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•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بحث 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة مع فخامة �لرئي�س عمر ح�شن �أحمد 
و�شبل  �لأخ��وي��ة  �ل��ع��اق��ات  �ل�شقيقة  �ل�����ش��ود�ن  جمهورية  رئي�س  �لب�شري 

تطويرها و�لق�شايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
عمر  �لرئي�س  فخامة  �أبوظبي  يف  �ليوم  �شموه  ��شتقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
ر�شمية  بزيارة  حاليا  يقوم  �ل��ذي  له  �ملر�فق  و�لوفد  �لب�شري  �أحمد  ح�شن 

لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لرئي�س  بفخامة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ورح��ب �شاحب 
�ل�شود�ين و�لوفد �ملر�فق له معربا �شموه عن �شعادته بتطور م�شار �لعاقات 
�لأخوية �لتي جتمع �لبلدين يف ظل �هتمام وحر�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل على دعم هذه �لعاقات 

وتطويرها مبا يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة للبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني.
وجرى خال �للقاء بحث �لتعاون �لقائم بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وجمهورية �ل�شود�ن يف خمتلف �جلو�نب �ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لتنموية 

و�لثقافية و�ل�شبل �لكفيلة بتطوير هذ� �لتعاون لآفاق �أو�شع و�أرحب.
من جهة �خرى ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س يف �أبوظبي معايل 

جيم�س ماتي�س وزير �لدفاع �لأمريكي �لذي يقوم بزيارة للباد حاليا .
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل  كما 
�ل�شاطئ كا  �م�س يف ق�شر  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي 
على حدة نيل بلو رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة جرن�ل �توميك�س �ملتخ�ش�شة 
يف �ل�شناعات �لع�شكرية �لدقيقة و�لدكتور توما�س كينيدي رئي�س جمل�س 

�إد�رة �شركة ر�يثون �ملتخ�ش�شة يف �أنظمة �لدفاع .
)�لتفا�شيل �س3-2(

ا�شتقبل وزير الدفاع الأمريكي ورئي�شي �شركتي جرنال اتوميك�س ورايثون الأمريكيتني

حممد بن زايد يبحث مع الب�شري العالقات الأخوية والتطورات الإقليمية والدولية 
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حكام الإمارات وعدد من اأولياء العهود وال�شيوخ 
يح�شرون اأفراح اآل نهيان بق�شر الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم عجمان و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي 
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �لفجرية و�شاحب  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  ع�شو 
و�شاحب  �لقيوين  �أم  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعا  ر����ش��د  ب��ن 
�ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
ر�أ�س �خليمة و�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب 
�آل  ر��شد  بن  بن حممد  �ل�شيخ حمد�ن  و�شمو  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 
ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  عمار  �ل�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
عهد عجمان و�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل 
عهد ر�أ�س �خليمة و�شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل 
�ل�شيخ  �أق��ام��ه  �ل��ذي  �ل�شتقبال  حفل  �ل�شرقية  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م 
خليفة بن حمد�ن �آل نهيان مبنا�شبة زفاف جنله »�ل�شيخ ذياب« �إىل 
كرمية معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية 

�ملعرفة.               )�لتفا�شيل �س6(

انطالق اأعمال موؤمتر الدفاع الدويل »اأيدك�س« يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لكرمية  �لرعاية  حتت 
�هلل(  �مل�شلحة )حفظه  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  �لدولة،  رئي�س  نهيان، 
�أعمال موؤمتر  باأبوظبي  .. �نطلقت �م�س يف مقر �لأر�شيف �لوطني 
�أيدك�س  معر�شي  لفعاليات  �مل�شاحب  )�أي��دك�����س(  �ل���دويل  �ل��دف��اع 
ونافدك�س 2017 بح�شور معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير دولة 
و�شناع  و�ملتخ�ش�شني  �خل��ر�ء  من  كبرية  وكوكبة  �ل��دف��اع  ل�شوؤون 

)�لتفا�شيل �س3( �لقر�ر .     حممد بن ز�يد خال ��شتقباله �لرئي�س �ل�شود�ين  )و�م(

هل يجيد �لرئي�س �لمريكي �لقر�ءة

•• عوا�صم-وكاالت:

ذكرت �شحيفة حريت �لرتكية �م�س �أن تركيا قدمت مقرتحني للوليات �ملتحدة 
ب�شاأن كيفية تنفيذ عملية ع�شكرية م�شرتكة لطرد تنظيم د�ع�س �لرهابي من 

معقله يف مدينة �لرقة �ل�شورية.
وقالت تركيا مر�ر� �إن �لعملية �ملزمعة يجب �أن ت�شارك فيها قو�ت عربية حملية 
بدعم حمتمل من قو�ت تركية بدل من �لعتماد على قو�ت �شوريا �لدميقر�طية 
�لتي تدعمها �لوليات �ملتحدة و�لتي ت�شكل حتالفا تهيمن عليه وحد�ت حماية 
�لدميقر�طية  �شوريا  لقو�ت  و��شنطن  دعم  وت�شبب  �ل�شورية.  �لكردية  �ل�شعب 
تركيا  توتر مع  �لثاين يف  ت�شرين  نوفمر  �لرقة يف  لتطويق  �شنت حملة  �لتي 
�شوريا  يف  �لأك���ر�د  �مل�شلحني  �أن��ق��رة  وتعتر  �لأطل�شي.  �شمال  حلف  يف  �لع�شو 

�متد�د� للمقاتلني �لأكر�د على �أر��شيها.
�لتي  �لبلد  �أح��ي��اء درع��ا  �ل��غ��ار�ت على  �لرو�شي ع�شر�ت  �ل��ط��ري�ن  �ىل ذل��ك �شن 
بني  لا�شتباكات  ��شتمر�ر  و���ش��ط  ���ش��وري��ا،  ج��ن��وب  يف  �ملعار�شة  عليها  ت�شيطر 

ال�شتيطان  املتحدة:  الأمم 
يييقييو�ييس حيييل الييدولييتيين

•• فيينا -وام:

قال نيكولي مادينوف، من�شق �لأمم 
�ل�����ش��ام يف  لعملية  �خل���ا����س  �مل��ت��ح��دة 
�لت�شوية  ق��ان��ون  �إن  �لأو���ش��ط،  �ل�����ش��رق 
�لذي �عتمدته �إ�شر�ئيل لل�شماح بتملك 
�لإ�شر�ئيليني لأر��س ذ�ت ملكية خا�شة 
بعيدة  �آث��ار  له  �شيكون  للفل�شطينيني، 
�شيقو�س  ك��م��ا  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ع��ل��ى  �مل����دى 
و�ل�شام  �لدولتني  حل  خطري  ب�شكل 
بني �لإ�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني. جاء 

ذلك يف �إحاطة �أمام جمل�س �لأمن.
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ومناطق  حم�س  يف  �لنظام  ط��ائ��ر�ت  تنفذها  وغ���ار�ت  �لنظام  وق���و�ت  �ملعار�شة 
�أخرى. و�أفاد مر��شل �جلزيرة يف درعا باأنه مت �إعان كامل �لأحياء �لتي ت�شيطر 
�ملياه  خ���ز�ن  تعطل  كما  منكوبة،  مناطق  �مل��دي��ن��ة  يف  �مل�شلحة  �مل��ع��ار���ش��ة  عليها 
�لرئي�شي �ملغذي لأحياء �ملعار�شة وجميع �مل�شايف �مليد�نية با�شتثناء نقاط �لعاج 

�مليد�نية �مل�شتحدثة لإ�شعاف �جلرحى.
و�أحدثت �لغار�ت �لرو�شية �أم�س �ل�شبت دمار� كبري� يف �ملنازل و�ملمتلكات بدرعا 
�لبلد وحي �ملن�شية، ويف وقت �شابق توقفت �شتة م�شت�شفيات ميد�نية عن �لعمل 

ب�شبب �لغار�ت �لرو�شية �لكثيفة.
�ملعار�شة  مو�قع  على  غ��ارة  ثاثني  �جلمعة  �شنت  �لرو�شية  �لطائر�ت  وكانت 
وبلدة  �ل�شد  وط��ري��ق  �مل��ي��اذن  و�أم  �ل�شام  وب�شرى  �لبلد  درع��ا  ت��رك��زت يف  ب��درع��ا 

�لنعيمة �شرقي �ملحافظة.
وبالتو�زي مع �لغار�ت، ل تز�ل وترية �ل�شتباكات م�شتمرة بني ف�شائل �ملعار�شة 
�لنظام يف عمق حي  �ملر�شو�س وبني قو�ت  �لبنيان  �ملن�شوية يف غرفة  �مل�شلحة 

�ملن�شية بدرعا.

تركيا تقدم اإىل اأمريكا خطتني لعملية الرقة 

اعالن درعا منطقة منكوبة بعد غارات رو�شية عنيفة 

انحيازه لالرجتال يثري ال�شكوك:
هل حقا يجيد الرئي�س ترامب القراءة؟ 

•• الفجر - ناتا�صا تاتو – ترجمة خرية ال�صيباين

نعرتف، �أّن طرح �ل�شوؤ�ل بهذه �لطريقة فيه مبالغة وت�شخيم. �أن نقول 
�أّن �لرئي�س �لأمريكي �جلديد غري مثقف وغري مهذب، نعم. غري قادر 
توين  �لكاتب  ذل��ك  �إىل  �أ�شار  كما  دقائق،  ب�شع  �أك��ر من  �لرتكيز  على 
�شو�رتز، �لذي �شاغ كتاب تر�مب �ل�شهري "فن �ل�شفقة"،    هذ� و��شح 
وجلّي، ولكن �أن نقول �أمّيا، حقا؟ نحن ن�شمع م�شبقا �شخط �أن�شاره.. و 
�إّن قدرة دونالد تر�مب على قر�ءة ن�س وفهمه، تثري �ليوم،  مع ذلك،  

وبانتظام، �شكوكا حول �شحته �لعقلية.          )�لتفا�شيل �س13(

•• عوا�صم-وكاالت:

�لوليات  ت��ق��وده  �ل���ذي  �لع�شكري  �لتحالف  ق��ال 
يف  مبنى  ق�شفت  قو�ته  �إن  �ل�شبت،  �م�س  �ملتحدة 
�ملو�شل  م��دي��ن��ة  ب��غ��رب  �لرئي�شي  �ل��ط��ب��ي  �مل��ج��م��ع 
لتنظيم  قيادة  مركز  �أن��ه  يعتقد  و�ل��ذي  �لعر�قية، 

د�ع�س.
وجاءت �ل�شربة �لتي نفذت �أم�س �لأول، يف �أعقاب 
تقارير �أفادت باأن �ملت�شددين يند�شون بني �ملدنيني 
و�أنهم يخزنون  �ملو�شل،  �لغربي من  على �جلانب 

عملية حترير �شرق املدينة تنطلق الأ�شبوع اجلاري

التحالف يدمر مركز قيادة داع�س يف املو�شل
�أ�شلحة يف م�شت�شفيات ومد�ر�س وم�شاجد وكنائ�س 

كو�شيلة لتجنب ��شتهد�فها.
خال  من  �لتحالف  متكن  للتحالف:  بيان  وق��ال 
معرفة  من  و��شتطاع  ومر�قبة  خمابر�ت  جهود 
طبية،  �أغر��س  لأي  �ملبنى  ي�شتخدم  مل  د�ع�س  �أن 

و�أن �ملدنيني ل ي�شتخدمون �ملوقع.
يف �لأث���ن���اء ق���ال ق��ائ��د ع�����ش��ك��ري ب��ج��ه��از مكافحة 
�لإره��اب، �إن عملية حترير �جلانب �لأمين ملدينة 
�لإرهابي  د�ع�����س  تنظيم  م��ن  و��شتعادته  �ملو�شل 

�شتنطلق هذ� �لأ�شبوع.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئون رئي�س غامبيا بعيد ا�شتقالل بالده
•• ابوظبي -وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
وذلك  غامبيا،  جمهورية  رئي�س   - ب��ارو  �آدم  فخامة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل 

مبنا�شبة عيد ��شتقال باده.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �آدم بارو.

�شرطة اأبوظبي تطلق حملة ا�شتخدام حزام الأمان 
•• اأبوظبي-وام:

�لأم��ان جت�شيد�  ��شتخد�م حز�م  �لتوعوية  �أبوظبي �حلملة  �شرطة  �أطلقت 
لأولويتها �ل�شرت�تيجية يف جعل �لطرق �أكر �أمنا و�شامة وتعزيز �لأمن 
�لثقافة �ملرورية باملجتمع مبا يحد  �ملروري و�شامة �لفرد ورفع م�شتوى 
من �لأ�شباب �لتي توؤدي لوقوع �حلو�دث �ملرورية وما ينجم عنها من وفيات 
با�شتخد�م حز�م  �للتز�م  �إىل  �ملركبات  م�شتخدمي  ودعت  بليغة.  و�إ�شابات 
�لتي  و�لوفيات  �لإ�شابات  و�لوقاية من  �شامتهم  للمحافظة على  �لأم��ان 
نائب  �ل�شحي  �أحمد عبد �هلل  �لعميد  �مل��روري��ة. وق��ال  تنجم عن �حل��و�دث 
�إطاق  من  �لهدف  �إن  �أبوظبي  ب�شرطة  و�ل��دوري��ات  �مل��رور  مديرية  مدير 
�حلملة تذكري قائدي �ملركبات باأن ��شتخد�م حز�م �لأمان لي�س �إجر�ء وقائيا 
فح�شب بل �إجر�ء ملزم بح�شب قانون �ل�شري و�ملرور مل�شتخدمي �ملركبات.. 

حمذر� من �أن عدم �رتد�ئه يعد خمالفة مرورية عقوبتها �لغر�مة �ملالية 
درهم مع ت�شجيل 4 نقاط مرورية بحق �ل�شائق.  400

�أ�شباب جن��اة كثري من  �أح��د  �لأم���ان يعد  ��شتخد�م ح��ز�م  �أن  �ل�شحي  و�أك��د 
�ل�شائقني حيث ي�شاعد يف تفادي �أغلب حالت �لإ�شابات �لبليغة و�لوفيات 
�لتقليل من  ك��ب��رية يف  ف��اع��ل��ي��ة  ذ�ت  و���ش��ي��ل��ة  وي��ع��د  �مل���روري���ة  يف �حل�����و�دث 
قوة  من  جانب  �مت�شا�س  على  �حل��ز�م  يعمل  �إذ  �ل�شطد�مات  م�شاعفات 
�ل�شيار�ت  قائدي  �أن كثري� من  �إىل  و�أ�شار  �ملركبة.  قائد  و��شطد�م  �ندفاع 
ومن يجل�شون بجو�رهم ل يتقيدون با�شتخد�م حز�م �لأمان رغم �إدر�كهم 
وتو�فره يف جميع  لفو�ئده  و�إدر�ك �جلميع  لهم  وقاية  ملا ميثله من  �لتام 
�أنو�ع �ل�شيار�ت وما تن�شره �شرطة �أبوظبي من توعية م�شتمرة من خال 
�لأمان  �أن حز�م  �إىل  ي�شار  ��شتخد�مه.  �ل�شائقني على  �لو�شائل حلث  كافة 
�إليه تقنيات �ل�شامة �ملرورية للتقليل من �لإ�شابات  �أهم ما تو�شلت  من 

وتوفري فر�س للنجاة وحتقيق قدر من �ل�شامة وذلك ملا له من دور فعال 
�ل�شامة  بقو�عد  �لتقيد  حالة  يف  �حل���و�دث  وق��وع  ق��وة  م��ن  �لتخفيف  يف 
�لأ�شا�شية  �لفكرة  وتقوم  �لأخ��رى.  و�لإر���ش��اد�ت  �لأنظمة  ومر�عاة  �ملرورية 
حلز�م �لأمان على �حليلولة دون ��شطد�م �ل�شائق �أو �لر�كب بج�شم �ل�شيارة 
�أو �لندفاع خارجها من خال �لزجاج �لأمامي عند �لتوقف �ملفاجئ لأي 
ول  �ل�شيارة  �شرعة  يكت�شب  �ل��ر�ك��ب  ج�شم  لأن  وذل��ك  �لأ���ش��ب��اب  م��ن  �شبب 
تثبيت  يف  �لأم���ان  ح��ز�م  مهمة  تكمن  وبالتايل  �ملفاجئ  �لتوقف  ي�شتطيع 
�ل�شائق و�لر�كب يف مكانه بجانب ت�شتيت طاقة �ل�شرعة �إىل ج�شم �ل�شيارة. 
من جهة �أخرى.. يقوم فريق �لن�شر �لإعامي ب�شرطة �أبوظبي - يف �إطار 
�حلملة - بتنفيذ حملة توعوية من خال موقع �شرطة �أبوظبي ومن خال 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي وو�شائل �لإعام لن�شر �لوعي باأهمية ��شتخد�م 

حز�م �لأمان وحث م�شتخدمي �ملركبات على �أن ��شتخد�مه و�جب.

اأ�شاد بتعاون البلدين يف ق�شايا املنطقة العربية والدفاع عن م�شاحلها من التدخالت الإقليمية 

حممد بن زايد يبحث مع الب�شري العالقات الأخوية والتطورات الإقليمية والدولية 
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ب���ح���ث 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
فخامة  م����ع  �مل�������ش���ل���ح���ة  ل���ل���ق���و�ت 
�لرئي�س عمر ح�شن �أحمد �لب�شري 
رئي�س جمهورية �ل�شود�ن �ل�شقيقة 
�لعاقات �لأخوية و�شبل تطويرها 
و�لق�شايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرتك.
�شموه  ��شتقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
�لرئي�س  فخامة  �أبوظبي  يف  �أم�س 
و�لوفد  �لب�شري  �أحمد  عمر ح�شن 
�ملر�فق له �لذي يقوم حاليا بزيارة 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  ر�شمية 

�ملتحدة.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ورح�����ب 
حممد بن ز�يد �آل نهيان بفخامة 
�لرئي�س �ل�شود�ين و�لوفد �ملر�فق 
�شعادته  ع����ن  ����ش���م���وه  م���ع���رب���ا  ل����ه 
�لأخوية  �ل��ع��اق��ات  م�شار  بتطور 
�لتي جتمع �لبلدين يف ظل �هتمام 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وح��ر���س 

�لوطني و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��ام��د  �ل�شيخ  و�شمو 
دي������و�ن ويل عهد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
�ل�����ش��ي��خ عبد�هلل  �أب��وظ��ب��ي و���ش��م��و 
بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 

و�لتعاون �لدويل.
كما كان يف �ل�شتقبال معايل �شقر 
�ملو�رد  وزي��ر  غبا�س  �شعيد  غبا�س 
معايل  و  و�ل���ت���وط���ني  �ل��ب�����ش��ري��ة 
قرقا�س  حممد  بن  �أن��ور  �لدكتور 
�خلارجية  لل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر 
و معايل �شلطان بن �شعيد �لبادي 
�ل��ظ��اه��ري وزي���ر �ل��ع��دل و معايل 
حممد ب��ن �أح��م��د �ل��ب��و�ردي وزير 
و معايل  �ل���دف���اع  ل�������ش���وؤون  دول�����ة 
وزير  نائب  �لزعابي  جمعه  �أحمد 
بن  علي  معايل  و  �لرئا�شة  �شوؤون 
حماد �ل�شام�شي نائب �لأمني �لعام 
�لوطني  لاأمن  �لأعلى  للمجل�س 
�ملبارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون  وم���ع���ايل 
�لتنفيذية  �ل�����ش��وؤون  ج��ه��از  رئي�س 
�ملزروعي  مبارك  حممد  �شعادة  و 

�شموه بالدور �ل�شود�ين �لفاعل يف 
�لعربي يف عملية  �لتحالف  جهود 
و�لت�شدي  �ليمن  �لأم��ل يف  �إع���ادة 
ل��ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��ق��و���س �لأم���ن 

و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وث���م���ن 
ن���ه���ي���ان  �ل  ز�ي����������د  ب������ن  حم����م����د 
يف  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة  �جل��ال��ي��ة  م�شاهمة 
م�شيد�  بالدولة  �لتنموية  �مل�شرية 
كفاءة  م��ن  ب��ه  يتحلون  �شموه مب��ا 

و�خا�س .
�أع��رب فخامة �لرئي�س  من جانبه 
�ل�شود�ين عن �شعادته بزيارة دولة 
موؤكد�  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
حر�س باده على تعزيز عاقاتها 
�لأخوية مع دولة �لإمار�ت ملا فيه 
�ل�شقيقني  �لبلدين  و�شالح  خري 
تقديره  ع����ن  ف���خ���ام���ت���ه  م���ع���رب���ا 
به دولة  �لذي تقوم  �لكبري  للدور 
�ملتحدة يف دعم  �لعربية  �لإم��ار�ت 
على  و�ملحافظة  �لعربية  �لق�شايا 

�من و��شتقر�ر وهوية �ملنطقة.
�لبلدين  ���ش��ع��ي  �جل��ان��ب��ان  و�أك�����د� 
�ملتو��شل لتعزيز عاقات �لتعاون 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
دعم  ع���ل���ى  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل�����دول�����ة 
ه����ذه �ل���ع���اق���ات وت��ط��وي��ره��ا مبا 
للبلدين  �مل�شرتكة  �مل�شالح  يخدم 

و�ل�شعبني �ل�شقيقني.
وجرى خال �للقاء بحث �لتعاون 
�لقائم بني دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ل�شود�ن  وج���م���ه���وري���ة  �مل���ت���ح���دة 
�ل�شيا�شية  �جل���و�ن���ب  خم��ت��ل��ف  يف 
و�لقت�شادية و�لتنموية و�لثقافية 
و�ل�����ش��ب��ل �ل��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ط��وي��ر هذ� 

�لتعاون لآفاق �أو�شع و�أرحب.
و�كد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�للقاء  ن��ه��ي��ان خ���ال  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
مع  �ل��ع��اق��ات  ومت��ي��ز  متانة  على 
�ل�شقيقة  �ل�������ش���ود�ن  ج��م��ه��وري��ة 
�لتاريخي  �ل��ب��ع��د  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة 
�ملتبادلة  �لأخ������وي������ة  و�مل�������ش���ال���ح 
و�ل�شر�كات �لقت�شادية و�لتنموية 
يف  �ل�شاملة  �لتنمية  ت��خ��دم  �ل��ت��ي 
كا �لبلدين ف�شا على تعاونهما 
�ملنطقة  ت��ه��م  �ل��ت��ي  �ل��ق�����ش��اي��ا  يف 
م�شاحلها  ع��ن  و�ل��دف��اع  �لعربية 
م�شيد�  �لإقليمية  �لتدخات  من 

كافة  يف  وت����ط����وي����ره����ا  ب���ي���ن���ه���م���ا 
�جل���و�ن���ب. ك��م��ا �أك����د� ع��ل��ى �أهمية 
ت�شافر �جلهود �لعربية و�لتن�شيق 
مع �ملجتمع �لدويل لإعادة �لأمن 
و�ل���ش��ت��ق��ر�ر يف ع���دد م���ن �ل���دول 
�لعربية وبناء موؤ�ش�شاتها �لوطنية 
ورفع �ملعاناة عن �شعوبها وحماربة 
متار�شه  �ل���ذي  و�ل��ت��ط��رف  �لعنف 

وتنفذه �لتنظيمات �لإرهابية.
وت���ن���اول �ل��ل��ق��اء جم��م��ل �لأح����د�ث 
�ل�شاحتني  ع���ل���ى  و�ل�����ت�����ط�����ور�ت 
�لإق���ل���ي���م���ي���ة و�ل����دول����ي����ة وت���ب���ادل 
وج����ه����ات �ل���ن���ظ���ر ح�����ول ع�����دد من 

�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�لدكتورة  م��ع��ايل  �ل��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
رئي�شة  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  ع���ب���د�هلل  �أم�����ل 
و�شمو  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ ه���ز�ع 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�أب��وظ��ب��ي و�ل��ف��ري��ق �شمو  لإم�����ارة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 
طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية 
�آل نهيان م�شت�شار �لأمن  بن ز�يد 

�شعادة  و  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
مدير  نائب  �لنيادي  حميد  �شعيد 
مكتب وزير �شوؤون �لرئا�شة. و من 
�جلانب �ل�شود�ين معايل �لدكتور 
ف�شل عبد �هلل ف�شل وزير رئا�شة 
�لرف�شور  وم��ع��ايل  �جل��م��ه��وري��ة 
�خلارجية  وزي��ر  �لغندور  �إبر�هيم 
وم���ع���ايل م��دث��ر ع��ب��د�ل��غ��ن��ي وزير 

�بوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����و�ن  وك��ي��ل 
حميد  حم���م���د  ح���م���د  و�����ش����ع����ادة 
�جل��ن��ي��ب��ي ���ش��ف��ري �ل����دول����ة لدى 
جمهورية �ل�شود�ن و �لفريق �لركن 
حمد حممد ثاين �لرميثي رئي�س 
�لفريق  و  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أرك���ان 
�ل���رك���ن ج��م��ع��ة �أح���م���د �ل���ب���و�ردي 
�لقائد  ن��ائ��ب  م�شت�شار  �لفا�شي 

�حمد  م�شاعر  ومعايل  �ل�شتثمار 
�لرعاية  وزي����ر  �ل���دول���ب  �لأم�����ني 
ومعايل  �لج��ت��م��اع��ي  و�ل�����ش��م��ان 
�لفريق طه عثمان �حمد �حل�شني 
وزير �لدولة مدير مكتب �لرئي�س 
�لكارب  �لأم�����ني  حم��م��د  و����ش���ع���ادة 
لدى  �ل�����ش��ود�ن  ج��م��ه��وري��ة  �شفري 

�لدولة وعدد من �مل�شوؤولني .

حممد بن زايد يف ا�شتقبال الرئي�س ال�شوداين لدى و�شوله اإىل البالد 
•• اأبوظبي-وام: 

و�شل فخامة �لرئي�س عمر ح�شن �لب�شري رئي�س جمهورية �ل�شود�ن �ل�شقيقة 
�ىل �لباد ظهر �م�س يف زيارة ر�شمية للدولة.

وكان يف ��شتقبال فخامته لدى و�شوله مطار �لرئا�شة يف �أبوظبي .. �شاحب 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
��شتقبال ر�شمية حيث عزفت  �ل�شود�ين مر��شم  �لرئي�س  و�أجريت لفخامة 
�ملو�شيقى �ل�شامني �لوطنيني جلمهورية �ل�شود�ن ودولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة فيما �أطلقت �ملدفعية21 طلقة حتية ل�شيف �لباد.

من  م�شتقبليه  �لب�شري  �أح��م��د  ح�شن  عمر  �لرئي�س  فخامة  �شافح  بعدها 
�شاحب  �شافح  ح��ني  ..يف  �ل��دول��ة  يف  �مل�����ش��وؤول��ني  وك��ب��ار  و�ل�����وزر�ء  �ل�شيوخ 
�آل نهيان كبار �مل�شوؤولني �ملر�فقني للرئي�س  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

�ل�شود�ين.
كما كان يف �ل�شتقبال معايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�شي رئي�شة �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ طحنون بن ز�يد 
�آل نهيان  �ل نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�ل�شيخ حامد بن  �لرئا�شة و�شمو  �شوؤون  �ل��وزر�ء وزير  رئي�س جمل�س  نائب 

ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �بوظبي و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل .

كما كان يف �ل�شتقبال معايل �شقر غبا�س �شعيد غبا�س وزير �ملو�رد �لب�شرية 
و�لتوطني و معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة لل�شوؤون 
�خلارجية و معايل �شلطان بن �شعيد �لبادي �لظاهري وزير �لعدل و معايل 
حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير دولة ل�شوؤون �لدفاع و معايل �أحمد جمعه 
�لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة و معايل علي بن حماد �ل�شام�شي نائب 
�لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى لاأمن �لوطني ومعايل خلدون خليفة �ملبارك 
رئي�س جهاز �ل�شوؤون �لتنفيذية و �شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن 
ويل عهد �بوظبي و�شعادة حمد حممد حميد �جلنيبي �شفري �لدولة لدى 

جمهورية �ل�شود�ن و �لفريق �لركن حمد حممد ثاين �لرميثي رئي�س �أركان 
�لقو�ت �مل�شلحة و �لفريق �لركن جمعة �أحمد �لبو�ردي �لفا�شي م�شت�شار 
نائب  �لنيادي  حميد  �شعيد  �شعادة  و  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 

مدير مكتب وزير �شوؤون �لرئا�شة.
وير�فق �لرئي�س �ل�شود�ين وفد ي�شم معايل �لدكتور ف�شل عبد �هلل ف�شل 
وزير رئا�شة �جلمهورية ومعايل �لرف�شور �إبر�هيم �لغندور وزير �خلارجية 
�لأمني  �حمد  م�شاعر  ومعايل  �ل�شتثمار  وزي��ر  عبد�لغني  مدثر  ومعايل 
عثمان  طه  �لفريق  ومعايل  �لجتماعي  و�ل�شمان  �لرعاية  وزي��ر  �لدولب 
�لأمني  حممد  و�شعادة  �لرئي�س  مكتب  مدير  �لدولة  وزي��ر  �حل�شني  �حمد 

�لكارب �شفري جمهورية �ل�شود�ن لدى �لدولة وعدد� من �مل�شوؤولني .

حممد بن زايد ي�شتقبل رئي�شي �شركتي جرنال اتوميك�س ورايثون الأمريكيتن
•• ابوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �بوظبي نائب �لقائد �لعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س يف 
�إد�رة  رئي�س جمل�س  بلو  نيل  �ل�شاطئ كا على حدة  ق�شر 
�شركة جرن�ل �توميك�س �ملتخ�ش�شة يف �ل�شناعات �لع�شكرية 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  كينيدي  توما�س  و�ل��دك��ت��ور  �لدقيقة 

�شركة ر�يثون �ملتخ�ش�شة يف �أنظمة �لدفاع .
�لدفاع  وم��وؤمت��ر  معر�س  فعاليات  يف  �ل�شركتان  وت�����ش��ارك 

�لدويل �إيدك�س 2017.
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ورح���ب 
�إي���دك�������س متمنيا  وب��ت��و�ج��ده��م��ا يف  �ل�����ش��رك��ت��ني  ب��رئ��ي�����ش��ي 

مل�شاركتهما كل �لنجاح و�لتوفيق يف هذه �مل�شاركة.
وج���رى خ���ال �ل��ل��ق��اءي��ن ب��ح��ث �شبل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون بني 
�لم���ار�ت  ب��دول��ة  �ملعنية  و�جل��ه��ات  و�ل�����ش��رك��ات  �ل�شركتني 
�لعربية �ملتحدة و�لتاأكيد على حر�س �جلانبني على توثيق 
�لتعاون بينهما يف جمالت �لبحوث و�لدر��شات و�لتدريب 
و�ل�شر�كات �ملعنية يف �ل�شناعات �ملدنية و�لع�شكرية �ملتنوعة 
�ملتقدمة  �لع�شكرية  �ل�شناعات  قطاع  ي�شهده  ما  �شوء  يف 
عامه  ملحة  �ل�شركتني  م�شوؤول  وقدم  �شريعة.  من تطور�ت 
وم�شاريعهما  معرو�شاتهما  و�ه��م  م�شاركتهما  طبيعة  عن 
�نعقاد  ف���رتة  خ���ال  �ملختلفة  �ل�����ش��ن��اع��ات  يف  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
�ملزروعي  مبارك  حممد  �شعادة  �للقاءين  ح�شر  �ملعر�س. 
وكيل ديو�ن ويل عهد �بوظبي و�شعادة يو�شف مانع �لعتيبة 
و�لفريق  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  لدى  �لدولة  �شفري 
نائب  �مل��زروع��ي  ع��ب��ان  ب��ن  �شيف  عي�شى  مهند�س  �ل��رك��ن 
�إبر�هيم  �لركن طيار  و�للو�ء  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أركان  رئي�س 
نا�شر حممد �لعلوي قائد �لقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي.

الرئي�س ال�شوداين يزور  »واحة الكرامة« ويعرب عن تقديره لبطولت اأبناء الإمارات
•• اأبوظبي -وام: 

قام فخامة �لرئي�س عمر ح�شن �أحمد �لب�شري رئي�س جمهورية 
�ل�شود�ن �ل�شقيقة - �م�س- بزيارة و�حة �لكر�مة يف �أبوظبي. 
وكان يف ��شتقبال فخامته لدى و�شوله موقع �لو�حة �ل�شيخ 
خليفة بن طحنون بن حممد �آل نهيان مدير مكتب �شوؤون �أ�شر 
�ل�شهد�ء بديو�ن ويل عهد �أبوظبي. و��شتهل فخامة �لرئي�س 
بو�شع  ق��ام  ثم  �ل�شرف  حر�س  با�شتعر��س  زي��ارت��ه  �ل�شود�ين 
�لو�حة  �ل�شهيد.. ثم جتول يف  �أم��ام ن�شب  �لزهور  �إكليل من 
بن  خليفة  �ل�شيخ  م��ن  ل�شرح  و��شتمع  �ل�شرف  جناح  وتفقد 
طحنون �آل نهيان حول مكونات �جلناح �لذي يخلد ت�شحيات 
كلمة يف  �ل�شود�ين  �لرئي�س  و�شجل فخامة  �لإم��ار�ت.  �أبطال 
�شجل �ل�شرف عر فيها عن تقديره لبطولت �أبناء �لإمار�ت. 
ورحب �ل�شيخ خليفة بن طحنون بزيارة �شيف �لباد لو�حة 
�ل��ك��ر�م��ة �ل�����ش��رح �ل��وط��ن��ي و�حل�����ش��اري �ل���ذي �أق��ي��م تخليد� 

�لدفاع  �شبيل  يف  وت�شحياتهم  �لإم�����ار�ت  ���ش��ه��د�ء  ل��ب��ط��ولت 
م��ن معاين  �ل�شرح  ه��ذ�  م��ا يحمله  �إىل  �ل��وط��ن. م�شري�  ع��ن 
�أرو�حهم  ق��دم��و�  �ل��ذي��ن  �لإم�����ار�ت  ب��اأب��ن��اء  �لفخر و�لع���ت���ز�ز 
فد�ء لرت�ب �لوطن �لغايل وحفاظا على عزته ورفعته. و�أكد 
�ل�شيخ خليفة بن طحنون �أن �لتقدير �لكبري �لذي حتظى به 
و�ل�شعبي  �لر�شمي  �مل�شتويني  �لإم��ار�ت على  �أبطال  ت�شحيات 
يعر عن �ملكانة �لرفيعة �لتي يحتلها �شهد�ء �لوطن يف قلوبنا 
وبا  �لكر�مة  و�حة  �أن  �إىل  �ل�شدد  ووجد�ننا. منوها يف هذ� 
�شك �شارت بذلك رمز� وطنيا يعر عن �لتقدير ملن قدم �أغلى 

ما عنده كي يبقى �لوطن عزيز� �شاخما.
بن  �شلطان  �ل��زي��ارة.. معايل  �ل�شود�ين خال  �لرئي�س  ر�ف��ق 
�ل�شرف  بعثة  رئي�س  �ل��ع��دل  وزي���ر  �ل��ظ��اه��ري  �ل��ب��ادي  �شعيد 
لدى  �ل��دول��ة  �شفري  �جلنيبي  حميد  حم��م��د  ح��م��د  و���ش��ع��ادة 
جمهورية �ل�شود�ن و�شعادة حممد �أمني عبد�هلل �لكارب �شفري 

جمهورية �ل�شود�ن لدى �لدولة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

�ل��ك��رمي��ة ل�شاحب  �ل��رع��اي��ة  حت��ت 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
�لقائد  �ل��دول��ة،  رئي�س  ن��ه��ي��ان،  �آل 
)حفظه  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
مقر  يف  �م�������س  �ن��ط��ل��ق��ت   .. �هلل( 
�أعمال  باأبوظبي  �لوطني  �لأر�شيف 
)�أيدك�س(  �ل��دويل  �ل��دف��اع  موؤمتر 
معر�شي  ل���ف���ع���ال���ي���ات  �مل�������ش���اح���ب 
�أيدك�س ونافدك�س 2017 بح�شور 
�لبو�ردي  �أحمد  بن  حممد  معايل 
وكوكبة  �لدفاع  ل�شوؤون  دولة  وزير 
و�ملتخ�ش�شني  �خل��ر�ء  من  كبرية 

و�شناع �لقر�ر .
����ش��ت��ه��ل �مل���وؤمت���ر �ل����ذي ع��ق��د حتت 
�لإحالية  )�لب����ت����ك����ار�ت  ع���ن���و�ن 
�ل������دف������اع و�لأم���������ن(  يف جم��������الت 
�لإمار�ت  لدولة  �لوطني  بالن�شيد 
ث���م ك��ل��م��ة رئ��ي�����ش��ي��ة مل��ع��ايل حممد 
�ل��ب��و�ردي رح��ب يف بد�يتها  �أح��م��د 

بامل�شاركني يف �أبوظبي.
وع����ر ع���ن ����ش���روره ب��ح�����ش��ور هذ� 
�لفر�شة  و�إت���اح���ة  �ملتميز  �مل��وؤمت��ر 
للتفكري يف مو�شوع يحظى باأهمية 
للجميع ويتعلق بتخطيط وتطوير 
للدفاع  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة  �ل������ق������در�ت 
�أهمية  ع���ن دول���ن���ا. و�أك�����د م��ع��ال��ي��ه 
�لإحالية �لتكنولوجية وتاأثري�تها 
على تنظيم �لقو�ت �مل�شلحة وقال: 
�إننا نعي�س �ليوم يف عامل �عتاد على 
�إذ ل  �مل�شتمر  �لتغيري �لتكنولوجي 
عن  ن�شمع  �أن  دون  �شهر  مي��ر  يكاد 
كان  �شو�ء  جديد  تكنولوجي  تقدم 
�حل�شر  ل  �مل��ث��ال  �شبيل  على  ذل��ك 
تقنية  �أو  �ل����روب����وت����ات  جم����ال  يف 
�لت�شنيع ثاثية �لأبعاد �أو �ملركبات 
�ملتقدمة..  �مل��و�د  �أو  �حلركة  ذ�تية 
فال�شعور باأن كل �شيء ي�شري ب�شكل 
بل هو  �شعور  لي�س جم��رد  مت�شارع 
�إذ�  �أننا  نعلم  ونحن  و�قعة  حقيقة 
�قت�شرنا على �تباع �لآخرين فقط، 

ف�شوف نبقى متخلفني.
و�أ�شاف �إن �لتكنولوجيا �لإحالية 
ت��وف��ر ف��ر���ش��ا ه��ائ��ل��ة خل��ل��ق مز�يا 
لكنها  �لدفاعية  ملوؤ�ش�شاتنا  فريدة 
وقعت  لو  فيما  خطر�  ت�شكل  �أي�شا 
�جلماعات  خا�شة  �خل�شوم  ي��د  يف 
�لإرهابية �لذين قد ي�شتخدمونها 
و�ل�شتقر�ر  �لأم���ن  تهديد  ب��ه��دف 
�ل���دويل.. وه��ذ� وم��ع م��رور �لوقت 
�لتقليدية  �مل��ي��زة  م��ن  ي�شعف  ق��د 
و�شيلة  ب�����ش��ف��ت��ه��ا  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
للو�شول �إىل �ملعرفة بحيث ت�شبح 
�نت�شار�  �أك����ر  و�لأج���ه���زة  �مل���ع���د�ت 
وجمال للتناف�شية بني �لعديد من 

�ل�شركات �ل�شناعية.
�أن  �إىل  �ل����ب����و�ردي  م���ع���ايل  ول���ف���ت 
قطاع تكنولوجيا �ملعلومات يحدث 
�أكر  مت�شارع  ب�شكل  �ل��ت��ط��ور  فيه 
من �ملجالت �لأخرى حيث �أن ثورة 
�ملعلومات �ملت�شارعة �لتي تاأتي د�ئما 
�ل��و�ق��ع تغيري�  ب��ج��دي��د حت���دث يف 
فقد  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة..  �ل��ع��م��ل  بيئة  يف 
نوعا  معها  �ملعلومات  ث��ورة  جلبت 
ج���دي���د� م���ن �حل����رب �إن���ه���ا �حلرب 
متز�يد  ع��دد  �ل�شير�نية..وهناك 
�لعامل  ح��ول  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  م��ن 
�ل�شير�نية  �حل�����رب  �إىل  ت��ن��ظ��ر 
و�لدفاع باعتبارها قدر�ت عملياتية 
تتطلب مزيد� من �لتطوير مبا يف 
ذلك �ل�شتثمار يف �لقدر�ت �لرقمية 
وجتنيد �ملحرتفني �ملوهوبني وبناء 

و�شياغة  �ل�شتخبار�تية،  �لقدر�ت 
عقائد �حلرب �ل�شير�نية لديهم.

موؤ�ش�شات  �أن  �ل���ب���و�ردي  و�أو����ش���ح 
�ل��ع��امل لديها �شجل  �ل��دف��اع ح��ول 
ط��وي��ل م��ن �لب��ت��ك��ار�ت �لحالية 
ن�شبية  م���ي���زة  ك�����ش��ب  �إىل  ت���ه���دف 
دور  ف��اإن  ذلك  ومع  �أعد�ئها..  على 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ت��ق��ل��ي��دي ق��د ي��ت��اآك��ل مع 
�لبتكار  �أن  ح��ي��ث  �ل���وق���ت  م�����رور 
و�ل��ت��ق��دم �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي ي��ح��دث يف 
معظمه وب�شكل متز�يد يف �ل�شركات 
�لعمل  على  �مل��ع��ت��ادة  غ��ري  �خلا�شة 
وت��ق��دم هذه  �ل��دف��اع  م��ع موؤ�ش�شات 
�ل�شركات منتجاتها ملجوعة و��شعة 

من �مل�شتهلكني.
�لدفاع  موؤ�ش�شات  دور  �إىل  وتطرق 
�لتي  و�ل��و���ش��ائ��ل  �ل�شبل  تعبئة  يف 
مت��ك��ن��ه��ا م���ن �ل���ت���ع���رف ع��ل��ى هذه 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات وت�����ش��ه��ي��ل ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 
�لأن��ظ��م��ة �ل��دف��اع��ي��ة م�����ش��دد� على 
�آل��ي��ة ت�شهل عملية  �إي��ج��اد  ���ش��رورة 
�لتكنولوجيات  وف���ه���م  م���ر�ق���ب���ة 
�لتي  �لكيفية  وك��ذل��ك  �لإح��ال��ي��ة 
من �ملحتمل �أن توؤثر على عملياتهم 

وموؤ�ش�شاتهم.
�أن دعم قدر�تنا  �إىل  و�أ�شار معاليه 
نفكر  �أن  م��ن��ا  ي��ت��ط��ل��ب  �ل��دف��اع��ي��ة 
ت�شهل  ج����دي����دة  �أط�������ر  ب��ت�����ش��م��ي��م 
م�شاركتنا مع �شركاء جدد وذلك كي 
فر�س  ت�شخري  على  قادرين  نكون 
فعلى  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي..  �لخ������رت�ق 
�أنظمة  تاأ�شي�س  علينا  �ملثال  �شبيل 
بال�شتثمار  ت�����ش��م��ح  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
�أو �لأن��ظ��م��ة من  �مل��ع��د�ت  ���ش��ر�ء  �أو 
�ل�شركات �ل�شغرية و�لنا�شئة لدعم 

وتعزيز �لقدر�ت �لدفاعية.
و �شدد معاليه على �أهمية �ل�شتفادة 
من  �لتكنولوجية  �لب��ت��ك��ار�ت  م��ن 
�لدفاعية  �ل����ق����در�ت  ت��ع��زي��ز  �أج����ل 
ن��ك��ون ق���ادري���ن ع��ل��ى مو�جهة  ك���ي 
ومتطلبات  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  �ل��ت��ه��دي��د�ت 
�ملهمة بفعالية.. ففي دولة �لإمار�ت 
قو�تنا  ت���ق���وم  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
بتطوير  م�شتمر  وب�شكل  �مل�شلحة 
�لدفاعية  وق����در�ت����ه����ا  م���ع���د�ت���ه���ا 
�لتكنولوجيات  دم����ج  خ����ال  م���ن 
�جلديدة لتحقيق �لقدر�ت �ملوؤثرة، 
وزيادة قدرة تاأثري �لقوى �لب�شرية 
�لأق�شى  �حل���د  �إىل  لت�شل  ل��دي��ه��ا 
تكون  �أن  نريد  �مل�شتقبل  ويف  �ليوم 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن �أه����م �أول���وي���ات 

تخطيطنا �لدفاعي.
ت�شاهم  �أن  كلمته  خ��ت��ام  يف  ومت��ن��ى 
�لتو�شل  يف  �ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة  �جل��ل�����ش��ات 
�إىل فهم �أف�شل للكيفية �لتي تعمل 

�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات �لإح���ال���ي���ة من 
�حلرب  �شكل  �شياغة  على  خاله 

�ملقبلة.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال م���ع���ايل �ل���ل���و�ء 
ف���ار����س خ��ل��ف خلفان  رك����ن ط���ي���ار 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �مل����زروع����ي 
�ملنظمة ملعر�شي �أيدك�س ونافدك�س 
بحجم  ���ش��ع��دن��ا  ل��ق��د   :  2017
�لإق���ب���ال �ل��ك��ب��ري ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة يف 
ف��ع��ال��ي��ات م��وؤمت��ر �ل���دف���اع �ل���دويل 
على  يرهن  �لذي  �لأمر   2017
�مل��ك��ان��ة �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي و���ش��ل �إليها 
معر�س �أيدك�س و�لأهمية �ملتنامية 
للموؤمتر�ت �ملتخ�ش�شة �لتي يبحث 
من خالها �خلر�ء و�ملتخ�ش�شون 
�لآليات �لازمة ملجابهة �لتحديات 
�لأم��ن��ي��ة و�ل��دف��اع��ي��ة �ل��ت��ي تو�جه 

دول �ملنطقة و�لعامل.
للقيادة  ب��ال�����ش��ك��ر  م��ع��ال��ي��ه  وت��وج��ه 
�مل�����ش��ل��ح��ة لدولة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة 
�لمار�ت على دورها �ملهم و�ل�شا�شي 
�أيدك�س  �إجناح معر�س وموؤمتر  يف 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  وذل����ك م���ن خ���ال 
و��شلت  �لتي  �لتابعة  �لعمل  وف��رق 
باملعر�س  ل��ل��خ��روج  ب��ال��ن��ه��ار  �ل��ل��ي��ل 
وتوفري  �لأم��ث��ل  بال�شكل  و�مل��وؤمت��ر 
و�ملتحدثني  و�خل��ر�ء  �لإمكانيات 
من �لقو�ت �مل�شلحة لدولة �لإمار�ت 
�ل���دع���و�ت لكبار  ل��ت��وج��ي��ه  و���ش��ول 
يف  للم�شاركة  و�ملتخ�ش�شني  �لقادة 

�ملوؤمتر.
�ل��ع��م��ي��د �لركن  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
�جلابري  �شعيد  م��ب��ارك  �ل��دك��ت��ور 
وتقنية  �لت�����ش��الت  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
للقو�ت  �لعامة  بالقيادة  �ملعلومات 
�مل�شلحة يف ت�شريح خا�س ل�)وكالة 
�مل��وؤمت��ر �شهد  �إن  �أن��ب��اء �لم�����ار�ت( 
ت�����ش��ل��ي��ط �ل�����ش��وء وت���ب���ادل �ل�����روؤي 
�ل����ش���ت���ب���اق���ي���ة حول  و�ل����ت����ط����ور�ت 
�لكيفية �لتي �شتكون عليها �حلروب 
�ختبار  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف 
�لتقليدية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل��ع��ق��ي��دة 
وو�شع �لفرت��شات حول �مل�شتقبل 
�لتي تهدف �إىل مو�جهة �لتحديات 

�جلديدة و�ملتطورة .
ناق�شو� كيفية  �إن �خلر�ء  و�أ�شاف 
�لتعامل مع �لخرت�عات �جلديدة 
�لدفاع  م��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى  وت��اأث��ريه��ا 
و�تفق �جلميع على �أهمية �لتعاون 
�لعمل  وم��و����ش��ل��ة  ودول��ي��ا  �إقليميا 
تفاهم  �شيغة  لإيجاد  �جلميع  بني 
بني كل �ل�شركاء �شو�ء �لع�شكريني 
�ل�������ش���ن���اع���ات  �أو  �لأم�����ن�����ي�����ني  �أو 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة لح����ت����و�ء م���ث���ل هذه 
�لتهديد�ت وما ميكن �أن متثله من 

يف  �لع�شكرية  �لعمليات  على  خطر 
�مليد�ن وذلك من خال توفري �آلية 
عمل بني �جلهات �ملختلفة حلماية 
ومنظومات  �لت���������ش����ال  ����ش���ب���ك���ات 
�لع�شكرية  و�ل�����ش��ي��ط��رة  �ل���ق���ي���ادة 
�إيجاد  كيفية  مناق�شة  �إىل  �إ�شافة 
�ملنظومات  هيكلية  لإع����ادة  �شيغة 

مبا تطلبه من حتديات جديدة.
تطرقو�  �مل�����ش��ارك��ني  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�لثقة  ب���ن���اء  �إع���������ادة  �أه���م���ي���ة  �إىل 
و�شركات  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل����ق����و�ت  ب���ني 
�آلية  �ل�����ش��ن��اع��ات �ل��ع�����ش��ك��ري��ة وف���ق 
�ل��ع��ام يف مو�جهة  �ل��ت��وج��ه  ت��خ��دم 
مثل هذه �لتهديد�ت �جلديدة �لتي 
مل ت��ك��ن م��ع��روف��ة م���ن ق��ب��ل حيث 
ترتكز معظم �لتحديات يف �إمكانية 
�خلبيثة  �لب���ت���ك���ار�ت  ه����ذه  وق�����وع 
�مل��ن��ظ��م��ات �لإره���اب���ي���ة وقد  ي���د  يف 
�لدول  م�����ش��ال��ح  ���ش��د  ت�شتخدمها 
و�ل����ق����و�ت �ل��ع�����ش��ك��ري��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�مليد�ن وعر عن تطلعه لأن ينظر 
�شناع �لقر�ر يف �إيجاد طرق جديدة 

نحو �مل�شتقبل يف هذ� �ملجال .
م�����ن ج����ان����ب����ه ق�������ال ح���م���ي���د مطر 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �ل���ظ���اه���ري 
ل�شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س 
�ل�شركات  وجم���م���وع���ة  )�أدن�����ي�����ك( 
فعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  �إن  ل��ه��ا  �ل��ت��اب��ع��ة 
�أيدك�س  ملعر�شي  �مل�شاحب  �ملوؤمتر 
ي���ن���درج ���ش��م��ن جهود  ون��اف��دك�����س 
وتوطني  لنقل  �ل��ر�م��ي��ة  )�أدن���ي���ك( 
�ل�شناعات  قطاع  يف  وذل��ك  �ملعرفة 
�ل��دف��اع��ي��ة �ل����ذي ي��ع��د �أح����د �أب����رز 
�لقطاعات �لتي ركزت عليها خطة 
�لقت�شادية  وروؤي���ت���ه���ا  �أب���وظ���ب���ي 

.  2030
و�أ�شاف : لقد �شاهمت �أدنيك منذ 
ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا ق��ب��ل ع��ق��د م��ن �لزمان 
من  �لعديد  ��شتقطاب  يف  بفعالية 
�إىل  �ملتخ�ش�شة  �ملوؤمتر�ت �لدولية 
�إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي وذل����ك م��ن خال 
�ملوؤ�ش�شات  من  �لعديد  مع  �لتعاون 
هيئة  �أب������رزه������ا  وم������ن  �ل���وط���ن���ي���ة 
�أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة ومكتب 
�أبوظبي للموؤمتر�ت بالإ�شافة �إىل 
وقد  �ل��دول��ة  �ملهنية يف  �لحت����اد�ت 
بالعديد  �ل��ف��وز  يف  بالفعل  جنحت 
�لدولية ل�شت�شافة  �لعطاء�ت  من 

�ملوؤمتر�ت �لدولية �لكرى.
قطاع  �أن  �ل����ظ����اه����ري  و�أو�������ش������ح 
عالية  درج���ة  على  يعد  �مل���وؤمت���ر�ت 
من �لأهمية يف زيادة �حتكاك �شناع 
�ملحليني  و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني  �ل���ق���ر�ر 
بنظر�ئهم �لدوليني وعر�س �أحدث 
�لعاملية  �لتقنيات  �إليه  تو�شلت  ما 

�لقطاعات  خمتلف  يف  �ملتخ�ش�شة 
يف  �لكبرية  م�شاهمته  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
دعم �لقت�شاد �لوطنية من خال 
�ملبا�شرة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل�����ش��اه��م��ات 
�لقطاعات  ودع���م  �مل��ب��ا���ش��رة  وغ���ري 
�أبرزها  م��ن  �مل�شاندة  �لقت�شادية 
ق����ط����اع����ات �ل�����ط�����ري�ن و�ل����ف����ن����ادق 
موؤمتر  و����ش���م  �ل���ك���ث���ري.  وغ���ريه���ا 
ثاث   2017 �ل�������دويل  �ل����دف����اع 
بعنو�ن  �لأوىل  رئ��ي�����ش��ي��ة  ج��ل�����ش��ات 
�لتخريبية  و�لتقنيات  )�لبتكار�ت 
�لنا�شئة هل بحاجة ملفهوم ع�شكري 
جديد( �أما �جلل�شة �لثانية فحملت 
عنو�ن )�لقفزة �لكبرية �لقادمة يف 
�ل���دف���اع �ل�����ش��ي��ر�ين( ف��ي��م��ا جرت 
�جل���ل�������ش���ة �ل���ث���ال���ث���ة حت����ت ع���ن���و�ن 
�لعمليات  خ���ال  م��ن  )ه���ل مي��ك��ن 
على  �ل�شيطرة  و�لأمنية  �لدفاعية 
�أو  �مل��ت��ع��ددة  �لتخريبية  �لتقنيات 

�لتخفيف من تاأثري�تها(.
تر�أ�س هذه �جلل�شات كل من معايل 
�ل���ن���ائ���ب ك��ري�����ش��ت��وف��ر ب���اي���ن وزي���ر 
��شرت�ليا  يف  �لدفاعية  �ل�شناعات 
جمل�س  رئي�س  كينيدي  وت��وم��ا���س 
�لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  يف  ر�ي����ث����ي����ون 
�لأمريكية و�لدكتور �إ�س بي كو�شار 
�ملدير �لتنفيذي �لرئي�س �لتنفيذي 
قطاع  يف  �مل���ه���ار�ت  ت��ط��وي��ر  ملجل�س 

�لت�شالت يف �لهند.
يف  ب��اي��ن  كري�شتوفر  م��ع��ايل  و�أك����د 
�لأوىل  �لرئي�شية  �جلل�شة  �فتتاح 
بعد�  ي�����ش��ي��ف  �مل�����وؤمت�����ر  ه�����ذ�  �أن 
�لب��ت��ك��ار�ت يف  مناق�شة  ج��دي��د� يف 
جم������الت �ل����دف����اع و�لأم��������ن حيث 
مع  �ل��ع��م��ل  �إىل  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  تتطلع 
�لأنظمة  جم����ال  يف  ج����دد  ���ش��رك��اء 
�لأهمية  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  �ل��دف��اع��ي��ة 
لتطوير  ت��ول��ي��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ب���ال���غ���ة 
وم�شاركة  �ل��دف��اع��ي��ة  �لتطبيقات 
هذ�  يف  خر�تها  �ل�شديقة  �ل��دول 
�أمننا  ح���م���اي���ة  �أج������ل  م����ن  �مل����ج����ال 
�لتقنيات  �أن  مو�شحا  �ل��ق��وم��ي.. 
�ملبتكرة تقدم ميزة تناف�شية للدول 
كل  �أن  ح��ي��ث  �لع�شكري  �مل��ج��ال  يف 
تطور تكنولوجي جديد �ليوم يعزز 
�لتهديد�ت  مل��و�ج��ه��ة  ����ش��ت��ع��د�د�ت��ن��ا 

�ملحتملة يف �لقرن �جلديد.
�لتقنيات  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أو������ش�����ح 
و  �ل�شطناعي  ك��ال��ذك��اء  �حلديثة 
�لأبعاد  ثاثية  و�لطباعة  �لأمتتة 
م�شبوقة  غ���ري  ق�����در�ت  ل��ن��ا  ت���ق���دم 
�جلديدة  �ل��ت��ح��دي��ات  م��و�ج��ه��ة  يف 
كالإرهاب �لذي ل ميكن مو�جهته 
�لتقنيات  با�شتخد�م  ف��ع��ال  ب�شكل 

و�لأ�شاليب �لتقليدية.
�ل���������ش����ن����اع����ات  �أن  �ىل  و�أ���������ش��������ار 
حتديا  ت��و�ج��ه  �حلديثة  �لدفاعية 
�لقدر�ت  دم���ج  يف  ي��ت��م��ث��ل  ج���دي���د� 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف ظ����ل �ل���وت���رية 
�ل�شريعة �لتي ت�شري بها �لتحولت 
��شتعد�د  ع����ن  م����ع����ر�  �ل���ت���ق���ن���ي���ة 
�أ�شرت�ليا مل�شاركة معرفتها �لتقنية 
�لدفاعية ل  �ملجالت  وخر�تها يف 
�ل��ر�دع��ة م��ع بقية  �لأن��ظ��م��ة  �شيما 

دول �لعامل.
�لتي  �لنقا�شية  �حللقات  وتناولت 
�إث����ن����ا ع�����ش��ر خبري�  حت�����دث ف��ي��ه��ا 
قر�ر يف قطاع  و�شانع  ومتخ�ش�شا 
�لدفاع �أهم �لتحديات �لأمنية �لتي 

يو�جهها هذ� �لقطاع.
�لأوىل  �لنقا�شية  �حللقة  وع��ق��دت 
حتت عنو�ن )كيف توؤثر �لبتكار�ت 
على  �لإح������ال������ي������ة  و�ل����ت����ق����ن����ي����ات 
مهند  ب��اإد�رة  �لع�شكرية(  �لعمليات 
�لعربية  نيوز  �شكاي  من  �خلطيب 
�لركن  �لعميد  م��ن  ك��ل  وم�����ش��ارك��ة 
ب��ن غافان  م��ب��ارك �شعيد  �ل��دك��ت��ور 
�لت�شالت  هيئة  رئي�س  �جل��اب��ري 
وتقنية �ملعلومات بالقو�ت �مل�شلحة 
كيفن  بحري  و�لفريق  �لإم��ار�ت��ي��ة 
دونيجان قائد �لقو�ت �لبحرية يف 
�ملتحدة  للوليات  �ملركزية  �لقيادة 
و�لروفي�شور يدي ب دي�شاي مدير 
�ملعهد �لهندي للتكنولوجيا يف حيد 
�آباد ويونق بوم ت�شوي نائب �لرئي�س 
�لتنفيذي لق�شم �حللول �لأمنية يف 

.S1 موؤ�ش�شة �شام�شوجن
�جلو�نب  �حل��ل��ق��ة  ه���ذه  ون��اق�����ش��ت 
لابتكار�ت  و�ل�شلبية  �لإي��ج��اب��ي��ة 
�لإحالية وكيف �أن �لتقنيات توؤثر 
�أكر  بدرجة  �ليومية  حياتنا  على 
من �أي وقت م�شى �إل �أنها قد ت�شر 
�أ�شتخدمت  م��ا  �إذ�  �لقومي  باأمننا 
م���ن ق��ب��ل ع��ن��ا���ش��ر ت��خ��ري��ب��ي��ة مما 
من  �ملثلى  �ل�شتفادة  علينا  يحتم 
وتدريب  �لتقنيات  ه��ذه  �إمكانيات 
�لذين  و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني  �خل�������ر�ء 
�شيحدث  مب��ا  �لتكهن  ي�شتطيعون 
يف �مل�شتقبل ف�شا عن �لتو�شل �إىل 
�لتقنيات  مع  للتكيف  فعالة  حلول 
مر�كز  �إن�شاء  جانب  �إىل  �جل��دي��دة 
مت��ي��ز لإج�����ر�ء �مل���زي���د م���ن �لبحث 

و�لتطوير يف هذ� �ملجال �حليوي.
�لثاين  �لرئي�س  �مل��و���ش��وع  وت��ن��اول 
�لقادمة  �لكبرية  �لقفزة  للموؤمتر 
�ل�شير�ين  �ل�����دف�����اع  جم������ال  يف 
ت��وم��ا���س كينيدي  وحت���دث ح��ول��ه��ا 
و�لرئي�س  �لإد�رة،  جمل�س  رئي�س 
�لتنفيذي ل�شركة ر�يثون �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية.
�لثانية  �لنقا�شية  �حللقة  وعقدت 
�ل�شير�نية  )�حل��رب  عنو�ن  حتت 
و�ل���ش��ت��ع��د�د ل��ل��م��ج��ه��ول( و�أد�ره�����ا 
ن���وف���ر ر�م������ول م���ن م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
ل����اإع����ام وحت�����دث ف��ي��ه��ا ك���ل من 
�ملدير  �ل��ك��وي��ت��ي  �ل��دك��ت��ور حم��م��د 
�ل����ت����ن����ف����ي����ذي ل������اأم������ن �ل����ق����وم����ي 
�لإل������ك������رتوين )ن���ي�������ش���ا( يف دول����ة 
�لإمار�ت وجان مي�شال �أوروكو نائب 
رئي�س جمموعة �لأمن �ل�شير�ين 
يف فرن�شا ولو�ء نيك هايني م�شاعد 
�ململكة  �ل��ب��ح��ري��ة،  �لأرك����ان  رئي�س 
نائب  ر�ت��ي  و�أرت��و توما�س  �ملتحدة، 
�لعامة  ل��ل�����ش��وؤون  �لأول  �ل��رئ��ي�����س 

و�لت�شالت يف فنلند�.
يف  �لتو�شع  �إىل  �جلل�شة  وتطرقت 
ي�شكل  �ل���ذي  �ل�شير�نية  �حل���رب 
�ل�شناعات  جل��م��ي��ع  ق��ل��ق  م�����ش��در 
خا�شة تلك �ملتعلقة �لأمن �لوطني 
وكيفية  �لتهديد�ت  طبيعة  وفهم 

�لتعامل معها.
�لثالث  �لرئي�س  �مل��و���ش��وع  وح���اول 
�لإجابة عن �شوؤ�ل مهم )هل ميكن 
�لدفاعية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  خ����ال  م���ن 
�لتقنيات  على  �ل�شيطرة  و�لأمنية 
و�لتخفيف  �مل��ت��ع��ددة  �ل��ت��خ��ري��ب��ي��ة 
�لدكتور  حت����دث  ت���اأث���ريه���ا؟(  م���ن 
�لتنفيذي  �لرئي�س  كو�شار  بي  ����س 
�لت�شالت  قطاع  م��ه��ار�ت  ملجل�س 

يف �لهند.
وخ�ش�شت �حللقة �لنقا�شية �لثالثة 
�ل���ت���ي ع���ق���دت حت����ت ع����ن����و�ن )هل 
قادرة  �حلالية  �لع�شكرية  �لقدر�ت 
على مو�جهة �لتحديات �لتخريبية 
�ل�شتعد�د  مل��ن��اق�����ش��ة  �مل���ت���ن���وع���ة( 
�لتحديات  م��و�ج��ه��ة  يف  �لع�شكري 
�لتي  و�لكيفية  �ملتعددة  �لتخريبية 
و�لعمليات  �ل�شيا�شات  بها  تطورت 
خمتلف  يف  و�لعقيدة  و�لإج����ر�ء�ت 
ل�شمان  �ل�شنني  مر  على  �جليو�س 

تعزيز �ل�شتعد�د.
كبري  ن���ريك���ون  ت��ي��ت  �حل��ل��ق��ة  �أد�ر 
�مل�شتقبلية  �لدر��شات  مركز  مدر�ء 
�لدكتور  م���ن  ك���ل  ف��ي��ه��ا  و�����ش����ارك 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��رزوق��ي  يحيى 
للتعلم و�لتطوير �ل�شرت�تيجي يف 
)تو�زن( ومي�شيل يوهان�شون نائب 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �شاب يف 
�شتيفون  ج��وي  و�ل��ف��ري��ق  �ل�شويد 
حللف  �لع�شكرية  �للجنة  �شيرو، 
�ل�����ش��م��ال �لأط��ل�����ش��ي و�ل���ل���و�ء جون 
�لأ�شرت�لية  �ل��ق��و�ت  ق��ائ��د  ف���ريون 
�ل�������ش���رق  م���ن���ط���ق���ة  �مل���ن���ت�������ش���رة يف 

�لأو�شط.

