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حمدان بن زايد : الإمارات بقيادة خليفة 
اأكرث عطاء واأو�شع انت�شارا يف عام اخلري 

•• مانيال -وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الإمارات  دول��ة  اأن  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  رئي�س  الغربية 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
تنفيذ  يف  انت�شارا  واأو�شع  اخلري  عام  يف  عطاء  اأكرث  اهلل"  "حفظه 
امل�شاريع التنموية والإن�شانية حول العامل. وقال اإن جهود الدولة يف 
هذا ال�شدد جتد الدعم وامل�شاندة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  دب��ي 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .      )التفا�شيل �س3(

الهالل الأحمر الإماراتي يوقع اتفاقية متويل م�شروع 
�شيانة وتاأهيل مدر�شة زغفة مبديرية ال�شحر يف ح�شرموت

•• املكال -وام:

تنفيذ  اتفاقية متويل  ام�س  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  وقعت 
مبحافظة  ال�شحر  مبديرية  زغفة  مدر�شة  وتاأهيل  �شيانة  م�شروع 

ح�شرموت اليمنية.
مع  بح�شرموت  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ممثل  التفاقية  وق��ع 
والتعليم  الرتبية  مكتب  مدير  بح�شور  للمقاولت  �شخمر  �شركة 

وليد عو�س ال�شياد اإىل جانب م�شرف م�شاريع الهيئة بح�شرموت.
و اأكدت هيئة الهالل الأحمر بهذه املنا�شبة اأن عملية التوقيع تاأتي 
والبنية  التنمية  مب�شاريع  اأف�شل  خدمات  لتقدمي  ال�شعي  اإط��ار  يف 
ع��دد من  ترميم  لإع��ادة  متكاملة  تبنيها خطة  اإىل  منوهة  التحتية 

املباين واملرافق احليوية بح�شرموت على مراحل عدة .
)التفا�شيل �س3(

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون الرئي�س الأفغاين يف �سحايا الهجوم على امل�ست�سفى الع�سكري 

خليفة يدعو اإىل تعزيز التعاون 
الدويل لجتثاث الإرهاب

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اإىل  ت���ع���زي���ة  ب���رق���ي���ة  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
فخامة حممد اأ�شرف غني رئي�س 
الإ�شالمية  اأفغان�شتان  جمهورية 
اأع����رب ف��ي��ه��ا ع��ن خ��ال�����س تعازيه 
الهجوم  ���ش��ح��اي��ا  يف  وم���وا����ش���ات���ه 
الإرهابي على امل�شت�شفى الع�شكري 
يف مدينة كابول والذي اأ�شفر عن 
�شقوط عدد من القتلى واجلرحى 

الأبرياء.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
ن��ه��ي��ان م��وق��ف دولة  اآل  ب��ن زاي����د 
الإم��ارات الثابت جتاه نبذ العنف 
كافة  واأ�شكاله  ب�شوره  والإره����اب 
.. داعيا �شموه اإىل تعزيز التعاون 
الدويل وت�شافر اجلهود لجتثاث 
هذه الآفة اخلطرية من جذورها 
اأمن وا�شتقرار جميع  والتي تهدد 

دول العامل.
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ب��ع��ث ���ش��اح��ب  ك��م��ا 
اآل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن را���ش��د 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  دب��ي  حاكم 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة .. برقيتي تعزية مماثلتني 

اإىل فخامة الرئي�س الأفغاين. 

حممد بن را�شد خالل افتتاحه �شركة عمالت للطباعة الأمنية بح�شور من�شور بن زايد  )وام(

افتتح �سركة عمالت للطباعة الأمنية يف اأبوظبي

حممد بن را�شد: الإمارات ما�شية يف تعزيز قدراتها القت�شادية 
وفقًا لتوجيهات رئي�س الدولة و متابعة حممد بن زايد 

•• اأبوظبي -وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
الإم�����ارات ما�شية  اأن دول���ة  دب���ي رع���اه اهلل  ح��اك��م 
وف���ق توجيهات  الق��ت�����ش��ادي��ة  ق��درات��ه��ا  ت��ع��زي��ز  يف 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

رئي�س الدولة حفظه اهلل ومبتابعة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
خالل  وم��ن  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
يف  مالحمها  حت��ددت  وا�شحة  عمل  ا�شرتاتيجية 
�شوء روؤية الإمارات 2021 لتوؤكد دولتنا جدارتها 
راأ�س  يف  ال�شتثمار  على  القائمة  للتنمية  كنموذج 

املال الب�شري.                    )التفا�شيل �س2(

ع�شرات القتلى معظمهم عراقيون بتفجريين يف دم�شق
•• دم�شق-بغداد-وكاالت:

واأ�شيب  ال��ع��راق��ي��ني،  ال����زوار  م��ن  غالبيتهم  �شخ�شا،   46 ح���وايل  قتل 
ا�شتهدفا حافالتهم قرب مزارات دينية  الع�شرات بجروح يف تفجريْين 

يف اأحد اأحياء دم�شق القدمية.
ا�شتهدفا  التفجريين  اإن  ال�شعار  حممد  ال�شوري  الداخلية  وزي��ر  وق��ال 
الوكالة  ذك��رت  بينما  العربية،  اجلن�شيات  م��ن  ع��دد  م��ن  زوار  ح��اف��الت 

العربية ال�شورية لالأنباء اأن التفجريين جنما عن عبوتني نا�شفتني.
قتيال  اأرب��ع��ني  ق��راب��ة  �شقوط  العراقية  اخل��ارج��ي��ة  اأعلنت  جهتها،  م��ن 

و120 جريحا من الزائرين العراقيني يف التفجريين.
وقال املتحدث با�شم الوزارة اأحمد جمال يف بيان اإن ال�شلطات العراقية 

�شكلت خلية اأزمة بالتعاون مع ال�شلطات ال�شورية لإح�شاء اأ�شماء كافة 
ال�شحايا اإ�شافة اىل العمل ال�شريع لتوفري طائرة لنقل اجلثامني.

وراء  ب��ال��وق��وف  تكفريية  بجماعات  و�شفها  م��ن  ال����وزارة  ب��ي��ان  وات��ه��م 
اتخاذ موقف  ا�شتنكاره مع �شرورة  اإىل  ال��دويل  املجتمع  الهجوم، ودعا 

حازم وحا�شم جتاه اجلماعات املت�شببة به.
اأن احلواجز يف املنطقة  اإخبارية موالية للنظام ال�شوري  ونقلت مواقع 
اأمام  الطريق  لفتح  اجل��و  يف  ال��ن��ار  اأطلقت  التفجريان  فيها  وق��ع  التي 
الإ�شعاف، بينما قالت قناة املنار اللبنانية التابعة حلزب اهلل اإن انتحارينْي 

نفذا التفجريين.  
ا�شتهدفا  اللذين  التفجريْين  ع��ن  امل�شوؤولية  بعد  جهة  اأي  تتنب  ومل 

منطقة تقع فيها مقربة باب ال�شغري مبدينة دم�شق القدمية.

اأردوغان يلوح مبنع دخول �سا�ستها وي�سفها بـ فلول النازيني والفا�سيني 
هولندا متنع هبوط طائرة 

وزير اخلارية الرتكي
•• عوا�شم-وكاالت:

قررت ال�شلطات الهولندية منع هبوط طائرة وزير اخلارجية الرتكي 
البلد  ه��ذا  اإىل  ال�شبت  ام�س  التوجه  اأراد  ال��ذي  اأوغ��ل��و  ت�شاو�س  مولود 
رجب  الرتكي  الرئي�س  �شالحيات  لتو�شيع  موؤيد  جتمع  يف  للم�شاركة 
ط��ي��ب اأردوغ�����ان ال���ذي ه���دد ب��ال��رد ع��ل��ى الإج�����راء، وق���ال ه��ول��ن��دا فلول 
هذه  ا�شطنبول  يف  جتمع  خ��الل  اأردوغ����ان  وق��ال  والفا�شيني.  للنازيني 
بقايا من النازية، هوؤلء هم فا�شيون، واأ�شاف امنعوا وزير خارجيتنا من 
القدوم قدر ما ت�شاوؤون، ولرن من الن ف�شاعدا كيف �شتهبط رحالتكم 
اأن تركيا ت�شتدعي القائم بالأعمال  يف تركيا. وذكرت قناة )اإن.ت��ي.يف( 

الهولندي اإىل وزارة اخلارجية.
وبينما تدور حمادثات بني لهاي واأنقرة، اأعلنت احلكومة الهولندية يف 
ال�شلطات الرتكية هددت علنا بفر�س عقوبات مما يجعل من  اأن  بيان 

امل�شتحيل التو�شل اإىل حل منطقي.
وتابع البيان لذلك اأبلغت ال�شلطات الهولندية اأنها �شت�شحب الرتخي�س 

بهبوط طائرة الوزير على اأرا�شيها.
ه����دد ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب اردوغ�������ان ال�����ش��ب��ت مب��ن��ع دخ���ول 
الدبلوما�شيني الهولنديني بالده، بعدما الغت هولندا ت�شريح بهبوط 

طائرة وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�س اوغلو يف اأرا�شيها. 
الآن ف�شاعدا،  ا�شطنبول من  اأم��ام ح�شد جماهريي يف  اردوغ���ان  وق��ال 
اأحت���دث عن  اأن���ا  ت��رك��ي��ا،  ال��ي��وم يف  ل��رنى كيف �شتهبط ط��ائ��رات��ك��م بعد 
الدبلوما�شيني ولي�س عن غري الدبلوما�شيني، وذلك وفقا ملا ذكرت وكالة 
ال�شعيد نف�شه، قالت م�شادر بوزارة اخلارجية  الأنا�شول.  وعلى  اأنباء 
الرتكية اإن اأنقرة ا�شتدعت القائم بالأعمال الهولندي اإىل الوزارة اأم�س 
ال�شبت مع ت�شاعد خالف بني الدولتني ب�شبب منع احلكومة الهولندية 
وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�شاوو�س اأوغلو من ال�شفر اإىل هولندا. 

وزير العدل الأمريكي يطالب 
بال�شتقالة عامًا  مدعيًا   46

•• وا�شنطن-وكاالت:

طلب وزير العدل الأمريكي جيف 
عاما،  م��دع��ي��ا   46 م���ن  ���ش��ي�����ش��ن��ز 
ع��ي��ن��ه��م ال��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق ب���اراك 

اأوباما، اأن يتقدموا با�شتقالتهم.
واأكدت متحدثة با�شم وزارة العدل 
هذا الطلب، واأ�شارت اإىل اأنه �شمل 
املدعي العام ملانهاتن بريت بهارارا، 
اأن ت��رم��ب ك��ان طلب منه يف  رغ��م 
نوفمرب البقاء يف من�شبه، ويتوىل 
الق�شايا  اأك���رث  م��ن  بع�شا  مكتبه 
ال��ت��ج��اري��ة واجل��ن��ائ��ي��ة اأه��م��ي��ة يف 

النظام الق�شائي الحتادي.
بهارارا  اإن  م��ط��ل��ع  م�����ش��در  وق����ال 
الذي  ال�شخ�س  ك��ان  اإذا  يعرف  ل 
ات�����ش��ل ب���ه ع��ل��ى ع��ل��م ب����اأن ترمب 

طلب منه البقاء يف من�شبه.
العدل  با�شم وزارة  واأ�شار متحدث 
بالقائم  ات�����ش��ل  ت���رم���ب  اأن  اإىل 
ب��اأع��م��ال ن��ائ��ب وزي����ر ال���ع���دل دانا 
واأنه  ا�شتقالته،  لريف�س  بوينتي 
روزن�شتاين  ب����رود  اأي�����ش��ا  ات�����ش��ل 
ن��ائ��ب وزير  اخ��ت��اره ملن�شب  ال���ذي 

العدل لإبقائه يف من�شبه.
هذا واأعلنت منظمات كربى للدفاع 
والالجئني  امل��دن��ي��ة  احل��ق��وق  ع��ن 
الق�شاء  اإىل  بطعن  تقدموا  اأنهم 
ال�شفر  املعدل حلظر  املر�شوم  �شد 

الذي اأ�شدره ترمب.

جماعية  مقربة  على  العثور 
املو�شل قرب  ال�شجناء  ملئات 

•• بغداد-اأ ف ب:

ال�شعبي  احل�������ش���د  ق�������وات  ع�����رثت 
ال����ع����راق����ي����ة  ام���������س ال�������ش���ب���ت على 
م����ق����ربة ج���م���اع���ي���ة ت�������ش���م رف�����ات 
�شجن  داخ����ل  م��ع��ت��ق��ل   500 ن��ح��و 
15 كلم  ال��واق��ع على بعد  ب��ادو���س 
وا�شتعادت  امل��و���ش��ل.  غ���رب  ���ش��م��ال 
ال�����ق�����وات ال���ع���راق���ي���ة امل���ك���ون���ة من 
العراقي  واجلي�س  ال�شعبي  احل�شد 
الربعاء  ال�����ش��ج��ن  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة 
امل��ا���ش��ي ب��ع��د اإح����رازه����ا ت��ق��دم��ا يف 

اجلهة الغربية للمو�شل.
رايت�س  ه��ي��وم��ن  م��ن��ظ��م��ة  وك���ان���ت 
الأول  ت�����ش��ري��ن  اع��ل��ن��ت يف  ووت�������س 
من  م�شلحني  اإن   2014 اك��ت��وب��ر 
تنظيم داع�س الإرهابي قاموا على 
 600 ن��ح��و  ب���اإع���دام  ن��ح��و منهجي 
�شجن  ال���ذك���ور يف  ال�����ش��ج��ن��اء  م���ن 
يونيو من  10 حزيران  بادو�س يف 
ال���ع���ام امل���ذك���ور. وب��ح�����ش��ب رواي����ات 

الناجني .
بعد  ان�������ه  امل���ن���ظ���م���ة  واو������ش�����ح�����ت 
قام  بادو�س،  �شجن  على  ال�شتيالء 
م�شلحو داع�س بف�شل ال�شجناء ثم 
على  الركوع  على  الرجال  اأج��ربوا 
واأطلقوا  ق��ري��ب،  واد  ح��اف��ة  ط���ول 
هجومية  ب��ن��ادق  م��ن  ال��ن��ار  عليهم 
قال  ما  بح�شب  ر�شا�شة"،  واأ�شلحة 
احلقوقية  للمنظمة  �شجيناً   15
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اأخبـار الإمـارات
م�شرية ديهاد ت�شلط ال�شوء على معاناة الأطفال جراء الأزمات والكوارث

•• دبي -وام:

انطلقت ام�س فعاليات م�شرية ديهاد للدراجات يف �شيتي 
اأ�شحاب  100 من  اأك��رث من  2 يف دبي مب�شاركة  ووك 

الدراجات من ال�شباب والفتيات املتطوعني .
موؤمتر  ل�شعار  وال��رتوي��ج  التوعية  اىل  امل�شرية  تهدف 
ومعر�س ديهاد لهذا العام وهو تاأثري الأزمات والكوارث 
اأطفال  م��ع��ان��اة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط  و  الأط���ف���ال  ع��ل��ى 
واملعاناة  الظلم  مطرقة  حت��ت  يقبعون  ال��ذي��ن  ال��ع��امل 
ج��راء ال��ك��وارث واحل���روب. ويقوم بتنظيم ه��ذا احلدث 

اندك�س لالإعالم – بالتعاون والتن�شيق مع اإدارة الإعالم 
ب��الإدارة العامة خلدمة املجتمع يف �شرطة دبي  الأمني 
وبدعم كل من موؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف والإدارة 
العامة للدفاع املدين وهيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي 
ومرا�س القاب�شة وفريق الدراجني هوك�س – المارات 
بالإ�شافة اىل اإحتاد الإمارات لريا�شة ال�شيارات. وتاأتي 
كافة  اأظ��ه��ر  ع��ام اخل���ري. حيث  امل��ب��ادرة مبنا�شبة  ه��ذه 
كافة  وم��ن  املناطق  اأت��وا من خمتلف  الذين  ال��دراج��ني 
الإمارات ال�شبع حما�شاً كبرياً للم�شاركة بهذه امل�شرية ملا 
حتمله من معان �شامية لت�شليط ال�شوء على الأطفال 

املت�شررين من الكوارث والأزمات يف كافة اأنحاء العامل 
. ومن جانبه اأعرب الدكتور عبد ال�شالم املدين الرئي�س 
بالتعاون  �شعادته  ديهاد عن  ملوؤمتر ومعر�س  التنفيذي 
الكبري الذي اظهره كافة امل�شاركني والداعمني للحدث 
منوها اىل ان الإمارات ا�شبحت منوذجاً يقتدى به عاملياً 
ل�شحايا  والإغاثة  وامل�شاعدات  الدعم  تقدمي  يف جمال 

احلروب والكوارث.
 واأ����ش���اف ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال�����ش��الم امل���دين :ل��ق��د تاأثرنا 
كثرياً بالتجاوب الكبري والفعال من قبل كافة الهيئات 

واملوؤ�ش�شات امل�شاركة الداعمة للحدث .

اختتام برنامج تدريبي لق�شائيني فرن�شيني يف دائرة الق�شاء باأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

الق�شائيني  للمتدربني  املكثف  والق�شائي  ال��ق��ان��وين  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  الق�شائية،  اأب��وظ��ب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  اأن��ه��ت 
الفرن�شيني، �شمن التفاقية التي وقعتها دائرة الق�شاء يف اأبوظبي مع املدر�شة الق�شائية الفرن�شية العام املا�شي 
2016، يف اإطار التعاون وتبادل اخلربات واملعارف. واأكد �شعادة امل�شت�شار يو�شف �شعيد العربي، وكيل دائرة الق�شاء 
يف اأبوظبي، اأن اخلطط الطموحة التي ر�شم مالحمها �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
تعزيز  ت�شتهدف  للدائرة  ا�شرتاتيجية حم��ددة  اأولويات  وفق  الق�شاء،  دائ��رة  رئي�س  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء 
فاعلية وكفاءة التقا�شي و�شمان فاعلية منظمة العدالة اجلنائية، اأثمرت نتائجها يف الرتقاء باخلدمات املقدمة 
ما يعزز من مكانة اأبوظبي اإقليمياً وعاملياً. واأو�شح امل�شت�شار العربي، اأن الربنامج التدريبي الذي ا�شتمر ملدة ثالثة 
اأ�شابيع للدفعة الأوىل من املتدربني الق�شائيني الفرن�شيني، قدم جتربة تدريبية ومعرفّية غنية للمتدربني من 
اأرقى امل�شتويات، اإىل جانب التعريف بالنظام الق�شائي  خالل اطالعهم على خدمات دائرة الق�شاء املقدمة وفق 

الإماراتي املتميز والذي ي�شمن �شهولة الو�شول اإىل العدالة .

افتتح �سركة عمالت للطباعة الأمنية يف اأبوظبي

حممد بن را�شد: الإمارات ما�شية يف تعزيز قدراتها القت�شادية وفقًا لتوجيهات رئي�س الدولة ومتابعة حممد بن زايد
•• اأبوظبي -وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
دول����ة  اأن  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
الإمارات ما�شية يف تعزيز قدراتها 
القت�شادية وفق توجيهات �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ومبتابعة 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ا�شرتاتيجية  خالل  ومن  امل�شلحة 
ع��م��ل وا���ش��ح��ة حت���ددت مالحمها 
يف ���ش��وء روؤي����ة الإم�����ارات 2021 
ل��ت��وؤك��د دول��ت��ن��ا ج��دارت��ه��ا كنموذج 
ال�شتثمار  على  القائمة  للتنمية 
والقت�شاد  الب�شري  امل��ال  راأ���س  يف 
الإنتاجية  ع��ايل  امل�����ش��ت��دام  امل��ت��ن��وع 
لبلوغ الأهداف الطموحة مل�شتقبل 
ال�شعادة  ي��ك��ف��ل  ب��ال��ف��ر���س  ح��اف��ل 
�شموه  ون���وه  املجتمع.  اأف����راد  لكل 
التي  املخل�شة  الوطنية  باجلهود 

املن�شوري  را����ش���د  م���ب���ارك  م��ع��ايل 
حمافظ امل�شرف املركزي و رئي�س 
حول  لال�شتثمار  الإم����ارات  ج��ه��از 
الزيارة  ختام  ويف  ال�شركة.  اأعمال 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ت�����ش��ل��م 
حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم من 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
يف  تطبع  نقدية  ورق��ة  اأول  نهيان 
املطبعة من فئة الألف درهم وهي 
من الفئة الأوىل وحتمل الرقم 1 
.. معايل حممد  الفتتاح  . ح�شر 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون 
جمل�س الوزراء وامل�شتقبل ومعايل 
ع��ب��ي��د ب���ن ح��م��ي��د ال���ط���اي���ر وزي���ر 
من  وع��دد  املالية  لل�شوؤون  الدولة 
امل��رك��زي��ة من  امل�����ش��ارف  حمافظي 
يف  امل�شوؤولني  وك��ب��ار  املنطقة  دول 
الدولة. يذكر اأن عمالت للطباعة 
ع�شرية  ����ش���رك���ة  ه�����ي  الإم����ن����ي����ة 
احتياجات  جميع  تلبي  وح��دي��ث��ة 
الطباعة الأمنية يف ال�شوق املحلي 
الأوراق  ط��ب��اع��ة  وم��ن��ه��ا  وال��ع��امل��ي 
النقدية وهي الأوىل من نوعها يف 

منطقة اخلليج العربي.

كتابة  يف  الآخ����ر  ت��ل��و  ي��وم��ا  ت�شهم 
ف�شول جديدة �شمن �شجل جمد 
الإمارات مع كل اإجناز يتحقق على 
مزيدا  اإي��اه��ا  مانحا  دولتنا  اأر����س 
م���ن ال���ق���درة ع��ل��ى ارت���ق���اء درج���ات 
اأرفع من التقدم والزده��ار تاأكيدا 
على الريادة الإماراتية على جميع 
الأ�شعدة التنموية لتبقى الإمارات 

املتالحقة.
دول����ة  ات����ب����اع  اإىل  ����ش���م���وه  واأ������ش�����ار 
تنموية  ل�شرتاتيجية  الإم�����ارات 
ال�شتثمار  بني  امل��وازن��ة  على  تقوم 
متطلبات  وت��ل��ب��ي��ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف 
احل��ا���ش��ر وال���ش��ت��ف��ادة م��ن درو�س 
منظومة  اأرك����ان  لتتكامل  امل��ا���ش��ي 
اأرقى  بتطبيق  وال��ب��ن��اء  ال��ت��ط��وي��ر 

يف  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  خليفة  منطقه  يف 
اإماره اأبوظبي بح�شور �شمو ال�شيخ 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�شة . وقد قام �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ي��راف��ق��ه 
زايد اآل نهيان .. باإزاحة ال�شتار عن 

ع��ل��ى ال�����دوام من��وذج��ا ي��ح��ت��ذى يف 
اخلالقة  املبادرات  وتنفيذ  اإط��الق 
وتبني الأفكار املبدعة التي ت�شمن 
اأن  واأك���د  التميز.  م�شتويات  اأرق���ى 
قام  التي  املتينة  والأ�ش�س  القواعد 
مكنته  الإم������ارات  اق��ت�����ش��اد  عليها 
م���ن ال��ت��ع��اط��ي ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة مع 
حتديات اأفرزتها املتغريات العاملية 

�شعيا  العاملية  واملمار�شات  املعايري 
للو�شول اإىل امل�شتهدفات التنموية 
امل���ن�������ش���ودة ���ش��م��ن اأق�������ش���ر الأط�����ر 
ال��زم��ن��ي��ة وب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة وروؤي����ة 
وا�شحة ونتائج تخدم النا�س. جاء 
ال�شمو  �شاحب  افتتاح  خالل  ذلك 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
.. �شركة عمالت للطباعة المنية 

بافتتاح  اإي��ذان��ا  ال��ت��ذك��اري  املج�شم 
املطبعة حيث تفقد �شموه الأق�شام 
املتخ�ش�شة للمطبعة وتعرف على 
الأحدث  من  تعد  التي  جتهيزاتها 

عامليا يف جمال الطباعة الأمنية.
وا�شتمع �شاحب ال�شمو نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
���ش��رح قدمه  اإىل  وم��راف��ق��وه  دب���ي 

اأم القيوين تربز جماليات القرم واأهميته البيئية يف مهرجان 2017
•• اأم القيوين-وام: 

املوارد  على  واحلفاظ  البيئة  حماية  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ت��ويل 
باأن  الر�شيدة  قيادتها  اإمي��ان  من  انطالقا  وذل��ك  كبريا  اهتماما  الطبيعية 

حماية البيئة مطلب اأ�شا�شي لتحقيق منو م�شتدام ومتوازن و�شامل.
وتعترب نباتات املاجنروف املعروفة حمليا با�شم القرم ثروة وطنية نظرا ملا 
توفره من فوائد اقت�شادية وبيئية عديدة فهي جزء مهم من النظام البيئي 

خا�شة يف املناطق ال�شاحلية وبالتحديد مناطق املد واجلزر.
وتبذل دولة الإمارات جهودا مكثفة لزيادة امل�شاحة املزروعة بنباتات القرم 
واأ�شفرت تلك اجلهود يف زيادة م�شاحة اأ�شجارها ب�شورة وا�شحة على �شواحل 

الدولة خالل ال�شنوات املا�شية.
و�شجر القرم من النباتات ال�شاطئية التي تنمو عند احلد الفا�شل بني البحر 
والياب�شة يف املناطق احلارة واملدارية وتتميز بقدرتها على مقاومة الظروف 
البيئية ال�شعبة التي تعجز عن مواجهتها معظم النباتات الأخرى .. وهو 
نبات ي�شارك يف ت�شكيل نظام بيئي وحيوي متكامل حيث تتواجد الطيور على 
اأغ�شانه واحليوانات الربمائية عند �شاطئه والأ�شماك ال�شغرية عند جذوره 
الأ�شماك  تف�شل  كما  التاآكل  من  ويحميها  ال�شواطئ  تربة  يثبت  ووج���وده 

اللتجاء اإليه عند و�شع بيو�شها.
وقد �شاهمت العديد من اجلهات واملوؤ�ش�شات والأف��راد يف الدولة من خالل 
اأفراد  عند  التوعوية  اجل��ان��ب  تعزيز  يف  تنفذها  التي  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات 
املجتمع حول اأهمية اأ�شجار القرم التي حتقق التوازن الدقيق بني الطبيعة 
والتطور الإن�شاين خا�شة اأنها تغطي الكثري من الهكتارات على طول اخلط 
فريدة  متجددة  بطاقة  الطبيعية  البيئة  وت��زود  الإم���ارات  لدولة  ال�شاحلي 
والأ�شماك  وال�شالحف  الطيور  اأن��واع  من  للعديد  ملجاأ  وتعترب  نوعها  من 
وغريها من الق�شريات والكائنات البحرية التي اتخذت منها موطنا ومكانا 

للنمو والتكاثر.
وحتر�س اإمارة اأم القيوين بناء على توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
اأم القيوين على املحافظة على  بن را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
يوؤكد  واحليوي حيث  البيولوجي  التنوع  الكبري يف  لتاأثريها  ال�شجرة  هذه 
�شموه اأنه على جميع اجلهات املعنية باملحافظة على البيئة بذل كل اجلهود 
التي تكرث يف  القرم  اأ�شجار  البحرية ل�شيما  البيئة  ت�شاهم يف حماية  التي 
الثقايف يف  امل���وروث  القيوين وتعد عن�شرا مهما يف  اأم  اأم��اك��ن يف خ��ور  ع��دة 

املناطق ال�شاحلية .

وقد افتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال يف الثامن من مار�س 
اجلاري مهرجان القرم 2017 يف اأم القيوين والذي تنظمه الأمانة العامة 
للمجل�س التنفيذي يف الإمارة بالتعاون مع جمل�س �شيدات اأعمال اأم القيوين 

على خور اأم القيوين يف منطقة النيفة.
ويعد املهرجان الأول على م�شتوى الدولة خا�س ب�شجر القرم وهو مهرجان 
و�شرورة  الأ�شجار  ه��ذه  اأهمية  ح��ول  الوعي  ن�شر  على  يركز  توعوي  ثقايف 
ب�شورة  للدولة  ال�شعبي  ال��رتاث  املتميزة يف  وتاأكيد مكانتها  احلفاظ عليها 
اأ�شلوب  واإتباع  البيئية  املعلومة  لعر�س  املعتاد  الروتني  عن  بعيدة  اإبداعية 
البيئي  الوعي  تعزيز  يف  املجتمع  اأف��راد  م�شاركة  بجانب  والتميز  الت�شويق 
وجميلة  منوعة  ب��ط��رق  �شفاتها  وتو�شيح  ال��ق��رم  �شجرة  باأهمية  عندهم 
التثقيفية  وال��ور���س  والريا�شة  املختلفة  باأنواعه  الفن  ت�شخري  خ��الل  من 

واملحا�شرات التوعوية على مدى اأربعة اأيام وهي فرتة املهرجان.
لفريق  التابعني  الت�شكيلني  الفنانني  م��ن  جمموعة  امل��ه��رج��ان  يف  و���ش��ارك 
�شجر القرم من املاء بجانب وزارتي التغري املناخي والبيئة والثقافة وتنمية 
املعرفة وجمل�س اأم القيوين لل�شباب اإ�شافة اإىل مدار�س اأم القيوين و دائرة 
الآثار والرتاث و جمعية ال�شيادين يف اأم القيوين ف�شال عن معهد ال�شارقة 
ال�شيخ  وم�شت�شفى  ال�شارقة  يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  وهيئة  للرتاث 
خليفة العام يف اأم القيوين والكلية الإماراتية الكندية وكلية التقنية العليا 
تنويع  على  املهرجان  يف  وامل�شاركة  املنظمة  اجلهات  وحر�شت   . ال�شارقة  يف 
وفعاليات  اأن�شطة  ت�شمنت  حيث  ل��ل��زوار  اأقيمت  التي  والأن�شطة  ال��ربام��ج 
ثقافية وفنية وريا�شية وتراثية ا�شتهدفت جميع الفئات العمرية اإ�شافة اإىل 
تنظيم الرحالت البحرية على منت القوارب بني �شفاف �شجر القرم التي 
تتميز بها الإمارة وتقدمي العرو�س الفنية وور�س العمل والأك�شاك للعرو�س 

وتخ�شي�س منطقة العاب لالأطفال وق�شم خا�س للماأكولت .
ونفذ الفنانون امل�شاركون يف املهرجان اأن�شطة �شاهمت يف توعية زوار املهرجان 
بالأهمية البيئية لغابات القرم و�شرورة املحافظة عليها من خالل م�شاركة 

الفنية. باإبداعاتهم  ت�شكيليا  فنانا   30
واأو�شحت الفنانة الت�شكيلية زهيدة زيتون اأن جمموعة �شجر القرم من املاء 
تهدف اإىل ت�شخري الفن باأنواعه خلدمة البيئة وحمايتها ون�شر الوعي العام 

عن املحافظة على مكوناتها وخا�شة �شجر القرم.
والنحت  الر�شم  بني  تنوعت  املهرجان  يف  الفنانني  م�شاركة  اأن  اإىل  واأ�شارت 
وتنظيم الور�س املنوعة اإ�شافة اإىل عر�س و�شاح �شويف كبري مت حياكته من 
قبل جمموعة كبرية من الفنانني مكون من مربعات �شغرية ذات تدرجات 

اأن جميع م�شاركات الفنانني تهدف اإىل خماطبة  لونية متفاوتة .. موؤكدة 
وعي الإن�شان اجلمايل واإي�شاح اخلطورة الناجمة عن التعدي على الطبيعة 

.
من ناحيتها اأ�شادت الفنانة الت�شكيلية الإماراتية اأمل التميمي بجهود قرينة 
�شاحب ال�شمو حاكم اأم القيوين ال�شيخة �شمية بنت �شقر القا�شمي الرئي�شة 
الفخرية ملجل�س �شيدات اأعمال اأم القيوين التي تبنت فكرة اإقامة املهرجان 
التوعية  بتعزيز  يعنى  مهرجان  اأول  اإقامة  يف  الكبري  ال��دور  لدعمها  وك��ان 

باأهمية املحافظة على القرم ب�شورة مبدعة.
�شواء  ال��ف��ن  توظيف  امل��ه��رج��ان  فعاليات  اأغ��ل��ب  يف  مت  اإن���ه  التميمي  وق��ال��ت 
اأي نوع من الفنون التي دجمت زوار املهرجان  اأو  اأو املو�شيقى  كان بالر�شم 

وعرفتهم باأهمية القرم وارتباطه بالرتاث الإماراتي البحري .
يف  الثقايف  املركز  يف  ممثلة  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  م�شاركة  وتنوعت 
اأذواق  جميع  لتنا�شب  جاءت  التي  التثقيفية  الفعاليات  بتنظيم  القيوين  اأم 
امل�شرفة  طوق  بن  مرمي  وقالت  املختلفة.  العمرية  بفئاتهم  املجتمع  اأف��راد 
على اجلناح اخلا�س بالثقافة يف املهرجان .. اإن م�شاركة ثقايف اأم القيوين يف 
املهرجان الأول اخلا�س ب�شجر القرم تنوعت وياأتي ذلك يف اإطار اإ�شرتاتيجية 
املجتمع وهذا  التوعوية وتعزيزه عند جميع فئات  ال��وزارة لتفعيل اجلانب 
تثقيف  يف  ت�شاهم  التي  والأن�شطة  الربامج  تنويع  مت  بحيث  تنفيذه  مت  ما 
زوار املهرجان باأهمية املحافظة على البيئة ب�شورة عامة وغابات القرم التي 

تتميز بها اإمارة اأم القيوين ب�شورة خا�شة .
واأ�شافت ابن طوق اأن جناح وزارة الثقافة ا�شتمل على ق�شم القراءة الذي يتم 
فيه قراءة كتاب يف دقائق اإ�شافة اإىل �شرد الق�ش�س لالأطفال وم�شاركة كتاب 
واأدباء يف �شرد الق�ش�س لالأطفال بجانب تخ�شي�س جدارية فنية بالتعاون 
مع دبي اأرت فانز وهي عبارة عن لوحة جدارية ي�شارك يف ر�شمها ما ل يقل 
عن 10 فنانني ت�شكيليني اإ�شافة اإىل تنظيم ور�شة بالتعاون مع مركز فنون 

احلمرية تركز على �شناعة املج�شمات التعبريية من الأ�شالك.
تنفيذ  يف  الثقايف  القيوين  اأم  مركز  يف  املكتبة  اأمينات  م�شاركة  اإىل  واأ�شارت 
ور�س توعوية حول البيئة واأهمية املحافظة على نظافتها واأهمية �شجر القرم 
للحياة البيئية والجتماعية وال�شحية للمجتمع .. منوهة بحر�س موظفي 
املركز - خالل فرتة املهرجان - على زرع 200 �شتلة من �شجر القرم على 

خور اأم القيوين مبعدل 50 �شتلة يوميا بالتعاون مع زوار املهرجان .
وعن م�شاركة دائرة الآث��ار وال��رتاث يف اأم القيوين .. قال �شلمان اأبو �شعده 
اأهمية  تو�شح  املهرجان  يف  ال��دائ��رة  م�شاركة  اإن  ال��دائ��رة  يف  واملن�شق  املر�شد 

بعر�س  وذل��ك  ال�شنني  اآلف  منذ  القيوين  اأم  �شواحل  على  البحرية  البيئة 
املقتنيات الأثرية التي مت العثور عليها بجانب معبد ال�شم�س يف موقع الدور 
اإىل توزيع كتيبات وعر�س  اإ�شافة  التاريخ  �شنة قبل   300 اإىل  والتي تعود 

املج�شمات واملقتنيات الأثرية اخلا�شة بالبيئة البحرية عند �شكان الإمارة.
القيوين  اأم  يف  ال�شيادين  جمعية  رئي�س  الهاجري  ح�شني  ق��ال  جانبه  من 
البحرية  البيئة  ال�شوء على  القرم يعد فر�شة لت�شليط  اإن مهرجان �شجر 
وتوعية الأجيال القادمة باأهمية املحافظة عليها .. م�شريا اإىل اأن م�شاركة 
اجلمعية متثلت يف عر�س اأدوات �شيد الأ�شماك وتعريف زوار ق�شم اجلمعية 
ت�شر  التي  اخلاطئة  املمار�شات  عن  البتعاد  و���ش��رورة  ال�شيد  م�شار  باأهم 

البيئة البحرية .
تنفيذ  ال�شارقة  يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  م�شاركة  وت�شمنت 
�شل�شلة مت�شلة من الور�س التوعوية التي توعي زوار املهرجان بدور الهيئة 

يف املحافظة على البيئة.
واأو�شحت عائ�شة �شاحي املدفع م�شئولة مركز وا�شط لالأرا�شي الرطبة اأن 
م�شاركة املركز متثلت يف تنفيذ جمموعة من الور�شة توعيهم بالعديد من 
اجلوانب اخلا�شة باجلانب البيئي حيث عرفت امل�شاركني بالأرا�شي الرطبة 
الأرا�شي  وط��ب��ق��ات  تواجهها  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  م��ن  عليها  املحافظة  وكيفية 
تعريفهم  اإىل  اإ�شافة  اإليها  الزيت  ت�شرب  متنع  التي  والأ�شا�شيات  الرطبة 
وكيفية  الكثرية  فوائدها  وتو�شيح  القرم  ب�شجر  املرتبطة  الذانون  ب�شجرة 

املحافظة عليها .
مهرجان  يف  امل�شاركة  على  اجلامعية  الإم��ارات��ي��ة  الكندية  الكلية  وحر�شت 
القرم من خالل معر�س فني �شارك به طلبة ق�شم الإعالم يف الكلية عر�شوا 
فيها جمموعة من ال�شور الفوتوغرافية واللوحات الفنية برزت جمال �شجر 

القرم واحلياة البيئة على جزر اأم القيوين واملحميات الطبيعية فيها .
الفعاليات  جميع  يف  القيوين  اأم  يف  العام  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  وي�شارك 
التي من �شاأنها اأن تعزز اجلانب التوعوي عند اأفراد املجمع حيث قال مروان 
امل�شت�شفى  م�شاركة  اإن  امل�شت�شفى  يف  احلكومية  العالقات  �شابط  الكعبي 
حال  يف  يقدمه  ال��ذي  الطبي  ال��دع��م  ع��ن  ف�شال  الأوىل  بالدرجة  توعوية 
نظافة  على  املحافظة  اأن  على  م�شددا  امل��ه��رج��ان..  خ��الل  الطارئة  الأم���ور 
البيئة ومواردها الطبيعية عن�شر مهم لل�شحة اجليدة ودليل على جمتمع 
واعي . وي�شدل ال�شتار على املهرجان اليوم ال�شبت حيث ا�شطحب القائمون 
بطرق  البيئة  من  والتقرب  الطبيعة  لأح�شان  املهرجان  زوار  تنظيمه  على 

اإبداعية و�شيقة .. فيما اأعرب الزوار عن اإعجابهم بفعاليات املهرجان.
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اأبوظبي للتنمية ميول طريق نديومي واأورو�شوجي ـ باكل يف ال�شنغال بقيمة 53 مليون درهم
•• داكار-وام:

�شاهم �شندوق اأبوظبي للتنمية يف متويل م�شروع تاأهيل طريق نديومي 
واأورو�شوجي �� باكل يف ال�شنغال بقيمة تبلغ نحو 53 مليون درهم.

الأ�شا�س  حجر  �شال  ماكي  ال�شيد  ال�شنغايل  الرئي�س  فخامة  و�شع  وقد 
للم�شروع ام�س بح�شور ال�شيد علي املرزوقي القائم بالأعمال يف �شفارة 
الدولة لدى ال�شنغال . ويهدف م�شروع الطريق - الذي يبلغ طوله 336 
امل�شتدامة  التنمية  وحتقيق  ال�شنغايل  القت�شاد  دع��م  اإىل   - كيلومرتا 
وت�شجيع التو�شع العمراين اإ�شافة اإىل ربط املدن بطرق ذات بنية حتتية 
متطورة وم�شتدامة لت�شهيل انتقال الب�شائع والأفراد وحت�شني م�شتوى 
حياة ال�شكان. وي�شمل امل�شروع اإن�شاء �شبكة من الطرق املحلية واخلارجية 

ال�شويدي  �شعادة حممد �شيف  املرافقة. وقال  تت�شمن خدمات الطريق 
اإن  املنا�شبة  بهذه  ل��ه  ت�شريح  يف  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  �شندوق  ع��ام  مدير 
ال�شندوق  ي�شاهم  ال��ذي  واأورو���ش��وج��ي  نديومي  طريق  تاأهيل  م�شروع 
وال�شنغال  الإم���ارات  دول��ة  بني  البناء  التعاون  اإط��ار  يف  ياأتي  متويله  يف 
التي تتطلع  التنمية القت�شادية والجتماعية  وامل�شاهمة يف دفع عجلة 
على  ال�شندوق  حر�س  اإىل  واأ���ش��ار  ال�شنغالية.  احلكومة  حتقيقها  اإىل 
امل�شاهمة يف متويل امل�شاريع التنموية املختلفة والتي من �شاأنها امل�شاعدة 
يف حتقيق التنمية امل�شتدامة وحت�شني م�شتوى حياة ال�شكان يف العديد 

من القرى واملدن ال�شنغالية.
من جانبه ثمن معايل من�شور اإملان كان وزير النقل والبنية التحتية يف 
جمهورية ال�شنغال دور دولة الإم��ارات العربية املتحدة ممثلة ب�شندوق 

م�شيدا   .. ال�شنغال  يف  التنموية  امل�شاريع  متويل  يف  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
خمتلف  يف  البلدين  بني  العالقات  اإليه  و�شلت  التي  املتميز  بامل�شتوى 
ال�شنغال و�شاهمت  اإىل جانب  الإم���ارات وقفت  اإن دول��ة  امل��ج��الت. وق��ال 
نديومي  طريق  م�شروع  اأن  اإىل  م�شريا   .. التنموية  اأهدافها  حتقيق  يف 
امل�شاريع  اأه��م  من  يعترب  ال�شندوق  ميوله  وال��ذي  باكل   �� واأورو���ش��وج��ي 
احليوية يف قطاع النقل والتي �شت�شاهم يف حتقيق التنمية القت�شادية 
كلفة  تخفي�س  يف  �شي�شاهم  امل�شروع  اأن  واأو���ش��ح   . البالد  يف  امل�شتدامة 
املوا�شالت .. م�شيفا اأن طرق اخلدمات اجلانبية �شهلت و�شول املواطنني 
اإىل املناطق الزراعية وال�شناعية مما يعزز من تناف�شية القت�شاد الوطني 
ف�شال عن اأن امل�شروع �شيعمل على تقليل ن�شبة احلوادث ال�شري الناجمة 
التي حظيت  ال��دول  اأوائ���ل  تعد من  ال�شنغال  اأن  اإىل  ي�شار  ال��ط��رق.  عن 

بدعم �شندوق اأبوظبي للتنمية اإذ بداأ ال�شندوق ن�شاطه التمويلي فيها 
منذ عام 1976 وقدم قرو�شا مي�شرة بقيمة 193 مليون درهم لتمويل 
م�شاريع نوعية عملت على دعم جهود احلكومة يف حتفيز م�شرية التنمية 
التنموية  التحديات  مواجهة  من  ومتكينها  والجتماعية  القت�شادية 
القطاعات  متويل  على  التنموية  ال�شندوق  جهود  وت��رك��زت  ال��ب��الد.  يف 
عام  خ��الل  ال�شندوق  م��ول  حيث  التحتية  البنية  وم�شاريع  الأ�شا�شية 
م�شروع  مول   1982 عام  وخالل  كامبل  �شد  م�شروع  درا�شة   1978
امل�شروع  ت�شمن  حيث  دره��م  مليون   100 بقيمة  ال�شنغال  نهر  تطوير 
ت�شييد �شد يف دياما عند م�شب نهر ال�شنغال و�شد اآخر يف مايل على نهر 
باجن لتعزيز امل�شادر املائية املتوفرة لغايات الري وال�شرب وتنمية البيئة 

الزراعية املحيطة يف تلك املناطق.

حمدان بن زايد : الإمارات بقيادة خليفة اأكرث عطاء واأو�شع انت�شارا يف عام اخلري
•• مانيال -وام:

اأك������د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح����م����دان بن 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
رئ��ي�����س هيئة  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
الهالل الأحمر الإماراتي اأن دولة 
ال�شمو  �شاحب  ب��ق��ي��ادة  الإم�����ارات 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
اأكرث  ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل  رئ��ي�����س 
عطاء يف عام اخلري واأو�شع انت�شارا 
التنموية  امل�������ش���اري���ع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 

والإن�شانية حول العامل.
هذا  ال���دول���ة يف  ج��ه��ود  اإن  وق����ال 
وامل�شاندة  ال���دع���م  جت���د  ال�����ش��دد 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  من �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة .
وجدد �شموه - يف كلمة له مبنا�شبة 
اف���ت���ت���اح ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
امل�شاريع  م���ن  ل���ع���دد  الإم�����ارات�����ي 
للمتاأثرين  والتنموية  ال�شحية 
الفلبني  يف  ه���اي���ان  اإع�������ش���ار  م���ن 
مب�شوؤولياتها  ال���دول���ة  ال���ت���زام   -
الإن�����ش��ان��ي��ة جت����اه امل��ت��اأث��ري��ن من 
الأزمات والكوارث وموا�شلة دورها 
الريادي يف الت�شدي لآثارها على 
الأبرياء من خالل  املدنيني  حياة 
الإن�شانية  ال���ربام���ج  م���ن  ح��زم��ة 
وامل�شاريع  الإغ��اث��ي��ة  وال��ع��م��ل��ي��ات 
مبتطلبات  ت��ف��ي  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��وي��ة 
من  للمت�شررين  الكرمية  احلياة 

تداعياتها .
هذا  ال���دول���ة يف  ج��ه��ود  اإن  وق����ال 
توجهاتها  ���ش��م��ن  ت���اأت���ي  ال�����ش��دد 
املتاأثرين  جتاه  العاملية  الإن�شانية 

ال����ك����وارث حول  و  الأزم��������ات  م���ن 
ال��ع��امل وام���ت���دادا لنهج الإم����ارات 
����ش���ارت عليه  وال������ذي  الإن�������ش���اين 
وتر�شمت  ال���ر����ش���ي���دة  ق���ي���ادت���ه���ا 
م���ع���امل���ه ع����رب ت����اري����خ ط���وي���ل من 
التي �شاهمت يف  البذل وامل��ب��ادرات 
للحد من  الدولية  تعزيز اجلهود 
ال��ك��وارث والأزم���ات على  تداعيات 
واأحدثت  وال�����ش��ح��اي��ا  امل��ت��اأث��ري��ن 
م�شتوى  يف  امل����ط����ل����وب  ال�����ف�����رق 
الرعاية ومواجهة التحديات التي 
م�شريتها  وتعيق  الب�شرية  ت���وؤرق 
التنمية  و  ال�شتقرار  نحو حتقيق 

املن�شودة .
و اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان اأن هذه امل�شاريع ج�شدت 
الإم�����ارات وقيادتها  دول���ة  اه��ت��م��ام 
الإن�شانية  ب���الأو����ش���اع  ال��ر���ش��ي��دة 
ال���ن���اج���م���ة ع����ن اإع���������ش����ار ه���اي���ان 
املناطق  ���ش��ك��ان  ع��ل��ى  وت��داع��ي��ات��ه 

املت�شررة.
اأن  ال��ط��ال��ع  اإن���ه م��ن ح�شن  وق���ال 
امل�شاريع  ه����ذه  اف���ت���ت���اح  ي���ت���زام���ن 

ك����ان تركيز  امل��ن��ط��ل��ق  ه����ذا  وم����ن 
هيئة الهالل الأحمر على قطاعي 

ال�شحة والتعليم.
وقد افتتحت هيئة الهالل الأحمر 
امل�شاريع  م���ن  ع�����ددا  الإم�����ارات�����ي 
ال�شحية �شمن جهودها التنموية 
لإعمار املناطق املتاأثرة من اإع�شار 
ه���اي���ان ال����ذي ���ش��رب ال��ف��ل��ب��ني يف 
قد  الهيئة  وكانت   .2013 العام 
و�شعت خطتها التنموية بناء على 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
الذي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اأمر بتخ�شي�س م�شاعدات اإن�شانية 
وتنفيذ م�شاريع تنموية بقيمة 10 
الفلبيني.  لل�شعب  دولر  ماليني 
وبدعم من �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ومتابعة 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
م�شاريع  الهيئة  ن��ف��ذت   .. ن��ه��ي��ان 
التعليم  و  ال�����ش��ح��ة  يف  اإن�����ش��ائ��ي��ة 
لتعزيز قدرة ال�شعب الفلبني على 

جتاوز ظروف الكارثة.
واف���ت���ت���ح وف������د ال���ه���ي���ئ���ة - ال����ذي 

ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و  م���ن ح����رم 
ال�شيخة  �شمو  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اآل  �شم�شة بنت حمدان بن حممد 
الهيئة  �شمو رئي�س  نهيان م�شاعد 
لل�شوؤون الن�شائية حيث يتم متويل 
تاأثيثها وجتهيزها  و  املدر�شة  بناء 
ال��دورة اخلام�شة ملعر�س  من ريع 
اأمني  واأك��د   . املا�شي  العام  عطايا 
املعاناة  اأن  الأح���م���ر  ال��ه��الل  ع���ام 
خلفتها  ال��ت��ي  الكبرية  الإن�شانية 
ك��ارث��ة اإع�����ش��ار ه��اي��ان ك��ان��ت وراء 
العناية الكبرية التي اأولتها الهيئة 
جاءت  ل��ذل��ك  الفلبينية  لل�شاحة 
وم�شاريعها  الإن�شانية  ب��راجم��ه��ا 
الأ�شرار  حلجم  مواكبة  التنموية 
التي حلقت بالبنية التحتية هناك 
ال�شرقي  �شامار  اإقليمي  خا�شة يف 

و الغربي.
ك��ان��ت من  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
اأوائل املنظمات الإن�شانية التي لبت 
ن��داء ال��واج��ب الإن�����ش��اين وو�شلت 
وقوع  عقب  املت�شررة  املناطق  اإىل 
الكارثة مبا�شرة لتقدمي يد العون 

ع��ام اخلري  تبا�شري  م��ع  احل��ي��وي��ة 
التي  الر�شالة  عاملية  يج�شد  الذي 
اإ�شعاد  �شبيل  يف  الإم���ارات  تتبناها 
املعاناة  وط���اأة  وتخفيف  الب�شرية 
الإن�شانية ويوؤكد توجهات القيادة 
الإمارات  خري  يعم  ب��اأن  الر�شيدة 
دون  و  ا�شتثناء  غ��ري  م��ن  اجلميع 
غري  اأخ��رى  اعتبارات  لأي  النظر 

اإن�شانية .
الهالل  واأ�شاف �شمو رئي�س هيئة 
الأحمر الإماراتي اأن الهيئة عملت 
اإ�شرتاتيجية  ���ش��م��ن  ال��ف��ل��ب��ني  يف 
متكاملة تهدف اإىل اإعادة اإعمار ما 
واأ�شرار  دم��ار  من  الإع�شار  خلفه 
باملن�شاآت واملباين العامة يف قطاعي 
يف  للم�شاهمة  والتعليم  ال�شحة 
وال�شحية  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
الفلبيني  ل��ل�����ش��ع��ب  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ا�شت�شراف  ع���ل���ى  وم�������ش���اع���دت���ه 
م�شتقبل اأف�شل ملجتمعه بحكم اأن 
الركيزتان  هما  والتعليم  ال�شحة 
املجتمعات  لتنمية  الأ���ش��ا���ش��ي��ت��ان 
العامل  دول  خمتلف  يف  وتطورها 

برئا�شة   - ح��ال��ي��ا  ال��ف��ل��ب��ني  ي����زور 
الفالحي  عتيق  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
الأحمر  ل��ل��ه��الل  ال���ع���ام  الأم������ني 
العام  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى   .. الإم�����ارات�����ي 
ال��غ��رب��ي والذي  ���ش��ام��ار  اإق��ل��ي��م  يف 
واإعماره  ب��ت��اأه��ي��ل��ه  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ام��ت 
الأجهزة  و  ب���امل���ع���دات  جت��ه��ي��زه  و 
ال�شحية  امل�����ش��ت��ل��زم��ات  و  ال��ط��ب��ي��ة 
وي�����ش��ت��ف��ي��د م����ن خ���دم���ات���ه 350 
افتتح  الإقليم. كما  ن�شمة يف  األ��ف 
م��رك��زا �شحيا متكامال يف  ال��وف��د 
�شامار  باإقليم  دالوري�س  مقاطعة 
وجهزته  الهيئة  اأن�شاأته  ال�شرقي 
باأحدث الأجهزة و املعدات الطبية 
ليخدم حوايل 124 األف �شخ�س 
البلديات  و  امل��ق��اط��ع��ة  ���ش��ك��ان  م��ن 

املجاورة .
اآخ��ر .. و�شع ال��وف��د -  م��ن جانب 
الأ�شا�س  ح��ج��ر   - ال���زي���ارة  خ���الل 
لإن�شاء مدر�شة يف العا�شمة مانيال 
وال���ت���ي ت��ع��ت��رب اإح������دى م���ب���ادرات 
تنظمه  ال������ذي  ع���ط���اي���ا  م���ع���ر����س 
ب���رع���اي���ة كرمية  ���ش��ن��وي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 

الهيئة  وف����ود  وج���اب���ت  وامل�����ش��ان��دة 
املناطق املنكوبة يف غمرة الأحداث 
ووق����ف����ت ع���ل���ى ح���ج���م الأ������ش�����رار 
اأ�شرفت  و  امل���ت���اأث���ري���ن  وت���ف���ق���دت 
الدولة  م�����ش��اع��دات  اإي�����ش��ال  ع��ل��ى 

الإن�شانية لهم .
التعليم  ق��ط��اع  ت��اأه��ي��ل  ويف جم��ال 
يف ال��ف��ل��ب��ني.. ق���ال ال��ف��الح��ي اإن 
م��ب��ادرات هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر - 
حتى  ت�شمنت   - ال�����ش��دد  ه���ذا  يف 
 18 واإع���م���ار  وت��اأه��ي��ل  ب��ن��اء  الآن 
م���در����ش���ة ت�����ش��ت��وع��ب ح�����وايل 10 
خمتلف  يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب  اآلف 
املراحل موزعني على 102 ف�شل 
ملعبا   15 �شيانة  بجانب  درا�شي 
مدر�شيا  م�����ش��رح��ا  و12  ري��ا���ش��ي��ا 
امل���راف���ق اخل��دم��ي��ة و  اإىل ج���ان���ب 
واملختربات  امل��ع��ام��ل  و  ال�����ش��ح��ي��ة 
ف�شال  الآيل  باحلا�شب  اخل��ا���ش��ة 
عن جتهيز جميع املدار�س باملقاعد 
وتوزيع  ال��درا���ش��ي��ة  ال���ط���اولت  و 
و  الأدوات  و  امل��در���ش��ي��ة  احل��ق��ائ��ب 

املعينات الدرا�شية على الطالب .

الهالل الأحمر الإماراتي يوقع اتفاقية متويل م�شروع �شيانة وتاأهيل مدر�شة زغفة مبديرية ال�شحر يف ح�شرموت
•• املكال -وام:

وقعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�س اتفاقية متويل تنفيذ 
م�شروع �شيانة وتاأهيل مدر�شة زغفة مبديرية ال�شحر مبحافظة 

ح�شرموت اليمنية.
مع  بح�شرموت  الإماراتي  الأحمر  الهالل  ممثل  التفاقية  وقع 
�شركة �شخمر للمقاولت بح�شور مدير مكتب الرتبية والتعليم 

وليد عو�س ال�شياد اإىل جانب م�شرف م�شاريع الهيئة بح�شرموت. 
و اأكدت هيئة الهالل الأحمر بهذه املنا�شبة اأن عملية التوقيع تاأتي 
يف اإطار ال�شعي لتقدمي خدمات اأف�شل مب�شاريع التنمية والبنية 
التحتية منوهة اإىل تبنيها خطة متكاملة لإعادة ترميم عدد من 

املباين واملرافق احليوية بح�شرموت على مراحل عدة .
لإعادة  اأولوياتها  �شمن  تاأتي  التحتية  البنية  م�شاريع  اإن  وقالت 
احلياة اإىل طبيعتها واإىل ما كانت عليه قبل الأزمة.. واأ�شارت اإىل 

احلر�س على ترميم و�شيانة املبنى املدر�شي وتزويده بالتجهيزات 
ال��داخ��ل��ي��ة وغ��ريه��ا م��ن امل�����ش��ت��ل��زم��ات ل��ي��ك��ون ج��اه��زا ل�شتقبال 
الطالب. من جانبه عرب مدير مكتب الرتبية والتعليم عن جزيل 
�شكره لدولة المارات العربية حكومة و�شعبا على ما تقدمه من 
م�شيدا   .. والإغ��اث��ي��ة  واخل��دم��ي��ة  التحتية  البنية  دع��م  م�شاريع 
ب��ال��دور الكبري ال��ذي اأجن���زه ال��ه��الل الأح��م��ر الإم��ارات��ي بدعمة 
املتوا�شل والذي حمل على عاتقه اإعادة تهيئة البنية التحتية يف 

املحافظات املحررة ودعمها مبجموعة من امل�شاريع املتنوعة. جدير 
بالذكر اأن هيئة الهالل الأحمر الإماراتي كانت قد �شريت يف وقت 
�شابق قافلة اغاثية حمملة باملواد الغاثية وذلك يف اطار احلر�س 
اىل ا�شتمرار تنفيذ هذه امل�شاريع الإن�شانية وادخال الغاثة ب�شكل 
م�شتمر لت�شل اإىل كل املواطنني املحتاجني يف خمتلف مديريات 
ح�شرموت يف ظل الظروف التي متر بها البالد و جت�شيدا لروح 

الأخوة والت�شامن معهم.

هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة ت�شارك يف معر�س الريا�س الدويل للكتاب
•• اأبوظبي-الفجر: 

والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  وف��د  ي�شارك 
الريا�س  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  يف  م��ت��م��ي��ز  ب��ج��ن��اح 
ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب ال���ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة خادم 
احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
تعقد  التي   2017 دورت��ه احلالية  �شعود، يف  اآل 
خالل الفرت 8 - 18 مار�س اجلاري، حتت عنوان 
ال��ك��ت��اب روؤي����ة وحت���ول ، وذل���ك مب��رك��ز املعار�س 
الهيئة يف جناحها  وتعر�س  بالريا�س.   الدولية 
على  اأطلقتها  التي  الرائدة  الثقافية  م�شاريعها 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��ع��امل��ي  الإق��ل��ي��م��ي  ال�شعيدين 
امل�شتجدات  واآخ��ر  واملرتجمة  املوؤلفة  اإ�شداراتها 
اأبوظبي  م��ع��ر���س  م��ن  ال�27  ب���ال���دورة  املتعلقة 
الدويل للكتاب، وتاأتي م�شاركة الهيئة يف املعر�س 
عرب جناح يعر�س فيه ما يقارب 920 عنواناً من 
اإ�شدارات الهيئة التي تالقي رواجاً كبرياً. وتاأتي 
ال��ه��ام يف جمال  ه��ذا احل��دث  الهيئة يف  م�شاركة 
اأبوظبي  معر�س  مكانة  لتوؤكد  الكتاب  �شناعة 
املكان  كونه  العربية  املنطقة  يف  للكتاب  ال��دويل 

الأمثل للمحرتفني واملثقفني والقراء الباحثني 
لالأعمال  املنا�شب  وامل��ك��ان  اجل��دي��د  ال��ك��ت��اب  ع��ن 
واللتقاء باأهم املوؤلفني العرب والدوليني واقتناء 
مبجموعة  وال�شتمتاع  الن�شر  ع��امل  يف  اجلديد 
والتعليمية.  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  مم��ي��زة 
للكتاب  ال���دويل  ال��ري��ا���س  معر�س  يعترب  حيث 

اأكرب  اأح��د  ال��ذي تنظمه وزارة الثقافة والإع��الم 
مليون  من  اأك��رث  فهنالك  الثقافية،  املهرجانات 
دار  وت�شعى  �شنوياً.   املعر�س  ه��ذا  ي���زورون  زائ��ر 
من  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  يف  الكتب 
خالل امل�شاركة يف هذه املعار�س باأهم اإ�شداراتها 
العربي  ال��ع��امل  ال��رتج��م��ة يف  اإح��ي��اء ح��رك��ة  اإىل 

ودع����م احل����راك ال��ث��ق��ايف ال��ف��اع��ل ال����ذي ت�شهده 
امل�شهِد  خ��ارط��ِة  يف  ب��دوره��ا  للم�شاهمة  اأب��وظ��ب��ي 
الثقايف الإقليمي والدويل. حيث يخت�س م�شروع 
كلمة بتمويل ترجمة ون�شر خمتارات وا�شعة من 
م��ن عدة  وامل��ع��ا���ش��رة  الكال�شيكية  امل��وؤل��ف��ات  اأه���م 
املعرفة بهدف  لغات عاملية، ويف جممل جم��الت 
الأطفال  خا�شة  للقراء  وا�شعة  خ��ي��ارات  توفري 
والنا�شئة. بالإ�شافة اإىل اإ�شدارات دار الكتب التي 
ن�شر  على  الإماراتيني  والباحثني  الكّتاب  ت�شجع 
موؤلفاتهم الأدبية واأعمالهم الأكادميية، بخا�شة 
واأن���ه���ا ت��ول��ت م�����ش��وؤول��ي��ة ج��م��ع وح��ف��ظ وعر�س 
التي  القدمية  والإ�شالمية  العربية  املخطوطات 
ت��غ��ط��ي م��وا���ش��ي��ع م��ت��ن��وع��ة يف خم��ت��ل��ف جمالت 
اأن  ب��ال��ذك��ر،  الأدب وال���دي���ن وال��ع��ل��وم.  وج��دي��ر 
التح�شريات للدورة القادمة من معر�س اأبوظبي 
الدويل للكتاب مكثفة حيث حتل ال�شني ك�شيف 
�شرف على املعر�س، ويتم ت�شميم برنامج مهني 
يف  احلديثة  والتوجهات  التحديات  اأب��رز  يناق�س 
هذه  يف  املخت�شني  تطلعات  ويلبي  الن�شر،  ع��امل 

ال�شناعة وطموحاتهم.

وفد من الفتوى والت�شريع بالكويت يختتم زيارة للدولة
•• اأبوظبي-وام:

اختتم وفد من اإدارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل بدولة الكويت زيارة 
العملية يف جمال  ت��ب��ادل اخل���ربات  اإط���ار  اأي���ام يف  اأرب��ع��ة  ا�شتغرقت  للدولة 
اإدارات  الثنائية بني ممثلي  الزيارات  لربنامج  وتنفيذاً  والت�شريع  الفتوى 
الدائمة  اللجنة  من  اعتماده  مت  وال��ذي  التعاون  جمل�س  ب��دول  الت�شريع 

مل�شوؤويل اإدارات الت�شريع لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
باأعمال وكيل وزارة  القائم  املطرو�شي  را�شد  �شلطان  امل�شت�شار  �شعادة  وكان 
خالل  ومت  ال��زائ��ر،  الكويتي  ال��وف��د  ظبي  اأب���و  يف  مبكتبه  ا�شتقبل  ال��ع��دل 
اللقاء بحث �شبل تعزيز اأوا�شر التعاون الثنائي وا�شتعرا�س جتارب اإدارات 
لالخت�شار  املتبعة  املبتكرة  واحللول  العمل  ومعوقات  والت�شريع  الفتوي 
يف الإج��راءات وحت�شني جودة اخلدمات والطالع على اآخر امل�شتجدات يف 
املجالت القانونية والق�شائية مبا يح�شن من جودة اخلدمات التي تقدمها 
املتعاملني  ر�شا  ن�شب  من  يرفع  ومب��ا  اخلليج  دول  يف  الق�شائية  الأج��ه��زة 

معها.
الفتوى  اإدارة  م��دي��ر  خليفة  خمي�س  خ��دي��ج��ة  امل�����ش��ت�����ش��ارة  ال��ل��ق��اء  ح�شر 
والت�شريع وامل�شت�شارة مرمي علي التميمي رئي�س ق�شم الت�شريع، وامل�شت�شار 

عبد اهلل اإبراهيم احلو�شني رئي�س ق�شم العقود .
املكتب  من  الثومير  مناور  اهلل  عبد  على  امل�شت�شار  الكويتي  اجلانب  وم��ن 
العنزي  اأو�شاح مر�شد حميد  والت�شريع، واملحامية  الفتوي  الفني لرئي�س 
العقود  بقطاع  الدويلة  �شامل  را���ش��د  مني  واملحامية  الت�شريع  قطاع  م��ن 
اإدارة  يف  القانونية  الباحثة  عمرو  ب��ن  �شالح  بنت  وم��رمي  ال��ع��دل  ب���وزارة 

التكامل الق�شائي والعديل بالأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي.
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اأخبـار الإمـارات

الداخلية حتذر من ر�شائل للن�شب والحتيال ترد عرب الوات�شاب
•• اأبوظبي -وام:

حذرت وزارة الداخلية من ات�شالت ور�شائل خارجية م�شبوهة ت�شل 
مواد  وترويج  لبيع  عرو�شا  تقدم  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عرب 
وعقاقري خمدرة وذلك بعد اأن لحظت يف الآونة الأخرية تلقي بع�س 
ال�شخ�شية  هواتفهم  على  مكاملات  ع�شوائي  وب�شكل  ال��دول��ة  قاطني 
من  اأخ���رى  وو�شائط  رئي�شي  ب�شكل  الوات�شاب  تطبيق  ع��رب  ور�شائل 
تاأتي  ر�شائل  بينها  من  خارجية  ل��دول  اأرقاما  حتمل  جمهولة  جهات 
من باك�شتان حتمل �شورا لعقاقري خمدرة ويطلبون حتويالت مالية 

بغية ال�شتيالء عليها.
اأن��ه��ا على ثقة ب��وع��ي اجل��م��ه��ور واإدراك���ه���م بخطورة  واأك����دت ال����وزارة 
وتطرح  م��وث��وق��ة  وغ��ري  جمهولة  م�����ش��ادر  ذات  م��ك��امل��ات  م��ع  التعامل 
والحتيال  للن�شب  اب��واق  وه��ي يف حقيقتها  وال��رب��ح  للتجارة  اوه��ام��ا 
يتجاوب  م��ن  دخ���ول  يف  يت�شبب  مم��ا  ال��غ��ري  اأم����وال  ع��ل��ى  لال�شتيالء 
معهم يف طائلة امل�شاءلة القانونية وفق قانون مكافحة املواد املخدرة 
ودعت  املعلومات.  تقنية  جرائم  مكافحة  وقانون  العقلية  وامل��وؤث��رات 
الوزارة اجلمهور الكرمي اإىل �شرورة عدم التجاوب مع تلك الر�شائل 

اأو الرد عليها وامل�شارعة باإبالغ الأجهزة املعنية.

