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الهالل االأحمر االماراتي توقع اتفاقية 
ترميم مركز عرقة ال�شحي مبحافظة �شبوة

•• املكال-وام:

وقعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�س اتفاقية ل�صيانة وترميم 
م��رك��ز ع��رق��ة ال�����ص��ح��ي مب��ح��اف��ظ��ة ���ص��ب��وة، �صمن امل�����ص��اري��ع اخلريية 
اليمني  ال�صعب  ل�صالح  اجن��ازه��ا  الهيئة  ت��وا���ص��ل  ال��ت��ي  والإن�����ص��ان��ي��ة 
التفاقية  الإماراتي  الأحمر  الهالل  فريق  رئي�س  وقع  فقد  ال�صقيق. 
مكتب  م��دي��ر  عفيف  ع��ب��داهلل  وم��ب��ارك  للمقاولت  يهجل  �صركة  م��ع 
ال�صحة وال�صكان مبديرية ر�صوم وهادي �صعيد اخلرماء المني عام 

املجل�س املحلي باملديرية وذلك بح�صور م�صرف م�صاريع الهيئة.
اإطار  يف  تاأتي  التوقيع  عملية  ان  الأح��م��ر  الهالل  فريق  رئي�س  وق��ال 
التحتية  والبنية  التنمية  مب�صاريع  اأف�صل  خدمات  لتقدمي  ال�صعي 
من  ع��دد  ترميم  لإع���ادة  متكاملة  خطة  تتبنى  الهيئة  ان  اىل  م�صريا 

املباين واملرافق احليوية ب�صبوة على عدة مراحل. )التفا�صيل �س4(

جائزة اأبوظبي 2017  تفتح اأبواب الرت�شيح اليوم
•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت اللجنة املنظمة جلائزة اأبوظبي فتح باب الرت�صح للن�صخة التا�صعة 
الإعالن  �صيتم  فيما  املقبل  يونيو   3 وح��ت��ى  ال��ي��وم  م��ن  اب��ت��داء  للجائزة 
كر�صوا  اأف��رادا  اأبوظبي  جائزة  وتكرم   .2018 عام  مطلع  الفائزين  عن 
وبناء  اأبوظبي يف عدة جم��الت.  اإم��ارة  وقتهم وجهدهم خلدمة جمتمع 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  على 
الدولة حفظه اهلل وحر�س �صموه لل�صري على نهج املغفور له ال�صيخ زايد 
بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي ر�صخ مبادئ اجلود والعطاء يف 
نفو�س اأبناء دولة الإمارات العربية املتحدة قامت حكومة اأبوظبي بتاأ�صي�س 
جائزة اأبوظبي يف عام 2005 حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة.
)التفا�صيل �س2(

•• عدن-وام، والوكاالت:

اقتحم اجلي�س اليمني واملقاومة ال�صعبية مب�صاندة نارية من 
ابن  خالد  ملع�صكر  الغربية  البوابة  العربي  التحالف  ط��ريان 
الوليد و�صط معارك يخو�صانها �صد ملي�صيا احلوثي و�صالح 
النقالبية، فيما ي�صتعدان لقتحام البوابة ال�صرقية متهيداً 

للو�صول اإىل و�صط املع�صكر. 
اأن  ع�صكري  م�صدر  عن  »�صباأ«  اليمنية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
غ����ارات جوية  ب��ع��دة  ا�صتهدفت  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف  م��ق��ات��الت 
تعزيزات للملي�صيا النقالبية يف مفرق املخا والبوابة ال�صرقية 
ملع�صكر خالد يف مديرية »موزع« غرب تعز ما اأ�صفر عن تدمري 

خم�س اآليات تابعة للملي�صيا. 

من  واجل��رح��ى  القتلى  ع�����ص��رات  �صقوط  اإىل  امل�����ص��در  واأ���ص��ار 
امللي�صيا النقالبية خالل املواجهات الدائرة. 

اىل ذلك، ر�صد تقرير لربنامج التوا�صل مع علماء اليمن اأن 
احلوثيني فجروا وق�صفوا مئات امل�صاجد واختطفوا ع�صرات 
لك�صف  دع��وات  اليمنية، و�صط  املحافظات  الأئمة يف عدد من 

النتهاكات بحق امل�صاجد وامل�صلني.
 750 نحو  حرمة  انتهكوا  احلوثيني  اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار 
وتوزعت  واخلطباء،  الأئ��م��ة  من   150 واختطفوا  م�صجدا، 
الثقيل  بال�صالح  والق�صف  الكلي  التفجري  ب��ني  النتهاكات 
اإىل  امل�����ص��اج��د  اإ���ص��اف��ة اإىل حت��وي��ل بع�س  امل��ح��ت��وي��ات،  ون��ه��ب 
جمال�س لتعاطي القات، واأخرى ا�صتخدمت كثكنات ع�صكرية.
�صنوات، منذ  اأربع  ارتكبه احلوثيون طوال  ما  التقرير  ووثق 

 ،2013 ع��ام  �صعدة  مبحافظة  دم���اج  منطقة  على  حربهم 
الن�صيب  العا�صمة  لأم��ان��ة  وك��ان   ،2016 ع��ام  نهاية  وحتى 
�صعدة  حمافظة  تليها  م�صجدا،   282 ب��واق��ع  منها  الأك���رب 

بواقع 115 م�صجدا.
حملة  تنفيذ  اإىل  اليمن  علماء  دع��ا  الن��ت��ه��اك��ات،  على  وردا 
وتو�صيح  لك�صف  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب  اإعالمية 
ع�صو  وراأى  وامل�����ص��ل��ني.  امل�صاجد  بحق  احل��وث��ي��ني  ان��ت��ه��اك��ات 
غالب  اهلل  عبد  ال�صيخ  اليمن  علماء  م��ع  التوا�صل  برنامج 
احلمريي اأن احلوثيني حركة معادية وباغية على كل �صيء، 
اأو مقد�صات  وعهود  مواثيق  �صيء من  يقيد حركتها  واأن��ه ل 
وقوانني واأعراف، لذلك كانت امل�صاجد ودور القراآن وحما�صن 

العلم هي العدو الأول لهم بعد الإن�صان يف اليمن.

•• اأبوظبي-وام: 

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
�صمو  ومتابعة  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س 
53 جريحا  الهيئة ام�س تكفلها بعالج  اأعلنت   .. هيئة الهالل الأحمر 

مينيا ممن تاأثروا جراء احلرب اليمنية وذلك يف م�صت�صفيات الهند.

املرافقني  42 من  تكاليف  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  و�صتتحمل هيئة 
لهم  والنف�صية  ال�صحية  الظروف  تهيئة  ل�صمان  للجرحى  ال�صحيني 
للحالت  الهيئة  توفره  ال��ذي  واملعنوي  النف�صي  الدعم  برنامج  �صمن 

التي تتكفل بعالجها.
وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار الدعم املتوا�صل الذي تقدمه دولة الإمارات 
والوقوف  معاناتهم  من  للتخفيف  اليمن  يف  لالأ�صقاء  املتحدة  العربية 

اإىل جانبهم وذلك يف ظل الظروف ال�صعبة التي تواجههم .
)التفا�صيل �س3(

حممد بن را�شد : اأوؤمن بطاقات وقدرات 
اأبناء املنطقة يف �شناعة م�شتقبل اأف�شل

•• دبي -وام:

قال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي - يف ر�صالة اإىل ال�صباب العربي يف العدد 
الأول من الن�صخة العربية ملجلة بوبيولر �صاين�س اإحدى اأقدم املجالت 
العاملية املتخ�ص�صة يف العلوم والتكنولوجيا - اإننا نعي�س ع�صرا �صريعا يف 
تغرياته .. �صخما يف اإجنازاته .. هائال يف علومه ومعارفه واكت�صافاته.. 
ول بد اأن نواكب ونتاأقلم ونتعلم بال�صرعة نف�صها التي مي�صي بها العامل 
من حولنا ول بد اأي�صا اأن نتعلم بلغتنا و�صمن ثقافتنا لذلك كانت هذه 

املجلة.                                                                          )التفا�صيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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جثامني �صحايا النفجار قرب احلافالت املعدة لجالئهم )رويرتز(

ام كل القنابل تخرج لال�صواء

بيوجنياجن تعر�س �صواريخ طويلة املدىيف ذكرى موؤ�ص�س الدولة )رويرتز(

مواقــيت ال�صالة

احلوثيون ينتهكون حرمات امل�ساجد ويالحقون الأئمة

قوات ال�شرعية تقتحم اأكرب قاعدة لالنقالبيني بتعز

بتوجيهات رئي�س الدولة وحممد بن زايد 

االإمارات تتكفل بعالج 53 جريحا مينيا يف امل�شت�شفيات الهندية

القوات الكردية تبداأ اقتحام الطبقة بريف الرقة

ع�شرات القتلى بانفجار قرب جتميع اخلارجني من كفريا والفوعة

عر�ست �سواريخ طويلة املدى واأخرى تطلق من غوا�سات

كوريا ال�شمالية تتحدى ترامب وتوؤكد ا�شتعدادها حلرب �شاملة

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلنت قوات �صوريا الدميقراطية 
التي ت�صكل وحدات حماية ال�صعب 
بدء  فيها  الرئي�س  املكون  الكردية 
عملية اقتحام مدينة الطبقة اأبرز 
الإرهابي  داع�����س  تنظيم  م��ع��اق��ل 
يف ري����ف ال���رق���ة ال���غ���رب���ي، وذل���ك 
الفرات”  “غ�صب  عملية  �صمن 
مدعومة  ال��ق��وات  اأطلقتها  ال��ت��ي 
بطائرات التحالف الدويل وقوات 

اأمريكية.
اإنها بداأت الدخول  القوات  وقالت 
والغربية  ال�صرقية  الأح��ي��اء  اإىل 
على  �صيطرتها  بعد  امل��دي��ن��ة،  م��ن 
قرى عايد ال�صغري والإ�صكندرية، 
وذل��ك بغطاء ج��وي من مقاتالت 

التحالف الدويل.
م�صادر  ن��ف��ت  ذات�����ه،  ال�����ص��ي��اق  ويف 
للجزيرة  ح���دي���ث���ه���ا  يف  حم���ل���ي���ة 
�صيطرة قوات �صوريا الدميقراطية 
على الطبقة، وذكرت اأن املعارك ل 

م�������ش���ر حت���ك���م ب�����ش��ج��ن 
����ش���ن���وات  7 ال�����ع�����اديل 

•• القاهرة-وكاالت:

م�����ص��ري��ة بحب�س  ق�����ص��ت حم��ك��م��ة 
الداخلية  وزي����ر  ال���ع���اديل،  ح��ب��ي��ب 
امل�صري اإبان حكم الرئي�س ال�صباق 
بعد  ���ص��ن��وات  �صبع  م��ب��ارك  ح�صني 
العام  امل��ال  على  بال�صتيالء  اإدانته 
اإعالميا  امل���ع���روف���ة  ال��ق�����ص��ي��ة  يف 

بف�صاد وزارة الداخلية.
املوجهة  الت��ه��ام  قائمة  وت�صمنت 
املال  على  ال�صتيالء  العاديل  �صد 
العام والإ�صرار العمدي به مببالغ 
قدرتها التحقيقات مبليار و800 
مليون جنيه.  وترجع الوقائع التي 
قرارها  يف  املحكمة  اإليها  ا�صتندت 
ف�صاد  ممار�صات  اإىل  اأم�س  ال�صادر 
اأث��ب��ت��ت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ت����ورط وزير 
ال��داخ��ل��ي��ة امل�����ص��ري ال�����ص��اب��ق و12 
الفرتة  يف  فيها  ب���ال���وزارة  موظفا 

من عام 2000 اإىل 2011. 
للعاديل  ت��ه��م��ا  ال���ق���ا����ص���ي  ووج������ه 
وا�صتمارات  ق��رارات  على  بالتوقيع 
وقيادات  لل�صباط  مكافاآت  �صرف 
ال����وزارة دون ذك��ر اجل��ه��ة ال��ت��ي مت 

ال�صرف لها.

•• �صيول-وكاالت:

ع��ر���ص��ت ك���وري���ا ال�����ص��م��ال��ي��ة ام�س 
�صواريخ  اأنها  بدا  �صواريخ  ال�صبت 
جديدة طويلة املدى واأخرى تطلق 
من غوا�صات يف الذكرى اخلام�صة 
بعد املئة مليالد موؤ�ص�س البالد كيم 
اإي���ل ���ص��وجن م��ع اق���رتاب جمموعة 
طائرات  حلاملة  م��راف��ق��ة  قتالية 
اأم��ري��ك��ي��ة م���زودة ب��ق��وة ن��ووي��ة من 

املنطقة.
النظام  ال��ث��اين يف  ال��رج��ل  واأع��ل��ن 
بالده  اأّن  ام�س،  ال�صمايل،  الكوري 
هجوم  اأي  ع��ل��ى  ل���ل���رد  م�����ص��ت��ع��دة 
الرئي�س  ك������ان  وق������ت  يف  ن��������ووي، 
الأم��ريك��ي دون��ال��د ت��رام��ب اعترب 
موؤخراً اأن »كوريا ال�صمالية م�صكلة 

�صتتم معاجلتها«. 
وق����ال ت�����ص��وي ري���ون���غ-ه���اي خالل 
الع�صكري  ال��ع��ر���س  ي�����ص��ب��ق  ح��ف��ل 
ال�صنوية  ال�����ذك�����رى  مب���ن���ا����ص���ب���ة 

ت�صريح  يف  ���ص��اب��ق  وق���ت  يف  اأع���ل���ن 
الر�صمية،  الأن���ب���اء  وك���ال���ة  ن��ق��ل��ت��ه 
اأن���ه يف ح��ال ان���دلع ح��رب ف�صيتم 
ت���دم���ري ال���ق���واع���د الأم���ريك���ي���ة يف 
ال�صر  ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة وم���ق���رات 
مثل الرئا�صة الكورية اجلنوبية يف 

�صيول خالل دقائق.

غ�صب  مقاتلي  اإن  ال��ق��ائ��د  وق���ال 
ال�صبت  ام�����س  ���ص��ي��ط��روا  ال���ف���رات 
اأول  ع����اي����د ����ص���غ���ري  ق����ري����ة  ع���ل���ى 
اجلهة  من  الطبقة  مدينة  اأحياء 
ب��ع��د معارك  ال��غ��رب��ي��ة  اجل��ن��وب��ي��ة 
عنيفة مع م�صلحي التنظيم، واأكد 
اأن قواته كانت ق��ادرة على التقدم 
مدينة  اأحياء  اإىل  والدخول  اأك��ر 

تزال م�صتمرة يف حميط املدينة.
واأف������اد ق��ائ��د ع�����ص��ك��ري م���ن قوات 
لوكالة  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ����ص���وري���ة 
الأن���ب���اء الأمل��ان��ي��ة ب�����ص��ق��وط �صبعة 
جريحا   15 م����ن  واأك�������ر  ق��ت��ل��ى 
مقاتليهم  م���ن  ث���الث���ة  وف����ق����دان 
تنظيم  عنا�صر  مع  معارك  خالل 

داع�س بريف الرقة الغربي.

املائة مليالد موؤ�ص�س  اخلام�صة بعد 
�صونغ،  اي��ل  كيم  ال�صمالية  ك��وري��ا 
حرب  على  للرّد  م�صتعدون  »نحن 
����ص���ام���ل���ة، ونحن  ب���ح���رب  ���ص��ام��ل��ة 
هجوم  اأّي  ع��ل��ى  ل��ل��رد  م�����ص��ت��ع��دون 
نووي بهجوم نووي على طريقنا«. 
ال�صمايل  ال���ك���وري  اجل��ي�����س  وك����ان  زرعها  األ���غ���ام���ا  ول���ك���ن  ال��ط��ب��ق��ة، 

تقدمهم  اأج��ل��ت  التنظيم  عنا�صر 
حلني نزعها.

ب��ني قتيل  ال��ع�����ص��رات  و�صقط  ه��ذا 
وج���ري���ح ب��ان��ف��ج��ار ا���ص��ت��ه��دف حي 
ب��ح��ل��ب ح��ي��ث ينتظر  ال��را���ص��دي��ن 
والفوعة  كفريا  وم�صلحو  اأه���ايل 
مناطق  اإىل  للخروج  اإدل��ب  بريف 
ما  تنفيذ  يف  تعر  و�صط  النظام، 

يعرف باتفاق املدن الأربع.
عملية  خ�����الل  الن���ف���ج���ار  ووق������ع 
اإجالء احلالت احلرجة من كفريا 
�صبيهة يف  والفوعة مقابل ح��الت 

م�صايا والزبداين بريف دم�صق.
من  اأم��ت��ار  ع�صرة  بعد  على  ووق���ع 
احل�����اف�����الت امل��خ�����ص�����ص��ة خل����روج 
املواليتني  وكفريا  الفوعة  اأه��ايل 
اإذا  ما  تعرف حقيقة  للنظام، ومل 
اأو عبوة  ك���ان الن��ف��ج��ار ���ص��اروخ��ا 
نا�صفة، لكن و�صائل اإعالم موالية 
منفذ  اأن  ع����ن  حت���دث���ت  ل��ل��ن��ظ��ام 

الهجوم انتحاري.
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البيت االأبي�ض يتوقف عن ن�شر 
اأمنية الأ�شباب  زائريه  اأ�شماء 

•• وا�صنطن-وكاالت:

الأمريكي،  الرئي�س  اإدارة  اأعلنت 
ن�صر  التوقف عن  دونالد ترمب، 
الأبي�س،  ال��ب��ي��ت  زائ�����ري  ���ص��ج��ل 
�صلفه  اإدارة  عليه  داأب��ت  ملا  خالفا 
الأبي�س  البيت  وق���ال  ط��واع��ي��ة. 
بالأمن  تتعلق  كبرية  اإن خماطر 
اخل�صو�صية  واعتبارات  القومي 

هي ال�صبب وراء هذا القرار.
ال�صابق،  ال��رئ��ي�����س  �صلفه  ون�����ص��ر 
ب�������اراك اأوب�����ام�����ا، م����ا ي���رب���و على 
مدة  خ���الل  �صجل  م��الي��ني  �صتة 

وليته.
ال�صجالت  اإن  معار�صون  ويقول 
ك���ان���ت ت�����ص��م��ح مب���راق���ب���ة اأف������راد 
وج��م��اع��ات رمب��ا ك��ان��وا يحاولون 

التاأثري على �صيا�صة البالد.

االأتراك ي�شوتون اليوم على ا�شتفتاء الد�شتور
•• اأنقرة-وكاالت:

ي�صتعد الناخبون الأتراك لالقرتاع  اليوم الأحد يف ا�صتفتاء ب�صاأن اإجراء 
18 مادة �صتحول نظام احلكم يف تركيا -يف حال  تعديالت د�صتورية من 

قبولها-من النظام الربملاين اإىل النظام الرئا�صي.
ويبداأ الت�صويت  اليوم الأحد يف ال�صابعة �صباحاً وينتهي يف الرابعة م�صاء، 
ال�صاعة  يف  الت�صويت  يبداأ  بينما  ال��ب��الد،  �صرقي  يف  حمافظة  ثالثني  يف 
غرب  يف  حمافظة   51 يف  م�صاء  اخلام�صة  يف  وينتهي  �صباحاً  الثامنة 

تركيا.
واأعلنت اللجنة العليا لالنتخابات يف تركيا اأن ن�صبة م�صاركة الناخبني من 
اأتراك اخلارج يف ال�صتفتاء ال�صعبي املتعلق بالتعديالت الد�صتورية، التي 

جرت قبل اأيام يف عدد من البلدان الأوروبية خا�صة، بلغت 44%.
الأتراك  م��ن  �صئيلة  اأغلبية  اأن  ال���راأي  ا�صتطالعات  نتائج  اأظ��ه��رت  كما 
على  الأح��د  اليوم  املقرر  ال�صتفتاء  بنعم يف  �صت�صّوت   52% بنحو  تقدر 

التعديالت الد�صتورية.
التعديالت  املا�صي م�صروع  الثاين  واأقر الربملان الرتكي يف يناير/كانون 
الد�صتورية، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية احلاكم، والذي يت�صمن 
التعديالت  ت�صمل  ك��م��ا  ال��رئ��ا���ص��ي،  اإىل  ال��ربمل��اين  ال��ن��ظ��ام  م��ن  الن��ت��ق��ال 
اإىل �صتمئة نائب، وخف�س   550 ن��واب الربملان من  زي��ادة عدد  املقرتحة 

�سنعت ل�ستخدامها خالل احلرب على العراق:
اأفغان�شتان: االأ�شئلة اخلم�شة عن »اأم كل القنابل«..!

•• الفجر - مارلني توما�س - ترجمة خرية ال�صيباين

ا�صُتهدف تنظيم داع�س يف اأفغان�صتان، اخلمي�س 13 اأبريل، باأقوى قنبلة غري نووية 
مل ي�صبق للوليات املتحدة اأن ا�صتخدمتها، وفقا لآدم �صتومب، املتحدث الر�صمي 
با�صم وزارة الدفاع الأمريكية. واألقيت هذه الأخرية على حمافظة ننجرهار، على 
احلدود مع باك�صتان، وهي اأول منطقة ي�صتوطن فيها تنظيم داع�س يف اأفغان�صتان. 
وقد تطور ح�صور التنظيم يف ال�صنوات الأخرية يف هذا القطاع من خالل جتنيد 

عنا�صر حركة طالبان الأفغانية والباك�صتانية.                   )التفا�صيل �س13(
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اأخبـار الإمـارات
وزارة ال�شحة حتذر من ظاهرة الت�شويق االإلكرتوين للمنتجات الدوائية

•• دبي-وام:

الإلكرتوين  الت�صويق  املجتمع من ظاهرة  ووقاية  ال�صحة  وزارة  حذرت 
من  امل��ائ��ة  يف   90 اأن  م��وؤك��دة   .. دوائ��ي��ة  �صفات  حتمل  ال��ت��ي  للمنتجات 
الأدوي��ة املروج لها عرب الإنرتنت مقلدة ومغ�صو�صة وتهدد احلياة وفقا 

لتحذيرات منظمة ال�صحة العاملية.
وقال الدكتور اأمني ح�صني الأمريي وكيل وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 
ال�صحة  منظمة  اأن  وال��رتاخ��ي�����س  ال��ع��ام��ة  ال�صحة  ل�صيا�صات  امل�صاعد 
اأع��دادا كبرية  العاملية تعترب الغ�س الدوائي جرمية منظمة كونها تقتل 
من امل�صتخدمني واملر�صى تقدر مبئات الآلف �صنويا .. مو�صحا اأن اأكر 
اإىل  الأدوي��ة املغ�صو�صة واملقلدة التي يتم بيعها عرب النرتنت وتهريبها 

ال�صكري  مثل  املزمنة  الأم��را���س  لعالج  امل�صتخدمة  الأدوي���ة  ال��دول هي 
العبوات  تباع  التي  والأدوي���ة  عليها  الطلب  ل��زي��ادة  وال�صمنة  وال�صغط 

الأ�صلية منها باأ�صعار مرتفعة.
ولفت اإىل اأن رواج الغ�س الدوائي يعود اإىل �صهولة ت�صنيع الأدوية املزيفة 
وعائدها املرتفع اإىل جانب نق�س الوعي بني النا�س و �صهولة احل�صول 
اأن  .. حم��ذرا من  اللكرتونية  املواقع  املغ�صو�صة من  الأدوي���ة  ه��ذه  على 
ال��دواء املغ�صو�س يكون خملوطا مبواد خطرة ت�صبب م�صاعفات �صحية 
تت�صبب يف فقدان  املنتجات  اأن هذه  للوفاة ف�صال عن  ت�صل  قد  �صديدة 
النظم  ويف  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  مقدمي  ويف  الأدوي����ة  يف  الثقة 

ال�صحية.
و�صدد الأمريي على اأن ظاهرة الت�صويق اللكرتوين للمنتجات الطبية 

الظاهرة  وه���ذه  املجتمع  �صحة  على  الرتويجية  الو�صائل  اأخ��ط��ر  م��ن 
�صبكات  ع��رب  ال���رتوي���ج  خ�صو�صا  ك��ب��ري  ب�صكل  ال��ع��امل  دول  يف  ت��ت��ن��ام��ى 

التوا�صل الجتماعي وو�صائل الت�صال احلديثة.
ولفت اإىل اخلطوات العملية التي تنفذها وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 
التزييف  ال��ث��اين ملكافحة  ال���دويل  الإم����ارات  م��وؤمت��ر  م��ن خ��الل تنظيم 
واملوؤ�ص�صات  الدولية  واملنظمات  ال��وزارات  وا�صعة من  الدوائي مب�صاركات 

املعنية مبكافحة الأدوية املزيفة واملغ�صو�صة.
ي��وم��ي الأول وال��ث��اين م��ن �صهر  ال���ذي �صيقام  امل��وؤمت��ر  اأن ه��ذا  واأ���ص��اف 
العام ل�صركة �صريفييه الطبية  املدير  املقبل �صيح�صره بري برييز  مايو 
والدكتور جمدي عبدو املدير الإقليمي للت�صريعات ال�صحية والت�صجيل 
األ��ف طبيب و�صيدلين  اأك��ر من  اإىل جانب  �صريفييه  ل�صركة  الدوائي 

وخبري يف مكافة التزييف الدوائي من جميع دول العامل .
الدواء  و���ص��الم��ة  ب�صناعة  ال��دول��ي��ة  املنظمات  م��ن  كبري  ع��دد  اأن  وذك���ر 
 FDA الأمريكية  ال��دواء والغذاء  املوؤمتر من بينها هيئة  �صت�صارك يف 
والهيئة الربيطانية للدواء MHRA والهيئة الوربية للدواء والأمم 
الدوائي  الغ�س  مكافحة  ومكتب  ل��ل��دواء  البلجيكية  والهيئة  امل��ت��ح��دة 
للدواء وجمعية حماية حقوق  ال�صويدية  والهيئة  الأمريكية  باحلكومة 
العامة  والإدارة  واأب��وظ��ب��ي  دب���ي  يف  ال�صحة  وهيئتي  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية 

للمخدرات يف وزارة الداخلية ووزارة القت�صاد.
واأكد الأمريي اأن وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تراقب املواقع الإلكرتونية 
التي ت�صوق لبع�س الأنواع من الأدوية حيث اأ�صبحت الإمارات يف مقدمة 

دول العامل يف جمال مكافحة الغ�س الدوائي دوليا .

جائزة اأبوظبي 2017 تفتح اأبواب الرت�شيح اليوم
•• اأبوظبي -وام:

امل��ن��ظ��م��ة جلائزة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
اأبوظبي فتح باب الرت�صح للن�صخة 
اليوم  من  ابتداء  للجائزة  التا�صعة 
�صيتم  فيما  املقبل  يونيو   3 وحتى 
عام  مطلع  الفائزين  عن  الإع���الن 

.2018
وتكرم جائزة اأبوظبي اأفرادا كر�صوا 
جمتمع  خل��دم��ة  وجهدهم  وقتهم 

اإمارة اأبوظبي يف عدة جمالت.
وبناء على توجيهات �صاحب ال�صمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
وحر�س  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
له  املغفور  نهج  على  لل�صري  �صموه 
نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ 
ر�صخ مبادئ  ال��ذي  ث��راه  اهلل  طيب 
اأبناء  ن��ف��و���س  يف  وال��ع��ط��اء  اجل����ود 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
بتاأ�صي�س  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  ق��ام��ت 

 2005 ع����ام  اأب���وظ���ب���ي يف  ج���ائ���زة 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
مواطني  ل��دع��وة  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
اأبوظبي واملقيمني فيها اأو خارجها 

باأعمال  ق��ام��وا  اأ�صخا�س  لرت�صيح 
النظر  ب��غ�����س  امل��ج��ت��م��ع  يف  خ����رية 
اأو اجل��ن�����ص��ي��ة.. وميكن  ال��ع��م��ر  ع��ن 
املواطنني  من  املر�صحون  يكون  اأن 
يف  امل��ق��ي��م��ني  غ���ري  اأو  امل��ق��ي��م��ني  اأو 
املقيمني  ذل��ك  ي�صمل  كما  اأبوظبي 

اأ�صهموا  اأن��ه��م  ال��دول��ة ط��امل��ا  خ���ارج 
�صواء  الإم������ارة  ت��ن��م��ي��ة جم��ت��م��ع  يف 
اأو  ال���ع���ني  اأو  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  يف 

الظفرة.
الرا�صدي ع�صو  النا�صر  ودعا عبد 
اأبوظبي  جل��ائ��زة  املنظمة  اللجنة 
الذين  اأول���ئ���ك  ل��رت���ص��ي��ح  اجل��م��ي��ع 
خلدمة  ووق��ت��ه��م  اأنف�صهم  ك��ر���ص��وا 
امل���ج���ت���م���ع وم�������ص���اع���دة الآخ����ري����ن 

لي�صبحوا مثال يحتذى به.
 2005 ان��ط��الق��ه��ا يف ع���ام  وم��ن��ذ 
كرمت جائزة اأبوظبي 71 �صخ�صية 
اإي��ج��اب��ي��ا على جمتمع  اأث���را  ت��رك��وا 
الإمارة.. وناهزت الرت�صيحات التي 
مليون  رب���ع  جن�صية   135 مثلت 
املكرمني  م�صاهمات  �صملت  فيما 
عدة  م��ي��ادي��ن  ب��اجل��ائ��زة  ال�صابقني 
م��ن��ه��ا ال��ب��ح��ث ال��ط��ب��ي والإغ����اث����ة 
الإن�صانية يف اخلارج وتوثيق تاريخ 

وثقافة دولة الإمارات واأبوظبي.

حممد بن را�شد : اأوؤمن بطاقات وقدرات 
اأبناء املنطقة يف �شناعة م�شتقبل اأف�شل

•• دبي -وام:

ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ق������ال 
نائب  اآل مكتوم  را�صد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ر�صالة  دب���ي - يف  ال�����وزراء ح��اك��م 
العدد  يف  ال��ع��رب��ي  ال�����ص��ب��اب  اإىل 
الأول من الن�صخة العربية ملجلة 
اأقدم  اإح����دى  �صاين�س  ب��وب��ي��ولر 
املتخ�ص�صة  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ج���الت 
اإننا   - والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  يف 
تغرياته  يف  �صريعا  ع�صرا  نعي�س 
هائال   .. اإجن��ازات��ه  يف  �صخما   ..
يف علومه ومعارفه واكت�صافاته.. 

�صاين�س - العلوم للعموم - املجلة 
العلمية الأكرب يف العامل .

املوؤمنني  م���ن  اأن�����ا  ���ص��م��وه  وق�����ال 
وباإمكاناتهم  املنطقة  هذه  باأبناء 
وم���ق���درت���ه���م على  وم���ه���ارات���ه���م 
واللحاق  احل�������ص���ارة  ا���ص��ت��ئ��ن��اف 
الثورة  وا�صتيعاب  التطور  بركب 
بل  عاملنا  يعي�صها  التي  املعرفية 
والإ����ص���اف���ة ل��ه��ا وحت��ق��ي��ق قيمة 
العلمية  امل����ج����الت  يف  ح��ق��ي��ق��ي��ة 

احلديثة كافة .
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  واأ�����ص����ار 
مكتوم  اآل  را�����ص����د  ب����ن  حم���م���د 
خطوة  ه���ي  امل��ج��ل��ة  ه���ذه  اأن  اإىل 

ول بد اأن نواكب ونتاأقلم ونتعلم 
بال�صرعة نف�صها التي مي�صي بها 
اأي�صا  ب��د  ول  حولنا  م��ن  ال��ع��امل 
ثقافتنا  و�صمن  بلغتنا  نتعلم  اأن 

لذلك كانت هذه املجلة .
واأ�����ص����اف ���ص��م��وه يف ر���ص��ال��ت��ه مل 
تعجز  ول��ن  العربية  لغتنا  تعجز 
الع�صر  ه��ذا  ع��ل��وم  ا�صتيعاب  ع��ن 
اأي�صا  مي��ك��ن��ه��ا  ب���ل  واك��ت�����ص��اف��ات��ه 
لغوية  م�����ص��ط��ل��ح��ات  اك���ت�������ص���اف 
 .. وت��ط��ورات��ه  لخ��رتاع��ات��ه  اأدق 
واإمي��ان��ن��ا ب��ذل��ك ه��و ال���ذي دفعنا 
الن�صخة  اإ���ص��دار  ال��رتدد يف  لعدم 
بوبيولر  جم���ل���ة  م����ن  ال���ع���رب���ي���ة 

���ص��ت��ت��ب��ع��ه��ا خ���ط���وات وب���داي���ة بال 
���ص��ك ���ص��ت��ل��ي��ه��ا م����ب����ادرات م���ن كل 
احلري�صني واملهتمني والقادرين 
على امل�صاهمة يف امل�صرية املعرفية 

والعلمية يف منطقتنا.
وقال �صموه ر�صالتي لأبناء املنطقة 
هي األ ينتظروا بل يبادروا.. لأن 
وفوات  لل�صنوات  �صياع  النتظار 
لالإجنازات.. اأمامنا اليوم فر�صة 
واأدعوهم  جديدة  علمية  ونافذة 
لفتح نوافذ اأخرى واإطالق فر�س 
معرفية اأكرب وحتقيق اخرتاقات 

علمية اأكر.
اأجدادهم  بنى  ال��ذي��ن  و�صبابنا   .

ح�صارات  واأع�������رق  اأه�����م  اإح������دى 
العامل هم بال �صك ق��ادرون على 
ل�صتئناف  ج��دي��د  ط��ري��ق  ر���ص��م 

احل�صارة .
وت�������عترب ب������يولر �ص��اين�س جملة 
اأمريكية  �صهرية  علمية  اأدب��ي��ات 
وه�����ي   1872 ع����ام  ت��اأ���ص�����ص��ت 
غري  ا�لعامة  لل�����قراء  م������وجهة 
العلوم  املوا�صيع  حول  املخت�صني 

وال�����تكنولوجيا.
مقالت  امل��ج��ل��ة  ت��ع��ر���س  ح������يث 
وعلماء  ع��امل��ي��ني  ل��ك��ت��اب  م��ن��وع��ة 
ورواد البتكار يف جمالت العلوم 

والتقنية.
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خدمات التعليم والتهذيب؛ خدمات التدريب؛ توفري مرافق التدريب للفنادق و�صناعة ال�صيافة؛ توفري خدمات مدار�س 
توفري  ال�صحية؛  والنوادي  اللياقة  توفري مرافق جمنازيوم  والثقافية؛  الريا�صية  الأن�صطة  الرتفيه؛  احل�صانة؛ خدمات 
مرافق مالعب اجلولف؛ توفري مرافق التن�س؛ توفري مرافق برك ال�صباحة؛ تنظيم واإجراء املوؤمترات واللقاءات واملعار�س 
والدورات التدريبية وور�س العمل والجتماعات واملحا�صرات؛ توفري حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ن�صر 
الكتب؛ توفري مرافق ال�صينما؛ توفري املرافق الريا�صية؛ توفري مرافق اأزقة البولينج؛ توفري مرافق ال�صتجمام؛ خدمات 
الت�صجيل؛ خدمات  اأ�صتوديوهات  مرافق  توفري  املتحركة؛  الأفالم  اأ�صتوديوهات  ال�صوتي؛ خدمات  الت�صجيل  اأ�صتوديوهات 
اأ�صتوديوهات الت�صجيل لالأفالم والتلفزيون والفيديو والراديو؛ تاأجري اأ�صتوديوهات الت�صجيل؛ توفري املعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة.
 41  الواق�عة بالفئة:  

�صعار  اأمامها  و  باأحرف عربية بخط غامق  للمعرفة" مكتوبة  دبي  "جممع  عبارة  العالمة من  تتكون  و�صف العالمة:  
لثالثة اأن�صاف دائرة . 

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  261018 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
برامج  الكيمياء،  امل��ب��اين،  الإن�����ص��اء،  يخ�س  فيما  والتطوير  البحث  لالآخرين؛  والتطوير  البحث  خدمات 
الهند�صة،  ال�صناعة،  ال�صحة،  البيئة،  حماية  لل�صكان،  الإح�صائية  الدرا�صة  البيانات،  معاجلة  احلا�صوب، 
املعادن، املوارد املعدنية، موارد الطاقة، ال�صيدلة، التقنية البيولوجية، التقنية البيولوجية الزراعية، التقنية 
البيولوجية ال�صناعية، العلوم، علم الطب ال�صرعي، النبات، التقنية البيولوجية احليوانية والبحرية، علم 
خدمات  والرتبية،  الأم��ن  ال�صتثمار،  ال�صحية،  الرعاية  الإع���الم،  و�صائل  التقنية،  البيولوجية،  الأخ��الق 

املختربات. 
 الواق�عة بالفئة:  42 

و  غامق  بخط  عربية  باأحرف  للمعرفة" مكتوبة  دب��ي  "جممع  عبارة  من  العالمة  و�صف العالمة:  تتكون 
اأمامها �صعار لثالثة اأن�صاف دائرة .

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  260985 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
البطاقات؛  التقاومي؛  الكرا�صات؛  الإعالنية؛  الن�صرات  الكتيبات؛  الكرتون؛  ومنتجات  الكرتون  الورقية؛  واملنتجات  الورق 
قطع  دفاتر  الدفاتر؛  دوري���ة؛  اإخبارية  ن�صرات  الر�صائل؛  الل�صاقات؛  ال��دع��وات؛  التهنئة؛  بطاقات  املل�صقات؛  النماذج؛ 
الر�صائل؛  اأرفف  اليوميات؛  الفوتوغرافية؛ الألبومات؛ دفاتر  ال�صور  القرطا�صية؛ ورق ن�صاف؛ دفاتر املذكرات واملواعيد؛ 
امللفات؛ امللفات املفهر�صة؛ البطاقات الربيدية؛ الإعالنات الكبرية؛ التذاكر؛ دفاتر قطع للكتابة؛ ورق الكتابة؛ املطبوعات؛ 
ال�صحف؛ الدوريات؛ الكتب؛ مواد جتليد الكتب؛ املن�صورات املطبوعة؛ ال�صحف اليومية؛ الن�صرات؛ املجالت؛ الكتالوجات؛ 
الأدوات واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(؛ اأقالم احلرب؛ اأقالم الر�صا�س؛ اأقالم اللباد؛ اأقالم الر�صا�س الآلية؛ اأقالم احلرب 

اجلاف؛ امل�صاطر؛ املماحي؛ ثقالت الورق.
 16  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة "مدينة دبي لالإ�صتديوهات" مكتوبة نالأحرف العربية بخط عري�س و اأمامها  و�صف العالمة:  
�صكل دائري داخله ن�صف دائرة بني زاويتني مربعتني.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  260997 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
العقارات  وتاأجري  �صوؤون  وت�صيري  اإدارة  خدمات  وال�صكنية؛  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
وال�صقق  لل�صقق  بالن�صبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  خدمات  ال�صكنية؛  والعقارات  التجارية 
الفندقية والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�صناعية 
خدمات  الإيجار؛  وفيالت  و�صقق  الفندقية  ال�صقق  اإدارة  للم�صتاأجرين؛  الإدارة  خدمات  الت�صوق؛  وقرى  الت�صوق  ومراكز 
املالية؛  الأم��وال؛ اخلدمات  روؤو���س  ا�صتثمارات  العقارات؛  الإيجارات؛ خدمات تثمني  العقارية؛ خدمات حت�صيل  الو�صاطة 
ال�صتثمار يف  ال�صناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�صتثمار اجلماعي؛ خدمات  ال�صتثمار؛ خدمات  الأ�صول؛ خدمات  اإدارة  خدمات 
التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  البنكية؛  اخلدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛  ال�صناديق  خدمات  الأ�صهم؛ 
العقاري؛ خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�صتثمار العقاري؛ خدمات الو�صاطة العقارية؛ 
وا�صتمالك  واختيار  تقييم  الأرا���ص��ي؛  ا�صتمالك  خدمات  وحتديدا  الأرا���ص��ي  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات 
العقارات لأغرا�س التطوير وال�صتثمار؛ �صراء الأرا�صي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة.
 36  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة "مدينة دبي لالإ�صتديوهات" مكتوبة نالأحرف العربية بخط عري�س و اأمامها  و�صف العالمة:  
�صكل دائري داخله ن�صف دائرة بني زاويتني مربعتني.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  260987 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�صمعية  الو�صائط  عرب  املعلومات  تقدمي  والال�صلكية؛  ال�صلكية  الت�صالت  خدمات  الت�صالت؛  خدمات 
مبا  البث  خدمات  الإنرتنت؛  مداخل  خدمات  الإنرتنت؛  خدمات  م��زودي  خدمات  الرقمية؛  اأو  والب�صرية 
وال�صبكات  الب�صرية  والألياف  الف�صائية  واملحطات  والراديو  والكيبل  التلفزيون  �صبكات  البث عرب  يف ذلك 
حا�صوب  �صبكة  اإىل  للم�صتخدمني  النفاذ  توفري  والال�صلكية؛  ال�صلكية  الت�صالت  معدات  تاأجري  الرقمية؛ 
عامة؛ نقل الأ�صوات وال�صور؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات 

املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة.
 الواق�عة بالفئة:  38 

بخط  العربية  نالأحرف  لالإ�صتديوهات" مكتوبة  دبي  "مدينة  عبارة  من  العالمة  و�صف العالمة:  تتكون 
عري�س و اأمامها �صكل دائري داخله ن�صف دائرة بني زاويتني مربعتني.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  260988 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات التعليم والتهذيب؛ خدمات التدريب؛ توفري مرافق التدريب للفنادق و�صناعة ال�صيافة؛ توفري خدمات مدار�س 
توفري  ال�صحية؛  والنوادي  اللياقة  توفري مرافق جمنازيوم  والثقافية؛  الريا�صية  الأن�صطة  الرتفيه؛  احل�صانة؛ خدمات 
مرافق مالعب اجلولف؛ توفري مرافق التن�س؛ توفري مرافق برك ال�صباحة؛ تنظيم واإجراء املوؤمترات واللقاءات واملعار�س 
والدورات التدريبية وور�س العمل والجتماعات واملحا�صرات؛ توفري حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ن�صر 
الكتب؛ توفري مرافق ال�صينما؛ توفري املرافق الريا�صية؛ توفري مرافق اأزقة البولينج؛ توفري مرافق ال�صتجمام؛ خدمات 
الت�صجيل؛ خدمات  اأ�صتوديوهات  مرافق  توفري  املتحركة؛  الأفالم  اأ�صتوديوهات  ال�صوتي؛ خدمات  الت�صجيل  اأ�صتوديوهات 
اأ�صتوديوهات الت�صجيل لالأفالم والتلفزيون والفيديو والراديو؛ تاأجري اأ�صتوديوهات الت�صجيل؛ توفري املعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة. 
 41  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة "مدينة دبي لالإ�صتديوهات" مكتوبة نالأحرف العربية بخط عري�س و اأمامها  و�صف العالمة:  
�صكل دائري داخله ن�صف دائرة بني زاويتني مربعتني.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  260967 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
البطاقات؛  التقاومي؛  الكرا�صات؛  الإعالنية؛  الن�صرات  الكتيبات؛  الكرتون؛  ومنتجات  الكرتون  الورقية؛  واملنتجات  الورق 
قطع  دفاتر  الدفاتر؛  دوري���ة؛  اإخبارية  ن�صرات  الر�صائل؛  الل�صاقات؛  ال��دع��وات؛  التهنئة؛  بطاقات  املل�صقات؛  النماذج؛ 
الر�صائل؛  اأرفف  اليوميات؛  الفوتوغرافية؛ الألبومات؛ دفاتر  ال�صور  القرطا�صية؛ ورق ن�صاف؛ دفاتر املذكرات واملواعيد؛ 
امللفات؛ امللفات املفهر�صة؛ البطاقات الربيدية؛ الإعالنات الكبرية؛ التذاكر؛ دفاتر قطع للكتابة؛ ورق الكتابة؛ املطبوعات؛ 
ال�صحف؛ الدوريات؛ الكتب؛ مواد جتليد الكتب؛ املن�صورات املطبوعة؛ ال�صحف اليومية؛ الن�صرات؛ املجالت؛ الكتالوجات؛ 
الأدوات واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(؛ اأقالم احلرب؛ اأقالم الر�صا�س؛ اأقالم اللباد؛ اأقالم الر�صا�س الآلية؛ اأقالم احلرب 

اجلاف؛ امل�صاطر؛ املماحي؛ ثقالت الورق.
 16  الواق�عة بالفئة:  

بخط  الجنليزية  باللغة  "DUBAI STUDIO CITY" مكتوبة  عبارة  من  العالمة  تتكون  و�صف العالمة:  
عري�س و اأمامها �صكل دائري داخله ن�صف دائرة بني زاويتني مربعتني. 

ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  260969 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
العقارات  وتاأجري  �صوؤون  وت�صيري  اإدارة  خدمات  وال�صكنية؛  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
وال�صقق  لل�صقق  بالن�صبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  خدمات  ال�صكنية؛  والعقارات  التجارية 
الفندقية والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�صناعية 
خدمات  الإيجار؛  وفيالت  و�صقق  الفندقية  ال�صقق  اإدارة  للم�صتاأجرين؛  الإدارة  خدمات  الت�صوق؛  وقرى  الت�صوق  ومراكز 
املالية؛  الأم��وال؛ اخلدمات  روؤو���س  ا�صتثمارات  العقارات؛  الإيجارات؛ خدمات تثمني  العقارية؛ خدمات حت�صيل  الو�صاطة 
ال�صتثمار يف  ال�صناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�صتثمار اجلماعي؛ خدمات  ال�صتثمار؛ خدمات  الأ�صول؛ خدمات  اإدارة  خدمات 
التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  البنكية؛  اخلدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛  ال�صناديق  خدمات  الأ�صهم؛ 
العقاري؛ خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�صتثمار العقاري؛ خدمات الو�صاطة العقارية؛ 
وا�صتمالك  واختيار  تقييم  الأرا���ص��ي؛  ا�صتمالك  خدمات  وحتديدا  الأرا���ص��ي  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات 
العقارات لأغرا�س التطوير وال�صتثمار؛ �صراء الأرا�صي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة.
 36  الواق�عة بالفئة:  

بخط  الجنليزية  باللغة  "DUBAI STUDIO CITY" مكتوبة  عبارة  من  العالمة  تتكون  و�صف العالمة:  
عري�س و اأمامها �صكل دائري داخله ن�صف دائرة بني زاويتني مربعتني.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  260970 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�صمعية  الو�صائط  عرب  املعلومات  تقدمي  والال�صلكية؛  ال�صلكية  الت�صالت  خدمات  الت�صالت؛  خدمات 
مبا  البث  خدمات  الإنرتنت؛  مداخل  خدمات  الإنرتنت؛  خدمات  م��زودي  خدمات  الرقمية؛  اأو  والب�صرية 
وال�صبكات  الب�صرية  والألياف  الف�صائية  واملحطات  والراديو  والكيبل  التلفزيون  �صبكات  البث عرب  يف ذلك 
حا�صوب  �صبكة  اإىل  للم�صتخدمني  النفاذ  توفري  والال�صلكية؛  ال�صلكية  الت�صالت  معدات  تاأجري  الرقمية؛ 
عامة؛ نقل الأ�صوات وال�صور؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات 

املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة.
 الواق�عة بالفئة:  38 

باللغة  م��ك��ت��وب��ة   "DUBAI STUDIO CITY" ع���ب���ارة  م���ن  ال��ع��الم��ة  و�صف العالمة:  ت��ت��ك��ون 
الجنليزية بخط عري�س و اأمامها �صكل دائري داخله ن�صف دائرة بني زاويتني مربعتني. 

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  260995 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات التعليم والتهذيب؛ خدمات التدريب؛ توفري مرافق التدريب للفنادق و�صناعة ال�صيافة؛ توفري خدمات مدار�س 
توفري  ال�صحية؛  والنوادي  اللياقة  توفري مرافق جمنازيوم  والثقافية؛  الريا�صية  الأن�صطة  الرتفيه؛  احل�صانة؛ خدمات 
مرافق مالعب اجلولف؛ توفري مرافق التن�س؛ توفري مرافق برك ال�صباحة؛ تنظيم واإجراء املوؤمترات واللقاءات واملعار�س 
والدورات التدريبية وور�س العمل والجتماعات واملحا�صرات؛ توفري حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ن�صر 
الكتب؛ توفري مرافق ال�صينما؛ توفري املرافق الريا�صية؛ توفري مرافق اأزقة البولينج؛ توفري مرافق ال�صتجمام؛ خدمات 
الت�صجيل؛ خدمات  اأ�صتوديوهات  اأ�صتوديوهات الأفالم املتحركة؛ توفري مرافق  الت�صجيل ال�صوتي؛ خدمات  اأ�صتوديوهات  
اأ�صتوديوهات الت�صجيل لالأفالم والتلفزيون والفيديو والراديو؛ تاأجري اأ�صتوديوهات الت�صجيل؛ توفري املعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة 
 41  الواق�عة بالفئة:  

بخط  الجنليزية  باللغة  "DUBAI STUDIO CITY" مكتوبة  عبارة  من  العالمة  تتكون  و�صف العالمة:  
عري�س و اأمامها �صكل دائري داخله ن�صف دائرة بني زاويتني مربعتني. 

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى المل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�سارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى الأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى الماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�سارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية الأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

بتوجيهات رئي�س الدولة وحممد بن زايد 

االإمارات تتكفل بعالج 53 جريحا مينيا يف امل�شت�شفيات الهندية
•• اأبوظبي-وام: 

ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�صاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
حمدان  ال�����ص��ي��خ  ���ص��م��و  وم��ت��اب��ع��ة 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
هيئة  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
الهيئة  اأعلنت   .. الأح��م��ر  ال��ه��الل 
جريحا   53 ب��ع��الج  تكفلها  ام�����س 
ت��اأث��روا ج���راء احلرب  مينيا مم��ن 
م�صت�صفيات  يف  وذل�����ك  ال��ي��م��ن��ي��ة 
الهالل  هيئة  و�صتتحمل  ال��ه��ن��د. 
الأح���م���ر الإم����ارات����ي ت��ك��ال��ي��ف 42 
من املرافقني ال�صحيني للجرحى 
ال�صحية  الظروف  تهيئة  ل�صمان 
برنامج  ���ص��م��ن  ل��ه��م  وال��ن��ف�����ص��ي��ة 
ال���دع���م ال��ن��ف�����ص��ي وامل��ع��ن��وي الذي 
توفره الهيئة للحالت التي تتكفل 

بعالجها.
وت�����اأت�����ي ه�����ذه اخل����ط����وة يف اإط�����ار 
تقدمه  ال�����ذي  امل��ت��وا���ص��ل  ال���دع���م 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
من  للتخفيف  اليمن  يف  لالأ�صقاء 
جانبهم  اإىل  وال��وق��وف  معاناتهم 
ال�صعبة  ال���ظ���روف  ظ��ل  وذل����ك يف 

التي تواجههم .
ال��ه��الل الأحمر  وق��د وف��رت هيئة 
اإىل  اجلرحى  لنقل  كافة  الو�صائل 

وال�صحية يف اليمن اإىل م�صتويات 
يف  امللي�صيات  تعنت  ب�صبب  كارثية 
الإغاثية  امل�����ص��اع��دات  و���ص��ول  منع 
املناطق  خم��ت��ل��ف  اإىل  وال���دوائ���ي���ة 
عليه  ت��رت��ب  ال���ذي  الأم���ر  اليمنية 
اليمني ومن  ال�صعب  زي��ادة معاناة 
هذا املنطلق توا�صل دولة الإمارات 

فوري  ب�صكل  املعتمدة  امل�صت�صفيات 
اليمنية  احل��ك��وم��ة  م��ع  بالتن�صيق 
اإع������داده بهذا  ل��ربن��ام��ج مت  وف��ق��ا 

اخل�صو�س.
ونظرا ملا يعانيه القطاع ال�صحي يف 
اليمن من �صعف الإمكانات الطبية 
هيئة  تكفلت   .. ال�صحية  والكوادر 

العربية املتحدة تقدمي امل�صاعدات 
و�صلت  والتي  والتنموية  الإغاثية 
اأك���ر من  اإىل  ب��داي��ة الأزم����ة  منذ 
ملياري دولر للتخفيف من معاناة 

الأ�صقاء يف اليمن.
وك����ان����ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
بعالج  �صابقا  تكفلت  قد  الإماراتي 

ال��ه��الل الأح��م��ر الإم��ارات��ي بعالج 
هذه احلالت وذلك ا�صتمرارا لدور 
الإمارات الداعم للحكومة اليمنية 
ال�صرعية وال�صعب اليمني ال�صقيق 
وهو الدعم الذي مل ينقطع يوما 

عن اليمن و�صعبها.
الإن�صانية  الأو����ص���اع  و���ص��ل��ت  وق���د 

اليمنيني  اجل���رح���ى  م���ن  ال��ع��دي��د 
القوافل  م����ن  ال���ع���دي���د  و�����ص����ريت 
لالأ�صقاء  دعما  والإغاثية  الطبية 
يف اليمن حيث تقدم الإمارات اأنواع 
للحكومة  ك��اف��ة  ال��ت��ن��م��وي  ال��دع��م 
اليمنية ال�صرعية والإغاثة لل�صعب 

اليمني ال�صقيق.

�شرطة اأبوظبي: 22 يف املئة انخفا�ض يف وفيات حوادث الطرق
•• اأبوظبي -وام:

انخف�صت وفيات حوادث الطرق يف امارة ابوظبي خالل الربع الول من 
22 باملائة مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�صي  العام اجلاري بن�صبة 
اأبوظبي يف تنفيذ خطة �صاملة لل�صالمة املرورية  نتيجة جلهود �صرطة 
وتكثيف التوعية لل�صائقني للحد من كافة ال�صباب التي توؤدي ايل وقوع 

احلوادث املرورية وما ينجم عنها من وفيات وا�صابات بليغة.
وقالت �صرطة ابوظبي انها حققت نتائج ايجابية يف م�صتويات ال�صالمة 
املرورية بامارة ابوظبي خالل الربع الول من العام اجلاري بانخفا�س 
الناجتة  والوفيات  املئة  يف   6 بن�صبة  اجل�صيمة  امل��روري��ة  احل���وادث  ع��دد 
22 يف املئة. واأكد العميد علي خلفان الظاهري مدير عام  عنها بن�صبة 

ل�صرطة  امل�صتمرة  اجلهود  موا�صلة  ابوظبي  ب�صرطة  املركزية  العمليات 
اليجابية  النتائج  املزيد من  اأمنا وحتقيق  اأكر  الطرق  ابوظبي جلعل 
اإىل  و�صول  املرورية  املنظومة  وتطوير  املرورية  ال�صالمة  م�صتويات  يف 
اأف�صل املمار�صات العاملية من خالل اخلطة ال�صاملة التي تت�صمن العديد 
من املبادرات لتعزيز ال�صراكة املجتمعية وتعزيز القيم الإيجابية وحتفيز 
ال�صائقني من خالل دوريات ال�صعادة وحثهم على اللتزام بقانون ال�صري 
واملرور كما ت�صمل اخلطة تكثيف الرقابة املرورية على الطرق الداخلية 

واخلارجية للحد من الأ�صباب التي توؤدي اىل وقوع احلوادث املرورية.
واأو���ص��ح ان��ه م��ن اب���رز ال���ص��ب��اب ال��ت��ي ادت اىل وق���وع احل���وادث املرورية 
وال�صرعة  النتباه  وع��دم  الهمال  العام اجل��اري  الول من  الربع  خالل 
دون مراعاة ظروف الطريق وجتاوز ال�صارة ال�صوئية احلمراء ودخول 

طريق رئي�صي دون التاأكد من خلوه من املركبات وعدم اعطاء الولوية 
الطريق  بخط  الل��ت��زام  وع��دم  كافية  م�صافة  ت��رك  وع��دم  امل�صاة  لعبور 

وغريها من ال�صباب الخرى.
وك�صف اأن ن�صبة حوادث الده�س بلغت نحو 17 يف املئة من اإجمايل عدد 
احلوادث خالل الربع الول من العام اجلاري.. داعيا قائدي املركبات اىل 
زيادة احلر�س والنتباه للم�صاة على الطرق املختلفة وخف�س ال�صرعات 
بالقرب من معابر امل�صاة ومنحهم الأف�صلية يف العبور والنتباه وخف�س 
ال�صرعات بالقرب من ال�صواق والماكن ال�صناعية وكافة الأماكن التي 
ت�صهد كثافة �صكانية. وحث العميد الظاهري امل�صاة على �صرورة اللتزام 
با�صتخدام الأنفاق واجل�صور املخ�ص�صة لعبورهم وعدم ا�صتخدام الأماكن 
بتكثيف  ت��ق��وم  امل���رور  مباحث  دوري����ات  ان  اإىل  لف��ت��ا  املخ�ص�صة..  غ��ري 

ال�صارع  بعبور  يقومون  الذين  الأ�صخا�س  لر�صد  الطرق  على  الرقابة 
اإدراك  انف�صهم للخطر من دون  املخ�ص�صة معر�صني  الأماكن  من غري 
للنتائج املرتتبة على ذلك من خ�صائر يف الأرواح واملمتلكات حيث ا�صفرت 
لعبور  للم�صاة  خمالفة   10369 نحو  حترير  عن  امل�صتمرة  احلمالت 
ال�صري  قانون  انه وبح�صب  يذكر  املخ�ص�صة.  الأماكن  الطريق من غري 
الأماكن  للطريق من غري  امل�صاة  ف��اإن خمالفة عبور  الحت��ادي  وامل��رور 
املخ�ص�س لعبورهم تبلغ 200 درهم يف املقابل تبلغ قيمة خمالفة عدم 
اإعطاء الأولوية للم�صاة يف الأماكن املخ�ص�صة لعبورهم 500 درهم و6 
نقاط مرورية و500 درهم لإيقاف املركبة على ممر عبور امل�صاة و200 
خطرا  ت�صبب  بطريقة  مركبة  اإيقاف  ملخالفة  مرورية  نقاط  و3  دره��م 

للمارة اأو تعرقل حركة امل�صاة.

�شندوق الوطن يتلقى 30 مليون درهم من بنك االحتاد الوطني لدعم م�شاريعه التنموية

على رعايتها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
نب�س  ع��ن  تعرب  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
اخل����ري يف ق���ل���وب ق�����ادة الإم�������ارات 
ال�����ذي�����ن ي�������ص���ه���رون ع���ل���ى رع���اي���ة 
م�صالح �صعبها ول يدخرون جهدا 
حتقيق  م����ن  امل��ج��ت��م��ع  مت���ك���ني  يف 

ل�صتمرار  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال�����ص��م��ان��ة 
التقدم والرخاء يف املجتمع.

اأ����ص���اد م��ع��ايل الفريق  م��ن ج��ان��ب��ه 
�صاحي خلفان متيم رئي�س جمل�س 
بالدعم  ال���وط���ن  ���ص��ن��دوق  اإدارة 
الحتاد  بنك  ق��دم��ه  ال���ذي  الكبري 
مع  بالتزامن  لل�صندوق  الوطني 
اأطلقها  ال��ت��ي  م��ب��ادرة ع���ام اخل���ري 

احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة لأف������راده ودمج 
ط��اق��ات ف��ئ��ات��ه ك��اف��ة ا���ص��ت��م��رارا يف 
تن�صئة  اإىل  اإ�صافة  اخل��ري  م�صرية 
بقيمنا  حم�����ص��ن��ة  واع���ي���ة  اأج����ي����ال 
الإن�صان  ب����اأن  وم��وؤم��ن��ة  الأ���ص��ي��ل��ة 
اإدراكه  وتعزز  احل�صارة  �صانع  هو 
وتفتح  جم��ت��م��ع��ه  وق���ي���م  ل��������دوره 
وهو  الفعال  ب���دوره  ليقوم  امل��ج��ال 

•• اأبوظبي-وام:

 30 مبلغ  ال��وط��ن  ���ص��ن��دوق  تلقى 
مليون درهم دعما من بنك الحتاد 
ال���وط���ن���ي مل�����ص��اري��ع��ه وب����راجم����ه.. 
وذلك تزامنا مع مبادرة عام اخلري 
�صاحب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي   2017
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .
وق���د اأع��ل��ن م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ نهيان 
اآل نهيان وزير الثقافة  بن مبارك 
وتنمية املعرفة رئي�س جمل�س اإدارة 
ال���وط���ن���ي - خالل  ب��ن��ك الحت������اد 
امل���رك���ز  امل���������ص����رتك يف  الج����ت����م����اع 
بني  اأب��وظ��ب��ي  يف  للبنك  الرئي�صي 
جمل�س  واأع�����ص��اء  اإدارت�����ه  جمل�س 
برئا�صة  ال���وط���ن  ���ص��ن��دوق  اإدارة 
معايل الفريق �صاحي خلفان متيم 
 - ال�صندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ع��ن ه���ذا ال��دع��م ت��اأك��ي��دا ع��ل��ى دور 
املجتمع  بخدمة  وال��ت��زام��ه  البنك 
�صندوق  ي��ح��ق��ق��ه  مل����ا  وت����ق����دي����ره 
ال��وط��ن م��ن اإر���ص��اء وت��اأك��ي��د للقيم 

الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
ت��ت��وي��ج��ا مل�����ص��رية دول�����ة الم������ارات 
جمال  يف  ب�����الإجن�����ازات  احل���اف���ل���ة 

البذل والعطاء.
واأ�صار اإىل اأن م�صاهمة بنك الحتاد 
الوطن  �صندوق  دع��م  يف  الوطني 
هي انعكا�س لدوره الريادي يف دفع 
م�صرية التنمية والتقدم والزدهار 
م�صاهمته  على  وتاأكيد  الدولة  يف 
املجتمع  خ�����دم�����ة  يف  ال����ف����اع����ل����ة 

وم�صلحة الوطن .
الوطني  بنك الحت��اد  اأن  واأ���ص��اف 
الرائدة  امل�صرفية  املوؤ�ص�صات  م��ن 
يف الدولة وقد كان ول يزال يقوم 
ب�����دور م��ه��م يف ت��ط��وي��ر ال���ق���درات 
قادرة  لتكون  ومتكينها  الوطنية 
امل��ب��ادرة يف قيادة  ت��ويل زم���ام  على 

العمل امل�صريف يف الدولة.
معايل  اإىل  ال�صكر  معاليه  ووج���ه 
ال�������ص���ي���خ ن���ه���ي���ان ب����ن م����ب����ارك اآل 
على  البنك  اإدارة  وجمل�س  نهيان 
الكرمية  ومبادرته  ال�صخي  دعمه 
م�صتقبل  ���ص��ن��اع��ة  يف  ب��امل�����ص��ارك��ة 

اأج����ل حتقيقها  اأن�����ص��ىء م��ن  ال��ت��ي 
وق��ال معايل  وامل��واط��ن��ني.  للوطن 
اآل نهيان  ال�صيخ نهيان بن مبارك 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإع���الن  اإن 
 2017 نهيان  اآل  زايد  خليفة بن 
ب���داي���ة ملرحلة  ل��ل��خ��ري ه���و  ع���ام���ا 
التي  اخل����ري  م�����ص��رية  ج���دي���دة يف 
املغفور  امل��وؤ���ص�����س  اأر����ص���ى دع��ائ��م��ه��ا 
ل���ه ال�����ص��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ص��ل��ط��ان اآل 
على  ويقف  ث��راه  اهلل  نهيان طيب 
عليهم  اهلل  اأن���ع���م  ق�����ادة  رع��اي��ت��ه��ا 
ب��احل��ك��م��ة وب��ع��د ال��ن��ظ��ر م���ن اأجل 
وط���ن ي�����ص��وده الأم�����ن وت��ن��م��و فيه 
وقيم  الأ���ص��ري  ال��رتاب��ط  مفاهيم 
التكافل الجتماعي بني كل فئاته 
ال�صامية  ال��ق��ي��م  اإر����ص���اء  اأج���ل  م��ن 
والإح�صا�س  ال��ن��ب��ي��ل��ة  والأخ�������الق 
وحب  ب��الن��ت��م��اء  العميق  ال��وط��ن��ي 
ال�صركات  جميع  داع��ي��ا  ال���وط���ن.. 
هذه  بانتهاز  والأف���راد  واملوؤ�ص�صات 
اإ�صرارهم  ع��ن  للتعبري  الفر�صة 

لدعم وا�صتمرار م�صرية اخلري.
التي يحر�س  امل��ب��ادرة  اأن  واأ���ص��اف 

.. منوها  القادمة  اأف�صل لأجيالنا 
اإىل اأن هذه امل�صاهمة تعد منوذجا 
وتاأكيدا  املجتمعية  امل�صوؤولية  يف 
والقطاع  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ال���ت���زام  ع��ل��ى 
اخل����ا�����س ب����دع����م روؤي��������ة ال���ق���ي���ادة 
الن�صان  يف  لال�صتثمار  الر�صيدة 
ب��اع��ت��ب��اره ال��رك��ي��زة الأ���ص��ا���ص��ي��ة يف 
حتقيق مزيد من التقدم والزدهار 
الوطن  �صندوق  وي�صعى  لدولتنا. 
واإ�صراك  التنمية  عجلة  دف��ع  اإىل 
جمتمع الأعمال والقطاع اخلا�س 
يف العمل على اإيجاد البيئة املثالية 
لتحفيز اأبناء الوطن لتعزيز قيمة 
ال���ع���ط���اء وال����ب����ذل. وجت�����ص��د هذه 
العالقة  عمق  املجتمعية  امل��ب��ادرة 
املجتمع  اأف���راد  فئات  خمتلف  ب��ني 
�صرائحه  والتالحم بني  الإماراتي 
القيادة  ت��وج��ه��ات  م���ع  وت��ن�����ص��ج��م 
موا�صلة  اإىل  ال��ه��ادف��ة  احل��ك��ي��م��ة 
التنمية  لتحقيق  والتطوير  البناء 
امل�صتدامة وتوفري احلياة الكرمية 
م�صتقبل  واإي���ج���اد  ال��وط��ن  لأب���ن���اء 

م�صرق لالأجيال القادمة.

كهرباء ومياه دبي تطلق خدمة 
رما�ض للذكاء اال�شطناعي 

•• دبي-وام:

اأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة رما�س للذكاء ال�صطناعي على 
حكومية  جهة  اأول  الهيئة  تعد  حيث  اأم���ازون  من  الذكي  األيك�صا  نظام 
التقنية  ه��ذه  على  بها  اخلا�س  الفرتا�صي  املوظف  ت�صيف  ال��دول��ة  يف 

املبتكرة .
على  يعتمد  الهيئة  يف  افرتا�صي  موظف  مبثابة  رما�س  خدمة  وتعمل 
املتعاملني  ا�صتف�صارات  جميع  على  لالإجابة  ال�صطناعي  الذكاء  تقنية 
املتعاملني  التعلم وا�صتيعاب احتياجات  . وتتميز اخلدمة بقدرتها على 
املتوفرة  والبيانات  للمعطيات  وفقا  وحتليلها  ا�صتف�صاراتهم  على  بناء 

وتقييمها ومن ثم اتخاذ القرار الالزم لالإجابة ب�صكل دقيق .
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو  الطاير  حممد  �صعيد  �صعادة  وق��ال 
لهيئة كهرباء ومياه دبي اإن الهيئة تهدف من وراء اخلدمة زيادة قنوات 
اخلدمات  ا���ص��ت��خ��دام  على  ت�صجيعهم  ب��ه��دف  املتعاملني  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل 
ل��ه��م مب��ا يلبي تطلعاتهم  اأف�����ص��ل واأرق�����ى اخل���دم���ات  ال��ذك��ي��ة وت��ق��دمي 
تقنية  تبنيها  خ��الل  من  تهدف  كما   . �صعادتهم  ويحقق  واحتياجاتهم 
الذكاء ال�صطناعي اإىل تقدمي خدماتها باأعلى جودة ممكنة حيث كان 

. 10x لها ال�صبق يف دعم مبادرة دبي
ويتم من خالل خدمة رما�س الإجابة على اأ�صئلة وا�صتف�صارات املتعاملني 
مدار  على  الفورية  املحادثة  طريق  عن  والإجنليزية  العربية  باللغتني 
الإلكرتوين وتطبيقها  الهيئة  الأ�صبوع عرب موقع  اأيام  ال�صاعة وطوال 
اآندرويد بالإ�صافة اإىل ح�صاب الهيئة  الذكي على من�صتي اآي.اأو.اإ���س و 
على موقع التوا�صل الجتماعي في�صبوك كما تتوفر اخلدمة حاليا على 

نظام األيك�صا الذكي من اأمازون .

خليفة االإن�شانية تتلقى دعما من االإمارات االإ�شالمي مبليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  بن  موؤ�ص�صة خليفة  تلقت 
تربعا  الن�صانية  لالأعمال  نهيان 
م��ال��ي��ا ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��ون دره�����م من 
م�صرف الإمارات الإ�صالمي دعما 
والإغاثية  ال��ت��ن��م��وي��ة  ل��رباجم��ه��ا 
تنفذها  ال����ت����ي  ت���ل���ك  خ�������ص���و����ص���ا 
وذلك  املحلية  ال�صاحة  املوؤ�ص�صة يف 
تنفيذا ملذكرة التفاهم التي وقعت 

بني املوؤ�ص�صتني موؤخرا.
وي��اأت��ي ه��ذا ال��ت��ربع م��ن الإم����ارات 
مبادرة  م��ع  ان�صجاما  الإ���ص��الم��ي 
�صاحب  اأطلقها  ال��ت��ي  اخل��ري  ع��ام 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
مبادرات  جن��اح  فر�س  تعزز  والتي 
براجمه  ويحول  اخلا�س  القطاع 
متكامل  م��ف��ه��وم  اإىل  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وجمتمعية  اإن�صانية  قيما  يجمع 
وتنفذ من خالل ال�صراكة والتعاون 
مع املوؤ�ص�صات الإن�صانية يف الدولة 
اىل  وامل�صاعدات  التربعات  لت�صل 

امل�صتحقني باأ�صرع وقت ممكن.
حاجي  حم���م���د  ����ص���ع���ادة  وت�������ص���ل���م 
ملوؤ�ص�صة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  اخل������وري 
���ص��ي��ك التربع  خ��ل��ي��ف��ة الإن�����ص��ان��ي��ة 

حيث  ال��دول��ة  يف  املالية  املوؤ�ص�صات 
كانت لها وقفات اإن�صانية كبرية يف 
احلمالت الإن�صانية الذي اأطلقتها 
الدولة مل�صاعدة الأ�صقاء يف العديد 
ال��ي��م��ن و�صوريا  م��ث��ل  ال�����دول  م���ن 
وبلغ  وغ��ريه��ا  وال�صومال  ولبنان 
ع����دد امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن امل���الي���ني من 
قالت عواطف  الب�صر. من جانبها 
العمليات  ع���ام  م��دي��ر  ال��ه��رم��ودي 
الإم����ارات  يف  الت�صغيلية  واجل����ودة 
اإح���دى  ب�صفتنا  ان��ن��ا  الإ����ص���الم���ي 
الإ�صالمية  امل���ال���ي���ة  امل���وؤ����ص�������ص���ات 

عبدالرحيم  عواطف  ال�صيدة  من 
ال����ه����رم����ودي م���دي���ر ع�����ام اجل�����ودة 
الإمارات  يف  والعمليات  الت�صغيلية 

الإ�صالمي .
اللفتة  ه����ذه  اإن  اخل������وري  وق�����ال 
الإ�صالمي  الإم���ارات  من  الكرمية 
اخلري  ع���ام  م���ع  من�صجمة  ج����اءت 
عليها  للبناء  ممتازة  فر�صة  وتعد 
الإن�صاين  العمل  م�صاحة  وزي����ادة 
بني القطاعني احلكومي واخلا�س 

وكذلك الأفراد.
بغريب على  لي�س  ان هذا  واأ�صاف 

الرائدة يف دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة فاإننا يف الإمارات الإ�صالمي 
ملتزمون متاما بدعم مبادرة عام 
اخلري التي اأطلقها �صاحب ال�صمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
امل�����ص��رف يهدف  ان  ..م�����ص��رية اىل 
���ص��ل�����ص��ل��ة من  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز  اإىل 
الربامج والفعاليات املتنوعة بغية 
تقدمي الدعم وامل�صاعدة اإىل كافة 
الإمارات  دول��ة  جمتمع  يف  الفئات 
بالتما�صي  وذل��ك  املتحدة  العربية 
الجتماعية  امل�صوؤولية  �صيا�صة  مع 

ال��ت��ي يتبناها  والأع��م��ال اخل��ريي��ة 
امل�صرف.

