
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

•• اأبوظبي-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخ���اه  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اآل مكتوم ويل  را�شد  بن  بن حممد  ال�شيخ حمدان  �شمو  بح�شور  امل�شلحة 

عهد دبي اأثناء جتوالهما يف ردهات معر�س اأيدك�س ظهر ام�س.
اأط���راف احل��دي��ث ح��ول فعاليات ال��ي��وم ال��ث��اين من  وق��د جت���اذب �شموهما 
الدولة  داخ��ل  ال���زوار من  امللحوظ من  والإق��ب��ال  الوطني  ال��دف��اع  معر�س 
وخارجها خا�شة اجلهات واملوؤ�ش�شات الع�شكرية الوطنية ومن دول جمل�س 

التعاون وخمتلف الدول العربية والأجنبية .
من جهة اخرى د�شن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بح�شور �شمو ال�شيخ 
اآل مكتوم ويل عهد دبي على هام�س معر�س  حمدان بن حممد بن را�شد 
نافدك�س بدورته الرابعة الزورق �شواريخ بينونة فئة كورفت الهيلي الذي 

اأنتجته �شركة اأبوظبي لبناء ال�شفن باأيد وعقول اإماراتية وطنية .
ورفع �شموه علم الدولة على �شارية الزورق معلنا تد�شينه الر�شمي ودخوله 

اخلدمة �شمن ا�شطول قواتنا البحرية البا�شلة ..
اىل ذل��ك وق��ع��ت دول���ة الإم����ارات ورو���ش��ي��ا الحت��ادي��ة ام�����س اتفاقية تعاون 
درا�شة  ح���ول  ال��ت��ف��او���س  ب�����ش��اأن  الع�شكرية  ال�����ش��ن��اع��ات  ق��ط��اع  م�����ش��رك يف 
موا�شفات وقدرات اأنواع من الطائرات الرو�شية املقاتلة احلالية واجلديدة 
مبا فيها طائرتا �شوخوي 35 و اجليل اخلام�س اإ�شافة اىل اإجراء عمليات 

تطوير ودعم فني و�شيانة م�شتدامة للطائرات.
)التفا�شيل �س4-2(

نائب رئي�س الدولة يد�صن الزورق �صواريخ بينونة فئة كورفت الهيلي مبعر�س نافدك�س
حممد بن ر��شد يلتقي حممد بن ز�يد مبعر�س �آيدك�س 
بح�صور ويل عهد اأبوظبي.. الإمارات ورو�صيا توقعان اتفاقية تعاون يف قطاع ال�صناعات الع�صكرية
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رئي�س �لدولة ي�شدر قانونا باإن�شاء 
جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
جامعة  باإن�شاء  قانونا  اأبوظبي  لإم��ارة  حاكما  ب�شفته  اهلل"  "حفظه 

خليفة للعلوم والتكنولوجيا.
للعلوم  خليفة  جامعة  ت�شمى   جامعة  تن�شاأ  اأن  على  ال��ق��ان��ون  ون�����س 
القانونية  والأه��ل��ي��ة  العتبارية  ال�شخ�شية  لها  تكون  والتكنولوجيا  
الكاملة للت�شرف وتتمتع بال�شتقالل املايل والإداري يف جميع �شوؤونها 
حمل  اجلامعة  حتل  القانون  هذا  ومبوجب  التنفيذي.  املجل�س  وتتبع 
كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث واملعهد البرويل 
الهيئة  اأع�����ش��اء  اإل��ي��ه��ا  وم��ع��ه��د م�����ش��در للعلوم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وي��ن��ق��ل 
الأكادميية والإدارية والعاملون يف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 
كما  والتكنولوجيا  للعلوم  م�شدر  ومعهد  البرويل  واملعهد  والبحوث 
تنقل كافة احلقوق واللتزامات والأ�شول واملوجودات والأموال املتعلقة 

بتلك اجلهات اإىل اجلامعة .              )التفا�شيل �س2(

خالل ا�صتقباله الب�صري
حممد بن ز�يد ي�شيد بدور �ل�شود�ن يف �لتحالف �لعربي

•• ابوظبي-وام:

ثمن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
ال�شودان  جمهورية  م��وق��ف  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
ان�شمامها  يف  الب�شري  ح�شن  عمر  الرئي�س  فخامة  بقيادة  ال�شقيقة 
اململكة  تقوده  ال��ذي  الأم��ل  اإع��ادة  لعملية  ودعمها  العربي  للتحالف 
ال�شودان  جمهورية  ان  �شموه  مو�شحا  اليمن  يف  ال�شعودية  العربية 
م��ن ال���دول ال��ت��ي ب���ادرت يف ت��ق��دمي ال��دع��م وال��وق��وف م��ع التحالف 

العربي دون طلب.       )التفا�شيل �س4( حممد بن را�شد وحممد بن زايد خالل لقائهما يف اآيدك�س  )وام(

•• بغداد-وكاالت:

تعتزم  املتحدة ل  الوليات  اإن  الأمريكي جيم�س ماتي�س  الدفاع  قال وزير 
ال�شاأن  بهذا  �شابقة  فكرة  عن  بنف�شه  ليناأى  العراق،  نفط  على  ال�شتيالء 
ت م�شاجع القادة العراقيني.  كان الرئي�س دونالد ترمب قد اقرحها وق�شّ
وقت  يف  عنها،  ُيعلن  مل  زي��ارة  يف  بغداد  اإىل  الثنني  ام�س  ماتي�س  وو�شل 
غربي  من  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  لإخ��راج  الع�شكرية  احلملة  فيه  دخلت 

املو�شل يومها الثاين.
وقال ماتي�س قبل و�شوله بغداد ملجموعة �شغرية من ال�شحفيني ت�شافر 
معه اأثناء مناق�شة اأهداف الرحلة، "اأعتقد اأن جميعنا هنا يف هذه الغرفة 
وكلنا يف اأمريكا ندفع مقابل ما نح�شل عليه من غاز ونفط، واأعتقد اأننا 
�شن�شتمر يف ذلك يف امل�شتقبل، وتابع ل�شنا يف العراق لال�شتيالء على نفط 

اأحد.

ف�ع الباهية : ایھاب : 0566115560ف�ع ابو ظبي:  �وند :0565029576

وتدر�س وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( ال�شبل الكفيلة بالإ�شراع يف 
�شن حمالت �شد تنظيم داع�س يف �شوريا وباقي العراق.

وذكرت وكالة اأ�شو�شيتد بر�س لالأنباء اأن هذه اجلهود من جانب البنتاغون 
قد ت�شطدم بتهديدات اأطلقها ترمب ب�شاأن النفط، واإدراجه العراق �شمن 
الرئي�س  اأ�شدره  ال��ذي  ال�شفر  حظر  بقرار  امل�شمولة  ال�شبع  داع�س  قائمة 

الأمريكي موؤخرا.
اىل ذلك، ا�شتبكت القوات العراقية مع مقاتلي تنظيم داع�س الإرهابي ام�س 
الثاين من  اليوم  وذل��ك يف  املو�شل،  نحو مطار  الطريق  لإخ��الء  الثنني 

العملية الع�شكرية الهادفة ل�شتعادة ال�شطر الغربي من مدينة املو�شل.
وتقود قوات من ال�شرطة الحتادية وقوات التدخل ال�شريع التابعة لوزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ه��ج��وم ���ش��وب امل��ط��ار ال��واق��ع على احل��د اجل��ن��وب��ي للمو�شل، 
ال��ق��ري��ب من  البو�شيف  ت��ل  م��ن  داع�����س  تنظيم  مقاتلي  ط��رد  وي��ح��اول��ون 

منطقة املطار.

القوات العراقية حتاول فتح الطريق اىل مطار املو�صل

وزير �لدفاع �لأمريكي: ل ننوي �لإ�شتيالء على نفط �لعر�ق

ال�صراج ينجو من حماولة اغتيال بطرابل�س

�جتماع تون�س �لثالثي ي�شدر 
�إعالنًا لدعم �لت�شوية بليبيا

•• طرابل�س-وكاالت-الفجر:

جنا رئي�س جمل�س رئا�شة حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز ال�شراج 
من اإطالق نار تعر�س له موكبه عقب خروجه من حفل لتخريج دفعة 

من اأفراد املباحث العامة جنوب غرب العا�شمة طرابل�س.
واأفادت م�شادر اأن موكب ال�شراج �شم اإىل جانبه كال من رئي�س املجل�س 
الأعلى للدولة عبد الرحمن ال�شويحلي، واآمر جهاز احلر�س الرئا�شي 

جنمي الناكوع.
ووقع احلادث يف جنوب غرب طرابل�س التي تتواجد فيها قوات مناوئة 
اأي  تعلن  اأن��ه مل  بكامله، م�شيفا  ال�شخريات  الوفاق ولتفاق  حلكومة 
جهة م�شوؤوليتها عن احلادث، كما مل توجه حكومة الوفاق اأي اتهامات 

لأي من الأطراف.
اىل ذلك، قال وزير اخلارجية التون�شي خمي�س اجلهيناوي ام�س الثنني 
وقعوا  وم�شر  واجل��زائ��ر  تون�س  خارجية  وزراء  اإن  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف 
اإعالنا م�شركا لدعم الت�شوية ال�شيا�شية ال�شاملة يف ليبيا يت�شمن اأربع 

نقاط رئي�شية.
ي��وم��ني من  اإع���الن تون�س -ال��ت��ي ���ش��درت بعد  اأن وثيقة  ال��وزي��ر  واأك���د 
دول  برعاية  ليبيا  يف  امل�شاحلة  لتحقيق  ت�شعى  الثالثية-  الجتماعات 
احلل  وترف�س  ال�شيا�شي  باحلل  تتم�شك  كما  املتحدة،  والأمم  اجل��وار 

الع�شكري والتدخل اخلارجي يف ليبيا.            )تفا�شيل اخرى �س15(

وق�شف  رو�س  جنود   4 مقتل 
دم�شق �شرقي  �أح��ي��اء  على 

•• عوا�صم-وكاالت:

اإثر  لقي 4 جنود رو�س م�شرعهم 
انفجار عبوة نا�شفة يف �شوريا، وفق 
الرو�شية  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت  ما 
اأنباء  وك������الت  ون��ق��ل��ت  الث���ن���ني. 
رو�شية عن وزارة_ال��دف��اع قولها 
واأ�شيب  قتلوا  رو����س  ج��ن��ود   4 اإن 
اآخران يف �شوريا، اخلمي�س املا�شي، 
عندما اأ�شيبت �شيارتهم يف انفجار 

قنبلة بالتحكم عن بعد.
اآلية  اأن  ال��دف��اع  وزارة  واو���ش��ح��ت 
اجلنود كانت �شمن قافلة للجي�س 
حم�س  اىل  م��ت��وج��ه��ة  ال�������ش���وري 
وا���ش��ت��ه��دف��ت ق���رب م��ط��ار طيا�س 

الع�شكري الذي كانت غادرته.
يف الأثناء اأفاد فاد نا�شطون مبقتل 
وجرح مدنيني جراء غارات النظام 
ال�شوري على مناطق يف حيْي برزة 
وت�شرين �شرق دم�شق، كما توا�شل 
لليوم  القابون  حي  على  الق�شف 
ال����ت����وايل، يف وقت  ال���ث���ال���ث ع��ل��ى 
ل���� تنظيم  ���ش��ي��ط��ر ف�����ش��ي��ل م�����وال 

داع�س على قرى غربي درعا.
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درهم  مليار   11 من  �أك��ر 
قيمة �شفقات �ليومني �لأول 
و�لثاين من �آيدك�س 2017

•• اأبوظبي -وام:

اليومني  �شفقات  قيمة  بلغت 
معر�س  م���ن  وال���ث���اين  الأول 
 2017 اآيدك�س  ال��دويل  الدفاع 
درهم  مليار   11 على  يزيد  ما 
اأغلبها  �شفقة   31 خ��الل  م��ن 

ل�شركات حملية.
�شفقات   10 اإب�������رام  مت  ف��ق��د 
بقيمة 6 مليارات و919 مليونا 
اليوم  يف  دره�����م  األ�����ف  و623 
الثاين من املعر�س فيما و�شل 
عدد �شفقات اليوم الأول اىل 
 4 جت���اوزت  بقيمة  �شفقة   21

مليارات 416 مليون درهم.
الركن  العميد  �شعادة  واأع��ل��ن 
ال�شام�شي،  را������ش�����د  ط����ي����ار 
با�شم  ال���ر����ش���م���ي  امل����ت����ح����دث 
م���ع���ر����س وم�����وؤمت�����ر ال����دف����اع 
عن   2017 اآي��دك�����س  ال�����دويل، 
اإبرام 10 �شفقات بقيمة بلغت 
6 مليارات و919 مليونا و623 
الثاين  ال���ي���وم  دره����م يف  األ����ف 
وموؤمتر  معر�شي  لفعاليات 
 2017 اآيدك�س  ال��دويل  الدفاع 
البحري  ال����دف����اع  وم���ع���ر����س 

نافدك�س 2017.
)التفا�شيل �س3(

ح��ك��م ن��ه��ائ��ي ب���اإع���د�م 11 
بور�شعيد مب��ذب��ح��ة  متهمًا 

•• القاهرة-وكاالت:

اأ�شدرت حمكمة النق�س امل�شرية 
حكما نهائيا باإعدام 11 �شخ�شا يف 
ق�شية ملعب بور�شعيد التي قتل 
م�شجعا  �شبعني  م��ن  اأك���ر  فيها 
�شنوات.  خم�س  قبل  القدم  لكرة 
امل�شرية  النق�س  حمكمة  واأي��دت 
مب�شر-  م��دن��ي��ة  حمكمة  -اأع��ل��ى 
ب���اإع���دام 11  ام�����س الث��ن��ني حكما 
ملعب  مذبحة  ق�شية  يف  �شخ�شا 
اأكر  فيها  ق��ت��ل  ال��ت��ي  بور�شعيد 
القدم  لكرة  م�شجعا  �شبعني  من 

عام 2012.
ق�شت  للجنايات  حمكمة  وكانت 
 2015 ع����ام  ي���ون���ي���و/ح���زي���ران  يف 
عدد  و�شجن  �شخ�شا   11 ب��اإع��دام 
اآخ����ر اأدي���ن���وا ب��ال��ق��ت��ل يف اأح����داث 
ملعب  يف  ان��دل��ع��ت  ال��ت��ي  ال�شغب 
ال�شاحلية  ب���ور����ش���ع���ي���د  م���دي���ن���ة 
ب��ع��د م��ب��اراة ب��ني الأه��ل��ي وفريق 
البور�شعيدي يف الدوري  امل�شري 
من  الأول  يف  امل���م���ت���از  امل�������ش���ري 

فرباير �شباط 2012.
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اأخبـار الإمـارات
�نرتنا�شيونال جولدن جروب تطلق �أنظمة 

للجنود ��س” �لتكتيكية  تي  “��س 
•• ابوظبي-الفجر: 

اأعلنت جمموعة “انرنا�شيونال جولدن جروب” الإماراتية عن اإطالق اأنظمة “ا�س تي ا�س” التكتيكية 
للجنود  وذلك خالل م�شاركتها القوية  يف معر�س و موؤمتر الدفاع الدويل “ايدك�س” 2017  .  تتميز 
حلول  بابتكار  املميزة  الإم��ارات��ي��ة  التجارية  العالمة  بكونها  ج��روب  جولدن  انرنا�شيونال  جمموعة 
فعالة خلدمات الأمن العام يف دولة الإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي وحول العامل، وتفوق خربة 
املجموعة اأكر من 15 عام يف التعاون مع القوات امل�شلحة لتطوير خمتلف املنتجات الدفاعية و تقدمي 
جمموعة وا�شعة من احللول التكتيكية لالأ�شلحة والت�شالت ومعدات اجلنود. وميثل �شعار اأنظمة “ا�س 

تي ا�س” التكتيكية رمز ال�شقر وهو الرمز الوطني لدولة الإمارات .

رئي�س �لدولة ي�شدر قانونا باإن�شاء جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا 
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
الدولة حفظه اهلل ب�شفته حاكما لإمارة اأبوظبي قانونا باإن�شاء 

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.
خليفة  جامعة  ت�شمى  جامعة  تن�شاأ  اأن  على  ال��ق��ان��ون  ون�����س 
للعلوم والتكنولوجيا تكون لها ال�شخ�شية العتبارية والأهلية 
القانونية الكاملة للت�شرف وتتمتع بال�شتقالل املايل والإداري 

يف جميع �شوؤونها وتتبع املجل�س التنفيذي.
ومب��وج��ب ه��ذا ال��ق��ان��ون حت��ل اجل��ام��ع��ة حم��ل ك��ل م��ن جامعة 

البرويل  وامل��ع��ه��د  وال��ب��ح��وث  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
ومعهد م�شدر للعلوم والتكنولوجيا وينقل اإليها اأع�شاء الهيئة 
للعلوم  خليفة  جامعة  يف  وال��ع��ام��ل��ون  والإداري�����ة  الأك��ادمي��ي��ة 
م�شدر  ومعهد  ال��ب��رويل  وامل��ع��ه��د  وال��ب��ح��وث  والتكنولوجيا 
واللتزامات  احل��ق��وق  كافة  تنقل  كما  والتكنولوجيا  للعلوم 
اإىل  بتلك اجل��ه��ات  املتعلقة  وامل���وج���ودات والأم����وال  والأ���ش��ول 
دعم  اجلامعة  اأه���داف  من  اأن  على  القانون  ون�س   . اجلامعة 
البحوث  واإج��راء  العلمي  والبحث  والتطوير  التنمية  م�شرية 
ال�شعيد  على  والبحثي  الأكادميي  التميز  يحقق  مبا  العلمية 
املوؤهلة  ب��ال��ك��وادر  املجتمع  ورف���د  وال���دويل  والإق��ل��ي��م��ي  املحلي 

وذلك وفق الت�شريعات ال�شارية.
الأكادميي  ال��ف��ك��ر  ب��ني  ال�شلة  اإي��ج��اد  اإىل  اجل��ام��ع��ة  وت��ه��دف 
وموؤ�ش�شات املجتمع وخلق النفع املتبادل يف هذا املجال وت�شجيع 
املعرفة  نقل  وبرامج  العلمية  الأب��ح��اث  اأن�شطة  ورعاية  ودع��م 
والتكنولوجيا احلديثة واإعداد وتدريب الكوادر املوؤهلة علميا 
تنظيم  خ��الل  م��ن  واملعرفة  العلوم  ج��وان��ب  جميع  يف  وعمليا 
درجات  ب��اأع��ل��ى  م��ت��ط��ورة  وت��دري��ب��ي��ة  تعليمية  ب��رام��ج  وتنفيذ 
التقنية واحلرفية وتقدمي البحوث الأكادميية والتطبيقية يف 
املجالت ذات الأهمية العلمية وال�شراتيجية وت�شجيع ثقافة 

وتطبيقات وم�شاريع البتكار وريادة الأعمال.

حممد بن ر��شد يلتقي حممد بن ز�يد مبعر�س �أيدك�س 

حممد بن ر��شد ي�شتقبل رئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة ريالين�س �لهندية 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأخاه �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  امل�شلحة  للقوات 
اأيدك�س ظهر  رده��ات معر�س  اأثناء جتوالهما يف  دب��ي  مكتوم ويل عهد 

ام�س.
الثاين من  اليوم  اأط��راف احلديث حول فعاليات  وقد جتاذب �شموهما 
معر�س الدفاع الوطني والإقبال امللحوظ من الزوار من داخل الدولة 
دول  وم��ن  الوطنية  الع�شكرية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اجل��ه��ات  خا�شة  وخ��ارج��ه��ا 

جمل�س التعاون وخمتلف الدول العربية والأجنبية .
امل�شاركة  حجم  يف  امللحوظة  وال��زي��ادة  ال���زوار  بكثافة  �شموهما  واأ���ش��اد 
الوطنية والعربية والأجنبية يف معر�شي اأيدك�س و نافدك�س واأعربا عن 
بلغت  حيث  دورة  بعد  دورة  املعر�شان  ي�شهده  ال��ذي  للتطور  ارتياحهما 

ن�شبة الزيادة يف الدورة احلالية نحو 15 يف املائة.

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” بح�شور ويل عهده �شمو ال�شيخ 
اإدارة  حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم .. اأميل اأمباين رئي�س جمل�س 
جمموعة “ ريالين�س” الهندية التي تعمل يف قطاعات خمتلفة كالإت�شالت 
واملقاولت واخلدمات املالية والرفيه وغريها وت�شارك بجناح يف معر�س “ 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  تبادل �شاحب  وقد   .“  2017 اآيدك�س 
ام�س على هام�س  ال��ذي مت ظهر  اللقاء  واأمباين احلديث خالل   .. مكتوم 
اآيدك�س 2017 يف مركز اأبوظبي الدويل للمعار�س حول عدد من الق�شايا 
الإم���ارات  دول��ة  يف  لل�شركة  الإ�شتثمارات  وحجم  والإ�شتثمارية  التجارية 
عموما و دبي خا�شة وحول العامل حيث ت�شنف �شمن اأكرب خم�س �شركات 

يف الهند وتدير اأ�شول تقدر قيمتها بنحو ثالثة واأربعني مليار دولر.

حممد بن ر��شد ي�شتقبل رئي�س �أركان �جلي�س �جلز�ئري
•• اأبوظبي-وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” يف قاعة ال�شتقبال اخلا�شة يف وزارة 
ام�س  ظهر  للمعار�س  ال��دويل  اأبوظبي  مبركز  الدفاع 
بح�شور ويل عهده �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم �شعادة الفريق اأحمد قايد �شالح رئي�س 
الدفاع  وزي���ر  ن��ائ��ب  ال��وط��ن��ي  ال�شعبي  اجل��ي�����س  اأرك����ان 
اجلزائري الذي ح�شر على راأ�س وفد ع�شكري جزائري 
الثالثة  بدورته   2017 اآيدك�س  معر�س  افتتاح  رفيع 

ع�شرة ونافدك�س 2017 يف دورته الرابعة.
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  رح��ب �شاحب  وق��د 
الوطني وتبادل  ال�شعبي  اأرك��ان اجلي�س  مكتوم برئي�س 
معه احلديث حول املعر�س وفعالياته والنجاحات التي 

حققها على امل�شتويني الإقليمي والدويل .
ونقل رئي�س اأركان اجلي�س ال�شعبي الوطني نائب وزير 
العزيز  الرئي�س عبد  الدفاع اجلزائري حتيات فخامة 
الدميقراطية  اجل��زائ��ر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  بوتفليقة 

اآل  ال�شعبية اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�شمو  �شاحب  و  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ومتنياته ل�شموهم 
التقدم  ا�شطراد  دولتنا  و�شعب  والعافية  ال�شحة  دوام 

والأزدهار.
اإىل ذلك فقد اأ�شاد امل�شوؤول الع�شكري اجلزائري بح�شن 
والوفود  بها  اأحيط  التي  الكرمية  والرعاية  التنظيم 
و�شفه  ال��ذي  املعر�س  يف  امل�شاركة  والأجنبية  العربية 

باحلدث العاملي الأبرز على ال�شاحة العربية.
مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�س  للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س 
الفريق حممد عبد الرحيم  الإم��ارات و�شعادة  ط��ريان 
العلي وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد و�شعادة �شعادة خليفة 
وال�شيافة  الت�شريفات  دائرة  عام  �شليمان مدير  �شعيد 
ال�شباط و�شعادة �شالح عطية  يف دبي وع��دد من كبار 
ال�شعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  �شفري 

لدى الدولة.

حممد بن ز�يد يزور عدد� من �لأجنحة �مل�شاركة يف معر�س �آيدك�س
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وا����ش���ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
من  ع���دد  زي����ارة  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
الأج����ن����ح����ة ال���وط���ن���ي���ة واأج���ن���ح���ة 
ال�����ش��رك��ات الأج��ن��ب��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
الدويل”  الدفاع  معر�س  فعاليات 
اآيدك�س 2017 “ يف يومه الثاين 
اأبوظبي  م���رك���ز  يف  ي���ق���ام  وال������ذي 

الوطني للمعار�س “ اأدنيك” .
واط�����ل�����ع ����ش���م���وه خ������الل اجل���ول���ة 
وامل�شاريع  امل��ع��رو���ش��ات  اأه����م  ع��ل��ى 
التطويرية التي تنفذها ال�شركات 
معدات  م��ن  تعر�شه  وم��ا  العاملية 
وتقنيات دفاعية وتبادل مع ممثلي 
خمتلف  حول  الأحاديث  ال�شركات 
ال���ت���ي مي��ث��ل��ه��ا معر�س  اجل���وان���ب 
ايدك�س والأهمية التي يكت�شبها يف 

دورة تنظيمية.
كبار  لقائه  خ��الل  �شموه  وت��ع��رف 
العار�شة  ال�شركات  يف  امل�شوؤولني 
ع��ل��ى تقنيات اجل��ي��ل اجل��دي��د من 
ال�شتخدام  ذات  امل��ط��ورة  الآل��ي��ات 
التحكم  واأنظمة  الأغرا�س  املتعدد 
ونظم  وال��������������رادار  وال���������ش����ي����ط����رة 
ال���دف���اع اجل�����وي. وا���ش��ت��ه��ل �شموه 
ب���زي���ارة جم��م��وع��ة �شركة  اجل��ول��ة 
جروب”  جولدن  “انرنا�شيونال 
الفريق  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه  يف  ك���ان  ح��ي��ث 

متطلبات  لتلبية  ال�شركة  تتبعها 
الحجام  ذات  املروحية  الطائرات 
املخلفة مبا يحقق قواعد الطريان 
الطريان  عمليات  وق��واع��د  الآيل 

امل�شرك.
ايه  زي���ارة  �شموه  جولة  وت�شمنت 
اأمريكية  ���ش��رك��ة  وه���ي  ج����رال  ام 
م�شنعة للمركبات الثقيلة تعر�س 
املبتكرة  ���ش��ي��ارات��ه��ا  ج��ن��اح��ه��ا  يف 
خا�شة ال�شاحنة املتعددة الأغرا�س 
 4×4 �شاحنة  وه��ي   ”MPT“
كغم   8391 يبلغ  اإج��م��ايل  ب���وزن 
كغم   2.359 ت���ب���ل���غ  وح����م����ول����ة 
وتتمتع بت�شميم يتعامل مع كافة 

املتحدة  ال���ولي���ات  م��ن  الع�شكري 
الأمريكية واأوروبا واآ�شيا وغريها.

بعدها انتقل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان اإىل جناح 
����ش���رك���ة ج������رال دامي���ن���ك�������س وهي 
من  تتكون  اأم��ري��ك��ي��ة  دف���اع  �شركة 
وتعرف  متخ�ش�شة  ���ش��رك��ات  ع��دة 
�شموه على اأهم امل�شاريع التي تقوم 
والربامج  املنطقة  يف  ال�شركة  بها 
ال���ت���ط���وي���ري���ة ال����ت����ي ت�����ش��ع��ى ايل 

تنفيذها خالل املرحلة املقبلة.
و قام �شموه خالل اجلولة بزيارة 
�شركة  وه���ي  “اأو�شكو�س”  ���ش��رك��ة 
بت�شميم  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  اأم��ري��ك��ي��ة 

ع�������ددا م����ن ال���ن���ظ���م مب����ا يف ذل���ك 
املحمول  والتحكم  املبكر  الإن����ذار 
وال�شيطرة  ال��ق��ي��ادة  واأن��ظ��م��ة  ج��وا 
الدفاع  واإل��ك��رون��ي��ات  وال�����رادارات 
وا�شتمع   .. الرقمي  ال��ع��امل  واأم���ن 
����ش���م���وه ل�������ش���رح ح������ول اه������م تلك 
النظم ومدى توافقها مع البيئات 

املختلفة.
�شموه  ت����وق����ف  اجل����ول����ة  واأث�����ن�����اء 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة جي�س  الآل����ي����ة  ع���ن���د 
�شركة  ت���ن���ت���ج���ه���ا  ال����ت����ي   4x4
ل�شركة  ال��ت��اب��ع��ة  ل��ل�����ش��ي��ارات  من���ر 
الع�شكرية  ل��ل�����ش��ن��اع��ات  الم�����ارات 
واأث��ب��ت��ت ك���ف���اءة ق��ت��ال��ي��ة ع��ال��ي��ة يف 

الكعبي  ه�����الل  حم���م���د  م��ت��ق��اع��د 
رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة .

وت��ع��رف ���ش��م��وه م��ن ف��ا���ش��ل �شيف 
التنفيذي ل�شركة  الكعبي الرئي�س 
على  جروب  جولدن  انرنا�شونال 
اأهم واأحدث التكنولوجيا الدفاعية 
والع�شكرية التي تقدمها جمموعة 
ال�����ش��رك��اء ال���ش��رات��ي��ج��ي��ني لدي 
“انرنا�شيونال جولدن  جمموعة 
املجموعة  ت�����ش��ارك  حيث  جروب” 
يف معر�س اآيدك�س 2017 بجناح 
مر   1500 اإىل  م�شاحته  ت�شل 
80 �شركة  اأكر من  مربع وي�شم 
والت�شنيع  ال��دف��اع  قطاع  يف  تعمل 

متطلبات البيئة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  زار  ك��م��ا 
اجلناح  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
طبيعة  ع���ل���ى  واط����ل����ع  ال����ي����ون����اين 
معر�س  يف  ال��ي��ون��ان��ي��ة  امل�����ش��ارك��ة 
امل�������ش���ارك���ات التي  اأي���دك�������س واأه������م 
ت��ق��دم��ه��ا ال�����ش��ن��اع��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة يف 
�شموه  وتبادل  العاملي  امللتقى  ه��ذا 
القائمني  م���ع  ال���ودي���ة  الح���ادي���ث 
التعاون  وف����ر�����س  اجل����ن����اح  ع���ل���ى 

القائمة بني البلدين.
جمموعة  ب�����زي�����ارة  ����ش���م���وه  وق������ام 
لل�شناعات  غ���روم���ان  ن����ورث����روب 
تعر�س  التي  والع�شكرية  اجل��وي��ة 

واملركبات  ال�����ش��اح��ن��ات  و���ش��ن��اع��ة 
ال�شاحنات  وه���ي���اك���ل  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
وال����راف����ع����ات ح��ي��ث ي��ن��ق�����ش��م عمل 
رئي�شية  جم������الت  اىل  ال�������ش���رك���ة 
والإطفاء  والدفاع  الرافعات  وهي 
التجارية  وال�شاحنات  وال��ط��وارئ 
واطلع �شموه على بع�س الت�شاميم 

للمركبات الع�شكرية .
�شركة  زي��������ارة جل����ن����اح  ذل�����ك  ت����ال 
�شركة  وه��ي  للمروحيات  “بيل” 
�شناعة  يف  متخ�ش�شة  اأم��ري��ك��ي��ة 
م�شوؤول  وقدم  املروحية  الطائرات 
ل�������ش���م���وه حول  ال�������ش���رك���ة ����ش���رح���ا 
التي  والأن����ظ����م����ة  امل���ع���اي���ري  اأه������م 

التي  احلربية  الع�شكرية  املهمات 
ومتتاز  امل�شلحة  قواتنا  تخو�شها 
احلماية  يوفر  بهيكل  الآلية  ه��ذه 
ال����الزم����ة ل��ل��ط��اق��م ���ش��د الأل���غ���ام 
واملقذوفات.  ال��ن��ا���ش��ف��ة  وال��ع��ب��وات 
�شعادة  خ��الل اجلولة  �شموه  راف��ق 
امل����زروع����ي وكيل  حم��م��د م���ب���ارك 
و�شعادة  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان 
يو�شف مانع العتيبة �شفري الدولة 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  لدى 
ال���رك���ن جمعة  ال���ف���ري���ق  و����ش���ع���ادة 
اأحمد البواردي الفال�شي م�شت�شار 
�شاحب ال�شمو نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة.
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اأخبـار الإمـارات
�أكر من 11 مليار درهم قيمة �شفقات �ليومني �لأول و�لثاين من �آيدك�س 2017

•• اأبوظبي -وام:

بلغت قيمة �شفقات اليومني الأول والثاين من معر�س الدفاع الدويل 
31 �شفقة  دره��م من خ��الل  11 مليار  يزيد على  ما   2017 اآيدك�س 

اأغلبها ل�شركات حملية.
األف  و623  فقد مت اإبرام 10 �شفقات بقيمة 6 مليارات و919 مليونا 
درهم يف اليوم الثاين من املعر�س فيما و�شل عدد �شفقات اليوم الأول 

اىل 21 �شفقة بقيمة جتاوزت 4 مليارات 416 مليون درهم.
الر�شمي  املتحدث  ال�شام�شي،  را�شد  طيار  الركن  العميد  �شعادة  واأعلن 
 10 اإب��رام  2017 عن  اآيدك�س  ال��دويل،  الدفاع  با�شم معر�س وموؤمتر 
يف  دره��م  األ��ف  و623  مليونا  و919  مليارات   6 بلغت  بقيمة  �شفقات 

اليوم الثاين لفعاليات معر�شي وموؤمتر الدفاع الدويل اآيدك�س 2017 
ومعر�س الدفاع البحري نافدك�س 2017.