واأ�شار العقيد �شعيد بن توير ال�شويدي مدير عام مكافحة املخدرات 
الحتادية بوزارة الداخلية اإىل اأنه مت ر�شد تلك الر�شائل وال�شتدلل 
اأن  ..م��وؤك��دا  باك�شتان  يف  النظري  اجلهاز  مع  بالتعاون  مر�شليها  على 
العمل جار وبالتن�شيق مع الأجهزة النظرية يف دول �شديقة و�شقيقة 
اأينما  اأوكارها  اإىل  والو�شول  الوهمية  اأ�شكال الت�شالت  ملتابعة كافة 

وجدت.
و�شدد على قدرة الأجهزة ال�شرطية والأمنية بالدولة على �شل حركة 
الدولة  قاطني  ممتلكات  اأو  بحياة  ال���ش��رار  نف�شه  له  ت�شول  من  كل 
من مواطنني ومقيمني وا�شتعدادها التام عرب عالقاتها املتميزة مع 

من  الفئة  ه��وؤلء  وتتبع  للو�شول  العاملية  ال��دول  يف  املعنية  الأج��ه��زة 
اإليه  و�شلت  ما  ي�شتغلوا  اأن  يحاولون  الذين  القانون  اخلارجني على 
ماآربهم  لتنفيذ  اقت�شادية  ورفاهية  وتطور  تقني  تقدم  من  ال��دول��ة 

الدنيئة.
  ودعا اجلمهور اىل عدم الرتدد بالت�شال والب��الغ عن اأية ارقام اأو 
م�شروعة  غري  بن�شاطات  القيام  اأو  ممنوعات  بيع  يحاولون  اأ�شخا�س 
الهاتفية  مكافح  خدمة  عرب  املعنية  الأجهزة  مع  بالتوا�شل  ..مهيبا 
املكافحة يف  واإدارات  اأق�شام  مع  التوا�شل  اأو  عنهم  لالإبالغ   80044

الدولة.

عمار النعيمي يعتمد الت�شاميم النهائية ملحطة احلافالت الرئي�شية اجلديدة ملوا�شالت عجمان
•• عجمان-وام:

اعتمد �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
رئي�س  النعيمي ويل عهد عجمان 
الت�شاميم   .. التنفيذي  املجل�س 
اخلا�شة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  وامل��خ��ط��ط��ات 
مب�شروع حمطة عجمان للحافالت 
التابعة موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة 
يف الإمارة والتي �شتقام على �شارع 
ال�شيخ حممد بن زايد بتكلفة تبلغ 

�شتة ماليني درهم.
�شعادة  لقائه  خ��الل  �شموه  واطلع 
امل��ه��ن��د���س ع��م��ر اأح���م���د ب���ن عمري 
املوا�شالت  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ام  م��دي��ر 
يف  مكتبه  يف   - عجمان  يف  العامة 
دي���وان احل��اك��م - على خمططات 

واأهداف امل�شروع.

ي���دع���م ح���رك���ة ال���ن���ق���ل يف اإم������ارة 
ع���ج���م���ان وي�������ش���ه���م يف الرت�����ق�����اء 
لفتا   .. التحتية  بنيتها  وتطوير 
حمطة  وت��ن��ف��ي��ذ  اع��ت��م��اد  اأن  اإىل 
جديدة للحافالت ي�شهم يف زيادة 
الطاقة ال�شتيعابية داخل الإمارة 
والتعاون  ال��ت��ق��دم  م�شرية  وي��ع��زز 
ب���ني خم��ت��ل��ف اإم������ارات ال���دول���ة يف 

جمال النقل العام.
واأكد حر�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
ح���اك���م عجمان  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
البنية  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  ال��ن��ع��ي��م��ي 
التحتية لقطاع النقل واملوا�شالت 
جمتمع  واإي�������ج�������اد  الإم�������������ارة  يف 
وتطبيق  ن�����ش��ر  خ���الل  م��ن  �شعيد 

واأ�شاد �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
ال��ن��ع��ي��م��ي ب�����دور ال��ق��ائ��م��ني على 
���ش��ن��اع��ة ال��ن��ق��ل وامل����وا�����ش����الت يف 
لإدخال  احلثيث  و�شعيهم  عجمان 
وتطبيق كل ما هو جديد ومتطور 
نقل  بيئة  اإيجاد  �شاأنه  وال��ذي من 

م�شتدامة يف الإمارة.
تنفيذ  يف  ب��الإ���ش��راع  �شموه  ووج���ه 
امل�����ش��روع وامل���واق���ف خ���الل الفرتة 
ال�شمولية  النه�شة  ملواكبة  املقبلة 
الرقي  من  الإم���ارة  ت�شهدها  التي 
وال��ت��ق��دم وحت��ق��ي��ق روؤي����ة عجمان 
والتي   2021 ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

تتما�شى مع روؤية الإمارات.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ���ش��ع��ادة ع��م��ر بن 
اإن م�شروع املحطة اجلديد  عمري 
ال�شيخ  �شارع  على  يقع  للحافالت 

خطة  ح����ول  ����ش���رح  اإىل  وا���ش��ت��م��ع 
املوؤ�ش�شة وا�شرتاتيجيتها واأهدافها 
خالل عام 2017 اإ�شافة اإىل اأهم 
تنفيذها  �شيتم  ال��ت��ي  امل�����ش��روع��ات 
خالل الفرتة القادمة ومن بينها 
م�شروع حمطة رئي�شية للحافالت 
وخدمية  اإداري����ة  م��راف��ق  تت�شمن 

وحمالت جتارية.
كما اطلع �شموه على مناذج لبع�س 
خمتلف  يف  احل����اف����الت  م����واق����ف 
�شواء  ع���ج���م���ان  اإم���������ارة  م���ن���اط���ق 
خا�س  طابع  حتمل  مواقف  كانت 
اأو  الأ�شواق  اأو  ال�شناعية  باملناطق 
اخلطة  بجانب  ال�شياحية  املناطق 
ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة ل���ل���ح���اف���الت داخ����ل 
الإمارة وخارجها والنقل اخلارجي 

بني مدن الدولة املختلفة.

حم��م��د ب���ن زاي����د مب�����ش��اح��ة تقدر 
األ���ف م��رت م��رب��ع وت�شتمل   30 ب��� 
على جميع اخلدمات من مواقف 
انتظار  و�شالة  وترفيهية  خدمية 
موقفا   30 اإىل  اإ���ش��اف��ة  جم��ه��زة 
حل���اف���الت ال��ن��ق��ل ال���داخ���ل���ي بني 
امل����دن ف�����ش��ال ع���ن ت��وف��ر مواقف 

للجمهور واأخرى لالأجرة.
املحطة  م��ن  ال��ه��دف  اأن  واأو����ش���ح 
ه��و خ��دم��ة ���ش��ك��ان اإم�����ارة عجمان 
والإم��ارات الأخرى والتنقل داخل 
و�شهولة  بي�شر  وخارجها  الإم���ارة 
�شارع  على  موقعها  اأن  م��وؤك��دا   ..
ب���ن زاي�����د ي�شهل  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
عملية الربط بني خمتلف اإمارات 

الدولة .
امل�شروع  ه��ذا  اإن  اب��ن عمري  وق���ال 

من  واملوا�شالت  النقل  با�شتدامة 
خ���الل ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ق��دم يف 
والتطورات  التكنولوجيا  جم��ال 
العلمية يف قطاع النقل .. م�شريا 

اخل�شراء  ال��ب��ي��ئ��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
للحفاظ على البيئة.

املوا�شالت  موؤ�ش�شة  اأن  واأو����ش���ح 
ا�شرتاتيجيتها  يف  ت��ه��ت��م  ال��ع��ام��ة 

لتحقيق  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ����ش���ع���ي  اإىل 
املجتمع  جت��اه  ور�شالتها  اأهدافها 
واملوا�شالت  النقل  قطاع  بتطوير 

خالل 2017 .

حممد بن ركا�س  يفتتح مكتبة ال�شهيد حمود العامري يف اليحر
•• العني - الفجر

لإمارة  ال�شت�شاري  املجل�س  ع�شو  العامري  ركا�س  بن  حممد  ال�شيخ  افتتح 
اأبو ظبي  مكتبة ال�شهيد حمود علي �شالح العامري التي اأقيمت يف مدر�شة  
الإدارية  الهيئتني  واأع�شاء  ال�شخ�شيات  اليحر اخلا�شة، بح�شور  عدد من 
حيث  وامل��واط��ن��ني.  ال�شهيد  واأ���ش��رة  وال���د  ح�شور  اإىل  اإ���ش��اف��ة  والتعليمية، 
2500 كتاب  150 مرت مربع نحو  ت�شم املكتبة التي تبلغ م�شاحتها نحو 

مبوا�شيع خمتلفة و800 ق�شة ملختلف الأعمار، وقاعة للمطالعة .
بعد ق�س �شريط الفتتاح اأقيم باملنا�شبة احتفال افتتح بقراءة الفاحتة عن 
بن  �شامل حممد  ال�شيخ  فكلمة  الإم��ارات��ي  الوطني  الن�شيد  ثم  ال�شهيد  روح 
ركا�س رئي�س جمل�س اإدارة مدر�شة اليحر اخلا�شة الذي اأكد  فيها اأن هذه 
املبادرة باإطالق ا�شم ال�شهيد حمود العامري على املكتبة الرئي�شية يف املدر�شة 
هو تخليداً  لذكرى ال�شهيد البطل وانطالقا من توجيهات القيادة الر�شيدة 
بدعوة جميع اجلهات لالحتفاء ب�شهداء دولة الإمارات يف جميع مبادراتهم 

والعطاء،  البذل  لقيم  وتر�شيخا  لت�شحياتهم،  وتقديرا  لذاكرهم،  تخليدا 
التي �شربوا فيها اأروع الأمثلة.  واأ�شاف ال�شيخ �شامل بالركا�س:  اإن ال�شهيد 
ال��ذي��ن ق��دم��وا دمائهم واأرواحهم  ال��ع��ام��ري ه��و اح��د الأب��ط��ال  ح��م��ود علي 
ال�شجاعة  على  تربى  وق��د  دينهم،  ولن�شرة  ال��وط��ن  على  للحفاظ  الذكية 
وحب الوطن منذ �شنوات حياته الأوىل يف كنف اأبوين زرعا فيه واإخوانه حب 
الت�شحية والعطاء، ليرتجل بعد ذلك اإىل جوار ربه �شهيدا بطاًل مدافعا عن 
امل�شت�شعفني وباحثا عن الن�شر. م�شريا اإىل اأن ال�شهيد حمود العامري كان 
حمافظا على �شالته وحافظا للقراآن الكرمي حمبا للعادات والتقاليد وملما 
املدر�شة  مديرة  حتدثت  ثم  احلميدة.   الأخ���الق  و�شاحب  الوطني  برتاثه 
حمود  ال�شهيد  با�شم  املكتبة  ه��ذه  اف��ت��ت��اح  اأن  ف��اع��ت��ربت  عبدالعزيز  اأم���اين 
العامري هي منا�شبة ن�شتذكر بها بفخر واعتزاز ت�شحيات كل �شهداء الوطن 
البوا�شل  . ويف ختام احلفل قدم ال�شيخ حممد بن ركا�س درعا تذكارياً اإىل 
والد ال�شهيد، ثم اختتم احلفل مب�شاهد تعبريية قام باأدائها تالمذة املدر�شة 

جت�شد معاين الت�شحية والوفاء  يف حب الوطن الغايل.

مب�ساركة 11 جهة طبية وا�ستقطابا للطلبة:
كلية الطب والعلوم ال�شحية ومركز التوظيف و�شوؤون 

اخلريجني بجامعة الإمارات ينظمون »يوم املهنة الطبي«
•• العني - الفجر

بالتعاون مع مركز التوظيف و�شوؤون 
الطب  ك���ل���ي���ة  ن���ظ���م���ت  اخل���ري���ج���ني 
الإمارات  بجامعة  ال�شحية  والعلوم 
العربية املتحدة  فعالية “يوم املهنة 
له،  امل�����ش��اح��ب  وامل��ع��ر���س  الطبي” 
اجلامعي،  ب��احل��رم  ال��ه��اليل  باملبنى 
وامل���ق���ام ع��ل��ى م����دار ي��وم��ني )9-8 
مار�س اجلاري(، ل�شتقطاب الطلبة 
الفعال  التوا�شل  وتعزيز  املوهوبني 
مع الأطباء واملمار�شني ملهنة الطب 
يف دول�����ة الإم���������ارات مب���ا ي���ع���زز من 
واملهنية،  العلمية  الطلبة  م�����ش��رية 
ب��ح�����ش��ور الأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور غالب 
– نائب مدير اجلامعة  احل�شرمي 
العليا،  وال�����درا������ش�����ات  ل����الأب����ح����اث 
مدير  نائب  الكعبي  علي  والدكتور 
اجلامعة ل�شوؤون الطلبة والت�شجيل، 
والأ�شتاذ الدكتور روث لنغر -عميدة 
ال�شحية، وعدد  كلي الطب والعلوم 
الطبي  امل���ج���ال  يف  امل��خ��ت�����ش��ني  م���ن 
�شناعة  يف  املتخ�ش�شة  واملوؤ�ش�شات 
ال��ط��ب وجم��الت��ه امل��ت��ن��وع��ة، وطلبة 

كلية الطب والعلوم ال�شحية.
الربوف�شور  الكلية  عميد  واأو�شحت 
الطبي  امل��ه��ن��ة  ي���وم  اأن  لن��غ��ر:  روث 
هو خلدمة زمالء مهنة امل�شتقبل، يف 
يف  واملخت�شني  الطب  �شناع  جتميع 
مكان واحد، والتعرف على الفر�س 
امل��ت��اح��ة يف امل��ج��ال ال��ط��ب��ي، ك��م��ا اأنه 
فر�شة لكت�شاب اخلربات والتجارب 

مم�����ن ����ش���ب���ق���وه���م يف ه������ذا امل���ج���ال 
يوم  اإن  ال��ربوف�����ش��ور روث  واأ���ش��اف��ت 
اأن�شطته  تقت�شر  ل��ن  الطبي  املهنة 
اأي�شاً  ب��ل  ال��ط��ب،  كلية  ط��الب  على 
وذلك  امل��دار���س  طلبة  فيه  �شي�شارك 
التعليم  ط���الب  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ب��ه��دف 
الطب  ك��ل��ي��ة  يف  ل���ل���درا����ش���ة  ال����ع����ام 

والعلوم ال�شحية”.
فيما قدم الدكتور عامر ال�شريف – 
يف  التعليم  لقطاع  التنفيذي  املدير 
ومدير جامعة  الطبية،  دبي  مدينة 
والعلوم  ل��ل��ط��ب  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
ال�شحية، واأحد خريجي كلية الطب 
والعلوم ال�شحية بجامعة الإمارات- 
الطب  درا���ش��ت��ه يف كلية  ن��ب��ذة ح���ول 
ب��اجل��ام��ع��ة، وك��ون��ه ف��خ��ور لتخرجه 
من اجلامعة الوطنية الأم، كما قدم 
عر�شاً تو�شيحياً حول درا�شة النظام 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  ال�شحي يف 

يواجهها  التي  والتحديات  املتحدة 
القطاع، والتو�شيات املقدمة يف هذا 

الإطار.
الكعبي-نائب  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  وق���ام 
الطلبة  ل�������ش���وؤون  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر 
والت�شجيل-بتكرمي اجلهات املنظمة 
وامل���ت���ح���دث���ني ال���ب���ال���غ ع���دده���م 11 
فيما  متحدثني،  و8  م�شاركة  جهة 
املعر�س  يف  بالتجول  احل�شور  ق��ام 
الطبي”  “املهنة  ل��ي��وم  امل�����ش��اح��ب 
وال�شطالع على ما تقدمه اجلهات 
ال���ط���ب���ي���ة م�����ن خ�����دم�����ات وف����ر�����س 

توظيفية للراغبني بالتحاق اإليها.
ومت ا�شتعرا�س اإجن��ازات اخلريجني 
من الأطباء من كلية الطب والعلوم 
مواقع  ت�����ب�����ووؤا  ال����ذي����ن  ال�����ش��ح��ي��ة 
ال�شحية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  يف  خم��ت��ل��ف��ة 
بالدولة عك�شوا من خاللها جتاربهم 
واأكدوا  واملهنية  العلمية  وخرباتهم 

الذاتية  املهارات  اأهمية تطوير  على 
الدورات  يف  م�شاركته  عرب  للطبيب 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم���ال  ال���ع���ل���م���ي���ة 
اأحدث  ومتابعة  الطبي  التخ�ش�س 
ما تو�شلت له العلوم يف هذا الإطار. 
كما عقدت جمموعة من املحا�شرات 
العلمية والور�س املهنية، التي قدمها 
امل���م���ار����ش���ني م���ن خمتلف  الأط����ب����اء 
موؤ�ش�شات الدولة الطبية وال�شحية، 
من  الكلية  لطلبة  الفر�شة  اأت��اح��ت 
املعارف الطبية  العملية يف  امل�شاركة 
يف  ال��ط��ب  ملهنة  العلمية  وامل��م��ار���ش��ة 
خارطة  ور�شمت  ال��دول��ة،  موؤ�ش�شات 
املهني الطبي  الأداء  طريق لتطوير 

واخلربة العملية خلريجي الكلية. 
وُعر�شت العديد من الفر�س املهنية 
ال���ت���ي ت���وف���ره���ا ج���ام���ع���ة الإم��������ارات 
خلريجيها يف املجال الطبي، وكيفية 
ل��ت��ط��وي��ر مهارات  م��ن��ه��ا  ال���ش��ت��ف��ادة 

الطلبة ملواجهة حتديات امل�شتقبل.
  واأقيمت العديد من ور�س الإر�شاد 
والتخطيط املهني يف خمترب البتكار 
احلكومي يف اجلامعة، والتي قدمها 
املخت�شني  الأط���ب���اء  م��ن  جم��م��وع��ة 
امل���دار����س والتي  ل���ش��ت��ق��ط��اب ط��ل��ب��ة 
ت�شاعد الراغبني منهم يف الن�شمام 
اإىل كلية الطب والعلوم ال�شحية، من 
اختيار التخ�ش�س الذي يتنا�شب مع 
العمل،  �شوق  واحتياجات  مهاراتهم 
ومبا يعك�س التخ�ش�شات الطبية يف 
للدولة  املختلفة  ال�شحية  املجالت 

يف القطاع ال�شحي.    

برعاية حممد بن حم

جمل�س ابوظبي للتعليم يقيم فاعلية
 » ب�شمة خري « يف عام اخلري

•• العني - الفجر

ال�شيخ  وح�������ش���ور  رع����اي����ة  حت����ت 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن م�����ش��ل��م بن 
العام  الم��ني  نائب  العامري  حم 
املتحدة،  ب����الأمم  اإم�����ش��ام  ملنظمة 
للتعليم  اب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  اق����ام 
الطموح  مدر�شة  م��ع  وبالتعاون 
ب�شمة   ( ف��اع��ل��ي��ة  اوىل  ح��ل��ق��ه 
اول  اخل���ري  ع���ام  مبنا�شبة  خ���ري( 
م���ن ام�����س ع��ل��ى م�����ش��رح مدر�شة 
�شعيد  ال�شيخ  وبح�شور  الطموح 
بن حممد بن حم ، حممد را�شد 
العني  مكتب  نائب مدير  الغيثي 

التعليمي .
مدر�شة  م���دي���رة  ال���ع���ام���ر  وف�����اء 
موظفي  م���ن  ووف�����د   ، ال���ط���م���وح 
مكتب العني والعديد من مدراء 
ومعلمات  وم��ع��ل��م��ي  وم����دي����رات 
التعليمي  ال��ع��ني  مكتب  م��دار���س 
اأولياء  م��ن  ع���دد  اىل  ب��ال���ش��اف��ة 

اأمور الطلبة وذويهم.
الدكتور  ال�شيخ  قال  جانبه  ومن 
حممد بن حم لقد اطلق �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفه بن زايد اآل 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
ليكون  اخلري2017  ع��ام  �شعار 
بالعطاء  ح���اف���ال  مم���ي���زا  ع���ام���ا 
والعمال  الإي��ج��اب��ي��ة  وامل���ب���ادرات 
اخلريية التي �شت�شاف اىل �شجل 
املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة 
وا�شكال  اأن���واع  بكل  دوم��ا  احلافل 

واوجه اخلري يف كل مكان.
ان غر�س ثقافة  وا���ش��اف بن حم 
حب اخلري لدى �شغار ال�شن من 
ط��الب امل��دار���س، واح��دة من اأهم 
املوؤ�ش�شات  بها  تقوم  التي  الأدوار 
نائب  ، ودعى  املختلفة  التعليمية 
اإم�����ش��ام اإىل  الم��ني ال��ع��ام ملنظنة 
واملبادرات  ال�����روؤى  ك��اف��ة  تفعيل 
التي تر�شخ من قيم  واملقرتحات 
اخلري والعطاء يف نفو�س الطلبة 

ويف �شلوكهم ل�شتلهام ما قدمته 
الإم������ارات وت��ق��دم��ه م��ن ج���ود يف 

داخل الدولة ويف خارجها.
الغيثي نائب مدير  وق��ال حممد 
مكتب العني التعليمي ان فاعلية 
ب�شمة خري هي  ا�شتجابة ملبادرة 
بن  خليفه  ال�شيخ  ال��دول��ة  رئي�س 
زاي��د ال نهيان حفظه اهلل ورعاه 
بعام   2017 العام  ه��ذا  بت�شمية 
اخل���ري وه����ذا ل��ي�����س ب��غ��ري��ب فهو 
���ش��ل��ف فكان  خ����ري خ���ل���ف خل����ري 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ن���ه���ي���ان رج�����ل اخل�����ري ورج����ل  ال 
ال�شالم  وال���ك���رم ورج����ل  ال��ع��ط��اء 

وال�شعادة.
وه���ا ه��م��ا اب��ن��ائ��ه ال��ي��وم ينهجون 
نهجه ف��اخل��ري ب��اق يف ام��ت��ي اىل 
ي���وم ال��ق��ي��ام��ة ك��م��ا ب�����ش��رن��ا نبينا 
ل�شعادة  ال�����ش��ك��ر  ف���ك���ل  ال����ك����رمي 
ال�شيخ الدكتور حممد م�شلم بن 
حم العامري على اللفتة الكرمية 
التي ادخلت ال�شرور وال�شعادة يف 
مراتب  اعلى  فمن  ابنائنا  نفو�س 
قلب  على  ال�شرور  ادخ���ال  اخل��ري 

م�شلم .
وق����ال����ت م����دي����رة امل���در����ش���ة وف����اء 
ال�شامي  التوجيه  ياأتي  العامري 

وفريق  التطوعي  اب�شر  وف��ري��ق 
لال�شتجابة  ال��ت��ط��وع��ي  ���ش��ان��د 

للطوارىء والزمات.
ال�شيخ  م���رك���ز  ت���ك���رمي  وك���ذل���ك 
حممد بن خالد األ نهيان ملا يقوم 
خلدمة  ا�شتثنائية  جهود  من  به 

دولتنا املعطاءة
ا�شافة اىل تكرمي طالب مدر�شة 
الطموح من ذوي الجنازات فقام 
ب��ت��ك��رمي م��وه��ب��ه ام��ارات��ي��ه �شابه 
الرميثي  م���الح  م��ه��ره  ال��ط��ال��ب��ة 
ال��ط��ال��ب��ة ذات ال��ت�����ش��ع��ة اأع�����وام و 
الأول  امل����رك����ز  ع���ل���ى  احل���ا����ش���ل���ة 
لل�شطرجن  ال����ع����رب  ب���ط���ول���ة  يف 
املغرب  يف  ���ش��ن��وات   8 حت��ت  ل�شن 
يف  الثاين  املركز  على  واحلا�شله 
بطولة المارات لل�شطرجن حتت 

�شن 8 �شنوات ..
الإجناز  ج��ائ��زة  ح�شدت  كما   ...
العام  ه��ذا  وتوجت   ... الريا�شي 
باملركز ال�شاد�س يف جائزة حممد 

بن را�شد لالبداع الريا�شي.
بتكرمي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  واخ��ت��ت��م��ت 
ذوي  م�������ن  امل������در�������ش������ة  ط���������الب 
والذين  اخل��ا���ش��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
ي�شتحقون منا جميعا كل الدعم 

وامل�شاندة .

ب��اأن يكون ه��ذا ال��ع��اُم ع��اَم اخلرِي 
ت��ت��وي��ًج��ا مل�������ش���ريِة ع���ط���اٍء وخ���رٍي 
لقياِم  الأوِل  ال��ي��وِم  م��ن��ُذ  ام��ت��دت 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ِة 
ع��ل��ى ي���ِد رائ����ِد ال��ع��ط��اِء ال����ذي ل 
ي��ن�����ش��ُب امل���غ���ف���وِر ل���ه ب������اإذن اهلِل 
تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان طيب اهلُل ثراه والتي امتد 
ها  الزكيُّ يف اأرجاء املعمورِة  في�شُ
بعون  ما�شيٌة  م�شرية ٌ وه��ي  كلِّها 
ُجِبَل  ال��ذي  �شعبنا  بهمة  ث��ّم  اهلل 

على اخلري والكرم   .
م�شوؤولة  اخلليفي  اأم��ريه  وقالت 
التدري�س  مناهج  ج���ودة  تطوير 
للرتبية اخلا�شة كلمة عربت بها 
واهتمامها  ق��ي��ادت��ن��ا  ح��ر���س  ع��ن 
اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  بفئة 
ال�شيخ  ل�شعادة  �شكرها  وق��دم��ت 
ب��ن حم  ال��دك��ت��ور حم��م��د م�شلم 
العامري على لفتتة الكرمية مع 
فئة  من  الطموح  مدر�شة  طالب 

ذوي الحتياجات اخلا�شة .
بتكرمي بع�س  وقام راعي احلفل 
الدولة  داخ���ل  التطوعية  ال��ف��رق 
وم������ا ت����ق����وم ب����ه م����ن ع���م���ل خري 
ي�شتحق منا كل ال�شكر والتقدير 
التطوعي  ت��ك��ات��ف  ف��ري��ق  وم��ن��ه��ا 

دبي الذكية راعيا بالتينيا لقمة ال�شعادة العاملية
•• دبي-وام:

العاملية  ال�شعادة  لقمة  الفتتاحية  ال��دورة  م�شاركتها يف  الذكية  دبي  اأعلنت 
ب�شفتها  19 مار�س اجل��اري  اإىل   16 الفرتة من  تعقد يف ميامي يف  التي 
راعيا بالتينيا لها وذلك بهدف دعم روؤيتها الرامية لالرتقاء بدبي لتكون 

املدينة الأ�شعد على وجه الأر�س .
اختبار  على  تركيزه  ين�شب  عامليا  حمفال  لل�شعادة  العاملية  القمة  ت�شكل  و 
ال��ع��ن��ا���ش��ر ال��رئ��ي�����ش��ة ل��ل�����ش��ع��ادة وال��رف��اه��ي��ة ب��ه��دف رف���ع م�����ش��ت��وى ال�شعادة 

والإيجابية حول العامل.
دبي  مكتب  ع��ام  مدير  ب�شر  بن  بطي  بنت  عائ�شة  الدكتورة  �شعادة  قالت  و 
الذكية : تلتزم دبي الذكية بالتاأثري اإيجابا يف �شعادة الأفراد عن طريق حتفيز 
ومتكني البتكارات يف القطاعني احلكومي واخلا�س .. وتاأتي ال�شراكة مع 

القمة العاملية لل�شعادة لدعم التزامنا هذا على امل�شتوى العاملي.

و اأ�شار مانويل �س. بيرتا رئي�س جمل�س اإدارة القمة العاملية لل�شعادة املدير 
التنفيذي ل� فري بالن�س اإىل التزام دبي الذكية بو�شع ال�شعادة يف قلب عملية 
التحول الذكي .. وو�شف القمة باأنها مبادرة فريدة من نوعها على م�شتوى 

العامل.
و رحبت القمة العاملية لل�شعادة بدبي الذكية ك�شريك بالتيني يف م�شريتنا 
املوؤ�ش�شية والأكادميية التي تعترب ال�شعادة والرفاهية موؤ�شرا رئي�شيا للتطور 

املدين والب�شري .
امل�شتديرة  الطاولة  حول  موؤ�ش�شيا   - حكوميا  ح��وارا  الفعالية  ت�شت�شيف  و 
اأنحاء  اأكادمييني رائدين من خمتلف  اأكادميي ي�شم  وهو عبارة عن م�شار 
حول  ا�شتنتاجات  م��ن  البحوث  اإل��ي��ه  تو�شلت  م��ا  اآخ��ر  ل�شتعرا�س  ال��ع��امل 
مفهوم ال�شعادة يليه فعالية اختبارية على مدى 3 اأيام خم�ش�شة للجمهور 
ال�����ش��ع��ادة وال��ت��ن��ب��ه الذهني  ق���ادة ف��ك��ر ع��امل��ي��ني متخ�ش�شني يف ع��ل��م  جت��م��ع 
والذكاء الجتماعي والعاطفي وال�شيكولوجية الإيجابية والريادة املوؤ�ش�شية 
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اأخبـار الإمـارات
كهرباء ومياه دبي تطلق م�شابقة للطالب لت�شميم ال�شيارات العاملة بالطاقة ال�شم�شية

•• دبي-وام:

العاملة  ال�شيارات  تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي م�شابقة �شم�س دبي لت�شميم 
الأمريكية  ال�شركة  مع  بالتعاون  الثانوية  املدار�س  لطلبة  ال�شم�شية  بالطاقة 
�شولر رولرز وذلك لأول مرة خارج الوليات املتحدة. تهدف امل�شابقة اإىل ت�شجيع 
ال�شم�شية  بالطاقة  تعمل  �شباق  �شيارات  واختبار  و�شنع  ت�شميم  على  الطلبة 
ويتم التحكم بها عن بعد. و�شجل 82 طالبا من 17 مدر�شة يف امل�شابقة التي 
اأعلنت عنها الهيئة �شمن فعاليات اأ�شبوع البتكار 2016 الذي عقد يف نوفمرب 
2016 . وقد التحق الطلبة امل�شاركون يف امل�شابقة بدورة اإر�شادية عرب الإنرتنت 
ملدة �شهرين مت خاللها توجيههم ب�شاأن كيفية ت�شميم و�شنع ال�شيارات العاملة 
وقال  املقبل.  اإب��ري��ل  �شهر  يف  النهائي  ال�شباق  اإج���راء  ليتم  ال�شم�شية  بالطاقة 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو  الطاير  حممد  �شعيد  �شعادة 

ومياه دبي: ن�شعى من خالل هذه امل�شابقة اإىل تطوير قدرات ال�شباب وتاأهيلهم 
ليكونوا قادة وخرباء يف البحوث والتطوير والبتكار يف جمال الطاقة ال�شم�شية 
حتقيقا ل�شرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة اإىل حتويل الإمارة 
اإىل مركز عاملي للطاقة النظيفة والقت�شاد الأخ�شر .. وت�شهد امل�شابقة اإقبال 
كبريا من قبل طلبة املدار�س الثانوية يف دبي وهو ما يعك�س زيادة الوعي باأهمية 
روؤية  مع  يتوافق  مبا  ال�شتدامة  وتعزيز  والبتكار  النظيفة  الطاقة  م��ب��ادرات 
الإم��ارات 2021 واأه��داف خطة دبي 2021 . واأ�شاف �شعادته: �شت�شهم هذه 
اإ�شراك جيل ال�شباب بطريقة جاذبة يف املبادرات التي تعزز مفهوم  امل�شابقة يف 
تنفيذا  لالبتكار  الداعمة  اجلهات  مقدمة  يف  كونها  الهيئة  ومكانة  ال�شتدامة 
الدول  الإم��ارات �شمن  دول��ة  الوطنية لالبتكار بجعل  ال�شرتاتيجية  لأه��داف 
الهادفة جلعل  العامل وا�شرتاتيجية دبي لالبتكار  ابتكارا على م�شتوى  الأكرث 

دبي املدينة الأكرث ابتكارا يف العامل.

هيئة اآل مكتوم تطلق حملة القلوب الرحيمة يف م�شر
•• دبى -وام:

الرحيمة  ال��ق��ل��وب  حملة  اط���الق  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
ال�شعيد  حمافظات  ف��ى  الفقرية  الأ���ش��ر  م��ن  األ��ف��ني  ت�شتهدف  التى 

بجمهورية م�شر العربية.
و توزع الهيئة خالل احلملة كميات من الأجهزة الكهربائية والأمور 
بني  واحل��ب  والتكافل  وال��ت��واد  ال��رتاح��م  روح  بعث  بهدف  الإعا�شية 

النا�س.
�شعادة  املقبل برئا�شة  الإ�شبوع  الهيئة بزيارة م�شر  و يقوم وفد من 
برنامج  ملتابعة  الهيئة  اأم��ن��اء  جمل�س  ع�شو  ال�شايغ  ح�شني  م��ريزا 

احلملة واأن�شطة الهيئة فى جنوب م�شر .
واأ�شيوط ويلتقى �شعادته خاللها  ا�شوان  الزيارة حمافظتى  وت�شمل 
معاىل اللواء جمدي حجازي حمافظ اأ�شوان ومعاىل املهند�س يا�شر 
والتعاون  التن�شيق   .. اللقاءان  ويتناول  اأ�شيوط  حمافظ  الد�شوقي 

فيما يتعلق بتنفيذ الهيئة لربامج واأن�شطة لدعم ال�شر الفقرية .
و بتوجيهات من  اآل مكتوم اخلريية  اإن هيئة  ال�شايغ  و قال م��ريزا 
�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبى وزير املالية 
راعى الهيئة �شوف توا�شل ن�شاطها اخلريى والتنموى فى حمافظات 
م�شر خا�شة حمافظات ال�شعيد م�شاعدة فى تخفيف الأعباء التى 

تثقل كواهل الأ�شر الفقرية ورفع العناء عنهم.

ح�سني احلمادي يعر�س خطة الوزارة التطويرية ال�ساملة:

�شاحي خلفان ي�شيد بالتطور الكبري الذي ت�شهده وزارة الرتبية للو�شول بالعملية التعليمية اإىل اأف�شل امل�شتويات العاملية
•• دبي-الفجر:

اأ�شاد معايل الفريق �شاحي خلفان 
ال�شرطة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  مت����ي����م، 
بالتطور  دب����ي،  يف  ال���ع���ام  والم�����ن 
اللذين  النوعية  والنقلة  الكبري 
ت�شهدهما وزارة الرتبية والتعليم، 
اإىل  التعليمية  بالعملية  للو�شول 
اأف�شل امل�شتويات العاملية، واخلطة 
التي تطبقها  ال�شاملة  التطويرية 
ب���ق���ي���ادة م���ع���ايل ح�شني  ال���������وزارة، 
الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي،  ابراهيم 

والتعليم، وفريق عمله بالوزارة.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ال�����زي�����ارة التي 
وزارة  دي���وان  اإىل  معاليه  بها  ق��ام 
ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ب����دب����ي، يوم 
خاللها  التقى  امل��ا���ش��ي،  اخلمي�س 
احلمادي،  ابراهيم  ح�شني  معايل 
وح�شر  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر 
عبدالرحمن  �����ش����ع����ادة  ال����ل����ق����اء 
و�شعادة  ال����وزارة،  وكيل  احل��م��ادي، 
م����روان ال�����ش��وال��ح، وك��ي��ل ال����وزارة 
امل�شاعد لقطاع اخلدمات امل�شاندة، 
والدكتور في�شل الباكري، م�شت�شار 
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزي����ر  م��ع��ايل 
وعدد من كبار امل�شوؤولني بالوزارة. 
وقال معايل ح�شني احلمادي بهذه 
املنا�شبة اأن وزارة الرتبية والتعليم 
ت�شعى اإىل بناء �شراكات قوية تعزز 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  اأدائ��ه��ا  من 
مبا  ال��دول��ة  يف  الفاعلة  والهيئات 
املجتمع  ����ش���راك���ة  م��ف��ه��وم  ي��ر���ش��خ 
العملية  يف  م���وؤ����ش�������ش���ات���ه  ب���ك���اف���ة 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ويرتجم  ال��رتب��وي��ة 
الرامية  الر�شيدة  القيادة  تطلعات 
املجتمعية  امل�شوؤولية  تكري�س  اإىل 
التعليم  يف  الرت����ق����اء  م��ه��م��ة  ع���ن 
ب��ك��اف��ة مقومات  ورف����ده  ب��ال��دول��ة 
ال����ن����ج����اح. ث����م ق�����ام م���ع���ايل وزي����ر 
اآلية  ب��ع��ر���س  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
موؤخرا  اأطلقته  وم��ا  ال���وزارة  عمل 
من مبادرات تنعك�س ب�شكل اإيجابي 
للطلبة،  الأك����ادمي����ي  الأداء  ع��ل��ى 
مبينا اأن الوزارة ركزت على عملية 
املناهج  وموائمة  وحتديث  تطوير 
الإماراتية  املدر�شة  مفهوم  �شمن 
اأط��ل��ق��ه��ا �شاحب  ال���ت���ي  ال�����ش��ام��ل 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
الدرا�شي  ال���ع���ام  ب���داي���ة  م��ن��ذ  اهلل 

اجلاري.

تطوير  يف  ال����������وزارة  خ���ط���ة  اإىل 
بتنمية  امل��دار���س،  خريجي  ق���درات 
املهارات  يف  وم��واه��ب��ه��م  ق��درات��ه��م 
للمناف�شة  وذل���ك  يتقنونها،  ال��ت��ي 
م�شار  وا�شتحداث  العمل،  �شوق  يف 
التعليم  ���ش��م��ن  امل��ه��ن��ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
الطالب  اج��ت��ي��از  وب���ع���د  امل�����ش��ت��م��ر 
بحيث  ال��ت�����ش��خ��ي�����ش��ي،  ل��الخ��ت��ب��ار 
ي���در����س ع����دد م���ن امل����ق����ررات وفق 
امل��رح��ل��ة ال���درا����ش���ي���ة ومي���ك���ن هذا 
على  احل�شول  من  الطالب  امل�شار 
امل���زي���د م���ن ال��ت��ع��ل��م امل��ه��ن��ي وفقا 
ملعايري حمددة ليتمّكن بعدها من 

اللتحاق بالوظائف املهنية.
الرتبية  وزي�����ر  م���ع���ايل  وحت�����دث   
وال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن خ��ط��ة ال�������وزارة يف 
لت�شمل  التعليمية  املنظومة  دع��م 
رف���ع ك���ف���اءة وم���ه���ارات ك���ل الذين 
ي���ت���ع���ام���ل���ون م�����ع ال�����ط�����الب ب�����دءا 

اخلطة  م���ع���ال���ي���ه  وا�����ش����ت����ع����ر�����س 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة وامل����ط����ورة 
املناهج  ت���ط���وي���ر  وم���������ش����روع����ات 
املطورة،  املناهج  وخطة  الرتبوية، 
م������ن خ�������الل م�������ب�������ادرة امل����در�����ش����ة 
التحول  تت�شمن  التي  الإماراتية 
و�شكل  م����ق����وم����ات  يف  اجل����������ذري 
مبوا�شفات  ال���دول���ة،  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ق��ي��ا���ش��ي��ة ع��امل��ي��ة، وم��ن��اه��ج علمية 
حديثة وكفاءة وفعالية يف عمليات 
التعليم والتعلم، والتقييم امل�شتمر 
امل�شتوى  واإب����راز  وامل��ع��ل��م،  للطالب 
احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��م��دار���س م���ن خالل 
بنتائج  فيها  الطلبة  نتائج  مقارنة 
وال�شتفادة  املدر�شية،  المتحانات 
من املعايري العاملية وتطبيقها كما 
هو مطّبق يف الأنظمة التعليمية يف 

اأبرز دول العامل.
احلمادي  ح�شني  م��ع��ايل  وت��ط��رق 

م��ن ال��وال��دي��ن وامل��رب��ي��ات، بهدف 
يف  ال�شحيحة  ب��ال��ط��رق  تعليمهم 
تعليم الأولد، وال�شمات الرئي�شية 
خل����ري����ج امل����در�����ش����ة الإم�����ارات�����ي�����ة 
ومعارفه  �شخ�شيته  ت�شمل  ال��ت��ي 
ومهاراته، وكيف يكون ذو �شخ�شية 
ت���ت���م���ت���ع ب����الأ�����ش����ال����ة وال�������ش���ف���ات 
وحب  بالنف�س  وال��وث��وق  القيادية 
املعرفة، واكت�شاب املهارات املختلفة 
يف احل��ي��اة. واأ����ش���ار م��ع��ايل ح�شني 
احلمادي اإىل اأن ال��وزارة خ�ش�شت 
بالإ�شافة  امل�شتمر،  للتقييم  اإدارة 
الوطنية  ل��الخ��ت��ب��ارات  اإدارة  اإىل 
والدولية، واأن المتحانات الوطنية 
يف املدر�شة الإماراتية �شتعمل على 
املدار�س من خالل  م�شتوى  اإب��راز 
بنتائج  فيها  الطلبة  نتائج  مقارنة 
الم���ت���ح���ان���ات امل���در����ش���ي���ة، وم���دى 
تقارب اأو تباعد تلك املدار�س، كما 

هو مطّبق يف الأنظمة التعليمية يف 
اأبرز دول العامل.

ال���ف���ري���ق �شاحي  ق����ام م���ع���ايل  ث���م 
خلفان متيم، يرافقه معايل ح�شني 
بالوزارة،  وامل�����ش��وؤول��ني  احل��م��ادي، 
واأق�شام  اإدارات  بجولة يف عدد من 
البيانات  م��رك��ز  �شملت  ال������وزارة، 
ومعهد املعلمني ومكاتب املوظفني، 
وغ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات امل��رك��زي��ة التي 
التعليم  م���وؤ����ش���رات  ب��ر���ش��د  ت��ق��وم 
الدولة،  مدار�س  كافة  يف  املختلفة 
العلمية،  امل���ع���اي���ري  اأح�������دث  وف�����ق 
واطلع معاليه على التطور الكبري 
الذي مت اإدخاله على ال�شكل العام 
للمكاتب  حت���دي���ث  م���ن  ل��ل��م��ب��ن��ى، 
ومكاتب  ال���ت���ق���ن���ي���ة،  والأج������ه������زة 
امل���وظ���ف���ني، مم����ا ي���وف���ر ج�����وا من 
ال�شعادة والراحة يف العمل، ويزيد 

من طاقاتهم الإنتاجية. 

حتت �سعار ) معًا فلنزرع الإمارات(

بلدية مدينة اأبوظبي تفتتح غدا فعاليات اأ�شبوع 
الت�شجري الـ 37 يف مدينة حممد بن زايد

•• اأبوظبي-الفجر: 

تفتتح بلدية مدينة اأبوظبي غدا الثنني 13 مار�س فعاليات اأ�شبوع 
الإم���ارات(  فلنزرع  )معا  �شعار  حت��ت  والثالثني  ال�شابع  الت�شجري 
وذلك يف حديقة الحياء يف حو�س زد 30 مبدينة حممد بن زايد 

من خالل العديد من الفعاليات املتنوعة . 
اأ�شبوع  انطالق  فعاليات  الكرمي حل�شور  اجلمهور  البلدية  وتدعو 
التقليدية املعربة عن  الفقرات  الت�شجري حيث حتفل بالعديد من 
هذه املنا�شبة ال�شنوية ، ومنها ا�شتعرا�شات حول البيئة والت�شجري 
ومعاين ال�شجرة والنه�شة الزراعية يف الإمارات بالتعاون مع طلبة 

املدار�س، كما �شيتم خالل حفل الفتتاح زراعة نخلة كتقليد �شنوي 
بهذه املنا�شبة ، ويت�شمن الأ�شبوع اإقامة املعر�س الزراعي امل�شاحب 
والذي تعر�س من خالله اأحدث التقنيات الزراعية وو�شائل الري ، 

والأفكار اجلديدة يف جمال الزراعات واحلدائق والب�شتنة.
واأكدت البلدية اأنها ما�شية قدما على طريق تو�شيع م�شاحة الرقعة 
الأحياء  وح��دائ��ق  العامة  احل��دائ��ق  من  املزيد  وت�شييد   ، اخل�شراء 
ال�شكنية ، مو�شحة اأن عام 2016 �شهد اإجناز العديد من امل�شاريع 
باملزيد من   2017 احل��ايل  العام  كما يحفل  واحل��دائ��ق،  الزراعية 
م�شاريع احلدائق والتزيني الطبيعي والزراعات التجميلية والبيئية 

وزراعة النباتات املحلية .

م�شاندة ت�شتكمل تاأهيل 10 عيادات بيطرية بتكلفة 26 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
اأعمال  ا�شتكمال  م�����ش��ان��دة  ال��ع��ام��ة 
م�����ش��روع ت��اأه��ي��ل 10 ع���ي���ادات طب 
ب�  تقدر  بتكلفة  اأبوظبي  يف  بيطري 
26 مليون درهم .. متهيدا لت�شليم 
اأبوظبي للرقابة  اإىل جهاز  6 منها 

الغذائية خالل الفرتة املقبلة.
ي���اأت���ي ذل����ك ان���ط���الق���ا م���ن حر�س 
حتقيق  يف  امل�شاهمة  على  م�شاندة 
اإر�شاء  نحو  اأبوظبي  خطة  اأه���داف 
اأمن غذائي وقطاع زراعي م�شتدام 
ورعاية  ال���غ���ذاء  ���ش��الم��ة  و���ش��م��ان 

امل�شتهلكني يف املجتمع املحلي.
وي�����ش��ه��م اإجن�������از ه�����ذا امل�������ش���روع يف 
ب�شكل  ال����ع����ي����ادات  اأداء  حت�������ش���ني 
ملحوظ وتوفري الكثري من الوقت 
واجلهد من خالل ت�شهيل خطوات 
ف��ح�����س وع�����الج احل���ي���وان���ات وفقا 
املتبعة  البيطرية  املعايري  لأح���دث 
اإ�شافة اإىل حت�شني اكت�شاف حالت 
التي  املختلفة  والأم��را���س  العدوى 
ت�شر ب��الإن�����ش��ان وال��ب��ي��ئ��ة ع��ل��ى حد 
�شواء قبل انت�شارها واإجراء املنا�شب 
دقة  ي�شمن  ومب���ا  قيا�شي  وق���ت  يف 

اأكرب يف العالج .
ك���م���ا ي�����ش��ه��م يف ت���ع���زي���ز ال����ق����درات 
امل���ت���ط���ورة ل���الأج���ه���زة ال��وق��ائ��ي��ة يف 
ال���دول���ة وم���ن ب��ي��ن��ه��ا ع���ي���ادة الطب 
�شبق  ال���ت���ي  ال���وث���ب���ة  ال��ب��ي��ط��ري يف 
�شبقا  ال���ط���ب���ي  خم���ت���ربه���ا  وح���ق���ق 
على  ن��وع��ه  م��ن  الأول  ي��ع��د  علميا 

عالية  ال���رق���اب���ي���ة  والإج���������������راءات 
تطلعات  ي���واك���ب  ومب����ا  ال�����ش��ف��اف��ي��ة 
و�شمان  تاأمني  يف  اأبوظبي  حكومة 
�شالمة اإم��دادات الغذاء اإ�شافة اإىل 
تطبيق املوا�شفات واملعايري املعتمدة 
يف الدولة على الغذاء �شواء امل�شنع 
اأحد منافذ  اأو م�شتورد عرب  حمليا 
اأب��وظ��ب��ي اجل��وي��ة والبحرية  اإم����ارة 

والربية.
مربي  امل�����ش��روع  ع��ي��ادات  و�شتجنب 
املنطقة  يف  احل���ي���وان���ي���ة  ال��������رثوة 
العيادات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ال��غ��رب��ي��ة 
وامل�������ش���ت�������ش���ف���ي���ات اخل���ا����ش���ة واأخ������ذ 
الرجوع  دون  م��ن  دوائ��ي��ة  و���ش��ف��ات 
اإىل املوؤ�ش�شات احلكومية البيطرية 
ي�����ش��ب��ب �شررا  ق����د  م����ا  امل��خ��ت�����ش��ة 

للحيوانات اأو يف�شي اإىل نفوقها.
هذه  يف  امل�����ش��روع  اأع��م��ال  وت�شمنت 
ال���ع���ي���ادات اإع������ادة ت��اأه��ي��ل الأ����ش���وار 
وتعديل  اخل���ارج���ي���ة  وال����واج����ه����ات 
الفراغات  ودم����ج  الأق�������ش���ام  ب��ع�����س 
العمل  احتياجات  مع  تتوافق  حتى 
احلالية وجرى اإعادة تاأهيل اأر�شية 
اأق�����ش��ام ال��ع��ي��ادات و�شقف ال��غ��رف يف 
والنتظار  ال���ش��ت��ق��ب��ال  م��ن��ط��ق��ت��ي 
العمليات  وغرفة  الفح�س  وغرفة 
اجلراحية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  وم��ن��ط��ق��ة 
فريق  ومكتب  الكبرية  للحيوانات 
وال�شيدلية  امل��ي��دان��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
املبنى  م���ل���ح���ق���ات  م�����ن  وغ�����ريه�����ا 
الأطباء  وم��ك��ات��ب  الإدارة  كمكاتب 
واملخزن وخمترب التحاليل الطبية 
اإ�شافة اإىل تزويد العيادات باأنظمة 

وغرف الفح�س والعمليات ومكتب 
فريق العمليات امليدانية وال�شيدلية 
الطباء  وم��ك��ات��ب  الإدارة  وم��ك��ات��ب 
العيادات  ه��ذه  و�شتدعم  وامل��خ��ازن. 
للرقابة  اأب���وظ���ب���ي  ج���ه���از  ت��وا���ش��ل 
ال���غ���ذائ���ي���ة م����ع اأ�����ش����ح����اب ال���ع���زب 
واملربني لتزويدهم بخدمات العيادة 
ال��ب��ي��ط��ري��ة ال��ت��ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا اإج����راء 
والتحاليل  ال��ب��ي��ط��ري��ة  ال��ف��ح��و���س 
وتقدمي  العزب  املخربية حليوانات 
ال����و�����ش����ف����ات ال���ع���الج���ي���ة و����ش���رف 
الأدوية مل�شتحقيها وباإ�شراف كوادر 
بكفاءة  وت��ت��م��ت��ع  م��وؤه��ل��ة  ب��ي��ط��ري��ة 
عالية يف اأداء مهامهم التي تتنوع ما 
بني اخلدمات العالجية التح�شني 

الرتقيم وغريها.
و����ش���ت���ق���وم ع����ي����ادات امل���������ش����روع بعد 
املهام  بالعديد من  اإجنازها  اكتمال 
الأمرا�س  خمتلف  ت�شخي�س  منها 
تهدد  التي  ال�شارية  وغري  ال�شارية 
العالج  وتقدمي  احليوانية  ال��رثوة 
املنا�شب للحيوانات املري�شة اإ�شافة 
اأمرا�س  وم��ك��اف��ح��ة  ت�شخي�س  اإىل 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  الطفيليات 
وحت�شني احليوانات �شد الأمرا�س 
جانب  اإىل  ه��ذا  املختلفة  ال��وب��ائ��ي��ة 
اإجراء العمليات اجلراحية املختلفة 
احليوانية  الأم����را�����س  وم���ق���اوم���ة 
الإن�����ش��ان واحليوان  ب��ني  امل�����ش��رتك��ة 
تهديدا  مت���ث���ل  اأن  مي���ك���ن  وال����ت����ي 

ل�شحة الإن�شان.
من جانبه ثمن املهند�س ثامر را�شد 
با�شم  الر�شمي  املتحدث  القا�شمي 

اكت�شافه  يف  متثل  ال��ع��امل  م�شتوى 
ال�����ش��ارة لالإبل  ال��ف��ريو���ش��ات  اأح����د 

خالل 20 دقيقة فقط.
يف  ع��ي��ادات   5 م��ن  امل�شروع  ويتاألف 
املنطقة الغربية تبلغ تكلفتها الكلية 
4 عيادات  13 مليون درهم و  نحو 
ماليني   10 نحو  بتكلفة  العني  يف 
اأب��وظ��ب��ي بتكلفة  دره���م وواح����دة يف 

كلية تبلغ نحو 3 ماليني درهم.
احلب�شي  ع���ي���درو����س  اأح���م���د  وق�����ال 
مدير اإدارة املباين بالإنابة يف �شركة 
م�شاندة  العامة  للخدمات  اأبوظبي 
اإن ن�شبة الإجناز يف عيادات املنطقة 
متقدمة  م��رح��ل��ة  ب��ل��غ��ت  ال��غ��رب��ي��ة 
متوقعا ت�شليمها اإىل جهاز اأبوظبي 
ال�شهر  ن��ه��اي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل��رق��اب��ة 
اجلاري يف حني �شيتم اإجناز تاأهيل 
الوثبة  يف  البيطري  ال��ط��ب  ع��ي��ادة 
الإجناز  ن�شبة  اأم��ا  املوعد  ذلك  قبل 
عيادات  ت��اأه��ي��ل  اإع�����ادة  م�����ش��روع  يف 
العني  مدينة  يف  البيطري  ال��ط��ب 

فبلغت 13%.
ومدينة  الغربية  يف  امل�شروع  وح��ول 
اأبوظبي .. اأو�شح احلب�شي اأن اأعمال 
تاأهيل  اإع��ادة  على  ا�شتملت  امل�شروع 
لعيادات بيطرية يف كل من منطقة 
مزيرعة وخنور والرثوانية وغياثي 
الغربية  املنطقة  يف  زاي���د  وم��دي��ن��ة 
 500 والتي تبلغ م�شاحة كل منها 
ت��ب��ل��غ م�شاحة  م��رت م��رب��ع يف ح��ني 
عيادة الطب البيطري يف الوثبة يف 

اأبوظبي 3158 مرتا مربعا.
الآليات  ت��ط��وي��ر  امل�����ش��روع  و���ش��ي��ع��زز 

تتواكب  حتى  احل��ري��ق  ع��ن  الك�شف 
مع اأحدث ا�شرتاطات الدفاع املدين 
يف ظل التزام م�شاندة التام بتنفيذ 
امل�شروع وفقا لأرقى املعايري العاملية 
اإط���ار م��راع��اة لأح���دث معايري  ويف 
ومبا  البيئية  وال�����ش��الم��ة  ال�����ش��ح��ة 

ي�شمن احلفاظ على املوارد.
الوثبة  ع���ي���ادة  م�����ش��ان��دة  وط������ورت 
تاأهيل  اإع���ادة  خ��الل  من  البيطرية 
وتزويدها  بها  الطبية  امل��خ��ت��ربات 
بالأجهزة احلديثة املتطورة لإجراء 
والفحو�شات  اجلراحية  العمليات 
اأف�شل  وف��ق  للحيوانات  املختربية 
الغرف  تطوير  بجانب  امل�شتويات 
امل��خ�����ش�����ش��ة ل���و����ش���ع احل����ي����وان����ات 
الطبية  واحل�������ش���ان���ات  امل���ري�������ش���ة 
ملا  املخ�ش�شة  وال��غ��رف  ال��ب��ي��ط��ري��ة 

بعد العملية.
كما ت�شمنت اأعمال امل�شروع حت�شني 
لعالج  املخ�ش�س  اجل��ن��اح  وت��ط��وي��ر 
وف��ح�����س ال�����ش��ق��ور وال��ط��ي��ور الذي 
رئي�شة  مناطق  ث��الث  على  ي�شتمل 
املري�شة  ال�شقور  عزل  مناطق  هي 
لل�شقور  ك��ح��دي��ق��ة  ت��ع��م��ل  واأخ�����رى 
لأ�شحاب  كمجل�س  م��ع��دة  وث��ال��ث��ة 

ال�شقور.
امل�شروع  ف��ت�����ش��م��ن  ال���ع���ني  يف  اأم�����ا 
اإعادة تاأهيل اأربع عيادات يف كل من 
ومالقط  وزاخ���ر  ال��ق��ط��ارة  منطقة 
على  متتد  منها  وك��ل  �شربا  و�شيح 
م�شاحة 500 مرت مربع وت�شمنت 
تاأهيل  اإع���ادة  امل�����ش��روع فيها  اأع��م��ال 
والنتظار  ال���ش��ت��ق��ب��ال  م��ن��ط��ق��ت��ي 

الغذائية  ل��ل��رق��اب��ة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از 
ال�����دور ال��ك��ب��ري ال����ذي ت�����ش��ط��ل��ع به 
العامة  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة 
على  خ���الل حر�شها  م��ن  م�����ش��ان��دة 
تقدمي الدعم للموؤ�ش�شات احلكومية 
مب�شتوى  الرت�����ق�����اء  ي�����ش��م��ن  مب����ا 

اخلدمات املقدمة للمجتمع.
امل�شروع يف تعزيز  اأهمية  اإىل  واأ�شار 
جهود اجلهاز الرامية لتنمية قطاع 
الرثوة احليوانية يف اإمارة اأبوظبي 
واحل����ف����اظ ع��ل��ي��ه ع����رب اخل���دم���ات 
الرثوة  مل��رب��ي  ت��ق��دم  ال��ت��ي  املختلفة 
العيادات  خ����الل  م���ن  احل���ي���وان���ي���ة 
ال��ب��ي��ط��ري��ة ح��ي��ث جن���ح اجل���ه���از يف 
ق��ادرة علي تقدمي  اإي��ج��اد منظومة 
اخل���دم���ات ال��ب��ي��ط��ري��ة والإ�����ش����راف 
الفني والتوعية الإر�شادية باأ�شاليب 
ع��ل��م��ي��ة ح��دي��ث��ة واإم���ك���ان���ي���ات فنية 
وتقنية عالية لتقدمي اأف�شل رعاية 

بيطرية و�شحية للحيوان.

 

�شح الكالم 

ما حدث نهاية الأ�شبوع املا�شي مع 600 معلم ومعلمة تربية �شحية 
اعتربها  الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة  لمتحانات  اخ�شاعهم  م��ن   ، وبدنية 
معظمهم تعجيزية ، لأن الأ�شئلة تناولت مادة علمية تخ�ش�شية حول 
اأع�شاء  بكافة  و�شرايني  وعظام  ع�شالت  من  الن�شان  ج�شم  ت�شريح 
اجل�شم ، مروا عليها معظمهم خالل درا�شتهم اجلامعية مرور الكرام 
ومنذ   ، طويلة  �شنوات  منذ  ذل��ك  فكان  در�شوها  ك��ان��وا  اإن  حتى  اأو   ،
تعيينهم بالوزارة وكل منهم له من �شنوات اخلربة بامليدان ع�شرات 
اأو  ب��دورات  اأو تلزمهم  اأن تطالبهم  ال��وزارة يوما  ، مل تفكر  ال�شنني 
ور�س عمل لتنمية مهاراتهم فيما در�شوه ، ومل تلزمهم خالل فرتة 
تعاقدهم يوما باحل�شول على �شهادات )اليلت�س اأ و التوفل ( حتى ل 
يقفوا اأمام اختبارات اللغة الإجنليزية ل يعرفون بدايتها من نهايتها 
، حتى عند تعيينهم مل تتطرق جلان املقابالت لأي من هذه الأ�شئلة 
 ، وكتابة  وحتدثا  ق��راءة  الإجنليزية  اللغة  اإجادتهم  ت�شرتط  ومل   ،
ولذا وقفوا معظمهم اأمام الأ�شئلة مبهورين لأن كبريهم مع اللغة 
الإجنليزية )good morning( و )Thank you( ، فمنهم 
ول  باملقلوب  يطالعها  ك��ان  اإن  يعرف  ل  ال�شئلة  بورقة  اأم�شك  من 
باللغة  العلمية  امل�شطلحات  اأم��ام  واخ��رون وقفوا   ، ب�شحيح و�شعها 
الجنليزية ي�شاألون بع�شهم البع�س ، على غرار مدر�شة امل�شاغبني ) 
ده اإجنليزي ده يا مر�شي ( ، واإن كنت اأرى اأن هذا ل يعيبهم لأنهم 
وطوال �شنوات عملهم ، مل ميروا اأو يحتكوا مبواقف تدفعهم لإجادة 
ويف  الرتبية  وزارة  على  ينكروا  مل  جميعا  وه��م   ، الإجنليزية  اللغة 
اإطار خطط التطوير والتحديث باملناهج ، اأن تعتمد منهجا جديدا 
اأن  حقهم  من  األي�س  ولكن   ، الإجنليزية  باللغة  الريا�شية  للرتبية 
يتم اإبالغهم منذ اليوم الأول الذي فكرت فيه الوزارة يف تعميم هذا 
املنهج ، واأنهم مطالبون بتدري�شه من بدء الف�شل الدرا�شي الثاين ، 
وعليه ينبغي البدء يف ال�شعي ملراجعة ما در�شوه ، حتى يكونوا على 
اأنه مرت عطلة الف�شل الدرا�شي الأول  اإل   ، ا�شتعداد لأي اختبارات 
الدرا�شي  الف�شل  بدء  قبل  التخ�ش�شي  لالأ�شبوع  املعلمون  وخ�شع   ،
الثاين ، ومل يتم اإبالغهم خالل الدورة ب�شيء ، وبعدها مت الإعالن 
عن املنهج اجلديد ، ومت تنظيم ور�شة عمل اأطلعوهم فريق الأجانب 
العاملني بالوزارة على املنهج وكان هناك مرتجم ي�شرح لهم ما مت 
ا�شتعرا�شه ، اأما عن الختبار واملادة العلمية فلم يتم ابالغهم بها ال 
موؤخرا ، وكعادة القطاع املعني بالوزارة جاءهم من يبلغهم اأن هناك 

اختبارات باللغة الإجنليزية .    
جديدة  مناهج  تعتمد  اأن   ، حقها  م��ن  اأن  ت��رى  ال����وزارة  ك��ان��ت  ف���اإن 
والتعلم  التعليم  اأ�شاليب  يف  والتطوير  التحديث  تتطلب   ، متطورة 
اإبالغ  يتم  اأن  ينبغي  اأم���ا  ول��ك��ن   ، ذل��ك  عليها  ينكر  اأح���د  م��ن  وم��ا   ،
على  معلمني  تتطلب  املناهج  تلك  اأن  كافية  بفرتة  املعلمني  ه��وؤلء 
دراية كبرية واإج��ادة للغة الإجنليزية ، كذلك العمر ال�شني فعندما 
مت تعيينهم وكانوا يف الع�شرينيات من العمر ، وكانت الوزارة حينها 
ت�شرتط لقبول معلمني تربية ريا�شية ال يزيد العمر عن 30 عاما 
، ولكنها مل تبلغهم حينها اأن �شن املعا�س لهم من 55 وطالع ، والكل 
اأو  الريا�شية  الرتبية  بقاء معلم  يكون معيار  اأن  اأن��ه يفرت�س  يعلم 
مب�شماه اجلديد �شحية وبدنية يف امليدان احتفاظه بلياقته البدنية 
�شواء   ، �شنويا  لها  ال��ت��ي يخ�شع  ال��دوري��ة  ل��الخ��ت��ب��ارات  واج��ت��ي��ازه   ،
فريق  اأن  اإل   ، اخلم�شينيات  يف  اأو  العمر  م��ن  الثالثينيات  يف  اأك���ان 
 ، ال��وزارة لتقييمهم ترى غري ذلك  املتعاقدة مع  الأجانب وال�شركة 
بعدما اأبلغوهم �شراحة اأننا ل�شنا يف حاجة لأ�شحاب ال�شن الكبرية، 
اأي  ح��ق  وم��ن   ، املتعاقدين  �شريعة  العقد  ك��ان  ف��اإن  اأرادوا  م��ا  ولهم 
ال��وزارة مع نهاية  اأو  املعلم  �شواء  العقد  اأن ينهي  التعاقد  من طريف 
اب��الغ الوزارة  ، وللمعلم فرتة حم��ددة يحق له فيها  كل عام درا�شي 
بتقدمي ا�شتقالته بدءا من مار�س ، فينبغي للوزارة اأي�شا اأن تراعي 
طبيعة عمل معلميها ، واأن يتم اإبالغ من �شيتم ال�شتغناء عنهم قبل 
فرتة من نهاية العام الدرا�شي ، ول تفاجئهم مع نهاية اأخر يوم يف 
يكونوا  اأن  ينبغي  والتزامات  اأبناء مبدار�س  فهناك   ، الدرا�شي  العام 
م�شتعدين لها ، ومل يعد املعلم على قناعة عند تعاقده اأنه باق فيها 
حتى بلوغه �شن املعا�س ، فكلنا نعلم اأن هناك �شيا�شة توطني تطبق ، 
ومواد مت خف�س ح�ش�شها ، ومدار�س �شيتم دجمها وكل ذلك يتطلب 
ال�شفافية  فاملطلوب  ول��ذا   ، املعلمني  من  ع��دد  عن  ال�شتغناء  �شنويا 
يف  يتداولونه  ملا  ُعْر�َشًة  َه��ك��َذا  املَ��ْي��َداُن  يكون  َل  َحتَّى   ، املعلمني  مع 
 ، وق��ال  وقيل  ا�شاعات  من  الجتماعي  التوا�شل  قنوات  جمموعات 
يرتتب عليه عدم ا�شتقرار املعلمني وين�شغلون عن عملهم بالتفكري 
يوا�شل  اأن  اإم��ا  يقرر  اأن  ذلك  بعد  ، وعلى كل منهم  ينتظرهم  فيما 
وفقاً ملا تتطلبه �شيا�شة التطوير يف املدار�س ، اأو اأن يعتذر من تلقاء 

نف�شه حفاظا ملاء وجهه وكرامته و�شنوات عمله الطويلة .

حم�سن را�سد
R_dubai2005@yahoo.com
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العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/285  جتاري كلي               
العامة - )LLC( - ومتثلها مديرة  اىل املدعي عليه / 1- �شركة ماتو�شيان للتجارة 
ال�شركة   ليلى ماتو�شيان  2- ليلى ماتو�شيان - ب�شفتها �شريك وكفيل �شامن ل�شركة 
ماتو�شيان للتجارة العامة جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك الحتاد الوطني 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  الهرمودي قد  ر�شول علي  : عبداهلل حممد  وميثله 
درهم(   1.354.555.29( وق��دره  مببلغ  بالت�شامن  �شدهما  املتنازع  ب��ال��زام   املطالبة 
التجاري من  القر�س  �شنويا عن  والفائدة %18  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
املوافق   ي��وم اخلمي�س   ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�شة  ال�شداد  ال��دع��وى وحتى  تاريخ رف��ع 
اأو  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة    2017/3/23
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• عجمان-وام:

ك�شفت جامعة عجمان انها �شاعفت عدد عيادات ال�شنان من 
41 عيادة اإىل 144 جمهزة باأحدث املعدات ..ع�شية احتفال 
كلية طب الأ�شنان يف اجلامعة بتكرمي 20 طبيب اأ�شنان من 
املمار�شني العاملني يف الكلية على جهودهم يف تعليم الطلبة، 

وتقديرا لدورهم الإيجابي يف عيادات الكلية.
للموؤمترات  زاي��د  ال�شيخ  اأقيم يف مركز  ال��ذي  ح�شر احلفل 
واملعار�س، الدكتور كرمي ال�شغري مدير اجلامعة، والدكتور 
ل��ل�����ش��وؤون الأكادميية  ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة  ن�����ش��ر  حم��م��د 
بالإنابة،  العمليات  مدير  اخلف�س  ربيع  ال�شيد  و  ب��الإن��اب��ة، 
وعدد  ال��ط��ل��ب��ة،  ���ش��وؤون  ع��م��ي��دة  القا�شمي  نهلة  وال��دك��ت��ورة 

طب  كلية  يف  التدري�س  هيئة  واأع�شاء  الكليات،  عمداء  من 
التي  كلمته  ، يف  ال�شغري  ك��رمي  ال��دك��ت��ور  واأث��ن��ى  الأ���ش��ن��ان. 
األقاها يف احلفل على جهود العاملني يف كلية طب الأ�شنان، 
خريجيها  وك��ف��اءة  املتميز،  ب��اأدائ��ه��م  وف��خ��ره  اإعجابه  مبديا 
الذين تتواىل عليهم الطلبات يف �شوق العمل نظرا لكفاءتهم 
اأقرانهم من  بني  �شمعتهم  ورفعة  الأكادميي  اأدائهم  وج��ودة 

خريجي كليات طب الأ�شنان داخل الدولة.
الأ�شنان،  كلية طب  فنا�س عميد  اأبو  �شامل  الدكتور  وحتدث 
عن حر�س الكلية منذ ن�شاأتها قبل 20 عاما على اأن تخرج 
نخبة متميزة من اأطباء الأ�شنان املتميزين يعملون يف �شوق 
التعليم  وذل��ك من خالل تقدمي  املنطقة  املحلي ويف  العمل 
امل��ت��م��ي��ز، وت��وف��ري ك��اف��ة الإم��ك��ان��ات والح��ت��ي��اج��ات الالزمة 

واملوائمة للتطور الطبي والتقني يف املجال.
اأكرث من  الكلية تفخر بتخريج  اأن  اأبو فنا�س  الدكتور  واأكد 

2000 طبيب وطبيبة اأ�شنان، ينحدرون من 40 جن�شية.
الأ�شنان بذلت ق�شارى  اأن كلية طب  الدكتور �شامل  واأو�شح 
جهدها للو�شول اإىل اأعلى املعايري واملوا�شفات للح�شول على 
م�شت�شفى  اأكرب  الكلية  يف  يوجد  حيث  الدولية.  العتمادات 
اأ�شنان يف الدولة، والذي يقدم اخلدمات العالجية املجانية 
400 مري�س  يف جم��ال �شحة ال��ف��م والأ���ش��ن��ان لأك���رث م��ن 
املتزايدة من  لالأعداد  ونظرا  الكلية،  اأن  اإىل  يوميا. م�شريا 
من  لتتحول  العيادات  عدد  بزيادة  قامت  واملر�شى،  الطلبة 
واأكرث  املعدات  باأحدث  جمهزة  عيادة   144 اإىل  عيادة   41

التقنيات تطورا.