التعاون مع موؤ�ص�صة  اأن  واأو�صحت 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
من  �صل�صلة  �صمن  ياأتي  الإن�صانية 
املجتمعية  وال�����ص��راك��ات  الت��ف��اق��ات 
التي قام بها امل�صرف خالل الأعوام 
اإن  حيث  احل���ايل  وال��ع��ام  ال�صابقة 
على  حري�س  الإ�صالمي  الإم���ارات 
ال�صرتاتيجية  خ��ط��ط��ه  ت��و���ص��ي��ع 
الجتماعية  امل�صوؤولية  جم��ال  يف 
واملوؤ�ص�صات  ال�صرائح  كافة  لتغطي 
والإن�صانية  الجتماعية واخلريية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

اتفاق  اأن  اإىل  الهرمودي  واأ���ص��ارت 
بن  خليفة  موؤ�ص�صة  م��ع  امل�����ص��رف 
زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�صانية 
ي�صمل دعم جمالت متنوعة تقوم 
م�صاعدة  �صمنها  من  املوؤ�ص�صة  بها 
الأ�صر املتعففة وذلك بتوفري املواد 
الغذائية وبع�س اأدوات وم�صتلزمات 
امل���ن���زل ك���ذل���ك دع����م الأي����ت����ام من 
كافة  ب���ت���وف���ري  رع���اي���ت���ه���م  خ�����الل 
واملدر�صية  الأ�صرية  م�صتلزماتهم 
بالإ�صافة اإىل دعم الأ�صر املواطنة 
ا���ص��راك��ه��م يف م�صاريع  خ���الل  م��ن 

املوؤ�ص�صة املتنوعة.
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اأخبـار الإمـارات
فريق نب�شات الطبي يبداأ اإجراء عمليات قلب لالأطفال امل�شريني

•• دبي-وام:

يجري الفريق الطبي ملبادرة نب�صات 15 عملية خمتلفة 
لأطفال م�صريني يف م�صت�صفى اأمرا�س وجراحات القلب 
والأوعية الدموية التابع جلامعة عني �صم�س يف القاهرة 
مبادرات  رعاية  حتت  جتىء  التي  للحملة  الول  اليوم  يف 
حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية ملد يد العون واإنقاذ حياة 

الأطفال الذين يعانون من ت�صوهات َخلقية يف القلب .
خريي  م�صروع  وهو  نب�صات  ملبادرة  الطبي  الفريق  وك��ان 
حممد  موؤ�ص�صة  بني  القائم  للتعاون  نتاج  طبي  وعالجي 
اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�صانية وهيئة  را�صد  بن 

ال�صحة بدبي قد و�صل اإىل العا�صمة امل�صرية ام�س .
�صمو  م�صت�صار  بوملحة  اإبراهيم  امل�صت�صار  �صعادة  و�صرح 
رئي�س  ون��ائ��ب  والثقافية  الإن�صانية  لل�صئون  دب��ي  ح��اك��م 
جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم لالأعمال 
كافة  بتغطية  تقوم  املوؤ�ص�صة  ب��اأن  والإن�����ص��ان��ي��ة،  اخل��ريي��ة 
الفريق  زي���ارة  �صمن  اإج���راوؤه���ا  امل��ق��رر  العمليات  تكاليف 
اللوج�صتي  ال��دع��م  عمليات  ك��اف��ة  وت��وف��ري  مل�صر  الطبي 
اأكرب  ع��الج  يف  الطبي  الفريق  مهمة  لإجن���اح  ال�صرورية 
عدد ممكن من الطفال امل�صريني على مدار الفرتة التي 
�صتمتد حتى 22 من اأبريل اجلاري. واو�صح بو ملحه اأن 
حملة نب�صات مب�صر تهدف اإىل عالج اأكر من 50 طفال 

حيث  ولدي��ة  خلقية  بت�صوهات  م�صابني  مري�صا  م�صريا 
لديهم  لي�س  ممن  امل��ع��وزة  الطبقات  العموم  يف  ت�صتهدف 
امل��ق��درة ع��ل��ى حت��م��ل تكاليف ال��ع��الج ال��ب��اه��ظ��ة مل��ث��ل هذه 
العمليات ول يتحمل املر�صى اأي تكاليف لإجراء العمليات 

اأو خالل مدة تعافيهم بعد اإجراء العمليات .
وا�صاف اأن عمليات جراحة قلب الأطفال يف غاية التعقيد 
واحل�صا�صية والطلب على املتخ�ص�صني يف هذه اجلراحات 
يفوق العر�س باأ�صواط على م�صتوى العامل ولذلك قامت 
املوؤ�ص�صة بالتعاون مع هيئة ال�صحة بدبي باإعداد وتكوين 
عالية  طبية  وم��ه��ارات  كفاءات  من  الطبي  نب�صات  فريق 

ومتميزة يف هذا املجال.

بلدية الظفرة  تنظم 6 حمالت تفتي�شية على حمالت احلالقة و�شالونات التجميل
•• لطيفة جابر: منطقة الظفرة 

الظفرة   6  منطقة  بلدية  نظمت 
خالل  وتوعوية  تفتي�صية  حمالت 
حمالت  ع��ل��ى  املا�صيني   ال��ع��ام��ني 
التجميل  و����ص���ال���ون���ات  احل���الق���ة 
مدن  جميع  يف  املنت�صرة  الن�صائية 
م��ن مدى  ل��ل��ت��اأك��د  وذل���ك  املنطقة 
وال�صرتاطات  باملعايري  التزامها 
ال�صحية الواجب توافرها وت�صمن 

�صحة و�صالمة ال�صكان .
مدير  الهاملي  ���ص��امل  حمد  واأك���د 
والت�صال  العامة  العالقات  اإدارة 
ببلدية منطقة الظفرة  اأن البلدية 
نظمت خالل العامني املا�صيني 6 
على  وتثقيفية  ت��وع��وي��ة  ح��م��الت 
ال���ظ���ف���رة  ال�صت،  م����دن  م�����ص��ت��وى 
املرفاأ، مدينة  زاي��د، مدينة  مدينة 
ليوا، مدينة غياثي، مدينة ال�صلع، 
3 حمالت  ب���واق���ع  دمل�����ا،  وم���دي���ن���ة 
و3 حمالت   ،2016 العام  خ��الل 
خالل العام 2015 بالإ�صافة اإىل 

احلمالت التفتي�صية اليومية.
احل���م���الت  اإن  وق�������ال  ال���ه���ام���ل���ى 
خمالفة   20 ت�صجيل  عن  اأ�صفرت 

انتقال  خم���اط���ر  ع���ن  واجل���م���ه���ور 
الكبد  )التهاب  املعدية  الأم��را���س 
ال����وب����ائ����ي والي���������دز والأم�����را������س 
الأمرا�س  م��ن  وغ��ريه��ا  اجل��ل��دي��ة 
توعيتهم  ي���ت���م  ح���ي���ث  امل����ع����دي����ة( 
باأهمية احلالقة الآمنة واملمار�صة 
عن  ومت��ي��زه��ا  للحالقة  ال�صليمة 
امل���م���ار����ص���ات اخل���اط���ئ���ة و�����ص����رورة 
التهاب  ���ص��د  ال��ع��ام��ل��ني  حت�����ص��ني 
ال���ك���ب���د وم����ر�����س ال�������ص���ل ال���رئ���وي 
والتهاب  ال��ت��ن��ف�����ص��ي��ة  والأم����را�����س 

.B الكبد الوبائي
احل��م��الت ت�صمنت  ب����اأن  واأ����ص���اف 

املتكرر هو اخليار  ال�صتعمال غري 
اأ�صرتك،  ولأف�������راد  ل���ك  الأف�������ص���ل 
فلتعمل على اأن تكون حقيبة اأدواتك 
�صامله لكافة الأدوات امل�صتخدمة". 
اأف�صل  ب��ت��ك��رمي  ال��ب��ل��دي��ة  وت���ق���وم 
واأف�����ص��ل �صالون  ل��ل��ح��الق��ة  حم��ل 
للتزامهم  وف��ق��اً  ن�صائي،  جتميل 
وتطبيقهم  ال�صحية  ب��ال�����ص��روط 
لأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات ال�����ص��ح��ي��ة يف 
على  لت�صجيعهم  اخل��دم��ة،  تقدمي 
تقدمي خدمات �صحية للجمهور.  
وحت����ر�����س ب���ل���دي���ة ال���ظ���ف���رة  على 

ن�������ص���ر امل����ط����ب����وع����ات ال����ت����وع����وي����ة 
احلكومية  اخل�����دم�����ات  مب����راك����ز 
وامل����ح����الت ال���ت���ج���اري���ة والأ�����ص����واق 
جانب  اإىل  احل��ك��وم��ي��ة،  وال���دوائ���ر 
املحا�صرات  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��ن��ظ��ي��م 
العاملني  ل��ت��وع��ي��ة  ال��ع��م��ل  وور�����س 
و�صالونات  احل��الق��ة  حم���الت  يف 
وتوعية  املنطقة،  مب��دن  التجميل 
اأفراد املجتمع.  كما ت�صمنت اإر�صال 
املحلى  للمجتمع  �صحية  ن�صائح 
كالتايل  ال��ن�����ص��ي��ة  ال��ر���ص��ائ��ل  ع���رب 
ذات  احل��الق��ة  اأدوات  "ا�صتخدام 

انطالقاً  متميزة  خ��دم��ات  تقدمي 
من م�صوؤوليتها الجتماعية وروؤية 
النظام البلدي الرامية اإىل توفري 
نظام بلدي ذو كفاءة عاملية يحقق 
ويعزز  املن�صودة  امل�صتدامة  التنمية 
م��ع��اي��ري ج�����ودة احل���ي���اة يف اإم�����ارة 
و�صهولة  متعة  وت��وف��ري  اب��وظ��ب��ي. 
منطقة  يف  الظفرة  ل�صكان  العي�س 
ال�صحية  ببيئتها  ت��ت��م��ي��ز  ج���اذب���ة 
خالل  م��ن  احل�صرية  ومظاهرها 
توفري بنية حتتية وخدمات بلدية 

مميزة.

اإن����ذار   98 م��ن��ه��ا  اإن�������ذاراً  و178 
اإنذار  و80   ،2015 ال��ع��ام  خ��الل 
اإىل  اإ���ص��اف��ة   2016 ال��ع��ام  خ��الل 
ال�صفهية،  الإن�����ذارات  م��ن  ال��ع��دي��د 
الإن���ذارات  ع��دد  نق�س  اإىل  م�صرياً 
وامل��خ��ال��ف��ات خ���الل ال��ع��ام 2016 
اإىل  ن�صبة   2015 بالعام  مقارنة 
البيئة  وحت�صني  العاملني  توعية 
وتطبيق  ل��ل�����ص��ال��ون��ات  ال��داخ��ل��ي��ة 

ال�صروط ال�صحية املطلوبة.
اإىل  ب��اأن احلمالت تهدف  واأو���ص��ح 
احلفاظ على �صحة اأفراد املجتمع 
ال�صحية  ب��امل��م��ار���ص��ات  والرت����ق����اء 
الرجالية  ال�صالونات  للعاملني يف 
ومراكز التجميل الن�صائية يف مدن 
الظفرة  من خالل برامج التوعية 
الأن�صطة  بهذه  للعاملني  ال�صحية 
املحلى.  املجتمع  لأف��راد  بالإ�صافة 

كما تهدف اإىل رفع الوعي ال�صحي 
بخ�صو�س ا�صتخدام اأدوات احلالقة 
والتجميل اخلا�صة، و�صمان التزام 
ومراكز  احلالقة  �صالونات  جميع 
ال�صحية  ب���ال�������ص���روط  ال��ت��ج��م��ي��ل 
امل��ع��ت��م��دة، وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �صرورة 
ال�صتعمال  ذات  الأدوات  ا�صتعمال 
اخليار  اأن����ه����ا  ب���اع���ت���ب���ار  ال�����واح�����د 
فيها  املتعاملني  وتوعية  الأف�صل.  

الهالل االأحمر االماراتي توقع اتفاقية ترميم مركز عرقة ال�شحي مبحافظة �شبوة
•• املكال-وام:

ل�صيانة  اتفاقية  ام�س  الإماراتي  الأحمر  الهالل  هيئة  وقعت 
وترميم مركز عرقة ال�صحي مبحافظة �صبوة، �صمن امل�صاريع 
الهيئة اجن��ازه��ا ل�صالح  ت��وا���ص��ل  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة والإن�����ص��ان��ي��ة 

ال�صعب اليمني ال�صقيق.
فقد وقع رئي�س فريق الهالل الأحمر الإماراتي التفاقية مع 
�صركة يهجل للمقاولت ومبارك عبداهلل عفيف مدير مكتب 
اخلرماء  �صعيد  وه����ادي  ر���ص��وم  مب��دي��ري��ة  وال�����ص��ك��ان  ال�صحة 
م�صرف  بح�صور  وذل��ك  باملديرية  املحلي  املجل�س  ع��ام  الم��ني 
ان عملية  الأحمر  الهالل  الهيئة. وقال رئي�س فريق  م�صاريع 

التوقيع تاأتي يف اإطار ال�صعي لتقدمي خدمات اأف�صل مب�صاريع 
خطة  تتبنى  الهيئة  ان  اىل  م�صريا  التحتية  والبنية  التنمية 
احليوية  وامل��راف��ق  امل��ب��اين  م��ن  ع��دد  ترميم  لإع����ادة  متكاملة 
التحتية  البنية  ان م�صاريع  واأ�صاف  ب�صبوة على عدة مراحل. 
تاأتي �صمن اأولويات الهيئة لإعادة احلياة اىل طبيعتها واىل ما 
كانت علية قبل الأزمة التي مير بها اليمن.. موؤكدا احلر�س 
وتزويدها  ال�صحية  وامل���راك���ز  امل��ب��اين  و���ص��ي��ان��ة  ت��رم��ي��م  ع��ل��ى 
ليكون جاهزة  امل�صتلزمات  الداخلية وغريها من  بالتجهيزات 
ل�صتقبال املر�صى. من جانبه �صكر هادي �صعيد اخلرما المني 
العام باملجل�س املحلي مبديرية ر�صوم دولة الإم��ارات العربية 
الهالل  هيئة  يف  املتمثل  باملنطقة  الإن�صاين  وذراعها  املتحدة، 

لبناء وتطوير  الإم��ارات��ي، على ما يقدمونه من دعم  الأحمر 
الأمل  لإع���ادة  و�صعيهم  ب�صبوة،  ال�صحية  وامل��راك��ز  املوؤ�ص�صات 
واقت�صادية عطلت عجلة  �صيا�صية  اأزم��ة  البالد يف  دخ��ول  بعد 
التحتية  البنية  مل�صاريع  املقدم  الدعم  خ�صو�صا  فيها،  النمو 
والإغاثية ب�صكل خا�س. من جهة اخرى �صلمت هيئة الهالل 
الدم   لفح�س  ج��ه��ازا طبيا متطورا  ال��ي��وم  الأح��م��رالإم��ارات��ي، 
CBC ، اىل مركز المارات الطبي اخلريي بالقطن بوادي 
ح�صرموت وذلك �صمن الدعم ال�صخي املتوا�صل الذي تقدمة 
اخلدمات  مب�صتوى  لالرتقاء  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
ال�صحية بح�صرموت، اإ�صافة اإىل عدة جوانب اأخرى، لتخفيف 

معاناة ال�صكان يف املنطقة وتوفري احتياجاتهم.

يتوقع ح�سور وم�ساركة ما يزيد عن 3,000 م�سارك من كافة اأنحاء العامل

اأبوظبي ت�شت�شيف موؤمتر االحتاد الدويل لل�شيدلة لعام 2019
اجلنوبية وكوريا  فنلندا  يف  االبتكارية  التعليمية  املمار�شات  اأف�شل  ي�شتك�شفون  معلما    49

•• دبي-وام: 

49 معلماً ومعلمة يف رحلة  �صارك 
دولتني  اإىل  ا���ص��ت��ك�����ص��اف��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة 
رائدتني يف جمال البتكار يف التعليم 
وهما فنلندا وكوريا اجلنوبية �صمن 
للمعلمني  الب��ت��ك��ار  �صفراء  م��ب��ادرة 
الرتبية  وزارة  اط���ل���ق���ت���ه���ا  ال����ت����ي 
العام  ه��ذا  الأوىل  للمرة  والتعليم 
يف خطوة تهدف اإىل تكري�س اأف�صل 
املمار�صات التعليمية البتكارية من 
واملبادرات  ال���ربام���ج  ت��ن��وي��ع  خ���الل 
اأف�صل  يحقق  مب��ا  للمعلم  املوجهة 

فر�س التعلم.
وت����اأت����ي ه����ذه اخل���ط���وة ل��ت��ع��زز دور 
والدفع  الب��ت��ك��ار  امل��ع��ل��م يف جم���ال 
املهارات  من  مزيد  اكت�صاب  اإىل  به 
واخلربات ال�صرورية وذلك متا�صياً 
والتعليم  الرتبية  وزارة  خطط  مع 
ومتكينهم  املعلمني  ك��ف��اءة  لتعزيز 
م��ن م��ه��ارات الب��ت��ك��ار وال���ري���ادة يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م ع���رب اي���ف���اد امل��ع��ل��م��ني اإىل 
البتكار  جم���ال  يف  ال�����دول  اأف�����ص��ل 
الأمر الذي �صي�صاهم ب�صكل مبا�صر 
الدولة  التي حتتلها  املرتبة  يف رفع 

فيما يخ�س موؤ�صرات البتكار.
نتائج  امل�صتحدثة  امل��ب��ادرة  وحققت 
خالل  من  كبرياً  وجن��اح��اً  اإيجابية 
ات�����اح�����ة امل�����ج�����ال ل���ل���م���ع���ل���م���ني من 
التعليمية  املنظومة  على  الط���الع 
اأف�صل  لهذه الدول وال�صتفادة من 
الطلبة  ينتهجها  ال��ت��ي  امل��م��ار���ص��ات 
من  وغريهم  وامل��دي��رون  واملعلمون 
الرتبويني و�صناع القرار يف جمال 

البتكار والريادة يف التعليم.
مبادرة  خالل  من  املعلمون  ومتكن 
����ص���ف���راء الب����ت����ك����ار الط�������الع على 
والقوانني  امل��رج��ع��ي  ال��ع��ام  الإط����ار 
والت�صريعات وال�صيا�صات احلكومية 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م يف ك����ل دول����ة 
و�صاركوا يف ور�س عمل تدريبية مت 
الأفكار  توليد  ط��رق  �صرح  خاللها 
الب��ت��ك��اري��ة كما مت اط��الع��ه��م على 
ومرتكزات  امل��ن��اه��ج  تطوير  عملية 
وموا�صفات  التعليمي  النظام  جناح 
البتكار  على  املحفزة  التعلم  بيئة 
ال��دول ف�صاًل عن  والريادة يف هذه 
التكنولوجية  واملنتجات  البتكارات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

كلداري،  م����رمي  ال���دك���ت���ورة  اأع��ل��ن��ت 
جمعية  يف  ال�����ص��ي��دل��ة  �صعبة  رئ��ي�����س 
الحتفال  خ���الل  الطبية  الإم�����ارات 
عن  العربي  ال�صيديل  بيوم  ال�صنوي 
اأبوظبي  الإم��ارات��ي��ة  العا�صمة  ف��وز 
الحتاد  م��وؤمت��ر  اأع��م��ال  با�صت�صافة 
 ،2019 ل���ع���ام  ل��ل�����ص��ي��دل��ة  ال�����دويل 
اأول دول���ة يف  الإم����ارات  لتكون دول���ة 
منطقة  يف  والثانية  اخلليج  منطقة 
ال�������ص���رق الأو�����ص����ط ت�����ص��ت�����ص��ي��ف هذا 
احل�����دث ال��ع��امل��ي ال���ه���ام، وج�����اء هذا 
الإعالن على هام�س احتفال جمعية 

المارات الطبية.
املوؤمتر  ه���ذا  ي�صتقطب  اأن  وي��ت��وق��ع 
اأبوظبي  م��رك��ز  �صي�صت�صيفه  ال���ذي 
اأدنيك يف الفرتة  الوطني للمعار�س 
ح�صور   2019 �صبتمرب   26-22
 3،000 ي���زي���د ع���ن  وم�����ص��ارك��ة م���ا 
م�صارك من كافة اأنحاء العامل بينهم 
واإقليمية  دول��ي��ة  م��ن��ظ��م��ات  روؤ����ص���اء 
واأبرز �صناع القرار املعنيني مبختلف 

جمالت قطاع ال�صيدلة.
الدويل  الحت����اد  م��وؤمت��ر  و�صي�صعى 
ل��ل�����ص��ي��دل��ة مل��ن��اق�����ص��ة ال���ع���دي���د من 
املتعلقة  وال���ق�������ص���اي���ا  امل����وا�����ص����ي����ع 
ب���ال���ع���ل���وم ال�����ص��ي��دل��ي��ة ف�������ص���اًل عن 
النظر،  ووج���ه���ات  اخل�����ربات  ت���ب���ادل 
دعم  يف  ال�صيادلة  دور  تعزيز  بهدف 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ن��ظ��ام  وحت�����ص��ني 
على م�صتوى املنطقة والعامل، واأهم 
العلمية يف جمالت  البتكارات  اأب��رز 
امل��ت��ع��ددة وك��ي��ف��ي��ة تعزيز  ال�����ص��ي��دل��ة 
نظم  دع��م  يف  ال�صيديل  القطاع  دور 

واأ�صاليب العالج ال�صحيحة.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال ���ص��ع��ادة �صيف 
ع������ام هيئة  م����دي����ر  غ���ب���ا����س  ���ص��ع��ي��د 
فوز  وال��ث��ق��اف��ة:  لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي 
الحتاد  موؤمتر  با�صت�صافة  اأبوظبي 
هو   2019 ل���ل�������ص���ي���دل���ة  ال���������دويل 
اإىل �صجل الإمارة  اآخر ي�صاف  جناح 
العديد  وا�صت�صافة  بتنظيم  احلافل 
العاملية  والفعاليات  امل���وؤمت���رات  م��ن 
مدى  يعك�س  اأن���ه  ك��م��ا  املتخ�ص�صة، 
الدولية  والحت����ادات  املنظمات  ثقة 

ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د ا���ص��ت�����ص��اف��ة الأح������داث 
والفعاليات العاملية املرموقة. 

�صركة  يف  اأن����ن����ا  ال����ظ����اه����ري  واأف��������اد 
نتملك  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي 
كافة امل��ق��وم��ات لإجن���اح ه��ذا احلدث 
امل���راف���ق والبنى  ال�����دويل م���ن ح��ي��ث 
القادرة  الب�صرية  وال��ك��وادر  التحتية 
على تلبية كافة احتياجات املنظمات 
املوؤمترات  بتنظيم  املعنية  ال��دول��ي��ة 
الكربى وخالل العام 2019 لدنيا 
اأج��ن��دة ف��ع��ال��ي��ات دول��ي��ة ك���ربي على 
للطاقة  العاملية  القمة  امل��ث��ال  �صبيل 

واملوؤمتر العاملي للطرق .
ع���ن �صكره  ال���ظ���اه���ري  اأع������رب  ك��م��ا 
الطبية  الإم���ارات  جلمعية  وتقديره 
ل��ت��ق��دمي ك��اف��ة اأ���ص��ك��ال ال���دع���م مللف 
ال�صت�صافة موؤكدا اأن املوؤمتر �صيوفر 
اأع�صاء  بني  للتوا�صل  مهمة  من�صة 
لل�صيدلة  الدويل  الحتاد  ومنت�صبي 
رائ��دة يف  �صراكات  بناء  وامل�صاهمة يف 
بالعلوم  املتعلقة  امل��ج��الت  خمتلف 
الدكتورة  وذك������رت  ال�����ص��ي��دلن��ي��ة. 
كلداري اأن الإمارات متتلك منظومة 
م���ت���ك���ام���ل���ة ل���ل���ع���م���ل ال�������ص���ي���دلين 
ت�صاهي  م��ت��ق��دم��ة  خ���دم���ات  ت���وف���ر 
وق���د ت��ت��ف��وق ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م���ن دول 
العالج  بتوفري  يتعلق  فيما  ال��ع��امل 
اآليات  وت��ع��زي��ز  ل��ل��ج��م��ي��ع،  وال�������دواء 
ت����داول الدوي����ة وال��ع��ق��اق��ري الطبية 
الرتباط  اىل  بالإ�صافة  وال��دوائ��ي��ة 
الدوائية  الب��ح��اث  موؤ�ص�صات  ب��اأه��م 
ومنظمات العتماد الدوائي الدولية. 
واأكدت الدكتورة عال غالب الأحدب 
ال�صيدلة،  ���ص��ع��ب��ة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب   ،
دولة  اأن  الطبية،  الإم����ارات  جمعية 

املتميزة  واإم��ك��ان��ي��ات��ن��ا  ق���درات���ن���ا  يف 
الفعاليات  ك�������ربى  ل����ص���ت�������ص���اف���ة 

الدولية. 
واأك��د على حر�س الم���ارة ممثلة يف 
والثقافة  لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  و�صركة 
ال�صبل  ك���اف���ة  ت���وف���ري  ع��ل��ى  اأدن����ي����ك 
وال��و���ص��ائ��ل ل��ل��رتوي��ج ل��ه��ذا احلدث 
ال������دويل ع��ل��ى ك���اف���ة ال�����ص��ع��د ودع���م 
يحقق  حتى  امل��وؤمت��ر  على  القائمني 
ا�صتثنائية  جت��رب��ة  فيه  للم�صاركني 
ال�صياحية  امل��راف��ق  بف�صل  وف��ري��دة، 
للموؤمترات  التحية  والبنى  املتطورة 
على  اأبوظبي  توفرها  التي  الكربى 
م�����ص��ت��وى ق���ط���اع ���ص��ي��اح��ة الأع���م���ال، 
ال�صركات  م��ن  كوكبة  م�صاركة  واأن 
يف  ال��ع��امل  م�صتوى  على  وال�صيادلة 
لتعريف  مثالية  فر�صة  ه��و  امل��وؤمت��ر 
احل�صاري  ب��������الإرث  ال���ق���ط���اع  ه�����ذا 

والتنموي لالإمارة. 
وم������ن ج����ان����ب����ه، ق������ال ح���م���ي���د مطر 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال����ظ����اه����ري 
للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  ل�صركة 
التابعة  ال�صركات  وجمموعة  ادنيك 
اأبوظبي  اإم���ارة  اأن جن��اح  �صك  لها ل 
با�صت�صافة هذا املوؤمتر الدويل الهام 
التناف�صية  امل��زاي��ا  اأخ���رى  م��رة  يثبت 
ال����ت����ي ت���ت���م���ت���ع ب���ه���ا اأب����وظ����ب����ي عن 
املناف�صة  العاملية  املدن  نظرياتها من 
ل���ص��ت�����ص��اف��ة م��ث��ل ه����ذه امل����وؤمت����رات 
مركز  وميتلك  الدولية.  والفعاليات 
اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س كافة 
املقومات واخل��ربات التي متكنه من 
تليق  ب�صورة  احل��دث  هذا  ا�صت�صافة 
الطيبة  و�صمعتها  اأب��وظ��ب��ي  مبكانة 

اأبوظبي، لديها  الإمارات وعا�صمتها 
وال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة  امل��ق��وم��ات  ك���ل 
ل����ص���ت�������ص���اف���ة م�����وؤمت�����رات ع���امل���ي���ة و 
امل�����ص��اه��م��ة يف ا���ص��ت��م��رار جن��اح��ه��ا، و 
باأننا نتطلع ل�صت�صافة هذا احلدث 
ال������دويل ف���ى اأب���وظ���ب���ي ك���ون���ه ميثل 
م��ن�����ص��ة دول����ي����ة ل���ت���ب���ادل اخل�����ربات 
�صراكة  ع����الق����ات  وب����ن����اء  وامل�����ع�����ارف 
املوؤ�ص�صات  ك����ربي����ات  م����ع  وت�����ع�����اون 
واجلمعيات العلمية املعنية بال�صوؤون 
ومناق�صة  وال�����ص��ي��دلن��ي��ة  ال��دوائ��ي��ة 
وا�صتعرا�س اخر امل�صتجدات املرتبطة 
ومناق�صة  ال�صيدلة  جم��الت  بكافة 
لالأدوية  امل�صنعة  ال�����ص��رك��ات  ح��ق��وق 

وحقوق امل�صتهلكني لالأدوية
اأبوظبي  ����ص���رك���ة  اأن  اإىل  وي�������ص���ار 
موؤخراً  ف���ازت  ل��ل��م��ع��ار���س  ال��وط��ن��ي��ة 
املوؤمترات  م��ن  ال��ع��دي��د  با�صت�صافة 
املتخ�ص�صة  ال��دول��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
والتن�صيق  ال����ت����ع����اون  ع����رب  وذل�������ك 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  امل�صتمرين 
جنب  اإىل  ج���ن���ب���اً  وال���ع���م���ل  امل��ع��ن��ي��ة 
م��ع ���ص��رك��ائ��ه��ا ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني من 

خمتلف القطاعات ال�صناعية.
املوؤمتر  الفعاليات  ه��ذه  اأه���م  وم��ن   
وم�صابقة   ،2017 لل�صكري  العاملي 
واملوؤمتر   ،2017 العاملية  امل��ه��ارات 
ال������ع������امل������ي لخ����ت���������ص����ا�����ص����ي����ي طب 
الطاقة  وم��وؤمت��ر   ،2020 الأ����ص���رة 
العاملي  وامل���وؤمت���ر   ، العاملي2019 
من  وغ�����ريه�����ا   ،2019 ل����ل����ط����رق 
من  ع���ززت  ال��ت��ي  العاملية  الفعاليات 
�صناعة  ك��ع��ا���ص��م��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��م��ع��ة 
امل���وؤمت���رات واحل���واف���ز وامل��ع��ار���س يف 
امل��ن��ط��ق��ة، ف�����ص��اًل ع��ن ت��ع��زي��ز اأجندة 
املتخ�ص�صة  وامل���وؤمت���رات  الفعاليات 

التي ت�صت�صيفها �صركة اأدنيك. 
اأبوظبي  م��رك��ز  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ما  يوفر  اأدن��ي��ك  للمعار�س  الوطني 
ي��ق��ارب 133 األ����ف م��رت م��رب��ع من 
التي  واخلارجية  الداخلية  امل�صاحات 
لحتياجات  وف���ق���اً  ت��ك��ي��ي��ف��ه��ا  مي��ك��ن 
ا�صتقطب  وق���د  امل��ق��ام��ة.  الأح������داث 
زائر  مليون   1.5 ي��ق��ارب  م��ا  امل��رك��ز 
ا�صت�صافها  ف��ع��ال��ي��ة   480 خ����الل 

خالل 2016.

 LG يف جم����ال الب���ت���ك���ار ك�����ص��رك��ة
والتي  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  العاملية 
يف  نوعية  نقلة  حتقيق  يف  �صاهمت 
ال��ه��وات��ف املحمولة  اب��ت��ك��ارات  ع��امل 

والأجهزة الكهربائية.
اآمنة  ال����دك����ت����ورة  ����ص���ع���ادة  واأك��������دت 
الوزارة  وكيل  ال�صام�صي  ال�صحاك 
والأن�صطة  الرعاية  لقطاع  امل�صاعد 
مبادرة  اأن  الب��ت��ك��ار  اإدارة  وم��دي��ر 
����ص���ف���راء الب���ت���ك���ار ل��ل��م��ع��ل��م��ني تعد 
الوزارة  جهود  تدعم  نوعية  مبادرة 
مدر�صية  ب��ي��ئ��ة  ا����ص���ت���ح���داث  ن���ح���و 
والريادة  لالبتكار  حمفزة  تعليمية 
ل������دى امل���ع���ل���م���ني وه������و ب���������دوره ما 
الطلبة  املبا�صر على  اأثره  �صينعك�س 
املوؤ�ص�صات  يف  ال���ع���ام���ل���ني  وك����اف����ة 

التعليمية.
اأهمية  ع��ل��ى  ال�����ص��ام�����ص��ي  و�����ص����ددت 
يف  اأ�صا�س  حجر  باعتبارها  امل��ب��ادرة 
الإب���داع  تعليم  اإىل  التحول  جم��ال 
اأنه  اإىل  م�صرية  وال��ري��ادة  والبتكار 
الرائدة  املمار�صات  اأف�صل  على  بناًء 
البتكار  ���ص��ف��راء  عليها  اط��ل��ع  ال��ت��ي 
ك��وري��ا وفنلندا  م��ن  ك��ل  املعلمني يف 
نقل  عنها  �صيتمخ�س  امل��ب��ادرة  ف��اإن 
امل���ع���رف���ة امل��ك��ت�����ص��ب��ة ل���غ���ريه���م من 
املرجوة  ال��ف��ائ��دة  لتعميم  املعلمني 
وا���ص��ت��ح��داث اأف��ك��ار اب��ت��ك��اري��ة قابلة 
تطوير  يف  ي�����ص��ه��م  مب���ا  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق 
خطط  وي��خ��دم  التعليمية  العملية 
اإىل  التحول  التطويرية يف  ال��وزارة 
من����وذج امل��در���ص��ة الإم���ارات���ي���ة التي 

ال��ك��وري��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي مل ُتطرح 
بعد يف الأ�صواق.

يف  ال�����رائ�����دة  امل�����دار������س  زاروا  ك���م���ا 
ك��ل م��ن ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة وفنلندا 
التدري�صية  الأ�صاليب  واطلعوا على 
و�صيا�صات  وم��ع��اي��ري  وال��ت��ق��ومي��ي��ة 
ت��وظ��ي��ف امل��ع��ل��م��ني والأ����ص�������س التي 
ت�����ص��ت��ن��د اإل���ي���ه���ا ال���ع���الق���ة م����ا بني 
التعليمي  والكادر  املدر�صية  الإدارة 
واملنهجية ال�صائدة للتعليم امل�صتمر 
بجانب عالقة تبادل املنفعة ما بني 
املدار�س وال�صركات وامل�صانع والدور 
الرئي�س لإدارة املدر�صة يف التن�صيق 
الطلبة  ل��ت��وظ��ي��ف  ال�����ص��رك��ات  م���ع 
م�صاريع  تنفيذ  يف  ت�صاهم  ب��اأج��ور 
امل����در�����ص����ة والأ�����ص����ال����ي����ب وامل���ن���اه���ج 
يف  امل��ط��ب��ق��ة  التعليمية  الب��ت��ك��اري��ة 
م���دار����س ه���ذه ال�����دول ب��ه��دف نقل 
ال���ت���ج���ارب ال��ن��اج��ح��ة ل��غ��ريه��م من 
املعلمني لتطبيقها يف مدار�س دولة 

الإمارات.
امل��دار���س التي زاره��ا املعلمون  وم��ن 
 Muurame فنلندا مدر�صة  يف 
الطالب  ت����وؤه����ل  ال���ت���ي  ال���ث���ان���وي���ة 
واحلائزة  الأع���م���ال  اإدارة  ل��درا���ص��ة 
على العديد من اجلوائز واأكادميية 
يف  للقيادة  ال��ث��ان��وي��ة   Minjok
كوريا اجلنوبية كما ت�صمن برنامج 
البتكار  مل���راك���ز  زي�������ارات  الإي����ف����اد 
ريادة  على  الطلبة  تدريب  ومراكز 
يف   Innola ك���م���رك���ز  الأع�����م�����ال 
الرائدة  لل�صركات  وزي���ارات  فنلندا 

وتلبي  ال����دول����ة  ت���وج���ه���ات  ت�����ص��ان��د 
احتياجات �صوق العمل.

ت��ت��م��ا���ص��ى يف  امل�����ب�����ادرة  اأن  وذك�������رت 
اأهدافها مع توجهات الدولة والروؤى 
الثاقبة وال�صديدة وتطلعات القيادة 
اإىل جمتمع  ال��ت��ح��ّول  ال��ر���ص��ي��دة يف 
اأنه  اإىل  م�صرية  امل��ع��ريف  الق��ت�����ص��اد 
يف هذا ال�صياق كثفت وزارة الرتبية 
ا�صتحداث  خ��الل  من  جهودها  من 
وت��ط��وي��ر م���ب���ادرات واأن�����ص��ط��ة وفق 
اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات ال��ع��امل��ي��ة لدعم 
واإك�صابهم  املعلمني  ق��درات  وتعزيز 
م�����ه�����ارات الب����ت����ك����ار وال������ري������ادة يف 

التعليم.
جاهدًة  ت��ع��م��ل  ال������وزارة  اإن  وق��ال��ت 
ت�صتهدف  م��ب��ادرات  تخ�صي�س  على 
مبتكرة  ب���ط���رق  امل��ع��ل��م��ني  ت���اأه���ي���ل 
متكنهم  وحديثة  م��ط��ورة  ومناهج 
ومبتكرين  مبدعني  يكونوا  اأن  من 
وم�����ص��اه��م��ني رئ��ي�����ص��ي��ني ف��اع��ل��ني يف 
للطلبة  املحفزة  البيئة  ا�صتحداث 
املدار�س  يف  وال��ري��ادة  البتكار  على 
الأمر الذي �صيمكن الطالب واملعلم 
وفاعل  رئي�صي  دور  ت��ويل  م��ن  م��ع��اً 
الوطنية  البتكار  منظومة  بناء  يف 

لدولة الإمارات.
املبادرة  اأه��م��ي��ة  ال�صام�صي  واأك����دت 
الزخم  التعليم  اإعطاء  ونواجتها يف 
م�صارات  تعزيز  ناحية  من  املطلوب 
وجعل  البتكار  �صعيد  على  التقدم 
يعتد  اأمن��وذج��اً  الم��ارات��ي��ة  املدر�صة 

به يف هذا املجال.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�ض اخليمة يح�شر اأفراح ال�شحوح

•• راأ�س اخليمة-وام:

ح�����ص��ر ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ع��ود ب���ن �صقر 
اخليمة  راأ���س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
ماأدبة الع�صاء التي اقامها �صعادة ح�صن اأحمد ال�صحي 
مبنا�صبة  العراقية  اجلمهورية  ل��دى  الدولة  �صفري 
ال�صيد  ال�صحي اىل كرمية  احمد ح�صن  زفاف جنله 

�صلطان �صيف بن القيطف ال�صحي.
ك��م��ا ح�����ص��ر احل��ف��ل ال����ذي اق��ي��م يف ���ص��ال��ة الف����راح 
ال��ك��ربى ف��ى ف��ن��دق راأ�����س اخل��ي��م��ة .. م��ع��ايل ال�صيخ 

وتنمية  الثقافة  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
رئي�س  القا�صمي  �صقر  ب��ن  في�صل  وال�صيخ  املعرفة 
الدوائية  لل�صناعات  اخلليج  �صركة  ادارة  جمل�س 
�صقر  بن  �صلطان  بن  �صامل  ال�صيخ  واملهند�س  جلفار 
القا�صمي رئي�س دائرة الطريان املدين وال�صيخ را�صد 
بن حميد القا�صمي وال�صيخ حممد بن كايد القا�صمي 
وال�صيخ ماجد بن  التنمية القت�صادية  دائرة  رئي�س 
�صلطان بن �صقر القا�صمي وال�صيخ �صقر بن حممد 
بن �صقر القا�صمي اىل جانب عدد من املعايل الوزراء 
واأعيان  امل�صوؤولني  وكبار  اخل��ارج  يف  الدولة  و�صفراء 

ووجهاء القبائل والبالد وال�صخ�صيات واأبناء القبائل 
وجموع من املدعوين.

وال�صيوخ  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�صمو  �صاحب  وق��دم 
ووال���ده  للعري�س  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين  واحل�����ص��ور 
اأن  �صائلني اهلل عز وجل  العرو�صني..  واأق��ارب  واأه��ل 
الذرية  يرزقهما  واأن  بالرفاه  العرو�صني  حياة  يكلل 

ال�صاحلة.
وق��دم��ت ال��ف��رق��ة احل��رب��ي��ة وال�����رواح جم��م��وع��ة من 
ابتهاجا   .. الإم��ارات��ي��ة  الرتاثية  ال�صعبية  الأه��ازي��ج 

بهذه املنا�صبة ال�صعيدة.

الرتبية تبداأ اليوم تقييم 162 مدر�شة حكومية كمرحلة اأوىل

املحوري  دوره��ا  يف  اأهميتها  تكمن 
املهم ل�صمان جودة التعليم ف�صال 
عن اأنها تكاد تكون مرجعية علمية 
م��ن��ه��ج��ي��ة مي��ك��ن ل��ل��ح��ك��وم��ات من 
التعليم  نوعية  ت�صمن  اأن  خاللها 
القرار  اأ����ص���ح���اب  ح���اج���ة  ب��ج��ان��ب 
ال�صيا�صات  لتنفيذ  ل��ه��ا  ال��ر���ص��م��ي 
والأهداف الوطنية م�صرية اإىل اأنه 
ل  ل��ل��م��درا���س  �صامل  تقييم  ب���دون 

ميكن فعليا حتقيق هذا الهدف.
عملية  ان  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�����ص����اف����ت 
حتديد  يف  ي�صهم  امل��دار���س  تقييم 
امل���دار����س ون���ق���اط القوة  م�����ص��ت��وى 
وفعالية  كفاءة  وتطوير  وال�صعف 
امل���دار����س واإم������داد اأول���ي���اء الأم����ور 
وامل�صتثمرين  وامل��دار���س  والطلبة 

ال���دك���ت���ور ح��م��د ال��ي��ح��ي��ائ��ي وكيل 
املناهج  ل��ق��ط��اع  امل�����ص��اع��د  ال������وزارة 

والتقييم.
اأهمية  ال����وزي����رة  م���ع���ايل  واأك�������دت 
وروؤية  الوطنية  الأج��ن��دة  حتقيق 
فيما  ل���ص��ي��م��ا   2021 ال����دول����ة 
ي��ت�����ص��ل ب�������ص���رورة ال���و����ص���ول اإىل 
يلبي  امل�صتوى  رفيع  تعليمي  نظام 
هذا  اأن  اإىل  م�صرية  الطموحات.. 
عملية  لتعزيز  لنا  مدعاة  الهدف 
موؤ�صرا  ت�صكل  اإذ  امل��درا���س  تقييم 
والكوادر  والطلبة  للمدر�صة  مهما 
القرار  �صناع  وكذلك  التدري�صية 
ال�صيا�صات  ووا����ص���ع���ي  ال����رتب����وي 

التعليمية بالدولة.
واأو�صحت اأن عملية تقييم املدار�س 

ووزارة  اخل������ا�������س  ال�����ق�����ط�����اع  يف 
والتفا�صيل  ب��امل��ع��ل��وم��ات  ال��رتب��ي��ة 
بجانب  م���در����ص���ة  ب���ك���ل  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ات��اح��ة امل��ج��ال اأم���ام اأول��ي��اء الأمور 
موثوقة  معلومات  على  للح�صول 
مدار�صهم  اأداء  م�����ص��ت��وى  ب�����ص��اأن 
الطلبة  واآراء  اآرائ��ه��م  وا�صتطالع 
مبالحظاتهم  ل��الأخ��ذ  وامل��ع��ل��م��ني 
املدر�صة..كما  اأداء  م�����ص��ت��وى  ع��ن 
اجليدة  املمار�صات  تاأييد  يف  ت�صهم 
املتميز  وتعميم  للتعليم  واملبتكرة 
املدار�س على  قادة  منها وم�صاعدة 
اأولويات  ب�����ص��اأن  ق��رارات��ه��م  ات��خ��اذ 
التقييم  اأن  ع��ن  ف�صال  التطوير 
لواقع  احلقيقية  ال�صورة  �صيعك�س 
كل مدر�صة واحتياجاتها وتو�صيح 

•• دبي-وام:

تبداأ وزارة الرتبية والتعليم اليوم 
احلكومية  امل��دار���س  تقييم  عملية 
تتما�صى  ج��دي��دة  واآل��ي��ات  مبعايري 
للتعليم  ال��ت��ط��وي��ري��ة  اخل��ط��ة  م��ع 

التي �صرعت بها .
لعملية  الأوىل  امل��رح��ل��ة  وت�����ص��م��ل 
وت�صتمر  مدر�صة..   162 التقييم 
املدار�س  جلميع  التقييم  عملية 

حتى نهاية 2017.
ن��ظ��م��ت يف  ال��رتب��ي��ة  وك��ان��ت وزارة 
وق���ت ���ص��اب��ق ل��ق��اء ت��ع��ري��ف��ي��ا حول 
وماهية  اجل��دي��دة  التقييم  عملية 
من  بها  يت�صل  م��ا  وك��ل  خطواتها 
اأمور وذلك يف كليات التقنية العليا 
للطالبات بدبي حيث التقت معايل 
املهريي  م�صبح  �صامل  بنت  جميلة 
العام  التعليم  ل�صوؤون  دول��ة  وزي��رة 
بنحو 500 من القيادات الرتبوية 
املدار�س  وم���دراء  النطاق  وم���دراء 
بهدف الإعالن عن موعد التقييم 
�صمن  اآلياته  على  اأك��ر  والتعرف 
لعملية  امل���وح���د  اجل���دي���د  الإط������ار 

التقييم على م�صتوى الدولة.
ح�������ص���ر ال����ل����ق����اء �����ص����ع����ادة م������روان 
لل�صوؤون  ال����وزارة  وك��ي��ل  ال�صوالح 
و�صعادة  العام  للتعليم  الأكادميية 
فوزية ح�صن غريب وكيل م�صاعد 
و�صعادة  املدر�صية  العمليات  لقطاع 
وك��ي��ل م�صاعد  ال�����ص��م��ي��ط��ي  راب���ع���ة 
و�صعادة  الأداء  حت�����ص��ني  ل��ق��ط��اع 

املدر�صة  من  كل  وم�صوؤوليات  دور 
التح�صني  اإح�������داث  يف  وال���������وزارة 

والتطوير الالزم.
اأهمية  ع���ل���ى  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�����ص����ددت 
لعميالت  والتح�صري  ال���ص��ت��ع��داد 
ال���رق���اب���ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف ف��ه��م اإط����ار 
معايري التقييم والرقابة املدر�صية 
ي�صتند  ك��ون��ه  تطبيقه  ومنهجية 
تقييم  ول��ي�����س  الأث�����ر  ت��ق��ي��ي��م  اإىل 
اجلهود وقيام كل مدر�صة بعمليات 
الأدلة  لأدائ��ه��ا وجمع  ذات��ي  تقييم 
الأحكام  وا�صدار  البيانات  وحتليل 
واقعية  ب��ك��ل  عملها  ج��وان��ب  ع��ل��ى 
اأن���ه يف  اإىل  وم�����ص��داق��ي��ة.. م�صرية 
تدريب  ت��ن��ف��ي��ذ  مت  ال�������ص���دد  ه����ذا 
مديري  م��ن  الأوىل  للمجموعة 
الذاتي  ال���ت���ق���ومي  ع��ل��ى  امل����دار�����س 
منهجية  ك��اأداة  واأهميته  للمدر�صة 
لتطوير قائم على الأدلة مب�صاركة 
لحقا  �صيتم  فيما  النطاق  م��دراء 
ت���دري���ب امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
امل��دار���س م��ن قبل مدراء  م��دي��ري 

النطاق.
ودعت معاليها اإىل �صرورة تكاتف 
الرتبوي  امل����ي����دان  ج���ه���ود  ج��م��ي��ع 
ممكنة  ا���ص��ت��ف��ادة  لأف�����ص��ل  حتقيقا 
ينعك�س  مب��ا  التقييم  عمليات  م��ن 
اي���ج���اب���ا ع���ل���ى حت�����ص��ني اإجن�������ازات 
اأكادمييا  اأبنائنا الطلبة وتطورهم 
م�صاعفة  و�����ص����رورة  و���ص��خ�����ص��ي��ا 
وت�صجيع  وال����ط����اق����ات  اجل����ه����ود 
الأمور  واأول��ي��اء  التعليمي  ال��ك��ادر 

املعنية بالعملية  وجميع الأط��راف 
حتقيق  يف  للم�صاركة  التعليمية 

تطوير م�صتدام ملدار�صنا.
ال�صابق  اللقاء  اأن  معاليها  وقالت 
ال��ذي نظمته ال��وزارة بنحو 500 
م��دي��ر ن��ط��اق وم��در���ص��ة رك���ز على 
خالل  من  الذاتي  التقييم  اأهمية 
تقييم  ع��ل��ى  امل��در���ص��ة  اإدارة  ق����درة 
الرتبية يف  املدر�صة وحر�س وزارة 
املعنيني  تدريب  على  ال�صدد  ه��ذا 
كتابة  وك���ي���ف���ي���ة  امل����ع����اي����ري  ع���ل���ى 
معرفة  واأه��م��ي��ة  ال��ذات��ي  التقييم 
ي�صهم  مبا  لديهم  التعليم  واقعية 
تقدم  يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل��ح�����ص��ل��ة  يف 
اأن  معاليها  واأك���دت  امل��دار���س.  اأداء 
عمل  بفريق  ممثلة  الرتبية  وزارة 
�صتظل على متا�س  �صمان اجل��ودة 
ي��ج��ري م���ن عمليات  م��ب��ا���ص��ر مب���ا 
تقييم ومتابعة املجريات اأول باأول 
املتبعة  اخل��ط��وات  على  والتدقيق 
الأح��ك��ام. وقالت  دق��ة  حر�صا على 
عملية  م���ن  ال��رئ��ي�����س  ال���ه���دف  اأن 
ال�صوء  ت�صليط  يف  يتمثل  التقييم 
م�صتويات  اأداء  ج���ودة  م���دى  ع��ل��ى 
الإطار  معايري  ���ص��وء  يف  امل��دار���س 
املوحد على م�صتوى الدولة ودعم 
ونقاط  واقعها  معرفة  يف  املدار�س 
وال��ق��وة حتى  التح�صني  واأول��وي��ات 
ت�صتطيع بناء خططها التطويرية 
ب����ن����اء ع��ل��ي��ه��ا ب�����ص��ك��ل اأك�������ر دق���ة 
اليد  و���ص��ع  وب��ال��ت��ايل  وم�صداقية 

على اأولويات التح�صني.

بتكلفــــــة 172 مليــــــــــــون درهـــــــــــــــم

بلدية اأبوظبي و ال�شحراء للنقليات العامة والتخلي�ض توقعان اتفاقية الإن�شاء �شوق جمتمعي يف مدينة حممد بن زايد
•• اأبوظبي-الفجر: 

وقعت كل من بلدية مدينة اأبوظبي 
و�صركة ال�صحراء للنقليات العامة 
 ، م�صاطحة  اتفاقية  والتخلي�س 
ال�صحراء  �صركة  مبوجبها  تقوم 
وا�صتثمار  وت�صغيل  وبناء  بت�صميم 
م�صروع ال�صوق املجتمعي يف مدينة 

حممد بن زايد . 
����ص���ع���ادة م�صبح  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
م��ب��ارك امل��رر امل��دي��ر ال��ع��ام لبلدية 
م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي ب���الإن���اب���ة عقب 
توقيع �صعادته اتفاقية امل�صروع اأن 
روؤي��ة حكومة  امل�صروع يج�صد  هذا 
توطيد  اإىل  ال���ه���ادف���ة  اأب���وظ���ب���ي 
القطاع  م���ع  وال���ت���ع���اون  ال��ت��ك��ام��ل 
دفع  �صيما على �صعيد  اخلا�س ل 
وتطوير  ال�صاملة  التنمية  عجلة 
املرافق العامة وا�صتحداث امل�صاريع 
املجتمع  يتطلبها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
اأج��ل تقدمي خدمات ع�صرية  من 
ح�صاري  وب���اأ����ص���ل���وب  م��ت��ك��ام��ل��ة 
يحقق  ومب��ا   ، عاملية  ملعايري  وفقاً 
اأب��وظ��ب��ي وخطتها  روؤي����ة ح��ك��وم��ة 

التطويرية ال�صاملة 2030 .
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأن  ون����وه 
تو�صيع  طريق  على  قدماً  ما�صية 
ال��ت��ي ت�صتهدف  امل�����ص��اري��ع  خ��ارط��ة 
حت�صني وتطوير املرافق اخلدمية 

����ص���وق م���دي���ن���ة حم���م���د ب����ن زاي����د 
ال�صوق  ومي��ت��د  �صنتني،  ي�صتغرق 
للم�صروع  طابقية  م�صاحة  ع��ل��ى 
 ، م��رب��ع  م��رت   )36،000( ت��ب��ل��غ 
وبتكلفة ت�صل اإىل )172( مليون 

درهم.
واأو�صح اأن بناء الأ�صواق املجتمعية 
وت�صغيلها  ت��ط��وي��ره��ا  ي��ت��م  وال��ت��ي 
ع�����ن ط����ري����ق ال����ق����ط����اع اخل����ا�����س 
ومرافق  التجزئة  حم��الت  ت�صم 
جم��ت��م��ع��ي��ة و م�����راف�����ق خ���دم���ات 
والأحياء  للمجتمعات  ح��ك��وم��ي��ة 
تطلعات  ي��ح��ق��ق  ومب����ا  ال�����ص��ك��ن��ي��ة 
اأي   1 3 يف  ف��ك��رة  ال��ب��ل��دي��ة وف���ق 
ال��دم��ج م��ا ب��ني امل��راف��ق جمتمعية 
وحم��������الت ال����ت����ج����زئ����ة امل���الئ���م���ة 

عالقات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ح��ري�����ص��ة 
القطاع  م���ع  وال��ت��ك��ام��ل  ال���ت���ع���اون 
تكامل  اأن  وت�����وؤم�����ن   ، اخل����ا�����س 
اأهداف اجلانبني من �صاأنه متكني 
ال�صتثمارات  وج����ذب  الق��ت�����ص��اد 
والرت���ق���اء امل�����ص��ت��م��ر ب��اخل��دم��ات ، 
منظومة  ت��وف��ري  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
لأعلى  وفقا  اخلدمية  املرافق  من 
�صعيد  على  �صواء  العاملية  املعايري 
اأو  الرتاثية  اأو  ال�صياحية  املرافق 

ال�صتثمارية واخلدمية .
وتابع: اإن من اأهم اأهداف الأ�صواق 
املعي�صة  م�صتوى  رف��ع  املجتمعية 
ل��ل��م��دن وامل���ن���اط���ق ال�����ص��ك��ن��ي��ة من 
امل���راف���ق اخلدمية،  ت��وف��ري  خ���الل 
املنا�صبة  ال���ت���ج���زئ���ة  وحم��������الت 

والرفاهية  ال�����ص��ع��ادة  حت��ق��ق  ال��ت��ي 
، وت���وف���ر م��ن��اف��ذ خدمة  ل��ل�����ص��ك��ان 
ع���ام���ة وح���ك���وم���ي���ة وف���ق���ا لأرق�����ى 

املوا�صفات.
منظومة  اأن  ����ص���ع���ادت���ه  واأ������ص�����ار 
ال��ت��ي تبلغ  الأ�����ص����واق امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
البلدية  وت��ع��ت��زم  اأ�����ص����واق  ���ص��ب��ع��ة 
بالتعاون  وت�����ص��ي��ي��ده��ا  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  وال�����ص��راك��ة م���ع 
اإدخ���ال من��ط ح�صاري  �صاأنها  م��ن 
م��ن اخل��دم��ات ومفاهيم  م��ت��ط��ور 
والت�صوق  ال��رتف��ي��ه  م���ن  ج���دي���دة 
كل  ت��وف��ر  حديثة  �صحية  بيئة  يف 
مب�صتوى  وترتقي  الراحة  اأ�صباب 

ال�صعادة لدى املجتمع . 
م�صروع  ت��ط��وي��ر  م���دة  اأن  واأ����ص���ار 

خلدمة  العمالء  خدمة  وعنا�صر 
الإحياء واملناطق ال�صكنية يف الرب 

الرئي�صي وجزيرة اأبوظبي.
ال�صوق  م�صروع  اأن  �صعادته  واأك��د   
املجتمعي يعرب عن مفهوم جديد 
امل�صرتكة  واملنفعة  ال�صتثمار  يف 
اإطار  و�صمن  اخلا�س  القطاع  مع 
التطويرية  امل�����ص��اري��ع  م���ن  ع����دد 
بتفعيل  اخل��ا���ص��ة  وال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
اأ�صول البلدية يف عدد من املجالت 
واخلدمية  والرتفيهية  ال�صياحية 
والتجارية �صواء على �صعيد اإن�صاء 
على  اأو  امل�����ص��اري��ع  ه����ذه  وت��ن��ف��ي��ذ 

�صعيد اإدارتها وا�صتثمارها.
واأ�صاف اأن دائرة ال�صوؤون البلدية 
اأبوظبي  مدينة  بلدية   – والنقل 

العالية،  اجل�����ودة  ذات  وامل��الئ��م��ة 
وت���وف���ري م��رك��ز جم��ت��م��ع��ي يحقق 
ال�صكنية  الأح��ي��اء  �صكان  تطلعات 
ويعزز احلياة الجتماعية وي�صاهم 
ال�����ص��ك��ان وت��وف��ري بيئة  اإ���ص��ع��اد  يف 
والت�صوق  الأعمال  ملزاولة  �صحية 
امل�صروع  ي��ه��دف  وال��رتف��ي��ه.   كما 
والأرا�صي  امل�صاحات  ا�صتثمار  اإىل 
ال���ع���ام���ة ل��ت��ط��وي��ره��ا م����ن خالل 
ن���وع���ي���ة مم����ي����زة مثل  م�������ص���اري���ع 
م�����ص��اري��ع الأ�����ص����واق امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ، 
�صتوفر  الأ���ص��واق  ه��ذه  اأن  م�صريا 
خدميا  م���رف���ق���ا  اك���ت���م���ال���ه���ا  ب���ع���د 
املوا�صفات  لأرق���ى  وفقا  ت�صويقيا 
م�صتوى  حت�����ص��ني  يف  و���ص��ي�����ص��اه��م 

احلياة يف هذه املناطق.

جلنة حماكم دبي ملبادرة "دبي X10"  تبداأ اأوىل جل�شات الع�شف الذهني  جلمع االأفكار واملقرتحات للقطاع الق�شائي
•• دبي-الفجر:

ع���ق���دت جل��ن��ة حم���اك���م دب����ي مل����ب����ادرة "دبي 
الذهني  ال��ع�����ص��ف  ج��ل�����ص��ات  اأوىل   "X10
امل��ق��رر اإق��ام��ت��ه��ا خ���الل ه���ذه ال��ف��رتة جلمع 
اأك�����رب ق����در م���ن الأف����ك����ار وامل���ق���رتح���ات من 
املجتمع يف جمال تطوير  متخلف قطاعات 
ال��ق�����ص��اء ب��ط��ري��ق��ة اإ���ص��ت��ب��اق��ي��ة، وذل�����ك يف 
اأطلقها  ال��ت��ي   ،"X10 "دبي  م��ب��ادرة  اإط���ار 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
"رعاه اهلل" مع اجلهات  ال��وزراء حاكم دبي 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة، ب��ه��دف و���ص��ع اخلطط 
وال���ربام���ج ال��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا اإع����ادة �صياغة 
م���ف���ه���وم ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي احل������ايل وفق 
تهدف  التي  الدولة،  ا�صرتاتيجية  توجهات 
احلكومي،  ال��ع��م��ل  يف  الب��ت��ك��ار  ت��ع��زي��ز  اإىل 
م����ن اجلهات  اأج����ي����ال ج����دي����دة  وت���اأ����ص���ي�������س 
املرونة والقدرة على  التي لديها  احلكومية 
مواكبة املتغريات امل�صتقبلية املت�صارعة. ومن 
هذا املنطلق عقدت جلنة حماكم دبي ملبادرة 

الذهني  الع�صف  جل�صات  اأوىل   X10 دب��ي 
م���ع وف���د ط��الب��ي ق���ان���وين م���ن م��ع��ه��د دبي 
الق�صائي، واكادميية �صرطة دبي، واجلامعة 
الأمريكية، وجامعة اجلزيرة، لتبادل الآراء 
وط���رح الأف��ك��ار وم�����ص��ارك��ة امل��ق��رتح��ات التي 
لالإي�صال  املطلوبة  ال��ت��غ��ريات  يف  �صت�صاهم 
ال�10  اإىل  دب��ي  حماكم  يف  العمل  قطاعات 
اأع�صاء  ب��ح�����ص��ور  ال��ق��ادم��ة، وذل����ك  ���ص��ن��وات 
 "X10 "دبي  مل���ب���ادرة  دب���ي  جل��ن��ة حم��اك��م 
ال��ق��ا���ص��ي ج��م��ال اجل���اب���ري رئي�س  ���ص��ع��ادة 
املحكمة العمالية الإبتدائية، وال�صيد حممد 
ال�صخ�صية،  الح��وال  اإدارة  مدير  العبيديل 
وال�����ص��ي��د حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن م��دي��ر اإدارة 
ال�صرتاتيجية وا�صت�صراف امل�صتقبل. وتراأ�س 
جل�صة الع�صف الذهني �صعادة القا�صي اأحمد 
اإب��راه��ي��م ���ص��ي��ف رئ��ي�����س جل��ن��ة حم��اك��م دبي 
ملبادرة دبي X10 رئي�س املحكمة املدنية يف 
حماكم دبي، والتي قدم فيها نبذة عن مبادرة 
X10" اإحدى مبادرات موؤ�ص�صة دبي  "دبي 
للم�صتقبل الفريدة من نوعها على م�صتوى 
املوؤ�ص�صة  خاللها  من  ت�صعى  والتي  ال��ع��امل، 

املحلية يف حكومة  اجل��ه��ات  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
حلكومات  ج���دي���دة  من����اذج  ت��ب��ن��ي  اإىل  دب����ي 
جذري  تغيري  اإج����راء  خ���الل  م��ن  امل�صتقبل 
و���ص��ام��ل يف م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي و 
النمطية  وال�صورة  التقليدي  ال�صكل  تغيري 
يف  دوره  �صياغة  واإع����ادة  احل��ك��وم��ي،  للعمل 
والتي  امل�صتقبل،  املجتمعات و�صناعة  خدمة 
املبادرة  دبي من خالل هذه  تتطلع حماكم 
اأن تطبق الآن ما �صيتطبقه العامل بعد 10 
�صعادة  واأ���ص��ار  الق�صائي.  امل��ج��ال  يف  �صنوات 
جلنة  رئي�س  �صيف  اإبراهيم  اأحمد  القا�صي 
اأن الع�صف   ،X10 حماكم دبي ملبادرة دبي 
كبري  جانب  على  مقرتحات  ناق�س  الذهني 
م��ن الأه��م��ي��ة، وم���ب���ادرات خ��الق��ة �صت�صهم 
والرتقاء  الق�صائية  اخل��دم��ات  تطوير  يف 
القيادة  توجيهات  مع  يتوافق  مبا  بقدراتها 
الر�صيدة يف هذا املجال كما مت التطرق اإىل 
مناذج  لتطبيق  وا�صحة  عمل  اآل��ي��ات  و���ص��ع 
امل�صتقبل،  �صناعة  اإىل  وال�صعي  م�صتقبلية 
م����ن خ�����الل ج������ودة اخل����دم����ات واله���ت���م���ام 
باملتعاملني واإ�صعادهم، لتكون تلك اخلدمات 

التعامل مع طبيعة  ق��درة ومرونة يف  اأك��ر 
واإيجاد  امل�صتقبلية،  واملتطلبات  امل��ت��غ��ريات 
رئي�س  وذك���ر  للتحديات.  املبتكرة  احل��ل��ول 
جل��ن��ة حم��اك��م دب���ي مل��ب��ادرة دب���ي X10، اأن 
دبي  مل��ح��اك��م  الأوىل  ال��ع�����ص��ف  ج��ل�����ص��ة  ه���ذه 
ال��ط��الب جل��م��ع املقرتحات  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
على  حت��ر���س  اللجنة  واأن  الآراء،  وت��ب��ادل 

خالل  من  املجتمع  �صرائح  بجميع  الإلتقاء 
قدر  اأك���رب  اإىل  للو�صول  الو�صائل  خمتلف 
ت�صب  اأن  �صاأنها  من  والتي  املقرتحات،  من 
يف و�صع تغريات يف املجال الق�صائي يف اإمارة 
دب���ي وحم���اك���م دب���ي ع��ل��ى وج���ه اخل�صو�س 
ب�10  ال��ع��امل  اإ���ص��ت��ب��اق  يف  �صت�صاهم  وال��ت��ي 

�صنوات. 

 

�صح الكالم 

ال��وزارة يف  قبل  الرتبوي من  للميدان  اليوم من غربلة  ما يحدث 
�صورة اإخ�صاع املعلمني لختبارات تخ�ص�صية ، وما ت�صعى اليه وزارة 
للمعلمني  م��ربرات��ه  الطرفني  فلكال   ، ي��ربره  ما  له  حاليا  الرتبية 
والتطوير  التحديث  يف  م��ربرات��ه��ا  ول���ل���وزارة  للتخوف  م��ربرات��ه��م 
ال���وزارة  وان   ، نعم  ال�صبابية  ال�����ص��ورة  م��ن  متخوفون  املعلمون   ،
نهاية  م��ع  اإل  تبلغهم  ومل   ، اليه  ت�صعى  مل��ا  توؤهلهم  ومل  فاجاأتهم 
اأمامهم  وعر�صها  بطولها  ال�صنة  كانت  فيما  املا�صي  اخلمي�س  دوام 
 ، اختبارات  لأية  اأنف�صهم  واإع��داد  اإبالغهم لال�صتعداد  كان ميكنهم 
الوطنية  الجندة  موؤ�صرات  لتنفيذ  هدف  اأمامها  ال��وزارة  وقيادات 
الإم��ارات��ي��ة م��ن بني  اأن تكون الم���ارات وامل��در���ص��ة  ، يف  ومتطلباتها 
الدولية يف  الخ��ت��ب��ارات  النتائج يف  اف�صل  دول��ة يف حتقيق   15 ال��� 
اإخ�صاع  يف   ، حاليا  وتنفذه  الوزارة  اليه  ذهبت  فما  ولذا   ،2021
لختبارات  وم��ق��ي��م��ني  م��واط��ن��ني  تخ�ص�صاتهم  ب��ك��اف��ة  معلميها 
تخ�ص�صية ، له مربراته ووجهة نظر لها كل الحرتام ، وقد نفذته 
ال��وزارة من قبل مع معلمي اللغة الإجنليزية ، وتوا�صله اليوم مع 
باقي املواد للمعلمني املكلفني بتدري�س �صفوف تا�صع وعا�صر وحادي 
اإطار  يف   ، اجلميع  لت�صمل  تقييمها  و�صتوا�صل   ، ع�صر  وث��اين  ع�صر 
ان  ، من منطلق  فئات  وت�صنيفهم وفق  للمعلمني  اإ�صدار ترخي�س 
حت�صيل  م�صتوى  يف  ت��وؤث��ر  الرتبوية  العملية  يف  مهم  دور  للمعلم 
الطالب ، �صواء اأكانت تلك الختبارات التخ�ص�صية يف املادة العلمية 
، اأو ما يت�صل منها بطرائق التدري�س ، اأو اأ�صكال التفاعل مع املحيط 
العلمية  واحلقائق  واملعارف  بالعلوم  منها  يت�صل  ما  اأو   ، التعليمي 
، مثلهم يف ذلك كمثل الأطباء والطيارين الذين يخ�صعون ب�صفة 
دورية لختبارات تقييم لتجديد ترخي�صهم ، ملمار�صة املهنة و�صمان 
قبل  من  قيل  فما  وبالتايل  العاملية،  التطورات  اآخ��ر  يواكبون  اأنهم 
اأية  الختبارات  ه��ذه  نتائج  على  يرتتب  لن  اأن��ه   ، بالرتبية  قيادات 
بالطبع  وه��و   ، األ  لي�س  لطماأنتهم  امل�صكنات  ب��اب  ك��ان من  ق���رارات 
م�صداقية  هناك  تكون  اأن  ويفرت�س  وتف�صيال  جملة  �صحيح  غري 
، وما ذكرناه م�صبقا يوؤكد ذلك فلي�س من املعقول اأن يح�صل معلم 
على درجة متدنية يف املادة التخ�ص�صية للمادة العلمية ، وتتغا�صى 
الوزارة عنه وتقول لن يرتتب عليه اأية قرارات ، وما حدث من قبل 
معلمي  خ�صع  فعندما   ، دليل  خلري  الإجنليزية  اللغة  معلمني  مع 
اللغة الإجنليزية لنف�س الختبار ، واأعلن عن النتيجة قامت الوزارة 
املادة  معلمي  كبري من  بال�صتغناء عن عدد  الختبارات  نتائج  وفق 
املقيمني ، فيما املواطنني مت اإعفاوؤهم من تدري�س املرحلة الثانوية 
، وا�صتثمارهم يف تدري�س مراحل درا�صية اأقل ، على اأن يتم تاأهيلهم 
، وا�صتعا�صوا عنهم بخليط  فيما بعد واإخ�صاعهم لدورات تدريبية 
، ولذا  اأج���ان���ب  ت��ل��ك الخ���ت���ب���ارات واآخ���ري���ن  م��ن معلمني اج���ت���ازوا 
الأول  اليوم  من  املعلم  يعي  حتى  مطلوبة  وال�صفافية  فال�صراحة 
الذي يتعاقد فيه مع ال��وزارة ، اأنه غري مطالب فقط مبا يت�صمنه 
اخلارجي  ب��الط��الع  مطالب  واإمن��ا   ، املعلم  ودليل  املدر�صي  الكتاب 
للتطوير من اأدائه وتنمية مهاراته ، واإل ملا كانت الوزارة قد اأطلقت 
العاملية  واملعارف  للمعلومات  رواب��ط  ي�صم  وال��ذي  يامر  برناجمها 
واملراجع للمناهج وتبادل املعلومات ملن يرغب يف التثقيف والطالع 
املعلمني مل  العظمى من  الغالبية  اأن  الرتبية  ق��ي��ادات يف  واأك���دت   ،
اأن  اأك���دوا من قبل  ، كما  ي��زورون��ه  يعرفوا �صيئا عن يامر ه��ذا ومل 
اللكرتوين  بريده  ي�صتخدم  يفتح ومل  %80 منهم مل  اأك��ر من 
املعلمني ج��اءت منح�صرة يف عدم اجلاهزية وعدم  ، فيما تربيرات 
ال�صتعداد لهذه الختبارات ، وكذلك عدم اطالعهم على مناذج لها 
وعدم و�صوح معايري هذه الختبارات ، اأهي مهنية اأم تربوية اأم يف 
اأو خليط من هذا كله وقيا�س كل ذلك ،  اأو عقلية  مادة التخ�ص�س 
اأ�صف اىل ذلك غياب امل�صداقية وال�صفافية ، هل هي جمرد اختبارات 
اأم �صيرتتب على نتائجها ت�صنيف  فقط ولن يرتتب عليها �صيئا ؟ 
الوزارة  تو�صح  ؟ مل  وا�صتغناء  ترخي�س  اأم  ؟  للمعلمني  الرتخي�س 
تلقته  بالختبار  املدار�س  الذي و�صل  التعميم  ، حتى  �صيء  اأي  لهم 
اإدارات املدار�س نهاية دوام اخلمي�س املا�صي ، بعدما اأخذ املعلمون على 
قنوات التوا�صل يتخبطون وكل يدلوا بدلوه عرب قنوات التوا�صل 
بقيادات  الج��دى  وك��ان من   ، وادارات مدار�صهم  املعلمني  فيما بني 
العام  اأول  من  ال�صورة  يف  املعلمني  ي�صعوا  اأن  وم�صوؤوليها  ال���وزارة 
الدرا�صي ، لأن الوزارة بقياداتها وم�صوؤوليها بالطبع مل يفاجئوا بعد 
انتهاء ف�صلني درا�صيني ، باأنهم مطالبون بتحقيق اف�صل النتائج يف 
الختبارات الدولية ، ومن ثم فعلى الوزارة اأن تخ�صع كافة معلميها 
يف كافة املواد الدرا�صية ويف غ�صون �صهر وقبل انتهاء العام الدرا�صي 
من  ن�صيب  لهم  فكان  امل��دار���س  اإدارات  اأم��ا   ، تخ�ص�صية  لختبارات 
اإداء مهامهم كان له دور  اأن تقاع�صهم يف  اإذ قيل   ، �صماعة الأخطاء 
املدار�س غري  اليه نتاج وخمرجات عدد كبري من  كبري فيما و�صل 
ا�صت�صهلوا منح كل معلميهم  الذين  املدار�س  ، فمدراء  مر�صي عنه 
 ، لتح�صني   ح��اج��ة  يف  تقييم  مت��ام��ا  وغ���اب  ال��ت��وق��ع��ات  يلبي  تقييم 
حتى ل يطالبوا كمدراء مدار�س بو�صع خطة عالجية للمدر�صني 
احلا�صلني على تقييم يف حاجة لتح�صني ، اأو يتم م�صاءلتهم عن عدد 
الزيارات واملتابعات التي قاموا بها ملعلميهم على مدار العام وينك�صف 
امل�صتور ، بعدما تبني اأن مدراء مدار�س مل يزوروا معلميهم اأكر من 
املتابعة واختلط احلابل  ، وبالتايل غابت  العام  اأو زيارتني يف  زيارة 
بالنابل ، ولذا فال يعقل اأن يكون املعلم وحده هو املتهم الوحيد عن 
�صوء احلال والنتائج واملخرجات باملدار�س ، وي�صارع كل من كان باأن 
اجلميع  فليتحمل   ، امل�صئولية  وح��ده  املعلم  اأق�صد  ال�صماعة  يحمل 
معلم وويل اأمر وطالب واإدارة مدر�صية ومناطق تعليمية - باعتبار 
ما كان- ، وم�صوؤولني وقيادات بالوزارة يتحملوا جميعا امل�صوؤولية ، 
اأي�صا عن  ومن منطلق ال�صفافية وامل�صداقية ملاذا مل تعلن ال��وزارة 
نتائج اختبارات الكفاءات القيادية حتى اليوم والذي مت منذ عامني 
؟، و�صمل كافة منت�صبي الرتبية من قيادات وم�صئولني وموظفني 
 ، وم�صاعديهم  املدار�س  وم��دراء  التعليمية  واملناطق  ال��وزارة  دي��وان 
ومل يرتتب على نتائج اختبارات الكفاءات القيادية تلك اأية قرارات 

�صواء بال�صلب اأو اليجاب. 
حم�سن را�سد
R_dubai2005@yahoo.com

الختبارات 
وم�ستقبل امليدان 

•• عجمان-وام:

اكدت جلنة القيادة العليا للمنطقة الأمنية بعجمان عملها على 
املائة  80 يف  بن�صبة  املتعاملني يف مراكز اخلدمة  خف�س عدد 
من خالل زيادة عدد م�صتخدمي التطبيقات الذكية وتكري�صها 
والدقة، واجلودة  ال�صرعة،  لتحقيق  املتعاملني  كافة  يف خدمة 

وتقدمي خدمات بفعالية عالية لإ�صعاد املتعاملني. 
جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة مببنى القيادة العامة ل�صرطة 
ع��ج��م��ان ب��رئ��ا���ص��ة ���ص��ع��ادة ال���ل���واء ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب��ن عبداهلل 
حممد  العميد  وبح�صور  عجمان،  �صرطة  ع��ام  قائد  النعيمي 

و�صوؤون  الإق��ام��ة  اإدارة  ع��ام  مدير  النعيمي  علوان  بن  عبداهلل 
عام  مدير  ال�صام�صي  جمالد  جا�صم  را�صد  والعميد  الأج��ان��ب، 
اأحمد  عبداهلل  والعميد  بالإنابة  بعجمان  امل��دين  الدفاع  اإدارة 
احلمراين نائب قائد عام �صرطة عجمان، والعميد عبد العزيز 
علي ال�صام�صي مدير عام اإدارة العمليات ال�صرطية، وعدد من 
اإجنازات  ناق�س الجتماع  ب�صرطة عجمان كما  الإدارات  مدراء 
للمنطقة  امل�صرتكة  الأخ����رى  امل�صاريع  وبع�س  التميز  ف��ري��ق 
الأمنية فيما اعرب قائد عام �صرطة عجمان عن �صكره لأع�صاء 
املبذولة  جهودهم  على  الأمنية  للمنطقة  العليا  القيادة  جلنة 

يف العمل.