و�شملت ال�شفقات 5 �شركات حملية و5 �شركات عاملية .
وجاء هذا الإعالن خالل موؤمتر �شحفي عقد ام�س بح�شور العقيد الركن 
البحري  الدفاع  با�شم معر�س  الر�شمي  املتحدث  الذهلي،  البحري فهد 
نافدك�س 2017. واأعلن �شعادة العميد الركن طيار را�شد ال�شام�شي عن 
التعاقد مع انرنا�شيونال جولدن جروب ل�شراء ذخائر ل�شالح القوات 
مع  والتعاقد  دره���م   11،720،000 مببلغ  اجل���وي  وال��دف��اع  اجل��وي��ة 
ل�شراء  الأمريكية   “  cubic simulation systems“ �شركة 

وتركيب م�شبهات التدريب الداخلي مببلغ 9،107،838 درهم.
“ ل�شراء   AP AP /PUPL“ واأ�شار �شعادته اىل التعاقد مع ال�شركة

طائرة اإنذار مبكر من طراز G6000 SRSS وزيادة قطع غيار املعدات 
وكذلك  دره��م   865،726،100 مببلغ  ال�شتهالكية  وامل��واد  الأر�شية 
 ROSOBORONEXPORT الرو�شية  ال�شركة  مع  التعاقد 

درهم. ل�شراء �شاروخ م�شاد للدروع مببلغ 2،603،237،500 
 Rheinmentall الأمل��ان��ي��ة  ال�����ش��رك��ة  م��ع  ال��ت��ع��اق��د  ب��ان��ه مت  واأف����اد 
القتايل  للتدريب  م�شبهات  ل�شراء   Defence Electronics
انرنا�شيونال  �شركة  م��ع  وال��ت��ع��اق��د  دره���م   151،249،000 مببلغ 
 500،290،052 بقيمة  فنية  ومعدات  اأ�شلحة  ل�شراء  املحلية  ج��روب 
 Raytheon الأم���ري���ك���ي���ة  ال�����ش��رك��ة  م���ع  ال��ت��ع��اق��د  وك���ذل���ك  دره���م���ا 

�شراء �شواريخ مببلغ 611،664،690 درهم. على   Company
واأ�شار �شعادته اإىل التعاقد مع �شركة منر لل�شيارات وهي �شركة حملية 

والتعاقد  دره��م   23،400،000 مببلغ  منر  األيات  واإنتاج  تطوير  على 
مع جمموعة تر�شت الدولية وهي �شركة حملية اأي�شا على �شراء اأ�شلحة 
التدريع التفاعلي املتفجر مببلغ 553،695،595 درهم وكذلك التعاقد 
ال�شحن  طائرة  ا�شتئجار  على  للطريان  ماك�شم�س  املحلية  ال�شركة  مع 
اجلوي من طراز AIR CARGO PLANES ل�شتخدامها يف 

جمال ال�شحن اجلوي التجاري مببلغ 1،799،770،000 درهم .
على  املتزايد  الإق��ب��ال  اإن  ال�شام�شي  را���ش��د  ال��رك��ن  العميد  �شعادة  وق��ال 
املنتجات الدفاعية الإماراتية ي�شري اإىل مدى ثقة ال�شركات املتخ�ش�شة 
الإماراتية  الدفاعية  واخلدمات  ال�شناعة  بقطاع  الدفاعية  املجالت  يف 
واإن زيادة حجم ال�شفقات يف اليوم الثاين يعك�س جناح معر�شي اأيديك�س 

ونافداك�س.

حممد بن ر��شد يد�شن �لزورق �شو�ريخ بينونة فئة كورفت �لهيلي مبعر�س نافدك�س

حممد بن ر��شد يزور قاعة �ملعر�س �لبحري يف معر�س نافدك�س 2017 

حممد بن ز�يد ي�شتقبل عدد� من وزر�ء �لدفاع و�مل�شوؤولني �مل�شاركني يف �أيدك�س

•• اأبوظبي-وام:

د�شن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل بح�شور �شمو 
ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي على 
بدورته  نافدك�س  معر�س  هام�س 
بينونة  �شواريخ  ال���زورق  الرابعة 
اأنتجته  الذي  الهيلي  كورفت  فئة 
باأيد  ال�شفن  اأبوظبي لبناء  �شركة 

وعقول اإماراتية وطنية .

يوفقكم بخدمة وطننا الغايل .
واأف��������اد ال�����ش��ي��د خ���ال���د امل����زروع����ي 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة اأبوظبي 
ال���زورق  ب���اأن ط���ول  ال�شفن  ل��ب��ن��اء 
ويعترب  م�����را   72 اإىل  ي�������ش���ل 
الذي  بينونة  م�شروع  يف  ال�شاد�س 
�شمل بناء خم�س �شفن يف ال�شابق 
البحري  بال�شطول  التحاقها  مت 

بقواتنا امل�شلحة .
ال���زورق يحتوي على  اأن  واأاو���ش��ح 
اأن��ظ��م��ة ن����ريان م��ت��ق��دم��ة وم����زود 
باأحدث الأنظمة القتالية متنوعة 
املهام .. واأ�شار اإىل اأن ال�شركة منذ 

امل�شلحة البا�شلة .
وقبيل ختام حفل التد�شني �شجل 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل ك��ل��م��ة يف 
فيها  ج��اء  ل��ل��زورق  ال�شرف  �شجل 
هو  الهيلي  ���ش��واري��خ  ال����زورق  اإن 
و�شواعد  نرية  وطنية  عقول  نتاج 
اإماراتية قوية وهو �شناعة وطنية 
البحار  اأ�شياد  اأن��ن��ا  ت��وؤك��د  بامتياز 
ال�شفن  منذ عقول طويلة ومهنة 
التي  الأج��داد  واملراكب هي مهنة 

الأو�شط  ال�����ش��رق  يف  وال��ت��ج��اري��ة 
ال�شراتيجي  ال�شريك  وتعترب 
التي  امل�����ش��ل��ح��ة  ب���ق���وات���ن���ا  الأول 
البحرية  ال���ق���وات  ب���دوره���ا  ت����زود 
هذه  مثل  م��ن  ال�شركة  مبنتجات 
ال�شفن الزوارق البحرية القتالية 

والدفاعية .
�شمو   .. ال��ت��د���ش��ني  ح��ف��ل  ح�����ش��ر 
اآل مكتوم  �شعيد  اأحمد بن  ال�شيخ 
رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 
الأعلى ملجموعة طريان الإمارات 
و معايل حممد بن اأحمد البواردي 
وزير دولة ل�شوؤون الدفاع ومعايل 

ورف�����ع ���ش��م��وه ع��ل��م ال���دول���ة على 
تد�شينه  م��ع��ل��ن��ا  ال������زورق  ���ش��اري��ة 
�شمن  اخلدمة  ودخوله  الر�شمي 
البا�شلة  البحرية  قواتنا  ا�شطول 
.. وق���ام ���ش��م��وه ب��ع��د ذل���ك بجولة 
تفقدية يف خمتلف اأرجاء الزورق 
وت�����وق�����ف ع���ن���د غ����رف����ة ال���ق���ي���ادة 
م���ن �شباط  وا���ش��ت��م��ع  وال��ت��ح��ك��م 
واف  ���ش��رح  اإىل  البحرية  ال��ق��وات 
ح�����ول امل����ه����ام ال��ق��ت��ال��ي��ة ل���ل���زورق 
ت�شتخدم  التى  العالية  والتقنيات 
يف ه���ذه ال��ق��ط��ع��ة ال��ب��ح��ري��ة التي 
لقواتنا  ال�������ش���ارب���ة  ال����ق����وة  ت���ع���د 

باأوامر  ن�شاأتها قبل ع�شرين عاما 
ال�شيخ  ال�شمو  وتوجيهات �شاحب 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
انتاج  امل�شلحة متكنت من  للقوات 
جزء  �شلم  متنوعة  �شفينة   268
واإىل  ال��ب��ح��ري��ة  ق��وات��ن��ا  اإىل  منها 
التعاون لدول  بع�س دول جمل�س 
اخلليج العربية والدول الفريقية 

و�شبه القارة الهندية .
وت�شنف ال�شركة على اأنها ال�شركة 
الرائدة يف �شناعة و�شيانة واعادة 
الع�شكرية  ال�شفن  وتطوير  اعمار 

وت��راث��ا عريقا  تظل رم���زا خ��ال��دا 
تفخر دولتنا جيال بعد جيل .

لقواتنا  هنيئا   : ���ش��م��وه  واأ����ش���اف 
البحرية  وق����وات����ه����ا  امل�������ش���ل���ح���ة 
جديدة  دف��ع��ة  بان�شمام  البا�شلة 
ال���ذي  ال���ب���ح���ري  ا���ش��ط��ول��ه��ا  اإىل 
يتوىل حماية �شيادتنا على مياهنا 

القليمية .
بركة  على  ���ش��ريوا   : �شموه  وختم 
اهلل وكونوا موؤمنني باهلل عز وجل 
ومهاراتكم  قدراتكم  من  واثقني 
وح������اف������ظ������وا ع����ل����ى اأ����ش���ل���ح���ت���ك���م 
الوطنية واهلل  ومكت�شبات دولتكم 

وزيرة  الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ل�����ش��وؤون  دول����ة 
الحت����ادي وال��ف��ري��ق حم��م��د عبد 
الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع 
امل�����ش��اع��د وال��ف��ري��ق ال���رك���ن حمد 
حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان 
الركن  وال���ل���واء  امل�شلحة  ال��ق��وات 
ب���ح���ري اإب����راه����ي����م ����ش���امل حممد 
اإىل  البحرية  القوات  امل�شرخ قائد 
جانب عدد من قادة وكبار �شباط 
وال�شيوف  امل�شلحة  القوات  اف��رع 
نافدك�س  م��ع��ر���س  يف  امل�����ش��ارك��ني 

.  2017

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
يرافقه  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  بن را�شد 
البحري يف معر�س  املعر�س  قاعة 
امل�شاحب   2017 ن����اف����دك���������س 

لآيدك�س 2017 .

قيادة  وغ�����رف  دف��اع��ي��ة  ����ش���واري���خ 
لهذه  الكرونية  وحتكم  وعمليات 
ومرافقوه  �شموه  وع���رج  ال�شفن. 
على من�شة عر�س �شركة ت�شنيف 
بت�شنيف  املتخ�ش�شة  الم��ارات��ي��ة 
الع�شكرية  ال�������ش���ف���ن  وت���ق���ي���ي���م 
البحوث  واج����������راء  وال����ت����ج����اري����ة 
اخلا�شة  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال����درا�����ش����ات 
بالت�شنيف. �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اأبدى  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
مبعرو�شات  م��ل��ح��وظ��ا  اه��ت��م��ام��ا 

بي.دي.اإي “mbda “ الأوروبية 
القائمني  م��ن  وا�شتمع  امل�شركة 
ح����ول  �����ش����رح  اىل  اجل�����ن�����اح  ع����ل����ى 
�شناعة  يف  ال�����ش��رك��ة  ت��خ�����ش�����ش��ات 
الدفاعية  وامل�����ع�����دات  الأ����ش���ل���ح���ة 

البحرية وتقنياتها .
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ج��ول��ة  ���ش��م��ل��ت  و 
ب�����ن را������ش�����د اآل  ال�������ش���ي���خ حم���م���د 
اأبوظبي  ����ش���رك���ة  ج����ن����اح  م���ك���ت���وم 
ل��ب��ن��اء ال�����ش��ف��ن و���ش��رك��ة الم�����ارات 
لل�شناعات الع�شكرية وجناح �شركة 

واجل���وي���ة م��ن م��روح��ي��ات حديثة 
وعربات مدرعة و�شواريخ وا�شلحة 
ف�����ردي�����ة وغ�����ريه�����ا م�����ن امل����ع����دات 
الدفاعية  والن���ظ���م���ة  امل���ت���ط���ورة 
اللكرونية. و�شملت جولة �شموه 
م��ن�����ش��ات ع���ر����س ����ش���رك���ة ج����رال 
دي��ن��ام��ي��ك�����س وج���ن���اح ���ش��رك��ة ماك 
وجناح   mack Defence
�شيج�شاور   sigsauer ���ش��رك��ة  
بالتجهيزات  جميعها  املتخ�ش�شة 
الدفاعية الربية واجلوية اإذ اأبدى 

القاعة  اأرج����اء  ���ش��م��وه يف  و جت���ول 
ال����ت����ي ت�������ش���م ت���ق���ن���ي���ات وم����ع����دات 
متطورة  ع�����ش��ك��ري��ة  وجت���ه���ي���زات 
تخت�س بالأ�شاطيل احلربية لأكر 
وعربية  حملية  ���ش��رك��ة  م��ائ��ة  م��ن 
تقنيات  يف  متخ�ش�شة  واأج��ن��ب��ي��ة 
والدفاعات  ال��ب��ح��ري��ة  الأ���ش��ل��ح��ة 
والقوات  اجل��ي��و���س  يف  ال��ب��ح��ري��ة 

امل�شلحة.
بالتوقف  جولته  �شموه  ا�شتهل  و 
اإم.  ع���ن���د م��ن�����ش��ة ع���ر����س ����ش���رك���ة 

ملنتجاتها  ال���ع���ار����ش���ة  ال�������ش���رك���ات 
م�شوؤويل  اىل  وا���ش��ت��م��ع  احل��دي��ث��ة 
�شرحوا  ال���ذي���ن  ال�������ش���رك���ات  ه����ذه 
امل�شتخدمة  التقنيات  اآخ��ر  ل�شموه 
الدفاعية  البحرية  ال�شناعات  يف 
من �شفن وزوارق و�شواريخ وانظمة 
الكرونية جديدة. و وا�شل �شموه 
اآيدك�س  رده��ات معر�س  جولته يف 
حيث زار اأجنحة عدد من ال�شركات 
واملتخ�ش�شة  العمالقة  المريكية 
الربية  الع�شكرية  ال�����ش��ن��اع��ات  يف 

وجناح  المل��ان��ي��ة  “اإ�شروود�س” 
الهندية  “براهمو�س”  ���ش��رك��ة 
املن�شاآت  ح���م���اي���ة  ج���ه���از  وج����ن����اح 
التابعة  وال���������ش����واح����ل  احل���ي���وي���ة 
�شركة  امل�����ش��ل��ح��ة وج���ن���اح  ل��ل��ق��وات 
اجلناح  و  ال�شبانية  “نافانتينا” 
الملاين الرئي�شي ل�شناعة الزوارق 
وال�����ش��ف��ن احل��رب��ي��ة م����رورا بجناح 
 D.c.n.s �شركة دي.�شي.اإن.اإ�س 
الفرن�شية املخت�شة بت�شنيع ال�شفن 
اأنظمة  م��ن  وجتهيزاتها  احلربية 

ال�شركات  بتواجد  ترحيبه  �شموه 
جانب  اىل  ال��ع��امل��ي��ة  الم���ريك���ي���ة 
�شركات اوروبية واآ�شيوية وامريكية 
واختيارها  ولت���ي���ن���ي���ة  ���ش��م��ال��ي��ة 
لعر�س   2017 اآي��دك�����س  معر�س 
العقول  اإل���ي���ه  ت��و���ش��ل��ت  م���ا  اآخ�����ر 
وجتهيزات  تقنيات  م��ن  الب�شرية 
تتنا�شب  دفاعية  ع�شكرية  وانظمة 
واح��ت��ي��اج��ات اجل��ي��و���س يف منطقة 
اأفريقيا  و�شمال  الو���ش��ط  ال�شرق 

و�شبة القارة الهندية.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
وزراء  من  ع��ددا  امل�شلحة  للقوات 

بني  القائمة  والتعاون  ال�شداقة 
املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���ش��ة  وب��ل��دان��ه��م 
والدفاعية  الع�شكرية  باجلوانب 

ومبا يحقق امل�شالح امل�شركة.
ومت خالل اللقاءات التطرق حول 

يوم اأم�س الول.
على  ك��اًل   “ �شموه  ا�شتقبل  فقد 
باناجيوتي�س  م���ع���ايل   “ ح�����ده 
الدفاع  وزي���ر  كامينو�س  ب��ان��و���س 
اليوناين ومعايل بير غايدوي�س 
وزير الدفاع ال�شلوفاكي والدكتور 

دوليا  حدثا  منه  جعلت  املتطورة 
يحظى بامل�شاركة من قبل كربى 
�شركات وم�شانع ال�شالح والدفاع 

العاملية .
املهتمني  ج���ه���ة  م����ن  والق�����ب�����ال 
يف  امل�شوؤولني  وك��ب��ار  واملخت�شني 

الوفود يف مركز  وروؤ���ش��اء  الدفاع 
للمعار�س  ال���وط���ن���ي  اأب���وظ���ب���ي 
حاليا  ال���ب���الد  ي�������زورون  ال���ذي���ن 
معر�س  ف��ع��ال��ي��ات  يف  للم�شاركة 
وموؤمتر الدفاع الدويل “اآيدك�س 
انطلقت فعالياته  الذي   2017

فعاليات معر�س وموؤمتر الدفاع 
وما   ”2017 “اآيدك�س  ال��دويل 
ال�شابقة  ال���ف���رة  خ����الل  ح��ق��ق��ه 
امل�شتوى  ري����ادة م��ه��م��ة ع��ل��ى  م��ن 
عر�س  يف  وال�������دويل  الإق���ل���ي���م���ي 
والع�شكرية  الدفاعية  الأن��ظ��م��ة 

الدولة  وزي���ر  بهامري  �شوبها�س 
ل�����ش��وؤون ال��دف��اع ال��ه��ن��دي وممثل 
وزارة الدفاع البنغالدي�شي اللواء 

متقاعد احمد طارق �شديق .
وتبادل  بال�شيوف  �شموه  ورح��ب 
عالقات  ح���ول  الأح���ادي���ث  معهم 

دول املنطقة.
خلدون  م��ع��ايل  ال��ل��ق��اءات  ح�شر 
رئ���ي�������س جهاز  امل�����ب�����ارك  خ��ل��ي��ف��ة 
و�شعادة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال���������ش����وؤون 
حم��م��د م���ب���ارك امل���زروع���ي وكيل 

ديوان ويل عهد اأبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات
جمموعة �لبادي �لإمار�تية ت�شارك يف معر�س »�آيدك�س 2017 «

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد خالد حممد جوعان البادي نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
امل�شاركة يف معر�س ابوظبي  “ البادي” اأهمية  جمموعة 
2017 ب��اع��ت��ب��اره م��ن اهم  ال����دويل ل��ل��دف��اع “ اآي��دك�����س 

الحداث التي تتعلق بقطاع الدفاع يف العامل.
مكانته  ي���وؤك���د  اأن  ا���ش��ت��ط��اع  اآي���دك�������س  م��ع��ر���س  ان  وق����ال 
اأبرز املعار�س الدولية املتخ�ش�شة  الدولية املتميزة كاأحد 
اإظهار  يف  ف��اع��ل  ب�شكل  و���ش��اه��م  ال��دف��اع��ي��ة  ب��ال�����ش��ن��اع��ات 
اجلهود املبذولة من قبل قيادتنا الر�شيدة للنهو�س بواقع 

وم�شتقبل قطاع ال�شناعات الدفاعية يف الدولة.
اآيدك�س  مبعر�س  ت�����ش��ارك  ال��ب��ادي  جمموعة  ان  واأ���ش��اف 

منذ ال��دورة الوىل عام 1993 م�شريا اىل ان املجموعة 
املعدات  فيه  تعر�س  بجناح   2017 اآي��دك�����س  يف  ت�����ش��ارك 
الدفاع  لقطاع  لوج�شتية  خدمات  تقدم  التي  وال�شيارات 
ابوظبي  ���ش��رك��ة  ب��ج��ه��ود  واأ����ش���اد  الإم������ارات.  يف  الع�شكري 
املعر�س  ه���ذا  تنظيم  يف  “اأدنيك”  للمعار�س  ال��وط��ن��ي��ة 
املعر�س  اأن  وقال  امل�شلحة.  القوات  بالتعاون مع  العمالق 
ميثل فر�شة هامة بالن�شبة لنا لعر�س منتجاتنا يف جمال 
ال��ق��رار. من  امل�شوؤولني و�شناع  كبار  ام��ام  والم��ن  الدفاع 
جانبه قال املهند�س مي�شيل مَزّنر مدير تطوير الأعمال 
للتعاون  جت�شيدا  متثل  املجموعة  اأن  ال��ب��ادي  مبجموعة 

املثمر مع قطاع الدفاع بالإمارات. 
اأن امل��ج��م��وع��ة ه��ي ال��وك��ي��ل احل�����ش��ري مبنطقة  واأ����ش���اف 

اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة مل��ن��ت��ج��ات ���ش��رك��ة م��ن�����ش��ك وي���ل تركتور 
 Mindk Wheek Tractor Plant ب��الن��ت 
ومقرها جمهورية بالرو�شيا التي تقوم بت�شنيع حامالت 
الآليات الع�شكرية وناقالت اجلنود وغريها من اخلدمات 
اللوج�شتية خلدمة قطاع الدفاع بدولة الإمارات العربية 
 35 منذ  خدماتها  تقدم  املجموعة  اأن  واأو���ش��ح  املتحدة. 
عاما وخالل تلك الفرة حدثت نقلة نوعية على خدماتها 

التي توؤديها.
الناقالت  احدث  بت�شميم  بتنفيذ  تقوم  املجموعة  ان  كما 
وف���ق اأح����دث امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة وب��ت��ق��ن��ي��ات وخ���دم���ات دعم 
رفيعة امل�شتوى وت�شع باعتبارها ا�شتيفاء ال�شروط الفنية 

اخلا�شة بالقوات امل�شلحة. 

�وملان ديناميك�س تعر�س مقاعد قابلة للقذف يف قو�رب  +80 كنتو�س يف نافدك�س2017
•• اأبوظبي -وام:

التي  نافدك�س2017  knots يف معر�س  قابلة للقذف يف قوارب +80  ديناميك�س مقاعد  اوملان  �شركة  اطلقت 
تتميز بتقنية القذف ثالثي الأبعاد وتقلل من الآثار الراأ�شية واملائلة مما يجعلها املقاعد الأكر اأمانا يف ال�شوق.

وميكن  ال�شرعة  عالية   knots ويتكون منتج ا�شلون من جمموعة من املقاعد املحمية م�شنوعة لقوارب +80 
ت�شنيع املنتج على ح�شب املتطلبات املختلفة. وقال جايكوب اوملان اننا لدينا ح�شور قوي يف منطقة اخلليج حيث 
قمنا بعر�س منتجاتنا يف “نافدك�س” لعدة �شنوات وتلقينا معلومات من مطبقي الوحدات املختلفة التي �شاعدتنا 
على تطبيق الأفكار لإنتاج مفاهيم جديدة. وت�شتلزم مقاعد اوملان احلديثة �شطحا ذا م�شاحة اأقل من اأي مقاعد 
بكونها  املقاعد علميا  اإثبات  اأن��ه مت  لنقل احلمولت، كما  امل�شاحة احل��رة  باملزيد من  ي�شمح  ال�شوق مما  اأخ��رى يف 
واأ�شاف فريدريك بول�شتاد مدير الربنامج يف جولدفي�س  الإ�شابات والأخ��ف وزن��ا.  اأكر فعالية يف احلماية من 
بروفي�شونال ان املقاعد حتمي الظهر والركبتني متاما حتى يف اأق�شى الظروف وخالل املهمات الطويلة التي تدوم 

لأكر من ثماين �شاعات حيث مل يكن لدينا اأي اإ�شابة اأو �شكوى من اأمل.

�لبحرية” تعترب  للمعد�ت  �لإمار�ت  “�إك�شالتو 
معر�س �أيدك�س من�شة مثالية لإطالق منتجاتها

•• اأبوظبي-وام:

للمعدات  الإم���ارات  “اإك�شالتو  �شركة  ع��ام  ب��ول مدير  اآر.  دبليو.  اك��د جيه. 
فر�شة  يعد  “اأيدك�س”  ال���دويل  الأم���ن  وم��وؤمت��ر  معر�س  اأن  البحرية” 
عظيمة للتوا�شل مع العمالء ب�شورة مبا�شرة يف فرة زمنية وجيزة كما 
يتيح الفر�شة لعر�س املنتجات اجلديدة واخلا�شة على امل�شتخدم النهائي 

مبا�شرة.
وقال بول يف مقابلة ح�شرية مع جملة “درع الوطن” اإن �شركة “اإك�شالتو 
الإمارات للمعدات البحرية” ت�شتعد لإطالق العديد من املنتجات اجلديدة 

يف معر�س اأيدك�س.
ال�شركة بعر�س حمرك  التي تقوم فيها  الأوىل  املرة  اأن تلك هي  مو�شحا 
الديزل عايل الأداء – الأول من نوعه على م�شتوى العامل - بقوة 200 
امليدانية  البحرية  لل�شركات  بالن�شبة  عظيما  ح��ال  ي��وؤم��ن  ال��ذي  ح�شان 
العاملة يف جمال النفط والغاز بالإ�شافة اإىل القوات امل�شلحة ل�شيما بعد اأن 
فر�شت تعليمات “الوقود الواحد” اجلديدة التابعة حللف �شمال الأطل�شي 
“الناتو” �شرورة عدم ا�شتخدام اأي نوع من الوقود �شوى الديزل. واأ�شاف 
بول اأن �شركة “اإك�شالتو الإمارات للمعدات البحرية” �شتعر�س اأي�شا نظام 
الإمارات  دول��ة  يف  حمليا  اإنتاجه  يجري  ال��ذي   MAP ”الآلية القيادة 
اأي�شا  ال�شركة  و�شتعر�س  مهمة.  وجتارية  ع�شكرية  ا�شتخدامات  ويوؤمن 
مقعدا �شمم حديثا لتخفيف ال�شدمة يف الزوارق ذات ال�شرعة العالية وهو 
من اإنتاج �شركة Scotseats يف اململكة املتحدة كما ي�شرنا للغاية اأي�شا اأن 
نعر�س اجلهاز “جت اآنكور” من اإنتاج �شركة “هاميلتون جت” وهو عبارة 

عن جهاز جديد لتحديد املواقع خلدمة ال�شفن والقطع البحرية.

بح�صور حممد بن زايد
�لإمار�ت ورو�شيا توقعان �تفاقية تعاون يف قطاع �ل�شناعات �لع�شكرية

•• اأبوظبي-وام:

ورو�شيا  الإم��������ارات  دول�����ة  وق���ع���ت 
ات��ف��اق��ي��ة تعاون  الحت���ادي���ة ام�����س 
ال�شناعات  ق���ط���اع  يف  م�������ش���رك 
حول  التفاو�س  ب�شاأن  الع�شكرية 
اأنواع  وق���درات  موا�شفات  درا���ش��ة 

ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
ومعايل  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
ال�شناعة  وزير  ديني�س مانتوروف 
توقيع   .. ال����رو�����ش����ي  وال����ت����ج����ارة 
معر�س  فعاليات  خالل  التفاقية 
اآيدك�س  وم��وؤمت��ر ال��دف��اع ال���دويل 

مدير الهيئة الفيدرالية الرو�شية 
للتعاون الع�شكري الفني.

و�����ش����م����ل����ت الت�����ف�����اق�����ي�����ة درا������ش�����ة 
����ش���راء وت��ط��وي��ر وت�����ش��ن��ي��ع جزئي 
ل��ل��م��ع��دات ال��ع�����ش��ك��ري��ة امل��ت��ط��ورة �� 
التي   �� والبحرية  والربية  اجلوية 
امل�شلحة  ال��ق��وات  متطلبات  تخدم 

املقاتلة  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ط��ائ��رات  م��ن 
فيها  واجل�����دي�����دة مب����ا  احل���ال���ي���ة 
واجليل   35 ����ش���وخ���وي  ط���ائ���رت���ا 
اإج�������راء  اىل  اإ�����ش����اف����ة  اخل���ام�������س 
عمليات تطوير ودعم فني و�شيانة 

م�شتدامة للطائرات..
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و���ش��ه��د 

.2017
دولة  ج��ان��ب  م��ن  التفاقية  ووق���ع 
ال�شمري  الإم��ارات حميد عبداهلل 
الرئي�س التنفيذي لقطاع �شناعة 
الهند�شية  واخل���دم���ات  ال��ط��ريان 
وم���ن اجلانب  م��ب��ادل��ة  ���ش��رك��ة  يف 
نائب  فرولكني  األيك�شي  الرو�شي 

الإماراتية.. فيما ت�شمنت التعاون 
وت�شنيع  ت���ط���وي���ر  جم�������الت  يف 
والربية  اجلوية  الأنظمة  وتوريد 
الآيل..  التوجيه  ذات  وال��ب��ح��ري��ة 
ال��ت��ع��اون يف جمالت  اىل  اإ���ش��اف��ة 
اجلوانب  يف  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث 

الدفاعية والأمنية.

�شكاي �شرتمي تطلق نظاما للك�شف عن �لطائر�ت بدون طيار يف �آيدك�س 2017

�أحمد بن طحنون ي�شتقبل نائب رئي�س �لأركان �لفنلنديمن�شور بن ز�يد ي�شتقبل نائب وزير �لدفاع �جلز�ئري 

•• اأبوظبي-وام:

اطلقت �شركة �شكاي �شرمي نظاما للك�شف عن الطائرات 
بدون “الدرونز” والت�شدي لها وذلك خالل م�شاركتها 

يف معر�س ايدك�س 2017 .
�شرمي  �شكاي  �شركة  ع��ام  ال��ع��اديل مدير  ريا�س  وق��ال 
اإن الطائرات بدون طيار قد ت�شبب تهديدا فعليا على 
الم���ن ال��ع��ام ون��ظ��را ل��ذل��ك ف��ق��د ط���ورت ال�����ش��رك��ة هذا 

النظام الذي يقوم بالك�شف عنها والت�شدي لها.
املتزايد  ال�شتخدام  ي���وؤدي  اأن  املمكن  م��ن  ان��ه  واأ���ش��اف 
لهذا النوع من الطائرات اإىل ان ي�شبح عائقا اأمام اأمن 
املالحة اجلوية املدنية والع�شكرية وقد يوؤدي اىل حوادث 
ترتب عليها عواقب كارثية ومن املقرر ان يكون النظام 
 2017 ايدك�س  خ��الل  عنه  الك�شف  مت  ال��ذي  اجلديد 
وي�شاعد يف  احل���وادث  تلك  تقي من  التي  اح��د احللول 

احلفاظ على المن العام.

واأ�شار اإىل انه من املمكن ان يكون النظام اجلديد حال 
ت�شبب يف  قد  التي  المنية  امل�شاكل  للعديد من  جذريا 
كثري من الحيان كوارث مفجعة مما يجعل هذا النظام 

حال ناجعا للمخاطر التي قد ت�شببها.
قامت  ال�شركة  ان  اىل  �شرمي  �شكاي  ع��ام  مدير  ولفت 
بدرا�شة التحديات التي ميثلها هذا النوع من الطائرات 
ح�شيلة  فكانت  معاجلتها  وط���رق  خماطرها  وحتليل 
الدرا�شة النظام الذي يتكون من ثالثة اأجزاء .. الأول 
وت�شنيفها  الطائرات  من  النوع  ه��ذا  باكت�شاف  خا�س 
او غري معروفة وحتديد  الطبيعة ك�شديقة  من حيث 
خماطرها ان وجدت عن طريق اجهزة ك�شف الرددات 
وال������رادارات وال���ش��ت��م��اع ال�����ش��وت��ي.. وال��ث��اين الت�شدي 
ل��ل��ط��ائ��رات ال��ت��ي مت��ث��ل خ���ط���ورة ع���ن ط��ري��ق ت�شوي�س 
الطائرات  النوع من  الدائرة الكرونية لهذا  وتدمري 
وا�شقاطها ومت الربط بني هاتني احلالتني عن طريق 

نظام �شامل ودقيق وهو ميثل اجلزء الثالث من احلل.

•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة �شباح ام�س الفريق اأحمد قايد �شالح نائب 
اجلزائري  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س  الوطني  الدفاع  وزي��ر 
الذي يزور البالد حاليا للم�شاركة يف معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل “ 
اآيدك�س 2017 “ الذي انطلقت فعالياته اأم�س الول يف مركز اأبوظبي 

الوطني للمعار�س.
ج����رى خ����الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني دول�����ة الإم������ارات 
واجلمهورية اجلزائرية و�شبل تعزيزها وتطويرها اإىل جانب ا�شتعرا�س 
و�شوؤون  الع�شكرية  ال�شناعات  جم���الت  م��ن  ع��دد  يف  ال��ت��ع��اون  جم���الت 

الدفاع مبا يخدم م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  جمعه  اأحمد  معايل  اللقاء  ح�شر 
التن�شيق  لقطاع  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزارة  وكيل  ال��ع��ام��ري  را���ش��د  و���ش��ع��ادة 

احلكومي.