•• اأبوظبي-وام:

�لتو�يل يف معر�شي  �لثالثة على  للمرة  �ل�شود�ن  ي�شارك 
ب��ج��ن��اح ه��و �لأك����ر �شمن   2017 �أي��دك�����س ون��اف��دك�����س 
م�شاركاته �ل�شابقة. ي�شلط �جلناح �ل�شوء على دور �لقو�ت 
و�لإقليمية  �ل��ع��امل��ي��ة  وم�����ش��ارك��ات��ه��ا  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة  �مل�شلحة 
�ملنتجات  من  كبري�ً  طيفاً  يعر�س  كما  تطورها  وم�شرية 
�لدفاعية ت�شمل �لذخائر و�لأ�شلحة �خلفيفة و�ملتو�شطة 
و�لدروع و�لدبابات �لقتالية و�ملركبات و�لقو�رب �لبحرية 
�ملتوفرة  و�لإمكانات  للخدمات  �إ�شافة  �ل�شريع  للتدخل 
�لعاقات  م��دي��ر  و�أك���د علي عثمان حم��م��ود  ب��ال�����ش��ود�ن. 
�حلربي  �لت�شنيع  هيئة  با�شم  �لر�شمي  �لناطق  �لدولية 
�ل�����ش��ود�ين �ن �ل�����ش��ود�ن ي�����ش��ارك يف �مل��ع��ر���س ب��وف��د كبري 

ي��ر�أ���ش��ه �مل�����ش��ري ع��م��ر ح�����ش��ن �ل��ب�����ش��ري رئ��ي�����س جمهورية 
�ل�شود�ن باعتبار �ملعر�س �أحد �ملن�شات �لكرى يف �لعامل 
ومتخذي  ب�شناع  و�لل��ت��ق��اء  �لدفاعية  �ملنتجات  لعر�س 
�لوقت  يف  مثمنا  �لدفاع  جم��ال  يف  �ل�شرت�تيجي  �لقر�ر 
�إت��اح��ة مثل هذ�  �لإم����ار�ت يف  دول��ة  نف�شه جهود حكومة 

�ملحفل �لدفاعي �لكبري.
�شمن  �شتعر�س  �حل��رب��ي  �لت�شنيع  هيئة  �ن  �ىل  و�أ���ش��ار 
تطويرها  مت  جديد�  منتجا   35 �لأوىل  للمرة  جناحها 
بان  مو�شحا  �لعالية  بقدرتها  تتميز  و�ل��ت��ي  ب��ال�����ش��ود�ن 
�لهيئة تهدف من �مل�شاركة �ىل �بر�ز �ملقدر�ت �ل�شود�نية 

�أن �جلناح  يف جمال �لت�شنيع �حلربي. ونوه علي عثمان 
�ل�شود�ين �شيتميز خال �لدورة �حلالية بعر�س تطبيقات 
حديثة على �ل�شيار�ت �لع�شكرية و�أنظمة جديدة مبحاكاة 
وكلها  �لع�شكرية  و�ملهمات  �لتدريب  وم�شبهات  �لرماية 
�شناعة �شود�نية لفتا �ىل �أن جمالت عمل هيئة �لت�شنيع 
�حلربي �ل�شود�ين ت�شمل �لعديد من �ملجالت �أهمها �إنتاج 
�لذخائر باأنو�ع و�أعرية خمتلفة و�إنتاج �لأ�شلحة �خلفيفة 
و�مل��ت��و���ش��ط��ة و�ل��ث��ق��ي��ل��ة و�إن���ت���اج �ل�����دروع ودب���اب���ات �لقتال 
�لرئي�شية و�ملهمات و�لتجهيز�ت و�ل�شناعات �لإلكرتونية 

و�شناعة �لطري�ن و�شناعة �لبحرية و�شناعة �ملركبات.

متعددة  وم��ق��در�ت  �إمكانات  لديها  �لهيئة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
قيامها  ع��ن  ف�شا  وخ��دم��ات��ه  �ل��ط��ري�ن  �شناعة  ت�شمل 
ت�شميم  جم���ال  يف  ك��ب��رية  وم�����ش��اري��ع  و�أدو�ر  ب��وظ��ائ��ف 
�لطائر�ت  وتاأهيل  و�شيانة  �خلفيفة  �لطائر�ت  وت�شنيع 
تقوم  كما  و�لأر�شية  �جلوية  �لأطقم  وتدريب  �لع�شكرية 
وتاأهيل  وب��ن��اء  و�ل���ق���و�رب  �ل�����زو�رق  و���ش��ن��اع��ة  بت�شميم 
�لبحرية  و�لتطبيقات  �لبحرية  و�لقطع  �ل�شفن  و�شيانة 
و�لع�شكرية و�أنظمة �لتدريب و�لتاأهيل كما تقوم بت�شنيع 
و�لتطبيقات  و�لثقيلة  و�ملتو�شطة  �لنقل �خلفيفة  عربات 
و�لإ�شعاف  �ملتحركة  و�لعياد�ت  �ملقطور�ت  مثل  �ملختلفة 

و�لإطفاء وخز�نات �لوقود وعربات �إ�شحاح �لبيئة وكذلك 
و�ملاكينات  �ملعد�ت  وت�شنيع  �لغيار  وقطع  �لعدد  ت�شنيع 

وحتديث و�أمتته خطوط �لإنتاج.
يف  �أي��دك�����س  ملعر�س  جلبت  �لهيئة  �أن  عثمان  علي  و�أك���د 
ت�شمل ذخائر  �لذخائر  عديدة من  �أنو�عاً  �ل�شود�ن  جناح 
�لدبابات وذخائر �ملدفعيات و�لذخائر �ل�شاروخية وذخائر 
و�لبنادق  �لطائر�ت  م�شاد�ت  وذخ��ائ��ر  �ل���دروع  م�شاد�ت 
�أنو�عا  �جل��ن��اح  �شي�شم  كما  و�ملتو�شطة  �خلفيفة  �لآل��ي��ة 
من قاذفات �لقنابل و�ملد�فع �ملتو�شطة و�لثقيلة ومعر�شاً 
و�أجهزة  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت �خل��ا���ش��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  ل��ل��م��ه��م��ات 
و�لت�شويب  �مل��دى  حتديد  و�أج��ه��زة  �لع�شكرية  �لت�شال 
و�جلوي  و�لبحري  �لأر�شي  �ل�شتطاع  و�أنظمة  بالليزر 

و�أنظمة �لر�د�ر�ت.
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ال�شودان ي�شارك يف معر�شي اأيدك�س و نافدك�س 2017

•• اأبوظبي -وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
جيم�س  م���ع���ايل  �أب���وظ���ب���ي  يف  �م�������س 
ماتي�س وزير �لدفاع �لأمريكي �لذي 

يقوم بزيارة للباد حاليا .
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ورح�������ب 

بوزير  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�ل���دف���اع �لأم���ري���ك���ي �جل���دي���د وق���دم 
يف  بتعيينه  مل��ع��ال��ي��ه  �ل��ت��ه��ن��ئ��ة  ���ش��م��وه 
من�شبه ومتنى له �لنجاح يف مهامه 
�جل��دي��دة. ج��رى خ��ال �للقاء بحث 
ع���اق���ات �ل���ت���ع���اون و�ل�����ش��د�ق��ة بني 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
و�شبل  �لأمريكية  �ملتحدة  و�لوليات 
خا�س  وب�شكل  وتطويرها  تعزيزها 

تعاون �لبلدين يف �ل�شوؤون �لع�شكرية 
و�لدفاعية.

�لق�شايا  جم��م��ل  ����ش��ت��ع��ر����س  ومت 
و�لتطور�ت  و�ل���دول���ي���ة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
�لر�هنة يف �ملنطقة خا�شة فيما يتعلق 
ب��اجل��ه��ود و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق �مل�����ش��رتك بني 
�لبلدين يف حماربة �لتطرف و�لعنف 
و�لتنظيمات �لإرهابية ودور �لبلدين 
�لأم���ن و�ل�شتقر�ر  �إر���ش��اء دع��ائ��م  يف 

�لتي  �لتهديد�ت  مل�شادر  و�لت�شدي 
تقو�س �ل�شام يف �ملنطقة.

�إىل عدد  ك��ذل��ك  وت��ط��رق �جل��ان��ب��ان 
�له���ت���م���ام  ذ�ت  �مل����و�����ش����وع����ات  م�����ن 
�ل�����ر�أي ووجهات  وت���ب���ادل  �مل�����ش��رتك 
معايل  �للقاء  ح�شر  حولها.  �لنظر 
حم��م��د ب���ن �أح���م���د �ل����ب����و�ردي وزير 
حممد  و�شعادة  �لدفاع  ل�شوؤون  دولة 
م��ب��ارك �مل���زروع���ي وك��ي��ل دي����و�ن ويل 

مانع  يو�شف  و���ش��ع��ادة  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
�لعتيبة �شفري �لدولة لدى �لوليات 

�لركن  �لفريق  و  �لأمريكية  �ملتحدة 
م��ه��ن��د���س ع��ي�����ش��ى ���ش��ي��ف ب���ن عبان 

�لقو�ت  �أرك��ان  رئي�س  نائب  �ملزروعي 
�مل�شلحة.

حممد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي 
عالقات التعاون وجممل الق�شايا الإقليمية والدولية 

انطالق اأعمال موؤمتر الدفاع الدويل )اأيدك�س( يف اأبوظبي 
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اأخبـار الإمـارات
قريبًا.. افتتاح مدينة »اآي جي جي لل�شناعات املتقدمة« يف جممع »توازن ال�شناعي«

•• اأبوظبي-وام: 

م�شروع  �إن�شاء  من  �لنتهاء  “ من  ج��روب  جولدن  “ �إنرتنا�شونال  تقرتب 
�ل�شناعي  ت���و�زن  جممع  يف   “ �ملتقدمة  لل�شناعات  ج��ي  ج��ي  �آي   “ مدينة 

باأبوظبي.
�أن  ع��ن  �ل�شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لكعبي  ه��ال  حممد  �شعادة  وك�شف 
�لع�شكري  و�لت�شنيع  �لدفاع  تكنولوجيا  مو�كبة  �إىل  يهدف  �ملدينة  م�شروع 

�ملتطور ونقل �خلر�ت و�ملعرفة و�لتكنولوجية �إىل �لدولة.
وقال يف حو�ر مع وكالة �أنباء �لمار�ت “ و�م “ �إن �لعمل يف �ملدينة �ل�شناعية 

�شارف على �لنتهاء ح�شب �جلدول �لزمني �ملتفق عليه.
لتلبية  قيا�شي  زم��ن  يف  �ملدينة  تاأ�شي�س  مرحلة  �أجن��زت  �ل�شركة  �أن  م�شيفا 
�لدفاعية  �لتكنولوجيا  �أح��دث  نقل  على  و�لعمل  �مل�شلحة  قو�تنا  �حتياجات 

و�لع�شكرية.
ولفت �إىل �أن �ملدينة تعتر مكملة لل�شناعات �لدفاعية و�لع�شكرية �لوطنية 
و�شرح �شناعي متميز باعث على �لفخر على �مل�شتوى �لتقني �لعايل.. معربا 

عن تطلعه �إىل �أن يفوق هذ� �مل�شروع �ل�شتثماري كافة �لتوقعات.
�إذ  �أنها �شتكون �لأ�شخم  وعن �مل�شاركة يف معر�س �آيدك�س 2017 .. �أو�شح 
و�لت�شنيع  �لدفاع  تعمل يف قطاع  �شركة   80 �أك��ر من  �ل�شركة  ي�شم جناح 
 200 من  طلبات  تلقي  �إىل  منوها  �ل��ع��امل..  �نحاء  خمتلف  من  �لع�شكري 
�شركة دفاعية للم�شاركة �شمن جناحها.. غري �أنه �أكد �أن �ل�شركة تركز على 

�لنوعية و�جلودة للحفاظ على مكانتها.
مع  �ملعر�س  �أث��ن��اء  جديدة  ع��دة  وعقود  �تفاقيات  توقيع  �شيتم  �أن��ه  و�أ���ش��اف 
جهات عاملية وحملية نظر� حلجم �ل�شركة يف ممار�شة �أعمالها وعاقاتها مع 

�ل�شركات �لر�ئدة وحر�شا منها على تبني ما هو جديد يف �ملجال.

ونوه �إىل �أن �ملعر�س يعد من �أهم �لأحد�ث �لدفاعية على �مل�شتوي �لعاملي.. 
فيما تعمل �ل�شركة �إىل جانب بقية �ل�شركات �لوطنية على بناء قاعدة �شناعية 
دفاعية متطورة �شمن “ برنامج �لأوف�شت “ �لذي مت تاأ�شي�شه بف�شل جهود 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ومتابعة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ويتم من خاله �إقامة �شناعات وطنية 
قد  �لرنامج  كان  حيث  �لغيار  قطع  وخا�شة  و�ل�شتخد�مات  �ملهام  متعددة 

و�شع منذ �لبد�ية �أ�ش�س تطوير ونقل �لتكنولوجيا �إىل �لدولة.
وعن دور �ل�شركة يف تطوير �ملو�رد �لب�شرية �ملو�طنة يف �ل�شناعات �لدفاعية.. 
قال �إننا نبذل �أق�شى �جلهود وجنلب �خلر�ت �لعاملية و�آخر ما تو�شلت �إليه 
�لوطن  هذ�  �أبناء  كفاءة  ورفع  لت�شجيع  �خلا�شة  �لأنظمة  من  �لتكنولوجيا 
باعتبارهم �لروة �حلقيقة للم�شتقبل و�لعمود �لفقري لل�شناعة �لدفاعية 
يف �لدولة. ونوه �إىل �لقدر�ت �لكبرية �لتي متتلكها �ل�شركة يف جمال �لت�شنيع 

�لع�شكري بالتعاون مع �شركائها �ل�شرت�تيجيني وهذ� يعتمد بالدرجة �لأوىل 
على كفاءة �أبناء �لإمار�ت �لعاملني يف هذ� �ملجال �ل�شرت�تيجي.

�لدول  �إىل  �ل��دف��اع��ي��ة  و�مل���ع���د�ت  �مل��ن��ت��ج��ات  �ل�����ش��رك��ة  �إم��ك��ان��ي��ة ت�شدير  وع���ن 
�لقو�ت  �حتياجات  تلبية  على  حاليا  نعمل  �إننا  ق��ال  و�لعربية..  �خلليجية 
�مل�شلحة لدولة �لمار�ت وفق نظام �لتناف�شية لتقدمي �لأف�شل و�لأكر جودة. 
و�أ�شاف �أن �ل�شركة ب�شدد �إعد�د �خلطط �مل�شتقبلية لت�شدير منتجاتها �إىل 
على  تقوم  “ و�لتي  �ملتقدمة  لل�شناعات  “ �أي جي جي  خ��ال  �ملنطقة من 

�لتناف�شية وجودة �ملنتج.
�لقيادية  �ل�شركات  مع  قوية  �أ�ش�س  على  تتعامل  �ل�شركة  �إن  بالقول  و�ختتم 
يف جمال �لدفاع و�لأمن على م�شتوى �لعامل.. فيما �أ�شبحت �ملورد �لرئي�س 
للمعد�ت وم�شتلزمات �جلنود و�لتجهيز�ت �لدفاعية للقو�ت �مل�شلحة يف دولة 

�لإمار�ت.

ت�شارك ب�شكل وا�شع يف اآيدك�س 2017

تورنيدو الإماراتية تك�شف عن اآلية �شياد الع�شكرية التي تعمل يف اأ�شعب الظروف
•• اأبوظبي-الفجر: 

�لمار�تية  تورنيدو  �أعلنت موؤ�ش�شة 
ع�����������ش�����و جم�����م�����وع�����ة �ل�����ف�����اح�����ي 
جمال  يف  �ل��ر�ئ��دة   – �ل�شتثمارية 
�ل��دف��اع و�لم���ن- عن م�شاركتها يف 
 2017 �يدك�س  معر�س  فعاليات 
خال �لفرتة من 19-23 فر�ير 
�جل����اري، وذل���ك يف م��رك��ز �بوظبي 
�ل�شركة  ت��ع��ت��زم  ح��ي��ث  ل��ل��م��ع��ار���س، 
�ل�شلحة  �أح���������دث  ع�����ن  �ل���ك�������ش���ف 
�ملتطورة.  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
وقال حممد جريو �لفاحي رئي�س 
تورنيدو  م��وؤ���ش�����ش��ة  �د�رة  جم��ل�����س 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة: �ننا  ب���ه���ذه  �لم���ار�ت���ي���ة 

وميكن جتهيزها حلمل 4 ��شخا�س 
�لأ�شياء  م��ن  �ل��ع��دي��د  و  ثمانية  �أو 
�لأخرى، لذلك فان �آلية �شياد تعد 
عربه متعددة �لأغر��س، وميكن �ن 
تتو�جد على �حل��دود و يف �لأماكن 
�ل�شعبة و يف �ملياه �و تعمل كوحدة 
�لآلية  �ن  كما  ��شتك�شاف،  �و  قياده 
�أ�شعب  حتت  للعمل  كاما  جمهزه 

�لظروف �ملناخية .
�ل�شركة �شتعر�س �شاح  �ن  و�أو�شح 
�خل��م��ا���ش��ني �ل����ذي ي��ع��د م��ن �حدث 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل����دف����اع ، ح���ي���ث �أن����ه 
تعطيل  على  يعمل  ر�د�ر  عن  عبارة 
�لع�شكرية  و�ملن�شات  �لوحد�ت  �أد�ء 
عر�س  �ىل  م�����ش��ري�   ، ك��ام��ل  ب�شكل 

لتطوير  �مل��ائ��م��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري 
�لأمار�ت  لتكون  �لع�شكري  �لقطاع 
مكتفية ذ�تيا و لتكون �شباقة يف هذ� 

فخورون مب�شاركتنا �شمن �ل�شركات 
حيث  �يدك�س  معر�س  يف  �لوطنية 
على  ق���درت���ن���ا  �ث����ب����ات  �ىل  ن�����ش��ع��ى 
�مل��ج��ال �لمني  �ل��ت��ق��دم و�ل��ن��م��و يف 
مو�كبة  �ىل  و���ش��ع��ي��ن��ا  و�ل���دف���اع���ي، 
�لبتكار�ت يف �ملجال �لع�شكري عر 
 . متقدمة  و�أم��ن��ي��ة  دف��اع��ي��ة  �نظمة 
�مل�شاركة  و�أ�شاف �لفاحي: كما �ن 
�ملعر�س  يف  �ل��و����ش��ع��ة  �لم���ار�ت���ي���ة 
�لمار�ت  دور  تعزيز  يف  خطوه  تعد 
�ل�شاحة  ع���ل���ى  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ل��دول��ي��ة و يف حفظ �لأم���ن يف ظل 
�لتغري�ت �ل�شريعة يف �ملنطقة ب�شكل 
عام. و�شدد �لفاحي على �لدور �ملهم 
�لذي تقوم به �ل�شركات �لوطنية يف 

�ملجال. وك�شف �لفاحي �ن �ل�شركة 
�لرمائية  ���ش��ي��اد  �آل���ي���ة  ���ش��ت��ع��ر���س 
�ل����ت����ي ج������رى ت�����ش��ن��ي��ع��ه��ا ب����روؤي����ة 
بيارو�شيا،  جمهورية  يف  �مار�تية 
ت�شنيعها  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  و���ش��ي��ج��ري 
�ملقبلة،  �ل��ف��رتة  �أب��وظ��ب��ي خ��ال  يف 
حيث تتمتع بقدر�ت عالية يف �ملجال 
وت���ع���د �شياد  و�لم����ن����ي،  �ل���دف���اع���ي 
ت�شتطيع  ع��ال��ي��ة  ق����در�ت  ذ�ت  �آل��ي��ه 
ع��ب��ور �مل��ن��اط��ق �ل��وع��رة و ك��م��ا �أنها 
ت��ت��ح��رك يف �مل���ي���اه �أي�������ش���ا، وج���رى 
وتاأتي  فريد،  ب�شكل  �لآلية  ت�شميم 
ب��خ�����ش��ائ�����س ك���ث���ريه م��ت��ع��ددة على 
�شبيل �ملثال يكون �لهيكل م�شفح �و 
من �لأملنيوم �و من �لفير جا�س، 

بالإ�شافة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  �ل��ن��ظ��م 
و�لتي  �نو�عها  ب�شتى  �ملناظري  �ىل 
و�ل�شفن  �ل���دب���اب���ات  يف  ت�����ش��ت��خ��دم 
و�شاح �مل�شاة . وقال �لفاحي: �ننا 

�ل�����ش��رك��ة جم��م��وع��ة م��ن �ل�����ر�د�ر�ت 
على  �مل��ن�����ش��اآت  حماية  ميكنها  �ل��ت��ي 
�ن��و�ع��ه��ا م��ن �ي هجمات  �خ��ت��اف 
����ش���اروخ���ي���ة، �ىل ج���ان���ب ع����دد من 

متطورة  �أنظمة  توفري  �ىل  ن�شعى 
للقو�ت  �ل���دف���اع و�لم����ن  يف جم���ال 
�بر�م  ويتوقع  �لم��ار�ت��ي��ة،  �مل�شلحة 
�تفاقيات وعقود خال �أيام �ملعر�س 

حممد جريو الفالحي

جمدي ال�شخاوي

 65 �شركة عاملية حتت مظلتها 

ترا�شت العاملية الماراتية تعلن م�شاركتها يف معر�س ايدك�س 2017
جمدي ال�شخاوي: تواجد تر�شت العاملية ياأتي تعزيزا للم�شاركات الوطنية الماراتية

•• اأبوظبي-الفجر:

�لعاملية  ت��ر���ش��ت  �أع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة 
�لمار�تية ع�شو جمموعة �شركات 
روي����ال ج����روب ع��ن م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
�لدفاع  وموؤمتر  معر�س  فعاليات 
�لذي   ،  2017 �ي��دك�����س  �ل����دويل 
ت���ن���ط���ل���ق ف���ع���ال���ي���ات���ه �لح�������د 19 
�خلمي�س  ح��ت��ى  وت�شتمر  ف��ر�ي��ر 
مركز  يف  �جل�����اري  ف���ر�ي���ر   23

�بوظبي للمعار�س.
�مل���ن���ا����ش���ب���ة، ق�����ال جمدي  وب����ه����ذه 
�لتنفيذي  �مل�����ش��ت�����ش��ار  �ل�����ش��خ��اوي 
�لعاملية:  ت���ر����ش���ت  جم���م���وع���ة  يف 
معر�س  يف  م�����ش��ارك��ت��ن��ا  ت��ت��و����ش��ل 
�لنجاح  بف�شل   2017 �أي��دك�����س 
�ملجموعة يف  �ل��ذي حققته  �لكبري 
للتو�شع  وتوجهنا  �ملا�شية،  �ل��دورة 
و�أع��م��ال��ن��ا يف توفري  �أن�����ش��ط��ت��ن��ا  يف 
�ملعد�ت و�خلدمات للقو�ت �مل�شلحة 

�لمار�تية .
�ن�شائها  منذ  �ل�شخاوي:  و�أ���ش��اف 
�شركة  ت���ق���وم   ،2007 ���ش��ن��ة  يف 
تر�شت �لمار�تية �لتابعة ملجموعة 
�ل���روي���ال ج���روب ب��ع��دة م��ه��ام على 
�لتكنولوجيا  ت�����اأم�����ني  ����ش���ع���ي���د 

�ما  بالقول:  �ل�شخاوي  و��شتطرد 
�لتكنولوجيا  �نظمة  �شعيد  على 
�ل�شركة  ف��ان  �مل��ت��ط��ورة  �لع�شكرية 
تقوم مبتابعة و حتديد كل ما هو 
�لدر��شات  عمل  خال  من  حديث 
�لتقييم  ت�شمل  �لتي  و  �مل�شتفي�شة 
بعد  ما  و خدمة  �لكفاءة   ، �لد�ء   ،
�لبيع و عمل �ملقارنات �لازمة مع 
لتاأكيد  ذل��ك  و  �مل�شابهة  �لنظمة 
عر�شها  قبل  �لنظمة  ه��ذه  تفوق 
�لقو�ت  يف  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات  ع��ل��ى 

�مل�شلحة.
�هتمام  �أن  �ل���������ش����خ����اوي  و�أك���������د 
و  �لت�شليح  ب��ق��ط��اع  ت��ر���ش��ت  ���ش��رك��ة 
بالأنظمة  �ملتعلقة  �لتكنولوجيا 
من  و  �ل�������ش���ل���ة  ذ�ت  �حل����دي����ث����ة 
توفري  على  �لد�رة  حر�س  خ��ال 
، جعل  �لح�����دث و �لجن����ح دوم����ا 
بها  �مل��وث��وق  �مل�شادر  �ح��د  �ل�شركة 
�مل�شلحة  �لقو�ت  �حتياجات  لتلبية 

خ�شو�شا.
يف  ت�شتمر  تر�شت  �شركة  �أن  وذك��ر 
�خلدمات  �ل��ر�م��ج،  يف  �ل�شتثمار 
م�شتوى  ت�شمن  �ل��ت��ي  �مل��ن�����ش��اآت  و 
ت�شتحقها  �لتي  �ملتقدمة  �لعمال 
و ذلك  �مل�شلحة  �لقو�ت  تتوقعها  و 

ب���الع���ت���م���اد ع���ل���ى جم���م���وع���ة من 
�ل��دف��اع و�لأم����ن �حلديثة  �أن��ظ��م��ة 

و�ملتطورة . 
�ل�شركة يف معر�س  و�فاد �ن جناح 
حتت  ���ش��ي�����ش��م   2017 �ي���دك�������س 
ع��امل��ي��ة منها  ���ش��رك��ة   65 م��ظ��ل��ت��ه 
�شركات �مريكية و�وروبية ورو�شية 

وعاملية �أخرى.
�ل��ع��امل��ي��ة تهتم  ت��ر���ش��ت  و�و���ش��ح �ن 
و�ملعد�ت  �لأنظمة  �أح���دث  بعر�س 

�ل��دف��اع��ي��ة و�لأم��ن��ي��ة �ل��ت��ي تتوىل 
�لتابعة  �و  ع���ل���ي���ه���ا  �ل��������ش�������ر�ف 
جانب  �ىل  لها  �لتابعة  لل�شركات 
�ن  �ىل  م�شري�  �شركائها،  م��ع��د�ت 
�مل��ع��ر���س �شترم  �ل�����ش��رك��ة خ���ال 
�لهامة،  �ل���ع���ق���ود  م���ن  جم��م��وع��ة 
لقاء�ت  من  جمموعة  �شتعقد  كما 
�لعمل و�لجتماعات لبحث فر�س 
و�شركات  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م���ع  �ل��ت��ع��اون 

جديدة يف جمال �لمن و�لدفاع.

�لعاملية  ت��ر���ش��ت  ت��و�ج��د  �ن  وذك����ر 
ياأتي تعزيز� للم�شاركات �لمار�تية 
و�ل��وط��ن��ي��ة يف ه���ذ� �مل��ع��ر���س �لهام 
ول��اإ���ش��ه��ام يف جن���اح ه���ذ� �حلدث 
تر�شت  �أن  و�أك�����د  �ل���ه���ام.  �ل�����دويل 
�ل�شركات  م����ن  ت��ع��ت��ر  �ل���ع���امل���ي���ة 
كو�در  ول��دي��ه��ا   ، �ل��ه��ام��ة  �لوطنية 
وت�شعى   ، وم��وؤه��ل��ة  م��درب��ة  وطنية 
�ل�شركات  ب���ني  م��ك��ان��ت��ه��ا  ل��ت��ع��زي��ز 

�لر�ئدة يف جمال �لدفاع و�لمن.

�حلديثة و �أنظمة حتديث �لآليات 
�أنظمة  و  �لغيار  �لع�شكرية و قطع 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ل�شالح  �لت�شليح 
�شركة  تاأ�ش�شت  حيث  �لم��ار�ت��ي��ة، 
تر�شت على مفهوم تعزيز �ل�شر�كة 
ما بني �ل�شانع و �جلهة �حلكومية 
�لقو�ت  دع����م  ب���ه���دف  �مل�����ش��ت��ف��ي��دة 
�ل�شركة  ق��ام��ت  عليه  و  �مل�����ش��ل��ح��ة، 
بدور حموري متو��شل من خال 
�مل�����ش��ل��ح��ة بقطع  �ل����ق����و�ت  �م�������د�د 
�لغيار و �ملعد�ت و �خلدمات �لفنية 
ب��دق��ة و حرفية  ذل���ك  و  �ل���ازم���ة 

عالية. 

 رو�شتيك ت�شتعر�س اأحدث مناذج التقنيات الع�شكرية يف اأيدك�س 2017
•• اأبوظبي-وام: 

وموؤمتر  م�شاركتها يف معر�س  �لقاب�شة خال  رو�شتيك  �شركة  ت�شتعر�س 
مناذجها  �أح����دث  م��ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة  �آيدك�س2017  �ل����دويل  �ل��دف��اع 
�ملو��شفات  ذ�ت  �ل�شناعية  و�ملنتجات  و�لع�شكرية  �حلربية  �لتقنيات  من 
�لقنابل  من  حديثة  من��اذج  �ل�شركة  ت�شتعر�س  كما  �لفائقة.  �لتكنولوجيا 
�ملحمولة على �لطائر�ت ذ�ت �ل�شعة �لتفجريية �لكبرية بي �إم يف 500 – �أو 
دي �أيه بي و�لتي تختلف ب�شكل كبري عن �ملعايري �حلالية ..�إىل جانب مدفع 
5.45 مم، و�لذي ي�شتخدم  �آ دي �إ�س من عيار  �ملركبات �لرمائية �لآلية 
و�أ�شلحة  �ملقاتلة  �ملروحيات  �إىل  بالإ�شافة  �مل��اء،  حتت  �ل��ن��ري�ن  �إط��اق  يف 
�لدفاع  وبطاريات  �لهاون  ومد�فع  و�لدبابات  و�حلربية  �ملدنية  �ل�شتباك 

�جلوي وو�شائل �لت�شال وحتديد �ملو�قع يف �حلرب.
وقال �شريجي �شيميزوف، �ملدير �لعام لل�شركة �لرو�شية رو�شتيك �إنه �شيتم 
خال �ملعر�س تقدمي �أحدث �لتقنيات و�ملعد�ت �حلربية �ملتطورة و�لفريدة 
�لقيادة  �ل�شتار ولأول مرة عن منظومة نظام  �أنه �شيتم ك�شف  �إىل  �إ�شافة 

و�ل�شيطرة بالينا – دي 4 �إم 1 �خلا�س ب�شبكة �لدفاع �جلوي.

طريان اأبوظبي : نتطلع اإىل �شراكات جديدة عرب  اآيدك�س 2017  
•• اأبوظبي-وام:

�أب���وظ���ب���ي “ -  �أع����رب����ت “ ط������ري�ن 
�لعمودية  للطائر�ت  �لأك��ر  �مل�شغل 
يف �خلليج و�ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
�شر�كات  �إىل  تطلعها  - عن  �أفريقيا 
ج���دي���دة م���ن ���ش��اأن��ه��ا �مل�����ش��اه��م��ة يف 
تقدمي خر�تها ومهار�تها وجتاربها 
وذل��ك عر م�شاركتها  �ل��ع��امل..  �إىل 
�لذي   2017 �أي��دك�����س  م��ع��ر���س  يف 
ي��ن��ط��ل��ق �ل���ي���وم وي�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى 23 
�أبوظبي  مب���رك���ز  �حل�����ايل  ف���ر�ي���ر 

�لوطني للمعار�س.
و�أك����د ن���ادر �أح��م��د �حل��م��ادي رئي�س 
معر�س  �أن  �ل�����ش��رك��ة  �إد�رة  جمل�س 
�أي���دك�������س ي��ع��د م���ن �أب������رز �لأح������د�ث 
�ل����دول����ي����ة و�لأك���������ر م����ن ن����وع����ه يف 
�لعامل حيث ��شتطاع منذ �نطاقته 
مكانته  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د   1993 يف 
وجزء  �ل��ق��ر�ر  �شناع  لكبار  كملتقى 
�لر�مية  �ل��دول��ة  ��شرت�تيجية  م��ن 
�لقت�شادية  �لتنمية  عجلة  ل��دف��ع 

وتنويع م�شادر �لدخل.
فر�شة  ي��ع��د  �مل��ع��ر���س  �أن  و�أ�����ش����اف 
�مل�شتجد�ت  �آخ������ر  ع���ل���ى  ل����اط����اع 
�لقطاع  ت��وج��ه��ات  و�أح����دث  �لتقنية 
�شر�كات  �إق����ام����ة  �إم���ك���ان���ي���ة  وي��ت��ي��ح 
ج���دي���دة م���ن ���ش��اأن��ه��ا �أن ت�����ش��ه��م يف 
تقدمي خر�تنا ومهار�تنا وجتاربنا 
�شناعة  �أن  �إىل  م��ن��وه��ا  ل���ل���ع���امل.. 
ت��ل��ع��ب دور�  �مل���روح���ي���ة  �ل���ط���ائ���ر�ت 
�لقطاعات  وت���ط���ور  من���و  يف  م��ه��م��ا 
و�لطبية  و�مل���دن���ي���ة  و�ل���ع�������ش���ك���ري���ة 
وميهد  �مل���ن���ط���ق���ة  يف  �ل���رتف���ي���ه���ي���ة 

للقطاعات �لع�شكرية و�ملدنية د�خل 
�لدولة وخارجها.

له  �ل����ط����ري�ن  ق���ط���اع  �أن  و�أ������ش�����اف 
�لتناف�س  باملقدور  خ�شو�شية فلي�س 
مامل تكن لعبا مهما يف هذ� �ملجال 
عززت  �لإم��������ار�ت  دول����ة  �أن  خ��ا���ش��ة 
مكانتها على خريطة �لعامل وحققت 
تفوقا مبجال �لطري�ن ب�شقيه �ملدين 
توجيه  �إىل  م��ن��وه��ا  و�ل��ع�����ش��ك��ري.. 
تقدمها  �ل��ت��ي  ل��ل��خ��دم��ات  �لأن���ظ���ار 
�لقو�ت  لقطاعات  �أب��وظ��ب��ي  ط��ري�ن 
�مل�شلحة و�ل�شرطة خال �مل�شاركة يف 
�آيدك�س 2017 �إ�شافة �إىل خدمات 
وتوفري  و�ل�شيانة  و�لإن��ق��اذ  �لبحث 
�ملروحية  �ل���ط���ائ���ر�ت  غ���ي���ار  ق��ط��ع 

وخدمة �لتدريب و�لنقل.
ويبلغ حجم �أ�شطول طائر�ت طري�ن 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  61 ط���ائ���رة  �أب��وظ��ب��ي 
�تفاقيات تعاون مع �شركات م�شنعة 
وي�شتاند  �أجو�شتا  منها  للطائر�ت 
و�شركة بيل ل�شر�ء عدد 25 طائرة.

�لفرتة  خ�����ال  �ل�������ش���رك���ة  ورف����ع����ت 

�مل�شتمر  و�لتطوير  للنمو  �لطريق 
يف هذه �ل�شناعة خا�شة و�أن معظم 
�أب��وظ��ب��ي مقدمة  خ���دم���ات ط����ري�ن 
و�ل�شرطة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  لقطاع 
�لطريق  مت��ه��د  �مل�����ش��ارك��ة  �أن  ك��م��ا 
للنمو و�لتطوير �مل�شتمر يف �شناعة 
�مل����روح����ي وت���ع���زي���ز دوره  �ل����ط����ري�ن 
يف �مل��ن��ظ��وم��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة وزي����ادة 

م�شاهمته يف �لناجت �ملحلي.
وقال �إن �شناعة �لطري�ن يف �لإمار�ت 
�ل�شرت�تيجية  �ملكونات  م��ن  تعتر 
فيما  �لقت�شادي..  للنمو  �لد�عمة 
لقيادتنا  �حل��ك��ي��م��ة  �ل���روؤي���ة  ع��م��ل��ت 
�ل�شليمة  �لأ�����ش���������س  �إر�������ش������اء  ع���ل���ى 
و�لأنظمة و�ل�شتثمار�ت لبناء مركز 
و�خلدمات  للطري�ن  مرموق  عاملي 

�للوج�شتية.
�أن �لروؤية �ل�شرت�تيجية  ولفت �إىل 
لطري�ن �أبوظبي تتمثل يف �أن تكون 
و�ح����دة م��ن �أه���م ���ش��رك��ات �لطري�ن 
�مل��روح��ي يف �ل��ع��امل ع��ر م��ا تقدمه 
لوج�شتية  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  خ���دم���ات  م���ن 

�لتي  �ل����ط����ائ����ر�ت  ع������دد  �لأخ���������رية 
د�خل  ع��ق��وده��ا  يغطي  مب��ا  متتلكها 
�ل���دول���ة وخ���ارج���ه���ا.. ف��ي��م��ا متتلك 
�أ�شطول حديثا من �لطائر�ت يتميز 
نظام  جانب  �إىل  �لفائقة  بال�شرعة 
�أ�شهم  و�ل���ذي  فيها  �ملتطور  �لأم���ان 
يف �لرتقاء بعملياتها �إىل م�شتويات 

جودة عالية يف خدمة �لعماء.
وب��ل��غ �إج���م���ايل �أ����ش���ول �ل�����ش��رك��ة يف 
2016 مليار� و 700 �ألف درهم.. 
فيما �شجل قطاع �لطري�ن �ملروحي 
نوعية  ن���ق���ات  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  يف 
منو�  �لأ���ش��رع  �شمن  �ل��ي��وم  لي�شبح 

على م�شتوى �لعامل.
وق��ال �حل��م��ادي �إن ط��ري�ن �أبوظبي 
�لتنويع يف م�شادر  تعمل د�ئما على 
�لدخل حيث مت �إن�شاء مركز �لتدريب 
 ..Simulator �ل��ط��ائ��ر�ت  على 
تدريب  ع��ل��ى  �ل��ق��درة  �ل���ذي ميتلك 
�لطيار  ب���ني  “ م���ا  ك��ام��ل��ة  ط���و�ق���م 
 “ �لطري�ن  طاقم  وبقية  وم�شاعده 

وهو �لأكر من نوعه يف �ملنطقة.

اخبار ال�شاعة : الإمارات وجهة عاملية 
لعر�س ال�شناعات الدفاعية يف العامل

•• ابوظبي-وام:

�لأحد  �ل��ي��وم  �أبوظبي  �لعا�شمة  �حت�شان  �ن  �ل�شاعة  �خ��ب��ار  ن�شرة  قالت 
ومعر�س   ،  2017 �آي��دك�����س  �ل���دويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر  معر�س  لفعاليات 
متنحها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �لثقة  يعك�س   2017 نافدك�س  �ل��ب��ح��ري  �ل��دف��اع 
�لدول و�ل�شركات لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة باختيارها وجهة مف�شلة 
�إليه يف تقنياتها �لع�شكرية و�شناعاتها �لدفاعية،  �آخر ما تو�شلت  لعر�س 
وب��ذل��ك ت��ك��ون دول���ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة م��ن ب��ني �أف�����ش��ل �لدول 
خلدمة  �لعلمية  �ملكا�شب  �أف�شل  تقدمي  �إىل  و�ل�شاعية  لاإبد�ع  �حلا�شنة 
�شعوب �لعامل. وقالت �لن�شرة فى �فتتاحيتها حتت عنو�ن �لإمار�ت: وجهة 
�لإمار�ت  دولة  �ن هذه هي  �لعامل.  �لدفاعية يف  �ل�شناعات  لعر�س  عاملية 
�لعربية �ملتحدة �لتي �أ�شبحت خال عقود قليلة على قائمة �لبلد�ن �لأكر 
��شتقطاباً ملنتجي ومطّوري �ل�شناعات �لإنتاجية يف خمتلف �ملجالت، وذلك 
بف�شل خططها �لتنموية و�نفتاحها على كل �ملوؤ�ش�شات �لتي تكر�س جهدها 
بناء  �نه  و��شافت  �لعاملي.  �لأم��ن  يف  وت�شهم  �لع�شكري  �ل�شناعي  لاإبد�ع 
�ل�شابقة  �ل�شاملة، حققت �لدور�ت  �ل�شيا�شة �لوطنية �لإمار�تية  على تلك 
�نعك�س  �لبحري نافدك�س جناحاً كبري�ً  �لدفاع  ، ومعر�س  �آيدك�س  ملعر�س 
على زيادة م�شتوى �مل�شاركني من �ل�شركات �لدولية و�ملحلية �ملتخ�ش�شة يف 
�ل�شناعات �لدفاعية خال �لدور�ت �لاحقة، حيث ز�دت ن�شبة �مل�شاركني 
2015، فيما �رتفع عدد �لدول  3% مقارنة بعام  خال �لدورة �حلالية 
يف  �مل�شاركة  �ل��دول  بعدد  مقارنة   %10 �إىل  �حلالية  �ل���دورة  يف  �مل�شاركة 

�لدورة �ل�شابقة.
و�عترت �نه كدليل على تنوع �ل�شناعات �لدفاعية �مل�شاركة، �أكد �ملنظمون 
�لبحرية،  �لدفاعية  �ل�شناعات  يف  �ملتخ�ش�شة  لل�شركات  �لكبري  �لإق��ب��ال 
بوجه خا�س، �إذ �شجلت م�شاركة نحو 99 �شركة متخ�ش�شة يف هذ� �ملجال 

من 27 دولة، وهو ما يفوق �لعدد �مل�شارك يف �لدورة �ملا�شية للمعر�س.
و�����ش���ارت �ل��ن�����ش��رة �ل��ت��ي ي�����ش��دره��ا م��رك��ز �لم�����ار�ت ل��ل��در����ش��ات و�لبحوث 
�ل�شرت�تيجية �ىل �ن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ب�شفتها بلد�ً م�شيفاً 
�شركة  خ��ال  م��ن  �ملعر�س  ه��ذ�  يف  ق��وي��اً  ح�����ش��ور�ً  �لفعالية،  لهذه  �شجلت 
�إديك وباإ�شر�ف �لقو�ت �مل�شلحة �لإمار�تية  �لإمار�ت لل�شناعات �لع�شكرية 
�ملن�شاآت  ت�شنيع  يف  وخ��ارج��ه��ا  �ل���دول���ة  د�خ���ل  ك��ب��ري  ب���دور  ت�شطلع  �ل��ت��ي 
�لع�شكرية �لدفاعية وفق �ملعايري �حلديثة يف جودة �لت�شنيع وتطوره، وبهذ� 
تتجاوز دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة دور �حلا�شن لهذه �لفعالية، لتكون 
م�شاهماً حا�شر�ً بجهوده �لذ�تية و�ملعنوية �إىل جانب ع�شر�ت �مل�شاركني من 
�أياٍد  �أن تلك �جلهود حتققت مب�شاهمة  �ملتقدمة؛ وخا�شة  �ل��دول  خمتلف 
�إمار�تية مبدعة، حري�شة على رفع ��شم �لدولة عالياً بني �لأمم و�ل�شعوب 
�مل�شاهمة يف �حل�شارة �لب�شرية. ف�شًا عن كونها تاأتي �نعكا�شاً ل�شنو�ت من 
لدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  ومقوماته  �أ�ش�شه  و�شعت  و�ل�شتثمار  �لتخطيط 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 

نهيان، رئي�س �لدولة، �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، حفظه �هلل.
�آيدك�س  �ل��دويل  �لدفاع  وموؤمتر  معر�س  �ن  �فتتاحيتها  ختام  فى  وقالت 
2017 ، ومعر�س �لدفاع �لبحري نافدك�س 2017 ي�شكان فر�شة مهمة 
لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة لتعزيز �لتو��شل مع �شركائها �لدوليني، 
�ملجال  �ملعر�س  لها  يتيح  كما  �مل�شاركة،  �ل�شركات  خ��ر�ت  من  و�ل�شتفادة 
للرفع من م�شتوى �لتن�شيق يف جمال �لتعاون �لدفاعي مع �لكثري من دول 
يف  و�لأمنية  �لدفاعية  �لتحديات  جمابهة  وط��رق  �آليات  ومناق�شة  �لعامل 
�ملنطقة و�لعامل، وخ�شو�شاً �أن �لن�شخة �حلالية للمعر�س يح�شرها �آلف 
عن  ف�شًا  �لعامل،  �أنحاء  جميع  من  �لقر�ر  و�شناع  �ل�شخ�شيات  كبار  من 
م�شاركة �لعديد من �خلر�ء و�ملخت�شني. كما ي�شهد �حلدث تنظيم عرو�س 
�لع�شكرية، ويد�شن خاله عدد من  لل�شيناريوهات  ع�شكرية حية حماكاة 

�ل�شفن �حلربية مل�شلحة �لقو�ت �مل�شلحة لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

الإمارات لل�شناعات الع�شكرية �شريك 
ا�شرتاتيجي لآيدك�س 2017 

•• اأبوظبي -وام:

معر�س  يف  �شركاتها  وجمموعة  �إدي��ك  �لع�شكرية  لل�شناعات  �لإم���ار�ت  ت�شارك 
�ل�شرت�تيجي  �ل�����ش��ري��ك  ب�شفتها   2017 �أي��دك�����س  �ل����دويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر 
�ل�شناعية  �إمكانياتها  �مل�شاركة  ه��ذه  خ��ال  م��ن  �إدي���ك  وت�شتعر�س  للمعر�س. 
و�ملبتكرة يف جمال  �ملطورة  فيها م�شاريعها  تعر�س  �أكر من�شة  �لع�شكرية عر 
وخدمات  �للوج�شتية  و�خل���دم���ات  و�ل��ُع��م��رة  و�لإ����ش���اح  و�لت�شنيع  �ل�����ش��ي��ان��ة 
�جليومكانية و�لت�شال و�لتدريب و�لتطوير �لتكنولوجي. وقالت �شارة �ل�شروقي 
�ملتحدثة �لر�شمية با�شم �ل�شركة �أن هذه �ل�شر�كة متثل جت�شيد� للتعاون �ملثمر 
بني �ل�شناعات �لع�شكرية على �لنطاق �ملحلي و�لأقليمي، حيث نهدف من خالها 
�لع�شكرية  �ملعد�ت  لأحدث  و�لبتكار  �لت�شنيع  وتعزيز  �لوطنية  �ل�شركات  لدعم 

وكل ما تو�شلت له �ل�شناعة على �مل�شتوى �لتقني وكذلك �لفني.

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1415  جتاري كلي                              
حمل  جم��ه��ول  �لكعبي  حميل  �شعيد  م�شبح  /1-ح��م��د  عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ق��ام �لدعوى  �لقامة مبا �ن �ملدعي : بنك �لحت��اد �لوطني - �س م ع قد 
�ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  
�حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت   : �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم   2017/2/9
�لدور  �ملخت�س �شاحب  �مل�شريف  بندب �خلبري   : �ملو�شوع  �لف�شل يف  وقبل 
باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق �حلكم �ل�شادر بتلك �جلل�شة.  وحددت 
لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/3/20  �ل�شاعة 30 : 9 �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان وويل عهده يقدمان واجب العزاء يف �شهيد الإن�شانية جمعة حممد الكعبي

•• را�س اخليمة-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قدم 
ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  و�شمو  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى 
�شهيد  و�أ���ش��رة  �إخ���وة  �إىل  �ل��ع��ز�ء  و�ج���ب  �م�����س،  �شباح  عهد عجمان 
�لوطن و�لإن�شانية جمعة حممد عبد�هلل �لكعبي �شفري �لدولة لدى 
جمهورية �أفغان�شتان �لإ�شامية �لذي ��شت�شهد �إثر �جلروح �لتي كان 
قد �أ�شيب بها نتيجة �لتفجري �لإرهابي �لذي ��شتهدف موؤخر� مقر 

و�يل قندهار يف �أفغان�شتان .
يف  �ل��ق��ور  و�دي  يف  �ل��ع��ز�ء  خيمة  زيارتهما  خ��ال  �شموهما  و�أع���رب 
ر��س �خليمة عن خال�س تعازيهما و�شادق مو��شاتهما لإخوة و�أ�شرة 
�ل�شهيد �شفري �لن�شانية د�عيني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع 

رحمته و�أن ينزله منازل �ل�شديقني و�ل�شهد�ء و�لأب��ر�ر و�أن ي�شكنه 
ف�شيح جناته ويلهم ذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.

بن حميد  �أحمد  �ل�شيخ  �شموهما  �إىل جانب  �لعز�ء  و�ج��ب  كما قدم 
�لإد�ري����ة  ل��ل�����ش��وؤون  عجمان  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  �لنعيمي، 
ب��ن حميد  ر����ش��د  و�ل�شيخ  �مل��ال��ي��ة يف عجمان  د�ئ���رة  رئي�س  و�مل��ال��ي��ة، 
�أبناء  وتقبل  و�لتخطيط يف عجمان.  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي 
�شباط  وك��ب��ار  �مل�شوؤولني  كبار  م��ن  �لتعازي  �ل�شهيد  و�أ���ش��رة  و�إخ���وة 
و�أفر�د �لقو�ت �مل�شلحة ومن جموع �ملعزين من �ملو�طنني و�ملقيمني 
�لذين تو�فدو� �إىل خيمة �لعز�ء يف �إمارة ر��س �خليمة يف و�دي �لقور. 
رحمته  بو��شع  يتغمدهم  �أن  �لوطن  و�شهد�ء  لل�شهيد  �جلميع  ودع��ا 
و�أن ينزلهم منازل �ل�شديقني و�ل�شهد�ء �لأبر�ر و�أن ي�شكنهم ف�شيح 

جناته و�أن يلهم ذويهم �ل�شر و�ل�شلو�ن .

�شفارة الدولة يف وا�شنطن تتابع التحقيقات ب�شاأن وفاة الطالب �شيف العامري

�شادرت اأطنانا من املواد ال�شتهالكية والغذائية الغري املرخ�شة واملالب�س وخمتلف ال�شلع

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة �شد الأ�شواق التجارية الع�شوائية يف املفرق ال�شناعية وحميم

•• وا�صنطن-وام:

�كدت �شفارة �لدولة لدى �لوليات 
تتابع عن  �نها  �لأمريكية  �ملتحدة 
كثب بالتن�شيق مع وز�رة �خلارجية 
�لتحقيقات  �ل������دويل  و�ل���ت���ع���اون 
�لتي  �لأليمة  �جلارية يف �حلادثة 
�أ���ش��ف��رت ع��ن وف���اة �ل��ط��ال��ب �شيف 
�شهر  يف  �ل��ع��ام��ري  م��ب��ارك  نا�شر 

دي�شمر �ملا�شي.

�ل��ن��ائ��ب �ل��ع��ام يف  �م�����س �ن مكتب 
�لتحقيق  �أن  �و�شح  �أوهايو  ولي��ة 
�لأليمة  �حل���ادث���ة  م��اب�����ش��ات  يف 
م��ت��و����ش��ل، ك��م��ا �أك����د �ل��ن��ائ��ب �أن 
م�شلحاً  يكن  مل  �ل��ع��ام��ري  �شيف 
وقت �إطاق �لنار عليه عدة مر�ت 
من قبل �شابط �شرطة هد�شون يف 

�لر�بع من �شهر دي�شمر �ملا�شي.
�لبالغ  �ل��ع��ام��ري  �شيف  �أن  ي��ذك��ر 
من �لعمر 26 عاماً كان طالبا يف 

�شفارة  يف  �مل�شوؤولني  �أن  و��شافت 
ووثيق  د�ئ��م  �ت�شال  على  �ل��دول��ة 
مع �ملحققني يف مكتب �لتحقيقات 
�لنائب  مبكتب  وكذلك  �جلنائية 
�لعام يف ولية �أوهايو، ويو��شلون 
�ل��ت�����ش��دي��د ع���ل���ى �أه���م���ي���ة �إج������ر�ء 
وف��وري يف  و�شفاف  �شامل  حتقيق 

هذه �حلادثة �لأليمة.
وقالت �شفارة �لدولة يف �لعا�شمة 
و����ش��ن��ط��ن دي ���ش��ي ف��ى ب��ي��ان لها 

كي�س  جامعة  يف  �لعليا  �لدر��شات 
�أوهايو  بولية  ريزيرف  وي�شرتن 

حيث كان يدر�س �لقانون.
تقديرها  ع��ن  �ل�����ش��ف��ارة  و�ع���رب���ت 
لقيام �جلامعة يف �لأيام �لتي تلت 
للطالب  ت���اأب���ني  ب��ح��ف��ل  �حل���ادث���ة 
وهيئة  �ل�����ط�����اب  ف����ي����ه  ������ش�����ارك 
�جلامعة  وم���وظ���ف���و  �ل���ت���دري�������س 
�ملوقف  ل���ه���ذ�  �م��ت��ن��ان��ه��ا  م����وؤك����دة 
لإحياء  �لنبيل  و�لتحرك  �لد�عم 

ومل��ا بذلوه  �شيف  �ل��ط��ال��ب  ذك���رى 
من جهود.

�ن  على  �لتاأكيد  �ل�شفارة  وج��ددت 
�مل�����ش��وؤول��ني ف��ي��ه��ا لي���ز�ل���ون على 
تو��شل مع �أ�شرة �لفقيد �لعامري 
و�مل�شاندة  �ل��دع��م  ل��ه��م  و���ش��ت��ق��دم 
ماب�شات  م��ت��اب��ع��ة  و���ش��ت��و����ش��ل 
تعايل  �هلل  ����ش���ائ���ل���ة  �ل���ت���ح���ق���ي���ق 
�ل��ث��ب��ات و�ل�شر  �ل��ف��ق��ي��د  لأ����ش���رة 

و�ل�شلو�ن.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ن���ف���ذت 
وب������ال������ت������ع������اون م�������ع �ل�����������ش�����رك�����اء 
منظمة  ح��م��ل��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
حما�شرة  ����ش��ت��ه��دف��ت  وم�����ش��رتك��ة 
وغري  �لع�شو�ئية  �لأ�شو�ق  ظاهرة 
�ملرخ�شة ح�شب �لأ�شول و�ملعايري 
)�مل�����ف�����رق  وذل���������ك يف  �مل����ط����ل����وب����ة 

�ل�شناعية( ومنطقة حميم . 
�نعكا�شاً  �حل���م���ل���ة  ه�����ذه  وت�����اأت�����ي 
تبذلها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ت��م��رة  ل��ل��ج��ه��ود 
 – و�لنقل  �لبلدية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة 
و�لهادفة  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
�إىل �حلفاظ على �ملظهر �حل�شاري 
ل���ل���م���دن و�إز�ل������������ة ك����اف����ة �أ����ش���ك���ال 
�مل�شوهات للمنظر �لعام ، بالإ�شافة 
�ل��ب��ل��دي على  �ل��ن��ظ��ام  �إىل ح��ر���س 
�ملجتمع  �أف������ر�د  و���ش��ام��ة  ���ش��ح��ة 

�أع��ل��ى �ملعايري  م��ن خ���ال ت��وف��ري 
بتد�ول  �خلا�شة  و�ل�شحية  �لبيئة 
من  �مل�شتهلكني  وحماية  �لب�شائع 
ت�شويقها  يتم  �ل��ت��ي  �مل���و�د  �أخ��ط��ار 
�لطارئة  �لع�شو�ئية  �لأ�شو�ق  عر 
غري �لنظامية . على �ل�شعيد ذ�ته 
قامت فرق �لعمل �مل�شرتكة خال 
�ملعرو�شة  �مل��و�د  مب�شادرة  �حلملة 
بع�شر�ت  ق��درت  و�لتي   ، �ل�شوق  يف 
�ل�شتهاكية  �مل���و�د  م��ن  �لأط��ن��ان 
و�ملو�د �لغذ�ئية ، و�ملاب�س و�ل�شلع 
و�لفو�كه  و�خل�شر�و�ت   ، �ملختلفة 
�شبط  مت  ،ح����ي����ث  و�لأط����ع����م����ة   ،
مع  بالتعاون  �مل���و�د  ه��ذه  وترحيل 

�شرطة �أبوظبي و)تدوير(.
و�أ�شارت �لبلدية �أن �حلملة �أ�شفرت 
عن حترير )110( خمالفات بيع 
 ) 12 ب��دون ترخي�س و حجزت ) 
وعر�س  للبيع  ت�شتخدم  ���ش��ي��ار�ت 

�ل�����ش��ل��ع ، ك��م��ا مت ���ش��ب��ط ع���دد من 
�مل��خ��ال��ف��ني ل��ق��و�ن��ني �لإق���ام���ة من 
ق��ب��ل �ل�����ش��ل��ط��ات �مل��خ��ت�����ش��ة ، حيث 
 61 �ل�شناعية  �مل��ف��رق  يف  ح���ررت 
حميم  م��ن��ط��ق��ة  ويف   ، خم���ال���ف���ة 
يف  ح��ج��زت  بينما   ، خمالفة   49
ويف  ���ش��ي��ار�ت   5 �ل�شناعية  �مل��ف��رق 
��شتخدمت  ����ش���ي���ار�ت   7 ح��م��ي��م 
يف ع��ر���س �ل�����ش��ل��ع وب��ي��ع��ه��ا.  وقد 
دون  كبري�  جناحا  �حلملة  حققت 
�أي معوقات ومتت م�شادرة جميع 

�ملختلفة، كما يعتزم منظمو  �مل��و�د 
�حلملة و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيون 
�ل�شتمر�ر يف تنظيم هذه �حلمات 
ب�شكل دوري حتى يتم �لق�شاء على 
�ملناطق  ب��ج��م��ي��ع  �ل���ظ���اه���رة  ه����ذه 
يف م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي و���ش��و�ح��ي��ه��ا . 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  و�أه���اب���ت 
�أهمية  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�������ر�د  ب��ج��م��ي��ع 
�ل��ت��ق��ي��د ب��ال��ق��و�ن��ني �مل��ع��م��ول بها 
ب�شاأن تنظيم تد�ول �ملو�د �لغذ�ئية 
�مل���ه���ن و�حل������رف �لتي  ومم���ار����ش���ة 

�جلهات  من  �لرتخي�س  ت�شتوجب 
�ملخت�شة وذلك �شمن �إطار حر�س 
�لبلدية و�شركائها �ل�شرت�تيجيني 
�أفر�د  و�شامة  �شحة  حماية  على 
�ملجتمع ، من خال �مل�شاهمة بعدم 
نظر�  �لع�شو�ئية  �لأ���ش��و�ق  �رت��ي��اد 
��شرت�طات �ل�شحة  �إىل  لفتقارها 
معرفة  وعدم  و�ل�شامة،  و�لعامة 
م�شدر �ملو�د �ملعرو�شة ، بالإ�شافة 
�إىل كونها ت�شكل خطر� على �شحة 

و�شامة �مل�شتهلكني.

هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء 
يف �شفري الإن�شانية جمعة الكعبي

اإماراتية ع�شوة يف جلنة حتكيم جائزة »معر�س 
بولونيا الدويل لكتب الأطفال 2017«

•• راأ�س اخليمة-وام: 

نائب رئي�س  �آل نهيان  ز�ي��د  ه��ز�ع بن  �ل�شيخ  ق��دم �شمو 
�ل��ع��ز�ء يف  و�ج���ب  �أب��وظ��ب��ي،  لإم����ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�شفري �لإن�شانية �ل�شهيد جمعة حممد عبد�هلل �لكعبي، 
�شفري �لدولة لدى جمهورية �أفغان�شتان �لذي ��شت�شهد 
�لغادر  �لإرهابي  �لتفجري  بها يف  �أ�شيب  متاأثر� بجروح 

جمهورية  يف  قندهار  �قليم  و�ىل  مقر  ��شتهدف  �ل��ذي 
�أفغان�شتان.

�لقور  و�دي  �ل��ع��ز�ء يف  ب��زي��ارة خيمة  ���ش��م��وه  ق���ام  ف��ق��د 
�شادق  �ل�شهيد عن  وذوي  لأه��ل  و�أع��رب  بر�أ�س �خليمة 
عز�ئه ومو��شاته ر�جياً �ملوىل عز وجل �أن يتغمد �لفقيد 
�أهله  ويلهم  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  و�أن  رحمته  بو��شع 

وذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.

•• ال�صارقة -وام: 

�أعلنت جائزة “معر�س بولونيا �لدويل لكتب �لأطفال” 
�شهرة على  و�أكرها  �لأطفال  �أب��رز جو�ئز كتب  �إح��دى 
م�شتوى �لعامل عن �ختيار مروة عبيد �لعقروبي رئي�س 
ع�شو�ً  �ليافعني  لكتب  �لإمار�تي  �ملجل�س  �إد�رة  جمل�س 
ر�شمياً �شمن جلنة حتكيم �جلائزة يف دورتها لهذ� �لعام 
لتعك�س �لدور �لبارز �لذي تلعبه دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة على �ل�شاحة �لأدبية و�ملعرفية �لدولية.
وت��ع��ت��ر �ل��ع��ق��روب��ي – �ل��ت��ي مت��ت��ل��ك خ���رة و����ش��ع��ة يف 
وعربية  �إمار�تية  �شخ�شية  �أول   - �لأطفال  �أدب  جمال 
�لإيطالية  �جل��ائ��زة  حتكيم  جلنة  �شمن  �ختيارها  يتم 
�لعريقة حيث �شاركت يف حتكيم ما يفوق �ل�1400 عمل 
�لتي  باجلائزة  للفوز  �لعامل  �أنحاء  مر�شح من خمتلف 
تكرم كتب �لأطفال �ملتميزة و�شيتم تكرمي �لفائزين بها 
خال فعاليات �لدورة �ملقبلة من معر�س بولونيا لكتب 
�لأطفال �لذي يقام يف مدينة بولونيا يف �إيطاليا ما بني 

�لثالث و�ل�شاد�س من �أبريل �ملقبل.
وقالت مروة �لعقروبي �ن �ختيارها �شمن �أع�شاء جلنة 
حتكيم جائزة “معر�س بولونيا �لدويل لكتب �لأطفال” 
جاء �نعكا�شا ملا حققته �لإمار�ت من تو��شل مع �ملر�كز 
�لثقافية �لعاملية وما قطعته حركة �لنتاج �لثقايف �ملحلي 
من �أ�شو�ط على �مل�شتوى �لإقليمي و�لعاملي فعلى مدى 
50 عاماً ما�شية من عمر �جلائزة مل ي�شارك يف حتكيم 

�أعمالها مثقف �أو كاتب عربي.
وتاأ�ش�شت جائزة معر�س بولونيا �لدويل لكتب �لأطفال 
�لعاملية  �جل���و�ئ���ز  �أع����رق  �إح����دى  وت��ع��ت��ر   1966 ع���ام 
�ملتخ�ش�شة يف �شناعة كتب �لأطفال ويهدف برناجمها 
�إىل تكرمي �لأعمال �ملتميزة يف جمال كتب �لأطفال من 
�ملبتكر  و�ل�شكل  و�لطباعة  و�لإخ��ر�ج  �لر�شومات  ناحية 
�ل�شغار  �لقر�ء  مع  �لتو��شل  على  �لإجمالية  و�ل��ق��درة 

وجذب �هتمامهم.
وتوفر �جلائزة للفائزين فر�شا كبرية يف جمال حقوق 
�لن�شر على �مل�شتوى �لدويل وحتظى دور �لن�شر �لفائزة 
بها بو�شم �شعار �جلائزة على �لكتاب �لفائز مما ي�شمن 
للغات  للرتجمة  كبرية  وفر�شا  �أك��ر  مبيعات  للكتاب 

�أخرى.
وت�شمل �جلائزة عدة فئات منها �خليال و�لو�قع �إ�شافة 
�لأطفال  لكتب  �ملخ�ش�شة  �جل��دي��دة  �لآف����اق  ف��ئ��ة  �ىل 
ت���ز�ل �شناعة كتب �لأط��ف��ال فيها  �ل��ت��ي ل  �ل���دول  م��ن 
�لتي تكّرم �لأعمال  �أوب��ر� برميا  �لنمو وفئة  يف مرحلة 

�لأوىل للموؤلفني و�لر�شامني �ل�شاعدين.
�ل�شخ�شيات  من  �لعقروبي  ر��شد  عبيد  م��روة  وتعتر 
دولة  �لطفل يف  كتاب  ع��امل �شناعة  يف  �لأك��ر ح�شور�ً 
جمل�س  رئا�شة  تتوىل  حيث  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�أبرز  �إح���دى  �ليافعني  لكتب  �لإم���ار�ت���ي  �ملجل�س  �إد�رة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ع��زي��ز �له��ت��م��ام ب��ث��ق��اف��ة �لطفل 
يف  �لعاملني  �هتمام  وحتفيز  �ل��ق��ر�ءة  على  وت�شجيعه 

�شناعة كتاب �لطفل على تطوير عملهم.
وبعد �إ�شد�رها كتابها �لأول �أحمد �حللو �لذي تناولت 
فيه رحلة �كت�شاف لرت�ث وتقاليد �لإمار�ت �أ�شبح عامل 
تخ�ش�س  �ل��ذي  �ملجال  ثقافته  وتعزيز  للطفل  �لكتابة 

لها �جلزء �لأكر من حياتها.
وتولت �لعقروبي رئا�شة جمل�س �إد�رة �ملجل�س �لإمار�تي 
من  �لعديد  ق��ي��ادة  خاله  م��ن  متكنت  �ليافعني  لكتب 
�إىل  ي��ام��ا كان” �ل��ه��ادف��ة  “كان  م��ب��ادرة  �مل��ب��ادر�ت منها 
يف  �ملحرومني  لاأطفال  عالية  ج��ودة  ذ�ت  كتب  توفري 
�بتكر  �حلم  �ق���ر�أ  حملة  �إىل  بالإ�شافة  �لعربي  �ل��ع��امل 
�لأطفال  قلوب  يف  �لكتاب  حب  غر�س  �إىل  تهدف  �لتي 

وت�شجيعهم على �لقر�ءة و�لبتكار.
ولعبت �لعقروبي دور�ً رئي�شاً وفاعًا يف جائزة �ت�شالت 
لكتب  �ملخ�ش�شة  �جل��و�ئ��ز  �أب���رز  �إح���دى  �لطفل  لكتاب 
�ملجل�س  ينظمها  و�ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  يف  �لأط���ف���ال 
�ت�شالت  �شركة  وت��رع��اه��ا  �ليافعني  لكتب  �لإم���ار�ت���ي 
بهدف تكرمي �لأعمال �لأدبية و�لإ�شهامات يف هذ� �ملجال 
ما �شاعد �شناعة �أدب �لطفل �لعربي على �لنت�شار عاملياً. 
�أما على �ل�شعيد �لدويل ومن خال من�شبها كع�شو يف 
�للجنة �ل�شت�شارية ل�شندوق �ل�شارقة للمجل�س �لدويل 
فاعًا  �لعقروبي دور�ً  �ليافعني فقد لعبت مروة  لكتب 
يف �أبرز �ملبادر�ت �لتي توفر فر�شة ح�شول �لأطفال على 
�لدعم �لأدبي و�لثقايف وخا�شة يف �لدول �لتي تعاين من 

�ل�شر�عات و�حلروب و�لكو�رث �لطبيعية.
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�ىل �ملدعى عليه : لياقت ر�شول لتجارة �للكرتونيات - �س ذ م م 
مبا �أن �ملدعي : �حمد علي ح�شن �لزرعوين   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01042/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د بدل �ليجار عن �لفرتة من 2017/1/30 حتى تاريخ 

�لخاء �لفعلي 
�خاء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2015/11/15 وحتى 
�و  بال�شد�د  �خطاره  رغم  �شد�ده  عن  وميتنع  دره��م   58361 مبلغ  بذمته  فرت�شد   2016/12/7

�لخاء يف 2016/12/18 
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2015/11/15 

وحتى 2017/1/30 ورغم �خطاره يف 2016/12/18 ميتنع عن �ل�شد�د. 
من  ولب��د  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ��شتهاك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�شتاجر  �ن   - م�شتند�ت  بت�شليم  �ل��ز�م 

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

وقررت �للجنة �لق�شائية �عانكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2017/2/21 
مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �ل�شابعة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �مام  3.00م  �ل�شاعة 
مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثاثة �يام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . �لن�شر  تاريخ  من 

وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01084/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : تي ��س �ي للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
مبا �أن �ملدعي : �مل�شرف �لعربي لا�شتثمار و�لتجارة �خلارجية   

 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01084/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
للماجور للفرتة من 2016/9/1  �شد�د �لج��رة  �ملدعي عليه ميتنع عن  �ن   - �خ��اء عقار 
وحتى تاريخ �لخاء �لفعلي فرت�شد بذمته مبلغ 15.537 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم 

�خطاره بال�شد�د �و �لخاء يف 2016/12/6 
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ وقدره 15.537 درهم كقيمة �يجارية 
للفرتة من 2016/9/1 وحتى تاريخ �لخاء �لفعلي ورغم �خطاره يف 2016/12/6 ميتنع عن 
 �ل�شد�د ، مع �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د ما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �لخاء �لفعلي

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
وقررت �للجنة �لق�شائية �عانكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/2/20 
�ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لثامنة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر 
مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثاثة 
�يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00969/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : ��شوين �شاند للتجارة �لعامة - �س ذ م م 

مبا �أن �ملدعي : �شركة د�نية لاد�رة و�ل�شت�شار�ت �لعقارية - ذ م م   
 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00969/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
�خاء عقار -  �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2016/8/20 
مبلغ  دف��ع  عليه  �ملدعي  �ن  حيث  دره��م   40000 مبلغ  بذمته  فرت�شد   2017/1/28 وحتى 
10000 درهم من قيمة �ل�شيكات �ملرتجعة وقيمتها كما ذكر �شابقا خم�شون �لف درهم عن 

�شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و �لخاء  يف 2016/11/20 
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه حرر له �شيكات مببلغ 40000 كقيمة �يجارية وتبني عدم 

وجود ر�شيد له وميتنع عن �شد�د مقابلة برغم �نذ�ره بتاريخ 2016/11/30 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لرب���ع���اء   ي���وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �ع��ان��ك��م  �لق�شائية  �للجنة  وق����ررت 
2017/2/22  �ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لثامنة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية 
بتق�شري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . �لن�شر  تاريخ  من  �ي��ام  ثاثة  �ىل  �مل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00701/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : بال علي بهائي  - وعلي ر�شا باو�  
مبا �أن �ملدعي : توتال ملقاولت �لبناء و�شيانة �ملباين    

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00701/2017/�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز 
بطلب �لز�مكم بالتايل

بدون  �لعقد  �ملدعي عليها ميتنع عن جتديد  �ن   - �يجار  جتديد عقد 
مرر قانونا رغم �نتهائه يف 2016/12/23 

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
وقررت �للجنة �لق�شائية �عانكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لربعاء 
)�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  3.00م  �ل�شاعة   2017/2/22 �مل��و�ف��ق 
�ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإب��ت��د�ئ��ي��ة  ب��ال��د�ئ��رة  �لثامنة( 
�لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثاثة �يام 
من تاريخ �لن�شر.  فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل��������دع��������وة/ م�����اردي�����ه 
�ندون�شية   ، ب��ن��ا  �ل���ي���ا����س  ب���ت 
�شفره  ج�������و�ز    - �جل���ن�������ش���ي���ة  
�شادر   )1767068( رق���م 
م���ن �ن��دون��ي�����ش��ي��ا   م���ن يجده 
رقم  بتليفون  �لت�����ش��ال  عليه 

   055/5141433

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / �شاره �بر�هيم 
م�شر   ، �ب���ر�ه���ي���م  ح�����ش��ن 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )14455822( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4413396

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / �شحر فهمي 
م�شر   ، �ل��دغ�����س  حم��م��د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )14875799( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4413396

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/329  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-ري�شيهاء جون لوي�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ رومان فاديف وميثله : ي�شلم �شالح �حمد �ل�شعدي قد �أقام عليك 
  75.000( وق��دره  عليه مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
درهم(  و�لر�شوم و�مل�شاريف   و�لفائدة  9% من  2016/1/31 وحتى �ل�شد�د 
�لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد   �ملو�فق  2017/2/19   �ل�شاعة 8.30 
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.D.19 بالقاعة  ���س 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإقامة دبي الأوىل على م�شتوى العامل يف تطبيق موا�شفة التميز يف اخلدمات
•• دبي-وام:

�إجن���از�  ب��دب��ي  �لأج���ان���ب  و����ش���وؤون  ل��اإق��ام��ة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  حققت 
�خلدمات  يف  �لتميز  ملو��شفة  �ملطابقة  �شهادة  على  بح�شولها  عامليا 
جهة  كاأول   BSI �لريطانية  �ملو��شفات  معهد  من   TS16880
�شركة  مع  بالتعاون  �ملرموقة  �ل�شهادة  ه��ذه  على  حت�شل  �لعامل  يف 

�لإد�رية. لا�شت�شار�ت   PDCA
�ملو��شفة  معايري  ��شتيفاء  بعد  �ل�شهادة  على  دب��ي  �إق��ام��ة  وح�شلت 
�إد�رة �خلدمات ي�شمن  و�لتي تقدم منوذج عمل متكاما للتميز يف 
ت�شميم  يف  �ملعنية  �لفئات  جميع  و�إ���ش��ر�ك  �ملتعاملني  على  �لرتكيز 

وتقدمي وحت�شني �خلدمات و�شول �إىل �إ�شعاد �ملتعاملني و�ملعنيني.