املنطقة االأمنية بعجمان تعمل على خف�ض عدد 
املتعاملني يف مراكز اخلدمة 80 %
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جلنة القيادة ب�شرطة ال�شارقة تعقد اجتماعها الثاين لعام 2017 
•• ال�صارقة-وام:

اطلعت جلنة القيادة ب�صرطة ال�صارقة يف اجتماعها الثاين 
لعام 2017 .. على اأبرز موؤ�صرات املرحلة القادمة على 
واأهم  مواجهتها  املطلوب  الأمنية  التحديات  م�صتوى 
الجتماع  .وعقد  معها  التعامل  ينبغي  التي  الظواهر 
قائد  ال�صام�صي  الزري  �صيف  العميد  برئا�صة  اأم�س  اأول 
عام �صرطة ال�صارقة وح�صره العميد عبد اهلل مبارك بن 

عامر نائب قائد عام �صرطة ال�صارقة .

العمليات  ع����ام  م���دي���ر  ب���ي���ات  را����ص���د  وال��ع��م��ي��د حم��م��د 
ال�صرطية .

العمليات  ع����ام  م���دي���ر  ����ص���امل اخل���ي���ال  ع��ل��ي  وال��ع��م��ي��د 
مدير  نائب  ال�صويدي  عمرعبداهلل  والعميد  املركزية 
نائب  ال�صريف  عارف  والعميد  ال�صرطية  العمليات  عام 
ب�صرطة  الإدارات  وم��دراء  املركزية  العمليات  عام  مدير 

ال�صارقة .
وما  ال��ق��ي��ادة  للجنة  الأول  الج��ت��م��اع  تو�صيات  وناق�س 
على  تنفيذها  ونتائج  اإجرائية  خطوات  من  ب�صاأنها  مت 

 . امل��خ��ت��ل��ف��ة  الخ��ت�����ص��ا���س  وج���ه���ات  الإدارات  م�����ص��ت��وى 
املدراء  قدمها  التي  التقارير  من  ع��ددا  ا�صتعر�س  كما 
تنفيذ  وم��راح��ل  ب��اإدارات��ه��م  العمل  �صري  ح��ول  العامون 

اخلطط املرحلية املو�صوعة ل�صنة 2017 .
عقد  ال��ذي  الجتماع  ختام  يف  ال�صام�صي  العميد  واأك��د 
ب��ذل وم�صاعفة  ال���ص��ت��م��رار يف  ال��ق��ي��ادة ���ص��رورة  مبقر 
املر�صومة  ل��الأه��داف  حتقيقا  كافة  املجالت  يف  اجلهود 
اأمن  حماية  يف  الر�صيدة  القيادة  لتطلعات  وا�صتجابة 

الوطن وتعزيز ا�صتقراره وتقدمه .

منطقة ام القيوين القدمية .. روح املكان وذاكرة االإن�شان
•• ام القيوين-وام:

يفوح من منطقة ام القيوين القدمية عبق تراث 
الأج������داد ال��ت��ل��ي��د وك���ل ح��ب��ة رم���ل ف��ي��ه��ا تتحدث 
اأم��واج��ه��ا ق�ص�س  ال��ذك��ري��ات وحت��ك��ي  اآلف  ع��ن 
مب�صاكن  وحتفل  بها  ا�صتقروا  الذين  الغوا�صني 
ال�����ص��ي��ادي��ن ال��ذي��ن خم���روا ع��ب��اب ب��ح��ره��ا الغني 
اأركانها  ل��ت��وف��ري ق���وت ي��وم��ه��م ويف ك��ل رك���ن م��ن 

ي�صدك احلنني اإىل حقبة البناء ب الطني .
اأقدم  م��ن  القدمية  القيوين  ام  منطقة  وتعترب 
اهلل  حباها  مل��ا  وذل���ك  بال�صكان  امل��اأه��ول��ة  امل��ن��اط��ق 
كانت مالذا  وال���ص��ت��ق��رار حيث  الم��ن  نعمة  م��ن 
اآمنا لل�صيادين والبحارة والتجار الذين يركبون 
اأن  اأنحاء املعمورة كما  ال��رزق يف  البحر بحثا عن 
وامل�صهورة حولها  الكثرية  اللوؤلوؤ  وجود مغا�صات 
�صفن  ك��ل  لن��ط��الق  وم��رك��زا  ناب�صا  قلبا  جعلها 

الغو�س بحثا عن اللوؤلوؤ.
ال��ق��دمي��ة �صالتهم يف  ب��امل��ب��اين  امل��ول��ع��ون  وي��ج��د 
مازالت  وال���ت���ي  ال��ق��دمي��ة  ال��ق��ي��وي��ن  ام  م��ن��ط��ق��ة 
�صوارعها ال�صيقة حتت�صن مئات املنازل القدمية 
التي ي�صل عمر بع�صها اإىل 200 عام اأطلق عليها 
ابناء  م��ن  م�صيدوها  ي�صميها  ك��م��ا  خم���ازن  ا���ص��م 
هذه  اأغ��ل��ب  وم��ازال��ت  املدينة  وموؤ�ص�صي  املنطقة 
�صيدوها  الذين  اأ�صحابها  اأ�صماء  حتمل  امل��خ��ازن 

يف املا�صي.

املنازل الطينية تلملم اأ�سرار الع�سور الغابرة ..
والدالف اإىل موقع منطقة ام القيوين القدمية ل 
يرى حدودا معينة لعبق املا�صي فمنازلها الطينية 
وت�صكل  ال��غ��اب��رة  الع�صور  اأ���ص��رار  مللمت  العتيقة 
ي�صردها  ال��ت��اري��خ  م����ازال  ل��ع��الق��ة  ودف��ئ��ا  تناغما 
باقية  وابراجها  وح�صنها  املتعاقبة  الأجيال  على 
و�صورها  املنطقة  اأح���داث  ���ص��ريورة  على  �صاهدة 
كانت  كبرية  تاريخية  بوابة  و�صطه  �صاخما  يقف 
مم���را لأن���ا����س ا���ص��ت��وط��ن��وا ف��ي��ه��ا وع����ربوا تاركني 

الكثري من الذكريات والآثار.
وهو  وال��ط��ني  اجل�س  حقبة  املنطقة  يف  وي�صدك 
ذلك العمر الذي عا�صه اآباوؤنا والبع�س منا عا�س 
اأواخره عندما كنا �صغارا جنوب اأحيانا يف �صوارع 
احلي نت�صابق الو�صول اإىل املرجحانة الأرجوحة 
التي  والع�صا  ال�����ص��در  �صجرة  اأع��ل��ى  م��ن  املتدلية 
اأغ�����ص��ان��ه��ا لي�صقط ال��ن��ب��ج ال��ن��ب��ق او  ن�����ص��رب ب��ه��ا 
الكنار و�صجرة اللوز بالقرب منها تزدان بثمرتها 

البي�صاء اأو احلمراء.
ذهب زمن الطني واجل�س وبقيت اأحلى ذكرياته 
قلوبنا  وتع�صر  حينا  ت�صحكنا  م�صاعرنا  تدغدغ 
اآخ�����ر.. ت���رى مل���اذا ك��ل ه���ذا احل��ن��ني القوي  حينا 
ل���ذاك ال��زم��ن م��ع ك��ل م��ا ف��ي��ه م��ن ع���وز و���ص��ح يف 
الإمكانيات؟!! هو حب �صادق من الأعماق لبيت 
وت�صييد  وال��ل��وز  وال��ت��ني  ال�صدر  ول�صجرة  الطني 
املخيلة  الذكريات اجلميلة على م�صاحات  �صروح 
اأن���ف���ك ك��ل��م��ا وجلت  وت�����ص��ل��ل رائ���ح���ة ال��ط��ني اإىل 

ق�صرا اأو بيتا من بيوت اجل�س والطني القدمية 
وال�صوق  احلنني  ذلك  النف�س  اأعماق  يف  وينتابك 
جدار  فكل  بحميمية  بها  اللت�صاق  اإىل  اجليا�س 
ت�صرخ  فيها  زاوي���ة  وك��ل  املتهالكة  ج��دران��ه��ا  م��ن 
بل�صان ال�صمت تريد اأن تروي لك ق�صتها وتبوح 
مبكنون اأ�صرارها التي كادت تتال�صى يف غيابة جب 
املا�صي وتلح عليك تلك الأحا�صي�س عندما يرتبط 
من  مهمة  ب�صخو�س  اأو  تاريخية  بحادثة  املبنى 
العامل القدمي مثل: ح�صن ام القيوين يف منطقة 
ام القيوين القدمية الذي كان مقر احلكام ولزال 
بناء  ق�صة  فيه  وتتجلى  القدمي  تاريخها  خم��زن 
مدينة ام القيوين بكل اأبعادها حتى لتكاد ت�صمع 
���ص��دى ���ص��وت احل��را���س ام���ام احل�����ص��ن واأ�صوات 

املوؤ�ص�صني رحمهم اهلل  يف خيالك.
من  واح���دة  ال��ق��دمي��ة  القيوين  ام  منطقة  وت��ع��د 
املكان  روح  بني  جتمع  حيث  الثرية  املناطق  اهم 
على  عيان  �صاهد  وتعترب  الطني  زم��ن  وذك��ري��ات 
الو�صي  ان��ه��ا  كما  امل��ك��ان  ت��اري��خ  م��ن  حقبة مهمة 
مبجموعة  وتتميز  وتقاليدها  املدينة  ت��راث  على 
اخلريان  حتت�صنها  حيث  الفريدة  ال�صمات  م��ن 
ال��ب��ح��ري��ة واجل����زر وت��ط��ل ع��ل��ى ال�����ص��ه��ل الرملي 

الداخلي.

ام القيوين القدمية.. موقع بحري �سرف.
البحر  على  القدمية  القيوين  ام  منطقة  وتقع 
يف اخ���ر ج��ه��ة ال�����ص��م��ال ال��غ��رب��ي وي��ح��ده��ا خ���ور ام 
القيوين من جهة ال�صمال وال�صرق ومن اجلنوب 
فيها  �صرب  كل  ط��ال  التطور  ولأن  القدمي  ال�صور 
فرتكوا  عاما  خم�صني  نحو  قبل  �صكانها  هجرها 
البيوت وامل�صاجد والدكاكني وانتقل الكثري منهم 
اإل  لل�صكن يف املنازل احلديثة والأحياء اجلديدة 
حكايات  �صاطئها  رم��ال  حتت  تخفي  مازالت  اأنها 
الذي  البحر  مياه  فوق  وت�صبح  والغو�س  ال�صيد 
ي��ل��ف��ه��ا م���ن ك���ل ���ص��وب ���ص��رية جم��ت��م��ع بالكامل 
عا�س بني احيائها املختلفة وجتمع اأهلها ملمار�صة 
ال���ق���دمي وجت���م���ع���وا على  جت���ارت���ه���م يف ���ص��وق��ه��ا 
�صاطئها لرحلة الغو�س ال�صنوية بينما عا�صوا يف 
التكافل  عنوانها  اجتماعية  حياة  املنطقة  داخ��ل 

والرتاحم والتعاون.
القرن  منت�صف  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا  ي��رج��ع  وامل��ن��ط��ق��ة 
ال��ث��ام��ن ع�����ص��ر امل���ي���الدي وت��ع��د الأك����ر ���ص��ه��رة يف 
وخ��رج منها  الأق���دم عمرانيا  اأنها  بحكم  الإم���ارة 
العديد من رجال العلم والفكر والدين وارتبطت 
بها اأحداث كثرية وكذلك اخلرافات التي مازالت 

ترتدد.
وتعد املنطقة قلب ام القيوين الناب�س بالأ�صالة 
علي  اآل  قبيلة  اإىل  �صكانها  يعود  حيث  وال��ت��اري��خ 
وعا�صوا يف موقع ال��دور منذ اأكر من مئتي عام 
رغم ان تاريخه يعود اإىل 2000 �صنة من القرن 

الأول حتى الرابع امليالدي.
وذل����ك امل��وق��ع الث����ري ي��ق��ع ع��ل��ى م�����ص��اف��ة ع�صرة 
نقلوا  املدينة احلايل ثم  �صرق مركز  كيلومرتات 

ام  اأه���ل  انتقل  ث��م  م��الح  ج��زي��رة  اإىل  عا�صمتهم 
ال�صينية  اإىل و���ص��ط ج��زي��رة  ب��ع��د ذل���ك  ال��ق��ي��وي��ن 
القدمية  القيوين  ام  منطقة  اإىل  بعدها  ورحلوا 
فيها  وعا�صوا  لهم  وعا�صمة  م�صتقرا  واتخذوها 

منذ منت�صف القرن الثامن ع�صر.
وع��ل��ى م���ر ال���زم���ن اأج���م���ع ال��ب��اح��ث��ون واخل����رباء 
اأن منطقة ام  ال��ت��اري��خ والآث�����ار ع��ل��ى  م��ن ع��ل��م��اء 
ال��ق��ي��وي��ن ال��ق��دمي��ة ه��ي م��دي��ن��ة ب��ح��ري��ة �صرفه 
ارت��ب��ط��ت ارت��ب��اط��ا وث��ي��ق��ا ب�����ص��اح��ل اخل��ل��ي��ج واإذا 
ي�صكل  لوجدناه  البحري  تاريخها  اأهمية  تتبعنا 
جل تاريخ املدينة قدميا وحديثا بل وتعدى ذلك 
ليرتك ب�صمة قوية يف تاريخ املنطقة فقد قامت 
ب��ه��ا ح�����ص��ارة ع��ري��ق��ة واأ���ص��ب��ح��ت حم��ط��ة لل�صفن 
وبقية  راأ���س اخلليج  ما بني  ت�صل  التي  التجارية 
والهند  عمان  اإىل  اجلنوبية يف طريقها  الأج��زاء 

و�صرق اأفريقيا.
اإىل ذلك اعلن املركز الوطني الفرن�صي لالأبحاث 
اكت�صاف  عن   2012 العام  منت�صف  يف  العلمية 
علماء اآثار فرن�صيني اأقدم لوؤلوؤة طبيعية يف تاريخ 
الب�صرية يف موقع الدور والذي يعود تاريخه اإىل 
الع�صر احلجري احلديث ورجحوا اأنها ترجع اإىل 

حوايل 7500 عام.
تعود   14 بالكربون  التاريخ  بح�صب  ان��ه  واأك���دوا 
ت�صكل  امليالد مما يجعلها  قبل  �صنة   5500 اإىل 
بالتايل اأقدم لوؤلوؤة طبيعية اأثرية معروفة حاليا 

يف �صبه اجلزيرة العربية ويف العامل باأ�صره.

ح�سن ام القيوين روح املكان وذاكرة التاريخ.
املعامل  من  العديد  القدمية  القيوين  اأم  وت�صم 
من  والعديد  القدمي  كال�صور  الأثرية  والأم��اك��ن 
املنطقة  ت��اري��خ  تعك�س  ال��ت��ي  واحل�����ص��ون  ال��ق��الع 
كانت  والتي  القيوين  اأم  قلعة  مثل:  وح�صارتها 
ح�صنا للحكام القدامى ومركزا للمدينة القدمية 
والآن  لل�صرطة  م��رك��زا  بعد  فيما  اأ�صبحت  وق��د 
املكت�صفات  من  العديد  على  يحتوي  متحف  هي 

الأثرية يف الإمارة.
له  املغفور  عهد  اإىل  احل�صن  ان�صاء  تاريخ  ويعود 
ال�صيخ را�صد بن ماجد املعال الذي اأر�صى دعائمه 
1768 وورد ذكر احل�صن يف كتاب دليل  يف عام 

اخلليج اجلزء الأول من الق�صم التاريخي.
ح�صن  بناء  املعال  ماجد  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ  وق��رر 
للعائلة  و�صكنا  حلكمه  مقرا  ليتخذه  القيوين  ام 
احل��اك��م��ة اآن����ذاك وك���ان ال��ه��دف ال��رئ��ي�����ص��ي لبناء 
احل�����ص��ن ل��ي��ك��ون ق���وة دف��اع��ي��ة ل���الإم���ارة ���ص��د اأي 
اع����ت����داءات خ��ارج��ي��ة وي��ظ��ه��ر ه���ذا ال���ه���دف جليا 
ال��ب��ن��اء حيث  ل��ه��ذا  امل��ع��م��اري  ووا���ص��ح��ا يف ال�صكل 
تتجلى فيه العمارة الدفاعية كون ال�صيخ را�صد بن 
ماجد املعال رجل حرب وعلى دراية بفنون القتال 

وذا �صخ�صية قوية و�صاحب اخالق حميدة.
ليكونوا  حوله  م��ن  القبائل  يوحد  اأن  وا�صتطاع 
جم��م��وع��ة م��رتاب��ط��ة م���ت���اآزرة حت��م��ي نف�صها من 
اأي اع��ت��داء عليها ب��را وب��ح��را وم��ن هنا ج��اء بناء 

احل�������ص���ن ال������ذي ك�����ان م���ث���ل غ�����ريه م����ن ح�صون 
الإمارات و�صيلة للدفاع عن البالد و�صد الأخطار 
اأن تتعر�س لها وهو ما يبدو وا�صحا  التي ميكن 
يف التخطيط املعماري للح�صن الذي ينت�صب اإىل 
اأ�صلوب العمارة الدفاعية اخلليجية التي حتقق يف 

العادة �صروط الأمن واملنعة.
ومت حتويله يف عام 2000 اإىل متحف له مكانة 
خا�صة يف ذاكرة اأهلها لأنه ي�صم تاريخا ل ين�صى 
ومن هنا فاإن اأهميته ل تكمن يف حدود معرو�صاته 
فح�صب بل يف اأهميته كنموذج لفن املعمار املزدهر 
تراث  املتحف  ويخت�صر  الم���ارات  يف  القدم  منذ 
املنطقة كافة ويتميز باحتوائه على كم هائل من 

مفردات الرتاث املادي.

البراج والقالع وال�سوار.. �سموخ وعبقرية الأجداد.
ومتتلك منطقة ام القيوين القدمية ارثا ثقافيا 
م��ن الب����راج وال��ق��الع وال���ص��وار ال��ت��ي ع��ربت عن 
ك�صاهد  تنت�صب  وه��ي  الأج���داد  وعبقرية  �صموخ 

حي على احل�صارة التليدة.
احتياطاتها  امل��ن��ط��ق��ة  ت��اأخ��ذ  ان  الطبيعي  وم���ن 
ب�صبب  القبائل  غ��زو  او  هجمات  اي  م��ن  حت�صبا 
انعدام المن اآنذاك وكان من ال�صروري ان تقوم 
وكان  لها  احلماية  تكفل  التي  الو�صائل  بجميع 
قيامها  ال��ع��دوان هو  ملنع  لها  متاحة  و�صيلة  خري 
املباغته  الهجمات  �صر  عنها  ت���دراأ  اأ���ص��وار  ببناء 
املا�صي  تاريخها  املنطقة خالل  اهل  ف��اأن  ولذلك 

قاموا ببناء �صور ليفي بالغر�س.
وتعترب  ج��دا  كبرية  اأهمية  الأ���ص��وار  تكت�صب  كما 
ول�صور  مدينة  لكل  الأول  والأم����ن  ال��دف��اع  خ��ط 
هي:  ثالثة  اأب���راج  القدمية  القيوين  ام  منطقة 
ب��رج ال��ل��ي��وارة ال��ذي يقع ناحية اخل��ور وه��و اأهم 
املدينة ا�صافة اىل  ال�صور لقربه من بوابة  اأب��راج 
ال���ربج ال��و���ص��ط��اين وي��ق��ع يف و���ص��ط ال�����ص��ور وبرج 

اللزمية الذي يطل على البحر مبا�صرة.
ف��ال�����ص��رف��ات كانت  اأغ���را����س دف��اع��ي��ة  ول��ك��ل منها 
ت�����ص��ت��خ��دم ل����الط����الع وامل����راق����ب����ة م����ن اج�����ل درء 
الأبراج  وت�صتخدم  الآب��ار  مياه  وحماية  الأخطار 
الربية  والقوافل  ال�صفن  لتوجيه  ودليل  كمنارة 

والبحرية.
ويعود تاريخ بناء �صور اأم القيوين اإىل عام 1820 
يف عهد ال�صيخ عبداهلل بن را�صد املعال ويقع بني 
مغلقا  جنوبا  اخل��ور  حتى  �صمال  العربي  اخلليج 
وتتخلله  الإم��ارة  الوحيد يف  الياب�صة  بذلك ممر 
ال�صباح  عند  تفتح  كانت  التيك  خ�صب  من  بوابة 
وتغلق عند غروب ال�صم�س اأما ارتفاع جداره فيبلغ 
حوايل 3 امتار تتخلله املزاغل العمودية والأفقية 
واملربعة اأما مواد بنائه فهي من احلجارة البحرية 

بالإ�صافة اإىل اجل�س كمادة رابطة.
و يوؤكد املواطن �صعيد خليفة اآل علي ان منطقة 
ام القيوين القدمية اأو كما تعرف اليوم ب� البالد 
القيوين  اأم  اإم����ارة  مناطق  اإح���دى  ه��ي  ال��ق��دمي��ة 
وكانت م�صكونة من قبيلة اآل علي وهي اليوم عبارة 

عن مكان اأثري وحتتوي املنطقة على الكثري من 
حتمل  زال��ت  ما  التي  والبيوت  املهجورة  امل�صاكن 

اأ�صماء �صاكنيها من كبار التجار وغريهم.
اأماكن  اأ�صهر  من  التجار  بيوت  تعترب  وي�صيف: 
وكانت  مميزة  طريقة  على  بنيت  لأن��ه��ا  املنطقة 
ال���ط���ني الأح����م����ر واجل�س  ت��ب��ن��ى م����ن  ال���ب���ي���وت 
وتقوى  ال�صدفية  والأحجار  املرجانية  واحلجارة 
من اخلارج بجذوع النخل واخل�صب وك�صف علماء 
اأ�صا�س  البيوت كانت تبنى على  اأن  البناء  وخرباء 
اأكر  يبنون  ك��ان��وا  لذلك  احل���راري  ال��ع��زل  فكرة 
ب��اأخ�����ص��اب اجلندل  ال�����ص��ق��وف  م��ن طبقة وي��ب��ن��ون 
وكانوا  اأفريقيا  من  ي�صتوردونها  التي  والبامبو 

يبنون البيوت على م�صافات مت�صاوية.
يحكي  مهم  م��زار  بانها  املنطقة  علي  اآل  وي�صف 
كانت  وق��د  املختلفة  الع�صور  عرب  الإم���ارة  تاريخ 
حيث  وال�����ص��اروج  الطني  م��ن  تبنى  فيها  البيوت 
تناقل الأب��ن��اء من الآب��اء والأج���داد ه��ذه احلرفة 
التي بداأت ت�صمحل مع وجود مواد البناء احلديثة 
ال��ت��ي ح��ل��ت ت��دري��ج��ي��ا حم���ل ال���ط���اب���وق الطيني 
ام  ينت�صر يف منطقة  ان��ه  اإىل  وي��ن��وه  وال�����ص��اروج. 
التقليدية  امل�صاكن  الكثري من  القدمية  القيوين 
والتي تتميز بالنمط املعماري اخلليجي من حيث 
بخوت  ب��رج  اهمها:  من  والتي  والبناء  الزخرفة 
وه���و ب���رج ب��ن��ي م��ن احل��ج��ارة ال��ب��ح��ري��ة واجل�س 
البيئة املحيطة  املتوفرة يف  املواد  وال�صاروج وهي 
اإىل جانب خ�صب ال�صندل امل�صتخدم يف ال�صقوف 
البحري منارة  الطراز  ال��ذي يحمل  ال��ربج  ويعد 
�صاحل اخلليج  يقع على  لل�صفن واحلرا�صة حيث 

العربي يف ميناء ام القيوين.
البيت  القدمية  البالد  يف  يوجد  اي�صا  وي�صيف: 
اللبنة مبواجهة  البحري ويقع حتديدا يف فريج 
البحر واأ�ص�صه حكام ام القيوين اآنذاك ومت بناوؤه 
اأدوات  من اجل�س وكان الغر�س من بنائه حفظ 
للحماية  مدفعا   16 وي��ح��وي  وال�صيد  الغو�س 
ال��ل��ب��ن��ة مدفعان  ف���ري���ج  ي���وج���د يف  ك�����ان  ب��ي��ن��م��ا 
للمنا�صبات والأعياد ومن املباين الأخرى املعروفة 

يف املنطقة الفر�صة امليناء القدمي .

جمتمع الرتاحم والت�سامن.
املنطقة  ���ص��ك��ن  ال�����ذي  امل��ج��ت��م��ع  ان  ع��ل��ى  و����ص���دد 
القدمية معروف عنه الرتاحم واملودة وال�صداقة 
والت�صامن والتعاطف والت�صامح ويعترب منوذجا 

اأفراده  فيما بني  تزدهر  الذي  ال�صالح  للمجتمع 
الف�صائل يف ال�صراء وال�صراء بحيث يتعلق بهم كل 
من عرفهم وعاي�صهم ولذلك فاإن ذلك املجتمع - 

بكل فئاته - ي�صتحق الحرتام والتقدير.
ال��ذي يزيد  ب��دوره يقول املواطن حميد بن ب�صر 
70 عاما واأح��د الذين ول��دوا وتربوا  عمره على 
يف منطقة ام القيوين القدمية انه ل ين�صى لهوه 
اأن احلياة  اإىل  ال��ل��ب��ن��ة.. لف��ت��ا  ف��ري��ج  وم��رح��ه يف 
ب�صفة ع��ام��ة ك��ان��ت ت��ق��وم على ال��غ��و���س وم��ا كان 

يجود به البحر على النا�س.
القيوين  ام  منطقة  �صكان  ت��اأث��ر  لقد  وي�صيف: 
القدمية يف فرتة ما قبل ع�صر النفط بعن�صرين 
وال�صحراء  ال��ب��ح��ر  ه��م��ا  ال��ب��ي��ئ��ة  م��ن  اأ���ص��ا���ص��ي��ني 
العادات  تكوين  يف  الكبري  الأث���ر  لهما  ك��ان  حيث 
الجتماعية  الرتكيبة  اإىل  بالإ�صافة  والتقاليد 

والبنية القت�صادية للمدينة.
ويتابع: كانت مهنتا الغو�س على اللوؤلوؤ والتجارة 
الغو�س  مو�صم  ففي  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  الرائجتني 
كما  ي�صوق  ثم  اخلليج  من  ي�صتخرج  اللوؤلوؤ  ك��ان 
اإنتاجية �صغرية  القدمية م�صاهمة  للمدينة  كان 
الأغنام  ورع��ي  الأ�صماك  و�صيد  بالزراعة  خا�صة 
لذا  الإنتاج  الفائ�س من  وج��ود  اإىل  تفتقر  لكنها 
كان الهتمام املتزايد بعمليات التجارة التي كانت 

�صائدة يف ذلك الوقت.
واأ�صار اإىل اهم احياء منطقة ام القيوين القدمية 
وال��ت��ي اه��م��ه��ا ف��ري��ج ال�����ص��ي��وخ وال��ل��ب��ن��ة والف�صت 
وال���ظ���ه���ر ومنطقة  وال����را�����س  وال���غ���ب  وال�������ص���وق 

اللزمية.
الزخرفة  ي��ت�����ص��م��ن  ك����ان  ال���ع���م���ران  اأن  واأو�����ص����ح 
القليل من  بيوت  تنفذ يف  كانت  التي  الإ�صالمية 
كانت  البيوت  بقية  لكن  التجارة  اأ�صحاب  النا�س 

مبنية من �صعف النخيل.
وقال اإنه انتقل من منطقة ام القيوين القدمية 
لكنه  اأخ������رى  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  ف����رتة ط��وي��ل��ة  م��ن��ذ 
ي����رتدد ع��ل��ي��ه��ا ي��وم��ي��ا لأن���ه���ا ���ص��اه��د ع��ل��ى الزمن 
اجلميل حيث يلتقي اأ�صدقاءه من اأيام الطفولة 
فيتذكرون طفولتهم وبقية رفاقهم وقت اأن كانوا 
ت�صيد  التي  البيوت اجلديدة  اإىل  يوميا  ينظرون 
كانت  بيوت  وه��ي  البحري  واحل��ج��ر  اجل�س  م��ن 
تفتح  حم��ال  ب��ه  ك��ان  ومعظمها  للبحر  متاخمة 
وال�صكر  القهوة  بها  وي��ب��اع  مبا�صرة  البحر  على 

والطحني والرز والقم�صة.

لالطالع على اأحدث الربامج والأنظمة املطبقة

دائرة املالية املركزية بال�شارقة ت�شتقبل وفدًا من مراكز التنمية االأ�شرية

بلدية دبي تنهي املرحلة االأوىل من مم�شى حتا بطول ت�شعة كيلومرتات

•• ال�صارقة-الفجر:

روؤي���ت���ه���ا يف حتقيق  م���ع  مت��ا���ص��ي��اً 
منظومة مالية قائمة على البتكار 
ل��ت��ع��زي��ز ال����ص���ت���دام���ة والزده�������ار، 
املركزية  امل��ال��ي��ة  دائ����رة  ا�صتقبلت 
بال�صارقة �صباح اخلمي�س وفداً من 
اإحدى  الأ���ص��ري��ة،  التنمية  م��راك��ز 
ل�صوؤون  الأعلى  املجل�س  موؤ�ص�صات 
على  لالطالع  بال�صارقة،  الأ���ص��رة 
اف�صل املمار�صات والتجارب املميزة 
ال�صرتاتيجي  ال��ع��م��ل  وم��ن��ظ��وم��ة 
الأنظمة  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  وامل�����ايل 
للدوائر  تقدمها  التي  واخل��دم��ات 

والهيئات احلكومية يف الإمارة. 
ح�صن  ف�������الح  ال�����دك�����ت�����ور  واأك����������د 
يف  الفني  املكتب  مدير  احل�صيني، 

فاعلة  اإدارة  اإىل  بالإ�صافة  امل��ايل، 
الت�صنيف  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ع���ام  ل��ل��دي��ن 

الئتماين لإمارة ال�صارقة. 
واأ�صار بدر اآل علي، مدير اخلدمات 
املركزية  املالية  دائ��رة  يف  امل�صاندة 
�صعت  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  بال�صارقة، 
روؤي��ة موحدة لتحقيق  اإىل تقدمي 
اأهدافها املالية ال�صرتاتيجية، مع 
الأنظمة،  م��ن  العديد  ا�صتحداث 
لتطوير  وال���ق���ن���وات،  وال����ربام����ج، 
ومتكني  الإم�����ارة،  يف  امل���ايل  الأداء 
احلكومية  واجل�����ه�����ات  ال�����دوائ�����ر 
وتطبيق  ت��ب��ن��ي  م���ن  ال�����ص��ارق��ة  يف 
احلكومية،  امل����ال����ي����ة  امل���ن���ظ���وم���ة 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  روؤي������ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
حاكم ال�صارقة واملجل�س التنفيذي 

لالإمارة.

يف  الدولية  املعايري  اف�صل  حتاكي 
املجال املايل واملحا�صبي.

التحديات  اه����م  ا���ص��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
التحول  ع��م��ل��ي��ات  ت����واج����ه  ال���ت���ي 
امل���ن���ظ���وم���ة  يف  ال�����ص����رتات����ي����ج����ي 
العمل  وال��ي��ات  واملحا�صبية  املالية 

ملعاجلتها.
عائ�صة  ق����ال����ت  ن���اح���ي���ت���ه���ا،  م�����ن 
التخطيط  مكتب  مدير  ع��ب��داهلل، 
نفتخر  الدائرة:  يف  ال�صرتاتيجي 
ال�����ص��راك��ة م���ع خمتلف  ب��ع��الق��ات 
والهيئات  وامل���وؤ����ص�������ص���ات  اجل���ه���ات 
واملحلية،  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ي��ة، 
�صبل  بحث  فر�صة  لنا  تتيح  والتي 
ال�صتدامة  اإىل  للو�صول  التعاون 
الإنفاق  ك���ف���اءة  وت��ط��وي��ر  امل��ال��ي��ة، 
مايل  اأداء  وحت��ق��ي��ق  احل���ك���وم���ي، 

بال�صارقة،  امل��رك��زي��ة  املالية  دائ���رة 
الوفد،  اأع�����ص��اء  ا�صتقباله  خ���الل 
تطبيق  ع���ل���ى  ال������دائ������رة  ح����ر�����س 
واملالية  الإداري����ة  الأنظمة  اأف�صل 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ل���روؤي���ة  حت��ق��ي��ق��اً 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي، 
الو�صول  اأجل  ال�صارقة، من  حاكم 
وكفاءة  ر�صيدة  مالية  �صيا�صة  اإىل 
اأداء  الإنفاق احلكومي لتحقيق  يف 
م����ايل م��ت��م��ي��ز م���ن خ����الل م����وارد 
ا�صتعر�س  وق���د  م��وؤه��ل��ة.  ب�����ص��ري��ة 
رح��ل��ة ال��ت��ط��وي��ر يف ال����دائ����رة من 
مت  وم�����ا   2017 اىل   2006
املتحققة  التميز  اجنازه وجمالت 
والقيمة امل�صافة التي حققت قفزة 
م��ن��ظ��وم��ة مالية  ب��ن��ائ  ن��وع��ي��ة يف 

التنمية  ت��ع��زي��ز  يف  ي�صهم  متمّيز 
م�صتوى  ع����ل����ى  الق����ت���������ص����ادي����ة 
قيم  اإىل  ا�صتناداً  كافة،  القطاعات 
والنزاهة،  والب����ت����ك����ار،  الب��������داع، 
ال����ت����ي مت����ّي����ز عمل  وال�������ص���ف���اف���ي���ة 

الدائرة .
وخ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي �صم ممثلي 
ومراكز  امل���رك���زي���ة  امل��ال��ي��ة  دائ������رة 
�صرح  تقدمي  مت  الأ�صرية،  التنمية 
وخططها  ال��دائ��رة،  ع��ن  تف�صيلي 
التطوير  وم�صرية  ال�صرتاتيجية 
امل���ت���وا����ص���ل���ة ف���ي���ه���ا، و������ص�����وًل اإىل 
لالأعوام  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  خطتها 
تت�صمنه  وم��ا   ،2018-2016
الدائرة  روؤية  اأهداف لتحقيق  من 
يف بناء منظومة مالية قائمة على 
الأداء  م�صتوى  وحت�صني  البتكار، 

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ب��ل��دي��ة دب���ي ان��ت��ه��اء املرحلة 
حتا  مم�����ص��ى  م�������ص���روع  م���ن  الأوىل 
ت�صعة  اإىل  ط���ول���ه���ا  ي��ب��ل��غ  وال����ت����ي 

كيلومرتات.
واأو�صحت بلدية دبي - يف بيان لها 
امل�صروع تقدم من خالله  اأن هذا   -
اإ���ص��اف��ة ن��وع��ي��ة م��ن ���ص��اأن��ه��ا تعزيز 
الأن�صطة ال�صياحية يف املنطقة ومن 
ثم دعم احلركة القت�صادية اإ�صافة 
ريا�صة  الت�صجيع على ممار�صة  اإىل 
اأكر  امل�صروع  بذلك  ليخدم  امل�صي 
م���ن ه���دف ���ص��م��ن اأه������داف اخلطة 

و�صوق اخل�صار  امل��زارع  بني  املمرات 
الكبري  حتا  �صد  ويعترب  وال��ف��واك��ه 
نقطة نهاية املرحلة الأوىل وبداية 

الق�صم الثاين من م�صروع املم�صى.
العو�صي  ���ص��ري��ف  خ���ال���د  واأع�������رب 
مل�صروع  التوجيهية  اللجنة  رئي�س 
دبي  بلدية  يف  حتا  منطقة  تطوير 
عن اعتزاز بلدية دبي باأن يكون لها 
منطقة  ق��درات  تعزيز  يف  اإ�صهامها 
امل�صروعات  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  ح��ت��ا 
املبا�صر  الإي����ج����اب����ي  امل��������ردود  ذات 
اخلطة  �صمن  املنطقة  اأه���ايل  على 
التنموية ال�صاملة التي اأطلقها قبل 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  اأ�صهر�صاحب 

التجديف  ري��ا���ص��ة  ل��ه��واة مم��ار���ص��ة 
ال�صغرية  ال�����ق�����وارب  ب���ا����ص���ت���خ���دام 

املعروفة با�صم قوارب الكاياك .
املتميز  مبوقعه  امل�صار  ه��ذا  ويتميز 
املرافق  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  ح��ي��ث مي���ر 
وامل���ن���اط���ق ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���ت���ي ميكن 
تلك  بني  وم��ن  بزيارتها  ال�صتمتاع 
املزارات قرية حتا الرتاثية التي تعد 
من اأهم املواقع ال�صياحية يف حتا مبا 
عريقة  تراثية  مكونات  من  ت�صمه 
الت�صاري�س  خمتلفة  �صدود  وثالثة 
ارتيادها  ع��ل��ى  ح��ت��ا  زوار  ي��ح��ر���س 
الطبيعية  ب��امل��ن��اظ��ر  وال���ص��ت��م��ت��اع 
اخلالبة املحيطة بها و حديقة التلة 

لتطوير منطقة  ال�صاملة  التنموية 
ح��ت��ا وال��ت��ي ي��اأت��ي ه���ذا امل�����ص��روع يف 
اأنه  اإىل  البلدية  واأ���ص��ارت  اإط��اره��ا. 
يكون  اأن  املم�صى  ت�صميم  يف  روع��ي 
والتنوع  الفريدة  للطبيعة  مالئما 

اجلغرايف اخلالب ملنطقة حتا.
 - الأوىل  امل��رح��ل��ة  م�����ص��ار  وي���رب���ط 
ال�صاحية -  با�صم مم�صى  واملعروف 
بني جمموعة من املعامل الطبيعية 
وامل���راف���ق احل��ي��وي��ة وم��ن��ه��ا م�صمار 
وم�صروع  الهوائية  ل��ل��دراج��ات  حتا 
حتا كاياك للقوارب الذي يعد اأحد 
املنطقة  يف  ال�صياحي  اجلذب  نقاط 
ي��وف��ره م��ن خ��دم��ات ترفيهيه  مب��ا 

خ�صراء  م�صطحات  من  ت�صمه  مبا 
طبيعية جبلية للنزهات واجلل�صات 
العائلية واملمرات اجلبلية واملالعب 
املخ�ص�صة  وامل���ن���اط���ق  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
وغريها  اأط��ف��ال  واأل��ع��اب  للعائالت 

من املرافق اخلدمية.
مرحلته  يف   - امل��م�����ص��ى  مي����ر  ك���م���ا 
ومير  امل������زارع  م���ن  ب��ع��دد   - الأوىل 
املعروفة  ال�صريعة  مبنطقة  كذلك 
ال�صهرية والتي  باأفالجها الرتاثية 
تعد من املعامل التاريخية الرئي�صة 
ملنطقة حتا ومنطقة �صوق اخل�صار 

والفواكه وم�صروع حتا 360.
وي��ت�����ص��م��ن امل��م�����ص��ى ال���ع���دي���د من 

وفد  ت��ف��ق��د  ال�����زي�����ارة،  ن��ه��اي��ة  ويف 
مراكز التنمية الأ�صرية مقر دائرة 
عن  تعرف  حيث  امل��رك��زي��ة،  املالية 
اأقرب على اأهم الإدارات والأق�صام، 
اآل��ي��ة ع��م��ل الربامج  واط��ل��ع ع��ل��ى 
وخ�صو�صاً  امل�صتخدمة،  التقنية 
)تكامل(،  احلكومي  امل��ايل  النظام 

ميثاء  ال�����ص��ي��دة  ق��دم��ت  ذل���ك  اإىل 
ال��ط��ن��ي��ج��ي، رئ��ي�����س ق�����ص��م امل�����وارد 
املركزية  املالية  دائ��رة  يف  الب�صرية 
�صرحا  يت�صمن  عر�صا  بال�صارقة، 
ح������ول ك��ي��ف��ي��ة ت���ط���وي���ر م����ه����ارات 
التطوير  وخ����ط����ط  امل����وظ����ف����ني، 

الوظيفي بالدائرة.

ونظام اإجناز ودفع ر�صوم املعامالت 
املختلفة من خالل منافذ اجلهات 
با�صتخدام  الإم����ارة،  يف  احلكومية 
واأبدى  الإماراتية،  الهوية  بطاقة 
اإع��ج��اب��ه��م بهذه  ال���وف���د  اأع�������ص���اء 
احلديثة  والأن����ظ����م����ة  اخل����دم����ات 

واملتطورة.

والطبيعية  الرتاثية  املقومات  من 
ال���ف���ري���دة ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب���ه���ا هذه 
اإىل لعب  ت��وؤه��ل��ه��ا  وال���ت���ي  امل��ن��ط��ق��ة 

ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�صتفادة  يوؤكد  رع��اه اهلل مبا  دب��ي 

دور اأك���ر اأه��م��ي��ة واأب��ل��غ اأث����را على 
ودولة  ل��دب��ي  ال�صياحية  اخل��ارط��ة 

الإمارات ب�صكل عام.
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قال اللواء علي عبد اهلل بن علوان 
راأ�س  ���ص��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي 
امل���روري���ة  اخل��ي��م��ة، ان احل������وادث 
انخفا�صاً  اخليمة  راأ���س  يف  حققت 
الن�صبي  امل�����ع�����دل  يف  م���ل���ح���وظ���اً 
احلوادث  عن  الناجتة  لالإ�صابات 
امل��روري��ة، خ��الل ال��رب��ع الأول من 
بن�صبة  2017م،  اجل����اري  ال��ع��ام 
بالربع  م��ق��ارن��ة   )  %  36.5  (
الأول من العام املن�صرم 2016م، 
مب��ج��م��وع ا���ص��اب��ات ب��ع��دد ) 90 ( 
اإ�صابة، فيما بلغ جمموع الإ�صابات 
للربع الأول خالل العام املن�صرم ) 
148 ( اإ�صابة، تنوعت بني البليغة 

واملتو�صطة والب�صيطة.
وي���رج���ح ق��ائ��د ع���ام ���ص��رط��ة راأ����س 
العوامل  م��ن  اخل��ي��م��ة، جم��م��وع��ة 
بدورها  ت�����وؤدي  ال���ت���ي  والأ����ص���ب���اب 
امل���روري���ة  احل�������وادث  ح�����دوث  اإىل 
والإ�صابات، حمذراً يف الوقت ذاته 

مثل  جتنبها  اإىل  اجلمهور  اأف���راد 
الطريق،  م�صتخدمي  تقدير  عدم 
وع���دم الل���ت���زام ب��خ��ط ال�����ص��ري، اأو 
ال���ت���اأك���د من  دون  امل�������ص���ار  دخ�����ول 
كافية  م�صافة  ت��رك  وع���دم  خ��ل��وه، 
ب���ني امل���رك���ب���ات، وع���ب���ور الإ�����ص����ارة 
وال�صرعة  احل����م����راء،  ال�����ص��وئ��ي��ة 
وتهور،  بطي�س  والقيادة  ال��زائ��دة، 
�صبيل  ع��ل��ى  الإط�������ار  ان���ف���ج���ار  اأو 
ال�صائقني  ع��ن��اي��ة  م��وج��ه��اً  امل���ث���ال، 
اإىل  ال�����ط�����ري�����ق،  وم�������ص���ت���خ���دم���ي 
وتقدير  واحل�����ذر،  احل��ي��ط��ة  اأخ����ذ 

الطريق والآخرين حق تقديرهم، 
واملمتلكات  احل��ق��وق  على  ح��ف��اظ��اً 
مو�صحاً  اجلميع،  اأرواح  و�صالمة 
امل����روري����ة  احل��������وادث  م�����ص��ك��ل��ة  اأن 
والإ�صابات الناجتة عنها، تعد من 
تواجه  التي  امل�صاكل  واأخ��ط��ر  اأه��م 
املجتمع، ذلك لأنها ت�صتنزف قدراً 
ك��ب��رياً م��ن امل����وارد ال��ب�����ص��ري��ة، كما 
اأنها تت�صبب يف خ�صائر اقت�صادية، 

واآثار اجتماعية كبرية.
واأو����ص���ح ق��ائ��د ع���ام ���ص��رط��ة راأ����س 
املعدل  ان���خ���ف���ا����س  اأن  اخل���ي���م���ة، 
لالإ�صابات  امل���ل���ح���وظ،  ال��ن�����ص��ب��ي 
املرورية  احل������وادث  ع���ن  ال��ن��اجت��ة 
اجلهود  اإىل  يعود  اخليمة،  ب��راأ���س 
�صرطة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ب���ذول���ة 
راأ�س اخليمة، يف التوعية املرورية 
الطريق،  وم�صتخدمي  لل�صائقني 
عليهم  ال���ت���اأك���ي���د  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
بقوانني  الل��ت��زام  على  با�صتمرار 
ال�����ص��ري وامل�����رور، واح�����رتام حقوق 

الآخرين .

•• راأ�س اخليمة – الفجر

برنامج  ن��ظ��م��ه��ا  ح��ل��ق��ة  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
ال��ع��ني ال�����ص��اه��رة الإذاع������ي ال����ذي يبث 
اإذاع���ة راأ����س اخليمة ، الآثار  اأث��ري  ع��رب 
الن�صرات  اأو  املل�صقات  ال�صلبية لظاهرة 
الرتويجية  الإع���الن���ي���ة  وامل��ط��ب��وع��ات 
واملوؤ�ص�صات  املن�صاآت  لبع�س  الدعائية 
وامل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة ع��رب ق��ي��ام مندوبي 
الدعائية  الإع��الن��ات  بتوزيع  ال�صركات 
اخلا�صة ب�صركاتهم على اأبواب املنازل اأو 
الأب��واب والزجاج  و�صعها على مقاب�س 
واجهات  اإىل  وت�صل  لل�صيارات  الأمامي 
املحالت ، اأو توزيعها على املرافق العامة 
اأو رميها على الطرق بطريقة ع�صوائية 
تنم عن عدم مراعاة للجوانب الأمنية 
والأخرى املتعلقة بالذوق العام ونظافة 
الطرق وت�صويه املنظر العام ، وذلك يف 
اأوقات خمتلفة ت�صل على مدار اليوم و 
�صعيه  الربنامج  واأك��د   ، كبرية  بكميات 
بهدف  التوعية  ت��ق��دمي  على  وح��ر���ص��ه 
تفادي الآثار ال�صلبية الناجتة عن تلك 
الطريقة الع�صوائية املخالفة خ�صو�صا 
بديلة  ت�صويقية  ق��ن��وات  وج���ود  ظ��ل  يف 
وو�صائل  التجارية  واملعار�س  كالأ�صواق 
الإعالم املرئية وامل�صموعة ، اإ�صافة اإىل 

الإنرتنت وغريها .
ازعاج املجتمع :

العقيد  م���ن  ك���ل  احل��ل��ق��ة  يف  وحت�����دث 
رئ��ي�����س مركز  حم��م��د عبيد اخل��اط��ري 

وفي�صل  ال�����ص��ام��ل  ال���دق���داق���ة  ���ص��رط��ة 
الرقابة  ق�����ص��م  م��دي��ر  ع��ل��ي��ون  ع��ب��داهلل 
القت�صادية  التنمية  بدائرة  التجارية 
ب��اأن��ه��ا ل ت�صكل  اأك����د اخل���اط���ري  ح��ي��ث 
ظ���اه���رة اأم���ن���ي���ة خ���ط���رية ، ب���ل ه���ي ل 
ت���ت���ع���دى �����ص����وى ك���ون���ه���ا ����ص���ل���وك غري 
ح�����ص��اري ي�����ص��ب��ب ازع����اج����اً ل���الأه���ايل ، 
م���وؤك���داً ع��ل��ى ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق مع 
الدائرة القت�صادية حول تعزيز الأمن 
والمان ، من خالل امل�صاركة التوعوية 
يف ن�صر الربو�صورات على اأفراد املجتمع 
وق��ائ��دي امل��رك��ب��ات وامل��ن�����ص��اآت واملحالت 

اخلاطئة  ال�صلوكيات  ح���ول  ال��ت��ج��اري��ة 
التي ينتهجها البع�س ، كما دعا اجلميع 
اإىل التعاون مع اجلهات املخت�صة حول 
تلك  م��ن مم��ار���ص��ة مثل  ع��دم متكينهم 
ب����الإب����الغ ال���ف���وري للحد  ال��ت�����ص��رف��ات 
ال�����ص��ل��وك يهدف  ب����اأن  م��ن��ه��ا ، م�����ص��رياً 
لرتويج  الأول  امل��ق��ام  يف  ال��دع��اي��ة  اإىل 
على  املل�صقات  ه��ذه  بو�صع  منتجاتهم 
اللوحات الإعالنية اخلا�صة باملجمعات 
وكذلك   ، املحالت  واجهة  اأو  التجارية 
ي��ت��م ت��ن��ب��ي��ه وت��وج��ي��ه ه���ذه ال��ف��ئ��ة على 
التجارية والأ�صواق واملطاعم  املجمعات 

الدعائية  امل���ن�������ص���ورات  ت����وزي����ع  ب���ع���دم 
اخلا�صة بالتخفي�صات واملنتوجات على 

املنازل واملركبات .

حلول امل�سكلة : 
وعن احللول لإنهاء هذه امل�صكلة يقول 
وتوعية  تكثيف  يف  تكمن  اأن��ه��ا  ع��ل��ي��ون 
امل��ج��ت��م��ع ب��ت��ل��ك امل�����ص��األ��ة ، وك��ذل��ك من 
ملنتجاتهم  ال��دع��اي��ات  ن�صر  يف  يرغبون 
اأو ما  اأو خ��دم��ي��ة  ���ص��واء ك��ان��ت جت��اري��ة 
اإىل  واإر����ص���اده���م  اأع���م���ال  م��ن  �صابههما 
اآلية  وو���ص��ع  ل��الإع��الن  املثالية  ال��ط��رق 

اإ�صافة اإىل التعريف بالكيفية   ، ن�صرها 
املنا�صبة  وال����ط����ري����ق����ة  ال�������ص���ح���ي���ح���ة 
املمرات  يف  الإعالنية  اللوحات  لتوزيع 
اآليات  لتحديد   ، وامل��ي��ادي��ن  وال�����ص��وارع 
حتفظ لالإمارة جمالها واأناقتها ، وبث 
و�صائل  جميع  عرب  التوعوية  الر�صائل 
الإعالنات  ن�صر  ي��ك��ون  لأن  ال��ت��وا���ص��ل 
م��ع��ي��ن��ة منا�صبة  اآل���ي���ة  وف���ق  ال��ت��ج��اري��ة 
بالوات�س  م�����ص��م��وع  ���ص��وت��ك  ن��ظ��ام  ع��رب 
توا�صل  كذلك   ، ب��ال��دائ��رة  اخل��ا���س  اأب 
قنوات   )4( عرب  اجلمهور  مع  الدائرة 
ات�صالية ومنها مبادرة العد�صة اللغوية 
حول  اجل��م��ه��ور  م��الح��ظ��ات  ل�صتقبال 
للوحات  واللغوية  الإمالئية  الأخ��ط��اء 
الدائرة  ا�صتقبلت  ح��ي��ث   ، الإع��الن��ي��ة 
ي���دل على  ن��ح��و )80( م��الح��ظ��ة مم��ا 
وحر�صهم  ومتابعتهم  اجلميع  تفاعل 
واأ�صار   ، املجتمع  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ع��ل��ى 
ل�صوق  م��راق��ب   )18( نحو  وج���ود  اإىل 
على  تعتمد  خطة  وف��ق  يعملون  العمل 
متا�صياً  القوانني  و�صن  الرقابة  فر�س 
 2007 ل���ع���ام   )7( رق�����م  ق����ان����ون  م����ع 
املعني يف و�صع نظام للحماية الرقابية 
، حيث  لأي مم��ار���ص��ة جت��اري��ة خ��اط��ئ��ة 
الربع الأول من  الدائرة خالل  �صجلت 
زيارة   )15،000( نحو   2017 ع��ام 
، م���وؤك���داً ع��ل��ى ���ص��رورة احل�����ص��ول على 
ترخي�س ملزاولة اأي مهمة وعمل جتاري 
مبا يف ذلك طباعة وتوزيع الربو�صورات 

والن�صرات.

•• اأبوظبي-وام:

العام  ال���ن�������ص���ائ���ي  الحت�������اد  اخ���ت���ت���م 
لبناء  ���ص��ام��ال  ت��دري��ب��ي��ا  ب���رن���اجم���ا 
الن�صاء  خ��ا���ص��ة  الإن�������ص���ان  ق������درات 
من  ومتكينهم  وال�صباب  والأط��ف��ال 
البتكار  وت�صجيع  املعرفة  حت�صيل 
وال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر ورب��ط��ه��ا مع 

التقنيات احلديثة.
الذي  التدريبي  الربنامج  وت�صمن 
ا�صتمر نحو ثالثة اأ�صابيع .. اأ�صبوع 
اأ���ص��ب��وع براعم  ال�����ص��غ��ري و  امل��ربم��ج 
حول  عمل  ور����س  وث���الث  امل�صتقبل 
الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  اأخ���الق���ي���ات 
الجتماعية  ال��ه��ن��د���ص��ة  وج����رائ����م 
و م��ل��ت��ق��ى ال��ت��ف��ك��ري الج��ت��م��اع��ي و 
التكنولوجيا  و  ال��ربجم��ة  م��اراث��ون 
اخل�صراء ومعر�س الأفكار النا�صئة 
الرقمي  الطفل  م��ب��ادرة  جانب  اإىل 
ال�����ذي ا���ص��ت��ه��دف الأط����ف����ال م���ن 8 
مهاراتهم  لتنمية  �صنوات   10 اإىل 
حل  م��ه��ارات  تنمية  على  لتدريبهم 
املنطقي  التفكري  وتطوير  امل�صاكل 
وال���ت���ح���ل���ي���ل الإب�������داع�������ي لإن�������ص���اء 

تطبيقات ذكية.

وقالت �صعادة نورة ال�صويدي مديرة 
هذا  اإن  ال���ع���ام  ال��ن�����ص��ائ��ي  الحت������اد 
ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ال���ذي وجهت 
به �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
العام  ال��ن�����ص��ائ��ي  الحت�������اد  رئ��ي�����ص��ة 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�صة 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة  الأ����ص���ري���ة 
.. يتما�صى مع  لالأمومة والطفولة 
تطلعات القيادة الر�صيدة وياأتي بعد 
ال��وط��ن��ي��ة للطفل  اإط�����الق احل��م��ل��ة 
ال���رق���م���ي ل���ي���رتج���م روؤي�������ة ال���دول���ة 
وبناء  امل�صتدامة  التنمية  بتحقيق 
اقت�صاد معريف داعم لالبتكار وذلك 
الثقافة  ن�����ص��ر  يف  امل�����ص��اه��م��ة  ب��ه��دف 
الل���ك���رتون���ي���ة واإب�������راز اأه���م���ي���ة دور 

التكنولوجيا يف �صناعة امل�صتقبل.
تعاون  ال����ذي  ال���ربن���ام���ج  اأن  ي��ذك��ر 
الأع�����ل�����ى  امل����ج����ل���������س  ت����ن����ف����ي����ذه  يف 
وال�صركاء  وال��ط��ف��ول��ة  ل���الأم���وم���ة 
جمعية  م���ث���ل  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ون 
الإم���������ارات ال��رق��م��ي��ة ل���دع���م امل�����راأة 
واجلمعيات الن�صائية بالدولة وهيئة 
امربيال  ومركز  الت�صالت  تنظيم 
على  الأطفال  تدريب  اإىل  يهدف   ..
تنمية مهارات حل امل�صاكل وتطوير 

التفكري املنطقي والتحليل الإبداعي 
لإن�صاء تطبيقات ذكية.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأك�����دت ���ص��ع��ادة ال���رمي 
العام  الأم������ني  ال��ف��ال���ص��ي  ع���ب���داهلل 
ل���ل���م���ج���ل�������س الأع�������ل�������ى ل����الأم����وم����ة 
من  الأول  ال���ه���دف  اأن  وال��ط��ف��ول��ة 
الربنامج هو تنمية مهارات الطلبة 
ال�صيئ  ال���ص��ت��خ��دام  م��ن  حلمايتهم 
وتوعيتهم  احل���دي���ث  ال��ع��ل��م  ل���ه���ذا 
ومب�صاره  وا���ص��ت��غ��الل��ه��ا  ب���ف���وائ���ده 
اإىل  م�صرية  جتنبها..  على  والعمل 
موؤ�ص�صات  ب��ع��دة  ال���ص��ت��ع��ان��ة  مت  اأن���ه 
يف  القيمة  خرباتها  من  لال�صتفادة 
ب��رن��ام��ج خليفة  امل��ج��ال خا�صة  ه��ذا 

لتمكني الطالب اقدر .
ونوهت باأنه مت خالل هذا الربنامج 
اإدم��اج اأول��ي��اء الأم��ور يف عملية بناء 
تنمية  ع���ل���ى  وال���رتك���ي���ز  ال�����ق�����درات 
واملنطق  امل�������ص���اك���ل  ح�����ل  م�����ه�����ارات 
منتج  مبتكر  جيل  لإن�صاء  والإب���داع 
اإبداعية  ح��ل��ول  �صناعة  ع��ل��ى  ق���ادر 

لق�صايا م�صتقبلية.
ال�صيخة  �صمو  توجيهات  اأن  واأك���دت 
ب��ن��ت م���ب���ارك ت��دع��و دائما  ف��اط��م��ة 
وال�صباب  ب��الأط��ف��ال  اله��ت��م��ام  اإىل 

امل��ع��رف��ة خا�صة  ع���ل���وم  واإك�����ص��اب��ه��م 
والكمبيوتر  الب����ت����ك����ار  ق�������ص���اي���ا 
وتطبيقات احلا�صوب التي ت�صاعدهم 
قبل  حياتهم  يف  ال��ك��ث��ري  تعلم  ع��ل��ى 

انطالقهم نحو امل�صتقبل.
غ��ال��ي��ة عبداهلل  امل��ه��ن��د���ص��ة  وق���ال���ت 
تقنية  اإدارة  م�����دي�����رة  امل����ن����اع����ي 
العام  الن�صائي  الحتاد  املعلومات يف 
اأم  اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  العمل  اإن ور����س 
ا�صتهدفت  ودب��ي  وعجمان  القيوين 
وتناولت  الأم���ور  واأول��ي��اء  املوظفني 
اأ�صا�صيات  اأب��رزه��ا  مو�صوعات  ع��دة 
 - الذكية  والأج��ه��زة  املعلومات  اأم��ن 
وال�صحة   - وال�صلبيات  الإيجابيات 
اإىل  ا�صتخدامها  اأث��ن��اء  وال�����ص��الم��ة 
حلماية  الرئي�صية  اخلطوات  جانب 
الأط��ف��ال م��ن خماطر الإن��رتن��ت .. 
اأنواعها   .. الجتماعية  والهند�صة 
واملخاطر  م��ن��ه��ا  احل���م���اي���ة  وط�����رق 
بتطبيقات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وال���ت���ه���دي���دات 
حت��دي��د امل���وق���ع وك��ي��ف��ي��ة احل����د من 
خم��اط��ره��ا وال��ت��ن��م��ر الإل���ك���رتوين 
والدرد�صة  الإل��ك��رتون��ي��ة  والأل���ع���اب 
التوا�صل  و���ص��ب��ك��ات  الإل���ك���رتون���ي���ة 
يف  الأم���ور  اأول��ي��اء  ودور  الجتماعي 

حماية اأطفالهم.
وع����ن م����ب����ادرة ال��ط��ف��ل ال���رق���م���ي .. 
تهدف  اإنها  املناعي  املهند�صة  قالت 
الأمثل  ال�صتخدام  ثقافة  ن�صر  اإىل 
اجلرائم  جتنب  وكيفية  لالنرتنت 
وتعزيز  القدرات  وبناء  اللكرتونية 
والكت�صاف  العلمي  البحث  مهارات 
ثقافة  وت���ع���زي���ز  ال����ذات����ي  وال��ت��ع��ل��م 
بتطبيق  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������ص���وؤول���ي���ة 

احللول اللكرتونية.
ونوهت ب��دور امل��ب��ادرة يف زي��ادة وعي 
قدرات  بناء  باأهمية  الأم���ور  اأول��ي��اء 
وتوجيه  التقني  امل��ج��ال  يف  الأب���ن���اء 
بطريقة  التقنيات  ل�صتخدام  اآم��ن 
اإيجابية ودعم برامج الرقي الفكري 
اأ�صبوع  اأن  واأ�����ص����اف����ت  وال���ع���ل���م���ي. 
تنفيذه  مت  ال���ذي  امل�صتقبل  ب��راع��م 
ا�صتهدف  وع���ج���م���ان  ال�������ص���ارق���ة  يف 
ب��ن��اء ق���درات الإن�����ص��ان ومتكينه من 
البتكار  وت�صجيع  املعرفة  حت�صيل 
وال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر ورب��ط��ه��ا مع 

التقنيات احلديثة.
اأن  املناعي  غالية  املهند�صة  واأك���دت 
حظي  ال�صامل  التدريبي  الربنامج 

باإقبال وتفاعل كبري.

واأكد العقيد الدكتور اإبراهيم الدبل 
املن�صق العام لربنامج خليفة لتمكني 
براعم  اأ����ص���ب���وع  اأن  اق�����در  ال���ط���الب 
ومتميزة  رائ��دة  فكرة  يعد  امل�صتقبل 
موؤ�ص�صة عريقة  تنفيذها  على  تقوم 
ت����درك م�����ص��وؤول��ي��ات��ه��ا واأدواره��������ا يف 

املجتمع.
فكرته  تقف  اأن  ميكن  ل  اإن���ه  وق���ال 
ال���وق���ت الراهن  ف��ق��ط ع��ن��د ح����دود 
اإىل  ي����ت����ج����اوزه����ا  ب�����ل  مب�������ص���ك���الت���ه 
الدولة  و���ص��ع��ت��ه  ال�����ذي  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 

ال�صرتاتيجية  روؤي��ت��ه��ا  �صميم  يف 
دول����ة يف  اأف�����ص��ل  الإم������ارات  لت�صبح 

العامل بحلول العام 2071 .
الإمارات  جمعية  قالت  جانبها  من 
ال��رق��م��ي��ة ل��دع��م امل����راأة يف ب��ي��ان لها 
حر�صها على تعزيز الريادة الن�صائية 
ذات الهوية الإماراتية عامليا يف جمال 
امل��ع��ل��وم��ات واحل���ا����ص���ب الآيل  ن��ظ��م 
واحت�صان البتكارات والإبداعات يف 

جمال تقنية املعلومات.
الطفل  مل���ب���ادرة  دع��م��ه��ا  اأن  وذك�����رت 

ال����رق����م����ي ي���ن���ط���ل���ق م�����ن اإمي����ان����ه����ا 
ب�صرورة ا�صتثمار املهارات واخلربات 
ب���رام���ج  ال����ف����ردي����ة يف  وال����ط����اق����ات 
وتنمي  ال���ط���ف���ل  ت���ف���ي���د  ت���ط���وع���ي���ة 
باأهمية  اإمي��ان��ه��ا  واأي�����ص��ا  امل��ج��ت��م��ع 
يف  الواعدة  لالأجيال  اخل��ربات  نقل 
املعلومات  بنظم  املتعلقة  امل��ج��الت 
الإيجابي  وال���ص��ت��خ��دام  كالربجمة 
الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  لتطبيقات 
وال����ربام����ج امل��ك��ت��ب��ي��ة وغ���ريه���ا من 

املوا�صيع التي تواكب الع�صر.

•• ال�صارقة -وام:

املجل�س  وع���������ص����وات  اأع���������ص����اء  اأك�������د 
ال���ص��ت�����ص��اري لإم����ارة ال�����ص��ارق��ة اأهمية 
ال�صحية  بال�صوؤون  الرتقاء  موا�صلة 
منظومة  ت�����ص��م��ل  واأن  الإم����������ارة  يف 
ع��دي��دة مثل  ف��ئ��ات  ال�صحي  ال��ت��اأم��ني 
الأب والأم وربات البيوت واملعلمني .. 
م�صريين اإىل �صرورة تعزيز دور هيئة 
ترخي�س  ال�صحية يف جمال  ال�صارقة 
واع���ت���م���اد امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات وال���ع���ي���ادات 
اخل����ا�����ص����ة وت���ن���م���ي���ة ج����ه����وده����ا حتى 
ت�صبح ال�صارقة مركزا دوليا خلدمات 
الأن�صطة  وجميع  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 

ذات ال�صلة .
جاء ذلك خالل اجلل�صة الرابعة ع�صرة 
ال�صت�صاري  امل��ج��ل�����س  ع��ق��ده��ا  ال���ت���ي 
لدور  اأعماله  �صمن  ال�صارقة  لإم���ارة 
عبدالرحمن  خولة  برئا�صة  النعقاد 
ال�صت�صاري  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة  امل����ال 
�صيا�صة  ملناق�صة  مو�صوعها  وخ�ص�س 

هيئة ال�صارقة ال�صحية .
باأ�صئلة  وع�����ص��وة  ع�����ص��وا   25 وت��ق��دم 
الو�صع  تقييم  تناولت  وا�صتف�صارات 
واملطالبة  ال�صارقة  اإم��ارة  يف  ال�صحي 
ال�صحية  ال���ربام���ج  خم��ت��ل��ف  ب��ت��وف��ري 
ودرا�صة  وع���ي���ادات  م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  م���ن 
المتياز  م���ب���داأ  ل��رت���ص��ي��خ  الأم����را�����س 
اأ�صا�صي  كمبداأ  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  يف 

لتحقيق التنمية والتقدم.
ح�صر اجلل�صة .. عبداهلل علي املحيان 

ع�����ص��و امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة 
ال�صارقة رئي�س هيئة ال�صارقة ال�صحية 
املهريي  �صعيد  عبدالعزيز  والدكتور 
القطري  اأح��م��د  واأم���ل  الهيئة  م��دي��ر 

مدير اإدارة التاأمني ال�صحي.
ال�صت�صاري  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة  وق��ال��ت 
هيئة  اإن  اجل��ل�����ص��ة  خ���الل  كلمتها  يف 
اأن�صئت  وال���ت���ي  ال�����ص��ح��ي��ة  ال�����ص��ارق��ة 
 2010 ل�����ص��ن��ة    12 رق����م  مب��ر���ص��وم 
ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ق���ب���ل  م����ن 
القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور 
ال�صارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو 
اأ�صباب  بتوفري  �صموه  اهتمام  تعك�س 
للمواطنني  الكرمي  العي�س  ومقومات 
خدمات  ت���ط���وي���ر  جم�����ال  يف  خ���ا����ص���ة 

الرعاية ال�صحية.
الهيئة  ع���زز  ���ص��م��وه  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
ب��ج��م��ي��ع ال�������ص���الح���ي���ات وامل�����وازن�����ات 
ومتكينها  اأهدافها  لتحقيق  ال��الزم��ة 
التنمية  م�����ص��رية  يف  امل�����ص��اه��م��ة  م���ن 
ع��ل��ي��ا يف  ك�صلطة  ل���الإم���ارة  ال�����ص��ام��ل��ة 
وتقدمي  ال�����ص��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  جم����ال 
والعالجية  ال��وق��ائ��ي��ة  اخل���دم���ات  ك��ل 
والتعزيزية للفرد واملجتمع .. معربة 
ل�صموه  الثاقبة  للنظرة  تقديرها  عن 
يف جمال الهتمام بالإن�صان والعناية 
الرعاية  ب�صحته وتر�صيخ المتياز يف 
لتحقيق  اأ���ص��ا���ص��ي  ك��م��ب��داأ  ال�����ص��ح��ي��ة 

التنمية والتقدم.
�صالحيات  ت��ف��ع��ي��ل  اأه���م���ي���ة  واأك�������دت 
اإن�صائها  م��ر���ص��وم  يف  ال�����واردة  الهيئة 

اأك���رب ودع���م ال��ك��ادر الب�صري  ب�����ص��ورة 
اأكمل  على  مب�صوؤولياتها  ت��ق��وم  حتى 
املجل�س  جل�صة  اأن  مو�صحة   .. وج���ه 
اأهمية  وتوؤكد  تلك اجلهود  تعزز  هذه 
ت�����ص��اف��ره��ا يف ال��ع��م��ل امل�����ص��رتك على 
 .. بال�صحة  والعناية  الرعاية  تطوير 
اأن ال�صحة اجليدة للفرد  م�صرية اىل 
تعد ركيزة هامة للتنمية القت�صادية 
ال�صحة  يف  ال�صتثمار  اأن  اإىل  اإ�صافة 
وال��ت��ع��ل��ي��م ي���وؤم���ن ل��ل��وط��ن الزده������ار 
الأولوية  يف  ال�صحة  وت��اأت��ي  وال��ت��ق��دم 
وه���و م��ا ي��ج��ب اأن ي��درك��ه ك��ل ف���رد يف 

جمتمعنا.
اجلروان  �صعيد  اأحمد  قال  جهته  من 
ال�صارقة  هيئة  اأن  املجل�س  ع��ام  اأم��ني 
ت�صعى  وه��ي  تاأ�صي�صها  منذ  ال�صحية 
الرت���ق���اء  اإىل  اخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه��ا  وف����ق 
اإمارة  يف  ال�صحية  الرعاية  بخدمات 
ال�صارقة وتطويرها وتنظيمها لت�صبح 
الإمارة اأكر وجهات الرعاية ال�صحية 

ا�صتقطابا يف املنطقة .
ن���اح���ي���ت���ه ق�������دم ع�����ب�����داهلل علي  م�����ن 
املحيان - خالل اجلل�صة - �صرحا عن 
ال�صحي  التاأمني  يف  الهيئة وجهودها 
ومبادراتها  ال�صحية  امل��دن  وبرنامج 
ال�صارقة  اإم��ارة  يف  ال�صحي  والتنظيم 
ال�صحية  للرعاية  ال�صارقة  ومدينة 
التي  وامل��ه��ام  امل���ب���ادرات  م�صتعر�صا   ..
توجيهات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  الهيئة  نفذتها 
الدكتور  ال�������ص���ي���خ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب 
بتوفري  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 

والطبية  ال�صحية  اخل��دم��ات  اأف�صل 
يف الإمارة .