•• اأبوظبي-وام:

طحنون  بن  اأحمد  ال�شيخ  طيار  الركن  اللواء  ا�شتقبل 
الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن حم��م��د 
والح��ت��ي��اط��ي��ة - ام�������س يف م��ك��ت��ب��ه يف م��ق��ر ال��ه��ي��ئ��ة - 
الأركان  رئي�س  نائب  هالونني  كيو�شتي  الفريق  �شعادة 
امل�شلحة  ال��ق��وات  يف  والت�شليح  اللوج�شتبية  للخدمات 
الفنلندية بح�شور �شعادة ريتا �شوان �شفرية جمهورية 
 - اللقاء  خالل   - اجلانبان  بحث  الدولة.  لدى  فنلندا 
عالقات التعاون بني دولة الإم��ارات وجمهورية فنلندا 
و�شبل تعزيزها وتطويرها مبا يخدم امل�شالح امل�شركة 
للبلدين ال�شديقني خا�شة يف جمال اخلدمة الوطنية 
والإحتياطية. وجرى احلديث حول عدد من املو�شوعات 

الفنلندية   - الإماراتية  العالقات  دعم  �شاأنها  التي من 
وتبادل  الوطنية  اخلدمة  م�شروع  تطوير  تخدم  التي 
وتعزيز  ع��ن توطيد  . ف�شال  امل��ج��ال  ه��ذا  اخل���ربات يف 

عالقات التعاون امل�شركة بني البلدين.
ب��ن طحنون  اأح��م��د  ال�شيخ  ال��رك��ن طيار  ال��ل��واء  ورح��ب 
البالد  ي�����زورون  ال��ذي��ن  ل��ه  امل���راف���ق  وال���وف���د  بال�شيف 
حاليا حل�شور فعاليات معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل 
 - فنلندا  �شفرية  اأث��ن��ت  جهتها  م��ن   .2017 اآي��دك�����س 
ال��ت��ي جتمع  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ع��ل��ى   - ال��ل��ق��اء  خ���الل 

البلدين ال�شديقني يف خمتلف املجالت .
موؤكدة اأهمية تبادل اخلربات املتعلقة باخلدمة الوطنية 
املوؤ�ش�شي لكال  العمل  تعزيز  دور فعال يف  ملا لذلك من 

اجلانبني.

�شيف بن ز�يد يتفقد عددً� من �ل�شركات �لوطنية يف  »�آيدك�س 2017« 
•• اأبوظبي-وام:

قام الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شركات  اأجنحة  من  بعدد  تفقدية  بجولة  الثنني  ام�س  الداخلية  وزي��ر 
الوطنية امل�شاركة يف معر�س الدفاع الدويل “اآيدك�س 2017 “ يف يومه 
الثاين. واإطلع �شموه على اأحدث ما تعر�شه ال�شركات من اأجهزة ومعدات 
متطورة .. وا�شتمع اإىل �شرح موجز من العار�شني عما تتميز به م�شاريعها 
اللوج�شتية  واخل��دم��ات  والت�شنيع  ال�شيانة  جم��ال  يف  واملبتكرة  امل��ط��ورة 
ما  واأح��دث  التكنولوجي  والتطوير  والتدريب،  والت�شال  واجليومكانية 
اأنتجته �شناعة ال�شالح والدفاع واأبرز احللول ملواجهة التحديات الأمنية. 
وانرنا�شونال  الع�شكرية  لل�شناعات  الإم����ارات  �شركات  اجل��ول��ة  و�شملت 
والذي  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  جناح  يف  واأطل�س  ج��روب  جولدن 
�شموه  وت��ب��ادل  الأخ����رى.  الوطنية  ال�شركات  م��ن  ل��ع��دد  معرو�شات  ي�شم 
اإثبات مكانته على  ال��ذي جنح يف  املعر�س  ح��ول  العار�شني  الأح��ادي��ث مع 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  �شمعة طيبة  ال��دول��ي��ة وحقق  امل��ع��ار���س  خ��ارط��ة 

املتحدة واأ�شبح من�شة ف�شلى لدى ال�شركات العاملية امل�شاركة يف املعر�س.

خالل ا�صتقباله الرئي�س ال�صوداين 

حممد بن ز�يد ي�شيد بدور �ل�شود�ن يف �لتحالف �لعربي
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ث���م���ن 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
جمهورية  موقف  امل�شلحة  للقوات 
فخامة  بقيادة  ال�شقيقة  ال�شودان 
ال��رئ��ي�����س ع��م��ر ح�����ش��ن ال��ب�����ش��ري يف 
العربي  ل��ل��ت��ح��ال��ف  ان�����ش��م��ام��ه��ا 
الذي  الأمل  اإعادة  ودعمها لعملية 
تقوده اململكة العربية ال�شعودية يف 
اليمن مو�شحا �شموه ان جمهورية 
ال�����ش��ودان م��ن ال���دول ال��ت��ي بادرت 
يف ت��ق��دمي ال���دع���م وال����وق����وف مع 
التحالف العربي دون طلب. واأ�شاد 
ال�شودانية  ال���ق���وات  ب�����اأداء  ���ش��م��وه 
العمليات  م��ي��ادي��ن  يف  امل���ت���واج���دة 

رح���م���ه اهلل ب��ح��ك��م��ت��ه وخ���ربت���ه يف 
لتاأ�شي�س  ال��ع��ق��ب��ات  جميع  جت���اوز 
املتحدة.  العربية  الم����ارات  دول���ة 
ال�شوداين  الرئي�س  واعرب فخامة 
بتكرميه  وت��ق��دي��ره  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن 
التكرمي  ه��ذا  وا�شفا  زاي��د  بو�شام 
ال�شوداين  ال�����ش��ع��ب  ا���ش��ع��د  ب���ان���ه 
ك��اف��ة م���وؤك���دا اع���ت���زازه مب��ا يربط 
جمهورية ال�شودان ودولة المارات 
العربية املتحدة  قيادة و�شعبا من 
والتعاون  واملحبة  الخ���وة  رواب���ط 
امل�������ش���رك. ك��م��ا اك����د ف��خ��ام��ت��ه ان 
وقوف جمهورية ال�شودان ودعمها 
للتحالف العربي هو واجب متليه 
المن  ومقت�شيات  الخ���وة  علينا 
لنا  يكون  ان  ال�شرف  ولنا  العربي 
وحفظ  �شون  يف  ال�شقاء  مع  دور 

ب����ني ع�����دد م����ن م���ن���اط���ق ال����دول����ة 
امل��ب��ك��رة لبناء  امل���راح���ل  وم��ع��اي�����ش��ا 

الدولة.
وق����ال ���ش��م��وه ف��ب��ا���ش��م اأب���ن���اء دولة 
الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة نقدم 
لنا  بت�شريفه  وال�شكر  التحية  ل��ه 
ل��ه الع��ت��زاز بهذه الوقفة  وجن��دد 
التي  ال���ت���دخ���الت  امل�����ش��رف��ة ���ش��د 
املنطقة  ه��وي��ة  ت��غ��ي��ري  ت�����ش��ت��ه��دف 
اجندات  خلدمة  كياناتها  وجتزئة 

اقليمية وخارجية.
�شاحب  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان ام�س يف ق�شر البحر فخامة 
الرئي�س عمر ح�شن الب�شري والوفد 
البالد  ي������زور  ال������ذي  ل����ه  امل����راف����ق 
اع���رب فخامة  م��ن جانبه  ح��ال��ي��ا. 

جنبا اىل جنب مع قوات التحالف 
اأبناء  ان  ���ش��م��وه  مو�شحا  ال��ع��رب��ي 
اأب��ن��ائ��ن��ا يف  م��ع  ال�شقيق  ال�����ش��ودان 
المامية  واخل����ط����وط  اخل����ن����ادق 
والإرادة  ب���ال���ع���زمي���ة  ي���ت���ح���ل���ون 
التاريخ  اأن  �شموه  م��وؤك��دا  ال�شلبة 
واملقبلة  احلالية  واجيالنا  العربي 
ب��اع��ت��زاز ه���ذه الوقفة  ���ش��ي��ذك��رون 
وال�شتجابة امل�شرفة من جمهورية 
التحالف.  دول  باقي  مع  ال�شودان 
بغريب  لي�س  ه��ذا  ان  �شموه  واك��د 
ع��ل��ى اخ��وان��ن��ا يف ال�����ش��ودان ولي�س 
فخامة  مثل  �شخ�س  على  بغريب 
الرئي�س عمر الب�شري الذي اأم�شي 
فرة من حياته يف دولة المارات 
خرباته  مقدما  امل��ت��ح��دة  العربية 
الع�شكرية لقواتنا امل�شلحة متنقال 

�شعادته  ع��ن  ال�����ش��وداين  ال��رئ��ي�����س 
ب���ت���واج���ده ب���ني ا���ش��ق��ائ��ه يف دول���ة 
الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة التي 
واعتزاز  تقدير  كل  لقيادتها  يكن 
ول�شعبها ال�شقيق كل وفاء وحمبة. 
وا�شتح�شر فخامته خالل حديثه 
البالد  ملوؤ�ش�س  ال�شيلة  امل��واق��ف 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
ث��راه وجهوده  ال نهيان طيب اهلل 
وتوحيد  الكلمة  جمع  يف  ال��دوؤوب��ة 
كيان  يف   امل��ن��ط��ق��ة  اأب����ن����اء  ���ش��م��ل 
احتادي يجمعهم حتت راية واحدة 
وا�شفا الراحل الكبري ال�شيخ زايد 
بانه حكيم العرب  ومعلم الأجيال 
التحلي  منه  تعلمنا  جميعا  وان��ن��ا 
بالرادة والعزمية وال�شرب للتغلب 
ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات وه���و م���ا ج�شده 

موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
والإن�شانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
وال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�شمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����وان  رئ��ي�����س 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ر ب���ن زاي����د اآل 

البلدان  وم�شالح  وا�شتقرار  ام��ن 
�شمو  ال�شتقبال  ح�شر  العربية. 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ 
الغربية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل 
حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
بن  نهيان  ال�شيخ  و�شمو  ال�شرقية 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
والإن�شانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ خ��ال��د  و���ش��م��و 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
الإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
وعدد  اخلا�شة  الإحتياجات  وذوي 

من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني .
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اأخبـار الإمـارات
حاكم دبي ي�شدر مر�شوما بت�شكيل جمل�س 

�إد�رة موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لالإ�شكان
•• دبي -وام: 

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�شفته 
حاكما لإمارة دبي مر�شوما بت�شكيل جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالإ�شكان برئا�شة معايل حممد اإبراهيم 

ال�شيباين.
ون�س املر�شوم رقم 4 ل�شنة 2017 على ع�شوية كل من ح�شني نا�شر لوتاه نائبا للرئي�س و�شلطان بطي بن جمرن 
وعبداهلل فا�شل املزروعي وعبيد �شعي�د بن م�شحار وهدى حمدان ال�شيخ احلمريي و�شامي عب�داهلل قرق�ا�س وذلك 

ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد على اأن يعمل باملر�شوم من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�نطالق �أعمال خلوة �لعزم �مل�شرتكة بني �لإمار�ت و�ل�شعودية يف �أبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

اأع���م���ال اخللوة  اأب��وظ��ب��ي  ال��ث��الث��اء يف  ال��ي��وم  ���ش��ب��اح  تنطلق 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني  امل�شركة  ال�شتثنائية 
وذلك  ال��ع��زم  خ��ل��وة  ا���ش��م  حت��ت  ال�شعودية  العربية  واململكة 
وعدد  حكوميا  م�شوؤول   150 من  اأك��ر  وم�شاركة  بح�شور 
يف  واخلا�شة  احلكومية  القطاعات  خمتلف  يف  اخل��رباء  من 
البلدين. تاأتي خلوة العزم كاأول الأن�شطة املنبثقة من جمل�س 
التن�شيق ال�شعودي الماراتي الذي مت الإعالن عنه يف مايو 
مدينة جدة والذي �شهد اإعالنه خادم احلرمني  يف   2016
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة 
العربية ال�شعودية و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة. 
يراأ�س املجل�س من جانب دولة الإمارات �شمو ال�شيخ من�شور 
ال��وزراء وزي��ر �شوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن زاي��د 
الرئا�شة ومن اجلانب ال�شعودي �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
العهد  ويل  ويل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد 
الدفاع ورئي�س  ال��وزراء وزير  الثاين لرئي�س جمل�س  النائب 
جمل�س ال�شوؤون القت�شادية والتنمية . وتهدف خلوة العزم 
اإىل تفعيل بنود التفاقية املوقعة بني البلدين باإن�شاء املجل�س 
وو�شع خارطة طريق له على املدى الطويل ليكون النموذج 
حر�س  يعك�س  ومب��ا  ال���دول  ب��ني  والتكامل  للتعاون  الأم��ث��ل 
والرغبة يف  بينهما  الأخوية  العالقات  البلدين على توطيد 
يف  امل�شتمر  والتن�شيق  الت�شاور  عرب  الثنائي  التعاون  تكثيف 

يف  البلدين  جلهود  مكمال  ولتكون  الأول��وي��ة  ذات  امل��ج��الت 
تعزيز منظومة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

العربية  الإم��ارات  الأوىل يف  و�شتعقد اخللوة على مرحلتني 
وتناق�س  ال�شعودية..  العربية  اململكة  يف  والثانية  املتحدة 
البلدين  ب��ني  ا�شراتيجية  حم���اور  ث��الث��ة  اأج��ن��دت��ه��ا  �شمن 
والب�شري  امل��ع��ريف  واجل��ان��ب  الق��ت�����ش��ادي  ب��اجل��ان��ب  تخت�س 
 20 لها  وح��ددت   . والأم��ن��ي  والع�شكري  ال�شيا�شي  واجلانب 
والفر�س  الراهن  الو�شع  ملناق�شة  نقا�شية تخ�ش�شية  جل�شة 
باأفكار ومبادرات نوعية فيما  املحتملة واخلروج  والتحديات 
تتوا�شل اللقاءات واملناق�شات خالل الأ�شهر املقبلة بني فرق 
على  وعر�شها  وتنفيذها  اخل��ط��ط  و���ش��ع  ل�شتكمال  العمل 

الجتماع الأول ملجل�س التن�شيق ال�شعودي الإماراتي.

وزير �لدولة ل�شوؤون �لدفاع ي�شتقبل عدد� من �شيوف �آيدك�س 2017 

قائد �لقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي ي�شتقبل عدد� من �شيوف �آيدك�س 2017

قائد �لقو�ت �لبحرية ي�شتقبل عدد� من �شيوف معر�س �آيدك�س 2017 

•• اأبوظبي-وام:

الفال�شي  ال��ب��واردي  اأح��م��د  ب��ن  حممد  معايل  ا�شتقبل 
اآيدك�س  مبعر�س  مبكتبه  الدفاع  ل�شوؤون  الدولة  وزي��ر 

من �شيوف املعر�س . عددا  ام�س   2017
هاريت  ال�شيدة   .. ح��دة  على  كال  معاليه  اإ�شتقبل  فقد 
بلدوين ع�شوة الربملان ووكيلة وزارة الدولة للم�شريات 
ت�شانغ مايونغ وزير  املتحدة ومعايل  باململكة  الدفاعية 
بهارما  �شوبهاد  وم��ع��ايل  الكورية  احلربية  ال�شناعات 
وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع الهندي واأغو�شتني كوندي 
ب��اج��ني ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع ال���ش��ب��اين وم��ع��ايل هواجن 
ال��ك��وري وتوما�س  الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  نائب  م��وو  اإن 
بير  وم��ع��ايل  الت�شيكي  ال���دف���اع  وزي����ر  ن��ائ��ب  ك��و���ش��ات 
�شلوفاكيا  جلمهوري  الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  كاجدو�س 

ل�شوؤون  الدولة  ومعايل حممد مالكي بن عثمان وزير 
الدفاع وال�شوؤون اخلارجية ال�شنغافوري.

ال��ت��ع��اون والتن�شيق  اأوج����ه  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اءات  ومت خ���الل 
القائم بني دولة المارات العربية املتحدة ودول الوفود 
الزائرة وجوانب تفعيلها وتطويرها مبا يخدم امل�شلحة 
باملجالت  ال�شلة  ذات  ال�����ش��وؤون  اىل  ا���ش��اف��ة  امل�شركة 

الع�شكرية والدفاعية.
الرئي�س  ك��ني  باتري�س  ذل��ك  بعد  معاليه  ا�شتقبل  كما 

التنفيذي ل�شركة تالي�س.
ومت خالل اللقاء بحث جمالت التعاون بني اجلانبني 

يف املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرك.
وما   2017 اآي��دك�����س  معر�س  بنجاح  ال�شيف  واأ���ش��اد 
ت�شمنه من فعاليات متميزة كما اأبدى اإعجابه بالتنظيم 

وحجم املعرو�شات التي يت�شمنها املعر�س.

•• ابوظبي-وام:

ا�شتقبل اللواء الركن طيار اإبراهيم 
القوات  قائد  العلوي  حممد  نا�شر 
اجل��وي��ة وال��دف��اع اجل��وي يف مكتبه 
كال   2017 اآي����دك���������س  مب���ع���ر����س 
ع��ل��ى ح���دة ���ش��ع��ادة ال��ف��ري��ق ويجنغ 
املنطقة  الربية  القوات  قائد  كوين 
بجمهورية  ال�����ش��رق��ي��ة  احل���رب���ي���ة 
م��اي��ك��ل جاريت  وال���ف���ري���ق  ال�����ش��ني 
قائد قوات اجلي�س للقيادة املركزية 
الم���ري���ك���ي���ة وال����ل����واء ���ش��ت��ي��ف��ن اَي 
فارمني القائد العام لقيادة امل�شاعدة 
الأمنية للجي�س المريكي والعميد 

توم باكيت قائد الدفاع الربيطاين 
�شركة  م����ن  روم������ان������وف  وروم���������ان 

ال�شناعات الدفاعية الوكرانية.
ال��ل��ق��اءات م��ع ال�شيوف  ومت خ��الل 

الع�شكري  ال���ت���ع���اون  اأوج������ه  ب��ح��ث 
وال�شبل الكفيلة بدعمها وتطويرها 
ب������ني دول���������ة الم��������������ارات ودول�����ه�����م 

ال�شديقة.

•• اأبوظبي-وام:

بحري  الركن  اللواء  �شعادة  ا�شتقبل 
قائد  امل�شرخ  حممد  ���ش��امل  اإب��راه��ي��م 
معر�س  يف  مبكتبه  البحرية  القوات 
الدفاع الدويل اآيدك�س 2017 ام�س 
كال على حدة الفريق اول تان �شري 
احمد قائد القوات البحرية املاليزي 
وال��ف��ري��ق اول ج��وجن ه��و �شب قائد 
والفريق  ال��ك��وري  البحرية  ال��ق��وات 
اندري�س كروز قائد القوات البحرية 

الأملاين.
ال��ت��ي ح�شرها  ال��ل��ق��اءات  ومت خ��الل 
عدد من كبار �شباط القوات البحرية 

ا�شتعرا�س  ال��زائ��رة  الوفود  واأع�شاء 
اأوج����ه ال��ت��ع��اون وم��ن��اق�����ش��ة ع���دد من 

املوا�شيع الع�شكرية امل�شركة.

ا�صتجابًة لطلب العمالء املتزايد على القدرات الدفاعية

 MWARI  »جمموعة بار�ماونت تعلن عن بدء �لإنتاج �لتجاري للطائرة �لهجومية �ل�شتطالعية »�لذكية
امل�صنع الأكرب للطائرات يف اأفريقيا يبداأ عملياته الإنتاجية يف اأبريل 2017

عقدت اجتماعات مع ممثلي ال�صركات العاملية الرائدة يف املجال الدفاعي 

تر�شت تعر�س نظام تخفي�س �لب�شمة �حلر�رية للمدرعات خالل �يدك�س

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع����ل����ن����ت جم���م���وع���ة ب�����ارام�����اون�����ت، 
جمال  يف  ال��رائ��دة  العاملية  ال�شركة 
اأفريقيا  ومقرها  والطريان  الدفاع 
معر�س  يف  م�������ش���ارك���ت���ه���ا  خ�������الل 
وم��وؤمت��ر ال���دويل اأي��دك�����س 2017 
باأبوظبي، عن بدء الإنتاج التجاري 
ال�شتطالعية  الهجومية  للطائرة 
وذلك   ،MWARI “الذكية” 
املتزايد  ال��ع��م��الء  لطلب  ا�شتجابًة 
منطقة  يف  الدفاعية  ال��ق��درات  على 

ال�شرق الأو�شط.
الن�شخة  هي   MWARI طائرة 
م���ن ط���ائ���رة جمموعة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
 ،AHRLAC ب�������ارام�������اون�������ت 
وت��ت��م��ي��ز ب����ق����درات ذك���ي���ة جت��م��ع ما 
بني ق��درات الطائرة الهجومية مع 
الأهداف  وحتديد  املراقبة  تقنيات 
والدفاع والهجوم والتي ترافق عادة 
الطائرات ذات الفئة الأكرب وال�شعر 

الأعلى. 
م�شت�شعرات  ال��ط��ائ��رة  متتلك  ك��م��ا 
ب�����ش��ري��ة واإل��ك��رون��ي��ة ت��وف��ر قدرة 
ارتفاع  م��ن  الدقيقة  امل��راق��ب��ة  على 
بني  م���ا  وجت��م��ع  ق����دم،   30،000
ال�شتطالع  وق��درات طائرة  تقنيات 
وامليزات القتالية للطائرة العمودية 

واحدة. طائرة  “الهليكوبر” يف 
من�شّة   MWARI وحتمل  ه��ذا 
والتي  املهمات يف اجلو  لقيادة  ذكية 
ت��ت�����ش��م��ن اأح��������دث ال���ت���ق���ن���ي���ات من 
ال�شا�شات متعددة الوظائف والنظم 
الب�شرية الإلكرونية وتقنيات جمع 
املعلومات ال�شتخبارية والتجهيزات 
جامعًة  امل����دجم����ة.  ال���ش��ت�����ش��ع��اري��ة 
ك����ل ذل�����ك م����ع ال����ق����درة ع���ل���ى حمل 
الأ�شلحة  م���ن  م��ت��ط��ورة  جم��م��وع��ة 
 MWARI الهجومية، ت�شتطيع
�شد  دقيقة  هجمات  عمليات  تنفيذ 

اأهداف حلظية، مع احلد من خطر 
الأ�شرار اجلانبية الذي يرافق عادة 

النظم الأخرى.
مبقعدين  ط����ائ����رة  ه����ي  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
م��الئ��م��ة ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف 
جمع  مثل  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
ومراقبة  ال�شتخباراتية  املعلومات 
احلدود وال�شواحل واملهام ال�شرطية 
اأدارة  وم����ه����ام  ال���داخ���ل���ي  والأم��������ن 

الكوارث.
ت�شمها  ال������ت������ي  امل��������ي��������زات  وم���������ن 
امتالكها   MWARI ط���ائ���رة 
اإلكرونية  ب�����ش��ري��ة  م�����ش��ت�����ش��ع��رات 
اإلكرونية  وجت���ه���ي���زات  م���دجم���ة 
ال�شتخباراتية مع  املعلومات  جلمع 
القدرة على دمج البيانات والتحليل 
امل���ب���ا����ش���ر ل���ل���ب���ي���ان���ات وامل���ع���ل���وم���ات 
تقنيات  اإىل  اإ�شافة  ال�شتخباراتية، 
والتن�شيق  ل���الت�������ش���ال  م��ت��ك��ام��ل��ة 
مركز  ب��ني  م��ا  امل��خ��ت��ارة  للمعلومات 
واملن�شات  وال����ت����ح����ّك����م،  ال����ق����ي����ادة 
املجوقلة والقوات الأر�شية، وحجرة 
لالندماج  املهمة  بح�شب  تخ�شي�س 
املعلومات  جمع  لتجهيزات  ال�شريع 
ال���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة، م���ع ق�����درات على 
ال���ش��ت��ه��داف ب��دق��ة ع��ال��ي��ة، م��ا يحد 
ترافق  التي  اجلانبية  الأ���ش��رار  من 
جانب  اإىل  ب���ال���ق���ن���اب���ل،  ال���ق�������ش���ف 
ونظم  الأ�شلحة  حلمل  نقطة   26
الذاتية  واحل����م����اي����ة  الت���������ش����الت 
وذخ���رية ال���ش��ت��ه��داف ال��دق��ي��ق، كما 
ب����ق����درات   MWARI ت���ت���م���ي���ز 
والقدرة  ون��ه��اري��ة  ليلية  ت�شغيلية 
على الإق���الع م��ن م��درج��ات قا�شية 
وغ���ري جم��ه��زة م��ع روؤي����ة حميطية 
اأجهزة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ب��ال��ك��ام��ل، ح��ت��ى 
الروؤية الليلية ومدى معزز لتنفيذ 
امل���ه���ام م���ع اأوق�������ات حت����ومي اأط�����ول، 
ت�شغيلية  ن��ف��ق��ات  ي��ك��ّم��ل��ه  ذل���ك  ك���ل 

منخف�شة للغاية.

املتزايد  ال���ع���امل���ي  ل��ل��ط��ل��ب  وت��ل��ب��ي��ًة 
ال�شتخباراتية  ال�����ق�����درات  ع���ل���ى 
املبا�شرة، اقربت جمموعة  اجلوية 
باراماونت و�شركائها من اإنهاء بناء 
 AHRLAC ط���ائ���رات  م�����ش��ن��ع 
امل����ت����ط����ور ����ش���م���ن جم����م����ع م���ط���ار 
وندربوم الذي يقع اإىل ال�شمال من 
ب��ري��ت��وري��ا يف ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا على 
مر   15،000 على  متتد  م�شاحة 
طائرات  فيه  ي�شنع  بحيث  م��رب��ع، 
الأ�شا�س  وه����ي   ،AHRLAC
 ،MWARI امل�شلح لطائرة  غري 
فيما يتم ت�شليح الطائرة وجتهيزها 
�شمن  للمهام  املخ�ش�شة  بالنظم 

من�شاأة اأخرى منف�شلة.
وي�شكل امل�شنع اجلديد نقطة حتول 
باراماونت  بالن�شبة ملجموعة  كبرية 
الأكرب  الطائرات  م�شنع  يعّد  كونه 
يف اأفريقيا القادر على اإنتاج طائرات 
متقدمة بهذا امل�شتوى من التطور.

اآي����ف����ور  ق������ال  ال���������ش����ي����اق،  ه������ذا  ويف 
والرئي�س  امل���وؤ����ش�������س  اإي�����ش��ي��ك��وي��ت��ز 
باراماونت:  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ت������زداد فيه  يف ه����ذا ال���ع���امل ال�����ذي 
ال�شروري  م��ن  اليقني،  ع��دم  حالة 
ع���ل���ى احل����ك����وم����ات ت����وف����ري الأم������ن 
و�شناعاتها  ملواطنيها  وال���ش��ت��ق��رار 
واقت�شادها، وذلك يكون من خالل 
ت��ب��ن��ي ح��ل��ول ت��ع��زز الأم�����ن وتدعم 
تغرّي  الق���ت�������ش���ادي، ح���ي���ث  ال���ن���م���و 
يف  ال��ل��ع��ب��ة  ق���واع���د   MWARI
املتكافئة  غ���ري  ال�����ش��راع��ات  ح��ق��ب��ة 
للمتطلبات  ف����ري����داً  ح����اًل  ومت���ّث���ل 
ال���ع�������ش���ك���ري���ة وح�����م�����اي�����ة احل�������دود 
عن  الباحثني  للعمالء  وال�شواحل 
ق��وة م��ت��ع��ددة امل��ه��ام يف اجل��و تتميز 
الت�شغيلية  وال��ت��ك��ال��ي��ف  ب���ال���ذك���اء 

املنخف�شة.
 MWARI ت��ع��ت��رب  واأ�������ش������اف: 
م��رك��ز ق��ي��ادة وحت��ك��م حم��م��ول جواً 

ذو ت��ق��ن��ي��ة ع��ال��ي��ة ت��دع��م��ه اأح����دث 
ت���ق���ن���ي���ات ال����ش���ت�������ش���ع���ار واأك�����ره�����ا 
ت���ط���وراً، م��وف��رة ال��ق��درة ع��ل��ى جمع 
اإلكرونياً  ال�شتخباراتية  املعلومات 
الإل���ك���روين وحتليل  والع���را����س 
وتنفيذ  م��ب��ا���ش��ر  ب�����ش��ك��ل  ال��ب��ي��ان��ات 
اللحظية  الأه����داف  على  الهجمات 
م�����ع ال������ق������درة ع���ل���ى الإق�����������الع من 
الظروف  ذات  ال��ن��ائ��ي��ة  امل����درج����ات 
للتطوير  برناجمنا  ويوفر  ال�شيئة. 
اأ�شعب  يف  ال���ق���درات  ه���ذه  امل�شتمر 
بالعامل.  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  ال�����ظ�����روف 
عمالئنا  ت���زوي���د  اإىل  ن��ه��دف  ن��ح��ن 
املتاحة،  الدفاعية  احللول  باأف�شل 
 MWARI وم��ن خ��الل ط��ائ��رة
متكاملة  حم��ف��ظ��ة  ت��ق��دمي  مي��ك��ن��ن��ا 
الدفاع  قطاعات  يف  م�شبوقة  وغ��ري 

والطريان.
يذكر اأن جمموعة باراماونت و�ّشعت 
اإط��ار �شراكتها مع   2016 يف العام 
اإنتاج  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف  ب��وي��ن��غ  ���ش��رك��ة 
الأ�شا�شية،   AHRLAC طائرة 
ب��وي��ن��غ م���ن جانبها  ���ش��ت��ع��م��ل  ح��ي��ث 
ع����ل����ى ت����ط����وي����ر ن���ظ���م���ه���ا امل����دجم����ة 
ق����درات جمع  ت��دع��م  وال��ت��ي  للمهام 
واملراقبة  ال�شتخباراتية  املعلومات 
املقاتالت  وق������درات  وال����ش���ت���ط���الع 

اخلفيفة.
واأه����م م��ا مي��ي��ز ال��ط��ائ��رة م��ن حيث 
العلوية  الأج���ن���ح���ة  ه���و  ال��ت�����ش��م��ي��م 
م�����ع م����ف����ه����وم امل������روح������ة ال����داف����ع����ة 
لكل  روؤي����ة حميطية  ي��ق��ّدم  وال����ذي 
وامل�شت�شعرات،  ال��ط��ائ��رة  طاقم  م��ن 
املحرك  تثبيت  ع��دم  بف�شل  وذل���ك 
مبقدمة الطيارة واملروحة املرتبطة 
بالقدرة على  الطائرة  وتتميز  فيه. 
املدرجات  ع��ل��ى  وال��ه��ب��وط  الإق�����الع 
على  ق�����ادرة  يجعلها  م���ا  ال��ق�����ش��رية 

العمل من اأي مطار تقريباً. 
قدرات  ب��ني   MWARI وجتمع 
الأجنحة  ذات  امل���راق���ب���ة  ط����ائ����رات 
وم��ي��زات ال���ش��ت��ط��الع  ال��ت��ي تت�شف 

بها املروحيات الهجومية. 
ال�������ش���رك���ة  اإىل  الإ���������ش��������ارة  جت�������در 
م�شاركتها  خالل  اأي�شاً  �شت�شتعر�س 
يف م��ع��ر���س اأي��دك�����س جم��م��وع��ة من 
املركبات املدرعة مبا فيها جمموعة  
من  وه����ي   Mbombe 8x8
وامل�شادة  امل���درع���ة  ال���ع���رب���ات  اأك����ر 
والتي  الأ���ش��واق،  يف  ت��ط��وراً  لالألغام 
املكت�شبة  اخل���ربات  خال�شة  حتمل 
م���ن امل���رك���ب���ات ون���اق���الت اجل���ن���د يف 
وال�شرق  ب���اأف���ري���ق���ي���ا  ال�������ش���راع���ات 

الأو�شط.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأ�شاد جامي�س تود املدير التنفيذي 
ملجموعة تر�شت العاملية الماراتية 
للمجموعة  ال��ف��اع��ل��ة  ب��امل�����ش��ارك��ة 
�شهده  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  واحل�������ش���ور 
معر�س  فعاليات  خ��الل  جناحها 
اأن  م��و���ش��ح��اً   ،2016 اآي���دك�������س 
ال�شركة عززت من مكانتها �شمن 
ال�����ش��رك��ات الم��ارات��ي��ة ال���رائ���دة يف 

جمال الدفاع والمن.
املعر�س  فعاليات  تود خالل  وق��ال 
: اننا نوا�شل التعاون مع �شركائنا 
متابعة  اأج��ل  من  ال�شراتيجيني 
ومواكبة اأحدث الأنظمة الدفاعية 
والأمنية، و ي�شكل معر�س اآيدك�س 
فر�شة هامة للتعاون مع مزيد من 
ال�شركات العاملية التي حتر�س على 
امل�شاركة، و جنحنا يف عقد العديد 
م��ن ال��ل��ق��اءات والج��ت��م��اع��ات التي 
املجموعة  اداء  تعزز  ان  �شاأنها  من 

وجتعلها اأكر تقدما وتطورا .