حفل لتخريج 80 �شابطا يف دورتي للقيادات بالداخلية

•• اأبوظبي -وام:

جديدة  م�شاهمات  تلقيه  ال��وط��ن  ���ش��ن��دوق  اأع��ل��ن 
جمموعة  من  دره��م  مليون   100 تتجاوز  بقيمة 
من ال�شركات اخلا�شة ورجال الأعمال الإماراتيني 
اأهدافه وخططه ال�شرتاتيجية  لدعمه يف حتقيق 
اأطلقها  التي  وذل��ك متا�شيا مع مبادرة عام اخلري 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

رئي�س الدولة حفظه اهلل .
جت�شد  التي  املجتمعية  املبادرة   - ال�شندوق  وتلقى 
وتوفري  التنمية  لتحقيق  املجتمع  وتالحم  وح��دة 
من  م�شاهمة   - ال��وط��ن  لأب��ن��اء  م�����ش��رق  م�شتقبل 
 25 بقيمة  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شباط  ون���ادي  فندق 
مليون درهم وتخ�شي�س %2 من عائدات الفندق 
20 مليون دره��م من  وال��ن��ادي لدعم م��ب��ادرات��ه و 
جمعية اأبوظبي التعاونية اإ�شافة اإىل 10 ماليني 
درهم قدمتها �شركة الواحة كابيتال و 10 ماليني 
درهم قدمتها جمموعة ات�شالت بجانب م�شاهمة 
اأبوظبي  بنك  قدمها  دره��م  بقيمة خم�شة ماليني 

التجاري وخم�شة ماليني درهم اأخرى قدمها بنك 
الإمارات الإ�شالمي.

ال�شندوق  تلقاها  ال��ت��ي  امل�شاهمات  ا�شتملت  كما 
على م�شاهمة بقيمة مليون درهم �شنويا من رجل 
القا�شمي  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  حم��م��د  الأع���م���ال 
وم�شاهمة بقيمة مليون درهم �شنويا قدمها معايل 
لالإ�شكان  اأبوظبي  هيئة  رئي�س  الغفلي  عيد  �شعيد 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  الإم����ارة  يف  التنفيذي  املجل�س  ع�شو 
ث��الث��ة م��الي��ني دره���م مقدمة م��ن ���ش��ع��ادة ح�شني 
ج��ا���ش��م ال��ن��وي�����س وم��ل��ي��وين دره����م ق��دم��ت��ه��ا �شيدة 

الأعمال �شما عبداجلليل البلوكي.
وقال الفريق الركن متقاعد حممد هالل الكعبي 
القوات  �شباط  ون��ادي  فندق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
املبادرة  ه���ذه  يف  ال���ن���ادي  م�شاهمة  اإن  امل�����ش��ل��ح��ة.. 
الوطنية بقيمة 25 مليون درهم وتخ�شي�س ن�شبة 
%2 من دخله مل�شلحة �شندوق الوطن تاأتي �شمن 
حر�شه على دعم اأهداف ال�شندوق الذي يركز على 
املبا�شر  الإيجابي  التاأثري  ذات  احليوية  القطاعات 
الوحدة  تعزيز  اإىل  وت���وؤدي  وامل��واط��ن  الوطن  على 

والتالحم بني فئات املجتمع. من جهته قال �شامل 
را�شد النعيمي الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي 
الواحة  ا�شرتاتيجية  اإن  كابيتال  ال��واح��ة  ل�شركة 
اآفاق  كابيتال لال�شتثمار املبا�شر يف القطاعات ذات 
التنويع  ا�شرتاتيجية  مع  تتما�شى  ال��واع��دة  النمو 
القت�شادي التي تنتهجها دولة الإم��ارات.. م�شريا 
اإىل اأن ال�شركة تدرك جيدا اأن بناء اقت�شاد وطني 
متنوع وقوي قائم على املعرفة يحتاج لتوفر ثالثة 
واللتزام  العالية  ال��ك��ف��اءات  وه��ي  رئي�شية  دع��ائ��م 

بالبتكار وتطبيق مبادئ ال�شتدامة.
ب���ال���دور ال���ذي �شيلعبه ���ش��ن��دوق ال��وط��ن يف  ون���وه 
لدولة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه����داف  حتقيق 

المارات.
واأ���ش��اف اأن��ه مع اإع��الن 2017 ع��ام اخل��ري تفخر 
رائدة  ا�شتثمارية  �شركة  باعتبارها  كابيتال  الواحة 
املبادرة  ب��دع��م ه��ذه  اأب��وظ��ب��ي م��ق��را لها  تتخذ م��ن 
ان��ط��الق��ا م��ن ال��ت��زام��ه��ا امل��ت��وا���ش��ل ب��دع��م اجلهود 
والبحث  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  لتعزيز  ال��وط��ن��ي��ة 
والتطوير وال�شتثمار يف اإعداد املواهب الإماراتية 

مزيد  نحو  امل�شتقبل  لقيادة  جاهزة  لتكون  ال�شابة 
م��ن الزده������ار .. م��ع��ت��ربا ���ش��ن��دوق ال��وط��ن ميثل 

املن�شة املالئمة لتحقيق الأهداف املن�شودة.
من جانبه قال املهند�س �شالح عبد اهلل العبدويل 
ال�شركة  اإن  ات�شالت  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
ت�شاهم يف دعم �شندوق الوطن اإميانا منها بالدور 
الوطنية  وم��ب��ادرات��ه  لل�شندوق  وال��ب��ن��اء  ال��ه��ادف 
التي تتما�شى ونهج ات�شالت يف م�شمار امل�شئولية 

الجتماعية وخدمة الوطن واملجتمع.
واأ�شار اإىل اأن ات�شالت اأولت حيزا كبريا للم�شاهمة 
يف برامج امل�شئولية الجتماعية على مدار تاريخها 
النهج  ذات  يف  ق��دم��ا  بامل�شي  دائ��م��ا  تت�شرف  واأن��ه��ا 
تعود  التي  الوطنية  وال��ربام��ج  الأع��م��ال  ك��ل  خلف 

بالنفع على مواطني دولة الإمارات.
واأ�شاف العبدويل اأن م�شاهمة ات�شالت يف �شندوق 
ت��ع��د خطوة  10 م���الي���ني دره�����م  ال���وط���ن مب��ب��ل��غ 
لل�شركات  ال��وط��ن��ي  ال�����دور  ت��ف��ع��ي��ل  ن��ح��و  ج���دي���دة 
ال��وط��ن��ي��ة و���ش��ريا خ��ل��ف م���ب���ادرة ع���ام اخل���ري التي 

اأطلقتها القيادة الر�شيدة للعام 2017.

بيان  يف  التجاري-  اأبوظبي  بنك  اأك��د  ناحيته  من 
اأهمية م�شاركته يف هذه املبادرة القيمة دعما  له - 
لأه����داف ال�����ش��ن��دوق ال���ذي ي��رك��ز ع��ل��ى القطاعات 
الوطن  على  املبا�شر  الإيجابي  الأث��ر  ذات  احليوية 
الوطن  �شندوق  اإن�شاء  اأن  اإىل  م�شريا  وامل��واط��ن.. 
الإمارات  دول��ة  تتبناها  التي  الكثرية  الأمثلة  من 
بهدف حتقيق التنمية امل�شتدامة واحلياة الكرمية 
لأب��ن��اء ال��وط��ن وامل�����ش��ارك��ة يف ج��ه��ود ب��ن��اء اقت�شاد 
امل�شاريع  على  الرتكيز  خ��الل  من  م�شتدام  معريف 
اجتماعيا  م����ردودا  حتقق  ال��ت��ي  املبتكرة  ال��ري��ادي��ة 
القدرات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ة  ب�����ش��ورة  ينعك�س 
و���ش��ق��ل امل���ه���ارات ل��ل��م��واه��ب ال��وط��ن��ي��ة ال�����ش��اب��ة مبا 

ي�شب يف م�شلحة املجتمع ككل.
واأ�شار البيان اإىل اأن م�شاركة البنك يف هذه املبادرة 
اإعالن  تلبية  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  املجتمعية 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
عام 2017 عاما للخري اأ�شوة بالقيم التي اأر�شاها 
�شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور  الدولة  موؤ�ش�س 
عليها  اأك���د  ط��امل��ا  وال��ت��ي  ث���راه  اهلل  نهيان طيب  اآل 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة  عهد 
باعتبار اأن عمل اخلري من الأ�ش�س الرا�شخة لقيم 

وعادات وتقاليد اأبناء الإمارات.
ت��اأت��ي م��ب��ادرة ���ش��ن��دوق ال��وط��ن يف اإط���ار امل�شاهمة 
دولة  يف  اخل��ا���س  للقطاع  املجتمعية  وامل�����ش��وؤول��ي��ة 
التنموية  امل�شاريع  امل�شاهمة يف  اأج��ل  الإم���ارات من 
يف  امل�شاركة  خ��الل  من  الوطن  بناء  م�شرية  لدعم 
املبادرات وتبني الأفكار وامل�شاريع الريادية واملبتكرة 
ويعمل  ال��دول��ة.  يف  التنموية  العملية  تخدم  التي 
ال�شندوق على ا�شتقطاب ال�شتثمارات والإ�شهامات 
التنمية  م�����ش��رية  دع���م  وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ال�شاملة وال�شتثمار يف راأ�س املال الب�شري املواطن 
م�شاهمات  اأن  الوطن  �شندوق  اإدارة  جمل�س  واأك��د 
القطاع اخلا�س ورجال الأعمال يف دولة الإمارات 
اإعداد  يف  املتمثلة  وروؤيته  ال�شندوق  اأه��داف  لدعم 
يف  متميزة  من��اذج  جت�شد  امل�شتقبل  ق��ادة  م��ن  جيل 
البذل والعطاء لتحقيق التقدم والزده��ار للوطن 

ب�شواعد اأبنائه.

�شندوق الوطن يتلقى م�شاهمات جديدة بقيمة 100 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

من�شاآت  اأح���د  امل��ف��رق  م�شت�شفى  ق���رر 
ال�شحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة 
�شيدلية  خ����دم����ة  مت����دي����د  ����ش���ح���ة 
العيادات اخلارجية لتعمل على مدار 

24 �شاعة طوال اأيام الأ�شبوع .
و قال حممد عبداهلل الظاهري املدير 
التنفيذي بالإنابة يف م�شت�شفى املفرق 
اأن هذا التمديد اجلديد يندرج �شمن 
املبادرات امل�شتمرة واملتوافقة مع �شعي 
لتح�شني  ال���دائ���م  امل���ف���رق  م�شت�شفى 
املقدمة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 
وتعزيز ر�شا املتعاملني ب�شكل م�شتمر 

.
ويعمل يف �شيدلية العيادات اخلارجية 
12 �شيدليا وتقدم خدمتها ل� 600 

مراجع يف اليوم الواحد.
الكعبي  م��ي�����ش��ون  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
املفرق  مب�شت�شفى  ال�شيدلة  م��دي��رة 

م�شت�شفى  يف  ال�����ش��ي��دل��ة  ف���ري���ق  ان 
الأهداف  لتنفيذ  املفرق يعمل جاهدا 
�شركة  و�شعتها  التي  ال�شرتاتيجية 

�شحة جلميع من�شاآتها .
العمل  ����ش���اع���ات  مت���دي���د  ان  وق����ال����ت 
وطوال  اليوم  طوال  متوا�شلة  لتكون 

ا�شتجابة ملالحظات  الأ�شبوع هي  اأيام 
املر�شى �شواء يف العيادات اخلارجية اأو 

وحدة الطوارئ .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

فرغت جائزة راأ�س اخليمة للتميز 
طالبا   57 تقييم  م��ن  التعليمي 
والعلوم  ال��ري��ا���ش��ي��ات  يف  م��وه��وب��ا 
الطالب  ف���ئ���ة  حت����ت  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
امل���وه���وب ، ح��ي��ث مت اخ��ت��ب��ار عدد 
الثانوية  امل��رح��ل��ة  م��ن  طالبا   41
 16 ، كما قام عدد  يف الريا�شيات 
 15 طالبا بتقدمي ومناق�شة عدد 
م�����ش��روع��ا م��ب��ت��ك��را ل��ت��ول��ي��د طاقة 
ومتت   ، ومتجددة  للبيئة  �شديقة 
لعملية  ب��اأك��ادمي��ي��ني  ال���ش��ت��ع��ان��ة 
التقييم من مركز التعليم امل�شتمر 
باجلامعة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  واخل���دم���ة 

الأمريكية يف راأ�س اخليمة. 
وب����ح���������ش����ب ال������دك������ت������ورة ف����واق����ي 
ال��ط��ن��ي��ج��ي م��ن�����ش��ق اجل����ائ����زة اأن 
اإحدى  ه��ي  امل��وه��وب  الطالب  فئة 
نحو  عددها  البالغ  اجل��ائ��زة  فئات 
ت�شجيع  ت�شتهدف  والتي  فئة   46
الطلبة املوهوبني على اإبراز و�شقل 
لديهم  املوهبة  ج��وان��ب  وتوظيف 
مبختلف املراحل الدرا�شية ، وذلك 
4 جم���الت موهبة ه��ي :  يف ع��دد 
 ، الطبيعية  والعلوم   ، الريا�شيات 
الق�شة  وتاأليف   ، ال�شعر  وتاأليف 
واخليال العلمي ، وتعزز هذه الفئة 
الرتبية  وزارة  ا�شرتاتيجية  اأي�شا 
والتي   2021-2017 والتعليم 
البتكار  ثقافة  تر�شيخ  ت�شتهدف 
وحتقق   ، امل��در���ش��ي  العمل  بيئة  يف 
اجلائزة  ر����ش���ال���ة  ال���وق���ت  ذات  يف 
التي تتمحور حول حتقيق التميز 
راأ�س  اإم���ارة  التعليمي يف  والإب���داع 

اخليمة .
اختبار  اأن  امل��ع��الوي  د. علي  وق��ال 
م��وج��ه لطلبة  ك����ان  ال��ري��ا���ش��ي��ات 
باملدار�س  الثانوي  التعليم  مرحلة 
التكنولوجيا  وث��ان��وي��ة  احلكومية 
التطبيقية ، وح�شر الختبار عدد 
مدر�شة   11 ع��دد  م��ن  طالبا   41
التكنولوجيا  ثانوية  من  ومعهدا 
التطبيقية ومدار�س الرم�س وراأ�س 
اخليمة واحلديبة وزينب وفاطمة 
وجلفار  وال�����روؤي�����ة  م����ب����ارك  ب���ن���ت 
والنجاح ونورة بنت �شلطان ، حيث 
 : معايري  التقييم  عنا�شر  �شملت 

م�شكالت  حل  على  الطالب  ق��درة 
ب�شكل  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ات 
ال��ط��ال��ب على  ق����درة  ، و  اإب���داع���ي 
املجردة  الريا�شيات  م�شكالت  حل 
و�شائل  ا�شتخدام  على  وال��ق��درة   ،
م�شائل  حل��ل  خمتلفة  ون��ظ��ري��ات 
 ، مبتكر  ب�شكل  حم���ددة  ري��ا���ش��ي��ة 
وال���ق���درة ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام احلد�س 

الريا�شي يف حل امل�شكالت . 
وقال د.ماك�شيم مرعب اأن الطلبة 
امل�شاركني بفئة الطالب املوهوب يف 
لطلبة  املوجهة  الطبيعية  العلوم 
مرحلة التعليم الثانوي اأي�شا ؛ قد 
لتوليد  متميزة  م�شروعات  قدموا 
للبيئة  و�شديقة  م��ت��ج��ددة  ط��اق��ة 
امل�شروعات  م���ن  ع����دد  ومت���ي���زت   ،
وكان   ، مبتكرة  م�شروعات  بكونها 
ل�����دى ال��ط��ل��ب��ة امل�������ش���ارك���ني ق����درة 
ومناق�شة  ال��ع��ر���س  ع��ل��ى  م��ت��م��ي��زة 
امل�شروعات املقدمة ؛ حيث ت�شمنت 
وعر�س  ان�شاء   : التقييم  عنا�شر 
لإنتاج  الب����ع����اد  ث���الث���ي  م�������ش���روع 
ومتجددة  للبيئة  �شديقة  ط��اق��ة 
وقابل  واقعي  امل�شروع  يكون  واأن   ،
للتنفيذ ، و اأن يكون امل�شروع مبني 
يف  ب�شهولة  متوفرة  مقومات  على 

دولة الإمارات العربية املتحدة .
الطالبة  را�����ش����د  ح���م���ده  وق����ال����ت 
فكرة  اأن  احل����دي����ب����ة  مب����در�����ش����ة 
طاقة  ت����ول����ي����د  ه�����و  م�������ش���روع���ه���ا 
ال��ط��اق��ة احلركية  ك��ه��رب��ائ��ي��ة م��ن 
الالعبني  ح���رك���ة  ع����ن  ال���ن���اجت���ة 

ا�شاءة  ي��ت��م  م���ن خ��الل��ه��ا  وال���ت���ي 
املالعب بها اأو تخزينها ببطاريات 
، واآل��ي��ة ال��ع��م��ل ب��ه��ذا امل�����ش��روع هو 
اأر�شية  اأ����ش���ف���ل  دوا������ش�����ات  و����ش���ع 
كهربائية  مولدات  اأ�شفلها  امللعب 
اإىل طاقة  حتول الطاقة احلركية 
وتتوقع   ، )دي���ن���ام���و(  ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
األ��ف كيلو   480 انتاج نحو  حمدة 

واط �شنويا .
ال��ط��ال��ب��ة خديجة  يف ح��ني ق��دم��ة 
�شعيد عامر من مدر�شة احلديبة 
م���������ش����روع����ه����ا لإن�������ت�������اج ال����ط����اق����ة 
الكهرورملية ، وهو م�شروع يعتمد 
والرمال  ال�����ش��م�����س  ط��اق��ت��ي  ع��ل��ى 
ت�شخني  الطاقة من خالل  لإنتاج 
املبدل  ال��ه��واء يف  ل�شغط  ال��رم��ال 
احلراري لتتم حتريك التوربينات 

لإنتاج الطاقة الكهربائية .
وق���دم���ت ال��ط��ال��ب��ة ف��اط��م��ة �شيف 
مدر�شة  م���ن  ال���زع���اب���ي  اجل���رم���ن 
زي����ن����ب ب���ت���ق���دمي م�������ش���روع ان���ت���اج 
النخيل  ع��ن��ق  م���ن  ال��ه��ي��دروج��ني 
وامل�����ش��ت��ل��ه��م م���ن وج�����ود ن��ح��و 40 
تنتج  ب������الإم������ارات  ن��خ��ل��ة  م���ل���ي���ون 
اإىل   10 الواحدة منها �شنويا من 
10 كجم  ، وك���ل  20 ع��ن��ق رط���ب 
ميكن اأن ينتج منها اأكرث من مرت 
النقي  ال��ه��ي��دروج��ني  م��ك��ع��ب م���ن 
وال�����ذي ي��ع��د ط��اق��ة ب��دي��ل��ة ميكن 
اأن��اب��ي��ب ك��ون��ه غ��از ويف  تخزينه يف 
حالة حرقه يتحول اإىل ماء نقي ، 
وميكن ا�شتخدامه اأي�شا يف توليد 

وقدم  لل�شيارات  وكوقود  الكهرباء 
ال�شغري  اأح���م���د  ال��ط��ال��ب حم��م��د 
راأ���س اخليمة  ال�شحي من مدر�شة 
احلركية  الطاقة  حتويل  م�شروع 
؛  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ط��اق��ة  اإىل  لل�شفينة 
حتت  ال�شلندرات  تتحرك  فعندما 
كهربائية  ط��اق��ة  ت��ن��ت��ج  ال�����ش��ف��ي��ن��ة 
وق���دم���ت   . وامل������رف������اأ  ل��ل�����ش��ف��ي��ن��ة 
الفار�شي  ف��ه��د  م����رمي  ال��ط��ال��ب��ة 
م��ن م��در���ش��ة زي��ن��ب م�����ش��روع انتاج 
طاقة كهربائية من مياه ال�شرف 
ال�����ش��ح��ي يف ال��ب��ن��اي��ات امل��رت��ف��ع��ة ، 
توربني حتركه  تركيب  من خالل 
امل��ي��اه وي��ق��وم ب��اإن��ت��اج ال��ط��اق��ة من 
ث���م تذهب  ، وم����ن  م���ول���د  خ����الل 
 ، املبنى  اإىل  مبا�شرة  الطاقة  ه��ذه 
ويف حالة وجود طاقة زائدة ميكن 

تخزينها يف بطاريات .
مدير  امل���ي���زغ���ن���ي  ه�������ش���ام  وق�������ال 
واخلدمة  امل�شتمر  التعليم  مركز 
الأمريكية  ب��اجل��ام��ع��ة  املجتمعية 
التقييم  ه��ذا  اأن  اخليمة  راأ����س  يف 
تت�شابه  للطلبة مت بحرفية عالية 
م���ع ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ق��ي��ي��م ال���ت���ي تتم 
لطلبة اجلامعة المريكية ، حيث 
للطلبة  ت��اأه��ي��ل��ي  ب��رن��ام��ج  �شبقها 
ل�شالح  اجلامعة  نفذته  املوهوبني 
للتميز  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  ج����ائ����زة 
التعليمي يف اإطار اجلهود احلثيثة 
الأمريكية  اجلامعة  تبذلها  التي 
خلدمة املجتمع يف راأ�س اخليمة ل 

�شيما يف امليدان الرتبوي .

جائزة راأ�س اخليمة للتميز التعليمي نهي تقييم 57 طالبا موهوبا م�شت�شفى املفرق ميدد خدمات ال�شيدلية اخلارجية 24 �شاعة يف الأ�شبوع

ا�شكان العقارية تنظم دورة تدريبية ملوظفي عجمان 
القاب�شة حول اأعمال الدفاع املدين والإ�شعافات الأولية

•• ابوظبي-وام:

ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  رع��اي��ة  حت��ت 
نائب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������س جم���ل�������س ال������������وزراء وزي�����ر 
ال���داخ���ل���ي���ة، ���ش��ه��د ال����ل����واء حممد 
وزارة  وك���ي���ل  امل���ن���ه���ايل  ال���ع���و����ش���ي 
ال����داخ����ل����ي����ة امل���������ش����اع����د ل����ل����م����وارد 
حفل  بالإنابة،  امل�شاندة  واخلدمات 
الو�شطى  ال��ق��ي��ادات  دورت���ي  تخريج 
رقم 61 والقيادات الأوىل رقم 84 
ال��ذي اأق��ي��م يف قاعة الحت���اد مبقر 
�شابطا   80 وك��ان  ال�شرطة.   كلية 
اإدارات وزارة الداخلية  من خمتلف 
والإدارات العامة لل�شرطة بالدولة 
ال���دورت���ني يف  ان��ه��وا متطلبات  ق��د 

م��ع��ه��د ت���دري���ب ال�����ش��ب��اط ب�����وزارة 
الداخلية. وؤ  ح�شر احلفل العميد 
عام  مدير  الظاهري  عبيد  حممد 
والعميد  بالوزارة،  الب�شرية  امل��وارد 
عام  م��دي��ر  ال�شام�شي  ���ش��امل  ول��ي��د 
ك��ل��ي��ة ال�����ش��رط��ة، وال��ع��م��ي��د حممد 
عام  مدير  ال�شام�شي  ك�شيم  را���ش��د 
ال�����وزارة، وال��ع��ق��ي��د �شلطان  ���ش��وؤون 
ال���زع���اب���ي مدير  ب��وع��ت��اب��ة  اح���م���د 
م��ع��ه��د ت���دري���ب ال�����ش��ب��اط وم����دراء 
الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام وعدد من 
واأكد  ال�شرطة.   كلية  يف  ال�شباط 
م��دي��ر معهد ت��دري��ب ال�����ش��ب��اط يف 
كلمة له اأنه انطالقاً من مبادرة عام 
املعهد  اأطلق   2017 ل�شنة  اخل��ري 
الداخلية  امل�����ش��اري��ع  م���ن  ال��ع��دي��د 

منها اإدراج �شعار عام اخلري يف عدة 
جمالت وت�شمني املناهج والربامج 
توعوية  حم���ا����ش���رات  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ال��ت��ط��وع واخلدمة  م��و���ش��وع  ح���ول 
الوطنية،  وامل�����ش��وؤول��ي��ة  املجتمعية 
عن  امل��ت��درب��ون  منها  ا�شتفاد  حيث 
املعرفة حول  وم�شاركة  نقل  طريق 
والقيادية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ال���ت���ج���ارب 
واملجتمع  ال����داخ����ل����ي����ة  وزارة  يف 

الإماراتي.
تلقوا  ال����دار�����ش����ني  اأن  واأو������ش�����ح   
املعارف  العديد من  ال���دورة  خ��الل 
والتطبيقية  ال��ن��ظ��ري��ة  ال��ع��ل��وم  يف 
م����ن خ�����الل ت��ن��ظ��ي��م ال���ع���دي���د من 
املحا�شرات التفاعلية وور�س العمل 
ومناق�شة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال����ربام����ج 

عن  و�شيناريوهات  واقعية  ق�شايا 
لفتاً  الراهنة،  الأمنية  التحديات 
ت�شمنت  التدريبية  املناهج  اأن  اإىل 
اأحدث املعارف التي تواكب التطور 
والبتكار  الإب���������داع  م��ن��ظ��وم��ة  يف 
وقال  الداخلية.   وزارة  يف  والعمل 
اإن الدورتني اأثمرتا يف رفد الوزارة 
وامل�شاريع  الأف����ك����ار  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
اأوراق  ت�شمنتها  ال��ت��ي  الإب��داع��ي��ة 
اإبداعية  اأف��ك��ار  عنها  ون��ت��ج  ال��ع��م��ل 
واقعية  مل�����ش��ك��الت  ع��م��ل��ي��ة  وح���ل���ول 
الأداء  وتطوير  حت�شني  اإىل  تهدف 
ال�شرتاتيجي  التفكري  ل  خال  من 
العمل  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ل���ش��ت�����ش��راف 
�شعيد  ال��رائ��د  األقى  ثم  ال�شرطي.  
عن  نيابة  كلمة  ال��ظ��ه��وري  حممد 

اخلريجني اأكد فيها اهتمام قيادات 
ال�شباط  بتاأهيل  الداخلية  وزارة 
قادة  ل��ي��ك��ون��وا  ال������وزارة  ومنت�شبي 
امل����ج����الت  ال���ت���ط���وي���ر يف خم���ت���ل���ف 

ونوه بربامج  والأمنية.   ال�شرطية 
الأكادميية  ال�شباط  تدريب  معهد 
والتدريبية يف خمتلف التخ�ش�شات 
العمل  متطلبات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 

ال�شرطي وفق فكر ومهارة متجددة 
م��ن اأج���ل ال��رق��ي مب�����ش��ت��وى الأداء 
الأم�����ن�����ي.  ويف خ���ت���ام احل���ف���ل قام 
اللواء املنهايل يرافقه مدير معهد 

اأع�شاء  بتكرمي  ال�شباط  ت��دري��ب 
وتوزيع  واملناق�شة  الإ���ش��راف  جلنة 
وال�شهادات  املتفوقني  اجلوائز على 

على اخلريجني.     

جامعة عجمان :144 عيادة اأ�شنان وم�شفى الكلية ي�شتقبل 400 مري�س يوميا

•• عجمان ـ الفجر 

املجتمعية  امل�������ش���وؤول���ي���ة  م��ن��ط��ل��ق  م����ن 
ت��ث��ق��ي��ف وتوعية  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  وح��ر���ش��ا 
الوقاية  طريق  على  املوظفني  وتدريب 
اأعمال  م���ن احل���رائ���ق وال���ت���دري���ب ع��ل��ى 
الأولية  والإ����ش���ع���اف���ات  امل����دين  ال���دف���اع 
تدريبية  دورة  العقارية  اأ�شكان  نظمت 
ملوظفي عجمان القاب�شة بالتن�شيق مع 
بعجمان  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة 
والعاملني  املوظفني  كافة  فيها  �شارك 

باملجموعة وامل�شوؤولني بالإدارة.
وت�شمنت الدورة التي عقدت على مدار 
يومني اأع��م��ال ال��دف��اع امل��دين من طرق 
الأولية  والإ���ش��ع��اف��ات  اإط��ف��اء احل��رائ��ق 

حال وقوع الكوارث والأزمات.
اأ�شكان  ع��ام  الكمايل مدير  يحيى  وق��ال 
برامج  �شمن  تاأتي  ال��دورة  اإن  العقارية 
املخاطر  اإدارة  يف  الت�شغيلية  اخل��ط��ة 
وال�شالمة العامة و التدريب والتثقيف 
 ، امل��دين  الدفاع  اأعمال  للموظفني على 

للموظفني  التوعية  حمالت  اإط���ار  ويف 
وتاأهيلهم  طارئة  ح��الت  لوقوع  حت�شبا 
ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا يف كافة 
الظروف والأحوال مثمنا جهود الإدارة 
العامة للدفاع املدين وم�شيدا بحر�شها 

على التعاون مع كافة اجلهات الر�شمية 
بالإمارة  اخلا�س  والقطاع  واحلكومية 

يف ذلك.
طريقة  على  ت��دري��ب��ات  ال����دورة  وتخلل 
حدوثها  امل���ت���وق���ع  احل�����رائ�����ق  اإط�����ف�����اء 

عر�س  مع  واإ�شعافهم  امل�شابني  واإن��ق��اذ 
ال�شقق  يف  امل�شتخدمة  الطفايات  اأن���واع 
ال�����ش��ك��ن��ي��ة والأم�����اك�����ن ال���ع���ام���ة واأن������واع 
الدفاع  اأع��م��ال  يف  امل�شتخدمة  الأدوات 

املدين والإ�شعافات الأولية.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

اتخذت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني الرتتيبات الالزمة ا�شتعدادا 
لبدء ا�شتقبال طلبات ا�شتقدام وت�شغيل عمال اخلدمة امل�شاعدة على 
م�شتوى الدولة من خالل مراكز اخلدمة ت�شهيل التي يديرها القطاع 

اخلا�س بكوادر وطنية وحتت ا�شراف الوزارة.
ياأتي ذلك �شمن اطار تطبيق املرحلة الثانية لنقل ملف عمال اخلدمة 
امل�شاعدة اىل الوزارة خالل الربع الثاين من العام اجلاري بعد ان مت 

تطبيق املرحلة الوىل يف دبي اواخر العام املا�شي.
والتوطني  الب�شرية  امل����وارد  وزارة  وكيلة  باحلرفية  عائ�شة  واأك����دت 
امل�شاعد ل�شوؤون العمالة امل�شاعدة التن�شيق مع وزارة الداخلية ممثلة 
بالإدارات العامة لالإقامة و�شوؤون الجانب على م�شتوى الدولة لبدء 

على  الطلبات  ا�شتقبال  خاللها  �شيتم  التي  الثانية  املرحلة  تطبيق 
م�شتوى الدولة عرب 48 مركزا للخدمة ت�شهيل من بينها 12 مركزا 
يف العا�شمة اأبوظبي وواحد يف املنطقة الغربية و4 مراكز يف العني و5 
ام القيوين والذيد  ال�شارقة و4 مراكز اخرى موزعة على  مراكز يف 
3 مراكز يف عجمان و3 مراكز اخرى  وكلباء وخورفكان ا�شافة اىل 
بالإ�شافة  اخليمة  راأ���س  يف  ت�شهيل  للخدمة  مراكز  و3  الفجرية  يف 
اىل مراكز دبي البالغ عددها 13 مركزا والتي ت�شتقبل الطلبات منذ 

اواخر العام املا�شي.
وقالت انه يف اطار التح�شريات لبدء تطبيق املرحلة الثانية خ�ش�شت 
اخلدمة  ع��م��ال  خ��دم��ات  لتقدمي  منفذا   140 اليها  امل�����ش��ار  امل��راك��ز 
امل�شاعدة ت�شمل 58 منفذا يف مراكز يف ابوظبي و15 منفذا يف مراكز 
العني و3 منافذ يف مراكز املنطقة الغربية ا�شافة اىل 22 منفذا يف 

مراكز ال�شارقة و3 يف الذيد ومنفذين يف خورفكان و3 يف كلباء اىل 
جانب 10 منافذ يف عجمان و5 يف ام القيوين و 8 منافذ يف مراكز 
راأ�س اخليمة ومثلها يف مراكز الفجرية و3 يف دبا الفجرية اىل منافذ 

اخلدمة يف مراكز دبي والبالغ عددها 60 منفذا.
تقدم  ���ش��وف  ال��دول��ة  م�شتوى  ع��ل��ى  ت�شهيل  م��راك��ز  ان  اىل  واأ����ش���ارت 
اخلدمات ذاتها التي تقدمها حاليا املراكز يف دبي والتي ت�شمل تلقي 
وطلب  م�شاعدة  خ��دم��ة  لعامل  ج��دي��د  دخ���ول  اذن  ا�شتخراج  طلبات 
اق��ام��ة عامل  اق��ام��ة ج��دي��دة اىل ج��ان��ب طلب جت��دي��د  ت�شريح عمل 

خدمة م�شاعدة .
ابالغ  ويتم  الكرتونيا  معاجلتها  تتم  املتعاملني  طلبات  ان  واأ�شافت 
على  ار�شالها  يتم  ن�شية  ر�شالة  خ��الل  من  معاملته  بحالة  املتعامل 
طلبه  بحالة  ابالغه  اىل  ا�شافة  الطلب  يف  يثبت  ال��ذي  الهاتف  رق��م 

املتعامل  ال��ذي يتم من خالله تزويد  من خ��الل بريده الل��ك��رتوين 
م��رة.. وحتقق  لأول  ا�شتقدامه  امل��راد  العامل  دخ��ول  اذن  بن�شخة من 
ال�شعادة للمتعاملني الراغبني يف ا�شتقدام وت�شغيل اية فئة من فئات 
عمال اخلدمة امل�شاعدة من خالل مراكز ت�شهيل التي يديرها القطاع 

اخلا�س بكوادر وطنية وحتت ا�شراف الوزارة .
م�����ش��وؤول��ون يف م��راك��ز للخدمة ت�شهيل يف دبي  اأك���د  اأخ���رى  م��ن جهة 
مع  يتوافق  مبا  امل�شاعدة  اخلدمة  عمال  خدمات  بتقدمي  التزامهم 
لتطلعات  حتقيقا  املتميزة  احلكومية  للخدمات  الم����ارات  ب��رن��ام��ج 

املتعاملني الذين اعربوا بدورهم عن �شعادتهم بتلك اخلدمات.
خدمات  ي��وؤدون  الذين  العمال  هم  امل�شاعدة  اخلدمة  عمال  ان  يذكر 
اىل الأ�شر ومنهم العامل املنزيل واحلار�س وال�شائق والطباخ ومربية 

الطفال واملزارع والب�شتاين والراعي وغريها من املهن ذات ال�شلة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اإدارة  مدير  الزعابي  عبداهلل  حممد  العميد  اأك��د 
ا�شتخدام  اأهمية  اخليمة  راأ����س  يف  امل���دين  ال��دف��اع 
كا�شف احلرائق يف املنازل واملحال التجارية معلنا 
الزامية تطبيقه على اجلميع يف مطلع عام 2018 
القادم قال قبل ذلك �شيتم تنظيم برنامج تدريبي 
اأي��ام لربات املنازل على  مدته ل تزيد عن الأربعة 
على  واحل��ف��اظ  ال��دخ��ان  كا�شف  ا���ش��ت��خ��دام  كيفية 
حادث  وق��وع  ح��ال  يف  ت�شرفهن  وكيفية  الأط��ف��ال 

حريق ل �شمح اهلل .
ج��اء ذل��ك خ��الل برنامج الذاع��ي العني ال�شاهرة 
امل���دين يف  ال��دف��اع  ال���ذي خ�ش�س حلقة ع��ن دور   ،
الأمن  وت��ع��زي��ز  واأف�����راده  املجتمع  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
والأمان ، وتطرق اإىل اأبرز واأهم مهامه وخدماته 
املقدمة للجمهور واآخر م�شتجداته ، و اإبراز جهود 
اأجهزة الدفاع املدين يف الدولة ، وذلك تزامناً مع 
احتفالت وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية 

رعاية  حتت  امل��دين  للدفاع  العاملي  باليوم  املتحدة 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، حتت �شعار 
»ال��وق��اي��ة م��ن خم��اط��ر احل���ري���ق«؛ ل��ل��ت��اأك��ي��د على 
للحد  والوقاية  احلماية  متطلبات  تطبيق  اأهمية 
من احلرائق حيث نقلت احللقة مبا�شرة من املركز 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  اخل��ي��م��ة  ب��راأ���س  ال��ث��ق��ايف 

وتنمية املجتمع .
ا�شت�شاف الربنامج يف الأ�شتوديو : العميد حممد 
براأ�س  املدين  الدفاع  اإدارة  الزعابي مدير  عبداهلل 
اخليمة العقيد حممد التكوي مدير اإدارة الإعالم 
والعالقات العامة يف القيادة العامة للدفاع املدين 
الرائد اأحمد جا�شم املن�شوري رئي�س ق�شم احلماية 
امل��دن��ي��ة وال�����ش��الم��ة ب�����اإدارة ال��دف��اع امل���دين براأ�س 

اخليمة.
حيث اأكد ال�شيوف على اأهمية دور اأجهزة الدفاع 
املدين يف احلفاظ على املجتمع و�شالمته من خالل 
يف  املجتمع  فئات  جلميع  الكبري  اهتمامها  توجيه 

بالطالب  واللتقاء  التوعوية  املحا�شرات  اإق��ام��ة 
من اجلن�شني واأولياء الأم��ور بهدف رفع م�شتوى 
و�شرائح  ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  ل���دى  التثقيفي  ال��وع��ي 
املجتمع مبا ي�شهم يف حتقيق اأعلى معدلت الأمن 
احلرائق  خماطر  م��ن  ووقايتهم  لهم  وال�شالمة 

واحلوادث ب�شكل عام ،
 واأك��دوا على �شرورة ا�شتخدام كا�شف احلرائق يف 
الزاميا  �شي�شبح  حيث  التجارية  وامل��ح��ال  امل��ن��ازل 
على اجلميع يف مطلع عام 2018 القادم ، واأ�شافوا 
اإع��داد برنامج تدريبي مدته ل تزيد عن  اأن��ه يتم 
الرب���ع���ة اأي����ام ل��ت��دري��ب رب����ات امل���ن���ازل ع��ل��ى كيفية 
الأطفال  على  واحلفاظ  الدخان  كا�شف  ا�شتخدام 
ل  ح��ادث حريق  وق��وع  ح��ال  ت�شرفهن يف  وكيفية 

�شمح اهلل .
الدولة  يف  امل��دين  ال��دف��اع  جهود  احللقة  وتناولت 
، ليكون  ال����دول الأخ�����رى  امل��م��اث��ل��ة يف  والأج���ه���زة 
ال��دف��اع امل��دين الإم��ارات��ي ج��زءاً حيوياً وف��اع��اًل يف 
تبادل اخلربات واملعارف وتطبيق اأحدث املمار�شات 

من  ال��وق��اي��ة  حتقيق  اإن  ال�شيوف  واأك���د  العاملية. 
الوقائي  الوعي  بن�شر  مرهون  املنازل  يف  احلرائق 
دورهم  اأداء  على  وحتفيزهم  الأ���ش��رة،  اأف���راد  ب��ني 
اأن تفوق  اإىل  اأنف�شهم. واأ�شاروا  ك�شركاء يف حماية 
الإم����ارات وري��ادت��ه��ا ع��امل��ي��اً والإجن�����ازات يف خف�س 
ثمار  هو  عنها  الناجتة  والوفيات  احل��رائ��ق  ن�شبة 
على  وحر�شها  الر�شيدة  القيادة  ودع��م  توجيهات 
ت��ط��وي��ر اأج���ه���زة ال���دف���اع امل����دين وت��ع��زي��ز قدرتها 

الوجه  على  والوطنية  الإن�شانية  املهام  اأداء  على 
الأكمل.

اإدارة  ت��ق��ري��ر دور  واأو���ش��ح��ت احل��ل��ق��ة م��ن خ���الل 
الدفاع املدين بدولة الإمارات عموماً وباإمارة راأ�س 
اخليمة حتديداً ، متطرقاً اإىل اأهم واأبرز اخلدمات 
التي تقدمها للجمهور من اأجل ن�شر ثقافة ال�شعادة 
�شوء  يف  للجميع  ممكنة  خ��دم��ة  اأف�����ش��ل  وت��ق��دمي 
توجيهات وزارة الداخلية يف تعزيز الأمن والأمان 

وجعل دول��ة الإم����ارات م��ن اأك��رث دول ال��ع��امل اأمناً 
واأماناً .   كما تناولت احللقة لقاءات مع متعاملي 
به  تقوم  الذي  بالدور  وراأيهم  املدين  الدفاع  اإدارة 
مقرتحاتهم  على  ال�شوء  وت�شليط  املجتمع  نحو 

التطويرية ، وذلك عرب فقرة املرا�شل .
 وت��ن��اول ال��ربن��ام��ج يف اآخ���ر ف��ق��رات��ه ، اأه���م واأب���رز 
راأ�س  ل�شرطة  العامة  للقيادة  والفعاليات  الأخبار 

اخليمة خالل اأ�شبوع من بث احللقة .

ادارة الدفاع املدين براأ�س اخليمة : كا�شف احلرائق 
الزاميا يف املنازل وال�شركات 2018 

يف عام اخلري

راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي تكرم نزلء املوؤ�ش�شات العقابية 

�سهدت م�ساركة فر�سان ترتاوح اأعمارهم بني عامني و16 عاما

 القافلة الوردية للفر�شان ال�شغار تغر�س بذور اخلري والعطاء يف الأطفال والنا�شئة

اإ�شعاد املتعاملني من �شمن اولويات وزارة الداخلية

زيارة وتعاون بني دائرة املوارد الب�شرية و ال�شارقة للخدمات الإن�شانية فرع خورفكان

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال��ك��رمي يف دورتها  ل��ل��ق��راآن  راأ����س اخليمة  نظمت ج��ائ��زة 
ال�شابعة ع�شرة حفال خا�شا لتكرمي امل�شاركني الفائزين 
وذلك  والإ�شالحية،  العقابية  املوؤ�ش�شات  نزلء  مب�شابقة 
يف �شجن الوثبة املركزي باأبوظبي و�شجن الفلية املركزي 
اأقيمت حتت  وال��ت��ي  ي��وم��ني،  م��دار  ب��راأ���س اخليمة، على 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية 

ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة.
و���ش��ه��د ح��ف��ل ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب���راأ����س اخل��ي��م��ة اأحمد 
للقراآن  راأ���س اخليمة  عام جائزة  اأم��ني  �شبيعان  اإبراهيم 
املنظمة للجائزة والعميد  العليا  اللجنة  الكرمي ورئي�س 
العقابية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  مدير  ليلة  اأب��و  يو�شف  يعقوب 
ال�شباط  كبار  م��ن  وع��دد  ب��راأ���س اخليمة  والإ���ش��الح��ي��ة 
اأي�شا حفال  اأج��ري  اأبوظبي  وم�شوؤويل اجلائزة، واأم��ا يف 
خا�شا لهم، فكان بح�شور العقيد عتيق اإبراهيم الظاهري 

نائب مدير اإدارة املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية.
اإن��ه يف ه��ذا العام ع��ام اخل��ري الذي  اأحمد �شبيعان  واأك��د 

ي�شهد اأعمال خري كثرية يف دولة الإمارات، نظمنا حفال 
وال�شرور  ال�شعادة  لإدخ���ال  الفئة،  ه��ذه  ب��ه  نكرم  خا�شا 
ع��ل��ي��ه��م، وت���ق���دمي اخل���ري ل��ه��م م���ن خ���الل ال��ت��ن��اف�����س يف 
حفظ القراآن الكرمي، وت�شجيعهم عرب اجلوائز النقدية 
املخ�ش�شة للفائزين منهم، وتعد املرة الأوىل التي تنظم 
ف��ي��ه��ا اجل���ائ���زة ه���ذه امل�����ش��اب��ق��ة ل��ن��زلء اأب��وظ��ب��ي والعني 
دائرة  تو�شيع  على  التطويرية  اإط��ار م�شريتها  وذل��ك يف 
اأول  اجلائزة  وتعترب  واملجتمعية،  املوؤ�ش�شية  م�شاركاتها 
بداية  مع  الفئة  ه��ذه  تدعم  الإم���ارة  م�شتوى  على  جهة 
النزلء  املت�شابقني  ع��دد  اأن  �شبيعان  وب��ني  اخل���ري.   ع��ام 
تناف�شوا على ثالثة فئات،  56 نزيال ونزيلة  اإىل  و�شل 
نوعها يف عدد م�شاركات هذه  الأوىل من  تعد  �شابقة  يف 
نحو  وطموحاتهم  ب��اإب��داع��ات��ه��م،  جميعا  مت��ي��زوا  الفئة، 

الرقي باأنف�شهم، وحتقيق الإيجابية يف حياتهم.
ال����دروع التذكارية  ن��ه��اي��ة احل��ف��ل  ال��ط��رف��ان يف  وت��ب��ادل 
م�شيدين بال�شراكة املوؤ�ش�شية بني موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة 
العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  واإدارة  وع��ل��وم��ه  ال���ك���رمي  ل��ل��ق��راآن 

والإ�شالحية باأبوظبي وراأ�س اخليمة.

•• ال�شارقة-الفجر:

رائعة  اح��ت��ف��ال��ي��ة  اأج��������واء  و����ش���ط 
وتفاعل اأ�شري كبري، نظمت القافلة 
الوردية اأم�س )اجلمعة(، يف منتجع 
ديزرت بامل بدبي م�شرية الفر�شان 
ال�شغار ، التي فتحت املجال وا�شعاً 
والفرو�شية  اخل��ي��ول  حمبي  اأم���ام 
بامل�شاهمة  الراغبني  الأطفال،  من 
الثدي،  ب�شرطان  الوعي  تعزيز  يف 
القافلة  م�������ش���رية  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 

الوردية ال�شابعة.
برعاية  ج��اءت  التي  امل�شرية  ح�شر 
بنك ال�����ش��ارق��ة الإ���ش��الم��ي ك��ل من 
العليا  اللجنة  ك��رم، رئي�س  رمي بن 
القافلة  ف��ر���ش��ات  مل�����ش��رية  امل��ن��ظ��م��ة 
�شفرية  ال�شرفة،  وم��رمي  ال��وردي��ة، 
القافلة الوردية، واأولومبيا طب�س، 
�شفرية القافلة الوردية، اإىل جانب 
الفر�شان  اأ�����ش����ر  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد 

امل�شاركني واأ�شدقائهم.
الفر�شان  م�����ش��رية  ت��ن��ظ��ي��م  وج�����اء 
ال�شغار �شمن الفعاليات امل�شاحبة 
الوردية  ال��ق��اف��ل��ة  ف��ر���ش��ان  مل�����ش��رية 
ال�شابعة، التي انطلقت يف 7 مار�س 
اجلاري، برعاية كرمية من �شاحب 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
الأعلى حاكم ال�شارقة، ومتابعة من 
قرينة �شموه، �شمو ال�شيخة جواهر 
الرئي�س  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت 
مر�شى  اأ�شدقاء  جلمعية  املوؤ�ش�س 
ال�شرطان حتت �شعار �شبع �شنوات.. 
ل�شبع اإمارات ، بهدف تعزيز الوعي 
الك�شف  وباأهمية  الثدي،  ب�شرطان 
الفحو�شات  وت��ق��دمي  ع��ن��ه،  امل��ب��ك��ر 
امل��ج��ان��ي��ة يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء دول���ة 

الإمارات.
 80 اأك���رث م��ن  و���ش��ارك يف امل�شرية 
دول   10 م����ن  وف����ار�����ش����ة  ف����ار�����س 
خم��ت��ل��ف��ة، ت�����رتاوح اأع���م���اره���م بني 
عامني و16 عام، وانق�شم الفر�شان 

ف��ئ��ات رئي�شة  اأرب���ع  اإىل  امل�����ش��ارك��ون 
بخيولهم  امل�������ش���ارك���ني  ف��ئ��ة  ه����ي: 
امل�����ش��ارك��ني با�شم  اخل��ا���ش��ة، وف��ئ��ة 
امل�شاركني  وف��ئ��ة  امل���اأم���ون،  جمعية 
ب��ا���ش��م جم��م��وع��ة ف��ر���ش��ان احلرية، 
وف��ئ��ة ال��ف��ر���ش��ان امل�����ش��ارك��ني حتت 
اخليل  ل��رك��وب  دب��ي  جمعية  مظلة 
لذوي الحتياجات اخلا�شة ، ومن 
ال�شيخة  امل�شرية  امل�شاركني يف  اأبرز 
في�شل  ب�����ن  حم����م����د  ب����ن����ت  ه����ن����د 
القافلة  �شفرية  عامني،  القا�شمي، 
الوردية، والتي تعترب اأ�شغر فار�شة 
را�شد بن حممد  م�شاركة، وال�شيخ 
اأعوام،  اأربعه  القا�شمي،  في�شل  بن 

�شفري القافلة الوردية.
بداية  م���ع  ك����رم:  ب���ن  وق���ال���ت رمي 
 ،2011 ال����ع����ام  يف  ان���ط���الق���ت���ه���ا 
الوردية حزمة من  القافلة  حددت 
خطط  لها  و�شعت  التي  الأه���داف 
وجاء  لتحقيقها،  وا�شحة  وبرامج 
ع��ل��ى راأ������س ه���ذه الأه������داف تغيري 
املغلوطة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل���ف���اه���ي���م 
واخلاطئة التي تدور حول �شرطان 
ال��ث��دي، ون��ح��ن ال��ي��وم وم��ن خالل 
نوؤكد  ال�����ش��غ��ار،  ال��ف��ر���ش��ان  م�شرية 

على اأننا م�شتمرين يف هذا الجتاه، 
حيث �شعينا من خالل هذه امل�شرية 
اآخر  اجتماعي  مفهوم  تغيري  اإىل 
النا�س  م��ن  كثري  فيعتقد  خ��اط��ئ، 
اأن حماربة �شرطان الثدي هو �شاأن 
يهم الكبار فقط وهذا غري �شحيح، 
فالأطفال لهم كذلك دور موؤثر يف 
تعزيز الوعي باملر�س، وقد مل�شناها 
وراأي����ن����اه����ا يف ح��م��ا���ش��ة الأط����ف����ال 
امل�����ش��ارك��ني يف امل�����ش��رية ال��ذي��ن من 
بينهم من مل متنعه اعاقته �شرف 

امل�شاركة .
 واأ�شافت بن كرم: �شعداء بالإقبال 
الكبري الذي �شهدته امل�شرية، التي 
اأ�شهمت يف  اأن تكون قد  لها  نتوقع 
غ���ر����س ب�����ذور اخل����ري وال���ع���ط���اء يف 
بال�شكر  ونتوجه  �شغارنا،  نفو�س 
امل�شرية،  اجن��اح  يف  �شاهم  من  لكن 
ال�شارقة  ب���ن���ك  راأ�����ش����ه����م  وع����ل����ى 
الإ�شالمي راعي الر�شمي للفعالية، 
الذي  بدبي  ب��امل  دي���زرت  ومنتجع 
دبي  وجمعية  الفعالية،  ا�شت�شاف 
الحتياجات  ل��ذوي  اخليل  لركوب 
امل�����اأم�����ون  ، وج���م���ع���ي���ة  اخل����ا�����ش����ة 
فر�شان  وجم��م��وع��ة  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة، 

احلرية، كما نتوجه بال�شكر اإىل كل 
ت�شجيل  على  حر�شت  التي  الأ�شر 

اأطفالها للم�شاركة يف امل�شرية .
فيها  قطع  التي  امل�شرية  وت�شمنت 
الفر�شان م�شافة �شتة كيلو مرتات 
النهاية،  خ��ط  اإىل  ال��و���ش��ول  ق��ب��ل 
اإق�����ب�����اًل ك����ب����رياً م����ن ق���ب���ل الأ����ش���ر 
الأن�شطة  م��ن  العديد  والأط���ف���ال، 
ا�شتمتع  التي  ال�شيقة  والفعاليات 
اأقرانهم،  رف���ق���ة  الأط����ف����ال  م��ع��ه��ا 
والر�شم  امل��ط��اط��ي��ة،  ال��ق��ل��ع��ة  م��ث��ل 
ال�شور،  وج�������دار  ال�����وج�����وه،  ع���ل���ى 
وح���دي���ق���ة احل����ي����وان����ات الأل���ي���ف���ة، 
تواجدت  كما  وال��ت��ل��وي��ن،  وال��ر���ش��م 
وفرت  امل�شرية  خ��الل  طبية  عيادة 
للمراجعني،  املجانية  الفحو�شات 
ونظم الفريق الطبي امل�شاحب لها 
ت��وع��وي��ة ع��ن �شرطان  حم��ا���ش��رات 
الثدي لالأطفال واأ�شرهم على حٍد 
 12 ���ش��واء.  وقالت الطفلة م��ادي 
ع���ام، م��ن ذوي الح��ت��ي��اج��ات، التي 
�شاركت يف امل�شرية وهي اأكرث رغبة 
وا�شراراً حيث كانت تقود ح�شانها 
بيٍد واح��دة، وهي اإح��دى الناجيات 
م���ن ����ش���رط���ان الأط����ف����ال : ج���اءت 

الفر�شان  م�����ش��رية  يف  م�����ش��ارك��ت��ي 
على  حر�شي  منطلق  من  ال�شغار 
امل�شاهمة يف تعزيز الوعي ب�شرطان 
ال��ث��دي، وج��م��ع ال��ت��ربع��ات لتوفري 
للجميع  امل���ج���ان���ي���ة  ال���ف���ح���و����ش���ات 
�شعيدة  واأن�����ا  الإم��������ارات،  دول����ة  يف 
التي  امل�شاركة  بهذه  ج��داً  وف��خ��ورة 
يحملون  ج��دد  باأ�شدقاء  جمعتني 
وي�شعون  ك��ب��رية  وتطلعات  اأح���الم 

اإىل حتقيقها بالرغبة والإ�شرار .
فيي  الطفلة  اأ���ش��ارت  جانبها  وم��ن 
احل�����ج�����اج، 9 ����ش���ن���وات م����ن دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة اإىل اأن ما 
دفعها للم�شاركة هو اأن اأنها تعرفت 
�شديقتها  اأق��������ارب  اإح�������دى  ع���ل���ى 
امل�����ش��اب��ة ب�����ش��رط��ان ال���ث���دي، حيث 
ول�شديقتها  لها  تر�شل  اأن  اأرادت 
واأك����دت  م��ع��ه��م��ا،  ت�شامنها  ���ش��وت 
م�شاركتها  يف  �شتوا�شل  اأن��ه��ا  على 
تعزيز  رح��ل��ة  ال��وردي��ة  القافلة  م��ع 

الوعي ب�شرطان الثدي.
وا�شلت  م��ت�����ش��ل  ���ش��ع��ي��د  وع����ل����ى 
امل��ت��واج��دة يف كل  الثابتة  ال��ع��ي��ادات 
التي  ال�شبع،  الإم����ارات  م��ن  اإم����ارة 
العام،  هذا  فيها  العمل  تد�شني  مت 
القافلة  اح���ت���ف���الت  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً 
على  �شنوات  �شبع  مب��رور  ال��وردي��ة 
ان��ط��الق��ات��ه��ا، ول��ل��ي��وم ال��راب��ع على 
الراغبني  جميع  ا�شتقبال  التوايل 
املجانية  ال��ف��ح��و���ش��ات  اإج������راء  يف 
بخ�شو�س  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات��ه��م  وط���رح 
الوقاية  وط�����رِق  ال���ث���دي  ���ش��رط��ان 
 267 ل�  منه، وقدمت الفحو�شات 
�شخ�س، كما قدمت العيادة الطبية 
اأق��ي��م��ت يف منتجع  ال��ت��ي  ال��ث��اب��ت��ة 
دي����زرت ب���امل ب��دب��ي خ���الل م�شرية 
الفحو�شات  ال�����ش��غ��ار  ال��ف��ر���ش��ان 
املجموع  لي�شبح  ���ش��خ�����س،   23 ل��� 
ل�شرطان  جم����اين  ف��ح�����س   290
 2421 و  الرابع،  اليوم  يف  الثدي 
فح�س جماين خالل الأيام الأربعة 

الأوىل من امل�شرية.

•• اأبوظبي-وام:

ور�س  الداخلية  وزارة  يف  املتعاملني  اإ�شعاد  اإدارة  نظمت 
عمل متخ�ش�شة حول ميثاق اإ�شعاد املتعاملني ومعادلة 
ال�شعادة ملمثلي مراكز ا�شعاد املتعاملني التابعة للوزارة 
من  ذهنيا  ع�شفا  الور�س  و�شهدت  وعجمان.  بال�شارقة 
ال��ت��ي ت�شهم يف تعزيز  ال��ط��رق  اأف�����ش��ل  احل�����ش��ور ح���ول 
اخلدمات املقدمة للمتعاملني ب�شورة متميزة ت�شعدهم 

ق��ي��ا���س ر�شا  اأه��م��ي��ة  املجتمعني  واأك����د  وت��ن��ال ر���ش��اه��م، 
التي  امل��ب��ادرة  اإط��ار  يف  املراكز اخلدماتية  متعامليها يف 
اأطلقها مكتب رئا�شة جمل�س الوزراء بالتن�شيق مع وزارة 
ال�شعادة. واأكد النقيب �شلطان �شعيد املزروعي مدير فرع 
تنمية املهارات باإدارة اإ�شعاد املتعاملني اإن وزارة الداخلية 
ت�شع اإ�شعاد املتعاملني من �شمن اولوياتها انطالقا من 
حر�شها على قيا�س ر�شا املتعاملني عن جودة اخلدمات 

املقدمة لهم يف مراكز تقدمي اخلدمة.

•• ال�شارقة-الفجر:

�شمن اإطار التعاون بني دائرة املوارد الب�شرية و املوؤ�ش�شات املجتمعية 
من  وبتوجهات  الن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  مدينة  اأه���داف  ودع��م 
�شعادة الدكتور طارق �شلطان بن خادم ع�شو املجل�س التنفيذي رئي�س 
بفرع خورفكان  الدائرة  زار وفد من موظفي  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة 
اأوا�شر  ال�شارقة للخدمات يف مدينة خورفكان بهدف توطيد  مدينة 
التعاون وتنمية العالقات الن�شانية ، وذلك حر�شا من الدائرة على 
مع  را�شخة  واقعية  �شراكة  خ��الل  م��ن  الإع��اق��ة  ذوي  وم�شاندة  دع��م 
والتوظيف  بالتاأهيل  ودعمهم  لهم  الف�شل  تقدمي  بهدف  املدينة 
ال�شيدة  الوفد  ا�شتقبل  جمتمعهم.  يف  وم�شتقلني  م�شاركني  ليكونوا 
الن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  مدينة  ف��رع  مدير  ك��رم  عبداهلل  منى 
–خورفكان ومت خالل اللقاء مناق�شة �شبل تعزيز التعاون امل�شرتك بني 

اجلهتني �شواء من خالل تبادل اخلربات اأو عقد الدورات التدريبية 
، وذلك �شمن مبادرة تنظمها مدينة  والتاأهيلية للباحثني عن عمل 
من  تقدمه  ما  على  ال�شوء  لت�شليط  الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة 
على  الإعاقة  ذوي  من  لطلبتها  احرتافية  واأن�شطة  وبرامج  خدمات 
الفرع  مدير  منى  ال�شيدة  قدمت  حيث  ودياناتهم.  جن�شياتهم  تنوع 
موؤكدة   ، واأق�شامها  خدماتها  وطبيعة  املدينة  تاريخ  عن  وافية  فكرة 
على اأهمية توطيد وتعزيز التعاون مع اجلهات احلكومية واملوؤ�ش�شات 
الإع��اق��ة �شعيا لدجمهم يف املجتمع.   ل��ذوي  اأرق��ى اخل��دم��ات  لتقدمي 
واأ�شاد �شعادة الدكتور طارق �شلطان بن خادم ع�شو املجل�س التنفيذي 
للخدمات  ال�شارقة  مدينة  تقدمه  مبا  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  رئي�س 
واإن�شانيتها  وعراقتها  ريادتها  على  موؤكدا  الإعاقة،  لذوي  الن�شانية 
وا�شتحقاقها كل الح��رتام والتقدير ملا تقدمه من خدمات مميزة و 
م�شتوى عال من الرعاية التي يحظى بها الطلبة من ذوي العاقة، 

القا�شمي  حممد  بنت  جميلة  ال�شيخة  من  ورعاية  دع��م  حتت  وذل��ك 
مدير عام مدينة ال�شارقة للخدمات الن�شانية التي تقدم كل الدعم 
لفئة ذوي الإعاقة، وما تاأكد عليه �شموها من اأهمية دمج هذه الفئة 
يف املجتمع للم�شاركة بفاعلية يف عملية التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها 
دولة الإمارات العربية املتحدة . واأكد �شعادته على اأهمية هذه الزيارة 
بني اجلهتني وحر�شه على توطيد التعاون والتن�شيق يف كيفية خدمة 
فئة ذوي الإعاقة و ان هذه الفئة لديها قدرات متكنهم من حتقيق نتائج 
وجناحات م�شرفة وي�شتحقون كل الدعم والهتمام لو�شع ب�شماتهم 
يف خمتلف املجالت واأ�شاد الوفد الزائر من الدائرة مبهارات وكفاءات 
وبالإمكانيات  املالئمة  التعليمية  وبالبيئة  والتدري�س  التعليم  هيئة 
التعليمي  بامل�شتوى  اإعجابهم  عن  واأعربوا  للطلبة  املتوفرة  املتطورة 
اجليد لدى الطلبة وباجلهود الفاعلة التي تقدمها املدينة يف خدمة 

الأ�شخا�س من ذوي الإعاقة .

املوارد الب�شرية : 48 مركزا لتلقي طلبات العمالة امل�شاعدة على م�شتوى الدولة
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 254919         بتاريخ : 2016/06/08
با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي

وعنوانه: كي�شيكلى ماهالي�شى �شي�شمى �شيكمازي �شوكاك نو:1/6 اأو�شكودار / ا�شطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

)ب�شكويت  رقائق  من  مكون  ب�شكويت  اله�س،  الب�شكويت  الب�شكويت،  ال�شوكولته،  احللويات، 
ويفر(، الكيك اأو الكعك

بالفئة: 30
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات ULKER PEKI باحرف لتينية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 255071          بتاريخ : 2016/06/12

با�ش��م: دوكاتي موتور هولدجن ا�س.بي.ايه

وعنوانه: فيا ايه كافالريي دوكاتي، 3 - 40132 بولونيا، ايطاليا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املركبات واملعنى بها الدراجات النارية واأجزاوؤها؛ اأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي

بالفئة: 12

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة DUCATI باحرف لتينية باللوان ال�شود

ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 259427          بتاريخ : 2016/09/04
با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي

وعنوانه: كي�شيكلى ماهالي�شى �شي�شمى �شيكمازي �شوكاك نو:1/6 اأو�شكودار / ا�شطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

)ب�شكويت  رقائق  من  مكون  ب�شكويت  اله�س؛  الب�شكويت  الب�شكويت؛  ال�شوكولته؛  احللويات، 
ويفر(؛ علكة امل�شغ؛ بوظة )اأي�شكرمي(؛ مثلجات �شاحلة لالأكل

بالفئة: 30
لتينية  باحرف   ULKER COKONAT كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�شف 
باللونني الحمر والنهدي الغامق مكتوبة على �شكل عبوة عليها ر�شمة قطعة حلوى وحبات بندق 

باللوان البني والبيج والخ�شر وال�شفر والحمر
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 259428           بتاريخ : 2016/09/04
با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي

وعنوانه: كي�شيكلى ماهالي�شى �شي�شمى �شيكمازي �شوكاك نو:1/6 اأو�شكودار / ا�شطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

)ب�شكويت  رقائق  من  مكون  ب�شكويت  اله�س؛  الب�شكويت  الب�شكويت؛  ال�شوكولته؛  احللويات، 
ويفر(؛ علكة امل�شغ؛ بوظة )اأي�شكرمي(؛ مثلجات �شاحلة لالأكل

بالفئة: 30
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات ULKER Biskrem باحرف لتينية باللونني الحمر 

واخلمري مكتوبة على �شكل عبوة عليها ر�شمة قطعة حلوى باللوان البني والبيج وال�شود
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

 
املودعة حتت رقم: 259983         بتاريخ : 2016/09/18

رقم الولوية: 1783162
تاريخ الولوية: 2016/05/19

البلد الولوية: كندا
با�ش��م: 9197-3396 كيبيك انك

وعنوانه: 473 ا�س تي- جوزيف بوليفارد اي�شت، مونرتيال، ات�س 2 جي  1جي 8، كيبيك كندا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

تنظيم واإنتاج وعقد احداث املهرجانات اأو الحتفالت واملعنى بها ور�س العمل الثقافية املو�شوعية وعرو�س 
ال�شوء والعرو�س املتنوعة والعرو�س املو�شيقية وعرو�س اأداء دي جي وعرو�س اأداء الرق�س

بالفئة: 41
و�شف العالمة: عبارة عن كلمات BRUNCH ELECTRONIK  مكتوبة ب�شكل خا�س باحرف 

لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 260377         بتاريخ : 2016/09/26
با�ش��م: باملتوب فيجياويل برودكت�س ا�س دي ان بي ات�س دي

وعنوانه: بي ال او 470، جالن كيلويل 1، كاوا�شان برييندو�شرتيان با�شري جوداجن، 81700 با�شري 
جوداجن، جوهور دارول تك�شيم، ماليزيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الزيوت ال�شاحلة لالكل الواردة يف ال�شنف 29 

بالفئة: 29
و�شف العالمة: عبارة SHAKIRA باحرف لتينية باللون ال�شود 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 260378         بتاريخ : 2016/09/26
با�ش��م: روان كو.، ال تي دي.