ال�صحية  ال�صارقة  هيئة  رئي�س  واأ�صار 
ب�����ذل كل  ع���ل���ى  ال��ه��ي��ئ��ة  اإىل ح���ر����س 
لأداء  امل��م��ك��ن��ة  واجل����ه����ود  ال���ط���اق���ات 
ه���ذه امل�����ص��وؤول��ي��ة امل��وك��ل��ة ل��ه��ا وبدعم 
لتوفري  ال��ر���ص��ي��دة  حكومتنا  �صيا�صة 
اجلميع  فيه  ينعم  اآم���ن  �صحي  م��ن��اخ 

بال�صعادة وال�صتقرار.
الأهداف  لتحقيق  الهيئة  اأن  واأ�صاف 
باخلدمات  والرت����ق����اء  ب��ه��ا  امل��ن��وط��ة 
ال�صارقة  ب���اإم���ارة  ال�صحية  وامل���راف���ق 
ب���������ادرت ب���ت���ن���ف���ي���ذ ب���ع�������س امل�������ص���اري���ع 
وال���ربام���ج وامل���ب���ادرات ال��ت��ي ت�صب يف 
م�صلحة الإمارة و ت�صمل ان�صاء مدينة 
والتنظيم  ال�صحية  للرعاية  ال�صارقة 
وال��ت��اأم��ني ال�����ص��ح��ي وم���ب���ادرات هيئة 

ال�صارقة ال�صحية.
وحول �صري العمل يف املدينة ال�صحية 
فقد مت اعداد درا�صة تف�صيلية لطبيعة 
الإطار  واإع���داد  العمل  �صوق  واحتياج 
القانوين و الهند�صي و البنية التحتية 
واعتماد  هويتها  واإط����الق  للم�صروع 
امل��وا���ص��ف��ات ال��ف��ن��ي��ة ال��ه��ن��د���ص��ي��ة ذات 
واملن�صاآت  املرافق  جلميع  عالية  ج��ودة 
ال�صحية وبعد مباركة �صاحب ال�صمو 
اخلطوط  اعتماد  مت  ال�صارقة  حاكم 
العام  الهند�صي  للمخطط  الرئي�صية 
اع��ت��م��اد ت�صميم  ك��ذل��ك  و  ل��ل��م�����ص��روع 
مبنى الدارة والعيادات من قبل �صمو 

ه .

مذكرة  ت��وق��ي��ع  اإىل  امل��ح��ي��ان  اأ����ص���ار  و 
ومقرها   L2BW �صركة  مع  تفاهم 
وفندق  م�صت�صفى  ل��ب��ن��اء  لك�صمبورج 
مليار  وقدره  باإ�صتثمار  نقاهة  ومركز 
درهم ويبنى على عدة مراحل بجانب 
ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع جمموعة 
لبناء  اي��ط��ال��ي��ا  وم��ق��ره��ا   GVM
م�����ص��ت�����ص��ف��ى م��ت��خ�����ص�����س يف اأم���را����س 
توقيع  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وال�صكري  القلب 
مذكرة مع جمموعة الهلية ومقرها 
متعدد  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  ل��ب��ن��اء  اأب���وظ���ب���ي 
بحوايل  يقدر  با�صتثمار  التخ�ص�صات 
200 مليون درهم ف�صال عن مذكرة 
العربية  الغرفه  م��ع  م�صرتك  ت��ع��اون 
الملانية لت�صجيع ال�صتثمار يف القطاع 

ال�صحي.
بداأت  ال�صارقة  حكومة  اأن  واأو���ص��ح 
ال�صحي  ال��ت��اأم��ني  ب��رن��ام��ج  تطبيق 
ملوظفيها عام 2013 حيث ي�صتفيد 
منه 63 األفا و137 م�صتفيدا من 
املواطنني وغري املواطنني - خم�س 
 120 اإىل  ت�����ص��ل  ب��ت��ك��ل��ف��ة   - ف��ئ��ات 
م���ل���ي���ون دره������م ���ص��ن��وي��ا و ي�����رتاوح 
متو�صط الإنفاق على الفرد الواحد 
ما بني ثالثة اإىل اأربعة اآلف درهم 
امل�صتفيدين  اأن  واأ����ص���اف   . ���ص��ن��وي��ا 
يف  اجلامعة  م�صت�صفى  خدمات  من 
دائرة  م��ن  املنتفعني  فهم  ال�صارقة 
اخلدمات الجتماعية 55 �صنة و ما 
فوق واأهايل اإمارة ال�صارقة 60 �صنة 
وم��ا ف��وق  و ذوي الإع��اق��ة باإجمايل 

.. لفتا  279 فردا  و  اآلف  ثمانية 
ال�صنوية  الت�صغيلية  الكلفة  اأن  اإىل 
ت�صل  بال�صارقة  اجلامعة  مل�صت�صفى 
وت���رتاوح  دره���م  م��ل��ي��ون   250 اإىل 
ت��ك��ل��ف��ة ع�����الج ال����ف����رد ال�����واح�����د يف 
امل�صت�صفى ما بني 10 اإىل 12 األف 

درهم �صنويا .
م������ن ج����ان����ب����ه حت��������دث ال����دك����ت����ور 
مدير  امل��ه��ريي  �صعيد  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال��ه��ي��ئ��ة ع��ن ال��ل��ج��ان امل�����ص��رتك��ة مع 
وزارة ال�صحة وهي املجل�س ال�صحي 
الماراتي واللجنة املحلية للمجل�س 
ال�صحية  لالخت�صا�صات  ال��ع��رب��ي 
التطبيب  وجل��ن��ة  ال��ع��رب��ي  ال���ب���ورد 
اخلليجيني  متلك  وجلنة  بعد  ع��ن 
وجلنة  اخلا�صة  الطبية  للمن�صاآت 
ال�صرة  ح��ب��ل  دم  وح������دات  ت��خ��زي��ن 

اإ�صافة اإىل اللجنة الوطنية ملكافحة 
البديل  الطب  تقييم  وجلنة  التبغ 
معايري  تطبيق  وجلنة  التكميلي  و 
بالدولة  ال�����ص��ح��ي��ة  امل�����دن  ب���رام���ج 
املوؤ�صر الوطني لعدد وفيات  وجلنة 
األف   100 لكل  ال�صرطان  اأمرا�س 
الوطني  املوؤ�صر  وجلنة  ال�صكان  من 
ل��ع��دد وف��ي��ات اأم���را����س ال��ق��ل��ب لكل 

األف من ال�صكان.  100
املجل�س  اأع�����ص��اء وع�����ص��وات  وط���رح 
الرعاية  ت���ط���وي���ر  ح�����ول  اآراءه����������م 
اأرقى  وت��وف��ري  بال�صحة  وال��ع��ن��اي��ة 
اأف�صل  وف����ق  ال�����ص��ح��ي��ة  اخل���دم���ات 
م�صرية  يخدم  مبا  العاملية  املعايري 
املجالت  �صتى  يف  والتطور  التنمية 
توفري  ���ص��م��ل��ت  وال����ت����ي  وامل�����ح�����اور 
على  وال��ع��م��ل  العالجية  اخل��دم��ات 

الطبية  الأط�����ق�����م  يف  ن��ق�����س  ����ص���د 
مظلة  مت���ت���د  واأن  وال��ت��م��ري�����ص��ي��ة 
التاأمني ال�صحي لت�صمل املتقاعدين 
والأم  والأب  الحتادية  اجلهات  من 
ال��ب��ي��وت وامل��ع��ل��م��ني بجانب  ورب�����ات 
ال�صحي  والتثقيف  التوعية  برامج 
ودرا���ص��ة الم��را���س الأخ���رى والتي 
ت�����ص��ك��ل حم�����اور ك���ان���ت ح���ا����ص���رة يف 
ال�صت�صاري  امل��ج��ل�����س  م��ن��اق�����ص��ات 

ل�صمان حياة �صحية للجميع.
امل��ج��ل�����س يف نهاية  واأع��ل��ن��ت رئ��ي�����ص��ة 
الندوة  �صينظم  املجل�س  اأن  اجلل�صة 
تواجدي  خ���دم���ة  ع���ن  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
والتي  الطوارئ  �صفر  واأهمية جواز 
اخلارجية  وزارة  مكتب  �صتنظمها 
وال��ت��ع��اون ال����دويل يف ال�����ص��ارق��ة يف 

مقر املجل�س 20 اأبريل اجلاري .

ا�شت�شاري ال�شارقة يناق�ض �شيا�شة هيئة ال�شارقة ال�شحية

االحتاد الن�شائي يختتم برناجما تدريبيا �شامال لبناء قدرات االإن�شان خا�شة الن�شاء واالأطفال وال�شباب 

•• اأم القيوين-وام:

الغداء  القيوين ماأدبة  اأم  ال�صيخ را�صد بن �صعود بن را�صد املعال ويل عهد  ح�صر �صمو 
اىل كرمية  را�صد  زف��اف جنله  بن طحنون مبنا�صبة  را�صد  ال�صيد عبداهلل  اقامها  التي 
ال�صيد را�صد �صامل بن زايد بقاعة ال�صيخ خليفة لالأفراح مبنطقة ال�صلمة يف اأم القيوين. 
القيوين  ب��اأم  الم��ريي  الديوان  رئي�س  املعال  را�صد  بن  ال�صيخ خالد  احلفل  كما ح�صر 
وال�صيخ احمد بن �صعود بن را�صد املعال نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأم القيوين 
القيوين  باأم  وامل�صاحة  التخطيط  دائ��رة  رئي�س  املعال  احمد بن خالد  ال�صيخ  واملهند�س 
ال�صيخ  العميد  و�صعادة  دول��ة  وزي��ر  اجلابر  �صلطان  اأحمد  بن  �صلطان  الدكتور  ومعايل 
امل�صوؤولني  ام القيوين وعدد من ال�صيوخ وكبار  را�صد بن احمد املعال قائد عام �صرطة 
بهذه  ابتهاجا  ال�صعبية  الفنون  وجمع غفري من احل�صور. وتخلل احلفل عرو�صا من 

املنا�صبة ال�صعيدة.

�شعيد بن طحنون يح�شر اأفراح الكتبي
•• العني -وام:

ح�صر معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س الول حفل 
جنله  زفاف  مبنا�صبة  الكتبي  خامت  �صعيد  اأقامه  الذي  ال�صتقبال 

عبداهلل اإىل كرمية را�صد �صلطان الكتبي.
كما ح�صر احلفل - الذي اأقيم يف قاعة الظاهر يف منطقة العني 
- عدد من ال�صيوخ ووجهاء القبائل وامل�صوؤولني وكبار ال�صخ�صيات 
من  مدعوين  بجانب  امل�صلحة  وال��ق��وات  ال�صرطة  �صباط  وك��ب��ار 
الأهل  م��ن  ولفيف  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 

والأ�صدقاء وزمالء العري�س.
منوعة  وفقرات  بعرو�س  ال�صعبية  الفرق  م�صاركة  احلفل  وتخلل 

من وحي الرتاث ال�صعبي .

ول��ي عه��د اأم القيوي��ن يح�ش��ر حف��ل زف��اف مواط��ن

اإ�شابات حوادث املرور براأ�ض اخليمة العني ال�شاهرة : املل�شقات االإعالنية فو�شى وت�شويه للمجتمع 
تنخف�ض بن�شبة 36.5 % 
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•• اأبوظبي-وام: 

اأ�صاد 117 من �صفراء الدولة وروؤ�صاء 
بعثاتها التمثيلية يف اخلارج مب�صتوى 
ال���ت���ق���دم يف الأع����م����ال الإن�����ص��ائ��ي��ة يف 
للطاقة  ب����راك����ة  حم���ط���ات  م�������ص���روع 
النووية ال�صلمية وذلك خالل زيارتهم 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل�������ص���روع  مل���وق���ع 
الط��الع على  بهدف  اأبوظبي  ب��اإم��ارة 
الإن�صائية  الأع��م��ال  م�صتجدات  اآخ���ر 

اجلارية يف حمطات امل�صروع الأربعة.
الدولة  ����ص���ف���راء  ا���ص��ت��ق��ب��ال  يف  وك�����ان 
باخلارج  التمثيلية  بعثاتها  وروؤ����ص���اء 
اإب��راه��ي��م احلمادي  امل��ه��ن��د���س حم��م��د 
الإمارات  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س 
ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة وامل��ه��ن��د���س حممد 
الرئي�س  ال�صويدي  �صاحوه  اهلل  عبد 
التنفيذي بالإنابة ل�صركة نواة للطاقة 
التنفيذي  الرئي�س  النا�صري  ونا�صر 
ل�صركة براكة الأوىل واملهند�س اأحمد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��رم��ي��ث��ي 
ملوؤ�ص�صة المارات للطاقة النووية اإىل 
جانب جمموعة من كبار امل�صوؤولني يف 

املوؤ�ص�صة وال�صركة.
وتعرف �صفراء الدولة وروؤ�صاء البعثات 
اآخر  على  جولتهم  خ��الل  التمثيلية 
للطاقة  الإم��ارات  برنامج  م�صتجدات 
تقدم  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�صلمية  ال��ن��ووي��ة 
الأعمال الإن�صائية وخطط ال�صتعداد 
اخلا�صة  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ل��الخ��ت��ب��ارات 

مبرحلة الت�صغيل.
يعترب  امل�صروع  اأن هذا  ال�صفراء  واأك��د 
اأه������م الإجن����������ازات التي  م����ن  واح��������داً 
تكنولوجيا  جمال  يف  الدولة  حتققها 
والتي  ال�����ص��ل��م��ي��ة  ال���ن���ووي���ة  ال���ط���اق���ة 
ل���ه���ا دور م���ه���م وح����ي����وي يف  ���ص��ي��ك��ون 
الدولة  ال��ط��اق��ة يف  ا���ص��ت��دام��ة  ت��ع��زي��ز 
امل�صتويني  على  الدولة  مكانة  وتعزيز 

الإقليمي والدويل.
وجاءت هذه الزيارة على هام�س ملتقى 
التمثيلية  البعثات  وروؤ���ص��اء  ال�صفراء 
ال��ذي عقد موؤخرا  للدولة يف اخل��ارج 
�صفراء  لتعريف  ال��زي��ارة  هدفت  حيث 
التمثيلية  بعثاتها  وروؤ����ص���اء  ال���دول���ة 
باخلارج باأهم الإجنازات احليوية التي 
القطاعات  �صتى  يف  ال��دول��ة  حققتها 

للطاقة  براكة  م�صروع  مقدمتها  ويف 
النووية ال�صلمية.

البعثات  وروؤ����ص���اء  ال�����ص��ف��راء  وال��ت��ق��ى 
التمثيلية للدولة يف اخلارج مبنت�صبي 
ملوؤ�ص�صة  التابع  الطاقة  رواد  برنامج 
و�صركة  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  الم������ارات 
نواة والذي يهدف ل�صتقطاب الكوادر 
الطلبة  م����ن  ال���وط���ن���ي���ة  وال����ك����ف����اءات 
خمتلف  يف  واخل���������رباء  امل���ه���ن���د����ص���ني 

التخ�ص�صات.
الطلبة  ه���وؤلء  بتفاين  ال��وف��د  واأ���ص��اد 
و�صركة  املوؤ�ص�صة  مبادرات  على  واأثنى 
قادة  وب��ن��اء  تنمية  اإىل  ال��رام��ي��ة  ن���واة 

امل�صتقبل يف قطاع الطاقة النووية.
وق�������ال امل���ه���ن���د����س حم���م���د اإب���راه���ي���م 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  احلمادي 
ت�صرفنا  ال��ن��ووي��ة   للطاقة  الإم�����ارات 
وروؤ�صاء  ال���دول���ة  ���ص��ف��راء  ب��ا���ص��ت��ق��ب��ال 
اخلارج  يف  للدولة  التمثيلية  البعثات 
مبوقع م�صروع حمطات براكة للطاقة 
ال��ن��ووي��ة ال�����ص��ل��م��ي��ة لط��الع��ه��م على 
ال�صلمي  م�صتجدات الربنامج النووي 
لدولة المارات ومدى التزام املوؤ�ص�صة 

ال�صالمة  م���ع���اي���ري  اأع����ل����ى  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
امل�صروع  ه�����ذا  اإجن��������از  يف  واجل���������ودة 
والذي  ن��وع��ه  م��ن  وال��ف��ري��د  ال�صخم 
باعتباره  ال�����دويل  ب��ال��ت��ق��دي��ر  ح��ظ��ي 
من���وذج���ا م��ل��ه��م��ا ل���ل���دول ال��راغ��ب��ة يف 

تطوير برنامج نووي �صلمي جديد .
ت�صعى  الإم������������ارات  دول�������ة  اأن  واأك��������د 
وبدعم  الر�صيدة  قيادتنا  بتوجيهات 
قائمة  ل��ت��ت�����ص��در  ال�������دويل  امل��ج��ت��م��ع 
النبعاثات  منخف�صة  ال��ط��اق��ة  رواد 
العامل  م�����ص��ت��وى  ع���ل���ى  ال���ك���رب���ون���ي���ة 
م��ن خ���الل م�����ص��اري��ع ح��ي��وي��ة تقودها 

الكفاءات الوطنية.
اأه��داف م�صروع الطاقة  اأن  اإىل  واأ�صار 
الإم����ارات  دول���ة  يف  ال�صلمية  ال��ن��ووي��ة 
اآمنة  ط��اق��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  تقت�صر  ل 
وم���وث���وق���ة و���ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة فقط 
والتنوع  التنمية  امل�����ص��روع  ي��دع��م  ب��ل 
الدولة  ت�����ص��ع��ى  ال�����ذي  الق���ت�������ص���ادي 

لتحقيقه.
ولفت اإىل اأنه جرى بالفعل منح عقود 
اإىل  دره��م  مليار  ال�11  فاقت  بقيمة 
نهاية  حتى  حملية  �صركة   1400

ال�صوء  ي�����ص��ل��ط  م����ا   2016 ع�����ام 
امل�صروع  يقدمها  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  على 
كفاءة  تعزيز  اإىل  ال�صاعية  لل�صركات 
و�صالمة عملياتها وفق اأف�صل املعايري 
ال��ت��ي ت��الئ��م ق��ط��اع الطاقة  ال��ع��امل��ي��ة 

النووية.
واأ�صاف احلمادي  نحر�س على العمل 
النووي  امل��ج��ت��م��ع  م���ع  وث���ي���ق  ب�����ص��ك��ل 
الدولية  الوكالة  مع  وخا�صة  العاملي 
ال�صت�صاري  واملجل�س  الذرية  للطاقة 

الدويل وهيئات عاملية رائدة يف قطاع 
التزامنا  على  لنوؤكد  النووية  الطاقة 
النووي  امل�صروع  تطوير  على  بالعمل 
اأف�صل  اإط����ار  يف  الإم����ارات����ي  ال�صلمي 

املعايري واملمار�صات الدولية .
ب���زي���ارة �صفراء  واأع�����رب ع��ن ���ص��ع��ادت��ه 
للدولة  التمثيلية  البعثات  وروؤ����ص���اء 
ب��اخل��ارج مل��وق��ع ب��راك��ة ال���ذي يعد من 
للطاقة  الن�����ص��ائ��ي��ة  امل�����ص��اري��ع  اأك�����رب 
يتم  العامل حيث  ال�صلمية يف  النووية 

اآن  يف  متطابقة  حم��ط��ات  اأرب����ع  ب��ن��اء 
ال�صالمة  اأرق����ى م��ع��اي��ري  واح����د وف���ق 

واجلودة والأمان.
للطاقة  الإم���ارات  موؤ�ص�صة  وتاأ�ص�صت 
منذ  ورك�����زت   2009 ع����ام  ال���ن���ووي���ة 
النووي  الربنامج  اإجن��از  على  ن�صاأتها 
العربية  الم�������ارات  ل���دول���ة  ال�����ص��ل��م��ي 
ال�صالمة  معايري  اأرق��ى  وف��ق  املتحدة 

والأمان يف العامل.
الإن�صائية  الأعمال  اأن  بالذكر  جدير 

ب���داأت  ل��ل��م�����ص��روع  الأوىل  امل��ح��ط��ة  يف 
اإجنازها  ن�صبة  وو�صلت   2012 ع��ام 
حني  يف  ب��امل��ائ��ة   94 م���ن  اأك����ر  اإىل 
املحطات  لإجن����از  الكلية  الن�صبة  اأن 
براكة  مب�������ص���روع  اخل���ا����ص���ة  الأرب���������ع 
اإىل  و�صلت  ال�صلمية  النووية  للطاقة 
و�صتوفر موؤ�ص�صة الإمارات  باملائة   78
للطاقة النووية بعد ت�صغيل املحطات 
رب��ع احتياجات دول��ة المارات  الأرب��ع 

من الطاقة الكهربائية.

�شفراء الدولة وروؤ�شاء بعثاتها التمثيلية يف اخلارج 
ي�شيدون مب�شروع براكة 

جميلة املهريي: الرتبية االأخالقية منظومة قيم نر�شخها يف اأجيال امل�شتقبل

اعتماد اأ�شماء 9 فائزين بجائزة حممد بن را�شد للغة العربية 
•• دبي-وام:

ِاعتمد جمل�س اأمناء جائزة حممد بن را�صد للغة العربية، اأ�صماء 
الأ�صماء ر�صمًيا يف احلفل  اإع��الن  اأن يتم  الفائزين باجلائزة على 

امل�صاحب ملوؤمتر اللغة العربية ال�صاد�س يف 3 مايو املقبل.
برئا�صة  اجلائزة  اأمناء  ملجل�س  الثاين  الجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
معايل حممد املر الأمني العام للمجل�س، وتت�صمن الأ�صماء ت�صعة 
فائزين، اإ�صافة اإىل تكرمي خا�س ُيقدم لأحدى املوؤ�ص�صات الفاعلة 

يف جمال دعم اللغة العربية.
املا�صي  19 م��ن ف��رباي��ر  ب���داأت عملها يف  ق��د  ال��ف��رز  ك��ان��ت جلنة 
املُقدمة، والتي ت�صمنت خم�صة حماور خمتلفة،  لتقييم الأعمال 

كل حمور اأ�صرف عليه ثالثة حمكمني.

ب��ن را���ص��د للغة  ب��اب الرت�صيح جل��ائ��زة حممد  اأن���ه مت فتح  ي��ذك��ر 
العاملية - يف دورتها  را�صد  م��ب��ادرات حممد بن  اإح��دى   - العربية 
فرباير  من  ال�صابع  يف  واأغ��ل��ق   ،2016 دي�صمرب   18 يف  الثالثة 
دولة   44 م��ن  عاملية  م�صاركات  اجل��ائ��زة  ا�صتقطبت  و   .2017
من خمتلف قارات العامل يف دورتها الثالثة، ت�صمنت 767 طلب 
را�صد  بن  حممد  جائزة  وتعد  املختلفة.  حماورها  �صمن  تر�صيح 
للغِة العربية، مبثابة اأرفع تقديٍر جلهود العاملني يف ميدان اللغة 
العربية اأفراداً وموؤ�ص�صات، وتندرج يف �صياق املبادرات التي اأطلقها 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، للنهو�س باللغة العربية 
ون�صرها وا�صتخدامها يف احلياة العامة، وت�صهيل تعلمها وتعليمها، 
على  القائمني  وت�صجيع  العربية  اللغة  مكانة  تعزيز  اإىل  اإ�صافة 

نه�صتها. تهدف اجلائزة اإىل تكري�س مكانة دولة الإمارات وموقعها 
مركزاً لالمتياز للغة العربية، وتكرمي املبدعني يف ا�صتعمال اللغة 
والإعالم  والتكنولوجيا  والتعليم  التعريب  تطوير  يف  العربية 
واملحافظة على الرتاث ون�صره، واإبراز املبادرات الناجحة يف فئات 
من  العربية  اللغة  ميدان  يف  العاملني  لتمكني  املختلفة  اجلائزة 
وت�صجيع  العربية  باللغة  الرتقاء  اإىل  بالإ�صافة  منها،  ال�صتفادة 
املبادرات التي ت�صهم يف تطويرها تعلماً وتعليماً وا�صتخداماً، ون�صر 
الوعي باأهمية املبادرات ال�صخ�صية واملوؤ�ص�صية يف تطوير ا�صتعمال 
اللغة العربية. كما تهدف اجلائزة اإىل ت�صجيع ال�صباب وحتفيزهم 
لالإبداع يف تطوير ا�صتعمال اللغة العربية يف احلياة، والتو�صع يف 
تعريب الكتب يف ميادين املعرفة املختلفة لال�صتفادة من جتارب 

الثقافات العاملية.

•• اأبوظبي-وام:

م�صبح  �صامل  بنت  جميلة  معايل  اأك��دت 
ل�����ص��وؤون التعليم  امل��ه��ريي وزي����رة دول���ة 
الأخ��الق��ي��ة حا�صرة  ال��رتب��ي��ة  اأن  ال��ع��ام 
حياتنا  ���ص��وؤون  خمتلف  يف  جلي  ب�صكل 
ال��ي��وم��ي��ة ومت��ث��ل جم��م��وع��ة م��ن القيم 
التي  العليا  وامل��ث��ل  والأخ����الق  وامل��ب��ادئ 
اأرادت لنا القيادة الر�صيدة اأن نتحلى بها 
ونر�صخها يف اأنف�صنا ويف اأجيال امل�صتقبل 
ح��ت��ى ن��ظ��ل م���ن اأ���ص��ع��د ���ص��ع��وب العامل 

واأكرها رقيا وح�صارة واأخالقا.
جاء ذلك خالل الكلمة التي القتها نيابة 
عن معايل ح�صني بن اإبراهيم احلمادي 
وزير الرتبية والتعليم يف افتتاح امللتقى 
ال��ط��الب��ي ال��ث��اين ل��� م��دار���س الإم����ارات 
املا�صي  اخلمي�س  عقد  ال���ذي  الوطنية 
باأبوظبي حتت �صعار الرتبية الأخالقية 

ا�صت�صراف للم�صتقبل .
الرتبية  م������ادة  اإن  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق����ال����ت 
الأخالقية من اأكر املواد التي ن�صتطيع 
والأن�صطة  امل�������واد  ب��ق��ي��ة  م����ع  دجم���ه���ا 
���ص��م��ي��م حياة  واإدخ���ال���ه���ا يف  امل��در���ص��ي��ة 
الدولة  من�صاآت  يف  وتدري�صها  الطلبة 
الناب�صة  م���دن���ن���ا  ق���ل���ب  ويف  ال�����ب�����ارزة 
ف�صاء  ل  فالأخالق  املختلفة  ومرافقها 
لها فهي قيم اأ�صيلة تغر�س يف النفو�س.

اإن  الطلبة..  خماطبة  معاليها  واأك���دت 
اأ�صخا�صا  روؤي��ت��ك��م  يف  يتمثل  جن��اح��ك��م 
ومهارات  رفيعة  اأخ��الق  ذوي  متميزين 
وموؤثرين  اإيجابيني  تكونوا  واأن  عالية 
اأفكاركم  ع��ن  ت��ع��ربوا  اأن  على  وق��ادري��ن 
قادرين  عينه  الوقت  ويف  عالية  مبهارة 
على العمل اجلاد والدوؤوب واملنتج ومن 
خ���الل مت��ث��ي��ل ق��ي��م دول����ة الإم�������ارات يف 
الحرتام  وتبادل  والو�صطية  الع��ت��دال 
اأ�صخا�صا  ن���راك���م  واأن  الآخ����ري����ن  م���ع 
احلياة  يف  اإيجابيني  وفاعلني  ناجحني 
م�����ادة الرتبية  ن���ت���اج  ي���اأت���ي  ه��ن��ا  وم����ن 

الأخالقية.
له  املغفور  بكلمات  معاليها  وا�صت�صهدت 
اآل نهيان طيب  زايد بن �صلطان  ال�صيخ 
اهلل ثراه : بدون الأخالق وبدون ح�صن 
ال�صلوك وبدون العلم ل ت�صتطيع الأمم 
اأن تبني اأجيالها والقيام بواجبها واإمنا 
اخللق  وح�صن  بالعلم  الأمم  ح�����ص��ارات 
والتطلع  امل��ا���ص��ي  وم��ع��رف��ة  وال�����ص��ه��ام��ة 

للحا�صر وامل�صتقبل .
ودع��������ت م���������دراء امل������دار�������س وال�����ك�����وادر 

يف  للطلبة  ق��دوة  يكونوا  اأن  التدري�صية 
احل��م��ي��دة ومنوذجا  الأخ������الق  ام��ت��ث��ال 
يلهموا  واأن  ال��ع��ل��ي��ا  ب��امل��ث��ل  الل���ت���زام  يف 
�صقل  على  الرتكيز  عرب  الطلبة  خيال 
�صخ�صياتهم واأن ت�صبح هذه املادة واقعا 
اأفعال  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��ل��ب��ة  ي��رتج��م��ه 

واقوال.
امل���ي���دان الرتبوي  م��ع��ال��ي��ه��ا  دع����ت  ك��م��ا 
واملهارات  املدر�صي  الكتاب  للرتكيز على 
وامل�صاريع احلياتية والعملية التي نتوقع 
التي  الراقية  ال�صمات  بناء  خاللها  من 
نريدها من اأبنائنا الطلبة مع احلر�س 
منهجية  تقييم  اأ���ص��ال��ي��ب  تطبيق  ع��ل��ى 
الذي  التقدم  بتو�صيح  كفيلة  ومبتكرة 
وتر�صيخ  اك��ت�����ص��اب  يف  ط��ل��ب��ت��ن��ا  ي��ح��ق��ق��ه 
ال��ف�����ص��ائ��ل والأخ���الق���ي���ات ال��رف��ي��ع��ة يف 

�صلوكهم وجميع ت�صرفاتهم.
اأولياء  اأه��م��ي��ة م�����ص��ارك��ة  و����ص���ددت ع��ل��ى 
الأمور والتفاعل الإيجابي معهم لأنهم 
رك���ائ���ز اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف ه���ذا امل�����ص��روع فهم 
ال��ط��رف الأ���ص��ا���ص��ي امل��ك��م��ل ل��ه��ذا البناء 
مدار�س  م���دراء  م��ن  للرتبويني  ولب���د 
وم��ع��ل��م��ني م���ن ا���ص��ت��غ��الل ال��ف��ر���ص��ة يف 
ا���ص��ت��ط��الع اآرائ����ه����م وحت���دي���د اأدواره������م 
الرتبية  ب���رن���ام���ج  اأه�������داف  حت��ق��ي��ق  يف 

الأخالقية.
العديد  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�������ص������ارت 
م���ن امل����دار�����س يف م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة يف 
التجريبية  ب��ال��ف��رتة  الآن  مت��ر  ال��دول��ة 
عليه ثالثة  ان��ق�����ص��ى  ال���ذي  ل��ل��ربن��ام��ج 
اأ���ص��ه��ر ت��ق��ري��ب��ا.. داع���ي���ة امل��ع��ل��م��ني اإىل 
املدار�س  التوا�صل مع زمالئهم يف هذه 
وال����ص���ت���ف���ادة م���ن جت���ارب���ه���ا والط�����الع 
مبادة  اخلا�س  الإل��ك��رتوين  املوقع  على 
على  يحتوي  ال��ذي  الخالقية  الرتبية 

العديد من امل�صادر ذات ال�صلة.
الدرا�صي  العام  اأن  اإىل  معاليها  ولفتت 
الرتبية  م���ادة  تطبيق  �صي�صهد  امل��ق��ب��ل 
الأخ��الق��ي��ة يف جميع امل��دار���س وه��و ما 
ي�صتوجب ت�صافر جهود اجلميع لإجناح 
الربنامج موؤكدة اأن قنوات التوا�صل مع 

امليدان واجلمهور �صتظل مفتوحة.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د م��ع��ايل اأح���م���د حممد 
احل��م��ريي الأم���ني ال��ع��ام ل���وزارة �صوؤون 
مدار�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرئا�صة 
ل�  الثاين  امللتقى  اأن  الوطنية  الإم���ارات 
العام  ه��ذا  الوطنية  الإم����ارات  م��دار���س 
ا�صت�صراف  الأخالقية  الرتبية  بعنوان 
لتوجيهات  ا���ص��ت��ج��اب��ة  ج���اء  للم�صتقبل 
����ص���اح���ب ال�������ص���م���و ال�������ص���ي���خ حم���م���د بن 
اأبوظبي  ع���ه���د  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�صلحة 
الأخالقية  ال���رتب���ي���ة  م������ادة  اإدراج  يف 
املدار�س  يف  ال��درا���ص��ي��ة  امل��ق��ررات  �صمن 
احلكومية واخلا�صة بهدف غر�س القيم 
ليكونوا  اأبنائنا  يف  الفا�صلة  الأخالقية 
وثوابتها  بقيمها  معتزة  واع���دة  اأج��ي��ال 
فخورة مبا�صيها وحا�صرها وقادرة على 
رايته يف  ورف��ع  ال��ري��ادة لوطنها  حتقيق 

املحافل وامليادين كافة.
اأحد  ه��و  امللتقى  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ص��ار 
ال��رئ��ي�����ص��ة التي  ال�����ص��ن��وي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الإمارات  مدار�س  اإقامتها  على  حتر�س 
ال��وط��ن��ي��ة وال���ت���ي ت��ت�����ص��م��ن ع��ق��د كثري 
الذهني  والع�صف  النقا�س  جل�صات  من 
اأنف�صهم ومب�صاركة  الطالب  ب��اإدارة من 
اخل��رباء واأول��ي��اء الأم���ور ح��ول الرتبية 

الأخالقية.
وحظي امللتقى الطالبي الثاين ل� مدار�س 
الإم��������ارات ال��وط��ن��ي��ة مب�����ص��ارك��ة 200 

طالب وطالبة من خمتلف املدار�س على 
اأع�صاء  بح�صور  وذلك  الدولة  م�صتوى 
الإم������ارات  م���دار����س  اإدارة  جم��ل�����س  م���ن 
الوطنية و�صعادة حممد �صامل الظاهري 
العمليات  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  مب��ج��ل�����س  امل��در���ص��ي��ة 
والرتبوين  ال��ق��ي��ادي��ن  م��ن  وجم��م��وع��ة 

واأولياء الأمور والطلبة.
الظاهري  ���ص��امل  ���ص��ع��ادة حم��م��د  واأك�����د 
العمليات  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
يف  للتعليم  اأبوظبي  مبجل�س  املدر�صية 
الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  خا�س  ت�صريح 
الرتبية  اإن  امل��ل��ت��ق��ى  ه��ام�����س  ع��ل��ى  وام 
الأخ����الق����ي����ة ت���ع���زز م����ن ال���ت���ك���ام���ل بني 
ج��م��ي��ع مراحل  وال���رتب���ي���ة يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
باعتبارها  ل��ل��م��در���ص��ة  ال��ي��وم��ي  الأداء 
للتن�صئة  الرئي�صية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  اإح���دى 

الجتماعية.
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اأن  واأو����ص���ح 
اأجندة  امل���ب���ادرة يف ����ص���دارة  ي�����ص��ع ه���ذه 
ا�صرتاتيجية تطوير التعليم يف الإمارة.. 
م�صريا اإىل اأن هذا املبادرة لها دور رائد 
الإماراتية  القيم  منظومة  تر�صيخ  يف 
خمتلف  يف  الطلبة  نفو�س  يف  الأ�صيلة 
املبادرة  الدرا�صية و�صتكون هذه  املراحل 
نقلة  وروؤى  توجيهات  م��ن  حتمله  مب��ا 
تاأخذ  نوعية بكل ما حتمله من دللت 
ب�صورة  التعليمية  والعملية  بالطالب 

عامة نحو اآفاق من التميز والإبداع.
ال���دك���ت���ورة �صيخة  اأك�����دت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
مدار�س  اإدارة  جمل�س  ع�صو  الطنيجي 
الإمارات الوطنية اأن هذا امللتقى يج�صد 
ال�صيخ من�صور بن زايد  توجيهات �صمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
ب�����ص��اأن ر�صالة  ال��رئ��ا���ص��ة  ����ص���وؤون  وزي����ر 

واأهدافها  الوطنية  الإم�����ارات  م��دار���س 
انطلقت  التي  التعليمية  املوؤ�ص�صة  تلك 
�صنة 2002 لتكون واحدة من املوؤ�ص�صات 
الوطنية املرموقة التي جتمع يف روؤيتها 
واملعا�صرة..  الأ���ص��ال��ة  ب��ني  التعليمية 
وم���ن ه��ن��ا ج���اء اخ��ت��ي��ار جم��ل�����س طالب 
هذا  ملحاور  الوطنية  الإم���ارات  مدار�س 
ا�صت�صراف  الأخ��الق��ي��ة  الرتبية  امللتقى 
على  ال�����ص��وء  ي�صلط  ال���ذي  للم�صتقبل 
تعزيز  يف  الأخ����الق����ي����ة  ال���رتب���ي���ة  دور 
والنهو�س  الطالبية،  ال�صخ�صية  بناء 
مبنظومة التعليم والقيم ب�صورة عامة 

يف املجتمع.
جل�صات  ع��دة  امللتقى  ب��رن��ام��ج  وت�صمن 
وتناولت اجلل�صة الأوىل اأهمية الرتبية 
قيادية  �صخ�صية  ب��ن��اء  يف  الأخ���الق���ي���ة 
ال���دك���ت���ور �صعيد  ���ص��اب��ة وحت�����دث ف��ي��ه��ا 
ال�صارقة  جمل�س  رئي�س  الكعبي  م�صبح 
للتعليم حول اأبرز املحاور اخلا�صة ببناء 

ال�صخ�صية الطالبية القيادية.
الرتبية  دور  الثانية  اجلل�صة  وتناولت 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  تعزيز  يف  الأخ��الق��ي��ة 
الظاهري  حمد  املهند�س  فيها  وحت��دث 
امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ق���ط���اع امل����دار�����س 
مبجل�س  اجل�������ودة  و����ص���م���ان  اخل���ا����ص���ة 
الرتبية  اأهمية  ح��ول  للتعليم  اأبوظبي 
الوطنية..  الهوية  تعزيز  يف  الأخالقية 
اأثر  اإىل  الثالثة  اجلل�صة  تطرقت  فيما 
وا�صتقرار  اأم��ن  يف  الأخ��الق��ي��ة  الرتبية 
ال���وط���ن وحت����دث ف��ي��ه��ا ال��ع��ق��ي��د جمال 
العامة  العالقات  ق�صم  رئي�س  العامري 
ب�صرطة  وال���دوري���ات  امل���رور  مديرية  يف 
الأخالقية  ال��رتب��ي��ة  دور  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي 
وال�صتقرار  الأم��ن  منظومة  تر�صيخ  يف 
الرابعة  اجلل�صة  وت��ن��اول��ت  ال��دول��ة.  يف 
الرتبية  م��ب��ادرة  م��ن  والر�صالة  ال��روؤي��ة 
الدكتورة  ف��ي��ه��ا  وحت���دث���ت  الأخ���الق���ي���ة 
مدير  م�صت�صار  امل��زروع��ي  مطر  كرمية 
املدير  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  ع���ام 
املدر�صي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ب���الإن���اب���ة. وك���ان���ت م��ع��ايل ج��م��ي��ل��ة بنت 
����ص���امل م�����ص��ب��ح امل����ه����ريي وزي�������رة دول����ة 
معر�س  افتتحت  العام  التعليم  ل�صوؤون 
انطالق  ق���ب���ل  ال���ط���الب���ي���ة  الأن�������ص���ط���ة 
فعاليات امللتقى و�صم املعر�س عددا من 
روؤية  تعك�س  التي  الطالبية  امل�صروعات 
اإب��داع��ي��ة واب��ت��ك��اري��ة ل��دى بع�س طالب 
الوطنية  الإم�����ارات  م��دار���س  وط��ال��ب��ات 

امل�صاركني يف املعر�س.

الزيودي: �شالمة االأغذية ت�شكل جزءا اأ�شا�شيا يف منظومة االأمن الغذائي •• اأبوظبي-وام:

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي وزي���ر التغري 
يف  اأ�صا�صيا  ج��زءا  ت�صكل  الأغ��ذي��ة  �صالمة  اأن  والبيئة  املناخي 
قائمة  يف  متقدمة  مرتبة  وحتتل  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  منظومة 
ويف  خا�س  ب�صكل  الإم����ارات  دول��ة  يف  الأول��وي��ة  ذات  الق�صايا 
العربية ب�صكل عام كونها  التعاون لدول اخلليج  دول جمل�س 

ترتبط ب�صورة مبا�صرة ب�صحة الإن�صان ورفاهيته.
اخلليجي  ال��ي��وم  مبنا�صبة  �صحفي  ب��ي��ان  يف   - معاليه  وق���ال 
ل�صالمة الغذاء الذي خ�ص�س جمل�س التعاون يوم 15 اأبريل 
من كل عام لالحتفال به وبداأ تطبيقه هذا العام حتت �صعار 
�صالمة الأغذية م�صوؤولية اجلميع - اإن دولة الإم��ارات اأولت 
ق�صية ال�صالمة الغذائية الكثري من الهتمام وعززت طوال 
العالقة  ذات  واملوؤ�ص�صية  الت�صريعية  اأطرها  املا�صية  ال�صنوات 
للرقابة  وفعالة  متكاملة  نظم  فطورت  الغذائية  بال�صالمة 

املنتجة  �صواء  املائدة  اإىل  املزرعة  من  الغذائية  املنتجات  على 
تطوير خم��ت��ربات فح�س  ذل��ك  امل�����ص��ت��وردة مب��ا يف  اأو  حمليا 
املنتجات الغذائية واإجراءات الرقابة على املن�صاآت العاملة يف 
جمال الأغذية والعاملني فيها ل�صمان اأعلى حد من ال�صالمة 

الغذائية يف الدولة.
واأكد اأن ارتفاع معدل ال�صالمة الغذائية اإىل 98 يف املائة يف 
دولة يعك�س بو�صوح حجم اجلهود التي بذلتها الدولة لتعزيز 

اأطر وتدابري ال�صالمة الغذائية.
واأ�صار معاليه اإىل اأن تغري العادات الغذائية يف كثري من البلدان 
خالل العقدين املا�صيني وظهور طرق جديدة لإنتاج الأغذية 
واإعدادها وتوزيعها جعل الرقابة ال�صحية الفعالة اأمرا لبد 
منه لتجنب الأ�صرار ال�صحية والقت�صادية لالأمرا�س التي 

تنقلها الأغذية والإ�صابات التي حتدث ب�صبب تلفها.
اأن �صمان �صالمة الأغذية و�صالحيتها لال�صتهالك  واأو�صح 
املعنية  واجل��ه��ات  وامل���زارع���ني  كاملنتجني  اجلميع  م�صوؤولية 
الأغذية  بنقل  املعنية  واجل��ه��ات  الأغ��ذي��ة  وجتهيز  بت�صنيع 
اأن يعي متاما معنى  امل�صتهلك الذي يجب  وتداولها واأهمهم 

�صالمة الغذاء لأنها م�صوؤوليته يف حفظ نف�صه و اأ�صرته.
الإم��ارات عملت على تطوير تدابري مراكز  اأن دول��ة  واأ�صاف 
احلجر يف املنافذ احلدودية وتعزيز تدابري وممار�صات الرقابة 
فيها وفق اأف�صل املمار�صات وتطوير قدرات العاملني فيها مبا 
يحقق اأق�صى قدر من التوازن بني �صالمة الأغذية وت�صهيل 

حركة الإجتار بها عرب احلدود.
الدولة طورت  اأن  والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر  معايل  وذك��ر 

اآليات تبادل املعلومات املتعلقة ب�صالمة الأغذية مع املنظمات 
الأخ���رى  ال����دول  يف  املعنية  والأج���ه���زة  املتخ�ص�صة  ال��دول��ي��ة 
امل�صتوى  على  الأوب��ئ��ة  انت�صار  خلريطة  امل�صتمرة  وامل��ت��اب��ع��ة 
ال��ع��امل��ي ب��ج��ان��ب اإ����ص���دار ق�����رارات احل��ظ��ر ورف����ع احل��ظ��ر عن 
املنتجات الغذائية وفقا لذلك ووفقا للدليل املوحد لإجراءات 
حظر الأغذية ورفع احلظر عنها املعمول به يف دولة الإمارات 
 127 مع   2016 خ��الل  تعاملت  ال���وزارة  اأن  اىل  م�صريا   ..

اإخطارا غذائيا.
اخلليجي  اليوم  �صعار  تركيز  اأن  اإىل  ال��زي��ودي  الدكتور  ون��وه 
لل�صالمة الغذائية يف منا�صبته الأوىل على مفهوم امل�صوؤولية 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  جهود  ت�صافر  اأهمية  ي��وؤك��د  امل�صرتكة 
واملجتمع يف هذا املجال واأهمية وعي اأفراد املجتمع بدورهم يف 

م�صاندة اجلهود احلكومية من خالل الإبالغ عن اأي منتجات 
اأو ممار�صات تخل مببادئ  غذائية غري �صاحلة لال�صتهالك 

ال�صالمة الغذائية.
ودعا اأفراد املجتمع اإىل التعامل مع قواعد ال�صالمة الغذائية 
املادة  اختيار  م��ن  ب��دءا  وامل�صوؤولية  م��ن احل��ر���س  ق��در  ب��اأك��رب 
الغذائية مرورا بحفظها واإعدادها وانتهاء بالتخل�س ال�صليم 
والآمن من بقاياها لتاليف املخاطر ال�صحية الناجتة عن �صوء 
التعامل معها ويف نف�س الوقت تقليل ن�صبة الفاقد واملهدر من 
الغذاء. كما دعا معاليه اأفراد املجتمع اإىل عدم النقياد وراء 
فيما  ترويجها  يتم  التي  ال�صائعات  اأو  املوثوقة  غري  الأخبار 
واإ���ص��اع��ة خم��اوف ل م��ربر لها دون  يتعلق ب�صالمة الأغ��ذي��ة 
موؤكدا   .. املوثوقة  الر�صمية  امل�صادر  من  �صحتها  من  التاأكد 
يف  الغذاء  ب�صالمة  املعنية  والأجهزة  املناخي  التغري  وزارة  اأن 
الإمارات ترحب دائما بالرد على ا�صتف�صارات اجلمهور والرد 

عليها ب�صورة مبا�صرة.

•• ال�صارقة-وام:

املجل�س  خ���ادم ع�صو  ب��ن  �صلطان  ط���ارق  ال��دك��ت��ور  �صعادة  اأك���د 
الب�صرية  امل���وارد  دائ���رة  رئي�س  ال�صارقة  لإم���ارة  التنفيذي 
امل�صتقبل بهدف  ا���ص��ت�����ص��راف  ع��ل��ى  الإم�����ارات  دول���ة  ح��ر���س 
ت��رج��م��ة روؤي����ة ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة وط��م��وح��ات��ه��ا يف �صمان 
والرفاهية  للدولة  والتقدم  الزده���ار  حتقيق  ا�صتمرارية 
لالأجيال القادمة ويف جعل الإمارات مركزا دوليا للمعرفة 

والتحول الإيجابي يف العامل.
ج���اء ذل���ك خ���الل ال���ن���دوة احل���واري���ة ال��ت��ي نظمتها دائ���رة 
الطاولة  بال�صارقة ملوظفيها وحتت عنوان  الب�صرية  املوارد 
بني  وجتمع  و�صناعته  امل�صتقبل  ا�صت�صراف   – امل�صتديرة 
الثاين  ال�صف  وق��ي��ادات  ال��دائ��رة  يف  العليا  الدارة  ق��ي��ادات 
�صامل  عبداهلل  �صعادة  بح�صور  الدائرة  موظفي  من  وع��دد 
امل�صوي مدير دائرة املوارد الب�صرية و�صالح حممد الزعابي 
املدفع  عبدالعزيز  وج��واه��ر  ب��ال��دائ��رة  القانوين  امل�صت�صار 
اإدارة  مدير  �صالح  حممد  وعائ�صة  بالدائرة  اإداري  خبري 
�صالح  ال��دك��ت��ور  وامل�صت�صار  ب��ال��دائ��رة  احلكومية  ال��روات��ب 

احلموري اإ�صافة اىل ح�صور 50 موظفا وموظفة.
املوظفني على اطالق الفكار  الندوة بهدف حتفيز  وتاأتي 
امل�صتقبلية  للخدمات  مبتكرة  من��اذج  وتطوير  الب��داع��ي��ة 
ح�صب  للتعديل  قابلة  مرنة  ا�صرتاتيجية  خطط  وتطوير 
امل�صتقبلية  ال��ت��وج��ه��ات  خمتلف  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  امل��ت��غ��ريات 
ال��ع��م��ل احلكومي  ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف  وال��ت��ح��دي��ات لإح�����داث 
وال��ت��ج��دي��د امل�صتمر مب��ا ي��ت��الءم وت��ط��ل��ع��ات دائ����رة امل���وارد 

الب�صرية امل�صتقبلية.
ال�����ص��ارق��ة لعلوم  م��رك��ز  ب��ج��ول��ة تعريفية يف  ال��ن��دوة  ب����داأت 
الف�صاء والفلك الذي يعد اأيقونة ال�صرق الأو�صط لبحوث 
اأ�صرار  اأعمق  على  امل�صاركون  تعرف  حيث  الف�صاء  وعلوم 
ال�صماء  م�صاهد  واأك��ر  والنجوم  والكواكب  غمو�صا  الكون 
بهجة. وا�صتعر�س امل�صت�صار الدكتور �صالح احلموري خالل 
ال��ن��دوة م��ف��ه��وم الب��ت��ك��ار وال���ص��ت�����ص��راف احل��ك��وم��ي وكيف 
اجلهة  ر�صم  وكيفية  املوؤ�ص�صة  م�صتوى  على  تطبيقه  ميكن 
اجلهة  ق��درات  وبناء  امل�صتقبلية  لل�صيناريوهات  احلكومية 
بحيث ت��ك��ون اك���ر م��رون��ة واك���ر ر���ص��اق��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

املتغريات التي تواجهها.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اخليمة  راأ����س  يف  الأمريكية  اجلامعة   - م��وؤخ��را   - نظمت 
العام واخلا�س معر�صا  بالتعاون مع موؤ�ص�صات القطاعني 

متخ�ص�صا يف التوظيف هو ال�صنوي الثاين. 
كبريا  ع��ددا  ا�صتقطبت  مهمة  من�صة  املعر�س  �صكل  قد  و 
طالب  مع  لوجه  وجها  التقوا  الذين  العمل  اأ�صحاب  من 
اجلامعة �صواء الدار�صني اأو اخلريجني واأي�صا غريهم من 
ودبي  ال�صمالية  الم���ارات  اأب��ن��اء  من  العمل  عن  الباحثني 
حيث جرى تعريفهم باملوؤ�ص�صات ال�صناعية وغري ال�صناعية 

والفر�س الوظيفية املتوفرة لديهم وفق �صريهم الذاتية.
اجلامعة  رئي�س  العكيم،  حمدان  ح�صن  الربوفي�صور  وقال 
املعر�س: متثل  افتتاح  ل��دى   ، راأ���س اخليمة  الأمريكية يف 
ه���ذه امل���ب���ادرة ف��ر���ص��ة مم��ت��ازة لأرب�����اب ال��ع��م��ل واملوظفني 
املحتملني للتوا�صل ملعرفة املزيد عن التوجهات الوظيفية 

التي يرغبون يف التوجه اليها . 
اأوؤك��د لكم جاهزية  وقال موجها ر�صالة لأ�صحاب العمل : 
خورون  ونحن  العمل  ب�صوق  لاللتحاق  جامعتنا  خريجي 
والأ�صاتذة  ال��ع��ل��ي��ا،  وال���درا����ص���ات  اجل��ام��ع��ي��ة  ب��رباجم��ن��ا 
جامعتنا  ب��ه  تتمتع  ال��ذي  الأك��ادمي��ي  والتميز  املتميزين، 

طالبنا  مب�����ص��ت��وى  �صتعجبون  ب��اأن��ك��م  ك��ب��رية  ث��ق��ة  ول����دي 
وخريجينا.                    

كما توجه الربوف�صور مو�صى حم�صن عميد كلية الهند�صة 
اجناح  يف  �صاهم  من  لكل  بال�صكر  علواين  جن��اح  وال�صيدة 
بذلته  مل��ا  ال��راع��ي��ة  اجل��ه��ات  بالذكر  واأخ�����س  املعر�س  ه��ذا 
اأث��م��رت عن جن��اح املعر�س وه��م : دائ��رة املوارد  من جهود 
الب�صرية يف راأ�س اخليمة، جمموعة النعيمي، راأ�س اخليمة 
راأ�س  بلدية  واخل��دم��ات،  العامة  الأ�صغال  اإدارة  بريكا�صت، 
وجمعية  ب��ي��ت،  ت�صتللو،  للتوظيف،  اأخ��ط��ب��وط   ، اخليمة 

الإمارات الرقمية للمراأة. 
و ق���د ����ص���ارك يف امل��ع��ر���س م��رك��ز راأ������س اخل��ي��م��ة للبحوث 
والبتكار و مركز اجلامعة لال�صت�صارات الهند�صية و مركز 
الت�صال  و  املعلوماتية  الب��داع يف  و  للتدري�س  الت�صالت 
قد  ذلك  اإىل  بالإ�صافة  للجامعة.  ،التابعني  و  ال�صبكات  و 
�صارك عدد من املوؤ�ص�صات مثل منطقة راأ�س اخليمة للتجارة 
بنك  العربي،  البنك  الوطني،  دب��ي  الإم���ارات  بنك  احل��رة، 
عجمان، بنك اأبوظبي الوطني، العربية للطريان، الطاير 
لل�صيارات، �صركة اإمداد، �صركة دوبلي، دائرة املواد الب�صرية 
يف الفجرية، اأكادميية فوك�س لالإعالم الجتماعي ومركز 

راأ�س اخليمة لالإح�صاء والدرا�صات..

مب�ساركة القطاعني العام اخلا�س 

اأمريكية راأ�ض اخليمة تنظم معر�شا ناجحا للوظائف

موارد ال�شارقة تنظم ندوة حول 
ا�شت�شراف امل�شتقبل و�شناعته
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•• اأبوظبي-وام:

رئي�صة  القبي�صي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  بحثت 
املجل�س الوطني الحتادي - خالل لقائها يف مقر املجل�س 
يف اأبوظبي - �صفريي كل من ال�صني واأذربيجان �صبل تعزيز 
عالقات التعاون الثنائي يف �صتى املجالت ل �صيما التعاون 
وال���ع���الق���ات ال��ربمل��ان��ي��ة ب���ني امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 

واملجال�س الربملانية يف هاتني الدولتني.
 - ح��دة  على  كال   - القبي�صي  الدكتورة  معايل  التقت  فقد 
لدى  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  �صفري  جيان  ين  �صعادة 
جمهورية  �صفري  مازي�صيكازوف  دا�صقني  و�صعادة  ال��دول��ة 

اأذربيجان لدى الدولة.
وبحثت معاليها - خالل لقائها ال�صفري ال�صيني - اأهمية 
الوطني الحتادي  املجل�س  الربملانية بني  العالقات  تعزيز 
الزيارات  تفعيل  خ���الل  م��ن  ال�����ص��ي��ن��ي  ال�����ص��ع��ب  وجم��ل�����س 
ال��ربمل��ان��ي��ة ب��ني اجل��ان��ب��ني واإن�����ص��اء جلنة ���ص��داق��ة برملانية 
جمالت  اإىل  القائمة  ال��ع��الق��ات  تطوير  يف  امل��ه��م  ل��دوره��ا 

اأو�صع.
التي  املثمرة  بالنتائج  القبي�صي  الدكتورة  معايل  واأ���ص��ادت 
حتققت خالل الزيارة التي قام بها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ملرحلة  اأ�ص�صت  والتي  ال�صني  اإىل  امل�صلحة  للقوات  الأعلى 
جديدة من ال�صراكات ال�صرتاتيجية والتعاون الثنائي بني 

البلدين ال�صديقني.
واأو�صحت معاليها اأن جمهورية ال�صني ال�صعبية تعد دولة 
والقت�صاد  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  منظومة  �صمن  حم��وري��ة 
الدويل ويف املقابل فاإن دولة الإمارات تعد اأي�صا بوابة عبور 

للمنطقة  واأ�صا�صية  مهمة  وثقافية  وجت��اري��ة  اقت�صادية 
اإ�صافة  الدولية  العالقات  منظومة  يف  مهما  دورا  وتلعب 
اإىل اأنها مركز مهم على طريق احلرير وللتبادل التجاري 
بني ال�صني والعامل العربي واأفريقيا وبالتايل فاإن العالقة 
بني ال�صني والإمارات عالقة متكافئة وا�صرتاتيجية وتلبي 

م�صالح اجلانبني.
واأ�صافت اأنه على ال�صعيد ال�صيا�صي فهناك توجه م�صرتك 
فيما يتعلق مبكافحة الرهاب والتطرف والتم�صك مببداأ 

ال�صرعية واحرتام ال�صيادة الداخلية للدول .
املجل�س  ب��ني  برملانية  �صداقة  جلنة  اإن�صاء  اأهمية  واأك���دت 
لأهمية هذه  ال�صيني  ال�صعب  الحت��ادي وجمل�س  الوطني 
اللجان يف تعزيز عالقات التعاون الربملانية وتبادل اخلربات 

والزيارات والآراء بني ممثلي الربملان يف البلدين.
العالقات  تطوير  اأهمية  على  اللقاء  خ��الل  التاأكيد  ومت 
و�صعيهما  ال��ب��ل��دي��ن  ق��ي��ادت��ي  ح��ر���س  يعك�س  مب��ا  الثنائية 
اأرح���ب وت��ع��زي��ز عالقات  اآف���اق  اإىل  ال��دف��ع بها  اإىل  ال��دائ��م 
ال�صداقة مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة لل�صعبني ال�صديقني 
ت�صهد  والتي  امل�صرتك  الهتمام  ذات  املجالت  من  ع��دد  يف 

منوا مطردا على خمتلف ال�صعد .
العالقات  ومتانة  اأهمية  ال�صيني  ال�صفري  اأك��د  جانبه  من 
يف  تطويرها  على  ب���الده  وح��ر���س  اجلانبني  ب��ني  القائمة 
ال�صمو  ل�صاحب  امل��ب��دع  بالفكر  م�صيدا  امل���ج���الت..  �صتى 
نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد 
مدر�صة  ان�صاء  يتم  اأن  يف  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
تدر�س اللغة ال�صينية واإن دل هذا اإمنا يدل على العالقات 
قام  التي  الزيارة  بنتائج  ... م�صيدا  الدولتني  املتميزة بني 
اإىل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بها 

ال�صني وما �صكلته من حمطة مهمة يف نقل العالقات اإىل 
اآفاق اأرحب.

والإمارات  ال�صني  بني  القائم  والتعاون  بالدعم  اأ�صاد  كما 
اآل  �صلطان  زاي��د بن  ال�صيخ  به مركز  ال��ذي يقوم  وب��ال��دور 
يف  الإ�صالمية  وال��درا���ص��ات  العربية  اللغة  ل��درا���ص��ة  نهيان 
جامعة الدرا�صات الأجنبية يف بكني والذي ي�صاهم يف دفع 
الدويل  التبادل  وتعزيز  والأكادميية  التعليمية  الن�صاطات 

للجامعة .
اإقامة عالقات ثقافية  اأهمية  ال�صيني على  ال�صفري  و�صدد 
وعلمية مع خمتلف اجلامعات يف دول��ة الإم��ارات وذل��ك ملا 
و�صل اإليه التعليم العايل من تقدم يف الدولة وما يحظى 
به من تطوير ودعم ورعاية انطالقا من �صيا�صة الإمارات 
التطور  يحاكي  مبا  العايل  التعليم  مبخرجات  تهتم  التي 

الذي ت�صهده.
واأ���ص��ار اإىل ال��دور الكبري ال��ذي تقوم به دول��ة الإم���ارات يف 
الدولة  جهود  مثمنا   .. التطرف  الإره��اب  مكافحة  جمال 
دول  ملختلف  والإمن��ائ��ي��ة  الإن�صانية  امل�صاعدات  تقدمي  يف 
العامل ويف التعامل مع ق�صية الالجئني وتبنيها للملفات 
والق�صايا ذات البعد الإن�صاين لتعد من الدول الرائدة على 

م�صتوى العامل يف هذا ال�صاأن.
الدكتورة  معايل  اإىل  دع��وة  ال�صيني  ال�صفري  �صعادة  وق��دم 
اأمل القبي�صي لزيارة جمل�س ال�صعب ال�صيني بهدف تعزيز 
دولة  بني  املتميزة  العالقات  ولتعك�س  الربملانية  العالقات 

الإمارات وال�صني.
�صفري  لقائها  خ��الل  القبي�صي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  وبحثت 
والق�صايا  الثنائية  التعاون  تعزيز عالقات  �صبل  اأذربيجان 
عن  ف�صال  ال�صعد  خمتلف  على  امل�����ص��رتك  اله��ت��م��ام  ذات 

الزيارات بني  تبادل  الربملانية من خالل  العالقات  تعزيز 
املجل�س الوطني الحتادي والربملان الأذري والتاأكيد على 
لدورها  برملانية بني اجلانبني  اإن�صاء جلنة �صداقة  اأهمية 
يف تعزيز العالقات وتن�صيق املواقف يف الفعاليات الربملانية 

يف ظل توافق التوجهات حيال خمتلف الق�صايا.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين 
والقت�صادية  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  امل���ج���الت  يف  ت��ط��وي��ره��ا  و���ص��ب��ل 
الفر�س  من  ال�صتفادة  واإمكانية  وال�صتثمارية  والتجارية 
العديدة التي يتمتع بها البلدان من خالل اإقامة �صراكات 
ال�صديقني  وال�صعبني  البلدين  على  تعود  ومثمرة  ناجحة 

باملنفعة واخلري.
الدكتورة  معايل  اإىل  ر�صمية  دع��وة  الآذري  ال�صفري  و�صلم 
جمهورية  ل��زي��ارة  اأذرب��ي��ج��ان  ب��رمل��ان  رئي�س  م��ن  القبي�صي 
اأذربيجان.. موؤكدا عمق العالقات بني الدولتني منذ عهد 
 .. نهيان رحمه اهلل  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور 

م�صريا اإىل اأن العالقات بني البلدين طويلة وممتدة.
اأذربيجان  �صتحتفل  املقبل  اأك��ت��وب��ر  �صهر  خ��الل  اأن��ه  وذك��ر 
مب�����رور 25 ع���ام���ا ع��ل��ى ال���ع���الق���ات ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة بني 

الدولتني.
ازدهارا  ت�صهد  الدولتني  ب��ني  العالقات  اإن  �صعادته  وق��ال 
ا�صتقطبت  ال�صياحي حيث  املجال  كافة خا�صة  املجالت  يف 
2016 م��ن دولة  األ���ف زائ���ر خ���الل ع���ام   72 اأذرب��ي��ج��ان 
اأذرب��ي��ج��ان يوميا وهذا  اإىل  �صت رح��الت  الإم���ارات وهناك 
هذه  اأن  م��وؤك��دا   .. البلدين  بني  العالقات  على عمق  ي��دل 
حر�س  بف�صل  التعاون  من  اأو�صع  اآفاقا  �صت�صهد  العالقات 
وال�صتفادة  وتقويتها  بتطويرها  البلدين  قيادتي  واهتمام 

من الإمكانات واملقومات املتاحة يف البلدين.

اأمل القبي�شي تبحث تعزيز التعاون مع �شفريي ال�شني واأذربيجان

اأ�سهر   3 يف  الأورام  ملركز  مراجع   1800

خليفة التخ�ش�شي ينظم موؤمتر الطرق احلديثة يف ت�شخي�ض وعالج �شرطان اجلهاز اله�شمي

تخطيط و اأر�شيف ال�شارقة يوقعان مذكرة اعتماد نظام اإدارة ت�شنيف الوثائق

•• راأ�س اخليمة – الفجر

خليفة  ال�������ص���ي���خ  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  ن���ظ���م 
موؤمتر  فعاليات  اأم�س  التخ�ص�صي 
الطرق احلديثة يف ت�صخي�س وعالج 
ال��ه�����ص��م��ي الذي  ���ص��رط��ان اجل���ه���از 
امل�صتجدات  اآخر  ال�صوء على  ي�صلط 
العلمية يف �صرطان اجلهاز اله�صمي 
ت�صخي�صه  يف  احل���دي���ث���ة  وال����ط����رق 
طبيباً   150 ب��ح�����ص��ور  وع���الج���ه 
وفنياً وممر�صاً والذي عقد يف فندق 

دبل تري هيلتون جزيرة املرجان. 

مل�صت�صفى  التنفيذي  الرئي�س  وذك��ر 
الدكتور  التخ�ص�صي  خليفة  ال�صيخ 
ميونغ هون �صونغ اأن املوؤمتر يناق�س 
اأمرا�س ال�صرطان وحتديدا �صرطان 
من  ي��ع��د  وال����ذي  اله�صمي  اجل��ه��از 
انت�صارا،  الأك���ر  ال�صرطانات  اأن���واع 
م�صريا اإىل ان عدد املراجعني ملراكز 
امل�صت�صفى  يف  الأورام  وجراحة  طب 
و�صل يف الفرتة املنق�صية من العام 
مراجعاً،   1800 نحو  اإىل  اجل��اري 
يف  مري�صا   230 نحو  اإدخ����ال  ومت 
 ، امل�صت�صفى  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  الأق�����ص��ام 

عملية   100 نحو  اج���راء  مت  فيما 
ال�صرطانية  الأورام  ل���ص��ت��ئ�����ص��ال 

املختلفة . 
اأطباء  ح�صره  امل��وؤمت��ر  ان  واأ���ص��اف 
وممر�صني  وفنيني  ومتخ�ص�صني 
من م�صت�صفى عدد من م�صت�صفيات 
م�صتجدات  مل���ن���اق�������ص���ة  ال�������دول�������ة 
�صرطان  اأورام  وع�����الج  ت�����ص��خ��ي�����س 
اجل�����ه�����از ال���ه�������ص���م���ي وال����ق����ول����ون، 
�صرطان  م��ن��ظ��ار  ج��راح��ة  وي��ت��ن��اول 
التنظري  وال�����ص��م��ن��ة وك��ذل��ك  امل��ع��دة 
امل�صتقيم  ع��م��ل��ي��ات  يف  ال���ع���الج���ي 

والقولون واآخر م�صتجدات عمليات 
املبكر  الكت�صاف  وك��ذل��ك  امل�صتقيم 
�صرطان  وع��الج  القولون  ل�صرطان 
ال���ق���ول���ون وامل�����ص��ت��ق��ي��م ب���الأ����ص���ع���ة  . 
الت�صال  رئ��ي�����س  ذك����ر  ج��ه��ت��ه  م���ن 
احل��ك��وم��ي وال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة يف 
م�صت�صفى ال�صيخ خليفة التخ�ص�صي 
م�صطفى  الدكتور  اخليمة  راأ���س  يف 
اأن امل�صت�صفى يويل  ال�صيد الها�صمي 
امل����وؤمت����رات اأه��م��ي��ة ك����ربى واأن�����ه يف 
امل�صت�صفى  اج���رى  فقد  الط���ار  ه��ذا 
واملحا�صرات  املوؤمترات  من  العديد 

يف مركز طب وجراحة الأورام الذي 
اأح��د م��راك��ز التميز ال��ث��الث يف  يعد 
اأن امل�صت�صفى عقد  امل�صت�صفى . واأكد 
املوؤمترات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  و���ص��ارك 
التي تتعلق بالأورام ويحر�س ب�صكل 
مع  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  ع��ل��ى  م�صتمر 
لطالع  وعامليا  حمليا  املتخ�ص�صني 
والتمري�صية  ال��ط��ب��ي��ة  ال�����ك�����وادر 
امل�صتجدات  اأح�����دث  ع��ل��ى  وال��ف��ن��ي��ة 
العلمية واأف�صل املمار�صات يف جمال 

طب وجراحة الأورام . 
منا�صبة هامة  يعد  املوؤمتر  اأن  وقال 

لتبادل  امل�����ص��ارك��ني  ب���ني  ل��ل��ت��ب��اح��ث 
اخل�����ربات وال���ت���ج���ارب ح���ول مر�س 

�صرطان اجلهاز اله�صمي والقولون 
ف���ر����ص���ة مهمة  وي���ع���د  وامل�����ص��ت��ق��ي��م 

وطرح  ومناق�صتها  الأف��ك��ار  لتالقي 
كل ما هو جديد يف هذا املجال .