و�أعرب �شعادة �للو�ء حممد �أحمد �ملري مدير �لإد�رة �لعامة لاإقامة 
و�شوؤون �لأجانب بدبي خال حفل ��شتام �ل�شهادة BSI عن فخره 

و�عتز�زه بتحقيق هذ� �لإجناز .
موؤكد� على �أن �إقامة دبي ل تاأل جهد� للعمل على حتقيق توجيهات 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ب��اأن ت�شبح �لإم���ار�ت �لأف�شل  �ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل  جمل�س 

عامليا يف تقدمي �خلدمات خال عامني.
�لأجانب  و�شوؤون  لاإقامة  �لعامة  �لإد�رة  ح�شول  �أن  �شعادته  و�أك��د 
لنموذج  لتبنيها  نتيجة  ياأتي  �خلدمات  يف  �لتميز  �شهادة  على  بدبي 
عمل موؤ�ش�شي لإد�رة خدماتها تكون �شعادة �ملتعاملني هدفه و�إ�شر�ك 

�ملوظفني و�لفئات �ملعنية �أ�شا�شه.

املباين  ت�شنيف  م�شروع  من  املائة  يف   50 دبي” تنجز  “اأرا�شي 
•• دبي-وام:

�أكدت د�ئرة �لأر��شي و�لأم��اك يف دبي �م�س �ن �لعمل يف م�شروع ت�شنيف 
�ملباين يف �لإمارة يتم بوترية مت�شارعة حيث �أجنزت ت�شنيف ما ن�شبته 50 

يف �ملائة من �لعقار�ت يف دبي.
وتوقعت �لد�ئرة يف بيان �شحايف �شدر عنها �أن تنجز م�شروع ت�شنيف �ملباين 
كافة يف دبي خال �لعام �حلايل �لذي يهدف �إىل ت�شجيل �لوحد�ت و�ملباين 

غري �مل�شجلة �إدر�ج �لعقار�ت �لقدمية �ملوجودة خارج مناطق �لتملك �حلر.
و�أو�شحت �أن ت�شنيف جميع �ملباين يف منطقة “ديرة” بدبي �كتمل خال 
�لعام �ملا�شي يف حني جت��اوزت ن�شبة �لإجن��از يف �ملناطق �لقدمية ما ن�شبته 

�ملائة. يف   70
وحثت �لد�ئرة جميع �ملاك على �شرورة �لتعاون مع �ملهند�شني �مليد�نيني 

قدر من  �أك��ر  وتقدمي  �لأكمل  �لنحو  على  قيامهم مبهام عملهم  لت�شهيل 
و�لعاملني  �مل�شرفني  وقت  على  و�ملحافظة  �مل�شروع  جناح  ل�شمان  �مل�شاعدة 

فيه نظر� لأهميته يف �لتخطيط �حل�شري.
�لأر��شي و�لأماك  د�ئ��رة  �شلطان بطي بن جمرن مدير عام  �شعادة  وذكر 
بدبي �أن هذ� �مل�شروع ي�شعى للح�شول على معلومات دقيقة وموثقة ت�شاعد 
ملتطلبات  و�ل�شتجابة  �ملعلومات  قاعدة  يف  �لعقار�ت  كل  توثيق  يف  �لد�ئرة 

�ملتعاملني ب�شرعة و�شهولة.
و�أ�شاف �أن �مل�شروع ي�شمل �أي�شا �إجر�ء م�شح �شامل لأر��شي �لف�شاء و�لفلل 
و�ملباين �لتجارية و�ل�شكنية و�مل�شانع ومر�كز �لت�شوق ما يعني دخول �ملباين 
كافة يف دبي �شمن قاعدة �ملعلومات للم�شروع مما ي�شهم يف ت�شهيل �إجر�ء�ت 
�لإيجار للم�شتاأجرين �إ�شافة �إىل تقدمي ت�شنيف متناهي �لدقة لكل عقار 

يف �لإمارة.

تاأ�شي�س اأول مركز لأبحاث ال�شعادة يف الإمارات
•• دبي -وام:

�لعربية  �لإم�������ار�ت  ج��ام��ع��ة  �أع��ل��ن��ت 
�لإمار�ت  تاأ�شي�س مركز  �ملتحدة عن 
لأب����ح����اث �ل�������ش���ع���ادة ب���ال���ت���ع���اون مع 
لل�شعادة  �ل�����وط�����ن�����ي  �ل�����رن�����ام�����ج 

و�لإيجابية.
�ملركز - �لأول من نوعه يف  ويهدف 
�لدولة  دع��م جهود  �إىل   - �لإم����ار�ت 
يف تر�شيخ �ل�شعادة و�لقيم �لإيجابية 
حتقيق  يف  و�مل�������ش���اه���م���ة  ب��امل��ج��ت��م��ع 
�لوطني  �لرنامج  وحم��اور  �أه���د�ف 
�لعلمية  �ل�����در�������ش�����ات  خ������ال  م����ن 
�ل�شعادة  بعلم  �ملرتبطة  �ملتخ�ش�شة 
موؤ�شر�ت  وتقييم  قيا�س  وجم���الت 
وروؤى  ت���وج���ه���ات  ور����ش���د  �ل�����ش��ع��ادة 
يعزز  ما  �ملتنوعة  �ملجتمعية  �لفئات 

ت��ع��زي��ز� ل���روح �ل��ت��ع��اون م��ع خمتلف 
�حلكومية  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �جل����ه����ات 
�ل�شرت�تيجية  لل�شر�كات  وت�شجيعا 
م�شرية  لدفع  تهدف  �لتي  للجامعة 
�لتقدم و�لتنمية �مل�شتد�مة يف �لدولة 
�لر�شيدة  قيادتنا  روؤي���ة  يحقق  مب��ا 
بتوفري بيئات عمل �إيجابية و�شعيدة 
وتر�شيخ  �حل��ك��وم��ة  موظفي  لكافة 
�ل���وز�ر�ت  كافة  يف  �لإيجابية  �لقيم 
و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية من  و�لهيئات 
وبر�جمها  �شيا�شاتها  تطوير  خال 
�لأمر  فيها  �لعمل  وبيئة  وخدماتها 
زيادة  ع��ل��ى  ب����دوره  �شينعك�س  �ل���ذي 
�أن  �لنعيمي  و�أكد معايل  �لإنتاجية. 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  ج��ام��ع��ة �لإم�����ار�ت 
�شتعمل  �لأم  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل���ام���ع���ة 
�لإم���ار�ت لأبحاث  من خ��ال مركز 

وتعميم �لقيم �لإيجابية.
�ل��روم��ي مببادر�ت  و�أ����ش���ادت م��ع��ايل 
�ملجتمعية  �لإم����������������ار�ت  ج����ام����ع����ة 
وجهودها يف دعم توجهات �حلكومة 
كافة  �مل��ج��الت  يف  و��شرت�تيجياتها 
ودوره��ا يف حتقيق �أه��د�ف �لرنامج 
بجعل  و�لإيجابية  لل�شعادة  �لوطني 
�أ�شلوب حياة يف  و�لإيجابية  �ل�شعادة 

�ملجتمع وبيئات �لعمل.
�لرنامج  وق���ع  �لإط�������ار..  ه���ذ�  ويف 
�لوطني لل�شعادة و�لإيجابية مذكرة 
تفاهم مع جامعة �لإم��ار�ت �لعربية 
�ل�شر�كة  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  �مل���ت���ح���دة 
ثقافة  وغ��ر���س  تر�شيخ  و�ل��ت��ع��اون يف 
حمفز  كم�شدر  و�لإيجابية  �ل�شعادة 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة �لق���ت�������ش���ادي���ة و�لإن����ت����اج 
�ل����در������ش����ات  �مل���ج���ت���م���ع وت����وف����ري  يف 

�إث���ر�ء  يف  �لإم������ار�ت  دول���ة  م�شاهمة 
بال�شعادة  �خلا�س  �لعلمي  �ملحتوى 

على م�شتوى �لعامل.
و�أك������دت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خلفان 
�ل����روم����ي وزي������رة دول�����ة ل��ل�����ش��ع��ادة - 
خ���ال �ج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه م���ع معايل 
�لدكتور علي ر��شد �لنعيمي �لرئي�س 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  جلامعة  �لأع��ل��ى 
�مل��ت��ح��دة ب��ح�����ش��ور �ل��دك��ت��ور حممد 
مبادرة  �أن   - �جلامعة  مدير  �لبيلي 
ت�شكل  �مل����رك����ز  ب����اإط����اق  �جل���ام���ع���ة 
و�أ���ش��ا���ش��ي��ة يف و�شع  م��ه��م��ة  خ��ط��وة 
و�لإيجابية  لل�شعادة  �لعلمية  �لأط��ر 
قيا�س  �أدو�ت  ت��ط��وي��ر  خ����ال  م���ن 
ومعلومات  بيانات  وتوفري  �ل�شعادة 
�ملجتمع  يف  موؤ�شر�تها  ح��ول  حيوية 
وم�شادرها وحمفز�تها و�شبل تعزيز 

�ملتخ�ش�شة يف هذ� �ملجال مبا يحقق 
�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية للحكومة.

تعاون  على  �لتفاهم  مذكرة  ون�شت 
�ل���ب���ي���ان���ات  ت����وف����ري  �ل����ط����رف����ني يف 
تعنى  �ل�����ت�����ي  �لأف�������ك�������ار  وت������ق������دمي 
�مل�شاريع  بال�شعادة و�لإيجابية ودعم 
تعزيز  �إىل  �ل���ه���ادف���ة  و�ل����در������ش����ات 
�ملو�طنة  وقيم  و�لإيجابية  �ل�شعادة 
من  �ملجتمعية.  و�ل��ق��ي��م  �ل�����ش��احل��ة 
علي  �لدكتور  معايل  �أو�شح  جهته.. 
ت��ع��م��ل منذ  �جل��ام��ع��ة  �أن  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
يف  �لإيجابي  �لإ�شهام  على  تاأ�شي�شها 
�لعايل  �لتعليم  يف  و�لبتكار  �لريادة 
بر�جمها  وتطوير  �لعلمي  و�لبحث 
مبا يحقق روؤية �لإم��ار�ت و�لأجندة 

�لوطنية.
ياأتي  �مل��ذك��رة  ه��ذه  توقيع  �إن  وق���ال 

و�قرت�ح  و�لدر��شات  �لبحوث  �إجر�ء 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات و�مل�������ش���اري���ع و�ل���ر�م���ج 
لتحقيق  �ل��ه��ادف��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�����ش��ع��ادة و�لإي��ج��اب��ي��ة ع��ر �لبحث 
لقيا�س  م��وؤ���ش��ر�ت  وت��ط��وي��ر  �لعلمي 
�ل���������ش����ع����ادة يف �جل����ه����ات  م�������ش���ت���وى 

�حلكومية و�ملجتمع.
وق����ال �ل���دك���ت���ور حم��م��د �ل��ب��ي��ل��ي �إن 
�ل�شعادة  لأب���ح���اث  �لإم������ار�ت  م��رك��ز 

�لتوجهات  ه��ذه  در����ش��ة  يف  �ل�شعادة 
و�ل���������روؤى وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع���ل���ى �أر������س 
�ل��ع��ل��م��ي وتوفري  ب��ال��ب��ح��ث  �ل���و�ق���ع 
�لعلمية  و�لأب��ح��اث  �ملعلومات  كافة 
�أعلى  وف����ق  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  و�مل���خ���رج���ات 
يف  �شت�شهم  و�ل��ت��ي  �لدولية  �ملعايري 
�لوطني  �ل��رن��ام��ج  وت��ع��زي��ز  �إجن����اح 
�عتمدته  �لذي  و�لإيجابية  لل�شعادة 
م��ن خال  وذل��ك  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة 

يهدف �إىل �إجر�ء �لبحوث يف جمال 
وتقييم  وقيا�س  و�لإيجابية  �ل�شعادة 
موؤ�شر�ت �ل�شعادة و�لإيجابية بدولة 
�ل���ق���در�ت وتقدمي  �لإم������ار�ت وب��ن��اء 
�خل����دم����ات �ل����ش���ت�������ش���اري���ة و�ل���دع���م 
�لج����ت����م����اع����ي مل���خ���ت���ل���ف ق���ط���اع���ات 
من  �لعديد  مع  و�شيتعاون  �ملجتمع 
د�خل  من  و�ملتخ�ش�شني  �ملوؤ�ش�شات 

وخارج �لدولة.

•• ال�صارقة-وام:

لقاء  �لقا�شمية  باجلامعة  �لطلبة  ���ش��وؤون  عمادة  نظمت 

ل�شوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  مع  بالتعاون  للطالبات  تعريفيا 
�ل����ش���رة ت��ن��اول �ل��ت��ع��ري��ف ب���الإ����ش���د�ر �جل��دي��د للمكتب 
�لثقايف و�لإعامي باملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة �لذي 
حمل عنو�ن “جو�هر بنت حممد �لقا�شمي.. رحلة �لأمل 
و�لإن�شانية” من تاأليف �شاحلة غاب�س �مل�شت�شار �لثقايف 

باملجل�س. 
�شاحلة  و�لأديبة  �لكاتبة  ��شت�شاف  �لذي  �للقاء  وتناول 
غاب�س وجاء يف �شياق �لر�مج �لثقافية باجلامعة و�شمن 
�ل�شيخة  �إبر�ز جو�نب عطاء �شمو  فعالياتها لعام �خلري 

جو�هر بنت حممد �لقا�شمي يف جمال قيادتها .
وج���رى �ل��ت��ع��ري��ف ب��الإ���ش��د�ر �جل��دي��د وم���ا �ح��ت��و�ه من 
�ل�شيخة ج��و�ه��ر.. ويف  ل�شمو  و�أع��م��ال �خل��ري  �مل��ب��ادر�ت 
م��دي��ر �جلامعة  ���ش��امل  ر���ش��اد  �ل��دك��ت��ور  ق��ام  �للقاء  نهاية 

�لقا�شمية بتكرمي �لكاتبة �شاحله غاب�س.

طالبات اجلامعة القا�شمية يتعرفّن على مبادرات جواهر القا�شمي يف العمل الإن�شاين

•• اأبوظبي-وام:

ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي 
�لفجرية و�شاحب  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  ع�شو 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب��ن ر����ش��د �مل��ع��ا ع�شو 
�ل��ق��ي��وي��ن و�شاحب  �أم  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة و�شمو �ل�شيخ 

�شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �لدولة و�شمو  رئي�س 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ 
عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو 
�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �خليمة  ر�أ���س  عهد  ويل 
�ملنطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  حممد  بن 
�ل�شيخ  �أقامه  �ل��ذي  �ل�شتقبال  حفل  �ل�شرقية 
زفاف  مبنا�شبة  نهيان  �آل  ح��م��د�ن  ب��ن  خليفة 
�ل�شيخ  م��ع��ايل  ك��رمي��ة  �إىل  ذي���اب   �ل�شيخ  جنله 

نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية 
�ملعرفة. كما ح�شر �حلفل - �لذي �أقيم بق�شر 
�لإم��ار�ت يف �أبوظبي ع�شر �م�س - �شمو �ل�شيخ 
�شرور  �ل�شيخ  و�شمو  نهيان  �آل  �شيف بن حممد 
بن حممد �آل نهيان و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
�آل نهيان  �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل 
و�لفريق  و�لإن�شانية  �خلريية  لاأعمال  نهيان 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

�ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  من�شور بن ز�يد 
�ل�����وزر�ء وزي���ر ���ش��وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة و���ش��م��و �ل�شيخ 
ح��ام��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دي����و�ن ويل 
عهد �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل 
و�شمو  �لدويل  و�لتعاون  وزير �خلارجية  نهيان 
�ل�����ش��ي��خ ع��م��ر ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئي�س 
جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�ل�شيخ  و�شمو  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �خل��ريي��ة  ل��اأع��م��ال 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خ��ال��د 

وذوي  �لإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة 
من�شور  �ل�شيخ  و���ش��م��و  �خل��ا���ش��ة  �لإح��ت��ي��اج��ات 
�ل�شيخ  ومعايل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل  حمد�ن  بن  �شلطان 
�شعيد  �لدكتور  و�ل�شيخ  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
بن  نهيان  �ل�شيخ  ومعايل  نهيان  �آل  حممد  بن 
�ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وزير  نهيان  �آل  مبارك 
نهيان  �آل  طحنون  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  وم��ع��ايل 

ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي.
طحنون  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �أي�شا  �حلفل  وح�شر 

�آل نهيان وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�ل�شرقية و�لعميد �ل�شيخ حممد بن طحنون �آل 
�إد�رة �شوؤون �لأمن و�ملنافذ يف  نهيان مدير عام 
�آل  طحنون  بن  ذي��اب  و�ل�شيخ  �أبوظبي  �شرطة 
نهيان و�ل�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد �آل 
نهيان مدير مكتب �شوؤون �أ�شر �ل�شهد�ء بديو�ن 
ويل ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي و�ل�����ش��ي��خ ر����ش��د ب��ن حميد 
يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي 
ع��ج��م��ان وع����دد م��ن �ل�����ش��ي��وخ و�مل���ع���ايل �ل����وزر�ء 

وكبار �مل�شوؤولني يف �لدولة و�أعيان �لباد .

حكييييام الإمييييارات وعيييدد من اأولييييياء العهييييود وال�شيييييوخ 
يح�شيييرون اأفيييراح اآل نهيييييان بق�شيييير الإمييييارات

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  2017/407 ايجارات    
�ملنظورة �أمام �لد�ئرة �لق�شائية �لبتد�ئية �للجنة �خلام�شة

�ىل �ملحكوم عليه : 1- ذي برومو هوب لد�رة �لت�شويقية - �س ذ م م 
          2- �شوميت �رجان كومار مهيتا  

 نعلمكم بان �للجنة �لق�شائية �لإبتد�ئية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/2/15 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه 
ل�شالح /علي نا�شر عبد�هلل �لعوي�س - ممثله : �شركة �شنتميرت كيوب للعقار�ت 

 �ول : بالز�م �ملدعي عليها �مل�شتاأجرة باخاء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها خالية من �ل�شو�غل للمدعي
ثانيا : بالز�م �ملدعي عليهما ب�شد�د مبلغ وقدره 33000 ثاثة وثاثون �لف درهم للمدعي  وذلك 
��شتجد بعدها من �جرة  �لقيمة �ليجارية للفرتة من 2016/9/15 ولغاية 2017/3/14 وما  عن 

حتى تاريخ �لخاء �لفعلي 
 ثالثا - بالز�م �ملدعي عليهما ب�شد�د غر�مة �ل�شيكات �ملرتجعة للمدعي �ملوؤجر بقيمة )2000( �لفني درهم 
دبي ومياه  كهرباء  هيئة  من  ذم��ة  ب��ر�ءة  �شهادة  بتقدمي  �مل�شتاأجرة  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م   :  ثالثا 

ر�بعا : بالز�م �ملدعي عليها �مل�شتاأجرة مب�شاريف  �لدعوى.  
 وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم حاكم دبي وتلي 
علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لاإ�شتئناف خال 15 يوما �عتبار� من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان 

و�إل �شار نهائيا قابا للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية
اللجنة اخلام�سة بالدائرة البتدائية 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/00113/2017 جتاري ل�سنة 2017 ايجارات    
�ىل �ملحكوم عليه : كر�ج ديناميك 23/ موؤ�ش�شة فردية/ 

مالكها/ �شيد زوهيب �شيد ماتي رحمان  - جمهول حمل �لقامة  
نعلمكم بان �للجنة �لق�شائية �لإبتد�ئية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/2/8 يف �لدعوى 

�ملذكورة �عاه  ل�شالح /عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية 
حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 

�شو�غلها للمدعية خالية من  وت�شليمها  �ملوؤجرة  �لعني  باخاء  �ملدعي عليها  بالز�م   -1 
وت�شعمائة  �لفا  وثاثون  �شبعة   )37.973( وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  عليها  �ملدعي  بالز�م   -2
وثاثة و�شبعون درهما للفرتة من 2016/10/1 وحتى تاريخ 2016/12/29 ، بال�شافة 

�ىل ما ي�شتجد من �يجار حتى تاريخ �لخاء �لتام 
3- بالز�م �ملدعي عليها بان ت�شلم للمدعية بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه للفو�تري 
�مل�شتحقة على �ملاجور حتى تاريخ �لخاء �لفعلي ، و�لزمتها بامل�شروفات ، ورف�شت ما 

دون ذلك من طلبات. 
 وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لاإ�شتئناف خال 15 يوما �عتبار� من تاريخ 

ن�شر هذ� �لإعان و�إل �شار نهائيا قابا للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:
ب���د�أت �م�����س ف��ى دب��ي �ع��م��ال �ملوؤمتر 
�ل�����ش��ن��وي �لثاين  �ل��ط��ب��ي �لإق��ل��ي��م��ي 
و�ل�شحة  �لأمل  ع�����اج  �أك����ادمي����ي����ة 
�لنف�شية �لذى تنظمه وز�رة �ل�شحة 
�شركة  مع  بالتعاون  �ملجتمع  ووقاية 
مب�شاركة  �لدو�ئية  لل�شناعات  فايزر 
ومتخ�ش�س  طبيب   500 من  �أك��ر 
�لأع�شاب  وطب  �لنف�شية  �ل�شحة  يف 
وطب  و�لروماتيزم  �لعظام  وجر�حة 
منطقة  يف  دول�����ة   11 م���ن  �لأ�����ش����رة 

�ل�شرق �ملتو�شط و�شمال �فريقيا.
�لرئي�شية  �لق�شايا  �مل��وؤمت��ر  ن��اق�����س 
و�ل�شحة  �لأمل  ب����ع����اج  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�لعلمية  �مل�شتجد�ت  و�آخ���ر  �لنف�شية 
و�لطبية بهدف حت�شني �إد�رة �ملر�شى 
وتعزيز م�شتويات �لوعي و�لت�شخي�س 
و�لعاج وفقاً لأف�شل �لأدلة �لعلمية 

�ملتاحة .
عر�س  �مل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  وت�شمنت 
�لأمل  ب�����ني  �مل�������ش���رتك���ة  �ل����ق����و������ش����م 
بينهما  و�لعاقة  �لنف�شية  و�ل�شحة 
�أح���ده���م���ا لعاج  ت���اه���ا ج��ل�����ش��ل��ت��ان 

و�لأخ�����رى  و�مل���زم���ن���ة  �حل�����ادة  �لآلم 
ح�������ول حت�����دي�����ات ع�������اج �لك����ت����ئ����اب 
و�لقلق  �لك��ت��ئ��اب  وع���اق���ة  و�ل��ق��ل��ق 
ب��اأم��ر����س �ل��ق��ل��ب و�ل�����ش��ر�ب��ني و�آث���ار 
�حلديثة  �لعاجية  �ل�شرت�تيجيات 
م�����ش��ار مر�س  �مل��ب��ك��ر يف  و�ل���ت���دخ���ل 
�لزهامير ��شافة �ىل ت�شليط �ل�شوء 
لبع�س  �ل��ب��ي��ول��وج��ي  �ل���ت���اأث���ري  ع��ل��ى 
�لأ�شاليب �ملهمة و�لناجحة يف تعزيز 
وتخفيف  و�لبدنية  �لنف�شية  �ل�شحة 

يو�شف  �لدكتور  و�أك��د  �ملزمنة  �لآلم 
حممد �ل�شركال وكيل وز�رة �ل�شحة 
لقطاع  �مل�����ش��اع��د  �مل��ج��ت��م��ع  ووق����اي����ة 
�مل�شت�شفيات حر�س �لوز�رة على عقد 
�ملوؤمتر�ت �لطبية �لإقليمية و�لدولية 
�لنظريات  �أح������دث  ع��ل��ى  ل���اط���اع 
�لطبية  و�مل����م����ار�����ش����ات  �ل���ع���اج���ي���ة 
�ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �لأدل����ة و�ل���ر�ه���ني يف 
�لنف�شية  و�ل�شحة  �لأمل  �إد�رة  جمال 
�شمن  �ل�شحية  باخلدمات  لارتقاء 

�ملعايري  �أف�شل  ملو�كبة  �ل��وز�رة  �شعي 
تقدمي  يف  �لبتكار  وتطبيق  �لعاملية 
�خل���دم���ات �ل��ط��ب��ي��ة و�ل��ع��اج��ي��ة ما 
�ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  يف  ي�شهم 

وحتقيق �ل�شعادة للمجتمع.
منى  �ل��دك��ت��ورة  ����ش��ارت  جانبها  م��ن 
�لرعاية  �إد�رة  م����دي����رة  �ل�����ك�����و�ري 
يف  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  ف��ى  �لتخ�ش�شية 
م�شتهل �أعمال �ملوؤمتر �إىل �أهمية هذ� 
�ملوؤمتر يف ن�شر �لثقافة �ل�شحية من 

خال �للتقاء باخلر�ء من خمتلف 
�أنحاء �لعامل ومبختلف تخ�ش�شاتهم 
�لأمل  يف  �مل���ع���ريف  �ل���وع���ي  زي������ادة  يف 

و�ل�شحة �لنف�شية وتعزيز بر�جمها.
�لعزيز  عبد  �لدكتور  �مل��وؤمت��ر  ح�شر 
�لأمل  م�شت�شفى  م��دي��ر  �ل���زرع���وين 
�لطبية  دب����ي  م��ن��ط��ق��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
�ل����ك����و�ري مديرة  م��ن��ى  و�ل���دك���ت���ورة 
وز�رة  يف  �لتخ�ش�شية  �لرعاية  �إد�رة 

�ل�شحة

•• دبي-و�م: 
قدم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
و�جب  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د 

�لعز�ء يف �شهد�ء �لوطن و�لو�جب.
���ش��م��وه ���ش��ب��اح �م�������س بزيارة  ف��ق��د ق����ام 
�شليمان  �لبطل  �ل�شهيد  ع���ز�ء  جمل�س 
�ل��ظ��ه��وري يف مدينة  ���ش��ل��ي��م��ان  حم��م��د 
دب���ا �حل�����ش��ن ح��ي��ث ق���دم ���ش��ادق عز�ئه 
�لذي  �ل�شهيد  و�أ���ش��رة  ل��ذوي  ومو��شاته 
�شفوف  �شمن  م�شاركته  خ��ال  ق�شى 
�لتحالف  يف  �ل��ب��ا���ش��ل��ة  �مل�شلحة  ق��و�ت��ن��ا 
�لعربي يف عملية �إع��ادة �لمل يف �ليمن 
�شبحانه  �خل��ال��ق  �إىل  مبتها  �ل�شقيق 
وتعاىل �أن يتغمده بو��شع رحمته ويلهم 

�أ�شرته جميل �ل�شر و�ل�شلو�ن.
ثم توجه �شمو ويل عهد دبي �إىل منطقة 
و�دي �لقور يف ر�أ�س �خليمة حيث جمل�س 
عز�ء �شهيد �لو�جب و�لن�شانية �ملرحوم 
�لكعبي  حم��م��دع��ب��د�هلل  جمعة  �ل�شفري 

�لذي �رتقى �شهيد� عند ربه خال �أد�ئه 
�لطفال  م�شاعدة  يف  �لن�شاين  لو�جبه 

�ليتامي و�مل�شردين يف �أفغان�شتان.

�ل�شهيد  و�أ�شرة  �شموه لذوي  �أعرب  وقد 
�هلل  ر�جيا  ومو��شاته  عز�ئه  �شادق  عن 
�لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته 

و�أ���ش��رت��ه جميل  �أه��ل��ه  ور���ش��و�ن��ه ويلهم 
�ل�شر و�ل�شلو�ن.

وز�ر �شموه جمل�س عز�ء �ل�شهيد �لبطل 

منطقة  يف  �شليمان  عي�شى  مبارك  ن��ادر 
�لورقاء يف دبي حيث قدم �شادق عز�ئه 
و�أ�شرته  �لفقيد  �أجن���ال  �إىل  ومو��شاته 
يتغمده  �أن  وتعايل  تبارك  �مل��ويل  ر�جيا 
ف�شيح  وي�شكنه  ور�شو�نه  رحمته  بو��شع 
جناته ويلهم �أهله جميل �ل�شر وح�شن 

�لعز�ء.
وق����د �أع�����رب ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم خال لقائه 
�أبناء  �ع��ت��ز�زه وك��ل  �ل�����ش��ه��د�ء ع��ن  ذوي 
�لذين  �لب��ر�ر  ب�شهد�ئنا  �لوطن  وبنات 
و�لقومي  �ل���وط���ن���ي  و�ج���ب���ه���م  ي�������وؤدون 
و�لن�شاين بكل تفان و�إخا�س يف �شبيل 
�أجل  �أو من  �لباطل  �إحقاق �حلق وزهق 
ط��ف��ل حم����روم م���ن �أب�����ش��ط ح��ق��وق��ه �أو 
�م��ر�أة مكلومة �و م�شن �شرد جر�ء حب 
معتر�  ع��ل��ي��ه  وق����ع  ظ��ل��م  �أو  ك���ارث���ة  �أو 
�ن ���ش��ه��د�ءن��ا ي�����ش��ح��ون ب���اأرو�ح���ه���م من 
�أج��ل بل�شمة ج��ر�ح �لخ��ري��ن وم��ن �أجل 

�ل�����ش��ام و�إ���ش��ع��اد �ل��ن��ا���س.. �إن��ه��م �أحباب 
ل�شعبنا  و�ع����ت����ز�ز  ف��خ��ر  وم�������ش���در  �هلل 
و�شفحة نا�شعة يف تاريخ دولتنا �ملجيد 
�لذي �شطه �لجد�د بكفاحهم و�شرهم 
يو��شلون  و�لح����ف����اد  �لب����ن����اء  وه���اه���م 

باهلل  و�إمي��ان  و�شجاعة  ببطولة  �مل�شرية 
يج�شدون  بت�شحياتهم  فهم  وبالوطن 
�لعربية  و�ل��ق��ي��م  �لن�شانية  م��ع��اين  ك��ل 
عليها  ن�شاأو�  �لتي  �لنبيلة  و�ل�شامية 
�لوطن  ح����ب  ع���ل���ى  وت����رع����رع����و�  وب���ه���ا 

�ملعطاءة  وق��ي��ادت��ه��م  ل��دول��ت��ه��م  و�ل����ولء 
تعترهم  �ل���ذي���ن  لأب��ن��ائ��ه��ا  و�ل���ر�ع���ي���ة 

�لروة و�لنامو�س و�لغا كل �لغا.
رحم �هلل �شهد�ءنا �لبر�ر رحمة و��شعة 

�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون .

•• دبي-وام: 

حملتها  �لطبية  للعلوم  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ج��ائ��زة  تنظم 
�ل�شبت  بالعلم.. ل م�شتحيل يوم  �شعار  �لنادرة حتت  بالأمر��س  �لتوعوية 
�لنادرة  لاأمر��س  �لعاملي  �ليوم  مع  بالتز�من  �أ�شبوع  م��د�ر  وعلى  �لقادم 

و�لذي يو�فق �ليوم �لأخري من �شهر فر�ير من كل عام.
�حلكومية  �ملد�ر�س  من  عدد  م�شاركات  �جلائزة  ��شتقبلت  �ملنا�شبة  وبهذه 
و�خلا�شة بالدولة يف م�شابقة �ملدر�شة �ملتميزة يف فعاليات �لأمر��س �لنادرة 
و�لتي ت�شمنت تقارير م�شورة عن �لر�مج �لتي �شارك من خالها �لطلبة 

و�لطالبات يف �لتوعية بالأمر��س �لنادرة وبحقوق �ملر�شى.
و�لفنية  �لثقافية  �لأن�شطة  �مل�شاركة على جمموعة من  �لر�مج  وت�شتمل 
و�مل�شابقات  �لعمل  وور����س  و�لأنا�شيد  و�مل�شرحيات  كاملحا�شر�ت  �ملبتكرة 
�لكتيبات  وتوزيع  �لإمار�تية  �لأ�شر  من  لعدد  ميد�نية  زي��ار�ت  جانب  �إىل 

�لتوعوية �لتي �شنعها �لأطفال باأنف�شهم حول هذ� �ملو�شوع.
و�أو�شحت �جلائزة �أنه �شيتم �لإعان عن �لفائزين وتكرميهم يوم �ل�شبت 

�ملر�شى  بدبي بح�شور  �شيقام يف حديقة �خلور  �لذي  �أثناء �حلفل  �لقادم 
وذويهم وعدد من �ملتخ�ش�شني و�مل�شوؤولني بالدولة.

�أم��ن��اء ج��ائ��زة �ل�شيخ ح��م��د�ن بن  ب��ن �شوقات ع�شو جمل�س  و�أك���د ع��ب��د�هلل 
ر��شد �آل مكتوم للعلوم �لطبية �هتمام �جلائزة وللعام �ل�شابع على �لتو�يل 
و�لتي  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لنادرة يف  �لأم��ر����س  �ل�شوء على مو�شوع  بت�شليط 
�لحتياجات  ذوي  باحلفاظ على حقوق  �هتماما  �ل��دول  �أك��ر  �إح��دى  تعد 

�خلا�شة.
و�أ�شاف �أنه على �لرغم من خ�شو�شية �لأمر��س �لنادرة و�لتي ت�شيب عدد� 
حمدود� من �لأ�شخا�س على م�شتوى �لعامل فاإن من حق �ملر�شى �حل�شول 
قد  و�ل��ذي  تطورها  من  للحد  �لفعال  و�لعاج  �ل�شحيح  �لت�شخي�س  على 

يوؤدي �إىل حدوث �إعاقة ذهنية �أو حركية قد تازم �ملري�س طو�ل حياته.
ولفت �إىل �أن جائزة �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم للعلوم �لطبية تعكف 

على �لت�شدي لاأمر��س �جلينية ب�شفة عامة و�لنادرة منها ب�شفة خا�شة 
من خال �ملركز �لعربي للدر��شات �جلينية �لتابع لها و�لذي جنح موؤخر� 
وبالتعاون مع م�شت�شفى لطيفة للن�شاء و�لأطفال يف دبي يف قطع �شوط ل 
�مل�شببات �جلينية  �لطموح للك�شف عن  �لبحثي  ي�شتهان به يف م�شروعهما 

لاأمر��س �لور�ثية لدى �لأطفال �لعرب.
�لأطفال  طب  ��شت�شارية  ب�شتكي  فاطمة  �لدكتورة  حتدثت  جانبها  وم��ن 
للحملة  �لتنظيمية  �للجنة  رئي�شة  لطيفة  مب�شت�شفى  �ل�شريرية  و�لور�ثة 
�لرئي�س من �حلملة وهو توعية  �لهدف  �لنادرة عن  �لتوعوية بالأمر��س 
�لوقاية  وكيفية  �لنادرة  �لأم��ر����س  مباهية  و�شر�ئحه  �ملجتمع  فئات  كافة 

منها �إىل جانب �لأ�شلوب �لأمثل لكت�شافها يف وقت مبكر.
�إنه حتقيقا لهذ� �لهدف فاإن هناك ثاث حمطات رئي�شة للحملة  وقالت 
�شتكون �أولها يوم 25 فر�ير من خال �حلفل �لذي تنظمه جائزة �ل�شيخ 

حمد�ن بن ر��شد يف مدينة �لطفل يف حديقة �خلور بدبي منوهة باأن �حلفل 
�إىل  �ملر�شى  من  لاأطفال  �لرتفيهية  �لفعاليات  من  �لعديد  �شيت�شمن 
جانب �جلل�شة �حلو�رية �لتي �شيجيب من خالها �ملتخ�ش�شون من �أطباء 
�ملوؤ�ش�شات  يف  و�مل�شوؤولني  و�لجتماع  �لنف�س  وعلماء  و�لباحثني  �ل��ور�ث��ة 

�ل�شحية بالدولة على ��شتف�شار�ت �ملر�شى وذويهم.
�لأمر��س  حلملة  �لثانية  �ملحطة  �إىل  ب�شتكي  فاطمة  �لدكتورة  وتطرقت 
�لنادرة و�لتي �شتكون يومي 26 و 27 فر�ير وت�شتمل على جمموعة من 
�ملحا�شر�ت �لتوعوية �ملوجهة لطلبة وطالبات �ملد�ر�س �لثانوية يف �أبوظبي 
�لطبيبات  من  مميزة  جمموعة  ويلقيها  �خليمة  ور�أ���س  و�ل�شارقة  و�لعني 
�أن �ملحطة �لثالثة  �إىل  �ملو�طنات يف تخ�ش�س �لور�ثة �ل�شريرية ..م�شرية 
 2 ف��ر�ي��ر وحتى   28 �ل��ف��رتة م��ن  و�لأخ����رية للحملة �شوف تكون خ��ال 
�شنرت من  �شيتي  م��ردف  توعوية يف مركز  و�شتعقد خالها من�شة  مار�س 
كافة  �لتجاري من  �ملركز  رو�د  مع  و�ملتطوعني  �ملتخ�ش�شني  تو��شل  �أج��ل 
�لنادرة ف�شا عن  �لأم��ر����س  �أك��ر على  �شيتعرفون  �ملجتمع ممن  �شر�ئح 

توزيع �لكتيبات و�لن�شر�ت �لتوعوية و�لهد�يا �لتذكارية.

•• دبي-وام:

�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  كرم �شمو 
�آل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي ع�شر  ر����ش��د 
�م�������س �ل��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة �لإم������ار�ت 
للطائر�ت بدون طيار خلدمة �لإن�شان 
ل��ل��روب��وت و�لذكاء  وج��ائ��زة �لإم����ار�ت 

�ل�شطناعي خلدمة �لإن�شان.
و�ط���ل���ع ���ش��م��وه خ����ال زي����ارت����ه على 
و�لتقنيات  �مل�������ش���اري���ع  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�مل�شاركة  �ل���ف���رق  ق��ب��ل  م���ن  �مل��ق��دم��ة 
و�لتي ت�شمنت حلوًل عملية ومبتكرة 
�لقت�شادية  �مل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
�ملقدمة  �لعلمي  و�لبحث  و�لإن�شانية 
من جهات حكومية خا�شة يف �لدولة، 
�مل�شاريع  م��ن  �لعديد  �إىل  بالإ�شافة 
�مل�شاريع  �إج��م��ايل  بلغ  وق��د  �ل��ع��امل��ي��ة. 
كا  يف  �لنهائية  للمرحلة  �ملر�شحة 
20 منها  م�����ش��روع��اً   40 �جل��ائ��زت��ني 
من د�خل �لدولة موزعة منا�شفة بني 
�لطائر�ت  فئة  يف   10 �جلائزة  فئتي 
�لروبوت  ف��ئ��ة  يف  و10  ط��ي��ار  ب����دون 

و�لذكاء �ل�شطناعي.
�لر�ئدة  �ملكانة  �جلائزة  هذه  وتعك�س 
�لتي حتتلها �لدولة يف جمال �لبحث 
و�ل��ت��ط��وي��ر �ل��ع��ل��م��ي، وت��ك��ر���س روؤي���ة 
ت�شخري  يف  وتوجهاتها  �لدولة  قيادة 

و�شعادة  خل��دم��ة  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  وك��رم  �لإن�����ش��ان. 
مكتوم،  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 

���ش��ف��ن لي��ف��ز �لفائز  ن��وك��ي��ا  م�����ش��روع 
ب��اجل��ائ��زة �ل��دول��ي��ة جل��ائ��زة �لإم���ار�ت 
خلدمة  ط����ي����ار  ب�������دون  ل����ل����ط����ائ����ر�ت 

مليون  قيمتها  تبلغ  و�لتي  �لإن�����ش��ان، 
دولر، و�شند �أكادميي �لفائز باجلائزة 
للطائر�ت  �لإمار�ت  ل�جائزة  �لوطنية 

و�لتي  �لإن�����ش��ان،  خلدمة  طيار  ب��دون 
ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه��ا م��ل��ي��ون دره����م و�ل���ذي 
�خ������رت�ع طائرة  ف��ك��رت��ه ع��ل��ى  ت���ق���وم 

بدون طيار با�شتطاعتها حتديد مكان 
�مل�شاعدة  وت��ق��دمي  �لبحر  يف  �لغرقى 
�شموه  ك��رم  وق���ت. كما  �أ���ش��رع  لهم يف 

�لفائز  بيونك�س  �أوب��ن  فريق  م�شروع 
�لإمار�ت  ل�جائزة  �لدولية  باجلائزة 
�ل�شطناعي  و�ل�����ذك�����اء  ل����ل����روب����وت 

قيمتها  تبلغ  و�لتي  �لإن�شان،  خلدمة 
بايب  �إن  وم�������ش���روع  دولر،  م��ل��ي��ون 
�لوطنية  باجلائزة  �لفائز  �ن�شبك�شن 
و�لذكاء  للروبوت  �لإم����ار�ت  ل�جائزة 
و�لتي  �لإن�شان  خلدمة  �ل�شطناعي 
�إمار�تي،  دره���م  مليون  قيمتها  تبلغ 
ي�شاعد  مبتكر  �إم��ار�ت��ي  م�شروع  وه��و 
على ك�شف �لت�شريب يف �أنابيب �لنفط 

من خال �لدخول �إليها.
�ل�شور  ���ش��م��وه  �ل��ت��ق��ط  �خل���ت���ام  ويف 
�لتحكيم  ه���ي���ئ���ة  م�����ع  �ل����ت����ذك����اري����ة 
و�مل��ن��ظ��م��ني و�ل���ف���رق �مل��ت��ن��اف�����ش��ة على 
�ل���ت���ك���رمي معايل  �جل�����ائ�����زة. ح�����ش��ر 
�ل��ق��رق��اوي وزير  حممد ب��ن ع��ب��د�هلل 
و�مل�شتقبل  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س  ����ش���وؤون 
�ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  ومعايل 
�لفريق  وم����ع����ايل  �لق���ت�������ش���اد  وزي������ر 
ن��ائ��ب رئي�س  ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م 
�ل�������ش���رط���ة و�لأم��������ن �ل����ع����ام يف دب����ي، 
�إبر�هيم  �لقادر  عبد  �لدكتور  و�شعادة 
�لهيئة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �خل��ي��اط 
�لت�شالت  ق��ط��اع  ل��ت��ن��ظ��ي��م  �ل��ع��ام��ة 
ورئي�س جمل�س �أمناء �شندوق تطوير 
�ملعلومات،  وتقنية  �لت�شالت  قطاع 
مدير  �ملن�شوري  عبيد  حمد  و�شعادة 
قطاع  لتنظيم  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع���ام 

�لت�شالت، وعدد من �مل�شوؤولني.

حمدان بن حممد بن را�شد يكرم الفائزين بجائزتي الإمارات للطائرات 
بدون طيار والروبوت والذكاء ال�شطناعي خلدمة الإن�شان

حمدان الطبية تنظم حملة توعوية عن الأمرا�س النادرة 

ويل عهد دبي يقدم واجب العزاء يف �شهداء الوطن والواجب

انطالق املوؤمتر الطبي الثاين لأكادميية عالج الأمل وال�شحة النف�شية بدبي

�شعيد بن طحنون يح�شر اأم�شية ذاكرة الأغنية الإماراتية يف العن
•• العني-وام:

�أول  نهيان  �آل  طحنون  بن  �شعيد  �ل�شيخ  معايل  ح�شر 
�أم�شية  �ل��ع��ني  مبدينة  �جل��اه��ل��ي  قلعة  يف  �لول  �أم�����س 
مو�شيقية بعنو�ن ذ�كرة �لأغنية �لإمار�تية �لتي نظمتها 
من  �شل�شلة  �ط��ار  يف  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة 
�لأغنية  ل��رت�ث  �إح��ي��اًء  و�لرت�ثية  �لثقافية  �لفعاليات 
برنامج  �شمن  وذل���ك  �لتقليدية  و�لأه���ازي���ج  �ل�شعبية 

مبادر�ت �لعني �لثقافية .

�أح���ي���ا �حل��ف��ل �ل��ف��ن��ان �لإم����ار�ت����ي م��اج��د ���ش��ه��اب حمد 
�ل��ذي��ن ��شتهرو�  �ل�����ش��ب��اب �لإم����ار�ت����ي  وجم��م��وع��ة م��ن 

باأد�ئهم لأغان معا�شرة .
و كان يف ��شتقبال معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون طارق 
�لعامري مرمج  �ل��زو�ر ودميه  �لبلو�شي من�شق خدمة 
ع�شاق  من  وع��دد  �جلاهلي  بقلعة  �لجتماعية  �مل�شاركة 
�ل�شياحية  باملقومات  �أعجبو�  �لذين  �لإمار�تي  �ل��رت�ث 
�لكبرية �لتي تتمتع بها دولة �لإم��ار�ت لإحياء �لرت�ث 

�لأ�شيل.
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•• اأبو ظبي -وام: 

�لقبي�شي  �هلل  عبد  �أم��ل  �لدكتورة  بحثت معايل 
رئ��ي�����ش��ة �مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت��������ادي، خال 
و�لأردن و�جلز�ئر  برملانات م�شر  روؤ�شاء  لقائها 
�لثاين  �لجتماع  �أعمال  هام�س  على  و�ل�شود�ن، 
لروؤ�شاء �ملجال�س و�لرملانات �لعربية �لذي عقد 
موؤخر� يف مقر جامعة �لدول �لعربية يف �لقاهرة، 
�شبل تعزيز وتفعيل عمل �ملوؤ�ش�شات �لرملانية يف 
و�لتطور�ت  �لتحديات  ملو�جهة  �لعربية  �لدولة 
و�لأزمات �لتي ت�شهدها دول �ملنطقة، يف ظل ما 
تلقي  باتت  �ملنطقة و�لعامل من �حد�ث  ت�شهده 

بتبعاتها على �شعوب ودول �ملنطقة.
ف��ق��د �ل��ت��ق��ت م��ع��ايل �ل���دك���ت���ورة �ل��ق��ب��ي�����ش��ي كا 
ع��ل��ى ح����دة م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور ع��ل��ي ع��ب��د �لعال 
عاطف  ومعايل  �مل�شري  �ل��ن��و�ب  جمل�س  رئي�س 
�لطر�ونة رئي�س جمل�س �لنو�ب �لأردين ومعايل 
حممد �لعربي ولد خليفة رئي�س جمل�س �ل�شعب 
�لوطني �جلز�ئري ومعايل �بر�هيم �أحمد �لعمر 

رئي�س �ملجل�س �لوطني �ل�شود�ين .
وجرى خال هذه �للقاء�ت �لتاأكيد على �أهمية 
ت��وح��ي��د ج��ه��ود �ل��ع��م��ل �ل���رمل���اين �ل��ع��رب��ي من 
خال عقد لقاء�ت مكثفة وو�شع ��شرت�تيجيات 
�لعامل وتوحيد  �شعوب وبرملانات  و�لتو��شل مع 
�لرملانية  �لفعاليات  يف  �مل�شاركة  خال  �ل��روؤى 
م�شاندة  خ��ال  م��ن  يتم  و�ل��دول��ي��ة،  �لإقليمية 
�ل�شيا�شية  �لعاقات  تفعيل  يف  �حلكومات  عمل 

و�لثقافية  و�ل����ش���ت���ث���م���اري���ة  و�لق���ت�������ش���ادي���ة 
ي�����ش��اه��م يف م��و�ج��ه��ة تبعات  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، مب���ا 
�لأح��د�ث �لتي جتري يف عدد من دول �ملنطقة، 
�ل�شال،  و�ل���ف���ك���ر  و�ل���ت���ط���رف  �لإره���������اب  م���ث���ل 
�لإن�شانية،  �مل�����ش��اع��د�ت  وت���ق���دمي  و�ل��اج��ئ��ني 
�لتي  �ل�شر�ئح  كاأكر  و�لطفل  باملر�أة  و�لهتمام 
��شتئناف  على  و�حل��ر���س  �للجوء،  ج��ر�ء  تعاين 
و�ل�شتثمارية،  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  م�����ش��رية 

وحتقيق �لأمن و�ل�شام.
عبد�هلل  جا�شم  من:  كل  �شعادة  �للقاء�ت  ح�شر 
�لنقبي ، وخالد علي بن ز�يد �لفا�شي، وعائ�شة 
�أح��م��د �ليماحي.  ���ش��م��ن��وه، وحم��م��د  ب��ن  ���ش��امل 

�أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي.
�مل���ه���ن���د����س ج��م��ع��ة مبارك  ����ش���ع���ادة  وب���ح�������ش���ور 
م�شر  جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري  �جلنيبي 
�لدول  جامعة  ل��دى  �لد�ئم  ومندوبها  �لعربية 
�لعربية.. بحثت معايل �لدكتورة �أمل �لقبي�شي 
�لعال  عبد  علي  �ل��دك��ت��ور  معايل  لقائها  خ��ال 
�لتعاون �لرملاين بني �لبلدين وتن�شيق �ملو�قف 
ب�شاأن �لق�شايا حمل �لهتمام �مل�شرتك و�أهمية 
تعزيز �لعاقات �لرملانية �مل�شرتكة بني �ملجل�س 

�لوطني �لحتادي وجمل�س �لنو�ب �مل�شري.
دور  �إىل  �لقبي�شي  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  و�����ش���ارت 
�لعاقات  ت��ع��زي��ز  �ل��رمل��ان��ي��ة يف  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة  ب��ني  �لقائمة  �لأخ��وي��ة 

�ملتحدة وجمهورية م�شر �لعربية �ل�شقيقة.
على  �ل��ع��ال  عبد  �لدكتور علي  �أك��د  وم��ن جهته 

�أهمية تكثيف �لعاقات �لرملانية بني �لبلدين 
�شو�ء من خال تكثيف �للقاء�ت وتبادل �خلر�ت 
بني �للجان �ملو�زية يف كا �لرملانني ...م�شدد� 
و�لمار�ت  م�شر  بني  �لتاريخية  �لعاقات  على 
�أهمية  على  ...م���وؤك���د�  و�شعبا  وح��ك��وم��ة  ق��ي��ادة 
هذه  يف  �ل��ع��رب  �لأ���ش��ق��اء  م��ع  �مل�شتمر  �لتو��شل 
�لعربية  �لأم���ة  بها  مت��ر  �لتي  �لدقيقة  �ملرحلة 

وتو�جه فيها �لعديد من �لتحديات.
�أ�شاد عبد �لعال بالدور �لكبري �لذي تلعبه  كما 
جميع  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��رمل��ان��ي��ة  �لدبلوما�شية 
�لرملاين  �لحت��اد  يف  وخا�شة  �لدولية  �ملحافل 

�لدويل .
خال  �لقبي�شي  �أم��ل  �ل��دك��ت��ورة  معايل  وبحثت 
جمل�س  رئي�س  �لطر�ونة  عاطف  معايل  لقائها 
�لنو�ب �لأردين �شبل تعزيز �لعاقات �لرملانية 
بني �جلانبني مبا يعزز �لعاقات �ل�شرت�تيجية 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ب��ني  �لقائمة 
�ملجالت  جميع  يف  �لها�شمية  �لأردن��ي��ة  و�ململكة 
مع �لتاأكيد على �أهمية تبادل �لزيار�ت و�خلر�ت 
يف  �مل�شاركة  خ��ال  �مل�شبق  و�لتن�شيق  �لرملانية 
�لفعاليات �لرملانية �ملختلفة ب�شاأن �لعديد من 

�لق�شايا .
و�أكد �جلانبان على �أهمية تفعيل وتطوير �لعمل 
�لعربي �لرملاين �مل�شرتك لاتفاق على موقف 
وروؤي����ة و�ح����دة وم��وح��دة ب�����ش��اأن ط���رح �لق�شايا 
يف  �مل�شاركة  خ��ال  �لعربية  �ل�شعوب  تهم  �لتي 
�لدولية  �شيما  ل  �ملختلفة  �لرملانية  �لفعاليات 

مع �لت�شديد على �شرورة تطوير عمل �ملجموعة 
�لعربية يف �لحتاد �لرملاين �لدويل ملا لها من 
�مللحة  �لق�شايا  ط��رح  على  �لتفاق  يف  مهم  دور 
و�ل���ب���ن���ود �ل���ط���ارئ���ة يف ظ���ل م���ا ت�����ش��ه��ده �ل����دول 
�مل�شاركة يف تكتات وحتالفات ووجود جمموعات 
جيو�شيا�شية تعمل وتركز على م�شالح �شعوبها 

ودولها.
خال  �لقبي�شي  �أم��ل  �ل��دك��ت��ورة  معايل  وبحثت 
لقائها معايل حممد �لعربى ولد خليفة رئي�س 
�ل���وط���ن���ي �جل����ز�ئ����ري تعزيز  �ل�����ش��ع��ب  جم��ل�����س 
�لتعاون  تفعيل  خ��ال  من  و�لعاقات  �لتعاون 
وتبادل  �شد�قة  جلنة  ت�شكيل  و�همية  �لرملاين 
�لزيار�ت و�خلر�ت مبا ي�شب يف �شالح �لبلدين 
�لعامل  ي�شهده  ما  ظل  يف  �ل�شقيقني  و�ل�شعبني 
من تطور�ت وحتديات كبرية، وما يتطلبه ذلك 
من توحيد للمو�قف و�لتوجهات حيال خمتلف 

�لق�شايا.
عليها  �لعربية  برملاناتنا  �إن   " معاليها  وق��ال��ت 
�أ���ش��ا���ش��ي��ة يف �حل��ف��اظ ع��ل��ى �لهوية  م�����ش��وؤول��ي��ة 
�لعربية ومتا�شك �أبناء �لوطن �لو�حد ومكافحة 
�ل��ت��ط��رف و�لإره�������اب و�لظام  ق���وى  ���ش��رط��ان 
و�لرتويع  �خل���وف  ���ش��وى  م��ع��ه  �ل���ذي ل يجلب 
�أوطاننا  ود�خ��ل  بني  �لفنت  و�إ�شعال  و�لوح�شية 
دور  ه��و  و�ل��رق��اب��ي  �لت�شريعي  ف��دورن��ا  �لعربية 
رئي�شي يف �لعمل مع �حلكومات لرت�شيخ �لقيم 
�لعربية  ح�شارتنا  عليها  بنيت  �لتي  �لرئي�شية 
�إن  ح�شارتنا  ��شتعادة  ي�شعنا  فا  و�لإ�شامية 

قيم  ومنها  لها  توؤ�ش�س  �ل��ت��ي  �لقيم  نر�شخ  مل 
�لت�شامح وقبول �لخر و�حرت�م �حلياة و�لعمل 

خلدمة �لإن�شانية جمعاء .
ووجهت معاليها دعوة ر�شمية �إىل معايل رئي�س 
جمل�س �ل�شعب �جلز�ئري لزيارة دولة �لإمار�ت 

و�ملجل�س �لوطني �لحتادي.
ومن جهتة �كد رئي�س جمل�س �ل�شعب �جلز�ئري 
�ل�شاحة  ع��ل��ي  �مل��ه��م  �لم������ار�ت  دول����ة  دور  ع��ل��ي 
خال  م��ن  �لعربية  �لق�شايا  وتبنيها  �لدولية 
�لإمار�تية  �ل��رمل��ان��ي��ة  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ت��ف��ع��ي��ل 
�لأمر  �لإن�����ش��ان��ي��ة  تهم  �ل��ت��ي  �لق�شايا  وتبنيها 
�لذي يعك�س مدى �لتقدم �لذي و�شلت له دولة 
و�ل�شباب  �مل�����ر�أة  �لإم������ار�ت يف جم����الت مت��ك��ني 
و�ملجتمع و��شت�شر�ف �مل�شتقبل يف ظل ما ت�شهده 
�ملنطقة من تطور�ت و�أحد�ث ...م�شري� �يل �ن 
دولة �لمار�ت دولة منوذجية يف جميع �مليادين 

..
م��ع��رب��ا ع���ن �إع��ج��اب��ه مب���ا ت�����ش��ه��ده �ل���دول���ة من 
تقدم ملحوظ وتطور �شريع ونه�شة �شاملة مت 
��شرت�تيجية  تنفيذ خطط  حتقيقها من خال 

مت و�شعها من قبل �حلكومة بدقة وحكمة.
�ل��ع��رب��ي يف ظل  �ل���ت���و�ف���ق  �أه��م��ي��ة  و�أ�����ش����ار �يل 
�جلز�ئر  و�ن  �ل��ع��امل  ي�شهده  �ل���ذي  �ل��ت��ح��دي��ات 
ت���وؤي���د وت���دع���م �ل��ت�����ش��ام��ن �ل���ع���رب���ي ومب����ا فيه 

م�شلحة �لمة �لعربية .
�لقبي�شي  �لدكتورة  ملعايل  ر�شمية  دع��وة  ووج��ه 

لزيارة �جلز�ئر وجمل�س �ل�شعب.

خال  �لقبي�شي  �أم��ل  �ل��دك��ت��ورة  معايل  وبحثت 
ل��ق��ائ��ه��ا م��ع��ايل �ب��ر�ه��ي��م �أح���م���د �ل��ع��م��ر رئي�س 
�ل�شود�ين �شبل تعزيز عاقات  �ملجل�س �لوطني 
�لتعاون �لثنائية و�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك 
وتعزيزها على خمتلف �ل�شعد، مبا يعك�س روؤية 
وتوجهات قيادتي �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني، 
وم���ا ي��رت��ب��ط ب��ه �ل��ب��ل��د�ن م��ن ع��اق��ات ر��شخة 
�لتعاون  عاقات  تعزيز  عن  ف�شًا  ومتجذرة، 
�لرملانية وتبادل �لزيار�ت بني �ملجل�س �لوطني 

�لحتادي و�ملجل�س �لوطني �ل�شود�ين.
كما مت �لتاأكيد على �أهمية �إن�شاء جلنة �شد�قة 
برملانية بني �جلانبني لدورها يف تعزيز �لعاقات 
وتن�شيق �ملو�قف يف �لفعاليات �لرملانية يف ظل 

تو�فق �لتوجهات حيال خمتلف �لق�شايا.
و�شدد �جلانبان على دور �لرملانات و�لرملانيني 
كممثلني لل�شعوب، و�أن تكون �لرملانات ج�شور�ً 
للتعاون و�لتو��شل وتعزيز �لعاقات يف خمتلف 
�مل��ج��الت، و�ل��ت��ي م��ن �أه��م��ه��ا و�أب��رزه��ا �لتعليم، 
�ل�شيا�شية  �ل���ع���اق���ات  وت��ن��م��ي��ة  �مل���ن���ح  وت���ب���ادل 

و�لقت�شادية و�ل�شتثمارية.
و�أكد �جلانبان تو�فق وجهات �لنظر بني �لوفود 
�لرملانية للمجل�س �لوطني �لحتادي و�ملجل�س 
�لوطني �ل�شود�ين خال �مل�شاركة يف �لفعاليات 
�لرملانية، ل �شيما يف �لحتاد �لرملاين �لدويل، 
م�شددين على �أن ما متر به �ملنطقة من ظروف 
�لتن�شيق  وت��ف��ع��ي��ل  ت��ع��زي��ز  يتطلب  وت���ط���ور�ت، 

و�لت�شاور حيال خمتلف �لق�شايا.