وعنوانه: 8-10-2، جينزا، ت�شو-كو، طوكيو 104-0061، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

لل�شعر  التجميل  م�شتح�شرات  ال�شعر؛  لت�شفيف  لو�شن  ال�شعر،  مثبت  ال�شعر،  )رذاذ(  ا�شربية 
وفروة الراأ�س 

بالفئة: 3
لتينية  ب��اح��رف   SUPER MILLION HAIR كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�شف 

باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 260379         بتاريخ : 2016/09/26
با�ش��م: اورتيم كاليب يف ا�شكيلي �شي�شتيملريى �شانايى يف تيجاريت انونيم �شريكيتي 

وعنوانه: ها�شتانه ماهالي�شي، اورجينريال نور الدين باران�شيل جادي�شي، نو:50، هادميكوي، ارنافوتكوي، ا�شطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شكك احلديدية، حبال  مواد معدنية خلطوط  متنقلة معدنية،  مباين  بناء معدنية،  مواد  منها،  وكل خليط  نفي�شة  معادن غري 
واأ�شالك غري كهربائية من معادن غري نفي�شة، م�شنوعات حدادة، خردوات معدنية �شغرية، موا�شري واأنابيب معدنية، خزائن حفظ 
اأو اأطارات من املعدن؛ نظم قوالب ال�شب اأو  اأو ال�شكب من املعدن؛ اأغلفة  الوثائق والأ�شياء الثمينة، خامات معادن؛ قوالب لل�شب 
ال�شكب اللوحية )الأغلفة املعدنية(؛ نظم قوالب ال�شب اأو ال�شكب لوحية معدنية )الأغلفة املعدنية(؛ اأنظمة ت�شلق قوالب ال�شب اأو 
ال�شكب املعدنية؛ من�شات الو�شول من املعدن لأغلفة من املعدن؛ نظم قوالب ال�شب اأو ال�شكب املعدنية جلانب منفرد؛ نظم قوالب 
اأو  ال�شب  الأب��ار؛ نظم قوالب  اأو  املناور  املعدنية ملن�شات  ال�شكب  اأو  ال�شب  الدائري؛ نظم قوالب  املعدنية للجدار  ال�شكب  اأو  ال�شب 
اأو  اأو ال�شكب؛ عوار�س بناء معدنية؛ �شقالت قوالب ال�شب  ال�شكب معيارية؛ عوار�س من املعادن غري نفي�شة لنظم قوالب ال�شب 
ال�شكب من املعدن؛ ال�شالمل وال�شقالت املعدنية؛ �شقالت معدنية؛ ال�شقالت الربج من املعدن؛ نظم ترا�س الربج املعدنية )�شقالت 
معدنية(؛ نظم ال�شقالت ذات حواف )�شقالت معدنية(؛ نظم ال�شقالت بفنجان قفل )�شقالت معدنية(؛ �شقالت الأنابيب-الرفوف 
معلقة )�شقالت معدنية(؛ �شقالت معدنية للواجهات؛ من�شات متحركة )ال�شقالت( من املعدن؛ من�شات الو�شول )ال�شقالت( من 
املعدن؛ من�شات العمل )ال�شقالت( من املعدن؛ عوار�س من املعادن غري نفي�شة لل�شقالت؛ من�شات العمل اجلوية املتنقلة )ال�شقالت( 
�شقالت  ال�شقالت؛  املعدنية لال�شتخدام مع  ال�شقالت؛ من�شات اخلطوات  املعدن لال�شتخدام مع  املراحل من  املعدن؛ من�شات  من 
وال�شقالت(؛  ال�شكب  اأو  لل�شب  )لقوالب  املعدنية  والتثبيت  الرتكيب  املعدنية؛ معدات  الرياح  اأنظم م�شدات  املعدن؛  ال�شالمة من 
الأنابيب املعدنية، امل�شابك املعدنية، م�شابك املقطع من املعدن؛ الأبراج الدوارة )�شقالت معدنية(؛ �شالمل معدنية لل�شقالت؛ من�شات 

معدنية؛ نظم قوالب ال�شب اأو ال�شكب العر�شية املعدنية )غالف من املعدن(
بالفئة: 6

و�شف العالمة: عبارة URTIM مكتوبة ب�شكل خا�س باحرف لتينية باللون الزرق 
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 259429          بتاريخ : 2016/09/04
با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي

وعنوانه: كي�شيكلى ماهالي�شى �شي�شمى �شيكمازي �شوكاك نو:1/6 اأو�شكودار / ا�شطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

)ب�شكويت  رقائق  من  مكون  ب�شكويت  اله�س؛  الب�شكويت  الب�شكويت؛  ال�شوكولته؛  احللويات، 
ويفر(؛ علكة امل�شغ؛ بوظة )اأي�شكرمي(؛ مثلجات �شاحلة لالأكل

بالفئة: 30
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات Ulker Albeni باحرف لتينية باللون الحمر 
مكتوبة على �شكل عبوة عليها ر�شمة قطعة حلوى باللوان البني والع�شلي وال�شفر والربتقايل 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 259886         بتاريخ : 2016/09/18
با�ش��م: امربي�شا دي �شريفيجا�س دا ماديرا، �شو�شيداد اونيبي�شوال، ال دي ايه.

دي  كامارا   003-9304 �شوكوريذو�س،  اوي�شتي،  زون��ا  دا  امربي�شاريال  باركيه   - بيثو  وعنوانه: 
لوبو�س، ماديرا، الربتغال

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
امل�شروبات اخلفيفة؛ مياه )م�شروبات(

بالفئة: 32
و�شف العالمة: عبارة عن كلمة BRISA باحرف لتينية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 259890         بتاريخ : 2016/09/18
با�ش��م: ا�شرف عادل احمد الق�شاه

وعنوانه: 51 �شارع حممد احمد الق�شاة بالقرب من مفرو�شات لبنى �س اجلامعة الردنية �س . 
ب. 926132 عمان 11880، الأردن

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات؛ خدمات املطاعم 

بالفئة: 43
و�شف العالمة: عبارة عن كلمات CHICKS & FRIENDS باحرف لتينية باللونني 
البي�س والحمر ا�شفلها ر�شمة قطعة دجاج وقطعة نقانق باللوان البي�س وال�شفر والحمر 

على خلفية ت�شبه اجلدار
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 259948          بتاريخ : 2016/09/18
با�ش��م: دي ان ايه فيت ليف �شيان�شيز ليمتد

وعنوانه: 1 فور �شرتيت، لندن اي �شي 2 واي 5 اي جيه، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وحت�شني  البدنية  اللياقة  لتقييم  النووي(  )احلم�س  ايه  ان  دي  وحتليل  فح�س  البدنية؛  اللياقة  اختبار 
اللياقة البدنية؛ امل�شورة واخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة باحلمية والتغذية وتنظيم احلمية وفقدان الوزن 
التغذية؛  م�شورة  البدنية؛  اللياقة  اختبار  املتعلقة  ال�شت�شارية  واخلدمات  امل�شورة  ال��وزن؛  على  واحلفاظ 
امل�شورة يف جمال ال�شحة؛ التخطيط  والإ�شراف للحمية اأو النظام الغذائي لتخفي�س الوزن؛ تقدمي خدمات 

برنامج انقا�س الوزن
بالفئة: 44

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة DNAFit  مكتوبة ب�شكل خا�س باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 260380         بتاريخ : 2016/09/26
با�ش��م: كاهفه لبوراتوفاري جيدا تيجاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: كافيهراجا ماهالي�شي، بادميالتي �شوكاك، 21/بي، كاديكوي، ا�شطنبول، تركيا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات  املقاهي؛  الكافترييات؛  الذاتية؛  اخلدمة  مطاعم  املطاعم؛  وامل�شروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات 
وم�شتلزمتها؛  وال�شراب  الطعام  توريد  الوجبات احلفيفة؛ خدمات  الكوكتيل؛ مطاعم  الكانتينات؛ �شالت 
احلانات؛ تاأجري معدات خدمات الطعام امل�شتخدمة يف خدمات تقدم الطعام وال�شراب؛ ترتيب اأماكن ال�شكن 
اأو الإقامة  الإي��واء  الفنادق ال�شغرية )املوتيالت( وخميمات العطالت وبيوت  الفنادق و  املوؤقتة واملعنى بها 
الداخلية وتاأجري اخليام واخلدمات بيوت ال�شباب وخدمات حجز الغرف و توفري مراكز الرعاية النهارية؛ 

خدمات الرعاية النهارية للحيوانات الأليفة؛ خدمات ال�شكن الداخلي احليوانات الأليفة واحليوانات
بالفئة: 43

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة WALTER’S باحرف لتينية باللون ال�شود حرف W كتب باللون 
لتينية  باحرف   COFFEE ROASTERY كلمات  ا�شفلها   74 الرقم  فيه  اط��ار  حوله  البي�س 

باللون ال�شود جميعها على حلفية باللون ال�شفر الداكن 
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 260401          بتاريخ : 2016/09/26
با�ش��م: ل فليبينا يو واي جوجنكو كوربوري�شن

وعنوانه: لوت�س 2 و 3، بلوك 1، بي. يف. رومريو بوليفارد، مانيال هاربور �شنرت، ريديول 10 رود، 
فيتا�س، توندو 1012، مانيال، الفلبني

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة ال�شطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات 
والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛  احللويات  واحللويات؛  والفطائر  اخلبز  احلبوب؛  من  امل�شنوعة 
البهارات؛  )التوابل(؛  وال�شل�شات  اخلل  اخل��ردل؛  امللح؛  اخلبيز؛  وم�شحوق  اخلمرية  الأ�شود؛ 

الثلج؛ معكرونة اأو البا�شتا
بالفئة: 30

و�شف العالمة:  عبارة عن كلمة AMIGO باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 260563         بتاريخ : 2016/09/29
با�ش��م: اوبد�شتار تكنولوجي كو.، ليمتد

وعنوانه: وي�شت بلوك 4 فلور، منرب. 8 بلدينج اوف اك�شنوو اند�شرتيال ارياز، نان�شان دي�شرتيكت، �شينزهني، 
ال�شني

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
عدادات �شيارات الأجرة؛ اأجهزة قيادة اآلية للمركبات؛ ثريمو�شتات للمركبات؛ منظمات الفلطية للمركبات؛ 
اأجهزة مالحة للمركبات )كمبيوتر طبلوين(؛ اأجهزة راديو للمركبات؛ موؤ�شرات اأوتوماتيكية تبني اإنخفا�س 
ال�شغط يف اإطارات املركبات؛ اأدوات قيا�س؛ اأجهزة متثيلية للقيادة والتحكم باملركبات؛ اأجهزة اختبار لي�شت 
معاجلة  اأجهزة  قيا�س؛  اأجهزة  للمركبات؛  اأميال  ع��دادات  ذبذبية(؛  )را�شمات  اأ�شيلوغرافات  طبية؛  لغايات 

البيانات؛ اأجهزة اإلكرتوديناميكية للتحكم عن بعد بالإ�شارات
بالفئة: 9

و�شف العالمة:   عبارة OBDSTAR مكتوبة ب�شكل خا�س باحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 260566         بتاريخ : 2016/09/29
با�ش��م: �شتورم�شيلد )ا�س. ايه. ا�س.(

وعنوانه: 2 - 10 رو مار�شو، 92130 اإي�شي ليه مولينو، فرن�شا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ا�شتن�شاخ او معاجلة ال�شوت اأو ال�شور اأو املعلومات؛ حامالت بيانات مغناطي�شية 
ورقمية وب�شرية واأجهزة معاجلة البيانات واجهزة كمبيوتر ومعدات الكمبيوتر واأجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ 
معدات �شبكات الكمبيوتر؛ خادمات الكمبيوتر ومعدات جدار احلماية حلماية �شبكات الكمبيوتر ومداخل 
املحاور،  اأو  الهب  امل��ودم،  اأجهزة  كمبيوتر(،  )ملحقات  اأواملوجهات  راوت��ر  كمبيوتر(،  )ملحقات  البوبات  اأو 
اأجهزة )ملحقات كمبيوتر( ملراقبة الدخول، اأجهزة )ملحقات كمبيوتر( للحماية �شد الو�شول للمعلومات 
اللعاب؛  الرقمية؛ برجميات  وامللفات  الت�شالت  ا�شارات  لت�شفري  كمبيوتر(  اأجهزة )ملحقات  ال�شخ�شية، 
حزم  امل�شجلة(،  )ال��ربام��ج  الكمبيوتر  برجميات  امل�شجلة،  الكمبيوتر  ت�شغيل  وب��رام��ج  الكمبيوتر  ب��رام��ج 
الربجميات، الربجميات املزودة من النرتنت، برجميات الك�شف عن القر�شنة حلماية الكمبيوتر و�شبكات 
�شبكات  اأو  الكمبيوتر  و�شبكات  الكمبيوتر  حماية  وبرامج  الت�شفري  وبرامج  الت�شالت  و�شبكات  الكمبيوتر 
الكمبيوتر  اأجهزة  اأخ��رى يف  اأن��واع  الكمبيوتر ومهاجمة جميع  للحماية �شد فريو�شات  برامج  الت�شالت؛ 
وانظمة الكمبيوتر و�شبكات الت�شالت وبرامج ملراقبة وت�شفية حمتوى امللفات الرقمية؛ البطاقات الذكية 

)بطاقات الدوائر املتكاملة(
بالفئة: 9

و�شف العالمة: عبارة STORMSHIELD باحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 260568         بتاريخ : 2016/09/29
با�ش��م: �شتورم�شيلد )ا�س. ايه. ا�س.(

وعنوانه: 2 - 10 رو مار�شو، 92130 اإي�شي ليه مولينو، فرن�شا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأو  حتميل  اأو  )ت�شميم(  التطوير  اأو  التقنية  امل�شاريع  درا�شة  الكمبيوت�ر؛  وبرامج  معدات  وتطوير  ت�شميم 
�شيانة اأو حتديث اأو تاأخري برنامج الكمبيوتر وبرنامج الت�شفري وبرنامج جدار احلماية وقواعد البيانات 
للكمبيوتر  ال�شا�شية  والبيانات  الكمبيوتر  باأجهزة  املتعلقة  وال�شت�شارات  الكمبيوتر  برجمة  التفاعلية؛ 
وحماية تكنولوجيا املعلومات املت�شلة ب�شبكات الكمبيوتر و�شبكات الت�شالت و�شبكات نقل البيانات وحتويل 
و�شائط  اإىل  مادية  و�شائط  من  الوثائق  وحتويل  امل��ادي(  التحويل  )بخالف  الكمبيوتر  وبرامج  البيانات 
امل��ادي( وج��دران احلماية  التحويل  الكمبيوتر )بخالف  بيانات  ت�شفري  اإلكرتونية والربجميات كخدمات؛ 
واحلماية �شد فريو�شات الكمبيوتر ومهاجمة جلميع انواع الكمبيوتر الخرى و�شبكات الت�شالت واأنظمة 
الكمبيوتر ومراقبة وت�شفية حمتوى البيانات وامللفات، جميع اخلدمات املذكورة �شابقا تكون قادرة على اأن 

تقدم عن بعد او عن طريق النرتنت 
بالفئة: 42

و�شف العالمة: عبارة STORMSHIELD باحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 260572          بتاريخ : 2016/09/29
با�ش��م: فنربوم ب�شتريا اأ�س ايه

وعنوانه: 5 دوناف بلفد، 4000 بلوفديف، بلغاريا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية )�شراب ال�شعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات ، م�شروبات م�شتخل�شة 
من الفواكه وع�شائر الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات 

بالفئة: 32
و�شف العالمة: عبارة عن كلمات BLUE WARRIOR باحرف لتينية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 262856          بتاريخ : 2016/11/08
با�ش��م: بروتيك انرتنا�شونال ليمتد 

وعنوانه: �س. ب 142، ذا بيهايف، روهاي�س ا�س تي بيرت بورت، جي واي 1 3 ات�س تي، جرين�شي
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املواد الكيميائية امل�شتخدمة يف ال�شناعة واملعنى بها لجل �شيانة ورعاية املركبات ذات املحرك 
�شيانة  لجل  بها  واملعنى  الزيت  اأو  النفط  تنقية  عوامل  لها؛  الغيار  وقطع  ال�شناعية  والآلت 

ورعاية املركبات ذات املحرك والآلت ال�شناعية وقطع الغيار لها
 بالفئة: 1

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة PROTEC باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 263503         بتاريخ : 2016/11/20
رقم الولوية: 4274676/16      تاريخ الولوية: 2016/5/25

البلد الولوية: فرن�شا
با�ش��م: بوديت ا�س ايه

وعنوانه: 72، بوليفار دو جينريال دو غول 49340 ترمينتني، فرن�شا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

�شاعات احلائط التناظرية
 بالفئة: 14

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة PROFIL باللغة لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966
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•• دبي- الفجر

املبادر”  “الرتبوي  م����ب����ادرة  ح��ظ��ي��ت 
را�شد  بن  حمدان  جائزة  اأطلقتها  التي 
لهذا  م��وؤخ��را  املتميز  التعليمي  ل���الأداء 
العام فقط،  بتوجيهات من �شمو ال�شيخ 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم 
ال�شحة  هيئة  رئي�س  املالية  وزي���ر  دب��ي 
كبرية  مب�شاركة  اجل��ائ��زة،  راع���ي  ب��دب��ي 
الرتبوي،  امل���ي���دان  يف  ال���رتب���وي���ني  م���ن 
واقرتاحات  نوعية  اأفكارا  الذين قدموا 

ومبادرات متميزة.
عام  م��ع  التفاعل  بهدف  امل��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
التطوع  روح  وت��ر���ش��ي��خ  اخلري2017، 
فئات  ب����ني  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة،  وب����راجم����ه 
تقدمي  م���ن  لتمكينها  ك���اف���ة،  امل��ج��ت��م��ع 
خ���دم���ات ح��ق��ي��ق��ي��ة مل��ج��ت��م��ع الإم�������ارات 
وال�شتفادة من كفاءاتها يف كافة املجالت 
.  ومن جانبه اأعلن ح�شني بن اإبراهيم 
احلمادي وزير الرتبية والتعليم رئي�س 
اأم��ن��اء اجل��ائ��زة، خ��الل موؤمتر  جمل�س 
�شحايف انعقد يف ديوان الوزارة موؤخراً، 
عن اأ�شماء الفائزين الثالثة، هذا العام، 
التي ت�شمنت كل من “الدكتورة بدرية 
ن��ا���ش��ر ع��ب��داهلل اجل��ن��ي��ب��ي، ع��ن مبادرة 

م�شبح  واأح���م���د  التطوعي”،  “العمل 
“بيئتنا  م���ب���ادرة  ع��ن  ال��ن��ي��ادي،  خليفه 
مبادرة  ع���ن  ع��م��ار  و���ش��ب��ل  كنزنا”،   –
وزير  معهم  ت��وا���ش��ل  ح��ي��ث  “جتنيد”، 
الرتبية والتعليم عرب الهاتف،  وهنئهم 

بالفوز بجائزة اخلري.
وح�شر املوؤمتر  الدكتور جمال املهريي 
الرئي�س،  ن���ائ���ب  اجل����ائ����زة  ع�����ام  اأم������ني 
الدكتور اأحمد عيد املن�شوري، والدكتور 
جمل�س  ع�شوا  ال�����ش��وي��دي  علي  خليفة 
للجائزة،  ال���ف���ن���ي  امل�����ش��ت�����ش��ار  الم����ن����اء 
التنفيذي  امل��دي��ر  الن�����ش��اري  و�شليمان 
الها�شمي  اأح��م��د  ال��ن��ور  وعبد  للجائزة، 

م�شاعد املدير لقطاع الدعم املوؤ�ش�شي. 
واأ�شاد وزير الرتبية والتعليم بتوجيهات 
�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
اأ�شهمت  ال��ت��ي  لإط����الق ه���ذه اجل���ائ���زة، 
اخلريي  العمل  جم��ال  يف  ف��اع��ل  ب�شكل 
يف  ك��ب��ريا  تفاعال  وحققت  وال��ت��ط��وع��ي، 
ذل���ك جلياً  اإذ ظ��ه��ر  ال���رتب���وي،  امل���ي���دان 
يف ح��ج��م امل�������ش���ارك���ات، ف�����ش��ال ع���ن روح 
امليدان،  عنا�شر  �شادت  التي  التناف�شية 
ت��ق��دمي الأف���ك���ار  الإبداعية  م��ن خ���الل 
ال��ت��ي ج���اءت تت�شابق  على  والب��ت��ك��اري��ة 

تقدمي مبادرات اخلري.

وقال اإن الوزارة ل جتد اأي مانع يف تبني 
ت��خ��دم امليدان،  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة  الأف���ك���ار 
العملية  ون��ه�����ش��ة  ت��ط��وي��ر  يف  وت�����ش��ه��م 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ل���ش��ي��م��ا ال���ت���ي حت���م���ل يف 
تر�شيخ  يف  ت�شهم  نبيلة  اأه���داف  طياتها 
والتطوع  اخلري  وعمل  العطاء  مفاهيم 
يف نفو�س اأبناءنا الطلب، مثل التي نحن 

ب�شددها الأن .
توجيهات  بف�شل  الإم���ارات  اأن  واأ���ش��اف 
للخري  واح��ة  اأ�شبح  الر�شيدة،  قيادتها 
تنموي  اإط�����ار  ت�����ش��ك��ي��ل  يف  جن��ح��ت  اإذ   ،
حمركاً  العطاء  يجعل  للخري  م�شتدام 
اأ�شا�شيا لفئات املجتمع كافة، ف�شال عن 
مفاهيم  ج�شدت  الإم�����ارات  حكومة  اأن 
ممنهجة لرت�شيخ ثقافة اخلري، باعتبار 
اأنها م�شوؤولية اإن�شانية، ينبغي اأن ي�شارك 
اأفراد  من  املجتمع  طوائف  جميع  فيها 

وموؤ�ش�شات.
خليفة  ال��دك��ت��ور  ا�شتعر�س  جانبه  م��ن 
التي  امل�شاركة  تفا�شيل  ال�شويدي،  علي 
حظيت بها اجلائزة خالل هذا العام، اإذ 
من  تربوياً   72 امل�شاركات  اإجمايل  بلغ 
العاملني يف جمال التعليم من خمتلف 
اإمارات الدولة. تاأهل منهم 11 م�شاركاً 
 )3( وفاز  ال�شخ�شية،  املقابالت  ملرحلة 

الذكر، حيث �شيح�شل  �شالفي  تربويني 
كل فائز على درع التميز ومكافاأة مالية 

قدرها 30،000 درهم.
الأعمال  مكافاأة  تعد  اجل��ائ��زة  اإن  وق��ال 
جمال  يف  ب��الأف��راد  اخلا�شة  التطوعية 
المارات  دول��ة  داخ��ل  والتعليم  الرتبية 
امل�شتويني  ع���ل���ى  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
احل��ك��وم��ي واخل����ا�����س، م�����ش��رياً اأن�����ه مت 
on- ال���رت����ش���ح ل��ل��ج��ائ��زة اإل���ك���رتون���ي���ا

بتعبئة  امل��ت�����ش��اب��ق  ق����ام  ح��ي��ث   ،  line
منوذج التقدمي على املوقع الإلكرتوين 
ا�شتالم الأعمال  اخلا�س باجلائزة، ومت 
يناير وفرباير  اإلكرتونياً خالل �شهري 
واآخ��ر موعد للت�شليم كان يف   2017م، 

28 فرباير 2017.
ال��ت��ي مت م���ن خاللها  امل��ع��اي��ري  وح����ول 
ات�شمت  اأن����ه����ا  اأك������د  ال��ت��ق��ي��ي��م،  ع��م��ل��ي��ة 
بال�شفافية، ومدى ارتباط فكرة املبادرة 
ال�شتفادة  وم���دي  املجتمعي،  ب��ال��واق��ع 
عن  ف�شال  وم�شتقباًل،  ح��ا���ش��راً  منها 
املبادرة،  امل�شتهدفة من  ال�شريحة  حجم 
مو�شحاً اأن الأفكار املقدمة جاءت نوعية 
حتاكي واقع العمل اخلري والتطوعي يف 

الدولة.
م���ن ج��ه��ت��ه اأك����د اأح���م���د م�����ش��ب��ح خليفه 

ال��ن��ي��ادي،  ال��ف��ائ��ز ع��ن م��ب��ادرة “بيئتنا 
م�شارات  ياأخذ  اخل��ري  عمل  كنزنا”،   –
بف�شل  الإم��������ارات،  م��ت��ع��ددة يف  ن��وع��ي��ة 
للقيادة  ال���ك���رمي���ة  وال���رع���اي���ة  ال���دع���م 
ال��ر���ش��ي��دة ل��ع��م��ل اخل�����ري، م�����ش��ي��ف��اً اأن 
لعام اخلري،  وتتويجاً  فوزه يعد تكرمياً 
وفر�شة عظيمة لرت�شيخ مفاهيم اخلري 
موؤكداً  املجتمع،  يف  العاملني  نفو�س  يف 
فيها  �شاهم  بل  لي�شت فردية  املبادرة  اأن 
ال��ت��ي يعمل  امل��در���ش��ة  ك��ب��رية يف  �شريحة 
بال�شكر اجلزيل  ال��ن��ي��ادي  وت��ق��دم  ب��ه��ا.  
ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و  ل���راع���ي اجل���ائ���ز 
اجلائزة  تلك  على  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
اخلري  مفاهيم  تر�شيخ  يف  ت�شهم  ال��ت��ي 
م�شارات  وت��ع��زز  الإم���ارات���ي،  املجتمع  يف 
ال��ع��م��ل اخل���ريي وال��ت��ط��وع��ي ب��ني اأبناء 
فئاتهم  مب��خ��ت��ل��ف  ال����رتب����وي  امل����ي����دان 

وطاقاتهم .
واأو�شح انه يطبق  على م�شتوى مدر�شته 
“مركز الب���داع  م��ب��ادرة حت��م��ل ع��ن��وان 
خدمة للمجتمع وفئاته كافة،  البيئي”، 
ف�شال عن مبادرة جديدة بلورها يف اأنها 
م�شروع جديد يوؤهل املعلمني يف امليدان 
البيئة  دب��ل��وم  على  للح�شول  ال��رتب��وي 
النظري  اجلانبني  ويت�شمن   ، امل�شغر 

اأن ي��ت��م ال��رتك��ي��ز على  وال��ع��م��ل��ي، ع��ل��ى 
اجلانب العملي لتحقيق فاعلية تاأثريه 

على املجتمع والبيئة.
اأم����ا ال���دك���ت���ورة ب���دري���ة ن��ا���ش��ر عبداهلل 
الإن�شانية  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  يف  اجل��ن��ي��ب��ي، 
مبادرة  ع��ن  ف���ازت  ال��ت��ي   والجتماعية، 
التي تعد  برناجماً  “العمل التطوعي”، 
الأوىل  للمرة  يطبق  وح��دي��ث��اً   مبتكراً 
ال���دول���ة،  حيث  ج��ام��ع��ه حكومية يف  يف 
بطالة  م�شكلة  على  الق�شاء  يف  ي�شهم 
ويعالج  عمل،  ع��ن  وبحثهم  اخلريجني 
اإ����ش���ك���ال���ي���ة ع�����دم ت����واف����ر اخل������ربة لدى 
لإن�شاء  امل���ب���ادرة  وت���ه���دف  اخل��ري��ج��ني، 
اول مركز مهني يوؤهل الطلبة للتخرج 
بخربة عملية يف اأول جامعة حكومية يف 

الدولة عن طريق التطوع. 
وي���ه���ت���م ال���ربن���ام���ج ب���ف���ك���رة ح���دي���ث���ة يف 
املهني  التعليم  وهي  الإم��ارات��ي  املجتمع 
بطريقة تطوعية. حيث ي�شتغل الطلبة 
برامج  واإع���داد  امل�شاركة  الفراغ يف  وق��ت 
وم�شاريع وندوات وحما�شرات وحمالت 
�شيا�شة  م��ع  تتما�شى  ومبتكرة  حديثة 
والقراءة  البتكار  �شيا�شة  مثل  ال��دول��ة 
�شبل  ف��از  جانبه  م��ن  ال��ذك��ي.   والتعلم 
التي تهدف  عمار عن مبادرة “جتنيد”، 
من  للطالب  الآم���ن  النقل  �شمان  اإىل 
�شائقي  تثقيف  املدر�شة من خالل  واإىل 
احل��اف��الت امل��در���ش��ي��ة وامل�����ش��رف��ني عليها 
لهم  تدريبية  دورات  تقدمي  طريق  عن 
التدريبية  ال����دورات  وت�شمل  اأ�شبوعياً، 

درو�س توعوية تن�شر القيم و املبادئ التي 
الثقافة  و  الإ�شالمية  القيم  من  تنبثق 
الإم����ارات����ي����ة. وي��ت��خ��ل��ل ه����ذه ال���درو����س 
ن�شاطات  وحم���ف���زة،  اإي��ج��اب��ي��ة  ر���ش��ائ��ل 
بالإ�شافة  ق��ي��م��ة،  ن�����ش��ائ��ح  م��ت��ن��وع��ة، 
ياأتي  ذل���ك  ك��ل  ت��رف��ي��ه��ي��ة.  اإىل ج��وان��ب 
الفئة  نفو�س  يف  قيمة  م��ب��ادئ  لرت�شيخ 
�شمان  بالتايل  و  لتثقيفهم  امل�شتهدفة 
املبادرة  وت�شتهدف  املتعاملني.  �شالمة 
�شائقي احلافالت املدر�شية، وامل�شرفني، 
ع��ن طريق  ال�����ش��ع��ادة  ن�شر  اإىل  وت��ه��دف 
التعليم، وتوفري خدمة ذات فائدة على 
فئة �شائقي احلافالت وامل�شرفني عليها، 
ركوب  خ��الل  الطلبة  و�شالمة  و�شمان 

احلافالت املدر�شية من و اإىل املدر�شة.

•• دبي-الفجر:

وق��ع��ت م��وؤ���ش�����ش��ة حت��ق��ي��ق اأم��ن��ي��ة يف 
النخلة،  اأتالنت�س  ومنتجع  ابوظبي 
دب���ي امل��ن��ت��ج��ع ال�����ش��ي��اح��ي ال���رائ���د يف 
تفاهم  م���ذك���رة  الأو�����ش����ط،  ال�����ش��رق 
وتعزيز  الأط���ف���ال  دع���م  اإىل  ت��ه��دف 
الأن�شطة  يف  امل���ن���ت���ج���ع  م�������ش���ارك���ة 

اخلريية واملجتمعية. 
اجلانبان  وقعها  التي  امل��ذك��رة  تاأتي 
ا�شتجابة  اأتالنت�س  منتجع  مقر  يف 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  لإع�������الن 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
عاما   2017 اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة 
دعم  ع��ل��ى  املنتجع  وح��ر���س  للخري 
ترجمًة  ال���وط���ن���ي���ة،  امل����ب����ادرة  ه����ذه 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ق���ري���ن���ة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
الدكتور �شلطان بن خليفة بن زايد 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  ال 
�شيخة  ال�شيخة  �شمو  الدولة  رئي�س 

نهيان  ال  حم��م��د  ب���ن  ���ش��ي��ف  ب��ن��ت 
الرئي�س الفخري للموؤ�ش�شة لتفعيل 
لأهداف  العامةالداعمة  ال�شراكات 
املوؤ�ش�شة .  وقع املذكرة  ال�شيد هاين 
الزبيدي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
، واأندريا كرين نائب  اأمنية  حتقيق 
الرئي�س للعالقات العامة يف منتجع 

اأتالنت�س النخلة يف دبي .
للتعاون  ا�شتمراراً  الإتفاقية  وتاأتي 
امل�شبق بني اجلهتني خالل ال�شنوات 
املا�شية، وبناًءا على الإتفاقية يقوم 
اأمنيات  بتحقيق  اأتالنت�س  منتجع 
ع�����دد م����ن الأط�����ف�����ال ����ش���ن���وي���اً ممن 
املنتجع  ب���زي���ارة  اأم��ن��ي��ات��ه��م  ت��رت��ب��ط 
والإق��ام��ة ف��ي��ه، وت�شمل الق��ام��ة يف 
الفندق للطفل وذويه �شاملة جميع 
الوجبات يف مطاعم الفندق الفخمة 
جم���اين  دخ��������ول  اإيل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
املائية  واحل��دي��ق��ة  الأك����واري����وم  اإىل 
ت�شمل  ك��م��ا  ال����دلف����ني،  وع����رو�����س 

العرو�س  حل�����ش��ور  ت���ذاك���ر  اأي�������ش���اً 
اخلا�شة يف املنتجع على مدار العام 
اأن العديد من الأمنيات  ، ي�شار اإىل 
الإقامة  يتمنون  املوؤ�ش�شة  لأط��ف��ال 
مبرافقه  ل��ال���ش��ت��م��ت��اع  امل��ن��ت��ج��ع  يف 
الفندق خ�شو�شاً عرو�س الدلفني 

واحلديقة املائية.
الزبيدي  ه�����اين  ع����رب  ج���ان���ب���ه  م����ن 
حتقيق  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 
اأم��ن��ي��ة ع��ن اإع���ت���زازه ب��ال�����ش��راك��ة مع 
منتجع اأتالنت�س النخلة، دبي والتي 
�شت�شهم يف دعم املوؤ�ش�شة يف الو�شول 
اأكرب من الأطفال املر�شى  اإىل عدد 
اأن  اإىل  لف��ت��اً   .. اأمنياتهم  وحتقيق 
هذه املبادرة تعك�س اإلتزام » اأتالنت�س 
» باملبادرات اخلريية يف الدولة ودعم 

الطفولة ب�شكل خا�س. 
واأعربت اأندريا كرين نائب الرئي�س 
للعالقات العامة يف منتجع اأتالنت�س 
بتوقيع  �شعادتها  عن  دب��ي   النخلة، 

مذكرة التفاهم التي تاأتي اإن�شجاماً 
املبادرات  بدعم  اأتالنت�س  التزام  مع 
الن�شانية واخلريية ودعم روؤية عام 

اخلري يف دولة الإمارات. 
 ، النخلة  اأتالنت�س  منتجع  و�شّنف 
واأف�شل  ل��الأط��ف��ال  منتجع  اأف�����ش��ل 
، وفقاً  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  ف��ن��دق يف 
التي  ال����ق����ّراء  اخ���ت���ي���ارات  جل���وائ���ز 
نا�شت  ك�����ون�����دي  جم����ل����ة  جت����ري����ه����ا 
واختارت   ، الأو�شط  ال�شرق  ترافيلر 
ج���وائ���ز امل��ج��ل��ة، ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د على 
ا�شتناداً  املنتجع  فقط،  ال��ق��راء  اآراء 
العديد من مرافقه الرتفيهية  اإىل 
املائية،  »اأك��واف��ن��ت�����ش��ر«  م��دي��ن��ة  م��ث��ل 
الكائنات  م����ع  ال���ت���ف���اع���ل  وجت�������ارب 
اإ�شافة  املنتجع،  يف  املتواجدة  املائية 
ال�شيافة  م��راف��ق  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
املتنوعة ويعد هذا الت�شنيف اإجنازا 
جديدا ي�شاف اإىل اإجنازات املنتجع 
يف جمال اختيارات القّراء مما يوؤّكد 

الرتفيه  م�شهد  يف  املتميز  موقعنا 
جتارب  توفري  خ��الل  م��ن  باملنطقة 
من الدرجة الأوىل لزوارنا و�شيوف 
املنتجع ، ن حتقيق هذه اجلائزة هو 
ثمرة جهود فريق العمل املحرتف يف 
تخطي  على  يحر�س  ال��ذي  املنتجع 
ال��زوار وبذل جمهود يفوق  توقعات 
ل�شمان  فقط  اأعمالهم  م�شوؤوليات 
�شيف  لكل  تن�شى  ل  جتربة  تقدمي 

يف املنتجع.
وباعتباره املنتجع الرائد يف ال�شرق 
اإبهار  ف����اإن م��ه��م��ت��ه ه���ي  الأو�����ش����ط، 
ال������زوار ل��ذل��ك ي��وا���ش��ل خ��ا���ش��ة يف 
جمال التخطيط لأن�شطة ترفيهية 
يف  افتتاحه  ومنذ  ل�شيوفه  مميزة 
العام 2008، بات منتجع اأتالنت�س 
العائالت  لرتفيه  الرائدة  الوجهة 
من كافة اأنحاء العامل، لكونه يقدم 
اإع�����ادة تعريف  ���ش��اه��م��ت يف  جت���ارب 

مفهوم ال�شياحة يف دبي.

وم���������������ن ج���������ان���������ب اآخ������������������ر ف����ق����د 
اأمنية  حت��ق��ي��ق  ح��ق��ق��ت  موؤ�ش�شة 
بالدولة املركز العاملي املتقدم الذي 
ي��ع��ك�����س م����دى ري���ادت���ه���ا يف جمال 
العمل الإن�شاين من خالل تقدمي 
جميع اأ�شكال الدعم وامل�شاندة اإىل 
اط���ف���ال ال���ع���امل ب�����ش��ك��ل ف��اع��ل من 
داخل  واأعمالها  م�شاهماتها  خالل 
اأ�شبح  ح��ي��ث  وخ���ارج���ه���ا  ال����دول����ة 
املا�شية  ال�����ش��ن��وات  خ����الل  دوره�����ا 

ال�شرق  دول  م��ن  ع���دد  ح��ا���ش��را يف 
ال��ف��رع الوحيد فيه  الو���ش��ط وه��و 
مم��ا و���ش��ع دول���ة الإم������ارات �شمن 
ع��ل��ى م�شتوى  ال������دول  اأه�����م  اأح�����د 
، وحققت  امل���ج���ال  ه���ذا  ال���ع���امل يف 
عام  ال��دول��ة  يف  فرعها  افتتاح  منذ 
األفي  من  اأكرث  اليوم  اىل   2003
موؤ�ش�شة  اأن  يذكر   ، اأمنية  و300 
حتقيق اأمنية العاملية حققت اأكرث 
من415 األف اأمنية منذ تاأ�شي�شها 

يف مدينة فينك�س يف ولية اأريزونا 
1980.فيما  ع�����ام  الأم���ري���ك���ي���ة 
حققت العام املا�شي اكرث من 29 
 ، العاملي  م�شتوى  على  اأمنية  األ��ف 
يف  اأمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  وحققت 
دولة الإم��ارات 392 اأمنية خالل 
لأط���ف���ال م�شابني  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام 
خمتلف  من  م�شتع�شية  باأمرا�س 
األفي  م��ن  اأك���رث  �شمن  اجلن�شيات 

اأمنية حققها الفرع يف الدولة.

•• فينا – الفجر:

بروجكت  زي������رو  م����وؤمت����ر   اأ������ش�����اد 
ال�شاد�س  ال�شنوي العاملي   2017
التوظيف  ح����ول  الإع����اق����ة  ل�����ذوي 
املهني  والعمل والتعليم والتدريب 
النم�شا  يف  املتحدة  الأمم  مقر  يف 
ت�شهده  مبا  اعماله  اختتمت  الذي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم������ارات  دول����ة 
واأق����ط����ار جم��ل�����س ال���ت���ع���اون لدول 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي م��ن ح���راك كبري 
حتديات  ك���اف���ة  ت��ذل��ي��ل  ���ش��ب��ي��ل  يف 
لذوي  ال�شعيدة  احلياة  و�شعوبات 
القوانني  �شن  اب��ت��داًء من  الع��اق��ة 
والنظم واللوائح املنظمة والداعمة 
موؤ�ش�شات  ب��ق��ي��ام  وان���ت���ه���اًء  ل��ه��م 
ل�������ذوي الإع�����اق�����ة على  ال����رع����اي����ة 
العاملية  واملمار�شات  النظم  اح��دث 
الع����اق����ة  ذوي  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  يف 
اأه��ل��ي يتمثل يف  ي��دع��م��ه��م ح����راك 
جمعيات ومنظمات املجتمع املدين 

ل���ذوي الع��اق��ة و�شراكة  ال��داع��م��ة 
القطاع  م��ن  داع��م��ة  ا�شرتاتيجية 
الأه��ل��ي ال���ذي ب���داأ الآخ����ر ي�شاهم 
التاأهيل  ج��ه��ود  دع���م  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة 
والتدريب  وال��ت��وظ��ي��ف  وال��ت��ع��ل��ي��م 
لذوي  والرعاية  والعمل  والتاأهيل 

الإعاقة على م�شتوى التعاون.
بنت  م��ن��ى  بذلك �شعادة  ���ش��رح��ت 
رئي�شة  امل��ن�����ش��وري  ن��ا���ش��ر  ���ش��ع��ي��د 
اخلليجية  اجلمعية  ادارة  جمل�س 
الأمم  منظمة  �شفرية   « ل��الإع��اق��ة 
املتحدة لفنون ذوي الإعاقة بدول 
ال��ت��ع��اون رئ��ي�����س وف���د اجلمعية يف 

املوؤمتر.
وق����������ال����������ت امل�������ن���������������ش�������وري رك�������ز 
م�����وؤمت�����ر زي��������رو ب����روج����ك����ت ه����ذا 
ال�����ع�����ام ع����ل����ى ح���ق���وق ال���ت���وظ���ي���ف 
وال���ع���م���ل وال���ت���ع���ل���ي���م وال���ت���دري���ب 
يا  �شنو متر  ملوؤ ا ينظم  و ملهني  ا
على   ، اإي�شل  موؤ�ش�شة  من  مببادرة 
الإعاقة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س  ح��ق��وق 

ع����ل����ى م�������ش���ت���وى ال�����ع�����امل. ووف�����ر 
املبتكرة  ل��ل��ح��ل��ول  ح��دي��ث��ة  من�شة 
ذوي  الأ�شخا�س  مل�شاكل  والفعالة 
تقا�شم  وج�����رى  وج���ه���ه،  الإع����اق����ة 
امل�شاعدة  هو  الوحيد  وهدفه  ذلك 
 يف خلق ع��امل خ��ال م��ن احلواجز.

للموؤ�ش�شة  القائم  النهج  ويعتمد 
اإىل جنب  على حلول لعملها جنبا 
مع �شبكتها املتنامية ب�شكل م�شتمر 
لأكرث من ثالثة الف من خرباء 
150 بلدا،  اأك���رث م��ن  الإع��اق��ة يف 
وت�شعى اإىل التعرف على ال�شيا�شات 
التي  والفعالة  املبتكرة  واملمار�شات 
تعمل على حت�شني حياة الأ�شخا�س 
العامل  وت���وع���ي���ة  الإع�����اق�����ة.  ذوي 
واملمار�شات. ال�شيا�شات  تلك   ع��ن 

ويف كل عام واملوؤ�ش�شة تركز بحثها 
اتفاقية  م���ن  م��ع��ني  م���و����ش���وع  يف 
الأ�شخا�س  حلقوق  املتحدة  الأمم 
الأ�شخا�س  )ح��ق��وق  الإع��اق��ة  ذوي 
تن�شر تقرير  فاإنها  الإعاقة(.  ذوي 

وتنظم  امل��و���ش��وع  ه��ذا  اإىل  ي�شتند 
م���وؤمت���ر ح���ول ن��ت��ائ��ج��ه وق���د عقد 
مقر  يف  للموؤ�ش�شة  الأول  امل��وؤمت��ر 
املتحدة يف فيينا وع��ادة معا  الأمم 
م���ا ي��ج��م��ع م���ا ي���ق���رب م���ن 500 
70 بلدا. اأك���رث م��ن   م��ن��دوب م��ن 
زي�����رو   « ت���ق���ري���ر  وق�����دم  خ�����الل�����ه 
لل�شيا�شات  ال�����ش��ن��وي   « ب��روج��ك��ت 
اختيارها  مت  ال���ت���ي  وامل���م���ار����ش���ات 
باعتبارها الأكرث ابتكارا يف تعاملها 
قيم  كما  ال�شنة.  تلك  مو�شوع  مع 
م�����دى م����ا ي���ج���ري ت��ن��ف��ي��ذ حقوق 
لالأمم  الإع���اق���ة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
العامل.  اأن��ح��اء  جميع  يف  امل��ت��ح��دة 
 لهذا خلقنا املوؤ�شرات الجتماعية.

يقفون  ال���ذي���ن  امل����وؤمت����ر،  ه����ذا  يف 
وامل���م���ار����ش���ات  ال�������ش���ي���ا����ش���ات  وراء 
لأقرانهم  احللول  قدموا  املبتكرة 
ال��ع��ام��ل��ني يف ع���امل الإع���اق���ة، مبن 
امل�����ش��ل��ح��ة، وزراء  اأ���ش��ح��اب  ف��ي��ه��م 
البارزة  وال�����ش��خ�����ش��ي��ات  احل��ك��وم��ة 

اأي�شا  ي��ح�����ش��ل��ون  وه���م  الأخ������رى. 
امل�شتحقة  لإجنازاتهم  جائزة  على 
، وم�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى رف���ع ملفهم 
م�شاعدة  ���ش��ب��ك��ة  وه���م  ال�����ش��خ�����ش��ي 
وملهمة لالآخرين، وان املتحدثني 
اخلرباء  من  وغريهم  الرئي�شيني 
اجلل�شات  م���ن  ك���ل  يف  ي��ن��اق�����ش��ون 
وامل�شائل  ال��ع��م��ل،  وور�����س  ال��ع��ام��ة 
اأن  وكيف  ال�شنة،  مو�شوع  املتعلقة 
ميكن  وال�شيا�شات  املمار�شات  هذه 
اأن يكون اأف�شل نقلها يف مكان اآخر. 
انه مر  واأو�شحت رئي�شة اجلمعية 
اخلليجية  اجل��م��ع��ي��ة  اإن�����ش��اء  ع��ل��ى 
17 ع��ام��ا ح��ق��ق��ت فيها  ل��الإع��اق��ة 
اأهمها  الكثري م��ن الإجن����ازات م��ن 
امللتقى ال�شنوي العلمي الذي يقام 
كل عام بالتناوب بني دول التعاون 
لطرح الأب��ح��اث يف جم��ال خدمات 
الأ�شبوع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الإع���اق���ة 
وم�شابقة  ال���ت���وع���وي  اخل��ل��ي��ج��ي 
موقع  واأي�شا  العاقة  ل��ذوي  فنية 

اإلكرتوين على الإنرتنت للتوا�شل 
م���ع الأع�������ش���اء وامل��ه��ت��م��ني ب���ذوي 
اجلمعية  اإن  وق���ال���ت   . الإع����اق����ة 
من  ع�شوين  ت�شم  نظامها  وف��ق 
ك���ل دول����ة خ��ل��ي��ج��ي��ة وي��ت��م اختيار 
وارتفاع  بالنتخاب  الإدارة  جمل�س 
ع����دد اأع�����ش��ائ��ه��ا لأك�����رث م���ن األ���ف 
مبملكة  الرئي�شي  ومقرها  ع�شو 
البحرين . وا�شافت منى املن�شوري 
ممثلي  اجلمعية  ادارة  جمل�س  ان 
خادم  مب��ب��ادرة  رح��ب  التعاون  دول 
احل��رم��ني ال�����ش��ري��ف��ني ���ش��ل��م��ان بن 
اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ال�����ش��ام��ي��ة يف 
اخلليجي  احلماية  نظام   « اط��الق 
لذوي العاقة ». وقالت املن�شوري 
ان اجل��م��ع��ي��ة ح��ق��ق��ت م���زي���دا من 
اخلليجي  امل�شتوى  على  الأن�شطة 
:امل�شاركة  اهمها  والعاملي  والعربي 
يف  امل����ت����ح����دة  الأمم  م�����وؤمت�����ر  يف 
نيويورك لذوي العاقة وامل�شاركة 
الكفيفة  امل�����راأة  مت��ك��ني  ملتقى  يف 
ن��ظ��م��ه مركز  وال�������ذي  ب���ال���ك���وي���ت 
وامل�شاركة  الكويتية  امل����راأة  تنمية 
يف موؤمتر الم��ارات ال��دويل الول 
نظمته  وال�������ذي  داون  مل���ت���الزم���ة 

داون  مل��ت��الزم��ة  الم�����ارات  جمعية 
ال�شبكة  وملتقيات  ون���دوات  بدبي 
املجتمعية  للم�شوؤولية  القليمية 
اجلمعية  ف��ع��ال��ي��ات  و  ب��ال��ب��ح��ري��ن 
الحتياجات  ل������ذوي  ال���ق���ط���ري���ة 
امل�شرحي  امل���ه���رج���ان  و  اخل���ا����ش���ة 
يف  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  لالأ�شخا�س 
وندوات  ملتقيات  و  عمان  �شلطنة 
ذوي العاقة يف خمتلف حمافظات 
موؤمتر  ال�شعودية  العربية  اململكة 
ت��ون�����س يف جربة  يف  الع��اق��ة  ذوي 
الدكتورة  ف��ي��ه  اجل��م��ع��ي��ة  وم��ث��ل��ت 

عائ�شة الكيومي .

•• ال�شارقة-الفجر:

لل�شياحة  ال��دويل  ال�شارقة للرتاث يف �شوق بور�شة برلني  �شارك معهد 
وال�شياحي،  ال��ت��ج��اري  ل��الإمن��اء  ال�����ش��ارق��ة  هيئة  من�شة  �شمن  وال�شفر 
الفرتة  وذل��ك خالل  الهيئات احلكومية واخلا�شة،  اإىل جانب عدد من 
الواقعة بني ال�شابع واحلادي ع�شر من مار�س اجلاري، وتهدف م�شاركة 
اإىل التعريف بالرتاث الإماراتي  املعهد يف هذه الفعالية العاملية املهمة، 

وجذب ال�شياح اإىل الإمارات ب�شكل عام وال�شارقة ب�شكل خا�س.
وقال �شعادة عبد العزيز امل�شلم، رئي�س معهد ال�شارقة للرتاث: نحر�س 

بور�شة  �شوق  مثل  ال��ك��ربى،  العاملية  الفعاليات  يف  امل�شاركة  على  دوم���اً 
برلني الدويل لل�شياحة وال�شفر، من اأجل التعريف بالرتاث الإماراتي، 
و�شونه  ال��رتاث  حفظ  كيفية  يخ�س  فيما  والتجارب  اخل��ربات  وتبادل 
املهمة  العناوين  اأحد  الفعاليات  هذه  مثل  تعترب  لالأجيال، حيث  ونقله 
التي من خاللها ميكن اأن نلتقي بعدد كبري من املعنيني يف عامل الرتاث، 
بعامل  والتعريف  ال�شياحي  للرتويج  وجهة  متثل  كونها  اإىل  بالإ�شافة 

الرتاث الإماراتي الغني واملتنوع . 
ال�شارقة لالإمناء  املعهد �شمن جناح هيئة  اأن م�شاركة  اإىل  امل�شلم  ولفت 
معر�س  زوار  تعريف  و���ش��رورة  اأهمية  على  تركز  وال�شياحي،  التجاري 

الأملانية  العامل، وال�شركات  ال�شياحة وال�شفر يف  برلني من قادة و�شناع 
الإماراتي،  ال��رتاث  على  وال�شفر،  ال�شياحة  قطاع  يف  العاملة  والعاملية 
وتقدمي �شروحات ومعلومات وافية عن تراثنا من اأجل ت�شجيعهم لزيارة 
الإمارات وا�شتك�شاف هذا العامل الرتاثي اجلميل الذي ما زال حا�شراً يف 
خمتلف بيئاتنا، وي�شكل جزءاً رئي�شياً من متيزنا وهويتنا وخ�شو�شيتنا. 
واأكد عبد العزيز امل�شلم حر�س املعهد على اأن يكون حا�شراً يف خمتلف 
الفعاليات العاملية، فهو اأحد �شفراء الإمارات، خ�شو�شاً يف الرتاث، حيث 
ي�شعى املعهد من خالل جهوده امل�شتمرة واملدعومة دوماً من قبل �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى 

واملتنوع،  الغني  الإم��ارات��ي  بالرتاث  العامل  تعريف  اإىل  ال�شارقة،  حاكم 
�شواًء من خالل الربامج والأن�شطة والفعاليات التي ينظمها املعهد، مثل 
اأيام ال�شارقة الرتاثية، وملتقى الراوي وملتقى احلرف واأ�شابيع الرتاث 
والعاملية،  العربية  اخلارجية  امل�شاركات  خالل  من  اأو  وغريها،  العاملي، 
اخلربات  ت��ب��ادل  م��ن  مم��ك��ن  ق���در  اأك���رب  حتقيق  يف  ي�شاهم  فيما  وذل���ك 
الرتاث  اأج���ل حفظ  م��ن  م��ع��اً  وال��ع��م��ل  والتن�شيق  وامل���ع���ارف،  وال��ت��ج��ارب 
العاملي، وكيفية �شونه ونقله لالأجيال، ومثل هذه الأه��داف الكبرية ل 
املعنيني  اإل من خالل م�شاركات عاملية وتفاعل جدي فيما بني  تتحقق 

والقائمني واملخت�شني يف عامل الرتاث.  

بهدف التعريف بالرتاث الإماراتي الغني

معهد ال�شارقة للرتاث يختتم م�شاركته يف �شوق بور�شة برلني الدويل لل�شياحة وال�شفر 

بالتفاعل مع عام اخلري 2017

احلمادي يعلن ا�شماء الفائزين يف مبادرة “الرتبوي املبادر«
بدرية اجلنيبي للعمل التطوعي والنيادي لـ بيئتنا كنزنا و�سبل عن جتنيد

ترجمة لتوجيهات �سيخة بنت �سيف ال نهيان

 » حتقيق اأمنية » و« اأتالنت�س النخلة » يوقعان مذكرة تفاهم دعما لعام اخلري

عقد مبقر الأمم املتحدة يف النم�سا 

منى املن�شوري تراأ�شت امل�شاركة اخلليجية يف املوؤمتر العاملي للتوظيف والتعليم 
والتدريب املهني لذوي الإعاقة » زيرو بروجكت 2017 »  
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اأخبـار الإمـارات
ترامب ينتقد اأنظمة ال�شتخبارات الأمريكية .. ت�شريبات ويكيليك�س ت�شع )�شي اآي ايه( يف ماأزق 

مع  ����ش���راع  يف  ���ش��رك��ت��ه  اأّن  ت���ب���نّي   
الإدارة الأمريكية حول منجم يقدر 
ال��دولرات. ال�شوؤال: هل  مبليارات 

هي جمرد �شدفة؟
   ا�شرتى اندرونيكو لوك�شيك هذا 
انتخابات  بعد  دي�شمرب  يف  البيت 
جيد  كبري  اأبي�س  مبنى  نوفمرب: 
يحتوي على �شت غرف نوم، مببلغ 
لوك�شيك  اأ�شرة  دولر.  مليون   55
ه��ي الأغ���ن���ى يف ���ش��ي��ل��ي، وه���ي على 
منجمية  اإم������رباط������وري������ة  راأ����������س 
تقدرها  و���ش��ن��اع��ي��ة  وم�����ش��رف��ي��ة 

فورب�س ب 13.1 مليار دولر.
اأوب��ام��ا ، وبا�شم      يف نهاية ولي��ة 
الأمريكية  الإدارة  منعت  البيئة، 
ببناء  القا�شي  لوك�شيك  م�����ش��روع 
والنيكل  للنحا�س  ع��م��الق  منجم 
اإّل  ميني�شوتا،  ولي���ة  ���ش��ح��راء  يف 
اليوم  تعّول  ال�شيلية  املجموعة  اأّن 
النظر يف هذا  لإع��ادة  ترامب  على 

القرار.

حم�س �سدفة؟
اإ���ش��ك��ان ع��ائ��ل��ة ترامب  اأّن      ف��ه��ل 
اأن ي�شاعده على تقدم ملفه  ميكن 
�شوؤال  على  ردا  لفائدته؟  وح�شمه 
وول �شرتيت جورنال ، قال املتحدث 
منزل  ����ش���راء  اأّن  ل��وك�����ش��ي��ك  ب��ا���ش��م 
ل   ،2016 دي�شمرب  يف  ك��ال��ورام��ا 
دونالد ترامب  بانتخاب  له  عالقة 
الثنائي  ي���ك���ون  وان  ن���وف���م���رب،  يف 
هو  ا�شتاجره  من  واإيفانكا  جاريد 
البحتة، بدليل  ال�شدفة  من قبيل 
اأّن الإيجار الذي يدفعونه يتما�شى 

مع ما هو معمول به يف ال�شوق.
ن�شرته  م������ا  ول�����ك�����ن  رمب�����������ا..     
الأ�شئلة.  بع�س  ي��ث��ري  ال�شحيفة 
�شراء  ي�شتغرب  ج��م��ه��وري،  حم���ام 
مبثل  وو�شعه  دي�شمرب،  يف  امل��ن��زل 
ه���ذه ال�����ش��رع��ة يف ي��ن��اي��ر ع��ل��ى ذّمة 

الزوجني. 
ي���ت���م الع���������الن عن  ان������ه مل  ك���م���ا 
الإقليمي  ال��ن��ظ��ام  يف  ا���ش��ت��ئ��ج��اره 
ل  بالعا�شمة...  اخلا�س  لالإعالم 
عائلة  مع  ولكن  ج��دا،  مقنع  �شيء 

ترامب، احلذر واجب دائما.
   فقد كانت هناك ق�شية املنتجات 
احل����ام����ل����ة ل���ل���ع���الم���ة ال���ت���ج���اري���ة 
قامت  ال���ت���ي  ت����رام����ب،  لإي���ف���ان���ك���ا 

للتمهيدية،  امل��ر���ش��ح  ت��رام��ب،  ك��ان 
التجارية  امل��م��ار���ش��ات  م��ن  ي�شتكى 

لل�شني.
    ال�����ش��يء ال��وح��ي��د امل���وؤك���د: قبل 
اأك������رث م����ن ع�����ش��ر ����ش���ن���وات ح����اول 
دونالد ترامب ك�شب حّق ا�شتخدام 
من  �شهر  وب��ع��د  ال�����ش��ني،  يف  ا�شمه 
الأب���ي�������س،  ال���ب���ي���ت  اإىل  و����ش���ول���ه 
واأ���ش��ب��وع م��ن حم��ادث��ة هاتفية مع 
ال��رئ��ي�����س ���ش��ي ج��ني ب��ي��ن��غ، يح�شل 
وا�شنطن،  ال���ن���ه���اي���ة.يف  يف  ع��ل��ي��ه 
لها من  يا  �شخط وغ�شب:  موجة 
بنيامني  ال�شيناتور  �شرخ  مفاجاأة، 
العالقات  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ك���اردي���ن، 
بداأنا،  ال�شيوخ،  الدولية يف جمل�س 
بكني  اأدرك���ت  لقد  القنوات،  ُفتحت 
املحتملة  ال�شتثمارات  على  العائد 
لرئا�شة ترامب.    واأكد اآخرون اأنها 
و�شيلة غري مكلفة للغاية بالن�شبة 
ترامب،  ح�����ش��ن��ات  ل�����ش��راء  لل�شني 
م���ذّك���ري���ن ب�����اأن ال��رئ��ي�����س ق���د ب���داأ 
وليته ببع�س التغريدات الغا�شبة 
ب��ك��ني، وم��ك��امل��ة غ��ري منا�شبة  ���ش��د 
لزعيمة تايوان ، وهو �شبب حقيقي 
مل  التي  لل�شني،  بالن�شبة  للحرب 
توافق قط على الع��رتاف ب�شيادة 
مع  يعتمد،  اأن  قبل  الأر�����س،  تلك 
ال��رئ��ي�����س ال�����ش��ي��ن��ي، م��وق��ف��ا اأكرث 

ميال للتوافق والت�شالح.

اإنها الفو�سى..
ت���واط���وؤ  ي���وج���د دل���ي���ل ع���ل���ى     ل 
هذا  ال�شياق،  يف  ول��ك��ن..  امل�شالح، 
يخلق فو�شى، اإنها فكرة رهيبة، اأن 
يقبل دونالد ترامب، ت�شجيل هذه 
احلقوق، وهو ي�شغل من�شب رئي�س 
لوكالة  ق���ال   ، امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
اي�شن  ن���ورم���ان  ب��ر���س  ا�شو�شييتد 
الق�شايا  يف  املتخ�ش�س  امل��ح��ام��ي 

الأخالقية عند باراك اأوباما.
   وق�����د لح�����ظ حم���ام���و ت���رام���ب، 
امل��خ�����ش�����ش��ات هي  ه���ذه  اأّن  ط��ب��ع��ا، 
طويلة،  ق��ان��ون��ي��ة  لعملية  نتيجة 
ول عالقة لها مبهام الرئي�س، وان 
حماية  ه��ي  واأخ����ريا،  اأول  امل�شالة، 

عالمته التجارية ...
البيت  اإىل  وب��و���ش��ول��ه  ر���ش��م��ي��ا،    
من  امل��ل��ي��اردي��ر  ان�شحب  الأب��ي�����س، 
التي  لأع��م��ال��ه  التنفيذية  الإدارة 
يزال  ل  لكنه  ابنيه،  اإىل  بها  عهد 
اأح����د امل�����ش��اه��م��ني.. واحل�����دود بني 
العاملني يبدو من ال�شهل اخرتاقها 

وبب�شاعة.

البيت  يف  الت���������ش����ال  م�����ش��ت�����ش��ارة 
موؤمتر  يف  لها  بالرتويج  الأبي�س 
����ش���ح���ف���ي، والرت��������ف��������اع امل���ب���اغ���ت 
للغولف  اخل��ا���س  ملعبه  ل��ع��ائ��دات 

يف هذا املجال، ول حتى اأنه ا�شتفاد 
بكني  م��ن  تف�شيلية  م��ع��ام��ل��ة  م��ن 
رفعها  مت  التي  امللفات  درا�شة  عند 
يف اأبريل املا�شي، ففي ذلك الوقت، 

�سخاء �سيني
 يف الوقت املنا�سب

اأّن  ُع���ل���م  الأ�����ش����ب����وع،  ن��ه��اي��ة      يف 
مت  ق��د  ت��رام��ب  التجارية  العالمة 

احلجوزات  وم���ع���دل  لغ����و،  مب����ارا 
برو�شيا،  وع���الق���ات���ه  ف���ن���ادق���ه،  يف 
والآن  اأذرب����ي����ج����ان،  يف  واأع����م����ال����ه 

حقوقه يف ال�شني.

والتوقعات اجلوية، مما زاد يف اإذكاء 
ال�شكوك حول ت�شارب امل�شالح.

اأّن  ي��ث��ب��ت  دل��ي��ل      ل وج����ود لأي 
بزن�س  اأي  يف  البدء  ينوي  الرئي�س 

ال��ت�����ش��دي��ق ع��ل��ي��ه��ا م���ن ق��ب��ل بكني 
بناء  م����ن  ن�������ش���اط���ا،   38 وت�����ش��م��ل 
ال�شحية،  املنتجعات  اإىل  ال��ف��ن��ادق 
مرورا بتدريب احليوانات الأليفة، 

من بيت اإيفانكا اإىل التجارة مع ال�سني:

مو�شم الرق�س على ت�شارب امل�شالح زمن ترامب..؟

هل اأّن اإ�سكان عائلة اإيفانكا ترامب ميكن اإن يدفع مبلف 
اإىل الأمام؟ وملاذا حت�سل ترامب فجاأة على حق ا�ستخدام 
امل�سالح  ت�سارب  حول  جديدة  �سكوك  ال�سني؟  يف  ا�سمه 
اأّن   ، جورنال  �سرتيت  وول  اكت�سفت  الظهور.  يف  ــداأت  ب

وجاريد  ترامب  اإيفانكا  ا�ستاأجرته  الذي  اجلميل  املنزل 
كو�سرن منذ يناير يف وا�سنطن، يف احلي الراقي كالوراما 
اأوباما و�ساحب الأمازون جيف بيزو�س �سي�ستقران اأي�سا 

هناك، على ملك ملياردير ت�سيلي، ولكن لي�س اأي كان:

بيت ايفانكا اجلديد

امللياردير اندرونيكو لوك�شيك �شاحب البيت

هل ح�شم الت�شال الهاتفي مع الرئي�س ال�شيني املوقف

ماذا وراء البيت الذي ا�شتاجرته ايفانكا

ارتفاع جنوين لعائدات فتادقه وملعب الغولف

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

يبدو اأّن احلدود بني الرئا�سة 
والتجارة من ال�سهل اخرتاقها وبب�ساعة

بزن�س رئا�سي.. اأم
 كل ما يحدث جمرد �سدفة ل غري؟

ارتفاع مباغت لعائدات ملعب الغولف يف 
مارا لغو ومعدل احلجوزات يف فنادقه

اجلديد  اإيفانكا  بيت 
عــلــى مــلــك مــلــيــارديــر 
مع  �ــشــراع  يف  �شيلي 
الإدارة الأمريكية يقدر  
مبــلــيــارات الــــدولرات

ع�شر  ــن  م اأكــــرث  قــبــل 
�شنوات كان لرتامب طلب 
عليه  يح�شل  ال�شني  من 
و�شوله  مــن  �شهر  بعد 
الأبــيــ�ــس  الــبــيــت  اإىل 

معار�س رو�شي يدعو ترامب لإقناع بوتني بال�شتقالة
الرئي�س  تواجه  التي  امل�شاكل  فهم  الأمريكيون  ي�شتطع  مل  اإذا  تغريا  ت�شهد  لن 
18 عاما  بوتني نحو  الرئي�س  اأنه م�شى على  واأو�شح  نف�شها.  رو�شيا  بوتني يف 
الأ�شبق  الرو�شي  الرئي�س  التي حكم فيها  ال�شنوات  اأو ما يقرب من  ال�شلطة  يف 
الأمور للفرتة  الذي توىل زمام  ال�شابق  ال�شوفياتي  ليونيد بريجينبف الحتاد 
بني1982 و1964. واأ�شاف اأن عهد بوتني ي�شهد ركودا اقت�شاديا كالذي كان 
يف اأواخر عهد بريجينيف، فم�شتوى املعي�شة لدى الرو�شي اأ�شبح الآن منخف�شا، 
واأ�شبحت حال العلم والتعليم والرعاية ال�شحية متهالكة، واأن الرو�س يقولون 
للذين يجرون ا�شتطالعات للراأي اإنهم يدعمون النظام لأنهم يفرت�شون اأنهم 
من العمالء ال�شريني له، لكن الرو�س ل يذهبون يف نهاية املطاف ملراكز القرتاع. 
واأ�شار الكاتب اإىل اأن الرئي�س بوتني فعل كما فعل بريجينيف يف اأفغان�شتان، فقد 
ع��زز �شعبيته م��ن خ��الل ح��رب غ��ري م��ربرة يف اأوك��ران��ي��ا م��ن اأج��ل جعل الرو�س 
اأن��ه ل مفر من تغيري  واأ�شاف  اأن��ه يدافع عنهم �شد تهديد خارجي.  يعتقدون 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�شرتيت  وول  ����ش���ح���ي���ف���ة  ت�����ن�����اول�����ت 
الأو�شاع  ت��ده��ور  الأم��ريك��ي��ة  ج��ورن��ال 

رجل  دعوة  اإىل  واأ�شارت  بوتني،  الرئي�س فالدميري  بعهد  رو�شيا  القت�شادية يف 
اأعمال رو�شي الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب اإىل ت�شجيع بوتني على النتقال 
ال�شل�س لل�شلطة. فقد ن�شرت ال�شحيفة مقال لرجل الأعمال الرو�شي ميخائيل 
الرغم  اإنه على  املفتوحة- قال فيه  رو�شيا  يراأ�س حركة  -الذي  خودوركوف�شكي 
اأن الرو�س يتوقعون تغريا يف عالقات بالدهم مع الوليات املتحدة، فاإنهم  من 
ما  الكاتب  وت�شاءل  التغيري.  ه��ذا  خاللها  من  �شيتم  التي  الكيفية  يعرفون  ل 
الرئي�س  العالقة مع  تعزيز  العامل من خالل  �شيفاجئ  الرئي�س ترمب  كان  اإذا 
انت�شال رو�شيا من عزلتها، وت�شاءل  �شاأنه  اتفاق يكون من  اإىل  بوتني والتو�شل 
كذلك عن ما ميكن لرتمب تقدميه وما ميكن لبوتني فعله يف املقابل. واأ�شاف 
اأكرث  تتعلق  املتحددة  والوليات  رو�شيا  بني  ال�شائكة  اخلالفية  امل�شائل  اأب��رز  اأن 
اإن  وق��ال  النووية.  والأ�شلحة  واإي��ران  واأوكرانيا  �شوريا  ب�شوؤون كل من  يكون  ما 
هذه الق�شايا هامة وملحة. واأ�شار خودوركوف�شكي اإىل اأن هذه الق�شايا الهامة 

القب�س على 19 اإرهابيًا و�شبط اأ�شلحة يف باك�شتان 
•• اإ�شالم اأباد-وكاالت:

ام�س  بيان،  يف  الباك�شتانية  امل�شلحة  للقوات  العامة  العالقات  اإدارة  اأعلنت 
ال�شبت، عن القب�س على ما ل يقل عن 19 اإرهابياً م�شتبها بهم، و�شبط 
التفتي�س يف  العديد من عمليات  والذخرية خالل  لالأ�شلحة  خمباأ �شخم 

اإقليم البنجاب �شرقي باك�شتان.
عمليات  اإن  قوله  البيان  ع��ن  الباك�شتانية  ا�شو�شيتدبر�س  وك��ال��ة  ونقلت 
التفتي�س، وهي ا�شتكمال لعملية ردع الف�شاد ملكافحة الإره��اب والتي تقوم 
بها ال�شرطة والقوات �شبه الع�شكرية رينجرز الباك�شتانية، جرت يف مناطق 

ديرا جازي خان وروجان ولهور ونارووال وروالبندي واتوك. 
امل�شتبه بهم ي�شل اإجمايل عدد ال�شخا�س الذين  وباعتقال ال� 19 اإرهابياً 
مت القب�س عليهم يف اإقليم البنجاب يف عملية ردع الف�شاد منذ انطالقها يف 

22 فرباير املا�شي اإىل 93 �شخ�شاً.