•• ال�صارقة-وم:

ا�صاد امل�صوؤولون يف دائرة التخطيط 
للوثائق  ال�صارقة  وهيئة  وامل�صاحة 
ال�صمو  �صاحب  بجهود  والأر���ص��ي��ف 
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي 
واهتمامه  ودع��م��ه  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م 
املهمة  امل�صتندات  بتوثيق  املتوا�صل 
كافة  يف  عليها  واحلفاظ  وار�صفتها 
وو�صعها  ال�����ص��ارق��ة  ح��ك��وم��ة  دوائ����ر 
واهتماماته  اأع���م���ال���ه  اأول����وي����ات  يف 
ال�صيخ  ل�صمو  احل��ث��ي��ث��ة  وب��امل��ت��اب��ع��ة 
�صلطان  ب����ن  حم���م���د  ب����ن  ���ص��ل��ط��ان 
رئي�س  ال�صارقة  عهد  ويل  القا�صمي 
املجل�س التنفيذي ب�صاأن العمل على 
الوثائق  ت�صنيف  اإدارة  نظام  اعتماد 

اخل�صو�صية لكل دائرة.
وتعزيز  ت��ط��وي��ر  اأه���م���ي���ة  اأك�������دوا  و 
اجلانبني  ب���ني  امل�����ص��رتك  ال���ت���ع���اون 
وب���ق���ي���ة ال�����دوائ�����ر احل���ك���وم���ي���ة من 
نظام  اع��داد  على  م�صاعدتها  خ��الل 
ع�صري لإدارة وثائقها اخل�صو�صية 
والتي  التخطيط  بدائرة  والقتداء 
تعترب اول دائرة تنجز هذا امل�صروع 
والرت�����ق�����اء ب����ه يف ك���اف���ة امل���ج���الت 

وخا�صة يف جمال الوثائق والر�صفة 
التجارب  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  والط�����الع 

وتبادل اخلربات البينية.
جاء ذلك خالل مرا�صم توقيع دائرة 
التخطيط وامل�صاحة وهيئة ال�صارقة 
قبل  اأم�س  ي��وم  والأر���ص��ي��ف  للوثائق 
اعتماد  مذكرة  الدائرة  مبقر  الأول 
دائ���رة  وث��ائ��ق  ت�صنيف  ادارة  ن��ظ��ام 
اخل�صو�صية  وامل�صاحة  التخطيط 
وم�صريها  ا�صتبقائها  م��دد  وخ��ط��ة 
النهائي والذي مت اعداده بالتن�صيق 
م������ع ه���ي���ئ���ة ال���������ص����ارق����ة ل���ل���وث���ائ���ق 

والر�صيف .
خالد  املهند�س  �صعادة  امل��ذك��رة  وق��ع 
ب����ن ب���ط���ي امل����ه����ريي رئ���ي�������س دائ�����رة 
التخطيط وامل�صاحة و�صعادة الدكتور 
�صالح �صامل املحمود مدير عام هيئة 
ال�صارقة للوثائق والر�صيف بح�صور 
���ص��ع��ادة امل�����ص��ت�����ص��ار ���ص��ل��ط��ان ع��ل��ي بن 
بطي املهريي الأمني العام للمجل�س 

التنفيذي لإمارة ال�صارقة .
بن  �صلطان  امل�صت�صار  ���ص��ع��ادة  ون��ق��ل 
�صلطان  ال�صيخ  �صمو  حت��ي��ات  ب��ط��ي 
بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل 
املجل�س  رئي�س  احلاكم  نائب  العهد 
واإ�صادته  ال�صارقة  لإم��ارة  التنفيذي 

املوقعني  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون 
تعزيز  يف  وج���ه���وده���م���ا  ل���ل���م���ذك���رة 
نظام  لع��ت��م��اد  امل�����ص��رتك  تعاونهما 

ت�صنيف الوثائق اخل�صو�صية.
واأ�صاد بتكامل اأدوار الهيئة والدائرة 
اإدارة  واإج����������راءات  ط����رق  ل��ت��وح��ي��د 
الو�صول  وتي�صري  العامة  ال��وث��ائ��ق 
 .. بالدائرة  واملعلومات  الوثائق  اإىل 
لفتا اإىل اأهمية هذا النظام احليوي 
ال���دوائ���ر احلكومية  ل��ك��اف��ة  وال���ه���ام 
من  ن��وع  لكل  امل�صار  �صبط  ل�صمان 
ا�صتبقائه  م���دد  ب��ت��ح��دي��د  ال��وث��ائ��ق 
الوثائق  وحفظ  النهائي  وم�صريه 
ت�����ص��م��ن حقوق  ال���ت���ي  وامل�����ص��ت��ن��دات 

اجلهة واملتعاملني معها.
املهند�س  ���ص��ع��ادة  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
اأهمية  امل����ه����ريي  ب���ط���ي  ب����ن  خ���ال���د 
التعاون بني كافة اجلهات للحفاظ 
و�صرورة  والوثائق  امل�صتندات  على 
عليها  للحفاظ  وار�صفتها  توثيقها 
.. م�صريا اىل ان هذا امل�صروع والذي 
مت التوقيع عليه يعد ثمرة التن�صيق 
بني الدائرة وهيئة ال�صارقة للوثائق 
والر�صيف واأهمية دورها يف الإمارة 
بها  اخلا�صة  الوثائق  وح��دة  لإن�صاء 
.. مبديا ا�صتعداده للعمل مع الهيئة 

لإجناح  ال��ت��ع��اون  اأ���ص��ك��ال  ومبختلف 
تخدم  التي  الهيئة  م�صروعات  كافة 

وتدعم كافة اجلهات احلكومية.
التخطيط  دائ�����رة  ان  اإىل  اأ����ص���ار  و 
الدوائر  اأوائ��ل  من  تعترب  وامل�صاحة 
الدولة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة 
اىل  معامالتها  جميع  حولت  التي 
خدمات الكرتونية وتطبيقات ذكية 
ب�����ص��ك��ل ك���ام���ل ب��ح��ي��ث ي���ت���م تقدمي 
وم��ت��اب��ع��ة واع��ت��م��اد وا���ص��ت��الم املنتج 
النهائي للمعامالت ب�صكل الكرتوين 
ب���امل���ائ���ة من   98 ح������وايل  وت���غ���ط���ي 
م��ع��ام��الت��ه��ا وال��ت��ي جت����اوزت 100 
تطبيق  بتطوير  ق��ام��ت  كما  خ��دم��ة 
العديد  على  يحتوي  ل��ل��دائ��رة  ذك��ي 
�صاأنها  م����ن  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  م����ن 
تقدمي  يف  املتعاملني  على  الت�صهيل 

وا�صتالم معامالتهم.
من جانبه اأكد �صالح �صامل املحمود 
متكامال  نظاما  اأجن���زت  الهيئة  اأن 
بدائرة  اخل�صو�صية  الوثائق  لإدارة 
اأول  وه�����ي  وامل�������ص���اح���ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
هدا  متطلبات  تنجز  حكومية  جهة 
نظام  بناء  اأن  اإىل  م�صريا   .. النظام 
يرتكز  اخل�صو�صية  ال��وث��ائ��ق  اإدارة 
على اأحدث املعايري الدولية واأف�صل 

التجارب يف الدول املتقدمة.
واأو�صح املحمود اأن الهيئة هي اجلهة 
ك��اف��ة اجلهات  امل��خ��ول��ة مب�����ص��اع��دة 
احلكومية على اعداد نظم ع�صرية 
لإدارة وثائقها اخل�صو�صية ويتمثل 
انواع  جميع  بجرد  اول  النظام  هذا 
اق�صام  ك��اف��ة  امل��ت��داول��ة يف  ال��وث��ائ��ق 
اجلهة املعنية واعداد نظام ت�صنيف 
مبعنى  ال����وث����ائ����ق  ل����ه����ذه  وظ���ي���ف���ي 
والعمال  ال���وظ���ائ���ف  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د 
والن�����ص��ط��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا اجلهة 
املعنية ا�صافة اىل اعداد خطة مدد 
م�صريها  وتقرير  الوثائق  ا�صتبقاء 
باحلفظ  ي���ك���ون  وال�������ذي  ال���ن���ه���ائ���ي 
لتاريخ  امل���ه���م���ة  ل���ل���وث���ائ���ق  ال����دائ����م 
المارة وترحيلها اىل هيئة ال�صارقة 

للوثائق والر�صيف او اتالفها.
واك��دت �صيخة �صالح عبداهلل حنايا 
الوثائق  اإدارة  م���دي���ر  ال�������ص���وي���دي 
ب���دائ���رة ال��ت��خ��ط��ي��ط و امل�����ص��اح��ة اأن 
التي  املتطلبات  كافة  نفذت  الإدارة 
اإدارة  ب��ن��ظ��ام  واخل���ا����ص���ة  و���ص��ع��ت��ه��ا 
مراحل  �صتة  �صمت  والتي  الوثائق 
الجتماع  م���وع���د  حت���دي���د  الأول 
ل�صرح  ب��ال��دائ��رة  املعنية  الإدارة  م��ع 
امل��ن��ه��ج��ي��ة وال��ث��ان��ي��ة ت�����ص��ك��ي��ل فريق 

عمل و الثالثة حتديد جدول زمني 
وملء  واملهام  الن�صاطات  ل�صتخراج 
ا�صتمارة جرد الوثائق املنتجة يف كل 
اإدارة وق�صم ودرا���ص��ة ج��داول اجلرد 
كل  قبل  من  النهائي  العتماد  قبل 

اإدارة اما املرحلة الرابعة.
ت�صنيف  ادارة  ن��ظ��ام  اعتماد  وي��اأت��ي 
ال����وث����ائ����ق ب���ع���د ا����ص���ت���ك���م���ال دائ������رة 
ملتطلبات  وامل�������ص���اح���ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال�صارقة  لهيئة  التنفيذية  الالئحة 
نظام  واع��ت��م��اد  والر���ص��ي��ف  للوثائق 

كاأول  اخل�صو�صية  ال��وث��ائ��ق  اإدارة 
ال�صارقة  اإم�����ارة  يف  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة 
ل�صتكمال  اإ���ص��اف��ة  ال��ن��ظ��ام  تعتمد 
اجلانبني  ب����ني  ال���ت���ع���اون  م�������ص���رية 
و����ص���ع���ي���ه���م���ا ل����الرت����ق����اء مب���ج���الت 
التوثيق والر�صفة كما جاء العتماد 
برنامج  جن�����اح  ت���وا����ص���ل  اإط�������ار  يف 
الذي  والأر�صيف احلكومي  التوثيق 
للوثائق  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت��ه 
تطبيقه  ي��ت��م  وال������ذي  والر����ص���ي���ف 
بالتعاون والتن�صيق مع كافة الدوائر 

والهيئات يف حكومة ال�صارقة حلفظ 
املجل�س  ق����رار  ع��ل��ى  ب��ن��اء  وث��ائ��ق��ه��ا 
 2016 ل�صنة    44 رق��م  التنفيذي 
ال�صارقة  هيئة  وتنظيم  ان�صاء  ب�صاأن 
للوثائق والر�صيف وعلى قرار دائرة 
 2016 22  ل�صنة  التخطيط رقم 
وثائق  لإدارة  ن��ظ��ام  اإع������داد  ب�����ص��اأن 
وم��ل��ف��ات ال��دائ��رة وع��ل��ى ق���رار هيئة 
ال�صارقة للوثائق ب�صاأن املوافقة على 
اخل�صو�صية  ال��وث��ائ��ق  اإدارة  ن��ظ��ام 

لدائرة التخطيط وامل�صاحة.

•• ال�صارقة-وام:

رئي�س معهد  امل�صلم  العزيز  عبد  الدكتور  �صعادة  افتتح 
ال�صارقة للرتاث يوم ام�س الول فعاليات اأيام ال�صارقة 
ال��رتاث��ي��ة يف ك��ل��ب��اء ح��ي��ث ا�صتمل ح��ف��ل الف��ت��ت��اح على 
ق�����ص��ائ��د واأ���ص��ع��ار وف��ع��ال��ي��ات واأن�����ص��ط��ة ت��راث��ي��ة مميزة 

بالإ�صافة اإىل اأغاين �صعبية ورق�صات فولكلورية.
القا�صمي  �صقر  بن  هيثم  ال�صيخ  الفتتاح  حفل  ح�صر 
نائب رئي�س مكتب �صمو احلاكم يف مدينة كلباء و�صعادة 
حممد عبد اهلل الزعابي رئي�س املجل�س البلدي بكلباء 
الذباحي  عي�صى  بن  اهلل  عبد  خلفان  املهند�س  و�صعادة 
املجل�س  اأع�����ص��اء  م��ن  ع��دد  كلباء  مدينة  بلدية  م��دي��ر 
الحتادي واأع�صاء املجل�س ال�صت�صاري وروؤ�صاء املجال�س 

وجمع  ال�صارقة  اإم��ارة  يف  احلكومية  والدوائر  البلدية 
من اأهايل مدينة كلباء واملدن املجاورة لها والزوار.

وت��خ��ل��ل الف��ت��ت��اح ق�����ص��ائ��د ���ص��ع��ري��ة ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة من 
الوطر  بعنوان  واأوب��ري��ت  والإم�����ارات  ال�صارقة  �صعراء 
ال�صرقية  باملنطقة  امل���دين  ال��دف��اع  ق��دم��ه  ال���ذي  ل���ول  
ومدر�صة  الأن�����ص��اري  اأي���وب  اأب���و  مدر�صة  م��ع  بالتعاون 
اإىل  بالإ�صافة  الأ�صا�صي  للتعليم  النموذجية  الهجرة 
فقرة الإن�صاد التي قدمتها حاملة لقب من�صد ال�صارقة 
القرية  يف  وي�صارك  عبا�س.  اإمي��ان  العام  لهذا  ال�صغري 

الرتاثية مبدينة كلباء على مدار اأيامها كل من دائرة 
التنمية القت�صادية والهالل الأحمر الإماراتي ومركز 
ال�صحة  ووزارة  املنتجة  والأ����ص���ر  ل��الت�����ص��ال  ال�����ص��ارق��ة 
منطقة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  ووزارة  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة 
كلباء  �صرطة  ومركز  كلباء  وبلدية  التعليمية  ال�صارقة 
ون����ادي ���ص��ي��دات ال�����ص��ارق��ة -ف���رع ك��ل��ب��اء. و اأك���د �صعادة 
ال�صارقة  معهد  رئ��ي�����س  امل�صلم  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 
للرتاث رئي�س اللجنة العليا لأيام ال�صارقة الرتاثية اأن 
تنظيم وافتتاح القرى الرتاثية يف مدن ال�صارقة جت�صد 

تاريخ  على  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال  وتطلع  املا�صي  اأ���ص��ال��ة 
الأج�����داد ع��رب ت��ق��دمي ال��ت��ع��ري��ف��ات ال��رتاث��ي��ة واحلرف 
واملهن التي كانوا يعملون فيها على �صاكلتها الطبيعية 
التي  العريقة  والتقاليد  العادات  على  ال�صوء  اإلقاء  و 
تعود بنا اإىل زمن القدامى وتعطينا بع�صاً من مالمح 

احلياة التي عا�صوها.
و او�صح اأن اأيام ال�صارقة الرتاثية تعرب ب�صدق عن الهوية 
الوطنية وتنقل الرتاث وثقافته ب�صكل ح�صاري وريادي 
الأ�صباب  اأح��د  ال��رتاث  الأجيال احلالية مبا يجعل  اإىل 

يف دعم م�صرية وعجلة التطور ونه�صة دولة الإمارات. 
وق���ال حممد عبد اهلل ال��زع��اب��ي خ��الل الف��ت��ت��اح متثل 
حيوياً  حدثاً   15 ال�  دورتها  يف  الرتاثية  ال�صارقة  اأي��ام 
يف الرتاث الثقايف الإماراتي وبدورنا نحن وتوافقا مع 
روؤى اإمارة ال�صارقة وقيادتها الر�صيدة ن�صاهم يف تعزيز 
هذه الأيام بتقدمي جميع املتطلبات التي تلبي الرغبات 
كافة بكل ما هو اأ�صيل للمحافظة على تراثنا العريق . 
واأ�صاف اإن الهتمام بالرتاث الثقايف اأ�صبح هدفاً وطنياً 
هذه  جت�صد  حيث  الدولة  يف  ال�صعد  كل  على  واإن�صانياً 
الأي���ام معاين ال���رتاث باأبهى ���ص��وره م��ن خ��الل متثيل 
الطبيعي  لأ�صلها  مطابقة  بنماذج  الإماراتية  البيئات 
عن الرتاث الإماراتي لبناء جيل متميز يتمتع بالقدرة 

على الإبداع وتذوق الفنون الرتاثية املختلفة .

افتت��اح اأي��ام ال�شارق��ة الت�راثية يف كلب�اء

اأكادميية االإمارات الدبلوما�شية 
تنظم برنامج املحاكاة التدريبي

•• اأبوظبي-وام:

نظمت اأكادميية الإمارات الدبلوما�صية برنامج املحاكاة التدريبي التطبيقي 
حول مهارات التفاو�س وحل النزاعات التي تعد من اأهم املهارات الالزمة 

ملعاجلة الق�صايا الإقليمية والدولية.
دبلوما�صيي  ومهارات  ق��درات  بتعزيز  الأكادميية  التزام  الربنامج  ويج�صد 
دملا  معهد  مع  بالتعاون  الأوىل  مرحلتني  على  تنفيذه  مت  حيث  امل�صتقبل 

للدرا�صات والثانية بالتعاون مع جامعة جورج تاون.
التعليمية  الأن�صطة  وكافة  الربنامج  ه��ذا  خ��الل  من  الأكادميية  وتهدف 
التي ت�صمنها اإىل تعزيز فهم دبلوما�صيي امل�صتقبل لكل ما يتعلق بالتفاو�س 
اإىل  بالإ�صافة  للنزاعات  املبتكرة  احللول  واإيجاد  البناء  النقدي  والتفكري 

اإعدادهم لدبلوما�صية القرن احلادي والع�صرين.
كما ي�صاهم الربنامج يف تطوير قدرات طلبة الأكادميية وتر�صيخ فهمهم 

لأهمية التخطيط ال�صرتاتيجي للتفاو�س.
ومار�س الطلبة خالل الربنامج اأن�صطة متنوعة حلل مع�صالت افرتا�صية 

مثل نزاع ك�صمري والعديد من حالت حرب الف�صاء الإلكرتوين.
وت�صمن الربنامج حتلياًل �صاماًل لعدة اتفاقيات �صيا�صية تاريخية مبا يف 
1989 اخلا�س  1978 واتفاق الطائف لعام  اتفاقية كامب ديفيد  ذلك 

بالأزمة اللبنانية.
ليون  برناردينو  �صعادة  او�صح  ونتائجه  الربنامج  اأهمية  على  تعليقه  ويف 
رئي�س اأكادميية الإمارات الدبلوما�صية اإن الأكادميية تدرك اأهمية توفري 
كل ما يحتاجه دبلوما�صيو امل�صتقبل من دعم وموارد ل تقت�صر على الناحية 
لكل  والتطبيقية  العملية  املهارات  وت�صمل  بل  فح�صب  والعلمية  الدرا�صية 
ما تعلموه .. م�صرياً اإىل اأن هذا الربنامج �صم نخبة من خرباء التفاو�س 
من داخل الإم��ارات وعلى م�صتوى العامل لي�صاركوا الطلبة اأمثلة وحالت 

تفاو�س ونزاعات واقعية وتاريخية كان لها اآثار وتداعيات كبرية.
و�صوؤون  التنفيذي  التدريب  اإدارة  املحمود مديرة  قالت مرمي  من جانبها 
دائما  ت�صعى  الأك��ادمي��ي��ة  اإن  الدبلوما�صية  الإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  يف  الطلبة 
امل�صتقبل  دبلوما�صيي  اإع��داد  يف  ت�صاهم  عملية  تدريبية  برامج  تقدمي  اإىل 
ب�صكل اأف�صل. ي�صار اإىل اأن برنامج املحاكاة التدريبي يف اأكادميية الإمارات 
ن�صاطا  لي�صبح  للطلبة  التعليمي  املنهج  يف  ت�صمينه  تقرر  الدبلوما�صية 
وذلك  الأك��ادمي��ي��ة  العليا يف  ال��درا���ص��ات  دب��ل��وم  برنامج  م��ن  وج���زءا  �صنويا 
كنتيجة لالآثار الإيجابية الوا�صحة التي تركها الربنامج على الطلبة حيث 
الدولية والدبلوما�صية و�صاهم يف دعم  العالقات  عزز معرفتهم يف جمال 

اأهداف ال�صيا�صة اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
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عربي ودويل
تلغراف: االأ�شد يحتفظ مبئات االأطنان من االأ�شلحة الكيماوية •• عوا�صم-وكاالت

ك�صف قائد ع�صكري �صوري من�صق عن اأن الرئي�س ب�صار الأ�صد ما زال يحتفظ 
مبئات الأطنان من تر�صانته الكيميائية، بعد اأن خدع مفت�صي الأمم املتحدة 
الذين اأُر�صلوا لتفكيكها. وقال العميد ركن زاهر ال�صكات -الذي عمل رئي�صا 
للحرب الكيميائية بالفرقة الع�صكرية اخلام�صة قبل اأن ين�صق يف 2013- 
اإن نظام الأ�صد مل يك�صف عن  يف مقابلة مع �صحيفة تلغراف الربيطانية؛ 
كميات كبرية من مواد ال�صارين الكيميائية الأم ومواد �صامة اأخرى. وكانت 
حظر  منظمة  اإىل  الكيميائية  تر�صانتها  كامل  اإنها  قالت  ما  �صلمت  �صوريا 
اتفاق  2014 مبوجب  عام  املتحدة يف  التابعة لالأمم  الكيميائية  الأ�صلحة 
يف  الأ�صخا�س  مئات  م�صرع  عقب  ورو�صيا  املتحدة  الوليات  عليه  تفاو�صت 
توجيه  دون  التفاقية  تلك  وحالت  دم�صق.  ريف  على  ال�صارين  بغاز  هجوم 
اإدارة الرئي�س باراك  الوليات املتحدة �صربات ع�صكرية اإىل �صوريا، واأعلنت 
اأوباما حينها اأن واحدة من اأ�صخم تر�صانات الأ�صلحة الكيميائية يف العامل 
اأن  الأ�صبوع  هذا  اأخ��رى  مرة  الأ�صد  ونفى   .100% بن�صبة  ا�صتئ�صالها  مت 

تكون بحوزة نظامه اأي اأ�صلحة كيميائية، لكن ال�صحيفة الربيطانية تقول 
خان  بلدة  على  املا�صي  الأ�صبوع  الهجوم  بعد  زخما  اكت�صبت  �صكوكا  ثمة  اإن 
واإن  قتيال،   86 وخ��ّل��ف  امل�صلحة  املعار�صة  �صيطرة  حت��ت  الواقعة  �صيخون 
ال�صكات  العميد  وقال  الكيميائية.  اأ�صلحته  ببع�س  يحتفظ  يزال  ما  الأ�صد 
اإن النظام  اأكرب ال�صخ�صيات يف برنامج �صوريا الكيميائي-  اأحد  -الذي كان 
�صعف  الرقم  اأن  الواقع  يف  نعرف  كنا  لكننا  فقط،  طن  ب�1300  “اعرتف 

ذلك تقريبا، اإذ ميتلك ما ل يقل عن األفي طن على الأقل«.
ويعتقد ال�صكات باأن من بني املخزونات التي مل ُيك�صف عنها مئات الأطنان 
من غاز ال�صارين، بالإ�صافة اإىل بع�س املركبات الكيميائية الأم، وقنابل جوية 

ميكن ح�صوها مبواد كيميائية وروؤو�س حربية تثبت يف �صواريخ �صكود.
احتفظ  وال���ذي  ع��ام��ا،   53 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ال�����ص��وري  ال�صابط  واأ���ص��اف 
ب�صالت مع م�صوؤولني داخل �صوريا بعد ان�صقاقه يف مار�س اآذار 2013، اأنه 

النظام  كان  و�صهور  باأ�صابيع  البالد  اإىل  املتحدة  الأمم  و�صول مفت�صي  قبل 
منهمكا يف نقل خمزوناته من تلك الأ�صلحة. اىل ذلك، قال املر�صد ال�صوري 
حلقوق الإن�صان ون�صطاء اإن اآلف ال�صوريني عالقون يف مدينة حلب وحولها 
اليوم ال�صبت مع تعر اتفاق اإخالء قريتني مقابل ال�صماح ملقاتلي معار�صة 
ومقره  املر�صد  وذك��ر  دم�صق.  ق��رب  حما�صرتني  بلدتني  مبغادرة  واأ�صرهم 
ملقاتلي  الآم��ن  باخلروج  بعد  ال�صماح  عدم  اإىل  يرجع  التاأخري  اأن  بريطانيا 
املعار�صة يف بلدة الزبداين التي ي�صملها التفاق وتقع قرب دم�صق. والتفاق 
م��ن ب��ني ع���دة ات��ف��اق��ات مت ال��ت��و���ص��ل اإل��ي��ه��ا يف ال�����ص��ه��ور الأخ����رية وا�صرتدت 
حا�صرتها  مناطق  على  ال�صيطرة  الأ�صد  ب�صار  الرئي�س  حكومة  مبقت�صاها 
لفرتة طويلة قواتها وحلفاوؤها. ويف اإطار اأحدث اتفاق مت اإجالء مئات من 
مقاتلي املعار�صة وعائالتهم من بلدة م�صايا قرب دم�صق وُنقلوا اإىل مدينة 
حمافظة  اإىل  �صيتوجهون  هناك  ومن  احلكومة.  عليها  ت�صيطر  التي  حلب 

موالون  مقاتلون  غ���ادر  امل��ق��اب��ل  ويف  امل��ع��ار���ص��ة.  ل�صيطرة  اخلا�صعة  اإدل���ب 
للحكومة و�صكان قريتي الفوعة وكفريا اللتني يحا�صرهما مقاتلو املعار�صة 

املنطقة وو�صلوا اإىل م�صارف حلب.
املعار�صة  من  مقاتلني  للمعار�صة  موال  ن�صط  اأر�صلها  �صور  اأظهرت  وام�س 
ومدنيني ممن غادروا بلدة م�صايا وهم جال�صون بجوار �صف من احلافالت 
يف مدينة حلب التي ت�صيطر عليها احلكومة يف انتظار نقلهم اإىل حمافظة 
الذين  املوالني للحكومة  واملقاتلني  ال�صكان  اإن  املر�صد و�صاهد  اإدلب. وقال 
اأرا���س ت�صيطر عليها املعار�صة على  غ��ادروا القريتني ما زالوا ينتظرون يف 
املعار�صة  مقاتلي  ع��ن  الن�صط  ونقل  امل��دي��ن��ة.  يدخلوا  حتى  حلب  م�صارف 
قولهم اإن عدد املقاتلني املوالني للحكومة الذين غادروا القريتني ال�صيعيتني 
اأقل من املتفق عليه. وقال اأحد �صكان م�صايا الذي كان يتحدث من مراأب 
م�صاء  من  متاأخر  وق��ت  منذ  هناك  ينتظرون  النا�س  اإن  حلب  يف  احلافالت 
 24 العمر  البالغ من  اأحمد  وق��ال  باملغادرة.  لهم  ي�صمح  اأم�س اجلمعة ومل 
عاما “ل توجد مياه �صرب اأو طعام. مراأب احلافالت �صغري ومن ثم لي�صت 

هناك م�صاحة كافية للحركة.

الت��ف��اق على  الطعن يف  يتم   ومل 
النووي الإيراين، وانقلب التقارب 
وبعد  عقب،  على  راأ���ص��ا  رو�صيا  م��ع 
ب��اأن��ه قد  الأطل�صي  و���ص��ف احل��ل��ف 
ع��ف��ا ع��ل��ي��ه ال��زم��ن خ���الل احلملة 
الن��ت��خ��اب��ي��ة، ج��ع��ل ال��رئ��ي�����س منه 

اليوم ح�صنا لل�صالم الدويل.
التجارية  للحرب  بالن�صبة  اأم��ا      
م����ع ال�������ص���ني، ف���ق���د ���ُص��ح��ب��ت من 
الع��م��ال، ومل يعد دونالد  ج��دول 
بالتالعب  اتهامها  ينوي  ت��رام��ب 
مع  مقابلة  يف  اأ���ص��ار  ب��ل  بعملتها، 
وول �صرتيت جورنال الأربعاء، اإىل 
العجز  على  للحفاظ  م�صتعد  اأن��ه 
وا���ص��ن��ط��ن وبكني،  ب���ني  ال��ت��ج��اري 
الأخ���رية  ه���ذه  ُت��ظ��ه��ر  اأن  �صريطة 
النووي  ال�صالح  لنزع  ا�صتعدادها 

لكوريا ال�صمالية.
    اإّن �صيا�صته اخلارجية يف النهاية 
احلزب  تقاليد  م��ع  تتطابق  ب��ات��ت 
ال�صربات  واأث��ل��ج��ت  اجل��م��ه��وري. 
احلزب  برملانيي  �صدور  �صوريا  يف 
ت�صّجل  لأن���ه���ا   ، ال���ق���دمي  ال��ك��ب��ري 
اإىل م�صرح  املتحدة  الوليات  عودة 

دونالد ترامب هذا الأ�صبوع، وهذا 
م�صت�صاره  م�����ص��ري  اأّن  ي��ع��ن��ي  ق���د 

معّلق.

هزمية املرا�سيم
    اإّن نفوذ بانون وتاأثريه مل يثمر 
دونالد  ت�صّلم  منذ  ايجابيا  �صيئا 
ي�صغط  ك����ان  ال�����ص��ل��ط��ة:  ت���رام���ب 
م���ن اأج�����ل اإل����غ����اء ك���ام���ل لأوب���ام���ا 
نكراء  الأم��ر بهزمية  وانتهى  كري، 
يف ال��ك��ون��غ��ر���س. وه����و اأي�����ص��ا من 
املناه�صني  املر�صومني  وراء  يقف 
لالجئني اللذين اقرتحهما البيت 
الأب���ي�������س، واأل��غ��اه��م��ا ال��ق�����ص��اء يف 

نهاية املطاف. 
دونالد  جعلت  الإخ��ف��اق��ات  ه���ذه    
ا�صتطالعات  ق�������اع  يف  ت�����رام�����ب 
ف���ق���ط من  ب���امل���ائ���ة   38 ال���������راأي: 
الآراء الإيجابية، وهو م�صتوى مل 
املرحلة  ه��ذه  يف  رئي�س  اأي  ي�صله 
اأم�����ا الدليل  م���ن ف����رتة ولي����ت����ه.  
يكون  اأن  ميكن  التقليدي  اأّن  على 
اأحيانا مربحا، فيتمثل يف اأّن ن�صبة 
�صعبيته ارتفعت اإىل 40 باملائة، يف 

اأعقاب الهجوم على �صوريا.
عن ليزيكو الفرن�سية

فل�صطينيني  اإدان�����ة  ق���ان���ون  م�����ص��روع 
 2015/7/27 بتاريخ  �صبهات  دون 
ل�صوؤون  ال���وزاري���ة  اللجنة  و���ص��ادق��ت 
الإ�صرائيلية،  احلكومة  يف  الت�صريع 
قانون  اق�����رتاح  ع��ل��ى  ي��ول��ي��و   27 يف 
الإرهاب، والذي قدمته وزيرة العدل 
النيابة  على  للت�صهيل  الإ�صرائيلية 
الإ�صرائيلي  الأم����ن  وج��ه��از  ال��ع��ام��ة 
وجود  دون  ون�صطاء  مقاومني  اإدان���ة 
بالت�صييق  القانون  وين�س  ال�ّصهاد. 
الفل�صطينيني  املعتقلني  ع��ل��ى  اأك���ر 
واإدانتهم حتى من دون وجود ال�صهاد، 
للمحكمة  ال��ق��ان��ون  ي�����ص��م��ح  وك���ذل���ك 
ب���اإدان���ة اأ���ص��خ��ا���س ح��ت��ى يف ح���ال عدم 
ت��واج��د ال�����ص��ه��اد وع���دم ق���درة اأجهزة 
هذا  ويعرف  اإح�صارهم.  على  الأم��ن 
ال��ق��ان��ون ال��ع��م��ل الإره���اب���ي ب��اأن��ه كل 
ع��م��ل ن���اب���ع م���ن دواف�����ع ���ص��ي��ا���ص��ي��ة اأو 
دينية اأو قومية اأو اأيدلوجية، مبعنى 
خمالف  عمل  ك��ل  يعترب  ال��ق��ان��ون  اأن 

لل�صيا�صة الإ�صرائيلية اإرهاباً.

ال�صراعات العاملية الكربى. 
اأّن ار�صال البحرية الأمريكية  كما 
اجلزيرة  ���ص��ب��ه  اإىل  ح��رب��ي��ة  �صفنا 
الكورية، ميّثل رمزا قويا اآخر من 

زاوية النظر هذه.

من  ا�صُتبعد  �صوريا،  يف  تدخل  اأي 
وُيرّجح  ال��ق��وم��ي،  الأم����ن  جمل�س 
نهائيا.  الأبي�س  البيت  رحيله عن 
يعود  ل  ولكن  �صتيف..  اأح��ب  “اأنا 
قال  عمانا معا اإىل فرتة طويلة”، 

رج�������ال ف���اع���ل���ني ب�������ص���ك���ل خ���ا����س، 
وزير  الرئي�س:  اندفاع  خففوا من 
اخلارجية ريك�س تيلر�صون، ووزير 
وم�صت�صار  ماتي�س،  جيف  ال��دف��اع 
ووزير  مكما�صرت،  القومي  الأم��ن 

انت�سار “العوملة” 
على “النعزالية«

انت�صار  ي���وّق���ع  ي��ب��دو  ك���ل ه���ذا      
حا�صية  يف  النعزالية  على  العوملة 
اأّن خم�صة  ت��رام��ب. ويبدو  دون��ال��د 

منذ  �صطوتهم  م��ن  الكثري  ف��ق��دوا 
فلني،  مايكل  الناري  الوقت.  ذلك 
الك�صف  بعد  الأبي�س  البيت  غ��ادر 
رو�صيا.  م��ع  املتميزة  عالقاته  ع��ن 
يعار�س  ال�����ذي  ب����ان����ون،  و���ص��ت��ي��ف 

و�صهر  رو�������س،  وي���ل���ب���ور  ال���ت���ج���ارة 
الرئي�س، جاريد كو�صرن.

“لال�صتبل�صمنت”،  امل��ن��ت��ق��دون     
ال���ذي���ن اح���ت���ك���روا ال���ن���ف���وذ خالل 
الرئا�صية،  الن��ت��خ��اب��ي��ة  احل��م��ل��ة 

ترامب يعزز و�شائل مالحقة 
املهاجرين غري ال�شرعيني 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

عزز تراجع عدد املر�صحني للهجرة اىل الوليات املتحدة على حدود املك�صيك 
موقف ادارة الرئي�س المريكي دونالد ترامب التي �صددت اجراءاتها ملطاردة 
املهاجرين غري ال�صرعيني و�صول اىل امكانية توقيفهم يف املدن والماكن التي 

اختارت طوعا حمايتهم.
وتلقى رجال ال�صرطة واملدعون العامون والق�صاة امرا بتوقيف وحماكمة كل 

املهاجرين الذين ل يحملون الوثائق املطلوبة.
الذين  ع��دد  ل��زي��ادة  الهجرة  قطاع  يف  العاملني  توظيف  معايري  تخفيف  ومت 
ال�صريني  املهاجرين  ت�صييد مبان لحتجاز  بداأ  كما  ال�صيا�صات.  يطبقون هذه 
وعني عدد اكرب من الق�صاة. وطلب من ال�صلطات اي�صا العثور على املهاجرين 
املوجودين  ذل��ك  يف  مبا  عقود،  منذ  البالد  يف  يقيمون  الذين  ال�صرعيني  غري 
ومدن  وبلديات  حماكم  من  م��الذات  باأنها  عنهم  املدافعون  ي�صفها  اماكن  يف 
ل�صيا�صات  معار�صتها  تخفي  ول  ال��دمي��وق��راط��ي��ني  على  حم�صوبة  معظمها 
اخ���رى، و�صعت خطط لتحديد معامل  م��ن جهة  ال��ه��ج��رة.  ت��رام��ب يف جم��ال 
اجلدار ال�صهري الذي وعد دونالد ترامب ببنائه على احلدود مع املك�صيك. ولن 
يقام حاجز مادي مت�صل على امتداد 3200 كيلومرت يف�صل بني البلدين، بل 

جدران منف�صلة يف املواقع ال�صرتاتيجية واأنظمة مراقبة الكرتونية.
الثالثاء حم��ذرا اىل  ام��ام موظفي احل��دود  �صي�صنز  العدل جيف  وزي��ر  وق��ال 
الذين يوا�صلون ال�صعي لدخول البالد بطريقة غري م�صروعة او بال وجه حق: 

فلتعلموا ان ع�صرا جديدا بداأ هو ع�صر ترامب.
�صخ�س  مليون   11،1 عددهم  البالغ  ال�صريني  املهاجرين  بطرد  ترامب  وعد 
يعي�صون حاليا يف الوليات املتحدة وي�صرقون على حد قوله الوظائف ويغذون 
الجرام . معظم هوؤلء جاوؤوا من املك�صيك وكثريون منهم يعي�صون منذ �صنوات 

يف الوليات املتحدة حيث ا�ص�صوا عائالت وميلكون منازلهم او ان�صاأوا �صركات.
وحماية  اجل��م��ارك  ادارة  قالت  مهامه،  ت��رام��ب  ت��ويل  م��ن  ا�صهر  ثالثة  وبعد 
اأوقفوا على احلدود انخف�س اىل  الذين  ال�صريني  املهاجرين  احلدود ان عدد 

ادنى م�صتوى منذ اأربعة عقود. 

وال���ذي يعفي جهاز  م��وؤق��ت،  ل��ق��ان��ون 
وال�صرطة  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  امل���خ���اب���رات 
التحقيقات  توثيق  م��ن  الإ�صرائيلية 
وال�صورة، وذلك ملدة خم�س  بال�صوت 

�صنوات اإ�صافية.
بال�صوت  التحقيقات  توثيق  ويعترب 
اأن مينع ممار�صة  وال�صورة من �صاأنه 
امل��ع��ت��ق��ل��ني، ومينع  ����ص���د  ال���ت���ع���ذي���ب 
امل�صروعة  غ��ري  الأ���ص��ال��ي��ب  ا���ص��ت��خ��دام 
ال����ت����ي م����ا زال�������ت مت����ار�����س يف غ���رف 
التحقيق الإ�صرائيلية من اأجل انتزاع 
اع��رتاف��ات، واأن مت��دي��د الإع��ف��اء من 
غري  اأ�صاليب  ا�صتمرار  يعني  التوثيق 

م�صروعة يف ا�صتجواب املعتقلني.
ــرى.. ب��ت��اري��خ 2 من  ــس اإعـــدام الأ�
الكني�صت  ق���دم���ت   2015 ي���ون���ي���و  
م�صروع قانون جديد ين�س على اإعدام 
اإدانتهم  بحجة  فل�صطينيني  اأ���ص��رى 
وقد  اإ�صرائيليون،  فيها  قتل  بعمليات 
قدم امل�صروع ع�صو كني�صت من حزب 

اإ�صرائيل بيتنا.

ج��ي��ل امل�����ص��وؤول��ي��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ه���و 12 
عاماً، وميكن اعتقال طفل والتحقيق 
م��ع��ه وب��ع��د اإدان���ت���ه ي��ت��م اإر���ص��ال��ه اإىل 
اإ�صالحية مغلقة، ويبقى فيها اإىل اأن 
يبلغ 14 عاماً. وح�صب جمعية حقوق 
اأغلبية  ف�����اإن  اإ����ص���رائ���ي���ل  يف  امل���واط���ن 
الدول متنع �صجن الأولد حتت عمر 
اأي�صاً  ذلك  متنع  وبع�صها  عاماً،   14

فوق عمر 14 عاماً.
التفتي�س اجل�سدي دون �سبهات..

�صادقت اللجنة الوزارية الإ�صرائيلية 
للت�صريع يوم 19 اأكتوبر 2015 على 
ال�صرطة  اأف���راد  مينح  قانون  م�صروع 
�صالحية اإجراء تفتي�س ج�صدي حتى 
م�صتبهني،  غ��ري  �صبيل  ع��اب��ري  ع��ل��ى 
حتت حجة مكافحة العنف، وبالتايل 
ي�صبح كل فل�صطيني عر�صة للتفتي�س 

اجل�صدي دون ا�صتباه ملمو�س.
اإعفاء املخابرات من توثيق التحقيق

يوم  الإ�صرائيلية  الكني�صت  �صادقت 
بند  متديد  على   2015 يونيو   25

•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

الأ�صرى  ���ص��وؤون  هيئة  رئ��ي�����س  اع��ت��رب 
وامل��ح��رري��ن ال��وزي��ر عي�صى ق��راق��ع اأن 
ياأتي يف  الطعام  الأ�صرى عن  اإ�صراب 
القانونية  الهجمة  على  ال���رد  �صياق 
ت�صنها  التي  امل�صبوقة  وغري  امل�صعورة 
الأ���ص��رى من  حكومة الح��ت��الل �صد 
عن�صرية  قانونية  ت�صريعات  خ��الل 
الإ�صرائيلي  الكني�صت  داأب  وانتقامية 
الأ�صرى.  �صد  مكثف  وب�صكل  ب�صنها 
اليمني  ح���ك���وم���ة  اإن  ق����راق����ع  وق������ال 
ا�صتمرت بت�صريع قوانني  الإ�صرائيلي 
م�صبوقة  غ���ري  ت��ع�����ص��ف��ي��ة  ع��ن�����ص��ري��ة 
وب�صكل  الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب  ب��ح��ق 
العديد  انتجت  وق��د  الأ���ص��رى،  خا�س 
ودعماً  عن�صرية  الأ�صد  القوانني  من 
ومبادئ  وال����ص���ت���ي���ط���ان  ل���الح���ت���الل 
 ،2015 ع��ام  الإن�����ص��ان. ومنذ  حقوق 
م�صروع   120 ع���ن  ي��زي��د  م���ا  ر���ص��د 
قانون وما يزيد عن 30 قانوناً دخلت 
كتاب  اأ�صبح  وق��د  الت�صريع،  م��راح��ل 
بع�صرات  يعج  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ال��ق��وان��ني 

القوانني العن�صرية املبا�صرة.
�صد  ق�����ان�����ون  م���������ص����روع   13 وق�������دم 
الأ�صرى يف الكني�صت الإ�صرائيلي منذ 
ت��ل��ك ال��ف��رتة، ج���زء ك��ب��ري منها متت 

امل�صادقة عليه، وهي: 
اأق������رت   .. الــقــ�ــســريــة  الــتــغــذيــة 
احلكومة الإ�صرائيلية يوم 14 يونيو 
2015 م�صروع قانون ميكن �صلطات 
الحتالل من اإجراء التغذية الق�صرية 
امل�صربني  الفل�صطينيني  ل��الأ���ص��رى 
عن الطعام، و�صادقت الكني�صت عليه 
30 يولو من نف�س العام. واعترب  يف 
هذا القانون من اأخطر القوانني التي 
ت��ه��دد ح��ي��اة الأ����ص���رى امل�����ص��رب��ني عن 
ال�صليب  ح�صب  يعترب  الذي  الطعام، 
الأح����م����ر ال������دويل واحت������اد الأط���ب���اء 
وتهديد  التعذيب  م��ن  ن��وع��اً  ال��ع��امل��ي 
اأخالقي  غري  واإج���راء  امل�صرب،  حياة 
ويتنافى مع الأعراف املهنية والطبية. 
وحظر احتاد الأطباء يف اإ�صرائيل هذا 

التعذيب  نوعاً من  القانون، واعتربه 
وينطوي على خماطر �صحية، وحث 
عدم  على  اإ�صرائيل  يف  الأط��ب��اء  كافة 
المتثال لهذا القانون، ومنع الأطباء 
لالأ�صرى  اإطعام  عمليات  يف  امل�صاركة 

بالقوة وعلى غري اإرادتهم.
ــال  ــف رفـــع الأحـــكـــام بــحــق الأط
الإ�صرائيلية  ال��ك��ن��ي�����ص��ت  ..����ص���ادق���ت 
يوليو   21 ي���وم  ال��ث��ال��ث��ة  ال���ق���راءة  يف 
على  ي���ن�������س  ق����ان����ون  ع���ل���ى   2015
ملدة  ال�صجن  عقوبة  ف��ر���س  اإم��ك��ان��ي��ة 
احلجارة،  را�صقي  على  �صنوات  ع�صر 
حتى من دون اإثبات نية اإحلاق ال�صرر، 
احلجارة  ر�صق  القانون  و�صف  حيث 
م�صتويني:  اإىل  وق�صمها  ب��اجل��رمي��ة 
احل���ك���م ع��ل��ى را���ص��ق��ي احل���ج���ارة ملدة 
احلاجة  دون  ���ص��ن��وات،   10 اأق�����ص��اه��ا 
اإىل اإثبات نية القتل، وامل�صتوى الثاين 
نية  اإثبات  ر�صق احلجارة مع  جرمية 
ال��ق�����ص��وى ع�صرين  ال��ق��ت��ل وال��ع��ق��وب��ة 
عاماً، و�صادقت احلكومة الإ�صرائيلية 

لحقاً على القانون.
احلجارة  را�سقي  عقوبة  ت�سديد 
الثاين من  يوم  الكني�صت  �صادقت   ..
قانون  م�صروع  على   2015 نوفمرب 
الإ�صرائيلية  العدل  تقدمت به وزيرة 
اإي������الت ���ص��اك��ي��د، ي��ن�����س ع��ل��ى فر�س 
 4 اإىل   2 الفعلي ملدة  ال�صجن  عقوبة 
و�صحب  را�صقي احلجارة،  على  اأع��وام 
خم�����ص�����ص��ات ال���ت���اأم���ني ال��وط��ن��ي من 
واإج��ب��اره��م على دفع  القد�س،  اأ���ص��رى 
تعوي�صات لالإ�صرائيليني املت�صررين.

حماكمة الأطفال ..اأقرت الكني�صت 
يوم 25 من نوفمرب 2015 م�صروع 
و�صجن  مب���ح���اك���م���ة  ي�����ص��م��ح  ق����ان����ون 
14 عاماً،  اأق��ل من  الأط��ف��ال من هو 
وهو ما يتعلق بالأطفال الفل�صطينيني 
الأح���داث  ل��ق��ان��ون  يخ�صعون  ال��ذي��ن 
القد�س.  كاأطفال  امل��دين  الإ�صرائيلي 
ت�صتطيع  اأن    ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون  وي��ن�����س 
12 عاماً،  اأطفاًل من �صن  اأن حتاكم 
لكن عقوبة ال�صجن الفعلي تبداأ بعد 
بلوغهم �صن 14 عاماً، بحيث ي�صبح 

الوعود النتخابية يف خرب كان:

دبلوما�شية دونالد ترامب تنعطف اإىل الو�شط..!
ل ي�ستبعد رحيل �ستيف بانون عن البيت الأبي�س نهائيا

من بينها اإعدام الأ�سرى ورفع الأحكام بحق الأطفال 

قانونًا وم�شروع قانون تع�شفي اإ�شرائيلي �شد االأ�شرى  13

   ي�ستعد دونالد ترامب 
لـــالحـــتـــفـــال بـــــاأول 
البيت  يف  يـــوم   100
اطماأن  وقد  الأبي�س. 
الدبلوما�سيني  جميع 
لن  بـــاأنـــه  الـــعـــامل  يف 
اأي �سيء تقريبا  ي�سع 
من وعوده النتخابية 
ــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ:  حــــّي
الــ�ــســفــارة  يــنــقــل  مل 
اإىل  ــة  ــي ــل ــي ــرائ ــس الإ�
الـــذي كان  الــقــد�ــس- 
حرب  ــربر  م �سي�سكل 

للدول العربية..
ترامب من اق�صى اليمني اىل الو�صطغروب �صم�س �صتيف بانون

•• الفجر - خرية ال�صيباين

انقلب التقارب مع رو�سيا اإىل �سراع و حتول الأطل�سي اإىل ح�سن لل�سالم الدويل

اأ�سبحت احلرب التجارية مع ال�سني وكاأنها زلة ل�سان يف احلملة النتخابية

 كل الوقائع ت�شري اىل انت�شار »العوملة« 
على االنعزالية يف حا�شية ترامب

 باتت �شيا�شته اخلارجية يف النهاية 
تتطابق مع تقاليد احلزب اجلمهوري

رئي�ض زامبيا لن يتدخل 
يف ق�شية زعيم املعار�شة 

•• جوهان�صربج -رويرتز:

قال رئي�س زامبيا اإدجار لوجنو يف 
جتمع حا�صد عام اإنه لن يتدخل يف 
زعيم  �صد  املقامة  اخليانة  ق�صية 

املعار�صة هاكايندي هي�صيليما.
وكانت ال�صرطة اعتقلت هي�صيليما 
الأ�صبوع املا�صي بعد مزاعم بتعطيله 
م��وك��ب ل��وجن��و اأث��ن��اء م����روره عرب 
بعد  على  ال��واق��ع��ة  م��وجن��و  مدينة 
العا�صمة  غ��رب��ي  كيلومرت   500
ونفى  املا�صي.  ال�صبت  يوم  لو�صاكا 
الوطنية  للتنمية  امل��ت��ح��د  احل���زب 
ي��راأ���ص��ه هي�صيليما  ال���ذي  امل��ع��ار���س 
اإن من  وق��ال  اأي خمالفات  ارتكاب 
حماكمة  جل�صة  تنعقد  اأن  امل��ق��رر 
ي���وم ال��ث��الث��اء امل��ق��ب��ل ل��ت��ح��دي��د ما 
اإذا كان اعتقال هي�صيليما قانونيا. 
وق�����ال ل���وجن���و يف ال��ت��ج��م��ع ال���ذي 
اأم�س  م��ت��اأخ��رة  ���ص��اع��ة  ح�����ص��ره يف 
“البع�س  التلفزيون  وبثه  اجلمعة 
يقول اإن الرئي�س لوجنو له �صلطة 
هنا  اجلنائية  الق�صايا  يف  التدخل 
واأفهم  نف�صي حم��ام  اأن��ا  زامبيا.  يف 
العفو  �صلطة  ل��دي  نعم  وظيفتي. 
بهم.«  م�صتبها  ولي�س  مدانني  عن 
اأم����ام  “كم م���ن رج�����ايل  واأ�����ص����اف 
املحاكم اليوم؟ كم عدد من اأدينوا؟ 
هل �صمعتم اأن الرئي�س لوجنو رفع 
�صماعة الهاتف وات�صل باأي �صابط 
اإيقاف  اأو  حتقيق  لإغ���الق  �صرطة 

حماكمة.«
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عربي ودويل

احلراك الجتماعي تت�سع دائرته:

تون�ض: اأحزاب احلكم واملعار�شة ت�شاند االحتجاجات..!
نداء تون�س: اأحزاب ا�ستغّلت الحتجاجات لتاأجيج الو�سع

كيف �شتت�شرف اأمريكا يف حال ن�شوب حرب نووية؟احلزن يخيم على م�شيحيي م�شر قبل عيد القيامة 
اأمني رفيع امل�صتوى قوله اإن وزارة الداخلية رفعت درجات ال�صتعداد داخل جميع 
قطاعات الوزارة لتاأمني الحتفالت بعيد القيامة. وعر�س التلفزيون الر�صمي 
لقطات ملدراء اأمن وم�صوؤولني كبار بالداخلية اأثناء تفقدهم م�صتوى التاأمني يف 

كنائ�س بعدة حمافظات.
اإنها جتنبت م�صاهدة  القاهرة  وقالت مها رجائي وهي معلمة قبطية تعي�س يف 
بعد  والأ���ص��الء  ال��دم��اء  �صور  م�صاهدة  م��ن  خوفا  ال�صعف  اأح��د  ي��وم  التلفزيون 
لل�صيد  �صغري  متثال  اأم��ام  �صمعة  اإ�صعالها  اأث��ن��اء  ل��روي��رتز  وقالت  التفجريين. 
القيامة  عيد  مبنا�صبة  باملنزل  واأ�صدقائها  اأ�صرتها  جتمع  اأثناء  م�صلوبا  امل�صيح 
“ياريت ما ي�صتمر�س )هذا الو�صع(. ما امتنا�س انه ي�صتمر. ب�س م�س حا�صة ان 

احنا بنعمل اأي حاجة عل�صان نوقف الكالم ده.«
وترى مها اأن اأهم و�صيلة للق�صاء على الإرهاب هي التعليم. وقالت “اأنا بالن�صبة 

يل اأهم حاجة.. اأهم نقطة.. منرة واحد التعليم.«

•• االإ�صكندرية-رويرتز:

الذين تدفقوا على  امل�صريني  الأرث��وذك�����س  الأق��ب��اط  والأ���ص��ى على  خيم احل��زن 
على  قتيال   45 وخلفا  كني�صتني  ا�صتهدفا  اإرهابيني  تفجرييني  بعد  الكنائ�س 
اأحد ال�صعف الأ�صبوع املا�صي. وقال م�صوؤولون بالكني�صة  الأقل خالل احتفالت 
اإن كثريين �صاركوا يف �صلوات اجلمعة العظيمة لكن دون مظاهر  الأرثوذك�صية 
الكني�صة  يف  امل�صيحيون  جتمع  ال�صاحلية  الإ���ص��ك��ن��دري��ة  مدينة  ويف  احتفالية. 
لبابا  التاريخي  املقر  وه��ي  ال�صعف  اأح��د  تفجريي  اأح��د  �صهدت  التي  املرق�صية 
الأقباط الأرثوذك�س. وعرب امل�صلون من خالل بوابة اأمنية لك�صف املعادن وهي 
وقال  املا�صي.  الأ�صبوع  نف�صه  النتحاري  عندها  فجر  التي  لتلك  مماثلة  بوابة 
رفيق ب�صري رئي�س اللجنة التنظيمية بالكني�صة اإنه فوجئ بح�صور عدد كبري من 
ال�صبت عن م�صدر  ال�صرق الأو�صط الر�صمية ام�س  اأنباء  امل�صلني. ونقلت وكالة 

با�صتمرار يف ظل  يت�صاعد     غ�صب 
و���ص��ع اج��ت��م��اع��ي ���ص��ع��ب ب��ات��ت رقع 
الحتجاجات فيه متنقلة، من بينها 
الحتجاجات يف القريوان و�صفاق�س 
وزغ���وان اإ���ص��اف��ة اإىل حت��رك��ات طلبة 
احلقوق بالعا�صمة، وهي ت�صرتك يف 

ذات املطلب التنمية والت�صغيل.
�صيا�صية  اأح���زاب  اأعلنت ع��دة     وق��د 
ع���ن م�����ص��ان��دت��ه��ا ل��ت��ح��رك��ات اأه����ايل 
اجلهات واأقرت مبطالبهم امل�صروعة. 
والالفت والغريب اأّن اأحزاب احلكم، 
النه�صة والنداء، من بني امل�صاندين 

اأي�صا مع بع�س املالحظات..!

الوطني احلر ين�سم
   ومن اآخر الأح��زاب امل�صاندة  حزب 
الحتاد الوطني احلر بزعامة �صليم 
ال��ري��اح��ي ، ال����ذي اأع���ل���ن اأم�������س عن 
ان�صمامه اإىل التحركات الجتماعية 
ع���ل���ى وق���ع���ه���ا عديد  ت��ع��ي�����س  ال����ت����ي 
اجلهات، مطالبا منا�صليه باللتحام 
يف  ال�صلمية  وامل�����ص��ارك��ة  ب��امل��واط��ن��ني 

الوقفات الحتجاجية.
   وعرّب الوطني احلر، يف بيان له، عن 
الكامل  وت�صامنه  املطلقة  م�صاندته 
�صرائحهم  مبختلف  املحتجني  م��ع 
لكل  تفهمه  م�صجال  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
امل��ط��ال��ب امل�����ص��روع��ة، ودع��م��ه لطلبة 
احلقوق املحتجني، مطالبا احلكومة 

بال�صتماع اإىل طلباتهم امل�صروعة.
خطورة  اإىل  النظر  البيان  ول��ف��ت     
والقت�صادي  الج��ت��م��اع��ي  ال��و���ص��ع 
بح�صن  احل��ك��وم��ة  مطالبا  ب��ال��ب��الد، 
ت��ق��دي��ر ال��و���ص��ع وال��ت��وق��ف ف���ورا عن 
والربامج  ال��زائ��ف��ة  ال��وع��ود  اإط����الق 
ال�صعب  وم���������ص����ارح����ة  ال����وه����م����ي����ة، 
بحقيقة الو�صع.     واأكد احلزب على 
املظاهرات  ب�صلمية  التم�صك  �صرورة 
توظيفها  وع�����دم  والح���ت���ج���اج���ات، 
لتون�س  م��ع��ادي��ة  اأج����ن����دات  خل���دم���ة 
ولأم����ن����ه����ا .ك���م���ا ح�����ذر احل������زب من 
اأ�صكال  اأي �صكل من  ت�صليط  خطورة 
و�صائل  ع��ل��ى  وال�����ص��ن�����ص��رة  ال��رق��اب��ة 
الإعالم يف تغطيتها لهذه التحركات، 
مطالبا بعدم اللتجاء اإىل العنف اأو 
قمع املحتجني .وكانت جبهة الإنقاذ 
اإليها الوطني احلر، قد  التي ينتمي 
اأ�صدرت بيانا جاء فيه اأن عدم اإيفاء 
احلكومة بتعهداتها جتاه العديد من 
احلركات  جعل  والقطاعات  اجلهات 
يوما  وتت�صع  تتوا�صل  الحتجاجية 
الحتقان  م����ن  وُت���ف���اق���م  ي�����وم  ب���ع���د 
الج��ت��م��اع��ي، م���وؤك���دة وق��وف��ه��ا اإىل 
يف  لل�صعب  امل�صروعة  املطالب  جانب 
اجلهات املحرومة باأحقيته يف تنمية 

عادلة.
   وم��ن جهته اأف��اد حممد الكيالين 
اإ�صدار  اأّن  الإن��ق��اذ،  بجبهة  القيادي 
التحركات  خلفية  على  ج��اء  البيان 
الحتجاجية الناجمة عن عدم قدرة 
م�صوؤوليتها  حت��ّم��ل  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة 
لإيجاد احللول الكفيلة بحل الو�صع 

اأّن م���ا ي��ج��ري ه���و حم���اول���ة لإع����ادة 
من  �صواء  جديد،  من  الأوراق  خلط 
واإ�صقاط  النتفا�صة  تو�صيع  خ��الل 
احلكومة، اأو من خالل اإجبارها على 
خالل  م��ن  ح��ت��ى  اأو  ط��وع��ا،  التنحي 
وا�صع  اإج����راء حت��وي��ر  اإج��ب��اره��ا على 
اأو حتى برئي�س  ب���وزراء ج��دد،  ي��اأت��ي 

حكومة جديد.
   ل��ك��ن رئ��ي�����س كتلة ن���داء ت��ون�����س يف 
بر�صالة  توجه  ج��الد،  وليد  ال��ربمل��ان 
الإرادة  تون�س  ح��راك  ح��زب  لقواعد 
فيها  قال  املرزوقي،  من�صف  برئا�صة 
“اإذا كنتم تعتقدون اأنكم �صت�صقطون 
باحلكم  ومت�صكون  ال�صاهد  حكومة 

فاأنتم واهمون، �صُت�صتعملون لعبة«.
   وك���ان���ت ال��ك��ت��ل��ة ال��ربمل��ان��ي��ة حلزب 
حركة نداء تون�س قد جددت دعمها 
ال��وط��ن��ي��ة موؤكدة  ال��وح��دة  حل��ك��وم��ة 
ال�صيا�صية  امل�����ص��ان��دة  ت��وف��ري  اأه��م��ي��ة 

الالزمة حلكومة يو�صف ال�صاهد.
   ودع���ت ال��ب��ع�����س اإىل الب��ت��ع��اد عن 
حم����اولت خ��ل��ق اأزم�����ات وه��م��ّي��ة بني 
حركة نداء تون�س و حكومة الوحدة 
الوطنية داعية الأح��زاب امل�صاركة يف 
اآلية  تفعيل  ���ص��رورة  اإىل  احل��ك��وم��ة 
تفر�صها  التي  احلكومي  الت�صامن 

الأر�صية امل�صرتكة لوثيقة قرطاج.
���ص��ّدد وزي��ر الفالحة �صمري  يف ح��ني 
امل�صار  ح�����زب  ع�����ام  وام������ني  ال���ط���ي���ب 
حكومة  اإ���ص��ق��اط  اأّن  على  ال��ي�����ص��اري، 
التوقيت  ه���ذا  ال��وط��ن��ي��ة يف  ال��وح��دة 
ب����ال����ذات مي��ث��ل خ���ط���را ك���ب���ريا على 
تون�س التي مل يعد اأمامها من خيار 
�صوى النجاح . وذلك يف تعليقه على 
توظيف  الأط����راف  بع�س  حم���اولت 
للمطالبة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ح��رك��ات 

باإ�صقاط حكومة يو�صف ال�صاهد.
   ه���ذا وق���ال وزي���ر ال��ت��ك��وي��ن املهني 
وال��ت�����ص��غ��ي��ل ع��م��اد احل��م��ام��ي خالل 
اأم�س  ت���ط���اوي���ن  حم��اف��ظ��ة  زي����ارت����ه 
�صة  للجهة خم�صّ زيارته  اإّن  ال�صبت، 
اأبناء املنطقة  لال�صتماع اإىل مطالب 
خلفية  ع��ل��ى  ف���رتة  م��ن��ذ  املعت�صمني 
والت�صغيل.     ب��ال��ت��ن��م��ي��ة  امل���ط���ال���ب���ة 
لديها  احلالية  احلكومة  اأّن  واأ�صاف 
حلول مل�صاكل الأهايل �صيتم تقدميها 
وزاري  جمل�س  خ���الل  ب��اخل�����ص��و���س 
�صينعقد قريبا حول الو�صع التنموي 
رئي�س  زي���ارة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  بتطاوين، 
�صهر  خ����الل  اجل��ه��ة  اإىل  احل��ك��وم��ة 

مايو املقبل.
اأّن ف��رق تعمل �صلب     واأّك��د الوزير 
الجراءات  لتعجيل  ال��وزارات  جميع 
ل��ف��ائ��دة اجلهة،  ات���خ���اذه���ا  ال��ت��ي مت 
يف  ت��اأت��ي  لتطاوين  وزي��ارت��ي  متابعا 
�صيا�صة  اأّن  معتربا  العمل،  هذا  اطار 
التهمي�س التي تعاين منها اجلهة ل 
تتحّمل م�صوؤوليتها حكومة ال�صاهد.

   وق����د ت��زام��ن��ت زي�����ارة ال���وزي���ر مع 
املعت�صمني  ال�صباب  من  ع��دد  تنفيذ 
مقر  اأم��ام  حا�صدة  احتجاجية  وقفة 

املحافظة .

للمطالب  تفهمها  ع��ن  لها،  بيان  يف 
الجتماعية ال�صرعية لأبناء تطاوين 
وحّقهم يف التنمية وال�صغل للعاطلني، 
ودعمها لأولوية �صباب هذه اجلهة يف 

النتفاع بال�صغل وثروات املنطقة.
���ص��ددت احلركة  ال�����ص��ي��اق  ذات     ويف 
على �صرورة التهدئة واملحافظة على 
احلكومة  داعية  التحركات،  �صلمّية 
مواطني  م���ع  احل������وار  ت�����ص��ري��ع  اإىل 
اجلهة و�صبابها املعّطل حتى الو�صول 

اإىل احللول املاأمولة.
امل��ق��اب��ل، اع��ت��رب ع��ل��ي العري�س     يف 
الحتجاجات  اأن  باحلركة،  القيادي 
البالد،   جهات  بع�س  ت�صهدها  التي 
لن  م����ن����ه����ا،  ج��������زء  يف  م���������ص����روع����ة 
امل��ن��اط��ق املهم�صة  امل��واط��ن��ني يف ه��ذه 
اأو����ص���اع���ه���م  يف  ت���غ���ي���ريا  ي��������رون  ل 
لكن  اإل��ي��ه،  يطمحون  ال��ذي  بال�صكل 
ه��ذه الح��ت��ج��اج��ات حتمل ك��ذل��ك يف 
التوظيف  م��ع��اين  م��ن��ه��ا  اآخ����ر  ج���زء 
ل  م��ا  ال��ب��الد  وحتميل  والتحري�س 

تتحمله، ح�صب تعبريه.
   من جهته، دعا نور الدين البحريي 
النه�صة مبجل�س  كتلة حركة  رئي�س 
جميع  ال�صبت،  اأم�����س  ال�صعب  ن���واب 
حلكومة  املجال  ف�صح  اإىل  الأط���راف 
حركة  اأن  واأ���ص��اف   . لتعمل  ال�صاهد 
النه�صة تتفهم املطالب الجتماعية 
اجلهات،  يف  للمحتجني  امل�����ص��روع��ة 
التزامهم  ع��ل��ى  امل��ح��ت��ج��ني  وحت���ي���ي 
ورف�صهم  ال�������ص���ل���م���ي  ب���ال���ن�������ص���ال 
لالجنرار وراء الدعوات لل�صدام مع 

موؤ�ص�صات الدولة .

خماطر النفالت
التون�صي،  ال��ب��دي��ل  واأع�����رب ح���زب     
ال�صابق  احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  ح������زب 
مهدي جمعة، عن ان�صغاله ومتابعته 
والتوترات  لالحتجاجات  اليومية 
ال����ت����ي ت�������ص���ه���ده���ا ع����دي����د اجل����ه����ات 
مرتدية  اأو����ص���اع  نتيجة  ال��ت��ون�����ص��ي��ة 
موؤكدا  حقيقية  ت��ن��م��وي��ة  وم�����ص��اك��ل 
ال�صلمي  ال����ت����ح����رك  حل����ق  ت��ف��ه��م��ه 
املجتمع  قبل  من  ت��اأط��ريه  ومثمنني 
واملطالبة  ع��ن��ه��ا  ل��ل��ت��ع��ب��ري  امل������دين 

باإيجاد احللول املنا�صبة لها.
، كّل  ل���ه  ب���ي���ان     ودع�����ا احل������زب، يف 
للمعاجلة  ال�����ص��ع��ي  اإىل  الأط��������راف 
ال�����ص��ري��ع��ة ل��ك��ّل امل�����ص��اك��ل ال��ع��ال��ق��ة يف 
اإىل  منبها  وامل�صوؤولية  احل��وار  كنف 
التي قد  والت�صنج  النفالت  خماطر 

تت�صبب يف تعقيد الأو�صاع. 
امل�صاهمة  على  حر�صه  عن  ع��رّب  كما 
التعامل  اأ���ص�����س  و����ص���ع  يف  ال��ف��ع��ال��ة 
ت�صتبق  دول��ة  بني  الثقة  على  القائم 
ب�صعوبة  واع  وجم���ت���م���ع  امل�������ص���اك���ل 
امل�صارحة  ت�����ص��وده  م��ن��اخ  يف  امل��رح��ل��ة 
احلقيقية  ب���امل�������ص���اك���ل  واله����ت����م����ام 
التو�صل  ق�صد  التون�صي  للمجتمع 
تنه�س  وعميقة  عملية  ح��ل��ول  اإىل 

بالبالد.

رف�س التوظيف
الد�صتورية  امل���ب���ادرة  واأك����د ح���زب      
تنامي  ك���ب���ري  ب���ان�������ص���غ���ال  م��ت��اب��ع��ت��ه 
ه����ذا  الح�����ت�����ج�����اج�����ات يف  ظ������اه������رة 
الظرف الدقيق الذي متر به البالد 
الآن  يف  موؤكدا  واجتماعيا  اقت�صاديا 
مل�����ص��روع��ي��ة مطالب  ت��ف��ه��م��ه  ن��ف�����ص��ه 
�صكان املناطق الداخلية املحرومة يف 

الت�صغيل والتنمية .
هذه  تبقى  اأن  ���ص��رورة  اإىل  ودع���ا     
الآن  يف  مهيبا  �صلمية  الحتجاجات 
نف�صه بحكومة الوحدة الوطنية باأن 
من  املرفوعة  املطالب  بعمق  تدر�س 
قبل املحتجني وفق روؤية اإ�صرتاتيجية 
لتطلعات  ت�صتجيب  �صاملة  وطنية 
حظا  الأق���ل  املناطق  واأب��ن��اء  ال�صباب 

يف التنمية.
   ويف ه��ذا الإط����ار ط��ال��ب احلكومة 
ب��ات��خ��اذ خ��ط��وات اأو����ص���ح واأ����ص���رع يف 
اإىل  الأو�صاع  تعود  ال�صدد حتى  هذا 
الأط����راف  داع��ي��ا  الطبيعية  حالتها 
املوقعة على وثيقة قرطاج والأحزاب 
الأخ������رى امل��م��ث��ل��ة يف جم��ل�����س ن���واب 
طاولة  ح���ول  اجل��ل��و���س  اإىل  ال�صعب 
احل���������وار م�����ع احل����ك����وم����ة ل���ت���دار����س 
الإ����ص���ك���ال���ي���ات امل���ط���رح���ة واخل������روج 

بحلول توافقية.
اأ�صكال      كما �صدد على رف�صه لكل 

ال�����ص��ي��ق لهذه  ال��ت��وظ��ي��ف احل���زب���ي 
للتعقل  اجلميع  داعيا  الحتجاجات 
الظرف  ه�����ذا  يف  ال��ن��ف�����س  و����ص���ب���ط 
يكمن  اأن اخلال�س  احل�صا�س موؤكدا 
الوطنية  ال���وح���دة  م���ب���داإ  اإث���ب���ات  يف 
بالبالد  ال���ق���وى احل���ي���ة  ك���ل  وج���م���ع 
امل�صاحلة  اإق����������رار  م�����ن  ان����ط����الق����ا 
م�صلحة  وو���ص��ع  ال�صاملة  الوطنية 

تون�س فوق كل اعتبار.
اأم���ا احل���زب اجل��م��ه��وري فقد اأكد     
كما  املحتجني  مطالب  �صرعية  على 
دعا احلكومة لالإ�صراع يف فتح ملفي 
الت�صغيل و التنمية اجلهوية وعر�س 

خططها التنموية على الراأي العام 
  من جانبها،  ع��رّبت حركة م�صروع 
حماولت  ل�����ك��ّل  رف�صها  ع��ن  ت��ون�����س 
انفالتات  اجت�������اه  يف  ال����ب����الد  دف�����ع 
م�صبوهة وتخريب للممتلكات وغلق 
موؤّكدة  ال��ع��م��ل،  وم��واق��ع  ال��ط��رق��ات 
احلكومي  ب����������الأداء  ر����ص���اه���ا  ع�����دم 
احل���ايل وم��ا يح�صل م��ن ارت��ب��اك يف 
عديد القرارات وتداخل موؤ�صف بني 
وم�صالح  ال�صيقة  الأح��زاب  م�صالح 

الدولة، و غياب الروؤية البعيدة.
   ودع������ت احل����رك����ة م��ن��ا���ص��ل��ي��ه��ا يف 
اجلهات للوقوف اإىل جانب املواطنني  
التحركات  ت���اأط���ري  يف  وامل�����ص��اه��م��ة 
حما�صرة  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  الطبيعية 
املاأجورة  ال��ت��خ��ري��ب   ك��ل حم����اولت 
على  واحل��ف��اظ  ال�صلبي  والتوظيف 
الطابع ال�صلمي للتحركات امل�صروعة 

واملمتلكات العامة.

اإىل   �صيوؤول  الحتجاجات  م�صار  ب��اأن 
و14  دي�����ص��م��رب   17 يف  ح�����ص��ل  م���ا 
ذلك  اأّن  م��ع��ت��ربا   ،”2011 ي��ن��اي��ر 
لي�س  اأّن���ه  اأ���ص��ا���س  على  معقول  غ��ري 
ه���ن���اك ن��ف�����س ال���ت���ح���دي وال���ظ���روف 
لي�صت نف�صها مبا اأّن اليوم احلكومة 
وفق  دمي��ق��راط��ي،  وال��ن��ظ��ام  منتخبة 

قوله.
   ودعا دّل�س هذه الأطراف اإىل انتظار 
والنتخابات  ال��ب��ل��دي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة  واإع������داد ب��رن��ام��ج لكن 
ه�����وؤلء الأ����ص���خ���ا����س ل ي��ف��ق��ه��ون يف 
احل��ك��م، ول��ي�����ص��وا رج����الت دول����ة، ول 
لديهم  والبديل  بعد،  مل��ا  يخططون 

هو ال�صارع والفو�صى.
    واعترب اأن اخلروج لل�صارع واملطالبة 
غري  �صبيانية  احل��ك��وم��ة،  ب��اإ���ص��ق��اط 
م�صوؤولة، لفتا اإىل اأن الدميقراطية 
يف  القوانني  باإ�صقاط  املطالبة  تتيح 

ال�صارع ل اإ�صقاط احلكومات.
الت�صغيل  اح���ت���ج���اج���ات  وق�������ال      
من�صي  اأن  وي���ج���ب  ���ص��رع��ي��ة  ك��ل��ه��ا 
اإي����ج����اد احل������ل، واحل������ل يكون  ن���ح���و 
بت�صجيع ال�صتثمار ول ميكننا جلب 
ال�صارع  تهييج  ظ��ل  يف  ال�صتثمارات 
ويعطي  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ي��ن��ف��ر  ال�����ذي 
اأّن  اإىل  م�صريا  لتون�س،  �صيئة  �صورة 
بع�س الأطراف �صعارها يا اإما احلكم 

لنا اأو اخلراب.

النه�سة تتفهم
النه�صة  ح��رك��ة  ع����ربت  ح���ني      يف 

الق���ت�������ص���ادي امل�����ت�����اأزم، م���ع���ت���ربا اأن 
التحركات  ه��ذه  م��ع  اجلبهة  وق���وف 
م��وق��ف��ا طبيعيا  ي��ع��د  الح��ت��ج��اج��ي��ة 

مل�صاندتها. 