القبي�شي تبحث تعزيز العمل الربملاين مع روؤ�شاء برملانات م�شر والأردن واجلزائر وال�شودان

للمعلمني واملعلمات واملهتمني بال�شاأن التعليمي

املجل�س الوطني الحتادي ينظم الثنن بال�شارقة حلقة نقا�شية عن الواقع والتحديات يف التعليم 
•• ال�صارقة – الفجر:

تنظم جلنة �شوؤون �لتعليم و�لثقافة 
و�ل�������ش���ب���اب و�ل���ري���ا����ش���ة و�لإع�������ام 
ب��امل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي غد� 
�لثنني �ملو�فق 20 فر�ير 2017 
�ل�شارقة،  ب��اإم��ارة  �لثقافة  ق�شر  يف 
ع�شر�،  و�لن�شف  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�شاعة 
ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش��ي��ة ب���ع���ن���و�ن )�ل���و�ق���ع 
و�ل���ت���ح���دي���ات يف �ل��ت��ع��ل��ي��م(، وذل���ك 
ملناق�شة  �ل��ل��ج��ن��ة  خ���ط���ة  �إط�������ار  يف 
�لرتبية  وز�رة  )���ش��ي��ا���ش��ة  م��و���ش��وع 
�لدعوة  �للجنة  ووجهت  و�لتعليم(. 
ل��ل��م��ع��ل��م��ني و�مل��ع��ل��م��ات و�لإد�ري�������ني 
�لعاملني يف �مليد�ن �لرتبوي بوز�رة 
بال�شاأن  �لرتبية و�لتعليم و�ملهتمني 

�حللقة  ت��ل��ك  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي حل�����ش��ور 
ف��ي��ه��ا لطرح  ب��ف��ع��ال��ي��ة  و�مل�������ش���ارك���ة 
و�لتعرف  و�آر�ئ�����ه�����م  م��ق��رتح��ات��ه��م 
ع��ل��ى ك��ل م��ا ي��وؤرق��ه��م م��ن حتديات 
�أمام  �ل��رتب��وي  �مل��ي��د�ن  ومعوقات يف 

�أع�شاء �للجنة.
ناعمة  ����ش���ع���ادة  ق���ال���ت  وت��ف�����ش��ي��ا 
�إن  عبد�هلل �ل�شرهان رئي�شة �للجنة 
�شمن  تاأتي  �لنقا�شية  �حللقة  ه��ذه 
و��شرت�تيجيتها  �للجنة  عمل  خطة 
كافة  ودر�����ش���ة  ب��ح��ث  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
قطاع  ت����و�ج����ه  �ل����ت����ي  �ل���ت���ح���دي���ات 
�لطالب  �أدو�ت�����ه  مبختلف  �لتعليم 
تلك  على  و�لتغلب  و�لأ���ش��رة  و�ملعلم 
�ل�شتماع  خ����ال  م���ن  �ل���ت���ح���دي���ات 
مبا�شر  ب�شكل  �ل���رتب���وي  ل��ل��م��ي��د�ن 

ومقرتحاتهم  ت�����ش��ور�ت��ه��م  ون���ق���ل 
للحلول �إىل ممثلي �حلكومة وو�شع 
�لتو�شيات �لازمة متهيد� لعر�شها 
ع��ل��ى �مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت�����ادي 
�إىل  لفتة  �لقبة،  حتت  ومناق�شتها 
�أم���ام  �ل��ف��ر���ش��ة  �شتتيح  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن 
و�ملعلمات  �مل��ع��ل��م��ني  م���ن  �حل�����ش��ور 
بال�شاأن  و�مل��خ��ت�����ش��ني  و�لإد�ري���������ني 
�حللقة  ه�������ذه  خ�������ال  �ل������رتب������وي 
�ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة ل��ع��ر���س ك���اف���ة �ل�����روؤى 
�شرورة  �إىل  د�ع���ي���ة  و�مل���ق���رتح���ات. 
بكل  �آر�ئ��ه��م  عن  للتعبري  ح�شورها 

�شفافية وو�شوح.
�أنه  �إىل  �ل�����ش��ره��ان  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���ارت 
�لنقا�شية  �حل��ل��ق��ة  ت��ل��ك  ���ش��ي��ع��ق��ب 
حلقتان لحقتان تخ�ش�س �إحد�هما 

لأولياء �لأمور و�لطلبة و�لطالبات، 
للمعلمني  �لأخ���رى  تخ�ش�س  فيما 
و�ملخت�شني  و�لإد�ري������ني  و�مل��ع��ل��م��ات 
�إىل  لا�شتماع  �ل��رتب��وي  �مل��ج��ال  يف 
�ملقرتحة  و�آر�ئ����ه����م  م��اح��ظ��ات��ه��م 
لتذليل  �ل�شبل  �أف�شل  �إىل  للو�شول 

جميع �ل�شعوبات و�لعو�ئق.
�أن������ه مت خال  ���ش��ع��ادت��ه��ا  و�أف���������ادت 
�لتي  �لأوىل  �ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة  �حل���ل���ق���ة 
نظمتها �للجنة يوم �لأربعاء �ملا�شي 
و�لطالبات  و�لطلبة  �لأمور  لأولياء 
�لعديد  ط�����رح  �خل���ي���م���ة  ر�أ���������س  يف 
م����ن �ل���ن���ق���اط �ل���ت���ي ت���و�ج���ه���ه���م يف 
�شيتم  �أن��ه  موؤكدة  �لتعليمي،  �حلقل 
و�لأفكار  �ل��ت�����ش��ور�ت  ك��اف��ة  در�����ش���ة 
�للجنة  �شجلتها  �لتي  و�مل��اح��ظ��ات 

متهيد� لرفعها �إىل �ملجل�س.
و�أو�شحت �شعادة �ل�شرهان �أن جلنة 
و�ل�شباب  و�لثقافة  �لتعليم  ���ش��وؤون 
باملجل�س  و�لإع����������ام  و�ل���ري���ا����ش���ة 
�إز�لة  �إىل  ت�شعى  �لحت��ادي  �لوطني 
�مليد�ن  ت��وؤرق  �لتي  �لتحديات  كافة 
�ل����رتب����وي، مب���ا ي��ن�����ش��ج��م و�أه������د�ف 
�مل���ج���ل�������س �ل����وط����ن����ي �لحت����������ادي يف 
خدمة �شعب �لحتاد و�لوطن، ونقل 
�أف�شل  و�إيجاد  للحكومة  ت�شور�هم 
�ملتعلقة  �ل�شعوبات  لكل  �حلل  �شبل 
ب��ه��ذ� �حل��ق��ل �مل��ه��م، وذل���ك م��ن �أجل 
و�أن  مم��ي��زة  تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري 
�أدو�تها  كافة  �آم��ال وطموحات  تلبي 

من طالب ومعلم و�أ�شرة.
و�أفادت �أن �شيتم يف �حللقة �لنقا�شية 

�لأول  حم��������اور،  ث���اث���ة  م��ن��اق�����ش��ة 
�لتعليمي،  و�مل���خ���رج  �ل��ط��ال��ب  ه���و 
�لأ�شباب  �أه��م  مناق�شة  �شيتم  حيث 
�لتح�شيل  �نخفا�س  ور�ء  و�لدو�فع 

�إد�رة  هو  و�لثاين  للطالب،  �لعلمي 
�مل�����ي�����د�ن �ل�����رتب�����وي، و�ل����ث����ال����ث هو 
�لدر��شي،  ل��ل��ع��ام  �ل��زم��ن��ي  �جل����دول 
من حيث �لتعرف على �أهم �لأ�شباب 

�مليد�ن  ��شتقر�ر  عدم  �إىل  �أدت  �لتي 
كافة  ع���ل���ى  و�لط��������اع  �ل�����رتب�����وي، 
�ملعلمني  ت���و�ج���ه  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 

و�ملعلمات.

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت �لدكتورة نعيمة �أومزيان �ملديرة �لطبية لبنك 
�لدم باأبوظبي �أن عمل بنك �لدم يتما�شى مع �أهد�ف 
�مل�شوؤولية  و  �لوطن  خدمة  تر�شيخ  وهو  �خلري  عام 
�ملجتمعية عند �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات و قيمة �لعطاء و 
روح �لتطوع عند �لن�شان �لمار�تي حيث �ن �لترع 
ب��ال��دم ه��و ع��م��ل خ���ريي ي��ن��ق��ذ ح��ي��اة �لخ���ري���ن من 

مر�شى وحمتاجني.
و�أ����ش���ارت م��دي��رة �ل��ب��ن��ك يف ح���و�ر م��ع وك��ال��ة �أنباء 
بالدولة  �لع�����ام  و���ش��ائ��ل  دور  �ىل  و�م  �لم������ار�ت 
�خلري  ع��ام  مبنا�شبة  �لم����ار�ت  جمتمع  حتفيز  يف 
�لأفر�د  ��شتجابة  حتقيق  �ىل  �شعيا  ب��ال��دم  للترع 
ب��ال��درج��ة �لأوىل  �مل���ت���رع  �ن  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات وق���ال���ت 
ي�شتفيد من م�شاعدة غريه موؤكدة �أن هذ� هو �لأمر 
فاملر�شى  عظيم  تطوعي  عمل  �ل��ت��رع  لأن  �لأه���م 
�أم�����س �حل��اج��ة �ىل ك��ل ق��ط��رة دم م��و���ش��ح��ة �أن  يف 
�لذين  و  �لجنيلية  �لأنيميا  و  �لثا�شيميا  مر�شى 
ينتظر كل  �لكيميائي منهم من  للعاج  يتعر�شون 
حمات  �ن  �ىل  م�شرية  �ملترعني  دماء  �أ�شابيع   3

��شتجابة كبرية  �خل��ري لق��ت  ع��ام  بالدم يف  �لترع 
و  �مل��ت��رع  دور  لأه��م��ي��ة  �لتوعية  بتكثيف  مت��ي��زت  و 
ل��ذل��ك ي��ت��م د�ئ��م��ا خم��اط��ب��ة و ت��وع��ي��ة �ل��ع��ام��ل��ني يف 
�لعام  ه���ذ�  �ملجتمع يف  �أف����ر�د  و  �ل��دول��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
�نقاذ  �أج��ل  م��ن  �لت�شامن  �حل��ر���س على  ب�����ش��رورة 
حياة �ملحتاجني للترع بالدم . و�أكدت تنامي درجة 
م�شتوى  على  لف��ت  ب�شكل  �لترع  ل�شرورة  �لوعي 
�لم����ار�ت م�شرية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات يف جمتمع  �لأف����ر�د 
عالية  وع��ي  درج��ة  على  حاليا  �ل�شباب  فئة  �أن  �ىل 
باملائة   60 �ن  �ىل  م�شرية  ب��ال��دم  �ل��ت��رع  باأهمية 
40 �شنة و هناك  �أق��ل من  �أعمارهم  من �ملترعني 
�أعمارهم  ت��رت�وح  �لذين  للترع من  �شديد  حما�س 
ما بني 18 �ىل 35 �شنة ون�شبة �لناث �ملترعات يف 
�ل�شنو�ت �ملا�شية كانت ل تتجاوز 4 باملائة �أما حاليا 

فقد و�شلت �ىل 12 باملائة .
�ملتطوعني  �ملترعني  من  باملائة   45 �أن  و�أ�شافت 
للبنك هم مترعون د�ئمون و يقدمون ترعهم كل 
3 �شهور لفتة �ىل �أنه يف حالت �لطو�رئ يتو��شل 
�لبنك معهم عندما يكون هناك نق�س وحاجة �ىل 

ف�شيلة دم حمددة وتتم �ل�شتجابة فور� .

و �أعربت عن �شعادتها باإقبال �ملترعني يف منا�شبة 
�ملترعني من  ��شطفت طو�بري  �ل�شهيد حيث  يوم 
م��و�ط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني �ل���ذي���ن ف���اق ع���دده���م 400 
�شخ�س و منهم �للذين ج��اوؤو� للترع من �ملنطقة 
ح�س  على  دليل  �لتحرك  ه��ذ�  �أن  م��وؤك��دة  �لغربية 

�ن�شاين و�ع بدور �لن�شان يف جمتمعه .
عاملية  �شحية  معايري  يطبق  �لبنك  �أن  و�أو�شحت 
�مل�شحوب  �ل����دم  و ح��ف��ظ  �مل���ت���رع  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف 
حيث يتم قبل �شحب دم �ملترع �جر�ء �لفحو�شات 
�لازمة و �شوؤ�ل �ملترع عن تاريخه �ملر�شي و�لدول 
�لر�زيل  م��ث��ل  دول  ه��ن��اك  لأن  �ل��ي��ه��ا  ���ش��اف��ر  �ل��ت��ي 
هناك  �أن  �ىل  بالإ�شافة  �لزيكا  فريو�س  من  تعاين 
حالت ل ميكن قبول �لترع منها على �شبيل �ملثال 
�لأطفال  �أو  �حلامل  مثل  لدمها  �ملحتاجة  �لفئات 
�أو  �شنة   18 �شن  �لنمو حت��ت  �مل��ر�ه��ق��ني يف ط��ور  و 
�لكبد  ب��ال��ت��ه��اب  �مل�����ش��اب��ني  و  �لثا�شيميا  م��ر���ش��ى 
�لغري  �أو  �ملحتاجة  �حل��الت  من  وغريهم  �لوبائي 

لئقة �شحيا .
و�أ���ش��اف��ت �أن���ه ب��ع��د �حل�����ش��ول ع��ل��ى دم �مل��ت��رع يتم 
ف��ح�����ش��ه ع���دة ف��ح��و���ش��ات ح�����ش��ب م��ع��اي��ري منظمة 

�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل�����ش��م��ان ج����ودة �ل����دم و �شامة 
خليفة  �ل�شيخ  م��دي��ن��ة  �أن  �ىل  و�أ����ش���ارت   . �مل��ري�����س 
�لأمريكية  �جلمعية  �عتماد  على  ح�شلت  �لطبية 
�أبوظبي وخدمات  �ل��دم  بنك  لكل من  �ل��دم  لبنوك 
منذ  �لثالثة  للمرة  �لأم�����ش��ال  وخم��ت��ر  �ل���دم  نقل 
400 معيار  2012 بعد �جتيازها لأكر من  عام 
مو�شحة  �لدم  لبنوك  �لأمريكية  �جلمعية  و�شعته 
�أن �جلمعية �لأمريكية لبنوك �لدم AABB جهة 
�لتطوعي  �للتز�م  ر�ئ��دة يف جمال تطوير معايري 
من  ن�شخة  �أول  �أ���ش��درت  عندما   1957 ع��ام  منذ 
، وي�شعى  �ل���دم  �ل���دم وخ��دم��ات نقل  ب��ن��وك  معايري 
�عتماد �جلمعية �لأمريكية لبنوك �لدم �إىل �لرتقاء 
باأعلى معايري �جلودة �بتد�ء من عملية �شحب �لدم 
من �ملترع حتى و�شوله �إىل �ملري�س وهذ� ل�شمان 
�لف�شائل  ك��ل  �ن  وق��ال��ت   . �ل��دم  و�شامة  ماأمونية 
�ملطلوبة متوفرة و لها مترعيها لفتة �ىل �أن هناك 
ف�شيلة نادرة مثل ف�شيلة O �ل�شالبة وبالرغم من 
ندرة توفرها �لتي ت�شل �ىل ن�شبة 10 باملائة �ل �أنها 
تنا�شب جميع �ملحتاجني و �أغلبية �للذين يحملون 
��شتجابة  و عندهم  درج��ة وعي  �لف�شيلة على  هذه 

�أن يحقق  �أم��ل��ه��ا  ع���ن  �أع���رب���ت  و   . ل��ل��ت��رع  ك��ب��رية 
�ل��دم لفتة  �لذ�تي من  �لكتفاء  �لم���ار�ت  جمتمع 
�ىل تز�يد �لوعي و �لقبال من �ملو�طنني لتحقيق 
ه��ذ� �ل��ه��دف . و�أ���ش��اف��ت �أن ه��ذ� �ل��ه��دف �شيتحقق 
�لأق��ل مرة  �أو على  �شهور   3 �لترع كل  من خ��ال 
باملائة   5 ت��رع  ل��و  �أن��ه  �ل�شنة لفتة �ىل  و�ح���دة يف 
�شيتم حتقيق  �ل�شنة  و�ح��دة يف  م��رة  �ملو�طنني  من 
�أن ه��ن��اك معلومات  . و�أو���ش��ح��ت  �ل��ذ�ت��ي  �لك��ت��ف��اء 
�جلمهور  توعية  يجب  ب��ال��دم  �ل��ت��رع  ع��ن  �أ�شا�شية 
ب�شاأنها لتحقيق �أهد�ف حمات �لترع بالدم منها 
�أن �لترع بالدم لن ي�شر ب�شحة �ملترع ولن ينقل 
��شتخد�م  عند  �لخ��ري��ن  �ملعدية من  �لأم��ر����س  له 
�لبر �ملخ�ش�شة ل�شحب �لدم حيث �نها عملية �منة 
و يتم تطبيقها وفق معايري �شحية عاملية موؤكدة �أن 
بالدرجة  �نقاذ حياتهم  �لخرين يف  �شينفع  �لترع 
و  �مل��ت��رع  �شامة  على  حري�س  �لبنك  لأن  �لأوىل 
�ملري�س �ملحتاج . ونبهت �ىل �أن هناك من �ملترعني 
�للذين ل يعلمون �أن مدة �شاحية �لدم 40 يوما 
�مل�شحوب  �ل���دم  ه��ذ�  �شاحية  �أن  معتقدين  فقط 
بنك  �أن  �ىل  م�شرية  قادمة  �شهور  ع��دة  �ىل  ممتدة 

ت�شتهدف  بالترع  للتوعية  حمات  يخ�ش�س  �لدم 
طلبة �ملد�ر�س و �جلامعات لتوعيتهم بدورهم جتاه 
�أفر�د جمتمعهم من �ملحتاجني لدمائهم تركز على 
�لدم و مدة �شاحيته و من هي  باأهمية  �لتعريف 
�لفئات �ملحتاجة للترع و من هم �لأفر�د �لقادرين 
يف  بالدم  �لترع  حمات  �أن  وذك��رت   . �لترع  على 
2016 بلغت ما يقارب 449 حملة حيث مت �شحب 
بلغت   2017 يناير  �شهر  ويف  دم  وح���دة  �أل���ف   35
�أن ت�شل يف  �ملتوقع  ت��رع و م��ن  41 حملة  �حل��م��ات 
نهاية فر�ير 2017 �ىل 90 حملة ترع بالدم وقد 
يف  حملتني  تنظيم  �حل��ايل  فر�ير  �شهر  يف  �لبدء  مت 
�ليوم . و قدمت جزيل �ل�شكر لل�شركاء �ل�شرت�تيجيني 
و�لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات بالدولة لت�شامنهم مع بنك �لدم 
و تقدمي �لترعات و تكرميهم �مل�شتمر جلهود �لبنك 

يف �شبيل خدمة �لفئات �ملحتاجة باملجتمع .
�لبنك  م��و����ش��ل��ة  و�م  م���ع  خ��ت��ام ح���و�ره���ا  �أك�����دت يف  و 
�جلمهور  من  �شريحة  �أك��ر  لتوعية  �لترع  حلمات 
م�شددة على �أن حتقيق هذ� �لهدف لن يتم �ل بت�شافر 
ج��ه��ود �لأف������ر�د و�مل��وؤ���ش�����ش��ات و دع���م و���ش��ائ��ل �لع���ام 

بالدولة .

نعيمة اأومزيان: عمل بنك الدم يتما�شى مع اأهداف عام اخلري 

مبييييادرة عييييي�س حياتهييييم تتيييوا�شييييل يف اأبوظبيييييي 
•• اأبوظبي -وام:

و��شلت مبادرة عي�س حياتهم - �لتي �أطلقتها �إد�رة مر�كز وز�رة �لد�خلية 
و�لوقاية  �ملجتمع  حلماية  �لعامة  �لإد�رة  يف  �ملعاقني  وت�شغيل  لتاأهيل 
�ملبادرة  وتاأتي  �أبوظبي.   يف  �لثاين  لاأ�شبوع  فعالياتها   - �جلرمية  من 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ملبادرة �شاحب  ��شتجابة 
�ل��دول��ة حفظه �هلل ب���اأن ي��ك��ون 2017 ع��ام �خل��ري يف دول���ة �لإم����ار�ت.  
مقاعد  ع��ل��ى  وه���م  �ل��ي��وم��ي��ة  مهامهم  ب���ال���وز�رة  �لإد�رة  م��وظ��ف��و  و�أدى 
�لإ�شارة  بلغة  �جلمهور  وم��ع  بينهم  فيما  يتو��شلون  بينما  متحركة.. 
دكتور  �ملقدم  و�أك��د  و�ل�شمعية.   �حلركية  �لإعاقة  ذوي  جتربة  ليعي�شو� 
حممد �حمد �لريكي مدير �لإد�رة بالوز�رة �أن هذه �ملبادرة �شيكون لها 
�إثر فعال يف تغيري �لنظرة �لتقليدية للمجتمع جتاه هذه �لفئة �لغالية 

ذوي  حياة  بظروف  و�خلا�شة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  توعية  يف  و�شت�شهم 
�أد�ء  �لإعاقة و�لعمل على تهيئة بيئة �لعمل �ملنا�شبة لهم لتمكينهم من 
�أعمالهم �لوظيفية على �أكمل وجه.  وقال �إن م�شوؤولية رعاية هذه �لفئة 
ل تقع على عاتق جهات معنية بل هي م�شوؤولية كافة �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
لدعمها  �جلميع  جهود  تت�شافر  �أن  وينبغي  �ملجتمع  و�أف���ر�د  و�خلا�شة 
�لأ�شخا�س  �أن  �لريكي  و�أك��د  �ملجتمع.   ورعايتها ومتكينها ودجمها يف 
�ملختلفة متى  �لعمل  �أثبتو� جد�رتهم وكفاءتهم يف مو�قع  �لإعاقة  ذوي 
و�إمكاناتهم  ق��در�ت��ه��م  م��ع  تتنا�شب  �لتي  �لعمل  فر�س  لهم  �أتيحت  م��ا 
وطبيعة �إعاقاتهم وعلينا جميعا �أن ندعمهم ونرعاهم ونوفر بيئة �لعمل 
�ملنا�شبة لتمكينهم من �أد�ء �أعمالهم على �لوجه �لأكمل وعدم ��شتخد�م 
�ملر�فق �ملخ�ش�شة للمعاقني مثل مو�قف �ل�شيار�ت ودور�ت �ملياه ومر�عاة 
�لظروف و�ل�شعوبات �لتي تو�جههم يف مو�قع �لعمل �ملختلفة و�إعطائهم 

كافة �حلقوق �لتي كفلها لهم �لقانون.  وقدمت �شاحلة �لعامري رئي�س 
وحماية  رعاية  �إد�رة  ملوظفي  �مل��ب��ادرة  �أه���د�ف  عن  �شرحا  �مل��ب��ادرة  فريق 
�لأحد�ث فيما تقم�س عدد من �ملوظفني �أدو�ر �أ�شحاب �لإعاقة �حلركية 
و�ل�شمعية حيث �أدى �ملوظف جال عبد �لقادر �شالح مهامه �لوظيفية 
�ملجيد  عبد  �شفيان  �ملوظف  تقم�س  بينما  متحرك  كر�شي  على  ك��اإد�ري 
�شخ�شية �ملعاق �شمعيا وتو��شل مع �ملتعاملني معه بو��شطة لغة �لإ�شارة 
مب�شاعدة يا�شر مو�شى مدرب لغة �لإ�شارة يف مر�كز �لد�خلية للمعاقني .  
و�أكد �ملوظفون �مل�شاركون يف تنفيذ �ملبادرة �أن معاي�شتهم حلياة �ملوظفني 
من ذوي �لإعاقة �أثبتت لهم �أن �لإن�شان متى تتوفر له �لإر�دة و�لعزمية 
فاإنه ميكن �أن يوؤدى عمله بكفاءة ب�شرف �لنظر عن �أن يكون هذ� �لإن�شان 
و�شددو� على  �لآخرين  �ملجتمع  �أف��ر�د  �أو من  �لإعاقة  ذوي  �أ�شحاب  من 

�أهمية تهيئة �لبيئة �لوظيفية �ملنا�شبة جلميع فئات �ملجتمع.

•• بوغوتا -وام: 

ح�شر �شعادة حممد عي�شى �لقطام �لزعابي �شفري �لدولة لدى جمهورية كولومبيا �حلفل 
�لتقليدي �لذي تقيمه �حلكومة �لكولومبية لأع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي �ملعتمدين يف بوغوتا 
مبنا�شبة حتية �لعام �جلديد. و�شارك يف �حلفل �لذي جرت فعالياته يف �لق�شر �جلمهوري 
�لعاقات �خلارجية  بالي�شرتيرو ووزيرة  �إيتوري  �ملطر�ن  �لبابوي  �ل�شفري  �م�س قبل �لول 
�أنخيا هولغني. و�عرب �لرئي�س �لكولومبي خو�ن مانويل �شانتو�س فى  �لكولومبية ماريا 
كلمة له عن �شكره جلميع روؤ�شاء �لبعثات �لدبلوما�شية �ملعتمدين يف بوغوتا على دعم بادهم 
لكولومبيا يف جعل �مل�شتحيل ممكناً لتحقيق �ل�شام بعد �أكر من ن�شف قرن م�شتعر�شا دور 

�ملجتمع �لدويل يف دعم عملية �ل�شام منذ �لبد�ية وبث �لأمل ومباركة �ل�شام.

�شفري الدولة يح�شر حفل حتية 
العام اجلديد بكولومبيا
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•• ال�صارقة -وام:

حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  وجهت 
بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة 
رئ��ي�����ش��ة جمعية  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
�جلزيل  �شكرها  �لإم���ار�ت  مر�شد�ت 
بنت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  �إىل 
�لن�شائي  �لحت������اد  رئ��ي�����ش��ة  م���ب���ارك 
ملوؤ�ش�شة  �لأع����ل����ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل���ع���ام 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ����ش���ري���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لأعلى لاأمومة و�لطفولة �لرئي�شة 
�لفخرية جلمعية مر�شد�ت �لإمار�ت 
بالرتقاء  �ل���د�ئ���م  �ه��ت��م��ام��ه��ا  ع��ل��ى 
�لدولة  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات 
�إّي���اه���ا يف  �أول��ت��ن��ا  وع��ل��ى ثقتها �ل��ت��ي 
�لتغيري  ع��ل��ى  �مل��ج��ت��م��ع  ���ش��ب��ي��ل ح���ث 
روؤيتنا  مع  يتو�فق  و�ل��ذي  �لإيجابي 
يف �إعد�د جيل من �لفتيات �لو�عد�ت 
يف �لعمل �لتطوعي وخدمة �ملجتمع 
م���وؤك���دة �ن����ه لب����د م���ن وج����ود خطة 
ن�شر  �إىل  تهدف  ج��دي��دة  م�شتقبلية 
�أو�شع  نطاق  على  �لإر�شادية  �حلركة 

يف جميع �إمار�ت �لدولة.
كما جهت �شكرها �لعميق وتقديرها 
ب����ن مبارك  ن���ه���ي���ان  �ل�����ش��ي��خ  مل���ع���ايل 
وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لعامة  �ل���ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س  �مل����ع����رف����ة 
من  ي��ق��ّدم��ه  مل��ا  و�ل��ري��ا���ش��ة  لل�شباب 
�لدولة  يف  �لإر���ش��ادي��ة  للحركة  دع��م 
ب�شكل  �لإم���ار�ت  مر�شد�ت  وجلمعية 

خا�س.
بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  ���ش��م��و  ودع����ت 
م���زي���د من  �إىل  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
باحلركة  ل��ارت��ق��اء  و�ل��دع��م  �لعمل 
و�إبر�ز  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لإر�شادية يف 
�أجيال  تن�شئة  يف  �ملجتمعي  دوره����ا 
�شابة متتلك مهار�ت فكرية وقيادية 

ر�ئدة.
جاء ذلك خال �جتماع �شموها مع 
ملجل�س  �جل��دي��د  �لت�شكيل  ع�����ش��و�ت 

�لإم�����ار�ت  م��ر���ش��د�ت  ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة 
مر�شد�ت  م��ف��و���ش��ي��ة  يف  م�����وؤخ�����ر�ً 
و�قع  على  �لط��اع  بهدف  �ل�شارقة 
على  و�ل��ع��م��ل  �جلمعية  وخم��رج��ات 
�حلركة  لن�شر  جديدة  ��شرت�تيجية 
�لإر�شادية ب�شكل �أو�شع على م�شتوى 
جتربة  ع���ل���ى  و�ل������وق������وف  �ل�����دول�����ة 

مفو�شية مر�شد�ت �ل�شارقة.
�لهتمام  �أن  ع��ل��ى  �شموها  و���ش��ددت 
باحلركة �لإر�شادية هو و�جب وطني 
ل��ك��ون��ه��ا حت��م��ل م��ن �مل���ب���ادئ و�لقيم 
للفتيات  ح��ا���ش��ن��ة  م��ن��ه��ا  ي��ج��ع��ل  م���ا 
حب  ع��ل��ى  وتن�شئتهن  �لإم���ار�ت���ي���ات 
و�ملحافظة  ل��ه  و�لإخ���ا����س  �ل��وط��ن 
وتقاليده  و�أع��ر�ف��ه  مكت�شباته  على 
وت��اأه��ي��ل��ه��ن �ج��ت��م��اع��ي��اً وث��ق��اف��ي��اً �إىل 

جانب تزويدهن باملهار�ت �لقيادية.
�خلطة  �لج����ت����م����اع  و�����ش���ت���ع���ر����س 

�جلديدة  �ل�شرت�تيجية  و�لأه���د�ف 
خالها  م����ن  مت  ح���ي���ث  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
�إد�رة  جمل�س  ع�شو�ت  مهام  حتديد 
�لنقاط  ت����رّك����زت  ف��ي��م��ا  �جل��م��ع��ي��ة 
تطوير  ط��رق  على  �أي�شاً  �ملطروحة 
خمرجات جمعية مر�شد�ت �لإمار�ت 
تو�كب  ب��ر�م��ج وم�شاريع  م��ن خ��ال 

�لع�شر وتخدم �لفئة �مل�شتهدفة.
�جلمعية  �إد�رة  جم���ل�������س  وي�������ش���م 
م��ن مرمي  ك��ا  �جل��دي��دة  بت�شكيلته 
موؤ�ش�شة  ع������ام  م����دي����ر  �ل���رم���ي���ث���ي 
�أب���وظ���ب���ي  �ل���ت���ن���م���ي���ة �لأ�����ش����ري����ة يف 
جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
و�لع�شو�ت  �لإم����������ار�ت  م���ر����ش���د�ت 
�ل��ع��ن��ود �ل��ور���ش��و مم��ث��ل��ة �إم�����ارة دبي 
�إم��ارة �ل�شارقة  ورمي بن كرم ممثلة 
و�أ����ش���م���اء �حل���م���ر�ين مم��ث��ل��ة �إم�����ارة 
ممثلة  �ل���غ���ف���ل���ي  و�أم����������ل  ع����ج����م����ان 

�ل�شحي  وم���رمي  �لقيوين  �أم  �إم����ارة 
وعائ�شة  �خليمة  ر�أ���س  �إم���ارة  ممثلة 
�لفجرية.  �إم���ارة  ممثلة  �ل�شريدي 
وق�����ال�����ت ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ���ة ج���و�ه���ر 
�ل��ق��ا���ش��م��ي �ن �ل��ن�����ش��اط �لإر�����ش����ادي 
وتطوير  تنمية  يف  كبري�ً  دور�ً  يلعب 
ق������در�ت �لأف�������ر�د خ��ا���ش��ة �لأط���ف���ال 
على  �لعتماد  خ��ال  م��ن  و�لنا�شئة 
�لذ�ت وحب �ل�شتك�شاف و�لرغبة يف 
�ملجتمع  �إىل خدمة  و�ل�شعي  �لعطاء 
ل���ذل���ك ك���ان���ت �حل���رك���ة �لإر����ش���ادي���ة 
 1973 ع������ام  يف  �ن���ط���ل���ق���ت  �ل����ت����ي 
�أوىل �جلمعيات  �ل�شارقة من  باإمارة 
�لإمار�ت  دول��ة  تاأ�شي�س  و�كبت  �لتي 
�إىل توظيف  �ملتحدة و�شعت  �لعربية 
يعود  فيما  وبناتها  �أب��ن��ائ��ه��ا  ط��اق��ات 
ع��ل��ى جمتمعهم  و�ل���ف���ائ���دة  ب��ال��ن��ف��ع 

ودولتهم.

��شرت�تيجية  �أن  �شموها  و�أ���ش��اف��ت 
�مل�شتقبلي  وتوجهها  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�ل�شباب  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي 
حمور  هي  لدينا  و�لفتاة  و�ل�شابات 
منا  يتطلب  وه���ذ�  �ل��ق��ي��ادة  �ه��ت��م��ام 
����ش��ت��ث��م��ار ق��در�ت��ه��ا م��ن��ذ �ل�����ش��غ��ر يف 
خم��ت��ل��ف �ل���ن���و�ح���ي وت��ن��م��ي��ت��ه��ا من 
�ملوؤ�ش�شات  ودع�������م  ت����وف����ري  خ�����ال 
وت��ع��ت��ر �حلركة  ل��ه��ن  �مل��خ�����ش�����ش��ة 
�لإر�شادية عن�شر� رئي�شيا ومهما يف 
��شتثنائية  وم��ه��ار�ت  ق���در�ت  تنمية 
مو��شلة  م��ن  لب���د  ل��ذل��ك  للفتيات 
�لعمل و�لتخطيط لبناء وتطوير ما 
بد�أناه يف هذ� �ملجال و�أنا على ثقة باأن 
�لأيدي و�لأ�شو�ت �لإمار�تية �ملوحدة 
���ش��ت��ج��ع��ل م���ن �حل���رك���ة �لإر����ش���ادي���ة 
 . دولتنا  ومل�شتقبل  لنا  فخٍر  م�شدر 
�لقا�شمي  �ل�شيخة جو�هر  و�ختتمت 

قائلة �ن قيادة دولة �لإم��ار�ت ت�شع 
�شعبها يف مقدمة �هتماماتها وتويل 
�أولوية  و���ش��ي��دة  وف��ت��اة  طفلة  �مل����ر�أة 
ومل  �لتنموية  م�شاريعها  يف  خا�شة 
مبادرة  �أو  فكرة  �أي  �حلكومة  ترتك 
�إل  وفئاته  للمجتمع  م�شلحة  فيها 
..م���ع���رب���ة عن  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  �إىل  ���ش��ع��ت 
ملو�هب  �لعنان  �إط��اق  باأن  �عتقادها 
�لإم����ار�ت يف جمال  فتيات  وق����در�ت 
�حل���رك���ة �لإر�����ش����ادي����ة ي��ت��ط��ل��ب من 
مل�شاعدة  و�ل��رع��اي��ة  �ل��دع��م  �جلميع 
�جل��م��ع��ي��ة ع���ل���ى حت��ق��ي��ق �أه���د�ف���ه���ا 
�ملنبعث  �ل�شوء  ي�شلنا  منارة  لتكون 

منها بامل�شتقبل.
ت��وج��ه��ت �شمو  ويف خ��ت��ام �لج��ت��م��اع 
بال�شكر  �لقا�شمي  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة 
جمل�س  ع�������ش���و�ت  �إىل  و�لم���ت���ن���ان 
�لإم�����ار�ت  م��ر���ش��د�ت  ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة 

على ح�شورهن و�هتمامهن بتطوير 
بامل�شوؤولية  و�ل��ت��ز�م��ه��ن  �جل��م��ع��ي��ة 
�ملجتمعية جتاه تنمية �ملجتمع و�لتي 
�ل��وط��ن��ي �لرفيع  ت��ن��م ع���ن ح�����ش��ه��ن 
..م��وؤك��دة �شرورة  ب��ه  �ل��ذي يتمتعن 
�إبر�ز دور جمعية مر�شد�ت �لإمار�ت 
يف  �لإر���ش��ادي��ة  باحلركة  �لنهو�س  يف 

�لدولة.
مر�شد�ت  ج��م��ع��ي��ة  �ن  �ىل  ي�������ش���ار 
�إىل  تاأ�شي�شها  منذ  �شعت  �لإم�����ار�ت 
�لفتيات  م����ه����ار�ت  وت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
ك��ب��ري يف حتقيق  ب�����ش��ك��ل  و�أ���ش��ه��م��ت 
و�شقل  بتطوير  �ملتمثلة  �لأه����د�ف 
�ملهار�ت �لإبد�عية و�ملعرفية وغر�س 
�لفتاة  ل���دى  �جل��م��اع��ي  �ل��ع��م��ل  روح 
م�شاركتها  خ���ال  م���ن  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�جلمعية  و�أن�������ش���ط���ة  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
�إميان  من  �نطاقاً  �إليها  و�نت�شابها 
باأن �ملعرفة �لتي �شتح�شل  �جلمعية 
عليها �لفتاة �شت�شاعدها يف م�شريتها 
�لدر��شية و�ملهنية ويف حياتها �لعامة 

على حد �شو�ء.

•• ال�صارقة-وام:

ن��اق�����س �مل��ج��ل�����س �ل����ش���ت�������ش���اري ب���اإم���ارة 
�ل�������ش���ارق���ة ���ش��ي��ا���ش��ة د�ئ�������رة �خل���دم���ات 
�لجتماعي  �لدعم  و�شور  �لجتماعية 
�لذي تقدمه لاأ�شرة وخدماتها يف دور 

�لرعاية . 
ك��م��ا �ق���ر ت��ع��دي��ل ق���ان���ون ب�����ش��اأن �مل����و�رد 

�لب�شرية لإمارة �ل�شارقة.
وت��ف�����ش��ي��ا ت���ن���اول �أع�������ش���اء �مل��ج��ل�����س يف 
لدور  �أع��م��ال��ه  �شمن  �ل��ع��ا���ش��رة  جل�شته 
�ل���ث���اين م���ن �لف�شل  �ل���ع���ادي  �لن��ع��ق��اد 
ملناق�شة  �ملخ�ش�شة  �لتا�شع  �لت�شريعي 
�لجتماعية  �خل���دم���ات  د�ئ����رة  �شيا�شة 
تقدمه  �ل��ذي  �لجتماعي  �ل��دع��م  �شور 
ل���اأ����ش���رة وخ��دم��ات��ه��ا يف دور  �ل����د�ئ����رة 
�ل��رع��اي��ة م��ق��دم��ني �ق��رت�ح��ات��ه��م فيما 
وخدمات  �لجتماعية  �ل��رع��اي��ة  يخ�س 
حماية  وخ����دم����ات  �مل���ن���زل���ي���ة  �ل���رع���اي���ة 
و�لتاأهيل  �لجتماعي  و�لدعم  �ل�شعفاء 
بالدر��شات  و�ل��ق��ي��ام  �مل��ح��ت��اج��ة  للفئات 

و�لبحوث �لجتماعية.
�شهدت �جلل�شة �شعادة خولة �ملا رئي�س 
�مل��ج��ل�����س �ل���ش��ت�����ش��اري و����ش���ع���ادة عفاف 
د�ئ���رة �خلدمات  رئي�س  �مل���ري  �إب��ر�ه��ي��م 
�لجتماعية و معاونيها - يو�شف يعقوب 
لقطاع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  �مل��ن�����ش��وري 
�لأف������رع و�أح���م���د �ب��ر�ه��ي��م �مل��ي��ل �ملدير 
�مل�شاندة  �خل���دم���ات  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لتنفيذي  �ملدير  �لزعابي  عبيد  وعلياء 
�لجتماعي  و�ل�شمان  �لتنمية  لقطاع 
�إد�رة  وم����وزة حم��م��د �ل�����ش��وي��دي م��دي��ر 
علي  �آل  عبد�هلل  وخلود  �ملوؤ�ش�شي  �لأد�ء 

وعبد�هلل  �ملنزلية  �لرعاية  �إد�رة  مدير 
ب��ن ه��وي��دن م��دي��ر ف��رع �ل��ذي��د و مرمي 

ماجد �ل�شام�شي مدير فرع �حلمرية.
�أحمد  للمجل�س  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  ت���ا  و 
�شعيد �جلرو�ن �ملو�شوع �لعام للمناق�شة 
مو�شحا �نه وفقا للمر�شوم �لأمريي رقم 
�خلدمات  د�ئرة  1995تتوىل  ل�شنة   9
�ل�شارقة تقدمي  �لجتماعية يف حكومة 
ووقائية  ع��اج��ي��ة  �ج��ت��م��اع��ي��ة  خ��دم��ات 
و�إمن��ائ��ي��ة وف��ق��اً لأف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات يف 
و�حلماية  و�ل���رع���اي���ة  �ل�����ش��م��ان  جم���ال 
و�ملجموعات  و�لأ�شر  لاأفر�د  و�لتاأهيل 
من ذوي �لظروف �لجتماعية �خلا�شة 
ظروفهم  م���ع  �ل��ت��ك��ي��ف  م���ن  لتمكينهم 
بيئتهم  م���������و�رد  م�����ن  و�����ش���ت���ف���ادت���ه���م 
ب���ه���م حلياة  ل���ل���و����ش���ول  وم�����ش��اع��دت��ه��م 
در��شة  �لد�ئرة على  تعمل  كرمية.. كما 
�حللول  لإي��ج��اد  �لجتماعية  �مل�شكات 
ودع����م �ت���خ���اذ �ل���ق���ر�ر ����ش��ه��ام��ا م��ن��ه��ا يف 
�إمارة  ملجتمع  �مل�شتد�مة  �لتنمية  عملية 
يود  �ل���د�ئ���رة  �أدو�ر  ولأه��م��ي��ة  �ل�����ش��ارق��ة 
�ملو�شوع  ه��ذ�  مناق�شة  �لطلب  مقدمو 

حتقيقا لغاليات �ل�شالح �لعام.
�أك������دت رئ��ي�����ش��ة �مل��ج��ل�����س خ���ول���ة عبد  و 
د�ئرة  �أه��م��ي��ة  كلمتها  �مل��ا يف  �ل��رح��م��ن 
�نها  �خل����دم����ات �لج��ت��م��اع��ي��ة م�����ش��رية 
د�ئ��رة هامة وحيوية نعول عليها كثري�ً 
يف تلبية حاجات �شر�ئح كثرية ومتعددة 
�لرعاية  �أن  �ىل  م�شرية   .. جمتمعنا  يف 
و�له���ت���م���ام و�ل���دع���م �ل����احم����دود من 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ق��ب��ل ���ش��اح��ب 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
�ل�شارقة  �إم����ارة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 

�أدو�رها  �أد�ء  يف  ي�شاعدها  �لد�ئرة  لهذه 
ومهامها..

و�لتوجيهات  �لكرمية  بالرعاية  م�شيدة 
�لبَنّاءة من قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم 
�ل�����ش��ارق��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ج���و�ه���ر بنت 
�لقا�شمي رئي�شة �ملجل�س �لأعلى  حممد 

ل�شوؤون �لأ�شرة .
وتابعت �نه م�شت �شنو�ت عدة على �آخر 
مناق�شة متت ل�شيا�شة هذه �لد�ئرة حتت 
�ملجتمعي  �حل����ر�ك  �أن  و  �مل��ج��ل�����س  ق��ب��ة 
�شهدتها  �ل���ت���ي  �ل���ع���دي���دة  و�مل���ت���غ���ري�ت 
دول��ت��ن��ا ع��ام��ًة و�إم��ارت��ن��ا خ��ا���ش��ًة �أف���رزت 
و�قعاً �جتماعياً جديد�ً يحتم على هذه 
�أجنحتها  وم��د  مظلتها  تو�شيع  �ل��د�ئ��رة 
لتغطي �حلاجات �ملتز�يدة خلدماتها مع 
دخول �لعديد من �ل�شر�ئح يف �ملنظومة 

�لجتماعية �لتي حتتاج للم�شاعدة .
متمنية �أن تو�كب �لد�ئرة هذه �ملتغري�ت 
وخططها  وبر�جمها  �آلياتها  تكون  و�أن 
ت��وف��ري خ��دم��ات �جتماعية  ع��ل��ى  ق����ادرة 
ر�قية ومتميزة و�أن تكون على قدر هذ� 

�لتحدي.
�أن  ول��ف��ت �ىل �ن����ه و ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن 
�شيا�شة  ن��اق�����س  �أن  ل���ه  ���ش��ب��ق  �مل��ج��ل�����س 
�لف�شول  يف  ع���دي���دة  م�����ر�ت  �ل����د�ئ����رة 
�لت�شريعية �ل�شابقة �إل �أن طرح �شيا�شتها 
للنقا�س يف هذه �جلل�شة ياأخذ ُبعد�ً �آخر 
و�أه��م��ي��ة ك���رى ك���ون ه���ذه �ل���د�ئ���رة هي 
�ملعنية �لأوىل برعاية �لفئات �ل�شت �لتي 
حددها �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة يف 
خطابه يف �جلل�شة �لفتتاحية للمجل�س 
بالإ�شافة �إىل فئة متو�شطي وحمدودي 
بكو�درها  �أن���ه���ا  �مل����وؤك����د  وم����ن  �ل���دخ���ل 

من  �كت�شبوه  ومب���ا  و�خل��اق��ة  �مل��ب��دع��ة 
رعايتهم  �شنى  ط��و�ل  مرت�كمة  خ��ر�ت 
�مل�شتحقة  �ل��ف��ئ��ات  ل��ك��اف��ة  وخ��دم��ت��ه��م 
للرعاية يف جمتمعنا قادرة باإذن �هلل على 
حتقيق تطلعات �شموه وو�شع توجيهاته 
ب�شاأن تلك �لفئات مو�شع �لتنفيذ خدمًة 

لأبناء �إمارتنا �لعزيزة �ل�شارقة.
رئي�شة  �مل��ري  �أ���ش��ادت عفاف  من جانبها 
باهتمام  �لجتماعية  �خل��دم��ات  د�ئ���رة 
وحر�شه  بالد�ئرة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س 
�ل���د�ئ���م ع��ل��ى دع���م �أع��م��ال��ه��ا وم���ا تقوم 
ب��ه��ا م��ن ج��ه��ود خل��دم��ة �مل��و�ط��ن��ني من 

�مل�شتحقني لاإعانة.
و�أعربت عن تقديرها للمتابعة �مل�شتمرة 
�ل�شت�شاري  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  ق��ب��ل  م��ن 
يف  �ملحلية  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  ملختلف 
باخلدمات  يت�شل  م��ا  �شيما  ل  �لإم����ارة 
ل��ل��م��و�ط��ن��ني م��ن��وه��ة يف هذ�  �مل���ق���دم���ة 
�لد�ئمة  �ملجل�س  جلان  بتو��شل  �ل�شدد 
�لجتماعية  �خل�����دم�����ات  د�ئ���������رة  م�����ع 
كان  قيمة  تو�شيات  ب��ط��رح  و�هتمامها 
�لد�ئرة  بخدمات  �لرتقاء  نتائجها  من 
يف  �ل���ري���ادي  دوره����ا  �أد�ء  م��ن  ومتكينها 
فئات  ملختلف  �ل��ك��رمي��ة  �حل��ي��اة  ت��وف��ري 

�ملجتمع وبالأخ�س �لفئات �مل�شت�شعفة.
�أن د�ئ��رة �خلدمات  �إىل  ����ش��ارت �مل��ري  و 
يف  �أن�شاأت  �ل�شارقة  ب��اإم��ارة  �لجتماعية 
�إل   1984 ع���ام  �أغ�����ش��ط�����س  م��ن  �لأول 
�حلديث  بتنظيمها  ظهورها  ت��اري��خ  �أن 
يعود للثاين و�لع�شرين من نوفمر عام 
�لأمريي  �ملر�شوم  �شدر  حني   1995
�أ�شبحت  و�ل���ذي   1995 ل�شنة   9 رق��م 
مبوجبه  �لجتماعية  �خل��دم��ات  د�ئ���رة 

�ل�شارقة  ح���ك���وم���ة  يف  حم��ل��ي��ة  د�ئ�������رة 
�لرعاية  دور  باإن�شاء  �ل��د�ئ��رة  وتخت�س 
�لرعاية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  �لجتماعية 
�ل�شعفاء  ح��م��اي��ة  وخ���دم���ات  �مل��ن��زل��ي��ة 
و�لتاأهيل  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��دع��م  وت��ق��دمي 
بالدر��شات  و�ل��ق��ي��ام  �مل��ح��ت��اج��ة  للفئات 

و�لبحوث �لجتماعية.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �أن  و�أك��������دت 
�لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة هو 
و�ملوجه  �ل�شر  دع��م  يف  �لف�شل  �شاحب 
�لد�ئم لتاأمني �شبل �حلياة �لكرمية لكل 

مو�طن ومو�طنة.
يف  و�لع�شو�ت  �لأع�����ش��اء  ت��د�خ��ل  بعدها 
طرح �لع�شر�ت من �لنقاط �حليوية ب�شاأن 
�لدعم �لجتماعي �لذي تقدمه �لد�ئرة 
لاأ�شرة وخدماتها يف دور �لرعاية حيث 
�قرت�حاتهم  وع�����ش��وة  ع�شو�   27 ق��دم 
�لجتماعية  �ل��رع��اي��ة  ب�شاأن  و�أ�شئلتهم 
�مل��ن��زل��ي��ة وخدمات  �ل��رع��اي��ة  وخ���دم���ات 
�لجتماعي  و�ل��دع��م  �ل�شعفاء  حماية 
و�لقيام  �مل��ح��ت��اج��ة  ل��ل��ف��ئ��ات  و�ل��ت��اأه��ي��ل 
�لجتماعية.  و�ل���ب���ح���وث  ب���ال���در�����ش���ات 
�مل���ري يف معر�س رده���ا على  و�أو���ش��ح��ت 
�خلدمات  د�ئ��رة  �أن  �لأع�شاء  ت�شاوؤلت 
قطاعات  �أرب����ع����ة  ت�����ش��م  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
�لجتماعي  �ل�شمان  قطاع  هي  رئي�شية 
وقطاع �لرعاية و�حلماية �لجتماعية و 
لقطاع  بالإ�شافة  �ملجتمع  خدمة  قطاع 
خدماتها  ت��ق��دم  و  �مل�����ش��ان��دة  �خل���دم���ات 
مدينة  يف  �لرئي�شي  مقرها  خ��ال  م��ن 
�أف��رع يف كل  �ل�شارقة �ىل جانب ثمانية 
م��ن خ��ورف��ك��ان و ك��ل��ب��اء و دب���ا �حل�شن 

�مل����د�م و مليحة  �ل��ب��ط��ائ��ح و  �ل��ذي��د و  و 
د�ئ����رة �خلدمات  ت�����ش��رف  و  و �حل��م��ري��ة 
د�ر  على  �ل�شارقة  بحكومة  �لجتماعية 
ومركز  �لر�شد  و�ح��ات  و  �مل�شنني  رعاية 
�مل��ر�أة و د�ر �لرعاية �لجتماعية  حماية 
لاأطفال و د�ر �لمان لتجتمع كل هذه 
�مل�شت�شعفني  حماية  و  لرعاية  �لد�ر�ت 
حتقيقا  �ل��ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن  باملجتمع 
�أن  �ملري  و�أو�شحت   . حلياة كرمية لهم 
تعمل على  �لجتماعية  د�ئرة �خلدمات 
ت��ق��دمي ك��ل �خل��دم��ات �ل��ت��ي م��ن �شاأنها 
يف  �لفئات  ملختلف  �ل�شتقر�ر  حتقق  �أن 
�شاحب  توجيهات  خ��ال  م��ن  �ملجتمع 
�ل�شمو حاكم �ل�شارقة �لذي يركز د�ئما 
ع��ل��ى ب���ذل �مل��زي��د م��ن �جل��ه��د و�لعطاء 
�أطفال  و�لأ�����ش����ر  ب����الأف����ر�د  ل��اه��ت��م��ام 
حلياة  بهم  و���ش��ول  �ل�شن  وك��ب��ار  ون�شاء 

�منه و م�شتقرة .
�مل�شاعد�ت  ق��ي��م��ة  �أن  �إىل  و�أ�������ش������ارت 
يف  �ل��د�ئ��رة  قدمتها  �ل��ت��ي  �لجتماعية 
�ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي ب��ل��غ��ت م���اي���ق���ارب 150 
م��ل��ي��ون دره�����م ����ش��ت��ف��اد م��ن��ه��ا 9177 
�ملتابعة  خ��ال  وم��ن  وم��و�ط��ن��ة  مو�طنا 

ودر�����ش���ة �حل�����الت ت��ب��ني وج����ود حالت 
�إنعا�شهم  مت  �ل��ع��اج��ل  للتدخل  ب��ح��اج��ة 
�لر�حة  ���ش��ب��ل  ل��ت��وف��ري  ع��اج��ل��ة  ب�����ش��ف��ة 
من  �مل�شتفيدين  ع��دد  وبلغ  و�ل�شتقر�ر 
�ل�شارقة  م��دي��ن��ة  يف  �ل��ع��اج��ل  �ل��ت��دخ��ل 

.2016 عام  يف  حالة   391
د�ئ���رة  ���ش��ي��ا���ش��ة  و���ش��ب��ق جل�شة م��ن��اق�����ش��ة 
للت�شديق  �لجتماعية جل�شة  �خلدمات 
بعدها  �ل�شابقة  �جلل�شة  حم�شر  على 
م�شروعات  ب��ن��د  �شمن  �مل��ج��ل�����س  ن��اق�����س 
م�ش�روع  �للجان  م��ن  �ملحالة  �ل��ق��و�ن��ني 
قانون ب�شاأن تعديل �لقانون رقم 6 ل�شنة 
لإمارة  �لب�شرية  �ملو�رد  ب�شاأن  2015م 
�ل�شارقة بح�شور �لدكتور طارق �شلطان 
�لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ���رة  ب��ن خ��ادم رئي�س 
عام  مدير  ن�شار  بن  من�شور  و�مل�شت�شار 
�لإد�رة �لقانونية مبكتب �شمو �حلاكم و 
عبد �هلل �شامل �مل�شوي مدير د�ئرة �ملو�رد 
�لب�شرية وهيثم خالد �شهيل مدير �إد�رة 

�أنظمة �ملو�رد �لب�شرية .
خادم  بن  �شلطان  ط��ارق  �لدكتور  و�أ�شار 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أن  �إىل 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 

يويل  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�ه��ت��م��ام��ا ك��ب��ري� ل��ك��ل م��ا م��ن ���ش��اأن��ه �أن 
للمو�طنني  �ل���ك���رمي���ة  �حل����ي����اة  ي���وف���ر 
�ل�شعادة عليهم ول يخفى على  و�إدخ��ال 
بها  يقوم  �لتي  و�ملكرمات  �ملبادر�ت  �أحد 
�مل�شتوى  �إىل  ب��الأ���ش��رة  للو�شول  �شموه 
زيادة  وم��ن��ه��ا  �ل��ك��رمي��ة  للحياة  �ل��ائ��ق 
�حلد �لأدنى مل�شتوى �لر�تب للموظفني 
و�ملتقاعدين �إىل 12 �ألف درهم وكذلك 
م��ن��ح �مل��وظ��ف��ة �إج�����ازة و���ش��ع ت�����ش��ل �إىل 
�لر�شاعة  �شاعات  وكذلك  يوما   120
مل���دة ع���ام ك��ام��ل ت��ب��د�أ ب��ع��د �لن��ت��ه��اء من 
من  �لكثري  من  و�لعديد  �لو�شع  �إج��ازة 
ت�شب جميعها يف �شالح  �لتي  �مل��ب��ادر�ت 
�لأ����ش���رة و�مل����و�ط����ن..و ت��ق��دم ب���ن خادم 
ل�شموه بعظيم �ل�شكر و�لتقدير على كل 

ما يقوم به ل�شالح �أبناءه �ملو�طنني.
بعدها تا �لع�شو �أمين عثمان �لباروت 
تقرير  �لقانونية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  مقرر 
م�شروع �لقانون .. و�شادق �ملجل�س على 
م�شروع قانون ب�شاأن تعديل �لقانون رقم 
6 ل�شنة 2015م ب�شاأن �ملو�رد �لب�شرية 

لإمارة �ل�شارقة.

جواهر القا�شمي تثني على اهتمام ال�شيخة فاطمة باملوؤ�ش�شات املجتمعية

ا�شت�شاري ال�شارقة يناق�س �شيا�شة دائرة اخلدمات الجتماعية 
ويقر تعديل قانون ب�شاأن املوارد الب�شرية 

فعاليات منوعة ينفذها املركز التخ�ش�شي لطب الأ�شنان بعجمان
•• عجمان ـ الفجر 

ن��ظ��م �مل���رك���ز �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي ل��ط��ب �ل���ش��ن��ان مبنطقة 
�لوقائي  �لطب  �إد�رة  مع  وبالتعاون  �لطبية  عجمان 
�لنفلونز�  تطعيم  ح��ول  توعوية  حما�شرة  بعجمان 
�خ�شائي  حم��م��ود  لينا  �ل��دك��ت��ورة  قدمتها  �ملو�شمية 
�إد�رة  �شيدة عجيب من  ، ومب�شاركة من  عامة  �شحة 
�أنو�ع  ب��ي��ان  �ملحا�شرة  ت��ن��اول��ت  �ل��وق��ائ��ي، وق��د  �ل��ط��ب 
�لح�شائيات  �إىل  �ل�شارة  مع  و�أعر��شها   ، �لنفلونز� 
، وموؤكدة  �لعاملية �خلا�شة باإعد�د �مل�شابني بها عاملياً 

ب��د�ي��ة �ملو�شم  �ل��ل��ق��اح��ات قبل  �أه��م��ي��ة �خ��ذ ه��ذه  على 
من  للحد  وك��ذل��ك  بها،  �ل���ش��اب��ة  خطر  م��ن  للتقليل 
تغري  نتيجة  �شنوياً  �ملر�شي  ت�شيب  �لتي  �لع��ر����س 

�لفريو�س.
كما نظمت �د�رة �ملركز جل�شة ع�شف ذهني لاأهد�ف 
مرمي  �لدكتورة  ��شر�ف  حتت  �ملركز  لطاقم  �ل�شنوية 
 ، �ملركز، ومب�شاركة و��شعة من �طباء  �ملهريي مديرة 
خال  مت  حيث  باملركز،  و�د�ري���ني  ومتري�س  وفنيني 
جل�شة �لع�شف �لذهني تقدمي جمموعة من �لهد�ف 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��م��رك��ز ع��ل��ى �خ��ت��اف �إد�ر�ت������ه و�ق�����ش��ام��ه ، 

لو�شع  �مل��وظ��ف��ني  قبل  م��ن  �له����د�ف  ه��ذه  ومناق�شة 
كما مت  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  خ��ال  لتطبيقها  �ملنا�شبة  �لآل��ي��ة 
ط���رح جم��م��وع��ة م��ن �له����د�ف �ل��ت��ي ت��خ��دم توجهات 

�حلكومة لعام �خلري.
وم����ن ج���ان���ب �آخ�����ر ن��ظ��م �مل���رك���ز �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي لطب 
�أم دي جوزمان  �لأ�شنان حفل ود�ع للممر�شة مرليتا 
ببذلها  ق��ام��ت  �ل��ت��ي  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى  لتكرميها  وذل���ك 
خال عملها يف �ملركز �لتخ�ش�شي منذ بد�ية ت�شغيله 
وز�رة  �لعمل حتت نطاق  �ملمتد يف  لعطائها  ، وكذلك 
وقد   ، ع��ام��ا،   33 حل���و�يل  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة 

�لعارمة  �شعادتها  عن  �حلفل  خ��ال  �ملمر�شة  ع��رت 
�لعو�م  �ملوظفني خال هذه  �لعديد من  لعملها مع 
م��ن خ��ال عملها يف  بها  �لتي حظيت  و�ل�����ش��د�ق��ات   ،

خمتلف �لد�ر�ت.
�ل��ه��د�ي��ا �لتذكارية  ب��ت��ق��دمي  �مل��رك��ز  ك��م��ا ق���ام ط��اق��م 
ل��ل��م��م��ر���ش��ة )م��رل��ي��ت��ا( م��ع��ري��ن ف��ي��ه��ا ع���ن �شكرهم 
�أ�شادت  جهتها  م��ن  �ل��ع��م��ل،  يف  �مل��ت��م��ي��زة  مل��ج��ه��ود�ت��ه��ا 
�لدكتورة مرمي �ملهريي مديرة �ملركز باجلهود �ملثمرة 
�لتي بذلتها �ملر�شة ، و�أعمالها �ملتميزة يف �لعمل بروح 

�لفريق �لو�حد �لتي تتمتع بها. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�لف   122 بقيمة  �شيكاً  �خلريية  لاأعمال  �خليمة  ر�أ���س  موؤ�ش�شة  قدمت 
و400 درهم لهيئة �لأعمال �خلريية لكفالة 17 يتيما يف عدد من �لبلد�ن 
�ليتيم  كفالة  تكلفة  تبلغ  كاملة حيث  �شنو�ت   4 ملدة  و�لإ�شامية  �لعربية 

�لو�حد 1800 درهم �شنويا .
و�أكد حممد جكه �أمني عام موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة لاأعمال �خلريية خال 
و�خلدمات  �مل�����ش��اع��د�ت  م�شئول  �ل�شحي  عبيد  ر����ش��د  �إىل  �ل�شيك  ت�شليم 
مع  �لتعاون  على  �ملوؤ�ش�شة  حر�س  �خل��ريي��ة  �لأع��م��ال  هيئة  يف  �ملجتمعية 
�أ�شكاله  بكافة  بالدولة  و�لإن�شاين  �لعمل �خلريي  مثياتها من موؤ�ش�شات 
و�لذي ي�شب يف بوتقة خدمة �لفقر�ء و�ملحتاجني وم�شاعدتهم على �لعي�س 

بحياة كرمية هانئة. 
�لعمل  �ملوؤ�ش�شة يف جمال  دور  لتعزيز  تاأتي  �ملبادرة  ب��اأن هذه  و�أ�شاف جكه 
�خلريي �خلارجي مبا ين�شجم مع توجيهات �لقيادة �لر�شيدة �لذي يق�شي 

بتفعيل �لعمل �لن�شاين و�خلريي ول �شيما يف عام �خلري . 
ومن جانبه ثمن م�شئول �مل�شاعد�ت و�خلدمات �ملجتمعية يف هيئة �لأعمال 
�خلريية مبادرة موؤ�ش�شة مبادرة موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة لاأعمال �خلرية يف 
دعم �لهيئة يف هذ� �جلانب و�لذي يعك�س مدى �لتعاون و�لتن�شيق �لقائم 
بني موؤ�ش�شات �لعمل �خلريي و�لإن�شاين يف �لدولة و�شعيها �لد�ئم لتقدمي 
وخارجها  �لدولة  د�خ��ل  �مل�شتحقة  للحالت  �ملمكنة  �مل�شاعد�ت  �أ�شكال  كل 
�ألف   70 �أكر من  �إىل  �لهيئة و�شل  �أن عدد �لأيتام �لذين تكفلهم  و ذكر 
يتيم يف خمتلف بلد�ن ودول �لعامل يف �إطار حر�شها على رعاية هذه �لفئة 
�لهامة من �ملجتمعات.  و�أو�شح جكه باأنه كان خلريية ر�أ�س �خليمة �لعام 
�شيكاً  �خلريية  �لرحمة  ت�شليم  خ��ال  من   ، �ي�شاً  مماثل  م�شروع  �ملا�شي 
�لفقرية  �ل��دول  يتيم يف بع�س   39 ع��دد  لكفالة  دره��م  �ل��ف   280 بقيمة 

و�ملحتاجة و ملدة 4 �شنو�ت �أي�شا. .

خريية راأ�س اخليمة تكفل 17 
يتيما يف بلدان عربية وا�شالمية

•• ال�صارقة -وام:

بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��دم 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
�أ�شرة  �ل�����ش��ارق��ة ���ش��ب��اح �م�����س و�ج���ب �ل��ع��ز�ء �إىل 
�لذي  �ل��ظ��ه��وري  حممد  �شليمان  �ل��وط��ن  �شهيد 
عملية  يف  �لوطني  و�ج��ب��ه  �أد�ئ���ه  خ��ال  ��شت�شهد 
�إعادة �لأمل �شمن �شفوف �لتحالف �لعربي �لذي 

مع  ل��ل��وق��وف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ت��ق��وده 
�ل�شرعية يف �ليمن.

�ل��ع��ز�ء يف   و�أع����رب �شموه خ��ال زي��ارت��ه ملجل�س 
و�شادق  تعازيه  خال�س  ع��ن  �حل�شن  دب��ا  مدينة 
�لقدير  �لعلي  �ل�شهيد د�عيا �هلل  مو��شاته لأ�شرة 
منازل  ي��ن��زل��ه  و�أن  رح��م��ت��ه  ب��و����ش��ع  ي��ت��غ��م��ده  �أن 
و�أن ي�شكنه ف�شيح  �ل�شديقني و�ل�شهد�ء و�لأبر�ر 

جناته و�أن يلهم ذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.

حاكم ال�شارقة يقدم واجب العزاء 
يف �شهيد الوطن �شليمان الظهوري
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جمل�س التعليم بال�شارقة يطلق ثاين مبادراته ليعام اخلري 
•• ال�صارقة -وام:

�شمن  �خل��ري  لعام  م��ب��ادر�ت��ه  ث��اين  للتعليم  �ل�شارقة  جمل�س  �أط��ل��ق 
�إعان  م��ع  تز�منا  �ملقبلة  �ملرحلة  تنفيذها  يعتزم  م��ب��ادر�ت  حزمة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل 2017 عاما للخري. ووزع عدد من موظفي �ملجل�س - يتقدمهم 
علي �حلو�شني �لأمني �لعام بالإنابة - طرود� غذ�ئية و�شحية على 

�لأ�شر �ملحتاجة يف منطقة �ل�شبخة لتوعيتهم بالنظافة �لعامة.
و�أكد �حلو�شني �أن �إطاق �ملبادرة ياأتي يف �إطار حر�شهم على �لتفاعل 
و�لعطاء  �خل��ري  حب  ثقافة  وتر�شيخ  �مل��ب��ادرة  مع  �مل�شتمر  �لإيجابي 
لاآخرين وعمل �ملعروف ومد يد �لعون وحتقيق لتكافل �لجتماعي 

حيث و�شع �ملجل�س كل �هتماماته يف �شبيل تطبيق توجيهات �شاحب 
2017 عام �خلري  ب��اأن يكون عام  �لدولة حفظه �هلل  �ل�شمو رئي�س 
�أوىل مبادر�ت �ملجل�س و�لتي كانت حتت  �أن  �إىل  و�أ�شار  يف �لإم��ار�ت. 
�لأ�شخا�س  �أم��ي��ة  حم��و  و����ش��ت��ه��دف��ت  �ل�����ش��ع��ادة  ي�شتحقون  م�شمى 

�لأميني.. موؤكد� �أن �لفرتة �ملقبلة �شت�شهد �إطاق مبادر�ت �أخرى.
�أنه  �ملجل�س  �ل�شحية يف  �لرعاية  ق�شم  م�شوؤولة  ب�شري  رجاء  وذك��رت 
جرى توزيع مو�د غذ�ئية على �لأ�شر �ملحتاجة وذوي �لدخل �ملحدود 
�لأ�شر  وتوعية  �لتنظيف  م�شتلزمات  �إىل  �إ�شافة  �ل�شبخه  مبنطقة 
�إىل  م�شرية  �ملنزلية..  �لبيئة  ونظافة  �ل�شخ�شية  �لنظافة  باأهمية 
يف  دوره���ا  ل��ت��وؤدي  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  تر�شيخ  على  �مل��ب��ادرة  تركيز 

خدمة �لوطن و�مل�شاهمة يف م�شريته �لتنموية.