تر�شت  �����ش����رك����ة  ع����ر�����ش����ت  وق�������د 
اأح��دث من��وذج من نظام تخفي�س 
للمدرعات  احل����راري����ة  ال��ب�����ش��م��ة 
 SolarSigma �شيغما  �شولر 
كندا  راينميتال  �شركة  امل�شنع من 
 Rheinmetal Canada
و ال���ذي ي��ق��وم ب��ع��دة م��ه��ام ابرزها 
العدو و  املدرعات عن اعني  اخفاء 
وقد  ال�شم�س  ح���رارة  م��ن  الوقاية 
اه��ت��م��ام اجلهات  امل���و����ش���وع  لق����ى 

على توفري الحدث و الجنح دوما 
جعل ال�شركة احد امل�شادر املوثوق 
القوات  اح���ت���ي���اج���ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ب��ه��ا 

امل�شلحة خ�شو�شا.
ت����ر�����ش����ت يف  �����ش����رك����ة  ت�������ش���ت���م���ر  و 
اخلدمات  ال��ربام��ج،  يف  ال�شتثمار 

م�شتعمل  النظام  ان  علما  املعنية 
من عدة دول يف خلف الناتو.

واو�شح تود ان اهتمام �شركة تر�شت 
التكنولوجيا  و  الت�شليح  ب��ق��ط��اع 
ذات  احل��دي��ث��ة  ب��الأن��ظ��م��ة  املتعلقة 
ال�شلة و من خالل حر�س الدارة 

م�شتوى  ت�شمن  ال��ت��ي  وامل��ن�����ش��اآت 
ت�شتحقها  التي  املتقدمة  العمال 
و ذلك  امل�شلحة  القوات  تتوقعها  و 
بالعتماد على ت�شكيلة وا�شعة من 
امل�����ش��اري��ع و امل��ن��ت��وج��ات احل��ي��وي��ة و 

احللول.  

اأحدث منوذج من نظام تخفي�س الب�صمة احلرارية

جامي�س تود

�ملحمود: “�آيدك�س” �عرت�ف عاملي مبكانة �أبوظبي �ل�شرت�تيجية
•• ابوظبي-الفجر:

املحمود،  اإبراهيم  حممد  �شعادة  اأكد 
الع�شو املنتدب ورئي�س جمل�س اإدارة 
اأبوظبي لالإعالم، اأن انعقاد معر�شي 
اأيدك�س  ال���دويل  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ري 
نافدك�س  البحري  والدفاع   2017
مبثابة  يعترب  اأبوظبي  يف   2017
اعراف عاملي باملكانة ال�شراتيجية 
الرائدة التي تتمتع بها العا�شمة يف 

خمتلف املجالت.
اأبوظبي  اأن  اإىل  امل���ح���م���ود  واأ�����ش����ار 
ومكانتها  ح�شورها  تعزيز  توا�شل 
وبخا�شة  امل�����ش��ت��وي��ات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 

ال�شناعية  باملعار�س  املرتبطة  تلك 
ت�شكله من  مل��ا  الأغ���را����س،  امل��ت��ع��ددة 
م���ن�������ش���ة ه�����ام�����ة ت�������ري اخل�������ربات 
وال��ع��امل��ي��ة عامة،  ال��وط��ن��ي��ة خ��ا���ش��ة 
اأح��دث ما  الركيز على عر�س  عرب 
يف  املتطورة  التقنيات  اإل��ي��ه  تو�شلت 
دول العامل املتقدمة. واأ�شار املحمود 
املوؤمتر  ه��ذا  ان��ع��ق��اد  توقيت  اأن  اإىل 
ياأتي تزامناً مع املرحلة الراهنة التي 
والتي  وق��ع��ه��ا،  ع��ل��ى  املنطقة  تعي�س 
تتجلى يف الدور الريادي الذي تلعبه 
التحالف  اإط�����ار  يف  الإم�������ارات  دول����ة 
ال�شرعية  ل�شتعادة  القائم  العربي 
اليمن  جل���م���ه���وري���ة  ال���د����ش���ت���وري���ة 

اأهمية  اإن  املحمود  واعترب  ال�شقيق. 
امل��ت��زاي��دة ع��امل��ي��اً تفر�س  امل��ع��ر���ش��ني 
لتظهر  طاقة  باأق�شى  العمل  علينا 
دولة الإمارات ب�شوره تليق مبركزها، 
قيادتنا  توجيهات  مع  ين�شجم  ومب��ا 
 ،2021 الإم����ارات  وروؤي���ة  الر�شيدة 
املحمود  واخ��ت��ت��م  اأب��وظ��ب��ي.  وخ��ط��ة 
يدل  اآيدك�س  معر�س  ا�شتمرارية  اأن 
ع��ل��ى جن��اح��ه وق����وة وج�����وده كحدث 
له  عاملي  وتقني  و�شياحي  اقت�شادي 
املعار�س  مكانته على �شعيد �شناعة 
ثقله  ول�����ه  وال����ع����امل����ي����ة،  ال���ت���ج���اري���ة 
من  زواره  يتعرف  ح�شاري  كملتقى 
ومعامل  �شعبنا  ح�شارة  اإىل  خ��الل��ه 

على  ال�شراتيجية  ومكانتنا  قوتنا 
املحمود:  واأ�شاف  املنطقة.  م�شتوى 
جاهدة  ت�شعى  لالإعالم،  اأبوظبي  اإن 
اإىل تر�شيخ هذا ال��دور الوطني عرب 
اإعالمياً  احلدث  توثيق  يف  امل�شاهمة 
من خالل خمتلف املن�شات الرقمية 
والإذاعية واملرئية واملطبوعة التابعة 
املعر�س  ف���ع���ال���ي���ات  وت��غ��ط��ي��ة  ل���ه���ا، 
واملوؤمتر حلظة بلحظة، مبا ين�شجم 
م����ع م���ك���ان���ة واأه���م���ي���ة ه�����ذا احل����دث 
ال�شراتيجي. ونوه املحمود بالفرق 
والكوادر الإعالمية التي تعمل على 
واملعر�س  امل��وؤمت��ر  ف��ع��ال��ي��ات  تغطية 
����ش���ورة م�شرفة  ن��ق��ل  ي�����ش��ه��م يف  م���ا 

ح��ول دول���ة الإم����ارات وق��درت��ه��ا على 
ف��ع��ال��ي��ات دول���ي���ة بهذا  ا���ش��ت�����ش��اف��ة 

احلجم وهذه الإمكانيات.

ال�صادة امل�صاهمني
ي�صر جمل�س اإدارة ال�صركة دعوة ال�صادة امل�صاهمني حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية مل�صاهمي 
ال�صركة الذي تقرر عقده يف ال�صاعة العا�صرة �صباحًا يوم الثالثاء املوافق 2017/03/14 وذلك 
مبقر �صركة �صراج للتمويل - �صركة م�صاهمة خا�صة - الكائن يف �صارع حمدان - برج العتيبة - 

الطابق 10 - اأبوظبي وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:
 2015 31 دي�صمرب  1- ال�صتماع اإىل تقرير مراجع احل�صابات عن ال�صنة املالية املنتهية بتاريخ 

والت�صديق عليه.
2- ابراء ذمة اأع�صاء جمل�س اإدارة ال�صركة ومدققي احل�صابات من امل�صوؤولية عن ال�صنة املالية 

املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015.
3- مناق�صة ميزانية ال�صركة وح�صاب الأرباح واخل�صائر لل�صنة املنتهية بتاريخ 31 دي�صمرب 2015 

والت�صديق عليهما.
4- تعيني مراجع احل�صابات لل�صنة املالية 2016 وحتديد اتعابه.

املنعقد  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  اإجتماع  حم�صر  يف  ال�صادرة  القرارات  واإعتماد  على  املوافقة   -5
اأ�صوًل بتاريخ 2017/02/06.

6- مناق�صة اإ�صتقالة اأع�صاء جمل�س اإدارة ال�صركة وانتخاب اأع�صاء جمل�س الإدارة اجلدد.
املالحظات:

من يختاره من غري  ينيب عنه  ان  لل�صركة  العمومية  له حق ح�صور اجلمعية  م�صاهم  لكل  يجوز 
ال�صادة اأع�صاء جمل�س اإدارة ال�صركة حل�صور اجلمعية العمومية اأعاله مبوجب توكيل خا�س ثابت 
% من راأ�س مال ال�صركة. بالكتابة ، ويجب اأن ل يكون الوكيل حائزًا بهذه ال�صفة على اأكرث من 5 

يف حال عدم اكتمال الن�صاب القانوين لالجتماع يف املوعد املحدد اأعاله فانه �صوف يعقد الجتماع 
الثاين للجمعية يف نف�س املكان والزمان وذلك يوم الربعاء املوافق 2017/03/29 ويكون الجتماع 

الثاين �صحيحًا مهما كان عدد احلا�صرين.
يف  الت�صويت  يف  احلق  اأ�صحاب  هم   2016/01/26 يوم  يف  امل�صجلون  ال�صركة  اأ�صهم  مالكو  يعترب 

اجلمعية العمومية لل�صركة.

عن جمل�س اإدارة ال�شركة
�شراج للتمويل )�شركة م�شاهمة خا�شة(

دعوة حل�صور اجلمعية العمومية مل�صاهمي �صركة 
�صراج للتمويل �صركة م�صاهمة خا�صة »ال�صركة«
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�ملجل�س �لقيادي للتطوير و�لإبد�ع �ملوؤ�ش�شي مبحاكم دبي يناق�س  �مل�شاريع و�ملقرتحات �ل�شرت�تيجية لعام 2017 
•• دبي-الفجر:

عقد �شعادة طار�س عيد املن�شوري مدير عام حماكم دبي، 
اجتماعاً تن�شيقياً مع  اع�شاء املجل�س القيادي للتطوير 
والبداع املوؤ�ش�شي بالدائرة، لدرا�شة امل�شاريع واملقرحات 
الإداري،  و  الق�شائي  بالقطاع  املتعلقة  ال�شراتيجية 
وذل����ك م���ن م��ن��ط��ل��ق ���ش��ي��ا���ش��ة ال���دائ���رة يف ت���ب���ادل الآراء 
 ، التوا�شل بينهم  والأفكار والقراحات وتفعيل ج�شور 

لتحقيق الأهداف ال�شراتيجية املن�شودة ملحاكم دبي.
واو����ش���ح ���ش��ع��ادت��ه  خ���الل الج��ت��م��اع ر���ش��ال��ة ال���دائ���رة يف 
عامليا من  متميزة  رائ���دة  وه��ي حم��اك��م  روؤي��ت��ه��ا  حتقيق 

وال�شرعة  ب��ال��دق��ة  تت�شم  ن��اف��ذة  ع��دال��ة  حتقيق  خ���الل 
للمجتمع،  الو�شول  مي�شرة  ق�شائية  خدمات  وتقدمي 
والبتكار  وال�شفافية،  وال�شتقاللية  العدالة  خالل  من 

والعمل بروح الفريق.
القيادي للتطوير والإبداع  املجل�س  ان  املن�شوري  واأف��اد   
املتعلقة  امل��ق��رح��ات  ودرا���ش��ة  م��راج��ع��ة  ي��ت��وىل  املوؤ�ش�شي 
التنظيمي للدائرة، واملوافقة عليها قبل رفعها  بالهيكل 
امل�شاريع  ودرا���ش��ة  مبراجعة  وي��ق��وم  املخت�شة،   للجهات 
الق�شائي  بالقطاع  املتعلقة  ال�شراتيجية  واملقرحات 
للجهات  رفعها  قبل  عليها  واملوافقة  الإداري،  والقطاع 
امل��ع��ن��ي��ة، ودرا����ش���ة واع��ت��م��اد اخل��ط��ط امل��ن��ا���ش��ب��ة لتنفيذ 

احلكومية  اجل��ه��ات  تقرها  ال��ت��ي  وال��ربام��ج  ال�شيا�شات 
العليا.

التخطيط  ع���م���ل���ي���ات  ع���ل���ى  الإ��������ش�������راف  ي����ت����وىل  ك���م���ا 
والتوجهات  وال��غ��اي��ات  ال���روؤى  واع��ت��م��اد  ال�شراتيجي، 
على  ومراجعتها  ال�شراتيجية،  والأه���داف  امل�شتقبلية 

�شوء امل�شتجدات والتوجهات العليا للحكومة.
كما تخلل الجتماع تكرمي ال�شيد عبداهلل الري�س مدير 
الرئي�س  برنامج  من  لتخرجه  املتعاملني،  ا�شعاد  ادارة 
التنفيذي لل�شعادة والإيجابية، ولدوره الفاعل يف توجيه 
املوظفني لبذل كل ما يف و�شعهم، لتحقيق ال�شعادة بني 

املوظفني.

ت�صتهدف طالب الـ12

EMSAT �لرتبية تنظم ح�ش�شَا �إ�شافية �أيام �ل�شبت لتهيئتهم لمتحانات �للغة �لجنليزية و�ختبار �ل�
•• دبي – حم�صن را�صد

والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ق����ررت 
ال�شف  وط���ال���ب���ات  ط��ل��ب��ة  ت��ه��ي��ئ��ة 
واملتقدم  ال���ع���ام  مب�����ش��اري��ه  ال�12 
الجنليزية  ال��ل��غ��ة  لم��ت��ح��ان��ات   ،
ن��ه��اي��ة ال���ع���ام واخ���ت���ب���ار الإم������ارات 
بتنظيم   ،  EMSAT القيا�شي 
من  ال�شبت  اأي��ام  اإ�شافية  ح�ش�س 
ك���ل ا���ش��ب��وع مل���ن ي��رغ��ب ، ع��ل��ى اأن 
اجلاري  فرباير   25 ال�شبت  تبداأ 
الثانية  وح��ت��ى  �شباحاً  التا�شعة   ،
وتتوا�شل   ، ظهراً  والن�شف  ع�شر 

 ،  ) امل�شت�شيفة  املدر�شة  اإىل  و  من 
بالتعميم جدول  ال���وزارة  واأرف��ق��ت 
احل�����ش�����س خ����الل ت��ل��ك ال���ف���رة ، 
ودعت الطلبة اىل ت�شجيل التاريخ 
على  باحلر�س  مو�شية   ، املرغوب 
اللتزام بح�شور الثنا ع�شر ح�شة 
�شيتم اجناز ملف �شخ�شي  ، حيث 
اأيام  وتاأتي احل�ش�س   ، لكل طالب 
ال�شبت من كل اأ�شبوع 25 فرباير ، 
4 مار�س ، 11 مار�س ، 18 مار�س 
، 25 مار�س ، 8 اأبريل ، 15 اأبريل 
، 22 اأبريل ، 29 اأبريل ، 6 مايو 

، 13 مايو ، 20 مايو .

ال�شارقة  واأرب��ع يف  مدار�س يف دبي 
وثالث يف عجمان وثالث يف راأ�س 

اخليمة وثالث يف الفجرية.
ال�شادر  التعميم  ال��وزارة يف  ودعت 
امل�شاركة  يف  ال��راغ��ب��ني  ال��ط��ل��ب��ة   ،
ل����دى معلم  اأ���ش��م��ائ��ه��م  ب��ت�����ش��ج��ي��ل 
باملدر�شة  الأول  الجنليزية  اللغة 
حا�شوب  اإح�شار  عليهم  ثم  ومن   ،
اأو الهاتف الذكي،  اآي باد  �شخ�شي 
ت�شفح  احل�ش�س  ه��ذه  تتطلب  اإذ 
الن����رن����ت وال���ت���ف���اع���ل ال�����ش��ف��ي ، 
والتعليم  الربية  وزارة  دع��ت  كما 
، احلر�س  والطلبة  الأم��ور  اأولياء 

 20 اأ�شبوع حتى  كل �شبت من كل 
المارات  وكافة  بدبي  املقبل  مايو 
تلك  تتوقف  اأن  على   ، ال�شمالية 

احل�ش�س خالل عطلة مار�س .
ووفقاً لتعميم وجهته وزارة الربية 
يف ذل���ك ال�����ش��اأن مل����دراء امل���دار����س ، 
والذي ح�شلت الفجر على ن�شخة 
احل�ش�س  تلك  على  �شي�شرف  منه 
معلمي اللغة الجنليزية واملعلمني 
الأوائل ، كما خ�ش�شت الوزارة 16 
مدر�شة حكومية يف دبي والمارات 
الطلبة  ل���ش��ت�����ش��اف��ة   ، ال�����ش��م��ال��ي��ة 
ثالث  منها  ال�شافية  للح�ش�س 

ه���ذه احل�ش�س  امل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى 
، التي من �شاأنها تعزيز  الإ�شافية 
اأداء  قدرات الطلبة ومتكينهم من 
نهاية  الجنليزية  اللغة  امتحان 

العام بكل �شهولة وي�شر.
تعميمها  م���ع  ال��������وزارة  واأرف����ق����ت 
ا�شتمارة ت�شجيل للطلبة الراغبني 
الطالب  ا�شم  ت�شمنت  امل�شاركة  يف 
ورقم  هاتفه  ورق��م  وا�شم مدر�شته 
الأ�شرة وتواريخ  اأف��راد  اأح��د  هاتف 
احل�������ش�������س ال���ب���ال���غ ع����دده����ا 12 
ح�شة ، على اأن يوؤمن ذوي الطلبة 
امل���وا����ش���الت ) ال����ذه����اب والإي������اب  اأ�صبوع  كل  من  ال�صبت  اأيام  للطالب  امل�صت�صيفة  املدار�س  • قوائم 

اطلع على مبادرات نوعية للطالب

وزير �لرتبية يتفقد عدد� من مد�ر�س دبي وعجمان للوقوف على �شري �لعملية �لتعليمية 
... وي�صيد مب�صروع طالبي بتغذية كهربائية لغرف �صفية با�صتخدام الألواح ال�صم�صية

•• دبي – الفجر 

وزير  احلمادي  ح�شني  معايل  قام 
تفقدية  بجولة  والتعليم  الربية 
اإماراتي  امل���دار����س يف  م��ن  ع���دد  يف 
�شملت  م����وؤخ����را  وع���ج���م���ان  دب�����ي 
ومزيرع،  وم�شفوت  حتا  مناطق 
خاللها  التقى  ليومني  ا�شتمرت 
عدد من الطلبة واملدر�شني يف كل 
من مدر�شة حتا للتعليم الأ�شا�شي 
ل��ل��ب��ن��ني وم���در����ش���ة خ��دي��ج��ة بنت 
للبنات  الأ�شا�شي  للتعليم  خويلد 
للتعليم  الظهرة  يف حتا، ومدر�شة 
الأ�شا�شي والثانوي للبنات ورو�شة 
منطقة  ت���خ���دم  ال���ت���ي  ال����ي����اق����وت 
ح��ت��ا وم�����ش��ف��وت وم��در���ش��ة مزيرع 
اإناث،  والثانوي  الأ�شا�شي  للتعليم 
اخلياط  ب���ن���ت  ���ش��م��ي��ة  وم���در����ش���ة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م الأ����ش���ا����ش���ي وال���ث���ان���وي 
اأبو  ومدر�شة  م�شفوت  يف  للبنات 
الأ�شا�شي  للتعليم  اخل��دري  �شعيد 

والثانوي للبنني يف مزيرع.
وا����ش���ت���م���ع م��ع��ال��ي��ه م����ن ال����ك����وادر 
والطلبة  وال��ت��دري�����ش��ي��ة  الإداري������ة 
�شرح  اإىل  امل����ذك����ورة  امل����دار�����س  يف 
العلمية  �����ش����ري  ع������ن  م���ف�������ش���ل 
اأهمية  اإىل  م�����ش��ريا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
اإىل  العمل بروح الفريق للو�شول 
من  اأج��واء  و�شط  املرجوة  النتائج 
بني  املتبادل  والتفاعل  الإيجابية 

بالرد  معاليه  قام  كما  امل�شتدامة، 
املناهج  ح��ول  الطلبة  اأ�شئلة  على 

وا�شتمع ملالحظتهم ب�شاأنها .
تاأتي  ال��زي��ارة  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
الربية  وزارة  ح���ر����س  اإط�����ار  يف 
متا�س  على  البقاء  على  والتعليم 
وت����وا�����ش����ل م���ب���ا����ش���ر م����ع امل����ي����دان 
ي�����ش��ه��م يف حتقيق  ال���رب���وي مب���ا 
و  التعليمية  العلمية  التكاملية يف 
الوقوف على الإجنازات ومناق�شة 
�شفافية  بكل  ال��رب��وي��ة  الق�شايا 

وم�شوؤولية.
معاليه  ال��ت��ق��ى  اجل���ول���ة  وخ�����الل 
بالطالب اأحمد �شامل �شلطان من 
واأثنى  �شعيد اخلدري  اأبو  مدر�شة 
واإ���ش��راره على متابعة  على عزمه 
وحتديه  الك�����ادمي�����ي  حت�����ش��ي��ل��ه 
من  مت��ك��ن  اإذ  الب�شرية  لإع��اق��ت��ه 
با�شتخدام  والكتابة  القراءة  اتقان 
لغة برايل يف غ�شون ثالثة �شهور 
الإعاقة  حت��دي  جائزة  على  وح��از 
اأقرانه  مع  دجم��ه  ومت  للمبدعني 

يف املدر�شة.
اجلولة  خ�����الل  م��ع��ال��ي��ه  وت���ف���ق���د 
واطلع  للمدار�س  التحتية  البنى 
ع��ل��ى ك��اف��ة امل��راف��ق امل��در���ش��ي��ة من 
�شاحات وخمتربات ومكتبات ووجه 
فرق وزارة الربية ب�شرورة اإجراء 
ح�شر فوري ملتطلبات واحتياجات 
ت��ل��ك امل���دار����س ب��غ��ي��ة ال��ع��م��ل على 

توفريها يف اأ�شرع وقت ممكن مبا 
و�شمان  التعليمية  العملية  يخدم 

�شريها ب�شكل �شل�س ومتكامل.
واأط���ل���ع م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى ج��م��ل��ة من 
نفذها  ال���ت���ي  ال����رائ����دة  امل����ب����ادرات 
طلبة املدار�س واملدر�شني العاملني 
فيها داعيا اإىل تعميمها على نطاق 
اأو�شع لال�شتفادة منها وفتح الباب 
اأمام الأفكار الرائدة لرى النور، 
على  تاأخذ  ال���وزارة  ان  اإىل  منوها 
املبتكرين  ك��اف��ة  ت�شجيع  عاتقها 
وامل����ب����دع����ني ل���رج���م���ة اأف���ك���اره���م 
اأر���س الواقع ، وكان من بني  على 
امل���ب���ادرات ال��رائ��دة م��ب��ادرة توفري 
ال���ط���اق���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال���الزم���ة 
الطاقة  با�شتخدام  �شفية  لغرفة 
�شيخة  ق���ام���ت  ال�����ش��م�����ش��ي��ة، ح��ي��ث 
الكعبي اخت�شا�شية خمتربات من 
الأ�شا�س  للتعليم  م��زي��رع  مدر�شة 
الفكرة  ب��ب��ل��ورة  للبنات  وال��ث��ان��وي 
على اأر�س الواقع ووفرت الكهرباء 

الالزمة لغرفة �شفية مبا فيها من 
و�شائل تعليمية حديثة با�شتخدام 
ال�شفية  للغرفة  النظيفة  الطاقة 
منذ بداية العام الدرا�شي احلايل.
كما �شهد معاليه جانبا من جل�شة 
ن��ف��ذت��ه��ا جمموعة  ع�����ش��ف ذه��ن��ي 
الظهرة  م���در����ش���ة  ط���ال���ب���ات  م����ن 
للتعليم الأ�شا�شي والثانوي للبنات 
وال��ت��ي ج���اءت ب��ع��ن��وان ح��ت��ا اخلري 
اإع�����الن �شاحب  وذل����ك مب��ن��ا���ش��ب��ة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ع��ام 2017 ع��ام اخل��ري اإذ بلورت 
الأفكار  م��ن  جمموعة  امل�����ش��ارك��ات 
التي تكر�س الوعي باأهمية العمل 
التطوعي و�شرورة تفاعل املجتمع 
معه وتقدمي العون وامل�شاعدة ملن 
يحتاج لها ف�شال عن جمموعة من 
ت�شجيع  يف  �شت�شهم  التي  الأف��ك��ار 

ال�شياحة يف حتا واملنطقة.
وا���ش��ت��ع��ر���س م��ع��ال��ي��ه ج��م��ل��ة من 

ن��ف��ذت��ه��ا طالبات  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع 
مدر�شة �شمية بنت اخلياط، والتي 
اح���ت���وت ع��ل��ى ت�����ش��م��ي��م��ات حتمل 
موا�شيع  ح����ول  ت��وع��وي��ة  م��ع��اين 
هامة للطلبة حول كيفية ا�شتخدام 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
ف�شال  اجلماعي،  العمل  واأهمية 
عن تنفيذهم ملتقى اإعالمي على 
املنطقة وفوزهم  م�شتوى مدار�س 
مب�شابقة  الأول  ب��امل��رك��ز  ك��ذل��ك 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��ري  ال������راوي 

ال�شرق الأو�شط .
ع��ل��ى طالبات  م��ع��ال��ي��ه  ع����رج  ك��م��ا 
ال�شف ال�شابع �شمن م�شار النخبة 
بذل  على  وحثهم  املدر�شة  ذات  يف 
باعتبارهم  ج���ه���وده���م  ق�������ش���ارى 
�شمن الفئة التي تخ�شها الوزارة 
واملتابعة،  اله��ت��م��ام  م���ن  مب��زي��د 
وا�شتمع لبع�س اقراحات الطلبة 
اخل��ا���ش��ة ب��ت��اأه��ي��ل ال��ط��ل��ب��ة قبيل 

التحاقهم بامل�شار.

بغية  التعليمي  وال���ك���ادر  ال��ط��ل��ب��ة 
ينعك�س  ف���ع���ال  ت���وا����ش���ل  حت��ق��ي��ق 
ب�شكل اإيجابي على �شائر جمريات 

العملية التعليمية والربوي.
جت�شيد  اأهمية  اإىل  معاليه  ون��وه 
مفاهيم املدر�شية الإمارتية ب�شكل 
خالل  م��ن  الطلبة  اأم���ام  ملمو�س 
النتائج  حت��ق��ق  م��ب��ت��ك��رة  اأن�����ش��ط��ة 
ت�شتهدف  و  ج��ه��ة  م���ن  امل���ت���وخ���اة 
فتح م��دارك الطلبة على مفاهيم 
والتفكري  وال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  الب��ت��ك��ار 

الناقد والتحليلي.
احلمادي  ح�����ش��ني  م��ع��ايل  واأ�����ش����اد 

باجلهود  والتعليم  الربية  وزي��ر 
اأع�شاء  ي��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
يف  والإداري����ة  التدري�شية  الهيئات 
وم�شفوت  ح��ت��ا  منطقة  م���دار����س 
جناحهم  اإىل  م�����ش��ريا  وم����زي����رع 
ت���ق���دمي �����ش����ورة م�����ش��رق��ة عن  يف 
م�����ش��ام��ني امل���در����ش���ة الإم���ارت���ي���ة 
ت�شافر  تتطلب  ال��ت��ي  وحيثياتها 
ج���ه���ود ج��م��ي��ع اأع���������ش����اء امل���ي���دان 

الربوي.
واأك���������د م���ع���ال���ي���ه خ������الل زي����ارت����ه 
ب���ل���ورة ف��ك��ر تربوي  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
بيئة  حت���ق���ي���ق  يف  ي�������ش���ه���م  رائ��������د 

ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ج����اذب����ة ت����اأخ����ذ ب���اأي���دي 
وا�شعة  تعليمية  اآف��اق  اإىل  الطلبة 
اخلطط  مب�����ش��ام��ي��ن��ه��ا  حت����اك����ي 
ال��وط��ن��ي��ة التي  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة و 
ت�����ش��ت��ه��دف ت���ط���وي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
ط��ل��ب��ة ميتلكون  واإي���ج���اد  ال���دول���ة 
دفة  وي���ق���ودون  ع�شرهم  م��ه��ارات 

التطوير يف امل�شتقبل .
وا�شتمع معاليه خالل زيارته اإىل 
احلديث  م��ع��ه��م   وت��ب��ادل  الطلبة 
عن طموحاتهم امل�شتقبلية وحثهم 
التميز الكادميي باعتبارهم  على 
التنمية  حت��ق��ي��ق  ن���ح���و  امل����ح����رك 

لأول مره والنتائج “ مب�صرة وتظهر قدرة على التو�صع م�صتقبال”

م�شت�شفى دبي يجري 50 عملية لعالج مف�شل �لركبة باخلاليا �جلذعية
•• دبي – حم�صن را�صد

اليافاوي،  ب����الل  ال���دك���ت���ور  ك�����ش��ف 
العظام  ج���راح���ة  ط���ب  ا���ش��ت�����ش��اري 
املوؤمتر  رئي�س  را���ش��د  م�شت�شفى  يف 
اإجراء  ع��ن  للعظام،  الأول  ال���دويل 
الركبة  مف�شل  لعالج  عملية   50
ال�شتة  خ���الل  اجل��ذع��ي��ة  ب��اخل��الي��ا 
املواطنون  ومي��ث��ل  امل��ا���ش��ي��ة،  ���ش��ه��ور 
العمليات،  ه��ذه  ع��دد  م��ن   %  80
ملقيمني  الأخ����������رى   %  20 وال�������� 
املحلية،  احل����ك����وم����ة  يف  ي���ع���م���ل���ون 
لتكون اول جمموعة من هذا النوع 
م���ن ال��ع��م��ل��ي��ات، ي��ت��م ال���ع���الج فيها 

با�شتخدام اخلاليا اجلذعية.  
ان م�شت�شفى  ال��ي��اف��اوي، اىل  واأ���ش��ار 
را�شد يعترب من امل�شت�شفيات القليلة 
على م�شتوى املنطقة التي ت�شتخدم 
املوؤ�شرات  وا���ش��ف��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  ه����ده 
مب�شرة  ب���اأن���ه���ا  ل��ل��ن��ت��ائ��ج،  الأول����ي����ة 
التو�شع  على  ق��درة  وتظهر  وجيدة، 

يف امل�شتقبل. 
ت�شريحات  يف  ال��ي��اف��اوي،  واأو����ش���ح 
افتتاح  ع��ق��ب  اأم�������س  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني 
جلراحة  الأول  ال������دويل  امل����وؤمت����ر 
النتهاء  مت  ان��ه  وال��ع��ظ��ام،  الك�شور 
ويجري  مري�شا،   30 متابعة  م��ن 
متابعة ال� 20 الآخرين، و�شيتم بعد 
الن��ت��ه��اء، الع����الن ع��ن ن��ت��ائ��ج تلك 

العمليات يف درا�شة علمية عاملية. 
التي يعكف ق�شم  الدرا�شة  ان  واف��اد 
العظام مب�شت�شفى را�شد على اعداها 
حول احلالة ال�شحية للمر�شى بعد 

ي�شاعد  خ��ا���س  كمبيوتر  ج��ه��از  م��ع 
الأطباء يف اإجراء جراحات ا�شتبدال 
الدقة،  م��ن  عالية  ب��درج��ة  املفا�شل 
امل�شاعدة  احلا�شوب  اأنظمة  اإن  حيث 
املف�شل  روؤي��ة  متكن اجلراحني من 

ب�شكل ثالثي. 
وق����ال ال���ي���اف���اوي: م���ن خ���الل هذه 
قيا�س  م��ن  اجل���راح  يتمكن  ال�شورة 
الأط���������وال وال�����زواي�����ا وع���م���ل خطة 
العظم والنظر  لإجراء اجلراحة يف 
ملعرفة  ال��ع��ظ��م  و���ش��ك��ل  ت��ك��وي��ن  اإىل 

اأن�شب و�شعية للمف�شل اجلديد. 
اأنظمة  اأن  اإىل  ال���ي���اف���اوي،  واأ����ش���ار 
مثل  تعمل  امل�����ش��اع��دة  ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر 
ج��ه��از امل���الح���ة يف ال�����ش��ي��ارة وال���ذي 
مي���ك���ن���ك م������ن و������ش�����ع ال����ع����الم����ات 
وحجم  ملكان  الرئي�شية  واخل��ط��وط 
ال��ع��ظ��م امل��ق��ط��وع جل��ع��ل ال��رك��ب��ة اأو 

املف�شل يف و�شعه املالئم.
حممد  ح����م����ي����د  م������ع������ايل  وك������������ان 
الإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ق��ط��ام��ي، 
بدبي،  ال�شحة  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

با�شتخدام اخلاليا  العمليات  اجراء 
فئات،   4 اىل  م��ق�����ش��م��ة  اجل���ذع���ي���ة، 
الدرجة  من  املفا�شل  احتكاك  هي: 
والب�شيط،  وامل���ت���و����ش���ط،  الأوىل، 
ال��ع��ادي، وي��ت��م مقارنة  والح��ت��ك��اك 
العملية  ال�شحية قبل وبعد  احلالة 

من خالل العديد من اجلوانب. 
امل�شت�شفى  ان  ال���ي���اف���اوي،  واأو����ش���ح 
قيا�شيا  رق��م��ا  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  �شجل 
و�شلت  ال���ت���ي  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع�����دد  يف 
لفتا  ك�����ش��ور،  ع��م��ل��ي��ة   6000 اىل 
ناجمة  ك��ان��ت  منها   50% ان  اىل 
ال�������ش���ي���ارات، و25%  ع���ن ح������وادث 
و25%  الع����ل����ى  م����ن  ال�������ش���ق���وط 
 100 اىل  ا�شافة  ح��وادث طبيعية، 
املفا�شل  ل��ت��ب��دي��ل  ���ش��ن��وي��ا  ع��م��ل��ي��ة 
 93 العمر  من  يبلغ  مري�س  منهم 
عاما، كما اأجري 120 عملية رباط 