النداء ي�ساند ويتهم
احلاكم  احل������زب  ت���ون�������س،  ن������داء      
و�����ص����اح����ب ال����رئ����ا�����ص����ات ال����ث����الث - 
�صاند  وب�����رمل�����ان-،  وح���ك���وم���ة  دول������ة 
رئي�س  واع�����ت�����رب   الح����ت����ج����اج����ات، 
اأّن هذه  القانونية مراد دل�س  جلنته 
عن�صر  وه��ي  �صرعية،  الحتجاجات 
من عنا�صر ال�صغط ، وعلى الأحزاب 
واملنظمات املوّقعة على وثيقة قرطاج 
الإ�����ص����راع يف الإ����ص���الح وامل�����رور اإىل 

اإجناز امل�صاريع.
ن�صاند هذه الحتجاجات  واأ�صاف     
القدرة  وحت�صني  بالت�صغيل  املطالبة 
اأي�صا  ل��ل��م��واط��ن، ون��ح��ن  ال�����ص��رائ��ي��ة 
ن��ح��ت��ج ع��ل��ى وج�����ود ع������ّدة  قطاعات 
اقت�صادية  ال�صعوبات  وعلى  معطلة، 
املواطن  اأّن  اإىل  م�صريا  واجتماعية، 
بني  تغيريا  يلم�س  اأن  يجب  ال��ع��ادي 
بداية عمل احلكومة وبعد اأ�صهر من 

ذلك.
ونالحظ  متخوفون  لكننا  وق���ال     
التي  ال�صيا�صية   الأح��زاب  اأّن  بع�س 
خ�����ص��رت يف الن��ت��خ��اب��ات وم���ن بينها 
الإرادة  ت���ون�������س  وح��������راك  امل�����وؤمت�����ر 
التحركات  ت�صتغّل  امل���رزوق���ي  ح���زب 
ومواقع  اجل���ه���ات  يف  الح��ت��ج��اج��ي��ة 
الإيهام  و  الو�صع  لتاأجيج  التوا�صل 

اإىل ما  اأي�����ص��ا     واأ�����ص����ارت احل���رك���ة 
نبهت ل��ه اأك���ر م��ن م��رة م��ن تفكك 
تقوم عليه  ال��ذي  بالتوافق  ي�صمى  ملا 
ح���ك���وم���ة ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة حيث 
للحكومة  امل�����ص��ك��ل��ة  الأح������زاب  ت��ق��وم 
بامل�صاركة يف تخريب عمل احلكومة 
احلزبية  مل�����ص��احل��ه��ا  اإع������الء  وذل�����ك 
على  النتخابية  للم�صلحة  وتقدميا 
امل�صلحة العامة.   واعتربت احلركة 
يقود  اأن  ح��دث ويحدث يجب  ما  اأن 
وتركيبة  ت�صور  يف  حقيقي  لتغيري 
وخا�صة  احل����ايل  احل��ك��وم��ي  ال��ب��ن��اء 
دور الأحزاب احلالية يف احلكم،  من 
اأن  الوطني على  اآلية احل��وار  خ��الل 
خالل  من  وامل�صارات  الأ�صكال  حتدد 
احل���وار.   واأعلنت  احلركة �صروعها 
الوطنية  امل��ن��ظ��م��ات  م��ع  ال��ت�����ص��اور  يف 
والوطنية  الدميقراطية  والأح���زاب 
النظر حول خمتلف  لتبادل وجهات 

�صيغ احللول.
 ودع����ت رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة لتخاذ 
امل�صوؤولية  وف���ق  ال���الزم���ة  ال��ت��داب��ري 
الد�صتور  له  مينحها  التي  اجل�صيمة 
ا�صتقرار  و  الدولة  ا�صتمرار  ل�صمان 
العليا  امل�����ص��ال��ح  لتغليب  و  امل��ج��ت��م��ع 
و  احل��زب��ي��ة  احل�����ص��اب��ات  على  للوطن 
ال�صعب  وخماطبة  ال�صيقة  امل�صالح 
وجّددت  واحلقيقة.  الأم��ان��ة  خطاب 
التون�صيني  ل��ك��ل  ن��دائ��ه��ا  احل���رك���ة  

والتون�صيات اإىل الوحدة 
اإ�سقاط احلكومة

تون�س،  يف  حم���ل���ل���ون  وي�������رى        

•• وا�صنطن-وكاالت:

ن�صرت جملة فورين بولي�صي الأمريكية تقريرا طويال عما اأ�صمته اخلطة 
ال�صرية للحكومة الأمريكية يف مواجهة حرب نووية، التي بداأت وا�صنطن 
التي  والتطورات  كارتر،  الأ�صبق جيمي  الأمريكي  الرئي�س  و�صعها يف عهد 
طراأت عليها ب�صبب خمتلف املتغريات. واأورد التقرير اأن من اأكرب املتغريات 
اإ�صعالها من قبل  احل��رب حاليا ميكن  اأن  اليوم هو  كارتر وحتى  منذ عهد 
الحتاد  بدل من  باك�صتان  اأو  ال�صمالية  كوريا  مثل  نووية  دول  اأو  دول��ة  اأي 
الوليات  يف  التخطيط  م�صوؤويل  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  اآن���ذاك.  وح��ده  ال�صوفياتي 
كانت  ق�صايا  تفهم  ال�صبعينيات  منذ  ب���داأوا  ال�صوفياتي  والحت���اد  املتحدة 
النووية  احل��رب  لطريف  الأكيد  التدمري  منع  اأهمية  مثل  كالهرطقة  تبدو 
وال�صتعداد ملواجهة حرب نووية �صاملة.    هذه اخلطة تركز اأكر على كيفية 

ا�صتمرار احلكومة الأمريكية كموؤ�ص�صة يف اإدارة احلرب والبالد، وما ميكن 
اأن تقوم به هذه احلكومة بعد بدء احلرب النووية وفقدان رئي�صها، وكيف 
اجلهة  ما  اأو  ال�صخ�س  ومن  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  حتديد  ميكن 
التي حتدده، وكيف ميكنه اإجناز وظائف الرئا�صة الثالث: رئا�صة احلكومة، 
قرارات  اأ���ص��در  ك��ارت��ر  اإن  التقرير  وق��ال  اجلي�س.  وق��ي��ادة  ال��دول��ة،  ورئا�صة 
رئا�صته،  ف��رتة  من  �صهور  اآخ��ر  يف  املطروحة  الت�صاوؤلت  عن  جتيب  رئا�صية 
كما اأن الرئي�س الأمريكي الذي اأعقبه رونالد ريغان قام يف 3891 بتعديل 
التفا�صيل،  من  املزيد  باإ�صافة  كارتر  ق��رارات  ت�صمنتها  التي  اخلطط  تلك 
دونالد  احل��ايل  الرئي�س  اإدارة  حتى  م�صتمرة  اخلطط  ه��ذه  اأن  اإىل  م�صريا 
ترمب. وذكر اأنه عندما توىل كارتر املن�صب كان الحتاد ال�صوفياتي �صبق يف 
ال�صتعداد ملواجهة احلرب النووية بربنامج مدين ذي تكلفة عالية، وي�صمل 
خمابئ حتت الأر�س وا�صتمرارية ممتدة للربامج احلكومية املت�صلة بذلك.

••الفجر – تون�س - خا�س
تت�سع خارطة الحتجاجات الجتماعية يف تون�س 
املحافظة  من  انطلقت  احتجاجات  يوم,  بعد  يوما 
تنفيذ  حــّد  و�سلت  �سهر  منذ  تطاوين  اجلنوبية 

اإ�سراب عام .
من  خمتلفة  مناطق  اىل  انتقلت  احتجاجات     
املحافظات التون�سية, وبالأ�سا�س اإىل الكاف �سمال 
التي �ستدخل يف اإ�سراب عام يوم 20 ابريل اجلاري 
بعد ثالثة اأيام من تنفيذ يوم الغ�سب بالقريوان – 

و�سط- يف 17 من ذات ال�سهر.

حزب مهدي جمعة يحذر من النفالتحركة م�صروع تون�س تدعو اىل التغيري

وقفة احتجاجية ام�س تطاوين يف ا�صتقبال الوزيراحلراك الجتماعي يتجدد

الوطني احلر وجبهة النقاذ ي�صاندان الحتجاجات وقفة احتجاجية للد�صتوريني امام مقر الهيئة

حركة م�شروع تون�ض تطالب بتغيري 
حقيقي يف تركيبة البناء احلكومي احلايل

�شمري بالطيب: اإ�شقاط حكومة 
يو�شف ال�شاهد خطر كبري على تون�ض

حزب املبادرة يرف�س كل اأ�سكال التوظيف 
احلزبي ال�سيق لهذه الحتجاجات

 وليد جالد: من يعتقد اأنه �سي�سقط 
احلكومة ومي�سك باحلكم واهم

االحتاد الوطني احلر يعلن 
ان�شمامه اإىل احتجاجات اجلهات

 حزب البديل التون�شي ينبه 
اإىل خماطر االنفالت والت�شنج
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اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 22526
ب�اإ�ص��م : يونيليفر بي ال �صي

وعنوانه : بورت �صناليت ، ويرال مر�صي�صايد ال 62  42 ايه  اململكة املتحدة.
بتاريخ : 1998/01/13 وامل�ص�جلة حتت رقم : 13307 

الفئة : 30
املنتجات : اأي�س كرمي ، مثلجات مائية ، حلويات جممدة ، م�صتح�صرات لإعداد الب�صائع 

ال�صالفة الذكر والواقعة بالفئة )30(.
ال�صرتاطات:

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ص�نوات  ع�ص�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ص�تظل 
احلماية يف 2017/07/07 وحتى تاريخ 2027/07/07

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

EAT 105537

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 97157
ب�اإ�ص��م : يونيليفر بي ال �صي

وعنوانه : بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
بتاريخ : 2009/12/21 وامل�ص�جلة حتت رقم : 98731 

الفئة : 30
املنتجات : ال�صاي ومنتجات ال�صاي.

ال�صرتاطات:
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ص�نوات  ع�ص�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ص�تظل 

احلماية يف 2017/07/08 وحتى تاريخ 2027/07/08
ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

EAT 105588

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

93165 : املودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ص��م : �صبورت�س وورلد انرتنا�صيونال ليمتد

وعنوانه : جرنفيل كورت ، بريتول رود ، برينهام ، بكنجهام�صاير اإ�س اإل 18 دي اإف ، اململكة املتحدة.
بتاريخ : 2008/07/15 وامل�ص�جلة حتت رقم : 90494 

الفئة : 35
عند  و�صرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذل��ك   ، الغري  ل�صالح  ال�صلع  من  ت�صكيلة  جتميع  خدمات   : املنتجات  
احلاجة حتديداً م�صتح�صرات تبيي�س الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�س وم�صتح�صرات تنظيف و�صقل 
وجلي وك�صط و�صابون وعطور وزيوت عطرية وم�صتح�صرات جتميل وغ�صول )لو�صن( لل�صعر ومنظفات ا�صنان ومنتجات 
واأطعمة  الطبي  لال�صتخدام  معدة  حمية  وم��واد  الطبية  لالأغرا�س  معدة  �صحية  وم�صتح�صرات  تواليت  وم��واد  جتميل 
للر�صع والأطفال ول�صقات ومواد �صماد ومواد ح�صو الأ�صنان و�صمع طب الأ�صنان ومطهرات م�صتح�صرات لإبادة احل�صرات 
واحليوانات ال�صارة ومبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب ومواد بناء معدنية ومباين متنقلة معدنية ومواد معدنية خلطوط 
وخ��ردوات معدنية �صغرية  ح��دادة  وم�صنوعات  نفي�صة  معادن غري  كهربائية من  وا�صالك غري  وحبال  ال�صكك احلديدية 
وموا�صري واأنابيب معدنية وخزائن حفظ الأوراق والأ�صياء الثمينة ومنتجات م�صنوعة من معادن غري نفي�صة وعدد واأدوات 
يدوية )تدار باليد( واأدوات قطع )ال�صوك وال�صكاكني واملالعق( وا�صلحة بي�صاء واأدوات حالقة واآلت لال�صتخدام املنزيل 
والأدوات  والأجهزة  وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  والأجهزة 
الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم والنظارات والنظارات الطبية وال�صم�صية 
ال�صم�صية  واأطر وعد�صات للنظارات وعلب للنظارات والنظارات  لل�صباحة  الريا�صية ونظارات  الواقية لالألعاب  والنظارات 
التحكم يف  اأو  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  واأدوات لو�صل  واأجهزة  ال�صم�صية  و�صالل وحبال للنظارات والنظارات 
ت�صجيل  واأقرا�س  مغناطي�صية  بيانات  وحامالت  ال�صور  اأو  ال�صوت  ن�صخ  اأو  اإر�صال  اأو  ت�صجيل  واأجهزة  الكهربائية  الطاقة 
وماكينات بيع اآلية لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد واآلت ت�صجيل النقد واآلت حا�صبة ومعدات واأجهزة احلوا�صب ملعاجلة 
والثالجات(  الطبخ  )اأف��ران  وت�صمل  املنزيل  لال�صتخدام  والكرتونية  كهربائية  ومعدات  احلرائق  اإطفاء  واأجهزة  البيانات 
واأجهزة واأدوات جراحية وطبية وطب ا�صنان وبيطرية واأطراف وعيون واأ�صنان �صناعية واأدوات جتبري ومواد خياطة اأو درز 
للجروح واأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه والأغرا�س ال�صحية 
واملركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�صة اأو املطلية بها غري الواردة يف فئات 
اأخرى واملجوهرات والأحجار الكرمية واأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة و�صاعات احلائط و�صاعات اليد 
الكتب وال�صور  املواد واملن�صورات املطبوعة واملطبوعات ومواد جتليد  امل�صنوعة من هذه  املقوى واملنتجات  وال��ورق وال��ورق 
اأو  الدهان  وفرا�صي  الفانني  ومواد  منزلية  لغايات  اأو  القرطا�صية  امل�صتعملة يف  الل�صق  ومواد  والقرطا�صية  الفوتوغرافية 
التلوين والآلت الكاتبة واللوزام املكتبية )عدا الأثاث( ومواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة( مواد التغليف البال�صتيكية 
وجلود  املواد  هذه  امل�صنوعة من  واملنتجات  اجللود  وتقليد  املدبوغة  واجللود  )الرا�صمات(  والكلي�صيهات  الطباعة  وحروف 
وال�صياط  والع�صي  وال�صما�صي  واملظالت  ال�صفرية  واحلقائب  وال�صناديق  الأمتعة  و�صناديق  املدبوغة  اأو  اخلام  احليوانات 
واأطقم احليوانات وال�صروج والأثاث واملرايا واإطارات ال�صور واملنتجات امل�صنوعة من اخل�صب اأو الفلني اأو الغاب اأو اخليزران 
البديلة  وامل��واد  املر�صوم  اأو  اأواملحار  الكهرمان  اأو  ال�صدف  اأو  احل��وت  اأو عظم  العاج  اأو  العظام  اأو  القرون  اأو  ال�صف�صاف  اأو 
وفرا�صي  وا�صفنج  واأم�صاط  وللمطبخ  املنزيل  لال�صتعمال  واأوعية  واأواين  واأدوات  البال�صتيكية  املواد  اأو من  املواد  لكل هذه 
ومواد �صنع الفرا�صي واأدوات تنظيف و�صلك جلي وزجاج غري م�صغول اأو زجاج �صبه م�صغول واأواين زجاجية واأواين خزف 
�صيني واأواين خزفية واملن�صوجات ومنتجات الن�صيج واأغطية الأ�صرة واملوائد وقطع الثاث واملالب�س ولبا�س القدم واأغطية 
الراأ�س واملخرمات واملطرزات والأ�صرطة واجلدائل والأزرار والكابالت والعراوي والدبابي�س والإبر والزهور ال�صطناعية 
وخردوات اخلياطة وال�صجاد والب�صط واحل�صر ومفار�س احل�صري وم�صمع فر�س الر�صيات ومواد اأخرى لتغطية الأر�صيات 
القائمة ومطرزات تعلق على اجلدران )من مواد غري ن�صيجية( والدمى واللعب واأدوات اللعب واأدوات ومعدات الريا�صة 
اجلمنازية والأدوات الريا�صية وزينة ل�صجرة عيد  امليالد واللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد وخال�صات اللحوم 
وفواكه وخ�صراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة وهالميات ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر والبي�س واحلليب ومنتجات 
و/اأو  معدنية  اأم��الح  و/اأو  بروتينات  اإليها  م�صاف  غذائية  وم�صتح�صرات  لالأكل  ال�صاحلة  وال��ده��ون  وال��زي��وت  احلليب 
اأو م�صحوق وبروتينات  �صوائل  الب�صري ومكمالت غذائية على هيئة  للريا�صيني وبروتني غذائي لال�صتهالك  فيتامينات 
امل�صروبات غري  والغازية وغريها من  املعدنية  واملياه  ال�صعري(  والبرية )�صراب  يف هيئة وجبات خفيفة وم�صروبات منبهة 
الكحولية وم�صروبات م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه وا�صربة وم�صتح�صرات اأخرى لتح�صري امل�صروبات والتبغ 
واأدوات املدخنني والثقاب ، الدعاية والإع��الن بالطلب الربيدي ، خدمات الدعاية والإع��الن ، ترويج املبيعات لالآخرين ، 
خدمات الإعالن والرتويج مبا يف ذلك الربامج التحفيزية وخدمات املعلومات املتعلقة بذلك ، خدمات املعلومات وامل�صورة 

املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة.
ال�صرتاطات :  عدم املطالبة بحق ح�صري عن ا�صتخدام الكلمتني ٍ)SPORTS. World ( مبعزل عن العالمة كال 

على حده ل�صيوع ا�صتخدامها.
و�ص�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ص�ر �ص�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2017/04/18 وحتى تاريخ 

2027/04/18
ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

EAT 31176

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 94371
ب�اإ�ص��م : كوردي�س كوربوري�ص�ن

الوليات   ،  94555 كاليفورنيا   ، فرميونت   ، ب��ارك��واي  ب���ادري  با�صيو   6500  : وعنوانه 
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 2008/07/15 وامل�ص�جلة حتت رقم : 90475 
الفئة : 16

املنتجات : املواد املطبوعة حتديداً الكتيبات والن�صرات واملواد الأخرى املطبوعة املتعلقة 
بوظائف واأمرا�س القلب.

ال�صرتاطات:
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ص�نوات  ع�ص�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ص�تظل 

احلماية يف 2017/05/08 وحتى تاريخ 2027/05/08
ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

EAT 32020

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 94369
ب�اإ�ص��م : كوردي�س كوربوري�ص�ن

الوليات   ،  94555 كاليفورنيا   ، فرميونت   ، ب��ارك��واي  ب���ادري  با�صيو   6500  : وعنوانه 
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 2008/10/28 وامل�ص�جلة حتت رقم : 91687 
الفئة : 10

املنتجات : الق�صريات والقوالب الطبية .
ال�صرتاطات :  عدم املطالبة بحق ح�صري عن ا�صتخدام كلمة )CARE ( مبعزل عن 

العالمة ل�صيوع ا�صتخدامها. 
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ص�نوات  ع�ص�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ص�تظل 

احلماية يف 2017/05/08 وحتى تاريخ 2027/05/08
ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

EAT 32021

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

93502 : املودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ص��م : هارمان اإنرتنا�صيونال اإند�صرتيز، اإنكوربوريتد

وعنوانه : 8500  بالبوا بوليفارد ، نورثريدج ، �صي اأيه 91329 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ : 2015/06/28 وامل�ص�جلة حتت رقم : 93502 

الفئة : 9
وتلك   ، والب�صرية  وال�صينمائية  والت�صويرية  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة   : املنتجات 
امل�صتعملة يف الوزن والقيا�س واإعطاء الإ�صارات واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�صل 
اأو ا�صتعادة  اأو نقل  اأجهزة ت�صجيل   ، اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح 
الأوتوماتيكية  البيع  اآلت   ، الت�صجيل  اأقرا�س   ، املغناطي�صية  البيانات  حمل  و�صائط   ، ال�صورة  اأو  ال�صوت 
واأجهزة  احلا�صبة  والآلت  للنقود  الرا�صدة  الأج��ه��زة   ، فيها  النقدية  القطع  بو�صع  تعمل  التي  والأج��ه��زة 

معاجلة البيانات واحلا�صبات الآلية )الكمبيوتر( ، اأجهزة اإطفاء احلرائق.     
ال�صرتاطات :  

و�ص�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ص�ر �ص�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2017/04/23 
وحتى تاريخ 2027/04/23

ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

EAT 35428

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 93503
ب�اإ�ص��م : هارمان اإنرتنا�صيونال اإند�صرتيز، اإنكوربوريتد

املتحدة  ال��ولي��ات   ،  91329 اأي��ه  �صي   ، ن��ورث��ري��دج   ، بوليفارد  بالبوا    8500  : وعنوانه 
الأمريكية.

بتاريخ : 2013/12/16 وامل�ص�جلة حتت رقم : 93503 
الفئة : 35

املنتجات : خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، اإدارة الن�صطة التجارية ، الأعمال 
املكتبية.     

ال�صرتاطات :  
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ص�نوات  ع�ص�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ص�تظل 

احلماية يف 2017/04/23 وحتى تاريخ 2027/04/23
ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

EAT 36983

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 93506
ب�اإ�ص��م : هارمان اإنرتنا�صيونال اإند�صرتيز، اإنكوربوريتد

املتحدة  ال��ولي��ات   ،  91329 اأي��ه  �صي   ، ن��ورث��ري��دج   ، بوليفارد  بالبوا    8500  : وعنوانه 
الأمريكية.

بتاريخ : 2014/02/19 وامل�ص�جلة حتت رقم : 93506 
الفئة : 35

املنتجات : خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، اإدارة الن�صطة التجارية ، الأعمال 
املكتبية.     

ال�صرتاطات :  
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ص�نوات  ع�ص�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ص�تظل 

احلماية يف 2017/04/23 وحتى تاريخ 2027/04/23
ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

EAT 36984

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 97165
ب�اإ�ص��م : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون

وعنوانه : وان جون�صون اأند جون�صون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�صي 08933-7001 
، الوليات املتحدة الأمريكية.   

بتاريخ : 2008/09/09 وامل�ص�جلة حتت رقم : 91357 
الفئة : 5

املنتجات : م�صتح�صرات �صيدلنية ب�صرية حتديدا م�صادات العدوى.
ال�صرتاطات : 

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ص�نوات  ع�ص�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ص�تظل 
احلماية يف 2017/07/08 وحتى تاريخ 2027/07/08 

ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

EAT 32773

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

93504 : املودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ص��م : هارمان اإنرتنا�صيونال اإند�صرتيز، اإنكوربوريتد

وعنوانه : 8500  بالبوا بوليفارد ، نورثريدج ، �صي اأيه 91329 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ : 2011/01/31 وامل�ص�جلة حتت رقم : 130465 

الفئة : 9
وتلك   ، والب�صرية  وال�صينمائية  والت�صويرية  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة   : املنتجات 
امل�صتعملة يف الوزن والقيا�س واإعطاء الإ�صارات واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�صل 
اأو ا�صتعادة  اأو نقل  اأجهزة ت�صجيل   ، اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح 
الأوتوماتيكية  البيع  اآلت   ، الت�صجيل  اأقرا�س   ، املغناطي�صية  البيانات  حمل  و�صائط   ، ال�صورة  اأو  ال�صوت 
واأجهزة  احلا�صبة  والآلت  للنقود  الرا�صدة  الأج��ه��زة   ، فيها  النقدية  القطع  بو�صع  تعمل  التي  والأج��ه��زة 

معاجلة البيانات واحلا�صبات الآلية )الكمبيوتر( ، اأجهزة اإطفاء احلرائق.    
ال�صرتاطات :  

و�ص�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ص�ر �ص�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2017/04/23 
وحتى تاريخ 2027/04/23

ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

EAT 35427

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 94370
ب�اإ�ص��م : كوردي�س كوربوري�ص�ن

الوليات   ،  94555 كاليفورنيا   ، فرميونت   ، ب��ارك��واي  ب���ادري  با�صيو   6500  : وعنوانه 
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 2008/10/27 وامل�ص�جلة حتت رقم : 91642 
الفئة : 41

القلب  واأم��را���س  بوظائف  املتعلقة  التعليمية  واخلدمات  املعلومات  توفري   : املنتجات 
والإجراءات الطبية املتعلقة باأمرا�س القلب والأوعية الداخلية )الغ�صائية(.      

ال�صرتاطات:
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ص�نوات  ع�ص�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ص�تظل 

احلماية يف 2017/05/08 وحتى تاريخ 2027/05/08
ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

EAT 32019

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم :CN 1056258 بال�صم التجاري القمار للنقليات 
الو�صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  العامة 

كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16

اإعــــــــــالن
لعمال  ابوريحان  ال�ص�����ادة/حممد  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكهربائية  رخ�صة رقم:CN 1761126  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/حممد ابوريحان لعمال الكهربائية 
MOHAMED ABURAIHAN ELECTRICAL WORKS

اىل/حممد ابوريحان خلدمات الكمبيوتر    
MOHAMED ABURAIHAN COMPUTER SERVICES

تعديل عنوان/Building Owner Name من ار�س رقم 77-76-61-60 حمل 
رقم 2 اىل ال�صيد زاهره

Floor من - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فر�صت 

CN 1138854:ترا�صت للكمبيوتر رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/القلعة 

الثرية للخياطة والتطريز
رخ�صة رقم:CN 1030127 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرازوقي العاملية لل�صرافة - فرع اأبوظبي 5
رخ�صة رقم:CN 1800687 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�س. النه للتجارة �س.ذ.م.م.

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 92164       بتاريخ: 23 /  05 /  2007
با�ص��م:  �س. النه للتجارة )�س.ذ.م.م(.

وعنوانه: حمل رقم 11 ملك عبد الرحيم حممد العلي، ديرة، ال�صبخة، �س.ب 81734، 
دبي، الإمارات العربية املتحدة.

بيان املنتجات: 
اأجهزة توزيع املياه و احلنفيات و خالطات املياه و الرتكيبات ال�صحية الواقعة يف الفئة 

الدولية رقم 11.
الواقعة بالفئة : 11

وامل�صجلة   بتاريخ :  27 /  03  /  2008
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف :   25 / 03 / 2007   و حتي تاريخ: تاريخ:  25 / 03 / 2027                 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996



األحد   16   إبريل    2017  م   -   العـدد  11996  
Sunday  16  April   2017  -  Issue No   11996

13

عربي ودويل

بيوجنياجن تعر�ض �شواريخ جديدة طويلة املدى.. كوريا ال�شمالية تدعو اأمريكا للكف عن اله�شترييا الع�شكرية
•• بيوجنياجن-�صول-رويرتز:

حذرت كوريا ال�صمالية الوليات املتحدة ودعتها اإىل �صرورة الكف عما 
و�صفته باله�صترييا الع�صكرية واإل واجهت النتقام، بالتوازي مع م�صاع 

�صينية رو�صية لتهدئة الو�صع والأزمة املت�صاعدة بني اجلانبني.
بتوجيه �صربة حلاملة  ال�صمالية هددت  الكورية  الأرك��ان  وكانت هيئة 
الطائرات الأمريكية كارل فين�صون يف حال اأي هجوم اأمريكي، وو�صفت 
الكورية  اجلزيرة  �صبه  مياه  اإىل  حربية  �صفناً  املتحدة  الوليات  اإر�صال 

باخلطوة املتهورة.
با�صتفزاز  و�صفه  مم��ا  ال�صمالية  ك��وري��ا  خارجية  وزي��ر  نائب  ح��ذر  كما 
وا�صنطن لكوريا ال�صمالية ع�صكريا، م�صددا على اأنه اإذا قامت الوليات 
ا�صتباقية من  ا�صتفزازية ف�صتواجه ب�صربة  املتحدة مبناورات ع�صكرية 

مرافقة حلاملة طائرات اأمريكية مزودة بقوة نووية من املنطقة.
ال��ذي حيا  ال�صخم  الع�صكري  العر�س  كانت حمور  ال�صواريخ  اأن  وب��دا 
فيه الزعيم الكوري ال�صمايل كيم جوجن اأون قائد القوات ال�صرتاتيجية 

وهي فرع يف اجلي�س ي�صرف على تر�صانة ال�صواريخ.
وكان الهجوم الذي �صنته البحرية الأمريكية على قاعدة جوية �صورية 
ال�صهر اجلاري ب�صواريخ توماهوك اأثار ت�صاوؤلت ب�صاأن خطط الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب جتاه كوريا ال�صمالية التي اأجرت عدة جتارب 
�صاروخية ونووية يف حتد لعقوبات الأمم املتحدة والتي كثريا ما تهدد 
كيم  الزعيم  على  الرت��ي��اح  م�صاعر  وب��دت  امل��ت��ح��دة.  ال��ولي��ات  بتدمري 
جوجن اأون، الذي كان يرتدي بذلة �صوداء وكان ي�صحك مع م�صت�صاريه، 
اإيل �صوجن  وهو يتابع الحتفالت مبنا�صبة يوم ال�صم�س يف ميدان كيم 
يتدفق  الذي  تايدوجن  نهر  بيوجنياجن. وبجوار  العا�صمة  الرئي�صي يف 

جمهورية كوريا الدميقراطية ال�صعبية.
وقال هان �صونغ ريول منلك قوة ردع نووية قوية، وبالتاأكيد لن نبقى 
مكتويف الأيدي يف وجه اأي �صربة ا�صتباقية اأمريكية، من يثري امل�صكالت 
الأمريكي  الرئي�س  بل  ال�صعبية،  الدميقراطية  كوريا  لي�صت جمهورية 

دونالد ترمب.
وعادت طموحات بيونغ يانغ النووية اإىل الأ�صواء يف الأ�صابيع الأخرية، 
املوقف  بت�صديد  املتكرر  ترمب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  توعد  و�صط 
�صبط  عن  ال�صني  عجزت  اإن  �صدها  املنفرد  التحرك  واإمكانية  منها، 

برنامج جارتها النووي.
اأنها �صواريخ جديدة  هذا وعر�صت كوريا ال�صمالية ام�س �صواريخ بدا 
بعد  اخلام�صة  ال��ذك��رى  م��ن غوا�صات يف  تطلق  واأخ���رى  امل��دى  طويلة 
املئة مليالد موؤ�ص�س البالد كيم اإيل �صوجن مع اقرتاب جمموعة قتالية 

عرب بيوجنياجن مالأت الطوابري الع�صكرية والفرق املو�صيقية الع�صكرية 
امليدان تلتها دبابات واأنظمة �صواريخ متعددة القاذفات واأ�صلحة اأخرى. 

وحلقت طائرات ذات حمرك واحد لت�صكل رقم 105.
وعلى عك�س بع�س العرو�س ال�صابقة التي ح�صرها كيم مل يح�صر اأي 
م�صوؤول �صيني كبري. وال�صني حليف كوريا ال�صمالية الوحيد الرئي�صي 
عقوبات  ودعمت  والنووية  ال�صاروخية  جتاربها  �صد  حتدثت  ولكنها 
دولية ودعت اأم�س اجلمعة مرة اأخرى اإىل اإجراء حمادثات لنزع فتيل 
التوتر. وقال حمللون متخ�ص�صون يف الأ�صلحة اإنهم يعتقدون اأن بع�س 
بالي�صتية  ل�صواريخ  جديدة  اأن��واع  عن  عبارة  عر�صت  التي  ال�صواريخ 
عابرة للقارات. وكانت كوريا ال�صمالية قالت اإنها طورت �صاروخا ميكنه 
اأن ي�صل اإىل الرب الأمريكي اإل اأن م�صوؤولني وخرباء يعتقدون اأنها مل 

تقرتب بعد من التمكن من كل التكنولوجيا الالزمة.

•• الفجر - مارلني توما�س 

 ترجمة خرية ال�صيباين
   ا�سُتهدف تنظيم داع�س يف اأفغان�ستان, اخلمي�س 
ي�سبق  مل  نووية  غري  قنبلة  باأقوى  اأبــريــل,   13
لآدم  وفــقــا  ا�ستخدمتها,  اأن  املتحدة  لــلــوليــات 
الدفاع  وزارة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  �ستومب, 

الأمريكية. 
واألقيت هذه الأخرية على حمافظة ننجرهار, على 
ي�ستوطن  منطقة  اأول  وهي  باك�ستان,  مع  احلدود 
تطور  وقــد  اأفغان�ستان.  يف  داع�س  تنظيم  فيها 
هذا  يف  ـــرية  الأخ ال�سنوات  يف  التنظيم  ح�سور 
طالبان  حركة  عنا�سر  جتنيد  خالل  من  القطاع 

الأفغانية والباك�ستانية.
احلكومة  م��ع��ل��وم��ات  وح�����ص��ب     
القنابل  ك��ل  اأم  دّم���رت  الأفغانية، 
ت�صتخدمها  الأن���ف���اق  م��ن  �صبكة 
 36 وقتلت  الإرهابية،  املجموعة 
ع��ل��ى الأق����ل م��ن م��ق��ات��ل��ي��ه��ا. ومل 
املدنيني  ب��ني  خ�صائر  هناك  تكن 
الأفغانية،  الرئا�صة  ق�صر  ح�صب 
الحتياطات م�صبقا.  اتخاذ  اإذ مت 
وهكذا حّيا دونالد ترامب النجاح 
اجلديد. من جانبه، قال اإ�صماعيل 
اأ�صني  منطقة  ح��اك��م  ���ص��ي��ن��واري، 
اأكرب  ه��ذا  بر�س:  فران�س  لوكالة 
انفجار راأيته.. فقد غمرت املكان 

األ�صنة لهب عالية جدا.
ما هي “اأم كل القنابل”؟  -  1

الكنية  ه��ي  القنابل”  ك��ل  »اأم     
�صخمة  قنبلة  على  اأطلقت  التي 
جي.بي.يو-43  ط��������راز  م�����ن 
ال�صخمة  ال��ذخ��رية  ذات  القنبلة 
وتنتمي   ، ال��ه��واء  يف  تنفجر  التي 

اإىل عائلة القنابل الفراغية.
 متتلئ هذه بالوقود يف �صكل غازي 
مالم�صته  عند  ي�صتعل  �صائل  اأو 

لالأوك�صجني.
 ، جي.بي.يو-43  حال������ة  ويف   
ف��ه��ي م���ع���ب���اأة ب��خ��ل��ي��ط م���ن م���ادة 
امل�صحوق،  والأمل��ن��ي��وم  ت���ي،  ان  ت��ي 
الرتيتونال  ك��ي��م��ي��ائ��ي،  وع��ن�����ص��ر 

املتفجر.
مالم�صة  قبل  القنبلة  تنفجر     
انفجار  يف  يت�صبب  مم��ا  الأر�����س، 
ب���ال���و����ص���ول اإىل  ي�����ص��م��ح  ق�������وي، 
وميكن  ال����ب����ع����ي����دة.  الأه�������������داف 
القنبلة  حتدثها  ال��ت��ي  لل�صحابة 
اأن تزحف جيدا يف الأن��ف��اق حتت 
الأر������س وغ���ريه���ا، ل��ل��و���ص��ول اإىل 

الذين يختبوؤون هناك.
ما هي قوتها؟  -  2

جي.بي.يو-43  قنبلة  ت��وّج��ه     
النقل  ط����ائ����رات  ت��ل��ق��ي��ه��ا  ال���ت���ي   ،
130، ع��رب قمر  م��ن ن���وع ���ص��ي- 
�صرب  م��ن  ميّكنها  مم��ا  �صناعي 
ال��ه��دف ب��دق��ة. وت����زن م��ا يقارب 

الرو�س. وهو اأي�صا قنبلة حرارية، 
ول��ك��ن ه��ذه الأخ����رية اأق���وى اأربع 
مرات من قنبلة جي.بي.يو-43 
األ��ف طن من   44 اأي ما يعادل   ،
ت��ي. مت اختبارها يف  ت��ي ان  م��ادة 

�صبتمرب 2007. 
ويف تلك املنا�صبة قّدر نائب رئي�س 
للقوات  ال��ع��ام��ة  الأرك�������ان  ه��ي��ئ��ة 
الك�صندر  ال���رو����ص���ي���ة،  امل�����ص��ل��ح��ة 
مماثلة  كانت  قوتها  اأّن  رو�صكني، 

لفعالية �صحنة نووية.
5 - ملاذا الآن؟

   ت��ق��وم ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة منذ 
من  بالعديد   2016 اأغ�صط�س 
ال�صربات اجلوية �صد اجلهاديني 
وطالبان كدعم للقوات الأفغانية، 
مما �صاهم يف تراجع قوات داع�س. 
نيكل�صون،  ج���ون  اجل����رنال  وذك���ر 
ق����ائ����د ال�����ق�����وات الأم����ري����ك����ي����ة يف 
ب��ي��ان �صحفي،  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان، ع��رب 
يلجوؤون  ك���ان���وا  اجل���ه���ادي���ني  اأّن 
لتعزيز  والأن�������ف�������اق  ل���ل���م���خ���اب���ئ 

دفاعهم. 
وبالتايل، ح�صب راأيه، هذه القنبلة 
هي الذخرية املنا�صبة للتغلب على 
هذه العقبات واحلفاظ على زخم 

حملتنا.
البيت  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  واأك�����د     
الأب���ي�������س ���ص��ني ���ص��ب��ي�����ص��ر، خالل 
�صرورة  ع��ل��ى  ���ص��ح��ف��ي،  م���وؤمت���ر 

حرمانهم من حرية احلركة. 
الكنديان  امل����ح����ل����الن  وي���ع���ت���ق���د 
لفوي،  ول��وك  دراينفيل  برينارد 
بهذه  اأراد  ت���رام���ب  دون����ال����د  اأّن 
ب�صار  اإىل  ر�صالة  اإر�صال  ال�صربة، 
�صياق  يف  اأون  جونغ  وكيم  الأ���ص��د 

التوترات القوية ال�صائدة الآن.
   وقد ندد املتحدث با�صم طالبان، 
بالهجوم.  جم���اه���د  اهلل  ذب���ي���ح 
الأمريكيني  اإّن  ب���ي���ان،  يف  وق����ال 
كمخترب  اأفغان�صتان  ا�صتخدموا 
الق�صاء  اأن  اإىل  م�صريا  جتريبي، 

على داع�س هو عمل الأفغان. 

ت�صعة  وط��ول��ه��ا  ط��ن   5 فا�صل   9
م����رت. ومتاثل  وق���ط���ره���ا  اأم����ت����ار 
من  طنا   11 التفجريية  قوتها 
األ����ف   11 اأو  ت�����ي،  ان  ت����ي  م������ادة 
اإ�صبع ديناميت. وقد �صّنعت هذه 

�ــســالح غري  يــوجــد  ــل  ه  -  4
نووي اأقوى؟

   ن��ع��م، ه��ن��اك ���ص��الح غ��ري نووي 
اأكر قوة من �صالح الأمريكيني، 
و�صعه  وق��د  القنابل،  اأب��و  ويدعى 

اأ���ص��غ��ر ق��ن��ب��ل��ة نووية  ف��ق��ط م���ن 
اأمريكية.

اأول  حــقــا  هــــذا  هـــل   -  3
ا�ستخدام؟

   فعال، هذه هي املرة الأوىل التي 

القنبلة اأ�صال ك�صالح ردع.
     ومع ذلك، وح�صب اخلبري هانز 
العلماء  احت���اد  م��ن  كري�صتينزن 
انرت،  فران�س  نقلته  الأمريكيني 
واح��د على ثالثني  ت��ع��ادل  قوتها 

اجنلني، بفلوريدا من قبل �صالح 
اجلو الأمريكي. وت�صببت القنبلة 
والدخان  ال��غ��ب��ار  م��ن  �صحابة  يف 
 32 تفوق  م�صافة  على  �صوهدت 

كيلومرتا.

اإّل  ال��ق��ت��ال،  يف  ا�صتخدامها  ي��ت��م 
خالل  ل�صتخدامها  �صّممت  اأّنها 
احل���رب ع��ل��ى ال���ع���راق، وق���د �صبق 
اختبار هذا ال�صالح يف 12 مار�س 
اجلوية  ال���ق���اع���دة  يف   ،2003

الأبي�������س،  البي�����ت  م��ن  ال�ص�������فلي 
واكب باراك اأوباما العملية على �صا�صة 

عمالق�ة. 
الدفاع روبرت  اإىل جانبه، وزير  وكان 
ال��رئ��ي�����س ج���و بايدن،  ن��ائ��ب  غ��ي��ت�����س، 
كلينتون،  هيالري  اخلارجية  ووزي��رة 
ال�صورة  ت��ل��ك  واأ���ص��ب��ح��ت  م��ن��ده�����ص��ة. 

ايقونّية.
بعد �ست �سنوات ...

ترامب،  دون��ال��د  ���ص��ن��وات،  �صت  بعد     

ال�صابق  ال��رئ��ي�����س  ت��ي��ل��ر���ص��ون،  ري��ك�����س 
اأق���وى مم��ا كنا نظن.  ، وه��و  لك�صون 
رو�س،  ويلبور  امللياردير  ميينه،  واإىل 
زيارة  ب�صبب  ح��ا���ص��ر  ال��ت��ج��ارة،  وزي���ر 
ال���رئ���ي�������س ال�����ص��ي��ن��ي، م���ث���ل جم�����اوره 
الآخر، وزير اخلزانة، �صتيف منو�صني، 
جولدمان  ل��ب��ن��ك  ال�����ص��اب��ق  ال��رئ��ي�����س 

�صاك�س. 
وخلف تيلر�صون، امل�صت�صار القت�صادي 
اأي�صا  وه����و  ك���وه���ن،  غ�����اري  ال����ق����وي، 

كامل،  ���ص��ي��ا���ص��ي  ا����ص���ط���راب  ح��ال��ة  يف 
ب���ع���د ق�صف  الأ������ص�����د  م���ع���اق���ب���ة  ق������رر 
الأط��ف��ال ب��ال��غ��از. ي��وم 6 اأب��ري��ل، كان 
�صاروخ   59 اإط��الق   - الق�صف  يتابع 

ب����ني الثنني  ���ل  ُي���ف�������صّ م����ن  ب���و����ص���وح 
يجل�س  الطاولة  ح��ول  املتناف�صني.    
رج���ال الأع���م���ال ال��ذي��ن ان�����ص��م��وا اإىل 
ترامب: على ي�صاره، وزير اخلارجية، 

توماهوك على قاعدة جوية يف �صوريا 
م���ارا لغو،  - يف غ��رف��ة م��ن فيلته يف 
اليوم  نف�س  يف  التقى  حيث  فلوريدا، 

الرئي�س ال�صيني.
املرجتلة  مّت تخليد غرفة احل��رب      
ال�صورة  الرتامبلوجيون  وحّلل  تلك، 
التي  الإدارة  ه����ذه  يف  م���ن  ل��ت��ح��دي��د 
النفوذ،  و���ص��راع  الن��ق�����ص��ام  يتقاذفها 
يحتل ال�����ص��دارة.    رج��ل يهيمن على 
و�صط  بقامته وموقعه يف  احلا�صرين 

اجل��ل�����ص��ة، ان���ه ج��اري��د ك��و���ص��رن، �صهر 
وكبري  اإيفانكا،  وزوج  ترامب،  دونالد 

م�صت�صاري والد زوجته. 
امل�������ص���ت�������ص���ار  ع������������دوه،  امل�����ق�����اب�����ل  يف   
ال�صرتاتيجي للرئي�س، �صتيف بانون، 
ال�صابق  الن��ت��خ��اب��ي��ة  احل��م��ل��ة  م��دي��ر 
للموقع  ال�صابق  والرئي�س  للمر�صح، 
ب��ري��ت��ب��ارت نيوز،  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ي��ن��ي 

معزول يف املوؤخرة..
ُيظهر  اأن  اأراد  ال��رئ��ي�����س  اأّن  ل��و  ك��م��ا   

ام كل القنابل تخرج لال�صواء اجلرنال جون نيكل�صون:  انها الذخرية املنا�صبة

ت�شببت القنبلة عند اختبارها يف �شحابة من الغبار 
والدخان �شوهدت على م�شافة تفوق 32 كيلومرتا

تنفجر القنبلة قبل مالم�شة االأر�ض مما يت�شبب يف 
انفجار قوي ي�شمح بالو�شول اإىل االأهداف البعيدة

�صحابة ترى على بعد كيلومرتات

والن�صخة املقلدة ال�صورة ال�صل..

جندي افغاين ي�صري اىل موقع النفجار

�سّنعت هذه القنبلة اأ�سال ك�سالح ردع ومتاثل قوتها التفجريية 11 طنا من مادة تي ان تي
 ا�ستخدام القنبلة ر�سالة م�سمونة الو�سول اإىل كيم جونغ اأون يف �سياق التوتر ال�سائد الآن

�سنعت ل�ستخدامها خالل احلرب على العراق:

اأفغان�شتان: االأ�شئلة اخلم�شة عن »اأم كل القنابل«..!
تزن ما يقارب 9.5طن وطولها ت�سعة اأمتار وقطرها مرت

يظّل التفوق على اأوباما هاج�ض ترامب حتى لو دفعه 
ذلك اإىل ا�شتن�شاخ ال�شورة التي �شنعت جمد �شلفه

ل ك�سفت ال�سورة بو�سوح من ُيف�سّ
 الرئي�س بني الثنني املتناف�سني يف حميطه

عقدة �سلفه توؤرقه:

عندما ي�شتن�شخ ترامب »غرفة حرب« اأوباما..!
•• الفجر – خرية ال�صيباين
   ي��ظ��ّل ال��ت��ف��وق ع��ل��ى اأوب���ام���ا هاج�س 
ت����رام����ب. ح���ت���ى ل����و دف���ع���ه ذل�����ك اإىل 
جمد  �صنعت  التي  ال�صورة  ا�صتن�صاخ 

�صلفه.
   يف 2 مايو 2011، ق�صى كوماندوز 
على  الأمريكية  اخلا�صة  القوات  من 

بن لدن يف باك�صتان. 
الطابق  يف  ال���ع���م���ل���ي���ات،  غ���رف���ة  ويف 

ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال�����ص��اب��ق لبنك 
ج���ول���دم���ان ����ص���اك�������س.      ك��م��ا ح�صر 
يديران  اللذان  الرئي�صيان  الرجالن 
ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س: رئ��ي�����س ال���دي���وان 
راين�س برييبو�س، وخ�صو�صا م�صت�صار 
اجل��رنال ماكما�صرت،  القومي،  الأم��ن 
الوافد اجلديد الذي ح�صل على ثقة 

دونالد ترامب.
عن لونوفال اوب�سرفاتور 

الفرن�سية
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العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2017/25 بيع عقار مرهون 
مو�صوع الق�صية : باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار نوع �صقة �صكنية  رقم العقار 1408 رقم 
الر�س 3- رقم املبنى )3( - رقم الطابق 14 ا�صم املبنى )لجو في�صتا9 - املوافق والكائنة يف اإمارة 
دبي منطقة معي�صم الول وم�صاحتها 116.59 مرت مربع )1.254.96 قدم مربع( ، متهيدا لبيعه 

باملزاد العلني 
طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

املطلوب اعالنه : املنفذ �صده : 1- يون�س ا�صتيفانو�س -  جمهول حمل القامة  
�صكنية  �صقة  عبارة عن  اموالكم اخلا�صة وهي  بانه مت احلجز على  نعلنكم   : الع��الن  مو�صوع 
- املنطقة : معي�صم الول - رقم الر�س : 3 - رقم املبنى : 3- ا�صم املبنى : لجو في�صتا - �صي 
- رقم العقار : 1408 - رقم الطابق : 14- امل�صاحة : 116.59 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب به 

)1.708.992( درهم - وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/331  مدين جزئي              

حمل  جمهويل   - العجيل  اأدبي�س  2-خليف  اجل��ربي  حممد  1-ح��م��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
: عبداللطيف حممد  م م وميثله  ذ  العامة - �س  للتجارة  املدعي/ فيورت  ان  القامة مبا 
اأبوبكر احمد احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بت�صليمها امل�صبوطات 
املحرزة على ذمة الدعوى اجلزائية رقم 34778/2014 مركز �صرطة دبي وباأنها عبارة عن 
)قاطرة بي�صاء اللون حتمل ارقام 10954 دبي تزن 165.000 كيلوجرام حتمل رقم قاعدة 
GITT13135 طراز عام 2010 بطول 40 قدم( واملقدرة بقيمة )45.000 درهم( والر�صوم 
  2017/5/3 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف 
ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/995  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد قيوم حممد ب�صر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام عليك  عبدالنا�صر كروكويل وميثله : عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز قد 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره  باأن  املتنازع �صده  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها 
)35.000 درهم( قيمة الدين املرت�صد بذمته واملحرر ب�صاأنه �صند الدين املبني ب�صدر 
الثنني   ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  ال�صحيفة 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���س   8.30 ال�صاعة    2017/5/1 امل��واف��ق 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل )علما بانه مت احالة ملف الدعوى من 

مكتب اإدارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1995 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �صكاي لرك للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2017/2/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بان  عليها  املدعي  بالزام  اند�صترييز  اند  ا�صبيك�س  ل�صالح/�صتيل  اع��اله  املذكورة 
توؤدي للمدعية مبلغ 2.220.269 درهم )مليونني ومائتان وع�صرون الف ومائتان 
يف  احلا�صل  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  عنه  والفائدة  درهما(  و�صتون  وت�صعة 
درهم  خم�صمائة  ومبلغ  الدعوى  بر�صوم  والزمتها  ال�صداد  وحتى   2016/12/14
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/946 مدين جزئي                                                
كاناكاراتوت   �صيبا�صتيان  كاناكاراتوتام  �صيبا�صتيان  تومي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
2016/10/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/جوي بوناكادافيل بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ ثالثة واربعون الف درهم وفائدة بواقع 9% اعتبارا 
من 2015/3/31 حتى ال�صداد التام والزمته بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
ال�صيخ  ال�صمو  با�صم �صاحب  الع��الن �صدر  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  اعتبارا من 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/40  ا�صتئناف مدين    

يف  وميثلها   ، فردية  موؤ�ص�صة   ، للحفالت  1-ونا�صة  �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  العقلة  حممود  �صريف  العقد  على  التوقيع 
ان امل�صتاأنف /حبيب على ونى اخلر�صاين وميثله : عائ�صة حممد ح�صن 
طاهر قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 2016/338 مدين كلي 
وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�س املوافق 2017/5/4 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/9  ا�صتئناف تظلم عقاري    

وميثلها   - م  م  ذ  �س   - لال�صتثمار  ا�صكان  1-ث���روة  �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
اآل جار اهلل  جمهول حمل  مديرها ال�صيد/ يا�صر بن حممد بن نا�صر 
خلفان  عبيد  حممد   : وميثله  الهي  /داني�س  امل�صتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
الر�صة ال�صويدي - قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 
2017/3 تظلم عقاري بتاريخ 2017/3/9  وحددت لها جل�صه يوم الربعاء   
 ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�صاء    17.30 ال�صاعة    2017/5/17 امل��واف��ق 
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ص��ورك��م  يقت�صي  وع��ل��ي��ه 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2016/1343  ا�صتئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-�صرير جلف للتجارة العامة - �س ذ م م 2-اكربي يعقوب - 
ب�صفته كفيل �صامن ملديونية �صركة �صرير جلف للتجارة العامة  - ذ م م  جمهويل 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /رونديل جلف للتجارة - �س ذ م م ب�صفتها كفيل 
�صامن ملديونية �صركة �صرير جلف للتجارة العامة - ذ م م وميثله : عائ�صة حممد 
ح�صن طاهر -  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 2016/4 جتاري 
كلي بتاريخ 2016/9/1 وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2017/5/15  ال�صاعة 
10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1166  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- ن�صور ال�صعيد ملقاولت البناء - �س ذ م م  جمهول حمل 
 : وميثله  عبدالغفار  عبدالفتاح  اب��راه��ي��م  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7760( درهم اىل طالب 
خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   900 مبلغ  اىل  ب��ال���ص��اف��ة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/415   تنفيذ مدين  
قانونا  م وميثلها  م  ذ   - الفنية  للخدمات  ال�صيدي  املنفذ �صده/1-  اىل 
القامة  حم��ل  جمهول   - ممتاز  حممد  ب��ودل  جعفر  حممد  مديرها/ 
 : وميثله  عبدالكرمي  حاجي  الرحمن  التنفيذ/جميب  طالب  ان  مب��ا 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - احلمادي  احمد  اأبوبكر  حممد  عبداللطيف 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )66922( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/57 تنفيذ احكام املركز املايل         
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ليمتد  انف�صتمنت�س  ا�صا�س  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
حممد  ح�صن  حممد  يو�صف   : وميثله  املحدودة  كابيتال  فيو�س  التنفيذ/  طالب 
مبلغ  ل�صداد  اعالنكم   2017/4/11 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  قررت  البحر  
وقدره )9315594.70( درهم وال �صيتم بيع العقار املحجوز عليه وهي عبارة عن 
 RS 104 قطعة ار�س مبنطقة نخلة جمريا - رقم الر�س 2069 - الوحدات(
تاريخ  ي��وم من   30 RESIDENTIAL SOUTH( خ��الل   : املبنى  ا�صم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  التبليغ. وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

اعالن  حم�صر حجز بالن�صر 
        يف الدعوى رقم 2016/110 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �صده/1- باتريك انتوين هانلون  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق الو�صط املحدودة 

وميثله:احمد ح�صن رم�صان اآل علي.
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن قطعة ار�س 
- املنطقة : معي�صم الول - رقم الر�س : 965 - امل�صاحة:7.551.96 قدم 
للعلم  درهم وذلك  به وقدره )5.181.853(  املطالب  للمبلغ  وفاء  مربع 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اعالن  حم�صر حجز بالن�صر 

        يف الدعوى رقم 2016/112 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �صده/1- باتريك انتوين هانلون  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق الو�صط املحدودة 

وميثله:احمد ح�صن رم�صان اآل علي.
نعلنكم بانه مت احلجز على العقار العائد اليكم ار�س رقم:957 - مبنطقة 
امل�صاحة:753.60 مرت مربع يف   - البلدية:685-1  معي�صم الول - رقم 

حدود املبلغ املنفذ به وذلك لعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

  ال�صماء           
�صلطانة  املدعوة/مهراج  ب��اأن  اخليمة  راأ���س  حماكم  دائ��رة  تعلن 
حممد �صريف ، تقدمت طالبة بتغيري املقطع الأول ل�صمها من 
التغيري / بعد  ا�صمها  ليكون  )فاطمة(،   اإىل  �صلطانة(  )مهراج 
ان  الع��رتا���س  ل��ه م�صلحة يف  م��ن  وان  �صريف.  فاطمة حممد 
ق�صم  اق��ام  الع��الن  تاريخ  يوما من  ع�صر  خ��الل خم�صة  يتقدم 

ال�صهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
  قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
عمرو  ال�صعيد ابو اخلري  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/983  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ج����ريى ب��ريي��را ب���ورى جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ حممد عبداملح�صن حممد رجب وميثله : عبدالرحمن ح�صن حممد 
املطوع -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باأن 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره 42.811 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% منذ 
تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد مع الزامه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق  2017/4/27 ال�صاعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/925   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- حممد عامر �صفدر حممد �صفدر خان  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صيتى بنك ان ايه  وميثله : عبا�س 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  ال��ط��اه��ري   ال�صيد خلف  مهدي 
وق��دره )144741.54(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
 يف الدعوى رقم 2016/741 جتاري جزئي - ابوظبي  

املدعي عليه : ماجد حممد خليفة مبارك املزروعي 
الوىل  اجلزئية  التجارية  الدائرة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  تكليف  على  بناء 
دار   / ال�صادة  من  املرفوعة  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  م�صرفيا  خبريا  بندبي 
التمويل )املدعي( �صدكم وعليه يرجى ح�صوركم يف جل�صة اخلربة او وكيال معتمدا 
ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�صتندات تخ�س الدعوى وذلك يوم الثالثاء املوافق 
ال�صاعة 12 ظهرا يف مقر مكتب اخلبري : عبداملجيد املرزوقي  2017/4/25 يف متام 
والكائن مبدينة ابوظبي - �صارع حمدان - بناية العني الأهلية للتاأمني - الطابق 8- 

موبايل : 0506111421  ت : 026274177 ، ف : 026274188  
اخلبري امل�صريف  
عبداملجيد حممد املرزوقي      

  اإعالن بالن�صر

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/956   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- رفيجندرا كومار ختيكوند بناكال  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة دبي فري�صت - �س م خ وميثله : 
عبا�س مهدي ال�صيد خلف الطاهري  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )143463( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/958 تنفيذ جتاري  
القامة  ن�صراهلل  جمهول حمل  املنفذ �صده/1- ح�صان حممد  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/�صيتي بنك ان ايه وميثله : عبا�س مهدي ال�صيد 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الطاهري   خلف 
املنفذ به وقدره )97954.10( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
�صتبا�صر الجراءات  املحكمة  .وعليه فان  املحكمة   او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/959   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صيبو ه�صيو ينغ  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�صيتي بنك ان ايه وميثله : عبا�س مهدي ال�صيد خلف 
الطاهري  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )81614.49( درهم اىل طالب التنفيذ او 
التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/923   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ي��ا���ص��ر حم��م��د اح��م��د ح��م��اد جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صيتى بنك ان اي وميثله : عبا�س 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  مهدي ال�صيد خلف الطاهري  قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )95528.74( 
املحكمة  املحكمة  .وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/924   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ا�صماء �صعيد را�صد حممد الريامي جمهول حمل 
عبا�س   : وميثله  اي��ه  ان  بنك  التنفيذ/�صيتي  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  ال��ط��اه��ري   ال�صيد خلف  مهدي 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )155840( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : �سيلراير كوندي�سنينج �سولو�سنز - �س ذ م م 
-ب��رج خليفة   بردبي   - ال�صالمية  دبي  بنك  )801-09( ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
القيد  رق��م   714526  : الرخ�صة  رق��م  حم���دودة.  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل 
بدبي  القت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن  1141648 مبوجب هذا   : التجاري  بال�صجل 
اأعاله،  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ 2017/2/14   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ  2017/2/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني املركز الدويل لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب 
رقم 213 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صارع ال�صغرية واملتو�صطة - ديرة -  
هاتف  2501521-04 فاك�س: 2501522-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/املركز الدويل لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  
امل�صارع  لتنمية  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  ملك   213 رق��م  مكتب   : العنوان 
فاك�س: 04-2501522   -  هاتف  04-2501521  ديرة   - واملتو�صطة   ال�صغرية 
ب��اأن��ه ق��د مت تعيني  ب��دب��ي  التنمية الق��ت�����ص��ادي��ة  مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة 
�س   - �سولو�سنز  كوندي�سنينج  �سيلراير  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي 
دب��ي بتاريخ 2017/2/14 واملوثق لدى  ق��رار حماكم  ذ م م  وذل��ك مبوجب 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/2/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية



األحد   16   إبريل    2017  م   -   العـدد  11996  
Sunday  16  April   2017  -  Issue No   11996

15

الفجر الريا�ضي

220 العبًا ي�شاركون يف مهرجان “اأبوظبي الريا�شي” ملدار�ض الكرة
�صارك 220 لعباً يف مناف�صات املحطة اخلام�صة 
الريا�صي  اأبوظبي  جمل�س  ملهرجان  واخلتامية 
بني  ن��ادي  اأكادميية  اأقيم يف  ال��ذي  الكرة  ملدار�س 

يا�س.
ومبادرات  برامج  �صل�صلة  �صمن  املهرجان  وياأتي 
جمل�س اأبوظبي الريا�صي املتوا�صلة لدعم قاعدة 
تفعيل  بجانب  اأبوظبي  اأندية  يف  ال�صنية  الفئات 
البطولت والن�صاطات للفئات العمرية يف الأندية 
والعمل على تنمية روح التناف�س وغر�س الثقافة 
ال�صغار بجانب تطوير مهاراتهم  الريا�صية عن 

والوقوف عند م�صتوياتهم من خالل  وقدراتهم 
املهرجان.

ال�صنية  ال��ف��ئ��ات  ل��ف��رق  مهمة  امل��ه��رج��ان  وي�صكل 
للقاء  مثالية  وف��ر���ص��ة  ���ص��ن��وات  و8   7 اأع��م��ار  يف 
وال���ت���ع���ارف وت���ب���ادل اخل�����ربات وال����ص���ت���ف���ادة من 
عمل  بنتاجات  للخروج  �صعياً  املتقدمة  التجارب 
مهمة تدعم خطوات تاأ�صي�س وتكوين فرق قوية 
العاملية  ال��ك��روي��ة  امل���دار����س  مب��وا���ص��ف��ات  وتتمتع 
امل��ت��م��ي��زة. واأك�����د ط���الل ال��ه��ا���ص��م��ي م��دي��ر اإدارة 
على  الريا�صي  اأبوظبي  مبجل�س  الفنية  ال�صوؤون 

اأهمية املكت�صبات الكبرية ملهرجان جمل�س ابوظبي 
الريا�صي ملدار�س الكرة مبو�صمه اخلام�س م�صيدا 
اكادميية  اإدارة  قدمتها  التي  الكبرية  باجلهود 
نادي بني يا�س ودورها يف اإخراج املهرجان باأبهى 
�صوره مبا يعزز الأهداف والتطلعات التي ين�صدها 

جمل�س اأبوظبي الريا�صي من احلدث.
الريا�صي  اأبوظبي  جمل�س  مهرجان  اأن  واأ�صاف 
ملدار�س الكرة مبو�صمه اخلام�س ا�صتطاع تر�صيخ 
لفرق  اأ�صهر   6 مل��دة  قائم  دوري  كن�صاط  مكانته 

الفئات العمرية امل�صتهدفة.

اأك������د حم���م���د ب����ن ث���ع���ل���وب ال���درع���ي 
نادي  ���ص��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ال��ع��ني ل��ال���ص��ت��ث��م��ار ع�����ص��و جمل�س 
�صمو  ف���وز  العيناوي باأن  ال�����ص��رف 
حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
ال�صرقي ويل عهد الفجرية بجائزة 
على  الأوىل  الريا�صية  ال�صخ�صية 
م�صتوى دولة الإمارات لعام 2016 
، الذي اأعلنته الهيئة العامة لرعاية 
اأهله  ال�����ص��ب��اب وال��ري��ا���ص��ة ����ص���ادف 
�صموه  جل��ه��ود  تثميناً  ي��اأت��ي  وال���ذي 
يف خدمة ريا�صة الإمارات يف �صمت 
ب��ع��ي��دا ع���ن الأ������ص�����واء مم���ا اأح����دث 

املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  ك���ب���رية  ن��ق��ل��ه 
على  لي�س  واملجتمعية  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
م�صتوى  على  بل  الفجرية  م�صتوى 
ال��دول��ة ، و���ص��م��وه واح���دا م��ن رموز 
الريا�صة الإماراتية منذ وقت طويل 
، فا�صتحق التكرمي عرفانا بجهوده 
املخل�صة التي اأ�صهمت يف دعم ريا�صة 
الإمارات بوجه عام واإمارة الفجرية 

على وجه اخل�صو�س .
واأ�صاف يف تقديري باأن تكرمي �صمو 
حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي 
لأ�صحاب  امل��خ��ت��ارة  الكوكبة  �صمن 
الإجنازات الريا�صية الذي يقام يوم 

الثالثاء املقبل على امل�صرح الوطني 
وتنمية  ال���ث���ق���اف���ة  ل��������وزارة  ال���ت���اب���ع 
تقدير  اإل  هو  ما  باأبوظبي،  املعرفة 
جلهود كافه ال�صباب الريا�صي الذي 
ظل يعمل يف �صمت خدمه لريا�صة 
املراكز  اأف�صل  التي تبواأت  الإم��ارات 
دعم  بف�صل  ال��ع��امل  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
التي  ال���ر����ص���ي���دة  ق��ي��ادت��ن��ا  ورع����اي����ة 
متطلبات  ك��اف��ه  ل��ل�����ص��ب��اب  ���ص��خ��رت 
�صمو  �صاهم  وق��د   ، وال��ت��األ��ق  النجاح 
رع����اي����ة  يف  ال����ف����ج����رية  ع����ه����د  ويل 
والبطولت  الأح����داث  م��ن  ال��ع��دي��د 
والثقافية  الريا�صية  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

الفجرية  اإم��������ارة  يف  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ال��ع��دي��د م��ن املواهب  ال��ت��ي ق��دم��ت 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة والأن����دي����ة 

الكبري  للدعم  ،اإ���ص��اف��ة  الريا�صية 
الريا�صية  الحت����ادات  جت��ده  ال���ذي 
الفجرية  ا�صت�صافة  ع��ن��د  الأه��ل��ي��ة 
املحلية  الريا�صية  الأحداث  ملختلف 
لالألعاب  وال���دول���ي���ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
ا�صتثناء  دون  واجل��م��اع��ي��ة  ال��ف��ردي��ة 
ب��ان الأي����ادي البي�صاء  ي��وؤك��د  ، مم��ا 
ال�����ص��ادق��ة ال��ت��ي ظ��ل��ت مت��ت��د لدعم 
ميكن  ل  الريا�صية  الأح����داث  تلك 
تقدير  جت���د  اأن  ولب����د   ، ن�����ص��ي��ان��ه��ا 
الهتمام  ذل��ك  و�صع  ،فيما  ال��دول��ة 
وال��رع��اي��ة وال��دع��م اأم���اره الفجرية 
يف م��ك��ان��ه مم��ي��زة وه���ي ت��رع��ي تلك 

والفعاليات  ال��ري��ا���ص��ي��ة  الأح������داث 
، وقد  الهتمام  املختلفة يف مقدمه 
ال�صقيقة  ال��وف��ود  من  الكثري  ع��ادت 
النطباعات  اأروع  وال�صديقة حتمل 
عن اإمارة الفجرية التي ظلت تفتح 
ذراع���ي���ه���ا ك���ن���م���وذج م��ت��م��ي��ز لإم�����ارة 
م��ت��ح�����ص��رة وواج���ه���ة م�����ص��رق��ة مما 
اإم������ارات اخل���ري واملحبة  ا���ص��م  رف���ع 
وال�صالم والأم��ن والأم��ان والوجهة 
املحببة للرتويح من داخل و الدولة 
للرتويج  فر�صة  وك��ان��ت  وخ��ارج��ه��ا 
ال�����ص��ي��اح��ي م��ن خ���الل ت��ل��ك الوفود 

التي عادت باأروع النطباعات .