�شرطة ابوظبي تفوز بجائزة الكونغر�س العاملي للموارد الب�شرية
•• اأبوظبي-وام:

للمو�رد  �لعاملي  �لكونغر�س  بجائزة  �بوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  ف��ازت 
�ملو�رد  ع��ام  مدير  �لكتبي  باحلبالة  �شامل  عبيد  �لعميد  ت�شلم  و   . �لب�شرية 
�لهند  �أقيم موؤخر�ً يف  �لذي  �بوظبي �جلائزة يف �حلفل  �لب�شرية يف �شرطة 

بح�شور �شعادة حممد �شالح �لطنيجي �لقن�شل �لعام لاإمار�ت يف �لهند.
�لكونغر�س  ب��ج��ائ��زة  �ل��ف��وز  �ن  �لكتبي  باحلبالة  ���ش��امل  عبيد  �لعميد  و�أك���د 
للجهود  �أبوظبي جاء ثمرة  ل�شرطة  �جن��از�ً  يعتر  �لب�شرية  للمو�رد  �لعاملي 
و�لإجن��از�ت �لتي مت حتقيقها يف جمال �إعد�د وتاأهيل �ملو�رد �لب�شرية لأد�ء 
و�جباتها ومهامها �ملهنية و�لوظيفية وفق �ف�شل �ملقايي�س �لعاملية وحر�س 
�ىل  للو�شول  �لطاقات  باأق�شى  �لعمل  على  �لقوة  منت�شبي  من  �لعمل  فرق 
�لرميثي  �للو�ء حممد خلفان  توجيهات معايل  على  بناًء  �ملخرجات  �ف�شل 

قائد عام �شرطة �أبوظبي وحر�شه على مو�كبة �أف�شل �لتطبيقات �لعاملية يف 
قطاع �لمن و�ل�شامة و�لعمل �لأمني و�ل�شرطي. و�أ�شاف �لكتبي �أن حتقيق 
�ملكان  �لوقوف يف  وع��دم  �ملزيد  لتحقيق  �ملزيد من �حلر�س  يتطلب  �لنجاح 
�حل�شارية  �ل�شورة  لتعزيز  �لعطاء  من  و�ملزيد  �لبتكار  �ىل  د�ئماً  و�لتطلع 
ل�شرطة �أبوظبي وما حققته من �إجناز�ت يزيد من حجم �مل�شوؤوليات و�ملهام 
�مل�شتويات يف  �أجل �لو�شول �ىل �ف�شل  �لقوة من  �مللقاة على عاتق منت�شبي 
�لأد�ء وجودة �خلدمات �لأمني �ملقدمة للجمهور و�لهادفة �ىل �لوقاية من 
بجائزة  �أبوظبي  �شرطة  ف��وز  �أن  �إىل  �لكتبي  و�أ���ش��ار  ومكافحتها.  �جلرمية 
�لكونغر�س �لعاملي للمو�رد �لب�شرية يعتر �إ�شافة مهمة ملا حققته يف جمال 
تطوير �إمكانيات منت�شبي �لقوة ومو�كبة �لتاأهيل و�شقل �خلر�ت مبا ي�شمن 
كفاءة فرق �لعمل على �لأد�ء وفق �خلطط �ملعتمدة من �أجل تنفيذ �ملبادر�ت 

و�ل�شرت�تيجيات �ملر�شومة من �أجل �شرطة ع�شرية تد�ر بكفاءة عالية.

تفاهم بن »زايد لالإ�شكان« و»الإمارات الإ�شالمي« �شمن مبادرة »�شداد اخلري«
•• دبي -وام:

مذكرة  �لإ�شامي  �لإم���ار�ت  وم�شرف  لاإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج  وق��ع 
تفاهم وتعاون تهدف �إىل تقدمي �لدعم و�لعون للم�شتفيدين من �لرنامج 

�شمن مبادرة “ �شد�د �خلري “.
�لنعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبد�هلل  �لدكتور  معايل  �ملذكرة..  توقيع  �شهد 

وزير تطوير �لبنية �لتحتية رئي�س جمل�س �إد�رة �لرنامج.
�مل�شتفيدين من  �لتعاون بني �لطرفني من خال دعم  وتن�س �ملذكرة على 
ب�شد�د  �شيقوم  �ل���ذي  للم�شرف  �خل���ريي  �ل�شندوق  ط��ري��ق  ع��ن  �ل��رن��ام��ج 
�ل�شد�د  على  �لقادرين  غري  �لرنامج  من  للم�شتفيدين  �ملالية  �للتز�مات 
��شتجابة وتفاعا مع �ملبادرة �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 

ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” باأن يكون 2017 عاما للخري.
و�أكد معايل �لدكتور عبد�هلل بلحيف �لنعيمي �حلر�س على �أن تكون �ملبادر�ت 
�خلريية لل�شندوق م�شتد�مة وذلك �شمن �إطار عمل �شامل لدعم مبادر�ت 
عام �خلري �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �هلل” ويتابعها  “حفظه  �لدولة 
�هلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
و�لتي توؤكد ��شتمر�ر نهج �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ طيب 
�هلل ثر�ه “ �لذي �أر�شى مبادئ �لعمل �خلريي و�لإن�شاين يف دولة �لإمار�ت 

فباتت جميع �ملوؤ�ش�شات يف �لدولة ت�شري على نهج �لعطاء وعمل �خلري.
�لنا�س حيث ل  �حتياجات  �لرنامج حري�س على تفهم  �أن  و�أ�شاف معاليه 
ينتهي دوره يف حتقيق �ل�شتقر�ر �ل�شكني للمو�طنني بعد ح�شول �مل�شتفيد 
على �لدعم �ل�شكني بل ميتد لأبعاد �إن�شانية و�جتماعية وخريية تهدف �إىل 

خدمة �ملجتمع و�لرقي به وحتقيق م�شاحله.
وقال �إن من و�جبنا �إطاق �ملبادر�ت �لفاعلة خللق جمتمع متما�شك وتعزيز 
�ملجتمعية  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة  �لتنمية  يف  �أ�شا�شي  ك�شريك  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  دور 
و�حلر�س على تقدمي خدمات �إن�شانية وجمتمعية م�شافة ت�شهم يف خلق بيئة 
�جتماعية م�شتقرة.. م�شيد� ب�شرعة ��شتجابة �ل�شندوق �خلريي لاإمار�ت 
�ملالية  �للتز�مات  ت�شديد  �شد�د �خلري من خال  ملبادرة  �لإ�شامي ودعمه 

لذوي �ملتوفني ودعم �أ�شرهم لتحقيق �ل�شتقر�ر �لنف�شي و�ل�شكني لهم.
من جانبه.. قال ه�شام عبد�هلل �لقا�شم رئي�س جمل�س �إد�رة م�شرف �لإمار�ت 
�لإ�شامي �إنه وبالتما�شي مع مبادئ �خلري و�لعطاء �لتي و�شع �أ�ش�شها �لو�لد 
�أثبتت  “ فقد  ث��ر�ه  “ طيب �هلل  �آل نهيان  �شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س 
دولة �لإمار�ت منذ ن�شاأتها �لتز�مها بن�شر هذه �لقيم و�لف�شائل على �متد�د 
�ملعمورة �شو�ء د�خل �لدولة وخارجها �لأمر �لذي جعلها ت�شتهر كمركز عاملي 

لاأعمال �خلريية و�لإن�شانية.
فيما  وخا�شة  �ملتعففة  لاأ�شر  و�مل�شاعدة  �لعون  يد  ملد  �لفخر  عن  و�أع���رب 
يتعلق ببناء منزل �أحامها حيث تتما�شى هذه �ملبادرة مع �أهد�ف مبادرة عام 

�خلري يف �لو�شول �إىل �أكر عدد ممكن من �ملحتاجني.
�لفندي  حممد  جميلة  �ملهند�شة  �شعادة  وقعتها  �لتي   - لاتفاقية  وطبقا 
�لعامة  �ملديرة  �لهرمودي  عبد�لرحيم  وعو�طف  للرنامج  �لعامة  �ملديرة 
للجودة �لت�شغيلية و�لعمليات لدى �لإمار�ت �لإ�شامي - .. �شيعمل �مل�شرف 
�مل���ادي �ملنا�شب  �ل��دع��م و�ل��ع��ون  ت��ق��دمي  م��ن خ��ال �شندوقه �خل���ريي على 
�ملالية  �لل��ت��ز�م��ات  ���ش��د�د  على  �ل��ق��ادري��ن  غ��ري  ق��رو���ش��ه  م��ن  للم�شتفيدين 
�أ�شبح يف و�شع مايل  و�ل��ذي  �لأ���ش��رة  �إر�دة رب  خ��ارج عن  للرنامج لظرف 

و�جتماعي يهدد ��شتقر�ره �ل�شكني.

قر�س  على  �حلا�شل  معيلها  تويف  �لتي  �لأ�شرة  �أي�شا  �مل�شرف  �شيدعم  كما 
متويل من �لرنامج لبناء م�شكن و�أ�شبحت �لأ�شرة ملزمة ب�شد�د �لقر�س 
و�شعها  يحتم  �لتي  �لأ���ش��ر  �إىل جانب  �شعبا  �مل��ايل  و�شعها  وك��ان  عنه  ب��دل 
تقدمي  ميكنه  ل  �لرنامج  �أن  �إل  للم�شكن..  و�مللحة  �ل�شرورية  �حل��اج��ة 

�لدعم لها بناء على نظامه و�إجر�ء�ته.
�خلري  برمز  �ل��رن��ام��ج  ��شم  �رت��ب��اط  �إن  �لفندي  جميلة  �ملهند�شة  وق��ال��ت 
و�لإن�شانية �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ 
�إىل د�خل �حلدود  �لذي �متدت فيه عطاياه  يجعلنا ملتزمني بفعل �خلري 

وخارجها.
و�أكدت �أن ��شتقر�ر �لأ�شرة �ملو�طنة وتوفري مقومات �حلياة �لكرمية ميثان 
�ل��ق��ي��ادة �لر�شيدة يف �لإم����ار�ت حيث ي��رتج��م ذل��ك يف  ل��دى  �أول��وي��ة رئي�شة 
باأو�شاع  ل��ارت��ق��اء  �ل��رن��ام��ج  ينفذها  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �مل�شروعات  خمتلف 
يف  �نقطاع  ودون  م�شتمر  ب�شكل  �حلياة  ج��ودة  وحت�شني  �ملعي�شية  �ملو�طنني 

خمتلف �ملجالت خا�شة �لتي ترتبط با�شتقر�رهم �لجتماعي و�لنف�شي .
و�أو�شحت �أنه ومن خال مبادرة �شد�د �خلري فاإن هناك �أكر من 40 �أ�شرة 
لأ�شباب  �ل�شد�د  عليها  تعر  �أو  معيلها  عنها  تويف  �لرنامج  من  م�شتفيدة 

خمتلفة.
منوهة �إىل �أن �لقيمة �لإجمالية للدفعة �لأوىل من م�شتفيدي �ملبادرة تبلغ 
ت�شعة م�شتفيدين بهدف حتقيق  يقارب من  ملا  �ألف درهم  مليونني و200 

��شتقر�رهم و�شعادتهم.
�للتز�م  �لإ�شامي  �لإم��ار�ت  �لتنفيذي يف  �لرئي�س  و�أك��د جمال بن غليطة 
بدعم مبادرة عام �خلري �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة “ حفظه 
�لر�مج  �شل�شلة من  على  �لرتكيز  �إىل  يهدف  �مل�شرف  �أن  �إىل  “ لفتا  �هلل 

و�لأ�شر  �ل��ف��ئ��ات  �إىل  و�مل�����ش��اع��دة  �ل��دع��م  ت��ق��دمي  بغية  �ملتنوعة  و�لفعاليات 
�ملتعففة و�لأقل حظا يف جمتمع دولة �لإمار�ت وذلك بالتما�شي مع �شيا�شة 

�مل�شوؤولية �لجتماعية و�لأعمال �خلريية �لتي يتبناها �مل�شرف.
و�أعرب عن �شعادته بتوقيع هذه �لتفاقية �لتي متكن �مل�شرف من �لو�شول 
�إىل هذه �لفئة من �ملو�طنني وخا�شة �لأر�مل و�لأيتام �لذين يحتاجون دعما 
عليهم  �ملرتتبة  �لعقارية  �لقرو�س  ت�شديد  �أو  منازلهم  لبناء  عاجا  ماليا 

نتيجة لوفاة معيل �لأ�شرة �أو نتيجة لأية ظروف �شعبة �أخرى.
وق���ال �مل��ه��ن��د���س ع��ب��د�هلل خمي�س �خل���دمي خ��ب��ري مت��ي��ز رئ��ي�����س ف��ري��ق �إد�رة 
�أنه وبتوجيهات من معايل رئي�س  �ل�شيخ ز�يد لاإ�شكان  �لتغيري يف برنامج 
قام  �خل��ري..  عام  بالتز�من مع  با�شتحد�ث مبادر�ت خريية  �لإد�رة  جمل�س 
و�لرتكيز على  نوعية  للخروج مببادر�ت  ذهني  بع�شف  �لتغيري  �إد�رة  فريق 
يف  لا�شتثمار  فر�س  �إيجاد  خال  من  �خلا�س  �لقطاع  ت�شتهدف  مبادر�ت 

تنمية �ملجتمع.
و�أ�شاف �أن �لفريق قام بت�شنيف �ل�شركات �لتي جتمعها �شر�كات ��شرت�تيجية 
مع �لرنامج فجاءت �ل�شتجابة �ل�شريعة من �شندوق �لإمار�ت �لإ�شامي 
�خلريي لدعم �ملتعرين من �ل�شد�د و�لأ�شر �ملتعففة �لتي حتتاج �إىل دعم يف 
عملية �شد�د �ملتبقي من �للتز�مات �ملالية نتيجة لظروف �جتماعية خملتفة 

ونثمن لهم دورهم �شعيهم يف خدمة �ملجتمع.
�ل�شر�كة  بتجديد  �شعادتها  عن  �لهرمودي  عو�طف  �أعربت  جهتها..  وم��ن 
مع �لرنامج حيث ت�شهم هذه �لتفاقية يف تر�شيخ �للتز�م �لد�ئم بتوفري 
�ل�شكن �ملنا�شب ملو�طني دول��ة �لإم��ار�ت وهو هدف يرتبع على ر�أ���س قائمة 
�أولويات حكومتنا �لر�شيدة.. م�شيفة �شنو��شل جهودنا �حلثيثة لاإ�شهام يف 

حت�شني نوعية �حلياة لاأ�شر �لإمار�تية وم�شاعدتها على حتقيق �أحامها.

جمل�س اأمناء اجلائزة اطلع على التقرير الإح�شائي لدورة 2016

التطوعي للعمل  ال�شارقة  جائزة  يف  امل�شاركات  عدد  % ارتفاع   127
•• ال�صارقة-الفجر:

لنتائج  �لإح�شائي  �لتقرير  ك�شف 
ل���� جائزة  �ل������دورة �ل���ر�ب���ع���ة ع�����ش��ر 
عن   ، �ل��ت��ط��وع��ي  للعمل  �ل�����ش��ارق��ة 
�جلائزة  يف  �مل�شاركات  ع��دد  �رتفاع 
بال�شنة  م��ق��ارن��ة   127% بن�شبة 
�ل�����ش��اب��ق��ة يف ج��م��ي��ع �ل���ف���ئ���ات من 
وقطاع  و�أهليه  حكومية  موؤ�ش�شات 
خا�س و�أُ�شر و�أفر�د وفرق تطوعية 

وطاب.
�إجمايل  و����ش���ول  �ل��ت��ق��ري��ر  وب�����نّي 
 159 �إىل  �مل�����ش��ارك��ات يف �جل��ائ��زة 
ع�شر  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل���دورة  يف  م�شاركة 
م��ق��ارن��ة ب  وذل����ك   ،2016 ل��ع��ام 
�ل����دورة  يف  حم��ل��ي��ة  70م�شاركة 

�لتطوعي يف �أو�شاط �ملجتمع.
�لأمناء  جمل�س  �إن  �لكتبي  وق���ال 
حري�س على تطوير فئات ومعايري 
لتحافظ  م�شتمر  ب�شكل  �جل��ائ��زة 
على متيزها وريادتها بني خمتلف 
�ملرتبطة  و�مل������ب������ادر�ت  �جل�����و�ئ�����ز 
بالعمل �لتطوعي، ولتظل �ل�شارقة 
ولقيم  �لإن�������ش���اين  ل��ل��ع��م��ل  و�ح�����ة 
�لتعا�شد وخدمة �ملجتمع يف �شتى 

جمالت �لبذل و�لعطاء.
حممد  جا�شم  �أو���ش��ح  جانبه،  م��ن 
�حلمادي �لأمني �لعام للجائزة، �أن 
�ملجل�س �عتمد قو�ئم �لرت�شيحات 
ب�شاأن  �ل���ر����ش���م���ي���ة  �جل����ه����ات  م����ن 
بالعمل  �مل�شاركة  �خلا�شة  �لفئات 
�لتطوعي، كاملترعني بالدم لأكر 

�حلكومية  �جلهات  تلتها   ،61%
بن�شبة %23، فيما لوحظ �رتفاع 
�مل�شاهمة  �مل�شاركات يف جمال  عدد 
يف �لأعمال �لتطوعية عن �ملجالت 

�لأخرى.
�بر�هيم  ع���ف���اف  ����ش���ع���ادة  ورف���ع���ت 
�آيات  �أ�شمى  �ملجل�س،  رئي�س  �مل��ري 
�ل�شمو  ل�شاحب  و�لتقدير  �ل�شكر 
�ل�������ش���ي���خ �ل����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان بن 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
تقدير�ً  �ل�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  �لأع���ل���ى 
منذ  للجائزة  �ل��احم��دود  لدعمه 
�ل�شديدة  وتوجيهاته  �نطاقتها، 
�لتي �أ�شهمت يف تعزيز ��شم �جلائزة 
ومكانتها وتعظيم دورها و�أثرها يف 

�ملجتمع.

يف �لإمارة.
و�أك���������د جم���ل�������س �لأم������ن������اء خ���ال 
تكثيف  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى  �لج���ت���م���اع 
�ل��ر�م��ج �ل��ت��وع��وي��ة ل��ك��ل ف��ئ��ة من 
ف��ئ��ات �جل��ائ��زة و�ل��و���ش��ول للفئات 
تو�جدهم،  �أم��اك��ن  يف  �مل�شتهدفة 
�لتطوعي  �لعمل  ح��ول  لتوعيتهم 
وتاأهيلهم وتدريبهم على �مل�شاركة 

باجلائزة.
وج���رى خ��ال �لج��ت��م��اع �لطاع 
على �ملح�شر �ل�شابق ب�شاأن ت�شمية 
�لفائزين �مل�شاركني باجلائزة. كما 
�ل�شتعد�د�ت  على  �ملجل�س  �ط��ل��ع 
�ل�شنوي  �جل��اري��ة لإق��ام��ة �حل��ف��ل 
لتكرمي �لفائزين يف �لدورتني 13 

و14 يف �شهر مار�س �ملقبل.

�لثالثة ع�شر لعام 2015.
خال  �لتقرير  عن  �لك�شف  وج��اء 
�جلائزة  �أم���ن���اء  جم��ل�����س  �ج��ت��م��اع 
�لذي عقد موؤخر�ً يف مقر �جلائزة 
عفاف  �شعادة  برئا�شة  بال�شارقة، 
�ملجل�س،  رئ��ي�����س  �مل�����ري  �ب���ر�ه���ي���م 
�لكتبي  بالعجيد  وبح�شور م�شبح 
ن���ائ���ب �ل���رئ���ي�������س، وج���ا����ش���م حمد 
و�لأع�شاء  �لعام،  �لأمني  �حلمادي 
وفاطمة  �خل��ي��ال،  حممد  �شلطان 
�ل��ب��ل��و���ش��ي، و�إمي�����ان ر��شد  م��و���ش��ى 

�شيف، وحميد �لعبار.
و�أ�شار �لتقرير �لذي رفعته �لإد�رة 
جمل�س  �إىل  ل��ل��ج��ائ��زة  �لتنفيذية 
ت�����ش��در فئة  �إىل  �أم���ن���اء �جل���ائ���زة، 
بن�شبة  م�����ش��ارك��ة  �أع���ل���ى  �لأف��������ر�د 

من 30 وح��دة دم ط��و�ل �ل�شنو�ت 
�جلمعيات  ود�ع����م����ي  �ل�������ش���اب���ق���ة، 
�لأهلية يف �لإمارة، وغا�شلي �ملوتى 

�ملتطوعات.
�ملجل�س  �أن  �حل����م����ادي  و�أ������ش�����اف 
�عتمد قو�ئم �لرت�شيحات �خلا�شة 
بالعاملني يف جمال خدمة �ملجتمع 
بحكم طبيعة عملهم، و�لتي ُتعتر 
ف��ئ��ة م�����ش��ت��ق��ل��ة ل��ي�����س ل��ه��ا عاقة 
مو�شحاً  و�ل��ف��ائ��زي��ن،  بامل�شاركني 
عاتقها  ع��ل��ى  �أخ�����ذت  �جل���ائ���زة  �أن 
ممن  و�جلهات  �لأ�شخا�س  تكرمي 
مل�شاهمتهم  �ل��ت��ك��رمي  ي�شتحقون 
ب�شورة  �لتطوعي  للعمل  ودعمهم 
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة و�لو�شول 
�إليهم من خال �جلهات �لر�شمية 

�مل��������ري �حل�����ر������س على  و�أك������������دت 
�شبيل  يف  �جل�����ه�����ود  م�������ش���اع���ف���ة 
�إمارة  يف  �لتطوعي  �لعمل  تر�شيخ 
جمتمعية  ثقافة  ليغدو  �ل�شارقة 
قيم  م��ع  تن�شجم  ح��ي��اة،  و�أ���ش��ل��وب 
و�شغفهم  �لأ�شيلة  �لإم���ار�ت  �أبناء 
و�لعطاء  و�لبذل  �ل�شالح  بالعمل 
من دون مقابل، ملا فيه خري �لوطن 

و�ملجتمع و�لإن�شانية جمعاء.
بالعجيد  م�شبح  �أك���د  جهته،  م��ن 
�لكتبي نائب �لرئي�س، �أن �لرتفاع 
�مل�������ش���ارك���ات  �مل�������ش���ط���رد يف ع������دد 
عاماً  فئاتها  جميع  ويف  ب��اجل��ائ��زة 
�ملتز�يدة  �لأهمية  يعك�س  عام،  بعد 
وتاأثريها،  وف��اع��ل��ي��ت��ه��ا  ل��ل��ج��ائ��زة 
بالعمل  �ل���وع���ي  ت��ن��ام��ي  وك���ذل���ك 

وك����ان����ت جل���ن���ة حت���ك���ي���م �جل����ائ����زة 
رف���ع���ت م����وؤخ����ر�ً مل��ج��ل�����س �لأم���ن���اء 
حيث  لاعتماد،  �لفائزين  �أ�شماء 
من   37% �لفائزين  ن�شبة  بلغت 
�إج���م���ايل ع���دد �مل�����ش��ارك��ني، و�لذي 
جميع  ع��ل��ى  م�����ش��ارك��ة   84 ب��ل��غ 
فئات �جلائزة ماعد� فئة �لطاب 
طالب   75 ف���ي���ه���ا  �����ش����ارك  �ل����ت����ي 
وطالبة وكان ن�شبة �لفائزين فيها 

.18.6%

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
   اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 

يف ال�ستئناف  03/01564/2016 / جتاري  
 �ىل �مل�شتانف �شده : �شركة ميدل �ي�شت جاير �نرتنا�شيونال تريدينغ - �س م ح 

مبا �أن �مل�شتانف  : �شركة �شيف �لدين لوكند و�ل - ذ م م 
 قد �أقام �شدكم �ل�شئناف  03/01564/2016/ جتاري  �مام �ملركز بطلب بالتايل :

�مل�شتاأنف  تعديل �حلكم   ، �شكا  �ل�شتئناف  : قبول  �مل�شتاأنف  تعديل �حلكم 
و�لق�شاء جمدد�. 

مطالبة مالية  - �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى.  
�لثنني   ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عانكم  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
)�للجنة  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �م����ام   3.30 �ل�����ش��اع��ة   2017/2/27 �مل���و�ف���ق 
ف�س  م��رك��ز  مبقر  و�ملنعقدة  �ل�شتئنافية  ب��ال��د�ئ��رة  �لوىل(  �ل�شتئنافية 
�مل�شافة �ىل  م��دة  بتق�شري  �أم��ر  وق��د   ، �ل��دع��وى  �لإي��ج��اري��ة لنظر  �ملنازعات 
�أو من ميثلك قانونا  . فاأنت مكلف باحل�شور  �لن�شر  �يام من تاريخ  ثاثة 
وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت. يتم ��شد�ر هذه �لوثيقة �لكرتونيا 

ول تتطلب �ي ختم �وتوقيع.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00644/2017 / �سكني  
�ىل �ملدعى عليه : ��شبانبيتون لتاأجري �ملعد�ت - �س ذ م م  

مبا �أن �ملدعي : ر�جان بول�شاند    
 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00644/2017/�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
�إخاء عقار - �ن �ملدعي عليها �لوىل ترف�س متكني �ملدعي من �ملاأجور �ل�شابق ��شتئجاره 
مبوجب �لعقد �ملوؤرخ 2016/1/27 للفرتة من 2016/1/10 وحتى 2017/1/9 وعليه يلتم�س 
�ملدعي �لق�شاء با�شتمر�ر عقد �ليجار �شابق �لبيان و�ملوقع فيما بني �ملدعي و�ملدعي عليها 
�لثانية بكافة بنوده و�حكامه يف مو�جهة �ملدعي عليها �لوىل مع �لز�مها بعدم �لتعر�س 

للمدعي وتفعيل �لبطاقة �خلا�شة بدخول �لعني �ملوؤجرة. 
 )20.000( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  �لوىل  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   - مالية  مطالبة 
 ع�شرون �لف درهم على �شبيل �لتعوي�س طبقا لن�س �ملادة )34( من �لقانون  26 ل�شنة 2007. 

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
�ملو�فق  �لرب���ع���اء   ي���وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �ع��ان��ك��م  �لق�شائية  �للجنة  وق����ررت 
2017/2/22 �ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لثامنة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية 
بتق�شري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . �لن�شر  تاريخ  من  �ي��ام  ثاثة  �ىل  �مل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00760/2017 / �سكني  
�ىل �ملدعى عليه : جلوبيز �ك�شري�س خلدمات �ل�شحن -  �س ذ م م 

مبا �أن �ملدعي : طارق عثمان �حمد �لفقيه �لعمودى   
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00760/2017 /�شكني �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - مع ما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �لخاء �لفعلي 
�خاء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �شد�د �لأجرة للماأجور للفرتة من 2016/11/1 وحتى 
�و  بال�شد�د  �خطاره  رغم  �شد�ده  عن  وميتنع  دره��م   14806 مبلغ  بذمته  فرت�شد   2017/1/22

�لإخاء يف 2016/11/22   
�يجارية للفرتة من 2016/11/1  �ملدعى عليه مبلغ كقيمة  �نه تر�شد بذمة  مطالبة مالية - 

وحتى 2017/1/22 و رغم �خطاره يف 2016/11/22  ميتنع عن �ل�شد�د.
من  ولب��د  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ��شتهاك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�شتاجر  �ن   - م�شتند�ت  بت�شليم  �ل��ز�م 

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

�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �ع��ان��ك��م  �إع����ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق���ررت 
�لإبتد�ئية  ب��ال��د�ئ��رة  �لثامنة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  3.00م  �ل�شاعة   2017/2/22
و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة 
�ىل ثاثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00630/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �شانو��س �قبال لتجارة نظم �حلا�شب  �لآيل وبر�جمه - �س ذ م م

 مبا �أن �ملدعي : عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية - بن �شبيب �لعقارية �شابقا   
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00630/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

�خاء عقار - �ن �ملدعى عليها متتنع عن �شد�د �لأجرة للماأجور للفرتة من 2016/11/30 وحتى 2017/1/14 
فرت�شد بذمته مبلغ 8.014 درهم ومتتنع عن �شد�ده رغم �خطارها بال�شد�د �و �لإخاء يف 2016/12/14    

مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليها مبلغ 8.014 درهم كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/11/30 
وحتى 2017/1/14 ورغم �خطارها يف 2016/12/14 متتنع عن �ل�شد�د 

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليها بغر�مة رفع دعوى �يجارية 3000 درهم )ح�شب �ل�شرط �خلا�س و�لبارز 
يف ظهر �لعقد( 

مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�س )�ل�شرط �خلا�س و�لبارز يف ظهر �لعقد( على غر�مة 500 درهم 
عن كل يوم لعدم تقدم �ملدعي عليها لتجديد �لعقد عند �نتهائة و�ن �لعقد قد �نتهي يف 2016/11/30 عن 
�شهر  و�حد مببلغ )15000 درهم ( وما ي�شتجد حتى �لخاء �لتام وحيث �ن �ملدعي عليها مل تقم بتجديده 

رغم �خطارها 2016/12/14 
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهاك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري �ملاأجور 
�لتام  �ملدعية عنه عند �لخاء  �لز�مه بدفع ما ت�شدده  به.  �لإنتفاع  �عادة  �لإلتز�مات ليمكن  من تلك 

لهيئة كهرباء ومياه دبي
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �إعادة �عانكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/2/22  �ل�شاعة 
3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لثامنة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات 
�أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثاثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف  �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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من  �أفريقياً  30 مهاجر�ً  �لإ�شبانية  �لبحرية  �لإغاثة  قو�ت  �أنقذت 
م�شافة  على  ق��ارب مطاطي  على منت  كانو�  �ل�شحر�ء،  دول جنوب 
ميلني من جزيرة �ألبور�ن �لإ�شبانية بالبحر �ملتو�شط، ونقلتهم �إىل 

ميناء موتريل مبقاطعة غرناطة، جنوبي �إ�شبانيا.
وذكرت م�شادر من �ل�شليب �لأحمر، �أنها قدمت �لرعاية للمهاجرين 
�شباح  من   6:30 �ل�شاعة  يف  موتريل  ميناء  �إىل  و�شولهم  مبجرد 

�م�س �ل�شبت، وجميعهم يف حالة �شحية جيدة.
�لعاج(  )�شاحل  ديفو�ر  وك��وت  غامبيا  من  �ملهاجرين  ه��وؤلء  و�أغلب 

وغينيا كوناكري.
�أ�شارت  فيما  �إن��ق��اذه��م،  �ل��ذي��ن مت  �ملهاجرين  ب��ني  �م��ر�أت��ان  وه��ن��اك 
عناية  حالتهما  تطلبت  �ملجموعة  من  فقط  �ثنني  �أن  �إىل  �مل�شادر 

خا�شة لإ�شابتهما بحروق.
�أن قارب  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة  وذك���رت م�����ش��ادر م��ن ج��ه��از �لإغ��اث��ة �لبحرية 
�ملهاجرين �ملطاطي، وطوله 4 �أمتار، كان يو�جه عدة م�شكات ب�شبب 

�حلمولة �لز�ئدة حني مت �إنقاذه على م�شافة ميلني من �ألبور�ن.
باأن  يفيد  �م�س،  فجر  من   1:30 �ل�شاعة  يف  باغاً  �جلهاز  وتلقى 
قارباً مطاطياً يقل 30 �شخ�شاً �نطلق من �شاطئ يقع قرب بويفار، 

�شمايل �ملغرب، فاأطلق عملية �إنقاذ مب�شاركة �شفينة وطائرة. 

�ختتم نائب �لرئي�س �لأمريكي مايك بن�س �أم�س ��شبوعا من �جلهود 
�لمريكية يف �وروبا �لتي تهدف طماأنة حلفاء �لوليات �ملتحدة ب�شاأن 
نو�يا دونالد تر�مب. وبعد وزير �لدفاع جيم ماتي�س يف حلف �شمال 
جمموعة  �جتماع  يف  تيلر�شون  ريك�س  �خلارجية  ووزي��ر  �لطل�شي، 
�لع�شرين يف بون، قام بن�س خال موؤمتر �لمن يف ميونيخ بعر�س 
ب��ني �شفتي �لط��ل�����ش��ي، با�شم  �ل��ع��اق��ات  �لول���وي���ات �لم��ريك��ي��ة يف 

�لرئي�س تر�مب، كما قال م�شت�شار دبلوما�شي يف �لبيت �لبي�س.
و��شاف هذ� �مل�شت�شار نحن هنا لطماأنة �وروبا ب�شاأن دورها ك�شريك 
ل غنى عنه و�لتز�منا حيال حلفائنا، وهي ر�شالة �شينقلها بن�س �ىل 

�لحتاد �لوروبي �لحد و�لثنني.
�للتبا�س  بعد  ميونيخ  يف  �لم��ريك��ي  �لرئي�س  ن��ائ��ب  خ��ط��اب  ي��اأت��ي 
عفا  �لأطل�شي  �حللف  �ن  قال  �ل��ذي  تر�مب  ت�شريحات  �لناجم عن 
بريطانيا  بخروج  و����ش��اد  دعمه،  للحلف  يوؤكد  �ن  قبل  �لزمن  عليه 
م��ن �لحت���اد �لأوروب����ي، و�مل��ح �ىل �ن��ه ي��اأم��ل يف تفكك �لحت���اد. كما 
وز�دت  و�لن��ع��ز�ل��ي��ة.  �حلمائية  ع��ن  فيها  حت��دث  ت�شريحات  �ط��ل��ق 
من �للتبا�س دعوته �ىل تقارب مع رو�شيا قبل �ن تعطي و��شنطن 
�لنطباع بانها ترت�جع عن هذ� �ملوقف مع ��شتقالة م�شت�شار �لرئي�س 

لاأمن �لقومي �ملتهم بالكذب ب�شاأن عاقاته مع مو�شكو.

�لرئي�س �لمريكي دونالد تر�مب �م�س عن �مكانية تقدمي  حتدث 
هورنيت”  �شوبر  “�ف/�يه-18  ط��ائ��ر�ت  ل�شر�ء  كبرية”  “طلبية 
�لتي  “�ف-35”  لطائر�ت  و�ملناف�شة  بوينغ  تنتجها  �لتي  �حلربية 
وقال  ج��د�.  مكلفة  �نها  و�عتر  مارتن  لوكهيد  جمموعة  ت�شنعها 
كارولينا  يف  ت�شارل�شتون  يف  لبوينغ  م�شنع  موظفي  �م��ام  ت��ر�م��ب 
“�ف/ ل��ط��ائ��ر�ت  كبرية”  طلبية  يف  ج��دي��ا  نفكر  “نحن  �جلنوبية 

�يه-18 �شوبر هورنيت«. و��شاف �شرنى كيف ميكننا �ن نفعل ذلك، 
م�شري� �ىل �ن رئي�س جمل�س �إد�رة بوينغ “ديني�س مويلنرغ مفاو�س 
�شارم جد�، لكن �عتقد �نه ميكننا �لتو�شل �ىل ذلك . ويريد �لرئي�س 
هورنيت  �شوبر  �ف/�يه-18  ب��ط��ائ��ر�ت  �جلي�س  ت��زوي��د  �لم��ريك��ي 
لتحل حمل طائر�ت “�ف-35” �ملقاتلة �خلفية �حلديثة �لتي �شهد 
�ملحدد. وبطلب  �لرنامج  وتاأخري� عن  �لنفقات  زي��ادة يف  تطويرها 
من �لبيت �لبي�س بد�أت وز�رة �لدفاع �لمريكية )�لبنتاغون( در��شة 
“�ف/�يه-18  �شر�ء طائر�ت  �مكانية  تقييم  للرنامج مع  مف�شلة 
�شوبر هورنيت«.  وبرنامج “�ف-35” �لتي مت �نتاج 210 وحد�ت 
منها، هو �لغلى يف �لتاريخ �لع�شكري. وقد بلغت كلفته حو�ىل 400 
2500 من هذ�  مليار دولر حتى �لآن بينما يق�شي باإنتاج حو�ىل 

�لطائر�ت يف �لعقود �ملقبلة.

عوا�صم

مدريد

وا�شنطن

برلني

روؤ�شاء ال�شلطات النتقالية مبايل يت�شلمون مهامها 
•• باماكو-اأ ف ب:

�أعلنت وز�رة �إد�رة �لأر��شي �ملالية �نه مت تعيني روؤ�شاء �ل�شلطات �لنتقالية 
2015 و�شيبد�أ  �ملوقع يف  �ل�شام  �تفاق  �لتي ين�س عليها  �شمال مايل  يف 

ت�شليمهم مهامهم يف كيد�ل معقل حركة �لتمرد �ل�شابقة.
وين�س �تفاق �ل�شام �لذي وقع يف �أيار مايو وحزير�ن يونيو 2015 على 
�شمال مايل  �لد�ري��ة �خلم�س يف  �ملناطق  �د�رة  �نتقالية  �شلطات  تتوىل  �ن 
تتمتع  جمال�س  �نتخاب  حتى  وتاودينيت  وميناكا  ومتبكتو  وغ��او  ك��ي��د�ل 
ب�شلطات و��شعة. و�شتكون مهمة هذه �ل�شلطات �ملوقتة �لعد�د لانتخابات 

وت�شهيل عودة �ملهجرين.
وحدد موقعو �تفاق �ل�شام يف مايل يف �لعا�شر من �شباط فر�ير برناجما 
زمنيا جديد� ين�س على تطبيق بندين مهمني يف �لتفاق قبل نهاية �شباط 
مناطق  خم�س  يف  �لنتقالية  و�ل�شلطات  �مل�شرتكة  �لدوريات  هما  فر�ير، 

�د�رية يف �ل�شمال.
وقالت �لوز�رة يف بيان �جلمعة بناء على �قرت�ح �حلكومة �ملالية، عني ح�شن 
يهيمن  �لتي  �ل�شابقة  �لتمرد  حركة  �زو�د  حركات  تن�شيقية  من  فغاغا  �غ 

عليها �لطو�رق رئي�شا لل�شلطات �لنتقالية يف منطقة كيد�ل .
�شي�شلم  �ي��رلف  �غ  و�لامركزية حممد  �لر��شي  �د�رة  وزير  �ن  و��شافت 
�ل�شبت يف  �ل�شلطة  �لنظامي،  �لذي كان فار� من �جلي�س  �لعقيد  �غ فغاغا 
كيد�ل. و��شاف �لبيان �ن جريل مايغا �لذي ينتمي �ىل حتالف �ملجموعات 
�ختري  بينما  غاو،  يف  �ل�شلطات  رئا�شة  �شيتوىل  للحكومة  �ملو�لية  �مل�شلحة 

بوبكر ولد حمادي من من تن�شيقية حركات �زو�د لتمبكتو )�شمال غرب(.
�ل�شلطة  رئا�شة  ف�شيتوىل  وت��اودي��ن��ي��ت،  ���ش��رق  �شمال  ميناكا  منطقتا  �م��ا 
�ملحلية �ملوقتة فيهما على �لتو�يل عبد �لوهاب �غ �حمد حممد حركة �نقاذ 
�زو�د �ملن�شقة عن تن�شيقية حركات �زو�د وحمادي �شيدي �حمد �كاد� رجل 

�لعمال �ملقيم يف باماكو.

ال�شريالية مرت من هناك:

البيت الأبي�س يحرتق، وترامب ي�شتعد لإعادة انتخابه..!
ترامب لي�س الرئي�س الوحيد الذي اعتمد ا�شرتاتيجية احلملة الدائمة

 ال�شائعات حول عملية عزله تت�شخم اإىل جانب تزايد املخاوف ب�شاأن �شحته العقلية
ُيدير البالد بجرعة عالية من الرجتال واإعادة انتخابه املو�شوع الوحيد الذي ينال تركيزه

اتخذ اأ�شالفه من ترويج الإ�شالحات الكربى ذريعة ل�شتعادة م�شار تنظيم التجمعات العمالقة 
ل يجد ترامب حرجا ول يلجا اإىل اأي اإخراج اأو م�شرحة معلنا بو�شوح نواياه ومقتنعا باأنه �شيفوز

اأملانيا تدعو اإىل عالقات داع�س ي�شتعيد نقاطًا ا�شرتاتيجية يف الباب ..وقوات �شوريا الدميقراطية تتقدم نحو الرقة 
جيدة مع رو�شيا

•• برلني-وكاالت:

�لأملانية  �مل�شت�شارة  دعت  ورو�شيا،  �لغرب  بني  �لتوتر�ت  كافة  رغم 
�أجنيا مريكل �إىل عاقات جيدة مع مو�شكو. وقالت مريكل �أم�س 
يوجد عاقة  �إن��ه ل  ل��اأم��ن،  �ل��دويل  �ل�شبت، يف موؤمتر ميونيخ 
�أن  م�شتقرة وجيدة على نحو م�شتد�م مع رو�شيا. وذك��رت مريكل 
رو�شيا جارة لاحتاد �لأوروبي، مو�شحة �أنها لن تتو�نى لذلك عن 
�لنظر  وجهات  رغ��م  رو�شيا،  مع  جيدة  عاقة  نقيم  لأن  �ل��رتوي��ج 
�ملختلفة يف �لعديد من �لق�شايا. و�أ�شافت مريكل �أن �لغرب ورو�شيا 

لديهما نف�س �مل�شالح يف مكافحة �لإرهاب على �شبيل �ملثال. 

على  �ل�شيطرة  عر  للرقة،  �ل�شرقي  �ل�شمايل  �لريف  يف  �شريع  تقدم  حتقيق 
قبل  �لق�شف من  بغطاء من  م�شتمرة ومتاحقة،  �لقرى من خال هجمات 
طائر�ت �لتحالف �لدويل �لتي تكاد ل تفارق �شماء مناطق �ل�شتباك، وبغطاء 
ريف  يف  �لتنظيم  مو�قع  ي�شتهدف  �ل��ذي  و�ل�شاروخي،  �ملدفعي  �لق�شف  من 

�لرقة. 
�لرقة  بريف  خنيز  منطقة  من  منطلقاً  �ملر�شد،  بح�شب  �لتقدم،  ه��ذ�  وج��اء 
�شوريا  ق��و�ت  وو�شلت  �ل�شرقي،  �ل�شمايل  �لرقة  بريف  حم��اور  وم��ن  �ل�شمايل 
�لدميقر�طية �إىل م�شافة نحو 8 كلم عن �لأطر�ف �ل�شرقية ملدينة �لرقة، يف 
�أنه عر خال �ل�شيطرة على قرية معيزيلة بريف �لرقة  �أكدت م�شادر  حني 
�لأمريكية  تاو  نوع  من  �أنها  يعتقد  موجهة  �شو�ريخ  على  �ل�شرقي،  �ل�شمايل 
عنا�شر  ���ش��ن  ذل���ك،  �ىل  �ل��ت��ن��ظ��ي��م.   �إىل  و���ش��ول��ه��ا  كيفية  يعلم  ومل  �ل�����ش��ن��ع، 
�لتي  �ملو�قع  على  مباغتاً  �ل�شبت، هجوماً  �أم�س  �لإرهابي، فجر  د�ع�س  تنظيم 

•• عوا�صم-وكاالت:

�أك���د �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حل��ق��وق �لإن�����ش��ان، �م�����س �ل�����ش��ب��ت، ت��ق��دم ق���و�ت �شوريا 
�لدميقر�طية �شمن حملة درع �لفر�ت �ملدعومة من تركيا، نحو ريف �لرقة، 
�أ�شو�ت  �شمعت  بيان:  يف  �ملر�شد  وق��ال  �لإره��اب��ي.  د�ع�س  تنظيم  ح�شاب  على 
ناجمة عن  �لرقة،  بغرب مدينة  �لطبقة  ملدينة  �ل�شمايل  �لريف  �نفجار�ت يف 
على  �لطبقة  �شد  ق��رب  مناطق  ��شتهدفت  حربية  ط��ائ��ر�ت  نفذتها  ���ش��رب��ات 
من  �لدميقر�طية  �شوريا  ق��و�ت  بني  �ل�شتباكات  ت�شتمر  وتابع:  �لفر�ت.  نهر 
تركزت  �لرقة، حيث  ملدينة  �ل�شرقي  �ل�شمايل  �لريف  د�ع�س يف  وتنظيم  جهة، 
قو�ت  ومتكنت  �لبليخ،  نهر  على  �ل��و�ق��ع  �شنينة  ج�شر  منطقة  يف  �ل�شتباكات 
نحو  جديد�ً  تقدماً  حمققة  �جل�شر،  على  �ل�شيطرة  من  �لدميقر�طية  �شوريا 
مدينة �لرقة، معقل د�ع�س يف �شوريا. ومتكنت قو�ت �شوريا �لدميقر�طية من 

•• الفجر - خرية ال�صيباين
على  م�������رت  ي����وم����ا  ث�����اث�����ون      
و��شنطن  ت��ر�م��ب  دون���ال���د  دخ����ول 
�لبيت  ي������ر�م.  م���ا  ع��ل��ى  ����ش���يء  ول 
معاونيه  و�أق��رب  �لأبي�س يحرتق، 
�لأمريكي  و�لرئي�س  يت�شارعون، 
�جل��دي��د ت��ائ��ه ويف ح��ال��ة ���ش��ي��اع ل 

يبدو �نه ي�شيطر على �أي �شيء.
لاأمن  م�شت�شاره  فلني،  مايكل     
ممثلي  �ك������ر  و�ح��������د  �ل����ق����وم����ي، 
�ل�شتقالة  ع��ل��ى  �ج����ر  �ل����دول����ة، 
�رتكابه  يف  ل��ا���ش��ت��ب��اه  �خل��م��ي�����س، 
�خل���ي���ان���ة �ل���ع���ظ���م���ى، و�ل����ت����و�ط����وؤ 
�خل��ط��ري م��ع رو���ش��ي��ا... ويف �ليوم 
�ل����ت����ايل، مّت رف�������س ت��ع��ي��ني وزي���ر 
�ل��ع��م��ل �جل���دي���د،  ف��ال��رج��ل يجّر 
�لت���ه���ام���ات من  م���ن  ���ش��ي��ا  ور�ءه 

بينها �لعنف �لعائلي .
�لفو�شى.  �إن����ه����ا  ب���اخ���ت�������ش���ار،     
وجبة  و�ل���ف�������ش���ائ���ح  �ل�������ش���ق���ط���ات 
يومية، و�لت�شريبات حول �ل�شلوك 
منها   ، عديدة  للرئي�س،  �ملنحرف 
�أن  درجة  �إىل  �لأنفا�س،  يحب�س  ما 
على  ع��اج��زي��ن  ب��ات��و�  �ل�شحفيني 
م��و�ك��ب��ت��ه��ا وم��اح��ق��ت��ه��ا... بع�س 
لي�س  ول���ك���ن  ه����زل����ّي����ة،  �حل���ل���ق���ات 
�أقّل من �شهر على  جميعها. فبعد 
�نتخابه، ميكن للعاقات �ملزعومة 

ل��ل��ب��ي��ت �لأب����ي���������س وق�����ف جم����دد� 
يوما   29 �لن����ط����اق  خ���ط  ع��ل��ى 
 ... و����ش��ن��ط��ن  �إىل  و����ش���ول���ه  ب��ع��د 

�شريالية.

مقتنع باأنه �شيفوز
وت�������زد�د ���ش��ري��ال��ي��ة �مل�����ش��ه��د، حني 
يكلف  ل  تر�مب  دونالد  �أّن  ن��درك 
�إن���ق���اذ �ملظهر.  ن��ف�����ش��ه ح��ت��ى ع��ن��اء 
ولئن �تخذ �لبع�س، مثل كلينتون 
�لإ�شاحات  ترويج  �أوباما، من  �أو 
�ل���ك���رى ذري���ع���ة ل���ش��ت��ع��ادة م�شار 
�لعماقة،  �لتجمعات  هذه  تنظيم 
فان دونالد تر�مب، ل يجد حرجا، 
ول يلجا �إىل �أي �إخر�ج �أو م�شرحة، 
يعلن  فهو  �شيفوز،  ب��اأن��ه  ومقتنعا 

بو�شوح نو�ياه.
�ل�شبت،  �ج��ت��م��اع  ع��ن      متحدثا، 
�أي�شا،  �ل�شحفي  ���ش��ك��رت��ريه  ذك���ر 
ب�����ش��ك��ل و������ش����ح ج������د�، �ن�����ه جتّمع 

�نتخابي .
“لنجعل  ���ش��ع��ار:  �ن��ُت��خ��ب حت��ت     
قدم  جمدد�”.  ع��ظ��ي��م��ة  �أم��ري��ك��ا 
�ن  دون  �مل��ا���ش��ي،  يناير  ت��ر�م��ب يف 
�حلملة  �شعار  ق��دم  ���ش��ك،  يعرتيه 
عظمة  ع��ل��ى  “�حلفاظ  �مل��ق��ب��ل��ة: 

بب�شاطة. �أمريكا” ... 
عن لونوفال اوب�شرفاتور 

الفرن�شية

�مل��و���ش��وع �لوحيد  ول��ع��ل ه���ذ� ه��و 
�أنه يحوز حقيقة على  �لذي يبدو 
�نه  فيه  يبدو  وق��ت  ففي  تركيزه. 
�ل��ع��ام��ة بجرعة  �ل�������ش���وؤون  ُي���دي���ر 
ب��د من  عالية م��ن �لرجت����ال، ول 
�ل��ق��ول، ب���اأد�ء ه���و�ة ل حمرتفني، 
�خلطورة!  ���ش��دي��د  �لأم�����ر  �أ���ش��ب��ح 
تثري  ت�شريحاته  جميع  �أّن  بدليل 
�آفاقا  ����ش��ت��ث��ن��اء،  دون  م���ن  �أي�����ش��ا، 

بثماين �شنو�ت.
    وهكذ�، عقد �أول جتمع �نتخابي 
كبري �ل�شبت يف �أورلندو، فلوريد�. 
�ملكان لي�س �شدفة، �إنها و�حدة من 

ل��ل��رئ��ي�����س �جل��دي��د م��ع رو���ش��ي��ا �أن 
�أك���ر خطورة  م�����ش��األ��ة  �إىل  ت����وؤدي 
من ف�شيحة ووترغيت. �ل�شائعات 
�إىل  تت�شخم  ع��زل��ه  عملية  ح���ول 
جانب تز�يد �ملخاوف ب�شاأن �شحته 
ير�هنون  وم���رت�ه���ن���ون  �ل��ع��ق��ل��ي��ة، 
ق����درة رئ��ي�����س �لدولة  ع��ل��ى م���دى 
على �لبقاء يف �ل�شلطة �لذي حدده 

بع�شهم باأ�شهر بل حتى باأ�شابيع.
دونالد تر�مب عام 2020

�إذن؟ ل �شيء.. بهدوء،  بد�أ دونالد 
تر�مب، فعلّيا يف �لإعد�د جدّيا ... 
لإعادة �نتخابه عام 2020! نعم. 

تلك �لوليات �ملتاأرجحة �ل�شهرية، 
�لتي يحتدم فيها �لتناف�س، و�لتي 
حت�شم تقليديا نتيجة �لنتخابات. 
وقد مت �لإعان عن �لجتماع على 
ح�شاب تويرت �ل�شخ�شي لرت�مب، 

ولي�س على ح�شابه �لرئا�شي.
ذي  موقع  �أ���ش��ار  كما  بالتاأكيد،      
�أثار  م��ن  �أول  ك��ان  �ل��ذي  �تلنتيك، 
�لبد�ية  ل�شربة  �لباروكي  �جلانب 
�لرئي�س  لي�س  فاإنه   ، ه��ذه  �ملبّكرة 
�إ�شرت�تيجية  �عتمد  �لذي  �لوحيد 
�ملفهوم،  ه����ذ�  �ل���د�ئ���م���ة.  �حل��م��ل��ة 
�شهد  كتاب  �أي�شا عنو�ن  هو  �ل��ذي 

رو�ج����ا ك��ب��ري� م��ن ت��األ��ي��ف �شيدين 
كلينتون  م�����ش��ت�����ش��ار  ب���ل���وم���ن���ت���ال، 
�أو�خر  منذ  طريقه  ي�شق  �ل�شابق، 
�ل����ث����م����ان����ي����ن����ات.     وق������د �عتمد 
هذه  كلينتون  ب��ي��ل  خ��ل��ف��اء  جميع 
بار�ك  فيهم  مبن  �لإ�شرت�تيجية، 
�أوب��ام��ا، �إىل حد م��ا، ولكن ل �حد 
�ل�����ش��ب��اق مبثل  �ن��ط��ل��ق يف  م��ن��ه��م 
ت��ر�م��ب. ففي حني  �شرعة دون��ال��د 
كان على �لرئي�س �جلديد للوليات 
�ملتحدة �لعمل على ملفاته، و�إعد�د 
�إ�شاحاته، و�رتد�ء، �أخري�، بدلته 
�جلديد  �ل�شاكن  ف��ان  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة، 

�لباب مبحافظة حلب  �شمايل غربي مدينة  �ملعار�شة  ف�شائل  عليها  �شيطرت 
�شمايل �شوريا، ومتكن من ��شتعادة �ل�شيطرة على بع�س �لنقاط رغم �لق�شف 
ملوقع  وفقاً  �لباب،  بريف  �مل�شلحة  �ملعار�شة  وقال م�شدر من  �لرتكي.  �جلوي 
�إن “عنا�شر تنظيم د�ع�س باغتو� مقاتلي درع �لفر�ت بهجوم عنيف  “�أر�نيوز”، 
ومز�رع  �لر�عي  دو�ر  منطقة  على  �ل�شيطرة  ��شتعادة  من  خاله  من  متكنو� 
�ل�شهابي �لو�قعة يف �جلهة �ل�شمالية من مدينة �لباب بعد معارك عنيفة بني 
�أنها ف�شلت  �إل  �جلانبني حاولت خالها درع �لفر�ت �لت�شدي لقتدم �لتنظيم 
و�أجرت على �لرت�جع نحو مو�قع خلفية ما مكن �لتنظيم من ��شتعادة �ملبادرة 
�لرغم  على  جاء  د�ع�س  تنظيم  تقدم  �أن  �مل�شدر  و�أك��د  �ملدينة«.  يف  �لهجومية 
من �ل�شربات �جلوية �لرتكية على مو�قعه يف �لأحياء �ل�شمالية �لغربية وعلى 
�لطرق �لو��شلة بني مدينة �لباب وبلدتي قبا�شني وبز�عة، ما �أوقع �إ�شابات يف 

�شفوف �لتنظيم. 

تر�مب ي�شتعيد رحلة �حلملة

ف�شائح و�ن�شحابات وتر�مب يف عامل �خر

كلينتون و�وباما ��شتخدما ذ�ت �ل�شلوب..لكن

�شباق �لبيت �لبي�س يفتتح من جديد

جدار ب�شري على حدود املك�شيك تنديدا برتامب •• �صيوداد خواريز-اأ ف ب:

“جد�ر�  �ملك�شيكيني  �آلف  ���ش��ك��ل 
مع  �حل����دود  ط���ول  ع��ل��ى  ب�شريا” 
على  �حتجاجا  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات 
�جل������د�ر �حل������دودي �ل�����ذي �ق���رتح 
تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س 

�إن�شاءه.
�لتي  �ل���ت���ظ���اه���رة،  وج��م��ع��ت ه����ذه 
�ملحلية  �ل���������ش����ل����ط����ات  ن���ظ���م���ت���ه���ا 
ومنظمات �ملجتمع �ملدين، �لعديد 
���ش��ي��ود�د خو�ريز  �ل��ط��اب يف  م��ن 

وحت�����ت �أن�����ظ�����ار دوري��������ة ح���دودي���ة 
�أمريكية، �شكل �ملتظاهرون �شل�شلة 
ب�����ش��ري��ة ع��ل��ى ط����ول ح�����و�ىل 1،5 
كلم، مم�شكني باأيدي بع�شهم، وقد 
�أن��ف�����ش��ه��م باأعام  ل��ف ع���دد م��ن��ه��م 
ماب�س  �رت���������دو�  �أو  م��ك�����ش��ي��ك��ي��ة 

بي�شاء.
وق����ال �و���ش��ك��ار ل��ي�����ش��ري �مل���ول���ود يف 
بلدية مدينة  رئي�س  �ملك�شيك وهو 

هو  �جل���د�ر  ب��ر���س  فر�ن�س  لوكالة 
�مل��وج��ودة، فهذ�  �لأفكار  �أ�شو�أ  �أح��د 
ل��ن مي��ن��ع ���ش��ي��ئ��ا، ل �مل���خ���در�ت ول 
���ش��وى رمز  لي�س  ه��و  �مل��ه��اج��ري��ن، 
لكر�هية دونالد تر�مب، لعن�شرية 

�لرئي�س. 
و�أو�شح ليو �ألفاريز، وهو عامل يف 
34 عاما  �حلقل �لجتماعي يبلغ 
�إل  كثريون منا لديهم عائات يف 

�شيا�شيني  ع���ن  ف�����ش��ا  )����ش���م���ال(، 
وقادة حمليني. 

وهتف �لطالب كري�شتيان ر�مرييز، 
15 عاما ها هو  �لبالغ من �لعمر 
حائطك! ، وقد حمل يف يده زهرة 

على غر�ر �لعديد من رفاقه.
به هكذ�  لو قمنا  ر�أي��ك  ما  و�شرخ 
�لإ�شمنت  و�شع  من  ب��دل  �حلائط 

و�حلديد؟ .

�إل با�شو �لأمريكية �حلدودية على 
�جلانب �لآخر من �شيود�د خو�ريز، 
خو�ريز  �شيود�د  �ملتظاهرين  �م��ام 
و�إل با�شو مدينة و�حدة، لن نكون 

�أبد� منف�شلني.
ودعا �ىل �لن�شال من �أجل �لوحدة 
�ل���ت���ي مت��ي��ز �مل��ن��اط��ق �حل���دودي���ة. 
�شولي�س )31  كارولينا  �آنا  وقالت 
عاما( وهي طالبة علوم �جتماعية، 

للدر��شة  يذهبون  �نهم  �أو  با�شو، 
هناك، �أ�شخا�س كثريون يجتازون 

يوميا لأنهم يعملون هناك.
وقال رئي�س بلدية �شيود�د خو�ريز، 
�أرم��ان��دو ك��اب��اد�، �ل���ذي ك��ان �أي�شا 
م����وج����ود� خ����ال �ل���ت���ظ���اه���رة، �إن 
ل����دى  �خل��������وف  ي����ث����ري  “تر�مب 
�ملتحدة،  �ل���ولي���ات  يف  م��و�ط��ن��ي��ن��ا 
�لت�شامن  نظهر  �أن  علينا  ي��ج��ب 
�إذ�  م��ع��ه��م ون����وؤك����د ل��ه��م دع���م���ن���ا. 
ب����اأذرع  �شن�شتقبلهم  ط���رده���م،  مت 

مفتوحة«.
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اإعالن جتديد
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

�ملودعة حتت رقم  91887
با�شم  جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

 ، نيو جري�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��از�  �أن��د جون�شون  و�ن جون�شون  وع��ن��و�ن��ه  
89330 7001- ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ  2008/06/12 �مل�شجلة حتت رقم  89499  
�لفئة  5

�ملنتجات : م�ش�تح�شر�ت �شيدلنية ب�ش�رية .
�ل�شرت�طات 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف   2017/03/15 وحتى تاريخ  2027/03/15

ق�شـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 91217
ب�اإ�ش��م : جورج يف �إيرتتينمنت

وعنو�نه : 4 ، �فنيو دي ل�وبر� ، باري�س 75001 ، فرن�شا.
بتاريخ : 2008/06/19 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 89663 

�لفئة :43
�لإقامة  خ��دم��ات   ، �لفنادق  خ��دم��ات   ، �ملقاهي  خ��دم��ات   ، �ملطاعم  خ��دم��ات   : �ملنتجات 

�ملوؤقتة. 
�ل�شرت�طات:  

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ع�ش�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ش�تظل 
�حلماية يف 2017/03/01 وحتى تاريخ 2027/03/01 

ق�شـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 91098
ب�اإ�ش��م : جورج يف �إيرتتينمنت

وعنو�نه : 4 ، �فنيو دي ل�وبر� ، باري�س 75001 ، فرن�شا.
بتاريخ : 2008/06/19 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 89675 

�لفئة :43
�لإقامة  خ��دم��ات   ، �لفنادق  خ��دم��ات   ، �ملقاهي  خ��دم��ات   ، �ملطاعم  خ��دم��ات   : �ملنتجات 

�ملوؤقتة. 
�ل�شرت�طات:  

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ع�ش�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ش�تظل 
�حلماية يف 2017/02/27 وحتى تاريخ 2027/02/27

ق�شـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 94562
ب�اإ�ش��م : �لإمار�ت

وعنو�نه : �ملقر �لرئي�شي ملجموعة �لإمار�ت ، �س.ب. 686 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ : 2008/10/30 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 91713 

�لفئة :41
�ملنتجات : تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت و�لجتماعات و�لندو�ت و�للقاء�ت و�ملعار�س لأغر��س 
�لتعليم و�لثقافة و�لرتفيه ، تقدمي خدمات �مل�شورة و�لدعم �ملتعلقة باخلدمات �لآنفة 

�لذكر و�لو�قعة بالفئة 41 وغري مدرجة يف فئات �أخرى .
�ل�شرت�طات:  

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ع�ش�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ش�تظل 
�حلماية يف 2017/05/13 وحتى تاريخ 2027/05/13

ق�شـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

EAT 28665 EAT 30671 EAT 30956 EAT 32139

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

بتاريخ:  28 /11 /2016    �ملودعة حتت رقم  : 263990 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: نيو و�يف مديكال، �إنك.
وعنو�نه : 3529 �أندر�شون �شرتيت ، مادي�شون ، دبليو �آي 53704 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

كمكونات  م�شتخدمة  �ل�شور  معاجلة  بر�مج  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
لأنظمة �ل�شتئ�شال �لطبية و�جلر�حية.

�لو�قعة بالفئة:  9
و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة NEUWAVE باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

بتاريخ:  30 /11 /2016    �ملودعة حتت رقم  : 264157 
  تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم:   جون�ش�ون �أند جون�ش�ون
�ملتحدة  �ل��ولي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���از�  جون�شون  �أن���د  جون�شون  و�ن   : وع��ن��و�ن��ه 

�لأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: غ�شولت )لو�شن( وكرميات للج�شم لي�شت لغايات طبية.

3 �لو�قعة بالفئة:  
و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة ACTIVBIND باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

بتاريخ:  14 /11 /2017    �ملودعة حتت رقم  : 263169 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم:   جان�شن �شاين�شز �أيرلند� يو �شي
وعنو�نه : �ي�شتجيت فيليج ، �ي�شتجيت ، ليتل �أياند ، كو. كورك ، �أيرلند�.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: م�شتح�شر�ت �شيدلنية ب�شرية.
�لو�قعة بالفئة:  5

و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة LEXIBITY باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

بتاريخ:  14 /11 /2016    �ملودعة حتت رقم  : 263171 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم:   جان�شن �شاين�شز �أيرلند� يو �شي
وعنو�نه : �ي�شتجيت فيليج ، �ي�شتجيت ، ليتل �أياند ، كو. كورك ، �أيرلند�.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: م�شتح�شر�ت �شيدلنية ب�شرية.
�لو�قعة بالفئة:  5

و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SYMTUZA باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

EAT 104756 EAT 104785 EAT 102686 EAT 102688

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 21225
ب�اإ�ش��م : بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد

وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �ش�ي2�آر 2بي جي ، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ : 1997/10/01 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 12292 

�لفئة :34
�ملنتجات : خدمات �ملطاعم ، خدمات �ملقاهي ، خدمات �لفنادق ، خدمات �لإقامة �ملوؤقتة. 

�ل�شرت�طات :  �حلماية للعامة يف جمملها 0
�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ملدة ع�ش�ر  �ملفعول  نافذة  و�ش�تظل �حلماية 

2017/04/14 وحتى تاريخ 2027/04/14
ق�شـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

بتاريخ:  14 /11 /2016    �ملودعة حتت رقم  : 263167 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم:   جان�شن �شاين�شز �أيرلند� يو �شي
وعنو�نه : �ي�شتجيت فيليج ، �ي�شتجيت ، ليتل �أياند ، كو. كورك ، �أيرلند�.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: م�شتح�شر�ت �شيدلنية ب�شرية.
�لو�قعة بالفئة:  5

و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة REKAMBYS باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

بتاريخ:  09 /11 /2016    �ملودعة حتت رقم  : 262861 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم:   جون�ش�ون �أند جون�ش�ون
�لوليات   08933  ، نيو جري�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��از�  �أن��د جون�شون  و�ن جون�شون   : وعنو�نه 

�ملتحدة �لأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: م�شتح�شر�ت �شيدلنية ب�شرية.