�شليبي وغ�شاريف للريا�شيني.
العظام  ق�����ش��م  اأن  ال���ي���اف���اوي،  واك����د 
العاملية  التقنيات  اأح���دث  ي�شتخدم 
وم��ن��ه��ا ج���ه���از امل���الح���ة اجل���راح���ي، 

اأعمال   ، الثنني  اأم�س  �شباح  افتتح 
جلراحة  الأول  ال������دويل  امل����وؤمت����ر 
ال��ك�����ش��ور وال��ع��ظ��ام، وذل���ك بح�شور 
اأكر من 600 طبيب وطبيبة من 
الإمارات و42 دولة عربية واآ�شيوية 
واأوروب��ي��ة، اإىل جانب جمموعة من 
�شركات الأدوية وامل�شتلزمات الطبية 

دولة. التي متثل 15 
امل�شتلزمات  م��ع��ر���س  اف��ت��ت��ح،  ك��م��ا 
املوؤمتر  هام�س  على  امل��ق��ام  الطبية 
الذي ت�شارك فيه �شركات متخ�ش�شة 

من الإمارات و15 دولة اأخرى.
متحدثاً   40 امل��وؤمت��ر،  يف  ويحا�شر 
يف  العظام  اأطباء  اأف�شل  من  رئي�شاً 
العامل، منهم 21 طبيباً من املانيا، 
وي�شتعر�شوا على مدى اأيام املوؤمتر 
الطباعة  ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث  ال���ث���الث 
الوثيق  وارتباطها  الأب��ع��اد  ثالثية 
الك�شور  واأهميتها يف جمال جراحة 

والعظام.
للموؤمتر  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
املذهلة  الطفرة  اأن  القطامي،  اأك��د 

التي حتققت على م�شتوى البحوث 
الك�شور  وج�������راح�������ات  ال���ع���ل���م���ي���ة، 
تقنيات  من  بها  يت�شل  وم��ا  العظام 
ال�شنوات  خ��الل  الطبيعي،  ال��ع��الج 
الكثريين  �شاعدت  املا�شية،  القليلة 
م����ن امل���ر����ش���ى ع���ل���ى الن������دم������اج يف 
النتاج  م���واق���ع  ويف  جم��ت��م��ع��ات��ه��م 

املختلفة. 
اأهلت  ال���ت���ي  ه���ي  ان���ه���ا  اإىل  واأ�����ش����ار 
و�شحايا  امل�������ش���اب���ني  م����ن  الآلف 
حياتهم  اإىل  ل���ل���ع���ودة  احل���������وادث 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، واأ����ش���ه���م���ت ك����ث����رياً يف 
الريا�شية،  الأو���ش��اط  اأو���ش��اع  تطور 
ال��ت��ي ي��ق��وم ع��ل��م��اء واأط���ب���اء العظام 
وال���ع���الج ال��ط��ب��ي��ع��ي، ب������اأدوار لفتة 
لها  املنت�شبني  �شحة  على  للحفاظ 
معاليه،  ون��وه    . البدنية  ولياقتهم 
تويل  ب��دب��ي  ال�����ش��ح��ة  هيئة  ان  اإىل 
تخ�ش�س جراحات الك�شور والعظام 
بو�شفه  اإليه  وتنظر  اهتمامها،  جل 
العالج  م��راك��ز  م��ع  متكاملة  وح���دة 
ال���ط���ب���ي���ع���ي، واأق���������ش����ام الإ�����ش����اب����ات 
وهي  م�شت�شفياتها،  يف  واحل�����وادث 
املمار�شات  اإىل تطوير جميع  ت�شعى 
التخ�ش�س  بهذا  املرتبطة  الطبية 

العالج  ت��ق��ن��ي��ات  وحت����دي����ث  امل����ه����م، 
والوقاية،  الت�شخي�س  واأ���ش��ال��ي��ب 
م�شتندة يف ذلك اإىل ما تزخر به من 
كفاءات طبية لها خربتها وجتاربها 
البحثية  واإ���ش��ه��ام��ات��ه��ا  ال��ن��اج��ح��ة 

واملهنية امل�شهود لها حملياً وعاملياَ.
وق��ال : من اأج��ل ذل��ك اأول��ت الهيئة 
اأم���را����س وج���راح���ات ال��ع��ظ��ام بوجه 
توجهها  يف  اه��ت��م��ام��ه��ا  ج����ل  ع������ام، 
بالطباعة  املرتبط  احلديث  التقني 
�شمن  تنفذها  التي  الأبعاد  ثالثية 

مبادرة م�شرعات دبي امل�شتقبل .
ال�شحة  هيئة  اأن  القطامي،  وذك���ر 
بدبي، وهي تعمل الآن على حتديث 
وتطوير  ال�����ش��ح��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا 
القطاع ال�شحي احلكومي واخلا�س 
اأن اخلدمات  ت��وؤك��د  ف��اإن��ه��ا  دب���ي،  يف 
وما  العظام  لأق�شام  املميزة  الطبية 
اأخرى،  تخ�ش�شات  من  بها  يرتبط 
مت��ث��ل اأح�����د ال����رواف����د امل��ه��م��ة التي 
ت��ن�����ش��ي��ط حركة  ع��ل��ي��ه��ا يف  ت��ع��ت��م��د 
ال�����ش��ي��اح��ة ال��ع��الج��ي��ة يف دب����ي، ول 
�شيما مع وجود م�شت�شفيات ومراكز 
يف  جناحاتها  لها  وخا�شة  حكومية 

هذا املجال.

دكتور باللحميد القطامي

ك�صور  عملية   6000
العام  دبي  مب�صت�صفى 
منها   %  50 املا�صي 
ــة عن  ــم ــاج كـــانـــت ن
ال�صيارات حــــوادث 

اأحدث التقنيات العاملية 

ــاز املــالحــة  ــه ومــنــهــا ج

ل�صتبدال  اجلـــراحـــي 

املــــفــــا�ــــصــــل بــــدرجــــة 

ـــدقـــة ـــة مــــن ال ـــي عـــال

املوؤمتر  اأعــمــال  انطالق 

جلراحة  الأول  الدويل 

ـــظـــام  ـــع ـــور وال ـــص ـــ� ـــك ال

طبيب   600 بــحــ�ــصــور 

دولة  42 مــن  وطبيبة 
بالتن�صيق مع اإ�صعاف و�صرطة دبي 

�ل�شعودي �لأملاين يد�شن مهبط طائر�ت 
لنقل و��شتقبال �حلالت �حلرجة

•• دبي – الفجر 
امل�شت�شفى ال�شعودي الملاين دبي مهبطا للطائرات العمودية لت�شهيل  د�شن 
وت�شريع ا�شتقبال احلالت احلرجة والبليغة و�شحايا حوادث املرور وال�شري 
الطاقم  ق��درات  وحت�شني  والطبية  الإ�شعافية  اخلدمة  تطوير  اىل  اإ�شافة 
خا�شة  ال��ط��ارئ��ة  الطبية  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  ال�شتجابة  �شرعة  يف  الطبي 
وال�شرطان  وال�شكري  والكلى  القلب  ومر�شى  البليغة  اجل���راح  لأ���ش��ح��اب 
وغريها من المرا�س امل�شتع�شية  واأ�شارت اإدارة امل�شت�شفى ال�شعودي الملاين 
، ما  امل��دين بدبي  املهبط ا�شبح مرخ�شا من هيئة الطريان  ان  ، اىل  بدبي 
يعني انه جاهز متاما ل�شتقبال طائرات ال�شعاف اجلوي لنقل احلالت التي 
ت�شتدعي درجة خطورتها نقلها جوا وب�شرعة كبرية ، لفتة اىل ان ا�شتخدام 
الطريان لأغرا�س طبية يعد احد اهم عنا�شر  برنامج حت�شني ال�شالمة على 
الطرق وتطوير اخلدمة لأ�شحاب المرا�س املزمنة . واكدت اإدارة امل�شت�شفى 
على ان انقاذ حياة املري�س عن طريق نقله جوا يعترب خيارا مثاليا وموؤ�شرا 
يف  العالجية  ال�شياحة  مبادئ  وتطبيق  وتعزيز  باملر�شى  الهتمام  على  حيا 
دبي م�شرية اىل اأن املهبط هو الول من نوعه يف دولة المارات م�شيفة ان 
على  واحلفاظ  الطارئ  الطب  اج���راءات  تعزيز  اط��ار  يف  ياأتي  الن  افتتاحه 
درجة عالية من اخلدمة ال�شريعة وال�شتجابة الفورية وتر�شيخ اطر التعاون 

والتن�شيق مع كل من موؤ�ش�شة دبي خلدمات ال�شعاف و�شرطة دبي .

الطائرات مهبط  تد�صني  • خالل 
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اأخبـار الإمـارات
•• العني-وام:

اأطلقت هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة متمثلة يف �شوق 
العني  مدينة  يف  امل�شري  ال��ن��ادي  م��ع  بالتعاون  القطارة 
وم��در���ش��ة الأوائ����ل اخلا�شة .. م��ب��ادرة وط��ن اخل��ري بكل 

لغات العامل .
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مل��ب��ادرة  تلبية  ذل��ك  ي��اأت��ي 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل باإعالن عام  بن زايد 
ال�شمو  لتوجيهات �شاحب  وتنفيذا  للخري  2017 عاما 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
رع���اه اهلل و�شاحب  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اإطار عمل  امل�شلحة.. بو�شع  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
هيئة   .. امل��ب��ادرة  فعاليات  يف  ي�����ش��ارك   . لتفعيلها  �شامل 

ال���دم بالعني ومركز  ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي وب��ن��ك 
ال�شيخ حممد بن خالد ال نهيان الثقايف وجامعة العني 

ومعهد البتكار املهني تفكري .
وتدور فكرتها - والتي تبداأ اأوىل فعالياتها يوم اجلمعة 
ال��ق��ادم يف ���ش��وق ال��ق��ط��ارة ال��راث��ي - ح��ول ن�شر دروب 
اخل��ري يف مدينة العني من خ��الل حم��اور ع��دة منها .. 
ال��دم يف  بنك  تنفيذها  على  ي�شرف  بالدم  للتربع  حملة 
العني وحملة للتربعات العينية واملالب�س وحفظ النعمة 
وي�شرف على تنفيذها الهالل الأحمر الماراتي - فرع 
املبادرة على فئة ذوي الإعاقة من خالل  العني. وتركز 
وم�شاركة  بع�س  زي  كلنا  م��ب��ادرة  على  ال�شوء  ت�شليط 

الراث  يخ�س  وفيما  ال��ع��ني.  يف  للتاأهيل  العني  مركز 
ب��راع��م م��در���ش��ة الأوائ������ل اخلا�شة  ي��ق��دم   .. وال��ث��ق��اف��ة 
عرو�شا  العني  يف  الريا�شية  امل�شري  النادي  واأكادميية 
فنية ت�شكل ل��وح��ة م��ن احل��ب وال��ع��رف��ان ل��وط��ن اخلري 
يف  املقيمة  والأجنبية  العربية  اجلن�شيات  من  الإم���ارات 

الدولة .
ويت�شمن برنامج الفعالية عرو�شا فنية على امل�شرح من 
معظم دول العامل يف اإطار ن�شر قيم اخلري والعطاء التي 

تعرف به دولة الإمارات.
ومت اختيار �شوق القطارة يف العني - لإطالق الفعاليات 
- نظرا ملا يتمتع به املكان من طابع تراثي ويتوافد عليه 

الأ�شبوع  نهاية  عطلة  يف  خا�شة  الزائرين  من  العديد 
لال�شتمتاع بالأجواء الراثية الإماراتية .

ل��ل��م��ب��ادرة - خ���الل املوؤمتر  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأع��ل��ن��ت 
ال�شحفي الذي قدمته الإعالمية اأ�شايل وعقد يف فندق 
ال�شياحية  الأماكن  �شتقام يف  املبادرة  اأن   - هيلي ريحان 
املوؤ�ش�شات  من  العديد  واأن  العني  مدينة  يف  والراثية 
واجلهات اأعلنت ان�شمامها للمبادرة لين�شج املجتمع كل 
املواطنني واملقيمني لوحة من التالحم واحلب ا�شتلهمت 

فكرتها من القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات.
وقدم حممد فوزي من�شق املبادرة .. العر�س التقدميي 
الدولة  اإ�شهامات  عن  فيلمية  مبادة  م�شحوبا  للمبادرة 

يف كل بقاع العامل .. فيما اأعلن جميع احل�شور دعمهم 
الدعم  اأ�شكال  ال�شركات تقدمي  وب��ادرت جميع  للمبادرة 
ال�شكر  املنظمة  اللجنة  ووج��ه��ت  ن�����ش��اط��ه..  ح�شب  ك��ل 

للجميع على دعمهم الكبري للمبادرة بكل اأن�شطتها.
�شوق  مديرة  املهريي  منى   .. ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  ح�شر 
النادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ج��اه��ني  وحم��م��د  ال��ق��ط��ارة 
امل�شري يف العني ومنى م�شطفى مديرة مدر�شة الأوائل 
اخلا�شة بجانب ممثلني من هيئة الهالل الأحمر وبنك 
اآل  ال�شيخ حممد بن خالد  العني ومركز  الدم وجامعة 

نهيان الثقايف والعديد من �شركاء النجاح.
ف��ن��دق هيلي ريحان   .. امل���ب���ادرة  ت��دع��م  ال��ت��ي  واجل���ه���ات 
الطبي  ���ش��وان  وج���ول���دن  وال�����ش��ي��اح��ة  لل�شفر  وال���واح���ة 
دي��زاي��ن ومركز  و���ش��م��ارت  ال��ت��اأم��ني  وال��رو���ش��ة لو�شطاء 

لوريت الطبي و�شفحة مدينة العني.

•• عجمان-وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن 
را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان حر�س دولة الإمارات 
على دعم فروع التعليم كافة خا�شة 
�شعيها  ب���ج���ان���ب  ال����ع����ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
واإت����اح����ة فر�شة  ال���ط���الب  ل��رع��اي��ة 
التدريب والتاأهيل بالداخل واخلارج 
وتذليل كل ال�شعوبات لتحقيق اأعلى 
م�شتوى من التعليم العايل لأبنائها 
امل�شتقبل ي�شنعه  باأن  اإميانا منها   ..
امل���ت���ع���ل���م���ون امل����وؤه����ل����ون وامل���ب���دع���ون 
لالنطالق يف رحاب التطور والتقدم 
ت��زده��ر بنور  وال��رق��ي وت�شييد دول��ة 
ال��ع��ل��م وامل���ع���رف���ة وال���ت���ي ت��ع��رب عن 
الوجه امل�شرق وامل�شرف الذي و�شلت 

له الإمارات يف خمتلف املجالت.
واأكد �شموه اأن دولة الإمارات وحتت 
ال�شمو  ل�شاحب  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
واأخيه  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب  اهلل  رع���اه 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة 
.. نه�شت يف جميع  الإم���ارات  حاكم 
جمالتها  وخم���ت���ل���ف  ق���ط���اع���ات���ه���ا 
والتدريب  التعليم  جمال  يف  خا�شة 
اأرقى  مع  الأوىل  ال�شفوف  واحتلت 
والذي  امل��ج��ال  ه���ذا  ال��ع��امل يف  دول 

جعلته يت�شدر اأولويات �شيا�شتها.
ام�س  افتتاحه  خ��الل  �شموه  واأث��ن��ى 
يرافقه �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
فعاليات  النعيمي ويل عهد عجمان 
معر�س  م����ن  اخل���ام�������ش���ة  ال��ن�����ش��خ��ة 
والتدريب  للتعليم  ال��دويل  عجمان 
اجلهود  ع��ل��ى   ..  2017 اي��ت��ك�����س 
امل���ب���ذول���ة م���ن ق��ب��ل ال��ق��ائ��م��ني على 
اأكر من  املعر�س الذي ت�شارك فيه 
40 موؤ�ش�شة تعليمية وجامعة وكلية 
غرفة  وتنظمه  وم��در���ش��ة  اأك��ادمي��ي��ة 
جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة وي�����ش��ت��م��ر ثالثة 
اأي��ام يف مركز الإم���ارات لل�شيافة يف 

منطقة اجلرف يف عجمان.
للعام  امل��ع��ر���س  ا���ش��ت��م��رار  اإن  وق����ال 
جناح  ي��وؤك��د  ال��ت��وايل  على  اخلام�س 
اإتاحة  ا���ش��ت��ن��دت ع��ل��ى  ال��ت��ي  ف��ك��رت��ه 
ال���ف���ر����ش���ة ل��ل�����ش��ب��اب امل�����واط�����ن من 
اجلامعات  على  للتعرف  اجلن�شني 
امل�شتوى  ذات  وامل���دار����س  وال��ك��ل��ي��ات 
وعلى فر�س العمل والتدريب املتاحة 
وامل��ت��وف��رة ل��دى اجل��ه��ات احلكومية 
اجلهد  لتوفري  الدولة  يف  واخلا�شة 
الفر�س  للبحث عن  النتقال  وعناء 

التعليمية والتدريبية.

مبعارف  ال��ت��زود  على  ال�شباب  وح��ث 
الثقافات  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  ال��ع�����ش��ر 
الأخرى واكت�شاب املهارات ال�شرورية 
الراهنة  الإمكانات  من  وال�شتفادة 
والتدريب  امل�شتمر  للتعلم  امل��ت��اح��ة 
ومواكبة  اأنف�شهم  لتعليم  وتوظيفها 
الع�شر  ب�����روح  احل���ي���اة  م�����ش��ت��ج��دات 
اإ�شراقا  اأكر  م�شتقبل  اإىل  والتطلع 

وازدهارا.
التنظيمي  بامل�شتوى  �شموه  واأ���ش��اد 
قبل  م��ن  للمعر�س  واملتميز  ال��ع��ايل 
عجمان  و����ش���ن���اع���ة  جت������ارة  غ���رف���ة 
ح��ي��ث اأ����ش���ب���ح م��ن�����ش��ة ت��ل��ت��ق��ي فيها 
والطالب  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
الوطنية  الغايات  لتحقيق  واملجتمع 
من  الر�شيدة  قيادتنا  تر�شمها  التي 
امتداد  على  مواطنينا  اإ���ش��ع��اد  اأج���ل 

الوطن.
واأكد اأن املعر�س اكت�شب �شمعة طيبة 
عدد  وتزايد  التنظيم  ح�شن  بف�شل 
والتدريبية  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
امل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه وال��ت��ي ت��ق��دم خالله 
وفنية  وتدريبية  اأكادميية  خدمات 
اإىل  م�شريا   .. كافة  التخ�ش�شات  يف 
الغرفة  دور  ي��وؤك��د  التنظيم  ه��ذا  اأن 
امل�شئولية  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  يف  ال��ك��ب��ري 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ودوره������ا ال��ف��اع��ل جتاه 

ق�شايا املجتمع.
وك��ان��ت م��را���ش��م اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���س قد 
ال�شمو حاكم  ب��داأت بو�شول �شاحب 
ع��ج��م��ان اإىل م��رك��ز ق��اع��ة الإم����ارات 
ا�شتقباله  يف  ك���ان  ح��ي��ث  ل��ل�����ش��ي��اف��ة 
النعيمي  ب��ن ح��م��ي��د  اأح��م��د  ال�����ش��ي��خ 
ال�شمو حاكم عجمان  ممثل �شاحب 
ل��ل�����ش��وؤون الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة وال�شيخ 
ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�س  را����ش���د 
دائ�����رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط حيث 
اأرجاء  يف  تفقدية  بجولة  �شموه  قام 
ا���ش��ت��م��ع خاللها  امل��ع��ر���س  واأج��ن��ح��ة 
من  واف  �����ش����رح  اإىل  وم����راف����ق����وه 
الأجنحة  عن  وامل�شوؤولني  امل�شاركني 
التي  التعليمية  وال��ربام��ج  املختلفة 

تقدمها.
حتتويه  م����ا  ع���ل���ى  ����ش���م���وه  واط����ل����ع 

الأج����ن����ح����ة امل�������ش���ارك���ة م����ن اأح�����دث 
الطلبة  ت�����ش��اع��د  ال���ت���ي  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
اأهم  اإىل  ا�شتمع  كما   .. التعلم  على 
والتخ�ش�شات  التعليمية  ال��ربام��ج 
امل�شاركة  اجل��ام��ع��ات  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
لتكنولوجيا  وم��واك��ب��ت��ه��ا  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
املعرفة من خالل الربامج والأجهزة 

املخ�ش�شة للعملية التعليمية.
معايل   .. امل���ع���ر����س  اف���ت���ت���اح  ح�����ش��ر 
ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور م��اج��د ب���ن �شعيد 
حاكم  دي���������وان  رئ���ي�������س  ال���ن���ع���ي���م���ي 
ع��ج��م��ان و����ش���ع���ادة ���ش��امل ب���ن اأحمد 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م�شت�شار  النعيمي 
التعليمية  ل��ل�����ش��وؤون  عجمان  ح��اك��م 
واخل���ريي���ة و���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل اأمني 
احلاكم  دي���وان  يف  امل�شت�شار  ال�شرفا 
مدير  النعيمي  را�شد  حمد  و�شعادة 
املويجعي  عبداهلل  و�شعادة  ال��دي��وان 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
املجل�س  واأع�����ش��اء  عجمان  و�شناعة 
و�شعادة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�����ش��اء 
عجمان  منطقة  م��دي��ر  ح�شن  ع��ل��ى 
ومدراء  روؤ���ش��اء  بجبانب  التعليمية 
امل�شوؤولني  وكبار  احلكومية  الدوائر 

واملدعوين.
جديدة  م��ن�����ش��ة  امل���ع���ر����س  وي��ع��ت��رب 
للموؤ�ش�شات التعليمية العليا الراغبة 
يف لقاء طلبة اإمارة عجمان والإمارات 
ووافدين  م��واط��ن��ني  م���ن  امل���ج���اورة 
لتعريفهم برباجمها واخت�شا�شاتها 
الطلبة  اإىل  امل��ق��دم��ة  والت�شهيالت 
بهذه  والل��ت��ح��اق  الت�شجيل  خ���الل 
درا�شتهم  لإك��م��ال  ���ش��واء  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
اجلامعية اأو الدرا�شات العليا بجانب 
التعرف اإىل اآخر التطورات يف ال�شاأن 
اإىل  اإ�شافة  ودوليا  حمليا  التعليمي 
فتح قنوات التعاون وتبادل اخلربات 
والعربية  امل��ح��ل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  ب���ني 

والأجنبية.
املويجعي - يف ت�شريح  �شعادة  وق��ال 
له عقب الفتتاح - اإن الغرفة توؤكد 
عجمان  معر�س  تنظيم  خ��الل  م��ن 
ا�شتدامة  اأهمية  والتدريب  للتعليم 
ومن���و ال��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف اإم����ارة 

رئي�شيا  ق��ط��اع��ا  ب��اع��ت��ب��اره  ع��ج��م��ان 
ي�شب يف روؤية اإمارة عجمان 2021 
الخ�شر  ال���ش��ت��ث��م��ار  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا 
يعك�س  ال�������ذي  الأم��������ر  وال���ن���ظ���ي���ف 
من  وال�شديدة  املبا�شرة  التوجيهات 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د بن 
را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان و�شمو ال�شيخ عمار بن 
عجمان  ع��ه��د  ويل  النعيمي  حميد 

رئي�س املجل�س التنفيذي.
واأ����ش���اف اأن ال��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف 
اإم��ارة عجمان يف تزايد م�شتمر مما 
يجعل الإمارة اأر�س خ�شبة ملوؤ�ش�شات 

التعليم العايل .
الح�شائيات  بح�شب  اأن��ه  اإىل  واأ�شار 
عجمان  م���ن���ط���ق���ة  ع�����ن  ال�����������ش�����ادرة 
التعليمية ارتفع عدد طالب التعليم 
العام يف املدار�س اخلا�شة يف الإمارة 
األفا و672 طالبا وطالبة   21 من 
يقارب  ما  اإىل   2009 العام  خ��الل 
37 األف طالب وطالبة خالل العام 
2016 وو�شل اإجمايل عدد الطلبة 
يف مدار�س عجمان ب�شكل عام اإىل ما 
األ���ف ط��ال��ب وطالبة  ي��زي��د ع��ن 61 
 65 باإجمايل   2016 ال��ع��ام  خ��الل 
م��در���ش��ة ب��ه��ا ت�����ش��م األ���ف���ني و275 
اآلف و258 مدر�شا  ف�شال وثالثة 

ومدر�شة.
ي�شهد  املعر�س  اأن  املويجعي  واأو�شح 
حيث  م��ن  تنظيمه  يف  كبريا  ت��ط��ورا 
امل�شاحبة  العمل  وور����س  امل�شاركني 
اإىل  م��ن��وه��ا   .. ب��الب��ت��ك��ار  وامل��ع��ن��ي��ة 
اأهمية املعر�س التي تندرج يف توفري 
من  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  مظلة 

داخل الدولة وخارجها .
وذكر اأن املعر�س �شعى منذ تنظيمه 
كل  عن  كاملة  معلومات  توفري  اإىل 
التعليم  موؤ�ش�شات  من  التخ�ش�شات 
بكلياتها كافة للطلبة واأولياء الأمور 
على  املنظمة  اللجنة  بجانب حر�س 
توفري قاعدة بيانات تربط خمرجات 
التي  بالوظائف  التعليمي  القطاع 

يتطلبها �شوق العمل.
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  واأ����ش���اد 

للحكومة  ال��ك��ب��ري  ب���ال���دور  ع��ج��م��ان 
الر�شيدة يف تطوير امل�شرية التعليمية 
مبا ميكن من تن�شئة اأجيال مت�شلحة 
النمو  ا�شتكمال  يف  ت�شاهم  بالعلم 
والتطور يف كل املجالت احلياتية يف 

دولة الإمارات.
العن�شر  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  اإن  وق�����ال 
ال��ب�����ش��ري ك����ان ولي�������زال اأح�����د اأه���م 
واحلث  الر�شيدة  حكومتنا  توجهات 
والبحث  والب���ت���ك���ار  الإب��������داع  ع��ل��ى 
املقومات  ج��م��ي��ع  وت���وف���ري  ال��ع��ل��م��ي 
اآخرها  ك��ان  وال��ت��ي  واملعنوية  امل��ادي��ة 
اإع����الن ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات اأن 
ف��ري��ق امل�����ش��رع��ات احل��ك��وم��ي��ة املكون 
و�شندوق  الق���ت�������ش���اد  وزارة  م����ن 
الت�����ش��الت وتقنية  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر 
وجامعة  تكامل  وبرنامج  املعلومات 
الإم����������������ارات وع���������دد م������ن اجل����ه����ات 
احلكومية واخلا�شة حقق امل�شتهدف 
ال����ث����اين امل���رت���ب���ط ب��ع��م��ل��ه يف اإط�����ار 
الدفعة الأوىل من مبادرة امل�شرعات 
احل��ك��وم��ي��ة ع��رب زي����ادة ع���دد طلبات 
مبعدل  الخ�����راع  ب�����راءات  ت�شجيل 
امل���ع���دلت  اأ�����ش����ع����اف   7 اإىل  و����ش���ل 
 70 خ��الل  املا�شية  ال�شنة  امل�شجلة 
امل�شرعات  اإط����الق  م��ن  ف��ق��ط  ي��وم��ا 
تقدم  طلبا   27 وب��واق��ع  احلكومية 
وجامعات  م�شتقلون  خمرعون  بها 

و�شركات.
املويجعي  ع���ب���داهلل  ���ش��ع��ادة  واأث���ن���ى 
ودورها  املنظمة  اللجنة  جهود  على 
ا���ش��ت��ق��ط��اب م�����ش��ارك��ني م��ن دولة  يف 
الم������ارات وغ��ريه��ا م��ن ال����دول مبا 
والتي  امل��ع��ر���س  م�����ش��رية  يف  ي�����ش��ب 

بداأت منذ خم�شة �شنوات.
ال����رع����اة  ك�����ل  اإىل  ال�������ش���ك���ر  ووج��������ه 
وامل�شاركني وحر�شهم على التوا�شل 
من  ومتكينهم  الطلبة  م��ع  املبا�شر 
التخ�ش�شات  خمتلف  على  التعرف 
اختيار  من  متكنهم  التي  وامل��ج��الت 
ب�شوق  واملرتبط  املنا�شب  التخ�ش�س 

العمل.
طالب  وخا�شة  املدار�س  طلبة  ودع��ا 
للح�شور  الثانوية  املرحلة  وطالبات 

اإىل املعر�س والتعرف على املوؤ�ش�شات 
واأح���دث  واأه���م  امل�����ش��ارك��ة  التعليمية 
وال�شتفادة  والتخ�ش�شات  الربامج 
العمل  وور����������س  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م�����ن 
امل�����ش��اح��ب��ة وك���ذل���ك ال��ب��اح��ث��ني عن 
برامج  العليا يف  الدرا�شات  ا�شتكمال 

الدبلومات واملاج�شتري.
����ش���ع���ادة �شامل  اأ������ش�����اد  م����ن ج���ان���ب���ه 
عجمان  غرفة  عام  مدير  ال�شويدي 
ال���ر����ش���ي���دة يف دعم  ال���ق���ي���ادة  ب������دور 
الركن  باعتبارها  التعليمية  امل�شرية 
الأ����ش���ا����ش���ي ل��ل��ع��ن�����ش��ر ال���ب�������ش���ري .. 
ب�شكل  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  مو�شحا 
ع���ام واإم�����ارة ع��ج��م��ان خ��ا���ش��ة تنتهج 
العاملية يف كل املراحل  اأعلى املعايري 
التعليم  ج��ان��ب��ي  ل��ت��ق��دم  التعليمية 
لتخريج  للطلبة  والنظري  العملي 
ق��ادرة على مواجهة حتديات  اأجيال 
التنمية  نهج  يف  وال�شتمرار  الع�شر 
امل�شتدامة وحتقيق اأهداف احلكومة 

ال�شراتيجية.
اأح���د  ي��ع��ت��رب  امل��ع��ر���س  اأن  واأ�����ش����اف 
التعليم  ت����ط����ور  مل������دى  ال�������ش���واه���د 
مبختلف موؤ�ش�شاته ل�شيما موؤ�ش�شات 
التعليم اخلا�شة كما يعزز من اإيجاد 
���ش��راك��ات وت��ع��اون وت��ب��ادل للخربات 
على  امل�شاركة  املوؤ�ش�شات  جميع  بني 
اإ�شافة  وال���دويل  املحلي  امل�شتويني 
والإداري����ة  التدري�شية  الهيئات  اإىل 
وذل���ك يف ظ��ل ال��ت��ع��اون ال��ك��ب��ري بني 
اللجنة املنظمة واملناطق التعليمية.

اأهم  م���ن  ي��ع��ت��رب  امل��ع��ر���س  اأن  واأك�����د 
التي  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  و���ش��ائ��ل 
تنفذها غرفة عجمان جتاه املجتمع 
وربط اأولياء الأمور والطلبة مبمثلي 
وكذلك  امل�شاركة  التعليمية  اجلهات 
اآليات غرفة عجمان لدعم  اآلية من 
وا�شتدامة  من���و  وت��ع��زي��ز  الع�����ش��اء 
التعليمي يف عجمان خا�شة  القطاع 

والإمارات ب�شكل عام .
الغرفة  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
التي  ال��ل��ب��ن��ات  اأح����د  ي��ع��د  للمعر�س 
اإعالن  م��ن��ذ  اخل���ري  ع���ام  يف  تنفذها 
ال�����ش��ي��خ خليفة بن  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل عام 2017 عاما للخري.

من ناحيته اأكد �شعادة نا�شر الظفري 
التخطيط  لقطاع  التنفيذي  املدير 
الأع�����ش��اء يف غ��رف��ة عجمان  ودع����م 
رئي�س اللجنة املنظمة للمعر�س .. اأن 
الرتقاء بجودة املوؤ�ش�شات التعليمية 
املعر�س  نتائج  اأه���م  م��ن  وخدماتها 
الإيجابي  التناف�س  ظل  يف  وخا�شة 
والعتماد  التعليمية  املوؤ�ش�شات  بني 
احل��دي��ث��ة مبا  ال��ت��ع��ل��ي��م  ادوات  ع��ل��ى 
التعليمية  العملية  تطوير  يف  ي�شب 
الطلبة  على  النتائج  تلك  لتنعك�س 
مب�شتو  ت��ت��م��ت��ع  اأج����ي����ال  وت���خ���ري���ج 

تعليمي متقدم.
للتعرف  فر�شة  املعر�س  اأن  واأو�شح 
ال�شاأن  يف  ال����ت����ط����ورات  اآخ������ر  ع���ل���ى 
الطلبة  ي�شتقطب  بحيث  التعليمي 
من داخل الإمارة واملناطق ال�شمالية 
الربامج  على  للتعرف  ال��دول��ة  م��ن 
املقدمة  والت�شهيالت  والتخ�ش�شات 
للطالب خالل الت�شجيل واللتحاق 
ب���ه���ذه امل���وؤ����ش�������ش���ات �����ش����واء لإك���م���ال 
الدرا�شات  اأو  اجل��ام��ع��ي��ة  درا���ش��ت��ه��م 

العليا.
واأكد الظفري حوؤ�س غرفة عجمان 
م�شتمر  ب�شكل  املعر�س  تنظيم  على 
خا�شة واأن اأهدافه ت�شب يف الرتقاء 
بالعملية التعليمية وبالتايل تخريج 
البناء  يف  ت�����ش��اه��م  واع������دة  اأج����ي����ال 
والنه�شة الأمر الذي ينعك�س ب�شكل 
مبا�شر على خدمة املجتمع واأع�شاء 
ب�شكل  والقت�شاد  الغرفة  ومنت�شبي 

عام.
واأ�شاف اأن اللجنة املنظمة للمعر�س 
ل��غ��رف��ة ع��ج��م��ان حري�شة  وال��ت��اب��ع��ة 
ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل امل��ب��ا���ش��ر م��ع اجلهات 
خمرجات  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  امل�����ش��ارك��ة 
ج��دي��دة وت��و���ش��ي��ات ي��ت��م رف��ع��ه��ا اإىل 
مبا  املخت�شة  واجل��ه��ات  امل�����ش��وؤول��ني 
ب�شكل  التعليمية  العملية  دعم  يعزز 
خا�س ل�شيما يف ظل التعاون القائم 
من  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة  م���ع 

خالل املناطق التعليمية.