الرو�س  الروؤ�شاء  واأن  رو�شيا،  يف  النظام 
باملوت  اإل  ال�����ش��ل��ط��ة  ي���رتك���ون  ل  ع����ادة 
وذلك  ب��ه��م،  الإط���اح���ة  اأو  الغ��ت��ي��ال  اأو 
يلت�شني.  ب��وري�����س  ال��رئ��ي�����س  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء 
واأ�شار الكاتب اإىل اأن الأو�شاع يف رو�شيا 
اآخذة بالحتقان والتدهور، واأن ال�شعب 
اأن  واأ�شاف  الثقة،  بفقدان  بداأ  الرو�شي 
فر�شة  ترمب  الأمريكي  الرئي�س  لدى 

التي  الرئي�شية  الق�شايا  ب�شاأن  لي�س  بوتني  الرئي�س  مع  جديا  ح��وارا  يبداأ  ب��اأن 
واأو�شح  واإحل��اح��ا.  اأهمية  اأك��رث  ق�شايا  ب�شاأن  ولكن  ال�شحف،  عناوين  تت�شدر 
اأن هذه الق�شايا تتمثل يف كيفية جتنب ال�شراعات داخل وخارج رو�شيا  الكاتب 

على حد �شواء، وذلك من خالل �شمان النتقال ال�شل�س لل�شلطة يف رو�شيا.

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ت�شع عملية ت�شريب جديدة لآلف الوثائق ال�شرية وكالة ال�شتخبارات 
املركزية المريكية )�شي اآي ايه( يف ماأزق و�شكلت �شربة موفقة ملوقع 
ويكيليك�س. وك�شف املوقع نحو ت�شعة الف وثيقة قال انها جزء فقط 
لربامج  والت�شفريات  واخلطط  ال�شجالت  من  كبرية  جمموعة  من 
تخريبية بحوزته وت�شكل على حد زعمه كامل الرت�شانة المريكية 

للقر�شنة املعلوماتية.
باإهمال  منددا  ذلك  من  ابعد  ا�شاجن  جوليان  املوقع  موؤ�ش�س  وم�شى 
الوكالة ال�شديد الذي ترك ثغرة مكنته من قر�شنة هذه املعلومات من 

خالل جمموعة املتعاقدين املرتبطني مع ال�شتخبارات المريكية.
اأن تبني  ال��ك��ارث��ي،  الكفاءة  ان��ه عمل تاريخي م��ن ع��دم  ا���ش��اجن  وق��ال 

اعترب  واح��د. من جهته،  كلها يف مكان  ثم تخزينها  تر�شانة مماثلة 
الرئي�س المريكي دونالد ترامب ان الت�شريبات دليل على ان انظمة 
ال�شي اآي ايه عفا عليها الزمن، اإل انه مل يوجه اي انتقاد لويكيليك�س 
ال��راب��ع��ة التي يتم فيها  امل��رة  ا���ش��رار ام��ريك��ي��ة. ه��ذه ه��ي  على ك�شفه 
يف  المريكية  لال�شتخبارات  ال�شرية  الوثائق  من  الكم  هذا  ت�شريب 

غ�شون اقل من اربع �شنوات.
وكانت وكالة المن القومي )ان ا�س ايه( تعر�شت ل�شربة مدوية يف 
العام 2013 عندما ك�شف متعاقد �شابق معها يدعى ادوارد �شنودن 
وثائق تك�شف كيف قامت هذه الوكالة �شرا بجمع بيانات عن ات�شالت 

المريكيني وبالتج�ش�س على دول حليفة.
ومطلع العام املا�شي، عر�شت جمموعة قر�شنة �شرية ا�شمها “�شادو 
بروكرز” للبيع على النرتنت رزمة من و�شائل القر�شنة قالت انها 

�شرقتها من وكالة المن القومي. ويف اواخر العام 2016، اكت�شفت 
وكالة المن القومي ان متعاقدا اخر يدعى هارولد مارتن نقل اىل 
منزله ما يقارب 50 تريابايت من البيانات والوثائق من بينها ادوات 
قر�شنة ح�شا�شة. حتى الن، ل يوجد دليل ان البيانات التي �شرقها 
مارتن اطلع عليها احد اخر، ووجهت اليه احلكومة فقط تهمة نقل 

بيانات م�شنفة �شرية يف ما ي�شكل انتهاكا لعقد عمله.
التدهور  كانت  النتيجة  ان  روزن��زف��ي��غ  ب��ول  الم��ن��ي  املتعاقد  وي��ق��ول 

املتوا�شل يف الثقة و�شررا ب�شمعة ال�شتخبارات المريكية.
بالقلق  ي�شعرون  ال�شتخبارات  العاملني يف  روزنزفيغ جميع  وا�شاف 

الن. 
وت��اب��ع ام���ا يف اخل�����ارج، اذا ك��ن��ت م��ن ال���ش��ت��خ��ب��ارات ال��ربي��ط��ان��ي��ة او 
الفرن�شية او ال�شرائيلية، فاإنني ب�شراحة �شاأفكر مرتني قبل ان اأ�شلم 

مكثف  اىل حتقيق  الت�شريب  عملية  اأدت   . المريكيني  اىل  �شيء  اأي 
التي  ال�شبل  بالتف�شيل  ت�شرح  التي  املعلومات  يف كيفية قر�شنة هذه 
خا�شة  الكرتونية  ادوات  قر�شنة  اجل  من  ايه  اآي  ال�شي  ت�شتخدمها 

مثل الهواتف الذكية. 
وميكن ان يركز التحقيق على ما اذا كان هناك اهمال يف الرقابة التي 
تفر�شها وكالة ال�شتخبارات على املتعاقدين الذي توظفهم من اجل 

ابتكار او جتربة و�شائل للقر�شنة.
“وا�شنطن بو�شت”  او ميكن ان يتحول التحقيق كما تقول �شحيفة 

اىل عملية بحث عن عميل مرتد ي�شرب املعلومات.
ذلك  ي�شكل  فلن  املتعاقدين  عرب  يتم  املعلومات  ت�شريب  ان  تبني  اذا 
ابرز  اح��دى  و�شنودن عمال حل�شاب  ك��ربى. فكل من مارتن  مفاجاأة 

ال�شركات اخلا�شة يف قطاع ال�شتخبارات وهي بوز اآلن هاملتون.
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اأخبـار الإمـارات

امل�شت�شفى  على  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  هجوم  �شحايا  ع��دد  ارتفع 
اجلي�س  من   38 بينهم  قتيال   53 اإىل  كابل  بالعا�شمة  الع�شكري 
الأفغاين. يف حني ذكرت وكالة الأنباء الأملانية اأن �شتة من التنظيم 
�شقطوا بني قتيل وجريح يف هجوم جوي للقوات الأمريكية بولية 
ننغرهار �شرقي البالد. وقتل 53 وجرح 98 اآخرين يف هجوم على 
امل�شت�شفى الع�شكري بالعا�شمة. وقال م�شدر حكومي اإن التحقيقات 
احلية  والذخرية  اليدوية  والقنابل  الأ�شلحة  اأن  اإىل  ت�شري  الأولية 
اأُدخلت امل�شت�شفى قبل فرتة طويلة من الهجوم، واإن اأربعة متدربني 
اخلا�شة  ال��ق��وات  وق��ت��ل��ت  ال��ه��ج��وم.  ن��ف��ذوا  ال��ذي��ن  ه��م  بامل�شت�شفى 
�شتة  اأن  الأملانية  الأنباء  وكالة  وذك��رت  املهاجمني.  جميع  الأفغانية 
هجوم  يف  وج��ري��ح  قتيل  ب��ني  �شقطوا  داع�����س  تنظيم  م��ن  م�شلحني 

للقوات اجلوية الأمريكية بولية ننغرهار �شرقي اأفغان�شتان.
ب��ي��ان بثته وك��ال��ة باجوك  ال�����ش��رط��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة -يف  ق��ي��ادة  وق��ال��ت 
منطقة  يف  نفذ  الأم��ريك��ي  اجل��وي  الهجوم  اإن   - لالأنباء  الأفغانية 
دون طيار  اأن طائرة  البيان  واأ�شاف  ات�شني.  دارا مبقاطعة  موماند 
اأ�شفر عن مقتل ثالثة منهم واإ�شابة ما ل  ا�شتهدفت امل�شلحني، ما 
اآخرين. و�شهدت ولية ننغرهار يف الفرتة الأخرية  يقل عن ثالثة 
تزايد ن�شاط تنظيم الدولة وحركة طالبان اللذين ي�شنان هجمات 
على ق��وات الأم��ن وامل��ق��ار احلكومية، بينما تنفذ ق��وات الأم��ن منذ 

اأ�شابيع حملة للت�شدي للتنظيمني يف خم�س مناطق م�شطربة.

باأنها  ام�س  هولندا  اإردوغ����ان  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�س  و�شف 
احلكومة  ���ش��ح��ب��ت  ب��ع��دم��ا  وذل����ك  والفا�شيني”  ل��ل��ن��ازي��ني  “فلول 
الهولندية الت�شريح بهبوط طائرة وزير اخلارجية الرتكي مولود 

ت�شاوو�س اأوغلو هناك.
و�شحبت �شلطات مدينة روتردام الهولندية اأم�س اجلمعة الت�شريح 
لتعزيز  اإردوغ����ان  م�شعى  لدعم  اجتماع  بح�شور  اأوغ��ل��و  لت�شاوو�س 
�شلطاته �شمن تعديالت تطرح يف ا�شتفتاء ال�شهر املقبل.  وحظرت 
مدن اأوروبية مثل هذه التجمعات التي يح�شرها م�شوؤولون اأتراك.

قال متحدث با�شم ال�شرطة الإندوني�شية ام�س اإن ال�شرطة اعتقلت 
اأنهم مت�شددون يف جزيرة �شولوي�شي يف عملية ذكرت  ت�شعة ي�شتبه 
و�شائل الإعالم اأنها ا�شتهدفت جمموعة من املنتمني لتنظيم داع�س 

الإرهابي.
ومع ا�شتمرار التحقيقات رف�س املتحدث با�شم ال�شرطة مارتينو�س 
قالت  الإع��الم  و�شائل  اأن  اإل  التفا�شيل  من  املزيد  ذك��ر  �شيتومبول 
كانت  قنابل  ت�شنيع  يف  ت�شتخدم  م��واد  اأي�شا  ���ش��ادرت  ال�شرطة  اإن 

�شت�شتخدم يف هجمات على ال�شرطة ومبان ر�شمية.
التي  تيمور  اإندوني�شيا  جماهدي  جماعة  يف  اأع�شاء  بهم  وامل�شتبه 
اأوائل  اأح���د  وه��و  �شانتو�شو  املا�شي  ال��ع��ام  حتى  عليها  ي�شيطر  ك��ان 
اأحد  �شانتو�شو  وك��ان  داع�����س.  تنظيم  بايعوا  ال��ذي��ن  الإندوني�شيني 
واجلي�س  ال�شرطة  ق���وات  تقتله  اأن  قبل  ال��ب��الد  يف  املطلوبني  اأب���رز 
الأمن  م�شوؤولو  وك��ان  املا�شي  مت��وز  يوليو  يف  بالأ�شلحة  ا�شتباك  يف 
اأع�شاء جماعته ما  اأن بع�س  املعتقد  ثاأرية. ومن  يتوقعون هجمات 
زالوا يختبئون يف غابات �شولوي�شي الكثيفة. ويقول خرباء اأمنيون 
اإن اإندوني�شيا تواجه تهديدا متزايدا من اأن�شار داع�س. واإندوني�شيا 

ر�شميا دولة علمانية يقطنها اأكرب عدد من امل�شلمني يف العامل.

عوا�شم

كابول

جاكرتا

�أنقرة

مطالبات باعتقال رئي�شة
 كوريا اجلنوبية املعزولة 

•• �شول-رويرتز:

ام�س  ج��ون-ه��اي  ب��اك  املعزولة  اجلنوبية  كوريا  رئي�شة  معار�شو  احت�شد 
من  ي��وم  بعد  عليها  القب�س  باإلقاء  للمطالبة  �شول  العا�شمة  يف  ال�شبت 

الإطاحة بها و�شط ف�شيحة ف�شاد تورطت فيها �شركات كربى.
طالب  ال��ذي  ال��ربمل��اين  الت�شويت  تاأييد  الد�شتورية  املحكمة  ق��رار  واأث���ار 
اأثناء  منهم  اثنان  وقتل  موؤيديها  من  مئات  غ�شب  وعزلها  باك  مب�شاءلة 

حماولة اخرتاق �شفوف ال�شرطة خارج املحكمة. 
باأزمة قلبية وتويف  اأ�شيب  74 عاما  اأن رجال ثالثا عمره  وذكر م�شت�شفى 

ام�س ال�شبت.
ال�شبت  ال���ي���وم  ب����اك  م��ن��ت��ق��دو  ون����زل 
الذي  امل���ك���ان  ���ش��ول وه���و  و���ش��ط  اإىل 
اأ�شبوع  ك��ل  نهاية  يف  فيه  يحت�شدون 
اأ�شهر ونزل موؤيدوها اإىل مكان  منذ 
وانت�شر  اأق��ل.  باأعداد  لكن  بعيد  غري 
املدينة  و����ش���ط  يف  ال�����ش��رط��ة  رج�����ال 
حاملني الدروع لكن مل ترد اأنباء عن 

وقوع ا�شطرابات.
“العزل  وق����ال حم��ت��ج م��ن��اوئ ل��ب��اك 
ل��ي�����س ه���و ال��ن��ه��اي��ة. مل ن��ت��ف��رق ول 
ن��زال من�شي ي��دا واح����دة.«  واأ�شاف 
كانت  اإذا  الآن.  عادية  مواطنة  “هي 
ارتكبت خطاأ فيجب القب�س عليها.«  

من  ت��ع��زل  دميقراطيا  منتخبة  رئي�شة  اأول  ع��ام��ا(   65( ب��اك  واأ�شبحت 
من�شبها يف كوريا اجلنوبية وذلك بعد اأزمة اأ�شابت البالد بال�شلل واأ�شاعت 
رئي�س  اعتقال  اإىل  اأي�شا  اأدت  ال��ت��ي  الف�شاد  ف�شيحة  ب�شبب  ال���ش��ط��راب 

جمموعة �شام�شوجن وحماكمته.
وميثل قرار املحكمة �شقوطا مدويا لأول امراأة تتوىل رئا�شة كوريا اجلنوبية 

وهي اأي�شا ابنة باك ت�شوجن هي الدكتاتور الع�شكري اإبان احلرب الباردة.
و�شغلت باك مكانة ال�شيدة الأوىل بجانبه بعد اغتيال والدتها يف 1974.

وكان والد باك قد ا�شتوىل على ال�شلطة يف انقالب يف 1961 وا�شتمر يف 
1979. وعلى الرغم من  اأن قتله قائد حر�شه عام  اإىل  18 عاما  احلكم 

ظهورها العام �شنوات بقيت باك �شخ�شية يحيطها الغمو�س.

تكّتمها الذي يالم�س الغياب، وخطواتها الأوىل املرتددة ومن دون بهرجة عمال ل�شاحلها
 لـم حتـدد اأي دور �شتلعبه ك�شـيدة اأوىل وما يعرف عنهـا اهتمامهـا بالتحّر�س الإلكرتونـي

فاينن�شال تاميز: النظام ال�شيا�شي بفرن�شا يعي�س اأزمة عميقة

الأمريكيني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   52 ف���ان   
ب���ات���وا ي��ح��م��ل��ون راأي�����ا اإي��ج��اب��ي��ا عن 
ميالنيا ترامب، بزيادة قدرها 36 
باملائة مقارنة بال�شتطالعات التي 

اأجريت قبل التن�شيب.
   وكان يف فرباير عام 2016، 24 
امل�����ش��ت��ج��وب��ني ينظرون  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
ال�شابقة،  الأزي���اء  لعار�شة  اإيجابيا 
و31 باملائة راأيا �شلبيا، و23 باملائة 

مل ي�شمعوا بذكرها.
ب��امل��ائ��ة من   32     ول��ئ��ن بقي راأي 
باملائة   3 ف��ان  �شلبيا،  الأم��ري��ك��ي��ني 
يعرفون  ل  اإن���ه���م  ي���ق���ول���ون  ف��ق��ط 
اأخرى،  جهة  من  ت��رام��ب.  ميالنيا 
فيها  ل��ه��م  راأي  ل  ب��امل��ائ��ة   23 ك���ان 
اأث��ن��اء احل��م��ل��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة، مقابل 

ملجلة  ال�شابقة  املديرة  وكم�شت�شارة 
 ، وول��ك��وف  ون�شتون  �شتيفاين  ف��وغ، 
كامال: مل  ت�شكل فريقا  ولكنها مل 
انتدابا  بعد  الأب��ي�����س  البيت  يعلن 
الأخرى،  الرئي�شية  املنا�شب  ل�شغل 

مثل مدير الت�شال. 
امل�شمم   ، وي��ك��ل��ي  اأ������س  ل�����ي��و  وق�����ال 
املقّرب  ب���ل���وخ،  ف��ي��ل��ي��ب  الأم���ري���ك���ي 
تريد  اإن��ه��ا ل  ت��رام��ب  م��ن ميالنيا 
م��ث��ل ه���ذه احل���ي���اة.. ل��ق��د ك���ان حلم 
دون����ال����د.. ب�����ش��راح��ة، ه��ن��اك عبء 

يحتاج لإدارته .
�شعبية  ال���ت���ط���ل���ع���ات..  ل��ت��ن��اق�����س    

معكو�شة؟
عن لونوفال اوب�سرفاتور 

الفرن�سية

الثانية بالنتخابات الرئا�شية املقبلة 
اللذين  الكبريين  احلزبني  من  اأٌي 
واإن  اخلام�شة،  اجلمهورية  ميثالن 
فر�شهما  ���ش��ت��دم��ر  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ه����ذه 
ال��ربمل��ان��ي��ة يف يونيو  يف الن��ت��خ��اب��ات 

حزيران القادم.
التي  ال�������راأي  ا���ش��ت��ط��الع��ات  ورغ�����م 
امل�شتقل  ال��و���ش��ط��ي  ي��ف��وز  اأن  ت��ت��وق��ع 
زعيمة  ع���ل���ى  م����اك����رون  اإمي����ان����وي����ل 
لوبان،  م���اري���ن  امل���ت���ط���رف  ال��ي��م��ني 
اإن��ه ل �شيء موؤكدا يف  الكاتب  يقول 

فرن�شا حاليا.
وم�����ع ذل������ك، دع�����ا ال���ك���ات���ب ال���ق���راء 
امل�شتقل  امل��ر���ش��ح  و����ش���ع  ل��ي��ت��خ��ي��ل��وا 
ع��ن��دم��ا ي��ف��وز ب��ال��رئ��ا���ش��ة. وق����ال اإن 
�شهادة  ع��ل��ى  ح�شل  ال���ذي  م���اك���رون 
ماكيافيلي  ك���ت���اب  ع���ن  امل��اج�����ش��ت��ري 
اأن  امل��وؤك��د  فاإنه من  الأم��ري  ال�شهري 
التنوير  ف��ي��ل�����ش��وف  حت��ذي��ر  ي��ت��ذك��ر 
يوجد  ل  اأن��ه  من  ال�شاد�س  بالف�شل 
واأكرث  للف�شل  قابلية  واأك��رث  اأ�شعب 
خ����ط����ورة م����ن اإق�����ام�����ة ن����ظ����ام حكم 

جديد.

الغياب،  يالم�س  ال���ذي  تكّتمها  اأن 
ومن  امل�����رتددة  الأوىل  وخ��ط��وات��ه��ا 

دون بهرجة، عمال ل�شاحلها. 
   منذ 20 يناير، كان ظهور ميالنيا 
ترامب اإىل جانب زوجها نادرا جدا، 
اق��ت�����ش��ر ع���ل���ى ب��ع�����س ال���ظ���ه���ور يف 
وا�شنطن، واآخر يف مار لغو يف بامل 
الفاخر  الق�شر  يف  فلوريدا،  بيت�س، 

للملياردير.
اأول ظهور علني مبفردها  وك��ان     
- لفرتة  زارت  ح��ي��ث  اأ���ش��ب��وع،  ق��ب��ل 
نيويورك،  يف  م�شت�شفى  وج���ي���زة- 
اأي���ن ق����راأت ك��ت��اب ال��دك��ت��ور �شيو�س 
القراءة  يوم  انه  املر�شى.  لالأطفال 
لأ�شجعكم  ج���ئ���ت  ل���ذل���ك  ال�����ي�����وم، 
ال������ق������راءة، وال���ت���ف���ك���ري يف ما  ع���ل���ى 

ل���ذل���ك ميكن  ال���ي���وم.  ب��امل��ائ��ة   12
ا�شتنتاج اأّن معظم الأمريكيني بداأوا 

يتعرفون عليها، بل ويعجبون بها.
اأوباما  مي�شيل  تركت  وباملقارنة،     
ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س وه����ي حت����وز على 
الآراء  من  باملائة   70 تقارب  ن�شبة 
باملائة   52 فان  لذلك  اليجابية.. 

مليالنيا، تعترب بداية جيدة!

تكتم
ت��رام��ب يف     فهل جنحت ميالنيا 
فيها  ت�شببت  ال��ت��ي  اله��ان��ات  حم��و 
بعد اأول خطاب رئي�شي لها، والذي 
تدخل  م��ن  اأج��زائ��ه  بع�س  انتحلت 
ال�شابق  م��ن  اأوب��ام��ا؟  ملي�شيل  �شابق 
لأوان������ه ت��اأك��ي��د ذل�����ك، ول���ك���ن يبدو 

تريدون حتقيقه يف حياتكم ، قالت 
ولت�شجيل  وباملنا�شبة،  لالأطفال.    
باأ�شياء؟  تقوم  اأنها  )لإب���راز  موقف 
ترامب،  اأ���ش��رة  داخ���ل  اأن  ولإظ���ه���ار 
ي��ح�����ش��ن��ون ال����ق����راءة؟(، ك���ان فريق 
دع��ا جمموعة  ق��د  ت��رام��ب  ميالنيا 
�شغرية من ال�شحفيني وامل�شورين.    
امل��ا���ش��ي، ماأدبة  ن��ظ��م��ت  الأرب����ع����اء 
مبنا�شبة  الأبي�س،  البيت  يف  غ��داء 
اليوم العاملي حلقوق املراأة، حماطة 
حتدثت  وق��د  ت��رام��ب.  اإدارة  بن�شاء 
اأمام احل�شور عن امل�شاواة واحلرية 
بينهن  م���ا  يف  ال��ن�����ش��اء  وت�����ش��ام��ن 

وتعاونهن.
   ب���اع���ت���ب���اري م���ه���اج���رة، ك����ربت يف 
قيمة  اأع�������رف  ����ش���ي���وع���ي،  جم��ت��م��ع 

 - الفر�س  وتكافوؤ  احلرية  واأهمية 
املثل العليا التي تاأ�ش�شت عليها هذه 
يف  ا�شتمرت  والتي  العظيمة،  الأم��ة 

تبّنيها .

التحّر�س الإلكرتوين
    ولكن، با�شتثناء هذين احلدثني، 
و�شائل  ت���رام���ب  م��ي��الن��ي��ا  جت��ّن��ب��ت 
هدف  اأي  ت��ع��ر���س  ومل  الإع��������الم، 
الدور  ما  اأو  اأوىل،  ك�شيدة  لوليتها 
ت��ل��ع��ب��ه. م��ا نعرفه  اأن  ت��ن��وي  ال���ذي 
بالتحّر�س  م��ه��ت��م��ة  اأن����ه����ا  ف���ق���ط، 

الإلكرتوين.
ع���ّي���ن���ت م���دي���رة  اأن����ه����ا  ����ش���ك      ل 
مل��ك��ت��ب��ه��ا، ل��ي��ن��د���ش��ي ل��ري��ن��ول��دز، من 
بو�س،  ج��ورج  الرئي�س  اإدارة  قدماء 

•• وا�شنطن-باري�س-وكاالت:

قال كاتب ب�شحيفة فاينن�شال تاميز 
لالنتخابات  امل��ر���ش��ح��ني  ج��م��ي��ع  اإن 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة يف ف��رن�����ش��ا -من 
اإىل  ال���و����ش���ط  اإىل  ال��ي�����ش��ار  اأق�������ش���ى 
النظام  اأن  اأك�����دوا  ال��ي��م��ني-  اأق�����ش��ى 

ال�شيا�شي يعي�س اأزمة عميقة.
واأو�����ش����ح ال���ك���ات���ب ت����وين ب���ارب���ر اأن 
والربملانية  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
اأن  الفرن�شية املقبلة هي الأه��م منذ 
ديغول  �شارل  الأ�شبق  الرئي�س  اأن�شاأ 
 1958 ع��ام  اخلام�شة  اجلمهورية 
م�شحونة  مم���اث���ل���ة  ف������رتة  خ������الل 

بالأحداث الدرامية.
الأ�شبق  ال����وزراء  رئي�س  اإىل  ون�شب 
األن جوبيه قوله اإن فرن�شا مري�شة 
وتقاوم اأي حماولة لالإ�شالح تدري 
اأن���ه���ا ����ش���روري���ة، وه���ي غ��ا���ش��ب��ة من 
عر�شة  ل��ك��ن��ه��ا  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  نخبتها 
متر  واإن��ه��ا  الغوغائية،  ل���الإغ���راءات 

حاليا باأزمة ثقة ل عهد لها بها.
واأ�شار الكاتب اإىل اأن هناك مع�شلتني 

رئي�شيتني يف النظام الفرن�شي وهما 
الإنفاق ال�شخي للدولة على الرعاية 
الج���ت���م���اع���ي���ة، وال���ف�������ش���اد ال�����ذي مل 
زعيم  اأو  ح��زب  اأي  اقرتافه  ينج من 
���ش��ي��ا���ش��ي مب���ن ف��ي��ه��م ج��وب��ي��ه الذي 
مع  �شهرا   14 بال�شجن  عليه  ُحكم 
بتهمة   2004 ع���ام  التنفيذ  وق���ف 

التمويل غري القانوين حلزبه.
اأن���ه  الأذه��������ان  اإىل  ال���ك���ات���ب  واأع�������اد 
عندما  ج��وب��ي��ه  ح���اول   1995 ع���ام 
ك���ان رئ��ي�����ش��ا ل���ل���وزراء اإ����ش���الح نظام 

ففوجئ  الج���ت���م���اع���ي���ة،  ال����رع����اي����ة 
مبوجة من الإ�شرابات اأكرب من اأي 
 1968 اأح��داث  موجه مماثلة منذ 
حماولة  اآخر  تلك  وكانت  ال�شهرية. 
لالإ�شالح  ف��رن�����ش��ي��ة  ح��ك��وم��ة  لأي 

القت�شادي اجلدي.
ُيذكر اأن تغيريات اقت�شادية طفيفة 
ح���اول���ت ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س احلايل 
فران�شوا هولند تنفيذها قد اأ�شعلت 
احتجاجات غا�شبة. وم�شى الكاتب 
يقول اإن الطبقات ال�شيا�شية منق�شمة 
وخوفها من ال�شارع وا�شح و�شريح. 
املايل  بالف�شاد  قائمة  الكاتب  و�شرد 
اجلميع  �شمل  وال����ذي  لل�شيا�شيني 
ف�شاد  حادثة  اأ�شواأ  اإن  وق��ال  تقريبا، 
خ��الل رئ��ا���ش��ة ه��ولن��د احل��ال��ي��ة هي 
ال�شابق جريومي  اخل��زان��ة  وزي��ر  اأن 
مكافحة  ع���ن  امل�������ش���وؤول  ك����اه����وزاك 
مبلغ  اأخفى  ال�شرائب  من  التهرب 
�شرية  يورو يف ح�شابات  األف  �شتمئة 

له يف �شوي�شرا و�شنغافورة.
وقال اإن الدليل الدامغ على النهيار 
هو اأنه ولأول مرة لن يحقق املرتبة 

حمادثات بني ماليزيا وكوريا ال�شمالية خالل اأيام 
•• كواالملبور-رويرتز:

قال وزير خارجية ماليزيا حنيفة اأمان اإن بالده �شتبداأ خالل اأيام حمادثات 
ر�شمية مع كوريا ال�شمالية ب�شاأن عودة ت�شعة ماليزيني من بيوجنياجن بعد 
منعهم من املغادرة و�شط توترات دبلوما�شية ب�شبب مقتل الأخ غري ال�شقيق 
للزعيم الكوري ال�شمايل. ون�شب خالف دبلوما�شي بني البلدين منذ مقتل 
كيم جوجن نام اأخي الزعيم الكوري ال�شمايل غري ال�شقيق يف 13 فرباير 
على  �شفر  ال��دول��ت��ان حظر  وفر�شت  ال���دويل  ك��والمل��ب��ور  م��ط��ار  �شباط يف 
مواطني كل منهما. ولكن م�شوؤولني ماليزيني خففوا من التوترات وقالوا 
اإن العالقات مع كوريا ال�شمالية لن تقطع. وقال حنيفة اإن كوريا ال�شمالية 
املفاو�شات. واأردف قائال لل�شحفيني ام�س  اأنها م�شتعدة لبدء  اإىل  اأ�شارت 
نعلم ما هي طلباتهم ونحتاج ملعرفة ما  ال�شبت يريدون بدء احلديث. ل 
ميكننا فعله للح�شول على اأف�شل نتيجة. واأ�شاف اأنه مل يتم حتديد موعد 
اأو مكان بعد لإجراء مفاو�شات ر�شمية. ومتكن ماليزيان، من العاملني يف 
الأمم املتحدة، من مغادرة بيوجنياجن الأ�شبوع املا�شي با�شتخدام جوازات 
�شفر خا�شة بالأمم املتحدة ولكن ما زال هناك ت�شعة ماليزيني هناك بينهم 
ثالثة اأطفال. وتتهم ماليزيا كوريا ال�شمالية بتدبري مقتل نام وقالت اإن 
ثمانية كوريني �شماليني بينهم ثالثة ما زالوا موجودين يف كوالملبور على 
�شلة بجرمية القتل. وانتقدت كوريا ال�شمالية بدورها تعامل ماليزيا مع 
التحقيقات. وكان نام يعي�س يف مكاو حتت حماية بكني بعد اأن ُعرف عنه 
وُقتل  ال�شمالية.  كوريا  يف  ال�شلطة  على  عائلته  ل�شيطرة  عالنية  انتقاده 
با�شتخدام غاز الأع�شاب يف.اإك�س وهو مادة كيماوية ت�شنفها الأمم املتحدة 

ك�شالح دمار �شامل.

�شيدة اوىل متكتمة ونادرة الظهور

ميالنيا حتتفي بيوم املراة العاملياول عزف منفرد مليالنيا يف يوم القراءة

بعيدة عنك �شعبيتي يف ارتفاع

•• الفجر – خرية ال�شيباين
امل�ستوى  هــذا  ترامب  ميالنيا  �سعبية  تبلغ  مل      
اأ�سبحت تقيم بعيدا عن زوجها  اأن  اإّل منذ  اجلّيد 
بني  رابطا  ذلــك  يف  نــرى  اأن  يجب  فهل  الرئي�س! 
فيه  ت�سهد  الــذي  الوقت  ففي  والنتيجة؟  ال�سبب 
�سعبية دونالد ترامب انخفا�سا تاريخيا يف بداية 
وليته مقارنة باأ�سالفه، فاإّن ال�سيدة الأوىل، التي 
يف  ترامب  برج  يف  بــارون  ابنها  مع  تقيم  تــزال  ل 

نيويورك، تقلع.
   وح�سب ا�ستطالع للراأي ن�سرته �سبكة �سي اإن اإن، 
ارتفعت �سعبيتها 16 نقطة منذ اإقامة زوجها بالبيت 

الأبي�س يف وا�سنطن، وب�سكل اأكرث حتديدا..

يحدث يف اأ�سرة ترامب:

عندما ينخف�س حمرار دونالد .. يرتفع ر�شيد ميالنيا..!

هل جنحت ميالنيا يف حمو الهانات 
التي ت�سببت فيهـا اثـر اأول خطبهـا ؟

 اأي تاأثري لعدم اإقامتها مع زوجها 
الرئي�س يف ارتفاع ن�سبة �سعبيتها؟

�سديقها امل�سمم فيليب بلوخ يوؤكد اأّن 
ميالنيا ترامب ل تريد مثل هذه احلياة

يف اأول �شربة قانونية .. قا�شي اأمريكي يرف�س جتميد قانون الهجرة 
•• وا�شنطن-رويرتز:

وجه قا�س احتادي يف ولية وي�شكون�شن اأول �شربة قانونية لقرار الهجرة 
اجلديد الذي اأ�شدره الرئي�س دونالد ترامب ليوقف تطبيق �شيا�شة منع 
دخول زوجة وابنة لجئ �شوري �شبق وح�شلتا على حق اللجوء بالفعل اإىل 

الوليات املتحدة.
الأمريكية  اجلزئية  املحكمة  قا�شي  اأ���ش��دره  ال��ذي  امل��وؤق��ت  التقييد  واأم��ر 
وليام كونلي يف مادي�شون ينطبق فقط على عائلة الالجئ ال�شوري الذي 
رفع الدعوى بدون اأ�شماء حلماية زوجته وابنته اللتني تعي�شان اإىل الآن 

يف مدينة حلب ال�شورية التي مزقتها احلرب.
لكن الأمر ميثل اأول الطعون التي حت�شل على حكم ق�شائي لتعليق تنفيذ 

الأمر التنفيذي اجلديد الذي اأ�شدره ترامب يف ال�شاد�س من مار�س اآذار 
كونلي  وخل�س  مار�س.   16 يف  التنفيذ  حيز  يدخل  اأن  املقرر  من  وال��ذي 
وي�شكون�شن  ب��ولي��ة  الغربية  املنطقة  يف  الحت��ادي��ة  املحكمة  ق�شاة  كبري 
الدعوى  مقيم  عائلة  اأن  اإىل  اأوباما  ب��اراك  ال�شابق  الرئي�س  عينه  وال��ذي 

تواجه خطرا حمدقا اإذا ا�شطرت للبقاء يف �شوريا.
اإىل  �شوريا  �شني فر من  املدعي م�شلم  اأن  اإىل  الق�شائية  الدعوى  وت�شري 
الوليات املتحدة يف عام 2014 ليهرب من موت �شبه حمقق على اأيدي 

مقاتلني طائفيني يقاتلون احلكومة ال�شورية يف مدينة حلب.
وبعد ذلك ح�شل على حق اللجوء لزوجته وطفلته الوحيدة التي ل تزال 
على قيد احلياة واجتاز طلب اللجوء عملية الفح�س الأمني وو�شل اإىل 
املرحلة النهائية عندما اأوقفه اأمر ترامب التنفيذي الأول ب�شاأن الهجرة 

اإىل منع دخول  التنفيذي  الأم��ر  و�شعى هذا  الثاين.  كانون  يناير   27 يف 
املواطنني من �شبع دول يغلب على �شكانها امل�شلمون اإىل الوليات املتحدة 
م�شمى.  غري  اأج��ل  اإىل  الالجئني  جميع  دخ��ول  وتعليق  يوما   120 مل��دة 
وكانت هذه الدول هي اإيران وليبيا وال�شومال وال�شودان و�شوريا واليمن 
والعراق. وت�شبب هذا الأمر يف حالة من الفو�شى واأثار احتجاجات على 

نطاق وا�شع يف املطارات عند تنفيذه للمرة الأوىل.
اأم��ر من حمكمة  الأم��ر عندما ح�شلت ولي��ة وا�شنطن على  واأل��غ��ي ه��ذا 

احتادية يعلق تطبيق هذه ال�شيا�شة.
وخف�س الأمر التنفيذي اجلديد عدد الدول لي�شتثني العراق من القائمة 
ورفع اأي�شا حظر دخول الالجئني ال�شوريني. لكن معار�شني يف عدد من 

الوليات ذهبوا اإىل املحاكم اأي�شا �شعيا اإىل وقف تنفيذه.
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عربي ودويل
مفو�س اأوروبي: الحتاد اأوقف برامج دعم تركيا

•• بروك�شيل-وكاالت:

بداأ الحتاد الأوروبي يف خف�س الدعم الذي يقدمه لرتكيا يف 
اإطار مفاو�شات ان�شمامها لالحتاد.

اجلوار،  ب�شوؤون  املخت�س  الأوروب��ي  املفو�س  بيانات  وبح�شب 
يوهان�س ه��ان، اأوق��ف الحت��اد برامج دعم مل حتقق خطوات 

التقدم املرجوة يف تركيا.
وقال هان يف مقابلة مع وكالة الأنباء الأملانية: اأوقفنا بالفعل 
مثل  املن�شود،  التقدم  فيها  يحدث  مل  التي  ال��ربام��ج  بع�س 

الربامج اخلا�شة مبجال �شيادة القانون .
من  لي�س  اأن��ه  النم�شاوي  ال�شيا�شي  اأو�شح  نف�شه،  الوقت  ويف 

املمكن حالياً جتميد ما ي�شمى مب�شاعدات ما قبل الن�شمام 
ب�شهولة، حيث ي�شتلزم ذلك اإيقافاً ر�شمياً ملفاو�شات ان�شمام 
الغالبية  2005، وق����ال:  ع���ام  ب����داأت  ال��ت��ي  ل��الحت��اد  ت��رك��ي��ا 
الأع�����ش��اء يف الحت���اد دعوا  ال���دول  ل���وزراء خارجية  العظمى 
والعمل  تركيا،  مع  احل��وار  موا�شلة  اإىل  املا�شي  دي�شمرب  يف 

ب�شورة م�شرتكة على اإزالة اأوجه الق�شور يف دولة القانون .
اأي�شاً مع راأي معظم ال��دول يف الحتاد  اأن��ه يتفق  وذك��ر هان 
باأنه من اخلطاأ اإغالق كافة قنوات التوا�شل، وقال: اإذا حدث 

ذلك فلن يكون هناك دافع لالإ�شالح .
167.3 مليون يورو فقط من  واأو�شح هان اأن تركيا تلقت 
اإجمايل الدعم الذي خ�ش�شه الحتاد لها خالل الفرتة من 

2014 حتى 2020، والذي تبلغ قيمته 4.45 مليار يورو.  
وذكر هان اأن املفاو�شات مع تركيا تعترب متجمدة فعلياً ب�شبب 

عدم فتح ف�شول جديدة من املفاو�شات معها حالياً.
ورداً على الأحداث الأخرية التي ت�شهدها تركيا، ذكر هان اأنه 
املعنية بتعزيز  اأم��ر بتكثيف دعم الحت��اد الأوروب��ي للربامج 
والبحث  والتعليم  ال��دمي��ق��راط��ي  وال��ت��ط��ور  امل���دين  املجتمع 
يف  ا�شتثمارها  مت  املخ�ش�شات  ثلث  وق��ال:  تركيا،  يف  العلمي 
هذه املجالت بناء على تعليماتي. هذا التعديل يف التوجه ل 
الدعم لرتكيا  اأن كافة خم�ش�شات  ، مو�شحاً  يزال م�شتمراً 
مرتبطة “بالطبع ب�شروط �شارمة، يتم مراقبة اللتزام بها 

باأق�شى درجة من الدقة . 

�شحف اإ�شرائيلية: تعاون اإ�شرائيلي اأملاين يف املجال الأمني 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ال�شاحة  على  بقوته  الحتفاظ  الليكود  يوا�شل  فيما  الأم��ن��ي،  املجال  يف  �شراً  اأملانيا  مع  اإ�شرائيل  تتعاون 
ال�شيا�شية.  ووفقاً ل�شحف اإ�شرائيلية �شادرة ام�س ال�شبت، تتوا�شل اأزمة رف�س ت�شليم جثمان ال�شهيد با�شل 
العرج حتى الآن دون اأي بوادر لإنفراجة قريبة.  قالت عدد من التقارير ال�شحفية الإ�شرائيلية اإن قائد 
التي  الزيارة  اإ�شرائيل، وهي  �شريا  زار  الأمل��اين اجل��رنال ميخائيل جي�شو�شمان،  الدفاع اجلوي يف اجلي�س 
�شاهد فيها جي�شو�شمان بع�س قواعد �شالح اجلو الإ�شرائيلي. وقالت �شحيفة هاآرت�س اإن جي�شو�شمان تفقد 
وثيقاً  تعاوناً  اأن هناك  يوؤكد  ما  الباتريوت، وهو  وبطريات من �شواريخ  القبة احلديدية  ملنظومة  قاعدة 
يجري الآن بني اأملانيا واإ�شرائيل، وقال اأحد قادة ال�شالح اجلوي الإ�شرائيلي يف حديث لل�شحيفة اإن هناك 
�شحيفة  واإىل  امل�شرتكة.  التدريبات  ذلك  يف  مبا  اجلوية  الدفاعات  جمال  يف  واأملانيا  اإ�شرائيل  بني  تعاوناً 
معاريف التي ن�شرت ا�شتطالعاً جديداً للراأي ي�شري اإىل اأن حزب “يوجد م�شتقبل” الذي يتزعمه يائري 

لبيد، �شيح�شد 26 مقعداً يف حال اأجريت النتخابات الربملان الكني�شت يف الفرتة الراهنة.

ــره  ــاأ�ــس ب ــد  ــبــل ال    حــبــ�ــس 
ال�ساعة  متام  ويف  اأنفا�سه، 
بالتوقيت  �ــســبــاحــا   11
تنف�س  اجلــمــعــة،  املــحــلــي 
اجلنوبيني  الكوريني  اأغلب 
العنان  واأطلقوا  ال�سعداء، 
ـــرح. فـــقـــد اأكــــــد يف  ـــف ـــل ل
املحكمة  حــكــمــاء  �ــســيــول، 
ـــة، اإقـــالـــة  ـــوري ـــت ـــس ـــد� ال
الرئي�سة بارك جيون هاي، 
التي �سبق اأن اأقّرها الربملان 

يف دي�سمرب عام 2016.

    واعتبارا من اأم�س الأول، مت طرد 
92 يوما  املحافظة، بعد  الزعيمة 
وكان  �شاعقة.  �شيا�شية  اأزم��ة  من 
م��ن ���ش��اأن ق���رار خم��ال��ف اأن يوؤدي 
جديدة،  ع��م��الق��ة  م��ظ��اه��رات  اإىل 
نظرا  م�شمون،  ان���زلق  خطر  م��ع 
للغ�شب ال�شعبي القوي �شد بارك.    
م�شت�شارة  با�شم  غيت”،  »ت�����ش��وي 
الظل للرئي�شة، تعيد خلط الأوراق 
مع  اجلنوبية،  كوريا  يف  ال�شيا�شية 

وحظر  وامل�����ش��ل�����ش��الت  ال��ت��ج��م��ي��ل 
اأر������س  اإىل  امل���ن���ظ���م���ة  ال�����رح�����الت 
ال�شباح الهادئ.    ويراهن النظام 
املعار�شة  ان��ت�����ش��ار  ع��ل��ى  ال�شيني 
حمور  لإ����ش���ع���اف  “التقدمية”، 
باجتاه  وت��دف��ع  وا�شنطن-�شيول، 
اإعادة النظر يف الدرع ثاد. واإدراكا 
الوليات  اأع��ل��ن��ت  ل��ل��خ��ط��ر،  م��ن��ه��ا 
احلكم،  ب���ع���د  م���ب���ا����ش���رة  امل���ت���ح���دة 
ا�شتعدادها للعمل ب�شكل وثيق مع 

رئي�س كوريا اجلنوبية القادم.
اأي�����ش��ا، يراقب  اأون  ك��ي��م ج��ون��غ     
ال�شيا�شية جنوب  الأزم��ة  عن كثب 
الي�شار  وع����ودة   ،38 ع��ر���س  خ��ط 
اإىل ال�شلطة توفر له فر�شة لك�شر 
املتنامية،  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ال��ع��زل��ة 
�شّيق لن  امل��ن��اورة  هام�س  اأّن  غري 
جتارب بيونغ يانغ ال�شاروخية، يف 
الراأي  قلق  تثري  الأخ���رية،  الآون���ة 

العام الكوري اجلنوبي. 
الت�شعيد،  ه����ذا  م��واج��ه��ة  ويف     
ل ي�����ش��ت��ط��ي��ع ال���رئ���ي�������س ال���ك���وري 
اجل��ن��وب��ي ال���ق���ادم ت��ق��ل��ي�����س حجم 
اأن يجد  ال���ش��ت��ن��ف��ار، ول��ك��ن ع��ل��ي��ه 
امل�شافة املطلوبة يف مواجهة رئي�س 
غري متوّقع، دونالد ترامب، الذي 
اقت�شاد  راب���ع  ���ش��ك��ان  اأي�����ش��ا  يقلق 

اآ�شيوي.
   عام 2017 يبدو اأكرث غمو�شا 
من اأي وقت م�شى يف �شبه اجلزيرة، 
اجليو�شيا�شي  ال���ت���وازن  ه���ذا  م���ع 

اله�س يف �شمال �شرق اآ�شيا.
عن لوبوان الفرن�سية

عموم  يف  ج��ي��و���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اآث�����ار 
وبدا  اآ���ش��ي��ا.  ���ش��رق  ���ش��م��ال  منطقة 
احلكم وكاأنه لئحة اتهام �شد ابنة 
الديكتاتور بارك ت�شونغ هي، الذي 
حديد  م���ن  بقب�شة  ال���ب���الد  ح��ك��م 
واأطلق  وال�شبعينات،  ال�شتينات  يف 

املعجزة القت�شادية الكورية.
بالإجماع،  الق�شاة  اأدان��ه��ا  لقد      
لرتكها �شديقتها ت�شوي �شون�شيل، 
واتُّهمت  الدولة،  �شوؤون  تتدخل يف 
بابتزاز  اأي�����ش��ا  ���ش��ي��ول  را���ش��ب��وت��ني 
67 مليون دولر لأكرب  اأك��رث من 

عن ا�شطفاف �شيول وراء الوليات 
املتحدة. وقد اأ�شار مون م�شبقا اإىل 
ن�شر  يف  النظر  لإع����ادة  ا���ش��ت��ع��داده 
الدرع ال�شاروخي ثاد، الذي �شرعت 
ن�شره  يف  الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة 
الأ�شبوع.      ه���ذا  اجل���زي���رة  ���ش��ب��ه  يف 
وه�����ذا م��ل��ف ح�����ارق ي��ث��ري غ�شب 
ال�شني، التي تعترب اأّن هذا النظام 
اتخذت  وقد  النووي.  ردعها  يهدد 
بكني اإجراءات انتقامية اقت�شادية 
م�شتهدفة  �شيول،  �شد  و�شيا�شية 
م�شتح�شرات  �����ش����ادرات  خ��ا���ش��ة 

اخ���ت���ف���ت ال���رئ���ي�������ش���ة لأك��������رث من 
اأث����ار الغ�شب  ���ش��اع��ات، مم��ا  ���ش��ب��ع 
وال�������ش���ائ���ع���ات الأك��������رث غ����راب����ة يف 
�شيول. فخالل الرتاجيديا، كانت 
تق�ّس  ح��الق��ة  حم���ّل  يف  الرئي�شة 
�شعرها، اكت�شف، بغ�شب، الكوريون 
اجل��ن��وب��ي��ون، ال��ذي��ن ي��ع��ت��ربون اأّن 

بارك قد �شرقت اأ�شواتهم. 
   اإّن نزول املراأة احلديدية الكورية 
ه����و يف  اجل���ح���ي���م  اإىل  ال�������ش���اب���ق���ة، 
متفجرة  حماكمة  اأّن  اإذ  ب��داي��ت��ه، 
يف  الك�شف  خم��اط��ر  م��ع  تنتظرها 

�شام�شوجن  مثل  ال��ب��الد  ت�شايبول 
با�شتخدام  وذل����ك  ه���ي���ون���داي،  اأو 
ن���ف���وذه���ا ال���رئ���ا����ش���ي. ت����واط����وؤ قاد 
ع��ل��ى وري���ث  ال��ق��ب�����س  اإل����ق����اء  اإىل 
جاي  يل  �شام�شوجن،  اإمرباطورية 

يونغ يف فرباير املا�شي.
    والأخ��ط��ر يف نظر ال��راأي العام، 
انه متت اإدانة بارك اأي�شا بالإهمال 
يف حادث غرق العّبارة �شيوول عام 
اأ�شفرت عن مقتل  والتي   ،2014
وطالبة.  ط��ال��ب   300 م��ن  اأك���رث 
ف���ف���ي ت���ل���ك ال���ل���ح���ظ���ات احل���رج���ة، 

ال�����ش��ل��ط��ة ب��ع��د ع�����ش��ر ���ش��ن��وات من 
القيادي  ويبدو  حمافظة.  زعامة 
يف احلزب الدميقراطي مون جاي 
ان، املر�شح الأوفر حظا لاللتحاق 
الرئا�شي.  الق�شر  الأزرق،  بالبيت 
هذا امل�شت�شار للرئي�س ال�شابق روه 
مو هيون، واملناه�س للنظام، ميكن 
اجليو�شيا�شي  ال��و���ش��ع  ي��ق��ل��ب  اأن 
النموذج  ع���ن  ف�����ش��ال  الإق��ل��ي��م��ي، 

القت�شادي الكوري اجلنوبي.
    وت��دع��و امل��ع��ار���ش��ة ل��ل��ح��وار مع 
بنف�شها  وتناأى  وبكني،  يانغ  بيونغ 

املخفي  اجل��ان��ب  ع��ن  النهار  و�شح 
�شاللة  يحطم  مب��ا  رئا�شتها،  م��ن 

بارك اإىل الأبد.

رئا�سية جديدة.. الأف�سلية 
للي�سار

    �شيفتح رحيلها الطريق لإجراء 
انتخابات رئا�شية يف غ�شون �شتني 
 9 يوم  اأن جترى  وُيفرت�س  يوما، 
�شيول.  م�����ش��ادر يف  ح�����ش��ب  م��اي��و، 
حملة انتخابية �شريعة حيث يحتل 
ل�شتعادة  الأول  امل���رك���ز  ال��ي�����ش��ار 

الف�شيحة ثم العزل ال�شني تراهن على الي�شار

تدعو املعار�سة للحوار مع بيونغ يانغ وبكني 
وتناأى بنف�سها عن ال�سطفاف وراء وا�سنطن

عودة الي�سار اإىل ال�سلطة توفر لكوريا ال�سمالية 
فر�سة ك�سر عزلتها الدبلوما�سية املتنامية

تراهن ال�شني على انت�شار املعار�شة 
»التقدمية« لإ�شعاف حمور وا�شنطن- �شيول

نزول »املراأة احلديدية« الكورية اإىل اجلحيم 
يف بدايتــه وحماكمــة متفجـرة يف انتظارهـــا

مون الوفر حظا يف ال�شباق كوريا ال�شمالية عينها على التطورات اجلنوبية

فتحت الطريق لإجراء انتخابات رئا�سية:حتليل اخباري

�شيول: اإقالة بارك تعيد خلط الأوراق يف �شمال �شرق اآ�شيا
انقالب الو�سع اجليو�سيا�سي الإقليمي ف�سال عن النموذج القت�سادي الكوري اجلنوبي وارد

•• الفجر -  خرية ال�شيباين

الأ�سد: القوات الأمريكية والرتكية يف �سوريا غازية

املعار�شة امل�شلحة تطالب بتاأجيل حمادثات اأ�شتانا
•• دم�شق-وكاالت:

ال�شورية  ال���ث���ورة  ق���وى  وف���د  ط��ال��ب 
اجتماعات  ب���ت���اأج���ي���ل  ال���ع�������ش���ك���ري 
 02 بعد  م��ا  اإىل  املرتقبة  اأ�شتانا-3 
اآذار اجل��اري، بعد تلقيه دعوة  مار�س 

املقدمة  املحددات  �شماها  ما  الوفد  و�شع  وقد  الجتماعات.  يف  للم�شاركة 
لأي جولة تفاو�شية قادمة، حيث جاء فيها:

للت�شكيالت  اخلا�شعة  املناطق  يف  ال��ن��ار  اإط���الق  بوقف  الكامل  الل��ت��زام   -
الثورية. - اإيقاف التهجري الق�شري والتغيري الدميوغرايف يف حي الوعر 

وغريه من املناطق ال�شورية.
- تاأجيل موعد لقاء اأ�شتانا اإىل ما بعد الهدنة املعلنة من 27 مار�س اآذار 
احلايل، حيث ربط الوفد بني ا�شتمرارية الجتماعات بتقنني وقف اإطالق 

النار واللتزام به.
اإىل  ال��ذه��اب  قبل  ال��ن��ار  اإط���الق  وق��ف  اآل��ي��ات  وثيقة  مناق�شة  ا�شتكمال   -

اأ�شتانا.
وكان املبعوث الدويل اخلا�س اإىل �شوريا �شتفان دي مي�شتورا اأعلن الأ�شبوع 
املا�شي اأنه �شيوجه الدعوات لأطراف مفاو�شات جنيف حول الأزمة جلولة 

خام�شة جديدة من املفاو�شات يوم 23 من ال�شهر اجلاري.

اإغالق مركز ت�شوق يف اأملانيا لدواع اأمنية 
•• اإ�شن-رويرتز:

اأملانيا مركز ت�شوق يف و�شط املدينة  اإ�شن بغرب  طوقت ال�شرطة يف مدينة 
ام�س واأمرت بعدم فتحه لدلئل قوية عن هجوم حمتمل .

واأمل��ان��ي��ا يف ح��ال��ة ت��اأه��ب ق�����ش��وى ب��ع��د ه��ج��م��ات ك���ربى ن��ف��ذه��ا اإ�شالميون 
متطرفون يف فرن�شا وبلجيكا وبعد اأن ده�س تون�شي رف�شت ال�شلطات طلب 
جلوئه جمعا من النا�س يف �شوق لعيد امليالد يف برلني يف دي�شمرب كانون 

الأول مما اأدى اإىل مقتل 12 �شخ�شا.
وقال متحدث با�شم �شرطة اإ�شن لتلفزيون رويرتز وردت اإلينا اأم�س دلئل 
اليوم...  له هنا و�شينفذ  اأمنية بهجوم حمتمل يخطط  قوية من م�شادر 

ولهذا ا�شطررنا لتخاذ هذه الإجراءات.
التهديد  تعترب  ال�شرطة  اإن  اأمل��ان��ي��ة  لقناة  ال�شرطة  با�شم  متحدث  وق��ال 
املركز  واملركبات  امل�شلحة  ال�شرطة  وطوقت  حمتمال.  “اإرهابيا”  هجوما 
200 متجر ولكن  اأك��رث من  اأملانيا وبه  اأك��رب مراكز الت�شوق يف  اأح��د  وهو 
رور  اإ���ش��ن يف منطقة  وت��ق��ع  امل���رور.  اأم���ام  املحيطة ظلت مفتوحة  ال��ط��رق 

ال�شناعية ويقطنها نحو 600 األف �شخ�س.

واأ�شار دي مي�شتورا اإىل اأن اجلولة اجلديدة �شترتكز على احلكم والعملية 
الد�شتورية والنتخابات ومكافحة الإرهاب ورمبا تكون هناك نقا�شات حول 
اإعادة الإعمار. اىل ذلك، نفى رئي�س النظام ال�شوري ب�شار الأ�شد اأي تعاون 
بني �شوريا والوليات املتحدة يف حماربة تنظيم داع�س الإرهابي، مبينا اأن 
التدخل الع�شكري الأمريكي والرتكي غزو. جاء ذلك خالل لقاء مع قناة 

فينيك�س ال�شينية.
اإن الوليات املتحدة ت�شن غارات �شد التنظيم يف البالد دون  وقال الأ�شد 
بالعمل غري  اأمريكا  غ��ارات  ال�شوري، وو�شف  ت�شاور مع اجلي�س  اأو  تعاون 

القانوين. 
واأ�شاف الأ�شد اأنه مل ير �شيئا ملمو�شا بعد من الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترمب يف ما يتعلق بتعهده بدحر تنظيم داع�س، وو�شف القوات الأمريكية 
والرتكية املنت�شرة يف �شوريا وغريها من القوات التي دخلت دون دعوة من 

احلكومة باأنها قوات غازية.
اجلي�س  ق��وات  اإن  الأ�شد  قال  داع�س،  لتنظيم  النظام  جي�س  مواجهة  وعن 

)�شمال  ال����رق����ة  م����ن  ق���ري���ب���ة  ب���ات���ت 
ودخولها  التنظيم،  معقل  ���ش��وري��ا( 

�شيكون اأولوية للجي�س.
ب�شاأن  ال�����ش��ني  م���ع  ال���ع���الق���ة  وع����ن 
الأزمة ال�شورية، بني الأ�شد اأن هناك 
ن��وع��ا حا�شما ج��دا م��ن ال��ت��ع��اون بني 
يف  الإيغور  من  الإرهابيني  ب�شاأن  ال�شينية  واملخابرات  ال�شورية  احلكومة 

�شوريا، م�شريا اإىل اأن هوؤلء معظمهم قدم اإىل �شوريا عرب تركيا.
الآن  ت�شارك  ال�شني  اأن  الأ���ش��د  ب��نّي  �شوريا،  م�شاعدة  يف  ال�شني  دور  وع��ن 
مبا�شرة يف بناء العديد من امل�شاريع، خا�شة ال�شناعية، لفتا اإىل اأن هناك 
العديد من اخلرباء ال�شينيني الذين يعملون يف �شوريا يف خمتلف املجالت. 
واأ�شاف اأنه يف امل�شتقبل عندما تكون هناك درجة اأكرب من ال�شتقرار، فاإن 
البنية  وبناء  امل��دم��رة،  ال�شواحي  بناء  اإع��ادة  �شيكون  اأهمية  الأك��رث  الأم��ر 
التحتية مبختلف املجالت، واجلزء الثالث �شيكون امل�شاريع ال�شناعية التي 

ميكن اأن تكون يف القطاعني اخلا�س والعام يف �شوريا. 
وعن ح�شول اخلوذ البي�شاء الدفاع املدين الذي يتبع املعار�شة على جائزة 
الن�شرة  جبهة  نهنئ  اأن  علينا  اإن��ه  م�شتهزئا  الأ�شد  قال  موؤخرا،  الأو�شكار 
على ح�شولها على اأول اأو�شكار، وهذا دليل على اأن جوائز الأو�شكار ونوبل 

“م�شّي�شة«.
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املال والأعمال
باإجمايل 94.5 مليون متابع لهذه املواقع..»اقت�شادية دبي” تغلق 8894 ح�شابًا لرتويج الب�شائع املقلدة عرب مواقع التوا�شل الجتماعي عام 2016

جانب مواقع التوا�شل الجتماعي. وحاز تطبيق “ان�شتغرام” 
على احل�شة الأك��رب من املواقع التي مت اإغالقها حيث �شكلت 
وتنوعت  امل�شبوطة،  امل��واق��ع  اإج��م��ايل  م��ن   80% ن�شبته  م��ا 
املواقع  الأخ��رى، ما بني في�س بوك وتويرت وغري من  املواقع 

الإلكرتونية. 
ويف هذا ال�شدد، قال اإبراهيم بهزاد، مدير اإدارة حماية حقوق 
امل�شتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  يف  الفكرية  امللكية 
اب��ت��ك��ار طرق  اإىل  ال��ت��ج��ار  ب��ع�����س  “ي�شعى  دب����ي:  ب��اق��ت�����ش��ادي��ة 
جلاأ  لذا  ومغ�شو�شة،  مقلدة  ب�شائع  لرتويج  حديثة  واأ�شاليب 
التوا�شل الجتماعي،  اإىل الرتويج عرب مواقع  البع�س منهم 
ولكن فريق الرقابة الإلكرتونية ملمار�شة الأعمال متيقظ ملثل 
هذه الظواهر عرب مواقع التوا�شل الجتماعي، وكذلك املواقع 

•• دبي-الفجر: 

دائرة  امل�شتهلك يف  ال��ت��ج��اري��ة وح��م��اي��ة  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع  اأغ��ل��ق 
الب�شائع  لرتويج  ح�شاباً   8894 بدبي  القت�شادية  التنمية 
املقلدة عرب مواقع التوا�شل الجتماعي خالل العام 2016، 
94.5 مليون  وبلغ عدد املتابعني لتلك املواقع ما ل يقل عن 
اإدارة حماية  م�����ش��اع��ي  ���ش��م��ن  اجل���ه���ود  ه���ذه  وت���اأت���ي  م��ت��اب��ع. 
العالمات  اأ�شحاب  حماية  اإىل  الهادفة  الفكرية  امللكية  حقوق 
ال�شلبية  التجارية، وفلرتة التجارة الإلكرتونية من الظواهر 
اإم��ارة دبي. وقامت �شعبة  ا�شتدامة الأعمال يف  واحلافظ على 
الرقابة الإلكرتونية باإغالق املواقع التي تروج للب�شائع املقلدة 
اإىل  التجارية،  العالمات  اأ�شحاب  من  ال�شركات  مع  بالتعاون 

للمنتجات،  البيع  ن�شاط  ت���زاول  ال��ت��ي  الأخ����رى  الل��ك��رتون��ي��ة 
وذلك �شعياً منا اإىل احلفاظ على املكانة التجارية لإمارة دبي 
. واأ�شاف بهزاد: �شهد  باعتبارها بيئة مثالية ملزاولة الأعمال 
عام 2016 منواً مبعدل %200 يف املواقع امل�شبوطة مقارنة 
بعام 2015، وذلك لعتقاد التجار اأنهم يف ماأمن قب�شة فريق 
العمل لدى اقت�شادية دبي، ولكن بدوره عزز القطاع من اآلية 
العمل من خالل الرقابة على مدار ال� 24 �شاعة على مواقع 
التوا�شل الجتماعي، وكذلك تلقي �شكاوى ومالحظات اأ�شحاب 
مواقع  على  املعرو�شة  الب�شائع  وتنوعت  التجارية.  العالمات 
التوا�شل الجتماعي لت�شمل: احلقائب، والعطور، وال�شاعات، 
من  وغريها  التجميل،  وم�شتح�شرات  الهواتف،  واك�ش�شوارات 
اأن الرقابة امل�شتمرة و�شبط  اإىل  املنتجات املقلدة. واأفاد بهزاد 

عدد من مواقع التوا�شل الجتماعي خالل عام 2016 �شاهم 
ع��دد من  وك��ذل��ك  ال�شكنية،  الفلل  اأ���ش��ح��اب  م��ن  ع��دد  تتبع  يف 
امل�شتودعات وال�شقق التي تخباأ فيها املنتجات املقلدة، اإذ متكن 
فريق العمل من ر�شدهم و�شبط الب�شائع وم�شادرتها. وقال 
بهزاد: ندعو جميع امل�شتهلكني وخ�شو�شا الن�شاء نظراً لكرثة 
املعرو�س من املنتجات الن�شائية اإىل عدم تفح�س هذه القنوات 
حقوق  على  �شلباً  ت��وؤث��ر  وال��ت��ي  امل��ق��ل��دة  للب�شائع  ت���روج  ال��ت��ي 
التجار وكذلك على �شحة و�شالمة امل�شتهلكني، ونرجو منهم 
التوا�شل معنا والبالغ عن هذه الظواهر من خالل الت�شال 
بخدمة اأهال دبي على الرقم 600545555، وعرب ح�شاب 
التوا�شل  امل�شتهلك يف موقع  التجارية وحماية  الرقابة  قطاع 

. dubai_consumers@ الجتماعي تويرت

خالد بن عبداهلل القا�شمي يد�شن م�شنع »برتوليوم �شبي�شاليتيز« بحمرية ال�شارقة بتكلفة 18 مليون دولر

فريق من باحثي جامعة الإمارات يبتكر تركيبة جديدة �شديقة للبيئة تقل�س هدر الطاقة

اإطالق جائزة اأف�سل م�سروع لريادة الأعمال

جمل�س �شيدات اأعمال عجمان ينظم ملتقى رائدات ورواد الأعمال 2017 

مليون درهم �سايف اأرباح »رمي لال�ستثمار« عام 2016   216

% من الأرباح  جمل�س الإدارة يقرتح توزيع 14 

اأكرث من 850 الف �شائح اأملاين زاروا الإمارات العام املا�شي

ن�شبتها  ب��زي��ادة   14% بن�شبة  امل�شاهمني  على  نقدية 
17 % عن توزيعات عام 2015 ، وذلك بعد احل�شول 

على موافقة اجلمعية العمومية . 
�شايف  وت��ن��وع  ب��ق��وة  تتمتع  ال�شركة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
، وال���ت���ي تدعم  5،3 م��ل��ي��ار دره����م  ال��ب��ال��غ��ة  اأ���ش��ول��ه��ا 
الدائم  والعائد  امل�شتمر  النمو  وحتقق  ال�شركة  اأعمال 

للم�شاهمني عاماً بعد الأخر . 
رمي  ل�شركة  ال��ع��ق��اري��ة  ال����ذراع  للتطوير،  رمي  اأن  كما 
م�شروع  يف  �شكنية  م�شاريع  بناء  ب��داأت  قد  لالإ�شتثمار، 
جن��م��ة اأب��وظ��ب��ي يف ج��زي��رة ال����رمي، وم�����ش��روع “رو�شة 
اأبوظبي” يف �شارع املطار بقيمة تطويرية اإجمالية تزيد 
عن 500 مليون درهم والتي من �شاأنها تعزيز الأرباح 

امل�شتقبلية لل�شركة واملزيد من الدعم للم�شاهمني.