�لو�قعة بالفئة:  5
و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة TONDELVA باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

بتاريخ:  22 /11 /2016    �ملودعة حتت رقم  : 263694 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم:   جمموعة �أغذية �س.م.ع
وعنو�نه : �س.ب. 37725 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�شروبات غري �لكحولية ، 
م�شروبات م�شتخل�شة من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه ، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات.

32 �لو�قعة بالفئة:  
�لأبعاد  ثاثي  بي�شاوي  �شبه  �إط��ار  عن  عبارة   al bayan BALANCE �لعامة: عامة  و�شف 
باللغة  جميعهم  �شغري  بخط   agthia كلمة  وباأ�شفله   BALANCE ثم   al bayan كلمة  بد�خله 

�لإجنليزية بجانبه نف�س �لعامة بكلمات �لبيان بالن�س و�أغذية باللغة �لعربية.
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

EAT 9862 EAT 102685 EAT 104151 EAT 104611

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه

بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

بتاريخ:       14 /11 /2016    �ملودعة حتت رقم  : 263172 

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم:   جان�شن �شاين�شز �أيرلند� يو �شي

وعنو�نه : �ي�شتجيت فيليج ، �ي�شتجيت ، ليتل �أياند ، كو. كورك ، �أيرلند�.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: م�شتح�شر�ت �شيدلنية ب�شرية.

�لو�قعة بالفئة:  5

و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة ENSEMBYS باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

بتاريخ:  22 /11 /2016    �ملودعة حتت رقم  : 263700 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم:   جون�ش�ون �أند جون�ش�ون
�ملتحدة  �ل��ولي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���از�  جون�شون  �أن���د  جون�شون  و�ن   : وع��ن��و�ن��ه 

�لأمريكية.
�لآلية  �ملناظري  معاجلة  �أجهزة  يف  لا�شتخد�م  مطهر�ت  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 

ولتطهري �لأجهزة �لطبية.
5 �لو�قعة بالفئة:  

�شرطة  بينهما   AERO-OPA و�أح��رف  كلمة  ثم   ASP �أح��رف  عن  عبارة  �لعامة  �لعامة:  و�شف 
و�لكلمات باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه

بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

بتاريخ:  14 /11 /2016    �ملودعة حتت رقم  : 263173 

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: جان�شن �شاين�شز �أيرلند� يو �شي

وعنو�نه : �ي�شتجيت فيليج ، �ي�شتجيت ، ليتل �أياند ، كو. كورك ، �أيرلند�.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: م�شتح�شر�ت �شيدلنية ب�شرية.

�لو�قعة بالفئة:  5

و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة MOZAYIS باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

بتاريخ:       28 /11 /2016    �ملودعة حتت رقم  : 263991 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم:   نيو و�يف مديكال، �إنك.
وعنو�نه : 3529 �أندر�شون �شرتيت ، مادي�شون ، دبليو �آي 53704 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

يف  م�شتخدمة  وطبية  جر�حية  و�أدو�ت  �أجهزة  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذلك 
��شتئ�شال �لأن�شجة ، �أجهزة يف �شكل حامل منظار �لق�شبات لتدعيم وو�شع �ملعد�ت �لطبية.

�لو�قعة بالفئة:  10
و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة NEUWAVE باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

EAT 102691 EAT 102807 EAT 103179 EAT 103364

 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه

بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/11/01    �ملودعة حتت رقم  : 262402 

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: جان�شن �شاين�شز �أيرلند� يو �شي 

وعنو�نه : �ي�شتجيت فيليج ، �ي�شتجيت ، ليتل �أياند ، كو. كورك ، �أيرلند�.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: م�شتح�شر�ت �شيدلنية ب�شرية.

�لو�قعة بالفئة:  5

و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة KAYZIUS باللغة �لإجنليزية. 

�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

بتاريخ:  07 /11 /2016    �ملودعة حتت رقم  : 262695 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: جون�ش�ون �أند جون�ش�ون
�لوليات   08933  ، نيو جري�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��از�  �أن��د جون�شون  و�ن جون�شون   : وعنو�نه 

�ملتحدة �لأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: م�شتح�شر�ت �شيدلنية ب�شرية.

�لو�قعة بالفئة:  5
و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة VANLUTO باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

EAT 103711 EAT 104076
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عربي ودويل

اجلي�س الباك�شتاين يهاجم مع�شكرات لطالبان قرب احلدودالأمم املتحدة تدين التفجريات الإرهابية الأخرية يف العراق وباك�شتان
•• نيويورك -وام:

�ملتحدة  ل��اأمم  �لعام  �لأم��ني  غوتريي�س  �أنطونيو  �أد�ن 
�لهجمات �لإرهابية �لتي وقعت جنوب �لعا�شمة �لعر�قية 
�ملنظمة  تعازي  و�أع��رب عن  16 فر�ير �جل��اري.  بغد�د 
�لدولية �حلارة ل�شعب �لعر�ق وت�شامنها معه يف �شموده 
�أم��ام حم��اولت ن�شر �خلوف و�لرتهيب و�لكر�هية. ويف 
بيان �أدىل به فرحان حق نائب �ملتحدث �لر�شمي با�شمه.. 
�لوقوف  �ملتحدة  �لأمم  تو��شل  ب��اأن  �لعام  �لأم��ني  تعهد 
ملكافحة  جهودهم  يف  �ل��ع��ر�ق  و�شعب  حكومة  جانب  �إىل 
�لإرهاب و�لتطرف �لعنيف ل �شيما من خال بناء �لثقة 

و�ل�شامل.  �ل�شلمي  �حلو�ر  �ملتبادل عن طريق  و�لتفاهم 
و�أ�شار حق �إىل �أن �ملمثل �خلا�س لاأمني �لعام يف �لعر�ق، 
يان كوبي�س كان قد �أد�ن ب�شدة �لهجوم �لذي وقع �أم�س 
يف منطقة �لبياع يف بغد�د. وعلى �شعيد �آخر �أد�ن فرحان 
��شتهدف  �ل��ذي  �لإره��اب��ي  �لهجوم  �ملتحدة  �لأمم  با�شم 
�ل�شند  باإقليم  �شيهو�ن  ببلدة  �شويف  �شريح  يف  م�شلني 
يف باك�شتان معربا عن �لتعازي لأ�شر �ل�شحايا وحكومة 
للجرحى.  �لعاجل  بال�شفاء  ومتنياته  باك�شتان  و�شعب 
حربها  يف  باك�شتان  حلكومة  �ملتحدة  �لأمم  دع��م  و�أك���د 
�شد �لإرهاب يف ظل �حرت�مها �لكامل للمعايري �لدولية 

حلقوق �لإن�شان.

قو�ت �لمن �أو�مر خا�شة للبقاء يف حالة يقظة على طول �حلدود 
يف  قتلو�  �لأق��ل  على  �إرهابيني  ع�شرة  وك��ان  �لأفغانية.  �لباك�شتانية 
�أم�س  �لباك�شتانية، يف وقت مبكر �شباح  �لأم��ن  ��شتباكني مع قو�ت 
�جلمعة، يف �شمال �لباد. ي�شار �إىل �أن زعماء �شيا�شيني وع�شكريني 
يف باك�شتان هددو� �أم�س �جلمعة باأنهم �شيذهبون �إىل �أق�شى مدى 
للت�شدي للمتطرفني �لإ�شاميني، بعد مقتل �أكر من مئة �شخ�س 
يف �أحدث موجة من �أعمال �لعنف هذ� �لأ�شبوع، مما �نهي فرتة من 

�لهدوء �له�س.
و�جتاحت باك�شتان هذ� �لأ�شبوع موجة من �لتفجري�ت �لنتحارية 
و�لنفجار�ت بعبو�ت نا�شفة و�إطاق �لنار من �شيار�ت مارة، و�أعلنت 

عنا�شر طالبان وتنظيم د�ع�س �مل�شوؤولية عنها. 

•• اإ�صالم اأباد-وكاالت:

دمر �جلي�س �لباك�شتاين �أربعة خمابئ للم�شلحني عر �حلدود مع 
�أ�شبوع من �لهجمات �لإرهابية �لدموية �لتي  �أفغان�شتان، يف �أعقاب 
ذكرته  ملا  �شخ�س، طبقاً  مئة  �أك��ر من  ور�ح �شحيتها  �لباد  ه��زت 
�شحيفة ديلي باك�شتان، �م�س �ل�شبت. وهاجمت �لقو�ت �لباك�شتانية 
ما يزعم �أنه مع�شكر تدريب جلماعة �لأحر�ر وهي �أحد �أفرع حركة 
�لباك�شتانية  �حل���دود  م��ن  ب��ال��ق��رب  �ل��و�ق��ع  �لباك�شتانية،  ط��ال��ب��ان 
�لأفغانية وتردد �أنها دمرت �ملجمع و�أربعة خمابئ �أخرى ملن ي�شتبه 
�أنهم من �لإرهابيني. تاأتي تلك �خلطوة بعد �شاعات من �إعان هيئة 
�إعطاء  مت  �أن��ه  �لباك�شتانية  �لد�خلية  للخدمات  �لعامة  �لعاقات 

طــرح  اأّن  نــعــرتف،    
ـــــوؤال بـــهـــذه  ـــــش ـــــ� ال
ــه  ــي الــــطــــريــــقــــة ف
وت�شخيم.  مبالغة 
الرئي�س  اأّن  نقول  اأن 
اجلديد  ــكــي  الأمــري
غــــري مــثــقــف وغـــري 
نـــعـــم. غري  ـــذب،  ـــه م
الرتكيز  عــلــى  قـــادر 
ــع  ــ�ــش ـــــن ب اأكـــــــــر م
دقائق، كما اأ�شار اإىل 
الــكــاتــب توين  ذلـــك 
�شاغ  الــذي  �شوارتز، 
ال�شهري  ترامب  كتاب 
“فن ال�شفقة”،    هذا 

وا�شح وجلّي،
ول��ك��ن �أن ن��ق��ول �أم���ّي���ا، ح��ق��ا؟ نحن 
ن�شمع م�شبقا �شخط �أن�شاره.. ومع 
ق��درة دونالد تر�مب على  �إّن  ذل��ك، 
ت��ث��ري �ليوم،  ن�����س وف��ه��م��ه،  ق�����ر�ءة 
ح����ول �شحته  ���ش��ك��وك��ا  وب���ان���ت���ظ���ام، 

�لعقلية.
�لرنامج  م���ق���دم  ع���ّل���ق  ول���ذل���ك     
ب����اك����م����ان، وهو  �حل���������و�ري دي���ف���ي���د 
يتحدث بجدية قائا: مما ل �شك 
فيه �أن �لرئي�س �لأمريكي �جلديد، 
دونالد تر�مب، يقوم بفك �شيفر�ت 
مل  كطفل  وي��ق��ر�أ  �لطويلة،  �جلمل 
هل  ول��ك��ن  �لأوىل،  �مل��رح��ل��ة  يتخّط 
مب���ق���دوره ف��ع��ا ق����ر�ءة ن�����س كامل 

بالإجنليزية باأريحية وبطاقة؟ .
      �أن ل يحب تر�مب �لقر�ءة، فهذ� 
لي�س �شر�: لقد �عرتف �شو�رتز، �نه 
قر�أ  �لأع��م��ال  رج��ل  �أّن  ل��و  �شيفاجاأ 
ولو كتابا و�حد� حتى �لنهاية طو�ل 
حياته خا�شة �أنه مل يذكر، �أو حتى 
يتظاهر، ولو مرة و�حدة، ��شم �أحد 
�لتي  �لتاريخية  �أو  �لأدب��ي��ة  �لكتب 
قر�أها، بل هو يتفاخر باأنه ل ينتمي 

�أنني حققت  �أعنيه هو     ح�شنا، ما 
�نت�شار� �شاحقا من خال حت�شيل 
�أن��ه ك��ان من  316 �شوتا، يف ح��ني 
�ملتوقع �أن ل يتجاوز عدد �لأ�شو�ت 
على  �أن��ت��م   ،220 يل  �شتمنح  �ل��ت��ي 
ع��ل��م ب��ذل��ك �أل��ي�����س ك���ذل���ك؟، ولكن 
ك���ان ه��ن��اك ح��م��ا���س ك��ب��ري.. ك��ل ما 
�أريد �أن �أقوله هو �أّن �ل�شام �شيعّم 
د�خل �لباد �إذ �شاأت�شدى للجر�ئم، 
و����ش���اأف���ع���ل ك���ل م���ا ب��و���ش��ع��ي لوقف 
�لأخرى  �لأ���ش��ي��اء  وك��ل  �لعن�شرية 

�لتي جتري.
�لأ�شياء  م���ن  �ل��ع��دي��د  �ذ حت�����ش��ل    
و�أظن  ط��وي��ل��ة  ف���رتة  م��ن��ذ  �ل�شيئة 
جعلتني  �لتي  �لأ�شباب  بني  من  �أن 
هي  �لرئا�شية  �لنتخابات  يف  �أف���وز 
�ملجتمع  يف  �حلا�شلة  �لنق�شامات 
باإ�شاح  ���ش��اأق��وم  و�أن����ا  �لأم���ري���ك���ي، 
ذلك، وهذ� �شيء مهم جد� بالن�شبة 

يل.
جتمعني  بالنا�س،  يتعلق  وفيما      
ع��اق��ات وط��ي��دة ب��اأ���ش��دق��اء يهود. 
�ملوجودة هنا، و�شهر، وثاثة  �بنة، 
�أحفاد جميلني. �أعتقد �أنكم �شرتون 
�أو  �ل��ث��اث  �أم��ري��ك��ا خمتلفة خ��ال 
�لأربع �أو �لثماين �شنو�ت.. و�شيكون 
�لقادم �أف�شل.. و�شرتون �لكثري من 

�حلب. مو�فقون؟ �شكر� .
   بدون تعليق.

ملا  �ملثقفة . وبعد كل �شيء،  للنخبة 
ل.

ثالث فقرات ل اأكر
���ش��يء. فقد  ك��ل  �أّن ه��ذ� لي�س  غ��ري 
خال  م��ن  ب��اك��م��ان،  ديفيد  تو�شل 
���ش��ه��اد�ت ب��ع�����س �مل��ق��رب��ني م��ن��ه �إىل 
قدرة  يف  �شكوكهم  عن  �أعربو�  �أنهم 
تر�مب على �لقر�ءة. كما �أّن جميع 
�لت�شريبات - وما �أكرها- من �لبيت 
�لأبي�س ت�شري يف نف�س �لجتاه: ل 
ي���و�ك���ب �ل��رئ��ي�����س �ل���ت���ط���ور�ت منذ 
من  �إل  و�����ش���ن���ط���ن  �إىل  �ن���ت���ق���ال���ه 
خ���ال �ل��ت��ل��ف��زي��ون، وخ��ا���ش��ة قناة 
ف��وك�����س ن��ي��وز، �ل��ت��ي ي�����ش��اه��ده��ا با 
على  تغريد�ته  ميلي  وه��و  �نقطاع 
�لرئي�س  �أك��ده  ما  وه��و  �شكرتريته، 
بنف�شه يف تغريدة ن�شرها على موقع 
تويرت، حيث قال �إن �أخذ �ملعلومات 

�أمّيا.  م��ا،  حد  �إىل   ، تر�مب  دونالد 
لكن ���ش��وؤ�ل �آخ���ر ي��ط��رح �ي�����ش��ا: �أل 
للوليات  �جل��دي��د  �ل��رئ��ي�����س  ي��ك��ون 
�ملتحدة م�شابا مبر�س �لتوحد...؟ 
على  م��ن��غ��ل��ق��ا  �لأح��������و�ل،  ك���ل  يف  �أو 
ل���ذل���ك، يع�شق  �ل���ع���امل �خل���ارج���ي. 
دونالد تر�مب �لعودة ب�شكل مهوو�س 
لأرقام �نت�شاره، حتى يف �أوقات غري 
ذلك  على  و�لدليل  ب��امل��رة.  منا�شبة 
يف �أول موؤمتر �شحفي م�شرتك مع 
بنيامني  �لإ�شر�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س 

نتنياهو.
   عندما �شاأله �أحد �ل�شحفيني عن 
�ل�شامية يف  م��ع��اد�ة  �نت�شار  ر�أي��ه يف 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة م��ن��ذ ف����وزه، كان 
رّده  ي��اأت��ي  �أن  منطقيا  �مل��ت��وق��ع  م��ن 

�إد�نة قوية ملعاد�ة �ل�شامية.
كانت  �مل��ف��اج��ئ��ة  �إج���اب���ت���ه  �أّن  غ���ري 

كالتايل:

ثاث  �أو  ف��ق��رت��ني  ���ش��وى  تت�شمن 
�مللفات،  يخ�س  فيما  �أم���ا  ف��ق��ر�ت. 
�لرئي�س  م�����ش��ت�����ش��ارو  ت��ف��ط��ن  ف��ق��د 
�أن��ه ل يقروؤها كلها، بل يكتفي  �إىل 
مب��ج��رد �إل���ق���اء ن��ظ��رة ���ش��ري��ع��ة على 

�ل�شفحة �لأوىل.

لغة طفل 10 �شنوات
�أ����ش���رط���ة  ب���ع�������س  �إىل  وب�����ال�����ع�����ودة 
م�شروعا  �ل�����ش��ك  ي�شبح  �ل��ف��ي��دي��و، 
ي��رف�����س تر�مب  �لأح�������و�ل:  ك���ل  يف 
حتى  �لرجت�����ال،  ��ل  وي��ف�����شّ �لتلقني 
لو �أعطى �لنطباع، كما كان �حلال 
وكالة  يف  �ل�������ش���ري���ايل  خ���ط���اب���ه  يف 

يربحه  �ل��ت��ل��ف��زي��ة  �ل����ر�م����ج  م����ن 
�لوقت.

   �ن������ه ي���ق���اط���ع ك�����ل �مل���اح���ظ���ات 
يعدها  �لتي  �مللفات  �أو  و�مللخ�شات 
�أي�شا  �أمرهم  �إليه، كما  �مل�شت�شارون 
�أن ل يطنبو� يف كتابة ماحظاتهم 
و�أن  ل��ه،  يقدمونها  �لتي  �مللفات  �أو 
�ل�شفحة  ت���ق���اري���ره���م  ت���ت���ج���اوز  ل 
تت�شمن  �أن  ي��ج��ب  �ل��ت��ي  �ل���و�ح���دة، 
تقدير.  �أق�����ش��ى  ع��ل��ى  ف���ق���ر�ت   10
�أنها ماز�لت طويلة:  �أن يعتر  قبل 
�أن  يجب  �لوحيدة  �ل�شفحة  وه��ذه 
�لبيانية و�خلر�ئط  بالر�شوم  ترفق 
لن  كل �شفحة  �أن  يعني  ما  �أحيانا، 

�لطبية،  ن��ظ��ار�ت��ه  م��ع��ه  ي��ج��ل��ب  مل 
ُي�����ش��اَه��د قط  ت��ر�م��ب مل  ب���اأن  علما 
ولإخر�جه  ن���ظ���ار�ت،  ي��رت��دي  وه���و 
من �ملوقف �ملحرج �لذي و�شع فيه، 
حق  بحجة  �شجة  حم��ام��وه  �فتعل 

�لعرت��س . موقف مربك.
    وكثري� ما �أكد �ملعلقون فقر �للغة 
و�شعفها،  ت��ر�م��ب  ي�شتعملها  �ل��ت��ي 
مل  طفل  م��ف��رد�ت  ي�شتخدم  �أن���ه  �إذ 
ي��ت��ج��اوز �ل��ع��ا���ش��رة م��ن ع��م��ره. وقد 
تطبيقا  ك������روم  �مل��ت�����ش��ف��ح  �ق������رتح 
�لرئي�س  ت��غ��ري��د�ت  ك��ت��اب��ة  لإع�����ادة 

بخط تلميذ: رّد يقول �لكثري.
�إذ� كان  �ل��ب��ع�����س ع��م��ا     وي��ت�����ش��اءل 

�مل��رك��زي��ة، حيث كان  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 
ي��ت��ح��دث ب��ت��ل��ق��ائ��ي��ة، وي��ق��ول ك��ل ما 
ي��خ��ط��ر ع��ل��ى ب���ال���ه. ف��ه��ل ُي���ع���ّد له 
م�����ش��ت�����ش��اروه خ��ط��ب��ه؟ م��ه��م��ا كانت 
�ل����ظ����روف، �ن����ه ُي���ع���ّر غ��ال��ب��ا دون 
وبعفوية  وم�����ذك�����ر�ت  م���اح���ظ���ات 

مزعجة.
ديفيد  �ل���ذي حلله  �لفيديو       يف 
، و�ل��ذي طلبت فيه قا�شية  باكمان 
جل�شة  خ������ال  �مل���ا����ش���ي  �ل�������ش���ي���ف 
����ش��ت��م��اع، ب��ق��ر�ءة �ل��ن�����س، ب���د� على 
تر�مب �ل�شياع و�لرتباك و�حلرية 
، قائا بعد �شمت طويل �أّن �لن�س 
م��ك��ت��وب ب��خ��ط غ��ري و�����ش���ح، وباأنه 

م�شت�شارو تر�مب.. �ملطلوب �شفحة و�حدة هل يجيد �لرئي�س �لمريكي �لقر�ءة؟

مل يذكر ولو مرة واحدة ا�شم كتاب اأدبي اأو تاريخي 
قراأه بل يتفاخر بعدم انتمائه للنخبة املثقفة

 تفطن م�شت�شاروه اإىل اأنه ل يقرا ما يرد عليه ويكتفي 
مبجرد اإلقاء نظرة �شريعة على ال�شفحة الأوىل

ــب عــلــى قـــراءة ــرام ـــدرة ت ق
ــوم  ــي ــمــه تــثــري ال ــ�ــس وفــه  ن
العقلية �شحته  حول  �شكوكا 
الأمريكي  الرئي�س  يكون  األ   
التوحد مبر�س  م�شابا  اجلديد 
املالحظات  كتابة  باختزال  اأمر 
تــتــجــاوز  ل  واأن  واملـــلـــفـــات 
الــواحــدة ال�شفحة  الــتــقــاريــر 

انحيازه لالرجتال يثري ال�شكوك:

هل حقا يجيد الرئي�س دونالد ترامب القراءة..؟ 

•• الفجر - ناتا�صا تاتو  
ترجمة خرية ال�صيباين

�إعادة كتابة تغريد�ت �لرئي�س بخط تلميذ هل يقود �مريكا م�شاب بد�ء �لتوحد؟

فقر اللغة التي ي�شتعملها ترامب و�شعفها دليل على اأنه ي�شتخدم مفردات طفل مل يتجاوز العا�شرة من عمره

ليبيا يف دائرة الإهتمام الأمريكي الرو�شي

م�شت�شار ترامب: �شندعم اجلي�س الوطني الليبي بقيادة حفرت
•• لندن- وا�صنطن-وكاالت:

قال م�شت�شار �ل�شيا�شة �خلارجية �لأمريكية، وليد فار�س، �إن �إد�رة �لرئي�س 
دونالد تر�مب �شتدعم �جلي�س �لوطني �لليبي بقيادة �مل�شري خليفة حفرت 
و�لرملان �ملنتخب. و�و�شح فار�س يف مد�خلة عر قناة ليبيا �حلدث �إن �إد�رة 
تر�مب �شتتعاطى مع �ملوؤ�ش�شة �لوطنية �لع�شكرية �لليبية بقيادة �جلرن�ل 
من  �لرغم  على  �لد�رة،  من  ر�شميا  به  �ملعرتف  هو  �جلي�س  فهذ�  حفرت، 

�خلافات �ل�شيا�شية �لعاملية، ووجود م�شاريع لن�شاء جيو�س �خرى.
تر�مب،  �لرئا�شي  �ملر�شح  �نتقد  �لنتخابية  �حلملة  �إب��ان  �ن��ه  فار�س  وّذك��ر 
�شيا�شة �إد�رة �وباما جتاه ليبيا، لي�س فقط يف مو�شوع عملية �لتغيري �لتي 
�إليه �لنتائج، ومن بينها �شيطرة  �آلت  ح�شلت، وبالقوة �مل�شلحة، ولكن مبا 
�لقانون  ي�شنفها  ملي�شيات  �شمنها  وم��ن  و�ملناطق،  �مل��دن  على  �مللي�شيات 

�لمريكي ب�الإرهابية.
و��شار �ىل �أن �نتقاد تر�مب ل�شيا�شة �لعهد �ملا�شي مل تكن ��شتعمال �شيا�شيا 

يف �حلملة �لنتخابية فح�شب.
�أو ما ل تريده لليبيا،  ف��اإد�رة تر�مب و��شحة مبا تريده  �لآن  �أم��ا  وتابع: 

فاد�رة تر�مب ل تريد �ن ت�شقط ليبيا من جديد حتت �شلطة ونفوذ هذه 
�مللي�شيات �لرهابية �و �مللي�شيات �مل�شلحة ب�شكل عام، ول تريد �ن تنق�شم �ىل 
مناطق نفوذ، و�لذي تريده لليبيا �أن تكون لها هيئة منتخبة متثل �ل�شعب 
�لليبي. و�أكد فار�س �أن �إد�رة تر�مب و��شحة و�شتعمل مع �جلي�س �لوطني 

�لليبي بقيادة �جلرن�ل خليفة حفرت ومع �لرملان �ملنتخب يف طرق.
يف  �لنور  �شرتى  �لتي  ليبيا،  جتاه  �جلديدة  �لأمريكية  �ل�شيا�شة  �إن  وق��ال 
ب��اأول من  �أول  ندعم  ب��اأن  وهناك خيار  �شتحمل متغري�ت  �أ�شابيع،  غ�شون 
تنظيمات  كانو�  �شو�ء  �لرهابيني،  يقاتل  من  وثانيا  �لليبي  �ل�شعب  ميثل 

�رهابية �و ملي�شيات لها �لعقيدة نف�شها.
-ولي�شت  ليبيا  �إن  �لريطانية  �إندبندنت  ب�شحيفة  كاتب  ق��ال  ذل��ك،  �ىل 
�لعاملي  �شتوؤ�ش�شان نظامهما  و��شنطن ومو�شكو  �أن  يبدو  �لتي  �شوريا- هي 
تطور  �شيحدده  وغ��ريه��ا  ليبيا  يف  يحدث  م��ا  �أن  مو�شحا  عليها،  �جل��دي��د 
فادميري  و�ل��رو���ش��ي  ترمب  دون��ال��د  �لأم��ريك��ي  �لرئي�شني  ب��ني  �لعاقات 

بوتني.
و�أ�شاف �لكاتب كيم �شينغوبتا �إن ت�شكيل �لنظام �لعاملي �جلديد �شيتم ب�شكل 
رئي�شي بني ترمب وبوتني، مع وجود �لاعبني �لآخرين على �لهام�س �لآن 

�أ�شبحت  ليبيا  �أن  �شينغوبتا  و�أورد  �لوقت.  و�أك��ر مبرور  �أكر  وتهمي�شهم 
�مل�شّدر �لرئي�شي مل�شكلة �لاجئني �إىل �أوروبا، بالإ�شافة �إىل �أنها �أ�شبحت 
قاعدته  فيه  �أ�ش�س  �لإره��اب��ي  د�ع�����س  تنظيم  و�أن  ق��ان��ون،  يحكمه  ل  مكانا 

�لرئي�شية لتنفيذ هجمات باملغرب �لعربي.
خليفة  �ملتقاعد  للو�ء  مو�لني  بني  �لرئي�شية  �لليبية  �لقوى  �نق�شام  ومع 
�لغرب وغريهما،  يف  بطر�بل�س  �ل�شر�ج  فايز  وحكومة  �لباد  �شرق  حفرت 

جند �أن رو�شيا �نحازت للطرف �لأول بينما �نحازت �أوروبا للثاين.
ويقول �لكاتب �إن حكومة �ل�شر�ج لديها �أر��ٍس وقوة �أقل مقارنة مبا لدى 
حفرت �لذي يحدوه �أمل كبري يف �حل�شول على دعم �أمريكا وتاأييدها �أي�شا، 

كما �أن فريق ترمب بد�أ يناق�س خيار حفرت. 
�إن ليبيا �أ�شبحت  �أح���د �مل�����ش��وؤول��ني �لأم��ريك��ي��ني ق��ول��ه  ون��ق��ل �ل��ك��ات��ب ع��ن 
فّعال  �أنه  �أثبت حفرت  و�إذ�  ت�شرح ومت��رح،  د�ع�س  �لفو�شى وهناك  ت�شودها 

ف�شيكون هو خيار �أمريكا.
وحاول �مل�شوؤولون يف حلف �لناتو و�لحتاد �لأوروبي �إقناع حفرت بالتو�شل 
لتفاق بينه وحكومة �ل�شر�ج على �أن يحتفظ بالقيادة �لع�شكرية، لكن هذه 

�ملحاولت قد �نتهت �إىل �لف�شل.

تريليون دولر حجم   1.57
الإنفاق الع�شكري يف العامل 

•• لندن-وكاالت:

 ،2016 عام  دولر  تريليون   1.57 ح��دود  �لع�شكري  �لعاملي  �لإنفاق  بلغ 
وز�د �لإنفاق �لعربي على �لت�شلح �إىل م�شتويات غري م�شبوقة ُتقدر بنحو 
%15 من �لإنفاق �لعاملي، يف ظل �لأخطار �لتي ت�شهدها منطقة �ل�شرق 

�لأو�شط، وفقاً ملا ذكرته �شحيفة �حلياة �للندنية �م�س �ل�شبت.
م��ارك��ت، رجحت  �إ���س  �آي  �إت�����س  �ملالية  �أ���ش��درت��ه �شركة �خل��دم��ات  بيان  ويف 
ب���دء�ً من  ق��وي��اً  �ل��ط��ري�ن و�ل��دف��اع من���و�ً  �أن ي�شجل �لإن��ف��اق على قطاعي 

.2017
و�أفاد باأنه يف ظل تنامي رغبة �لدول �ل�شاعية �إىل حت�شني حدودها لزيادة 
بها  مير  �لتي  �لفرتة  هذه  خال  و�شناعتها  و�قت�شاد�تها  مو�طنيها  �أمن 
�لعامل من حال عدم �ليقني، يزد�د �إنفاق حكومات �ملنطقة على جتهيز�ت 

�لدفاع �أكر من �أي وقت م�شى.
�لوليات  �أن  �ل�����ش��ام،  ل��در����ش��ات  هل�شنكي  ملعهد  �ل�شنوي  �لتقرير  و�أورد 
لت�شتحوذ  �لدفاعي  �لإنفاق  يف  عاملياً  �لأوىل  �ملرتبة  تز�ل حتتل  �ملتحدة ل 
على %31 من �شوق �ل�شاح �لعاملي، تليها رو�شيا بح�شة تقدر ب� 27%، 

ثم �ل�شني وفرن�شا وبريطانيا. 
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 258032      بتاريخ :  09 / 08 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�ش��م : �شركة ماليمو �لتجارية ) ذ.م.م (.
وعنو�نه: �س.ب 115779، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
م�شتح�شر�ت ق�شر �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملاب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 

وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول لو�شن لل�شعر، منظفات �أ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 03

و�شف �لعامة: عبارة عن �حلروف �لاتينية BB كتبت ب�شكل كبري ومميز باللون �لأزرق �لفريوزي وتليها 
BRONZING CREAM 8en1 كتبت ب�شكل مميز باللون �لأزرق �لفريوزي  �لعبارة �لاتينية 
خلفية  وعلى  وجميعهم   16h بالرقم  متبوعة   Hydratation �لاتينية  �لكلمة  و�أ�شفلها  و�لأ�شفر، 

مربعة �ل�شكل باللون �لبني كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.  
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 254643      بتاريخ :  01 / 06 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�ش��م : عبد �لكرمي للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م(.
�لعربية  �لإم���ار�ت  دب��ي-  �لبطني،   - دي��ره   - �ل مكتوم  �شعيد  بنت  �ل�شيخه  رق��م 204 ملك  وعنو�نه: مكتب 

�ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها، غري �لو�ردة يف فئات 
�أخرى، �ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة.

�لو�ق�عة بالفئة: 14
و�شف �لعامة: عبارة عن �حلرف �لاتيني C كتب ب�شكل مميز باللون �لأ�شود د�خل مثلث باللون �لرمادي 
ureen كتبت ب�شكل مميز باللون �لأ�شود كما هو مبني  و حمدد باللون �لأ�شود، و تليه �لكلمة �لاتينية 

بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 254500   بتاريخ :  30 / 05 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�ش��م : �ل�شيد / في�شيهات�شيون مينجي�شتياب هاليمي�شال.
�ملتحدة. �لعربية  وعنو�نه: : �س.ب 52143، �ملنطقة �حلرة باحلمرية، �ل�شارقة – �لإمار�ت 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنني و�أعو�د �لثقاب.

�لو�ق�عة بالفئة: 34
و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية  CROWN GREDSI كتبت يف �شطرين 
GREDSI يوجد  i من �لكلمة  ب�شكل مميز و يعلوها ر�شم تاج، و يف �أعلى �حلرف �لاتيني 

خط مائل يتجه نحو �ليمني و �لعامة باللون �لأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 258947      بتاريخ :  25 / 08 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�ش��م : �شركة �لعادل ل�شناعة �ملو�د �لغذ�ئية.
وعنو�نه: �س.ب: 71043، مدينة �ملوقر �ل�شناعية 11171، �لردن.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�شب�س �لبطاطا.

�لو�ق�عة بالفئة: 29
�لأ�شود  باللون  كتبت بخط مميز   )DERBY( لاتينية� �لكلمة  عبارة عن  �لعامة:  و�شف 

وكتب �أ�شفلها كلمة )ديربي( باللغة �لعربية كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 254979      بتاريخ :  09 / 06 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�ش��م : �ل�شيد / عادل فاروق �شيائي.
�ملتحدة. �لعربية  وعنو�نه: : �س.ب 16056 دبي – �لإمار�ت 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملاب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س.

�لو�ق�عة بالفئة: 25
و  مميز  ب�شكل  كتبت   LOTO ABAYA �لاتينية  �لكلمات  عن  عبارة  �لعامة:  و�شف 
و متد�خلة يف بع�شها  ب�شكل مميز  ر�شمت  �لروؤو�س  بها قباب مثلثة  ر�شم لزهرة مميزة  يعلوها 

�لبع�س و �لعامة باللون �لذهبي كما هو مبني بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 253356     بتاريخ :   10 / 05 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�ش��م: �شركة �عمار �لعقارية – �شركة م�شاهمة عامة.
وعنو�نه: �س . ب 9440 ، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�إد�رة �مل�شايف �ل�شياحية، خدمات �لفنادق، خدمات �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب، خدمات �أماكن �لأقامة �ملوؤقتة، 
�أو �ل�شركات، �لكافرتيات، �ملقاهي، �ملطاعم،  خدمات �لتزويد بالأطعمة و�مل�شروبات غري �لكحولية لاأفر�د 
مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة، خدمة َتوفري �لأقامة وتوفري وجباِت �لطعام يف �لفنادِق �أَو �لبيوِت �أَو �أّي 
موؤ�ش�شات �أخرى �لتي تقدم �أقامه موؤقتة ، خدمات حجز �لأقامة للم�شافرين وخ�شو�شا با�شتخد�م وكالت 

�ل�شفر وجميعها بالفئة 43.
�لو�ق�عة بالفئة: 43

بال�شكل  كما  �لأ�شود  باللون  ب�شكل مميز  " كتبت   NAUTIQUE " كلمة  عبارة عن  �لعامة:  و�شف 
�ملرفق.

�ل�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 258005      بتاريخ :  09 / 08 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�ش��م : �شركة ماليمو �لتجارية ) ذ.م.م (.
وعنو�نه: �س.ب 115779، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
م�شتح�شر�ت ق�شر �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملاب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 

وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول لو�شن لل�شعر، منظفات �أ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 03

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية MERY KEY و �أ�شفلها �حلروف �لاتينية SMK كتبت 
ب�شكل مميز باللون �لأبي�س د�خل �إطار م�شتطيل �ل�شكل باللون �لأخ�شر و يعلوها ر�شم �شريط مائل بالألو�ن 
�لأخ�شر و �لأبي�س و �لأحمر، و �أ�شفل منها ر�شم �شنبلتني باللون �لأخ�شر و فوقهم ر�شم منزل �شغري حماط 

بعدة �أ�شجار كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.  
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 249594      بتاريخ :  02 / 03 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�ش��م : جليل للتجارة �س.ذ.م.م.
وعنو�نه: : �س.ب 3262 ، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
م�شتح�شر�ت ق�شر �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملاب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 

وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول لو�شن لل�شعر، منظفات �أ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية OZONE  كتبت ب�شكل مميز باللون �لأ�شود كما هو مبني 
بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 258004      بتاريخ :  09 / 08 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�ش��م : �شركة ماليمو �لتجارية ) ذ.م.م (.
وعنو�نه: �س.ب 115779، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
م�شتح�شر�ت ق�شر �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملاب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 

وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول لو�شن لل�شعر، منظفات �أ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 03

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية GIORGI LINE كتبت يف �شطرين ب�شكل مميز و تعلوها 
�لعبارة FOND DE TIENT كتبت بحروف لتينية ب�شكل مميز بحجم �أ�شغر و �لعامة باللونني 

�لأزرق �لد�كن و �لرتقايل كتب د�خل �أربعة خطوط �أفقية و عمودية كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.  
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 258098 بتاريخ :  10 / 08 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�ش��م : جيند�ل �شو هولدينج م.م.ح.
وعنو�نه: �س.ب 5232، �لفجرية، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خلطوط  معدنية  م��و�د  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  م��و�د  منها،  خليط  وك��ل  نفي�شة  غري  معادن 
حد�دة،  م�شنوعات  نفي�شة،  غري  معادن  من  كهربائية  غري  و�أ���ش��اك  حبال  )ك��ب��ات(،  �حلديدية  �ل�شكك 
منتجات  �لثمينة،  و�لأ���ش��ي��اء  �لوثائق  حفظ  خز�ئن  معدنية،  و�نابيب  مو��شري  �شغرية،  معدنية  خ���ردو�ت 

م�شنوعة من معادن غري نفي�شة، غري و�ردة يف فئات �أخرى، خامات معادن.
�لو�ق�عة بالفئة: 06

مو�شح  هو  كما  �لأ�شود  باللون  مميز  ب�شكل  كتبت   Jindal �لاتينية  �لكلمة  عن  عبارة  �لعامة:  و�شف 
بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 258099      بتاريخ :  10 / 08 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�ش��م : جيند�ل �شو هولدينج م.م.ح.
وعنو�نه: �س.ب 5232، �لفجرية، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مو�د بناء )غري معدنية(، �أنابيب قا�شية غري معدنية للمباين، �أ�شفلت وزفت وقار، مباين غري 

معدنية قابلة للنقل، ن�شب )جم�شمات( غري معدنية.
�لو�ق�عة بالفئة: 19

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية Jindal كتبت ب�شكل مميز باللون �لأ�شود كما هو 
مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 257791      بتاريخ :  04 / 08 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�ش��م : يور�شتار كوميونيكي�شنز )��س( بي تي �ي ليمتد.
وعنو�نه: 80 ر�فلز بلي�س، منر 25 –01، يو �و بي باز� 1، �شنغافورة 048624.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  �لإ�شطناعى،  و�ل��ن  و�ل�شاغو  و�لتابيوكا  و�لأرز  و�ل�شكر  و�ل��ك��اك��او  و�ل�شاى  �ل��ن 
�لأ�شود،  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �ملثلجة،  و�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�شنوعة 

�خلمرية وم�شحوق �خلبيز، �مللح و�خلردل، �خلل، �ل�شل�شات )�لتو�بل(، �لبهارت، �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية Lilly كتبت ب�شكل مميز باللون �لأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل 
�ملرفق.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 258006      بتاريخ :  09 / 08 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�ش��م : �شمرنوف لتجارة �ملاب�س �جلاهزة.
وعنو�نه: �س.ب 115779 ، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
عدد و�أدو�ت يدوية تد�ر باليد، �أدو�ت قطع )�ل�شوك و�ل�شكاكني و�ملاعق( ، �أ�شلحة بي�شاء، �أدو�ت 

حاقة.
�لو�ق�عة بالفئة: 08

باللون  مميز  ب�شكل  كتبت   Silver Shave �لاتينية  �لكلمات  عن  عبارة  �لعامة:  و�شف 
�لأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.  

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 204365      بتاريخ :  14 / 01 / 2014م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م
با�ش��م : �ل�شيد / مادو بايان �شارما.

وعنو�نه: دبليو 33 �إمار�ت هيلز، ديرة ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

منافذ �لبيع بالتجزئة، �ملحات.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعامة: عبارة عن �حلرف �لاتيني X كتب مظلا باللون �لحمر بخط كبري، و�لكلمة 
، كما بال�شكل  �أي�شا مظللة باللون �لأحمر وبينهمها نقطة مظللة باللون �لأحمر  كتبت   cell

�ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 256042      بتاريخ :  29 / 06 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�ش��م : �شينزين فور�شون �ند�شرتيز كو ليمتد.
�شينزين، جوجن  ب��از�، زينجلني رود،  �ورينتل  �شون  ،1505  فلور 15، فو  وعنو�نه: روم 1501، 1502، 1503 

دوجن، �ل�شني.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أدو�ت و�أو�ين و�أوعية لا�شتعمال �ملنزيل وللمطبخ �أم�شاط و�إ�شفنج، فر��شي )عد� فر��شي �لتلوين �أو �لدهان(، 
مو�د �شنع �لفر��شي، �أدو�ت �لتنظيف، �شلك جلي، زجاج غري م�شغول �أو �شبه م�شغول )عد� �لزجاج �مل�شتعمل يف 

�ملباين(، �أو�ين زجاجية و�أو�ين خزف �شيني و�أو�ين خزفية غري و�ردة يف فئات �أخرى.
�لو�ق�عة بالفئة: 21

مميزة  بطريقة  �لأ�شود  باللون  و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية " TEMLAND " كتبت 
كما هو مبني بال�شكل �ملرفق.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 254148      بتاريخ :  23 / 05 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�ش��م : �ل�شيد / �شاجد علي عبد�هلل باتل.
وعنو�نه: �س.ب 122250 �ل�شارقة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لنقل وتغليف وتخزين �ل�شلع وتنظيم �لرحات و�ل�شفر.

�لو�ق�عة بالفئة: 39
XRAIL كتبت ب�شكل مميز باللون �لأ�شود كما  و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية 

بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  19  فرباير 2017 العدد 11948

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19

اإعــــــــــالن
�شقلية  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1141588:لالكرتونيات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شيف �شعيد �شيف علي �لنعيمي %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد �شعيد �شامل جمعه �لنعيمي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمات �بو عوف 

CN 1111486:للماب�س وفرعها رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شيف �شعيد �شيف علي �لنعيمي %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد �شعيد �شامل جمعه �لنعيمي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19

اإعــــــــــالن
لتجارة  �ل�ش�����ادة/ليو�  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1939827:لبا�شتيك رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلفان ر��شد خلفان عبد�هلل 
ز�يد بوحميد �ملزروعي %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد�ن ز�يد عبد�هلل بوحميد �ملزروعي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19

اإعــــــــــالن
�لعانية  للوحات  زوم  �ل�ش�����ادة/خطاط  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1694853 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة وليد �شامل عبد�هلل علي �لكندي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ثابت مطر �شعيد حمد �حل�شاين
تعديل لوحة �لإعان/�إجمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/خطاط زوم للوحات �لعانية
ZOOM CALLIGRAPHER SIGN BOARDS

�ىل/ رويال لين لانظمة �للكرتونية 
ROYAL LINE ELECTRONIC SYSTEMS

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل
الزياين ي�شيد بيقظة اأجهزة الأمن ال�شعودية ويوؤكد: الإرهاب لن ينال من ا�شتقرار اململكة

•• الريا�س-وام:

ملجل�س  �لعام  �لأم��ني  �لزياين  ر��شد  بن  عبد�للطيف  �لدكتور  �أ�شاد 
�ل��ت��ي ق��ام��ت بها  �مل��وف��ق��ة  ب��اجل��ه��ود  ل���دول �خلليج �لعربية  �ل��ت��ع��اون 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لد�خلية  ب���وز�رة  �لأم��ن��ي��ة  �لأج��ه��زة 
د�ع�س  لتنظيم  تابعة  �إرهابية  خايا  باأربع  �لإط��اح��ة  عن  و�أ�شفرت 

�لإرهابي.
�لأم��ن وم��ا تتمتع  �أجهزة  �إن يقظة  �لزياين - يف بيان �م�س-  وق��ال 
�لإرهابية  �خلايا  ماحقة  يف  متميزة  وق��درة  عالية  كفاءة  من  به 
�لعديد  �أحبطت  �لإجر�مية  �أن�شطتها  ومتابعة  خمططاتها  ور�شد 
من �لعمليات �لإرهابية �لتي ت�شتهدف قتل �لأبرياء وترويع �لآمنني 

و�مل�شاعي �حلثيثة  �لد�ئمة  باملتابعة  �ململكة. ونوه  ��شتقر�ر  وزعزعة 
�لتي يبذلها �شمو �لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز ويل �لعهد 
و�إخا�س  ويقظة  �ل�شعودي  �لد�خلية  وزي��ر  �ل����وزر�ء  رئي�س  نائب 
�أم���ن �ململكة  �أج���ل �حل��ف��اظ ع��ل��ى  من�شوبي �لأج���ه���زة �لأم��ن��ي��ة م��ن 

و��شتقر�رها وحماية �أرو�ح مو�طنيها و�ملقيمني فيها.
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  مع  �ملجل�س  دول  ت�شامن  معاليه  و�أك��د 
�أمن  �أمنية حفاظا على  �إج��ر�ء�ت  وم�شاندتها يف كل ما تتخذه من 

و�شامة مو�طنيها و�ملقيمني على �أر�شها.
�أن �لتنظيمات �لإرهابية �ملجرمة مهما  �لتامة يف  و�أع��رب عن ثقته 
متادت يف غيها و�إجر�مها لن تنال من �أمن �ململكة و��شتقر�رها ولن 

تلقى �إل �لف�شل �لذريع و�لعقاب �لر�دع.

حملة اأمنية تركية عقب تفجري �شانلي اأورفة
•• اأنقرة-وكاالت:

�شنت �لأجهزة �لأمنية �لرتكية حملة مكثفة يف ولية �شانلي �أورفة جنوبي �لباد، وذلك عقب �لهجوم �لذي وقع 
م�شاء �أم�س �لأول، و�أ�شفر عن مقتل �شخ�شني -�أحدهما طفل- و�إ�شابة نحو 15 �آخرين.

و�أكد و�يل �شانلي �أورفة عظيم طونا �م�س �ل�شبت �أن قو�ت �لأمن جتري عمليات مكثفة ودقيقة يف �لولية من �أجل 
�لقب�س على منفذ �لهجوم �لإرهابي �لذي ��شتهدف موظفني يف �شلك �لق�شاء مبنطقة وير�ن �شهر. كما �أفاد بيان 
�شادر عن �لولية باأن �أعمال �لبحث و�لإنقاذ متو��شلة يف مكان �لهجوم، و�أن فرق �لبحث و�لإنقاذ عرت على جثة 
�شخ�س و�حد خال عملياتها حتت �لأنقا�س. ويف ر�شالة عز�ء ن�شرها فجر �م�س �ل�شبت �أد�ن رئي�س �لوزر�ء �لرتكي 
�شت�شعى جاهدة  باده  �أن  موؤكد�  بطريقة وح�شية،  �أبرياء  ت�شبب مبقتل  �لذي  �لإرهابي  “�لهجوم  يلدرم  علي  بن 
للنيل من جميع عنا�شر �ملنظمات �لإرهابية �لتي ت�شتهدف �لأطفال و�لأبرياء. ونقلت وكالة �لأنا�شول �أن �ملعلومات 
�لأولية تفيد باأن جمهول ركن �شيارة مفخخة يف جممع �شكني خا�س باملدعني �لعامني وموظفي �لق�شاء يف حي 

يني �شهري مبنطقة وير�ن �شهر وفجرها عن بعد.

 ع��ن��دم��ا مت ط���اق دون��ال��د ومارل 
�ل���ب���ن���ت  ت�����رك�����ت   ،1999 ع��������ام 
��شم  على  �شمّيت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��غ��رية، 
)تيفاين  �ل�شهري  �ملجوهر�ت  حمّل 
تر�مب  ب�����رج  ت����رك����ت  و������ش�����رك�����اه(، 
قارة  �لغربي،  �ل�شاحل  على  للعي�س 
تف�شل بينهما، وهي قليلة �لزيار�ت 
ل����و�ل����ده����ا، ع���ل���ى ع���ك�������س �إخ���وت���ه���ا 

و�شقيقتها من �أبيها.

يف نادي الثرياء
  روت �إيفانكا تر�مب، �لتي تكرها 
ب� 12 عاما ، يف كتابها �لأول �لورقة 
�ل��ر�ب��ح��ة، كيف ظ��ه��رت �أخ��ت��ه��ا من 
تيفاين  وك���ان���ت  ح��ي��ات��ه��ا،  يف  �لأب 
حينها يف �شّن 15 عاما.    �لق�شة، 
فري،  ف��ان��ي��ت��ي  جم��ل��ة  ر�شمتها  ك��م��ا 
لإيفانكا  تيفاين  �شرحت  غ��ري��ب��ة: 
�نها يف حاجة �إىل �أمو�ل ولي�س هناك 
�شوى دونالد تر�مب ليوّفرها، و�أنها 
ل تعرف كيفية �لتوجه لطلب �ملال 
لأنها  لي�س  �ل�����ش��ه��ري.  و�ل��ده��ا  م��ن 
ولكن  �إيفانكا،  تقول  مدّللة،  كانت 
منط  متار�س  �أن  تريد  كانت  لأنها 
حياة كان لقبها �لعائلي يتيحه لها.    
�إيفانكا على م�شاعدتها عن  و�فقت 
�إىل  همومها  ونقلت  خ��اط��ر،  طيب 
و�لدها �لذي ��شتجاب لطلب �بنته 
�ئتمان  بطاقة  و�أه���د�ه���ا  �ل��ك��رى، 

على عالقة بدميقراطي
و�لدها،  �ن��خ��ر�ط��ه��ا يف حملة        
تكون  �ن  م���ن  ت��ي��ف��اين  مي���ن���ع   مل 
دميقر�طي،  ب�����ش��اب  ع���اق���ة  ع��ل��ى 
�لتقته  عاما،   21 مي�شانيك،  رو�س 
�لرغم  وع��ل��ى  بن�شلفانيا،  كلية  يف 
يجمع  �ل�شيا�شية،  خافاتهما  من 
ن�شر  ح��ب  م�شرتك:  قا�شم  بينهما 

�ل�شور على �ين�شتاغر�م.
تاأكيد  �إىل  �ليوم، ت�شعى تيفاين      
نهائي����ا  نف�ش����ها  وف��ر���س  ذ�ته�������ا، 
د�خ�������ل ع�������ش���رية ت����ر�م����ب ح���ت���ى ل 
ُت��ن�����ش��ى، ه����ذه �مل������رة. ل��ق��د �أجن����زت 
خ�����ال عر�س  ج���زئ���ي���ا:  م��ه��م��ت��ه��ا 
�أزياء فيليب بلني يف �أ�شبوع �ملو�شة 
�أن  ت��ي��ف دون  ب��ن��ي��وي��ورك، مل مت���ّر 

تلفت �لنتباه..
�أن �ل�شحفيني �لذين     �إىل درج��ة 
ح�شرو� �حلفل ترددو� يف �جللو�س 

�إىل جانبها.
عن ليك�شربي�س الفرن�شية

�ل��ع�����ش��ك��ري��ة ب���ع���د ����ش��ت��ب��اك��ه��ا مع 
�لعنا�شر �لإرهابية.

وي��اأت��ي ه���ذ� �مل��ج��ه��ود ، وف���ق نف�س 
لعمليات  �إطارمو��شلة  يف   ، �لباغ 
وحد�ت  بها  تقوم  �لتي  �لتم�شيط 
مبرتفعات  �ل���ت���ون�������ش���ي  �جل���ي�������س 
�لعنا�شر  ل��ت��ع��ق��ب  �ل���ق�������ش���ري���ن، 
و�ل�شغط  بها  �ملتح�شنة  �لإرهابية 

عليها

يف عيد �مل��ي��اد.     و�أخ���ري�، متكنت 
�حلياة  �لتمتع مبلذ�ت  تيفاين من 
�ل���ي���وم ع�شو  �ل���ه���ول���ي���ودي���ة، وه����ي 
يف ���ش��ن��اب ب����اك، وه���و �ل���ش��م �لذي 
تاميز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  تطلقه 
�أ�شدقاء مكونة من  على جمموعة 
�لأث����ري����اء و�أ����ش���ح���اب �جل�����اه، �لتي 
�ملر�أة  ه��ذه  عنا�شرها  بني  من  ب��ات 
تر�مب  ت��ي��ف��اين  ت���ع���رف  �ل�������ش���اب���ة. 
من  ق��ر�ب��ة  �شلة  كارد��شيان  عائلة 

و�لدها  حملة  يف  ت��ر�م��ب  لتيفاين 
�لنتخابية.

بكثافة،  وم�������ش���ارك���ة  م���ل���ت���زم���ة     
�أ���ش��ب��ح��ت ت��ّت��ب��ع �ل��ي��وم ت��ق��ري��ب��ا كل 
�إيفانكا،  �لكرى  �شقيقتها  ن�شائح 
�ل��ع�����ش��رية �ل��ت��ي ��شت  �ل��وح��ي��دة يف 
�خلا�شة،  م�شريتها  ��ن��ع  ���شُ ط��اع��ت 
بالأزياء  �لأم���ر  تعلق  ���ش��و�ء  تّتبعها 
�ل��ت��ي ت��رت��دي��ه��ا �أم�����ام �ل���ع���م���وم، �أو 

باللون �ملنا�شب لأحمر �ل�شفاه.

هو�ياتها  م��ن  وه��و  �لغناء،  ت��ر�م��ب 
�خلبيثة  �لأل�شن  وتقول  �ملف�شلة. 
عن عنو�ن �غنيتها مثل ع�شفور �إنها 
�ملحمول.  �ل��ه��ات��ف  كجر�س  �شجية 
�أم ل، فاإن  و���ش��و�ء ك��ان��و� ع��ل��ى ح��ق 
لتيف)هكذ�  �مل��و���ش��ي��ق��ي��ة  �مل�����ش��رية 

يطلق عليها �أ�شدقاوؤها( مل تقلع.
    بعد خم�س �شنو�ت من ترّب�شها 
�أ�����ش����رة حت���ري���ر فوغ  �ل��ت��ك��وي��ن��ي يف 
بف�شل  ع��ل��ي��ه  �مل���رم���وق���ة حت�����ش��ل��ت 

جانب  �إىل  تظهر  ما  وكثري�   ، �لأم 
حفيدة هرني ماتي�س. ومبثل هذه 
موقع  على  �شورها  كانت  �لعاقة، 
ب���ر�ق���ة، وكثري�  �ن�����ش��ت��اغ��ر�م غ��ال��ب��ا 
ز�وية  منتظم  ب�شكل  تلتقطها  م��ا 
�ين�شتاغر�م.  �ل�شغار على  �لأثرياء 

�ل�شبب وجيه.

اأغنية وعار�شة اأزياء
تيفاين  ج���ّرب���ت   ،2010 ع���ام       

خ��ّري��ج��ة جامعة  وه����ي  جم��ت��ه��دة، 
علم  �خ���ت�������ش���ا����س  يف  ب��ن�����ش��ل��ف��ان��ي��ا 
�حل�شري،  و�لتخطيط  �لج��ت��م��اع 
ب�شر��شة  ت���در����س  ب��اأن��ه��ا  وُو���ش��ف��ت 

و�شر�هة. 
يوما  ت��اأخ��رت  ف��ري  فانيتي  وت��ق��ول 
لأنها  ج��ور  دو  ملجلة  �لت�شوير  عن 
درو�شها  م��ن  و�جب����ا  تنه�����ي  كانت 
�لدر��شة  ك��ان��ت  ول��ه��ذ�  �ل�شيفية. 
�ملتاأخر  �ل��ظ��ه��ور  يف  ���ش��ب��ب��ا  �أي�����ش��ا 

�إيفانكا عام 2011، جّربت تيفاين 
تر�مب عر�س �لأزياء. 

  2016 ف�����ر�ي�����ر  يف  وع����ر�����ش����ت 
�لتجارية  �ل��ع��ام��ة  درو،  جلي�شت 
لأندرو و�رن، �حد �أف�شل �أ�شدقائها، 

وبدوره ع�شو يف �شناب باك .

خّريجة علم الجتماع
ت����لك،  �لنج����وم  �ش�����ورة  وخلف      
طالب�����ة  ت���ر�م���ب  ت��ي��ف��ان�����������������ي  ف����ان 

ب���ه �ل�����ذي مّت �ل��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه هو 
�لعمر  من  يبلغ  �جلن�شّية  تون�شّي 
�إيقافه  ومّت  ���ش��ن��ة،   20 ح�����و�يل 
�ملغلقة  �لع�شكرية  �ملنطقة  د�خ���ل 
بجبل �شمامة �أثناء عملية مت�شيط 
وم�شح للمنطقة من قبل �لوحد�ت 

ع����دد �آخ�����ر م���ن �لإره����اب����ي����ني �إىل 
�شخ�س  على  �لقب�س  �إلقاء  جانب 
عاقته  يف  ي�شتبه  �جل��ب��ل  و���ش��ط 
�ملتح�شنة  �لإره��اب��ي��ة  باملجموعات 

يف جبل �شمامة.
�مل��ع��ط��ي��ات ف����اإّن �مل�شتبه     وح�����ش��ب 

مبحافظة �لكاف.
�لإرهابيني  �أن  م�����ش��ادر  و�أك����دت     
ينتميان ملا ي�شمى بكتيبة عقبة بن 
نافع �لإرهابية �ملن�شوية حتت لو�ء 
تنظيم �لقاعدة باملغرب �لإ�شامي 
�شمامة  ج���ب���ال  ب���ني  و�مل���ت���م���رك���زة 

و�لع�شكرية من �لتعرف على هوية 
�أح��د �لإره��اب��ي��ني وه��و �مل��دع��و عبد 
�ل��رح��م��ان .ب���ن �أح���م���د ب���ن �شالح 
�جلن�شية،  تون�شي  وهو  �لبوخاري 
وك��ن��ي��ت��ه �أب����و زي����د �ل��ت��ون�����ش��ي وهو 
 1995 نوفمر   15 مو�ليد  من 

•• الفجر - تون�س - خا�س
�لتون�شية  �ل��دف��اع  وز�رة  �أعلنت     
�لت�شكيات  �إح������دى  مت��ك��ن  ،ع����ن 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة م�����ش��اء �جل��م��ع��ة ، من 
�لق�شاء على �إرهابيني �ثنني بجبل 
�آخر منهم،  و�إ�شابة عدد  �ل�شمامة 
يف  م�شبوه  �شخ�س  على  و�لقب�س 
غرب  و���ش��ط  �لق�شرين  مرتفعات 

تون�س.
باغ  يف  �ل���دف���اع  وز�رة  وق���ال���ت     
مو��شلة  مع  �إن��ه  باخل�شو�س،  لها 
عمليات �لتم�شيط لتّعقب �لعنا�شر 
و�ل�شغط  بها  �ملتح�شنة  �لإرهابية 
عليها ،متكنت مفرزة تابعة للجي�س 
م���ن �ل��ق�����ش��اء و�إ����ش���اب���ة ع����دد من 
حجزت  كما  �لإره��اب��ي��ة،  �لعنا�شر 
�لذخرية:  م��ن  وك��م��ي��ة  �أ���ش��ل��ح��ة   3
بندقية  يف  �مل���ح���ج���وز�ت  وت��ت��م��ّث��ل 
كا�شنكوف  وب���ن���دق���ي���ة  ���ش��ط��اي��ر 
كمية  �إىل  �إ�شافة  قنا�شة  وبندقية 

من �لذخرية.
�لأمنية  �ل��وح��د�ت  وق��د متكنت     

النم�شا ت�شع خططا لدعم 34 األف 
لجئ لت�شهيل دخولهم يف ال�شوق

•• فيينا -وام:

خططا  �لنم�شاوية  �حلكومة  و�شعت 
�أل�����ف لج����ئ م���ع���رتف به  ل���دع���م 34 
بينهم  �ل�����ش��وق  يف  دخ��ول��ه��م  لت�شهيل 
بدور�ت  �شيلتحقون  �ألفا   29 ح��و�يل 
تدريبية على مهن خمتلفة. و�و�شحت 
�لر�شمية  �ل��ن��م�����ش��اوي��ة  �ل��ع��م��ل  د�ئ����رة 
�م�س �ن �لاجئني من �شوريا و�لعر�ق 
جيد  علمي  بتاأهيل  يتمتعون  و�ي���ر�ن 
تدريبية  دور�ت  يف  دجم��ه��م  وي�����ش��ه��ل 
�لعمل  ب�������ش���وق  ل���دخ���ول���ه���م  مت���ه���ي���د� 
فيما  �لنم�شاوي  باملجتمع  و�لن��دم��اج 
ب��ع�����س �لاجئني  ف���ى  �لم���ي���ة  ت��ع��ي��ق 
�ملجتمع ويف  د�خ��ل  �لخ��ري��ن دجمهم 
�شوق �لعمل. وكان �حلزبان �مل�شاركان 
يف �لئتاف �حلكومي يف �لنم�شا وهما 
�ل����ش���رت�ك���ي و�ل�����ش��ع��ب �مل��ح��اف��ظ قد 
�ملهاجرين  لدمج  جديد�  قانونا  �ع��د� 
�لنم�شاوي  �ملجتمع  د�خ��ل  و�لاجئني 
وفنية  قانونية  جلنة  حاليا  تناق�شه 

خمت�شة لتقييمه ب�شكل نهائي .

و�ل�شلوم من حمافظة  و�ل�شعانبي 
�لكتيبة  ه���ذه  وت�����ش��م  �ل��ق�����ش��ري��ن. 
جز�ئرية  ج��ن�����ش��ي��ات  م���ن  ع��ن��ا���ش��ر 

وتون�شية وموريتانية.
�ل��وح��د�ت �لع�شكرية  �أّن      ويذكر 
�إ�شابة  من  �لكمني  خ��ال  متكنت 

�شليلة عار�شة الأزياء مارل مابلز:

من هي تيفاين .. »البطة ال�شوداء« يف عائلة ترامب..؟
حر�شها على الدرا�شة كان �شببا يف ظهورها املتاأخر يف حملة والدها النتخابية

الق�شاء على عنا�شر اإرهابية و�شط غرب تون�س

•• الفجر – خرية ال�صيباين
     ل توجد ايفانكا فقط يف حياة دونالد ترامب 
الأ�شرية. فللرئي�س الأمريكي ابنة اأخرى، تيفاين، 

اقل �شهرة لدى اجلمهور العري�س.
     اإنها املن�شية يف ع�شرية ترامب، والتي مل يكت�شفها 
النتخابية  احلملة  منت�شف  يف  اإّل  اجلــمــهــور 
اأي�شا  هي  عاما(   23( ترامب  تيفاين  الأمريكية. 
واريك،  ايفانكا،  مثل  متاما  ترامب،  دونالد  ابنة 

ودونالد جونيور، اأو بارون.
الأزياء  لعار�شة  الأمريكي  الرئي�س  حب  ثمرة      
الأوىل  زوجته  �شحبتها  خــان  التي  مابلز  مــارل 
�شنوات  �شت  �شوى  تيفاين  تع�س  مل  ترامب،  اإيفانا 

مع والدها.