التي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اخلما�صية  البطولة 
ينظمها معهد دبي الق�صائي يف كل عام 
احلكومية  واملوؤ�ص�صات  للدوائر  �صهدت، 
واخل����ا�����ص����ة ب���دب���ي وال����ت����ي ب��ل��غ��ت 24 
اإقامتها  م��دار  وعلى  ال��ع��ام،  ه��ذا  فريقاً 
اإنطالق  وم��ن��ذ  ال�����ص��اب��ق��ة  ال�����ص��ن��وات  يف 
ن�صختها الأوىل يف عام 2013، �صل�صلة 
املتوالية.  النجاحات  من  م�صبوقة  غري 
الن�صخة الأوىل من البطولة فاز باللقب 
والن�صخة  ال��ع��ام��ة،  النيابة  ف��ري��ق  فيها 
2014 وفاز بها  اأُقيمت يف عام  الثانية 
الثالثة  والن�صخة  دب���ي،  ج��م��ارك  ف��ري��ق 
2015 وفازت بها هيئة  اأُقيمت يف عام 
الرابعة  والن�صخة  دب��ي،  وم��ي��اه  كهرباء 
اأُقيمت يف عام 2016 وفازت بها �صرطة 
الن�صخة اخلام�صة  ه��ذه  ت��اأت��ي  ث��م  دب��ي، 
دور  تعزيز  يف  املعهد  جل��ه��ود  ا���ص��ت��م��راًرا 

الريا�صة لدى اأفراد املجتمع.
وبعد اإطالق احلكم �صافرته معلنا ختام 
و  العامة  النيابة  ب��ني  النهائية  امل��ب��اراة 
البطولة  م��ن��اف�����ص��ات  اإط����ار  يف  ال��ب��ل��دي��ة 
اخل��ام�����ص��ة ل��ه��ذا ال���ع���ام، ج����اءت نتيجة 
ال��ع��ام على  النيابة  ب��ف��وز ف��ري��ق  امل��ب��اراة 
مناف�صه فريق بلدية دبي بنتيجة 3-4 

وتتويجه بطال للن�صخة اخلام�صة.
النيابة  ف��ري��ق  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  وجت���در 
النهائية  للمباراة  قد �صعد  كان  العامة 
ب��ع��د ف���وز م��ث��ري وم�����ص��ت��ح��ق ع��ل��ى فريق 
ال���دف���اع امل�����دين، ب�����ص��ت��ة اأه�����داف مقابل 
متناهية  اإث��ارة  امل��ب��اراة  و�صهدت  خم�صة، 
ح��ي��ث ت��ق��دم ال���دف���اع امل����دين ب��ه��دف ثم 
قبل  متتالية  رب��اع��ي��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأح�����رزت 
رباعية  وي�صجل  امل��دين  الدفاع  يعود  اأن 

وقبل النهاية بثالث دقائق اأ�صاف رئي�س 
لتنتهي  هدفني  العامري  وليد  النيابة 
املباراة بفوز النيابة العامة ب�صتة اأهداف 
مقابل خم�صة. ويف املباراة الثانية التقى 
الإق��ام��ة و�صوؤون  م��ع  دب��ي  بلدية  ف��ري��ق 
الأج���ان���ب م��ن��اف��ذ ج��وي��ة، وب��ع��د مباراة 
بفوز  ال��ل��ق��اء  ان��ت��ه��ى  وم��ث��رية  حما�صية 
هدفني  مقابل  اأه���داف  باأربعة  البلدية 
تاألق خالل املباراة لعب البلدية حممد 

بولدي الذي اأحرز هدفني للبلدية.
البطولة  اأه����داف  لع���ب   117 واأح����رز 
املباراة  ح��ت��ى  ه��دف��ا   314 ب��ل��غ��ت  ال��ت��ي 
املباراة  ���ص��ب��اك  ف��ي��م��ا ح��ظ��ي��ت  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
اأج����واء  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ب�7  اأه������داف و���ص��ط 
م���ث���رية وح��م��ا���ص��ي��ة م����ن ج���م���ه���ور كال 

ال��ب��ط��ول��ة نظيفة  ال��ف��ري��ق��ني، وج�����اءت 
متاماً حيث مل تتعدى الكروت ال�صفراء 
، يف ح���ني بلغت  ك���ارت���اً   22 ح��اج��ز  ال���� 
فقط  حالتني  لالعبني  ال��ط��رد  ح���الت 

طوال البطولة .
وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ق��ب ه����داف ال��ب��ط��ول��ة يف 
ن�صيب  م��ن  ك��ان  فقد  احلالية  الن�صخة 
ال���ع���ام���ري م����ن فريق  ال����الع����ب ول���ي���د 
النيابة العامة، وذلك بر�صيد 20هدف 

اأحرزها يف جميع  املباريات.
القا�صي  �صعادة  �صلم  البطولة  نهاية  يف 
امل�صت�صار  يرافقه  ال�صميطي  ج��م��ال  د. 
العام  امل���ح���ام���ي  ب����ن دمي����ا�����س،  خ��ل��ي��ف��ة 
الق�صائي  للمجل�س  العام  الأمني  الأول 
تت�صمن  وال��ت��ي  البطولة  ج��وائ��ز  ب��دب��ي 

الأول وك���ان م��ن ن�صيب  ال��ف��ري��ق  ك��اأ���س 
الثاين  ال��ف��ري��ق  وك��اأ���س  ال��ع��ام��ة  النيابة 
وكاأ�س  دب����ي،  ب��ل��دي��ة  ن�صيب  م��ن  وك����ان 
الت�صامح وكان من ن�صيب دائرة القامة 
ال�صعادة  للحكم  كاأ�س  الأجانب  و�صوؤون 
اأف�صل  ك���اأ����س  اأح���م���د حم��م��د خ��م��ي�����س، 
ح���ار����س م���رم���ى حم��م��د ال�����ص��ح��ات  من 
موؤ�ص�صة تاك�صي دبي، كاأ�س اأف�صل لعب 
اأف�صل  بالبطولة  اأحمد عبد اهلل، كاأ�س 
اإ�صعاف  موؤ�ص�صة  �صهدور  ح�صن  اإداري 
دب���ي، و ك��اأ���س ال��ف��ري��ق امل��ث��ايل والفريق 
املثايل لتاك�صي دبي ، بالإ�صافة اإىل 12 
الأول  املركز  وميداليات  عينية.  جائزة 

واملركز الثاين.
للمجل�س  ال����ع����ام  الأم�������ني  اأ�����ص����ار  وق�����د 

تت�صمنه  وما  املعهد  ببطولة  الق�صائي 
لقيم  وت��ع��زي��ز  م��ب��ادرات جمتمعية  م��ن 
الفريق،  بروح  والعمل  الريا�صية  الروح 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  ل��ف��ري��ق  التهنئة  وق���دم 
وكذلك لبلدية دبي للروح العالية التي 

بذلوها.
البطولة  الدكتور،  القا�صي  �صرح  وق��د 
جت�صيد لقيم العطاء والبذل والت�صامح 
وال���ت���ن���اف�������س ال�������ص���ري���ف، امل���ت���اأ����ص���ل���ة يف 
يقدم  اأن  امل��ع��ه��د  داأب  جم���ت���م���ع���ن���ا«واإن 
تطلعات  م��ع  تتواكب  مبتكرة  م��ب��ادرات 
دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وما 
ت��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن ���ص��م��ات اإب���داع���ي���ة، ولذا 
ويف  وال�صعادة،  ال�صماحة  كوؤو�س  اأطلقنا 
العام القادم اإن �صاء اهلل �صتقام البطولة 
و�صتكون  م،  ي��ن��اي��ر  2018  ���ص��ه��ر  يف 

خمتلفة من حيث  ال�صكل وامل�صمون،  
اأ����ص���ارت م���رمي الرميثي  وم���ن ج��ان��ب��ه��ا 
الإماراتية  امل���راأة  ب���اأن  البطولة،  م��دي��ر 
مبا  ال��ه��ائ��ل��ة  وق��درات��ه��ا  نف�صها  اأث��ب��ت��ت 
اإم���ك���ان���ات وه���م���ة يف كافة  م���ن  مت��ل��ك��ه 
الدعم  اإىل  راج�������ع  وه�������ذا  امل�����ج�����الت، 
حفظهم  الر�صيدة  قيادتنا  م��ن  ال��دائ��م 
البطولة  ف��وائ��د  وراع���اه���م،  وع���ن  اهلل 
املتحققة  الفوائد  اأب��رز  الرميثي:  قالت 
التي  ال����ب����ط����ول����ة،  ه������ذه  ت���ن���ظ���ي���م  م�����ن 
ي�����ص��ه��د ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ك��وك��ب��ة م���ن جنوم 
والق�صائي  والعديل  الريا�صي  املجتمع 
املهتمني  ال���ع���ام  امل��ج��ت��م��ع  و���ص��خ�����ص��ي��ات 
املعهد  وفعاليات  الريا�صية  ب��الأح��داث 
املتميزة، اأنها تعد ملتقًى لتفعيل ج�صور 
التوا�صل ون�صر ثقافة التميز والتناف�س 
اجلماعي. ال��ع��م��ل  وروح   وال��ت�����ص��ام��ح 

حممد بن ثعلوب:

اختيار حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي �شادف اأهله

مع اإ�سدال ال�ستار على ن�سختها اخلام�سة اليوم

النيابة العامة بطاًل للن�شخة اخلام�شة لبطولة دبي الق�شائي
امل�ست�سار خليفة بن دميا�س املحامي العام الأول والدكتور جمال ال�سميطي كرما كافة امل�ساركني
ال�سميطي:  البطولة جت�سيد لقيم العطاء والبذل والت�سامح والتناف�س ال�سريف, املتاأ�سلة يف جمتمعنا

جناح فني وتنظيمي لثالثة جولت بطولة دبي

)�شمردل 7( بطل �شباق القوارب ال�شراعية 22 قدما
الثالث املركز  يحرز   )45 و)الترب  و�سيفا  )ال�سقي 96( 

�صلطان  النوخذة  مالكه  بقيادة   7 �صمردل  القارب  ت��وج 
�صعيد حارب بطال ل�صباق اجلولة الثالثة وقبل الأخرية 
قدما   22 املحلية  ال�صراعية  للقوارب  دب��ي  بطولة  من 
البحرية  للريا�صات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  نظمه  وال���ذي 
الريا�صي  املو�صم  البحرية يف  ال�صباقات  روزنامة  �صمن 

-اجلمعة-  اأم�س  من  اأول  يوم   2017-2016
يف  متثل  ك��ب��ريا  وفنيا  تنظيميا  جن��اح��ا  ال�صباق  وح��ق��ق 
م�صاركة اأكر 80 قاربا  ا�صطفت يف �صورة رائعة قبالة 
خط  نحو  باأمان  واأبحرت  ال�صرقي  جمريا  نخلة  هالل 
النهاية قبالة �صواطئ حمريا وبالقرب من ال�صاحل اأمام 

اأعني اجلمهور لرت�صم لوحة رائعة وزاهية.
مار�س  �صهر  نهاية  ال�صباق  ه��ذا  ي��ق��ام  اأن  م��ق��ررا  وك���ان 
بني  ب��ال��وق��وف  املت�صابقني  ال��ت��زام  ع���دم  اأن  اإل  امل��ا���ص��ي 
البوابات الهوائية يف خط البداية اأدي اإىل اإلغاء ال�صباق 
واإرجائه اإىل يوم اأول من اأم�س حيث ابتكرت اللجنة اآلية 
جديدة بو�صع عالمات بارزة �صهلت من مهمة الوقوف 
يف   7 �صمردل  القارب  طاقم  وجنح  املت�صابقني.  والتزام 
يف  اأول  لي�صل  امل�����ص��ارك��ة  ال��ق��وارب  جميع  على  ال��ت��ف��وق 
�صرعات  تغري  ب�صبب  ع��دة  تقلبات  �صهد  وال��ذي  ال�صباق 
ليح�صن  �صريعة  بداية  بعد  الأخ��رية  املرحلة  يف  الرياح 
ط��اق��م ال��ق��ارب اخ��ت��ي��ار امل�����ص��ار امل��ن��ا���ص��ب وال����ذي اأو�صله 
الأول بعد عرف كيفية  املركز  النهاية حم��رزا  اإىل خط 
الو�صول اإىل خط النهاية اأول باأق�صر طريق م�صتفيدا 
القارب. وح�صل  الطاقم يف  النوخذة وجهود  من خربة 
على مركز الو�صيف يف ال�صباق املثري وامللئ بالتحولت 
يف املرحلة الأخرية واحلا�صمة القارب ال�صقي 96 ملالكه  
ال��ن��وخ��ذة خلف  وب��ق��ي��ادة  امل��زروع��ي  �صعيد  خليفة مهري 
القارب  الثالث  املركز  نال  بينما  الغ�صي�س  م�صبح  بطي 
45 ملالكه مكتوم حممد را�صد بن غدير وبقيادة  الترب 

النوخذة حممد �صهيل املهريي.
ال���ق���وارب اإىل خ��ط النهاية  ب��ع��د ذل���ك و���ص��ول  وت����واىل 
حيث احتل القارب مهاجر  60 ملالكه احمد خادم را�صد 
املهريي وبقيادة ابنه النوخذة ماجد املركز الرابع بينما 
حممد  ال�صاب  النوخذة  ملالكه   2 الو�صف  القارب  تقدم 
حمد م�صبح الغ�صي�س املركز اخلام�س يف الرتتيب العام. 
ويف باقي املراكز جاء القارب زلزال ملالكه مروان عبد اهلل 
املرزوقي وبقيادة النوخذة عي�صى �صلطان املرزوقي املركز 
ال�صاد�س وجاء بعد القارب الذيب 40 ملالكه �صمو ال�صيخ 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  را���ص��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان 
اإبراهيم  رئي�س جمل�س دبي الريا�صي وبقيادة النوخذة 

اإ�صماعيل املرزوقي. 
�صامل  اهلل  ملالكه جمال عبد   14 اأف��ع��ال  ال��ق��ارب  واحتل 
العديدي وبقيادة ابنه النوخذة فهد املركز الثامن بينما 
ملالكه   114 م�صافر   القارب  التا�صع  املركز  على  ح�صل 
�صالح حممد احمد احلمادي وبقيادة ابنه النوخذة زايد 
وعاد املركز العا�صر  يف ال�صباق اإىل طاقم القارب �صردال 

83 ملالكه مر�صد ثاين الرميثي وبقيادة النوخذة ثاين 
حممد الرميثي.

فرحة التتويج
وعقب نهاية ال�صباق مبا�صرة جرت مرا�صم التتويج قبالة 
�صواطئ حمريا حيث قام حممد عبد اهلل ح��ارب ع�صو 
البحرية  للريا�صات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
املدير التنفيذي  يرافقه هزمي حممد القمزي م�صرف 
اخلم�صة  املراكز  لأ�صحاب  الكئو�س  بتوزيع  ال�صباق  عام 
الأوىل و�صط فرحة كبرية للنواخذة والأطقم امل�صاركة.

حارب ي�صيد بالتزام املت�صابقني
نادي  اإدارة  جمل�س  ع�صو  ح��ارب  اهلل  عبد  حممد  اأ���ص��اد 
دبي الدويل للريا�صات البحرية املدير التنفيذي للنادي 
بالنجاح الفني والتنظيمي الذي حققه ال�صباق موؤكدا اأن 
عوامل النجاح كانت كثرية ومن بينها التزام املت�صابقني 
الأمر  املنظمة  اللجنة  مع  والبحارة  النواخذة  وتعاون 
التي  امل��ت��غ��ريات  رغ��م  ال�صعيدة  النهاية  يف  اأ�صهم  ال��ذي 

طراأت يف مراحل ال�صباق ولأ�صباب تتعلق بحالة البحر.
اأ�صهمت  ال��ب��داي��ة اجل��دي��دة  اإج�����راءات خ��ط  اأن  واأو���ص��ح 
ال�صحيح  بالوقوف  ال��ق��وارب  جميع  وال��ت��زام  النجاح  يف 
خلف عوامات خط البداية الأمر الذي اأدي اإىل البداية 
قادت  جيدة  ري��اح  �صرعات  توفر  مع  منا�صب  توقيت  يف 
احتاج  اأن اجلميع  اإل  الأه��م  املراحل  اإىل قطع  القوارب 
اإىل ا�صتخدام مهارات اخلايور يف املرحلة الأخرية لإدارة 

امل�صار ال�صحيح.

القمزي: �سباق ناجح
اجلولة  �صباق  ع��ام  م�صرف  القمزي  حممد  ه��زمي  ق��ال 
ال��ث��ال��ث��ة وق��ب��ل اخل��ت��ام��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة دب����ي للقوارب 
النجاح  حقق  ال�صباق  اأن  قدما   22 املحلية  ال�صراعية 
امل���ط���ل���وب ب��ف�����ص��ل ت�����ص��اف��ر ج��م��ي��ع اجل���ه���ود م���ن جلان 
اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال��ن��ج��اح  ت��ق��ف وراء  وم��وؤ���ص�����ص��ات وط��ن��ي��ة 

املت�صابقني اأنف�صهم.
وهناأ القمزي طاقم القارب �صمردل 7 بالتتويج وكذلك 
 96 ال�صقي  ال��ق��وارب  الأوىل  اخلم�صة  امل��راك��ز  اأ�صحاب 
اأن جميع  2 موؤكدا  60 والو�صف  45 وكهاجر  والترب 
القوارب التي و�صلت اإىل خط النهاية قدم جهدا مقدرا 
من  حت���ول  �صهد  وال����ذي  املختلفة  ال�����ص��ب��اق  م��راح��ل  يف 

انطالقة �صل�صة اإىل نهاية �صعبة ومثرية.

فرحة قارب �سمردل 7
�صلطان  النوخذة  ملالكه   7 �صمردل  القارب  طاقم  عا�س 
�صعيد حارب فرحة كبرية بعد نهاية ال�صباق والو�صول 
الأول حيث  املركز  املناف�صة يف  النهاية منتهيا  اإىل خط 
بالتتويج يف  ال�صطرجني واحتفلوا  العلم  الطاقم  ت�صلم 
عر�س مياه اخلليج واأي�صا بعد ت�صلم كا�س املركز الأول.

بلغت 392 م�ساركا من ع�سرين ناديا ومركزا 

اللجنة العليا املنظمة ل�شباق االأندية للثقافة والفنون تك�شف اأعداد 
امل�شاركني يف فئاتها وتوؤكد اأنها االأعلى منذ اإطالق ال�شباق

الأندية  ل�صباق  العليا  اللجنة  اأ���ص��ادت 
اجتماعها  خ���الل  وال��ف��ن��ون  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
ال�صارقة  ن�����ادي  مب��ق��ر  اأم�������س  م�����ص��اء 
الكبري  ب���الإق���ب���ال  ال��ث��ق��ايف  ال��ري��ا���ص��ي 
ال�صبابية  وامل���راك���ز  الأن���دي���ة  ق��ب��ل  م��ن 
ال�صباق  ف��ئ��ات  يف  منت�صبيها  لت�صجيل 
بلغ  الت�صجيل  اإىل  اأن  لف��ت��ة  الع�صرة 
من  الأكرب  يعد  والذي  م�صاركا   392
�صت  قبل  ال�صباق  ان��ط��الق  منذ  ن��وع��ه 

�صنوات.
جاء ذلك خالل الجتماع الثاين الذي 
اأعمالها  �صمن  العليا  اللجنة  عقدته 
للدورة ال�صاد�صة للعام 2017 بح�صور 
الكتبي  ب��ال��ع��ج��ي��د  م�����ص��ب��ح  م����ن  ك����ل 
املعال  وحممد  الرحمن  عبد  وال�صيخ 
�صبيعان  جر�س  وعبداهلل  ب��ن  ح��م��دان 
ي���ا����س  ويا�صر  ب���ن���ي  ال���رح���م���ن  وع���ب���د 
الكعبي  ف��ي�����ص��ل  ال���دوخ���ي  واملهند�س 
ال�صيوي  ا����ص���الم  الإع���الم���ي  وامل��ن�����ص��ق 

ومقرر اللجنة جا�صر املحا�صي.
واع����ت����م����دت ال���ل���ج���ن���ة ال���ع���ل���ي���ا خ���الل 
قبل  م��ن  املر�صحني  اأ���ص��م��اء  الج��ت��م��اع 
الأندية للم�صاركة يف مناف�صات ال�صباق 

الثاين  يف  تبداأ   اأن  امل��ق��رر  م��ن  وال��ت��ي 
اجلاري  اإب��ري��ل  �صهر  م��ن  وال��ع�����ص��ري��ن 

وتتوا�صل على مدى اأ�صبوع .
بهذا  ترحيبها  ع��ن  ال��ل��ج��ن��ة  واأع���رب���ت 

ال���الف���ت م���ن ق��ب��ل ع�صرين  احل�����ص��ور 
اإمارة ال�صارقة  ناديا ومركزا �صبابيا يف 
الع�صرة  ال�����ص��ب��اق  ف��ئ��ات  يف  للم�صاركة 
وال�صعر  الكرمي  ال��ق��راآن  ت�صمل  والتي 

الق�صرية  والق�صة  وامل�صرح  والن�����ص��اد 
وامل�����ص��رح والر�صم  ال��ع��ام��ة  وامل��ع��ل��وم��ات 

والت�صوير واخلط العربي .
الأعلى  الن�صبة  اأن  اإىل  اللجنة  واأ�صارت 

الكرمي مب�صاركة  القراآن  فئة  كانت يف 
فئة  يف  امل�صاركة  بجانب  م�صاركا   76
امل�صرح ل� 66 م�صاركا  وفئة الر�صم 66 
م�صاركا تلتها فئة الت�صوير مب�صمونها 
امل�صاركة  لالعب  يتيح  وال��ذي  اجلديد 
الهاتف  ت�����ص��وي��ري��ة م���ن خ����الل  م����ادة 
امل��ت��ح��رك ع��ن ع��ام اخل��ري ومل���دة دقيقة 

. لعبا  واحدة  مب�صاركة 40 
وت�صمن الجتماع  ت�صكيل جلنة احلفل 
اخلتامي  برئا�صة  را�صد الكو�س بجانب 
اعتماد اأع�صاء اللجنة العليا امل�صرفني 
بحيث  ال�����ص��ب��اق  ف���ئ���ات  ع��ل��ى  حتكيم 
ال�صراف  ماجد   ع��ل��ي  حم��م��د  ي��ت��وىل 
را�صد  و  ال��ك��رمي  ال��ق��ران  م�صابقة  على 

الكو�س  م�صابقة اخلط 
املعال الق�صة  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  وال�����ص��ي��خ 
م�صابقة  بالعجيد   وال��ر���ص��م  وم�صبح 
ال�صعر وعبد الرحمن بني يا�س م�صابقة 
الأفالم الت�صويرية وعبد اهلل �صبيعان 
في�صل  وامل��ه��ن��د���س  الت�صوير  م�صابقة 
العامة وحممد بن  املعلومات  الكعبي   
و  امل�����ص��رح��ي  ال��ع��ر���س  م�صابقة  ج��ر���س 

م�صابقة الإن�صاد  ح�صن التفاق .
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ت�صوير – حممد معني

الإبهار  عالية  احتفالية  اأج��واء  و�صط 
���ص��ع��ادة غ���امن م��ب��ارك الهاجري،  ت���وج 
رئي�س جمل�س اإدارة �صركة نادي العني 
اأث��ل��ت��ي��ك بيلباو  ف��ري��ق  ال���ق���دم،  ل��ك��رة 
ا�صتاد  على  الأول  اأم�س  يوم  الإ�صباين 
هزاع بن زايد، بلقب الن�صخة التا�صعة 
م��ن ب��ط��ول��ة ه����زاع ب��ن زاي����د الدولية 
وذلك   ،2017 للنا�صئني  القدم  لكرة 
�صفري  بريي�صت�س،  ميلو�س  بح�صور 
جهورية �صربيا لدى الدولة، و�صلطان 
را�صد، ع�صو جمل�س اإدارة �صركة نادي 
ال��ق��دم، رئ��ي�����س البطولة  ل��ك��رة  ال��ع��ني 
الإداري  امل�������ص���رف  ع���ل���ي،  وع�����ب�����داهلل 

لأكادميية الكرة، مدير البطولة.
حكام  بتكرمي  التتويج  حفل  وا�صتهل 
امل�صعبي،  �صيف  وه��م  النهائية  امل��ب��اراة 
حكم ال�صاحة وجا�صم العجمي، احلكم 
النعيمي، احلكم  الأول وحمد  امل�صاعد 
امل�����ص��اع��د ال���ث���اين وف��ه��د اأح���م���د خلف، 
احلكم الرابع واأحمد ال�صام�صي، رئي�س 

جلنة احلكام، ومقيم احلكام.

اجلوائز وتتويج
امليداليات  بلباو  اأثلتيك  وح�صد فريق 
جانب  اإىل  البطولة  وك��اأ���س  الذهبية 
األف  وامل���ق���درة ب55  امل��ال��ي��ة  امل��ك��اف��اأة 
بارتيزان  فريق  دره��م، يف حني ح�صل 
بالإ�صافة  الف�صية  امل��ي��دال��ي��ات  ع��ل��ى 
للو�صيف  واملحددة  املالية  املكافاأة  اإىل 
اجلوائز  اأم��ا  دره��م،  األ��ف   35 بقيمة 
اإ�صماعيل  ف��ح�����ص��ده��ا  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
البي�صاوي  ال�������وداد  لع����ب  امل���رجت���ي 
بالبطولة”  لع��ب  “اأف�صل  امل��غ��رب��ي، 
اأف�صل  بلباو،  اأثلتيك  مرمى  وح��ار���س 
جانب  اإىل  بالبطولة  م��رم��ى  ح��ار���س 
�صان�صيت،  اأوه���ان  بلباو  اأثلتيك  لع��ب 

الذي توج بلقب هداف البطولة.
م�سوار البطل

بعد  بلباو  اأثلتيك  فريق  تتويج  وج��اء 
بارتيزان  ف��ري��ق  ع��ل��ى  ال�����ص��اح��ق  ف���وزه 
بلغراد ال�صربي بنتيجة 6-2، يف نهائي 
البطولة، وكان �صوط اللعب الأول قد 
انتهى بتقدم الفريق الإ�صباين بنتيجة 
1/3 واأحرز اأهدافه ال�صتة جامربينا 
15-45 وه��دف لكل  جو�صو  هدفني 

كوبيلو  وميكايل   17 ج��ون  كايو  م��ن 
واأغريي   69 �صان�صيت  واأوه���ان   51
ج��ورك��ا “75”.. يف ح��ني اأح���رز هديف 
نوفاكوفيت�س  مارتني  بارتيزان  فريق 

.76 ميكيت�س  ولوكا    36
من  التا�صعة  الن�صخة  اأب��ط��ال  ود���ص��ن 
“دولية” هزاع  البطولة م�صوارهم يف 
بالفوز   ،2017 القدم  لكرة  زاي��د  ين 
على الوداد البي�صاوي املغربي بنتيجة 
امل�صري  الزمالك  اأن يهزم  2-1، قبل 
اإىل  م��ب��ا���ص��رة  ل��ي��ت��اأه��ل   ،2-6 بنتيجة 
مت�صدراً  ب��و���ص��ف��ه  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال���ث���ان���ي���ة ل��ي��ت��غ��ل��ب على 

بارتيزان بنتيجة 2-6.

اجتماع غري عادي
حر�س �صعادة غامن مبارك الهاجري، 
بعد  وعلى  مبا�صرة  التتويج  حفل  بعد 
ا�صتاد  يف  التتويج  من�صة  من  خطوات 
هزاع بن زاي��د، على عقد اجتماع غري 
رئي�س  را���ص��د،  �صلطان  بح�صور  ع��ادي 
البطولة  وم���دي���ر  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
العاملة  ال���ل���ج���ان  ج��م��ي��ع  وروؤ�������ص������اء 
ب��ال��ب��ط��ول��ة، اأع������رب م���ن خ���الل���ه عن 
التي  املخل�صة  للجهود  البالغ  تقديره 
وت�صاعفت  ب�صهور  ال��ب��ط��ول��ة  �صبقت 
قبل فرتة وجيزة من انطالقتها ومت 
تعزيز العمل خالل فرتة البطولة، ما 

اأ�صهم يف النجاح الالفت.
الجتماع  الهاجري على هام�س  واأك��د 
را�صد،  �صلطان  بقيادة  العمل  اأن فريق 
العني على  ن��ادي  للجميع مقدرة  اأك��د 
نف�س  يف  ح���دث  م��ن  اأك���ر  ا�صت�صافت 
املتاحة  الإم��ك��ان��ي��ات  بف�صل  التوقيت، 
يف النادي واخلربة اجليدة التي يتمتع 

بها اجلميع.
وب�����دوره ق���ال ���ص��ل��ط��ان را����ص���د، رئي�س 
اإن  للبطولة،  املنظمة  العليا  اللجنة 
من  “الدولية” ب���دا  ال��ب��ط��ول��ة  جن���اح 
ع���ن���وان���ه���ا، ف��ي��ك��ف��ي اأن���ه���ا حت��م��ل ا�صم 
بن  ه������زاع  ال�����ص��ي��خ  ���ص��م��و  “�صيدي” 
املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان،  اآل  زاي���د 
النائب  اأب��وظ��ب��ي،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
الأول لرئي�س النادي وجمل�س ال�صرف 
موؤ�ص�س  �صموه  اأن  ويكفي  ال��ع��ي��ن��اوي، 
فكرة  و���ص��اح��ب  ال��ن��ج��اح  ا�صرتاتيجية 

البطولة “الدولية”.
قائمة ال�سرف

�صمت قائمة ال�صرف التي توجت يوم 
اأم�س الأول من: اأغريي جوركا- اأرانو 
ج����ارات- اأرب���ريا����س اك�����ص��اب��ري- اأرت���ول 
ج������وان- ب��اري��وت��ب��ي��ن��ا ج���ول���ني- ب���اوم 
ل��وي��ك- ك��اب��و ج���ون- كوردوبا  ب��ريي��ر 
جار�صيا  ك��وب��ي��ل��و-  م��ي��ك��اي��ل  اأ�����ص����ري- 
اإيغارتوبورو  اإمي��ان��وي��ل-  األ��ب��ي��ن��ز  دي 
ليكومبريي  جو�صو-  جامبرينا  ل��ور- 
اأن��دوين- مينديبيلزا  اإي��زان- لورينتي 
اأوزا-  جازيكا  األ��ف��ارو-  نونيز  كينان- 
اأندير برييز- اأوهان �صان�صيت واأوريان 

اإيوان روي.  

اإ�سادة قوية
رئي�س  الهاجري،  مبارك  غامن  اأع��رب 
العني  ن������ادي  ����ص���رك���ة  ادارة  جم��ل�����س 
بامل�صهد  ���ص��ع��ادت��ه  ع���ن  ال���ق���دم  ل���ك���رة 
هزاع  بطولة  خ��ت��ام  عليه  ظهر  ال���ذي 
لكرة  للنا�صئني  “الدولية”  زاي��د  ب��ن 
جناح  للجميع  اأب�����ارك  وق����ال:  ال��ق��دم 
بدت  التي  امل�صرف  وال�صكل  البطولة 
بامل�صتوي  عليه منذ انطالقتها مروراً 
ال��ف��ن��ي ال���رائ���ع ال����ذي ق��دم��ت��ه الفرق 
واأعتقد  املدار�س،  يف  والتنوع  امل�صاركة 
املرجوة  الفائدة  حققت  الفرق  كل  اأن 
وال�صتفادة من الحتكاك مع مدار�س 
خمتلفة، وقد اأظهرت لنا هذه البطولة 
ت�صتحق  التي  ال��واع��دة  امل��واه��ب  بع�س 
اله��ت��م��ام وال��رع��اي��ة م��ن اأج���ل حتقيق 
الفريق  ايل  بو�صولها  املن�صود  الهدف 

ليلة  النهائي يف  الأول. وعن مواجهة 
اخلتام قال: يف احلقيقة ا�صتمتعت جداً 
ب��امل��ب��اراة وب����الأداء ال��رائ��ع ال��ذي قدمه 
ال��ط��رف��ان واأت���وق���ع ان ي��ك��ون��وا خالل 
والالمعة  البارزة  الأ�صماء  عامني من 
اأو  الإ�صباين  بلباو  �صواء  نادييهما  مع 
بارتيزان ال�صربي، كما اأعتقد ان لعب 
ا�صماعيل  امل��غ��رب��ي  البي�صاوي  ال����وداد 
كاأف�صل  اخ��ت��ي��اره  ال���ذي مت  م��رتاج��ي 
لعب يف البطولة من الوجوه الواعدة 
للكرة  م�����ص��رق  مب�صتقبل  تب�صر  ال��ت��ي 
امل��غ��رب��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة، وك���ذل���ك حار�س 
وحول  اأن��دوين.  لوريني  بلباو  اأتلتيك 
الن�صخة  الفرق يف  زي��ادة عدد  امكانية 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ق����ال  ال���ق���ادم���ة 
جل�صة  هناك  �صتكون  بالتاأكيد  العني: 
مع الخوان يف اللجنة املنظمة للت�صاور 
يف امور عديدة، وان كان �صيق الوقت 
وارتباط الفرق امل�صاركة  بامل�صابقات يف 
بلدانها تفر�س علينا هذا العدد وق�صر 
الفرتة الزمنية. ويف ختام حديثه اأ�صاد 
غامن الهاجري باجلهود الكبرية التي 
العاملة  املختلفة  ال��ل��ج��ان  ب��ه��ا  ق��ام��ت 
بال�صكر  للجميع  وت��وج��ه  البطولة  يف 

والتقدير وهناأهم بنجاح البطولة.

جناح لفت
امل�����ص��رف الإداري  ع��رب ع��ب��داهلل ع��ل��ي، 
ال���ع���ني لكرة  ن������ادي  اأك����ادمي����ي����ة  ع���ل���ى 
ال��ق��دم، م��دي��ر ب��ط��ول��ة ه���زاع ب��ن زايد 

“الدولية” لكرة القدم للنا�صئني حتت 
17 �صنة، عن �صعادته بالنجاح الالفت 
الذي حققته البطولة من انطالقتها 
وحتى  اجل���اري  ال�صهر  م��ن  التا�صع  يف 
باإ�صتاد  اأم�س  اأول من  يومها اخلتامي 
ه��زاع بن زاي��د حيث ك��ان حفل اخلتام 
ما  يف  خ�صو�صاً  ���ص��يء  ك��ل  يف  متميزاً 
الذي  املتميز  الفني  بامل�صتوى  يتعلق 
قدمه طرفا النهائي بارتيزان ال�صربي 

واأثلتيك بلباو الإ�صباين.
وقال علي يف ت�صريحات �صحافية  على 
خرجنا  كاملعتاد  اخلتام:  حفل  هام�س 
ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��وائ��د وامل��ك��ا���ص��ب من 
الفوائد  وكانت  زاي��د،  بن  ه��زاع  دولية 
والهدف  الأك����رب  املك�صب  ه��ي  الفنية 
اكت�صب  ح���ي���ث  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال���رئ���ي�������س 
وا�صتفادوا  اخل��ربة  ال�صغار  الالعبني 
من  لعبني  ومعاي�صة  الح��ت��ك��اك  م��ن 
م���دار����س ك���روي���ة ع���دي���دة وع��ري��ق��ة يف 
اأوربا واأفريقيا عرب الختالط بهم يف 
امللعب فكانت هناك املدر�صة الإ�صبانية 
وبلباو،  فالن�صيا  ف��ري��ق��ي  يف  متمثلة 
واملدر�صة ال�صربية التي متثل املدر�صة 
فريق  ع��رب  ال��ق��دمي��ة،   اليوغ�صالفية 
عريقني  ناديني  اإىل  اإ�صافة  بارتيزان، 
ال��ع��رب��ي وهما  اأف��ري��ق��ي��ا وال���وط���ن  يف 
املغربي  وال�������وداد  امل�����ص��ري  ال���زم���ال���ك 
والإمكانات  العريق  ال��ت��اري��خ  �صاحب 

الكبرية.
وع���رب ع���ب���داهلل ع��ل��ي ع���ن اأم��ن��ي��ات��ه يف 

ال�صتمرار هذه البطولة والتي ت�صنف 
على  النا�صئني  ب��ط��ولت  اأف�����ص��ل  اأح���د 
القيادة  ب��دع��م م��ن  ال���ع���امل،  م�����ص��ت��وى 
ال��ع��ل��ي��ا ورئ��ي�����س ال���ن���ادي وذل����ك  نظراً 
للفوائد العديدة التي تعود على فرق 
امل���راح���ل ال�����ص��ن��ي��ة وال��ت��ي ت��ع��ت��رب ثورة 
ونحافظ  بها   نهتم  اأن  حقيقية يجب 
الزاهر  امل�صتقبل  مت��ث��ل  لأن��ه��ا  عليها 
ل��ك��رة ال��ق��دم الإم���ارات���ي���ة، واأمت���ن���ي ان 
قد  البطولة  ه��ذه  م��ن  ر�صالتنا  تكون 
الأندية  جلميع  وا���ص��ح  ب�صكل  و�صلت 
الأندية  ل��ه��ذه  ن��ق��ول  اأن  اأردن������ا  ف��ق��د 
هدر  وكفاية  �صغار  لعبني  “منتلك 

لالأموال”.

عالمات الر�سا
رئ��ي�����س جلنة  ع��ب��د اهلل خ�����وري  اأك�����د 
امل�صاركني  ر�صا  البطولة  يف  الت�صويق 
التنظيم   ع���ن  ال���راع���ي���ة  وال�������ص���رك���ات 
الرائع واملناف�صة القوية التي �صهدتها 
الن�صخة التا�صعة، وان الأجواء الرائعة 
رغبتهم  لإب���داء  للجميع  داف��ع��اً  ك��ان��ت 
البطولة  اأخ����ري يف  م���رة  ال��ت��واج��د  يف 
القادمة وقال: نحن يف جلنة الت�صويق 
النادي  اإدارة  م��ن  ال��دع��م  ك��ل  وج��دن��ا 
ا�صتقطاب  يف  مهمتنا  ���ص��ه��ل  م��ا  وه���و 
ل��ل��ب��ط��ول��ة، فاأ�صم  ال��راع��ي��ة  ال�����ص��رك��ات 
وم�صمى  العريق  بتاريخه  العني  نادي 
البطولة بالتاأكيد جاذب لكل ال�صركات 
ا�صمها  ب��ارت��ب��اط  وت�صعد  ت�صعى  ال��ت��ي 

ب�صعار نادي العني، واحلمد هلل حالفنا 
 20 م��ن  اك��ر  ا�صتقطاب  يف  التوفيق 
العدد  هذا  �صريتفع  اهلل  وب��اإذن  راعياً، 
يف ال��ن�����ص��خ��ة ال��ق��ادم��ة ب��ع��د ال��ن��ج��اح و 

ال�صدى الكبري للبطولة. 
وذكر خوري ان الرعاة خرجوا را�صون 
الت�صويقية،  النواحي  ع��ن  الر�صا  ك��ل 
ك���م���ا اأن����ه����م ت���ل���ق���وا الإ������ص�����ادة م����ن كل 

امل�صاركني.

اأف�سل لعب
الوداد  لع��ب  امل��رجت��ي،  اإ�صماعيل  ق��ال 
بجائزة  امل���ت���وج  امل��غ��رب��ي،  ال��ب��ي�����ص��اوي 
اجلائزة  اإن  البطولة،  اأف�صل لعب يف 
مت���ث���ل داف����ع����اً م���ع���ن���وي���اً ك����ب����رياً ل����ه يف 
عليها  ح�صل  واأن��ه  خ�صو�صاً  امل�صتقبل 
يف واح��دة من اأف�صل واأق��وى بطولت 

الكرة لفئة النا�صئني.

زين الدين زيدان
اأعرب لعب اأثلتيك بيلباو الإ�صباين، 
اأوهان �صان�صيت، عن �صعادته الغامرة 
بح�صوله على جائزة هداف البطولة 
اللقب  ح�صم  يف  اأه���داف���ه  وم�����ص��اع��دة 
ا�صتحق  اأن�����ه  اأك�����د  ال�����ذي  ل��ف��ري��ق��ه��م 
امل�صتويات  ب��ع��د  بالبطولة  ال��ت��ت��وي��ج 
ال���ت���ي ق��دم��ه��ا وف������وزه ال��ك��ب��ري على 
6-2 يف مرحلة  امل�����ص��ري  ال��زم��ال��ك 
يف  النتيجة  ذات  وت��ك��رار  املجموعات 

النهائي على بارتيزان ال�صربي.
وقال الالعب يف ت�صريحات �صحافية 
اأهدايف  لأن  �صعيد  “اأنا  املباراة  عقب 
���ص��اع��دت ال��ف��ري��ق يف ال��ت��ت��وي��ج بلقب 
حينما  لأهدافك  معنى  ل  البطولة، 
نهاية  ال��ل��ق��ب يف  ال��ف��ري��ق  ي��ج��ن��ي  ل 
اأمت���ن���ى م��وا���ص��ل��ة حتقيق  امل����ط����اف، 
الأه��������داف م���ع ال���ف���ري���ق واأح����ل����م اأن 

الفرن�صي  امل��درب  مل�صتوى  يوماً  اأ�صل 
احلايل زين الدين زيدان حينما كان 

لعباً”.

خيبة اأمل
ع��رب م���درب ف��ري��ق ب��ارت��ي��زان بلغراد 
اأمله  خيبة  ع��ن  ���ص��ال��دان،  ال�صربي، 
املباراة  يف  فريقه  بخ�صارة  ال��ك��ب��رية 
النهائية اأمام اأثلتيك بيلباو الإ�صباين 
اأنه مل يكن يتوقع  ب�صدا�صية، موؤكداً 
اخل�صارة بهذه النتيجة الكبرية التي 
مثلت له �صدمة ولالعبني، معرتفاً 
الفريق  اأداء  اأن  ن��ف�����ص��ه  ال���وق���ت  يف 
ع��ل��ي��ه احل�صول  ا���ص��ت��ح��ق  الإ���ص��ب��اين 

على لقب البطولة.
وق����ال ���ص��ال��دان ع��ق��ب امل����ب����اراة: بعد 
�صباكنا  تلقته  ال���ذي  ال��راب��ع  ال��ه��دف 
ح��دث ان��ه��ي��ار و���ص��ط ال��الع��ب��ني على 
للعودة  كافياً  ك��ان  ال��وق��ت  اأن  ال��رغ��م 
ولكن حينما تنهار فانه من ال�صعب 
ع��ل��ي��ك ا���ص��ت��ع��ادة ق�����واك م���ن جديد 
والفريق  امل���ب���اراة  لأج�����واء  وال���ع���ودة 
الإ�صباين كان جيداً ويبدو اأن رغبته 

كانت اأكرب منا يف حتقيق اللقب.
فريقهم  اأن  ب��ارت��ي��زان  م���درب  واأك����د 
ا�صتفاد كثرياً من امل�صاركة يف البطولة 
خمتلفة،  ك��روي��ة  م��درا���س  مبواجهة 
ك���م���ا اأب�������دى ده�����ص��ت��ه ب�����الإج�����راءات 
التنظيمية للبطولة على الرغم من 
�صدق  “بكل  وق���ال  للنا�صئني،  اإن��ه��ا 
البطولة يف قمة التنظيم وكل �صيء 
مت ب��اح��رتاف��ي��ة ك��ب��رية م��ن��ذ حلظة 
و�صولنا اإىل هذا البلد، اأنا اأمتنى اأن 
�صحيح  القادمة  الن�صخة  يف  ن�صارك 
�صيكون هذا اجليل قد �صعد لفريق 
جيدة  بنوعية  �صناأتي  ولكن  لل�صباب 

من الالعبني لتحقيق اللقب”.

يف نهائي  »دولية« هزاع بن زايد

الهاجري يتوج بلباو االإ�شباين و�شط اأجواء احتفالية عالية االإبهار

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01642/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/07967/2016  جتاري - ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �صده : �صوبر ماركت جام جم
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : حممد اجمد رفيق   
ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي بالتي:

1- اخالء املاجور 
2-  الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�صة  لذلك نعلمكم 
التنفيذ  ع��ن  امتناعكم  ح��ال  ويف  الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم  ع�صر 
القانونية  الج�����راءات  ات��خ��اذ  يتم  ���ص��وف  املبينة  املهلة  خ��الل 

املنا�صب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01643/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/07968/2016  جتاري - ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �صده : �صوبر ماركت جام جم
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : حممد اجمد رفيق   
ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي بالتي:

1- اخالء املاجور 
2-  الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�صة  لذلك نعلمكم 
التنفيذ  ع��ن  امتناعكم  ح��ال  ويف  الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم  ع�صر 
القانونية  الج�����راءات  ات��خ��اذ  يتم  ���ص��وف  املبينة  املهلة  خ��الل 

املنا�صب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/02474/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : الفاق لتجارة الزجاج واملرايا - �س ذ م م 
مبا اأن املدعي : مدينة دبي املالحية - �س ذ م م   

 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/02474/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه مبا ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى الخالء الفعلي

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �صداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/10/17 
اخطاره  رغم  �صداده  عن  وميتنع  دره��م   365219 مبلغ  بذمته  فرت�صد   2017/3/1 وحتى 

بال�صداد او الخالء يف 2016/11/7 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�صداد املبلغ امل�صتحق بذمته ل�صالح املدعية والبالغة 
درهما  ع�صر  وثمانية  وم��ائ��ت��ني  ال��ف��ا  و���ص��ت��ون  وخم�صة  )ث��الث��م��ائ��ة   365.218.50 قيمته 
ولغاية   2016 اكتوبر   17 ت��اري��خ   منذ  القانونية  الفائدة  اىل  بال�صافة  فل�صا(  وخم�صون 

الت�صديد الفعلي والتام
مطالبة مالية - الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الرب���ع���اء   ي���وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اع��الن��ك��م  الق�صائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/4/19 ال�صاعة 3.00م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�صري مدة  اأمر  وقد  الدعوى،   لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  الن�صر.   تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�صافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/01625/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : راهول جارج �صيام 

مبا اأن املدعي : ا�س & ا�س لال�صتثمار والتطوير - �س ذ م م   
قد اأقام �صدكم الدعوى 02/01625/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - بال�صافة اىل ما ي�صتجد حتى تاريخ الخالء التام والفعلي 
تاريخ  وحتى   2016/3/1 من  للفرتة  للماأجور  الأج��رة  �صداد  عن  ميتنع  عليه  املدعى  ان   - عقار  اخ��الء 
 2016/8/24 يف  عليهم  امل��دع��ي  اخ��ط��ار  ورغ���م  دره���م   191520 مبلغ  بذمته  فرت�صد  ال��دع��وى  ت�صجيل 

واعالنهم ن�صرا يف 2016/12/4 ال انهم ميتنع عن ال�صداد   
مطالبة مالية - انه تر�صد بذمة املدعى عليه مبلغ 191520 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/3/1 
حتى تاريخ ت�صجيل الدعوى ورغم اخطار املدعي عليهم يف 2016/8/24 واعالنهم ن�صرا يف 2016/12/4 

ال انهم ميتنع عن ال�صداد 
مطالبة مالية - ان العقد ت�صمن الن�س على  غرامة ارت��داد كل �صيك مبلغ )500( وقد ارتد عدد )1( 

�صيك دون �صرف
الزام بت�صليم م�صتندات - ان امل�صتاجر هو امللزم بقيمة ا�صتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور 

من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

ال�صاعة   2017/4/18 املوافق  الثالثاء  يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
3.00م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات 
الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف 

باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �صفرت
حممد  امل���������دع���������و/  ف�����ق�����د 
ب��اه��ر م��اك�����ص��ودر ال��رح��م��ن ، 
جواز  اجلن�صية  ب��ن��غ��الد���س 
�صفره رقم )1099717( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/7580370

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو / عبدال�صالم 
فل�صطني    ، حمد  حممود 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )266572( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/7808701
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القوى  لأل��ع��اب  الوطني  املنتخب  ف��از جن��م 
ال�صعايل ح�صن جا�صم بامليدالية الف�صية يف 
البطولة  يف  م�صي  مرت   10000 م�صابقة 
مبجل�س  ال��ق��وى  لأل��ع��اب  ع�صرة  ال�صاد�صة 
ال��ع��رب��ي��ة واملقامة  ال��ت��ع��اون ل���دول اخل��ل��ي��ج 

حاليا مبدينة جدة ال�صعودية .
ال��ث��اين حت���ول يف قائمة  ال��ي��وم  وق���د �صهد 

ت��رت��ي��ب امل��ن��ت��خ��ب��ات امل�������ص���ارك���ة ح��ي��ث قفز 
املنتخب الكويتي اإىل ال�صدارة بر�صيد 11 
ميدالية بينها �صت ميداليات ذهبية وثالث 
ويالحقه  برونزيتان  وميداليتان  ف�صيات 
ميداليات   8 بر�صيد  البحريني  املنتخب 
ثم  ف�صيات  وث���الث  ذه��ب��ي��ات  خم�س  بينها 
امل��ن��ت��خ��ب ال�������ص���ع���ودي ث��ال��ث��ا ب��ر���ص��ي��د 13 

ف�صيات  وخم�س  ذهبيتان  بينها  ميدالية 
و�صت برونزيات .

الثاين  املركز  احتل  ال�صعايل قد  اأن  ويذكر 
يف �صباق 10000 مرت م�صي فيما ح�صدت 
امل��رك��زي��ن الأول وال��ث��ال��ث ح��ي��ث نال  ق��ط��ر 
امل���ي���دال���ي���ة ال���ذه���ب���ي���ة ال���ق���ط���ري م����ربوك 
امليدالية  مثنى  ح�صني  زميله  ون��ال  نا�صر 

اليوم  يف  منتخبنا  وي�����ص��ارك    . ال��ربون��زي��ة 
كل  ي�صارك  باأربع م�صابقات حيث  اخلتامي 
من عمر ال�صالفة ون�صيب �صاملني يف 200 
املطرقة  اإطاحة  يف  ميثلنا  بينما  عدو  مرت 
 4 التتابع  يف  وميثلنا  خطيب  عمر  حممد 
يف 400 مرت كل من معيوف ح�صن و�صعود 

عبد الكرمي وحمد غزوان وعلي مو�صى .

ف�شية جديدة لالإمارات يف البطولة ال� 16 الألعاب القوى مبجل�ض التعاون 

تختتم اليوم الحد مبالعب نادي 
�صباط �صرطة دبي بطولة حمدان 
ب���ن حم��م��د ال��دول��ي��ة ل��ك��رة القدم 
حتت 17 �صنة، حيث يدافع الهالل 
مواجهة  يف  ل��ق��ب��ه  ع���ن  ال�����ص��ع��ودي 
املباراة  يف  الفرن�صي  ليون  اوملبيك 
ال�صاد�صة  يف  تنطلق  التي  النهائية 
ربع  اإل  ال��راب��ع��ة  يف  ت�صبقها  م�صاء 
املركزين  حت��دي��د  م���ب���اراة  ع�����ص��راً 
روما  جتمع  ال��ت��ي  وال��راب��ع  الثالث 
الإي����ط����ايل وب���رو����ص���ي���ا دورمت���ون���د 

الأملاين.
ويدخل الهالل مباراة اليوم يف روح 
من  متكن  ان  بعد  عالية  معنوية 
خطف بطاقة التاأهل بالتفوق على 
روما الإيطايل بعد مواجهة مثرية 
حيث  دق��ي��ق��ة،   120 اىل  ام���ت���دت 
تعادل الفريقان يف الزمن الر�صمي 
ال�صوطان  انتهى  فيما  لكل،  بهدف 

ليلجاأ  النتيجة  ب���ذات  ال���ص��اف��ي��ان 
رك����الت الرتجيح  ع��ل��ى  ال��ف��ري��ق��ان 
وينجح الهالل يف العبور بعد فوزه 
الهالل  ون��ال لعب   ،3-4 بنتيجة 
لعب  اف�صل  جائزة  العبدان  حمد 
البناي  عادل  له  و�صلمها  املباراة  يف 
ال��ق��دم يف  ك��رة  �صركات  ق�صم  مدير 

جمل�س دبي الريا�صي.
ال��ه��الل م��ن خ��الل مباراة  وي�صعى 
لقبه  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال����ي����وم  ال���ن���ه���ائ���ي 
الثاين بعد ان كان قد فاز بالن�صخة 
ت��غ��ل��ب��ه على  ال�����ص��اد���ص��ة يف اع���ق���اب 
وكان  الأمل����اين،  دورمت��ون��د  برو�صيا 
ن�صف  ال������دور  اىل  ت���اأه���ل  ال���ه���الل 
فوزين  م��ن  ن��ق��اط  ب�صت  ال��ن��ه��ائ��ي 
اأم����ام مناف�صه يف  وخ�����ص��ارة واح����دة 

املباراة النهائية.
م���ن ج��ان��ب��ه ي��ع��م��ل اومل��ب��ي��ك ليون 
ب�صمته يف  و���ص��ع  ع��ل��ى  ال��ف��رن�����ص��ي 

الأوىل،  م�����ص��ارك��ت��ه  يف  ال��ب��ط��ول��ة 
النهائية  امل��ب��اراة  ال��ف��ري��ق  وي��دخ��ل 
اأن  بعد  اخل�صائر  م��ن  خ��ال  ب�صجل 
مرحلة  يف  انت�صارات  ثالثة  حقق 
برو�صيا  على  وت��ف��وق  امل��ج��م��وع��ات، 
ن�صف  يف  الأمل�����������اين  دورمت�������ون�������د 
الفرن�صي  الفريق  وق��دم  النهائي، 
املباريات  خالل  متميزة  م�صتويات 
على  قوياً  ليكون مناف�صاً  ال�صابقة، 
الن�صخة  بطل  م��واج��ه��ة  يف  اللقب 

ال�صابقة.
يتناف�س  رب���ع���ا  ال  ال���راب���ع���ة  ويف 
و�صيف  دورمت��ون��د  برو�صيا  فريقا 
الإيطايل  وروم��ا  ال�صابقة  الن�صخة 
على  الأوىل  للمرة  ي�����ص��ارك  ال���ذي 
مباراة  يف  ال���ربون���زي���ة  امل��ي��دال��ي��ات 
والرابع،  الثالث  املركزين  حتديد 
لتعوي�س  ف����ري����ق  ك�����ل  وي�������ص���ع���ى 
مباراة  يف  ال����ذي لزم����ه  الإخ���ف���اق 

خاللها  ب��ذل  التي  النهائي  ن�صف 
الفريقان جهدا كبريا، حيث خ�صر 
وحيد،  ه����دف  ب���ف���ارق  دورمت����ون����د 
وف��ق��د روم����ا ف��ر���ص��ة ال���ت���اأه���ل اإىل 
املباراة النهائية بركالت الرتجيح.

املنظمة  اللجنة  اأعلنت  من جانبها 
نهائي  حلفل  التح�صريات  اكتمال 
الفريق  تتويج  يتم  حيث  البطولة 
وامليداليات  البطولة  بكاأ�س  الفائز 
ال��ذه��ب��ي��ة، وي��ح�����ص��ل ال���ث���اين على 
على  وال��ث��ال��ث  الف�صية  امل��ي��دال��ي��ات 
تكرمي  ���ص��ي��ت��م  ك���م���ا  ال����ربون����زي����ة، 
ال����الع����ب����ني امل���ت���م���ي���زي���ن وه������داف 
واأو�صح  خا�صة،  بجوائز  البطولة 
التطوير  اإدارة  م��دي��ر  ع��م��ر  ع��ل��ي 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  ال��ري��ا���ص��ي 
الثالث  املركزين  مباراة حتديد  اأن 
حال  ال��رتج��ي��ح  ب��رك��الت  �صت�صحم 
تعادل الفريقان يف الزمن الر�صمي، 

فيما ت�صهد املباراة النهائية اأ�صواط 
واذا  ال���ت���ع���ادل  ح���ال���ة  اإ����ص���اف���ي���ة يف 
الفريقان  ي��ل��ج��اأ  ال��ت��ع��ادل  ا���ص��ت��م��ر 

لركالت الرتجيح.
تكرمي 

للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ك��رم 
خ��������الل ح����ف����ل اخل������ت������ام ال�����رع�����اة 
ال����ذي����ن ق����دم����وا ك���ب���ريا ا����ص���ه���م يف 
اإجن��������اح ال��ن�����ص��خ��ة ال�������ص���اب���ع���ة من 
ال�صركاء  القائمة  وت�صم  البطولة، 
موانئ  وه������م:  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ني 
دب���ي ال��ع��امل��ي��ة، ط����ريان الإم������ارات، 
ع�����زي�����زي ل���ل���ت���ط���وي���ر ال����ع����ق����اري، 
قناة   ،7/24 ميديور  م�صت�صفيات 
الرعاة  اإىل  اإ�صافة  الريا�صية،  دبي 
الر�صميني وهم: ايفونيك، اينوك، 
بوكاري  اأكوافينا،  ويلفريد،  كلينت 
تاأمني  ف��ريت��ك�����س، جل��ن��ة  ���ص��وي��ت، 

الفعاليات، هيئة دبي للثقافة.

نقل مبا�سر
تنقل قناة دبي الريا�صية املباراتني 
املركزين  حت��دي��د  ول��ق��اء  النهائية 
الثالث والرابع على الهواء مبا�صرة، 
تقدمي  على  ال��ق��ن��اة  حت��ر���س  حيث 
البطولة  مل��ت��اب��ع��ي  م��ت��م��ي��زة  خ��دم��ة 
باإتاحة  ال��ع��الم  ان��ح��اء  خمتلف  يف 
املباريات،  مل�����ص��اه��دة  ل��ه��م  ال��ف��ر���ص��ة 
جيدة  مبتابعة  البطولة  وحت��ظ��ى 

الأجنبية  ال��ف��رق  اأن�����ص��ار  قبل  م��ن 
امل�صاركة وخا�صة يف اململكة العربية 
ال�صعودية التي ينتظر فيها جمهور 
الهالل م�صاهدة فريقه وهو يدافع 

عن لقبه.
اأح����م����د �صامل  ت���ق���دم  م����ن ج���ان���ب���ه 
الكادمييات  ق�����ص��م  م��دي��ر  امل��ه��ري 
ال���ري���ا����ص���ي مدير  دب�����ي  مب��ج��ل�����س 
ال���ب���ط���ول���ة ب�������ص���ك���ره ل���ق���ن���اة دب���ي 

امل�صتمر  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
يف  امل��ق��درة  وم�صاهمتها  للبطولة 
انطالقتها،  ق���ب���ل  ل���ه���ا  ال����رتوي����ج 
القناة  يف  امل�صوؤولني  حر�س  مثمنا 
على نقل مباريات الن�صخة ال�صابعة 
ع��ل��ى ال���ه���واء م��ب��ا���ص��رة، م���وؤك���داً ان 
على  دائماً  حتر�س  الريا�صية  دبي 
التي  الفعاليات  تقدمي دعمها لكل 

تنظم يف مدينة دبي.

دولية حمدان بن حممد تختتم اليوم

الهالل يدافع عن لقبه اأمام ليون ودورمتوند وروما 
يتناف�شان على الربونزية

تع��ادل قات��ل ملي��الن اأم��ام انت�ر يف الكالت�شي���و 
بتعادل  برلو�صكوين  �صيلفيو  بعد  م��ا  حقبة  ميالن  ا�صتهل 
الدربي  2-2، يف م��واج��ه��ة  ان���رت  ال���ل���دود  م��ث��ري م��ع ج����اره 
ال�صيني ام�س على ملعب جو�صيبي مياتزا يف املرحلة الثانية 

والثالثني من الدوري الإيطايل.
وبدا ميالن يف طريقه خل�صارة مباراته الأوىل يف عهد مالكيه 
املدرب فنت�صنزو مونتيال عاد  ال�صينيني اجلدد، لكن فريق 
اىل  ب��ه��دف��ني،  الأول  ال�����ص��وط  يف  تخلفه  وع��و���س  بعيد  م��ن 
تعادل قاتل بعدما قل�س الفارق يف الدقائق ال�صبع الأخرية 
قبل اأن يخطف التعادل يف الدقيقة ال�صابعة من الوقت بدل 

ال�صائع عرب مدافعه الكولومبي كري�صتيان زاباتا.
اإكمال  بعد يومني من  املباراة  وك��ان ميالن يخو�س 

م���ن خ����الل جمموعة  م�����ص��ت��ث��م��ري��ن ���ص��ي��ن��ي��ني، 
لوك�س”،  اينف�صتمنت  �صبورت  “رو�صونريي 

���ص��ف��ق��ة ال�����ص����ت����ح����واذ ع���ل���ى ال�����ن�����ادي من 
لعائلة  العائدة  القاب�صة  فينيف�صت  �صركة 

ال�����ص��اب��ق �صيلفيو  ال�����وزراء الي��ط��ايل  رئ��ي�����س 
برلو�صكوين.

تكون  اأن  ال���������ص����دف  و������ص�����اءت 
مباراته الأوىل من بعد حقبة 

و�صل  الذي  برلو�صكوين 
 31 قبل  الفريق  اىل 

ع���ام���ا وق�������اده اىل 
 29 اإح���������������راز 

بينها  ل��ق��ب��ا 
يف   5
ي  ر و د

اب������������ط������������ال 
اوروب���ا م��ن اأ���ص��ل 7 األقاب 

اأح��رزه النادي يف تاريخه، �صد جاره 
انرت اململوك اي�صا من ال�صينيني، 

وحتديدا من جمموعة �صونينغ 
ال��ت��ي ا���ص��رتت��ه ق��ب��ل اأق����ل من 

عام.
وحافظ ميالن بهذا التعادل 

ال��������ذي جت���ن���ب فيه  ال����ق����ات����ل 
هزميته الثانية فقط يف املراحل 

مركزه  على  الأخ���رية،  الع�صر 
نقطتني  ب����ف����ارق  ال�������ص���اد����س 
ال���ذي ي�صارعه  ج���اره  اأم����ام 

اأج��ل احل�صول على  م��ن 
ب��ط��اق��ة ال���ت���اأه���ل اىل 

م�����ص��اب��ق��ة ال����دوري 
الأوروب���������������������������ي 

يوروبا ليغ .
ولن تكون 

مهمة 

انرت  تنتظر  اإذ  الأخ��رية،  ال�صت  املراحل  يف  �صهلة  الفريقني 
ولت�صيو  الثالث  ون��اب��ويل  فيورنتينا  �صد  �صعبة  م��ب��اري��ات 
مدعو  لأن��ه  اي�صا  مليالن  بالن�صبة  م�صابه  والو�صع  ال��راب��ع، 
اأ�صعب مبارياته  واتالنتا اخلام�س يف  الثاين  ملواجهة روما 

يف املراحل ال�صت الأخرية.
الأخطر  املباراة �صريعة وكان ميالن الطرف  وج��اءت بداية 
حماولة  من  الت�صجيل  افتتاح  من  الأي�صر  القائم  وحرمه 

ديلوفيو  ج����ريار  ل��الإ���ص��ب��اين 
ركلة  اإث���ر  �صيقة  زاوي����ة  م��ن 

ركنية.
وبقي ديلوفيو التهديد الأكرب لدفاع انرت لكن دون فعالية 
افتتاح  يف  فر�صهم  اأوىل  وم��ن  ال�صيافة  اأ���ص��ح��اب  جن��ح  ث��م 
الذي  ك��ان��دري��ف��ا  ان��ت��ون��ي��و  ال����دويل  ال��الع��ب  ع��رب  الت�صجيل 
ف�صددها  غاليارديني،  روب��رت��و  م��ن  بتمريرة  ال��ك��رة  و�صلته 
دوناروما  جانلويجي  �صباك  يف  �صعبة  زاوي���ة  م��ن  مبا�صرة 
الذي تفاجاأ بالكرة وكان رد فعله متاأخرا. وهي املرة الأوىل 
ي�صجل انرت هدفا يف ال�صوط الأول من مباراة الدربي منذ 

عام 2012 حني حقق ذلك الأرجنتيني وولرت �صامويل.
�صتيفانو  امل���درب  لفريق  معنويا  دفعا  ال��ه��دف  ه��ذا  واأع��ط��ى 
بيويل الذي كان قريبا من الهدف الثاين لكن الأرجنتيني 
اإي��ك��اردي و���ص��ل م��ت��اأخ��را وم���رت عر�صية الربتغايل  م���اورو 
جواو ماريو من اأمام باب املرمى دون اأن جتد من يتابعها يف 
ال�صباك، لكن �صرعان ما عو�س هذه الفر�صة عندما تبادل 
اإث��ر هجمة مرتدة  اي��ف��ان بريي�صيت�س  ال��ك��روات��ي  م��ع  ال��ك��رة 

�صريعة قبل اأن ي�صددها يف ال�صباك.
الثاين  ال�����ص��وط  ي�صتهل  اأن  ان���رت  وك����اد 
�صريعة  اإث��ر هجمة مرتدة  ثالث  بهدف 
بريي�صيت�س  ب�����ني  اأخ��������ر  وت�����ب�����ادل 
�صدد  الأول  ل��ك��ن  واي�����ك�����اردي 
يدي  ب��ني  �صعيفة  ال��ك��رة 
ا�صتفاق  ثم  احلار�س، 
م������ي������الن وك�������ان 
من  ق����ري����ب����ا 
ت���ق���ل���ي�������س 
ال��������ف��������ارق 
عرب املتاألق 
دي����ل����وف����ي����و 
ل���ك���ن احل����ار�����س 
�صمري  ال�������ص���ل���وف���ي���ن���ي 
واأنقذ  ت���األ���ق  ه��ان��دان��وف��ي��ت�����س 

فريقه .
ال�صبع  ال��دق��ائ��ق  يف  امل��ب��اراة  وا�صتعلت 
الأخ�������رية ع��ن��دم��ا مت��ك��ن م���ي���الن من 
تقلي�س الفارق عرب الي�صيو رومانيويل 
ال�����ذي ان��ق�����س ع��ل��ى ال���ك���رة ب��اأ���ص��ف��ل قدمه 
الإ�صباين  من  عر�صية  بعد  ال�صباك  يف  وحولها 

خي�صو�س �صو�صو.
انفا�صها الأخ��رية، خطف  املباراة تلفظ  وعندما كانت 
م��ي��الن ال��ت��ع��ادل اإث����ر رك��ل��ة رك��ن��ي��ة ن��ف��ذه��ا م���ن اجلهة 
زاباتا طائرة  البديل مانويل لوكاتيلي وتلقفها  الي�صرى 
على القائم البعيد فارتدت الكرة من العار�صة واىل داخل 

املرمى .
حامل  يوفنتو�س  يلتقي  ح��ي��ث  لح��ق��ا،  امل��رح��ل��ة  وت�صتكمل 
مع  ال��ث��اين  وروم���ا  بي�صكارا،  م�صيفه  م��ع  واملت�صدر  اللقب 
اتالنتا، ولت�صيو مع م�صيفه جنوى، وكالياري مع كييفو، 
وفيورنتينا مع امبويل، وبالريمو مع بولونيا، وتورينو مع 

كروتوين.

ح��ق��ق ت��وت��ن��ه��ام ه��وت�����ص��رب امل��ط��ل��وب م��ن��ه ب���ف���وزه املتوقع 
يف  ال�صبت  ام�س  4-�صفر  بورمنوث  �صيفه  على  والكبري 
لكرة  الإنكليزي  ال��دوري  من  والثالثني  الثالثة  املرحلة 
يونايتد  مان�ص�صرت  م��ن  خدمة  بانتظار  واأ�صبح  ال��ق��دم، 
على  امل��ت�����ص��در  ت�صل�صي  الأح����د  ال��ي��وم  ي�صت�صيف  ال����ذي 

اولدترافورد.
توتنهام �صعوبة  ه��ارت لي��ن، مل يجد  واي��ت  على ملعب 

التوايل  ع��ل��ى  ع�صر  ال��ث��اين  ف���وزه  حتقيق  يف  ت��ذك��ر 
مو�صم  خ����الل  الأوىل  ل��ل��م��رة  ج���م���ه���وره  ب���ني 

باملجمل، وج��اء على  تواليا  وال�صابع  واح��د، 
املدرب  فريق  اأجرب  الذي  بورمنوث  ح�صاب 
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي م��اوري�����ص��ي��و ب��وك��ي��ت��ي��ن��و على 

تواجه  ع��ن��دم��ا  ال�صلبي  ب��ال��ت��ع��ادل  الك��ت��ف��اء 
اكتوبر  الأول  ت�����ص��ري��ن  يف  ذه��اب��ا  ال��ف��ري��ق��ان 

املا�صي.
وح�����ص��م ت��وت��ن��ه��ام ال��ل��ق��اء يف غ�����ص��ون 4 دقائق 

بعدما افتتح البلجيكي مو�صى دمبيلي 
اإثر   16 الدقيقة  يف  الت�صجيل 

الدمناركي  ن��ف��ذه��ا  رك��ن��ي��ة 
ايريك�س،  ك��ري�����ص��ت��ي��ان 

الكوري  اأ�����ص����اف  ث���م 
�صون  اجل����ن����وب����ي 

ه����ي����ون����غ-م����ني 
ال����������ث����������اين يف 

ال�����دق�����ي�����ق�����ة 
بعد   19

مت����ري����رة 
م�����������������������ن 
ه���������������اري 

العائد  ك��اي��ن 
م���������ن اإ�������ص������اب������ة 
عن  اأب�������ع�������دت�������ه 
حوايل  املالعب 
���ص��ه��ر )����ص���ارك 
ب�����������دي�����������ال يف 

املرحلة  لقاء 
ال�������ص���اب���ق���ة 

م�صجال  4-�صفر(،  وات��ف��ورد  على  فريقه  بها  ف��از  ال��ت��ي 
هدفه اخلام�س يف مبارياته ال�صت الأخرية يف الدوري.

القا�صية  ال�صربة  كاين  وجه  الثاين،  ال�صوط  بداية  ويف 
لبورمنوث بعد متريرة من ديلي اآيل، لي�صبح رابع لعب 
يف تاريخ الدوري املمتاز ي�صجل 20 هدفا اأو اكر لثالثة 
موا�صم متتالية بعد الن �صرير والفرن�صي تيريي هرني 
والهولندي رود فان ني�صتلروي. واأكد كاين اأن بورمنوث 
كان  ال�صبت  ه��دف  لأن  املف�صلة  �صحاياه  م��ن 
التي  الأرب���ع  امل��واج��ه��ات  ل��ه يف  ال�صاد�س 

جمعت الفريقني يف الدوري املمتاز.
طريقه  يف  احل����ك����م  ك�����ان  وع���ن���دم���ا 
لإط����الق ���ص��اف��رة ال��ن��ه��اي��ة، خطف 
ت����وت����ن����ه����ام ه����دف����ه ال������راب������ع عرب 
يان�صن  الهولندي فين�صنت  البديل 
ال���ذي ���ص��دد ال��ك��رة يف ب���ادىء الأمر 
باحلار�س بعد عر�صية من الويلزي 
بن ديفي�س، ثم عادت اليه فتابعها يف 
الذي  توتنهام  ورف��ع  ال�صباك. 
�صوى  الهزمية  يذق طعم  مل 
م��رة واح��د يف امل��راح��ل ال�17 
 71 اىل  ر����ص���ي���ده  الأخ���������رية، 
نقطة يف املركز الثاين بفارق 4 
ت�صل�صي  اللدود  ج��اره  نقاط عن 
ال��ذي يحل الأح��د �صيفا  املت�صدر 
يونايتد يف  على غرميه مان�ص�صرت 
مباراة يعول عليها كثريا �صبريز من 
املناف�صة  العودة بقوة اىل دائرة  اأجل 
على اللقب الذي اأفلت منه يف الأمتار 

الأخرية املو�صم املا�صي.
�صعبا  امل���و����ص���م  ن��ه��اي��ة  و���ص��ت��ك��ون 
ل�صيما  ت��وت��ن��ه��ام،  ع��ل��ى  ج����دا 
قوية  م��ب��اري��ات  ب��ان��ت��ظ��اره  اأن 
لي�صرت  ���ص��د  ك����ان  اإن  ج����دا 
�صيتي بطل املو�صم املا�صي يف 
اأو جاره اللدود  معقل الأخ��ري، 
ار�صنال على اأر�صه اأو مان�ص�صرت 

يونايتد.

توتنهام يخنق ت�شل�شي بانتظار خدمة من يونايتد 

كليفالند  ف��ري��ق��ه  ب�����اأداء  ث��ق��ت��ه  ع��ن  ل��ي��ربون جمي�س  اأع����رب 
اأوف  ب��الي  الق�صائية  الأدوار  يف  اللقب  ح��ام��ل  ك��اف��ال��ي��ريز 
على  تنطلق  التي  للمحرتفني  الأمريكي  ال�صلة  كرة  ل��دوري 
رغ���م ت��ع��ره يف خ��ت��ام امل��و���ص��م. وف��ق��د ك��ل��ي��ف��الن��د يف املراحل 
الأخرية من املو�صم املنتظم �صدارة املنطقة ال�صرقية ل�صالح 
اآخرها  التوايل  على  مباريات  اأربع  وخ�صر  �صلتيك�س،  بو�صطن 
الأربعاء اأمام تورونتو رابتورز 83-99. ال ان النجم البالغ 
من العمر 32 عاما، اأعرب عن ثقته با�صتعادة فريقه م�صتواه 

اأمام مناف�صه يف الأدوار الق�صائية انديانا باي�صرز.
وقال جيم�س لدينا فر�صة جيدة للفوز بكل �صيء، ال ان ذلك 
الأوىل  للمباراة  ا���ص��ارة  يف   ، يومني  خ��الل  مناف�صنا  مع  يبداأ 
لكن  م�صممني  نكون  ان  علينا  اأ�صاف  ال�صبت.  م�صاء  املقررة 
لعبنا  باأ�صلوب  يتعلق  ما  يف  جدا  اأذكياء  نكون  ان  اأي�صا  علينا 
اأننا ل  اإل  وكيف نطبقه. على رغم كل ما جرى مع الفريق، 

نزال يف موقع يتيح لنا تقدمي اأمر مميز .

3-1 يف جمموع  انديانا  تفوق على  كليفالند  ان  وعلى رغم 
ان  ال  املنتظم،  املو�صم  خ��الل  خا�صاها  التي  الأرب��ع  املباريات 
جيم�س �صدد على ان التحدي احلا�صر هو ما يجب الرتكيز 
عليه. وقال لن اأركز على ما جرى خالل املو�صم املنتظم، اأكان 
جلهة ال�صابات اأو النت�صارات اجليدة اأو اخل�صارات ال�صيئة”، 
م�صيفا “لدينا فريق جيد يف املرحلة النهائية وهذا اأف�صل ما 
وتابع “ل ميكنني ان اأفكر باملا�صي.  ميكن ان اأطلبه حاليا”. 
احلا�صر هو ما يهم . وكان كليفالند حقق اجنازا تاريخيا يف 
نهائي املو�صم املا�صي، اذ قلب تخلفه 1-3 اأمام غولدن �صتايت 
جيم�س  ي��خ��ف  ومل   .3-4 ف���وز  اىل   ،2015 ب��ط��ل  ووري����رز 
تطلعه اىل قيادة فريقه جمددا على اأر�س امللعب. وقال علينا 
ان ن�صتعد. ل �صيء تغري بالن�صبة اإيل. يجب علي ان اأكون قائد 
ان  “علي  امللعب، م�صيفا  اأر���س  اأن��زل اىل  الفريق يف كل مرة 
ليكونوا  ال�صحيحة  املواقع  يف  واأ�صعهم  ال�صبان  ه��وؤلء  اأق��ود 

ناجحني«.

جمي����ض واث���ق م���ن كلي��ف��الن���د 
يف الب����الي اأوف 
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فعاليات متنوعة يف دبي مبنا�شبة اليوم العاملي للن�شاط البدين
يف اإطار الحتفالت العاملية بيوم الن�صاط البدين التي تقام يف �صهر اأبريل من 
كل عام، وتلبية لدعوة جمل�س دبي الريا�صي واحلملة الرتويجية التي اأطلقتها 
جلنة ريا�صة املراأة باملجل�س، نظمت العديد من املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة 
ونظمت  دبي.  اأرجاء  خمتلف  يف  وترفيهية  ريا�صية  واأن�صطة  فعاليات  بدبي 
القيادة العامة ل�صرطة دبي عن فعاليات ريا�صية لل�صيدات يوم اخلمي�س املا�صي 
حيث �صارك فيها عدد كبري من القيادات وال�صخ�صيات الريا�صية والن�صائية، 
كما نظمت عدد من املدار�س احلكومية واخلا�صة عن تنظيم فعاليات ريا�صية 

تفاعاًل مع الحتفالت باليوم العاملي للن�صاط البدين.

يرفع  الذي  للطفل  القرائي  ال�صارقة  مهرجان  زوار  ي�صتعد   
ال�صتار عن دورته التا�صعة يف مركز اإك�صبو ال�صارقة خالل الفرتة 
يف  م�صوقة  علمية  جتربة  خلو�س   ،2017 اأبريل   29-19 بني  ما 
الذي ُينّظم بالتعاون مع املتحف  الدماغ”،  “معر�س رحلة عرب 
الأمريكي للتاريخ الطبيعي يف نيويورك. ويعتمد املعر�س، الذي 
يقدم ب�صيغة تفاعلية جتمع املعرفة بالرتفيه واملتعة، على اأحدث 
والع�صرين،  الواحد  القرن  يف  والتكنولوجيا  العلمية  البحوث 
حيث يوفر للزوار منظوراً جديداً عن الدماغ الب�صري من خالل 
واملعرو�صات  وال�صوتي،  ال�صعاعي  والت�صوير  الإبداعي،  الفن 
اإليه علم الأع�صاب،  الديناميكية، وليزّودهم باأحدث ما تو�صل 
وال�صتجابة  نف�صه  جتديد  على  الدماغ  قدرة  اإبراز  خالل  من 
ي�صتعر�س  كما  النف�صية،  ال�صدمات  اأو  الإعاقات،  اأو  للخربات 
الدماغ  لدرا�صة  الباحثون  ي�صتخدمها  التي  املختلفة  التقنيات 
األزهامير  داء  اأهمها  معينة  دماغية  اأمرا�س  لعالج  الب�صري 

)خرف ال�صيخوخة(، وداء باركن�صون )ال�صلل الرتعا�صي(.
حول املعر�س، واأهميته يف جتارب الأطفال املعرفية، قالت اإميان 

اأحمد، املن�صق العام لفعاليات مهرجان ال�صارقة القرائي للطفل: يتناول 
هذا املعر�س تعقيد الدماغ الب�صري، وتاريخ تكّيفه وتطوره عرب ماليني 
ُيرّكز  يعد مهرجاناً  للطفل  القرائي  ال�صارقة  اأن مهرجان  ال�صنني، ومبا 
على تعزيز الكلمة املكتوبة، ُي�صهم املعر�س يف تو�صيح الطرق املهمة التي 

ويتناول  وفهمها،  وقراءتها،  املكتوبة،  الكلمة  معاجلة  يف  الدماغ  ُيوّظفها 
اجلمال،  بتذّوق  لنا  ي�صمح  الذي  اجلانب  وهو  للدماغ،  العاطفي  اجلانب 
وال�صتمتاع بجميع اأ�صكال الأدب، ف�صاًل عن توفري الفر�صة اأمام الأطفال 
اأعمق  ب�صورة  املخ��تلفة  ومكوناته  الدماغ  عمل  اآليات  لفهم  وذويهم 

واأ�صمل.