وال�شارقة وراأ�س اخليمة وعجمان والفجرية.
ي��ع��د م��ن الأ�شواق  ال�����ش��وق الأمل����اين  اأن  امل��ه��ريي  واأك����د 
العاملية املهمة يف جمال ال�شياحة وال�شفر، واأن بور�شة 
ب��رل��ني مت��ث��ل اإح����دى اأب����رز امل��ن�����ش��ات ال��ع��امل��ي��ة للرتويج 
امل�شارك  ال��دول��ة  وف��د  ي�شعى  خاللها  وم��ن  ال�شياحي، 
اإىل اإي�شال �شورة جاذبة وم�شرقة عن الإمارات كوجهة 
حكومية  ا�شرتاتيجية  من  انطالقاً  مف�شلة،  �شياحية 
رائدة تقوم على التعريف باملق�شد ال�شياحي الإماراتي 
الواحد، مع مراعاة اخل�شو�شيات ال�شياحية التي تتمتع 
بها كل اإمارة واإبراز تنوعها الرثي، واأ�شار �شعادته اإىل 
اأن عدد الزوار الأملان الذين قدموا اإىل دولة الإمارات 
خالل عام 2016 زاد على 850 األف زائر، واأن مثل 
هذه امل�شاركات �شت�شهم يف زيادة اأعداد الزوار القادمني 
2017، ف�شاًل عن  ال�����ش��وق الأمل��ان��ي��ة خ��الل ع��ام  م��ن 
الهيئات  للتوا�شل مع خمتلف  وا�شعاً  اأنها تتيح جماًل 
يعظم  م��ا  ال��ب��ور���ش��ة،  يف  امل�����ش��ارك��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شياحية 
هذا  يف  املثمر  التعاون  ويعزز  ال�شياحي  التبادل  فر�س 

املجال على امل�شتويني احلكومي واخلا�س.

•• ابوظبي-الفجر:

)����س.م.خ(  لال�شتثمار  رمي  �شركة  اإدارة  جمل�س  عقد 
اأبوظبي  ال���رائ���دة يف  الإ���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال�����ش��رك��ات  اإح����دى 
اإجتماعه يوم الأثنني املوافق 6 مار�س 2017 برئا�شة 
اآل نهيان رئي�س جمل�س  ال�شيخ طحنون بن زايد  �شمو 
اإدارة ال�شركة، ملناق�شة البيانات املالية املدققة لل�شركة 

 . عن عام 2016 
تظهر  التي  املالية  البيانات  الإدارة  جمل�س  اأق��ر  وق��د 
درهم  216 مليون  بلغت  اأرب��اح  ال�شركة �شايف  حتقيق 

 . بزيادة ن�شبتها %2 مقارنة مع عام 2015 
لل�شركة  العمومية  اجلمعية  دع��وة  املجل�س  اأق��رتح  كما 
اأرباح  وت��وزي��ع   ،  2017 م��ار���س   22 بتاريخ  لالإنعقاد 

•• برلني-وام:

ت�شارك دول��ة الإم��ارات يف ال��دورة احلالية من بور�شة 
يف  فعالياتها  انطلقت  التي   ،ITB الدولية  ال�شياحة 
العا�شمة الأملانية برلني يف 8 مار�س اجلاري، وتختتم 
اليوم يف وقت توؤكد الرقام الر�شمية ان عدد ال�شائحني 
الف   850 من  اك��رث  بلغ  املا�شي  العام  للدولة  المل��ان 

�شائح.
 - وك��ي��ل وزارة  امل��ه��ريي  ���ش��ع��ادة حم��م��د خمي�س  وق���ال 
القت�شاد،  ب���وزارة  ال�شياحة  ل�شوؤون  ال��وزي��ر  م�شت�شار 
التي  احلثيثة  امل�شاعي  اإط��ار  يف  تاأتي  امل�شاركة  ه��ذه  اإن 
ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع��ه��ا ال�شياحي  ت��ب��ذل��ه��ا دول���ة الإم������ارات 
ما  اقت�شاد  يف  الأول��وي��ة  ذات  القطاعات  اأح��د  باعتباره 
بعد ال��ن��ف��ط، وال��ت��ي ت��دع��م الق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي وتعزز 
ال��ت��ن��وع الق��ت�����ش��ادي ل��ل��دول��ة وت��دع��م ج��ه��وده��ا ببناء 

اقت�شاد تناف�شي م�شتدام .
وي�����ش��ارك ���ش��م��ن ج��ن��اح ال���دول���ة مم��ث��ل��ون ع��ن خمتلف 
ه��ي��ئ��ات ال�����ش��ي��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة يف ك��ل م��ن اأب��وظ��ب��ي ودبي 

ال�شتثمارية التي توفرها املنطقة احلرة باحلمرية يف خمتلف 
العاملة  ال�شركات  فاعلة مع  لبناء عالقات  وال�شعي  املجالت 
اإمارة  تتيحها  التي  الفريدة  امل��زاي��ا  م��ن  وغ��ريه��ا  املنطقة  يف 
ال�شارقة. من جانبه اأعرب كو�شال دي�شاي عن �شعادة ال�شركة 
بافتتاح اأول م�شنع لها خارج الهند وحتديدا يف اإمارة ال�شارقة 
الهند  التي جتمع بني  التاريخية  اإط��ار عالقات ال�شداقة  يف 
والإمارات . موؤكدا اأن موقع الإمارة احليوي واأهميتها كوجهة 
رائدة ومزدهرة على م�شتوى املنطقة اإىل جانب الت�شهيالت 
لتاأ�شي�س م�شنعها اجلديد  التي تقدمها كانت حافزا  واملزايا 
وخططها  عملياتها  يخدم  مبا  باحلمرية  احل��رة  املنطقة  يف 
الأ�شواق الإقليمية والدولية ويهدف اىل تلبية  التو�شعية يف 

الطلب املتنامي يف ال�شواق العاملية.
م�شنع  اأول  يعترب  �شبي�شاليتيز  برتوليوم  اإن  دي�شاي  وق��ال 
اآب����ار خ���ارج الهند  مم��ل��وك ب��ال��ك��ام��ل م��ن ق��ب��ل ال�����ش��رك��ة الأم 
ال�شفن  وحمطة  احلمرية  ميناء  م��ن  مقربة  على  يقع  وه��و 
باأحدث  األف مرت مربع وهو جمهز   30 الرئي�شية مب�شاحة 
1.4 كيلو مرت مع  اأنابيب يف املحطة بطول  املعدات وب�شبكة 
اإيه  �شركة  قبل  من  تركيبه  مت  بالكامل  للفح�س  قابل  نظام 

ا�س تي الأملانية.

 100 اإىل  اإنتاجية ت�شل  والزيوت ال�شناعية و تعمل بطاقة 
األف   16 بنحو  ت��ق��در  ت��خ��زي��ن  وب�شعة  �شنويا  ل��ي��رت  م��ل��ي��ون 
�شبي�شاليتيز  اإن م�شنع برتوليوم  املزروعي  كيلو ليرت. وقال 
�شي�شكل عالمة فارقة يف املنطقة احلرة باحلمرية كونه يتبع 
اأ�شخم �شركة من نوعها يف العامل والأك��رب يف جمالها  ثاين 
امل�شاريع احليوية يف  اإط��الق  اأن  . موؤكدا  الهند  على م�شتوى 
على  العمل  يتوا�شل  فيما  يتواىل  باحلمرية  احل��رة  املنطقة 
تواكب  ومتنوعة  جمدية  ا�شتثمارات  وج��ذب  �شراكات  اإقامة 
اأكرث  اأح���د  ب��ات  ال���ذي  ال�شارقة  اإم���ارة  اقت�شاد  ت��ط��ور  �شرعة 
اعترب  و  برمتها.  املنطقة  يف  وج��اذب��ي��ة  تنوعا  الق��ت�����ش��ادات 
نوعه  من  والأ�شخم  الأول  امل�شنع  هذا  تد�شني  اأن  املزروعي 
الأ�شواق  اأن يلبي حاجة  وال��ذي يتوقع  املنطقة  على م�شتوى 
الإقليمية من منتجات الزيوت ال�شناعية عالية اجلودة يوؤكد 
ا�شتقطاب  يف  باحلمرية  احل��رة  املنطقة  ا�شرتاتيجية  جن��اح 
ل�شتقطاب  اجلهود  م�شاعفة  على  ويحثنا   . عاملية  �شركات 
مزيد من ال�شتثمارات الواعدة اإىل اإمارة ال�شارقة من خمتلف 
والتح�شني  امل�شتدام  التطوير  وذلك من خالل  العامل  اأنحاء 
املزروعي  وح���ث  وم��راف��ق��ن��ا.  وخ��دم��ات��ن��ا  ملمار�شاتنا  امل�شتمر 
جمتمع الأعمال املحلي والأجنبي على ال�شتفادة من الفر�س 

•• ال�شارقة-وام:

رئي�س  القا�شمي  �شلطان  بن  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  د�شن 
برتوليوم  م�شنع  بال�شارقة  باحلمرية  احل��رة  املنطقة  هيئة 
البي�شاء  ال�شناعية  الزيوت  اإنتاج  املتخ�ش�س يف  �شبي�شاليتيز 
يف املنطقة احلرة باحلمرية والذي تقدر تكلفته ب 18 مليون 
اآبار  ل�شركة  تابعة  فرعية  �شركة  اأول  ليكون  اأمريكي  دولر 
بالكامل  واأول م�شنع مملوك  الهند  اإندا�شرتيز ليمتد خارج 
لل�شركة الأم يف دولة الإم��ارات. ح�شر حفل التد�شني- الذي 
اأقيم يوم اأم�س قبل الأول - �شعادة �شعود �شامل املزروعي مدير 
هيئة املنطقة احلرة باحلمرية وكو�شال دي�شاي رئي�س جمل�س 
اأبهيانكار  �شاجناي  و  ال��ع��ام  مديرها  اإن��دا���ش��رتي��ز  اآب���ار  اإدارة 
الر�شمية  ال�شخ�شيات  م��ن  وع���دد  للمبيعات  الرئي�س  ن��ائ��ب 
ال�شركة.  يف  امل�شوؤولني  وكبار  العمال  ورج��ال  وامل�شتثمرين 
وجتول ال�شيخ خالد بن �شلطان القا�شمي يف عدد من اأق�شام 
األف   30 املوؤمتت بالكامل وال��ذي ميتد على م�شاحة  امل�شنع 
مرت مربع واطلع على مراحل الإنتاج واآلياته وغرفة التحكم 
وخمترب فح�س اجلودة والتحاليل . وا�شتمع اإىل �شرح حول 
قائمة املنتجات التي ت�شمل الزيوت البي�شاء وزيوت املحولت 

وغريها،  املاهرة  والعمالة  البنكي 
اأهمية  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ش��ور  واك�������دت 
امل�شاريع  يف  والب���ت���ك���ار  الب�������داع 
عامة عن  نبذة  وقدمت  وتنفيذها 
“بيادر” باعتبارها حا�شنة اعمال 
رائدة ل�شيدات العمال والتي تهتم 
ب�شوؤون املراأة وحتويل افكارهن اإىل 
على  اك���دت  ك��م��ا  عملية،  م�����ش��اري��ع 
اهمية ال�شراكة بني �شباب و�شابات 
م�شاريعهم  ي��دع��م  مب���ا  الع���م���ال 
ويزيد من ن�شب جناحها، واو�شت 
خالل عر�شها على �شرورة توجه 
املوؤ�ش�شات التعليمية باعتماد منهج 
البداع  وحتفيز  الع��م��ال  ل��ري��ادة 

والبتكار لدى الطلبة.
ب�شرورة  احل�����ش��ور  واو����ش���ى  ه���ذا 
ري���ادة الع��م��ال وامل�شاريع  ارت��ب��اط 
ب�شكل عام مع امل�شوؤولية املجتمعية 

وايجاد معايري لذلك الربط.
اآم���ن���ة خليفة  ال���دك���ت���ورة  وق���دم���ت 
املجل�س  ع�����ن  ن����ب����ذة  ل���ل���ح�������ش���ور 
واهدافه يف الرتقاء باملراأة العاملة 
ال��ربام��ج وامل�����ش��اري��ع ال��ت��ي املجل�س 
م�شاركات،  ول��ق��اءات  معار�س  م��ن 
حاليا  ي�شم  املجل�س  ان  واو�شحت 
م����ا بني  ����ش���ي���دة   800 م����ن  اك�����رث 

•• عجمان ـ الفجر 

ن���ظ���م جم���ل�������س �����ش����ي����دات اع���م���ال 
ع���ج���م���ان ال���ت���اب���ع ل���غ���رف���ة جت����ارة 
رائدات  ملتقى  عجمان   و�شناعة 
ورواد العمال 2017 حتت �شعار 
“حتدي، اإبداع ، الريادة املوؤ�ش�شية” 
التوا�شل  دع��م  اإىل  يهدف  وال���ذي 
جمتمع  ب��ني   والتعارف  والتعاون 
لت�شجيع   العمال،  ورواد  العمال 
وبث  ال��ف��ردي��ة،  امل���ب���ادرات  وحتفيز 
م��ن خالل  والتحدي  امل��ب��ادرة  روح 
الريادية  ال��ن��م��اذج  ع��ر���س جت���ارب 
ورواد  رائ����������دات  م�����ن  ال���ن���اج���ح���ة 

العمال.
ح�شر امللتقى الذي نظم يف فندق 
اآمنة  ال���دك���ت���ورة  ����ش���راي،  ع��ج��م��ان 
جمل�س  رئ��ي�����ش��ة  ع��ل��ي  اآل  خ��ل��ي��ف��ة 
� ع�شو  ع��ج��م��ان  اع���م���ال  ����ش���ي���دات 
عجمان  غ����رف����ة  اإدارة  جم���ل�������س 
و���ش��ع��ادة ���ش��امل ال�����ش��وي��دي مدير 
و���ش��ع��ادة هناء  غ��رف��ة عجمان  ع��ام 
�شندوق  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ال����زه����ري 
عبدالعزيز  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  الم����ري 
العربية  اململكة  يف  امل����راأة  لتنمية 
اإدارة  ال�شعودية، وع�شوات جمل�س 

ع�����ج�����م�����ان، ع�����ر������س �����ش����ام����ل عن 
توفري  يف  ودوره���ا  ريج�س  مكاتب 
متطلبات  تلبي  ع�����ش��ري��ة  م��ك��ات��ب 
والرتويج  الع��م��ال  ورائ���دات  رواد 
لالعمال يف الإمارة وزيادة حوافز 

ان�شاء العمال.  
ك���م���ا مت ا����ش���ت���ع���را����س م����ن دائ�����رة 
فاطمة  قدمته  ال�شياحية  التنمية 
والر�شالة  الروؤية  البلو�شي،  حول 
لالإمارة  ال���رتوي���ج  يف  واله������داف 
وال��ت��ع��ري��ف ب��ه��ا ع��امل��ي��ا ، ب��ع��د ذلك 
عن  نبذة  علي  اآل  مي�شون  قدمت 
ملوؤ�ش�شة  وال��ت��اب��ع  ك��ي��اين  م�����ش��روع 
الإم����������ارات ب��ح��ي��ث ق���دم���ت روؤي�����ة 
ور�شالة املوؤ�ش�شة واطالقها للعديد 
و�شاند  تكاتف  ومنها  الربامج  من 
وا�شرف  نفكر  وبالعلوم  وك��ف��اءات 

�شح وكياين.
امللتقى”  “بدر  ع����ن����وان  وحت�����ت 
نائب  ال��زه��ري  هناء  �شعادة  قدمت 

والبلوريتان  البولي�شرت  م��ن  ح��ال��ي��ا 
باهظة  ال�شخري  امل��ع��دين  وال�����ش��وف 
ال����ث����م����ن ون������������ادرا م�����ا ت�������ش���ت���خ���دم يف 
يوجد  اأن��ه  يعني  وه��ذا  البناء  عمليات 
العازلة  امل���واد  لبتكار  ملحة  ���ش��رورة 
ميكانيكية  بخ�شائ�س  تتميز  وال��ت��ي 
على  احلفاظ  على  ت�شاعد  وفيزيائية 
ال��ط��اق��ة واحل���د م��ن ه��دره��ا. واأو�شح 
املادة  اأن  اأب���و ج��داي��ل  ب��ا���ش��م  ال��دك��ت��ور 
العالية على  اجلديدة تتميز بقدرتها 
تقليل ا�شتهالك الطاقة ومتنع ت�شرب 
و�شهلة  عملية  اأن��ه��ا  اإىل  اإ�شافة  امل��ي��اه 

ال�شتعمال.

�شلطان  الم����ري  ���ش��ن��دوق  رئ��ي�����س 
امل�����راأة يف  لتنمية  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
ال�������ش���ع���ودي���ة، ع���ر����س ����ش���ام���ل عن 
ال�شندوق وتركيز جهوده يف تنمية 
اإىل  بها  ال�شعودية والرتقاء  امل��راأة 
م�����ش��ت��وي��ات ع���ال���ي���ة، واك������دت على 
والدفع  التنمية  يف  ال�����ش��ب��اب  دور 
اجمايل  ن�شبة  ان  م��و���ش��ح��ة  ب��ه��ا، 
 2014 ال��ع��ام  يف  و�شلت  ال�شباب 
 72% اإىل  و�شتزيد   65% اإىل 
وقدمت   ،2025 ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول 
الزهري نبذة عن عدد من الربامج 
والتاأهيل  التدريب  ح��ول  املتنوعة 
والت�شجيع  وال��ت��اأث��ري  وال��ت��وا���ش��ل 
وال���ت���ح���ف���ي���ز، وا����ش���ت���ع���ر����ش���ت اأه����م 
امل�شاريع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة م���ن حيث 
واملناف�شة  الت�شغيلية  ال��ت��ك��ال��ي��ف 
والطلب على املنتج وانظمة العمل 
والتمويل  احل��ك��وم��ي��ة  وال���ر����ش���وم 

����ش���ي���دات اع���م���ال ع���ج���م���ان، وع���دد 
م��ن امل�����ش��وؤول��ني ومم��ث��ل��ي اجلهات 
العمال  و���ش��اح��ب��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
يف  والباحثون  الع��م��ال  وا�شحاب 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  تنمية  جم��ال 
من  الع�����م�����ال  ورواد  ورائ�����������دات 
واجلهات  وال��ن��ا���ش��ئ��ات  ال��ن��ا���ش��ئ��ني 
اإىل  للم�شاريع  والراعية  الداعمة 

جانب عدد من طلبة اجلامعات.
الدكتورة  امللتقى رحبت  ويف بداية 
باحل�شور  ع��ل��ي  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  اآم���ن���ة 
اإىل  ي���ه���دف  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  واأك��������دت 
ات���اح���ة ال���ف���ر����س ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف 
ب��ي��ن��ه��ن وعر�س  ف��ي��م��ا  ال��ت��وا���ش��ل 
الناجحة  ال����ري����ادي����ة  ال����ت����ج����ارب 
العمال  ورواد  رائ����دات  لت�شجيع 
بروح  اخلا�شة  اعمالهم  بدء  على  
اإىل جانب  من الإ�شرار والتحدي 
ابتكارية  اف��ك��ار  ومناق�شة  ع��ر���س 
ل��ت��ط��وي��ر الع���م���ال اط���الق جائزة 

الذي مييزها  لها طابعها اخلا�س 
وطالب اجلميع بالإبداع يف اختيار 

م�شاريعهم. 
وج�������اءت اجل��ل�����ش��ة ال���ث���ان���ي���ة حتت 
بحيث   ، الإب��������داع  ع���ن���وان حم����ور 
ا�شتعر�شت مرمي املهدي م�شروعها 
جديدة  لفكرة  واختيارها  اخلا�س 
ومبتكرة يف جمال ادوات التجميل 
الطبيعية، واختتمت م�شاريع رواد 
العمال مب�شروع كرا�شي ل�شاحبه 
ف��ي�����ش��ل ب���ن دي����ه وامل���ع���ن���ي ب���اإع���ادة 
منزلية،  ك��را���ش��ي  و�شنع  ال��ت��دوي��ر 
بيئي  جت�����اري  امل�������ش���روع  ان  واك�����د 
ويدار من املنزل دون العتماد على 
العديد  ان  موؤكدا  خارجية  عمالة 
من العمالء ا�شادوا بالفكرة ومتيز 

املنتجات.
ك��م��ا ���ش��ارك��ت امي����ان ال�����ش��وم فكرة 
�شيدات  جن���اح  لق�ش�س  اط��الق��ه��ا 
الع����م����ال ع���رب الن�����ش��ت��ج��رام من 

اف�شل م�شروع.
ادار اجلل�شات الدكتور خالد مقلد 
ال�شغرية  امل�شاريع  تنمية  م�شت�شار 
وتناولت اجلل�شة  العمال،  وري��ادة 
ال��ت��ح��دي ح��ي��ث مت  الأوىل حم���ور 
امل�شاريع  م����ن  ع�����دد  ا����ش���ت���ع���را����س 
واجهتها،  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  واه���م 
وق���دم���ت اح�����الم ع���ل���ي، ن���ب���ذة عن 
للطاقة  ����ش���ت���ي���ب  ن���ي���و  م���������ش����روع 
جتربتها  وا�شتعر�شت  ال�شم�شية 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة خ����الل ال��ت��ح��ول من 
العمل يف القطاع احلكومي لتنفيذ 
م�����ش��روع خ��ا���س ب��ه��ا، ه���ذا واو�شح 
اخلا�س  م�شروعه  علي،  اآل  �شهاب 
فروزون فاكتوري ومراحل تنفيذه 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  واأه����م  للم�شروع 
غدير  بن  �شلطان  وقدم  واجهته،. 
واختياره  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  جت���رب���ت���ه 
مل�����ش��اري��ع حملية ل��ت��ك��ون رائ����دة يف 
جمالها موؤكدا ان املنتجات املحلية 

عنوان  حت��ت  خا�س  ح�شاب  خ��الل 
جوهر  و���ش��ارك  ملهمة”،  “امراأة 
بن ياقوت م�شريتة املهنية وفكرته 
و���ش��غ��ف��ه ب���اج���ه���زة ال�������ش���وت ال���ذي 

حتول مل�شروع ناجح ورائد.
الثالثة  اجل���ل�������ش���ة  وج��������اءت  ه�����ذا 
بعنوان حمور “الريادة املوؤ�ش�شية” 
تغيري  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ت��ل��ك  ودور 
خالل  م��ن  الف�شل  نحو  املجتمع 
اع��م��ال واأف��ك��ار واجن���ازات ابداعية 
دائرة   � ع��ب��دال��وه��اب  ف��ق��دم حممد 
وال��ت��خ��ط��ي��ط يف عجمان  ال��ب��ل��دي��ة 
املعاد  وامل��ق��اع��د  احل��اوي��ات  م�شروع 
امل�شروع  ا���ش��ه��م  وك���ي���ف  ت���دوري���ه���ا 
يف اع���ادة ال��ت��دوي��ر واحل��ف��اظ على 
قيادات  ب��ح��ر���س  م�����ش��ي��دا  امل������وارد 
الفكار  تنفيذ  على  عجمان  بلدية 
العمل  بيئة  يخدم  مب��ا  الب��داع��ي��ة 

وي�شب يف ا�شتدامة املوارد.
� غرفة  ال�����ش��م��ري  ر����ش���ا  وق���دم���ت 

•• العني-وام:

والباحثني  اخل��رباء  من  فريق  ابتكر 
وق�شم  وال����زراع����ة  الأغ����ذي����ة  ك��ل��ي��ة  يف 
يف  وال���ب���رتول  الكيميائية  ال��ه��ن��د���ش��ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ج��ام��ع��ة 
من  للبيئة  �شديقة  جديدة  ..تركيبة 
خملفات النفايات الزراعية تعمل على 
مواد  وت�شنيع  الطاقة  ه��در  تقلي�س 
اإنتاج  يف  ا�شتخدامها  مي��ك��ن  ج��دي��دة 
الطاقة واحلفاظ على �شالمة البيئة. 
وق���ال ال��دك��ت��ور ب��ا���ش��م اأب���و ج��داي��ل – 
الكيميائية  الهند�شة  ق�شم  يف  الأ�شتاذ 

ال�شائل  البولي�شرت  م��واد  م��ن  نوعها 
والغري مكثف ومواد بودرة م�شتخرجة 
تركيبة  وه��ي  النخيل  �شجر  ن��واة  من 
ب�����ش��ي��ط��ة وغ����ري م��ك��ل��ف��ة وت��ع��م��ل على 
احلد من النبعاثات ال�شامة والتلوث 
ا�شتهالك  خف�س  م��ن  وت��ع��زز  البيئي 
ال��ط��اق��ة مب��ع��دل ك��ب��ري ف���اق املعدلت 
العاملية يف هذا املجال. واأو�شح اأن هذه 
اجلديدة  امل���واد  م��ن  تعترب  الرتكيبة 
ونالت  ال��ع��امل  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
ب����راءة اخ����رتاع ح��ي��ث ط���ور ف��ري��ق من 
جامعة  يف  ال��ه��ن��د���ش��ة  ك��ل��ي��ة  ب��اح��ث��ي 
املواد  م��ن  مبتكرة  تركيبة  الإم�����ارات 

وال��ب��رتول .. اإن���ه وف��ق روؤي���ة حكومة 
2021 لتعزيز قطاع  الإم��ارات  دولة 
الطاقة املتجددة للحفاظ على البيئة 
وحتقيق التنمية امل�شتدامة عن طريق 
وتعزيز  احلديثة  التقنيات  ا�شتخدام 
اأج���رى فريق   .. الطاقة  ان��ت��اج  ك��ف��اءة 
من باحثي جامعة الإمارات من كليتي 
ق�شم   - والهند�شة  وال��زراع��ة  الأغذية 
ال��ه��ن��د���ش��ة ال��ك��ي��م��ائ��ي��ة وال����ب����رتول - 
تقنيات  لتطوير  علميا م�شرتكا  بحثا 
ا�شتهالك  لتخفي�س  حديثة ومبتكرة 
الطاقة. وا�شار اإىل اأن الفريق البحثي 
متكن من تطوير تركيبة فريدة من 

بناء  ك��م��واد  ت�شتخدم  وال��ت��ي  ال��ع��ازل��ة 
ت�شهم يف توفري اأكرب قدر من الطاقة 
وقال  واخل�شراء.  احلديثة  املباين  يف 
م�شادر  ع���ن  دائ���م���ا  ب��ح��ث��ا  ه���ن���اك  اإن 
العلمي  البتكار  البديلة عرب  الطاقة 
وتطوير مواد بناء جديدة تعمل على 
املباين  يف  ال��ط��اق��ة  ا�شتهالك  خف�س 
تعترب  ح���ي���ث  احل���دي���ث���ة  وامل�������ش���اري���ع 
والتجهيزات  ل��ل��ح��رارة  ال��ع��ازل��ة  امل���واد 
مواد  م��ن  يتجزاأ  ل  ج���زءا  ال�شناعية 
اأ�شا�شيا  دورا  تلعب  اأنها  البناء بجانب 
الهدر.  وتقلي�س  ال��ط��اق��ة  ت��وف��ري  يف 
واأ�شار اإىل اأن املواد املوجودة يف ال�شوق 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 263505         بتاريخ : 2016/11/20

با�ش��م: بوديت ا�س ايه

وعنوانه: 72، بوليفار دو جينريال دو غول 49340 ترمينتني، فرن�شا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

�شاعات حائط ذات �شا�شات رقمية الكرتونية

 بالفئة: 14

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة STYLE باللغة الجنليزية باللون ال�شود 

ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 263508          بتاريخ : 2016/11/20
با�ش��م: الطاير ان�شغنيا )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه: �س. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الت�شالت  �شبكات  عرب  املنتجات  حول  معلومات  توفري  خدمات  وحت��دي��داً،  الإلكرتونية،  التجارة  خدمات 
ال�شلكية والال�شلكية لأغرا�س الدعاية والإعالن واأغرا�س البيع؛ خدمات التجزئة على النرتنت؛ خدمات 
متجر بيع بالتجزئة على النرتنت؛ خدمات الطلب على النرتنت؛ خدمات طلب الهدايا على النرتنت؛ 
خدمات الدعاية والإعالن عرب الإنرتنت؛ اخلدمات الإعالنية لتعزيز التجارة الإلكرتونية؛ خدمات ن�شر 
الإعالنات على النرتنت؛ خدمات الإعالنات عن ال�شلع واخلدمات عرب النرتنت من خالل دليل للبحث؛ 
خدمات توفري املعلومات واخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة بالتجارة الإلكرتونية؛ خدمات عر�س الب�شائع على 
و�شائل الت�شال لأغرا�س البيع بالتجزئة؛ خدمات ترويج منتجات الآخرين عن طريق توفري معلومات عن 

ال�شركة عرب الإنرتنت من خالل موقع على �شبكة النرتنت
 بالفئة: 35

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة OUNASS  باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 263510          بتاريخ : 2016/11/20
با�ش��م: الطاير ان�شغنيا )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه: �س. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�شورات  خ��دم��ات  الل��ك��رتوين؛  الن�شر  خ��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  على  الإلكرتونية  املن�شورات  توفري  خ��دم��ات 
امل��ن�����ش��ورات الإل��ك��رتون��ي��ة؛ خ��دم��ات ن�شر ال�شحف الإل��ك��رتون��ي��ة على �شبكة  ت��وف��ري  الل��ك��رتون��ي��ة؛ خ��دم��ات 
الإنرتنت؛ خدمات ن�شر مواد الو�شائط املتعددة على الإنرتنت؛ خدمات ن�شر الكتب الإلكرتونية واملجالت 
�شبكة  امل��ج��الت على  ن�شر  خ��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  املن�شورات على  ا���ش��رتاك��ات  ترتيب  خ��دم��ات  الن��رتن��ت؛  على 
حا�شوبية؛  و�شائل  بها  تقوم  التي  الن�شر  خدمات  الإن��رتن��ت؛  �شبكة  على  الكتيبات  ن�شر  خدمات  الإن��رتن��ت؛ 

خدمات توفري املعلومات املتعلقة بالن�شر؛ خدمات الن�شر على النرتنت
بالفئة: 41

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة OUNASS  باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 263511          بتاريخ : 2016/11/20
با�ش��م: الطاير ان�شغنيا )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه: �س. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الت�شالت  �شبكات  عرب  املنتجات  حول  معلومات  توفري  خدمات  وحت��دي��داً،  الإلكرتونية،  التجارة  خدمات 
ال�شلكية والال�شلكية لأغرا�س الدعاية والإعالن واأغرا�س البيع؛ خدمات التجزئة على النرتنت؛ خدمات 
متجر بيع بالتجزئة على النرتنت؛ خدمات الطلب على النرتنت؛ خدمات طلب الهدايا على النرتنت؛ 
خدمات الدعاية والإعالن عرب الإنرتنت؛ اخلدمات الإعالنية لتعزيز التجارة الإلكرتونية؛ خدمات ن�شر 
الإعالنات على النرتنت؛ خدمات الإعالنات عن ال�شلع واخلدمات عرب النرتنت من خالل دليل للبحث؛ 
خدمات توفري املعلومات واخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة بالتجارة الإلكرتونية؛ خدمات عر�س الب�شائع على 
و�شائل الت�شال لأغرا�س البيع بالتجزئة؛ خدمات ترويج منتجات الآخرين عن طريق توفري معلومات عن 

ال�شركة عرب الإنرتنت من خالل موقع على �شبكة النرتنت
بالفئة: 35

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة اأنا�س باحرف عربية  باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 263593          بتاريخ : 2016/11/20
با�ش��م: لطافة ل�شناعة العطور ذ م م

وعنوانه: �شندوق الربيد 69793، ال�شارقة، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

عطور الر�س اأو البخاخ؛ رذاذات اأو بخاخات للج�شم؛ مزيالت الروائح الكريهة اأو العرق؛ �شابون؛ 
عطور؛ زيوت عطرية؛ م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر

 بالفئة: 3
و�شف العالمة: عبارة لوك�س ادي�شن �شيخ ال�شيوخ بالعربية مكتوبة ب�شكل خا�س باللون ال�شود 
بجانبها عبارة LUXE edition Sheikh Shuyukh باحرف لتينية مكتوبة ب�شكل 

خا�س باللونني الخ�شر وال�شود
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 263594          بتاريخ : 2016/11/20
با�ش��م: جواجنزهو �شريوي اإلكرتونيك�س كو.، ال تي دي.

وعنوانه: 192 كيزهو رود، �شين�س بارك، جواجنزهو 510663، جمهورية ال�شني ال�شعبية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الكمبيوتر  اأجهزة  فيديو؛  �شا�شات  املادية؛  الكمبيوتر  اأج��زاء  بالكمبيوتر؛  ملحقة  اأجهزة  كمبيوتر؛  اأجهزة 
اللوحي؛ اأجهزة تلفزيون؛ اأقالم اإلكرتونية )وحدات عر�ْس ب�شري(؛ م�شغل وم�شي لناقل تتابعي م�شرتك؛ 
لة؛ اأجهزة معاجلة البيانات؛ قارنات )معّدات معاجلة البيانات(؛  �شماعات الراأ�س؛ برجميات كمبيوتر م�شجًّ
قارئات )معدات معاجلة بيانات(؛ اأجهزة بينية لأجهزة الكمبيوتر؛ اأجهزة اإر�شال اإ�شارات اإلكرتونية؛ اأجهزة 
مر�شلة جميبة؛ اأجهزة ات�شال داخلي؛ اأجهزة ا�شتقبال ال�شوت والفيديو؛ اأجهزة نقل ال�شوت؛ اأجهزة تكبري 
)للت�شوير الفوتوغرايف(؛ اأجهزة عر�س ال�شرائح؛ اأجهزة حتكم عن بعد؛ معاجلات بيانات �شغرية؛ �شناديق 

فرعية )كهربائية(؛ بطاريات كهربائية
 بالفئة: 9

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة Maxhub باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 263595         بتاريخ : 2016/11/20
با�ش��م: مي�شبي�س جيدا �شانايى يف تيجاريت انونيم �شريكيتى

اركا�شى  تي�شي�شلريى  حميدبيه  ن���و:10  ���ش��وك.   5007 ج���اد.   .501 ميفكيه  ارات��ي��ب��ى  وع��ن��وان��ه: 
�شيليفرى - ا�شطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
)ب�شكويت  رقائق  من  مكون  ب�شكويت  اله�س،  الب�شكويت  الب�شكويت،  ال�شوكولته،  احللويات، 

ويفر(؛ الكيك اأو الكعك
 بالفئة: 30

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة JUPITER باحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 263596          بتاريخ : 2016/11/20
با�ش��م: التون قايا ان�شاأت ناكليات جيدا تيجاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: 4. اورغانايزي �شانايى بوجلي�شي، 83409 نولو كادي، نو: 8 ، �شهيتكاميل - غازيانتيب / تركيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات �شيدلنية وبيطرية، م�شتح�شرات �شحية لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة لالإ�شتعمال 
الطبي اأو البيطري واأغذية للر�شع والأطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�شان واحليوان؛ ل�شقات ومواد 
�شماد، مواد ح�شو الأ�شنان و�شمع طب الأ�شنان، مطهرات، م�شتح�شرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�شارة، 
مبيدات فطريات ومبيدات اأع�شاب؛ حفا�شات اأو فوط اأطفال؛ حفا�شات اأو فوط للكبار؛ �شمامات اأو الفوط 

ال�شحية الأنثوية
 بالفئة: 5

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة Confy  باحرف لتينية متدرجه باللوان الكحلي والرزق ا�شفلها كلمة 
Lady باحرف لتينية باللون النهدي فوقها ر�شمة وردة وعلى ي�شار ر�شم وجه تخطيطي ل�شيدة باللون 

النهدي
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 263512          بتاريخ : 2016/11/20
با�ش��م: الطاير ان�شغنيا )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه: �س. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�شورات  خ��دم��ات  الل��ك��رتوين؛  الن�شر  خ��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  على  الإلكرتونية  املن�شورات  توفري  خ��دم��ات 
امل��ن�����ش��ورات الإل��ك��رتون��ي��ة؛ خ��دم��ات ن�شر ال�شحف الإل��ك��رتون��ي��ة على �شبكة  ت��وف��ري  الل��ك��رتون��ي��ة؛ خ��دم��ات 
الإنرتنت؛ خدمات ن�شر مواد الو�شائط املتعددة على الإنرتنت؛ خدمات ن�شر الكتب الإلكرتونية واملجالت 
�شبكة  امل��ج��الت على  ن�شر  خ��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  املن�شورات على  ا���ش��رتاك��ات  ترتيب  خ��دم��ات  الن��رتن��ت؛  على 
حا�شوبية؛  و�شائل  بها  تقوم  التي  الن�شر  خدمات  الإن��رتن��ت؛  �شبكة  على  الكتيبات  ن�شر  خدمات  الإن��رتن��ت؛ 

خدمات توفري املعلومات املتعلقة بالن�شر؛ خدمات الن�شر على النرتنت
بالفئة: 41

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة اأنا�س باحرف عربية  باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 263590          بتاريخ : 2016/11/20
با�ش��م: الطاير ان�شغنيا )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه: �س. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الت�شالت  �شبكات  عرب  املنتجات  حول  معلومات  توفري  خدمات  وحت��دي��داً،  الإلكرتونية،  التجارة  خدمات 
ال�شلكية والال�شلكية لأغرا�س الدعاية والإعالن واأغرا�س البيع؛ خدمات التجزئة على النرتنت؛ خدمات 
متجر بيع بالتجزئة على النرتنت؛ خدمات الطلب على النرتنت؛ خدمات طلب الهدايا على النرتنت؛ 
خدمات الدعاية والإعالن عرب الإنرتنت؛ اخلدمات الإعالنية لتعزيز التجارة الإلكرتونية؛ خدمات ن�شر 
الإعالنات على النرتنت؛ خدمات الإعالنات عن ال�شلع واخلدمات عرب النرتنت من خالل دليل للبحث؛ 
خدمات توفري املعلومات واخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة بالتجارة الإلكرتونية؛ خدمات عر�س الب�شائع على 
و�شائل الت�شال لأغرا�س البيع بالتجزئة؛ خدمات ترويج منتجات الآخرين عن طريق توفري معلومات عن 

ال�شركة عرب الإنرتنت من خالل موقع على �شبكة النرتنت
بالفئة: 35

 The ع��ب��ارة  م��ن اجل��ان��ب��ني  ب��اح��رف لتينية حولها    OUNASS ع��ن كلمة  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
كلمة  الع��ل��ى  ويف  ال���ش��ود  ب��ال��ل��ون  لتينية  ب��اح��رف   definitive HOME of LUXURY

وال�شود البي�س  باللون  دائرة  حميط  ر�شمة  داخل  جميعها  لتينية  باحرف  مقلوبة    OUNASS
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 263591          بتاريخ : 2016/11/20
با�ش��م: الطاير ان�شغنيا )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه: �س. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�شورات  خ��دم��ات  الل��ك��رتوين؛  الن�شر  خ��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  على  الإلكرتونية  املن�شورات  توفري  خ��دم��ات 
امل��ن�����ش��ورات الإل��ك��رتون��ي��ة؛ خ��دم��ات ن�شر ال�شحف الإل��ك��رتون��ي��ة على �شبكة  ت��وف��ري  الل��ك��رتون��ي��ة؛ خ��دم��ات 
الإنرتنت؛ خدمات ن�شر مواد الو�شائط املتعددة على الإنرتنت؛ خدمات ن�شر الكتب الإلكرتونية واملجالت 
�شبكة  امل��ج��الت على  ن�شر  خ��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  املن�شورات على  ا���ش��رتاك��ات  ترتيب  خ��دم��ات  الن��رتن��ت؛  على 
حا�شوبية؛  و�شائل  بها  تقوم  التي  الن�شر  خدمات  الإن��رتن��ت؛  �شبكة  على  الكتيبات  ن�شر  خدمات  الإن��رتن��ت؛ 

خدمات توفري املعلومات املتعلقة بالن�شر؛ خدمات الن�شر على النرتنت
بالفئة: 41

 The ع��ب��ارة  م��ن اجل��ان��ب��ني  ب��اح��رف لتينية حولها    OUNASS ع��ن كلمة  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
كلمة  الع��ل��ى  ويف  ال���ش��ود  ب��ال��ل��ون  لتينية  ب��اح��رف   definitive HOME of LUXURY

وال�شود البي�س  باللون  دائرة  حميط  ر�شمة  داخل  جميعها  لتينية  باحرف  مقلوبة    OUNASS
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 263592          بتاريخ : 2016/11/20
با�ش��م: لطافة ل�شناعة العطور ذ م م

وعنوانه: �شندوق الربيد 69793، ال�شارقة، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

عطور الر�س اأو البخاخ؛ رذاذات اأو بخاخات للج�شم؛ مزيالت الروائح الكريهة اأو العرق؛ �شابون؛ 
عطور؛ زيوت عطرية؛ م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر

 بالفئة: 3
 Oud و�شف العالمة: عبارة عن كلمات عود مود بالعربية مكتوبة ب�شكل خا�س ا�شفلها كلمات

ال�شود باللون  لتينية  باحرف   Mood
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 263966         بتاريخ : 2016/11/27
با�ش��م: يومي�شوكونني كو.، ال تي دي

وعنوانه: 4 - 5، �شاكوراي 2 - ت�شومي، مينوو - �شي، او�شاكا 562-0043، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

فرا�شي ا�شنان كهربائية، فرا�شي ا�شنان ، حافظات فرا�شي ا�شنان 
بالفئة: 21

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة MISOKA باحرف لتينية مكتوبة ب�شكل عامودي 
باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 263967          بتاريخ : 2016/11/27
با�ش��م: يومي�شوكونني كو.، ال تي دي

وعنوانه: 4 - 5، �شاكوراي 2 - ت�شومي، مينوو - �شي، او�شاكا 562-0043، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد كيميائية 
بالفئة: 1

باحرف   YUME SHOKUNIN ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة  ال��ع��الم��ة  ال���ع���الم���ة:  و����ش���ف 
لتينية  فوقها ر�شمة رجل جال�س من اخللف

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 263968          بتاريخ : 2016/11/27
با�ش��م: يومي�شوكونني كو.، ال تي دي

وعنوانه: 4 - 5، �شاكوراي 2 - ت�شومي، مينوو - �شي، او�شاكا 562-0043، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

لالأغرا�س  ال�شحوم  اإزال���ة  م�شتح�شرات  املنزلية؛  لالأغرا�س  للتحجر  م�شادة  م�شتح�شرات 
الغ�شيل؛  تبي�س  الغ�شيل؛ م�شتح�شرات  ال�شداأ؛ منعمات القم�شة  اإزالة  املنزلية؛ م�شتح�شرات 
اأ�شنان؛  منظفات  ومنظفات؛  �شابون  الك�شط؛  اأو  �شقل  م�شتح�شرات  الطالء؛  ازال��ة  مركبات 

م�شتح�شرات جتميل؛ عطور؛ غ�شولت للفم غري طبية
بالفئة: 3

باحرف   YUME SHOKUNIN ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة  ال��ع��الم��ة  ال���ع���الم���ة:  و����ش���ف 
لتينية  فوقها ر�شمة رجل جال�س من اخللف

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 263969          بتاريخ : 2016/11/27
با�ش��م: يومي�شوكونني كو.، ال تي دي

وعنوانه: 4 - 5، �شاكوراي 2 - ت�شومي، مينوو - �شي، او�شاكا 562-0043، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

فرا�شي ا�شنان كهربائية، فرا�شي ا�شنان ، حافظات فرا�شي ا�شنان
بالفئة: 21

باحرف   YUME SHOKUNIN ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة  ال��ع��الم��ة  ال���ع���الم���ة:  و����ش���ف 
لتينية  فوقها ر�شمة رجل جال�س من اخللف

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 264222          بتاريخ : 2016/11/30
با�ش��م: ايري�س كابيتل مانيجمنت

وعنوانه: 62 رو بيار ت�شارون، 75008 باري�س، فرن�شا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

)ال�شت�شارات  التجاري  والتوجيه  وامل�شاعدة  الهيئات؛  اأو  املنظمات  وا�شت�شارات  الأعمال  اإدارة 
املهنية،  الأعمال  وا�شت�شارات  والتطوير  الأعمال  ب��اإدارة  املتعلقة  وال�شت�شارات  ال�شرتاتيجية( 
جميع  القت�شادي،  والتنبوؤ  الكفاءة،  واخل��رباء  الأع��م��ال  حقائق  تق�شي  التجارية،  واملعلومات 

اخلدمات املذكورة اأعاله با�شتثناء الإعالن والت�شويق والرتويجية وخدمات العالقات العامة
بالفئة: 35

و�شف العالمة: عبارة عن كلمات IRIS CAPITAL كتبت باحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966

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

املودعة حتت رقم: 264223          بتاريخ : 2016/11/30
با�ش��م: ايري�س كابيتل مانيجمنت

وعنوانه: 62 رو بيار ت�شارون، 75008 باري�س، فرن�شا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شتثمار  �شناديق  املالية؛  والتقييمات  وال��ت��ن��ب��وؤات  والتحقيقات  املعلومات  املالية؛  ال�����ش��وؤون 
وال�شناديق ال�شتثمارية اأو اإ�شتثمار الأموال؛ ا�شتثمار راأ�س املال؛ خدمات راأ�س املال ال�شتثماري؛ 
ال�شتثمار  التباديل،  التمويل  خدمات  لل�شركات،  املالية  اخل��دم��ات  املالية؛  احل�شانة  خدمات 
الراأ�شمايل، واإن�شاء واإدارة حمافظ احليازات املالية، وا�شت�شارات والتقييم املايل ول �شيما لإدارة 

املوجودات املالية يف راأ�س مال ال�شركات �شواء كانت للتداول العام اأو غريه
بالفئة: 36

و�شف العالمة: عبارة عن كلمات IRIS CAPITAL كتبت باحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مار�س 2017 العدد 11966 العدد 11966 بتاريخ 2017/3/12

اإعــــــــــالن
اأبراج  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1367262:الكرامة ل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد احمد ثاين جا�شم املريخي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف من�شور احمد ثاين جا�شم املريخي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن 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  11966 بتاريخ 2017/3/12    
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02011982017  اإيجارات    
اإماراتي   - املهريي  �شيبان  حممد  احمد   : املوؤجر   / عليها  املحكوم  اىل 

اجلن�شية  - جمهول حمل القامة  
باملركز  العا�شرة(  الإبتدائية)اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 

حكمت بجل�شتها 2017/3/7 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح املدعي / امل�شتاأجر : خمزن بيج  العام - بالتي 

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري ب��: 
ولغاية   2017/2/1 م��ن  ت��ب��داأ  �شنة  مل��دة  الي��ج��ار  عقد  بتجديد  اول   -
املدعي عليه  ال��زام  ال�شابق مع  العقد  بذات قيمة و�شروط   2017/1/31

الر�شوم وامل�شاريف. 
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 لالإ�شتئناف 
نهائيا  �شار  واإل  الإع���الن  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  اعتبارا من  يوما   15 خ��الل 

قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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املال والأعمال

•• برلني-الفجر:

العربية  الإم������ارات  دول����ة  ���ش��ارك��ت 
احل���ال���ي���ة  ال������������دورة  امل����ت����ح����دة يف 
الدولية  ال�����ش��ي��اح��ة  ب��ور���ش��ة  م���ن 
فعالياتها  انطلقت  ال��ت��ي   ،ITB
يف ال��ع��ا���ش��م��ة الأمل���ان���ي���ة ب��رل��ني يف 
اليوم  وتختتم  اجل���اري،  مار�س   8
ا�شتقبلت خالل  12 مار�س، حيث 
امل�شوؤولني  الأوىل  الثالثة  اأيامها 
بالقطاع  الخ���ت�������ش���ا����س  وذوي 
ال�شياحي من خمتلف دول العامل، 
للجمهور  اأب���واب���ه���ا  ف��ت��ح��ت  ف��ي��م��ا 

خالل اليومني الأخريين.
بور�شة  اإىل  ال�����وزارة  وف���د  ت���راأ����س 
خمي�س  حم���م���د  ����ش���ع���ادة  ب����رل����ني 
م�شت�شار   - وزارة  وك��ي��ل  امل��ه��ريي 
بوزارة  ال�شياحة  ل�����ش��وؤون  ال��وزي��ر 
فيها ممثلون  و���ش��ارك  الق��ت�����ش��اد، 
ال�شياحة  ه���ي���ئ���ات  خم��ت��ل��ف  ع����ن 
اأب��وظ��ب��ي ودبي  ك��ل م��ن  املحلية يف 
اخليمة وعجمان  وراأ�س  وال�شارقة 

والفجرية.
خمي�س  حم���م���د  �����ش����ع����ادة  وق��������ال 
يف  تاأتي  امل�شاركة  ه��ذه  اإن  املهريي 
اإطار امل�شاعي احلثيثة التي تبذلها 
قطاعها  لتطوير  الإم�����ارات  دول���ة 
ال�شياحي باعتباره اأحد القطاعات 
بعد  م��ا  اقت�شاد  يف  الأول���وي���ة  ذات 
القت�شاد  ت��دع��م  وال���ت���ي  ال��ن��ف��ط، 

اإمارة واإبراز تنوعها الرثي، واأ�شار 
الأملان  ال��زوار  اأن عدد  اإىل  �شعادته 
الإمارات  دول��ة  اإىل  قدموا  الذين 
خالل عام 2016 زاد على 850 
األف زائر، واأن مثل هذه امل�شاركات 
ال����زوار  اأع������داد  زي�����ادة  يف  �شت�شهم 
الأملانية  ال�����ش��وق  م���ن  ال���ق���ادم���ني 

خالل عام 2017، ف�شاًل عن اأنها 
مع  للتوا�شل  وا���ش��ع��اً  جم��اًل  تتيح 
خمتلف الهيئات ال�شياحية العاملية 
امل�����ش��ارك��ة يف ال��ب��ور���ش��ة، م��ا يعظم 
ف��ر���س ال��ت��ب��ادل ال�����ش��ي��اح��ي ويعزز 
على  املجال  هذا  املثمر يف  التعاون 

امل�شتويني احلكومي واخلا�س.

القت�شادي  التنوع  وتعزز  الوطني 
ببناء  ج���ه���وده���ا  وت���دع���م  ل���ل���دول���ة 
يتوجه  م�شتدام  تناف�شي  اقت�شاد 
ب���ق���وة وت��������وازن ن���ح���و م���رح���ل���ة ما 
الأجنحة  تقوم  حيث  النفط،  بعد 
بالرتويج  امل�����ش��ارك��ة  الإم���ارات���ي���ة 
للمنتجات ال�شياحية املتميزة التي 

متتلكها دول��ة الإم����ارات م��ن تنوع 
طبيعي ومرافق �شياحية ذات طراز 
وتقنيات  متقدمة  وخدمات  عاملي 
مبتكرة يف جمال ال�شياحة، ف�شاًل 
عما ت�شتهر به من ح�شن ال�شيافة 
العامل،  ع��ل��ى  ال���راق���ي  والن���ف���ت���اح 
الأمر الذي ي�شمن لزوارها جتربة 

�شياحية غنية. واأكد �شعادة الوكيل 
املهريي اأن ال�شوق الأملاين يعد من 
جمال  يف  املهمة  العاملية  الأ���ش��واق 
بور�شة  واأن  وال�����ش��ف��ر،  ال�����ش��ي��اح��ة 
املن�شات  اأب��رز  اإح��دى  برلني متثل 
ومن  ال�شياحي،  للرتويج  العاملية 
خاللها ي�شعى وفد الدولة امل�شارك 

اإىل اإي�شال �شورة جاذبة وم�شرقة 
�شياحية  ك��وج��ه��ة  الإم��������ارات  ع���ن 
مف�شلة، انطالقاً من ا�شرتاتيجية 
حكومية رائدة تقوم على التعريف 
ب��امل��ق�����ش��د ال�����ش��ي��اح��ي الإم����ارات����ي 
الواحد، مع مراعاة اخل�شو�شيات 
ال�����ش��ي��اح��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا كل 

���ش��ع��ادة حممد  ����ش���ارك  ذل����ك،  اإىل 
لدولة  مم���ث���اًل  امل���ه���ريي  خ��م��ي�����س 
الإم����������ارات يف امل���ن���ت���دى ال�������وزاري 
ال�شياحة  م��ن��ظ��م��ة  ت��ع��ق��ده  ال����ذي 
فعاليات  ه���ام�������س  ع���ل���ى  ال���ع���امل���ي���ة 
لل�شياحة  الدولية  برلني  بور�شة 
وال�شفر، والذي يتمحور مو�شوعه 
الرئي�شي حول ال�شياحة امل�شتدامة 
ناق�شت  ح��ي��ث   ، احل���ري���ر  وط���ري���ق 
الوفود امل�شاركة اأبرز اجلهود التي 
تقوم بها املنظمة لتعزيز الأن�شطة 
النمو  دع��م  يف  ودوره����ا  ال�شياحية 
احلرير  ط��ري��ق  دول  يف  امل�����ش��ت��دام 
و���ش��ب��ل ال��ت��ع��اون ب��ني ه���ذه ال���دول 
وخم���ت���ل���ف ال��������دول الأع���������ش����اء يف 
املنظمة لتنمية ال�شياحة امل�شتدامة 

حملياً واإقليمياً وعاملياً.  
الدولية  ال�شياحة  ب��ور���ش��ة  وت��ع��د 
بربلني ITB اأكرب بور�شة �شياحة 
اأعمالها  افتتحت  وق��د  ال��ع��امل،  يف 
وزيرة  ت�شيربي�س،  بريغته  معايل 
فيها  وت�شارك  الأملانية،  القت�شاد 
ج��ه��ة عر�س  اآلف   10 م��ن  اأك���رث 
حول  �شياحي  مق�شد   180 م��ن 
العامل، ومن املتوقع اأن ي�شل عدد 
اأجنحة  ت�شتقبلهم  ال��ذي��ن  ال���زوار 
اإىل  املتنوعة  ومن�شاتها  البور�شة 
األ�����ف زائ�����ر من   100 اأك�����رث م���ن 
الأي���ام  خ���الل  وامل��ه��ت��م��ني  املهنيني 

اخلم�شة لفعالياتها.

ت�سارك يف املنتدى الوزاري ملنظمة ال�سياحة العاملية حول »ال�سياحة امل�ستدامة«

الإمارات تعّرف مبقا�شدها املتنوعة يف بور�شة ال�شياحة الدولية بربلني

املوؤ�ش�شة العليا للمناطق الإقت�شادية املتخ�ش�شة حت�شل على ع�شوية جمال�س النخبة
•• اأبوظبي-الفجر: 

ح�شلت املوؤ�ش�شة العليا للمناطق الإقت�شادية املتخ�ش�شة على 
ع�شوية جمال�س النخبة التابعة ل�شركة اأبوظبي للخدمات 
تعزيز  املوؤ�ش�شة يف  تتويجاً جلهود  ال�شحية )�شحة(، وذلك 

ودفع عجلة م�شرية التميز وتفعيل دور البتكار.
ممثلة  العليا  للموؤ�ش�شة  الناجحة   امل�شاركة  عقب  ذلك  جاء 
املجل�س  ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ي،   الأداء  اإدارة  ع��م��ل  ب��ف��ري��ق 
املا�شي، حيث  13 فرباير  بتاريخ  الذي عقد  للنخبة  الأول 
قدم الفريق ورقة عمل متكاملة عن اخلطة الإ�شرتاتيجية 
خطط  دع��م  بهدف  العليا  املوؤ�ش�شة  تتبناها  التي  لالإبتكار 
تطوير العمل الداخلي ب�شكل ممنهج، وتقدمي اأف�شل واأرقى 

اخلدمات للمتعاملني باأ�شرع زمن وباأقل جهد ممكن.
املجتمعية  املبادرات  اإح��دى  النخبة  جمال�س  مبادرة  وتعترب 
واخلربات  امل��ع��ارف  بتبادل  ُتعنى  اآل��ي��ات  لرت�شيخ  احلديثة  
خل��دم��ة ال��ه��دف الإ���ش��رتات��ي��ج��ي جلميع ج��ه��ات اأب��وظ��ب��ي يف 
دعم املعرفة، حيث متنح �شهادة ع�شوية للمهتمني بتطوير 
الأنظمة والعمليات والإطالع على اأف�شل ممار�شات املوؤ�ش�شات 
من  والإحت���ادي،  املحلي  امل�شتوى  على  واخلا�شة  احلكومية 
املجال�س حول  لتنفيذ خطة عمل  توا�شل  اآلية  خالل و�شع 
معتمده  ممار�شات  من  اإليه  التو�شل  مت  ما  اأف�شل  تقدمي 

لدى الأع�شاء.
املدير  اخلييلي  عي�شى  �شعيد  �شعادة  �شرح  املنا�شبة  وبهذه 
املتخ�ش�شة  الإقت�شادية  للمناطق  العليا  للموؤ�ش�شة  ال��ع��ام 

قائاًل: اأن املوؤ�ش�شة ما�شية قدماً يف م�شرية التميز  والإبتكار 
يف العمل احلكومي وتعزيز وتاأ�شيل ثقافة اجلودة والتميز يف 
الأداء من خالل تبنيها  ملجموعة من الإجراءات وال�شيا�شات 
كافة  حتقق  متكاملة  داخلية  عمل  بيئة  خلق   اإىل  الهادفة 
الإجتاه  يف  ت�شري  العليا  املوؤ�ش�شة  اأن  موؤكداً  التميز،  معايري 
معها  املتعاملني  جلميع  اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  ال�شحيح 
ت�شعى  التي  اأبوظبي  لإم��ارة  الإقت�شادّية  الأجندة  وحماكاة 
اإىل الإ�شتثمار يف الإقت�شاد املعريف و�شوًل اإىل روؤية اأبوظبي 

.  2030
دلياًل  التميزاحلكومي  ثقافة  باتت  لقد  اخلييلي:  واأ�شاف 
اأبوظبي،  اإم���ارة  موؤ�ش�شات  جميع  يف  عمل  واأ�شلوب  اإر���ش��ادي��اً 
ي�شمل  اأن  يجب  التميز  اأن  نوؤمن  العليا  املوؤ�ش�شة  يف  ونحن 

على  يقت�شر  ول  والفنية  الإداري���ة  العمل  م�شتويات  جميع 
م�شتويات اإدارية معينة، ولذلك فاإننا نويل عناية خا�شة بن�شر 
اأف�شل املمار�شات واملخرجات ل�شيا�شة التمييز احلكومي على 
جميع املوظفني يف املوؤ�ش�شة والإرتقاء مبهاراتهم وقدراتهم 
اأعلى  حتقيق  من  ليتمكنوا  الالزمة  ال�شالحيات  ومنحهم 
م�����ش��ت��وى م��ن الإن��ت��اج��ي��ة وت��ق��دمي اخل���دم���ات ب��اأع��ل��ى جودة 

وبطرق مبتكرة.
ي�شار اإىل ان املوؤ�ش�شة العليا للمناطق الإقت�شادية املتخ�ش�شة، 
جائزة  يف  التوايل  على  اخلام�شة  وللمرة  العام  هذا  ت�شارك 
مب�شتوى  الإرت��ق��اء  ب��ه��دف  وذل���ك  املتميز،  احلكومي  الأداء 
وفق  املعرفة  اإقت�شاد  بناء  يف  وامل�شاهمة  والإنتاجية  الأداء 

 . روؤية اأبوظبي 2030 

•• دبي-الفجر:

يجري العمل حالياً على دمج برنامج 
2020 دبي للتدريب املهني  اإك�شبو 
املنطقة  اأطلقتها  مع مبادرة مماثلة 
احل��رة جلبل على جافزا ؛ من اأجل 
اأوىل  لت��خ��اذ  ال�شباب  فر�س  تعزيز 

خطاهم يف �شوق العمل. 
ينتقل  التفاهم،  مذكرة  ومبقت�شى 
وحمتواه  لإك�شبو  التابع  الربنامج 
لي�شبح جزءاً من مبادرة “طموحي” 
املنطقة  وت���دي���ره���ا  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
احل���رة جل��ب��ل ع��ل��ى ج��اف��زا، املنطقة 
احلرة الرائدة ة يف الإمارات ومركز 
اللوج�شتية  واخل����دم����ات  ال���ت���ج���ارة 
للمنطقة باأ�شرها. ويتلخ�س الهدف 
برنامج  من هذه اخلطوة يف توفري 
م��ت��ك��ام��ل ي��ن��ط��وي ع��ل��ى امل���زي���د من 
عدد  لدعم  املهني  التدريب  خيارات 
الإماراتيني  اخل��ري��ج��ني  م��ن  اأك����رب 
يف م�����ش��اره��م ال��وظ��ي��ف��ي ع��ن طريق 
واكت�شابهم  ل��ل��م��ع��رف��ة  حت�����ش��ي��ل��ه��م 
يف  الوظيفي  تدريبهم  اأثناء  اخلربة 

ال�شركات التي يلتحقون بها.  
علقت معايل رمي  املنا�شبة  ويف هذه 
اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���ش��م��ي، وزي�����رة دول���ة 
ال�������دويل، مدير  ال���ت���ع���اون  ل�������ش���وؤون 
دبي   2020 اإك�����ش��ب��و  م��ك��ت��ب  ع����ام 
على  دب�����ي   2020 اإك�������ش���ب���و  ي���رك���ز 
يتجلى  م��ا  وه��و  اجل��م��اع��ي  التفكري 
“توا�شل  ال��رئ��ي�����ش��ي  م��و���ش��وع��ه  يف 
وميكننا  امل�شتقبل.  و�شنع  ال��ع��ق��ول 
حت��ق��ي��ق ه����ذه ال��غ��اي��ة ب��ال��ع��م��ل معاً 
لتمكني �شبابنا وت�شليحهم باملهارات 
الالزمة مل�شاعدتهم يف �شنع م�شتقبل 
م�شرق ينعمون به. واأ�شافت معاليها 
�شي�شتفيد من هذه املبادرة الطموحة 
على  كذلك  بالنفع  و�شتعود  �شبابنا، 
الرتقاء  اإىل  ن�شعى  بينما  وط��ن��ن��ا، 
املعرفة  على  ق��ائ��م  متنوع  باقت�شاد 
هنا يف الدولة. ال�شباب هم م�شتقبل 
ه��ذا الوطن وك��ل وط��ن، ول��ذا علينا 
التي  امل���ه���ارات  ب��اأف�����ش��ل  ت�شليحهم 

تفيدهم يف حياتهم العملية. 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  اإىل  وا����ش���ت���ن���اداً 
التدريب  ب��رن��ام��ج  ي�����ش��م  ال��ع��امل��ي��ة، 

اإليه  ال�����ذي و����ش���ل  ال��ت��ط��ور  مب����دى 
ف��ري��ق امل��ت��درب��ني ب��اإك�����ش��ب��و 2020 
دبي، يف اجلانبني ال�شخ�شي واملهني، 
ول ي����زال����ون ي���وا����ش���ل���ون ال��ع��م��ل يف 
يف  ب�شمتهم  ل���رتك  اإك�����ش��ب��و  م��ك��ت��ب 
هذا احلدث العاملي .  واأ�شاف نتطلع 
؛  طموحي  مبتدربي  الرتحيب  اإىل 
قدراتهم  م��ن  ون��ط��ور  لندعمهم  ل 
فح�شب، بل لن�شتفيد نحن اأي�شاً مما 
حدث  اأول  يف  ب��ه  امل�شاهمة  ميكنهم 
اإك�شبو دويل يقام يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط واأفريقيا وجنوب اآ�شيا. 
اأطلق برنامج التدريب املهني باإك�شبو 
 ،2016 اإب����ري����ل  يف  دب����ي   2020
وتلقى طلبات من اأكرث من 2700 
خريجا   150 منهم  اختري  خ��ري��ج، 
ابتكارية  ت��ق��ي��ي��م  ل��ع��م��ل��ي��ة  خ�����ش��ع��وا 
ل�شوق  الالزمة  املهارات  اأ�شا�س  على 
العمل، من بينها الإبداع والتوا�شل 

والعمل بروح الفريق. 
واخ��ت��ري م��ن ب��ني ه����وؤلء املر�شحني 
ب���ه���م يف  ل���ل���رتح���ي���ب  27 خ���ري���ج���اً 
دبي  يف  دب��ي   2020 اإك�شبو  م��وق��ع 
التدريبي  الربنامج  لبدء  اجل��ن��وب، 
الذي مدته ت�شعة اأ�شهر، وقد اأ�شبح 
يف  فاعلني  اأع�شاًء  املتدربون  ه��وؤلء 
فريق العمل ي�شاهمون يف التح�شري 

للحدث العمالق. 
وق���د اأع���رب���ت ع��ائ�����ش��ة ال��ن��ع��ي��م��ي عن 
 2020 اإك�شبو  �شرورها بالتدرب يف 
دب��ي:  لقد ك��ان من دواع��ي �شروري 
عمل  ف���ري���ق  ج���ان���ب  اإىل  اأع���م���ل  اأن 
اإك�شبو  متميز تعلمت منه الكثري يف 
2020 دبي .  وتابعت: لقد تعلمت 
يف م����دة ق�����ش��رية اأم��������وراً ك���ث���رية يف 
جوانب خمتلفة. اإن جميع املتدربني 
اأن ه��ذه فر�شة  ي��درك��ون ج��ي��داً  هنا 
كبري  ح��دث  م��ن  لال�شتفادة  ثمينة 
العربية  الإم��ارات  اأهميته لدولة  له 
بذل  على  ع��ازم��ون  ونحن  ؛  املتحدة 
ك���ل م���ا ل��دي��ن��ا ل��ل��م�����ش��اع��دة يف اإب����راز 
تقدميه  احلبيب  لوطننا  ميكن  م��ا 
املجموعة  ه���ذه  �شتكمل    . ل��ل��ع��امل 
برنامج التدريب املهني هذا ال�شيف، 
وم���ع ه���ذا ف��ق��د ت��اأك��د ت��وظ��ي��ف عدد 

منهم يف اإك�شبو 2020 دبي. 