جّربت تيفاين دون جناح الغناء.. ومار�شت دور عار�شة الأزياء - طالبة جمتهدة وخّريجة علم الجتماع والتخطيط احل�شري

على عالقة ب�شاب دميقراطي ورغم 
خالفاتهما ال�شيا�شية  ي�شرتكان يف حب ان�شتغرام

تلتزم بن�شائح �شقيقتها الكربى من الأزياء 
التي ترتديها اإىل اللون املنا�شب لأحمر ال�شفاه

عار�شة �زياء.. لد�ر و�حدة مطربة مل حتلق بعيد�ح�شور متاخر يف حملة �بيها

�لرهابي �لثاين �لذي قتل يف �لعملية �ل�شلحة �ملحجوزة خال �لعملية جثة �حد �لرهابيني

�بنة رئي�س جمهوري.. و�شديقة �شاب دميقر�طي

ت�شعى �ىل فر�س نف�شها 
حتى ل تن�شاها �ل�شرة
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الفجر الريا�ضي

���ش��ه��د �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك �آل 
تنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان 
ظبي  �أب�������و  ن�������ادي  �ملجتمع �حتفال 
باليوم  �حتفاله  و�لثقافة  لل�شطرجن 
 2017 ل���ع���ام  �ل���وط���ن���ي  �ل���ري���ا����ش���ي 
�شمن  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  ز�ي�������د  مب���دي���ن���ة 
�لريا�شي  �أب��و ظبي  �حتفالت جمل�س 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �لتي  ب��ت��ل��ك �لح��ت��ف��ال��ي��ة 
ت��و����ش��ل��ت ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل����دول����ة يف 
�حتفالت  مع  تز�مناً  �لثانية  ن�شخته 
�خلليج  ل����دول  �ل��ت��ع��اون  دول جم��ل�����س 

�ل���ع���رب���ي���ة ب���ال���ي���وم �ل���ري���ا����ش���ي �ل����ذي 
ي��ق��ام خ���ال �لأ����ش���ب���وع �مل���وح���د لليوم 
�ملجل�س،  ب�����دول  �ل��وط��ن��ي  �ل��ري��ا���ش��ي 
و�شهد �لحتفالية عارف حمد �لعو�ين 
�لأمني �لعام ملجل�س �بوظبي �لريا�شي 

رئي�س  �خل�������وري  �هلل  ع���ب���د  وح�������ش���ني 
�مل�شوؤولني  م��ن  وع��دد  �ل��ن��ادي  جمل�س 
�ليوم  ف��ق��ر�ت  ، وج����اءت  �ل��ري��ا���ش��ي��ني 
�ل�شطرجن  رق��ع��ه  ع��ل��ى  �ل�����ش��ط��رجن��ي 
�لعماقة �لتي حتاكي تناغم �لريا�شة 

�لذهنية مع �لريا�شة �لبدنية ، و�شارك 
�ملحرتف  و�مل������درب  �ل�����دويل  �لأ����ش���ت���اذ 
بال�شرح  ج��ارب��ي��ا  ب���وج���د�ن  �ل���روم���اين 
�ل�شطرجن  لعبة  فو�ئد  عن  للز�ئرين 
من تنمية �لقدر�ت �لذهنية و�لرت�بط 

مبار�ة  يف  ����ش���ارك  ك��م��ا  �لج���ت���م���اع���ي، 
 45 عدد  مع  ��شتعر��شيه  �شطرجنية 
لع����ب ب��ع��دد ���ش��ن��و�ت �لإحت������اد و�لتي 

خطفت �لأ�شو�ء .
وت����و�ج����دت يف ج��ن��اح ن����ادي �أب����و ظبي 

�لن�شائية  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  لل�شطرجن  
�شاركت  خما�س �لتي  �أم  �لكرتونية  
�للعب بال�شطرجن �لعماق مع �لزو�ر 
،و����ش���م���ل ب���رن���ام���ج �لح���ت���ف���ال �إق���ام���ة 
متنوعة  �شطرجنية  باأ�شئلة  م�شابقات 

لاحتفال  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل�شرح   ع��ل��ى 
�ملد�ر�س  وط��ال��ب��ات  ط���اب  مب�����ش��ارك��ة 
�لرقعة  يف  باللعب  ��شتمتعو�  و�ل��ذي��ن 
�ل���ت���ي �شمت  �ل��ك��ب��رية  �ل�����ش��ط��رجن��ي��ة 
�شوؤ�ل  مربع  ك��ل  ويف  مربعا   64 ع��دد 

�ل�شلم  ف��ك��رة  ع��ل��ى غ����ر�ر  ���ش��ط��رجن��ي 
و�لثعبان حيث ح�شل من و�شل خلط 
�لنهاية جائزة قيمة ، بجانب مباريات 
عززت  جمتمعية  عائلية  �شطرجنية 
هد�يا  ت��وزي��ع  فيما مت  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  م��ن 
�لنادي علي �ل�شيوف .. وثمن ح�شني 
عبد �هلل �خلوري رئي�س جمل�س �لنادي 
و�لثقافة  لل�شطرجن  ظ��ب��ي  �أب���و  ن���ادي 
م�شاركة �ل�شيخ نهيان بن مبارك وزير 
�لثقافة وتنمية �ملجتمع يف �لحتفالية 

�لريا�شية �ملحتمية .

و�شلت �لقو�رب �مل�شاركة يف �شباق �لطو�ف �لعربي 
لاإبحار �ل�شر�عي �أي.�أف.جي �لذي تنظمه عمان 
لاإبحار حتى �لأول من مار�س �لقادم حيث حتتفل 
يف  �لفائزة  �لفرق  بتكرمي  �ملنظمة  �للجنة  �ليوم 
رعاية  خ�شب" حت��ت   � "�شحار  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رح��ل��ة 
�لبو�شعيدي  �مل���رد�����س  ب��ن  خليفة  �ل�شيد  ���ش��ع��ادة 
بح�شور  خ�شب  ح�شن  ق��ب��ال��ة  م�شندم  حم��اف��ظ 
�أع�شاء �للجنة �ملنظمة للطو�ف و�لفرق �مل�شاركة. 
�لفقر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت��ق��دمي  �حل��ف��ل  و�شي�شهد 
بالفنون  �لقو�رب  طو�قم  تعريف  بهدف  �ملتنوعة 
حمافظة  بها  ت�شتهر  �ل��ت��ي  �لتقليدية  و�ل���ع���اد�ت 
قبل  م��ن  �ل��ت��ك��رمي  حفل  تنظيم  وي��اأت��ي  م�شندم. 
�إطار  يف  �ل�شياحة  ووز�رة  م�شندم  حمافظ  مكتب 
يف  �ل�شياحي  �جلانب  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �جلهود 
حمافظة م�شندم وتعريف �مل�شاركني مبا حتظى به 
من موقع ��شرت�تيجي على م�شيق هرمز بف�شل 
مد�ر  ع��ل��ى  ب��ه��ا  تتميز  �ل��ت��ي  �خل��اب��ة  �لطبيعية 

�لعربي لاإبحار  و�أن هدف �لطو�ف  �لعام خا�شة 
�ل�شياحي  �ل��رتوي��ج  ه��و  �لأول  �مل��ق��ام  يف  �ل�شر�عي 
طو�قم  وت��ع��ري��ف  �ل�شلطنة  حم��اف��ظ��ات  ملختلف 
�لتي  و�لطبيعية  �لتاريخية  �ملعامل  �لقو�رب باأهم 

تتميز بها �ل�شلطنة.
 " � خ�شب  " �شحار  �لثانية  �جل��ول��ة  �شهدت  وق��د 
تغيري�  بحري  ميل   140 م�شافتها  بلغت  و�لتي 
يف مر�كز �ملقدمة بعد �شر�ع قوي من قبل جميع 
�لتتويج  ملن�شة  �ل��و���ش��ول  �إىل  �ل��ط��احم��ة  �ل��ف��رق 
حيث  �لفتتاحية  �جل��ول��ة  يف  فاتها  م��ا  وتعوي�س 
متكن فريق �لقارب بنك �أي.�أف.ج��ي موناكو من 
�لثاين  �ملركز  يف  كان  بعدما  �لأول  باملركز  �لظفر 
من  �ل�شتفادة  يف  جن��ح  بعدما  �لأوىل  �جل��ول��ة  يف 
�لفريق  يطمح  حيث  �جل��ول��ة  لك�شب  �لتكتيكات 
على  �لر�بعة  للمرة  �لطو�ف  لقب  على  �ملحافظة 
�ل��ت��و�يل ب��ق��ي��ادة �ل��رب��ان ت��ريي دوي����ارد وطاقمه 
�مل���ك���ون م���ن م��اث��ي��و ري��ت�����ش��ارد وف��اب��ي��ان دياهاي 

وجياوم لو بريك ورعد �لهادي وهيثم �لوهيبي 
وغابرييل �أوليفيو. وتقدم �إىل �ملركز �لثاين فريق 
يف  �لثالث  �ملركز  يف  كان  بعدما  م�شقط"  "�ملوج 
�لفرق عازمة  باأن جميع  يوؤكد  ما  �لأوىل  �ملحطة 
بالطو�ف.  متقدمة  م��ر�ك��ز  حتقيق  ع��ل��ى  وب��ق��وة 
ويتوىل قيادة فريق �ملوج م�شقط �لربان كري�شتيان 
�مل���ك���ون م���ن ج��ي��ل��ي��ز فيفيناك  ب��ون��ت��ه��و وط��اق��م��ه 
وجريجوري جيندرون و �يروين لروك�س و�شلطان 

�لبلو�شي ونو�ف �لغد�ين وويليام هاري�س.
�لعماين  �ل��رب��ان  بقيادة  �لنه�شة  ف��ري��ق  وت��ر�ج��ع 
فهد �حل�شني �إىل �ملركز �لثالث يف �جلولة �لثانية 
ب��ع��دم��ا خ��ط��ف ل��ق��ب �جل��ول��ة �لف��ت��ت��اح��ي��ة ورغم 
�لرت�جع �إىل هذ� �ملركز لكنه ظل يف فرق �ملقدمة 
وعليه �لقيام باإعادة ترتيب �أور�قه من جديد قبل 
�لثالثة  �ملحطة  مناف�شات  يف  �لدخول  يف  �ل�شروع 
"خ�شب � �أبوظبي" و�لتي تعّد من �أطول �جلولت 
يف �لطو�ف وتتطلب جهد� وتركيز� كبري�. ويتكون 

عبد�لرحمن  �لفريق  من  �لنه�شة  �لقارب  طاقم 
و�أكرم  �لبلو�شي وجولم بريينجر  �ملع�شري وعلي 

�لوهيبي و�شامي �ل�شكيلي ويا�شر �لرحبي. 
�مل�شاركة،  �ل���ف���رق  ب���ني  �ل��ت��ن��اف�����س  �ح���ت���د�م  وم����ع 
�لثالثة يف  �ملرحلة  �شيتمكن �جلمهور من متابعة 
�أبوظبي حيث �شيقام �شباق �ملر�شى يف مارينا ق�شر 
�لقو�رب  تبحر  �أن  قبل  ف��ر�ي��ر   21 �لم���ار�ت يف 
فر�ير،   25 يف  �ل��دوح��ة  يف  �ل��ل��وؤل��وؤة  ميناء  نحو 
نخيل يف  مارينا  مر�شى غرب  �ل�شباق يف  ويختتم 
ثمان  �لعام  هذ�  ن�شخة  يف  مار�س.  وتتناف�س   1
وف��ري��ق زين  �ل��ُع��م��اين  �لنه�شة  ف��ري��ق  ه��ي  ف���رق 
�إي.�أف.ج���ي موناكو وفريق  بنك  �لكويتي وفريق 
�شنكر  دي.ب���ي  وف��ري��ق  �لُعماين  م�شقط"  "�ملوج 
�لوحيد  �لن�شائي  �لعن�شر  ي�شّم  �ل���ذي  �لأمل���اين  
�أدي��ا���ش��ي��ا دي توري�س  �ل��ب��ط��ول��ة وف��ري��ق  ���ش��م��ن 
�لإيطايل �لذي تقوده �لبحارة �لإيطالية كاترينا 
نيتو  وفريق �أفريد� �لريطاين �ملّكون من طاب 

 . �أف�شل جولة   �ملّتحدة.   �أحد �جلامعات باململكة 
روك  م��اري  �لبحارة  �أعربت  �لثانية  �جلولة  وعن 
بي  "دي  ��شم  حتت  �مل�شارك  �لن�شائي  �لفريق  من 
�شحار  جولة  �أن  �لأمل���اين  للعلم  �شنكر" و�ل��ر�ف��ع 
بعد  ة  خا�شّ لة  �ملف�شّ �ملر�حل  من  تعّد  – خ�شب 
خو�شها لعدد من ن�شخ �لطو�ف �لعربي لاإبحار 
�ملا�شية،  �لأع���و�م  خ��ال  ج��ي.  �أف.  �أي.  �ل�شر�عي 
�جلبال  و�شموخ  �لت�شاري�س  ب���روز  تتمّتع  حيث 
�ل�شاحل عاوة على  �ملبحرة مبحاذ�ة  �لفرق  �أمام 

�جلزر �ل�شغرية �لتي تاأ�شر �لناظرين. 
جولة �شياحية 

يف �إط����ار �جل��ه��ود �ل��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا �ل��ل��ج��ن��ة �ملنظمة 
�إي.�أف.جي  �ل�شر�عي  لاإبحار  �لعربي  للطو�ف 
�ليوم  تقوم  م�شندم  ملحافظة  �ل�شياحي  للرتويج 
بتنظيم جولة �شياحية لطو�قم �لقو�رب �مل�شاركة 
�لأماكن  �أب����رز  ع��ل��ى  ق���رب  وع���ن  تعريفهم  ب��ه��دف 

�لتاريخية و�ل�شياحية يف ولية خ�شب. 

حملة تنظيف ال�شواطئ
ل�شباق  �ل�شابعة  �لن�شخة  يف  �مل�شاركة  �لفرق  تقوم 
�ل�����ش��ر�ع��ي بحملة  ل���اإب���ح���ار  �ل��ع��رب��ي  �ل���ط���و�ف 
تنظيف �شاطئ ولية خ�شب وذلك يف �إطار �ملبادرة 
�لعام  هذ�  للطو�ف  �ملنظمة  �للجنة  د�شنتها  �لتي 
بالتعاون  �ل��ب��ح��ري��ة  �لبيئة  ح��م��اي��ة  �إىل  وت��ه��دف 
�ل��ن��ف��اي��ات يف  �إد�رة  �ل��ر�ئ��دة يف  �أف����ريد�  م��ع �شركة 
�لبيئة  وجمعية  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 
�لُعمانية حيث تت�شمن �حلملة تنظيف �ل�شو�طئ 
يوم  فعاليات �حلملة  �نطلقت  وقد  �ملخلفات.  من 
�لإثنني �ملا�شي بحملة تنظيف يف �شاطئ �ل�شيب، 
�شتكون  كما  �ل�شباق،  بقية حمطات  و�شتو��شل يف 
هناك م�شابقة للمدر��س عن تاأثري �ملخلفات على 
و�شتح�شل  �مل�شتقبلية،  و�لأجيال  �لبحرية  �حلياة 
�ملدر�شة �لفائزة على �آلة لفرز �لنفايات و�ملخلفات، 
بحيث يح�شل �لأطفال على نقاط عن جتميعهم 

للمخلفات من خال هذه �لآلة.

تتحول  ب���األ   2016 ري��و  �أومل��ب��ي��اد  وع��د منظمو 
منه  غاية  ل  مكلف  ع��بء  �ىل  �لريا�شية  �ملن�شاآت 
�ملدينة  �مل�شجعني  ومغادرة  �ملناف�شات  �نتهاء  بعد 
�حلفل  على  ��شهر  �شتة  وبعد  �نه  �إل  �لر�زيلية، 
�خلتامي، تبدو �ملن�شاآت �شاهدة على وعود فارغة 

مل تتحقق.
من  �لكثري  ذل��ك  �شو�هد  على  �لعثور  يتطلب  ل 
�ل��ب��ح��ث يف ث���اين ك���رى م���دن �ل���ر�زي���ل: ع�شب 
ملعب مار�كانا �ل�شهري فقد لونه �لخ�شر، �شقق 
�لوملبية  للقرية   31 �ل���  �لب���ر�ج  يف  مباعة  غ��ري 
�لتي كان من �ملقرر �ن ت�شبح جممعا �شكنيا ر�قيا، 

وبركة �شباحة حتولت �ىل مرتع للذباب.
قبل عام من �نطاق �لدورة �لأوملبية �لأوىل �لتي 
تقام يف �مريكا �جلنوبية، وعد �مل�شوؤول يف مكتب 
�ملنظمني لن يرتكو�  بان  باولو  بيدرو  ريو  عمدة 
فيلة بي�شاء عبارة ت�شتخدم للدللة على ممتلكات 
ب��ات��ت غ��ري ذي ف��ائ��دة وم��ك��ل��ف��ة م��ال��ي��ا ول ميكن 
�لتخل�س منها، وهو وعد تكرر على ل�شان عمدة 
�خلتامي  �حل��ف��ل  قبيل  بايي�س،  �دو�ردو  �مل��دي��ن��ة 

�آب   21 �قيم يف  �ل��ذي  �ل�شيفية  �لل��ع��اب  ل���دورة 
�ملتنزه �لوملبي ل  �غ�شط�س. لكن و�قع �حلال يف 

يوؤ�شر �شوى لهمال فا�شح.
عطلة  يف  �جلمهور  �م��ام  �بو�بها  فتح  رغ��م  فعلى 
فيها  �قيمت  �لتي  �ملنطقة  �ن  �ل  �ل�شبوع،  نهاية 
وكرة  كال�شباحة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ن�����ش��اط��ات  معظم 
�ل�شلة وغريها من �لريا�شات �ل�شعبية، يندر فيها 

�لزو�ر.
ميكن  كما  مبعرة،  �لن�شاء  جتهيز�ت  ت��ز�ل  ول 
�ل���ع���ث���ور ع��ل��ى ���ش��ف��وف م��رت����ش��ف��ة م���ن مقاعد 
�مل����درج����ات �مل��ه��م��ل��ة، وف���ت���ح���ات ل�����ش��ب��ك��ة جم���اري 
�ما  ج��ي��د.  ب�شكل  مغلقة  غ��ري  �ل�شحي  �ل�����ش��رف 
�لريا�شيون  ����ش��ت��خ��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ب��اح��ة  ب��رك��ة 

وم��ن��ه��م �ل�����ش��ب��اح �ل����ش���ط���وري �لم���ريك���ي مايكل 
فيلب�س، للتدريب وعمليات �لحماء قبل �ملناف�شات 
�لر�شمية، فباتت جمرد حفرة عميقة رطبة يحوم 
�لتي وعد  �لذباب. �حد �هم م�شاريع �لرث  فيها 
�ملتعرج  �مل�شار  حتويل  ك��ان  �لوملبياد  منظمو  بها 
ما  عماقة،  �شباحة  بركة  �ىل  �لكانوي  لريا�شة 
�ل�شمالية  �ملناطق  �شيلقى رو�جا لدى فقر�ء  كان 

بريو خال �ل�شيف �حلار.
�ل �ن �ملكان ل يز�ل مغلقا. وعلى رغم �ن مكتب 
بكل  �لقيام  "يتم  ب��ان��ه  م���ر�ر�  يعد  �ملدينة  ع��م��دة 
�شيء لإع��ادة فتحه يف �قرب وقت ممكن، ل تكر 

�لآمال �ملعقودة على �لوفاء بهذه �للتز�مات.
�ملرتبطة  ل��ل��م�����ش��اك��ل  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل���ش��ب��اب  وم���ن 

باملن�شاآت، هو �لغمو�س حول من �شيتوىل �د�رتها. 
�ملنتزه  �د�رة  ت��وؤول  �ن  �ملتوقع  ك��ان من  ففي حني 
�لومل��ب��ي �ىل جم��م��وع��ة خ��ا���ش��ة، �إل �ن �ح���د� مل 
�لريا�شة  وز�رة  ��شطر  م��ا  ب��ذل��ك،  �هتماما  يبد 

�لر�زيلية �ىل تويل �لمر بنف�شها.
�شخمة  مقفلة  من�شاأة  وه��و  �مل�شتقبل،  ملعب  �أم��ا 
�قيمت فيها مناف�شات كرة �ليد و�لكرة �لطائرة، 
فكان من �ملقرر �ن يتم حتويلها �ىل �ربع مد�ر�س، 

يف �حد �كر م�شاريع �لإرث طموحا. 
�ملدينة  ع��م��دة  وق���ال  ب��ع��د،  ي��ت��م  �لم���ر مل  �ن  �إل 
�جلديد �لذي مت �نتخابه بعد �لألعاب، �ن �مل�شروع 
يحتاج �ىل مزيد من �لوقت لدر��شة كلفته �ملالية. 
غو�شتافو  �مللعب  ملبنى  �ملعماري  �ملهند�س  ويقول 

�أثق  �إل  تعلمت  ج��د�.  قلق  �ن��ا  كمو�طن،  مارتينز 
بال�شيا�شيني. �ذ� مل يتم بناء هذه �ملد�ر�س �شيكون 

�لمر عبارة عن فو�شى فعلية .
كما مل يتم بعد حتويل من�شاآت �خرى لا�شتخد�م 

كمر�كز ريا�شية.
�إل �ن �ملدير �لتنفيذي للجنة �لأوملبية �لر�زيلية 
وز�رة  م��ع  �جتماع  عقد  �ك��د  غيمار�ي�س  �أغ��رت��و 
�لريا�شة �لأ�شبوع �ملقبل، وناأمل يف �ن نتمكن من 
��شتخد�م هذه �ملن�شاآت يف �لربع �لثاين من �ل�شنة 

�حلالية.
�لوملبياد،  قبل  قطعت  �ل��ت��ي  �ل��وع��ود  �أب���رز  وم��ن 
�ل�شرف  �شبكات  عن  �لناجم  �لتلوث  تقلي�س  هو 
�ل�شحي يف خليج غو�نابار� حيث �قيمت مناف�شات 

 80 بن�شبة  باحلد  �مل�شوؤولون  تعهد  �ذ  �لب��ح��ار، 
ب��امل��ئ��ة، م��ن �مل��ي��اه �مل��ب��ت��ذل��ة �ل��ت��ي ك��ان��ت ت�شب يف 
�خلليج. �إل �ن �ل�شلطات مل حتقق بعد حتى جزء� 
ي�شري� من ذلك، وحتوم �ل�شكوك حول قيامها باأي 
جهد، �ذ توقع م�شوؤولون بعد �نتهاء �لأوملبياد �ن 
�ملبتذلة  �ملياه  تتطلب عملية تنظيف �خلليج من 
25 ع��ام��ا، ب�شرط ت��و�ف��ر دع��م مايل  و�ل��ن��ف��اي��ات 

�شخم من �لقطاع �خلا�س.
ولعل �لنجاح �لوحيد على �شعيد �مل�شاريع �ملر�فقة 
غ��ري مرتبط  يبقى يف جم��ال  �لأومل��ب��ي��ة  لاألعاب 

مبا�شرة بالريا�شة، �ل وهو قطاع �لنقل.
وي�����ش��ري م�����ش��وؤول��ون يف ري���و دي ج��ان��ريو �ىل �ن 
�شبكة م��رتو �لن��ف��اق �جل��دي��دة وخ��ط��وط �لنقل 
مفيدة  �نها  و�ل��و�ق��ع  لتبقى،  وج��دت  باحلافات 
لقطاع  �ل��ف��و���ش��وي��ة  �حل���ال  ب�شبب  وت��ع��د جن��اح��ا 
�ل��ن��ق��ل يف �مل��دي��ن��ة ���ش��اب��ق��ا وح��اج��ت��ه �مل��ا���ش��ة �ىل 
خط  مت��دي��د  م��ع  ل�شيما  و�ل���ش��ت��ث��م��ار،  �لتطوير 
د� تيجوكا  ل���ب���ار�  �ل��غ��رب��ي��ة  ب���ني �لح���ي���اء  �مل����رتو 

و�ملناطق �جلنوبية �جلاذبة لل�شياح.

حتت �شعار الإمارات جتمعنا 

نهيان بن مبارك ي�شارك �شطرجن اأبو ظبي احتفاله باليوم الريا�شي الوطني

فرق �شباق الطواف العربي لالإبحار ال�شراعي اإي.اأف.جي ت�شل لولية خ�شب بتقّدم اأي.اأف.جي موناكو

حمافظ م�شندم يرعى اليوم تكرمي الفرق الفائزة باملراكز الأوىل يف املحطة الثانية "�شحاري خ�شب"
اللجنة املنظمة للطواف ت�شتكمل حملة تنظيف ال�شواطئ بخ�شب وجولة �شياحة لطواقم القوارب

لاأعمال  �ملميزة  �لوجهة   - �مل��اري��ة  جزيرة  ت�شت�شيف 
�ل��ث��ان��ي��ة من  �مل��رح��ل��ة   - ب��اأب��وظ��ب��ي  �لع�شرية  و�حل��ي��اة 
�لن�شخة �لثالثة ل� " طو�ف �أبوظبي " �لتي �شتقام 24 

فر�ير �جلاري.
�ل�شيخ هز�ع بن ز�يد  ويقام �لطو�ف حتت رعاية �شمو 
�آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي 
خال �لفرتة من 23 �إىل 26 فر�ير �جلاري وتنظيم 
�ل��ري��ا���ش��ي ���ش��م��ن خ��ط��ط��ه وروؤيته  �أب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س 

�لطاحمة جلعل �أبوظبي عا�شمة عاملية للريا�شة.

و�أعلنت جزيرة �ملارية دعمها للحدث من خال رعايتها 
للدر�ج �ملتوج بطا و�حلائز على �لقمي�س �لأحمر.

و�أع�����رب ع��ل��ي ع��ي��د �مل��ه��ريي �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لوحدة 
مبادلة للعقار�ت و�لبنية �لتحتية عن �لفخر با�شت�شافة 
�لفائز  �ملت�شابق  ورع��اي��ة  �ل�شباق  م��ن  �لثانية  �ملرحلة 
بالقمي�س �لأحمر �ملت�شدر لطو�ف �أبوظبي �لذي مينح 

لأف�شل �لدر�جني على م�شتوى �لعامل.
�أن هذ� �ل�شباق ياأتي �نطاقا من روؤية �شركة  و�أ�شاف 
ل�شكان  �جتماعية  منافع  توفري  �إىل  �لر�مية  مبادلة 

�أف���ر�د  �مل�شابقة  ثقته يف حت��ف��ز  ع��ن  م��ع��رب��ا   . �أب��وظ��ب��ي 
ون�شط ف�شا  �تباع منط معي�شة �شحي  على  �ملجتمع 
عن �أهميتها يف ت�شجيع �جليل �ملقبل ل�شتك�شاف �ملزيد 

حول عامل �لريا�شة.
و�أكد �أن هذ� �حلدث �لريا�شي �ل�شتثنائي حقق �إجناز� 
هذ� �لعام من خال �رتقائه �إىل مرتبة جولت بطولة 
�لعامل �شمن �أجندة �لحتاد �لدويل للدر�جات �لهو�ئية 
للمرة �لأوىل لت�شيف بذلك جزيرة �ملارية حدثا متميز� 

�إىل قائمتها �ملفعمة بالفعاليات.

�أم��ني عام  �لعو�ين  ع��ارف حمد  �شعادة  ق��ال  من جانبه 
�ملارية  جزيرة  م�شاركة  �إن  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س 
مل�شريته  مهما  دعما  ي�شكل  �ملتميز  �حل��دث  لهذ�  ك��ر�ع 
ون�شخته �لعاملية �لثالثة �شمن �شل�شلة جولت �شباقات 

�لحتاد �لدويل للدر�جات �لهو�ئية.
و�أ�شار �إىل �أن ��شت�شافة جزيرة �ملارية للمرحلة �لثانية 
من �لطو�ف ورعايتها ل�شاحب �لقمي�س �لأحمر �لفائز 
بالت�شنيف �لعام لل�شباق من �شاأنه �أن ي�شاهم يف تعزيز 
�شورتها و��شتفادتها من هذ� �لزخم �لكبري من �أبطال 

�لعامل يف ريا�شة �لدر�جات �لهو�ئية على مد�ر �أ�شبوع.
ومي��ن��ح �ل��ل��ون �لأح��م��ر لأ���ش��رع در�ج و�مل��ت�����ش��در لعموم 
ن�شيب  �ملا�شي من  �ملو�شم  وك��ان يف  �لطو�ف..  مر�حل 

�ملت�شابق �ل�شتوين تانيل كينجريت.
�أبوظبي  �شوق  مقر  ت�شم  �مل��اري��ة  جزيرة  �أن  �إىل  ي�شار 
�إىل  �إ�شافة  �لعامل  �أح��دث مركز مايل دويل يف  �لعاملي 
مر�فق عاملية �لطر�ز ت�شمل من�شاآت جتارية وترفيهية 
و�شكنية ورعاية �شحية وفروع لأ�شهر متاجر �لتجزئة 

يف �لعامل ومر�فق �شيافة متميزة.

اجلاري  24 " اأبوظبي  لي" طواف  الثانية  املرحلة  " ت�شت�شيف  " املارية 

بعد حتولها اإىل عبء مكلف ل غايه منه

من�شاآت اأوملبياد ريو تردد �شدى الوعود الفارغة 
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مناف�شات  ب���دب���ي  �لول  �م�������س  ب������د�ت 
�لأوىل  �ل��ع��م��ال��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل������دورة 
حممد  ب����ن  ح����م����د�ن  "مبادرة  ���ش��م��ن 
�أطلقها  �ل���ت���ي  �ملجتمعية"  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
و�لدو�ئر  �لهيئات  مع  بالتعاون  �ملجل�س 
حتفيز  بهدف  دب��ي  �إم���ارة  يف  �حلكومية 
خمتلف فئات �ملجتمع يف �إمارة دبي على 
�ل��ري��ا���ش��ة و�ل��ن�����ش��اط �لبدين  مم��ار���ش��ة 
و�لطاقة  لل�شعادة  مهمة  �أد�ة  باعتبارها 
بني  بالتعاون  �ل���دورة  وت��ق��ام  �ليجابية 
جمل�س دبي �لريا�شي و�للجنة �لد�ئمة 
ل�شوؤون �لعمايل بدبي وت�شتمر حتى 24 
نوفمر 2017 وتعتر هي �لأوىل من 
حيث  من  �ملنطقة  م�شتوى  على  نوعها 
عدد �لريا�شات �لتي تت�شمنها و�لفرتة 

�لزمنية �لتي تقام فيها.
�شعادة  �ل����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  �ف��ت��ت��اح  ح�شر 
���ش��ع��ي��د ح�����ارب �أم�����ني ع����ام جم��ل�����س دبي 
�لريا�شي ونا�شر �أمان �آل رحمة م�شاعد 
�لأم����ني �ل��ع��ام و�ل���ل���و�ء عبيد م��ه��ري بن 
ل�شوؤون  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة  رئي�س  ���ش��رور 
�ل��ع��م��ال. و���ش��ه��دت ب��ط��ول��ة ك���رة �لقدم 
�ل��دورة مناف�شات قوية يف  �أول بطولت 
�ملباريات �لأوىل �لتي �أقيمت مناف�شاتها 
�ل��ق��وز يف  دل�����ش��ك��و مبنطقة  يف م��اع��ب 
حتى  �لبطولة  مناف�شات  وت�شتمر  دب��ي 
ماعب  يف  �أي�����ش��اً  وت��ق��ام  م��ار���س   17
لا�شتثمار  ودب����ي  ع��ل��ي  ب��ج��ب��ل  �أر�ب���ت���ك 
فح�شو�ت  �إج������ر�ء  �ل��ب��ط��ول��ة  و���ش��ه��دت 
ط��ب��ي��ة جم��ان��ي��ة جل��م��ي��ع �مل�����ش��ارك��ني من 
وتوزيع مطبوعات  �لاعبني و�حل�شور 
�ل�شكري  �أم��ر����س  �شد  للتوعية  طبية 
و�ل�����ش��غ��ط �ل��ن��اج��م��ة ع��ن ع���دم ممار�شة 

�لريا�شة و�لن�شاط �لبدين.
يف  �لكريكت  بطولة  تنظيم  �شيتم  كما 
�لفرتة من 10 �إىل 31 مار�س �ملقبل يف 
ملعب دتكو جبل علي ويف ملعب �شكنات 
بلدية دبي مبنطقة �ملحي�شنة كما تقام 
ب��ط��ول��ة �ل��ك��رة �ل��ط��ائ��رة يف �ل��ف��رتة من 
ماعب  يف  �ملقبل  �أبريل   21 �إىل   14
وتنطلق  �ل��ق��وز  مبنطقة  دل�شكو  �شركة 
 2017 5 مايو  بطولة �شد �حلبل يوم 
�ل���ن���اب���ودة مبنطقة  ���ش��رك��ة  م��اع��ب  يف 

ت���ق���ام م��ن��اف�����ش��ات بطولة  ف��ي��م��ا  �ل���ق���وز 
�لري�شة �لطائرة يف �لفرتة من 17 �إىل 
2017 يف ماعب �شركة  24 نوفمر 

دل�شكو بالقوز.
قال �شعادة �شعيد حارب �أمني عام جمل�س 
مدى  �ل��ي��وم  مل�شنا  لقد  �لريا�شي:  دب��ي 
�لعمال  �أب��د�ه��ا  �لتي  و�ل�شرور  �ل�شعادة 
مل�����ش��ارك��ت��ه��م يف م��ن��اف�����ش��ات �ل�����دورة وهو 
�إىل حتقيقه  د�ئ��ًم��ا  ن�شعى  �ل���ذي  �لأم���ر 
�لريا�شة  خ��ال  من  �لنا�س  �إ�شعاد  وه��و 
�لكبري من قبل  بالإقبال  �شعد�ء  ونحن 
�لعمالية  �ل���دورة  يف  للم�شاركة  �لعمال 
تنفيًذ�  ت��اأت��ي  �ل��ت��ي  ن��وع��ه��ا  م��ن  �لأوىل 
ل��ت��وج��ي��ه��ات �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��دي��ة و�شمن 
�أه��������د�ف م����ب����ادرة ح����م����د�ن ب����ن حممد 
�لريا�شة  لن�شر  �ملجتمعية  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
و�شعًيا  �مل��ج��ت��م��ع  ����ش���ر�ئ���ح  ج��م��ي��ع  ب���ني 
�لريا�شي يف  روؤية جمل�س دبي  لتطبيق 
خال  من  متميز  ريا�شي  جمتمع  بناء 
تنظيم �أحد�ث ريا�شية تتاح فيها فر�شة 

�مل�شاركة للجميع.
و�أ��������ش�������اف �أم���������ني ع�������ام جم���ل�������س دب����ي 

بن  حمد�ن  مبادرة  تت�شمن  �لريا�شي: 
ع�شر�ت  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ة  حم��م��د 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات ���ش��ن��وي��اً وم����ن ب��ي��ن��ه��ا هذه 
يف  ج��د�ً  مهمة  لفئة  �ملوجهة  �لفعاليات 
�ملجتمع وهي فئة �لعمال �لذين ميثلون 
ن�شعى  و�ل����ذي����ن  �جل��ن�����ش��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
ريا�شتهم  مل��م��ار���ش��ة  �ل��ف��ر���ش��ة  مل��ن��ح��ه��م 
وتعزيز  �أنف�شهم  عن  و�لرتويح  �ملحببة 
مبختلف  �أقر�نهم  مع  عاقاتهم  �شبكة 
�أن نتعاون  �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات وي�شرنا 
�للجنة  م��ع  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  تنظيم  يف 
�ل��د�ئ��م��ة ل�����ش��وؤون �ل��ع��م��ال ب��دب��ي �لتي 
ت��ع��م��ل م���ن �أج����ل مت��ت��ع �ل��ع��م��ال بحياة 
ك���رمي���ة و���ش��ع��ي��دة وت���وف���ر ل��ه��م جميع 
�ل�شبل لتحقيق ذلك ومن بينها تنظيم 

�لدور�ت و�لبطولت �لريا�شية.
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  ع��ام  �أم���ني  ختم 
ل�شوؤون  �لد�ئمة  للجنة  �شكره  بتوجيه 
�ل��ع��م��ال ب��دب��ي مل�����ش��اه��م��ت��ه��ا �ل��ف��اع��ل��ة يف 
�عتز�زه  م��وؤك��د�  �لفعاليات  ه��ذه  تنظيم 
لإب���ر�ز  �للجنة  تبذلها  �ل��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 
�له��ت��م��ام �ل����ذي ت��ن��ال��ه ف��ئ��ة �ل��ع��م��ال يف 

�لقيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��رج��م��ة  �ل����دول����ة 
�حلكيمة ونظرتها �لأبوية جلميع فئات 
على  دب��ي  مكانة  على  وت��اأك��ي��د�  �ملجتمع 
بحقوق  �ملهتمة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل���دن  خ��ارط��ة 
�لعمال من خال �إبر�ز حقهم مبمار�شة 

�لن�شاط �لريا�شي و�لبدين.
�ل��ل��و�ء عبيد مهري بن  �أ���ش��اد  من جانبه 
ل�شوؤون  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة  رئي�س  ���ش��رور 
حمد�ن  "مبادرة  ب���دور  دب��ي  يف  �ل��ع��م��ال 
يف  �ملجتمعية"  ل��ل��ري��ا���ش��ة  حم��م��د  ب���ن 
�إثر�ء �لوعي �ملجتمعي باأهمية �لريا�شة 
وت�����ش��ج��ي��ع ك���اف���ة ف���ئ���ات �مل��ج��ت��م��ع على 
�ل��ري��ا���ش��ة و�ل��ن�����ش��اط �لبدين  مم��ار���ش��ة 
�لريا�شي  �أ�شاد بجهود جمل�س دبي  كما 
�إقامة  من  �لرئي�شي  �لهدف  �أن  م��وؤك��ًد� 
ت�شتهدف  �ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لعمال يكمن يف توفري �أج��و�ء ترفيهية 
و�أ���ش��ري��ة ت�����ش��اه��م ب���اإح���د�ث ت��ق��ارب بني 
�لفائدة  على  موؤكًد�  وروؤ�شائهم  �لعمال 
�لعمال  يجنيها  �أن  ميكن  �لتي  �لكبرية 
من ممار�شة �لريا�شة و�لن�شاط �لبدين 
وذلك من خال حت�شني حالته �لبدنية 

�لعمل  متطلبات  مو�جهة  من  ومتكنيه 
من  �لنف�شية  �حل��ال��ة  حت�����ش��ني  و�أي�����ش��ا 
خال ك�شر �لروتني و�إ�شر�ك �لعمال يف 

�أجو�ء مليئة باملناف�شة و�لرتفيه.
�للو�ء عبيد بن �شرور لقد خلقت  وقال 
للريا�شة  ب���ن حم��م��د  ح���م���د�ن  م���ب���ادرة 
جميع  ب��ني  �إي��ج��اب��ي��ة  �أج����و�ء  �ملجتمعية 
ف��ئ��ات �مل��ج��ت��م��ع ح��ي��ث �أن���ه���ا ت��ع��م��ل على 
�أف�����ر�د �ملجتمع  ب���ني  �ل���رت�ب���ط  ت��ر���ش��ي��خ 
و�ل�شعادة  �ل�����ش��ح��ة  م��ف��اه��ي��م  وت��ع��زي��ز 
�جلن�شيات  �ملجتمع من خمتلف  لأف��ر�د 
و�لأع����م����ار ك��م��ا �أن���ه���ا ت���وؤث���ر ع��ل��ى بلورة 
�لعمال  لفئة  خا�شة  �ملجتمعي  �ل�شلوك 
�ل�شلبية  �لح���ت���ك���اك���ات  م���ن  ي��ق��ل��ل  مب���ا 
�ليومية  حياتهم  دورة  على  توؤثر  �لتي 

لتجعلهم �أفر�د �شعد�ء و�إيجابيني.
ل�شوؤون  �لد�ئمة  �للجنة  رئي�س  و�أ�شاف 
�هتماماً  ت����ويل  �حل��ك��وم��ة  �ن  �ل��ع��م��ال 
د�ئماً  �لدولة وحتث  باملقيمني يف  كبري�ً 
على �إ�شعادهم و�لهتمام بهم وبالأخ�س 
�للجنة  ن��ع��م��ل يف  ل���ذل���ك  �ل��ع��م��ال  ف��ئ��ة 
�لد�ئمة ل�شوؤون �لعمال بدبي وفقاً لهذه 

�لفعاليات  تنظيم  خال  من  �لتوجهات 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع جم��ل�����س دبي 
يف  ت�شاهم  �لريا�شة  �ن  حيث  �لريا�شي 
�إ���ش��ع��اد �ل��ع��م��ال ول��ه��ا �أث���ر ك��ب��ري يف رفع 
موؤ�شر �لإيجابية لديهم و�إ�شعادهم وهو 
�لدولة  م�شلحة  يف  ي�شب  �ل��ذي  �لأم���ر 
فالعامل �ل�شعيد يكون �إيجابياً وبالتايل 
�لريا�شة  �أن  كما  �أك��ر  �إنتاجيته  تكون 
توؤثر  فهي  لهم  �شحياً  متنف�شاً  متثل 
على حت�شن �شحتهم وقدرتهم على �أد�ء 
عاقاتهم  من  وتزيد  بن�شاط  �أعمالهم 

�ملجتمعية مع بع�شهم �لبع�س.
حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  "مبادرة  وتت�شمن 
يزيد  م��ا  تنظيم  �ملجتمعية"  للريا�شة 
يف  جمتمعية  ريا�شية  فعالية   80 على 
دبي على مد�ر �لعام حيث نظم جمل�س 
 24 للم�شي  دبي  �لريا�شي م�شرية  دبي 
من  �أك���ر  م�شاركة  �شهدت  �ل��ت��ي  �شاعة 
1000 �شخ�س من خمتلف �جلن�شيات 
و�لأعمار و�لفئات �شارو� خالها ملدة 24 
90 كيلومرت�ً  �شاعة مبا يقارب م�شافة 
ومرو� باأهم �ملعامل �ل�شياحية يف مدينة 

�ل�شن  لكبار  �شباق  تنظيم  مت  كما  دب��ي 
م�شرية  ت��ن��ظ��ي��م  ومت  ع���ام���ا   70 ف����وق 
ملحاربة  �لعاملية  �حلملة  لدعم  للم�شي 
�����ش����ارك فيها  �ل���ت���ي  �ل�������ش���ك���ري  م���ر����س 
�مل�شي  فعالية  �أي�شاً  تنظيم  ومت  �لآلف 
�لتي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  وت�����ش��م  ل���اأط���ف���ال. 
حممد  بن  حمد�ن  مبادرة  �شمن  تنظم 
للياقة  ب���ر�م���ج  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
و�لدر�جات  و�ل�شباحة  �لبدنية و�جلري 
دب���ي كما  �ل��ه��و�ئ��ي��ة يف خمتلف م��ن��اط��ق 
�ل�شتة:  عنا�شرها  �شمن  �ملبادرة  ت�شمل 
�لريا�شية  ل���اأن���دي���ة  ب����ر�م����ج  �إع��������د�د 
تدريب  مر�كز  توفري  وكذلك  �خلا�شة 
�ملبادرة  �شركاء  م��ع  بالتعاون  متحركة 
�إطاق  مت  كما  �ملخت�شة  �ل�شركات  م��ن 
نادي مبادرة حمد�ن بن حممد للريا�شة 
�ملجتمعية يف حي دبي للت�شميم بالتعاون 
مع �شركة �أديد��س وت�شمل �ملبادرة كذلك 
�ملجتمعية  للريا�شات  �ل��ذك��ي  �لتطبيق 
�إىل  بالإ�شافة  �لبدنية  �للياقة  وحافلة 
�شيتم  �لذي  �لبدنية  للياقة  دبي  موؤ�شر 

�إطاقه يف �لعام 2018.

وت����ه����دف م����ب����ادرة ح����م����د�ن ب����ن حممد 
�أفر�د  حتفيز  �إىل  �ملجتمعية  للريا�شة 
�مل���ج���ت���م���ع ع���ل���ى مم����ار�����ش����ة �ل���ري���ا����ش���ة 
�ملجتمعية  �ل��ري��ا���ش��ة  وتبني  با�شتمر�ر 
�ل�شحية  لتحقيق �حلياة  كاأ�شلوب حياة 
و�لتمتع  �ل��ب��دن��ي��ة  ب��ال��ل��ي��اق��ة  و�ل��ع��ن��اي��ة 
بال�شعادة و�لطاقة �لإيجابية كما ت�شعى 
�لريا�شة  �أعد�د ممار�شي  لزيادة  �ملبادرة 
و�لن�شاط �لبدين وت�شنيف دبي كاإحدى 
يف  �لعالية  �لن�شبة  ذ�ت  �لع�شرية  �مل��دن 
على  ع��اوة  �لريا�شة  �شكانها  ممار�شة 
�ب��ت��ك��ار ف��ع��ال��ي��ات ج���دي���دة ت��ت��ن��ا���ش��ب مع 
و�مل�شاهمة  �مل�شتقبلية  �لأجيال  تطلعات 
�ل�شحية  غ���ري  �ل���ظ���و�ه���ر  حم���ارب���ة  يف 
مثل �لتدخني و�لأمر��س �ملزمنة مثل: 

�ل�شمنة و�ل�شكري و�أمر��س �لقلب.
ومي��ث��ل خم��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات �مل��ج��ت��م��ع يف 
�ملبادرة كل من د. عبد �هلل �لكرم رئي�س 
جم��ل�����س �مل���دي���ري���ن وم���دي���ر ع����ام هيئة 
و�ملهند�س  �لب�شرية  و�لتنمية  �مل��ع��رف��ة 
�مل��ن��ت��خ��ب �لوطني  م��ه��دي ع��ل��ي م����درب 
�لأول لكرة �لقدم فئة �ملوظفني و�لعمال 
حممد  �لأول��ي��م��ب��ي  �لبطل  ميثل  بينما 
خمي�س فئة ذوي �لإعاقة وميثل لعبنا 
�ل�����دويل �ل�����ش��اب��ق حم��م��د �ل��ك��و���س فئة 
�ملتقاعدين و�شيكون قائد منتخبنا لكرة 
�لقدم و�أف�شل لعب يف �آ�شيا �أحمد خليل 
حد�د  �آمنة  ومتثل  �ل�شباب  لفئة  ممثًا 
�لأطفال  فئة  �لإمار�تية  �لأثقال  لعبة 
�لريا�شي  دب��ي  وك��ان جمل�س  و�لأ���ش��رة. 
برناجماً   2009 �ل���ع���ام  يف  �أط���ل���ق  ق���د 
�ل��ب��دين حمل  �لن�شاط  ر�ئ���د�ً يف جم��ال 
فعاليات  ت�شمن  �ل��ذي  دب��ي  نب�س  ��شم 
يف �مل�شي و�جلري و�ل�شباحة و�لدر�جات 
خمتلف  من  �لآلف  مب�شاركة  �لهو�ئية 
ع�شر�ت  ت��ن��ظ��ي��م  ومت  �مل��ج��ت��م��ع  ���ش��ر�ئ��ح 
�ملطبوعات  ����ش��د�ر  مت  ك��م��ا  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
دليل  بينها  ومن  و�لتثقيفية  �لتعريفية 
�لن�شاط �لبدين لكبار �ل�شن ما �أ�شهم يف 
�لبدين  �لن�شاط  �أع��د�د ممار�شي  �رتفاع 
�شهادة  دب��ي  عنه  ون��ال��ت  منتظم  ب�شكل 
�ل��ع��امل��ي��ة للن�شاط  �مل��ن��ظ��م��ة  ت��ق��دي��ر م��ن 

�لبدين �جيتا موندو.

��شتقبل �شامل غامن �ل�شام�شي نائب 
رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �حلمرية 
�لإد�رة  م��دي��ر  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لدين  زي��ن  خالد  �مل�شت�شار  �ملائية 
و�مل�شري  �ل��ع��رب��ي  �لحت���اد  رئي�س 
و�لف���ري���ق���ي ل��ل��ت��ج��دي��ف �لأومل���ب���ي 
�لأوليمبية  للجنة  �شابق  ورئي�س 
�لتنفيذي  �ملكتب  وع�شو  �مل�شرية 
لاحتاد �لدويل للتجديف ذلك يف 

مقر �لنادي .
ون������ق������ل �ل���������ش����ام���������ش����ي ت���رح���ي���ب 
�لد�رة  و�أع�������ش���اء جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لدين  زي�����ن  خ���ال���د  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ار 
للتو��شل  ت���ق���دي���ره  ع���ن  و�أع�������رب 
مع  �مل�شت�شار  يبديه  �ل��ذي  �ل��د�ئ��م 
مبتابعةريا�شة  و�هتمامه  �ل��ن��ادي 

�لتجديف يف نادي �حلمرية .
وقام �ل�شام�شي بالتعريف �مل�شت�شار 
وعلى  ومناق�شتهم  �لاعبني  على 
�لفريق  م���درب  على  �شيد  ر�أ���ش��ه��م 
م��ن �جلو�نب  ع���دد  وت��ن��اق�����ش��و� يف 
لريا�شة  و�لتطويرية  �لريا�شية 

�لتجديف .
�ل�شام�شي  �����ش���ط���ح���ب  ب���ع���ده���ا 

جوله  يف  زي�����ن  خ���ال���د  �مل�����ش��ت�����ش��ار 
مر�فق  ع���ل���ى  و�أط���ل���ع���ه  ب���ال���ن���ادي 

�لنادي ويف نهاية �للقاء كرم �شامل 
�ل�����ش��ام�����ش��ي �مل�����ش��ت�����ش��ار خ��ال��د زين 

�لدين مبنح  درع �لنادي �لتذكاري 
تكرميا لزيارته .

انطالق مناف�شات الدورة الريا�شية العمالية الأوىل

•• العني – الفجر

ي��ن��ط��ل��ق ك���اأ����س �أك���ادمي���ي���ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
�ملقبل  �جلمعة   2017 �حل��و�ج��ز  لقفز  �ل��دويل 
يف نادي �أبوظبي للفرو�شية ليقدم للمرة �لأوىل 
�ملخ�ش�شة  �لفرو�شية"،  "قرية  �لإط����اق  على 
�لكاأ�س  زو�ر  ت��ع��د  �ل��ت��ي  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة  ل��اأن�����ش��ط��ة 

بتجربة عائلية متميزة.
ل�شتقبال  �أب��و�ب��ه��ا  �لفرو�شية"  "قرية  وتفتتح 
�لعائات و�لزو�ر من �ل�شاعة 10 �شباحاً وحتى 
8 م�شاًء ب�شكل جماين على مد�ر يومي �لكاأ�س، 
�أفر�د  لكافة  مرحة  تفاعلية  جتربة  تقدم  حيث 
�ل��ع��ائ��ل��ة م��ن خ���ال ع���دد م��ن �أن�����ش��ط��ة �لأطفال 
و�لألعاب �لعائلية �لتي حتفز �ملهار�ت وتعزز من 
ليتفاعل  �لفرو�شية،  قيم  وتعك�س  �مل���رح  �أج���و�ء 
معها �لأطفال من جميع �لأعمار، كما �شيتمكن 
�لأطفال من دخول عامل �لفرو�شية للمرة �لأوىل 
من خال جتربة ركوب �لأمهر �ل�شغرية �شمن 
ق��ري��ة �ل��ف��رو���ش��ي��ة، ع���اوة ع��ل��ى ف��ر���ش��ة ح�شول 

�ل�����زو�ر �ل�����ش��غ��ار ع��ل��ى ر���ش��م مم��ي��ز ع��ل��ى �لوجه. 
�لكاأ�س،  �مل��ن��اف�����ش��ة خ���ال  �أج�����و�ء  م���ع  ومت��ا���ش��ي��اً 
�ملتنوعة  بالألعاب  �لفائزين  �لأط��ف��ال  �شيح�شل 
بقرية �لفرو�شية على و�شام خا�س، ليكون مبثابة 

هدية تذكارية خا�شة بتجربتهم خال �لكاأ�س.
�لفرو�شية  ق��ري��ة  ت��ق��دم  ذل���ك،  �إىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
مبهرة  فنية  ع��رو���س  تتخللها  ترفيهية  �أج���و�ء 
�لتي  و  �ملميزة،  �ملحلية  �ملنتجات  لعر�س  و�شوق 
بالإ�شافة  �ملطبوعة  و�لو�شائد  �ملفرو�شات  ت�شمل 
وغريها  �لتقدمي  و�أدو�ت  �ملتميزة  �حلقائب  �إىل 
من �ملنتجات. كما �شي�شتمتع �لزو�ر بعرو�س فنية 
�ملوهوبني  �لفنانني  م��ن  لعدد  حية  ومو�شيقية 
�ملقيمني يف مدينة �أبوظبي، منهم ر��شيل كالدين 

و�أليك�شي�س تريلنيكوف.
خيار�ت  م��ن  جمموعة  �لفرو�شية  قرية  وت�شم 
من  �ملمتعة  �لريفية  �أج��و�ئ��ه��ا  �شمن  �مل���اأك���ولت 
خال عدد من �شاحنات �لطعام �ل�شهرية، ومنها 
بارباكو� ليميتد، وكو�شتا، و�شيزونز، و�شريليون، 

و �شاورماتي وغريها.

فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  رعاية  حتت  �لكاأ�س  وتقام 
ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����ش��ة �لحت�����اد �ل��ن�����ش��ائ��ي �لعام 
�لأ�شرية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة 
"�أم  و�لطفولة  لاأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة 
�لإمار�ت"، بتنظيم �أكادميية فاطمة بنت مبارك 
للريا�شة �لن�شائية ودعم كل من جمل�س �أبوظبي 
�لريا�شي، و�حتاد �لإمار�ت للفرو�شية، و�لحتاد 
للفرو�شية،  �أبوظبي  ون��ادي  للفرو�شية،  �ل��دويل 
و�شاعات  �ل�������ش���ر�ع،  ����ش��ط��ب��ات  رع���اي���ة  وحت����ت 
يا�س،  وقناة  بوينت،  هيلث  وم�شت�شفى  لوجنني، 
�أب��وظ��ب��ي، و�لحتاد  ت���اون  وف��ن��دق م��اري��وت د�ون 

للطري�ن، وجمعية �لإمار�ت للخيول �لعربية. 
من  �أب��رز  بها  ي�شارك  هامة  من�شة  �لكاأ�س  متثل 
�أنحاء  وك��اف��ة  �لإم����ار�ت  م��ن  �لفرو�شية  ع��امل  يف 
�ملقبل  �جلمعة  ي��وم  �ملناف�شات  وتنطلق   ، �لعامل 
�ل�شاعة  24 فر�ير على مد�ر يومني بدء�ً من 
تفتتح  بينما   ، م�شاًء   8 وحتى  �شباحاً   8:30
قرية �لفرو�شية �أبو�بها ل�شتقبال �جلمهور بدء�ً 

من �ل�شاعة 10 �شباحاً.

تنطلق للمرة الأوىل هذا العام يف كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدويل لقفز احلواجز 2017

الأعمييييييييار جلميييييع  متميييييييزة  عائليييية  جتيييربيية  الفرو�شيييية"..  "قييرية 

عقد �ملكتب �لتنفيذي جلمعية �لعام �لريا�شي �جتماعه 
�ل��ث��اين يف دورت����ه �جل���دي���دة ب��رئ��ا���ش��ة ع��ب��د �هلل �ب��ر�ه��ي��م ، 
ومب��ن��ا���ش��ب��ة �ق����رت�ب منتخب �لم������ار�ت  ل��ك��رة �ل��ق��دم من 
لنهائيات  �ملوؤهلة  �آ�شيا  لت�شفيات  �لثاين  �ل��دور  ��شتحقاق 
�ل�شرف  ميثاق  بنود  على  �لتاأكيد  2018 مت  �لعامل  كاأ�س 
�لعامي و�لعاقات �لطيبة �لتي جتمع �أع�شاء �ملنظومة 

�لعامية  يف �لدولة ، وتقرر منا�شدة كل و�شائل �لعام 
، و�لقنو�ت �لريا�شية بوجه خا�س لتنقية �لأجو�ء وتوحيد 
وتعزيز  �ملنتخب  مل�شاركة  �ملنا�شب  �ملناخ  لتوفري   ، �جلهود 
حظوظه بالن�شبة �ىل �لتاأهل ، ومتت �لتو�شية بعدم �ثارة 
نوع  �أي  من  �و خافات  بلبلة  ت�شنع  �ن  �شاأنها  ق�شايا من 
�لفرتة  �ن�شغل يف  �لريا�شي  �ل�شارع  و�ن جمهور  �شيما  ل   ،

�مل��ا���ش��ي��ة ب��ق�����ش��اي��ا ك��ث��رية ،ج��ع��ل��ت ���ش��ل��م �لأول����وي����ات يختل 
بدرجة كبرية . كما قرر �ملكتب تكرمي �لأع�شاء �ل�شابقني 
بالدورة �ملا�شية وهم: يعقوب �ل�شعدي، حممد �لبادع، عبد 
و�بر�هيم  �ل��رمي��ي،  وليد  �أم���ريي،  ر����ش��د  �ح��م��د،  �حلميد 
�شهاد�ت  خال  من  وذل��ك  �ل�شايب،  �أب��و  و�أحمد  �حل�شاوي، 
ت��ق��دي��ر ودروع ت��ذك��اري��ة.  ج���رى �لج��ت��م��اع يف م��ق��ر مركز 

�عد�د �لقادة بح�شور كل من �لنائب علي حميد و�لأع�شاء 
عمر�ن حممد، خالد �ملهريي، �شياء �لدين علي.  و�عتذر 
�لعوبد،  ر����ش��د  م��ن: ح�شن حبيب،  ك��ل  ع��دم �حل�شور  ع��ن 
يناير   16 بتاريخ  �ل�شابق  �لجتماع  حم�شر  �عتماد  ومت 
�ملا�شي، و�لطاع على تقرير رئي�س �جلمعية بعد ح�شوره 
�لج��ت��م��اع �ل��ت�����ش��اوري ب��ني �لحت��ادي��ن �لآ���ش��ي��وي و�لدويل 

لل�شحافة �لريا�شية يف ميان )�يطاليا(، و�عتماد تر�شيح 
رئي�س �جلمعية لع�شوية �ملكتب �لتنفيذي لاحتاد �لدويل 
�للجان  ت�شكيل  �مل��ك��ت��ب  و�ع��ت��م��د  �ل��ري��ا���ش��ي��ة.  لل�شحافة 
�لنحو  على  وت�شمياتها  �جلمعية  لعمل  �مل�شاعدة  �لد�خلية 
�لتدريب  و�مل��و�رد،  �لت�شويق  و�لفعاليات،  �لر�مج  �لتايل: 

و�ل�شقل، و�لعام �لن�شائي.       

نا�شدت القنوات الريا�شية لتنقية الأجواء والبعد عن امل�شاحنات

جمعية الإعالم توؤكد على وحدة ال�شف قبل ت�شفيات املونديال
ت�شكيل 4 جلان داخلية لتنفيذ برامج الدورة اجلديدة

نادي احلمرية الريا�شي ي�شتقبل رئي�س الحتاد العربي والأفريقي للتجديف الأوملبي
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�آمنة  لل�شرعة  ���ش��م��ان  �أك��ادمي��ي��ة  جن��م��ة  ت��ّوج��ت 
�لعام  �ل���رتت���ي���ب  �ل���ث���اين يف  ب���امل���رك���ز  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي 
�لر�بعة من  �شينيور �شمن �جلولة  ملناف�شات فئة 
�لتي  للكارتينج   30 �ك�س  �ي��ام��ي  حت��دي  بطولة 
باأبوظبي.  �لدولية  �لفر�شان  حلبة  ��شت�شافتها 
فئة  يف  �لثالث  باملركز  �ل�شعدي  �أح��م��د  ت���ّوج  كما 

كاديت معزز�ً ترتيبه �لثالث يف �لبطولة.

من  �ملو�شم  ه��ذ�  يف  تاألقها  �لقبي�شي  �آمنة  تابعت 
�لفر�شان  حلبة  على  للكارتينج  �لم���ار�ت  بطولة 
�أ�شرع زمن يف �حل�ش�س  �إذ �شجلت ر�بع  باأبوظبي 
�لتاأهيلية ومن ثم ثالث �أ�شرع زمن يف �لت�شفيات، 
لتتقدم �إىل �ملركز �لثاين يف �ل�شباق قبل �لنهائي. 
وق���د ���ش��ه��د �ل�����ش��ب��اق �ل��ن��ه��ائ��ي م��ن��اف�����ش��ات حامية 
ولكن  �لأول  �مل��رك��ز  خطف  يف  �آم��ن��ة  فيها  جنحت 

�لثاين  �ملركز  �ل�شباق حمتلًة  لتنهي  لفات  لب�شع 
عن جد�رة و��شتحقاق �شمن 20 م�شاركاً.

�أ�شرع  ت�شجيل  يف  جنح  فقد  �ل�شعدي،  �أحمد  �أم��ا 
�لنهائي  �ل�شباق  �لتاأهيلية ويف  زمن يف �حل�ش�س 
�ملركز  �نطلق م��ن  ق��د  ب��اأن��ه  ���ش��و�ء علماً  على ح��د 
�ل�شاد�س يف �ل�شباق �لنهائي وجنح يف حجز �ملركز 

�لثالث با�شمه يف نهاية �جلولة.

حتديات  �لقبي�شي  ح��م��دة  و�ج��ه��ت  جهتها،  وم��ن 
كبرية يف فئة جونيور بعدما حققت �ملركز �لأول 
�لت�شارع  دو��شة  علقت  �إذ  �لتاأهيلية،  �حل�ش�س  يف 
خ���ال �ل��ت�����ش��ف��ي��ات وك����ان م���ن �ل�����ش��ع��ب �لتحكم 
على  تتغلب  كيف  ع��رف��ت  ح��م��دة  �أن  �إل  ب��ال��ك��ارت 
�لثاين.  �ملركز  يف  �لت�شفيات  لتنهي  �لعائق  ذل��ك 
�ن��ط��ل��ق��ت ���ش��ائ��ق��ة ���ش��م��ان م���ن �مل���رك���ز �ل��ث��ام��ن يف 

�إىل  �مل��ط��اف  نهاية  يف  وتقدمت  �لنهائي  �ل�شباق 
�ملركز �خلام�س.

وع��ن �جل��ول��ة �ل��ر�ب��ع��ة م��ن بطولة حت��دي �يامي 
موؤ�ش�س  �لقبي�شي،  عبد�هلل  خالد  عّلق   30 �ك�س 
�مل��ن��ت��دب يف  �أك��ادمي��ي��ة ���ش��م��ان لل�شرعة و�ل��ع�����ش��و 
�إيجابياً  �أبوظبي لل�شباقات قائًا: لقد كان يوماً 
�ل�شعدي و حمدة  �أحمد  �لبد�ية مع حتقيق  منذ 

�لقبي�شي �لفوز يف �حل�ش�س �لتاأهيلية كما قدمت 
�آمنة تاأدية ممتازة �ليوم يف فئتها �ل�شعبة وكادت 
عام،  ب�شكل  �لنهائي.  �ل�شباق  يف  �لفوز  حتقق  �أن 
�ل�شرعة  ميتلك  �شمان  �أكادميية  فريق  ب��اأن  �أرى 
تاأدية  يقدم  بالتاأكيد  وهو  �ملناف�شة  على  و�لقدرة 
�أمل  م�شرفة ونتطلع قدماً للجولت �ملقبلة على 

ت�شجيل نتائج �أف�شل.

بطولة حتدي ايامي اك�س 30 الإمارات للكارتينج – اجلولة  4على حلبة الفر�شان - اأبوظبي

اأكييادمييييية �شمييييان حت�شيييد املزييييد مييين من�شييييات التتييويييييييييج
اآمنة القبي�شي حت�شد ف�شية جديدة، واأحمد ال�شعدي يتّوج ثالثًا وي�شجل التوقيت الأ�شرع يف فئته

باب  غلق  قبل  روين،  و�ي���ن  ع��ن  �ل�شتغناء  �لإجن��ل��ي��زي  يونايتد  مان�ش�شرت  ن���ادي  ب��اإم��ك��ان  ي���ز�ل  ل 
�أندية �شينية عديدة وجود فر�شة  �لنتقالت �ل�شتوية يف �لدوري �ل�شيني فر�ير �جلاري. وترى 
باب  يغلق  �أن  قبل  �لإجن��ل��ي��زي،  �لنجم  م��ع  للتعاقد 
�لنتقالت �ل�شتوية 28 �جلاري، وذلك وفقاً ملا 
"تليغر�ف"  ل�شحيفة  �لر�شمي  �ملوقع  ذكره 

�لريطانية.
�لرتغايل  ليونايتد،  �لفني  �ملدير  و�ق��رتح 
لنهاية  روين  يبقى  �أن  م��وري��ن��ي��و،  ج��وزي��ه 
�لذي  يونايتد،  مبان�ش�شرت  �جل��اري  �ملو�شم 
�خلام�س  �ل������دور  يف  ب���اك���ب���رين  ي���و�ج���ه 
�لأحد،  �لإجنليزي  �لحت��اد  كاأ�س  من 
ي�شعى  �ل���ف���ري���ق  و�أن  ���ش��ي��م��ا  ل 
للتو�جد  ل���ل���م���ن���اف�������ش���ة 
�ل����ذه����ب����ي  �مل������رب������ع  يف 

بالدوري.
�ملوقف  ه�����ذ�  ول���ك���ن 
�إذ�  ي���ت���غ���ري  رمب�������ا 
�أب�������������������دى ق�����ائ�����د 
م�����ان�����������ش�����������ش�����رت 
ي��������ون��������اي��������ت��������د 
و�مل�������ن�������ت�������خ�������ب 
�لإجن�������ل�������ي�������زي، 
ي�شارك  مل��ا  �ل���ذي 
م������ب������ار�ة  �أي  يف 
ب���د�ي���ت���ه���ا منذ  م���ن���ذ 
دي�شمر، مو�فقته على 
�أيام  �ل�10  خ��ال  �لرحيل 

�ملقبلة.
ت�شل  ع��رو���ش��اً  روين  ومي��ت��ل��ك 
ل�32 مليون  �لأق��ل  قيمتها على 
جنيه �إ�شرتليني يف �لعام للرحيل 
�إىل �ل�شني، بينما ميكن للنادي 
قيمة  ي��ط��ل��ب  �أن  �لإجن����ل����ي����زي 
ك���ب���رية ل��ا���ش��ت��غ��ن��اء ع���ن روين 
يز�ل  ل  و�ل�����ذي  ع����ام����اً(،   31(
مان�ش�شرت  م��ع  ع��ق��ده  يف  يتبقى 

يونايتد 18 �شهر�ً.
�ل�شيف  ويبدو رحيل �لاعب يف 
�أ�شحاب  لكن  �مل��رج��ح،  �لأم���ر  ه��و 
بكد  يعملون  �ل�شينية  �ل��ع��رو���س 
لإنهاء �ل�شفقة يف �لفرتة �حلالية. 
نادي  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ����ش���ارت 
�ل���ذي ح���اول وف�شل يف  بكني ج���و�ن، 
�ملا�شي،  �ل�شيف  روين  م��ع  �لتعاقد 
وفريق جو�جنت�شو �إيفرغارند تاوباو، 
من بني �لأندية �ل�شينية �لتي �رتبط 

��شمها بالتعاقد مع �لاعب.
ورغم �أن روين حالياً يبني بيتاً جديد�ً، 
�أمام  عائقاً  يكون  ل��ن  �لأم���ر  ه��ذ�  لكن 

�نتقاله لل�شني. 