القيادة العامة ل�شرطة دبي تنظم كرنفاال لالأطفال االأيتام
قال �صعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�صرطة دبي، اإن دولة المارات تويل اليتام والق�صر رعاية خا�صة، 
اأي�صاً، فحني اأطلق �صيدي �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد  لي�س على امل�صتوى املحلي وح�صب، بل على امل�صتوى العاملي 
بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، مبادرة )الإمارات ل�صلة الأيتام 
ر(، اأكد �صموه اأن جمتمعنا الإماراتي منوذج عاملي للرتاحم والتما�صك والتاآلف بني جميع فئاته، وهذه ميزة  والُق�صّ
بارزة نابعة من مت�صكنا ب�صماحة الدين الإ�صالمي الذي يح�صنا على الرتاحم، وارتباطنا الوثيق بعاداتنا الوطنية 
ر وممار�صات رائدة قابلة للتطبيق  والعربية العريقة، واأو�صح �صموه اأن لالإمارات نظام رعاية �صاماًل لالأيتام والق�صّ
ر لقت �صدى طيباً على ال�صعيد املحلي، فقد  الأيتام والُق�صّ اأن مبادرة الإمارات ل�صلة  املري  اللواء  عاملياً. واأ�صاف 
تفاعلت معها اجلمعيات اخلريية يف الدولة بتنفيذ جمموعة من الربامج الجتماعية مل�صلحة الأيتام، موؤكدين اأنها 
عمل خريي واإن�صاين له مردود كبري على كثري من الأطفال الأيتام والق�صر وعلى اأ�صرهم، وتدخل الفرحة على قلوب 
هذه الفئة الغالية على قلوب املجتمع. واأكد �صعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري اأن امل�صوؤولية املجتمعية جزء اأ�صا�صي من 
ا�صرتاتيجية القيادة العامة ل�صرطة دبي الهادفة لتعزيز روح املبادرة املجتمعية والعمل الإن�صاين، اإ�صافة اإىل جهودها 

احلثيثة لإ�صعاد املواطنني واملقيمني مبختلف فئاتهم، ل�صيما الأطفال كونهم عمود الوطن وم�صتقبل الأمة.
يف  العاملي  اليتيم  بيوم  املجتمع  لإ�صعاد  العامة  بالإدارة  ممثلة  دبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  احتفال  خالل  ذلك  جاء 
مقر القيادة اجلديد، وا�صت�صافتها لع�صرات الأطفال من قرية العائلة التابعة ملوؤ�ص�صة الأوقاف و�صوؤون الق�صر بدبي، 

بح�صور م�صاعدي القائد العام وعدد من كبار ال�صباط والأفراد من خمتلف الإدارات العامة ومراكز ال�صرطة.

جمموعة ويندهام تكرم افتخار حمداين 
جلهوده يف تعزيز مفهوم امل�شوؤولية املجتمعية 

ح�صل افتخار حمداين املدير العام لفندق واأجنحة رمادا عجمان وفندق 
اأوروبا وال�صرق  رمادا بيت�س عجمان على جائزة رئي�س جمموعة ويندهام 
املجموعة  تقدم  حيث   ،2016 املجتمعية  للم�صوؤولية  واأفريقيا  الأو�صط 
املبادرات  عن  لهم  تقديراً  بها  للعاملني  �صنوياً  اجلائزة  تلك  العاملية 

البتكارية اجلوهرية واملتنوعة التي يقدمونها. 

االحتاد للطريان ت�شت�شيف نخبة الطهاة امل�شاركني 
يف جوائز اأف�شل 50 مطعمًا يف العامل يف اأ�شرتاليا

يف  املتخ�ص�صني  والإعالميني  العامل  يف  الطهاة  اأف�صل  من  العديد  حظي 
فنون الطعام بتجربة ال�صيافة الراقية احلائزة على اجلوائز التي ت�صتهر 
بها الحتاد للطريان خالل رحلتهم حل�صور فعالية الإعالن عن “اأف�صل 

50 مطعماً يف العامل” املنعقدة هذا الأ�صبوع يف اأ�صرتاليا. 
وب�صفتها �صريك الطريان الر�صمي لفعالية جوائز عام 2017، نقلت الحتاد 
للطريان جمموعة من اأكرب الأ�صماء يف فنون الطعام العاملية اإىل ملبورن، 
اأ�صرتاليا، للم�صاركة يف الربنامج  عا�صمة الطعام وامل�صروبات ال�صهرية يف 

املمتد على مدار اأ�صبوع. 
الطهاة  كبار  من  املئات  ا�صت�صافة  يف  كذلك  للطريان  الحتاد  و�صاركت 
والإعالميني  امل�صروبات،  ومتخ�ص�صي  والأ�صرتاليني،  الدوليني 
فنون  فعاليات  من  طائفة  خالل  الطعام  عامل  يف  واملوؤثرين  املتخ�ص�صني 
الطبخ التي انعقدت يف ملبورن عا�صمة ولية فيكتوريا، مبا يف ذلك فعالية 
الر�صمي  الفندق  ملبورن-  تي  كيو  فندق  يف  هاي  �صكاي  امل�صروبات  ردهة 
بامل�صروبات  ال�صيوف  ا�صتمتع  العامل- حيث  يف  50 مطعماً  اأف�صل  جلوائز 
التي ُتقَدم يف املعتاد ح�صرياً ل�صيوف �صالت الحتاد للطريان املخ�ص�صة 

للدرجات املمتازة يف املطارات.

جمموعة فنادق و منتجعات جنة تعلن 
عن تعيني مدير جديد للعمليات  

اأعلنت جمموعة فنادق و منتجعات 
جنة عن تعيني ال�صيد حممد هاين 
العمليات  مدير  مبن�صب  فقيه 
برج   – )جنة  فندق  من  كل  يف 
وفلل  ومنتجع  بابوظبي  ال�صراب( 
راأ�س  يف  العرب(  ميناء   – )جنة 
مارينا  اأجنحة  وفندق   ، اخليمة 
بالي�س  جنة  وفندق  دبي  يف  باي 

دبي مارينا. 
دوي�س،  عماد  نعمة  ال�صيد  وقال 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة فنادق 
و منتجعات جنة: ي�صرفني ان�صمام 
حممد  ال�صيد  الدرا�صة  يف  زميلي 
وانا   . املجموعة  اىل  فقيه  هاين 
يف  امل�صاهمة  يف  بقدراته  ثقة  على 
و منتجعات  فنادق  اإدارة جمموعة 

جنة وتطويرها. 

جامعة مودول دبي تقدم املنح التدريبية للطالب يف 
معر�ض اخلليج للتعليم والتدريب »ِجتك�ض 2017«

الذين  الطالب  اأن  لال�صتثمار   لدبي  التابعة  دبي،  مودول  جامعة  اأعلنت 
�صي�صجلون يف براجمها الأكادميية خالل معر�س اخلليج للتعليم والتدريب 
دبي.  يف  كامل  ل�صهر  تدريبية  منحة  على  �صيح�صلون   ،)2017 )جتك�س 
ويعك�س برنامج التدريب الذي تقدمه جامعة مودول دبي التزامها لتعزيز 
توظيف  فر�س  زيادة  يف  و�صي�صهم  اجلودة،  عايل  ال�صامل  التعليم  قيمة 
الت�صغيلية  العمليات  واإتاحة املجال لهم لالطالع عن كثب على  الطالب، 

يف املوؤ�ص�صات الرائدة بدبي.

اخلنبويل يحتفي 
باملزروعي واملحريبي 

 
حروز  حممد  ال�صيد  اأقام 
اخلنبويل ال�صحي من اعيان قبيلة 
يف  مبجل�صه  غداء  حفل  ال�صحوح 
كرم  باأبوظبي  الباهية  منطقة 
�صعادة حمد �صيف حمو�س  خالله 
حمر  �صعيد  و�صعادة  املزروعي 
�صعادة  وبح�صور  املحريبي  عني 
من  وجمع  املن�صوري  عباد  غامن 

احل�صور.
 

»ال�شارقة القرائي للطفل« ي�شحب زواره يف »رحلة عرب الدماغ«

اأفراح الربيكي واجلراح

عبدامللك بن كايد يحتفي
 باالأمري تركي بن حممد اآل �شعود 

 ا�صتقبل معايل ال�صيخ عبدامللك بن كايد القا�صمي امل�صت�صار اخلا�س ل�صاحب ال�صمو حاكم 
بن  تركي  الأمري  �صمو  اخليمة  راأ�س  يف  الزهراء  �صيح  مبنطقة  جمل�صه  يف  اخليمة  راأ�س 
حممد بن نا�صر بن اآل �صعود والوفد املرافق له الذي اأهداه �صيف القائد الإ�صالمي �صالح 
الدين الأيوبي واأقام معاليه ماأدبة ع�صاء على �صرف الأمري ح�صرها ال�صيخ حممد بن كايد 
القا�صمي رئي�س دائرة التنمية القت�صادية وال�صيخ عبداهلل بن عبدامللك بن كايد القا�صمي 
النعيمي  ال�صام�صي ويو�صف  القا�صمي ومبارك على  وال�صيخ حممد بن عبدامللك بن كايد 
رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة ومنذر بن �صكر مدير عام البلدية وحممد القا�صي الرئي�س 
التنفيذي بربنامج  املدير  املن�صوري  حممد  واملهند�س  العقارية  اخليمة  لراأ�س  التنفيذي 
الطبية  اخليمة  راأ�س  منطقة  مدير  النعيمي  عبداهلل  والدكتور  لالإ�صكان  زايد  ال�صيخ 

والعالمي عبدالرحمن نقي  اإىل جانب عدد من امل�صوؤولني وال�صخ�صيات . 

و�صبن�صر،  مارك�س  من  واجلديد 
كل  »لنجعل  ا�صم  يحمل  والذي 
برنامج  وهو  مميزة«،  حلظة 
تدريبي طرحته العالمة يف جميع 

 2017 مار�س  يف  باملنطقة  فروعها 
ليربز قيمة خدمة العمالء املتينة 
العمالء  مع  التوا�صل  ومهارات 
لعالمة  جوهرية  قيماً  تعّد  التي 

الربنامج  يقدم  و�صبن�صر.  مارك�س 
التدريبي ور�س العمل التي حت�ّصن 
رحلة  وحتّول  الأفراد  مهارات 
العمالء اإىل جتربة ا�صتثنائية من 

الف�صلية  مبادراتها  �صمن 
نظمت  املجتمع،  مع  لالنخراط 
مارك�س  يف  الب�صرية  املوارد  وحدة 
املوارد  مع  بال�صراكة  و�صبن�صر، 
للتجزئة،  الفطيم  لدى  الب�صرية 
املبيعات.  عن  خمتلفة  عمل  ور�صة 
 22 يف  الفريدة  الفعالية  اأقيمت 
مار�س يف حمالت مارك�س و�صبن�صر، 
ديرة �صيتي �صنرت، و�صممت لإبراز 
الأثر املحتمل لتمكني قوى العمل 

الإماراتية يف املوؤ�ص�صة. 
مواطناً   31 من  فريق  توىل  فقد 
عن  الكاملة  امل�صوؤولية  اإماراتياً 
كامل،  ليوم  املتجر  عمليات 
ا�صتثنائية  خدمة  خالله  حققوا 
مما  اليوم،  مدى  على  للعمالء 
مقارنة  متينة  مبيعات  اإىل  ترجم 
واحل�صول  امل�صتهدفة،  الأرقام  مع 
اإيجابية  واآراء  مالحظات  على 
املبادرة  حتظى  العمالء.  من 
املميز  التدريبي  الربنامج  بدعم 

علي  النوبي والعميد  حممد 
ويو�صف  الطنيجي  ح�صن  احمد 
العما�س  واأحمد عبداهلل  منقو�س 
البي�س  ال�صمنت  عام  مدير 
الرحمن  عبد  حممد  والقا�صي 
اجلزائية  الدائرة  رئي�س  اجلراح 
الثانية باملحكمة الحتادية العليا 
الطنيجي  عبدالرحمن  وعبداهلل 

ورا�صد  منغوليا  يف  الدولة  �صفري 
وح�صن  الربيكي  عبدالرحمن 
الربيكي  عب��دالرحمن  را�صد 
عبدالرحمن  را�ص���د  وعبيد 
الأهل  من  وجمع  الربيكي 
فرقة  وقدمت  والأ�صدق���اء 
احلربية  لوحاتها  العوايد 

باملنا�صبة.

حممد  علي  الأ�صتاذ    اأقام 
حفل  الربيكي  عبدالرحمن 
لالأفراح  �صمل  �صالة  يف  ع�صاء 
زفاف  مبنا�صبة  اخليمة  براأ�س 
على  الربيكي  علي  حممد  جنله 
عبدالرحمن  عمر  ال�صيد  كرمية 
واللواء/  احلفل  و�صهد  اجلراح 
م  واللواء/  امل�صافري  خليفة  م 

مارك�ض و�شبن�شر تدعم مبادرة فريدة لدعم التوطني من خالل تويل فريق املواطنني اإدارة املتجر 
خالل مقاربة متجددة جتاه خدمة 
العمالء.  يف تعليقه على الأمر قال 
املوارد  رئي�س  �صيد،  اإح�صان  جمد 
الب�صرية للتجزئة واملجموعة: تعّد 
يف  للتدريب  بارزاً  داعماً  الفطيم 
رائع  برنامج  ولدينا  العمل،  مكان 
م�صريتهم  خالل  املوظفني  يدعم 
املهنية، بدءاً من اخلريجني اجلدد 
وحتى مراحل متقدمة. نرى قيمة 
العمل،  فريق  مهارات  لبناء  هائلة 
يف  املنخرطني  اأولئك  وبخا�صة 
برناجمنا للتوطني والذي ي�صمن 
امتالك كل موظف لالأدوات التي 
يف  والتميز  للتفوق  اإليها  يحتاج 
نوؤمن  �صركتنا.  يف  والنمو  عمله 
باأن القيمة التي مننحها ملوظفينا 
مع  تعاملهم  يف  بدورها  �صتتجلى 
كل  متيز  ي�صمن  ب�صكل  العمالء 
ونحن  حمالتنا،  يف  لهم  حلظة 
التي  بالنتائج  ال�صعادة  غاية  يف 

حققناها يف جتربة اإدارة املتجر.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  260860 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لالإ�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م
وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
توفري واإدارة ت�صهيالت مكتبية، ت�صهيالت خمترب، اإدارة البحوث و الت�صهيالت ال�صناعية؛ خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات 
اإدارة  الأعمال؛  تقييم  التجارية؛  العمال  اإدارة  يف  امل�صاعدة  التجارية؛  الأعمال  اإدارة  والإع��الن؛ خدمات  الدعاية  وك��الت 
الأعمال التجارية وال�صت�صارات التنظيمية؛ ادارة اعمال التجارية للفنادق؛ اإدارة م�صاريع الأعمال التجارية؛ اإدارة الأعمال 
)للغري(؛ امل�صاعدة يف اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�صناعية؛ خدمات الت�صويق؛ خدمات الدعاية والإعالن والعالقات العامة؛ 
ت�صغيل حمالت البيع بالتجزئة؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ الإدارة ال�صناعية؛ اإدارة املعار�س واملعار�س التجارية 
للغايات التجارية والإعالنية؛ تاأجري امل�صاحات الإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�صائل الإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�صوق 
فيما يتعلق بو�صائل الإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�صاعدة يف اإدارة الأعمال(؛ اإدارة املزادات العلنية؛ توفري املعلومات 

فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة.
35 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة " DUBAI SCIENCE PARK" مكتوبة باللغة الإجنليزية بخط  و�صف العالمة:  
غامق  و اأمامها   �صورة مميزة حلبلي احلم�س النووي.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد  امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م املودعة حتت رقم:  260871 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لالإ�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�صناعية؛ خدمات دعاية  الت�صهيالت  و  البحوث  اإدارة  ت�صهيالت خمترب،  ت�صهيالت مكتبية،  واإدارة  توفري 
العمال  اإدارة  امل�صاعدة يف  التجارية؛  الأعمال  اإدارة  والإع��الن؛ خدمات  الدعاية  وك��الت  واإع��الن؛ خدمات 
التجارية؛ تقييم الأعمال؛ اإدارة الأعمال التجارية وال�صت�صارات التنظيمية؛ ادارة اعمال التجارية للفنادق؛ 
اإدارة م�صاريع الأعمال التجارية؛ اإدارة الأعمال )للغري(؛ امل�صاعدة يف اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�صناعية؛ 
خدمات الت�صويق؛ خدمات الدعاية والإعالن والعالقات العامة؛ ت�صغيل حمالت البيع بالتجزئة؛ خدمات 
التجارية  للغايات  التجارية  وامل��ع��ار���س  امل��ع��ار���س  اإدارة  ال�صناعية؛  الإدارة  ل��الآخ��ري��ن؛  ت��اأم��ني  اأو  ت��وف��ري 
ال�صوق  اأبحاث  الإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�صائل  الإعالنية؛  امل�صاحات  تاأجري  والإعالنية؛ 
فيما يتعلق بو�صائل الإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�صاعدة يف اإدارة الأعمال(؛ اإدارة املزادات العلنية؛ 
توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب 

�صبكة حا�صوب عامة.
الواق�عة بالفئة:  35

و  غامق  بخط  عربية  ب��اح��رف  للعلوم" مكتوبة  دب��ي  " جممع  ع��ب��ارة  م��ن  العالمة  و�صف العالمة:  تتكون 
اأمامها �صورة مميزة حلبلي احلم�س النووي.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد  امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م املودعة حتت رقم:  260873 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لالإ�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  وال�صكنية؛  التجارية  العقارات  خدمات  العقارية؛  املمتلكات  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
والفيالت  الفندقية  وال�صقق  لل�صقق  بالن�صبة  واإدارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  خدمات  وال�صكنية؛ 
الت�صوق  ومراكز  ال�صناعية  واملمتلكات  والفنادق  واملارينا  اجلولف  ومالعب  واملنتجعات  املعدنية  املياه  ومنتجعات  واملكاتب 
الو�صاطة  خدمات  الإيجار؛  وفيالت  و�صقق  الفندقية  ال�صقق  اإدارة  للم�صتاأجرين؛  املالية  الإدارة  خدمات  الت�صوق؛  وق��رى 
للعقارات؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�صتثمار روؤو�س الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات اإدارة 
الأ�صول؛ خدمات ال�صتثمار؛ خدمات ال�صتثمار اجلماعي؛ خدمات اإدارة ال�صناديق؛ خدمات ا�صتثمار الأموال يف الأ�صهم؛ 
العقارات؛  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل  امل�صرفية؛ خدمات  التاأمني؛ اخلدمات  العقارية؛ خدمات  ال�صناديق  خدمات 
خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�صتثمار العقاري؛ خدمات الو�صاطة العقارية؛ خدمات 
العقارات لأغرا�س  الأرا�صي وتثمني واختيار ومتلك  الأرا�صي وحتديدا خدمات متلك  العقاري؛ خدمات تطوير  التاأمني 
التطوير وال�صتثمار؛ متلك الأرا�صي بغر�س تاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة.
36 الواق�عة بالفئة:  

�صورة  اأمامها  و  غامق  بخط  عربية  باحرف  للعلوم" مكتوبة  دبي  " جممع  عبارة  العالمة من  تتكون  و�صف العالمة:  
مميزة حلبلي احلم�س النووي.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد  امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م املودعة حتت رقم:  260876 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لالإ�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات التعليم؛ خدمات التدريب؛ توفري مرافق التدريب يف جمال الفنادق وال�صيافة؛ توفري دور احل�صانة؛ 
خدمات الرتفيه؛ الأن�صطة الريا�صية والثقافية؛ توفري �صالت التدريبات الريا�صية )اجلمنازيوم( والنوادي 
ال�صحية؛ توفري مالعب اجلولف؛ توفري ت�صهيالت التن�س؛ توفري ت�صهيالت برك ال�صباحة؛ ترتيب واإدارة 
املوؤمترات والجتماعات واملعار�س واجلل�صات التدريبية وور�س العمل والجتماعات الر�صمية واملحا�صرات؛ 
تنظيم واإدارة املعار�س التجارية لالأن�صطة التعليمية والتدريبية والرتفيهية والريا�صية والثقافية؛ توفري 
حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ن�صر الكتب؛ توفري ت�صهيالت ال�صينما؛ توفري الت�صهيالت 
الت�صجيل  �صتوديوهات  خدمات  ال�صتجمام؛  ت�صهيالت  توفري  البولنغ؛  زقاق  ت�صهيالت  توفري  الريا�صية؛ 
�صتوديوهات  خدمات  الت�صجيل؛  �صتوديوهات  ت�صهيالت  توفري  الأف���الم؛  �صتوديوهات  خدمات  ال�صوتي؛ 
فيما  املعلومات  توفري  الت�صجيل؛  �صتوديوهات  تاأجري  والراديو؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم  الت�صجيل 

يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة.
الواق�عة بالفئة:  41

و  غامق  بخط  عربية  ب��اح��رف  للعلوم" مكتوبة  دب��ي  " جممع  ع��ب��ارة  م��ن  العالمة  و�صف العالمة:  تتكون 
اأمامها �صورة مميزة حلبلي احلم�س النووي.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد  امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  260999 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
الورق واملنتجات الورقية؛ الكرتون ومنتجات الكرتون؛ الكتيبات؛ الن�صرات الإعالنية؛ الكرا�صات؛ التقاومي؛ 
دورية؛  اإخبارية  ن�صرات  الر�صائل؛  الل�صاقات؛  الدعوات؛  التهنئة؛  بطاقات  املل�صقات؛  النماذج؛  البطاقات؛ 
الدفاتر؛ دفاتر قطع القرطا�صية؛ ورق ن�صاف؛ دفاتر املذكرات واملواعيد؛ ال�صور الفوتوغرافية؛ الألبومات؛ 
الكبرية؛  الإع��الن��ات  الربيدية؛  البطاقات  املفهر�صة؛  امللفات  امللفات؛  الر�صائل؛  اأرف��ف  اليوميات؛  دفاتر 
الكتب؛  الكتب؛ مواد جتليد  الدوريات؛  ال�صحف؛  املطبوعات؛  الكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  التذاكر؛ 
)عدا  املكتبية  واللوازم  الأدوات  الكتالوجات؛  املجالت؛  الن�صرات؛  اليومية؛  ال�صحف  املطبوعة؛  املن�صورات 
اأق���الم احل��رب اجلاف؛  اأق���الم الر�صا�س الآل��ي��ة؛  اأق���الم اللباد؛  اأق���الم الر�صا�س؛  اأق���الم احل��رب؛  الأث����اث(؛ 

امل�صاطر؛ املماحي؛ ثقالت الورق.    
 الواق�عة بالفئة:  16 

" مدينة دبي الأكادميية العاملية" مكتوبة باأحرف عربية بخط  و�صف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة 
غامق و اأمامها �صعار لدرع .

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  261000 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
العقارات  وتاأجري  �صوؤون  وت�صيري  اإدارة  خدمات  وال�صكنية؛  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
وال�صقق  لل�صقق  بالن�صبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  خدمات  ال�صكنية؛  والعقارات  التجارية 
الفندقية والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�صناعية 
خدمات  الإيجار؛  وفيالت  و�صقق  الفندقية  ال�صقق  اإدارة  للم�صتاأجرين؛  الإدارة  خدمات  الت�صوق؛  وقرى  الت�صوق  ومراكز 
املالية؛  الأم��وال؛ اخلدمات  روؤو���س  ا�صتثمارات  العقارات؛  الإيجارات؛ خدمات تثمني  العقارية؛ خدمات حت�صيل  الو�صاطة 
ال�صتثمار يف  ال�صناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�صتثمار اجلماعي؛ خدمات  ال�صتثمار؛ خدمات  الأ�صول؛ خدمات  اإدارة  خدمات 
التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  البنكية؛  اخلدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛  ال�صناديق  خدمات  الأ�صهم؛ 
العقاري؛ خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�صتثمار العقاري؛ خدمات الو�صاطة العقارية؛ 
وا�صتمالك  واختيار  تقييم  الأرا���ص��ي؛  ا�صتمالك  خدمات  وحتديدا  الأرا���ص��ي  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات 
العقارات لأغرا�س التطوير وال�صتثمار؛ �صراء الأرا�صي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة.  
 36  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة " مدينة دبي الأكادميية العاملية" مكتوبة باأحرف عربية بخط غامق و اأمامها  و�صف العالمة:  
�صعار لدرع .

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  261001 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اإدارة م�صاريع الت�صييد والتطوير العقاري؛ تق�صيم الأرا�صي  خدمات الت�صييد؛ خدمات التطوير العقاري؛ 
خدمات  ال��ع��ق��ارات؛  �صيانة  وال�صكنية؛  التجارية  للغايات  املجمعات  ت�صييد  والتجارية؛  ال�صكنية  للغايات 
تركيب  املباين؛  ه��دم  املباين؛  ت�صييد  على  الإ���ص��راف  املباين؛  وتزيني  وترميم  وجتديد  تنظيف  الرتكيب؛ 
الطرق؛  ر�صف  الأنابيب؛  خطوط  و�صيانة  ت�صييد  اخلامات؛  ا�صتخراج  املوانئ؛  ت�صييد  امل�صاعد؛  واإ�صالح 
توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب 

�صبكة حا�صوب عامة.  
 الواق�عة بالفئة:  37 

" مدينة دبي الأكادميية العاملية" مكتوبة باأحرف عربية بخط  و�صف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة 
غامق و اأمامها �صعار لدرع .

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  261002 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات التعليم والتهذيب؛ خدمات التدريب؛ توفري مرافق التدريب للفنادق و�صناعة ال�صيافة؛ توفري خدمات مدار�س 
توفري  ال�صحية؛  والنوادي  اللياقة  توفري مرافق جمنازيوم  والثقافية؛  الريا�صية  الأن�صطة  الرتفيه؛  احل�صانة؛ خدمات 
مرافق مالعب اجلولف؛ توفري مرافق التن�س؛ توفري مرافق برك ال�صباحة؛ تنظيم واإجراء املوؤمترات واللقاءات واملعار�س 
والدورات التدريبية وور�س العمل والجتماعات واملحا�صرات؛ توفري حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ن�صر 
الكتب؛ توفري مرافق ال�صينما؛ توفري املرافق الريا�صية؛ توفري مرافق اأزقة البولينج؛ توفري مرافق ال�صتجمام؛ خدمات 
الت�صجيل؛ خدمات  اأ�صتوديوهات  مرافق  توفري  املتحركة؛  الأفالم  اأ�صتوديوهات  ال�صوتي؛ خدمات  الت�صجيل  اأ�صتوديوهات 
اأ�صتوديوهات الت�صجيل لالأفالم والتلفزيون والفيديو والراديو؛ تاأجري اأ�صتوديوهات الت�صجيل؛ توفري املعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة.  
 41  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة " مدينة دبي الأكادميية العاملية" مكتوبة باأحرف عربية بخط غامق و اأمامها  و�صف العالمة:  
�صعار لدرع .

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م املودعة حتت رقم:  260879 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لالإ�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م
وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات البحث والتطوير لالآخرين؛ البحث والتطوير فيما يخ�س الإن�صاء، املباين، الكيمياء، برامج احلا�صوب، 
معاجلة البيانات، الدرا�صة الإح�صائية لل�صكان، حماية البيئة، ال�صحة، ال�صناعة، الهند�صة، املعادن، املوارد املعدنية، 
موارد الطاقة، ال�صيدلة، التقنية البيولوجية، التقنية البيولوجية الزراعية، التقنية البيولوجية ال�صناعية، 
البيولوجية،  البيولوجية احليوانية والبحرية، علم الأخالق  التقنية  النبات،  ال�صرعي،  العلوم، علم الطب 

 التقنية، و�صائل الإعالم، الرعاية ال�صحية، ال�صتثمار، الأمن والرتبية، خدمات املختربات. 
الواق�عة بالفئة:  42

و  غامق  بخط  عربية  ب��اح��رف  للعلوم" مكتوبة  دب��ي  " جممع  ع��ب��ارة  م��ن  العالمة  و�صف العالمة:  تتكون 
اأمامها �صورة مميزة حلبلي احلم�س النووي.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد  امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م املودعة حتت رقم:  260864 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لالإ�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
العقارات  وتاأجري  �صوؤون  وت�صيري  اإدارة  خدمات  وال�صكنية؛  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
وال�صقق  لل�صقق  بالن�صبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  خدمات  ال�صكنية؛  والعقارات  التجارية 
الفندقية والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�صناعية 
خدمات  الإيجار؛  وفيالت  و�صقق  الفندقية  ال�صقق  اإدارة  للم�صتاأجرين؛  الإدارة  خدمات  الت�صوق؛  وقرى  الت�صوق  ومراكز 
املالية؛  الأم��وال؛ اخلدمات  روؤو���س  ا�صتثمارات  العقارات؛  الإيجارات؛ خدمات تثمني  العقارية؛ خدمات حت�صيل  الو�صاطة 
ال�صتثمار يف  ال�صناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�صتثمار اجلماعي؛ خدمات  ال�صتثمار؛ خدمات  الأ�صول؛ خدمات  اإدارة  خدمات 
التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  البنكية؛  اخلدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛  ال�صناديق  خدمات  الأ�صهم؛ 
الو�صاطة  خ��دم��ات  ال��ع��ق��اري؛  ال�صتثمار  خ��دم��ات  العقارية؛  املحافظ  اإدارة  وخ��دم��ات  ال��ع��ق��ارات  اإدارة  خ��دم��ات  ال��ع��ق��اري؛ 
واختيار  تقييم  الأرا���ص��ي؛  ا�صتمالك  خدمات  وحت��دي��دا  الأرا���ص��ي  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛ 
بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  لتاأجريها؛  الأرا���ص��ي  ���ص��راء  وال�صتثمار؛  التطوير  لأغ��را���س  ال��ع��ق��ارات  وا�صتمالك 

 هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة. 
36 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة " DUBAI SCIENCE PARK" مكتوبة باللغة الإجنليزية بخط  و�صف العالمة:  
غامق  و اأمامها   �صورة مميزة حلبلي احلم�س النووي.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد  امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م املودعة حتت رقم:  260866 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لالإ�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م
وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
توفري  ال�صيافة؛  للفنادق و�صناعة  التدريب  توفري مرافق  التدريب؛  والتهذيب؛ خدمات  التعليم  خدمات 
جمنازيوم  مرافق  توفري  والثقافية؛  الريا�صية  الأن�صطة  الرتفيه؛  خدمات  احل�صانة؛  م��دار���س  خدمات 
برك  مرافق  توفري  التن�س؛  مرافق  توفري  اجل��ول��ف؛  مالعب  مرافق  توفري  ال�صحية؛  وال��ن��وادي  اللياقة 
والجتماعات  العمل  وور���س  التدريبية  وال��دورات  واملعار�س  واللقاءات  املوؤمترات  واإج��راء  تنظيم  ال�صباحة؛ 
ال�صينما؛  الكتب؛ توفري مرافق  ن�صر  الطابع اخلا�س؛  ذات  املالهي واحلدائق  واملحا�صرات؛ توفري حدائق 
اأ�صتوديوهات  خدمات  ال�صتجمام؛  مرافق  توفري  البولينج؛  اأزق��ة  مرافق  توفري  الريا�صية؛  املرافق  توفري 
الت�صجيل ال�صوتي؛ خدمات اأ�صتوديوهات الأفالم املتحركة؛ توفري مرافق اأ�صتوديوهات الت�صجيل؛ خدمات 
توفري  الت�صجيل؛  اأ�صتوديوهات  تاأجري  وال��رادي��و؛  والفيديو  والتلفزيون  لالأفالم  الت�صجيل  اأ�صتوديوهات 
املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب 

عامة. 
الواق�عة بالفئة:  41 

باللغة  مكتوبة   "DUBAI SCIENCE PARK " ع��ب��ارة  م��ن  العالمة  و�صف العالمة:  تتكون 
الإجنليزية بخط غامق  و اأمامها   �صورة مميزة حلبلي احلم�س النووي.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد  امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م املودعة حتت رقم:  260870 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لالإ�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
برامج  الكيمياء،  امل��ب��اين،  الإن�����ص��اء،  يخ�س  فيما  والتطوير  البحث  لالآخرين؛  والتطوير  البحث  خدمات 
الهند�صة،  ال�صناعة،  ال�صحة،  البيئة،  حماية  لل�صكان،  الإح�صائية  الدرا�صة  البيانات،  معاجلة  احلا�صوب، 
املعادن، املوارد املعدنية، موارد الطاقة، ال�صيدلة، التقنية البيولوجية، التقنية البيولوجية الزراعية، التقنية 
البيولوجية ال�صناعية، العلوم، علم الطب ال�صرعي، النبات، التقنية البيولوجية احليوانية والبحرية، علم 
خدمات  والرتبية،  الأم��ن  ال�صتثمار،  ال�صحية،  الرعاية  الإع���الم،  و�صائل  التقنية،  البيولوجية،  الأخ��الق 

املختربات. 
الواق�عة بالفئة:  42

باللغة  مكتوبة   "DUBAI SCIENCE PARK " ع��ب��ارة  م��ن  العالمة  و�صف العالمة:  تتكون 
الإجنليزية بخط غامق  و اأمامها   �صورة مميزة حلبلي احلم�س النووي.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد  امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  261003 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
برامج  الكيمياء،  امل��ب��اين،  الإن�����ص��اء،  يخ�س  فيما  والتطوير  البحث  لالآخرين؛  والتطوير  البحث  خدمات 
الهند�صة،  ال�صناعة،  ال�صحة،  البيئة،  حماية  لل�صكان،  الإح�صائية  الدرا�صة  البيانات،  معاجلة  احلا�صوب، 
املعادن، املوارد املعدنية، موارد الطاقة، ال�صيدلة، التقنية البيولوجية، التقنية البيولوجية الزراعية، التقنية 
البيولوجية ال�صناعية، العلوم، علم الطب ال�صرعي، النبات، التقنية البيولوجية احليوانية والبحرية،  علم 
خدمات  والرتبية،  الأم��ن  ال�صتثمار،  ال�صحية،  الرعاية  الإع���الم،  و�صائل  التقنية،  البيولوجية،  الأخ��الق 

املختربات.   
 الواق�عة بالفئة:  42 

" مدينة دبي الأكادميية العاملية" مكتوبة باأحرف عربية بخط  و�صف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة 
غامق و اأمامها �صعار لدرع .

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  260992 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
والأدوات  والأجهزة  وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
الب�صرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والتعليم؛ اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ 
كا�صيتات  البيانات؛  ملعاجلة  حا�صوبية  واأجهزة  معدات  ت�صجيل؛  اأقرا�س  مغناطي�صية؛  بيانات  حامالت  ال�صور؛  اأو  ال�صوت 
�صمعية م�صبقية الت�صجيل وكا�صيتات ب�صرية م�صبقة الت�صجيل واأ�صرطة �صمعية م�صبقة الت�صجيل واأ�صرطة ب�صرية م�صبقة 
حتتوي  وجميعها  الت�صجيل  م�صبقة  راي  بلو  واأقرا�س  الت�صجيل  م�صبقة  ال�صتعمالت  متعددة  رقمية  واأقرا�س  الت�صجيل 
على اأفالم وبرامج تليفزيونية؛ اأقرا�س مدجمة م�صبقة الت�صجيل واأ�صطوانات فونوغراف حتتوي على مو�صيقى؛ برامج 
اأقرا�س ذاكرة القراءة فقط املدجمة التي حتتوي على اأفالم وبرامج تليفزيونية؛ برجميات اأنظمة ت�صغيل احلا�صوب؛ برامج 
املتعددة  الو�صائط  برجميات  برامج  تليفيزونية؛  وبرامج  اأف��الم  على  حتتوي  التي  الت�صجيل  م�صبقة  احلا�صوب  برجميات 
الإلكرتونية  املن�صورات  الألعاب؛  لت�صغيل  التفاعلية  املتعددة  الو�صائط  برجميات  والرتفيه؛  والتعليم  لالأعمال  التفاعلية 

املبا�صرة. 
 9  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة " مدينة دبي الأكادميية العاملية" مكتوبة باأحرف عربية بخط غامق و اأمامها  و�صف العالمة:  
�صعار لدرع .

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  261005 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اإدارة  والإع��الن؛ خدمات  الدعاية  وك��الت  والع��الن؛ خدمات  الدعاية  الأعمال(؛ خدمات  )امل�صاعدة يف  التجميع  خدمات 
وال�صت�صارات  التجارية  الأعمال  اإدارة  الأعمال؛  تقييم  التجارية؛  الأعمال  اإدارة  يف  امل�صاعدة  خدمات  التجارية؛  الأعمال 
اإدارة الأعمال  اإدارة الأعمال )لالآخرين(؛ امل�صاعدة يف  اإدارة اأعمال امل�صاريع؛  اإدارة الأعمال التجارية للفنادق؛  التنظيمية؛ 
البيع بالتجزئة؛  اأ�صواق  العامة؛ ت�صغيل  الت�صويق؛ خدمات الدعاية والإعالن والعالقات  ال�صناعية؛ خدمات  اأو  التجارية 
الإعالنية؛  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  املعار�س  تنظيم  ال�صناعية؛  الأعمال  اإدارة  لالآخرين؛  تاأمني  اأو  توفري  خدمات 
تاأجري امل�صاحات الإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية والعالن؛ خدمات التجميع )امل�صاعدة يف الأعمال(؛ بيع العقارات باملزاد 
العلني؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �صبكة 

حا�صوب عامة.  
 35  الواق�عة بالفئة:  

باللغة  " مكتوبة   DUBAI KNOWLEDGE PARK " ع��ب��ارة   م��ن  ال��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�صف العالمة:  
الإجنليزية بخط غامق و اأمامها �صعار لثالثة اأن�صاف دائرة .

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  261006 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
العقارات  وتاأجري  �صوؤون  وت�صيري  اإدارة  خدمات  وال�صكنية؛  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
وال�صقق  لل�صقق  بالن�صبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  خدمات  ال�صكنية؛  والعقارات  التجارية 
الفندقية والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�صناعية 
خدمات  الإيجار؛  وفيالت  و�صقق  الفندقية  ال�صقق  اإدارة  للم�صتاأجرين؛  الإدارة  خدمات  الت�صوق؛  وقرى  الت�صوق  ومراكز 
املالية؛  الأم��وال؛ اخلدمات  روؤو���س  ا�صتثمارات  العقارات؛  الإيجارات؛ خدمات تثمني  العقارية؛ خدمات حت�صيل  الو�صاطة 
ال�صتثمار يف  ال�صناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�صتثمار اجلماعي؛ خدمات  ال�صتثمار؛ خدمات  الأ�صول؛ خدمات  اإدارة  خدمات 
التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  البنكية؛  اخلدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛  ال�صناديق  خدمات  الأ�صهم؛ 
العقاري؛ خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�صتثمار العقاري؛ خدمات الو�صاطة العقارية؛ 
وا�صتمالك  واختيار  تقييم  الأرا���ص��ي؛  ا�صتمالك  خدمات  وحتديدا  الأرا���ص��ي  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات 
العقارات لأغرا�س التطوير وال�صتثمار؛ �صراء الأرا�صي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة.    
 36  الواق�عة بالفئة:  

باللغة  " مكتوبة   DUBAI KNOWLEDGE PARK " ع��ب��ارة   م��ن  ال��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�صف العالمة:  
الإجنليزية بخط غامق و اأمامها �صعار لثالثة اأن�صاف دائرة .

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  261010 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات التعليم والتهذيب؛ خدمات التدريب؛ توفري مرافق التدريب للفنادق و�صناعة ال�صيافة؛ توفري خدمات مدار�س 
توفري  ال�صحية؛  والنوادي  اللياقة  توفري مرافق جمنازيوم  والثقافية؛  الريا�صية  الأن�صطة  الرتفيه؛  احل�صانة؛ خدمات 
مرافق مالعب اجلولف؛ توفري مرافق التن�س؛ توفري مرافق برك ال�صباحة؛ تنظيم واإجراء املوؤمترات واللقاءات واملعار�س 
والدورات التدريبية وور�س العمل والجتماعات واملحا�صرات؛ توفري حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ن�صر 
الكتب؛ توفري مرافق ال�صينما؛ توفري املرافق الريا�صية؛ توفري مرافق اأزقة البولينج؛ توفري مرافق ال�صتجمام؛ خدمات 
الت�صجيل؛ خدمات  اأ�صتوديوهات  مرافق  توفري  املتحركة؛  الأفالم  اأ�صتوديوهات  ال�صوتي؛ خدمات  الت�صجيل  اأ�صتوديوهات 
اأ�صتوديوهات الت�صجيل لالأفالم والتلفزيون والفيديو والراديو؛ تاأجري اأ�صتوديوهات الت�صجيل؛ توفري املعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة.
 41  الواق�عة بالفئة:  

باللغة  " مكتوبة   DUBAI KNOWLEDGE PARK " ع��ب��ارة   م��ن  ال��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�صف العالمة:  
الإجنليزية بخط غامق و اأمامها �صعار لثالثة اأن�صاف دائرة .

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  261014 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
برامج  الكيمياء،  امل��ب��اين،  الإن�����ص��اء،  يخ�س  فيما  والتطوير  البحث  لالآخرين؛  والتطوير  البحث  خدمات 
الهند�صة،  ال�صناعة،  ال�صحة،  البيئة،  حماية  لل�صكان،  الإح�صائية  الدرا�صة  البيانات،  معاجلة  احلا�صوب، 
املعادن، املوارد املعدنية، موارد الطاقة، ال�صيدلة، التقنية البيولوجية، التقنية البيولوجية الزراعية، التقنية 
البيولوجية ال�صناعية، العلوم، علم الطب ال�صرعي، النبات، التقنية البيولوجية احليوانية والبحرية،  علم 
خدمات  والرتبية،  الأم��ن  ال�صتثمار،  ال�صحية،  الرعاية  الإع���الم،  و�صائل  التقنية،  البيولوجية،  الأخ��الق 

املختربات. 
 الواق�عة بالفئة:  42 

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة  " DUBAI KNOWLEDGE PARK " مكتوبة 
باللغة الإجنليزية بخط غامق و اأمامها �صعار لثالثة اأن�صاف دائرة .

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  261015 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اإدارة  والإع��الن؛ خدمات  الدعاية  وك��الت  والع��الن؛ خدمات  الدعاية  الأعمال(؛ خدمات  )امل�صاعدة يف  التجميع  خدمات 
وال�صت�صارات  التجارية  الأعمال  اإدارة  الأعمال؛  تقييم  التجارية؛  الأعمال  اإدارة  يف  امل�صاعدة  خدمات  التجارية؛  الأعمال 
اإدارة الأعمال  اإدارة الأعمال )لالآخرين(؛ امل�صاعدة يف  اإدارة اأعمال امل�صاريع؛  اإدارة الأعمال التجارية للفنادق؛  التنظيمية؛ 
البيع بالتجزئة؛  اأ�صواق  العامة؛ ت�صغيل  الت�صويق؛ خدمات الدعاية والإعالن والعالقات  ال�صناعية؛ خدمات  اأو  التجارية 
الإعالنية؛  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  املعار�س  تنظيم  ال�صناعية؛  الأعمال  اإدارة  لالآخرين؛  تاأمني  اأو  توفري  خدمات 
تاأجري امل�صاحات الإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية والعالن؛ خدمات التجميع )امل�صاعدة يف الأعمال(؛ بيع العقارات باملزاد 
العلني؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �صبكة 

حا�صوب عامة. 
 35  الواق�عة بالفئة:  

�صعار  اأمامها  و  باأحرف عربية بخط غامق  للمعرفة" مكتوبة  دبي  "جممع  عبارة  العالمة من  تتكون  و�صف العالمة:  
لثالثة اأن�صاف دائرة .

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   املودعة حتت رقم:  261016 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
العقارات  وتاأجري  �صوؤون  وت�صيري  اإدارة  خدمات  وال�صكنية؛  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
وال�صقق  لل�صقق  بالن�صبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  خدمات  ال�صكنية؛  والعقارات  التجارية 
الفندقية والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�صناعية 
خدمات  الإيجار؛  وفيالت  و�صقق  الفندقية  ال�صقق  اإدارة  للم�صتاأجرين؛  الإدارة  خدمات  الت�صوق؛  وقرى  الت�صوق  ومراكز 
املالية؛  الأم��وال؛ اخلدمات  روؤو���س  ا�صتثمارات  العقارات؛  الإيجارات؛ خدمات تثمني  العقارية؛ خدمات حت�صيل  الو�صاطة 
ال�صتثمار يف  ال�صناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�صتثمار اجلماعي؛ خدمات  ال�صتثمار؛ خدمات  الأ�صول؛ خدمات  اإدارة  خدمات 
التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  البنكية؛  اخلدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛  ال�صناديق  خدمات  الأ�صهم؛ 
العقاري؛ خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�صتثمار العقاري؛ خدمات الو�صاطة العقارية؛ 
وا�صتمالك  واختيار  تقييم  الأرا���ص��ي؛  ا�صتمالك  خدمات  وحتديدا  الأرا���ص��ي  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات 
العقارات لأغرا�س التطوير وال�صتثمار؛ �صراء الأرا�صي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة.
 36  الواق�عة بالفئة:  

�صعار  اأمامها  و  باأحرف عربية بخط غامق  للمعرفة" مكتوبة  دبي  "جممع  عبارة  العالمة من  تتكون  و�صف العالمة:  
لثالثة اأن�صاف دائرة .

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  اإبريل 2017 العدد 11996



    
يعتذر لزوجته باإعالن على �شحيفة 

ال�صحف  اإح���دى  يف  ال�صابقة  لزوجته  اع��ت��ذاًرا  م�صري  زوج  ق��دم 
ح�صن  على  ال�صكر  لها  ق��دم  كما  حقها،  يف  اق��رتف��ه  عما  املحلية، 

تربيتها لأطفالهما الأربعة الذكور.
وفوجئ قراء ال�صحف يف م�صر بن�صر م�صاحة حتت عنوان اعتذار 
جاء فيه: اأعتذر اأنا عماد حممد اأحمد ملامه لل�صيدة الفا�صلة منال 
اأي  ع��ن  اأولدي  واأم  ال�صابقة  زوج��ت��ي  عبداحلميد،  ���ص��ويف  ق��رين 
خطاأ ارتكبته يف حقها �صواء قوًل اأو فعاًل واأتقدم بخال�س ال�صكر 
تربية  يف  وتفانيها  جمهوداتها  على  الكرمي  ل�صخ�صها  والتقدير 
اهلل  �صائاًل  وعمرو،  وعبدالرحمن  وحممد  اأحمد  اأولدي  ورعاية 
واأثار  التوفيق.  ودوام  والعافية  ال�صحة  عليها  يدمي  اأن  وجل  عز 
العتذار حالة من اجلدل عرب مواقع التوا�صل الجتماعي، حيث 
اعتربه بع�س ال�صباب �صهامة واعرتاًفا باجلميل لزوجته دون حرج 
الزوج  من  انك�صاًرا  الفتيات  اعتربته  فيما  يومية،  �صحيفة  عرب 

واحتياجه لزوجته فاأراد اأن يبادر مب�صاحلتها عرب هذا العتذار.

رجل ي�شابق املرتو
اأف�صل و�صيلة للتجول يف املدن املزدحمة  اأن املرتو  يعتقد البع�س 
اأنه قادر على  اأثبت  اأمريكياً  اأن �صاباً  اإل  مع حركة املرور الكثيفة، 
هزمية املرتو يف نيويورك، بعد اأن متكن من اجلري بني حمطتني، 

والو�صول حلظة فتح اأبواب القطار.
ويف التجربة التي قامت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية بت�صويرها، 
�صابق ريت�س هاري�س )32 عاماً( مرتو نيويورك بني وول �صرتيت 
وباولني غرين، وذلك ليثبت اأن املرتو و�صيلة نقل بطيئة، باملقارنة 

مع و�صائل النقل الأخرى.
وما اإن و�صل املرتو اإىل حمطة وول �صرتيت، حتى انطلق هاري�س 
اأن  وا�صتطاع  التالية،  املحطة  باجتاه  ال�صارع  املحطة يف  يعدو من 
امل��رتو يف حمطة  نف�س  وق��ت قيا�صي، ومتكن من �صعود  ي�صل يف 
باولني غرين. ويقول هاري�س وهو مدير فني يعي�س يف نيويورك 
ب�صكل متقطع منذ �صنوات اإنه نادراً ما يلجاأ اإىل ا�صتخدام املرتو، 
ذل��ك ي�صتخدم  ط��وي��اًل، وب��دًل من  اأن��ه ي�صتغرق وقتاً  لأن��ه يعتقد 

ال�صيارة اأو يعدو على قدميه من مكان اإىل اآخر.
اأ���ص��رع م��ن املرتو  وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ه��اري�����س ل ي��ج��ري ب�صكل 
من  والن��ط��الق  الأب���واب  وفتح  التوقف  عمليات  اأن  اإل  بالتاأكيد، 
جديد جتعل من املرتو و�صيلة نقل بطيئة، مما منح هاري�س الوقت 

الكايف لهزميته يف ال�صباق. 

متزلج يختفي بزوبعة ثلجية 
تداولت العديد من مواقع التوا�صل الجتماعي ت�صجياًل م�صوراً 
�صادماً يظهر زوبعة ثلجية عاتية وهي تلتهم اأحد املتزجلني على 
الثلج. ن�صر بريت �صوديرهومل مقطع فيديو على موقع يوتيوب 
داخل  يختفي  وه��و  ب��و���س  جا�صتني  �صديقه  يظهر  الإل���ك���رتوين 
زوبعة ثلجية اأثناء قيامه بالتزلج بالقرب من منتجع ليك لوي�س 
للتزلج يف مقاطعة األربيتا الكندية. وقال �صوديرهومل معلقاً على 
مبا�صرة،  بو�س  بعد  الثلجية  الزوبعة  عرب  تزجلت  لقد  احل��ادث: 
وكانت  عاتية،  ري��اح  اكتنفتني  لقد  بالفعل.  مريعة  جتربة  كانت 
الثلوج تلطم وجهي بقوة. واأ�صاف: كانت الثلوج ت�صاقطت بغزارة 
ال�صابق، وهذا ما ت�صبب بن�صوء زوبعة قوية، لقد �صعرت  اليوم  يف 
باأين حمظوظ لأين كنت يف املكان وقت ن�صوء الزوبعة ومتكنت من 
خو�س هذه املغامرة مع �صديقي.  من اجلدير بالذكر اأن املغامرين 
بو�س و�صوديرهومل مل ي�صابا باأي اأذى جراء هذه التجربة الفريدة 

من نوعها، وفقاً ملا ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.   
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

االأرملة التي ورثت 67 مليون ريال
ال�صعودي  الأع��م��ال  رج��ل  تركة  للبدء يف ح�صر  املقبل  ال�صهر  بجدة منت�صف  ال�صخ�صية  الأح���وال  ح��ددت حمكمة 
ال�صهري الذي تزوج ب�صابة �صورية �صراً قبل وفاته ب�صهر واحد، وذلك متهيدا لتوزيعها على الورثة ال�صرعيني، والتي 

تتنوع بني عقارات واأموال منقولة وغري منقولة.
وبدورها تقدمت الأرملة ال�صورية ال�صابة، بدعوى ق�صائية جديدة ملحكمة الأحوال ال�صخ�صية للمطالبة بن�صيبها 

من الإرث، والذي يقدر بنحو 67 مليون ريال، وذلك بعد ح�صولها على حكم ق�صائي يثبت زواجها منه.
واأو�صح م�صدر ق�صائي وفقا ل�لمدينة، اأن الدعوى اجلديدة لالأرملة ال�صورية هي خطوة متعارف عليها يف مثل تلك 
الق�صايا املتعلقة بالإرث متهيدا للح�صول على ن�صيبها، م�صريا اإىل اأحقيتها باملطالبة باحلجز التحفظي على هذه 

الأمالك واملطالبة بتعيني حار�س ق�صائي لإدارتها حتى انتهاء ق�صيتها.
باملرياث،  املطالبة  للتنازل عن  ريال  األف   200 ال�صورية  الأرملة  منح  رف�صوا  ال�صعودي  الأعمال  رجل  اأبناء  وكان 
اإىل �صقق  اإ�صافة  600 مليون ريال،  البالغة  فرفعت ق�صية ح�صلت مبوجبها على حكم ب�صمها للورثة يف الروة 

واأرا�س وحمال جتارية.
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الق�شاء يجيز موت ر�شيع »بكرامة«
م�صاب  ر�صيع  معاجلة  ع��ن  بالتوقف  لأط��ب��اء  بريطانية  حمكمة  اأج���ازت 
يريدون  الذين  اأهله  ل��راأي  خالفاً  "بكرامة"،  مي��وت  وتركه  ن��ادر  مبر�س 
بحزن  فرن�صي�س  نيكول�س  القا�صي  واعترب  املتحدة.  الوليات  يف  عالجه 
اإبقاء  ع��ن  يتوقفوا  اأن  الأط��ب��اء  على  ينبغي  اأن��ه  تامة  بقناعة  لكن  �صديد 
الر�صيع ت�صاريل غارد على قيد احلياة ب�صكل ا�صطناعي. فالر�صيع البالغ 
من العمر ثمانية اأ�صهر يعاين من مر�س جيني نادر يوؤثر ب�صكل كبري على 
منو دماغه.  وبح�صب خرباء اأخذت املحكمة براأيهم، لن ُي�صف الطفل يوماً 
ا�صتهجاناً  غ��ارد،  وكري�س  يات�س  ك��وين  الطفل،  وال��دا  و�صرخ  مر�صه.  من 
عند تالوة القا�صي احلكم. وكان اأطباء م�صت�صفى غريت اأورموند �صرتيت 
اأن ت�صمح لهم  هو�صبيتال يف لندن حيث يعالج الر�صيع قد �صاألوا املحكمة 

بوقف الأجهزة التي تبقي ت�صاريل على قيد احلياة بطريقة ا�صطناعية.
وقال القا�صي اأود اأن اأ�صكر والدي ت�صاريل على احلملة اجلبارة التي قاما 
بها با�صمه واأريد اأن اأثني خ�صو�صاً على تفانيهما الكبري من اأجل طفلهما 
امل�صت�صفى لالطالع على و�صع  �صخ�صياً  القا�صي قد ق�صد  وكان   . الرائع 

الطفل.
ليخ�صع  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  ابنهما  ا�صطحاب  ياأمالن  ال��وال��دان  وك��ان 
لعالج قيد التجربة ملداواة مر�صه اجليني. وهما قد جمعا اأكر من 1.2 

مليون جنيه حواىل 1.4 مليون يورو على الإنرتنت لتمويل عالجه.

تخ�شع لعملية الإعادة عينيها اإىل مكانهما
اأمريكية لعملية جراحية لإعادة كرتي عينيها اجلاحظتني  خ�صعت امراأة 

اإىل مكانهما، وذلك بعد اأن حذر الأطباء من احتمال فقدانها للب�صر.
تعاين  والتي  عاماً(   34( اأبوبكر  موين  لل�صيدة  جراحية  عملية  واأجريت 
من حالة نادرة جعلت عينيها جتحظان ب�صكل كبري اإىل اخلارج، مما حولها 
اإىل مثار �صخرية للكثريين، وكان الأطفال يخافون من مظهرها، بح�صب 

�صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وكان الأطباء قد �صخ�صوا اإ�صابة موين مبر�س جرييز، وهو ا�صطراب يف 
العملية اجلراحية  و�صاعدت  العينني،  ب��اأورام حول  يت�صبب  الدرقية  الغدة 
�صعيدة  الطبيعي، مما جعل موين  اإىل مكانهما  العينني  اإع��ادة كرتي  على 
مبظهرها اجلديد. ونتيجة حلالتها، عانت موين اأي�صاً من نوبات �صديدة 
اأنها  لدرجة  الأحيان  بع�س  يف  قوية  النوبات  هذه  وكانت  القلب،  خلفقان 
كادت ت�صقط مغ�صياً عليها عدة مرات، ونقلت اإىل امل�صت�صفى وهي يف حالة 
الغدة  م�صتويات  اأن  والختبارات  الفحو�صات  وك�صفت  اإحداها،  يف  خطرية 

الدرقية لديها كانت مرتفعة.
وقالت موين تعليقاً على العملية اجلراحية كانت من اأف�صل القرارات التي 
اتخذتها يف حياتي، حيث مل ت�صاعد فقط على حت�صني مظهري، بل خففت 

من ال�صغط اأي�صاً على عينّي.

�شحابة غريبة تثري 
القلق يف مان�ش�شرت 
اأده�������ص���ت ���ص��ح��اب��ة ع���م���ودي���ة ذات 
�صماء  ظ��ه��رت يف  غ���ري���ب،  ���ص��ك��ل 
الربيطانية،  مان�ص�صرت  مدينة 
علماء الأر�صاد اجلوية الذين مل 
يتمكنوا من تف�صري �صبب ت�صكلها 

على هذا النحو. 
غريبة  ع��م��ودي��ة  �صحابة  ظ��ه��رت 
ال�صكل يف �صماء مدينة مان�ص�صرت 
الأربعاء  ظهر  بعد  الربيطانية 
ال��ذي حري علماء  الأم��ر  املا�صي، 
الأر����ص���اد اجل��وي��ة، ودف���ع الكثري 
التوا�صل  من م�صتخدمي مواقع 
�صبب  ح��ول  للتكهن  الجتماعي 

ت�صكلها بهذه الطريقة. 
علماء  م���ن  ال��ع��دي��د  ي��ق��ت��ن��ع  ومل 
الأر���ص��اد اجلوية ب��اأن ما ظهر يف 
حيث  بالفعل،  �صحابة  ال�����ص��ورة، 
قالوا باأن الأمر يحتاج اإىل املزيد 

من الدرا�صة. 
وبح�صب ما ورد يف �صحيفة ديلي 
خرباء  ق��ال  الربيطانية،  م��ريور 
الطق�س يف موقع وي�صيك�س ويذر 
باأن  اجل��وي��ة،  ب��الأر���ص��اد  املخت�س 
م���ا ظ��ه��ر يف ال�������ص���ورة ق���د يكون 
���ص��ح��اب��ة دخ��ان��ي��ة ت��رك��ه��ا حمرك 

اإحدى الطائرات النفاثة. 
وذك��ر اخلبري يف تغريدة له على 
موقع تويرت: اأعتقد باأن ال�صحابة 
لي�صت اإل �صحابة دخانية ت�صببت 

بها طائرة نفاثة.

»ولفرين« املهدد باالإنقرا�ض 
يرزق ب�شغرية 

متكن حيوان اللقام ولفرين اآكل اللحوم الذي 
الع�صر  البارد منذ  املناخ  اقت�صرت حياته على 
اجلليدي الأخ��ري من اأن يبداأ حياة جديدة يف 
اجلنوب  اإىل  بلجيكا  يف  الربية  للحياة  متنزه 

عن موطنه الأ�صلي.
النادرة  الف�صيلة  لتلك  ���ص��غ��رية  ول���دت  ف��ق��د 
متنزه  يف  كهوف  منطقة  يف  �صباط  فرباير  يف 
ه���ان ج��ن��وب��ي ب��روك�����ص��ل وخ��رج��ت م��ن عرينها 
ه���ذا الأ���ص��ب��وع ف��ق��ط وف��ق��ا مل��ا ق��ال��ت��ه متحدثة 
اأوروبا  اأن��ح��اء  يف  اللقام  وانت�صر  املتنزه.  با�صم 
يف ع�صور ما قبل التاريخ لكن وجوده مقت�صر 
واأج��زاء من  ال�صكندنافية  املنطقة  حاليا على 

رو�صيا واأمريكا ال�صمالية. 
البيئة  على  احل��ف��اظ  ن�صطاء يف جم��ال  وع��رب 
لتلك  الأ���ص��ل��ي��ة  امل���واط���ن  اأن  م��ن  قلقهم  ع��ن 
احليوانات اآخذة يف التقل�س مع ارتفاع درجات 

احلرارة عامليا.

ابن ال�8 يقود �شاحنة  ل�شراء برغر 
دف��ع��ت رغ��ب��ة ق��وي��ة ب��ت��ن��اول ���ص��ط��رية ب��رغ��ر م���ن مطعم 
ماكدونالدز طفاًل اأمريكياً يف الثامنة اإىل �صرقة �صاحنة 
مطاعم  �صبكة  ف��روع  اأح��د  اإىل  للتوجه  ال�صغرية  وال���ده 

الوجبات ال�صريعة هذه، على ما ذكرت ال�صحف املحلية.
اأن  اأوهايو  تاميز" يف  ديلي  "ويرتون  �صحيفة  واأو�صحت 
الطفل تعلم القيادة عرب موقع يوتيوب. ورافقت ال�صبي 
�صنوات. وهو قاد  اأرب��ع  البالغة  يف مغامرته هذه �صقيقته 
ال�صاحنة ال�صغرية م�صافة كيلومرت وقد اأظهر ان�صباطاً 
كبرياً، اإذ اأنه توقف عند الإ�صارة املرورية احلمراء. وظن 
موظفو املطعم يف اي�صت بال�صتاين يف �صرق اوهايو اأن يف 
الأمر مزحة عندما ركن الطفل ال�صاحنة اأمامهم ليقوم 
اأبلغ  املنزل فيما  نائمني يف  الطفل  وال��دا  بطلبيته. وكان 
املارة ال�صرطة مبا �صاهدوه. وراح ال�صبي يبكي عند و�صول 
باأمر �صيء. ومل يعاقب  اأنه قام  منه  الأمنية ظناً  القوى 
الطفل على مغامرته هذه ومتكن من اأكل الربغر ودجاج 

الناغت�س والبطاط�س املقلية، على ما ذكرت ال�صحيفة.

 يتناول 225 قطعة حلوى يف 5 دقائق
بولية  ���ص��ان خو�صية  م��ن منطقة  اأم��ري��ك��ي  ���ص��اب  اأح���رز 
كاليفورنيا الأمريكية رقماً قيا�صياً جديداً يف تناول اأكرب 
عدد من قطع احللوى من نوع بيب�س بعدما تناول 225 
قطعة خالل خم�س دقائق �صمن بطولة العامل يف تناول 
225 قطعة  �صتوين  م��ات  ال�صاب  التهم  احل��ل��وى.   قطع 
حلوى يف غ�صون 5 دقائق ليحرز املركز الأول يف بطولة 
اأقيمت م��وؤخ��راً يف  ت��ن��اول قطع احل��ل��وى التي  ال��ع��امل يف 
�صتوين حطم  ب��اأن  ويذكر  الأمريكية.   ولي��ة مرييالند 
رقمه القيا�صي ال�صابق الذي حققه يف العام املا�صي حيث 
5 دقائق.   200 قطعة ح��ل��وى خ���الل  ت��ن��اول  م��ن  مت��ك��ن 
�صتوين  ف���اإن  اآي" الإل���ك���رتوين،  ب��ي  "يو  م��وق��ع  وبح�صب 
تناول  يف  العاملي  امل�صتوى  على  ثانياً  ت�صنيفه  مت  ال��ذي 
احللوى، ح�صل على مكافاأة قدرها 1750 دولر اأمريكي 

بالإ�صافة اإىل و�صام على �صكل قطعة حلوى. 

دعوة حلفل تخرج من فوق ال�شحاب
اإىل  �صديقته  الثانوية،  املدر�صة  يف  اأمريكي  طالب  دع��ا 
التخرج بطريقة فريدة من نوعها، حيث قدم لها  حفل 

الدعوة اأثناء قفزة مظلية من ارتفاع �صاهق. 
موقع  على  فيديو  مقطع  عاماً(   19( مايرز  ت��اي  ون�صر 
يوتيوب الإلكرتوين، يظهر فيه وهو ينفذ قفزة مظلية 
يافطة كتب  وب��ي��ده  ر�صمية،  ب��دل��ة  م��رت��دي��اً  م��ن ط��ائ��رة 

عليها: اأنا اأحبك، هال رافقتني اإىل حفل التخرج؟.
دعوته على  قبلت  بوتر  كيتي  ال�صاب،  باأن �صديقة  يذكر 

الفور، وقالت باأن هذه اأف�صل دعوة تلقتها يف حياتها. 
الطريقة،  بالدعوة على هذه  اأتفاجاأ  بوتر: مل  واأ�صافت 
اأن يقوم بالأ�صياء الغريبة،  اأعرف باأن مايرز يحب  لأين 

خا�صة من اأجلي.
وق���ال م��اي��رز ال���ذي ن��ف��ذ اأك���ر م��ن 30 ق��ف��زة مظلية يف 
ت��ع��رف عليها منذ  ال��ت��ي  ب��وت��ر  ب���اأن  ي��ع��رف  ب��اأن��ه  ال�صابق، 
الدعوة  لها  يقدم  اأن  اأراد  ولكنه  دعوته،  �صتقبل  عامني، 

بطريقة مميزة لأنه يحبها كثرياً.

جينيفر غارنر و بن اأفليك 
يتقدمان بطلب الطالق ر�شميًا

الأمريكي  املمثل  اأن  اأجنلو�س تاميز  بينهما ك�صفت �صحيفة لو�س  بالعالقة  يف تطور جديد 
بن اأفليكو املمثلة الأمريكية جينيفر غارنر تقدما ر�صمياً بطلب الطالق للمحكمة بعد نحو 

عامني من انف�صالهما.
هوليود  جنمي  بني  حلها  ميكن  ل  خالفات  اإن  اخلمي�س  متاأخر  وق��ت  يف  ال�صحيفة  وقالت 
غارنر  اأجنلو�س حيث قدمت  لو�س  العليا يف  للمحكمة  املقدمة  الأوراق  وردت يف  ال�صهريين 

طلب الطالق وقدم بن اأفليك رده.
امل�صرتكة لأطفالهما  اإىل احل�صانة  44 عاما  العمر  البالغان من  اأفليك  وبن  وت�صعى غارنر 

الثالثة.
يذكر اأن بن اأفليك وغارنر يف بطولة فيلم "ديرديفيل" يف 2003 وتزوجا يف عام 2005.

رئي�س الوزراء الياباين �سينزو اآبي وزوجته اأكي مع عدد من الفنانني والريا�سيني خالل حفل ملو�سم اأزهار الكرز الذي 
ا�ست�سافه رئي�س الوزراء يف طوكيو ودعا اإليه نحو 000 14 �سخ�س واأفراد اأ�سرهم. )ا ف ب(

يقتل طفلة الأ�شباب غام�شة 
اهتزت قرية اأحمر لكالل�صة التابعة 
ملدينة تارودانت جنوب املغرب، على 
وقع جرمية ب�صعة ذهبت �صحيتها 
حيث  اخل��ام�����س،  ربيعها  يف  طفلة 
وهي  والقتل  تعر�صت لالختطاف 

يف طريقها اإىل الرو�صة.
التعرف  م���ن  ال�����ص��رط��ة  ومت��ك��ن��ت 
عليه  القب�س  واإلقاء  اجل��اين  على 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  اإىل  ت��ق��دمي��ه  ث��م 
اأغادير،  يف  ال���ص��ت��ئ��ن��اف  مبحكمة 
�صهادة  اإىل  ذلك  يف  الف�صل  ويعود 
ال�����ص��ه��ود ال���ذي���ن لح���ظ���وا وج���وده 
اأنكر  لكنه  اجل��رمي��ة،  وق���وع  وق���ت 
التي  ال�����ص��ور  اأن  اإل  ذل���ك مت��اًم��ا، 
وث��ق��ت��ه��ا ك����ام����ريات اأح������د امل���ن���ازل 

املجاورة فندت ادعاءه.
وكانت ال�صغرية امل�صماة “اإ�صالم” 
م�صهور  ف�����ن�����ان  اب�����ن�����ة  –وهي 
كل  كعادتها  متوجهة  باملنطقة– 
يوم اإىل املدر�صة القريبة من منزل 
الأ�صرة، لكنها مل تعد اإىل اأح�صان 
عائلتها يف امل�صاء، فاأ�صيبت الأ�صرة 
عن  للبحث  وخرجت  �صديد  بهلع 
�صكان  كل  من  مب�صاعدة  ال�صغرية 

القرية.
هامدة  جثة  عليها  ع���روا  لكنهم 
وو�صلت  احل����ق����ول،  اأح������د  و����ص���ط 
ومت  املكان،  اإىل  الأمنية  ال�صلطات 
مل�صتودع  ال�����ص��ح��ي��ة  ج��ث��م��ان  ن��ق��ل 

الأموات ليخ�صع للت�صريح.
اأن  ال��������درك  و����ص���رح���ت م�������ص���ال���ح 
اجلاين البالغ من العمر 19 عاًما 
اأزهق روح الطفلة ب�صربها بحجر 
على راأ�صها، كما اأك��دوا عدم ظهور 
اأي���ة اآث����ار ل��الع��ت��داء اجل��ن�����ص��ي، ما 

يرجح فر�صية النتقام.

متثال طه ح�شني �شاخما مبعر�ض مكتبة االإ�شكندرية 
و�صط 200 قطعة فنية تنوعت بني لوحات زيتية 
وخزف ومنحوتات تعر�صها مكتبة الإ�صكندرية، 
يربز متثال لعميد الأدب العربي طه ح�صني مل 
بل  لهوية �صاحبه وح�صب  اإليه  النتباه  يجذب 
التمثال  ودللت.  رم��وز  من  يحمله  ما  ولقدر 
ال��راح��ل عبد  اأع��م��ال النحات امل�صري  اأه��م  م��ن 
يربز  وهو   ،)2013-1936( الو�صاحي  الهادي 
املقتنيات  من  خمتارات  معر�س  داخ��ل  بو�صوح 
املقام مبنا�صبة مرور  الإ�صكندرية  ملكتبة  الفنية 

15 عاما على افتتاح املكتبة ر�صميا.
ي�����ص��ور ال��ع��م��ل ط��ه ح�صني ج��ال�����ص��ا ع��ل��ى مقعد 
ال�صديدة وقامته  باأناقته  اإليه الأعني  ويجتذب 
ل��ل�����ص��م��وخ والرفعة.  ي��رم��ز  ن��ح��و  ال��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى 
ذراع��ان متتدان  العلو  �صديدة  القامة  وت�صاهي 

على نحو يرمز لعطاء الفكر والقلم.
ويت�صلل ال�صوء من فجوات يف راأ�س التمثال اإىل 
منطقة العينني، في�صع منهما نورا يظهر حر�س 

الفنان على اإبراز الب�صرية رغم كف الب�صر.
املعار�س  اإدارة  م���دي���ر  ح�����ص��ن��ي  ج���م���ال  وق�����ال 
واملقتنيات باملكتبة التمثال من اأحدث املقتنيات 
على  عاما   15 مبنا�صبة  للمكتبة  اأهديت  التي 
اأ�صرة الو�صاحي  افتتاحها وهو تقدير كبري من 
ل����دور امل��ك��ت��ب��ة لأن����ه ع��م��ل م��ه��م وي��ن��ط��وي على 
متاما  امل��ن��ا���ص��ب  وم���ن  لل�صخ�صية  رائ���ع  حتليل 

و�صعه مبكتبة الإ�صكندرية.
ابنه  ال��راح��ل، متمثلة يف  الفنان  اأ���ص��رة  واأه���دت 
اإعداده  �صيف الو�صاحي، التمثال الذي ا�صتغرق 

قرابة خم�س �صنوات اإىل املكتبة.
اأول م��رة عام  ال��ن��ور  اإىل  ك��ان التمثال ق��د خ��رج 
املعر�س  وه����و  ا����ص���ت���ع���ادي،  م��ع��ر���س  يف   2014
بعد  معظمها  اأو  الفنان  اأعمال  كل  ي�صم  ال��ذي 
رحيله، بعد اأن ظل حبي�صا قرابة عقدين لتعذر 
اإىل اتفاق مع جهة م�صوؤولة ل�صبه يف  التو�صل 

مادة الربونز الأكر قدرة على التحمل.