مكثفة  جمموعة  اإك�شبو  من  املهني 
التعليمية،  ال��وح��دات  من  ومتنوعة 
العملية  اخل���ربات  اكت�شاب  وف��ر���س 
اإك�شبو  يف  الإدارات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
ال�شوؤون  اإدارة  م��ن��ه��ا  دب���ي   2020
والفعاليات،  والت�����ش��ال،  التجارية، 

وامل�شرتيات، والتطوير العقاري. 
وي�����ش��ت��ف��ي��د امل����ت����درب����ون ك���ذل���ك من 
فر�س التوجيه والإر�شاد على اأيدي 
فر�س  وك��ذل��ك  اإك�شبو،  يف  اخل���رباء 
ال���ت���دري���ب ع��ل��ى ال���ق���ي���ادة م���ع اأح���د 

اأع�شاء فريق اإك�شبو 2020 دبي. 
ويتبع برنامج طموحي نهجاً مماثاًل 
الإماراتيني  للخريجني  يوفر  حيث 
التدريب الداخلي والتوظيف �شمن 
جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن ال�����ش��رك��ات يف 
املنطقة احل��رة.  وقد ح�شر مرا�شم 
بني  املربمة  التفاهم  مذكرة  توقيع 
معايل  وجافزا  دب��ي   2020 اإك�شبو 
و�شعادة  ال��ه��ا���ش��م��ي،  اإب���راه���ي���م  رمي 
���ش��ل��ي��م، رئي�س  ب���ن  اأح���م���د  ���ش��ل��ط��ان 
التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س 
العاملية-  دب�����ي  م����وان����ئ  مل��ج��م��وع��ة 
للمنطقة احلرة جلبل  الأم  ال�شركة 
الر�شميني  ال�����ش��رك��اء  واأح�����د  ع��ل��ي، 

نعتربها  والتي  دبي   2020 اإك�شبو 
فيها  ت����ت����الق����ى  م���ث���ال���ي���ة  �����ش����راك����ة 
م�شتدام  اأف�����ش��ل  غ��د  ببناء  اأه��داف��ن��ا 
توقيع  وي�شهم  امل�شتقبل.    لأج��ي��ال 
ما  حتقيق  يف  ه��ذه  التعاون  اتفاقية 
طموحي؛  ب��رن��ام��ج  يف  اإل��ي��ه  نتطلع 
عدد  اأك���رب  اإع�����داد  اإىل  ن�شعى  ح��ي��ث 
وت�شليحهم  الإم��ارات��ي  ال�شباب  م��ن 
الوا�شعة  واملعرفة  الالزمة  باملهارات 
واخلربات العملية ل�شد الحتياجات 
الإماراتي،  العمل  �شوق  يف  املتنوعة 

�شواء يف القطاع العام اأو اخلا�س.

لإك�شبو 2020 دبي.  
اإتاحة  امل����ذك����رة  اأح����ك����ام  وت��ت�����ش��م��ن 
ال����ف����ر�����ش����ة ل�����ع�����دد م������ن م���ت���درب���ي 
برناجمهم  لإك����م����ال  “طموحي” 
دبي؛   2020 اإك�شبو  يف  التدريبي 
حيث �شيت�شنى لهم العمل اإىل جانب 
ن��خ��ب��ة م����ن اخل�������رباء م����ن خمتلف 
اأنحاء العامل يف العديد من الإدارات 

باإك�شبو 2020 دبي. 
ويف �شياق مت�شل علق �شعادة �شلطان 
بن �شليم قائاًل: تعزز هذه اخلطوة 
مع  الرا�شخة  �شراكتنا  م��ن  الهامة 

اإط��ار حر�س موانئ  »وي�شب هذا يف 
اإت���اح���ة الفر�س  ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى  دب���ي 
املحلية  ل�����ك�����وادرن�����ا  والإم�����ك�����ان�����ات 
وحتقيق  والنمو  للتطور  وجمتمعنا 
الزدهار وال�شتدامة وبناء م�شتقبل 
العمل على  اأف�شل وذلك من خالل 
القت�شاد  يف  اإيجابي  تاأثري  حتقيق 
هذه  تطلعاتنا  وت��ت��واف��ق  واملجتمع، 
واأ�شلوب ممار�شتنا لأعمالنا مع قيم 
الذي  احل���دث  دب��ي   2020 اإك�شبو 
يحتفل بقدرة الأفراد والأفكار على 
اإ�شراقا.  اأك���رث  مل�شتقبل  ال��ت��اأ���ش��ي�����س 
ي�����ش��ع��دن��ا ال��ت��ع��اون م���ع ���ش��رك��ائ��ن��ا يف 
يوفر  ال�����ذي  دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و 
لهم  تتيح  ثمينة  ف��ر���ش��ة  ملتدربينا 
ال��ع��م��ل يف ال��ت��ح�����ش��ري حل���دث عاملي 
من  ن���خ���ب���ة  ج�����ان�����ب  اإىل  ع�����م�����الق 
املجالت  خمتلف  م��ن  املتخ�ش�شني 
�شيك�شبهم  م���ا  وه����و  واجل��ن�����ش��ي��ات؛ 
�شتنفعهم  ال��ت��ي  ال��الزم��ة  اخل����ربات 
يف ال��وظ��ي��ف��ة ال���ت���ي ي��خ��ت��ارون��ه��ا يف 

امل�شتقبل .
العلي  ال�شياق نف�شه قال جنيب  ويف 
اإك�شبو  مل��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر 
“ن�شعد كثريا ونفتخر  2020 دبي 

القمة العربية الثانية لالكتتابات العامة 
الأولية تعلن عن �شركائها ال�شرتاتيجيني

•• دبي-الفجر:

اجلهة املنظمة للقمة العربية الثانية  اإ�س للموؤمترات”،  اإم  “يو  اأعلنت �شركة 
لالكتتابات العامة الأولية، عن قائمة ال�شركاء ال�شرتاتيجيني للقمة املقبلة، 
املالية،  ل���الأوراق  اأبوظبي  و�شوق  لندن،  بور�شة  مثل  رائ��دة  بور�شات  وبينهم 
وبور�شة فل�شطني، و�شوق م�شقط لالأوراق املالية، والبور�شة امل�شرية، والهيئة 
العربية لالكتتابات  القمة  ت�شتقطب  و�شوف  املالية يف م�شر.  للرقابة  العامة 
و�شركات  وبور�شات،  مال،  اأ�شواق  هيئات  من  وا�شعة  م�شاركات  الأولية  العامة 
وم�شارف اإقليمية، و�شت�شلط ال�شوء على اجلوانب الهامة يف تطبيق اكتتاب عام 
اأويل ناجح.  و�شرتكز القمة العربية الثانية لالكتتابات العامة الأولية ب�شكل 
اأموالها  روؤو�س  لتنمية  املنطقة  ال�شركات يف  اأمام  املتاحة  الفر�س  اأ�شا�شي على 
وتعزيز قيمتها املالية من خالل الكتتابات العامة الأولية.  وت�شلط النقا�شات، 
اأهم  ا�شتثمارية، ال�شوء على  اإ�شدار وبور�شات وبنوك  التي �شتقدمها �شركات 
تطورات القت�شاد الكلي وتاأثريها على الأ�شواق. وتعترب القمة من�شة فكرية 
اكتتابات  تنفيذ  �شبل  حول  النظر  ووجهات  املعلومات  لتبادل  امل�شتوى  رفيعة 
عامة اأولية ناجحة، وتقدمي الإر�شاد بخ�شو�س ال�شيا�شات والت�شريعات املالية 
التنويع  ا�شرتاتيجيات  �شتتناول  كما  امل���ال.  راأ����س  زي���ادة  اأن�شطة  تنظم  ال��ت��ي 
القت�شادي املتاحة و�شتقدم نقا�شات مف�شلة حول حت�شني ال�شيولة يف الأ�شواق 
الإقليمية.  وتنعقد القمة حتت رعاية �شركتي اأيه اأو اإن للتاأمني وما�شرت كارد، 
وبنوك  وبور�شات  اإقليمية  �شركات  من  م�شاركاً   150 من  اأكرث  و�شت�شت�شيف 
الأولية  العامة  لالكتتابات  العربية  القمة  و�شت�شهد  ه��ذا  تنظيمية.  وهيئات 
جل�شات حوارية خلرباء بارزين يف القطاع، من بينهم را�شد املن�شوري، الرئي�س 
التنفيذي لبور�شة لندن؛  الرئي�س  التنفيذي لبور�شة قطر؛ ونيخيل را�شي، 
واأحمد عوي�شة، الرئي�س التنفيذي لبور�شة فل�شطني؛ ويعرب عو�س البادي، 
�شالح  ب��ن  واأح��م��د  ال�شعودية؛  املالية  ال�شوق  هيئة  يف  الكتتاب  وح��دة  رئي�س 
املرهون، مدير عام �شوق م�شقط لالأوراق املالية؛ وعبد العزيز العمادي، مدير 
الثانية لالكتتاب  العربية  القمة  اأن  اإىل  ي�شار  بور�شة قطر.   الإدراج يف  اإدارة 
العام الأويل تقام يومي 14 و15 مار�س اجلاري يف فندق �شرياتون خور دبي. 

» الإمارات للتحكيم البحري «
 و» دار القرار« يوقعان مذكرة تفاهم

•• دبي -وام:
وقع مركزا الإم��ارات للتحكيم البحري والتحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون 
بينهما  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  التفاهم  م��ذك��رة  القرار”  دار   “ العربية  اخلليج  ل���دول 
وامل�شاهمة يف ن�شر ثقافة التحكيم.  وقع املذكرة عن مركز الإمارات للتحكيم البحري 
ماجد عبيد بن ب�شري نائب رئي�س جمل�س الأمناء اأمني عام املركز .. فيما وقعها عن 
“ دار القرار “ اأحمد جنم عبداهلل النجم اأمينه العام. واأكد اجلانبان اأهمية التعاون 
بالبدائل  والتعريف  التحكيم  ثقافة  ن�شر  اأج��ل  من  ا�شرتاتيجية  �شراكة  وتاأ�شي�س 
اإعداد وتاأهيل وتدريب جيل من  امل�شاهمة يف  اإىل  اإ�شافة  املنازعات  ال�شلمية لف�س 

املحكمني القانونيني لتمكينهم من الف�شل يف املنازعات التحكيمية املحالة اإليهم.

اإك�شبو 2020 دبي واملنطقة احلرة جلبل علي يعمالن معًا
 على توفري املزيد من فر�س التدريب املهني لل�شباب الإماراتي

طالب من جامعة اأبوظبي ي�شممون �شيارة عالية الكفاءة يف تر�شيد الوقود
•• اأبوظبي-وام:

د�شنت جامعة اأبوظبي �شيارة ذات كفاءة عالية يف تر�شيد الوقود 
�شممها فريق علمي من طالب كلية الهند�شة برعاية “�شركة 
فعاليات  يف  م��رة  لأول  مل�شاركتهم  ا���ش��ت��ع��داداً  اأبوظبي”  �شل 
“م�شابقة ماراثون �شل البيئي- اآ�شيا 2017” والتي تقام يف 

الفرتة من 16 اإىل 19 مار�س اجلاري يف �شنغافورة.
وك�شف الفريق النقاب عن ال�شيارة اجلديدة خالل احلفل الذي 
اأقيم يف حرم اجلامعة باأبوظبي بح�شور �شعادة علي بن �شعيد 
بن حرمل الظاهري رئي�س جمل�س جامعة اأبوظبي التنفيذي 
والدكتور تريي موتيك نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون الإدارية 
والدكتور علي نظمي نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون الأكادميية 
حمدي  وال��دك��ت��ور  باجلامعة  الهند�شة  كلية  وعميد  ب��الإن��اب��ة 
ال�شيباين ع�شو هيئة تدري�س ق�شم الهند�شة امليكانيكية بكلية 
والتنفيذية  الإداري���ة  الهيئتني  اأع�شاء  من  ونخبة  الهند�شة 

بجامعة اأبوظبي. واأكد الدكتور حمدي ال�شيباين ع�شو هيئة 
اعتزاز  الهند�شة  بكلية  امليكانيكية  الهند�شة  ق�شم  ت��دري�����س 
اجلامعة مب�شاركة نحو 13 طالباً يف فريق العمل على ال�شيارة 
واإدارة  ابتكارها وت�شميمها وتنفيذها  وما بذلوه من جهد يف 
والت�شويقية  والإبداعية  والإداري���ة  التقنية  النواحي  خمتلف 
التي تطلبها خمتلف مراحل العمل على هذا امل�شروع املتميز 
وذلك للتاأكد من توافق معايري ال�شيارة واأدائها مع متطلبات 

. وقوانني م�شابقة ماراثون �شل البيئي- اآ�شيا 2017 
ولفت اإىل اأن اأهم الدرو�س التي تعلمها وا�شتفاد منها الفريق 
اأ�شهر العمل امل�شنى على بناء ال�شيارة هو القدرة على  خالل 
والتفكري  املفاجئة  والتحديات  للعقبات  مبتكرة  حلول  اإيجاد 
ال��ن��ق��دي ال�����ش��ري��ع وم���ه���ارات الإب�����داع وال��ت��ع��ل��م م��ن الأخطاء 
ال�شابقة وتعزيز مهارات التوا�شل فيما بينهم والرتكيز على 
ببعد  والتمتع  والثقة  الآراء  وتبادل  والنقا�س  التفاهم  اأهمية 

النظر للتخطيط وا�شتباق اأي عامل طارئ.

واأو�شح فريد عباوي اأوربانو رئي�س الفريق اأن م�شاركة الفريق 
اآفاقاً  يفتح  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن  البيئي  ���ش��ل  م���اراث���ون  م�شابقة  يف 
جديدة لطلبة الهند�شة باجلامعة ويوؤكد جدارتهم وقدرتهم 
الذي  الأك��رب  التحدي  العاملي ولعل  امل�شمار  التناف�س يف  على 
واجهنا كفريق هو حر�شنا على اأن ل نعتمد على وجود اأع�شاء 
الهيئة التدري�شية للم�شاعدة يف اأي عقبة ت�شميمية اأو تقنية اأو 
ميكانيكية واجهتنا بل كنا نتوجه لهم للن�شح والإر�شاد فقط 

خالل فرتة العمل على م�شروع ال�شيارة .
البداية  الفريق منذ  اإن  الفريق  اأع�شاء  اأحد  اأ�شلم  وقال فهد 
ا�شتثمر قدراً كبرياً من الوقت يف مراجعة امل�شاركات ال�شابقة 
اأخطائهم  م��ن  للتعلم  املتناف�شة  ال��ط��الب��ي��ة  ال��ف��رق  ملختلف 

وحتديد نقاط ال�شعف والقوة يف ت�شميماتهم ال�شابقة .
الفريق الطالبي  اأع�شاء هذا  اأحد  اعتزازه بكونه  اإىل  م�شرياً 
الطالبية  ال��ف��رق  خم��ت��ل��ف  م��ع  �شيتناف�س  ال����ذي  ال��ه��ن��د���ش��ي 

امل�شاركة من اأنحاء العامل.
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ال�شيخ  ���ش��م��و  م���ه���رج���ان  ام�������س  اخ��ت��ت��م 
���ش��ل��ط��ان ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان ال����دويل 
احل��ادي ع�شر للقدرة الذي نظمه نادي 
�شموه  رع����اي����ة  الم���������ارات حت����ت  ت������راث 
بالتعاون والتن�شيق مع مركز �شلطان بن 
زايد للثقافة والعالم واإحتاد المارات 
العربي  اجل�����واد  وم��ن��ظ��م��ة  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
واأكادميية بوذيب للفرو�شية يف ميادين 
ق��ري��ة ب��وذي��ب ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق��درة مبدينة 
 11 6 اإىل  ال���ف���رتة م���ن  اخل��ت��م خ���الل 
مار�س اجلاري مب�شاركة وا�شعة من قبل 
الفر�شان والفار�شات واإ�شطبالت الدولة 
يف  الفرو�شية  واأندية  وااخلا�شة  العامة 
ال��دول��ة وح�����ش��ور لف��ت ل��ع��دد م��ن كبار 
ال�شخ�شيات العاملية ذات ال�شلة بريا�شة 
ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  وحت��ت  الفرو�شية. 
�شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث 
الإم�������ارات ت����وج ���ش��ع��ادة ���ش��ن��ان املهريي 
والفعاليات  لالأن�شطة  التنفيذي  املدير 
و�شعادة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
املدير  املحريبي  جابر  حممد  اهلل  عبد 
نادي  يف  امل�شاندة  للخدمات  التنفيذي 
ت��راث الم��ارات يف قرية بوذيب العاملية 
باملراكز  الفائزين  ام�س  ع�شر  للقدرة 
الثالثة الأوىل ل�شباق كاأ�س �شمو ال�شيخ 
�شلطان بن زايد اآل نهيان للقدرة مل�شافة 
240 كلم امل�شنف دوليا بثالثة جنوم.. 
حيث اإنتزعت كاأ�س وبطولة ال�شباق وفق 
بنود ونظام النقاط يف بروتوكول بوذيب 
الفار�شة الأرجنتينية مارتينا �شبالنزون 
اإ�شطبالت في�شل بن زعل اخلا�شة  من 
اأوبني�س  د���س  فيزر  اجل���واد  �شهوة  على 
�شيارة  ع��ب��ارة ع��ن  ون��ال��ت ج��ائ��زة عينية 

فاخرة.
الفار�شة فاطمة  الثاين  وحلت يف املركز 
جا�شم املري من اإ�شطبالت ديباوي على 
�شهوة اجلواد اإدل اإجبار ريكو.. وجاء يف 
بت  �شياء  وليد  الفار�س  الثالث  امل��رك��ز 
ال�شبابي  اإ���ش��ط��ب��الت  م��ن  ال��دي��ن  �شياء 

على �شهوة اجلواد لورماردورجنو.
الفائزين  كما توج املهريي واملحريبي.. 

باملراكز الثالثة الأوىل يف نف�س ال�شباق 
اإط�����ار قوانني  ال�����ش��رع��ة يف  ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
نال  ح��ي��ث  للفرو�شية  ال����دويل  الحت����اد 
املركز الأول الفار�س حمد عبيد حممد 
اإب���راه���ي���م م���ن اإ���ش��ط��ب��الت امل��ي��ن��اء على 
ب����ارك فيدرر..  ك��ل��ك��ت��ا  اجل�����واد  ���ش��ح��وة 
الفار�شة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ح��ل��ت يف  ف��ي��م��ا 
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة م��ارت��ي��ن��ا ���ش��ب��الن��زون من 
اإ�شطبالت في�شل بن زعل اخلا�شة على 
�شهوة اجلواد فيزر د�س اأوبني�س.. وحل 
يف املركز الثالث الفار�س وليد �شياء بت 
ال�شبابي  اإ���ش��ط��ب��الت  م��ن  ال��دي��ن  �شياء 

على �شهوة اجلواد لورماردورجنو .
كما مت تتويج الفائزين باملراكز الثالثة 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ك���اأ����س  ���ش��ب��اق  يف  الأوىل 
ذات  نهيان للخيول  اآل  زايد  �شلطان بن 
كيلومرت   100 مل�شافة  اخلا�شة  امللكية 
كي�شيليا  اآن�����ا  ال��ف��ار���ش��ة  خ��ط��ف��ت  ح��ي��ث 
ال�شباق  وك��اأ���س  بطولة  الأوراغ����وي  م��ن 
ون��ال��ت ال�����ش��ي��ارة ال��ف��اخ��رة ع��ل��ى �شهوة 
الفر�س اأبرليا بارك اململوك ل�شطبالت 
في�شل بن زعل.. وجاء يف املركز الثاين 
اإ�شطبالت  ليت�س من  فا�شوندو  الفار�س 
العني على �شهوة الفر�س �شاجيا توندر 
الفار�شة  الثالث  املركز  على  ..وح�شلت 
اإ�شطبالت  م���ن  ك����ورا  دي�����ورت  اأم��ل��ي��ان��و 

العني على �شهوة اجلواد اآر اإ�س فوجو.
على من�شة  اأق��ي��م  ال���ذي  احل��ف��ل  و�شمل 
للقدرة  العاملية  بوذيب  بقرية  التتويج 
التاأهيلي  ال�شباق  يف  امل�شاركني  تكرمي 
�شهد  ك��م��ا   .. ك��ي��ل��وم��رتا   20 مل�����ش��اف��ة 
ح��ف��ل ت��ك��رمي ال���ي���وم اخل��ت��ام��ي تكرميا 
املتحدثني  امل��ه��رج��ان،  ل�شيوف  خ��ا���ش��ا 
للقدرة  الدولية  ال��ن��دوة  يف  وامل�شاركني 
الراعية  ال�شركات  اىل  ا�شافة  واحل��ك��ام 
للمهرجان وهي �شركة امل�شعود لل�شيارات 
القناة   - ل���الع���الم  اب���وظ���ب���ي  و����ش���رك���ة 
الر�شمي  ال��ن��اق��ل   - ال��ث��ان��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
النفايات  ت���دوي���ر  و���ش��رك��ة  ل��ل��م��ه��رج��ان 
ال�������ش���ي���اح���ي ممثال  وف����ري����ق الر�������ش������اد 
كما  زه��ورن��وك��ل��ي...  كي�شينيا  بال�شيدة 
الرا�شدي  �شامل  احمد  امل��درب��ني  تكرمي 

وعلي �شعيد العامري حيث اأثنت اللجنة 
العليا املنظمة على جهودهم وما بذلوه 
من عمل �شادق مثمر، كان له اأثر كبري 

يف جناح فعاليات املهرجان.
كل  �شعادة  اخلتام  حفل  فعاليات  ح�شر 
م��ن ع��ب��د اهلل ف��ا���ش��ل م��دي��ر ع���ام ديوان 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س الدولة  مم��ث��ل ���ش��اح��ب 
والدكتور غامن حممد الهاجري الأمني 
العام لحتاد المارات للفرو�شية و�شنان 
لالأن�شطة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  امل���ه���ريي 
والفعاليات رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
وعبد اهلل حممد جابر املحريبي املدير 
ومن�شور  امل�شاندة  للخدمات  التنفيذي 
الأول  ال��ن��ائ��ب  املن�شوري  عمهي  �شعيد 
ملدير عام مركز �شلطان بن زايد للثقافة 
العالمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  والع������الم 
وامل��ه��ن��د���س اأح���م���د ع�����ادل ع��ب��د ال�����رازق 
م�شت�شار �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل 
�شيوف  من  وجمع  للفرو�شية..  نهيان 

املهرجان واملهتمني بريا�شة القدرة.
حممد  غ��امن  الدكتور  ثمن  جانبه  م��ن 
الهاجري الأمني العام لحتاد المارات 
�شلطان  ال�شيخ  �شمو  جهود  للفرو�شية 
بن زايد ال نهيان ممثل �شاحب ال�شمو 

رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث المارات 
�شموه  يقدمها  التي  واملتميزة   الكبرية 
الم���ارات  دول���ة  يف  الفرو�شية  لريا�شة 
ال����ق����درة ب�شكل  ب�����ش��ك��ل ع����ام و���ش��ب��اق��ات 
خا�س.. وقال ان متابعة �شموه الدائمة 
ودعمة للفر�شان ي�شكل دعما كبريا لهذه 

الريا�شة.
ت�شريح  يف   - ال�����ه�����اج�����ري  وا�������ش������اف 
�شمو  ملهرجان  زي��ارت��ه  مبنا�شبة  خ��ا���س 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ 
يومه  للقدرة يف  ع�شر  احل���ادي  ال���دويل 
العاملية  ب���وذي���ب  ق��ري��ة  اأن   - اخل��ت��ام��ي 
من  تقدمه  مب��ا  دائ��م��ا  متميزة  ل��ل��ق��درة 
خ���دم���ات وا����ش���ل���وب ع��م��ل .. ون���ح���ن يف 
احتاد المارات للفرو�شية نحر�س على 
والفر�شان  العاملني  لت�شجيع  التواجد 
على ال�شتمرار يف م�شاركاتهم ب�شباقات 

هذه الريا�شة النبيلة.
وحول امل�شارات الطبيعية التي تعتمدها 
ق��ري��ة ب��وذي��ب يف ال�����ش��ب��اق��ات.. ق��ال انها 
ف��ك��رة م��ت��م��ي��زة ورائ�����دة ون��ح��ن يف دولة 
المارات نتميز بالتوع والبتكار وتقدمي 
بوذيب  ب���رت���وك���ول  وا����ش���ف���ا  اجل����دي����د.. 
جتربة  ب��اأن��ه  والتحمل  ال��ق��درة  ل��رك��وب 

رائدة ورائعة ت�شع مزيدا من اخليارات 
الربتوكول  وف��ق  �شواء  املت�شابقني  ام��ام 

اوالقوانني املتبعة.
ي�شعى  ال��ف��رو���ش��ي��ة  احت����اد  ان  وا����ش���اف 
واخلطط   التجارب  كل  من  لال�شتفادة 
الريا�شة  ب��ه��ذه  الرت���ق���اء  اإىل  ال��رام��ي��ة 
باملهرجان  م�شيدا  الأ���ش��ي��ل��ة..  العربية 
لفر�شان  م��ه��م��ا  راف�������دا  ي�����ش��ك��ل  ال������ذي 
وف���ار����ش���ات وف��رو���ش��ي��ة الم������ارات بوجه 

خا�س والعامل بوجه عام.
وك���ان���ت ق��ري��ة ب���وذي���ب ق���د ���ش��ه��دت على 
لليوم  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال�������ش���ب���اق���ات  ه���ام�������س 
خ���ت���ام ال�����ش��ب��اق ال��ت��اه��ي��ل��ي مل�����ش��اف��ة 20 
النا�شئة  م���ن  ف���ار����ش���ا   16 ل��ن��ح��و  ك��ل��م 
للفرو�شية  ب��وذي��ب  لأك��ادمي��ة  املنت�شبني 
وهدف  الم����ارات  ت���راث  ل��ن��ادي  التابعة 
وتعليمهم  امل�شاركني  تاأهيل  اإىل  ال�شباق 
وكيفية  القدرة  رك��وب  ريا�شة  اأ�شا�شيات 
التعامل مع اخليل والتناغم مع امل�شارات 
الطبيعية حيث مت اإعتماد م�شافة قدرها 
كيلومرت واحد بالن�شبة لهذه الفئة من 

امل�شاركني.
اأما الفر�شان الذين انهوا ال�شباق بنجاح 
مفتوحة  الفر�شة  اأم��ام��ه��م   ف�شت�شبح 

الر�شمية  التاأهيلية  ال�شباقات  خلو�س 
بدءا من  40 كلم.. ويعترب هذا ال�شباق 
اأكادميية  وعمل  برنامج  ا�شا�شيات  م��ن 
لتوجيهات  تنفيذا  للفرو�شية  ب��وذي��ب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
الفر�شان  م���ن  امل���زي���د  واإع������داد  ب��ت��اأه��ي��ل 
ال�شن  و�شغار  النا�شئة  من  والفار�شات 
ل��ي��ك��ون��وا ف���ر����ش���ان امل�����ش��ت��ق��ب��ل يف اإط����ار 
بوذيب  اأطلقته  ال��ذي  الوطني  امل�شروع 
 2004 عام  اإبريل  مطلع  اإن�شائها  منذ 
امل�شاركون  امل��ه��رج��ان رف��ع  وع��ق��ب خ��ت��ام 
ر�شالة حمبة لراعي احلدث �شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان معربين  اآل  زاي����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
ودعوتهم  �شموه  مل��ب��ادرة  تقديرهم  ع��ن 
الثقافية  التظاهرة  ه��ذه  يف  للم�شاركة 
مدى  تعك�س  التي  الريا�شية  الرتاثية 
���ش��م��وه ع��ل��ى الرتقاء  اه��ت��م��ام وح��ر���س 
وخارجها..  ال��دول��ة  داخ���ل  بالفرو�شية 
الهتمام  م�����ش��روع  تطوير  على  وتعمل 
تعك�س  كما   .. الأ�شيل  العربي  باجلواد 
ري��ادة الإم���ارات يف رفع م�شتوى ريا�شة 
الدولية..  امل��وا���ش��ف��ات  اإىل  ال��ف��رو���ش��ي��ة 
متمنني ل�شموه ال�شحة والعافية ومديد 
العمر ليظل العنوان الأهم واملتناغم يف 

اإن�شاين  حوار  وبناء  الريا�شة  هذه  ن�شر 
وفعالياتها  ن�شاطاتها  خالل  من  خالآق 
التي �شعدنا باأن نكون جزءا من احلدث. 
ورفاقهم  ال��ف��ائ��زي��ن  ال��ب��ه��ج��ة  وغ���م���رت 
لت�شجيعهم  ح�����ش��روا  ال���ذي���ن  وذوي���ه���م 
يف  مهما  اإن�شانيا  ب��ع��دا  ت�شكل  ب���ادرة  يف 
كرنفالية  ب��اأج��واء  تزينت  ال��ت��ي  ب��وذي��ب 
اأ���ش��ف��ت ج��م��ال وب��ه��اء اإ�شافيني  خ��الب��ة 
الفتية  القرية  لهذه  الذهبية  للرمال 
، ك����ذل����ك ن���خ���ب���ة م����ن م������الك وم���رب���ي 
العامة  الإ�شطبالت  واأ�شحاب  اخليول 
واخل��ا���ش��ة امل�����ش��ارك��ة يف م��ه��رج��ان �شمو 
ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان الدويل 
وا�شعة  مب�شاركة  للقدرة  ع�شر  احل��ادي 
الفر�شان  م��ن  وال�شفوة  اخل��ي��ار  بينهم 
ال�شيوف  من  نخبة  وح�شور  واخل��ي��ول 
من  واع��الم��ي��ني  العاملية  وال�شخ�شيات 
عدة دول عربية واجنبية بالإ�شافة اىل 
الإعالم املحلي الذي اأكد ح�شورا مميزا 
املهرجان  فعاليات  وتغطية  متابعة  يف 
احلدث  نقل  يف  اأ�شهمت  عالية  مبهنية 

اإىل الراي العام ب�شورة راقية.
ومع ختام فعاليات املهرجان زار ما يربو 
العربية  ال����دول  م��ن  ���ش��ائ��ح   100 ع��ن 
والأج��ن��ب��ي��ة م��ع اأ���ش��ره��م ق��ري��ة بوذيب 
والتعرف  ل���الط���الع  ل��ل��ق��درة  ال��ع��امل��ي��ة 
حر�شت  حيث  امل��ه��رج��ان  فعاليات  على 
اإع������داد برنامج  امل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة 
�شياحية  ج�����ولت  ���ش��م��ل  ل��ه��م  ���ش��ي��اح��ي 
متنوعة منها جولة �شياحية يف امل�شارات 
القدرة  �شباقات  للتعرف على  الطبيعية 
لال�شتمتاع  ال�شحراء  عمق  يف  وج��ول��ة 
بها  تتميز  التي  ال�شحراوية  بالطبيعة 
اأخرى  �شياحية  الم���ارات وج��ول��ة  دول��ة 
الرتاثية  وال��ق��ري��ة  ال�شعبي  ال�����ش��وق  يف 
املجتمع  وتقاليد  ع���ادات  على  للتعرف 
الم���ارات���ي وج��ول��ة م��ي��دان��ي��ة لالطالع 
والأهتمام  الأح�شنة  فح�س  اآل��ي��ة  على 
وال����ع����ن����اي����ة ب���ه���ا م�����ن خ������الل ال���ع���ي���ادة 
ال��ب��ي��ط��ري��ة وحت�����ش��ريه��ا ل���ل���دخ���ول يف 

جولت ال�شباق.
البالغة  ���ش��ع��ادت��ه��م  ع���ن  ال�����ش��ي��اح  وع���رب 

ال�شتقبال  ح�����ش��ن  م����ن  �����ش����اه����دوه  مل����ا 
العادات  على  والتعرف  ال�شيافة  وك��رم 
الم��ارات��ي��ة خا�شة جت��رب��ة رك���وب البل 
والح�شنة ونق�س احلناء والتعرف على 
الرتاثية  وال��ب��ي��وت  ال��ي��دوي��ة  امل�شغولت 

وريا�شة ال�شقور.
اأوكرانيا  م���ن  ي��و���ش��ف  ل��ي��ان��ور  وق���ال���ت 
والتي تعمل م�شيفة طريان اأنها �شعيدة 
م�شيدة  لل�شباق  ال��رائ��ع  بالتنظيم  ج��دا 
�شحة  على  حتر�س  التي  ال�شباق  باآلية 
اإتباع  وك��ذل��ك  الأوىل  ب��ال��درج��ة  اخل��ي��ل 
ال��ط��رق احل��دي��ث��ة م��ن خ��الل ا�شتخدام 
ال�شباق..  ملتابعة  الك��رتون��ي��ة  ال�شرائح 
اأن��ه��ا مل ت��ك��ن ت��ت��وق��ع اأن حتظى  وق��ال��ت 
اأود  واأ���ش��ادت  ال��ف��ري��دة..  التجربة  بهذه 
�شوفيا  واآن  و���ش��ري��ن  و�شلينا  وك��الغ��ا 
من فرن�شا بح�شن التنظيم وعربن عن 
بالتواجد  البالغة  و�شعادتهن  اإعجابهن 
يف ال�����ش��ح��راء وق���د ت��ع��رف��ن ع��ل��ى عديد 
ال�شعبي  امل��وروث  يف  والتقاليد  املفردات 
الماراتية  التقاليد  اإح���دى  الم��ارات��ي 
ال���ش��ي��ل��ة ك��م��ا ق��دم��ن ���ش��ك��ره��ن ل�شمو 
راعي  نهيان  اآل  زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ 
الفائزين  تتويج  املهرجان. وعقب حفل 
املهرجان  لقيه  ال���ذي  الكبري  وال��ن��ج��اح 
عربت اللجنة العليا املنظمة عن �شعادتها 
ال���ذي حظي مب�شاركة  ال��رائ��ع  ب��اخل��ت��ام 
لفت  وح�شور  القدرة  جن��وم  من  نخبة 
دول  من  البارزة  ال�شخ�شيات  من  لعدد 
كما عربت  للفعاليات..  واأجنبية  عربية 
وامل�شاركني  العليا  اللجنة  اأع�شاء  با�شم 
عن عميق �شكرها ل�شمو ال�شيخ �شلطان 
املهرجان على  راع��ي  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
جهوده يف دعم احلدث واجناحه ب�شورة 

تليق بفرو�شية المارات.
و�شكرت  الفائزين  العليا  اللجنة  وهناأت 
والداعمني  وال���رع���اة  امل��ن��ظ��م��ني  ج��م��ي��ع 
والعالم  العاملة  واللجان  للمهرجان 
الذين  امل���ج���ه���ول���ني  واجل����ن����ود  امل���ح���ل���ي 
لأ�شخم  املبهر  النجاح  ه��ذا  وراء  ك��ان��وا 
بوذيب  احت�شنتها  ل��ل��ق��درة  اح��ت��ف��ال��ي��ة 
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اختتام فعاليات مهرجان �شلطان بن زايد الدويل للقدرة و�شط احتفالية ريا�شية �شبابية كربى

نادي الإمارات ي�شتقبل وفد الحتاد ال�شربي لكرة القدم
ا�شتقبل حممود ح�شن ال�شم�شي رئي�س جمل�س اإدارة 
اإ�شماعيل العو�شي  نادي الإمارات بح�شور حممد 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي الإمارات، واأع�شاء 
جمل�س الإدارة را�شد اأحمد بطي ال�شام�شي، اأحمد 
العو�شي،  جابر  اأحمد  النعيمي،  ال�شمالن  حممد 
حممد عبد اهلل احلمادي، خليل اإبراهيم الطويل، 
وفد الحتاد ال�شربي لكرة القدم برئا�شة ميلوفان 
ال�شربي، كما �شم  رئي�س الحت��اد  نائب  جوريت�س 
امل�شت�شار  راي��ف��ات�����س  ل��ه م��ي��ل��وف��ان  امل���راف���ق  ال��وف��د 
مدير  جالوفيت�س  وب��ري��دراك  للمنتخبات،  الفني 
كاراجيت�س  واألك�شندر  ال�شربي  الريا�شي  امل��رك��ز 
بالحتاد  وال��ت�����ش��وي��ق  ال���ش��ت��ث��م��ار  رئ��ي�����س جل��ن��ة 

ال�شربي واألك�شاندرا م�شوؤولة الت�شويق يف الحتاد 
ال�شربي.

وجاءت زيارة نائب رئي�س الحتاد ال�شربي والوفد 
امل�شرتك  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  اإط���ار  ل��ه يف  امل��راف��ق 
بوفد  ال�شم�شي  وقد رحب حممود  اجلانبني،  بني 
الحتاد ال�شربي ناقاًل لهم حتيات ال�شيخ اأحمد بن 
تقديره  النادي، معربا عن  رئي�س  القا�شمي  �شقر 
وترحيبه لهم وداعياً ملزيد من التعاون بني النادي 
الأدوار  تكامل  حتقيق  على  ينعك�س  مبا  والحت���اد 

بني اجلانبني يف تطوير كرة القدم.
وج���رى خ��الل الج��ت��م��اع ال��ت��ط��رق ح��ول املجالت 
مع�شكرات  اإق��ام��ة  يف  بينهما  وال��ت��ع��اون  الريا�شية 

بينهما ال��ب��ع�����س وا���ش��ت��ف��ادة ف���رق ك���رة ال��ق��دم من 
اخلربات ال�شربية يف هذا املجال. 

واأكد حممود ال�شم�شي على اأن الزيارة اأبرزت مدى 
اأهمية ال�شداقة بني الطرفان كما مت بحث خمتلف 
بني  التعاون  وتعزز  التقارب  حتقق  التي  اجلوانب 
النادي والحتاد ال�شربي لكرة القدم مبا يعود على 

تطور قطاع ريا�شة كرة القدم يف نادي الإمارات.
على  ع�شاء  حفل  ال��ن��ادي  اأق���ام  ال��زي��ارة  نهاية  ويف 
�شرف نائب رئي�س الحتاد ال�شربي والوفد املرافق 
ل���ه وت��خ��ل��ل احل��ف��ل ت��ك��رمي اأ���ش��اط��ري ك���رة القدم 
رايفات�س،  وم��ي��الن  جوريت�س  ميلوفان  ال�شربية 

كما مت تبادل الدروع واأخذ ال�شور التذكارية.
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دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ش���م ال�شركة : “ هاي ليفل لوج�شتك�س “ )���س.ذ.م.م(  رقم الرخ�ش��ة : 545777 
عن�وانها : مكتب رقم 42 ملك جمارك دبي – ديرة – ميناء را�شد  - ال�شك�ل القانوين 
62920  مبوجب هذا   : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م  ذات م�شئولية حم���دودة     :
التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ال�شادر من اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب   ، اعاله  املذكور  ال�شركة  بانحالل  لديها 
العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  وامل�شدق   )2016/11/20( بتارخ  لل�شركاء  العمومية 
بتاريخ )2016/11/20(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
 : ه��ات��ف    - البطني  رق��ة  ل��الع��م��ال -  م��رك��ز منت  9( ملك   -  امل��ع��ني يف مكتب )10 
)2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ش����م امل�شفي :  يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني  
امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية “ مطعم اتيتيود برجر “ )���س.ذ.م.م(  وعنوانها  
: مكتب رقم fc12 ملك الحتاد العقارية �س م ع - ديرة – مردف  - وذلك مبوجب 
وامل�شدق   )2017/02/14( بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  القرار 
او  لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/02/14(   وعلى من لديه اعرتا�س 
 - 9( ملك مركز منت لالعمال   - املعني يف مكتب )10  امل�شفي  التقدم اىل  مطالبة 
رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا 
ن�شر هذا  تاريخ  45 يوما من  الثبوتية وذلك يف خالل  والأوراق  امل�شتندات  معه كافة 

العالن
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  ا�ش����م امل�شفي : 
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني 
امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية » هاي ليفل لوج�شتك�س » )�س.ذ.م.م( وعنوانها  : 
مكتب رقم 42 ملك جمارك دبي – ديرة – ميناء را�شد  وذلك مبوجب القرار ال�شادر 
ال�شيد  ل��دى  وامل�شدق   )2016/11/20( ب��ت��ارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
الكاتب العدل بتاريخ )2016/11/20(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم 
اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10 - 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف 
: )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  4715  / 2017 (

امل��نذر :  بنك اأبوظبي التجاري 
املنذر اإليه :  حممد �شلمان حممد �شاكر .   ) جمهول حمل الإقامة (

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )60،801.55( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  اأ�شبوع من 
)دودج  ن��وع  ( من  اأبوظبي   /  15 الفئة  37291/ خ�شو�شي/   ( رق��م  ال�شيارة 
دراجنو _ ا�شتي�شن ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،
   الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4698 / 2017 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  حممود م�شطفى علي حممد.   

درهم   ) وق��درة )24،170.00  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 54868/ خ�شو�شي /الفئة 13/ اأبوظبي  ( 
من نوع ) ميت�شوبي�شي لن�شر  _ �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

 اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4696 / 2017 (

 املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.
ب�شرعة  اإليه  املنذر  امل��ن��ذره  تنذر    . نا�شر حممد جبار  :  حممد  اإليه  املنذر 
الأق�شاط  ب�شداد  الإخالل  نتيجة  درهم  �شداد مبلغ وقدرة )80،152.00( 
تاريخ  م��ن  اأ���ش��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 
B/ عجمان  ( من نوع ) تويوتا كامري _  /الفئة  خ�شو�شي   /83155
�شالون ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/258  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه/1- ابراهيم حممد دريائي - جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ فرزاد عبداله نيك بور وميثله : ابراهيم ح�شن ابراهيم املال   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )337575 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
املوافق  2017/3/15    الرب��ع��اء   يوم  لها جل�شة  التام.  وح��ددت  ال�شداد  وحتى 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.6 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
�شيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل 

مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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بطل  ال�����وط�����ن�����ي  امل����ن����ت����خ����ب  لع��������ب 
للريا�شات  والم���ارات  اوروب���ا  بطولة 
ال�شوارع  ق��ت��ال  ف��ئ��ة  يف  الل��ك��رتون��ي��ة 
امل��ق��ات��ل ال��ذه��ب��ي حممد ال��ب��ن��اء حقق 
ل�شجل  ي�شاف  ج��دي��د  نوعياً  اجن���ازاً 
العربية  الم��������ارات  دول�����ة  اجن�������ازات 
اللكرتونية  ال��ري��ا���ش��ات  يف  امل��ت��ح��دة 
امل����رك����ز الول  ح���ي���ث ح�����ش��د ج����ائ����زة 
وامليدالية الذهبية يف بطولة كوفك�س 
اللكرتونية  الفرن�شية  للريا�شات 
فرن�شية  ك�����ان  م���دي���ن���ة  يف  امل���ق���ام���ة 
35 دول���ة  مب�����ش��ارك��ة ق��ي��ا���ش��ي��ة م���ن 
امل�شاركني  ال��الع��ب��ني  ع���دد  وي��ت��ج��اوز 
اوروبا  400 لعب من خمتلف دول 

والعامل العربي.
ون����ال ال��ب��ن��اء امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة يف 
امل����ب����اراة ال���زوج���ي���ة م���ع ن��ف��ي��د ا�شرف 
و����ش���ارك يف ال��ب��ط��ول��ة ك���ل م���ن حمد 
ال�����ش��ام�����ش��ي، م������روان ال���ه���ل���ي، ع���ادل 
ا�شرف  نفيد  �شلبي،  اجم���د  ع��ن��و���س، 
اي��ج��اب��ي��ة وح�شد  ن��ت��ائ��ج  وح��ق��ق��وا   ،
امليدالية الذهبية اجمد �شلبي يف فئة 
فئة   ) ال�شوارع  )مقاتلني   USF4

الفردي. 
وعلى �شعيد فئة الدول حقق الفريق 
للعبة  الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة  الإم���ارات���ي 

SFV )قتال ال�شوارع 5 (.
واأك��د بطل اوروب��ا والم��ارات الالعب 
اأن���ه يت�شرف  ال��ذه��ب��ي حم��م��د ال��ب��ن��اء 
�شاحب  اإىل  الجن�����از  ه���ذا  ب���اإه���دائ���ه 
زايد  ال�شيخ خليفة بن  الوالد  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإىل 
الأعلى حكام الإمارات تقديرا وعرفانا 
ال�شباب  لقطاع  ال��الحم��دد  بدعمهم 
وللريا�شات  ع���ام  ب�شكل  وال��ري��ا���ش��ة 

الإليكرتونية ب�شكل خا�س .
الدكتور  امل�شت�شار  ق��دم  جانبه  وم��ن 

اأكمل نادي الظفرة كافه ا�شتعداداته 
الدولية  ال��ظ��ف��رة  بطولة  لف��ت��ت��اح 
ال��ث��ال��ث��ة لكرة  ال����ودي����ة  ال�����ش��ن��وي��ة 
-2001 مواليد  للنا�شئني  القدم 

الفرتة  خ��الل  تقام  التي   2000
من 13 وحتى 19 مار�س احلايل 
اخلمي�س  ي��وم  ع�شر  تفتتح  وال��ت��ي 
امل��ق��ب��ل ب��اإ���ش��ت��اد ح���م���دان ب���ن زايد 
فرق  مب�شاركة  الغربية  باملنطقة 
اللقب  الإ�شباين)حامل  بر�شلونة 
 ) وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  البطولتني  يف 
واأتلتيكو مدريد الإ�شباين ورجيكا 
ي�������ش���ارك لأول  ال������ذي  ال����ك����روات����ي 
الظفرة  ل��ف��ري��ق  ،ب��الإ���ش��اف��ة  م���رة 
تختتم  والتي  البطولة  م�شت�شيف 
احل����ايل   3/18 ال�����ش��ب��ت  م�������ش���اء 
الثالثة  ال����ف����رق  ت�������ش���ل  و�����ش����وف 
و�شباح  م�����ش��اء  ل��ل��ب��الد  امل�����ش��ارك��ة 
13و14 مار�س احلايل عرب مطار 
دبي الدويل والتي تتوجه مبا�شرة 
مل���ق���ر اإق���ام���ت���ه���ا ب���ف���ن���دق و����ش���رتن 
الغربية  ب��امل��ن��ط��ق��ة  زاي����د  مب��دي��ن��ة 
امل�شاركة  البعثات  حجم  و�شيكون 
بينهم  من  بعثة  لكل  �شخ�شا   25

. لعبا   18
ووجه �شامل اأحمد املزروعي رئي�س 
للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة 
حمدان  ال�����ش��ي��خ  ل�����ش��م��و  ال�����ش��ك��ر   ،
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الريا�شة  راع��ي  الغربية  باملنطقة 
بالن�سء  ���ش��م��وه  اه��ت��م��ام  ..م���وؤك���داً 
وتوجيهات �شموه امل�شتمرة باأهمية 
ال����ق����ط����اع واحل������ر�������س على  ه�������ذا 
العمرية  الفئات  بطولة  ا�شتمرار 
كبرياً  اهتماماً  �شموه  ي��ويل  حيث 
ب��ق��ط��اع ال��ن��ا���ش��ئ��ني وال���ع���م���ل على 
ب�����ه، وثمن  ت���ط���وي���ره واله����ت����م����ام 
ظبي  اأبو  جمل�س  اهتمام  املزروعي 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ب��رئ��ا���ش��ة  ال��ري��ا���ش��ي 
بالن�سء  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان 
دعماً  متثل  البطولة  ب��اأن  موؤكدا   ،
الغربية  باملنطقة  التنمية  مل�شرية 
»اأبو  �شعار  حتت  تطويرها  وخطة 
ظبي 2030«، والتي متثل فر�شة 
الكروية  الظفرة  لأكادميية  رائعة 
مل��زي��د م��ن الح��ت��ك��اك م��ع مدار�س 
امل�شتويات  خمتلفة  عريقة  كروية 
تبادل  يف  ت�شهم  ف��ي��م��ا  وامل���واه���ب، 

اللجنة  اأك��م��ل��ت  وق����د  اخل������ربات . 
امل�شاهمة  اجل���ه���ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
البطولة  لإجن��اح  الرتتيبات  كافه 
البطولتني  يف  اأ����ش���ه���م���ت  ال����ت����ي 
ال�شياحي  ال����رتوي����ج  امل��ا���ش��ي��ت��ني 
على  الغربية  للمنطقة  وال��ث��ق��ايف 
، وال��ت��ي تتجدد  وج���ه اخل�����ش��و���س 
اإ�شرتاتيجية  اإط������ار  يف  اإق��ام��ت��ه��ا 
جمل�س اإدارة النادي برئا�شة �شالح 
اإدارة  امل���زروع���ي وجم��ل�����س  ج����ذلن 
فار�س  برئا�شة  ال��ق��دم  ك��رة  �شركة 
قاعدة  ل���ب���ن���اء  امل�����زروع�����ي  م���ك���ت���وم 
�شليمة وموؤ�ش�شة لقطاع النا�شئني، 
النجاح  ك��ت��ب لن��ط��الق��ت��ه��ا  وال��ت��ي 
الإدارة  جم��ل�����س  ي���ح���ر����س  ح���ي���ث 
لكي  ول��دت  والتي  ا�شتمرارها  على 
على  و�شيعملون  النجاح  لها  يكتب 

تطويرها عاماً بعد عام .
امل�شاركة  الثالثة  الفرق  بان  وذك��ر 
البطولة  و���ش��روط  لئحة  ت�شلمت 
والن�شف  الرابعة  يف  تنطلق  التي 
ب��ع��د ع�����ش��ر اخل��م��ي�����س املقبل  م���ن 
التقليدية  الفتتاح  مرا�شم  عقب 
العمرية،  ال���ب���ط���ولت  ت��ل��ك  مل��ث��ل 
فريقي  نا�شئي  ب��ني  جت��م��ع  وال��ت��ي 
الإ�شباين  وب��ر���ش��ل��ون��ة  ال���ظ���ف���رة، 

حامل اللقب ، والتي تعقبها مباراة 
ورجيكا  الإ�شباين  مدريد  اأتلتيكو 
الفائزان  و���ش��ي��ن��ت��ق��ل  ال����ك����روات����ي 
للمباراة اخلتامية التي تقام م�شاء 
نف�شه،  بامللعب   3/18 ال�شبت  يوم 
م����ب����اراة حتديد  ت�����ش��ب��ق��ه��ا  وال���ت���ي 
امل���رك���زي���ن ال���ث���ال���ث وال����راب����ع بني 
ال��ف��ري��ق��ني اخل��ا���ش��ري��ن يف اجلولة 
الف��ت��ت��اح��ي��ة وال��ت��ي ي�����ش��ارك فيها 
اإدارتها نخبة من حكام احتاد الكرة 
وي�شبق انطالقتها الجتماع الفني 
التقليدي لعتماد ك�شوفات الفرق 

على �شوء الأوراق الثبوتية .
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  واخ��ت��ت��م 
ب���اأن ن��ظ��ام ال��ب��ط��ول��ة ح���دد باإقامة 
حمدان  باإ�شتاد  البطولة  مباريات 
ن��ه��ي��ان مب��دي��ن��ة زايد  اآل  ب��ن زاي���د 
بنظام  و�شتكون  الغربية  باملنطقة 
لئحة  اأن  ك���م���ا  امل�����ه�����زوم  خ�������روج 
هناك  ت��ك��ون  اأن  ت�شمل  ال��ب��ط��ول��ة 
ج����وائ����ز ن���ق���دي���ة جل���م���ي���ع ال���ف���رق 
يف  لعب  لأف�شل  وجائزة  امل�شاركة 
اأف�شل  اخ��ت��ي��ار  و�شيتم  م��ب��اراة  ك��ل 
البطولة  يف  حار�س  واأف�شل  لعب 
بوا�شطة جلنة فنية ،كما اإن هناك 
التي  ال���ب���ط���ول���ة  ل����ه����داف  ج����ائ����زة 

من  الكثري  ال��ن��ادي  منها  �شيجنى 
ال��ف��وائ��د ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة ، 
الذي  الفني  للجانب  فبالإ�شافة 
النادي  ل��الع��ب��ي  ال��ف��ر���ش��ة  ي��ت��ي��ح 
عالية  كروية  مبدار�س  لالحتكاك 
الأوروبية  امل��در���ش��ة  مثل  امل�شتوى 

املعروفة باأ�شاليبها املتباينة.
�شيح�شل  البطولة  لالئحة  وف��ق��اً 
على  الأول  باملركز  الفائز  الفريق 
ميدالية  و25  ال��ب��ط��ول��ة،  ك���اأ����س 
ذهبية ومبلغ مايل وقدره 1000 
دولر لكل لعب، ويح�شل الفريق 
ال��ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز ال���ث���اين ع��ل��ى 25 
م���ي���دال���ي���ة ف�����ش��ي��ة، وم���ب���ل���غ مايل 
لعب،  ل��ك��ل  دولر   800 وق�����دره 
فيما يح�شل الفريق الفائز باملركز 
الثالث على 30 ميدالية برونزية 
500 دولر  وم��ب��ل��غ م���ايل وق����دره 
الرابع  ال��ف��ري��ق  اأم����ا  ل��ك��ل لع����ب، 
دولر   400 مبلغ  ع��ل��ى  فيح�شل 
التذكارية  وامليداليات  لع��ب  لكل 
ت���خ���ل���ي���داً ل��ل��ب��ط��ول��ة وامل�������ش���ارك���ة، 
جوائز  املنظمة  اللجنة  ور���ش��دت 
لعب  لأف�شل  ت��ذك��اري��ة  تقديرية 
واأف�������ش���ل ح���ار����س م���رم���ى وه����داف 

البطولة وكاأ�س اللعب النظيف.

را����ش���د ب���ن ك�����ش��ي�����س ال��ظ��اه��ري اأمني 
عام المارات للريا�شات اللكرتونية 
العامة  الهيئة  اإىل  والعرفان  ال�شكر 
ل��رع��اي��ة ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة ممثلة 
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  مبعايل 
املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان 
ال�شباب  العامة لرعاية  الهيئة  رئي�س 
وال��ري��ا���ش��ة، ت��ق��دي��را ل��دع��م��ه الكبري 

للريا�شات الإلكرتونية.
بن  را���ش��د  ال��دك��ت��ور  امل�شت�شار  ثمن  و 
العام  الأم�������ني  ال���ظ���اه���ري  ك�����ش��ي�����س 
جل���م���ع���ي���ة الإم��������������ارات ل���ل���ري���ا����ش���ات 
الإل��ي��ك��رتون��ي��ة ه��ذا الإجن����از النوعي 
القيادة  ل���دع���م  ث���م���رة  اأن������ه  م����وؤك����دا 
املخل�شة  ونتيجة  للجهود  الر�شيدة 
ال�شيخ  اإدارة اجلمعية برئا�شة  ملجل�س 
اآل  �شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان 
بالإجنازات  ك�شي�س  بن  واأ�شاد  نهيان، 
الإدارية والفنية التي حققتها جمعية 
الإليكرتونية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  الإم�����ارات 
بعد اأن مر عام على الإ�شهار حيث مت 
الدويل  الحت���اد  لع�شوية  الن�شمام 
تنظيم  ومت  اللكرتونية  للريا�شات 
بطولة تعترب الوىل من نوعها التي 
املقايي�س  بكل  ب��اه��راً  جن��اح��اً  حققت 
للريا�شات  الم������ارات  ب��ط��ول��ة  وه���ي 
 ، الوىل  ال���ن�������ش���خ���ة  الل����ك����رتون����ي����ة 
للريا�شات  الم���ارات  منتخب  وحقق 
اللكرتونية اجنازاً ريا�شياً بح�شوله 
مب�شاركة  م��ال��ي��زي��ا  ب���رون���زي���ة  ع��ل��ى 
اقوى  وذهبية  فريق   500 عن  اكرث 
ال��ه��ن��د مب�شاركة  ال��ع��امل يف  ب��ط��ولت 

اقوى منتخبات العامل بهذه الريا�شة 
ح��دي��ث��ة ال��ن�����ش��اأة ون����ال ال��ب��ن��اء ذهبية 
بطولة اوروبا للريا�شات اللكرتوين 

والن ذهبية 

اأ�شافت المارات 3 ميداليات جديدة 
اىل ر���ش��ي��ده��ا يف م��ن��اف�����ش��ات ال���دورة 
اخلليجية  امل���راأة  لبطولة  اخلام�شة 
العاب  ف���ت���ي���ات  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ب���ال���دوح���ة 
الثاين  امل��رك��ز  على  لتحافظ  ال��ق��وى 
ج���دول  م��ي��دال��ي��ة يف   18 ب��ر���ش��ي��د 
اليوم  يف  امل�����ش��ارك��ة  ال�����دول  ت��رت��ي��ب 
الرابع من املناف�شات فيما حلت قطر 
يف املركز الول بر�شيد 33 ميدالية 
16 ميدالية  ب  ثالثا  وج��اءت عمان 

والبحرين رابعا ب 15 ميدالية .
اأ�شغر  عبدالرحيم  مهرة  ف��ازت  فقد 
امل�������ش���ارك���ات يف م��ن��ت��خ��ب الم�������ارات 
الف�شية  ب��امل��ي��دال��ي��ة  ال��ق��وى  لأل��ع��اب 
حمققة  م������رت   800 �����ش����ب����اق  يف 
من  ج����زء   23 ب���ف���ارق   2:37.91
ال��ث��ان��ي��ة ع��ن ���ش��اح��ب��ة ذه��ب��ي��ة املركز 
مارتا  البحرينية  ال�شباق  يف  الول 
ه��ري ب��ات��و وال��ت��ي قطعت امل�����ش��اف��ة ب 
ثالثا  ح��ل��ت  ح���ني  يف   ،  2.13.74
عبداهلل  �شيماء  القطرية  بربونزية 

. ب 3.35.55 
التا�شع  ال�شف  طالبة  مهرة  وعانت 
اعياء  من  كثريا  ال�شباق  انتهاء  بعد 
نف�شها  على  �شغطها  نتيجة  �شديد 

لعبة  وان��ه��ا  ل�شيما  ال�شباق  خ��الل 
�شباق 600 م كانت يف ال�شابق.

احلو�شني  فاطمة  الالعبة  وجنحت 
يف ح�شد ذهبية رمي القر�س حمققة 
من  حممد  ب�شمة  وج���اءت   42.22
 ،33.48 الثاين  املركز  البحرين يف 
ورانيا رائد من قطر يف املركز الثالث 

. بنتيجة 25.43 

املعمري  عليا  الم��ارات��ي��ة  ف���ازت  كما 
�شباق  ال��ث��ال��ث يف  امل���رك���ز  ب��ربون��زي��ة 
من  واح���ت���ل���ت   ، م����وان����ع  م   3000
على  والثاين  الأول  املركز  البحرين 
وينفرد  ج��ي��ت��ن��ت  ت��اج�����ش��ت  ال���ت���وايل 
ال�شويدي  ن�����ورة  وح���ف���زت  م��وت��ي��ل��ي 
الم�����ارات�����ي مديرة  ال���وف���د  رئ��ي�����ش��ة 
جلنة  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد 

ري��ا���ش��ة امل����راأة امل�����ش��ارك��ات يف ال���دورة 
اخلام�شة من ريا�شة املراأة على ح�شد 

املزيد من الجنازات وامليداليات .
النجاح  اأن  ال�������ش���وي���دي  وا����ش���اف���ت 
املجتهد  عن  دائ��م��اً  يبحثان  والتميز 
كافة  ل�����ش����ت����غ����الل  ي�������ش���ع���ى  ال��������ذي 
املعطيات لتتويج عمله بال�شكل الذي 
يلبي طموحه واآماله، خا�شة بعد اأن 

���ش��ارت اإجن����ازات ري��ا���ش��ة امل����راأة على 
الأ�شعدة كافة .

ببنات  ث��ق��ت��ه��ا  ال�������ش���وي���دي  وج������ددت 
ع��ل��ى حتقيق  ب��ق��درت��ه��ن  الم��������ارات 
الإجناز تلو الإجناز بعد ان جنحن يف 
الأربع  الن�شخ  ميدالية يف  ح�شد76 
املا�شية من بطولة املراأة اخلليجية .

بال�شكر  ال�����ش��وي��دي  ن����ورة  وت��وج��ه��ت 

فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اإىل  والتقدير 
الن�شائي  رئي�شة الحتاد  بنت مبارك 
العام الرئي�س الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  الأ����ش���ري���ة 
اأم الإم�����ارات  ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة 
الماراتية  للمراأة  �شموها  دعم  على 
ب�شكل عام، وللريا�شة الن�شائية على 
وجه التحديد، م�شرية اإىل اأن اأيادي 

البيئة  ت��وف��ري  يف  البي�شاء  �شموها 
الإمارات  لبنات  املالئمة  الريا�شية 
الأثر  لها  كانت  الأل��ع��اب  خمتلف  يف 
الكبري يف �شقل البطالت وتاأهيلهن 
خمتلف  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة  ل���ل���م�������ش���ارك���ة 

املناف�شات .
العامة  للهيئة  ال�����ش��ك��ر  وج��ه��ت  ك��م��ا 
واللجنة  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية 

بعثة  م����دي����رة  واك�������دت   . الأومل����ب����ي����ة 
ال��������دورة  امل���������ش����ارك����ة يف  الم������������ارات 
اخلام�شة من بطولة املراأة اخلليجية 
البطولة  ه���ذه  اأن  ال�����ش��ام�����ش��ي  م��ن��ى 
العالقات  اأوا���ش��ر  تعزيز  اإىل  تهدف 
والروابط بني منتخبات دول اخلليج 
يف البطولة وتعزيز املناف�شة ال�شريفة 
وابراز احلركة الريا�شية الن�شائية يف 
ربوع منطقة اخلليج العربي، موؤكدة 
ميداليات  م���ن  حت��ق��ي��ق��ه  م����امت  ان 
الريا�شية  الحت����ادات  ج��ه��ود  يعك�س 
وت��رك��ي��زه��ا ودع��م��ه��ا ل��ري��ا���ش��ة امل���راأة 
الوطن  ار����س  اىل  ل��ل��ع��ودة  متطلعة 
الأوىل  امل��راك��ز  مبيداليات  حمملني 

يف الفئات امل�شاركة.
وع�����ربت لع���ب���ة م��ن��ت��خ��ب الإم�������ارات 
احلو�شني  ف��اط��م��ة  ال���ق���وى  لأل���ع���اب 
“19” عاما عن �شعادتها بح�شولها 
م�شتهل  اجللة  دفع  يف  الذهبية  على 
القر�س  رم����ي  وذه��ب��ي��ة  امل��ن��اف�����ش��ات 
انها ل تر�شى  م��وؤك��دة  ال��ت��وايل  على 
اىل  ت��ت��ط��ل��ع  ودائ����م����ا  ب���ال���ذه���ب  اإل 
م�شاركاتها للرقم واحد لفتة اىل ان 
اربعة  منذ  ابتداأ  للبطولة  جتهيزها 

اأ�شهر .

ختــام بطولــة دبــي الذهبيــة املفتـوحـة للبولـو
كاأ�س  بطولة  من  الثامنة  الن�شخة  الأول  ام�س  اختتمت 
جوليو�س بار للبولو ختام بطولة دبى الذهبية املفتوحة 
بطال  ال�شعودي  زي��دان  فريق  خاللها  توج  والتي  للبولو 
النهائية  امل��ب��اراة  يف  ف��وزه  بعد   2017 الثامنة  للن�شخة 
مقابل  اأه���داف  بع�شرة  باراحلبتور  جوليو�س  فريق  على 
ثمانية اأه����داف. وعقب امل��ب��اراة ق��ام رج��ل الع��م��ال خلف 
المني  ح��ارب  و�شعيد  احلبتور  جمموعة  رئي�س  احلبتور 
الرئي�س  ���ش��ف��اري  ودان���ي���ل  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  ملجل�س  ال��ع��ام 
القليمي لبنك جوليو�س بار يف ال�شرق الو�شط وافريقيا 
و ديفيد كومينز الرئي�س واملدير التنفيذي ل�شكرة يو ا�س 

بي ايه العاملية للرتخي�س بتكرمي وتتويج الفرق الفائزة 
والفائزين بالألقاب .

عن  للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س  احل��ب��ت��ور  واع����رب 
والإعالمي  والتنظيمي  الفني  بالنجاح  البالغة  �شعادته 
غري امل�شبوق الذي حتقق يف الن�شخة الثامنة منوها اىل 
ان ما �شهده خالل التتويج من كم امل�شورين يبعث على 
اعرب  كما  الإعالمي  النجاح  ويوؤكد  والتقدير  العجاب 
ن�شر  يف  ي�شهم  مم��ا  اجل��م��اه��ريي  باحل�شور  �شعادته  ع��ن 

اللعبة بالدولة .
كاأ�س  وخا�شة  املفتوحة  دب��ي  بطولة  ان  احلبتور  واو�شح 

جوليو�س بار يف الفرتة احلالية حتتل الت�شنيف الول يف 
الدومينكان  امريكا حتدي  العامل متفوقة على بطولت 

وبطولة تور الرجنتينية .
من جانب اخر فاز فريق مهرة بكاأ�س بنتلي المارات بعد 
فوزه يف املباراة النهائية على فريق الذئاب وبنتيجة 11 
اأه��داف . ومن جانبه اعرب �شعيد حارب   8 هدفا مقابل 
المارات  يف  البولو  ريا�شة  اليه  و�شلت  مبا  �شعادته  عن 
منوها اىل ان منتجع ونادي احلبتور للبولو ي�شاف اىل 
التحتية  البنية  تعزز  التي  ال�شاخمة  الريا�شية  ال�شروح 

الريا�شية بالدولة عامة ودبي خا�شة .

الإمارات حتافظ على املركز الثاين يف اليوم الرابع لـ »خليجية املراأة« بالدوحة

اإجناز عاملي جديد لريا�سة الإمارات

حممد البناء يتوج ببطولة كوفك�س فرن�شا الدولية للريا�شات الإليكرتونية  

افتتاح بطولة الظفرة  الدولية الودية الثالثة لكرة القدم للنا�شئني

العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02014422017 اإيجارات    
اىل املحكوم عليها / املوؤجر : احمد حممد �شيبان املهريي - اإماراتي اجلن�شية 

جمهول حمل القامة  
حكمت  باملركز  الثانية(  الإبتدائية)اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 

بجل�شتها 2017/3/6 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح املدعي / امل�شتاأجر : خمزن بيج  العام - بالتي 

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري ب��: الزام املدعي عليه ب����� 
- جتديد عقد اليجار ملدة عام تبداأ من 2017/2/1 وبذات القيمة 

وال�شروط ال�شابقة 
- بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

 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 لالإ�شتئناف خالل 

15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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هل ي�شلم اإنريكي راية بر�شلونة 
مل�شاعده اأونزوي؟

مان�ش�شرت �شيتي بن�شف نهائي 
كاأ�س انكلرتا

مباراتان يف دوري 
موؤ�ش�شات اأبو ظبي للكرة

ت�شتاأنف يف الرابعة والن�شف من ع�شر اليوم الحد باإ�شتاد �شلطان بن 
اأب��و ظبي  للموؤ�ش�شات احلكومية يف  العام  الريا�شي  زاي��د مبقر الحت��اد 
بطولة دوري املوؤ�ش�شات لكرة القدم التي  بلغت الدور الثاين حيث يلتقي 
مع  ر�شيد  ب��دون  الأخ��ري  الثامن  الهند�شية  �شيكيور  الأوىل  امل��ب��اراة  يف 

فريق �شاعد الأنظمة املرورية الثالث بر�شيد 13 نقطة .
 5 بر�شيد  اخلام�س  الالعبني  وكالء  يتقابل جولد  الثانية  املباراة  ويف 
املركز  يحتل  ال��ذي  اأب��و ظبي  يف  والكهرباء  املياه  هيئة  فريق  مع  نقاط 

الرابع بر�شيد 10 نقاط .
���ش��ه��دت ف���وز ف��ري��ق م��وؤ���ش�����ش��ة املناطق  اأم�������س الأول ق���د  وك���ان���ت ج��ول��ة 
حبيب  حممد  �شجلها  والتي  -3�شفر  الهند�شية  �شيكيور  القت�شادية 
�شلطان  مب�شاعدة  احل��م��ادي  اهلل  عبد  احل��ك��م  اأداره����ا  وال��ت��ي  العطا�س 

البلو�شي وعي�شي اجلفايل.
ويف املباراة الثانية جنح فريق الإمارات لتنمية عالقات العمل الو�شيف 
الحتاد  ف��ري��ق  اأم���ام  م��ن  غالية  نقطة  ان��ت��زاع  م��ن  نقطة   15 بر�شيد 
بهدف  معه  بتعادله  نقطة   18 بر�شيد  املت�شدر  للجامعات  الريا�شي 
ل��ك��ل ف��ري��ق ب��ع��د م��ب��اراة ج��م��اه��ريي��ة ق��وي��ة م��ن ال��ف��ري��ق��ني املت�شدرين 
ولعالقات  اأ�شرف  اأحمد  الريا�شي  لالحتاد  ،و�شجل  الكروية  للم�شابقة 
العمل حممد جمال ح�شني واأدارها احلكم املتطور خالد ناجم مب�شاعده 

اأحمد احلمادي عثمان املزيني.