توقعات بانتقال روين اإىل الدوري ال�شيني 
 يخيم �للقاء �ملتجدد للنجمني �للدودين ر��شل و�شتروك وكيفن 
�شتار"  "�ول  �لنجوم  كل  م��ب��ار�ة  على  و�ح���دة،  ت�شكيلة  دور�ن���ت يف 
�ل�شنوية �لتقليدية �لتي جتمع بني �ملنطقتني �لغربية و�ل�شرقية 
يف دوري كرة �ل�شلة �لمريكي للمحرتفني، �لحد يف نيو�ورليانز. 
مل يتحدث دور�نت مع زميله �ل�شابق و�شتروك يف �ل�شهر �ل�شبعة 
غولدن  مع  وتوقيعه  ثاندر  �شيتي  �وكاموها  تركه  بعد  �ملا�شية، 
�شتايت ووريرز يف عقد حر. وبعد �ن �شكل ثنائيا هجوميا �شاربا 
�لذي  ووري��رز  �ىل  دور�ن��ت  �نتقل  �شنو�ت،  لثماين  و�شتروك  مع 

�ق�شى �وكاهوما يف نهائي �ملنطقة �لغربية �ملو�شم �ملا�شي.
لكن �لاعبني �للذين �شيمثان فريق �ملنطقة �لغربية يف �لن�شخة 
�ل�66 من مبار�ة كل �لنجوم، قلا من در�ما مل �ل�شمل بينهما بعد 

�نف�شال دور�نت عن �وكاهوما.
وعن �مكانية تكلمه مع و�شتروك، قال دور�نت ل�شبكة �ي ��س بي 
�ن �لريا�شية: مل �أت �ىل هنا ليكون هناك �ي نوع من �لدر�ما �و 

لقاء من �لقلب �ىل �لقلب مع �ي �شخ�س �خر.
وتابع: ل �فكر حتى يف هذ� �لمر. �ذ� حدث فليكن. و�ذ� مل يحدث 

فلن تكون م�شكلة كبرية. �نا هنا لا�شتمتاع يف نهاية �لأ�شبوع .
�ملتعلقة باحتاده مع  يف �ملقابل، �جاب و�شتروك على كل �ل�شئلة 
����ش��ب��وع �ملو�شة  دور�ن����ت جم���دد� يف ف��ري��ق و�ح���د، بتعليقات ح��ول 
عاما(   28( و���ش��ت��روك  وي��ت�����ش��در  ب��رم��ت��ه��ا.  �لق�شية  متجاها 
�ملبار�ة  نقطة يف   31،1 �يه" مع  بي  "�ن  �ل���دوري  ه��د�يف  ترتيب 
�ل���و�ح���دة، وه��و �ل��ث��ال��ث ل��دى �مل��م��رري��ن 10،1 و�ل��ث��اين ع�شر يف 

ترتيب ملتقطي �ملتابعات 10،5.
وي�شري و�شتروك على �لطريق �ل�شحيح ملعادلة �لرقم �لتاريخي 
دبل"  "تريبل  �مل��زدوج��ة  �لثاثيات  ع��دد  يف  روبرت�شون  لو�شكار 

 57 27 ثاثية مزدوجة يف  و�شتروك  و�ح��د. وحقق  يف مو�شم 
مبار�ة حتى �لن، فيما ميلك روبرت�شون 41 ثاثية مزدوجة يف 

مو�شم 1962-1961.
فريقه  ه���د�يف  ترتيب  ع��ام��ا(   28( دور�ن����ت  يت�شدر  جهته،  م��ن 
تربع  يف  ف�شاهم  متابعات(،  و8،3  نقطة   25،8( �شتايت  غولدن 
ح��ام��ل ل��ق��ب �مل��و���ش��م ق��ب��ل �مل��ا���ش��ي ع��ل��ى ����ش���د�رة ت��رت��ي��ب �ل���دوري 
من  �ف�شل  و�شتروك  مع  �وكاهوما  يحقق  مل  فيما   ،)9-47(

�ملركز �ل�شابع يف �ملنطقة �لغربية )25-32(.
و�شت�شم �لت�شكيلة �ل�شا�شية لفريق �لغرب �شتيفن كوري ودور�نت 
من ووريرز وجيم�س هاردن )هيو�شنت روكت�س( وكاوهي ليونارد 

�شان �نطونيو �شبريز و�نطوين ديفي�س نيو�ورليانز بيليكانز .
يقود فريق �لغرب مدرب ووريرز �شتيف كري، �لذي �شي�شتفيد من 

لعبي فريقه دور�نت وكوري وكاي توم�شون ودرميوند غرين.
�لربعة �ىل جانب  �ن يدفع بنجوم فريقه  و�شيكون مبقدور كري 
�مل��ب��ار�ة، بيد �ن��ه بقي متكتما حول  و���ش��ت��روك يف �ح��دى ف��رت�ت 
�مكانية �لدفع بو�شتروك ودور�نت يف �لوقت عينه، نظر� لتو�جد 

و�شتروك يف �لت�شكيلة �لحتياطية.
"بالتاأكيد لقد فكرت يف �لأم��ر. �ل�شيء �لوحيد �لذي  وقال كري: 
ي��ج��ب �ن ت��ق��وم ب���ه ك���م���درب يف م���ب���ار�ة ك���ل �ل��ن��ج��وم ه���و جتزيء 
�لدقائق...". وكان و�شتروك �ف�شل لعب يف مبار�ة كل �لنجوم 

عامي 2015 و2016 بت�شجيله 41 و31 نقطة على �لتو�يل.
وو�جه دور�نت �شافر�ت �ل�شتهجان عندما ز�ر ملعب �وكاهوما 
دور�نت  وبلغ معدل  �حل��ايل.  �ل�شهر  �نتقاله مطلع  بعد  �ول مرة 
37،7 نقطة يف �ملباريات �لثاث �لتي و�جه فيها فريقه �ل�شابق 
هذ� �ملو�شم. وعر دور�نت عن تعبه من ت�شدر عاقته �ملتوترة مع 

�لنجوم: �جلميع يحب  �لرئي�شة ل�شبوع كل  �ملو��شيع  و�شتروك 
�لدر�ما.. يبدو وكاأننا يف �أوبر� �شابون. ويعول �ملوزع كوري، �ف�شل 
لع��ب يف �ل��دوري يف �خ��ر �شنتني بعد تتويج دور�ن��ت يف 2014، 
على جميع �لاعبني لالتقاء من �جل �جناح �حلدث. �ما غرين 

فاأمل �ن يكون كا�شر� للجليد بحال توتر غرفة �ملاب�س.
ولن يلعب جنم �لدوري �لخر جيم�س هاردن �لذي ز�مل دور�نت 
وو�شتروك �شابقا يف �وكاهوما، دور �لطفائي: �شاأبقى بعيد� عن 
�ل�شرقية ليرون جيم�س،  �ملنطقة  . و�شيمثل فريق  �ملو�شوع  هذ� 
�ف�شل م�شجل يف تاريخ مبار�ة كل �لنجوم مع 291 نقطة وكايري 
ر�بتورز  تورونتو  روز�ن  دي  ودمي��ار  كافاليريز  كليفاند  �يرفينغ 
�نتيتوكومنبو  ياني�س  و�ل��ي��ون��اين  ب��ول��ز  �شيكاغو  باتلر  وجيمي 
ميلووكي باك�س. �أما بدلء �ل�شرقية فهم �يزياه توما�س بو�شطن 
�شلتيك�س، جون و�ل و��شنطن وي��ز�ردز، كارميلو �نتوين نيويورك 
بي�شرز،  �نديانا  ج��ورج  بول  ر�ب��ت��ورز،  توروتتو  ل��وري  كايل  نيك�س، 

كيمبا ووكر ت�شارلوت هورنت�س وبول ميل�شاب �تانتا هوك�س.
يف �مل��ق��اب��ل مي��ث��ل ب���دلء �ل��غ��رب��ي��ة و���ش��ت��روك وت��وم�����ش��ون وغرين 
غا�شول  م��ارك  �ل�شباين  كينغز،  �شاكر�منتو  كازنز  ودمي��ارك��و���س 
كليرز  �جنلي�س  ل��و���س  ج����ورد�ن  �ن��دري��ه  دي  غريزليز،  ممفي�س 

وغوردون هايوورد يوتا جاز.
وكانت �ملنطقة �لغربية فازت على �ملنطقة �ل�شرقية 173-196 
�ل�شنة �مل�شاية يف تورونتو �لكندية، وهي �لأكر غز�رة يف �لنقاط 
�لثامن ع�شر �لخري لاعب  �لظهور  �ملبار�ة  �لتاريخ. و�شهدت  يف 

لو�س �جنلي�س ليكرز �لأ�شطوري كوبي بر�ينت.
بر�شيد  �لنت�شار�ت  من  �لك��ر  �لعدد  �ل�شرقية  �ملنطقة  وحتمل 

خ�شارة.  28 مقابل  فوز�   37

�شتربوك ودورانت ي�شرقان الأنظار مبباراة كل النجوم

مان�ش�شرت  لنادي  �لفني  �ملدير  نفى 
بيب  �لإ���ش��ب��اين  �لإجن��ل��ي��زي،  �شيتي 
لتدريب  �إمكانية عودته  غو�رديول، 
ف��ري��ق��ه �لأ����ش���ب���ق ب��ر���ش��ل��ون��ة، بعد 
ب��اق��رت�ب��ه من  �أن���ب���اء تفيد  �ن��ت�����ش��ار 

�ل���ع���ودة ل�����ل��ب��ل��وغ��ر�ن��ا ب��ط��ل��ب من 
�لنجم �لأرجنتيني ليونيل مي�شي. 

وقال غو�رديول، يف ت�شريح ن�شرته 
�شفحة  قلبت  �شبورت:  �شكاي  �شحيفة 

بر�شلونة ولن �أعود �إليها مرة �أخرى، �أعمل 
�ليوم يف مان�ش�شرت �شيتي و�أ�شع تركيزي كامًا 

مع �لفريق.
بر�شلونة  م���ع  ل��ق��ب��اً   14 غ����و�ردي����ول  وح�����ش��د 
للنادي  �لذهبي  �لع�شر  مثلت  �أع���و�م،   4 خ��ال 
يف  فريق  �أف�شل  �لبع�س  و�ع��ت��ره  �لكاتالوين، 

تاريخ كرة �لقدم.
�أف�شل  بر�شلونة  يبقى  غ���و�ردي���ول:  و�أ���ش��اف 
�شان  باري�س  �أم��ام  وخ�شارته  �ل��ع��امل،  يف  فريق 
و�أعتقد  �شاأنه،  من  تقلل  ل  برباعية  جريمان 
�لنتيجة، على �لرغم  �لعودة يف  ق��ادر على  �أن��ه 

من �شعوبة �لأمر.
هناك  ك��ان  و�إن  دقيقة،   90 يتبقى  وتابع: 
فريق ميكنه �لعودة بعد �خل�شارة برباعية، 

فهو بر�شلونة، بغ�س �لنظر عن �ملناف�س. 

غوارديول ينفي عودته لرب�شلونة

جمل�س اأولياء اأمور دبا احل�شن ينظم فعاليات ريا�شية 
�شمن م�شاركته  يف اليوم الريا�شي الوطني

بدبا  و�ل��ط��ال��ب��ات  �لطلبة  �أم���ور  �أول��ي��اء  ���ش��ارك جمل�س 
جت�شيد�  �لوطني  �لريا�شي  �ليوم  فعاليات  يف  �حل�شن 
�لتي  �لريا�شية  للمبادرة  وثمينا  �ملوؤ�ش�شية  للم�شاركة 
�أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي
�ملهرجان  �إط���ار   �لفعاليات يف  ع��دد� من  �ملجل�س  ونظم 
�لريا�شي �لذي نظمه نادي دبا �حل�شن �لريا�شي �لثقايف 
حتت �إ�شر�ف جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي بال�شارقة حيث 

ت�شمن �ملهرجان �ألعاب ريا�شية وترفيهية ��شتملت على 
م��ب��اري��ات يف ك��رة �ل��ق��دم �ل�����ش��الت و���ش��د �حل��ب��ل وتن�س 

�لطاولة و�ل�شباحة و�ألعاب ترفيهية .
�أولياء  رئي�س جمل�س  نائب  ر�شود  ر��شد  و�أ���ش��اد  حممد 
�جليد  بالتنظيم  بدباحل�شن  و�لطالبات  �لطلبة  �أم��ور 
للمهرجان من قبل �للجنة �ملنظمة بنادي دبا �حل�شن ، 
حيث �متزج �ملهرجان بالريا�شة و�لت�شلية و�لرتفيه مما 
م�شوق  ب�شكل  للفرد  �لبدنية  �للياقة  معدل  رف��ع  �شاأنه 

�أن ه��ن��اك ك��ان��ت م�����ش��ارك��ات مم��ي��زة من  و�مل��ل��ف��ت للنظر 
�ملدينة  �ملختلفة يف  و�جلاليات  و�لطاب  �لأم��ور  �أولياء 
و�ملناطق �ملجاورة لها مما �أعطى �ملهرجان رونقا وجمال 
�حلمودي  ع��ب��د�هلل  جمعه  ق���ام  �مل��ه��رج��ان  ن��ه��اي��ة  ويف   .
�أمني �ل�شر �لعام لنادي دبا �حل�شن �لريا�شي �لثقايف و 
جا�شم دروي�س �لظهوري رئي�س �للجنة �لثقافية بتكرمي 
�ملجل�س و�ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة يف �ملهرجان و�لفرق �لفائزة 

باملهرجان .

جوائز مالية لفعالية 
ال�شارقة" �شيدات  "جري 

�لتي  �ل�شارقة"  �شيد�ت  "جري  فعالية  �أن  �ل�شارقة  �شيد�ت  ن���ادي  �أع��ل��ن 
�شينظمها �لنادي يف 24 فر�ير �جلاري �شتقدم للفائز�ت جو�ئز �إجمالية 

تبلغ قيمتها �أكر من 100 �ألف درهم.
�ل�شباق  فئتي  �شمن  �لأوىل  �لثاثة  باملر�كز  �لفائز�ت  �أن  �لنادي  و�أو�شح 
مالية  ج��و�ئ��ز  على  �شيح�شلن  ك��ي��ل��وم��رت�ت  وع�����ش��رة  ك��ي��ل��وم��رت�ت  خم�شة 
�أل��ف دره��م يف ح��ني �شيقدم رع��اة �حلدث   28 �ل��ن��ادي بقيمة  مقدمة م��ن 
جو�ئز تت�شمن ��شرت�كات يف بر�مج �شحية وق�شائم م�شرتيات بقيمة 74 

�ألف درهم.
ومع �قرت�ب موعد �لدورة �لر�بعة من جري �شيد�ت �ل�شارقة �لتي �شتجري 
تت�شارع  بال�شارقة  �جلامعية  �ملدينة  يف  �جلامعية  �لأف��ق  كلية  من  بالقرب 
��شتعد�د�ت �لنادي و�ملت�شابقات للم�شاركة يف �حلدث وتقدمي م�شتوى مميز 
يف  �لر�غبات  �أم��ام  مفتوحاً  �لت�شجيل  ب��اب  ي��ز�ل  ول  و�لأد�ء.  �لتنظيم  من 
�مل�شاركة يف �ل�شباق حتى �ليوم من خال �ملوقع �لإلكرتوين لنادي �شيد�ت 
�ل�شارقة: www.slc.ae حيث يقام �ل�شباق من �ل�شاعة �ل�شاد�شة وحتى 
�لتا�شعة م�شاًء وميكن �لت�شجيل للفتيات و�ل�شيد�ت فوق �شن 12 عاماً لفئة 

�ل 5 كم و�شن 15 فما فوق لفئة 10كم.
�ل�شارقة  �شيد�ت  ن��ادي  يف  �ملوؤ�ش�شي  �لت�شال  رئي�س  �مل��ه��ري  دع��اء  و�أك���دت 
�إمارة  على �جلاهزية و�ل�شتعد�د لتنظيم هذ� �حلدث �لأه��م من نوعه يف 
�أف�شل  تبني  على  و�لفتيات  �لن�شاء  ت�شجيع  �إىل  يهدف  و�ل���ذي  �ل�شارقة 
�أ�شاليب �حلياة �ل�شحية و�لتاأكيد على �لدور �حليوي ملمار�شة �لريا�شة يف 

دعم هذ� �لتوجه.
ويلقى �ل�شباق رعاية من �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة يف �لإمارة �إذ تقدم 
جمل�س  يقدم  فيما  للحدث  ذهبية  رعاية  "بيئة"  للبيئة  �ل�شارقة  �شركة 
�ل�شارقة �لريا�شي رعاية ف�شية وتاأتي كل من �ملدينة �جلامعية يف �ل�شارقة 

و�حدى �شركات �ملياه �لر�ئدة �شمن فئة �لرعاة �لد�عمني.
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جمتمع االمارات

جامعة ال�شارقة تكرم موظفاتها باحل�شانة
 كرم �شعادة �لأ�شتاذ �لدكتور حميد جمول �لنعيمي مدير جامعة �ل�شارقة 
خدمة  يف  �شنة   12 �أن��ه��ني  مم��ن  �جل��ام��ع��ة  ح�شانة  يف  يعملن  م��وظ��ف��ات 
تقدير�ً  وذل��ك  �لآن،  وحتى   2005 عام  يف  تاأ�شي�شها  ومنذ  فيها  �لأطفال 
ملا قدمنه من جهود �لرعاية �ل�شحية و�لذهنية لأطفال �أع�شاء �لهيئتني 
�لإد�رية و�لتدري�شية و�لطالبات يف �حلرم �جلامعي. ح�شر �لتكرمي كل من 
�إد�رة  مدير  �لنقبي  علي  و�شيخة  �حل�شانة  مديرة  �لقا�شي  هالة  �ل�شيدة 

�ملو�رد �لب�شرية باجلامعة.

افراح العوامر
حفل  �لعامري  بخيت  �شالح  �شعيد  �أقام    
�بوظبي  يف  لاأفر�ح  �لوثبة  ب�شالة  ع�شاء 
كرمية  على  »عبد�هلل«  جنله  زفاف  مبنا�شبة 
خالد �شامل �شالح �لعامري ، و�شهد �لحتفال 
�ل�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم �لعامري ع�شو 
حممد  �ل�شيخ  و�لدكتور  �ل�شت�شاري  �ملجل�س 
�شالح  و�شعادة  �لعامري  حم  بن  م�شلم  بن 
�حمد  و�ل�شيخ  �لعامري  عثعيث  بن  مبارك 
نهيان  و�ل�شيخ  �لعامري  ركا�س  بن  حممد 
بن حممد بن ركا�س �لعامري و�ل�شيخ قي�س 
و�لعقيد  �لعامري  �شقر  و�شامل  �لتميمي 
�حلفل  ح�شر  كما    ، �لعامري  �شامل  جمال 
و�لأ�شدقاء  �لقبائل،   و�أبناء  �لأهل  من  جمع 

من �ل�شعودية و�شلطنة عمان .

جتربة »لغتي« يف تعليم العربية ت�شتقطب ريا�س الأطفال يف دبي
لأطفال وطاب  ذكية  بو�شائل  �لعربية  باللغة  �لتعليم  دعم  �إىل  �لر�مية  �لتعليمية  �ملبادرة  »لغتي«،  مبادرة  ��شتقبلت 
�ملبادرة،  بتجربة  للتعريف  وذل��ك  بال�شارقة،  �لقر�ئن  رو�شة  يف  بدبي  �حلكومية  �ل�شروق  رو�شة  من  وف��د�ً  �ل�شارقة، 

وتعزيز فر�س تعميم جتربتها يف بقية �إمار�ت �لدولة. 
و�شم �لوفد �لز�ئر كًا من خولة هال لوتاه، م�شوؤولة مركز م�شادر �لتعلم يف رو�شة �ل�شروق، وخلود �ل�شويدي، معلمة 
برو�شة �ل�شروق، �إىل جانب 25 طالباً وطالبة، حيث كان يف ��شتقبالهم كل من عائ�شة �شيف �خلاجة، رئي�س �للجنة 
�لتنفيذية ملبادرة لغتي، ومروة �خلطيب، م�شاعد مدير مبادرة لغتي، وهيام ح�شن، معلمة برو�شة �لقر�ئن بال�شارقة، 
وعدد من طاب وطالبات رو�شة �لقر�ئن. و�ّطلع �لوفد خال هذه �لزيارة على جتربة »لغتي« يف جمال تعليم �للغة 
�لعربية لل�شغار، حيث ح�شرو� در�شني تفاعليني �أ�شرف على تنفيذهما معلمات من رو�شة �لقر�ئن، �لاتي كن قد 
��شتفدن يف وقٍت �شابق من �لور�س �لتدريبية �لتي نظمتها لغتي للمعلمات، كما تعرف �لوفد على كل �ملعلومات �خلا�شة 
بالأجهزة �للوحية وخ�شائ�شها وطريقة ��شتخد�مها. وخا�س �أطفال رو�شة �ل�شروق �حلكومية بدبي جتربة م�شوقة 
من خال ��شتخد�مهم لاأجهزة �للوحية �لتي تت�شمن تطبيق حروف �لذي تعتمد عليه �ملبادرة يف �إثر�ء �حل�شيلة 
�لعربية يف  �للغة  نفو�شهم، وحتبيب  للتعبري بطاقة عما يجول يف  �ل�شارقة، ودفعهم  �للغوية لدى طاب مد�ر�س 

نفو�شهم، وحتفيزهم ل�شتخد�مها يف �لكتابة و�ملحادثة، وقد �أبدى �لأطفال �إعجابهم بطريقة ��شتخد�م �لأجهزة د�خل �ل�شف. و�أكدت بدرية �آل علي، مدير مبادرة »لغتي« على �أهمية تبادل �خلر�ت 
بني جميع �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�لرتبوية يف �لدولة، وم�شاركة �ملعارف يف جمال �لتعليم، من �أجل �لو�شول �إىل �لأهد�ف �ملرجوة، وتاأ�شي�س جمتمع �ملعرفة و�لرتقاء مبخرجات �لتعليم.

كي�شو كافيه  ي�شجع الأطفال على القراءة واملو�شيقى 
�أفتتح يف و�حة دبي لل�شيليكون مقهى »كي�شو كايف« �لأح��دث من نوعه يف   
�لدولة  �أطلقتها  �لتي  �لقر�ءة  على  �لت�شجيع  مبادر�ت  مع  ليتما�شى  دب��ي، 

موؤخر�ً. 
ت�شمل  لل�شيليكون،  دبي  ل�شكان و�حة  �ملقهى جتربة عائلية جديدة  ويوفر 
جل�شات “�حلكو�تي” �لذي ي�شرد �لق�ش�س لاأطفال، و�لأم�شيات �ملو�شيقية 
يقدم  كما  �لأن�شطة �خلريية،  وعدد من  �لفوتوغر�يف  و�لت�شوير  �لهادئة، 

وجبات غذ�ء �شحية خمتارة وحرية �لت�شوق يف �ملتجر �ملر�فق.                
وي�شعى �لقائمون على مقهى كي�شو كايف �إىل تقدمي جتربة جديدة جتمع 
رو�ية  و�ح��د، تقدم كل ما يرغبون فيه من  �لعائلة يف مكان  �أف��ر�د  جميع 

�لق�ش�س و�لأم�شيات �ملو�شيقية و�لت�شوق و�ملاأكولت �ملغذية و�لقهوة. 

»�شكي دبي« حتتفل مبرور خم�س 
�شنوات على قدوم بطاريق الثلج 

حتتفل جمموعة ماجد �لفطيم، �ل�شركة �لر�ئدة يف جمال تطوير و�إد�رة مر�كز 
منطقة  م�شتوى  على  و�لرتفيه  �لتجزئة  ومن�شاآت  �ملتكاملة  و�مل��دن  �لت�شوق 
برنامج  �إط��اق  على  �شنو�ت  خم�س  مب��رور  و�آ�شيا،  و�أفريقيا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
لقدوم  �ل�شنوية  �لذكرى  �ل�شهر  وي�شادف هذ�  دب��ي«.  »�شكي  �لثلج يف  بطاريق 
�جلديد  �لثلجي  بيتها  �إىل  و�جلنتو،  �مللك  بطاريق  من  �ملكونة  �لطيور  عائلة 

�لر�ئع يف عام 2012.
ومنذ �إطاقه قبل خم�س �شنو�ت، حظيت جتربة بطاريق �لثلج ب�شعبية و��شعة 

جد�ً بني �شكان وزو�ر دبي. 
وي�شكل و�شول �أعد�د �لبطاريق �إىل 29 �ليوم، خري دليل على �لنجاح �مل�شتمر 
�أع���د�د  �رت��ف��ع��ت  دب���ي، ح��ي��ث  �ل��ب��ط��اري��ق يف �شكي  تن�شئة  ب��رن��ام��ج  �ل���ذي حققه 

�لبطاريق �إىل ثاثة �أ�شعاف تقريباً.
وقد �شاهم هذ� �لرنامج �لر�ئد يف تعزيز مكانة �شكي دبي يف طليعة �جلهود 
مع  وبالتعاون  عاملي.  نطاق  على  �لبطاريق  وحماية  �أبحاث  �ملبذولة يف جمال 
�مل��ت��ح��دة، متكن �شكي دب��ي من  معهد ب��ح��وث ه��وب��ز-���ش��ي وورل���د يف �ل��ولي��ات 
�أنو�ع �لبطاريق و�شمان �زدهارها يف  قيادة �لبحوث �ملتطورة �لازمة حلماية 
�مل�شتقبل.  وهناك 15 من �أ�شل 18 نوع من �لبطاريق �إما مهددة بالنقر��س 
دبي«  »�شكي  يف  �لثلج  لبطاريق  ز�ئ��ر  كل  وي�شاهم  �لطبيعة،  يف  بالفرت��س  �أو 

ب�شكل مبا�شر يف دعم �لبحوث �جلارية يف هذ� �ملجال.

جمموعة اآرت دبي تعن ويليام نايت يف من�شب 
املدير التنفيذي ومدير اإدارة الت�شميم

عن  دب����ي  �آرت  جم��م��وع��ة  �أع���ل���ن���ت 
من�شب  يف  ن���اي���ت  وي���ل���ي���ام  ت��ع��ي��ني 
�إد�رة  وم���دي���ر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
وعلى  �ل�������ش���رك���ة.  يف  �ل��ت�����ش��م��ي��م 
�ع���ت���ب���اره���ا مت��ت��ل��ك وت����دي����ر �أه����م 
فعاليات �لفن و�لت�شميم �لرئي�شية 
يف �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا 
قامت  �مل���ن���ط���ق���ة،  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
نايت  بتن�شيب  دبي  �آرت  جمموعة 
�لت�شميم يف  �إد�رة  لقيادة وتطوير 
�أكر  حالياً  ت�شم  و�لتي  �ل�شركة، 
جتاري  ومعر�س  ت�شميم  فعالية 
يف �ملنطقة؛ »�أ�شبوع دبي للت�شميم« 
دي����ز�ي����ن،  ت������اون  د�ون  وم���ع���ر����س 
ف�����ش��ًا ع���ن �أي�����ام �ل��ت�����ش��م��ي��م دبي 
�ملعّدة  للت�شاميم  �ملكّر�س  �ملعر�س 

لاقتناء.

ال�ّشويفات حتتفل بيوبيلها الأربعن يف الإمارات 
برعاية �شمّو �ل�ّشيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم، �أقامت �شبكة مد�ر�س �شاب�س 
�لعاملّية SABIS حفل ع�شاء �حتفاًء بالّذكرى �لأربعني لوجودها يف دولة 
�لإمار�ت.  وقد ح�شر حفل �لع�شاء ح�شد كبري من �ملدعّوين تقّدمهم �شمّو 
�ل�ّشيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم، و�شمّو �ل�ّشيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان، 
ومعايل وزيرة �ل�ّشباب �شّمة �ملزروعي. وكان يف مقّدمة �ملُ�شتقبلني �ل�ّشّيدة 
مد�ر�س  ل�شبكة  �لّرديفان  �ملوؤ�ّش�شان  ب�شتاين–  ر�ل��ف  و�ل�ّشّيد  �شعد  ليلى 
�شاب�س �لعاملّية SABIS �ل�ّشويفات – �إىل جانب �أع�شاء جمل�س �لإد�رة. �أّما 
�أحمد بن �شعيد  َمْنُح �شمّو �ل�ّشيخ  �حلدث �لأب��رز �ّلذي تخّلل �حلفل، فهو 
�آل مكتوم درع تقدير لل�ّشّيد ر�لف ب�شتاين تكرمًيا للتز�مه �لعنيد بتعزيز 
�لرّتبية و�لّتعليم يف خال م�شريته �لعملّية �لّطويلة. و�شكر �ل�ّشّيد ب�شتاين 

جميع �ّلذين عملو� معه بروح �لفريق �لو�حد لتحقيق روؤيته.

مربوك
 تخييييرج

 علي النقبي
�أرق �لتهاين و�لتريكات �إىل حميد 

عبيد �لنقبي مبنا�شبة تخرج
 جنله �ملازم علي حميد �لنقبي

باأبوظبي،  �ل�������ش���رط���ة  ك��ل��ي��ة  م����ن 
�لتوفيق و�لنجاح  دو�م  له  متمنني 
يف خدمة وطننا �لغايل و�لتفوق يف 

حياته �لعلمية و�لعملية.

كبار ال�شخ

انو�س تفوز مب�شابقة موقع 
هوتل اأند ري�شت دوت كوم

�م  �آي  فازت �ل�شيدة �نو�س ت�شاتوريان مديرة �لت�شويق يف عامل �ملغامر�ت  
جي  بدبي ، بجائزة م�شابقة �ملوقع �لإلكرتوين هوتل �أند ري�شت دوت كوم 
hotelandrest.com للفنادق و �ملطاعم، وح�شلت على ع�شاء  من 
�نو�س وهي  �ل�شيدة  و��شادت  ل�شخ�شني.   منتجع كمبن�شكي نخلة جمري�  
ري�شت  �أن��د  هوتل  موقع  مب�شابقة   ، �أرمينيا  يف  �ل�شابقة  �لتلفزيون  مذيعة 
دوت كوم �لتي تفتح للقر�ء �فاقا و��شعة  للتعرف على �لوجهات �ل�شياحية 
�أك��ر م��ن خم�شة �لف  يف �لم����ار�ت و�ل��ع��امل . وي�����ش��ارك يف ه��ذه �مل�شابقة 
متنى  و�ل���ذي  للموقع  �لتطوير  حماد،مدير  �أ���ش��رف  ق��ال  ح�شبما  �شخ�س 

جلميع �مل�شاركني �لآخرين حظا �وفر يف م�شابقات �ملوقع �لأ�شبوعية.

�لعاقة تقدير�ً للر�شالة �لنبيلة �لتي يقوم بها �ملركز بتطوير حياة �لطاب من 
ذوي �لعاقة. وي�شم �ملهرجان هذ� �لعام �لعديد من �لأن�شطة و �لفعاليات حيث 
يحفل بالكثري من �لأن�شطة �لرتفيهية، و�لريا�شية ومنها ركوب �خليل و �ألعاب 
�لر�شم  م�شابقات  و  �لرق�س  وعرو�س  �مل�شروبات  و  �لطعام  منطقة  و  بهلو�نية 
على �لوجهة، وم�شابقات و �شحوبات �أخرى على جو�ئز مقدمة من �لرعاة، و مل 
تقت�شر �لفعاليات علي ذلك و ح�شب بل ت�شمن لعبة من �أكر �لألعاب �شعبية و 
جاذبية وهي م�شابقة �لنور وبنك �ل�شارقة لبطولة �خلدمات �ملجتمعية �مل�شوؤولية 
لكرة �لقدم، حيث يتبارى فيها �لفرق �لريا�شية �خلا�شة بال�شركات مما يتيح 
�لفر�شة لع�شاق كرة �لقدم �أن ي�شاركو� متعة م�شاهدة مباريات �لبطولة من �أجل 

م�شاندة و دعم �لق�شية كجزء من �مل�شوؤولية �ملجتمعية.

ل����ل����ط����اب ح�������ول �ل�������ش���ل���وك���ي���ات 
و�ملنزل  �ملدر�شة  د�خل  �ل�شحيحة 
و�لأماكن �لعامة، كما مت تعريف 
�ل�شعود  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ل���ى  �ل��ط��ل��ب��ة 
م��ن �حلافات  �لآم����ن  و�ل���ن���زول 
مت  �لرنامج  ختام  ويف  �ملدر�شية، 
�لهد�يا عليهم وحتفيزهم  توزيع 
بن�شاط  در���������ش�������ي  ي�������وم  ل�����ب�����دء 

وحيوية.

�مكانيات �لطلبة وقدر�تهم خللق 
ورجل  �لطاب  بني  قوية  عاقة 

�ل�شرطة.
�شرطة  �أن  �حل�������ش���اين  و�أ�����ش����اف 
روح  غ��ر���س  على  تعمل  �ل��ف��ج��رية 
�لن�������ش���ب���اط وت���ن���م���ي���ة �مل����ه����ار�ت 
�ل�����ش��ل��وك��ي��ة ب���ني ط��ل��ب��ة �مل���د�ر����س 
يف  �ل�������ش���رط���ة  دور  وت��ع��زي��������������������ز 

�ملجتمع.

�ملرح  مهرجان  �لإع��اق��ة   ذوي  �لأ�شخا�س  وتاأهيل  لتدريب  �لنور  مركز  ينظم 
�لأن�شب لق�شاء وقت ممتع  �ملكان  �لأطفال«   �مل  – �شام�شونح  »�لنور  �لعائلي 
مع �أفر�د �لعائلة و�لإ�شتمتاع بالطق�س �ل�شحو مع �لعديد من �لأن�شطة �ملثرية 
�ل�شيقة و�لذي �شوف يقام يف  24 فر�ير 2017، من �ل�شاعة �لثامنة �شباحاً 
 .1 �لإم���ار�ت، �لر�شاء  �لنور خلف مول  �لتا�شعة م�شاء وذل��ك مبقر مركز  �إىل 
ويقام �ملهرجان �شنوياً لتوفري �لدعم �لازم  للطاب وللمركز ملو��شلة �لعطاء 
�لذي يقوم به و�أي�شا لإتاحة �لفر�شة للجميع  للتو��شل و�لتفاعل مع طاب 
�لبيئة  ل��اأف��ر�د  �ملهرجان  ويوفر  لهم،  و�ملعنوي  �مل��ادي  �لدعم  وتقدمي  �ملركز  
لل�شركات  منا�شبة  فر�شة  وه��و  �ملجتمعية،  �لأن�����ش��ط��ة  يف  للم�شاركة  �ملنا�شبة 
للم�شاركة كرعاه للمهرجان وتقدمي �لدعم ملركز �لنور وق�شية �لأطفال ذوي 

�لكرتونية  �ل�شخ�شية  ���ش��ارك��ت 
»�لعريف �شالح« �خلا�شة بالقيادة 
طلبة  �ل��ف��ج��رية  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
للهدف  ت��ع��زي��ز�ً  �مل���د�ر����س وذل����ك 
�لد�خلية  ل���وز�رة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�ملتمثل يف تعزيز  �لعامة  و�لقيادة 
�خلدمات  بفاعلية  �جلمهور  ثقة 
�ل�شخ�شية  قدمت  حيث  �ملقدمة، 
�ل��ك��رت��ون��ي��ة �ل��ن�����ش��ح و�لإر�����ش����اد 

���ش��ع��ي��د حممد  د.  �مل���ق���دم  و�أ�����ش����ار 
�حل�����ش��اين رئ��ي�����س ق�����ش��م �لإع����ام 
و�ل��ع��اق��ات �ل��ع��ام��ة ب��الإن��اب��ة �أن 
���ش��رط��ة �ل��ف��ج��رية حت��ر���س على 
�لفعاليات  ك���اف���ة  يف  �مل�������ش���ارك���ة 
�لتعليمية  و�لأن�شطة  �ملجتمعية 
لكافة  و�ل��ت��وع��وي��ة  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
�لفئات �لعمرية، كما تعمل �لقيادة 
وتن�شط  �آم��ن��ة  بيئة  ت��وف��ري  ع��ل��ى 

اإنطالق فعاليات مهرجان املرح العائلي مبركز النور لتدريب ذوي الإعاقة العريف �شالح ي�شارك املدار�س وريا�س الأطفال الأن�شطة والفعاليات



    
حفل زفاف بدولر يتحول اإىل مفاجاأة 

قرر �شخ�شان يف كينيا عقد قر�نهما يوم عيد �حلب و�إقامة حفل 
�نت�شار�  �خل��ر  ليحقق  و�ح��د�،  دولر�  تكلفته  بلغت  ب�شيط  زف��اف 

و��شعا عر مو�قع �لتو��شل �لجتماعي. 
متويل  حملة  و�أط��ل��ق��و�  �ل��زوج��ني،  هذين  م��ع  �ملتابعون  وتعاطف 
ملكيا  �لزوجان حفا  ليقيم  دولر،  �أل��ف   35 مبلغ  و��شعة حققت 

فاخر� لن ين�شياه طو�ل حياتهما.
يت�شع   ،"Eden Bliss" و�أقيم �حلفل �لفخم يف مكان ُيعرف با�شم
لنحو 400 �شخ�س، حيث �نت�شر حر��س �لأمن و�شباط �ل�شرطة، 
بال�شوت،  و�لتحكم  �لت�شوير  وطو�قم  �لرتفيه  و�شائل  وجود  مع 

بالإ�شافة �إىل طاقم كبري للخدمة.
�ملا�شي،  �ل�شهر  �أو�خ���ر  �م��ب��وى، يف  و�آن  م��وت��ورو،  وت���زوج، ويل�شون 
حيث �رتدى �لعرو�شان ماب�س يومية عادية وتبادل �لوعود دون 

�إقامة �أي �حتفال ُيذكر.
�لبيت  �إىل  ذهبنا  لقد  26 عاما:  �لعمر  �لبالغ من  ويل�شون  وق��ال 
وتناولنا �لطعام �ملنزيل قبل �خللود �إىل �لنوم، ومل يكن هنالك �أي 
�شيء مميز يف هذ� �ليوم. ولكن بعد �نت�شار هذ� �حلدث �لب�شيط 
عر مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، �أعلنت �شركة �ل�شفر و�لرحات، 
�إقامة �شهر ع�شل لهما مدفوع �لتكلفة يف مدينة مومبا�شا �لكينية، 

مع �إقامتهما يف فندق 4 جنوم مدة 5 �أيام.

احتجاز جثة رهينة 
�لتابوت  يفتحون  وهم  م�شرحة  مبوظفي  غانا  يف  �مل�شيعون  تفاجاأ 
وي�شادرون �جلثة قبل دفنها، وت�شري �لتقارير �إىل �أن �حلادث وقع 
�خلدمات  ر���ش��وم  دف��ع  على  �لفقيد  عائلة  ق���درة  ع��دم  خلفية  على 
 11 ي��وم �ل�شبت  �ل��ذي وق��ع،  �جل��ن��ائ��زي��ة.  ويظهر فيديو �حل���ادث 
فر�ير �شباط، رجلني يفتحان �لتابوت يف مقرة يف �أكر� جنوبي غانا، 
ويغادر�ن �ملكان وعلى �أكتافهما جثة �لفقيد، �أمام �أعني �حلا�شرين 
�أن  �إىل  �لتقارير  وت�شري  �مل�شيعني.  من  وغريهم  �ملتوفى  �أ�شرة  من 
�أ�شرة  �أخ��رج��ت  �أن  بعد  �لطريقة  بهذه  ت�شرفو�  �مل�شرحة  موظفي 
�لفقيد جثته من �مل�شرحة، ومل ي�شددو� فيما بعد �لر�شوم �لتي تبلغ 
حل �مل�شاألة بعد  ومت  دولر�ت.   9.10 يعادل  ما  غاين،  �شيدي   40
�لأ�شرة  �لأ�شدقاء ومتكنت  بع�س  بالتعاون مع  �لعائلة  كبار  تدخل 
�أدو�شاي  �لدكتور،  ود�ف��ع  حملية.  لتقارير  وفقا  فقيدها،  دفن  من 
بوكو، �ملدير �لطبي للم�شت�شفى �لتي كان بها �ملتوفى، عن موظفي 
و�أنه  حقوقهم،  �شمن  من  كانت  �جلثة  م�شادرة  �إن  قائا  �مل�شرحة 
دفع  يف  �شعوبة  يو�جهون  باأنهم  �إعامهم  �لأ�شرة  على  ينبغي  كان 

�لر�شوم بدل من �أخذ �جلثة من تلقاء �أنف�شهم.

يعتدي على زوجته مبطرقة
�أن  �أملانيا، بعد  جرمية مروعة هّزت مدينة بيلفيلد �لو�قعة غرب 
�شرب رجل عر�قي ر�أ�س زوجته مبطرقة، حني كانت �ل�شحية تزور 
دورة لتعلم �للغة �لأملانية. �عتدى رجل عر�قي �جلن�شية 51 عاما 
على زوجته ب�شربها مبطرقة على ر�أ�شها، وذلك يف �أحد مد�ر�س 

تعلم �للغة �لأملانية يف و�شط مدينة بيلفيلد �لأملانية )غرب(. 
ح�شب  و�لن�شف  �لتا�شعة  �ل�شاعة  ح���دود  عند  �حل��ادث��ة  ووق��ع��ت 
�ل��ت��وق��ي��ت �مل��ح��ل��ي. وق���د مّت �إل���ق���اء �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى �جل����اين مبوقع 
�جلرمية. و�شكلت �ل�شرطة جلنة حتقيق ت�شّم ع�شرة حمققني يف 
قال  �ملحلي،  بيلفيلد  ر�دي��و  موقع  عن  ونقا  �لعمد.  �لقتل  تهمة 

�ملحققون �إن �لدو�فع مردها خافات �أ�شرية على ما يبدو.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تبتلع 7 فرا�شي اأ�شنان احتجاجا على تزويجها
متكن �لأطباء يف �ل�شني من �إنقاذ حياة فتاة بعد �أن �بتلعت 7 فر��شي �أ�شنان، �حتجاجاً على قر�ر و�لديها بتزويجها 

رغماً عنها، خوفاً عليها من �لعنو�شة.
وكانت �لفتاة �لتي مل يتم �لك�شف عن هويتها قد نقلت �إىل �مل�شت�شفى، وهي تعاين من �آلم حادة يف �لبطن و�ملعدة، 
و�أظهرت �ل�شور �ل�شعاعية وجود 7 فر��شي �أ�شنان د�خل بطنها، مما ��شتدعى نقلها على �لفور �إىل غرفة �لعمليات، 
��شتغرقت  �لتي  بح�شب ما ذكرت �شحيفة مريور �لريطانية. وو�جه �لأطباء �شعوبات خال �لعملية �جلر�حية 
31 عاماً، لكنهم  6 �شاعات، حيث كانت �ثنتان من فر��شي �لأ�شنان �خرتقتا كبد �لفتاة �لبالغة من �لعمر  حو�يل 

متكنو� يف �لنهاية من �إخر�ج جميع فر��شي �لأ�شنان من بطنها.
وبح�شب و�شائل �إعام حملية فقد جلاأت �لفتاة �إىل هذه �لطريقة �لغريبة يف �لحتجاج، بعد �أن رتب لها و�لد�ها 
موعد�ً مع رجل غريب ليكون زوج �مل�شتقبل، لكنها رف�شت �لزو�ج منه، مما جعلها يف مو�جهة مع و�لديها على مدى 

6 �أ�شهر.
ونتيجة �ل�شغوطات �لكبرية �لتي تعر�شت لها �لفتاة من و�لديها، بد�أت بابتاع �أ�شياء غريبة، مثل �أزر�ر �لقم�شان 
و�لأ�شاور وربطات �ل�شعر، قبل �أن يتم �كت�شاف فر��شي �لأ�شنان د�خل بطنها. ومت �إز�لة ثلث �لأمعاء �لدقيقة وحو�يل 
�لأطباء  لكن  �جلر�حة.  بعد  �مل�شت�شفى  يف  تتعافى  �لآن  وهي  �لعملية،  خال  للفتاة  �لغليظة  �لأمعاء  من  �شم   20

يقولون �إنها بحاجة �إىل �ملزيد من �لعمليات �جلر�حية يف �مل�شتقبل �لقريب. 
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عائلة ت�شكن بحافلة لغالء الإيجارات
قررت عائلة �أمريكية �لنتقال لل�شكن د�خل حافلة مدر�شية قدمية ب�شبب 
�إىل عنو�ن  كاهلها، وحتولت �حلافلة  �أثقلت  �لتي  �لإيجار�ت  �أ�شعار  �رتفاع 
�إقامة د�ئم لاأ�شرة. قبل 3 �شنو�ت كان بريان �شوليفان )29 عاماً( وزوجته 
�شتارل )26 عاماً( يعي�شان يف �شقة م�شتاأجرة تكلفهما 1500 دولر �شهرياً، 
ذرعاً  �شاقا  وعندما  �لعامة.  و�مل��ر�ف��ق  و�لكهرباء  �مل��اء  فو�تري  عن  ناهيك 
مع  فيها  لل�شكن  قدمية  مدر�شية  حافلة  �شر�  ق��رر�  �ملرتفعة،  بالإيجار�ت 
بريان  �تفق   ،2014 �شنرت�ل. ويف مار�س  �أوديتي  �أطفالهما، بح�شب موقع 
�شاعة  ح��و�يل  تبعد  كانت  و�لتي  �مل�شتاأجرة،  �ل�شقة  ت��رك  على  زوجته  مع 
ليتمكن  �لإ���ش��ايف  للعمل  م�شطر�ً  ك��ان  �أن��ه  كما  عمله،  مكان  ع��ن  ون�شف 
�لفيديو  �شاعات يف م�شاهدة مقاطع  �لزوجان  و�أم�شى  �لإيجار.   دفع  من 
�أو حتويل بع�س  على �ليوتيوب لأ�شخا�س قامو� ببناء منازلهم باأنف�شهم، 
كفيًا  �لفيديوهات  ه��ذه  �أح��د  وك��ان  لل�شكن.  قابلة  م�شاحات  �إىل  �لأ�شياء 
مقابل   2014 �أب��ري��ل  يف  قدمية  مدر�شية  حافلة  ب�شر�ء  �ل��زوج��ني  باإقناع 
2800 دولر، و�أنفقا عليها مبلغ 30 �ألف دولر لتحويلها �إىل منزل �شالح 
ل�شكن �لأ�شرة. وعلى �لرغم من �أنهما ل ميكان �أية خرة يف �أعمال �لبناء، 
�إل �أن بريان و�شتارل �أم�شيا �لعام �لتايل يف حتويل �حلافلة �لتي حتمل ��شم 

لهما مع �أطفالهما �لثاثة.  منا�شب  �شكن  بريثا" �إىل  "�أولد 

جامو�س يعي�س مع زوجن يف املنزل
�لأليفة  �حليو�نات  من  وغريها  و�لكاب  �لقطط  باقتناء  �لبع�س  يرغب 
د�خل �ملنزل، لكن زوجني �أمريكيني قرر� ��شتئنا�س جامو�س �شخم وتربيته 
�إىل  وزن��ه  ي�شل  �ل��ذي  �جلامو�س  وميلك  تك�شا�س.  بولية  منزلهما  د�خ��ل 
 60( روين  منزل  د�خ��ل  للتنقل  �حلرية  كامل  كيلوغر�ماً   1200 ح��و�يل 
�أفام  ملتابعة  به  خا�شة  غرفة  ولديه  عاماً(،   44( بريدج  و�شريون  عاماً( 
�ملطبخ، بح�شب  �لفطور من على طاولة  يتناول طعام  �أنه  �لأك�شن، وحتى 
هاماً  ج��زء�ً  �جلامو�س  �لزوجان  ويعتر  �لريطانية.  ميل  ديلي  �شحيفة 
من �لعائلة، حتى �أنه كان �إ�شبينهما يف حفل �لزفاف قبل عقد من �لزمن. 
عاماً،   13 ح��و�يل  قبل  باعا قطيعهما من �جلو�مي�س  قد  �ل��زوج��ان  وك��ان 
�شريون:  وت��ق��ول  منزلهما.  يف  لرتبيته  باأحدها  �لحتفاظ  ق��رر�  لكنهما 
�جلامو�س �إىل د�خل �ملنزل عندما كان �شغري�ً،  نح�شر  �أن  فكرتي  "كانت 
فهو يعي�س مرة و�حدة، و�أردت �أن نفعل له �شيئاً خمتلفاً، وقمنا بتخ�شي�س 
بع�س قطع  �إز�ل��ة  علينا  كان  لكن  �لتلفزيون،  بر�مج  فيها  يتابع  له  غرفة 
�إىل  ��شطر  قد  روين  وك��ان  �لغرفة حتى تكون منا�شبة له".  �لأث��اث من 
�أن فقد �لب�شر يف عينه �لي�شرى، و�أ�شبح غري  بيع قطيع �جلو�مي�س بعد 
قادر على �لعتناء باحليو�نات �ل�شخمة، وبات �جلامو�س �لذي �أطلقا عليه 
��شم "و�يلد ثينغ" يف منت�شف �لعمر تقريباً، وقد كّون �شد�قة حميمة مع 

�لذئاب �لتي يحتفظ بها �لزوجان �أي�شاً يف �ملنزل. 

معطف ثوري يت�شع 
لي15 كغ من الأمتعة 

معطفاً  �أ�شرت�لية  �شركة  �شممت 
�ل�شفر  �أث��ن��اء  لا�شتخد�م  ط��وي��ًا 
ح���ي���ث مي���ك���ن ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن من 
د�خله  يف  ي��ح��م��ل��و�  �أن  �جل��ن�����ش��ني 

�أمتعة يبلغ وزنها 15 كيلوغر�م. 
برومو�شنز  ج��و���س  �شركة  ك�شفت 
جديد  ث���وري  معطف  ع��ن  �لنقاب 
يت�شع  �ل�شفر  �أث��ن��اء  ل��ا���ش��ت��خ��د�م 
�إىل  لأمتعة كثرية قد ي�شل وزنها 
من  �ل��ك��ث��ري  لأن  وذل�����ك  ك����غ،   15
�شركات �لطري�ن متنع حمل �أمتعة 
ي��ت��ج��اوز وزن��ه��ا 10 ك��غ ع��ل��ى منت 

�لطائرة. 
"مكن  �ل�شركة:  با�شم  ناطق  وقال 
جهازي  ي��خ��ف��ي  �أن  �مل��ع��ط��ف  ل��ه��ذ� 
ب���اد، وزوجني  �آي  لب��ت��وب، وج��ه��از 
وب��ن��ط��ايل جينز،  �لأح����ذي����ة،  م���ن 

وخم�شة قم�شان، وكامري� . 
و�أ�شاف �لناطق: ل يحتاج �مل�شافر 
جيوب  يف  �أم��ت��ع��ت��ه  ي���د����س  �أن  �إل 
�ملعطف �لطويل، لدى و�شوله �إىل 
ي�شعد  وع��ن��دم��ا  �لتفتي�س،  نقطة 
�أن  للم�شافر  ميكن  �ل��ط��ائ��رة  �إىل 

يحول �ملعطف �إىل حقيبة. 
بينكي  �آن���دي  �ملنتج  م�شمم  وق���ال 
�لريطانية:  ميل  ديلي  ل�شحيفة 
من  �مل�شافر  ميّكن  �ملعطف  "هذ� 
لق�شاء  ي��ح��ت��اج��ه  م����ا  ك����ل  ح���م���ل 
فقد�ن  يقلق من  �أن  دون  �إج��ازت��ه، 
�لأمتعة يف �ملطار، ودون �أن ي�شطر 

لدفع �أجور �لوزن �لز�ئد."
�ل�شركة  ف����اإن  �ل��ت��ق��اري��ر  وب��ح�����ش��ب 
�مل�شممة تطمح �إىل جمع �لأمو�ل 
على  �ملعطف  ه��ذ�  لإن��ت��اج  �لكافية 
نطاق و��شع وطرحه يف �لأ�شو�ق يف 

�أقرب فر�شة.  

هكذا اأم�شت �شلمى 
حايك يوم احلب 

�لعاملية �شلمى حايك بيوم  �حتفلت �ملمثلة 
�لأ�شبوع  �ملغربية  �حلب يف مدينة مر�ك�س 

�ملا�شي برفقة �بنتها.
ون�شرت �شلمى حايك جمموعة من �ل�شور 
عر ح�شابها �خلا�س على مو�قع �لتو��شل 
�لجتماعي من �لزيارة �لتي قامتا بها �إىل 
جامع  ب�شاحة  �ل��ت��ق��ط  م��ا  منها  م��ر�ك�����س، 
�ل��ف��ن��ا وم��ن��ه��ا ع��ل��ى در�ج����ة ن��اري��ة تتو�جد 

باأحد �أزقة مر�ك�س.
بابنتها  جمعتها  �شورة  حايك  ن�شرت  كما 
هناك وعلقت عليها قائلة: مع حبيبتي يف 

�ل�شماء.
مر�ك�س  م��دي��ن��ة  �أن  �إىل  �لإ�����ش����ارة  جت���در 
مق�شد�ً  �لأخ�������رية  �لآون�������ة  يف  �أ���ش��ب��ح��ت 
ياأتون  حيث  �لعامليني  �لنجوم  من  للعديد 
�لأعمال  ت�شوير  حتى  �أو  �لعطلة  لق�شاء 

�ل�شينمائية هناك.

تتربع باخلطاأ بجميع مدخرات زوجها  
ترعت �مر�أة �أمريكية من ولية كاليفورنيا بقمي�س يحتوي 
على جميع مدخر�ت زوجها �لتي بلغت 8000 دولر دون �أن 
تدري.  كان بوب هوفمان )65 عاماً( يدخر �لنقود �شر�ً دون 
علم زوجته ليند� )68 عاماً( لق�شاء عطلة �أحامه معها يف 
�إيطاليا.  وقال هوفمان كنت �أخطط لدخار مبلغ 10000 
�إيطاليا،  �إىل  زوجتي  مع  �إج��ازة  يف  للذهاب  �أمريكي  دولر 
مل �أكن �أرغب باأكر من ذلك، وبينما كنت �أخطط للرحلة 
وقع �أحد �أقاربي يف ماأزق. و�أ�شاف كان قريبي على و�شك �أن 
يطرد من منزله هو و�أطفاله، لذ� قمت ب�شحب مدخر�تي 
�أمنحه �لنقود �لتي خباأتها يف ظرف  �أن  من �لبنك وقررت 
�أن �لزوجة قامت بالترع  �أحد قم�شاين. غري  د�خل جيب 
ذلك  يف  مبا  خريية  جلمعية  زوجها  قم�شان  من  بالعديد 
�لقمي�س �لذي يحتوي على �لنقود، وما كان من �لزوجني 
�إل �أن هرعا �إىل �جلمعية ل�شتعادة �لنقود. ويف �ليوم �لتايل 
تلقى �لزوجان مكاملة هاتفية من جميعة "غودويل" �أدخلت 
�ل�شعادة �إىل قلبيهما، حيث مت �إعامهما باأن �أحد �ملوظفني 
عر على �لقمي�س �لذي يحتوي على �لنقود.  وقالت ليند� 
معلقة على ما حدث "كانت ��شتعادة �لنقود معجزة حقيقية، 
وكل ذلك كان بف�شل �ملوظفني �ل�شرفاء �لذين �شاهمو� يف 
�لبحث عن �لقمي�س، �أ�شكر جميع �ملوظفني �لذين �شاعدونا 

يف ��شتعادة مدخر�ت زوجي".

لجئ �شوري ربح ن�شف مليون يورو
ربح رب عائلة �شورية جائزة نقدية باللوتو )�أور�ق �ليان�شيب( 
تبلغ نحو ن�شف مليون يورو، �لأمر �لذي ي�شتدعي �لحتفال 
لاحتفال.  �إ�شافية  �أ�شباب  للعائلة  �أن  غ��ري  طبعاً،  �لكبري 
قال رجل �شوري فاز بيان�شيب �للوتو يف �أملانيا بجائزة و�شل 
قدرها �إىل �أكر من ن�شف مليون يورو، �إن فوزه بهذه �لأمو�ل 
لن يوؤثر على منط �حلياة �لتي يعي�شها و�شيكمل حياته كما 
عا�شها حتى �لآن.  و�أ�شار �أي�شاً باأنه �شيقيم حفلتني كبريتني، 
�إح��د�ه��م��ا �ح��ت��ف��اًل ب��اجل��ائ��زة �ل��ك��ب��رية، و�لأخ�����رى �حتفاًل 
بح�شول �بنه على �جلن�شية �لأملانية. وو�شف �لرجل �لبالغ 
�ليوم  ذلك  �لثاين،  كانون  دي�شمر   24 عاماً   56 �لعمر  من 
�لذي ل ين�شى بالن�شبة للعائلة، قال �لرجل �ل�شوري �لبالغ 
�ل��ي��وم بدقة  تفا�شيل ذل���ك  56 ع��ام��اً، م��ت��ذك��ر�ً  �ل��ع��م��ر  م��ن 
تتقن  �لتي  زوجتي،  و�شول  �نتظرت  �لأم��ر  ب��ادئ  : يف  بالغة 
�للغة �لأملانية ب�شكل �أف�شل مني، و�أخرتها، ومن ثم �أخرنا 
�أولدنا �لثاثة. ومبا �أن �جلائزة كبرية جد�ً، خطط �لأولد 
يرغب  �إذ  مبا�شرة،  �أح��ام��ه��م  وحتقيق  م�شاريعهم  لإن�����ش��اء 
�لب���ن �لأك���ر ب��الل��ت��ح��اق مب��در���ش��ة خ��ا���ش��ة، يف ح��ني يرغب 
�لبن  بينما  قيادة،  رخ�شة  حليازة  بالتح�شري  �لثاين  �لب��ن 

�لأ�شغر يرغب ب�شر�ء باي�شتي�شن لعبة �لكرتونية.

مطبات �شوئية لتنبيه مدمني الهواتف
بلدة بوديغريدن  �ملو�طنني �شممت  مل�شاعدة  مببادرة منها 
�لهولندية �إ�شار�ت مرورية خا�شة، ت�شم �شر�ئح LED يف 
�لأر�س وت�شيء على �لر�شيف على مقربة من 3 مد�ر�س. 
وتهدف هذه �لإ�شار�ت �إىل لفت �أنظار �ملارة �لذين تت�شتت 
�إىل  للنظر  �ل��ذك��ي��ة  ه��و�ت��ف��ه��م  ����ش��ت��خ��د�م  ب�شبب  �أذه��ان��ه��م 
ب��ال��ل��ون �لأح���م���ر و�لأخ�شر  �ل��ط��ري��ق، وت��ت��وه��ج �لإ����ش���اءة 

�عتماد� على �لإ�شار�ت �ل�شوئية.

دنيا �شمري غامن تعلن عن 
�شرقة زوجها

�أعلنت �لفنانة �مل�شرية دنيا �شمري غامن عر �شفحتها �لر�شمية على �أحد مو�قع 
ر�مي  �لإع��ام��ي  لزوجها  �ل�شخ�شي  �حل�شاب  �شرقة  عن  �لإجتماعي  �لتو��شل 

ر�شو�ن على �لإن�شتغر�م.
منظمة  قبل  م��ن  �حل�شنة  للنو�يا  �شفرية  م��وؤخ��ر�ً  �ختيارها  مت  دن��ي��ا  �أّن  ن��ذك��ر 
�ليون�شيف �إىل جانب كل من �ملمثلني �مل�شريني منى زكي و�أحمد حلمي،  وعّلقت 
على هذ �ملو�شوع قائلًة: �توجه بال�شكر ملنظمة �ليوني�شيف يف م�شر لختيارها يل 
ك�شفرية للنو�يا �حل�شنة، �أمتنى �أن �كون عند ح�شن ظنكم.. وم�شاعدة �لطفال 
�لعز�ء  لأ�شدقائي  وم��روك  و�لم���ل..  للحب  حًقاً  بحاجة  هم  �لذين  �لحباء 

�أحمد حلمي ومنى زكي.

جنمة هوليوود اأجنلينا جويل حتيي و�شائل الإعالم خالل موؤمتر �شحايف يف فندق �شييم ريب وتك�شف عن فيلمها 
اجلديد على اأهوال عهد اخلمري احلمر يف كمبوديا.    )اأ ف ب(

الك�شف عن "�شوبر 
اأر�س" جتاورنا

على  �ل�شوء  ي�شلط  جديد،  ك�شف 
ب�شع  ق���ب���ل  �ع����ت����رت  جم���اه���ي���ل، 
����ش���ن���و�ت م���ن �خل����ي����ال. ه���ل نحن 
كو�كب  �أن  �أم  �ل���ك���ون،  يف  وح���دن���ا 
ت����دور يف م��ك��ان م���ا تعي�س  �أخ�����رى 
عليها خملوقات مثلنا �أو ت�شبهنا؟ 
�أر�س"  "�شوبر  �أ�شمه  هائل  كوكب 
�أ�شئلة  ي��ث��ري  ق��ري��ب��ة  يف جم��م��وع��ة 
كوكب  على  �لعلماء  ع��ر  �أخ����رى. 
�أر�س"  ���ش��وب��ر  �أ�شموه"  ���ش��خ��ري 
يعزز  ما  �آخ��ر،  كوكٍب  �شتني  وعلى 
ع��ل��ى حيو�ت  �ل���ع���ث���ور  �ح���ت���م���الت 
�أن  �مل���و����ش���وع،  �مل���ث���ري يف  �أخ�������رى. 
�ل��ت��ي ع��ر عليها قريبة  �ل��ك��و�ك��ب 
وهذ�  �ل�شم�شية،  جمموعتنا  م��ن 
�إليها  ي�����ش��ل  �أن  �ح��ت��م��الت  ي��ع��زز 
�شكل  على  ويعرون  �لف�شاء  رو�د 
م���ن �حل���ي���اة ف��ي��ه��ا. و�ل����ك����ام عن 
�أر�شنا  �لكو�كب �لأخرى من  قرب 
�ل���زرق���اء �جل��م��ي��ل��ة ك����اٌم جمازي 
وبني  �لأر���س  بني  فامل�شافة  طبعا، 
�ملجموعة  يف  كوكب  "نبتون" �آخر 
�ل�شم�شية هي 4.5 مليار كيلومرت 
حول  و�ح����دة  دورة  يكمل  وه���و   !!
ُيرى  ول  عاما.   165 كل  �ل�شم�س 
من  �مل��ج��ردة  بالعني  �لكوكب  ه��ذ� 
�ملعلومات  وه���ذه  �لأر������س،  ك��وك��ب 
ت��ط��رح �أ���ش��ئ��ل��ة ع���ن �مل�����ش��اف��ة �لتي 
خ����ارج  ك���وك���ب  �أي  ع����ن  ت��ف�����ش��ل��ن��ا 

�ملجموعة �ل�شم�شية.
ف��ري��ق ن��ا���ش��ا �ل���ذي ي��ق��وم بالبحث 
�لك�شف  �أّن  يف  �أم���ل���ه  ع���ن  �أع������رب 
�أو  جن�����وم  �إىل  ���ش��ي�����ش��ل  �جل����دي����د 
كو�كب مبو��شفات �لأر�س ) بتوفر 
و�لهيدروجني  و�لأوك�شجني  �مل��اء 
و�شوء �ل�شم�س وهي �لعنا�شر �لتي 
توؤمن �حلياة على كوكبنا �لأزرق(. 

افتتاح مقربة نخت اآمون اأمام ال�شياح
"نخت  �لفرعونية  �مل��ق��رة  �ف��ت��ت��اح  �لأول  �أم�����س  مت 
�لأثرية  �ملدينة  �ل�شياح يف منطقة دير  �آمون" �أمام 
م�شر،  ب�شعيد  �لتاريخية  �لأق�����ش��ر  مدينة  غ��رب 
معماري  ت��رم��ي��م  لأع���م���ال  خ�شعت  �أن  ب��ع��د  وذل����ك 

و�أعمال ترميم دقيق لنقو�شها ور�شومها.
خالد  �مل�شري  �لآث���ار  وزي���ر  بح�شور  �لف��ت��ت��اح  ومت 
�لعناين ومدير عام منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية 
حيث  بوكوفا،  �إيرينا  )�ليون�شكو(  و�لثقافة  و�لعلم 
�ملنطقة  يف  �لرتميم  �أع��م��ال  على  �مل�شاركون  �طلع 

�لتي ت�شم مقابر لكبار �لعمال مب�شر �لقدمية.
ونحتت مقابر �ملنطقة �لتي ترجع لع�شر �لرعام�شة، 
وطليت جدر�نها و�أ�شقفها بالألو�ن �ملبهجة، و�أقيمت 
�لأهر�م �مل�شغرة فوق قبب تلك �ملقابر �لتي �شيدت 

باأيدي �أمهر �لفنانني.
�ملقابر لعمال جبانة طيبة �لذين  �أقيمت تلك  وقد 
�حلقيقة،  خ��دم  �أي  ماعت"  مو�شع  "خدم  ي�شمون 

وه���ي ط��ائ��ف��ة ت��ت��ك��ون م���ن روؤ����ش���اء �ل��ع��م��ال وعمال 
�ملحاجر و�لنحاتني و�لنقا�شني و�لعمال �لذين قامو� 
مدينة  غ��رب  يف  �ملنت�شرة  و�مل��ع��اب��د  �ملقابر  بت�شييد 
�لأق�شر مللوك وملكات ونباء م�شر �لقدمية. من 
�لأق�شر  مدينة  يف  �جلمعة  �ل��ي��وم  مت  �أخ���رى،  جهة 
�لتاريخية �فتتاح �أول مركز ل�شتن�شاخ مقابر ملوك 
�لإيطايل  �لأث��ري  �مل��رمم  �لفر�عنة مبنزل  وملكات 
�شتوبلري بالقرب من منطقة و�دي �مللوك �لغنية يف 

مقابر ملوك �لفر�عنة غربي �ملدينة.
و�إ�شباين  م�����ش��ري  ب��ت��ع��اون  �مل�����ش��روع  ذل���ك  و�أق���ي���م 
و����ش���وي�������ش���ري ب����ه����دف ت�����دري�����ب �مل�������ش���ري���ني على 
�لأبعاد  ث��اث��ي  �مل�����ش��ح  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ����ش��ت��خ��د�م��ات 
�ل��ت��ي ت�شتخدم  �مل��رك��ب  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  و�ل��ت�����ش��وي��ر 
م�شروع  غ��ر�ر  على  �لفرعونية  �ملقابر  ��شتن�شاخ  يف 
عنخ  توت  �مللك  �لذهبي  �لفرعون  مقرة  ��شتن�شاخ 

�آمون.