حميد �لنعيمي يفتتح �لدورة �خلام�شة من معر�س عجمان �لدويل للتعليم و�لتدريب

وطن �خلري بكل لغات �لعامل .. مبادرة عام �خلري يف �لعني

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�صارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�صارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

لرت�صيخ ال�صلوكيات اليجابية 

حماكم ر�أ�س �خليمة تطلق م�شروع �ل�شعادة
•• راأ�س اخليمة- الفجر

اأطلقت دائرة حماكم راأ�س اخليمة امل�شروع الأول والأكرب من نوعه يف ال�شعادة 
على م�شتوى اجلهات احلكومية املحلية يف الإمارة، يف خطوة رائدة ت�شعى من 
خاللها حماكم راأ�س اخليمة اإىل ن�شر ال�شعادة وتر�شيخ ال�شلوكيات الإيجابية 
توجهات  م��ع  تن�شجم  مبتكرة  م��ب��ادرات  اإط���الق  خ��الل  م��ن  ل��دى موظفيها، 
لدولة  والإيجابية  لل�شعادة  الوطني  والربنامج  الدولة  يف  الر�شيدة  القيادة 

الإمارات.
اأن  راأ�س اخليمة  ال�شميلي مدير عام دائرة حماكم  الدكتور �شيف علي  واأكد 
اإطالق م�شروع ال�شعادة جاء لرجمة روؤية القيادة احلكيمة وتوجهات حكومة 
الدولة اإىل جعل الإمارات من اأكر الدول امل�شّدرة لل�شعادة، مبينا اأن م�شروع 
للعديد من  امتداد  التي هي  والنوعية  املبتكرة  املبادرات  يعترب من  ال�شعادة 

املبادرات وامل�شاريع املتنوعة التي تطلقها الدائرة من وقت لآخر.
اأكر  الدائرة  اإىل جعل موظفي  املبتكر يهدف  امل�شروع  اأن  ال�شميلي  واأ�شاف 
ال�شعادة  باأ�شلوب  املتنوعة  اخل��دم��ات  ج��ودة  على  اأث��ره  �شينعك�س  مما  �شعادة 
ون�شر  املوؤ�ش�شي،  بالعمل  والرت��ق��اء  املتعاملني،  اإ�شعاد  اإىل  و�شول  والبتكار 
والإيجابية،  لل�شعادة  الوطني  للربنامج  وفقا  والإيجابية،  ال�شعادة  ثقافة 
كذلك امل�شاهمة يف مبادرات ال�شعادة املجتمعية متا�شيا مع مبادرات عام اخلري. 
واأ�شار مدير عام املحاكم اإىل اأن امل�شروع �شيمتد تطبيقه على مدار �شتة �شهور، 
9 مراحل وهي: درا�شة للو�شع احلايل ملوؤ�شرات  وت�شمل خطة التنفيذ على 
والور�س  ال���دورات  وتنظيم  واملعنيني،  املوظفني  وعند  ال��دائ��رة  يف  ال�شعادة 
الإمارات،  لدولة  واليجابية  لل�شعادة  الوطني  بالربنامج  ال�شاملة  التوعوية 
ون�شر ثقافة ال�شعادة يف الدائرة، بالإ�شافة اإىل ت�شكيل وتاأهيل فريق ال�شعادة 
املوؤ�ش�شية،  لل�شعادة  اأخ�شائيني  وتاأهيل  والأق�شام،  الإدارات  بجميع  املوؤ�ش�شية 
والإيجابية  ال�شعادة  معايري  ودم��ج  املجتمعية،  ال�شعادة  م��ب��ادرات  وت�شميم 

مبعايري التميز املوؤ�ش�شي، واأخريا اإعداد دليل لل�شعادة املوؤ�ش�شية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

للقراآن  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ج���ائ���زة  ن��ظ��م��ت 
ع�شرة  ال�����ش��اب��ع��ة  دورت����ه����ا  يف  ال����ك����رمي 
لنزلء  اخل��ا���ش��ة  امل�����ش��اب��ق��ة  اخ���ت���ب���ارات 
والإ�شالحية �شمن  العقابية  املوؤ�ش�شات 
ت�شتهدف  ال��ت��ي  ال��ق��راآن��ي��ة  م�شابقاتها 
بالتعاون  وذل��ك  املجتمع،  فئات  خمتلف 
العقابية  املوؤ�ش�شات  اإدارة  مع  والتن�شيق 
والإ�شالحية يف القيادة العامة ل�شرطة 

اأبوظبي وراأ�س اخليمة.
مدى  على  ال�شجون  اخ��ت��ب��ارات  وج���رت 
الوثبة  ���ش��ج��ن  يف  م��ت��ت��ال��ي��ني  ي���وم���ني 
اأي�شا نزلء  ب��ه  ���ش��ارك  امل��رك��زي وال���ذي 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل���رك���زي،  ال��ع��ني  �شجن 
بح�شور  اخليمة،  ب��راأ���س  الفلية  �شجن 
اأح���م���د اإب���راه���ي���م ���ش��ب��ي��ع��ان اأم�����ني عام 
ج��ائ��زة راأ�����س اخل��ي��م��ة ل��ل��ق��راآن الكرمي 
وعدد  لها  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
العقابية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  م�������ش���وؤويل  م����ن 

والإ�شالحية.
اأن ما  اإب��راه��ي��م �شبيعان  اأح��م��د  واأو���ش��ح 
فتح  ال��ع��ام  ه��ذا  ال��ن��زلء  م�شابقة  مييز 
باب امل�شاركة لأول مرة يف تاريخ اجلائزة 
والعني  الوثبة  �شجن  ون��زي��الت  ل��ن��زلء 
املركزي اإىل جانب راأ�س اخليمة وارتفاع 

عرب  امل�شابقة  ه��ذه  يف  امل�شاركني  اأع���داد 
م�����ش��ارك��ة م��ت��م��ي��زة غ���ري م�����ش��ب��وق��ة عن 
الأع�������وام امل��ا���ش��ي��ة، و���ش��ل ف��ي��ه��ا العدد 
نزيال   41 ونزيلة منهم  نزيال  اإىل56 
والعني  اأب����وظ����ب����ي  م����ن  ن���زي���ل���ة   15 و 
التي  امل�شابقة  وت�شمنت  وراأ�س اخليمة، 
الأوىل  فئات،   3 واح���دة، على  مل��رة  تقام 
خ�ش�شت للتناف�س على حفظ 3 اأجزاء 
م��ن ال���ق���راآن ال��ك��رمي، وال��ث��ان��ي��ة حلفظ 
ج���زاأي���ن، وال��ث��ال��ث��ة حل��ف��ظ ج���زء واحد، 

و�شينظم حفل خا�س لتكرمي الفائزين 
خالل الأ�شابيع القادمة يف مقر تواجد 
ال��ن��زلء، وت��وزي��ع جوائز نقدية لهم مت 

تخ�شي�شها لإ�شعادهم.
اأن دول����ة  ع�����ام اجل�����ائ�����زة  اأم�������ني  وب�����ني 
وعناية  كبريا  اهتماما  ت��ويل  الإم����ارات 
ورعايتهم،  �شوؤونهم  ومتابعة  بالنزلء 
وو���ش��ع ال���ربام���ج ال��ه��ادف��ة ل��ه��م، وذلك 
والفعاليات  الأن�شطة  من  العديد  عرب 
الهدف  ذات  املوؤ�ش�شات  ب��ني  وب��ال��ت��ع��اون 

امل�شرك، ما من �شاأنه اأن يجعلهم اأفرادا 
اأ�شوياء �شاحلني يف املجتمع. 

ت���ن���درج هذه  اأن����ه  اإىل  ���ش��ب��ي��ع��ان  واأ�����ش����ار 
امل�شابقة �شمن ال�شراكات املجتمعية التي 
للقراآن  راأ�س اخليمة  موؤ�ش�شة  بها  تقوم 
الداخلية  وزارة  م��ع  وع��ل��وم��ه  ال��ك��رمي 
ممثلة بالقيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي 
هذه  وحتفيز  لت�شجيع  اخليمة،  وراأ����س 
عناية  اإىل  ب��ح��اج��ة  ه���ي  ال���ت���ي  ال��ف��ئ��ة 
املجال  وفتح  الكرمي،  بالقراآن  وتقومي 

وتعزيز  بهم  ل��الرت��ق��اء  للم�شاركة  لهم 
جانب  اإىل  وباملجتمع،  بربهم  عالقتهم 
املجتمع  مل�شاركة  اجلائزة  نطاق  تو�شيع 
ب��ه��ا م��ن خ���ارج الإم�����ارة وحت��ق��ي��ق اأعلى 

فائدة لهذه الفئة وخمتلف الفئات.
الرائد عبد اجلليل  اأ�شاف  ومن جانبه 
تن�شيق  ف��رع  مدير  اخللفاين  اإ�شماعيل 
العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  يف  ال��ت��اأه��ي��ل 
امل�شابقة  اأن  اأب��وظ��ب��ي  يف  والإ���ش��الح��ي��ة 
التي نظمتها اجلائزة هذا العام اأدت اإىل 
فالقراآن  كبري،  ب�شكل  ال��ن��زلء  ا�شتفادة 
ي�شتمل  وه�������دى  ن�����ور  ك����ت����اب  ال����ك����رمي 
بالأفراد  ت��رت��ق��ي  توجيهية  اآي����ات  ع��ل��ى 
ويراجعونه  يحفظونه  م��ا  خ���الل  م��ن 
م��ن ال���ق���راآن، وه��و م��ا ي�شاهم اأي�����ش��ا يف 
ا���ش��ت��غ��الل اأوق������ات ه����ذه ال��ف��ئ��ة ب��ك��ل ما 
حمكومياتهم،  ف���رة  خ���الل  مفيد  ه��و 
قامت  الذي  الإيجابي  بالتعاون  م�شيدا 
ب��ه اجل���ائ���زة لفتح امل��ج��ال ل��ن��زلئ��ه��م ل 
�شيما واأنها متثل خطوة اإيجابية للنزلء 

وفتح اآفاق التعاون بني الطرفني.
العقابية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  ن������زلء  واأب��������دى 
املجال  فتحت  ال��ت��ي  بامل�شابقة  اإع��ج��اب��ا 
اأوقات  وا���ش��ت��غ��الل  فيها  للتناف�س  لهم 
الأن�شطة  يف  ال�����ش��ج��ن  يف  ت���واج���ده���م 

الهادفة. 

لأول مرة مب�صاركة نزلء اأبوظبي والعني

 17 دورتها  يف  للقر�آن  �خليمة  ر�أ�س  جائزة  يف  ي�شاركون  �جلن�شني  من  نزيال   56
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العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21

اإعــــــــــالن
ناي�س  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1955504:شتار للرجال رخ�شة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ابراهيم علي ابراهيم املرزوقي %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شني احمد ح�شني الربيكي

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

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

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21

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

CN 1023823:نا�شيونال ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 ALKHARAFI ا�شافة �شركة اخلرايف للتكنولوجيا البديلة ذ.م.م

TECHNOLOGY ALBADILA LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شركة اخلرايف نا�شيونال

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

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

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ارتي�شيا انترييورز ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1063757 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مرمي عتيق عبداهلل بالعبد الكويتي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ مرمي عتيق عبداهلل بالعبد الكويتي من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف رايه احمد عبداهلل ها�شل الكويتي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*4.50 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ارتي�شيا انترييورز ذ.م.م
ARTESIA INTERIORS LLC

اىل/ارتي�شيا انترييورز ملالكها مرمي عتيق الكويتي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
 ARTESIA INTERIORS OWNED BY MARIAM ATEEQ ALKUWAITI

- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون جالك�شي هاي للتجميل ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1265292 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مولو زيودي جيربي مرمي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ مولو زيودي جيربي مرمي من 49% اىل %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة �شامل احمد مبارك �شالح الكربي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد علي هادي عو�س العامري
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري من/�شالون جالك�شي هاي للتجميل ذ.م.م

GALAXY HI BEAUTY SALOON LLC
اىل/�شالون جالك�شي هاي للتجميل 

GALAXY HI BEAUTY SALOON
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21

الغاء اعالن �صابق
رخ�شة  القرنفل  زهرة  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم : CN 1194566 قد ابدوا رغبتهم يف الغاء العالن ال�شابق ال�شادر يف 

جريدة الوطن يف العدد رقم 1743 بتاريخ 2016/07/15 
ثم تقدموا بطلب اجراء التعديالت التالية:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم ثابت حممد ال�شيد بن�شبة %100

تعديل وكيل خدمات
حذف مامون حممد �شامل امل�شيعبي احلارثي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عبداهلل حممد �شعيد العمودي بن�شبة %100

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري  القت�شادية خالل 
الجراءات  �شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم املذاق الفغاين

 رخ�شة رقم:CN 1701125 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/را�شد خليفة را�شد عبيد من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء/ را�شد خليفة را�شد عبيد من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شفيق �شيخ %100

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 7.55*1 اىل 7.90*1
تعديل ا�شم جتاري من/مطعم املذاق الفغاين

TASTE AFGHANI RESTAURANT

اىل/مطعم باك روتي بوتي 
PAK ROTIBOTI RESTAURANT

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

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

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تراي�س 

CN 1199184:العقارية رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن الهيئة الوطنية للموا�شالت )قطاع النقل البحري( بان 

/�سركة ال�سارقة للبيئه ذ.م.م بيئه - فرع اأبوظبي 1

قد تقدم بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة مراجعة  على كل من له اعرا�س على ت�شجيل هذه 

مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة اق�شاها 60 يوما من 

تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
               بيئة - 1                       -                    -

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مركز هاي تيك  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1028450:للتعبئة الوتوماتيكية لالحبار رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد علي را�شد العلوي %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلطان عبداهلل �شلطان فهد الكعبي

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

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

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الريان للعمالة

 رخ�شة رقم:CN 1429841 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 0.60*0.30 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/الريان للعمالة
ALRAYYAN MANPOWER

اىل/يوما للو�شاطة التجارية 
YOMA COMMERCIAL BROKERAGE

تعديل ن�شاط/ا�شافة و�شيط جتاري )4610010(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات مكاتب التو�شط يف توظيف العمالة )7810001(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الورد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1035144:للنيون رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21

اإعــــــــــالن
الريحان  ال�ش�����ادة/واحة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1112674:لعمال التكيف رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبيد �شالح احمد �شامل با�شلمه %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف املر عبداهلل ع�شمان باملر العامري

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

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

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة جلوبال 

CN 1355723:ليف للنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيف بن عبداهلل بن حممد الكعبي %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حامت علي عيد ال�شام�شي

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

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

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21

اإعــــــــــالن
الوفاء  ال�ش�����ادة/خياط  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلديد رخ�شة رقم:CN 1105996 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة في�شل حممد علي الوري %100 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد حممد را�شد الق�شري ال�شحي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة حممد عبداهلل �شعيد 

للتعهدات ال�شحية رخ�شة رقم:CN 1118437 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 2.80*1 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة حممد عبداهلل �شعيد للتعهدات ال�شحية
MOHAMMAD ABDULLA SAEED SANITARY CONTRACTING EST

اىل/حمل حممد عبداهلل �شعيد ل�شالح الدوات الكهربائية املنزلية 
MOHAMMED ABDULLA SAEED HOUSE ELECTRICAL APPLIANCES REPAIRS

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح الجهزة اللكرونية املنزلية )9521001(
تعديل ن�شاط/حذف تركيب الدوات والتمديدات ال�شحية )4322002(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ح�شني لل�شتائر والديكور - فرع مدينة زايد
رخ�شة رقم:CN 1019502-3 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه 

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

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
لت�شجيل العالمة التجارية التالية : 

املودعة حتت رقم 256275      بتاريخ: 2016-07-04
با�شم   :  كونيا �شيكري �شانايي يف تيكاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بي�شيهري يولو اوزري مركز كونيا / تركيا
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 30

النب و ال�شاي والكاكاو و ال�شكر و القهوة الإ�شطناعية، و الأرز و التابيوكا و ال�شاغو ، الدقيق 
و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، ع�شل 
النحل والع�شل الأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل و ال�شل�شات )التوابل( 

، البهارات ، الثلج .
و�شف العالمة: الكلمة TORKU LİNDO مكتوبة باأحرف لتينية 

ال�شراطات:
 على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، او ار�شاله بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
لت�شجيل العالمة التجارية التالية : 

املودعة حتت رقم 256277         بتاريخ: 2016-07-04
با�شم   :  كونيا �شيكري �شانايي يف تيكاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بي�شيهري يولو اوزري مركز كونيا / تركيا
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 30

النب و ال�شاي والكاكاو و ال�شكر و القهوة الإ�شطناعية، و الأرز و التابيوكا و ال�شاغو ، الدقيق 
و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، ع�شل 
النحل والع�شل الأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل و ال�شل�شات )التوابل( 

، البهارات ، الثلج .
و�شف العالمة: الكلمة TORKU TURTACIK مكتوبة باأحرف لتينية 

ال�شراطات:
 على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، او ار�شاله بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
لت�شجيل العالمة التجارية التالية : 

املودعة حتت رقم 256280     بتاريخ: 2016-07-04
با�شم   :  كونيا �شيكري �شانايي يف تيكاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بي�شيهري يولو اوزري مركز كونيا / تركيا
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 30

النب و ال�شاي والكاكاو و ال�شكر و القهوة الإ�شطناعية، و الأرز و التابيوكا و ال�شاغو ، الدقيق 
و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، ع�شل 
النحل والع�شل الأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل و ال�شل�شات )التوابل( 

، البهارات ، الثلج .
و�شف العالمة: الكلمة Torku 1 Daha مكتوبة باأحرف لتينية 

ال�شراطات:
 على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، او ار�شاله بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / ماير – روميان اند بارتنريز 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:   

املودعة حتت رقم :  256115   بتاريخ :  30 /  06 /  2016
با�ش��م:   جي اأموبيليري ا�س.ار.ال

وعنوانه: كور�شوكافوار رقم 184، باري، ايطاليا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�شة وكل خليط منها و املنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها غري الوارد 
يف فئات اأخرى، املجوهرات و الأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت و اأدوات قيا�س الوقت الدقيقة 

يف الفئة رقم 14.
الواق�عة بالفئة: 14 

وهي  واح���دة  كلمة  م��ن  تتكون   "LANCASTER" التجارية  العالمة  العالمة:  و�شف 
مكتوبة بالأحرف الالتينية الكبرية، وهي مكتوبة باللون الأ�شود.

ال�ش��راطات:  ل يوجد
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد، 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950
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•• دبي-الفجر: 

اأطلقت م�شت�شفيات زليخة ام�س مبادرة 
فندق  يف  حياتك  على  حفاظا  افح�س 
نخبة  بح�شور  دبي  ماريوت  دبليو  جيه 
الذين  والأخ�������ش���ائ���ي���ني  الأط����ب����اء  م���ن 
الوعي  زي��ادة  ال��راأي بهدف  ي�شاطرونها 
ب��ال��ف��ح��و���ش��ات امل���ب���ك���رة وال��ك�����ش��ف عن 

�شرطان القولون وامل�شتقيم. 
ومتا�شياً مع تطلعات الإم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة امل��ت��م��ث��ل��ة يف احل���د م��ن حالت 
%18 بحلول  مر�س ال�شرطان بن�شبة 
اخلري  ع����ام  وم�������ش���ان���دة   ،2021 ع����ام 
2017 الذي يعك�س النهج الذي تبنته 
دولة الإمارات منذ تاأ�شي�شها يف العطاء 
دون  للجميع  اخلري  وتقدمي  الإن�شاين 
الثانية  الن�شخة  خ��ط��ط  ت��اأت��ي  م��ق��اب��ل، 
من حملة التوعية يف الإمارات العربية 
ل��ن��ج��اح ح��م��ل��ة العام  امل��ت��ح��دة ت��ت��وي��ج��اً 
املا�شي لتو�شعة املناق�شات حول الوقاية 

من هذا املر�س الع�شال.
احلملة  ���ش��ف��راء  املناق�شات  يف  وي�����ش��ارك 
الدكتور عادل داوود، بروفي�شور وخبري 
كاليفورنيا،  جامعة  يف  الأورام  اأمرا�س 
بروفي�شور  واري�����ن،  روب����رت  وال��دك��ت��ور 
جامعة  يف  الأورام  ج����راح����ة  وخ���ب���ري 
الكواري  منى  وال��دك��ت��ورة  كاليفورنيا، 
الولية  ال�شحية  الرعاية  ادارة  مديرة 
�شعاد  والدكتورة  امل�شت�شفيات،  قطاع  يف 
اأح��م��د، ا���ش��ت�����ش��اري ط��ب الأ�شرة  ه��ا���ش��م 
ورئي�س وحدة الوقاية ال�شريرية بهيئة 
دب���ي، ون��خ��ب��ة م��ن الأطباء  ال�����ش��ح��ة يف 
نف�س  يت�شاطرون  ال��ذي��ن  الأخ�شائيني 
الروؤية حول الإ�شابة مبر�س ال�شرطان 

وك�شفه واإدارته.
ومن بني املتحدثني يف مناق�شات مبادرة 

دبليو  ف��ن��دق  يف  حياتك  لتنِقذ  افح�س 
الدكتورة  ال�شرف  �شيفة  دب��ي  م��اري��وت 
الرعاية  ادارة  م���دي���رة  ال���ك���واري  م��ن��ى 
امل�شت�شفيات،  قطاع  الولية يف  ال�شحية 
وزارة  اإن  وقالت:  باملبادرة  اأ���ش��ادت  التي 
الرعاية  م��وؤ���ش�����ش��ات  ت�����ش��ج��ع  ال�����ش��ح��ة 
ال����ق����ط����اع����ني اخل����ا�����س  ال�������ش���ح���ي���ة يف 
ه��ذه احلمالت  ط��رح مثل  وال��ع��ام على 
الفرق  لإح���داث  تهدف  التي  التوعوية 
العربية  الإم�������ارات  يف  جم��ت��م��ع��ات��ن��ا  يف 
ال��ك�����ش��ف املبكر  امل���ت���ح���دة، وحت����ث ع��ل��ى 
املميتة. وعلينا  الأمرا�س  والوقاية من 
الر�شالة  ه��ذه  لنقل  جميعاً  نتكاتف  اأن 
على اأو���ش��ع ن��ط��اق لإح���داث ف��رق اأكرب. 
م�شت�شفيات  لفريق  اأتوجه  اأن  وي�شرين 
جهودهم  على  التمنيات  باأطيب  زليخة 

الرامية لإنقاذ الأرواح .
�شم�س،  زنوبيا  قالت  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
ملجموعة  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
يف  ك�شرنا  ال�شحية:  ل��ل��رع��اي��ة  زل��ي��خ��ة 
العام املا�شي حاجز املحظورات وحتدثنا 
لزيادة  وامل�شتقيم  القولون  �شرطان  عن 
الرجال  وت�شجيع  املر�س  بهذا  التوعية 

اإجراء الفحو�شات املبكرة  والن�شاء على 
ملنع هذا املر�س .

ال�شتجابة  كانت  لقد  قائلة:  واأو�شحت 
ذلك،  وم���ع   ،2016 ع���ام  يف  اإي��ج��اب��ي��ة 
ي��ب��ق��ى ����ش���رط���ان ال���ق���ول���ون ث����اين اأك���ر 
���ش��ي��وع��اً يف  املميتة  ال�����ش��رط��ان  اأم���را����س 
هذا  وعلى  امل��ت��ح��دة.  العربية  الإم����ارات 
النحو، من ال�شروري قيامنا مبوا�شلة 
م����ن خ������الل حمالت  ال���ت���وع���ي���ة  ن�������ش���ر 
يف  �شاأنها  من  والتي  ال�شحية  الرعاية 
نهاية املطاف اإنقاذ الكثري من الأرواح .

اجلديدة  للتوجيهات  وف��ق��اً  واأ���ش��اف��ت: 
العاملية،  ال�شحة  منظمة  قدمتها  التي 
�شرورية  خ��ط��وة  اجلمهور  توعية  ف���اإن 
ملر�س  امل��ب��ك��ر  ال��ك�����ش��ف  ل��ل��م�����ش��اع��دة يف 
املر�شى  ح�شول  من  والتاأكد  ال�شرطان 
اأف�����ش��ل واأرخ���������س. وت�شكل  ع��ل��ى ع���الج 
يف  اخلا�س  اأ�شلوبنا  اجلديدة  مبادرتنا 
املحلي  املجتمع  اأو���ش��اط  يف  الوعي  ن�شر 
الفحو�شات  اإج�����راء  ع��ل��ى  وت�شجيعهم 

املبكرة .
اإجراء  يف  املا�شي  ال��ع��ام  حملة  وجنحت 
الفحو�شات املبكرة لنحو 148 �شخ�شاً 

وك�شفت عن �شت نتائج اإيجابية ما اأدى 
لدخول عدد منهم اإىل م�شت�شفى زليخة 
للعالج. وتوفر م�شت�شفيات زليخة دبي 
العام فحو�شات جمانية  وال�شارقة هذا 
لأفراد اجلمهور الذين ي�شجلون لديها 

من الآن ولغاية 20 اأبريل 2017.
من ناحيته، قال الدكتور طاهر �شم�س، 
زليخة:  مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  الإداري  امل���دي���ر 
 8.8 ب��وف��اة  ال�����ش��رط��ان  م��ر���س  يت�شبب 
العامل،  ح���اول  ���ش��ن��وي��اً  �شخ�س  م��ل��ي��ون 
وك�����ان مي��ك��ن اإن���ق���اذ ح���ي���اة ال��ك��ث��ري من 
اخلطوات  اتخذت  ما  اإذا  الوفيات  ه��ذه 
التثقيف  وبف�شل  م��ب��ك��راً.  ال�شحيحة 
املعاجلة  ع��ل��ى  واحل�������ش���ول  ال�����ش��ح��ي��ح 
ال�شيطرة على  الآمنة والفعالة، ميكننا 
املر�س قبل اأن ي�شتفحل وي�شبح قاتاًل .

واأ�������ش������اف: ي��ت��ط��ل��ب ال���ق���ي���ام ب����اإج����راء 
املنا�شب  ال���وق���ت  يف  دق��ي��ق��ة  ف��ح��و���ش��ات 
حت�����ش��ني الأج���ه���زة وامل���ع���دات وال���ك���وادر 
ي��ع��ت��رب ���ش��م��ان ح�شول  ال��ط��ب��ي��ة، ك��م��ا 
م��ر���ش��ى ال�����ش��رط��ان ع��ل��ى ال��ع��الج جزءاً 
تطوره  ومنع  املر�س  ملكافحة  �شرورياً 

وتفاقمه ملراحل متقدمة.

•• دبي – حم�صن را�صد

للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأطلقت 
اأنقذ   " حملة  احلكومية،  الب�شرية 
قلبا" لتوفري فر�س العالج ملر�شى 
عن  والتخفيف  امل��ع�����ش��ري��ن،  ال��ق��ل��ب 
العالج  وت��ك��ال��ي��ف  اأع���ب���اء  ك��اه��ل��ه��م 
والأدوية والأجهزة واملعدات الطبية 
ال�شغوط  م���ن  واحل�����د  امل�������ش���اع���دة، 
املر�س  ع����ن  ال���ن���اج���م���ة  ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
واحلاجة، وذلك �شمن مبادرات عام 

اخلري للهيئة. 
ودعت "الهيئة"، اجلهات احلكومية 
ر�شالة  خ������الل  م�����ن  الحت�������ادي�������ة، 
اىل  بياناتي،  نظام  عرب  الكرونية 
وامل�شاركة  احل��م��ل��ة  م���ع  ال��ت��ف��اع��ل 
التربع  ت���ق���دمي  خ�����الل  م����ن  ف��ي��ه��ا 
ال�شحة  هيئة  ح�شاب  عرب  للحملة 
الوطني.   الم�����ارات  ب��ن��ك  يف  ب��دب��ي 

اإطالق  حفل  " الهيئة" يف  واعلنت 
ح�شره  ال��ذي  الول،  اأم�س  احلملة 
الدكتور عبد الرحمن العور، املدير 
قلبا  اأن��ق��ذ  حملة  ان  للهيئة،  ال��ع��ام 
مل�شاعدة  ���ش��ه��ري��ن،  مل���دة  �شت�شتمر 
بالتعاون  املع�شرين،  القلب  مر�شى 
ان  بدبي، وميكن  ال�شحة  مع هيئة 
ي�شارك فيها من يرغب من خمتلف 

موظفي احلكومة.  
اإدارة  مدير  املرزوقي  حممود  وقال 
الهيئة،  يف  احل���ك���وم���ي  الت�������ش���ال 
امل�����ش��رف ع��ل��ى م���ب���ادرات ع���ام اخلري 
الهيئة  ان  ل���������الحت����اد،  ب���ال���ه���ي���ئ���ة، 
فئات   3 م�شاعدة  اأي�����ش��ا  ت�شتهدف 
امل�شابون  وه��م  املر�شى،  اأخ��رى من 
و�شلل  وال�����ش��رط��ان  ب��ال��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا 
الأط����ف����ال، ح��ي��ث ت�����ش��ت��م��ر امل���ب���ادرة 
العامة مل�شاعدة املر�شى حتى نهاية 
العام، ويطلق عليها مبادرة �شندهم 
اأمانة، وهذه الأمرا�س، هي الأكر 
�شيوعاً وحاجة للدعم.  وا�شار، اىل 
 23 ت��ن��ف��ي��ذ  ت�����ش��ت��ه��دف  ال��ه��ي��ئ��ة  ان 
م����ب����ادرة رئ��ي�����ش��ي��ة وف���رع���ي���ة �شمن 
م��ب��ادرات ع��ام اخل��ري، بالتعاون مع 
اجل��ه��ات احلكومية  م��ن  جم��م��وع��ة 
الحتادية واملحلية والقطاع اخلا�س 
وجمموعات  ع����ام  ن��ف��ع  وج��م��ع��ي��ات 

املبادرات  ان  اىل  منوها  تطوعية، 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ال���ك���ربى ���ش��ي��ت��م اب���الغ 
57 جهة  م���ن  اأك����ر  ال��ع��ام��ل��ني يف 
الفائدة  ت��ع��ظ��ي��م  ب��ه��دف  احت���ادي���ة، 
وتر�شيخ  وخ��ارج��ه��ا  ال���دول���ة  داخ���ل 
قيم التطوع وعمل اخلري، وتر�شيخ 
روح امل�شوؤولية املجتمعية، بالإ�شافة 
وال�شعادة  ال����ولء  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  اىل 

الوظيفية. 
ت�شويق  اإىل  ت�شعى  الهيئة  اأن  واأك��د 
امل�����ب�����ادرة  قلباً"  "اأنقذ  ح���م���ل���ة 
احلكومة  م�شتوى  على  واإ���ش��ه��اره��ا 
الحتادية؛ ملنح الفر�شة لأكرب عدد 
واجلهات  ال�������وزارات  م��وظ��ف��ي  م���ن 
الحتادية للم�شاركة يف فعل اخلري، 
وذل����ك م��ن خ���الل ح�����ش��اب��ات��ه��ا على 
مواقع التوا�شل الجتماعي، ونظام 
يف  الب�شرية  امل���وارد  معلومات  اإدارة 
"بياناتي".   الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة 
وفئات  �شرائح  كافة  املرزوقي،  ودعا 
املبادرة  دعم  يف  للم�شاهمة  املجتمع 
ال��ت��ربع ل�شاحلها، عرب  م��ن خ��الل 
يف  لها  املخ�ش�س  البنكي  احل�����ش��اب 
ورقمه  الوطني  دبي  الإم���ارات  بنك 