قائمة  ���ش��دارة  يف  ف��ال��ف��ريدي  اإيرن�شتو  ا�شتمرار  رغ��م 
بر�شلونة  تدريب  يف  اإنريكي  لوي�س  خلالفة  املر�شحني 
الإ�شباين بعد انتهاء املو�شم احلايل، اأو�شحت �شحيفة 
كارلو�س  خ��وان  اأن  ام�س  الريا�شية  الإ�شبانية  م��ارك��ا 
�شيناريو  ي��ك��رر  ق��د  للفريق،  امل�شاعد  امل���درب  اأون����زوي، 

غوارديول- فيالنوفا يف بر�شلونة.
الفر�شة  ينال  قد  اأون���زوي  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 

الطاقم  يف  الأول  ال���رج���ل  م��ق��ع��د  ع��ل��ى  ل��ل��ج��ل��و���س 
اأي  اإذا ك���ان لإن��ري��ك��ي  ال��ت��دري��ب��ي ل��رب���ش��ل��ون��ة، 

اأو �شوت يف اختيار من يخلفه يف قيادة  دور 
الفريق، بعدما اأعلن املدرب احلايل موؤخراً 
املو�شم  يف  لرب�شلونة  مدرباً  يكون  لن  اأن��ه 

املقبل.
اختيار خليفته،  دور يف  لإنريكي  كان  واإذا 
���ش��ي��ك��ون خ���ي���اره ب��ال��ت��اأك��ي��د ه���و اأون������زوي، 

ن��ظ��راً خل��ربت��ه ب��ال��ع��م��ل م��ع��ه منذ 
ل�شلتا  فنياً  م��دي��راً  ك��ان  اأن 

وان���ت���ق���ل معه  ف��ي��غ��و، 
اإىل   2014 يف 

ليكون  بر�شلونة، 
الأك�����������رث دراي��������ة 
ح�������ال�������ي�������اً ب���ك���ل 
الفريق  اأم�������ور 

الكتالوين.
ومي���������������ت���������������از 
باأنه  اأون���زوي 
ال�����������ش�����اع�����د 
الأمي�������������������ن 
لإن���ري���ك���ي، 
وال�شريك 
ئي�شي  لر ا
ل�����������������ه يف 
و��������ش�������ع 

خطط 

ال��ف��ري��ق، اإ���ش��اف��ة ل��ك��ون��ه ح��ل��ق��ة ال��و���ش��ل ب��ني الطاقم 
ال��ت��دري��ب��ي وجن����وم ال��ف��ري��ق، مم��ا ي��ع��زز ف��ر���س توليه 
بر�شلونة  اإليها  جل��اأ  التي  التجربة  لتكرار  امل�شوؤولية 
املدير  من�شب  ع��ن  غ���واردي���ول  جو�شيب  رح��ي��ل  ع��ق��ب 
امل�شوؤولية  الكتالوين  ال��ن��ادي  اأ�شند  اإذ  للفريق،  الفني 
بعدها  املنية  واف��ق��ت��ه  ال���ذي  ف��ي��الن��وف��ا،  تيتو  مل�شاعده 
ل�شراعه مع املر�س. واإذا كان اإنريكي م�شراً على اإنهاء 
احلايل،  املو�شم  بنهاية  بر�شلونة  مع  م�شريته 
التاأهل  بعد  ح��ول��ه  الأج����واء  تغري  رغ��م 
اأوروب�����ا،  اأب���ط���ال  ن��ه��ائ��ي دوري  ل��رب��ع 
باري�س  على  التاريخي  ال��ف��وز  عقب 
عقب   1-6 الفرن�شي  جريمان  �شان 
ف���اإن   ،4-0 ال����ذه����اب  يف  اخل�������ش���ارة 
اإنريكي  ال��ن��ظ��ر جت���اه  وج��ه��ة  ت��غ��ري 
اأون������زوي، رغم  ���ش��ال��ح  ق��د ت�شب يف 
كون فالفريدي هو املر�شح الأف�شل 
اأن�شار  ن���ظ���ر  وج���ه���ة  م����ن 
�شيما  ل  بر�شلونة، 
مع  عقده  واأن 
بلباو  اأتلتيك 
ي���ن���ت���ه���ي يف 
30 يونيو 

املقبل. 

ال��دور ن�شف  املتاأهلني اىل  اول  �شيتي  بات مان�ش�شرت 
ال��ن��ه��ائ��ي مل�����ش��اب��ق��ة ك���اأ����س الحت�����اد الن��ك��ل��ي��زي لكرة 

ع��ل��ى م�شيفه  ال��ث��م��ني  ب���ف���وزه  ال����ق����دم، 
ال�شبت  ام�س  2-�شفر  ميدلزبره 

النهائي.  رب���ع  ال����دور  اف��ت��ت��اح  يف 
و���ش��ج��ل ال���ش��ب��اين داف��ي��د �شيلفا 
اغويرو  �شريخيو  والرجنتيني 

الهدفني.
ويلعب لحقا ار�شنال حامل اللقب 

يف املو�شم قبل املا�شي مع لينكولن 
�شيتي من الدرجة الرابعة.

النهائي  رب��ع  ال���دور  وي�شتكمل 
غ�������دا ب����ل����ق����اء ت����وت����ن����ه����ام مع 

م�����ي�����ل�����وول م�������ن ال������درج������ة 
يختتم  ان  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة، 
القمة  بلقاء  الثنني  غ��داً 
ومان�ش�شرت  ت�شل�شي  ب��ني 
اللقب.  ح��ام��ل  يونايتد 
ووا�شل مان�ش�شرت �شيتي 
م�شواره يف امل�شابقة التي 
يعقد عليها امال كبرية 
�شمانا  الأك����رث  ك��ون��ه��ا 

لإحرازه اللقب الأول 
مع املدرب ال�شباين 
ب���ي���ب غ�����واردي�����ول 
الول  م��و���ش��م��ه  يف 
بان  ع��ل��م��ا  م���ع���ه، 
دوري  م�����ش��اب��ق��ة 

اب������ط������ال اوروب���������ا 
التي  ال���ه���دف  ه���ي 

معه  ال���ت���ع���اق���د  مت 
ال�شيف  اأج���ل���ه  م���ن 

املا�شي.
مان�ش�شرت  ويحل 

�شيفا  ����ش���ي���ت���ي 
موناكو  ع��ل��ى 

ن�شي  لفر ا
الرب������ع������اء 
امل�������ق�������ب�������ل 
اي������اب  يف 

ث������م������ن 

نهائي امل�شابقة القارية العريقة )5-3 ذهابا(.
ل��ن يبقى فرتة  ان��ه  اع��ل��ن اجلمعة  وك���ان غ���واردي���ول 
ط��وي��ل��ة م��ع ن��ادي��ه يف ح���ال مل ي��ح��رز اي ل��ق��ب يف 
يف  �شابقة  �شي�شكل  ما  وه��و  معه،  الول  مو�شمه 

م�شريته.
واع��رتف غوارديول قائال: اذا مل اأح��رز اأي 
م�شيفا  طويلة،  ف��رتة  هنا  اأبقى  لن  لقب، 
ولكنني  النتائج  على  يعتمد  امل��درب  بقاء 
اعتقدت دائما اأن النتائج تعتمد على 
ال�شبب  هو  وه��ذا  اللعب،  طريقة 
القتناع  اإىل  بحاجة  اأنني  يف 
اأف�شل  ب�شكل  نلعب  باأننا 

كل يوم.
وت���اب���ع غ����واردي����ول 
م�شريته  املتوجة 
ال�����ت�����دري�����ب�����ي�����ة 
من  ب���ال���ع���دي���د 
ابرزها  الألقاب 
اب����ط����ال  دوري 
اوروب������������ا ع���ام���ي 
2009 و2011 
م������ع ب���ر����ش���ل���ون���ة: 
بدون لقب، لن يكون 
امل��و���ش��م ج���ي���دا. كنت 
اأع���رف ذل��ك م�شبقا يف 

اآب اأغ�شط�س.
مان�ش�شرت  اإدارة  وك����ان����ت 
للت�شيلي  ح������ددت  ���ش��ي��ت��ي 
�شلف  بيليغريني،  مانويل 
التتويج  غوارديول، هدف 
ب��خ��م�����ش��ة ال����ق����اب يف 5 
قيادته  وب��ع��د  م��وا���ش��م، 
 3 يف  ال����ق����اب   3 اىل 
م����وا�����ش����م )ل����ق����ب يف 
ولقبان  ال���������دوري 
الرابطة(  ك��اأ���س  يف 
مت����������ت اق�������ال�������ت�������ه. 
مان�ش�شرت  وي��ح��ت��ل 
املركز  ح���ال���ي���ا  ���ش��ي��ت��ي 
الثالث يف ال��دوري بفارق 10 نقاط خلف 
�شيتي  مان�ش�شرت  ان  يذكر  املت�شدر.  ت�شل�شي 
ت���وج ب��ل��ق��ب م�����ش��اب��ق��ة ال��ك��اأ���س ل��ل��م��رة الخ���رية 
مباراتها  وخ�����ش��ر   2011-2010 م��و���ش��م 

النهائية مو�شم 2013-2012.

نزالت  م��ار���س،   10 اجلمعة  ع�شر  بعد  اختتمت 
الن�شخة الأوىل من بطولة ال�شيدات التي ينظمها 
احتاد الإمارات للجوجيت�شو �شمن اأجندته ملو�شم 
اأرينا”  “اآيبيك  وا�شت�شافتها   .2017-2016

مبدينة زايد الريا�شية يف العا�شمة اأبوظبي. 
واأقيمت البطولة التي ي�شل جمموع جوائزها اإىل 
100 األف درهم، و�شط اأجواء احتفالية ون�شائية 
ي�شادف  ال��ذي  العاملي  امل��راأة  ليوم  اإحياًء  باإمتياز، 
ال��ث��ام��ن م��ن �شهر م��ار���س م��ن ك��ل ع���ام، وتقديراً 
امل�شتويات  خمتلف  على  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  ل���دور 
�شهدت  حيث  الريا�شية.  املجالت  مقدمتها  ويف 
البطولة التي تقام ح�شرياً لل�شيدات، �شواء على 
احلكام،  طاقم  اأو  اجلماهريي  احل�شور  م�شتوى 
م�شاركة وا�شعة من خمتلف اأرجاء الدولة لأكرث 

من 500 من بطالت اجلوجيت�شو الإماراتيات.
اجلوجيت�شو،  ب��ط��ل��ة  ال��رم��ي��ث��ي  ���ش��م��رية  وق���ال���ت 
وع�شو جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للجوجيت�شو: 
هذه  ب��روؤي��ة  الفخر  على  يبعث  رائ���ع  ل�شعور  اإن���ه 
م�شتوى  على  �شواء  الوا�شعة  الن�شائية  امل�شاركة 

الالعبات اأو اجلمهور يف املدرجات. 
وه���و اأم���ر اأي�����ش��اً ي��دع��و ع��ل��ى ال��ت��ف��اوؤل مب�شتقبل 
يف  �شخ�شية  جت��رب��ة  وع��ن  اجلوجيت�شو.  ريا�شة 
�شنوات،   10 لقرابة  متتد  اجلوجيت�شو  ريا�شة 
جمرد  لي�شت  اجلوجيت�شو  اأن  اأوؤك���د  اأن  اأ�شتطيع 
ريا�شة لتقوية اجل�شم فقط، واإمنا متتد مزاياها 
وفوائدها اأي�شاً اإىل العقل واحلياة العملية، حيث 
الكثري  ام���راأة  اأو  رج��ل  ك��ان  �شواء  متنح ممار�شها 
على  اإيجابياتها  تنعك�س  التي  والقيم  املعاين  من 

جهتها  وم��ن  اأي�����ش��اً.  واملهنية  ال�شخ�شية  احل��ي��اة 
ع��ام��اً، احلزام   17 ه��ي��ام جمعة،  ال��الع��ب��ة  ق��ال��ت 
يف  الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  ح�شدت  وال��ت��ي  الأب��ي�����س، 
ننتظرها،  كنا  التي  البطولة  هي  هذه   :48 وزن 
اإىل  للنزول  الالعبات  من  للكثري  فر�شة  وفهي 
�شاحة النزال اأمام اجلمهور وال�شعود على من�شة 
التتويج، ون�شكر احتاد الإمارات للجوجيت�شو على 
الأوىل،  ن�شختها  يف  ال�شيدات  لبطولة  تنظيمه 
الكثري من  �شت�شاهم يف حتفيز  اأنها  متاأكدة  واأن��ا 
الزميالت على بذل املزيد من اجلهد يف التدريب 
البطولت  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  امل�����ه�����ارات  وت���ط���وي���ر 

القادمة.
14 عاماً، احلزام  وقالت الالعبة �شما الكلباين، 
وزن  يف  الذهبية  امليدالية  وح�شدت  الر�شا�شي، 

فقط،  ع��ام��ني  م��ن��ذ  اجلوجيت�شو  اأم���ار����س   :57
التي  البطولت  اأغلب  يف  امل�شاركة  على  واأحر�س 
ي��ن��ظ��م��ه��ا الحت������اد، وع��ن��دم��ا ع��رف��ت اأن الحت���اد 
على  حر�شت  بال�شيدات،  خا�شة  بطولة  �شينظم 
البطولة،  ه���ذه  يف  للم�شاركة  ج��ي��داً  ال���ش��ت��ع��داد 
بطولة  اأي  اأك��رث من  بالعبات  فيها  األتقينا  التي 
رغم  الذهبية،  امليدالية  باإحراز  وتوفقت  اأخ��رى، 
املناف�شة القوية. وقالت الالعبة �شم�شة العامري، 
14 عاماً، احلزام الر�شا�شي، وح�شدت امليدالية 
كثرياً  �شعدنا  كبنات  نحن   :57 وزن  يف  الف�شية 
بهذه البطولة املخ�ش�شة لل�شيدات، والتي تعترب 
اأي�شاً فر�شة للقاء الكثري من بطالت اجلوجيت�شو 
م���ن خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق ال����دول����ة، وال���ت���ع���رف على 
تكتيكات جديدة ومتابعة تطور القدرات الن�شائية 

املناف�شة  فاإن  اليوم  �شهدنا  وكما  اجلوجيت�شو،  يف 
ق��وي��ة ج����داً، فم�شتوى ال��الع��ب��ات ي��ت��ق��دم م��ع كل 
للجوجيت�شو  ال�شيدات  بطولة  وحتظى  بطولة. 
لال�شتثمارات  الدولية  ال�شركة  من؛  كل  برعاية 
لالحتاد،  الر�شمي  ال�شريك  اآيبيك   - البرتولية 
ال�شريك  ال��ري��ا���ش��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  ق���ن���وات  و���ش��ب��ك��ة 
الحت���اد اخلطوط  وط���ريان  الر�شمي  الع��الم��ي 
اجلوية الر�شمية، والطاير لل�شيارات - لند روفر 
اأبوظبي  وم�شرف  احل�شري،  ال�شيارات  �شريك 
ال�شالمي وجمموعة امل�شعود - الرعاة املا�شيون، 
باملز  و�شركة  امل��ح��دودة  للطاقة  دول��ف��ني  و�شركة 
لالأملنيوم  العاملية  الإم�����ارات  و���ش��رك��ة  الريا�شية 
ونادي  اخلاجة  وجمموعة  الذهبيون،  ال��رع��اة   -
ال�����ش��ارق��ة وجم��ل�����س ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي الرعاة 

ال��ف�����ش��ي��ون ل��ل��ب��ط��ول��ة. ول ي����زال ب��رن��ام��ج احتاد 
 2017-2016 ملو�شم  للجوجيت�شو  الإم����ارات 
وال��دول��ي��ة، حيث مت  املحلية  ب��ال��ب��ط��ولت  ح��اف��اًل 
من  التا�شعة  للن�شخة  ال��ر���ش��م��ي  امل��وع��د  حت��دي��د 
مل��ح��رتيف اجلوجيت�شو  ال��ع��امل��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة 
2017 والتي �شتعقد يف الفرتة من 10 اإىل 23 
من �شهر اأبريل املقبل، لتقام لأول مرة على مدار 
عن  تزيد  متوقعة  مب�شاركة  كاملني،  اأ�شبوعني 
و�شرتتبط  دول���ة،   100 م��ن  م�شارك  اآلف   10
ال��ب��ط��ول��ة مب���ب���ادرة ع���ام اخل���ري ح��ي��ث ت��ق��دم عدة 
النقاب عنها يف حينه. وكذلك  �شيك�شف  مبادرات 
ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  بطولة  من  الثالثة  اجلولة 
مار�س  م��ن   25 ي��وم  �شتقام  التي  ال��دول��ة  رئي�س 

اجلاري.

حقق  منتخب المارات للتجديف احلديث امل�شكل من لعبو 
م�شر  جمهورية  يف   عربيا  ال��ث��ال��ث  احل��م��ري��ة  املركز  ن���ادي 
يف  اأم�����س   م�شاء  اختتمت  ال��ت��ي  م�شاركتهم  خ��الل  العربية 
مب�شاركة  القاعة  داخ��ل  للتجديف  الوىل  العربية  البطولة 

اأحد ع�شرة دولة عربية .
���ش��م ال���وف���د ���ش��امل غ���امن ال�����ش��ام�����ش��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
�شعيد  وم��اج��د  امل�����ش��ارك  ال��وف��د  رئي�س  احلمرية  ن���ادي  ادارة 
امل���ه���ريي ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ائ��ي��ة م�����ش��رف ع���ام الوفد 
وا�شح مدرب  �شيد على  وامل��درب  عبا�س  والدارى  م�شطفي 
امل��ط��رو���ش��ي و خمي�س  ���ش��ع��ي��د  امل��ن��ت��خ��ب وال���الع���ب���ني ح��م��د 
جمعه  مبارك  و  احلمادي  خمي�س  احمد  و  ال�شام�شي  غ��امن 

ال�شام�شي.

وا�شتطاع اأبطال الدولة من اقتنا�س اأربع ميداليات 3 برونز 
وواحده ف�شيه ومبجموع نقاط عزز من ال�شدارة والو�شول 
العبة  حققت  اأن  بعد  النتائج  وج���اءت  ال��ث��ال��ث   امل��رك��ز  اإىل 
�شيدات  امليدالية الربونزية فئة  الثالث  املركز  البلو�شي  مها 
2000 مرت مب�شاركة م�شر و الم��ارات و ال�شودان  م�شافة 
املركز  املطرو�شي  �شعيد  حمد  وال��الع��ب  ولبنان  الكويت  و 
مل�شافة  خفيف  وزن  رج��ال  فئة  ال��ربون��زي��ة  امليدالية  الثالث 
2000مرت مب�شاركة المارات و ال�شودان و العراق والكويت 

و فل�شطني و م�شر.
الثالث  امل��رك��ز  ال�شام�شي  غ��امن  خمي�س  ال��الع��ب  اأح���رز  كما 
امليدالية الربونزية فئة رجال وزن ثقيل مل�شافة 2000مرت 
مب�شاركة الم��ارات و ال�شودان و العراق و الكويت و لبنان و 

تتابع  رباعي  فئة  الف�شية  وامليدالية  الثاين  وامل��رك��ز  م�شر 
2000 مرت وهم حمد املطرو�شي و احمد احلمادي و مبارك 

اليا�شي وخمي�س غامن ال�شام�شي.
واأهدى �شامل غامن ال�شام�شي نائب رئي�س جمل�س ادارة نادي 
الإمارات  و�شعب  لقيادة  الوفد هذا الجن��از  رئي�س  احلمرية 
واأكد  اأن لعبو منتخب الإمارات للتجديف احلديث توجهوا 
و لديهم طموح كبري للفوز واإبراز ا�شم الإمارات يف هذا املحفل 
امل�شوؤولية  على  ك��ان��وا  الأب��ط��ال  اأن  واأو���ش��ح  الكبري  ال���دويل 

الوطنية والريا�شية وحققوا احللم بهذا الفوز الرائع .
ولفت ال�شام�شي اأن اأبطال المارات يف التجديف احلديث من 
نادي احلمرية لديهم وهلل احلمد خربات وقدرات قادت اإىل  

�شناعة اإجناز ي�شاف لر�شيد الدولة يف امل�شرية الريا�شة .

لعبو منتخب الإمارات للتجديف احلديث   من نادي احلمرية يحققون املركز الثالث عربيا بالفوز باأربع ميداليات ملونة 

تتويج 140 بطلة اإماراتية على من�شة بطولة ال�شيدات للجوجيت�شو يف ن�شختها الأوىل
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جمتمع االمارات

ت�شوير م�شاهد لأحدث اأفالم »توليوود« 
ال�شينمائية يف »عامل فرياري اأبوظبي»

ا�شت�شاف عامل فرياري اأبوظبي فريق ت�شوير اأحدث فيلم �شينمائي ناطق باللغة 
مت  حيث   ،)DJ( البنغالية ويحمل عنوان “Duvvada Jagannadham” اأو 
ت�شوير م�شاهد الأغنية الرئي�شية يف املدينة الرتفيهية يومي 6 و7 مار�س اجلاري.  
  twofourاأبوظبي الإعالمية  املنطقة  وهيئة  ل��الأف��الم  اأبوظبي  جلنة  وقامت 
2017.  وي�شارك فيه  بجذب الفيلم ال�شينمائي اجلديد الذي �شيعر�س يف مايو 
اأرج��ون، وبوجا هيجدي، من  األ��و  الهندية مبا فيهم  ال�شينما  جمموعة من جنوم 

كتابة واإخراج هاري�س �شنكر، احلائز على العديد من اجلوائز يف عامل ال�شينما.

ال�شمو  ���ش��اح��ب  لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
امل��راأة تقديراً  باإطالق مبادرة تكرمي 
اإدارة  نظمت   ، وعطاءاتها  جلهودها 
الريا�شي  ال��ث��ق��ايف  الإم�������ارات  ن����ادي 
مبنا�شبة  احتفالية  اخل��ي��م��ة  ب��راأ���س 
و�شهد   ، ل����ل����م����راأة  ال����ع����امل����ي  ال����ي����وم 
ال�شم�شي  ح�شن  حم��م��ود  الح��ت��ف��ال 
حممد   ، الإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال��ع��و���ش��ي  اإ���ش��م��اع��ي��ل 
جمل�س  واأع�������ش���اء  الدارة  جم��ل�����س 
الإدارة . حيث كرم حممود ال�شم�شي 
جمموعة من منت�شبات النادي ، واأكد 

الر�شيدة  القيادات  بالغ من  باهتمام  الدولة حتظى  امل��راأة يف  اأن  كلمته  يف 
الإماراتية  فاملراأة   ، التنمية  عجلة  دفع  يف  وفاعاًل  اأ�شا�شياً  �شريكاً  كونها   ،
درجة  على  منا�شب  وتقلدت   ، امل��ج��الت  �شتى  يف  كبرية  اإجن���ازات  �شطرت 

رفيعة من املكانة ، وذلك لثقة القيادة 
اأثبتت ح�شوراً لفتاً  ، كما  العليا بها 
واأعرب   . الدولية  املحافل  جميع  يف 
ع��ن ���ش��ك��ره ل��ل��م��ك��رم��ات ح��اث��ا اإياهن 
مقدرا  التميز  م�شرية  موا�شلة  على 
عملية  يف  ببذلها  قمّن  التي  اجلهود 
يف  ال�شتمرار  على  وحثهن  التطوير 
التميز ، واأكد خالل التكرمي حر�س 
عنا�شره  ت�شجيع  على   النادي  اإدارة 
الإداري�����ات  امل��وظ��ف��ات  م��ن  الن�شائية 
ودع���م���ه���ن مب���ق���وم���ات مت��ك��ن��ه��ن من 
جت�شيدا  ال���ت���م���ي���ز  يف  ال�����ش����ت����م����رار 

لتوجيهات قيادتنا بالدولة نحو حتفيز وت�شجيع جميع املوظفني . و�شمل 
التكرمي كاًل من : ع�شوات اللجنة الثقافية والجتماعية بالنادي :حليمة 
اأحمد الرئي�شي ، زينب يحيى املعز ، ميا�شة �شلطان الكندي ،  وعائ�شة ثاين 

املهريي اإدارية فريق األعاب القوى الن�شائي بالنادي .

»حتدي املوت« ين�شر الده�شة بني جمهور �شريك مونت كارلو يف ال�شارقة
يف عر�س حمل ا�شم “حتدي املوت”، وخطف اأب�شار الكثري و اأدخل الده�شة اإىل نفو�شهم، يوا�شل �شريك مونت كارلو 
الذي يقام يف الق�شباء، الوجهة ال�شياحية والرتفيهية العائلية الأبرز يف اإمارة ال�شارقة، عرو�شه ال�شيقة التي جتمع بني 

الكثري من حركات اخلفة واخلداع، وت�شتمر حتى 18مار�س اجلاري.
ويقدم عر�س” حتدي املوت” فقرته الأوىل داخل �شندوق حديدي تدخل به اإحدى الفتيات العار�شات، ويغلق عليها 
باإحكام لتقوم العار�شة الأخرى بو�شع قواطع حديدية حادة، يف خمتلف اأماكن ال�شندوق، ومن ثم تقوم  بفتحه مرة 

اأخرى، لتده�س اجلمهور باختفاء الفتاة من داخل ال�شندوق باأكمله.
ويف فقرته الثانية، التي تقدمها العار�شات بحرفية متقنة، يت�شمن العر�س �شندوقاً زجاجياً �شغرياً، تدخل اإليه اإحدى 
اإدخ��ال جمموعة من ال�شيوف احل��ادة داخله عرب فتحاته لت�شل اإىل الطرف الآخ��ر منه دون  العار�شات، ومن ثم يتم 
اأن ت�شاب الالعبة باأذى، ومن ثم تغلق ال�شتارة لثواٍن معدودة ليتفاجاأ اجلمهور بخروج العار�شة وا�شتبدالها بعار�شة 
اأخرى. يتابع جمهور �شريك مونت كارلو يومياً جمموعة خمتلفة من العرو�س ال�شتثنائية وال�شيقة، التي تقام على 
مدار �شاعتني للعر�س الواحد، ومنها عر�س “حتدي الأرجوحة”، وعر�س تغيري املالب�س بخفة و�شرعة، وعر�س يقدمه 
فريق الدراجات النارية، وعر�س رامي ال�شهام، كما يت�شمن ال�شريك عرو�شاً كوميدية م�شحكة يقدمها جمموعة من 

البهلوانيني باأ�شلوب مرح وب�شيط.

قافلة نون يف جولت 
تعريفية حول اإمارة ال�شارقة

على  بالرتكيز  بال�شارقة  الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  ا�شرتاتيجية  �شمن 
اأهمية التعليم كونه ركيزة اأ�شا�شية واأنه حق اأ�شا�شي لكل طفل، مت اإطالق 
رحلة قافلة نون لعام 2017 حول اإمارة ال�شارقة ومدنها واملناطق التابعة 
وا���ش��ت��ق��ط��اب معلمني  التعليم  ح��ق  ف��اق��دي  الأط���ف���ال  ت�شجيل  ب��ه��دف  ل��ه��ا 
متطوعني من الأفراد واملوؤ�ش�شات لهذه الفر�شة بالإ�شافة اإىل ن�شر ثقافة 
العمل التطوعي من خالل حملة ت�شويقية وتعريفية �شمن جولت مكثفة 
بعدد 40 جولة هادفة لغر�س قيمة التطوع واأهميته يف املجتمع.و نظمت 
قافلة نون اأوىل رحالتها يف مدينة كلباء وذلك عرب زيارتها ملركز �شرطة 
مل�شاهدة  املركز  موظفي  دع��وة  مت  حيث  بالقافلة،  للتعريف  ال�شامل  كلباء 
القافلة من الداخل وعر�س فيلم تعريفي يو�شح اأهداف القافلة يف البحث 
عن الأطفال فاقدي حق التعليم للفئات العمرية من 6 وحتى 15 عاما، 
وتعليم الطالب والطالبات اأ�شا�شيات التعلم كالقراءة والكتابة وتوفري كل 
ما ي�شاعدهم على تلقي تعليمهم الأ�شا�شي با�شتخدام منهج درا�شي مب�شط 
يف مواد اللغة العربية واللغة الجنليزية والريا�شيات والرتبية الأخالقية 
من  لعدد  ميداين  م�شح  بعمل  ب��دء  امل�شروع  ب��اأن  واأو���ش��ح��وا  والإ�شالمية. 
املناطق والتعرف على احتياجاتها عن كثب، حيث تبني وجود عدد كبري من 
اأن  اإىل  باملدار�س لأ�شباب اجتماعية مادية، لفتني  امللتحقني  الطلبة غري 
العاملني يف امل�شروع حالياً هم 6 معلمني من فئة الرتبويني املتقاعدين. 

تعيني مدير جديد لتطوير 
الأعمال يف جمموعة تامي للفنادق

اأع���ل���ن���ت جم���م���وع���ة ف����ن����ادق تامي   
ل��ل��ف��ن��ادق، ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م���ن دولة 
الإمارات العربية املتحدة مقراً لها، 
مديراً  الزيبق  حممود  تعيني  عن 
يف  وذل��ك  فيها،  الأع��م��ال  لتطوير 
10 فنادق  اإطار خططها لإطالق 
جديدة يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

بحلول العام 2018. 
تخرج  ال������ذي  ومي���ت���ل���ك حم���م���ود 
م���ن ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق، خ���ربة تزيد 
ال�شيافة  قطاع  يف  عاماً   17 على 
والفنادق حيث �شغل عدة منا�شب 
العديد  ون��ف��ذ  امل��ب��ي��ع��ات،  يف  ع��ل��ي��ا 
الناجحة  الت�شويقية  اخلطط  من 
وخ��ط��ط ال��ت��و���ش��ع ال��ت��ج��اري لعدد 
من العالمات الفندقية العاملية يف 

الإمارات العربية املتحدة وقطر.

اأ�شبوعان من الفعاليات يف بوابة 
ال�شرق مول احتفال بعيد الأم 

بعيد  الحتفال  فعاليات   12 الأح��د  اليوم  م��ول  ال�شرق  بوابة  يف  تنطلق 
الأم، والتي من املقرر اأن متتد ملدة ا�شبوعني كاملني وحتى يوم 25 مار�س، 
عنوان  حت��ت  والفعاليات  الأن�شطة  م��ن  كبري  ع��دد  الح��ت��ف��الت  وت�شمن 
ا�شتعادة  من  التجاري  املركز  زوار  �شتمكن  الطفولة” والتي  اأيام  “احياء 

بع�س من ذكريات الطفولة اخلا�شة بهم.

جمموعة فنادق ريك�شو�س تعني مديرًا عامًا لفندق 
ريك�شو�س النخلة 

ال�شيد جينك  ريك�شو�س عن تعيني  و منتجعات  فنادق  اأعلنت جمموعة 
انفريدي مبن�شب املدير العام لفندق ريك�شو�س النخلة ذو اخلم�س جنوم 

يف دبي.
جنح ال�شيد جينك، كمدير للفندق يف ال�شنوات الأخرية، بو�شع الفندق 
عامليا حيث ح�شد جائزة  ال�شاملة يف مكانة مرموقة  نظام اخلدمة  ذو 
و  ت�شيك  هوليداي  جوائز  من  الإم���ارات  دول��ة  يف  فندق  خام�س  اأف�شل 
اأف�شل منتجع  و جائزة  �شهادة متيز من موقع “تريب ادفايزر” العاملي 
ف��ن��دق ذو خم�س جنوم  اأف�شل  ال��ع��امل وج��ائ��زة  ال��رائ��د يف  �شتايل  لي��ف 
مدير  اأف�شل  بجائزة  م��وؤخ��راً  جينك  ال�شيد  تكرمي  مت  و   ،2016 لعام 
الأو�شط  ال�شرق  يف  املتميزة  ال�شيافة  جوائز  من   2016 لعام  فندقي 

نادي الإمارات يحتفي بعنا�شره الن�شائية بالتزامن مع اليوم العاملي للمراأة

فندق �شانت ريجي�س ال�شعديات يطلق 
مار�س  26 يف  لالأطفال   مع�شكر الربيع 2017  

اأعلن فندق �شانت ريجي�س ال�شعديات  عن اطالق مع�شكر الربيع 2017  لالأطفال يف 26 مار�س اجلاري 

، ورحب بال�شيوف و النزلء ال�شغار للم�شاركة يف احلدث التعليمي والرتفيهي . وقالت اإدارة املنتجع انه 
ميكن لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني �شن ال4 و 12 �شنة ال�شتمتاع بالعديد من الأن�شطة التعليمية 
ال�شباحة.   تعليم  درو���س  و  التن�س  و  اليدوية  احل��رف  و  الفنون  منها  اخلارجية  و  الداخلية  الرتفيهية  و 
العديد من  ك�شب  و  الأط��ف��ال  و مواهب  ق��درات  و  تعزيز مهارات  ي�شاهم يف  الربيع  ان مع�شكر  واأو�شحت 
26 مار�س لغاية  اأ�شبوع من مع�شكر الربيع يوم  اأول  الأ�شدقاء وتكوين اأجمل الذكريات.   تبداأ فعاليات 
30 مار�س اجلاري و يبداأ الأ�شبوع الثاين للمع�شكر من يوم 2 اأبريل لغاية 6 اأبريل 2017 حتت اإ�شراف 
اأمهر املدربني.  �شيوفر املع�شكر لالأطفال امل�شاركني وجبة فطور و غداء �شهية و وجبات خفيفة بعد الظهر 

على  املحافظة  م�شاريع  م��ن  العديد 
حياة احليوانات املعر�شة لالنقرا�س.  
حديقة  اأك��رب  وه��ي  احلديقة  وقامت 
حيوانات يف  اأبوظبي موؤخرا بتنظيم 
التجارة  ح���ول  ال��وع��ي  لن�شر  ح��م��ل��ة 
كما  عليها  الع���ت���داء  و  ب��احل��ي��وان��ات 
نادرة  برية  فهود  اأربعة  باإنقاذ  قامت 

عرث عليهما على احلدود مع اململكة 
العربية ال�شعودية حيث حاول بع�س 
ال����ش���خ���ا����س ت��ه��ري��ب��ه��ا ب���ط���رق غري 
لبيعها  الإم���ارات  دول��ة  اإىل  م�شروعة 
معاجلتهما  متت  و  األيفة  كحيوانات 
الطبيعية  ال��ب��ي��ئ��ة  يف  دجم��ه��م��ا  ومت 

داخل احلديقة. 

دع�����ا م��ن��ت��ج��ع و ح���دي���ق���ة الم�������ارات 
ل���ل���ح���ي���وان���ات، ال�������ش���ي���وف و ال������زوار 
وتعليمية  تثقيفية  جل�شات  حل�شور 
و�شبل  ال���ب���ح���ري���ة  ال����ث����دي����ات  ح������ول 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ا����ش���د ال��ب��ح��ر وذل���ك 

خالل �شهر مار�س  اجلاري .
وتهدف هذه اجلل�شات اإىل ن�شر الوعي 
اأ����ش���د البحر  ح���ول خ���ط���ورة ت��ع��ر���س 
تهيئة  اأه��م��ي��ة  و  الن��ق��را���س  لتهديد 
عليهم.  احل��ف��اظ  و  لهم  اأف�شل  بيئة 
تثقيف  و  ت��ع��ري��ف  اإىل  ت���ه���دف  ك��م��ا 
ال��زوار حول �شلوك و طريقة تكييف 
و   البحر  اأ�شد  خ�شائ�س  و  تعاي�س  و 
الأ�شاليب الفعالة يف احلفاظ عليها.  
مدير  �شعبان،  ول��ي��د  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
العمليات مبنتجع و حديقة المارات 
هذه  تقدمي  اىل  ن�شعى  للحيوانات: 
زوارنا  جلميع  التثقيفية  اجلل�شات 
ن�����ش��ر ال��وع��ي حول  و ال���ش��ت��م��رار يف 
منتجع  وي�����ش��ارك  امل��ه��م��ة.   الق�شايا 
و ح��دي��ق��ة الم������ارات ل��ل��ح��ي��وان��ات يف 

مهرجان املاأكولت يف ق�شر الإمارات : 
اإطاللة على فنون الطهي العاملية   

الفاخرة   املاأكولت  مهرجان  ينطلق 
يف  فندق ق�شر المارات يف ال�شابعة 
16 مار�س اجلاري  ي��وم   من م�شاء 
. وي��ق��دم ه��ذا احل��دث اإط��الل��ة  على 
جت�شد  ال��ت��ي  العاملية  الطهي  ف��ن��ون 
. ويتيح  ال�شعوب  ثقافات وح�شارات 
القيام  للحا�شرين  اأي�شاً  املهرجان 
برحلة مميزة يف عامل الطهي احلي 
وال��ت��ع��رف اىل م��ه��ارات ط��ه��اة ق�شر 
الم�����ارات يف اجل��ن��اح ال��غ��رب��ي داخل 
تقدمي  يف  واإب���داع���ات���ه���م   ، ال��ق�����ش��ر 
وال�شيوية  ال�شرقية  الطباق  ا�شهي 
امام  حي  طهي  تقدمي  مع  والعاملية 
الزوار يف الهواء الطلق . �شوف ياأخذ 
يف  نوعه  م��ن  الفريد  املهرجان  ه��ذا 
وال���زوار  ال�شيوف   ، اب��وظ��ب��ي  ام���ارة 
م��ن الم���ارات ودول اخ��ري يف رحلة 
عرب ثمانية عرو�س مثرية من قبل 
م�شاهدتهم  ميكن  الذين  و  الطهاة 
واكت�شاف   ، للطهي  حية  عرو�س  يف 
 ، ال��ط��ع��ام  تقنيات ج��دي��دة يف ط��ه��ي 

واعداد الطباق املتنوعة.

منتجع و حديقة الإمارات للحيوانات
 ينظم جل�شة تثقيفية للحفاظ على اأ�شد البحر  

عقد قران
 هزمي ثاين هزمي ال�شويدي

لإمارة  ال�شت�شاري  املجل�س  ع�شو  ال�شويدي  هزمي  ثاين  اأق��ام 
ال�����ش��ارق��ة م���اأدب���ة ع�����ش��اء مب��ق��ر ���ش��اح��ي��ة اخل��ال��دي��ة يف مدينة 
ال�شارقة مبنا�شبة عقد قران جنله هزمي على كرمية املرحوم 
باإذن اهلل تعاىل علي حممد بن جر�س ال�شويدي ح�شره اأعيان 

اإمارة ال�شارقة واأقارب العرو�شني ولفيف كبري من املدعوين .



    
يرتدي مالب�س ن�شائية لإ�شعاد والدته 
عطلة  يف  �شيني  عجوز  داأب  املا�شية،   14 ال���  ال�شنوات  م��دى  على 
وت�شلية  للرق�س  ن�شائية  مالب�س  ارت���داء  على  اأ���ش��ب��وع  ك��ل  نهاية 

ال�شياح يف اإحدى احلدائق. 
النتباه  ج��ذب  يحب  عاماً(   74( ينغايل  يل  اأن  من  الرغم  وعلى 
لإدخال  فقط  الن�شائية  املالب�س  ي��رت��دي  اإن��ه  يقول  اأن��ه  اإل  اإل��ي��ه، 
عاماً،   96 العمر  من  البالغة  العزيزة  والدته  قلب  على  ال�شعادة 
والتي طاملا كانت ترغب باأن يكون لديها ابنة، لكنها مل ترزق �شوى 

باثنني من الذكور، بح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.
والدته،  اأمنية  يحقق  اأن  قرر  ال�شتني من عمره،  بلغ يل  وعندما 
وارتدى مالب�س ن�شائية براقة، بالإ�شافة اإىل ا�شتخدام م�شاحيق 
التجميل، وخرج لي�شتعر�س مهاراته يف الرق�س كالن�شاء يف ال�شارع، 

ومنذ ذلك الوقت اعتاد على فعل ذلك كل اأ�شبوع.
اأجل  اأفعل ذلك من  اأجريت معه قبل عامني  وق��ال يل يف مقابلة 
والدتي، فهي مل ُترزق بابنة، واأريد اأن اأجعلها ت�شعر بال�شعادة، من 
املالب�س،  هذه  بارتداء  �شعيد  واأن��ا  ن�شائية،  مالب�س  ارت��داء  خالل 

واأرغب اأن اأجعل الآخرين �شعداء يف نف�س الوقت.
اأي�شاً، بل  ومل ي�شبق لل�شيد يل ال��زواج، ومل يكتب له اأن يكون اأباً 
معظم  مي�شي  حيث  حياته،  ط��وال  ثابت  عمل  على  يح�شل  ومل 
املالب�س  يل  يرتدي  العادية  الأي��ام  ويف  بوالدته.  العناية  يف  وقته 
اأظافره، وي�شع  اأ�شبوع يقوم بطالء  الرجالية، لكن مع نهاية كل 
ال�شياح  لت�شلية  املدينة  والأ�شاور واخل��وامت، ويتجول يف  الأق��راط 

والتقاط ال�شور برفقتهم.

�شطرية من طبق تقليدي بـ25 األف دولر!
ا�شتخدم طاه مك�شيكي مكونات غري اعتيادية ل�شنع �شطرية تاكو 
جعلها  ما  ال��ذه��ب،  واأوراق  والكماأ  والكافيار  البحر  ج��راد  ت�شمل 
املك�شيكي  التقليدي  الطعام  هذا  من  العامل  يف  الأغلى  ال�شطرية 
ي�شرتيها  من  جتد  مل  اأنها  غري  دولر...  ال��ف  ب�25  تقدر  بقيمة 

بعد. 
وي�شري  �شعبيا  طبقا  الب�شيطة  مبكوناتها  تاكو  �شطائر  وتعترب 

الكلفة يف املك�شيك وميكن تناولها باليدين كما تباع يف ال�شوارع. 
األكال، وهو طاه يف فندق غراند فيال�س يف  لكن خ��وان لي�شرييو 
املك�شيك،  �شمال غرب  الراقية يف  ال�شاحلية  كابو�س  منطقة لو�س 
ال�شطائر  ه��ذه  مبكوناتها  ت�شبه  ل  ت��اك��و  �شطرية  ت��ق��دمي  اخ��ت��ار 
واملفاجاأة  بالتاأثر  ي�شعرون  النا�س  اأن  األكال  واأو�شح  التقليدية.  
 25 بقيمة  تاكو  �شطرية  ت�شنيع  الإم��ك��ان  يف  اأن��ه  معرفتهم  ل��دى 
األف دولر، عندما ميكنكم اإيجادها يف ال�شارع يف مقابل 10 بيزو�س 
والتناغم  والتقنية  الدقة  م��دى  لهم  اأ�شرح  ل��ذا،  دولر(.  )ن�شف 

الذي يتميز به هذا الطبق واأن الأمر ي�شتحق قيمته. 
ال��ب��ق��ري وكافيار  ك��وب��ي  البحر وحل��م  وي��ت��األ��ف الطبق م��ن ج���راد 
بيلوغا وكماأ اأبي�س واأ�شود مقدمة على تورتيال الذرة حتوي اأوراقا 
من الذهب عيار 24 قرياطا. وي�شاف اإىل املزيج هذا �شل�شة من 
خليط ت�شيلي م��ورات��ا احل���راق وم��ن ن��وع ال��نب الأغ��ل��ى يف العامل 

امل�شنوع من حبوب بن.
اإدراج��ه �شمن قائمة الطعام، مل يجد طبق  اأ�شبوع على  لكن بعد 

تاكو هذا من ي�شرتيه بح�شب األكال.
غري اأن زبائن كثريين اأبدوا اهتمامهم بهذا الطبق املميز خ�شو�شا 
من الأمريكيني الذين يحبون القيام بتجارب غريبة، وفق األكال.

وطلب هذا الطبق الأغلى من نوعه يف العامل لي�س بالأمر ال�شهل 
اإذ يتعني دفع 12500 دولر كوديعة للفندق. بعدها، يقرر الزبون 
اأو يف  الرئا�شي  اجلناح  �شواء يف  الطبق،  فيه  �شيتلقى  ال��ذي  املكان 

و�شط ال�شحراء اأو عند تقدمي عر�س زواج على �شبيل املثال.
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يبنيان اأ�شغر ناٍد  ليلي يف العامل 
اأدخل رجالن بريطانيان جواً احتفالياً مميزاً لبلدة روذيرهام عرب اإن�شاء اأ�شغر ناٍد ليلي متنقل يف العامل، اأطلقا 

."Club 28" عليه ا�شم
بلغ  العامل حيث  ليلي متنقل يف  ن��اٍد  اأ�شغر  بنيا  بعدما  القيا�شية  �شجل غيني�س لالأرقام  بريطانيان  رج��الن  دخل 

ارتفاعه مرتين وعر�شه مرتاً واحداً فقط. 
ويحتوي هذا النادي الليلي نظاماً �شوتياً ذو اأداء عال، واأر�شية م�شتعملة للرق�س، ويت�شع ل�شتة زبائن بالإ�شافة 

اإىل من�شق املو�شيقى. 
وقد عمد جريارد جينكينز و�شتيفن رونب�شون اإىل بناء هذا النادي الليلي املتنقل لإ�شفاء جو من املرح والبهجة يف 

بلدتهما النائية. 
اأن نبث روح املرح  وقال جينكينز: لقد عانت بلدتنا من الإهمال وال�شلبية كثرياً يف الأع��وام املن�شرمة، لذا قررنا 

والبهجة بني �شكانها عرب هذا النادي الليلي ال�شغري .
اأرى البت�شامة ترت�شم على وجوه مرتادي النادي الذين مي�شون وقتاً ممتعاً يف  اأ�شعر بال�شعادة عندما  واأ�شاف: 

الرق�س داخله. 
وبح�شب موقع يو بي اآي الإلكرتوين فاإن الفنان ماركو�س ميثود قام بت�شميم هذه النادي الفريد من نوعه، الذي 

بداأ با�شتقبال الزبائن ب�شكل يومي. 
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حذاء ثالثي الأبعاد لأطول مراهق 
العاملي  القيا�شي  الرقم  الأي��ام يحمل  اأمريكي كان يف يوم من  �شاب  ح�شل 
يف �شجل غيني�س لأطول مراهق على حذاء جديد مطبوع بتقنية ثالثية 
الأبعاد. يعاين بروك براون )19 عاماً( من متالزمة �شوتو�س التي توؤثر 
اإىل حوايل  األف �شخ�س يف العامل، وي�شل طوله   15 اأ�شل كل  1 من  على 
240 �شم، ونتيجة حلجمه ال�شخم، ي�شعب عليه العثور على حذاء منا�شب، 

بح�شب موقع �شي بي اإ�س �شكرامنتو.
غري  احلجم  جانب  اإىل  يعاين  اإن��ه  �شنايدر،  �شتي�شي  ب���روك،  عمة  وت��ق��ول 
الطبيعي من اآلم يف الظهر والركبتني، بالإ�شافة اإىل ال�شطراب النفعايل 
اأن  ميكن  متى  يعلم  اأح��د  ول  الع��رتا���ش��ي،  التحدي  وا���ش��ط��راب  املتقطع 
يتوقف عن النمو. وت�شيف �شنايدر ميكن اأن اأدخل اإىل اأحد املتاجر واأخرج 

واأن اأحمل 5 اأزواج من الأحذية، لكن بروك ل ي�شتطيع ذلك.
وللم�شاعدة يف حل هذه امل�شكلة، قامت �شركة فيتز �شي اأي اأو بطباعة زوج 
بولز  �شيكاغو  فريق  األ��وان  وهي  والأح��م��ر،  الأ�شود  باللونني  الحذية  من 

املف�شل لدى بروك، ومت ت�شليم احلذاء يوم 1 مار�س اجلاري.
وتعمل �شركة فيتز �شي اأي اأو على حتويل �شور اأرجل �شخ�س ما اإىل مناذج 
حقيقية عرب الطباعة ثالثية الأبعاد. وقالت لو�شي بريد املتحدثة با�شم 
ال�شركة "مل نقم بت�شنيع حذاء بهذا احلجم من قبل، لكننا كنا متحم�شني 

لإنتاج حذاء مريح لربوك.
وترتاوح تكلفة احلذاء الذي تطبعه �شركة فيتز �شي اأي اأو بني 99 و 250 
دولراً، يف حني اأن النماذج التي يتم تف�شيلها خ�شي�شاً بالطرق التقليدية 

ل يقل �شعرها عن 400 اأو 500 دولر. 

يورو مليون  جليد" بـ20،4  "جبل 
ري�شرت  غ���ريارد  الأمل����اين  للفنان  اجل��ل��ي��د(  "اآي�شربغ" )ج��ب��ل  ل��وح��ة  بيعت 
ب�شعر قيا�شي قدره 20،4 مليون يورو يف مزاد نظمته يف لندن دار �شوذبيز، 

حمطمة الرقم القيا�شي للوحة تظهر منظرا طبيعيا. 
اللوحة قطع جليد تطوف على بحر زيتي وهي بقيت �شمن  ومتثل هذه 
 9 بني  ثمنها  وق��در   .1983 �شنة  اقتنائها  منذ  عينها  اخلا�شة  املجموعة 
اأعمال الفنان  اأبرز  و14 مليون ي��ورو.  وتعد هذه اللوحة الت�شويرية من 
املتعدد املواهب البالغ من العمر 85 عاما.  لكن هذا العمل لي�س الوحيد 
لكري�شتوفر  بيعت لوحة  �شوذبيز، فقد  م��زاد  قيا�شيا يف  �شعرا  �شجل  ال��ذي 
وول يف مقابل 8،2 ماليني يورو، اأي �شعف الثمن املقدر لها.  وقد حطم 
امل�شور الأملاين فولفغانغ تيلمانز رقمه القيا�شي اخلا�س مع بيع جمموعة 
 % من اأعماله بقيمة 136،2 مليون يورو يف املزاد، اأي بارتفاع ن�شبته 69 
مزادها  اأي�شا  نظمت  قد  كري�شتيز  دار  وكانت  املا�شي.   العام  مع  باملقارنة 
اخلا�س لأعمال فنانني معا�شرين واآخرين من فرتة ما بعد احلرب وجنت 

منه ما جمموعه 117،1 مليون يورو. 

�شتاربك�س تنفي 
ت�شررها لتعيينها لجئني

اأعمالها  اإن  قالت �شركة �شتاربك�س 
و�شائل  تت�شرر من حملة على  مل 
التوا�شل الجتماعي ملقاطعتها ردا 
اآلف  ع�شرة  بتعيني  تعهدها  على 
خالل  العامل  م�شتوى  على  لج��ئ 
واأعلنت  املقبلة.  اخلم�س  ال�شنوات 
�شتاربك�س يف 29 يناير كانون الثاين 
اأعقاب  يف  لج��ئ��ني  تعيني  ع��زم��ه��ا 
ال�شادر  الأول  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  الأم����ر 
دونالد  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س  ع���ن 
ترامب بحظر �شفر مواطني �شبع 
للوليات  م�شلمة  اأغلبية  ذات  دول 
بع�شا  اخلطوة  واأغ�شبت  املتحدة. 
م��ن م��وؤي��دي ت��رام��ب ال��ذي��ن دعوا 
زبائن �شل�شلة املقاهي ال�شهرية اإىل 

مقاطعتها.
وق���ال م���ات راي����ان ك��ب��ري م�شوؤويل 
اأم�س  �شتاربك�س  يف  ال�شرتاتيجية 
اأجرته  م�����ش��ح  ن��ت��ائ��ج  اإن  اجل��م��ع��ة 
اإندك�س(  براند  )يوجوف  موؤ�ش�شة 
اأ�شرت  امل��ق��اط��ع��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ر�شا  تعك�س  "ل  قليال  ب�شتاربك�س 
ال��زب��ائ��ن واجت���اه���ات ال��وع��ي التي 

نراها حتى الآن يف 2017."
وق��ال��ت )ك��ان��ت��ار م��ي��ل��وارد ب���راون( 
وه���ي ���ش��رك��ة لأب���ح���اث ال�����ش��وق اإن 
�شل�شلة �شتاربك�س ل تعاين انتكا�شة 

نتيجة لوعدها بتعيني لجئني.
رئي�س  ج���ي���م�������س  ب�����راي�����ان  وذك�������ر 
ما  تثبت  ل  نتائجها  اأن  ال�����ش��رك��ة 
براند  )ي����وج����وف  اإل���ي���ه  ت��و���ش��ل��ت 
اإىل  بياناتها  ت�شري  التي  اإندك�س( 
امل�شتهلكني  اجت���اه���ات  يف  ت���راج���ع 
تعيني  بيان  بعد  ال�شرائي  والفكر 

الالجئني.

اإنطالق مهرجان الو�شم 
يف تايالند 

ي��ت��ق��دم امل���ئ���ات يف ح��ال��ة م���ن الجن����ذاب 
ال�����ش��دي��د وه���م ي��ق��ل��دون ال��وح��و���س التي 

و�شموها على اأج�شادهم..
ال�شنوي يف وات  الو�شم  يجذب مهرجان 
ب���اجن ف���را ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و 80 
عام  ك��ل  الآلف  ب��ان��ك��وك  م��ن  كيلومرتا 

لتجديد قوة و�شوم �شاك يانت املقد�شة.
وحول البع�س اأياديهم اإىل خمالب منر 
والبع�س اأ�شبح متا�شيح والبع�س حتول 

اإىل هانومان اأو القرد الإله.
وير�شم الو�شوم رهبان بوذيون با�شتخدام 
املعدنية  الإب�������ر  اأو  اخل�����ي�����زران  ع�����ش��ي 
الو�شم  ه��ذا  ك��ان  الأ���ش��ل  ويف  الطويلة. 
يحتاجون  ال���ذي���ن  ل��ل��م��ح��ارب��ني  ي��و���ش��ع 
اأنه  اأي�����ش��ا  ويعتقد  امل��ع��ارك  احل��م��اي��ة يف 

يجلب احلظ ومينح القوة.

زوجان يرتديان مالب�س مت�شابهة منذ 37 عامًا 
داأب زوجان يابانيان على ارتداء مالب�س متماثلة ب�شكل 
يومي على مدى 37 عاماً منذ بداية زواجهما، ليحظيا 
التوا�شل الجتماعي  على مواقع  ب�شعبية كبرية موؤخراً 
األقت  ال��ف��ري��دة. ول��ط��امل��ا  ال��ع��ادة  اإن�����ش��ت��غ��رام ب�شبب ه���ذه 
و�شائل الإعالم ال�شوء على اأزواج مثل جا�شنت تيمربلك 
لأنهم  وي�شت،  وكايني  كاردي�شان  وكيم  �شبريز،  وبريتني 
الزوجان  لكن  متطابقة،  مالب�س  ارت���داء  دوم���اً  يحبون 
 511 ب��ون  ب��ون  با�شم  ح�شاباً  ميلكان  ال��ل��ذان  اليابانيان 
على اإن�شتغرام تفوقا على اجلميع يف هذا املجال. وحظي 
الزوجان ب�شعبية كبرية على املوقع، حيث يتابع ح�شابهما 
اأكرث من 75 األف �شخ�س، ي�شاهدون ب�شكل يومي ال�شور 
ما  بح�شب  م��وح��داً،  زي��اً  يرتديان  وهما  ين�شرانها،  التي 
ال�شور  وتظهر  الربيطانية.   ميل  ديلي  �شحيفة  ذك��رت 
التي ين�شرها الزوجان وهما يف العقد ال�شابع من العمر، 
اأنهما لي�شا من ع�شاق املو�شة احلديثة بال�شرورة، حيث 
ارتدت الزوجة يف اإحدى ال�شور تنورة يزيد عمرها عن 
20 عاماً، لكنهما يف�شالن عالمات جتارية معروفة مثل 

يونيكلو وكومي دي غاركونز.

م�شلول مي�شي بف�شل �شاقني ذكيتني 
اأعلى  �شقط من  بعدما  بال�شلل  اأ�شيب  بناء  عامل  متكن 
�شاقني  بف�شل  �شبه طبيعي  ب�شكل  ثانية  امل�شي  بناء، من 
الربيطاين  ك��ان  بينما  ل���ه.   خ�شي�شاً  �شممتا  ذكيتني 
غيورغي دونكا )42 عاماً( يعمل يف اأحد الطوابق املرتفعة 
اأدى  الأر����س ما  زل��ت قدمه و�شقط على   ،2011 ع��ام  يف 
اإ�شابته بال�شلل الن�شفي.  وبعد �شنوات من املعاناة،  اإىل 
امل�شي  م��ن  جعلتا  ذكيتني  �شاقني  على  غ��ي��ورغ��ي  ح�شل 
اأمراً ممكناً، حيث بداأ بالقيام بالتجوال يف حديقة عامة 
وبح�شب  اجلديدتني.   ب�شاقيه  منزله  من  بالقرب  تقع 
تت�شمان  ال�شاقني  ف��اإن  الربيطاين  �شتار  ديلي  �شحيفة 
مبقدرتهما على دعم حركة الوركني والركبتني، ومتكني 
ب�شهولة.   ال�شالمل  على  وال�شعود  اللتفاف  من  امل�شاب 
عانيت طوال  لقد  عن جتربته:  وقال غيورغي متحدثاً 
اأم�شي  الآن  واأن��ا  احل��رك��ة،  ان��ع��دام  من  املا�شية  ال�شنوات 
جمدداً ولن اأحتاج اإىل الكر�شي املتحرك ثانية.  واأ�شاف: 
اأحدث ح�شويل على ال�شاقني اجلديدتني تغيرياً جذرياً 
يف حياتي، الآن اأ�شتطيع اأن اأم�شي م�شافة كيلومرت خالل 

�شاعة واحدة، وحركتي يف حت�شن م�شتمر. 

حمار ينجو من اأ�شد بف�شل �شجاعته
جنا حمار وح�س �شجاع من املوت باأعجوبة من بني براثن 
حاول  بعدما  امل�شتنقعات،  اأح��د  مياه  داخ��ل  هاجمه  اأ�شد 

اإغراق الأ�شد يف املياه وخل�س نف�شه من موت حمقق. 
واأظهر مقطع فيديو ن�شر على موقع يوتيوب الإلكرتوين، 
عن  انف�شل  بعدما  املياه  اإىل  يلتجئ  وهو  الوح�س  حمار 

القطيع وفوجئ باأ�شد يرت�شده عن بعد. 
غري اأن جلوء حمار الوح�س اإىل املياه مل مينع الأ�شد من 
مهاجمته على الفور حيث دارت معركة حامية الوطي�س 

بينهما، وبدت الغلبة وا�شحة لالأ�شد يف بداية الأمر. 
ومل يتقاع�س حمار الوح�س عن الدفاع عن نف�شه ب�شتى 
الو�شائل حيث حاول التخل�س من الأ�شد عرب حماولته 

احلثيثة لإغراقه يف مياه امل�شتنقع. 

كيارا تطمئن جمهورها على �شحة طفلها
و�شحة  ال�شحية  حالتها  على  جمهورها  ك��ي��ارا  المريكية  النجمة  طماأنت 

الطفل احلامل به بعدما تعر�شت حلادث �شري.
وقالت كيارا بعد فرتة على وقوع احلادث:" اأنا �شاكرة لنعمة الرب .. ولفح�س 

ال�شائل الأمنيو�شي.
وكانت النجمة المريكية احلامل بطفلها الأول من زوجها را�شيل ويل�شون، 

قد تعر�شت حلادث �شري يف لو�س اأجنلو�س .
ويف تفا�شيل احلادث اأن كيارا كانت تقود �شيارتها وعندما حاولت ان تنعطف 

اإىل الي�شار ا�شطدمت بها �شيارة اأخرى كانت ت�شري على اخلط املخ�ش�س 
ال�شحف  بع�س  نقلت  ك��م��ا  اأ����ش���رار.  ب���اأي  اأح���د  ي�شب  ومل  ل��ل��ب��ا���ش��ات. 
الأمريكية عن �شاهد عيان اأن كيارا كانت هادئة جداً بعد احلادث ومل 
�شاحب  مع  ج��داً  ودودة  كانت  بل  ال�شارع  يف  تبكي  اأو  ب�شدمة  ت�شب 
املعلومات  ت��ب��ادل  بعدما  و�شافحته  ب��ه��ا،  ا�شطدمت  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ارة 

ال�شرورية من اأجل التاأمني ولن يكون هناك حتقيق ب�شاأن احلادث.

املمثلة كاثرين واتر�ستون لدى و�سولها على ال�سجادة احلمراء حل�سور العر�س الأول لفيلم )كائن ف�سائي(   يف اأو�سنت، تك�سا�س . )اأ ف ب( 

مياه وردية تتدفق 
من �شنابري مدينة 

بالذعر  كندية  �شكان مدينة  اأ�شيب 
ب�����ش��ب��ب ت����دف����ق م����ي����اه وردي��������ة من 
املدينة  اأهل  وعا�س  املنازل،  �شنابري 
اأ�شبوعاً ع�شيباً يكتنفه اخلوف على 
اأب��ن��ائ��ه��م ب�شبب  ���ش��ح��ت��ه��م و���ش��ح��ة 
امل����ي����اه. وت�������داول �شكان  ل����ون  ت��غ��ري 
مقاطعة األربتا الكندية على �شبكات 
التوا�شل الجتماعي مقاطع فيديو 
اأثناء  امل���ي���اه  ���ش��ك��ل  ت��و���ش��ح  و����ش���وراً 
بلونها  املنازل  �شنابري  من  تدفقها 
وذلك  الفو�شيا،  اإىل  امل��ائ��ل  ال���وردي 
املا�شي، مطالبني  الإثنني  يوم  منذ 
وتقدم  تف�شري.  بتقدمي  ال�شلطات 
عمدة املقاطعة دال كرا�شنو باعتذار 
بياناً  م�����ش��دراً  ال�شكان،  اإىل  ر�شمي 
ر�شمياً يو�شح فيه اأن ال�شبب يرجع 
اإىل وجود عطل يف حمطة معاجلة 
املياه، اأدى اإىل ان�شداد �شماماتها، ما 
نتج عنه ت�شرب هذا اللون اإىل مراكز 
املقاطعة.  ���ش��ك��ان  اإىل  امل��ي��اه  ت��وزي��ع 
الر�شمي  ب��ي��ان��ه  ك��را���ش��ن��و يف  واأ����ش���ار 
اإىل اأن اللون الوردي هو اأثر جانبي 
برمنجنات  ال���ك���ي���م���اوي  ل��ل��م��رك��ب 
الق�شاء  يف  امل�شتخدم  البوتا�شيوم 
على احلديد وكربيتيد الهيدروجني 
م���ن امل�����اء، م��ط��م��ئ��ن��اً ال�����ش��ك��ان بعدم 
عليهم  �شحية  خم��اط��ر  اأي  وج����ود 
وع��ل��ى اأط��ف��ال��ه��م. واأ���ش��دى ن�شيحة 
يعود  حتى  ال�شنابري  بفتح  لل�شكان 
املقابل  يف  طبيعته.  اإىل  امل��ي��اه  ل��ون 
اأبدى ال�شكان قلقهم حتى بعد بيان 
الر�شمي، نتيجة تغري طعم  العمدة 
اإىل  بالإ�شافة  والطعام،  امل�شروبات 
البوتا�شيوم"  "برمنجنات  م��ادة  اأن 
نف�شها قد ت�شبب تهيجاً يف الب�شرة، 
موقع  بح�شب  الأط��ب��اء،  راأي  ح�شب 

اإيه بي �شي الأ�شرتالية. 

باقات اأزهار باهظة الثمن لالإيجار 
مبنا�شبة يوم املراأة العاملي الذي ي�شادف يوم 8 مار�س 
من كل عام، امتالأت مواقع التوا�شل الجتماعي يف 
اإمكانية  الن�شاء  التي تعر�س على  بالإعالنات  رو�شيا 
 100 من  اأك��رث  ت�شم  اأزه��ار �شخمة  باقات  ا�شتئجار 
زه�����رة واأك���ي���ا����س ت�����ش��وق م�����ش��م��م��ة خ�����ش��ي�����ش��اً لهذه 

املنا�شبة.
مو�شكو  يف  املقيمات  الن�شاء  على  ال�شركات  وتعر�س 
ملدة  الثمن  باهظة  الأزه���ار  باقات  ا�شتئجار  اإمكانية 
10 دق���ائ���ق، ب��ه��دف ال��ت��ق��اط ال�����ش��ور مب��ن��ا���ش��ب��ة يوم 
امل�����راأة ال��ع��امل��ي، ح��ي��ث مي��ك��ن ن�شر ه���ذه ال�����ش��ور على 
لإغاظة  مار�س   8 ي��وم  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
�شنرتال.  اأوديتي  موقع  ذكر  ما  بح�شب  ال�شديقات، 
كبرية  ب�شعبية  حظيت  التي  الإع��الن��ات  اأح��د  ويقول 
ل  حبيبك  اأو  اأن���ت  كنت  اإذا  ال��ت��وا���ش��ل:  م��واق��ع  على 
الأزهار  من  كبرية  كمية  ل�شراء  الكايف  امل��ال  متلكان 
مبان�شبة يوم املراأة العاملي، لكنك ترغبني باأن تن�شري 
اأزهار  ب��اق��ة  ل��ك  ن��ق��دم  املنا�شبة،  ب��ه��ذه  ���ش��وراً مم��ي��زة 

اإىل عتبة منزلك، ولديك  101 زهرة نو�شلها  ت�شم 
10 دقائق للتقاط ما �شئت من ال�شور معها.

ويقول يوجني الذي يعترب اأول من طبق هذه الفكرة، 
يتقطن  �شاهدهن  فتيات  ث��الث  م��ن  ا�شتوحاها  اإن���ه 
املقاهي،  اأح��د  اأزه��ار يف  اإىل جانب باقة  �شور �شيلفي 
وعلى الرغم من اأن اخلدمة مل حتظ بال�شعبية التي 
ردود  م��ن  العديد  على  ح�شل  اأن��ه  اإل  يتوقعها،  ك��ان 
الفعل الإيجابية، حيث متنى له الكثريون حظاً طيباً 
يف عمله، وت�شاءل اآخرون اإن كان بالإمكان تو�شيع هذه 

اخلدمة اإىل خارج مو�شكو.
وتقدم بع�س ال�شركات الأخرى خدمات اإ�شافية اإىل 
جانب باقة الأزهار، وذلك عن طريق توفري اإمكانية 
ت��و���ش��ي��ل ح��ق��ائ��ب ت�����ش��وق ف���اخ���رة م���ع زج���اج���ات من 
الراقية،  اخلدمات  يف�شلن  اللواتي  للن�شاء  ال�شراب 
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10 دقائق، اعتماداً  الأزه��ار ملدة  دولر( لتاأجري باقة 

على ال�شركة املقدمة للخدمة. 