   .1011000008301
ولفت املرزوقي اإىل اأن حملة "اأنقذ 
الهيئة  تفاعل  اإط���ار  يف  قلباً" ت��اأت��ي 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإع���الن  م��ع 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
 2017 "حفظه اهلل" ع��ام  ال��دول��ة 
اأن الهيئة  اإىل  عاماً للخري. م�شرياً 
املبادرات  من  �شل�شلة  تباعاً  �شتطلق 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة خ�������الل ع�������ام اخل����ري 
بالتعاون مع �شركائها من موؤ�ش�شات 
حكومية احتادية وحملية وخا�شة، 
خطة  اأع����دت  الهيئة  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
متكاملة ملبادراتها املجتمعية خالل 
موظفيها  واأ�شركت   ،2017 العام 
وم����وظ����ف����ي ال�������������وزارات واجل����ه����ات 

الحتادية يف اإعدادها.
خالل  م��ن  ت�شعى  الهيئة  اأن  وذك���ر 

تعظيم  اإىل  املجتمعية  م��ب��ادرات��ه��ا 
وخارجها،  ال���دول���ة  داخ���ل  ال��ف��ائ��دة 
وتر�شيخ قيم التطوع وعمل اخلري، 
املجتمعية،  امل�شوؤولية  روح  وتعزيز 
وال�شعادة  ال�������ولء  ق���ي���م  وجت����ذي����ر 
ب��ال��ت��ط��وع. م���ن جهته،  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
اأك��د �شامل بن لح��ج، مدير برنامج 
م�شاعدة يف هيئة ال�شحة بدبي، اأن 
حملة اأنقذ قلباً تهدف اإىل م�شاعدة 
اجللطة  ال�شدرية  الذبحة  م�شابي 
الطارئة، املع�شرين وت�شمل عمليات 
اأ�شهر،   6 مل��دة  وال��ع��الج  الق�شطرة، 
وتاأهيل القلب، والأ�شعة، ومراجعات 
الطبيب، بحيث تراوح تكلفة عالج 

و30   10 ب���ني  ال����واح����دة  احل���ال���ة 
ا�شتفاد من  انه  األف دره��م. واأو�شح 
مري�شاً،   130 ق���راب���ة  ال��ربن��ام��ج 
مليون  اإىل  ت�شل  عالجية  بتكلفة 
األ��ف دره��م، داع��ي��اً موظفي  و500 
واجلمهور  الحت����ادي����ة  احل���ك���وم���ة 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات ع��ل��ى اخ��ت��الف��ه��ا اإىل 
م�شاعدة  ب��رن��ام��ج  م����ب����ادرات  دع����م 
ا�شتمرارية  ل�����ش��م��ان  واجن���اح���ه���ا؛ 
وا�شتدامة، عمل اخلري، لفتاً اإىل اأن 
 100 ك��ان  املا�شي  العام  م�شتهدف 
امل�شاعدات  وم��ك��ت��ب  دره����م،  م��ل��ي��ون 
جمع  ال�شحة  هيئة  يف  الن�����ش��ان��ي��ة 
املر�شى  ل�����ش��ال��ح  ذل����ك  م���ن  اأك�����ر 

•• عجمان ـ الفجر 

التي  ال��ع��م��ل  بيئة  يف  التحفيز  دورة  اأم�����س  اخ��ت��ت��م��ت 
الب�شرية  امل�����وارد  لتنمية  امل��رك��زي��ة  الإدارة  نظمتها 
-19 ال��ف��رة م��ن  بعجمان للموظفني اجل��دد خ��الل 

�شراي. عجمان  فندق  يف  اجلاري  فرباير   20
و  التنمية  اأول ق�شم  – مدير  ال�شام�شي  م��وزة  وقالت 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  ال���دورة  تنظيم  اأن  بالتكليف  التطوير 
املوارد  لتنمية  املركزية  الإدارة  و�شعتها  التي  اخلطة 
الب�شرية والهادفة اىل اإك�شاب موظفي حكومة عجمان 

مزيداً من املهارات واملعارف اجلديدة والتي تفيدهم يف 
الداخلية  ا�شتك�شاف الطاقة  اإىل جانب  العمل،  جمال 
املبادئ  و  الأ���ش�����س  ا���ش��ت��خ��دام  و  ل��ل��م��وظ��ف��ني اجل�����دد، 
العلمية للتحفيز الذاتي و التفكري الإيجابي و حتقيق 

اأف�شل النتائج امل�شتهدفة على ال�شعيد العملي.
وكانت الدورة التي بداأت يوم الأحد املا�شي جمدولة 
التطوير  و  التنمية  ق�شم  و�شعها  التي  اخلطة  �شمن 
مب�شاركة 20 موظفا من الفئة التنفيذية يف حكومة 
عجمان بهدف متكينهم من تنمية مهاراتهم بالأ�ش�س 
الوظيفية  الكفاءة  اأ�ش�س  العملية، ومعرفة  املفاهيم  و 

بالإ�شافة  اجل��دي��دة  البيئة  يف  لالندماج  وتوجيههم 
اإىل بناء احلافز الداخلي من خالل تطبيق مبادئ و 

تقنيات التفكري الفعال.
الأداء  ت�شعة حم��اور متثلت يف فهم  ال��دورة  تناولت  و 
والتفكري  ال���داخ���ل���ي���ة،  ال��ط��اق��ة  اك��ت�����ش��اف  و  الأم���ث���ل 
الأ�شا�شية  اخلطوات  و  الذاتية  امل�شوؤولية  و  الإيجابي 
خللق الأداء الأف�شل و حتفيز الأ�شخا�س ، اإىل جانب 
حتقيق الأداء الأمثل و تن�شئة الأداء الأمثل و التفكري 
ت�شليم  ال���دورة مت  ختام  و يف  العمل.  بيئة  الأم��ث��ل يف 

�شهادات احل�شور للمتدربني.

�ختت��ام دورة �لتحفي��ز يف بيئ���ة �لعم�����ل

�صمن مبادراتها لـ "عام اخلري" وملدة �صهرين على م�صتوى احلكومة

�ملع�شرين �لقلب  مر�شى  قلبًا" مل�شاعدة  "�أنقذ  حملة  �لب�شرية" تطلق  للمو�رد  "�لحتادية 
• حممود املرزوقي: م�صاعدة 3 فئات اأخرى من املر�صى امل�صابني بالثال�صيميا وال�صرطان و�صلل الأطفال خالل العام احلايل
• ابالغ موظفي 57 جهة احتادية باإطالق احلملة لرت�صيخ قيم التطوع وتر�صيخ روح امل�صوؤولية املجتمعية
• �صامل بن لحج: حملة "اأنقذ قلبًا" تتحمل عمليات الق�صطرة والعالج ملدة 6 اأ�صهر وتاأهيل القلب وتكلفة عالج للحالة الواحدة ت�صل 30 األفا 

�صمن الربنامج الوطني للوقاية �صراج 

�للجنة �لعليا للوقاية من �ملخدر�ت تناق�س توحيد 
جهود �لقياد�ت �ل�شرطية �لتوعوية

وجبة �خلري للطلبة �ملع�شرين و�لأ�شر �مل�شتحقة 
بدعم من خريية �لنعيمي يف عام �خلري

مبادرة افح�س حفاظا على حياتك 

خطوة رعاية �شحية مهمة لتقلي�س �لوفيات �ملرتبطة بال�شرطان

•• عجمان ـ الفجر 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لإعالن  وتنفيذا  تفاعاًل 
عام  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
حميد  موؤ�ش�شة  نفذت  للخري،  ع��ام��اً   2017
املبادرات  من  ع��دد  اخلريية  النعيمي  را�شد  بن 
اخلريية منها مبادرة وجبة اخلري وهي عبارة 
عن تقدمي وجبة الفطور لطلبة بع�س املدار�س 
حمدودي  الطلبة  لفئة  اأ�شهر   3 مل��دة  اخلا�شة 
الغداء لعدد معني  واي�شا توفري وجبة  الدخل 
من اأ�شر اليتام كل يوم جمعة بدعم من ال�شر 
املرخ�شة  املطاعم  ا�شحاب  خ��الل  من  املح�شنة 

ل���ه���ا. و����ش���رح���ت ال�����ش��ي��خ��ة ع����زة ب��ن��ت عبداهلل 
ياأتي  امل�����ش��روع  اأن  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م��دي��رة  ال��ن��ع��ي��م��ي 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  لر�شالة  حتقيقاً 
ب�شرورة اإر�شاء مفهوم العطاء كتوجه جمتمعي 
عام ينخرط فيه كافة فئات املجتمع واملوؤ�ش�شات 
وال�����دوائ�����ر احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ش���ة واجل���ه���ات 
النعيمي على  ال�شيخة عزة  اكدت  كما  اخلريية 
امليدان  املوؤ�ش�شة على توا�شلها مع  اإدارة  حر�س 
الربوي وتوفري الدعم الالزم للطالب املع�شر 
والبالغ عددهم  امل��ح��دود  ال��دخ��ل  ذوي  فئة  م��ن 
150 طالبا حيث مت التفاق مع احد املطاعم 
وال�شالمة  ال�شحة  �شروط  لديهم  تتوفر  ممن 

من قبل دائرة البلدية والتخطيط.
وا���ش��اف��ت ع���زة ال��ن��ع��ي��م��ي، ت��رج��ع اأه��م��ي��ة وجبة 
اأن  ت��وؤك��د  العلمية  ال��درا���ش��ات  اأن  اىل  الإف��ط��ار 
على  ي�شاعد  امل���ت���وازن  ال�شحى  ال��غ��ذاء  ت��وف��ري 
اكتمال ال�شحة البدنية والعقلية ويرفع م�شتوى 
التح�شيل الدرا�شى لطلبة املدر�شة وكما ا�شارت 
املع�شرة  لالأ�شر  املح�شنة  ال�شر  دعم  اهمية  اىل 
الغداء  يف عام اخلري من خالل تقدمي وجبات 
كل يوم جمعة وبالتن�شيق مع املوؤ�ش�شة يف حتديد 
عدد الوجبات املطلوب جتهيزها لأ�شر اليتام كل 
جمعة واهمية الراحم والتكافل الجتماعي يف 

حياة الفراد واملجتمع باأكمله.

حممود املرزوقي �شامل بن لحج

•• دبي-الفجر: 

خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  لتعليمات  تنفيذاُ 
مت��ي��م، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����ش��رط��ة والأم�����ن ال��ع��ام يف 
تراأ�س  امل��خ��درات،  مكافحة  جمل�س  رئي�س  دب���ي، 
ال��ع��ق��ي��د ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م ال��دب��ل م��دي��ر اإدارة 
خدمة التدريب الدويل يف الإدارة العامة لإ�شعاد 
الوطنية  اللجنة  رئي�س  دب��ي،  �شرطة  يف  املجتمع 
للجنة  اج��ت��م��اع��اً  امل���خ���درات،  م��ن  للوقاية  العليا 
ملناق�شة توحيد جهود الوقاية من املخدرات التي 
تقدمها القيادات ال�شرطية على م�شتوى الدولة 
من  للوقاية  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  �شمن  ل��ت��ن��درج 
املخدرات �شراج ، وذلك يف نادي ال�شباط بح�شور 
العقيد عبد الرحمن العوي�س نائب مدير الإدارة 
العامة ملكافحة املخدرات الحتادية رئي�س املكتب 
وممثلي  امل���خ���درات،  مكافحة  ملجل�س  التنفيذي 
التوعية من املخدرات يف القيادات ال�شرطية على 

م�شتوى الدولة.
العمل على ح�شر  اإىل �شرورة  وخل�س الجتماع 
جميع برامج واأن�شطة وفعاليات القيادات العامة 
من  امل��خ��درات  من  بالتوعية  واخلا�شة  لل�شرطة 
قبل امل�شاركني، بهدف �شمها وتوحيدها يف برامج 
بعد  وذل��ك  الدولة  م�شتوى  على  تطبق  وان�شطة 

اإطالع جلنة علمية خُمت�شة عليها.
واأكد العقيد الدبل اأن هدف الجتماع هو توحيد 
اجلهود املبذولة يف جمال التوعية والوقاية من 
امل��خ��درات وذل��ك يف اإط��ار توجه جمل�س مكافحة 
اأن املجل�س ي�شم  املخدرات يف هذا ال�شدد، مبيناً 
العليا  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ج��ان��ب  اإىل  اإط�����اره  يف 
العليا  الوطنية  اللجنة  امل��خ��درات،  م��ن  للوقاية 
الوطنية  واللجنة  ب��امل��خ��درات،  الجت���ار  ملكافحة 
الجتماعي،  وال��دم��ج  وال��ت��اأه��ي��ل  ل��ل��ع��الج  العليا 
تنفيذاً  ج��ه��وده��ا  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى  تعمل  وجميعها 

لتعليمات معايل الفريق �شاحي خلفان تيم.
ي�شعى  امل��خ��درات  مكافحة  جمل�س  اأن  اإىل  ون���وه 
ال�شراتيجية  الأه��داف  من  جمموعة  لتحقيق 

عن  ال��ن��اج��م��ة  ال��وف��ي��ات  ن�شبة  خف�س  يف  تتمثل 
املتعاطني  ن�����ش��ب��ة  وخ��ف�����س  امل����خ����درات،  ت��ع��اط��ي 
املخدرات  لتعاطي  العودة  ن�شبة  وخف�س  اجل��دد، 

بني املواطنني.

برنامج وطني
اأن ت��وح��ي��د اجلهود  ال��ع��ق��ي��د ال��دب��ل ع��ل��ى  و���ش��دد 
التوعية �شمن �شراج هدفه اإيجاد برنامج وطني 
اإماراتي للوقاية من املخدرات ي�شعى اىل تفعيل 
املوؤ�ش�شات الر�شمية والأهلية يف الوقاية من  دور 
اعداد  يف  وي�شاهم  بينها،  الأدوار  تكامل  خ��الل 
وقائية،  كخطوة  املخدرات  باأ�شرار  واعية  اأجيال 
باأ�شرارها،  وال��ت��وع��ي��ة  امل���خ���درات  م��ن  وال��وق��اي��ة 
منت�شبي  بني  وتبادلها  اخل��ربات  انتقال  و�شمان 

املراكز ال�شبابية، وتعزيز ال�شلوكيات اليجابية.
واحد  برنامج  �شمن  اجلهود  توحيد  اأن  واأ�شاف 
�شي�شاهم يف تفعيل دور املراكز ال�شبابية يف تعزيز 
وتعزيز  املجتمع  يف  ال�شلبية  ال��ظ��واه��ر  مكافحة 
العادات ال�شليمة وا�شتثمار طاقات ال�شباب للقيام 
باأدوار جمتمعية، وابراز جيل جديد من املدربني 
ت�شتطيع  ال�شبابية  املراكز  منت�شبي  من  ال�شباب 
الفعاليات  اإق���ام���ة  يف  ع��ل��ي��ه��م  الع��ت��م��اد  امل���راك���ز 

الوقائية املتنوعة.
على  ترتكز  الوطني  الربنامج  فل�شفة  اأن  واأك���د 
ال�شتمرارية وال�شتدامة يف العمل املوؤ�ش�شي اإىل 
التنوع يف  املخدرات، وحتقيق  الوقاية من  جانب 
الطرح والأدوات امل�شتخدمة يف التوعية، و�شمان 
تراكم اخلربات وتطويرها، وحتقيق الحرافية 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة، وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي ب���روح 

الفريق.

ماهية �صراج 
امل�����ش��ارك��ني عن  اإىل  ���ش��رح��اً  ال��دب��ل  العقيد  وق���دم 
الوطنية  امل�شاريع  اأح��د  يعد  ال��ذي  �شراج  برنامج 
مكافحة  جمل�س  خ���الل  م��ن  تنفيذه  ي��ت��م  ال���ذي 
ال�شيخ  ال��ف��ري��ق �شمو  اع��ت��م��ده  امل��خ��درات وال���ذي 

جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف 
ال��وزاري رقم  ال��وزراء، وزير الداخلية، يف القرار 
)96( ل�شنة 2016، ويهدف اإىل الإ�شراف على 
املخدرات  ملكافحة  وطنية  ا�شراتيجية  تنفيذ 
يحقق  مب��ا  وم��ت��وازن  ومتكامل  �شامل  نهج  ذات 
وغاياتها  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  روؤي���ة 
ال�شيا�شي  ل���الإع���الن  وت��ن��ف��ي��ذاً  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة، 
ال�����ش��ادر م��ن الأمم امل��ت��ح��دة ب�����ش��اأن امل���خ���درات يف 
وعالجاً  ووق��اي��ة  مكافحة  م�شتوياتها  خمتلف 
وت��اأه��ي��ل��ي��اً. واأك���د اأن ب��رن��ام��ج ���ش��راج ي��اأت��ي كاإطار 
م�شتوى  رف���ع  ع��ل��ى  للعمل  وط��ن��ي  ا���ش��رات��ي��ج��ي 
مبخاطر  وال��ف��ردي  واملجتمعي  املوؤ�ش�شي  الوعي 
والإدم����ان  العقلية  وامل���وؤث���رات  امل��خ��درات  تعاطي 
ب��ن��ي��ة املجتمع  ال��ع��م��ي��ق��ة يف  ع��ل��ي��ه��ا، وت��اأث��ريات��ه��ا 
وزعزعة ال�شتقرار والأمن، وما متثله من اأ�شرار 
يف القت�شاد الوطني، ويعمل من خالل منظومة 
�شراكة مع اجلهات ذات العالقة يف معاجلة اأربعة 
حماور رئي�شية يعرب عنها حروف �شعار الربنامج 
�شعادة،  ال��ت��ايل:  ت�شمل  والتي  )���ش��راج(،  الوطني 

رفقة طبيبة، اأ�شرة متما�شكة، وج�شم �شليم.

توحيد امل�صامني
من جانبه، اأكد العقيد عبد الرحمن العوي�س اأن 
اأق�شام  كافة  جهود  توحيد  الجتماع  من  الهدف 
ال�شرطية  العامة  القيادات  يف  والوقاية  التوعية 
على م�شتوى الدولة يف جمال التوعية والوقاية 
الر�شالة  ت��وح��ي��د  اأن  اإىل  لف��ت��ا  امل���خ���درات،  م��ن 
التوعوية  الر�شائل  تت�شمنها  التي  وامل�شامني 
ب�شكل علمي ووا�شح  اأن تكون مقدمة  ي�شاهم يف 

اإىل الفئات امل�شتهدفة.
الأول  اخل��ط  يعد  الوقائي  ال��دور  اأن  على  و�شدد 
يف مكافحة املخدرات وهو دور مهم جداً، م�شرياً 
اإىل اأن التقارير الدولية والدرا�شات اأكدت اأن كل 
دولر ي�شرف يف الوقاية من املخدرات يوفر 10 
دولرات يف العالج لذلك تلعب الوقاية دوراً مهماً 

واأ�شا�شياً.
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اأخبـار الإمـارات

�صملت ال�صـــاخمة، ال�صوامخ ، بني يا�س ، الوثبة

بلدية مدينة �أبوظبي حترر 56 خمالفة وتوجه 83 �إنذ�ر� �شمن حملة �ملل�شقات 
و�للوحات �لإعالنية �لغري �ملرخ�شة

بتكلفة بلغت خم�صة ماليني و200 األف درهم

بلدية �ملنطقة �لغربية تنفذ طريق يربط بينونة بطريق �ل�شيخ هز�ع بن �شلطان �لأول 

••  اأبوظبي-الفجر: 

انرنا�شيونال   " جم���م���وع���ة  اأع���ل���ن���ت 
خم�شة   ت��وق��ي��ع  جروب" ع���ن   ج���ول���دن 
عدد  مع  ا�شراتيجية  تعاون  اتفاقيات 
م���ن ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة وذل�����ك خالل 
ووق���ت   2017 اي���دك�������س  يف  ج��ن��اح��ه��ا 
امل��ج��م��وع��ة ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع �شركة 
متطورة  ح����ل����ول  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ل����ي����ون����اردو 
مراكز  �شمنها  من  اللكروين  لالأمن 
ال��ع��م��ل��ي��ات الأم��ن��ي��ة يف دول����ة الإم�����ارات 

العربية املتحدة. 
تهدف هذه التفاقية اىل تطوير احللول 
و تقدمي خربة جمموعة انرنا�شيونال 
املقاول  �شتكون  ،ال��ت��ي  ج���روب  ج��ول��دن 
امل��ح��ل��ي ال��رئ��ي�����ش��ي و ال��ت��ي ت��وف��ر حلول 
اأمنية للجهات املخت�شة بدولة المارات 
واإقامة  ليوناردو  �شركة  مع  بالتعاون، 
و  امل���دى.   طويلة  ا�شراتيجية  �شراكة 
الأعوام  الإم��ارات يف  لتاأكيد دولة  نظرا 
اللكروين  الأم��ن  اأهمية  املا�شية على 
وعلى اأنه عامل رئي�شي يف تنمية الدولة 
تعاونت  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  و 
جمموعة انرنا�شيونال جولدن جروب 
مع �شركة ليوناردو التي تتمتع بقدرات 
متخ�ش�شة  م���راك���ز  اإن�������ش���اء  يف  ك���ب���رية 
لر�شد املعلومات و تطوير بيانات البنية 
التهديدات  وم��ن��ع  ل��ت��ح��دي��د  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

بيانات  ع��ل��ى  ول��ل��ح��ف��اظ  الل��ك��رون��ي��ة 
احلكومة  والدوائر  الهيئات  ومعلومات 

واملوؤ�ش�شات الر�شمية بالدولة . 
واأعلنت انرنا�شيونال جولدن جروب" 
ميلرام  ����ش���رك���ة  م������ع   ات���ف���ق���ت  ب����اأن����ه����ا 
لإنتاج  الدفاعية  لل�شناعات  ال�شتونية 
مركبة  م�شلحة تعمل بخا�شية التحكم 
عن بعد ومزودة بنظام الت�شليح الركي 

�شارب من �شركة ا�شيل�شان الركية. 
 )Prototype( وافادت باأن النموذج
لهذا املنتج اجلديد باأنه معرو�س حاليا 
يف معر�س ايدك�س 2017 حتت مظلة 
و�شيكون  جروب  جولدن  انرنا�شيونال 
بالإمكان ت�شغيل النظام والتفاعل احلي 
معه  من خالل وحدة التحكم عن بعد 

على هام�س املعر�س.
انتاجها  �شيتم  التي  العربة  ان  وي��ذك��ر 
هي الوىل من نوعها يف المارات وهي 
تلبي احلاجات التكتيكة يف ار�س املعركة 
بزيادة القدرة القتالية وتقليل ال�شرار 

واملتطلبات العملياتية.
وق���ال���ت ���ش��رك��ة م��ي��ل��رام يف ب��ي��ان عقب 
�شركة  م����ع  ���ش��راك��ت��ن��ا  ان   : ال���ت���وق���ي���ع 
يف  ياتي  ج��روب  جولدن  انرنا�شيونال 
اطار تو�شعة عملياتنا ونقل التكنولوجيا 
ال��الزم��ة لإن��ت��اج مثل تلك امل��ع��دات. يف  

منطقة ال�شرق الأو�شط .  
اجلديدة  ال��ع��رب��ة  ان  ال�����ش��رك��ة  وق���ال���ت 
م�شروع  �شمن  منتجة  ع��رب��ة  اول  ه��ي 
م�����ش��رك وان����ه ���ش��ي��ت��م ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 

مهمات متعددة.
 كما وقعت املجموعة اتفاقية تعاون مع 
FN HERSTAL  لتوريد  �شركة 

الأ�شلحة اخلفيفة واملتو�شط . 
 risk وابرمت اأي�شا اتفاقية مع �شركة
  & security technology
يف  للمحاكاة  متخ�ش�س  مركز  لن�شاء 

المارات .
انرنا�شيونال  جم���م���وع���ة  ووق����ع����ت 
ج������������ول������������دن ج��������������������روب ات������ف������اق������ي������ة 
 DMD- ��������ش�������رك�������ة  ح�������������ش������ري������ة 
 C Z E C H O S L O V A K
منتجاتها  ل���ت���وزي���ع    GROUP

الدفاعية يف المارات واملنطقة .   
جمالت  يف  متخ�ش�شة  ال�شركة  وه��ذه 
ت�شميم وتطوير احدث اأنظمة الأ�شلحة 
والذخائر  اجل�����وي  وال����دف����اع  ال���ربي���ة 

واأنظمة القيادة وال�شيطرة .
جولدن  انرنا�شيونال  جمموعة  وتعد 
جروب اأحد اأهم ال�شركات الإماراتية يف 
اأ�شا�شي  �شريك  و  والأم��ن  الدفاع  قطاع 
الداخلية  وزارة  و  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
الوطنية  الأمنية  اجلهات  من  وغريها 

يف دولة الإمارات. 
تقنيات  و  ح����ل����ول  امل���ج���م���وع���ة  ت����ق����دم 
تكملة  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  بف�شل  م��ت��ق��دم��ة 
امل��ث��ب��ت��ة يف جمال  الأن���ظ���م���ة وخ��ربت��ه��ا 

تطوير املنتجات. 

�نرتنا�شيونال جولدن جروب تربم 5 عقود 
و�تفاقيات تعاون ��شرت�تيجية مع �شركات دفاع عاملية

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يقدم دعما للم�شت�شفى 
�جلامعي مبدينة �ملكال �ليمنية

دفاع مدين �أبوظبي حتدد �ملو��شفات �لفنية 
لرتخي�س مطاعم �لعربات �ملتنقلة 

•• املكال -وام:

���ش��ل��م��ت ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح����م����ر الإم�����ارات�����ي ام�س 
امل�شت�شفى اجلامعي لطب الن�شاء والولدة والأطفال 
لعالج  �شوئي  �شعاع  جهاز  اليمنية  املكال  مبديرية 

الأطفال اخلدج .
املتوا�شلة  ال��ه��ي��ئ��ة  ج���ه���ود  اإط�������ار  يف  ذل�����ك  ي����اأت����ي 
لتعزيز اخلدمات  الر�شيدة  القيادة  وبتوجيهات من 
القطاع  ودع����م  ح�����ش��رم��وت  حم��اف��ظ��ة  يف  ال�شحية 

التحديات  على  التغلب  على  ق��ادرا  ليكون  ال�شحي 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا يف ال��وق��ت ال���راه���ن. واأك����د م�شرف 
م�شاريع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي بح�شرموت 
ياأتي  اجلامعي  للم�شت�شفى  اجلهاز  ه��ذا  تقدمي  اأن 
امل�شت�شفى  خ���دم���ات  اأداء  حت�����ش��ني  ج��ه��ود  اإط�����ار  يف 
القائمون  واأ�شاد   . اجلانب  هذا  يف  النق�س  وتغطية 
تقدمه  ال����ذي  الإن�����ش��اين  ب��ال��دع��م  امل�شت�شفى  ع��ل��ى 
القطاعات  ملختلف  الإماراتي  الأحمر  الهالل  هيئة 
ال�شحية باملحافظة موؤكدين حاجة امل�شت�شفى املا�شة 

ملثل هذه الأجهزة لتخفيف معاناة الأهايل وتوفري 
تبذلها  التي  اجلهود  وثمنوا  راقية.  طبية  خدمات 
دولة الإمارات العربية املتحدة ممثلة بهيئة الهالل 
ال�شحي يف جميع  القطاع  لدعم  الإماراتي  الأحمر 
قد  الهيئة  كانت   . باحتياجاته  اليمنية  املحافظات 
�شلمت الإ�شبوع املا�شي معدات واأجهزة طبية حديثة 
�شمن  التخ�ش�شي  �شيناء  اب��ن  م�شت�شفى  هيئة  اإىل 
الدعم ال�شخي املتوا�شل التي تقدمة دولة الإمارات 
لالرتقاء مب�شتوى اخلدمات ال�شحية بح�شرموت.

•• اأبوظبي-وام:

حددت الإدارة العامة للدفاع املدين 
الفنية  امل���وا����ش���ف���ات  اأب����وظ����ب����ي  يف 
العامة  ال�������ش���الم���ة  وا������ش�����راط�����ات 
املطلوبة لرخي�س مطاعم املركبات 

املتنقلة .
توفري   .. ال����ش���راط���ات  وت��ت�����ش��م��ن 
نظام الإطفاء التلقائي للمطبخ واأن 
امل�شتخدمة  الغاز  ا�شطوانات  تكون 
حتفظ  اأن  ع��ل��ى   LPG ن����وع  م���ن 
اإ�شافة  امل��رك��ب��ة  خ��ل��ف  ث��اب��ت  ب�شكل 
اإن����ذار ت�����ش��رب ال��غ��از واأل  اإىل ن��ظ��ام 
اثنتني  عن  الإ�شطوانات  ع��دد  يزيد 

وباإجمايل �شعة 20 كيلوجراما .
املطاعم  اأ�شحاب  التعليمات  وتلزم   

بت�شغيل املركبات بوقود الديزل واأن 
ل يزيد حمولتها عن الوزن امل�شرح 
تتزود  اأن  ع��ل��ى  امل����رور  اإدارة  م��ن  ب��ه 
ب���اإط���ارات م���زدوج���ة يف اخل��ل��ف واأن 
مع  ج��ي��دة  بتهوية  امل��ق��ط��ورة  تتمتع 
توفري طفايتني للحريق �شاحلتني 

ومعتمدتني .
عبداجلليل  حم��م��د  ال��ع��ق��ي��د  وق����ال 

املدين  الدفاع  عام  مدير  الأن�شاري 
على  حتر�س  الإدارة  اإن  اأبوظبي  يف 
و�شوابط  ���ش��روط  وتطبيق  تنفيذ 
ال���وق���اي���ة وال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة على 
وال�شناعية  ال�شكنية  املن�شاآت  جميع 
�شيارات  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن  وال���ت���ج���اري���ة 
اأمانا  اأك��ر  لتكون  املتنقلة  املطاعم 
واأن  ورواده���ا  مل�شتخدميها  و�شالمة 

تكون مظهرا متح�شرا للمدينة .
واأك��د حر�س الإدارة على العمل مع 
ل�شمان  املعنية  والهيئات  املوؤ�ش�شات 
املن�شاآت  ه���ذه  م��ث��ل  واأم�����ن  ���ش��الم��ة 
وحر�شها  الق��ت�����ش��ادي��ة  وامل��ن��ا���ش��ط 
ال�شالمة  ا���ش��راط��ات  تطبيق  على 
وال���وق���اي���ة ل��ت��وف��ري خ���دم���ات تعمل 

�شمن بيئة اآمنة .

•• اأبوظبي-وام:

لتوريد  تركية  �شركة  اأك��رب   - اأوت��وك��ار  �شركة  ت�شارك 
الدويل  الدفاع  الربية - يف معر�س وموؤمتر  الأنظمة 
املجنزة   امل��درع��ة  للمركبة  عر�شها  خ��الل  من  اأيدك�س 
حركتها  بخفة  تتميز  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  – اإ����س  ت��ول��ب��ار 
الطاقم  اأف���راد  حماية  على  العالية  وقدرتها  الفائقة 

الت�شغيلي ف�شال عن قدرتها كمركبة برمائية.
اأحدث  – اإ���س  تولبار  املجنزة   املدرعة  املركبة  وتعترب 
ع�شو ين�شم اإىل عائلة املركبات املجنزرة التي تنتجها 
"اأوتوكار" وهي عبارة عن مركبة برمائية تزن  �شركة 
اأداء  على  قادرة  الأدوار  متعددة  مركبة  وهي  طنا   15
ال��ع��دي��د م��ن امل��ه��ام ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل م��رك��ب��ة جمنزرة 
خ��ف��ي��ف��ة ال�����وزن ���ش��ري��ع��ة احل���رك���ة ق��وي��ة ال���ب���دن ميكن 

تاأمني  من  ممكن  ق��در  باأكرب  وتتمتع  عليها  العتماد 
البالي�شتية  القذائف  �شد  لطاقمها  الالزمة  احلماية 
املركبة مبعدل طنني ما  زي��ادة وزن  والأل��غ��ام. وميكن 
املهام الأخرى واأنظمة احلماية  اأنظمة  باإ�شافة  ي�شمح 
و�شبكة  امل��ت��ح��رك��ة  ال��ت��م��وي��ه  و�شبكة  ال�شلبية  الفعلية 
التمويه على مدفع ال "اآر بي جي" وغريها من اأنظمة 

الت�شلح الأخرى.

�أتوكار �لرتكية تعر�س �ملدرعة �ملجنزة "تولبار - 
�إ�س" يف معر�س �آيدك�س 2017 

•• اأبوظبي-الفجر:

ن����ف����ذت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي 
بالتعاون وال�شراكة مع دائرة التنمية 
القت�شادية ، ومركز اأبوظبي لإدارة 
منطقة  يف  )ت���دوي���������������ر(  ال���ن���ف���اي���ات 
الوثبة حملة ملواجهة ظاهرة انت�شار 
الإعالنية  وال���ل���وح���ات  امل��ل�����ش��ق��ات 
امل���ن���ت�������ش���رة يف ال���������ش����وارع وامل����راف����ق 
الإن�������ارة وغريها  واأع����م����دة  ال��ع��ام��ة 
ودون  قانوين  ب�شكل ع�شوائي وغري 
ترخي�س من اجلهات املخت�شة ، مما 
ي�شهم يف ت�شويه مظهر املدينة العام، 
ال�شركات  اأو  الأف��راد  اإعالنات  �شواء 
اأ�شكال  م��ن  وغ��ريه��ا   ، وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
�شملت  حيث   ، الإعالنية  املل�شقات 
احلملة مناطق ال�شاخمة وال�شوامخ 

وبني يا�س ومدينة الوثبة. 
اأ�شفرت  احلملة  اأن  البلدية  واأك��دت 
كل  قيمة  خمالفة،   56 حترير  عن 
خمالفة 1000 درهم ، كما وجهت 
اإنذارا ملرتكبي خمالفة تركيب   83
من  ترخي�س  دون  اإعالنية  لوحات 

اجلهات املخت�شة. 
حلر�س  تاأكيدا  احلملة  هذه  وتاأتي 
 – البلدية وال��ن��ق��ل  ال�����ش��وؤون  دائ���رة 
حماية  على  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
املظهر احل�شاري للمدن و�شواحيها 
من كافة اأ�شكال امل�شوهات ، والتاأكيد 
بالقوانني  ال��ت��ق��ي��د  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
املرافق  املنظمة ل�شتخدام  واللوائح 
العامة وال�شوارع والدوارات من قبل 
احل�شول  و���ش��رورة  املجتمع  اأف����راد 
ع����ل����ى امل�����واف�����ق�����ات وال����راخ����ي���������س 

والدوائر  املوؤ�ش�شات  م��ن  الر�شمية 
املعينة ، واأن تكون الإعالنات �شمن 

اإطار هوية معينة وتن�شيق مرخ�س 
من اجلهات املخت�شة.

وح�����ول ال���ت���داب���ري امل���ت���خ���ذة يف حق 
ي�شتغلون  مم����ن  امل��ع��ل��ن��ني  ه�������وؤلء 

واأعمدة  وامل���ب���اين  ال��ع��ام��ة  امل���راف���ق 
الواجهات لإل�شاق  بع�س  اأو  الإن��ارة 
اأك�����دت   ، ال���وظ���ي���ف���ي���ة  اإع����الن����ات����ه����م 
اأنها تقوم بتحرير خمالفة  البلدية 
بحق املخالفني ح�شب قانون املظهر 
وح�شب   )2012/2( رق���م  ال���ع���ام 
لئحة احلفاظ على الأماكن العامة 
بغرامة مالية قدرها 1000درهم ، 
 30 خ��الل  الغرامة  ت�شديد  وعليه 
يوما، ويف حال عدم ا�شتجابته لذلك 
فتقوم البلدية بتحويل املخالفة اإىل 
النيابة، كما يتوجب على املنتفع من 

الإعالن اأن يقوم باإزالته فورا .
املجتمع  ب���اأف���راد  ال��ب��ل��دي��ة  واأه���اب���ت 
تركيب  ب�������ش���روط  ال��ت��ق��ي��د  اأه���م���ي���ة 
الإعالنية  وامل��ل�����ش��ق��ات  ال���ل���وح���ات 
بال�شوارع واحل�شول على الت�شاريح 

الالزمة منعاً لوقوعهم يف املخالفة 
عالقات  تعزيز  يف  البلدية  ولرغبة 
املجتمع  م���ع  وال���ت���ع���اون  ال�������ش���راك���ة 

واملظهر  ال��ع��ام��ة  امل���راف���ق  حل��م��اي��ة 
اإزالتها يف حال  و  للمدن  احل�شاري 

انتهاء تاريخ الت�شريح املعتمد .

•• املنطقة الغربية -
 لطيفة جابر

طريق  الغربية  املنطقة  بلدية  تنفذ 
بينونة  م��ن��ط��ق��ة  ي����رب����ط  اأ����ش���ف���ل���ت���ي 
بطريق ال�شيخ هزاع بن �شلطان الأول 
املنطقة  يف  –غياثي(  زاي���د  )م��دي��ن��ة 
 1.4 اأبو ظبي بطول  الغربية لإم��ارة 
حيث  م��ر،   7.5 وب��ع��ر���س  كيلومر 
اإن�����ش��اوؤه على  ب���دوار �شيتم  رب��ط��ه  يتم 
واأك������د م�شدر  ال��رئ��ي�����ش��ي.  ال���ط���ري���ق 
تكلفه  اأن  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ب��ل��دي��ة 
ال��ط��ري��ق ال����ذي ي��ت��ك��ون م���ن حارتني 
واحدة للذهاب واأخرى  لالإياب بلغت 

درهم،  األ���ف  و200  م��الي��ني  خم�شة 
يف  امل�شروع  من  النتهاء  املتوقع  وم��ن 
م�شيفا   ، ال��ق��ادم  ف��رباي��ر  �شهر  نهاية 
اخت�شار  يف  ال���ط���ري���ق  ي�شهم  اأن 
غياثي،  اإىل  للذهاب  والوقت  امل�شافة 
اإىل  والوقت  امل�شافة  يخت�شر  اأن��ه  كما 
كذلك  وي�شهم  وبينونة،  زاي��د  مدينة 
اجلهتني  م����ن  احل����رك����ة  ت�����ش��ه��ي��ل  يف 
املتقابلتني لأ�شحاب العزب يف املناطق 
املنطقة  ب��ل��دي��ة  امل���ج���اورة.   وحتر�س 
الغربية على تنفيذ امل�شاريع اخلدمية 
خدمات  لتقدمي  املوا�شفات  باأف�شل 
انطالقاً من  املنطقة،  ل�شكان  متميزة 
ودعمها  الر�شيدة  حكومتنا  توجيهات 

املنطقة  وتطوير  لتنمية  الالحمدود 
الغربية، وتوفري �شبل العي�س الكرمي 

ل�شكانها.
قد  الغربية   املنطقة  ب��ل��دي��ة   وكانت 
عدداً  املا�شية  ال��ف��رة  اأجن���زت  خالل 
اخل��دم��ي��ة، مبوا�شفات  امل�����ش��اري��ع  م��ن 
عاملية ملواكبة عملية التنمية والتطوير 
ال��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة يف 
املنطقة  ت�شهد  حيث  امل��ج��الت،  ك��اف��ة 
القت�شادية  امل�شاريع  من  ع��دد  اإن�شاء 
ت�شتقبل  كما  وال�شياحية  واخل��دم��ي��ة 
املنطقة اأع��دادا من ال�شياح وال��زوار ملا 
اأماكن �شياحية ومواقع  تتميز به من 
متنوعة  واأن�شطة  ومهرجانات  اأثرية 

اأ���ش��ه��م��ت يف ج����ذب ال�����ش��ي��اح وال������زوار 
واإنعا�س اجلانب القت�شادي باملنطقة. 
مواقف  اإن�������ش���اء  م�����ش��روع  اجن�����از  ومت 
ال�شرطة  مل���راك���ز  ����ش���ي���ارات  وم���داخ���ل 
الغربية،  املنطقة  يف  امل���دين  وال��دف��اع 
بنية  لتنفيذ  جهودها  اإط���ار  يف  وذل��ك 
حت��ت��ي��ة م��ت��م��ي��زة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى مدن 
املنطقة الغربية، بهدف اإن�شاء مواقف 
ومراجعي  ملوظفي  عاملية  مبوا�شفات 
ت���ل���ك امل�����راك�����ز ال����ت����ي ت����وف����ر الأم������ن 

وال�شالمة للمجتمع.
تو�شعة  م�شروع  البلدية  اأجن���زت  كما 
امل����وؤدي اىل م��وق��ع مهرجان  ال��ط��ري��ق 
ال��ظ��ف��رة وف��ن��دق ت���الل ل��ي��وا مبدينة 

م�شروع  اجن���از  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  زاي����د، 
رف�����ع م�����ش��ت��وى ال�������ش���الم���ة امل����روري����ة 
مب���دي���ن���ة غ���ي���اث���ي م��ت�����ش��م��ن��اً اأع���م���ال 
تهدئة ال�شرعات على الطرق باملدينة 
اأماكن  املرورية يف  ال�شالمة  وحت�شني 
عبور امل�شاة وربطها باملما�شي القائمة 
ال�شرعة  ت��خ��ف��ي��ف  م��ط��ب��ات  واإن�������ش���اء 
اإر������ش�����ادي�����ة على  ل����وح����ات  وت����رك����ي����ب 
الطرقات. وياأتي تنفيذ هذه امل�شاريع 
الجتماعية  امل�شوؤولية  م��ن  انطالقاً 
للبلدية وروؤية النظام البلدي الرامية 
اإىل توفري نظام بلدي ذو كفاءة عاملية 
املن�شودة  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  يحقق 
اإمارة  يف  احلياة  ج��ودة  معايري  ويعزز 

و�شهولة  م��ت��ع��ة  وت���وف���ري  اب���وظ���ب���ي. 
ال��ع��ي�����س ل�����ش��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة يف 

منطقة جاذبة تتميز ببيئتها ال�شحية 
وم���ظ���اه���ره���ا احل�����ش��ري��ة م���ن خالل 

بلدية  وخ��دم��ات  حتتية  بنية  ت��وف��ري 
مميزة.

•• دبي - ال�صارقة- وام:

قدم وفد من كبار �شباط القوات امل�شلحة برئا�شة �شعادة 
رئي�س هيئة  �شعيد غافان اجلابري  �شامل  الركن  اللواء 
الإدارة والقوى الب�شرية واجب العزاء واملوا�شاة لأ�شرتي 
�شليمان حممد  و  ن��ادر مبارك عي�شى  ال�شهيدين  وذوي 
واجبهما  ت��اأدي��ت��ه��ا  اأث��ن��اء  ا�شت�شهدا  ال��ل��ذي��ن  ال��ظ��ه��وري 
الأمل  اإع���ادة  عملية  يف  امل�شاركة  قواتنا  �شمن  الوطني 
اإىل  للوقوف  ال�شعودية  العربية  اململكة  تقودها  التي 

جانب ال�شعب اليمني ال�شقيق وحكومته ال�شرعية.
فقد زار الوفد جمل�س عزاء ال�شهيد نادر مبارك عي�شى 
مبنطقة ند احلمر يف دبي وجمل�س عزاء ال�شهيد �شليمان 

حممد الظهوري مبنطقة دبا احل�شن يف ال�شارقة.
وتوجه �شعادة اللواء اجلابري والوفد املرافق له بالدعاء 
والواجب  ال��وط��ن  �شهيدي  يتغمد  اأن  ت��ع��اىل  اهلل  اإىل 
ال�شهداء  ف�شيح جناته مع  ي�شكنهما  واأن  بوا�شع رحمته 
اأهلهما  يلهم  واأن  رفيقا  اأول��ئ��ك  وح�شن  وال�شديقني 

ال�شرب وال�شلوان.

وفد من كبار �شباط �لقو�ت �مل�شلحة يعزي �أ�شرتي 
�شهيدي �لوطن نادر عي�شى و �شليمان �لظهوري 
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اأخبـار الإمـارات
�شلطان بن ز�يد و�شرور بن حممد يقدمان 

و�جب �لعز�ء يف وفاة نا�شر بوقبي �ملن�شوري

هز�ع بن طحنون يقدم و�جب �لعز�ء 
يف وفاة نا�شر بوقبي �ملن�شوري

�شعيد بن طحنون يح�شر حفل زفاف 
ر��شد �لظاهري

�أمل �لقبي�شي تبحث تعزيز �لتعاون مع �شفر�ء �يرلند� و�شنغافورة وطاجيك�شتان 
•• اأبوظبي-وام:

رئي�شة  القبي�شي  ع��ب��داهلل  اأم����ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  ب��ح��ث��ت 
املجل�س الوطني الحتادي مبقر املجل�س يف اأبوظبي خالل 
وطاجيك�شتان  و�شنغافورة  ايرلندا  من  كل  �شفراء  لقائها 
ل  امل��ج��الت  �شتى  يف  الثنائي  التعاون  عالقات  تعزيز  �شبل 
الوطني  املجل�س  بني  الربملانية  والعالقات  التعاون  �شيما 

الحتادي واملجال�س الربملانية يف هذه الدول.
واأكدت اللقاءات اأهمية تبادل الزيارات واخلربات الربملانية 
ذات  الق�شايا  خمتلف  ح��ي��ال  وال��ت�����ش��اور  التن�شيق  وت��ع��زي��ز 

الهتمام امل�شرك بني دولة الإمارات وهذه الدول.
فقد التقت معايل الدكتورة القبي�شي كال على حده �شعادة 
باتريك �شعادة باتريك هيني�شي �شفري ايرلندا لدى الدولة 
جمهورية  �شفري  زاده  حم��م��ود  ب��ه��ادور  �شريفي  ���ش��ع��ادة  و 
�شفري  ت��ان  �شامويل  و���ش��ع��ادة  ال��دول��ة  ل��دى  طاجيك�شتان 

جمهورية �شنغافورة لدى الدولة.
الربملاين  العمل  اأهمية توحيد جهود   .. اللقاءات  وناق�شت 
ا�شراتيجيات  وو����ش���ع  م��ك��ث��ف��ة  ل���ق���اءات  ع��ق��د  خ���الل  م���ن 
ال��ع��امل وت��وح��ي��د الروؤى  وال��ت��وا���ش��ل م��ع �شعوب وب��رمل��ان��ات 

خالل امل�شاركة يف الفعاليات الربملانية الإقليمية والدولية 
اإىل جانب تبادل الزيارات الربملانية ملا لها من دور مهم يف 
ال�شديقة يف املجالت  الدول  القائمة بني  تعزيز العالقات 
الهتمام  ذات  الق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  وت��ط��رق��ت  ك��اف��ة 
خالل  القبي�شي  اأم��ل  الدكتورة  معايل  وبحثت   . امل�شرك 
الرتيب  اي��رل��ن��دا  �شفري  هيني�شي  باتريك  �شعادة  لقائها 
نهاية  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  لوفد  املرتقبة  ل��ل��زي��ارة 
ال�شهر اجلاري برئا�شة معايل رئي�شه املجل�س اإىل جمهورية 
باإيرلندا  امل�شئولني  كبار  القبي�شي  معايل  ولقاء  اإيرلندا 

وروؤ�شاء املجال�س النيابية.
واأكد �شعادة �شفري ايرلندا اأهمية تبادل الزيارات الربملانية 
ملا لها من دور مهم يف تعزيز العالقات القائمة بني البلدين 
ال�شديقني يف خمتلف املجالت ملناق�شة العديد من الق�شايا 
الربملاين  التعاون  عالقات  لتعزيز  امل�شرك  الهتمام  ذات 

بني البلدين ال�شديقني.
برملانية  �شداقة  جلنة  اإن�شاء  �شرورة  على  الطرفان  و�شدد 
تفاهم  م��ذك��رة  م�����ش��ودة  اع���داد  وال��ع��م��ل على  البلدين  ب��ني 
متهيدا لتوقيعها خالل الزيارة ملا متثله اللجنة من اأهمية 
يف دعم وتعزيز العالقات القائمة بني اجلانبني يف خمتلف 

املجالت من خالل اآلية عمل برملانية م�شركة.
ومت خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز عالقات 
ذات  امل��ج��الت  م��ن  ع��دد  اجلانبني يف  ب��ني  القائمة  التعاون 
على خمتلف  ت�شهد منوا مطرداً  والتي  امل�شرك  الهتمام 
ال�شعد اإىل جانب تن�شيق املواقف خالل امل�شاركة يف فعاليات 
الحتاد الربملاين الدويل فيما يخ�س الق�شايا التي ت�شكل 
اأولوية واهتماما لدى البلدين ليتم ح�شد الدعم والتاأييد 
لها خالل طرحها ومناق�شتها يف هذا املحفل الربملاين املهم 

على امل�شتوى العاملي.
اأهمية دور الدبلوما�شية الربملانية  اإىل  وتطرقت القبي�شي 
تبني  يف  ال��دول��ة  �شيا�شة  خاللها  من  املجل�س  يواكب  التي 

الق�شايا الوطنية وتوجهاتها واأهدافها وروؤيتها.
والتعاون  ال�شداقة  ع��الق��ات  بعمق  ال�شفري  �شعادة  واأ���ش��اد 
املتميزة بني البلدين واحلر�س على تنميتها وتطويرها يف 

املجالت كافة.
و اأكدت معايل الدكتورة اأمل القبي�شي خالل لقائها �شعادة 
�شامويل تان �شفري جمهورية �شنغافورة اأهمية دور الربملان 
يف تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين يف املجالت كافة .

القبي�شي  الدكتورة  ملعايل  دع��وة  ال�شفري  �شعادة  ق��دم  فيما 

لزيارة جمهورية �شنغافورة يف �شهر اأغ�شط�س املقبل لتعزيز 
خطابا  معاليها  تلقي  اأن  واقرحه  البلدين  بني  العالقات 
�شنغافورة  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال��ع��ري��ق��ة  اجل��ام��ع��ات  اإح�����دى  يف 
المارات  دولة  جناح  ق�شة  عن  الوطنية  �شنغافورة  جامعة 
الدكتورة  معايل  وبحثت  احل�شارية.  واإجنازاتها  تاريخها 
�شفري  �شريفي  بهادور  �شعادة  لقائها  خ��الل  القبي�شي  اأم��ل 
جمهورية طاجيك�شتان تعزيز العالقات القائمة بني البلدين 

واأهمية توقيع مذكرة تعاون وتفاهم بني الربملانيني .
التي  القوية  العالقات  اإىل  ال�شفري  �شعادة  اأ�شار  جهته  من 
التي  الثنائية  ال��زي��ارات  اأهمية  ..م��وؤك��دا  الدولتني  جتمع 
التعاون  العالقات وجم��الت  تعزيز  كبري يف  ب�شكل  ت�شاهم 
خا�شة فيما يتعلق بالتجارة وال�شتثمار وال�شياحة والطاقة 
الكهرومائية والنقل والزراعة مبا يخدم الأهداف وامل�شالح 
ملعايل  دع���وة  طاجيك�شتان  �شفري  ���ش��ع��ادة  وق���دم  امل�شركة. 
الدكتورة القبي�شي لزيارة بالده. من جهتها تقدمت معايل 
الدكتورة القبي�شي بال�شكر ل�شعادة ال�شفري علي دعم الوفد 
الربملاين  الحت��اد  اجتماعات  يف  الطاجيك�شتاين  الربملاين 
املجل�س  يقدمها  التي  واملقرحات  الطارئة  للبنود  ال��دويل 

الوطني الحتادي .

لبنى �لقا�شمي تبحث �لتعاون مع وزير �لدولة ل�شوؤون �لرئا�شة باأرمينيا

وكالء �ل�شباب يف دول �لتعاون يهنئون �لإمار�ت 
باإطالق �شبع مبادر�ت لتعزيز �لبتكار يف �لتعليم

•• اأبوظبي -وام:

القا�شمي  خالد  بنت  لبنى  ال�شيخة  معايل  اأك���دت 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  متانة  للت�شامح  دول���ة  وزي���رة 
وجمهورية  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  ب��ني 
الحرام  اأ�شا�س  على  القائمة  ال�شديقة  اأرمينيا 
امل��ت��ب��ادل وال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ف��اه��م وال��ت��ع��اون وتعزيز 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  امل�����ش��ال��ح 
ذل���ك خالل  . ج���اء  ال��ب��ل��دي��ن  ت��ه��م  ال��ت��ي  التنموية 
اج��ت��م��اع��ه��ا م���ع م��ع��ايل اأرم�����ني ك��ي��ف��ورك��ي��ان وزير 
اأرمينيا  ب��ج��م��ه��وري��ة  ال��رئ��ا���ش��ة  ل�������ش���وؤون  ال���دول���ة 

التعاون  اأوج���ه  لبحث  اأب��وظ��ب��ي  يف  مبكتبها  ام�����س 
الت�شامح  بتعزيز  املرتبطة  املو�شوعات  امل�شرك يف 
واحرام التعددية والقبول بالآخر فكريا وثقافيا 
والتطرف  والع�شبية  العنف  ونبذ  ودينيا وطائفيا 
والكراهية والتمييز والعن�شرية. وتطرقت معايل 
ال�شبعة  الأ���ش�����س  اإىل  ال��ق��ا���ش��م��ي  ل��ب��ن��ى  ال�����ش��ي��خ��ة 
الإ�شالم  يف  املتمثلة  للت�شامح  الوطني  للربنامج 
ود�شتور الإم��ارات واإرث زايد والأخالق الإماراتية 
وال��ت��اري��خ والفطرة  ال��دول��ي��ة والآث������ار  وامل��واث��ي��ق 
معاليها  اأو�شحت  و   . امل�شركة  والقيم  الإن�شانية 
تعزيز  وهي  للربنامج  اخلم�شة  الرئي�شية  املحاور 

ل��ل��ت�����ش��ام��ح وت��ع��زي��ز دور  دور احل��ك��وم��ة ك��ح��ا���ش��ن��ة 
الأ�شرة املرابطة يف بناء املجتمع املت�شامح وتعزيز 
التع�شب  م��ن  ووق��اي��ت��ه��م  ال�شباب  ل��دى  الت�شامح 
والثقايف  ال��ع��ل��م��ي  امل���ح���ت���وى  واإث��������راء  وال���ت���ط���رف 
لتعزيز  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  يف  وامل�شاهمة  للت�شامح 
الت�شامح واإبراز الدولة كبلد مت�شامح . بدوره اأكد 
التي  التاريخية  العالقات  عمق  الأرميني  الوزير 
تربط دولة الإمارات بجمهورية اأرمينيا يف العديد 
البلدين  على  ت��ع��ود  ال��ت��ي  امل�شركة  امل��ج��الت  م��ن 
ال�شديقني باخلري واملنفعة املتبادلة وحتقق الرخاء 
والزدهار . واأ�شاد معايل اأرمني كيفوركيان بالدور 

الرائد والر�شالة الت�شاحمية العاملية التي تقدمها 
اأهمية  اإىل  منوها   .. جمعاء  للب�شرية  الإم�����ارات 
يف  امل��ودة  والتعاي�س  واملحبة  الت�شامح  قيم  تر�شيخ 
كل املجتمعات خا�شة ما يرتبط باملناهج التعليمية 
�شاأن  لإع��الء  الربوية  املمار�شات  اأف�شل  وتطبيق 
هذه القيم الإن�شانية النبيلة التي جتمع الب�شرية. 
ح�شر الجتماع من اجلانب الأرميني �شعادة كيغام 
غريبجانيان �شفري جمهورية اأرمينيا لدى الدولة 
وامل�����ش��ت�����ش��ار م��ه��ري م��ك��ردوم��ي��ان وم�����ش��اع��د الوزير 
مكتب  م��ن  النعيمي  وي��و���ش��ف  كيفوركيان  داف��ي��ت 

وزيرة الدولة للت�شامح.

•• الريا�س -وام: 

اأ����ش���اد وك����الء ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة يف 
اخلليج  ل����دول  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
بو�شع  املعنية  اللجنة  باأعمال  العربية 
ب�شيا�شة  اخل���ا����ش���ة  ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
والريا�شة  ال�����ش��ب��اب  وزراء  جم��ل�����س 
عبد  اإب��راه��ي��م  يراأ�شها  التي  اخلليجي 
العامة  الهيئة  ع��ام  اأم��ني  امللك حممد 
لرعاية ال�شباب والريا�شة. وهناأ وكالء 
الإم���ارات  دول��ة   .. والريا�شة  ال�شباب 
�شمو  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  م���ب���ادرات  بال�شبع 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء وزي����ر �شوؤون 
الرئا�شة �شمن فعاليات القمة العاملية 
دورتها  ان��ع��ق��دت  ال��ت��ي   - ل��ل��ح��ك��وم��ات 
ا�شت�شراف  الثالثة يف دبي حتت عنوان 
يف  تتمثل  وال��ت��ي   - امل�شتقبل  حكومات 
العربي  ال�شباب  ا�شراتيجية  حتقيق 
وتهدف لتعزيز روح البتكار يف خمتلف 
م���راح���ل ال��ت��ع��ل��ي��م يف دول�����ة الإم������ارات 
م�شتقبلية  اأج���ي���ال  وت��ه��ي��ئ��ة  واإع�������داد 
مل��وا���ش��ل��ة م�شرية  م��وؤه��ل��ة وم�����ش��ت��ع��دة 
واحلفاظ  الدولة  يف  والتقدم  التنمية 
مكانة  وتعزيز  الوطن  مكت�شبات  على 
كعا�شمة  وع���امل���ي���ا  حم��ل��ي��ا  الإم���������ارات 

لالبتكار والإبداع يف القطاعات كافة.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل الج����ت����م����اع ن�شف 
ال���راب���ع لوكالء  ال��ت�����ش��اوري  ال�����ش��ن��وي 
جمل�س  دول  يف  وال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ب��اب 
ال��ت��ع��اون ال����ذي اخ��ت��ت��م اأع��م��ال��ه اأم�س 
الريا�س  ال�شعودية  العا�شمة  الول يف 
وخ��������رج مب���ج���م���وع���ة م�����ن ال�����ق�����رارات 
ال��ع��م��ل على   .. اأب���رزه���ا  وال��ت��و���ش��ي��ات 
الحتاد  م��ع  ال��ع��الق��ة  وتفعيل  تنظيم 
اخل���ل���ي���ج���ي الإع�������الم�������ي ال���ري���ا����ش���ي 
والتعاون معه م�شتقبال والتاأكيد على 
العمل مبقرح الهيئة العامة للريا�شة 
باإن�شاء  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف 

اللجنة الإعالمية ال�شبابية التي تتبع 
جلنة وزراء ال�شباب والريا�شة .

لرعاية  العامة  الهيئة  عام  اأمني  وكان 
ال�شباب والريا�شة قد ا�شتعر�س خالل 
الج��ت��م��اع خ��ط��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ي ت�شري 
وف���ق اخل��ط��ة ال��زم��ن��ي��ة امل��و���ش��وع��ة لها 
وت���وزي���ع ف���رق ال��ع��م��ل وم���ا مت اإجن����ازه 
خالل املرحلة املا�شية . كما مت خالل 
الجتماع مناق�شة عدد من املو�شوعات 
ومتابعة  الأعمال  جدول  على  املدرجة 
لأ�شحاب  الثالثني  الجتماع  ق���رارات 
ال�شمو واملعايل وال�شعادة وزراء ال�شباب 

والريا�شة .

وتراأ�س اإبراهيم عبد امللك وفد الدولة 
الأمني  املدفع  ال��ذي �شم خالد عي�شى 
حممد  ونا�شر  للهيئة  امل�شاعد  ال��ع��ام 
الزعابي مدير اإدارة الأن�شطة ال�شبابية 
الرم�شي  اأح���م���د  وح�����ش��ن  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

م�شئول املرا�شم والت�شريفات .

اأن  اإىل  حم���م���د  امل���ل���ك  ع���ب���د  واأ������ش�����ار 
الجتماع ا�شتعر�س خطة فريق العمل 
امل�����ش��رك يف جم���ال ال�����ش��ب��اب ب��ني دول 
الها�شمية  الأردن��ي��ة  واململكة  املجل�س 

واململكة املغربية لعام 2017 .
اأن الجتماع اعتمد خطة العمل  وذكر 

والفعاليات  ل���الأن�������ش���ط���ة  امل���ق���رح���ة 
من  ح��زم��ة  ت�شمنت  ال��ت��ي  اخلليجية 
تاأهيل  جم���الت  يف  املتنوعة  ال��ربام��ج 
واإقامة  ال�����ش��ب��اب��ي��ة  ال��ق��ي��ادات  واإع������داد 
التي  ال�شبابية  وامل��ل��ت��ق��ي��ات  امل��ن��ت��دي��ات 
واملعارف  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  ت�����ش��ت��ه��دف 

ب���ني ال������دول م���ع ت�����ش��ك��ي��ل ف���ري���ق فني 
واجلانبني  اخل��ل��ي��ج��ي  اجل���ان���ب  ب���ني 
الأردين واملغربي لإعداد تقارير دورية 
ح��ول ج���دوى امل�����ش��ارك��ات وال��ع��م��ل على 
والأن�شطة  الربامج  لتقييم  حت�شينها 

امل�شركة .

وزير �لدفاع يف جمهورية �جلبل 
�لأ�شود يزور و�حة �لكر�مة

•• العني -وام:

قدم �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة و�شمو ال�شيخ 
اأبناء  اأحمد  اآل نهيان واجب العزاء ل� حممد و�شعيد و مبارك و عبيد و  �شرور بن حممد 
نا�شر بن حممد بوقبي املن�شوري بوفاة والدهم رحمه اهلل . كما قدم �شموهما واجب العزاء 
الهابوي  العزاء مبنطقة  وذلك مبجل�س  املن�شوري  بوقبي  بن حممد  �شقيقه حمدان  اإىل 
يف مدينة العني . واأعرب �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد و�شمو ال�شيخ �شرور بن حممد عن 
اأن يتغمده  املوىل عز وجل  �شائلني   .. الفقيد  واأ�شرة  تعازيهما وموا�شاتهما لأبناء  خال�س 

بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.

•• العني -وام: 

ق���دم ال�شيخ ه���زاع ب��ن ط��ح��ن��ون اآل ن��ه��ي��ان وك��ي��ل دي����وان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
املنطقة ال�شرقية واجب العزاء ل� حممد و �شعيد جنلي نا�شر حممد بوقبي 
ال��ع��زاء مبنطقة  وذل��ك يف جمل�س  اهلل  رحمه  والدهما  وف��اة  املن�شوري يف 

الهابوي يف مدينة العني.
واأعرب ال�شيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان لأبناء واأ�شرة الفقيد عن خال�س 
تعازيه وموا�شاته �شائال املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه 

ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.

•• العني-وام:

يف  الول-  اأم�س  م�شاء  نهيان  اآل  طحنون  بن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  ح�شر 
اأقامته عائلة املرحوم  �شالة هيلي مبدينة العني - حفل ال�شتقبال الذي 
اإىل  را�شد  خمي�س علي جمعه بن روي�شد الظاهري مبنا�شبة زفاف جنلها 

كرمية عبداهلل �شعيد حممد املزروعي .
كما زار معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان م�شاء اأم�س - يف منطقة 
اأم غافة يف املنطقة ال�شرقية - رجل الأعمال يعقوب حممد عقيل اخلوري 
اأبناء  ا�شتقبله  حيث  �شحته  على  لالطمئنان  اخل��اج��ة  حم��الت  �شاحب 

اخلوري واأحفاده .
ح�شر احلفل والزيارة عدد من امل�شوؤولني والأهل والأقارب .

•• اأبوظبي-وام:

ق����ام م���ع���ايل ب�������ردراغ ب��و���ش��ك��وف��ي��ت�����س وزي�����ر ال����دف����اع يف 
اإىل  بزيارة  ام�س  مونتينيغرو  الأ�شود  اجلبل  جمهورية 
واحة الكرامة يف اأبوظبي. كان يف ا�شتقبال معاليه لدى 
و�شوله الواحة ال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل 
دي��وان ويل  ال�شهداء يف  اأ�شر  نهيان مدير مكتب �شوؤون 
عهد اأبوظبي. وبداأ معاليه الزيارة با�شتعرا�س مرا�شم 
حر�س ال�شرف ثم قام بو�شع اإكليل من الزهور اأمام ن�شب 

األ��واح الأملنيوم  31 لوحاً من  ال�شهيد الذي يتكون من 
ال�شخمة، ثم انتقل بعدها يف جولة على مرافق الواحة 
مبا فيها ميدان وجناح ال�شرف . و ا�شتمع معاليه ل�شرح 
اأهم مكوناته ودللتها الرمزية لتخليد ت�شحيات  عن 
وبطولت �شهداء الوطن .. ودون كلمة يف �شجل ال�شرف 
عرب فيها عن تقديره لبطولت اأبناء الإمارات . ورافق 
وزير الدفاع خالل جولته يف واحة الكرامة �شعادة داركو 
اجلبل  مونتينيغرو   ج��م��ه��وري��ة  �شفري  ا�شكوكوفي�س 

الأ�شود وعدد من امل�شوؤولني .

•• دبي-وام: 

دبي  اإم���ارة  يف  العمال  ل�شوؤون  الدائمة  اللجنة  عقدت 
القوى  ت��دري��ب  م��ع��ه��د  م�����ش��روع  ملناق�شة  ع��م��ل  ور���ش��ة 
املوارد  وزارة  عن  ممثلني  بح�شور  الإم��ارة  يف  العاملة 
و�شوؤون  لالإقامة  العامة  والإدارة  والتوطني  الب�شرية 
الأج���ان���ب يف دب���ي و���ش��رط��ة دب���ي وحم��اك��م دب���ي وهيئة 
ال�����ش��ح��ة يف دب���ي وم��وؤ���ش�����ش��ة وط��ن��ي الإم������ارات . واأكد 
العام  املدير  نائب  �شرور  بن  اللواء عبيد مهري  �شعادة 
يف   - اللجنة  رئي�س  دبي  يف  الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة 
كلمته خالل افتتاح الور�شة - اأهمية تنظيم مثل هذه 
نهج  على  ال�شري  خاللها  م��ن  ن�شتطيع  ال��ت��ي  ال��ور���س 
اإي����الء اله��ت��م��ام وت��وف��ري الرعاية  دول���ة الإم�����ارات يف 
الأ�شا�شية للعمالة على اأر�شها. واأ�شار اإىل اأننا يف دولة 
الإمارات دولة الت�شامح .. م�شريا اإىل اأن اللجنة تقوم 
بدورها يف تعريف العمال مبا لهم وما عليهم بطريقة 
حم��رف��ة. واأ���ش��اف اب��ن ���ش��رور اأن عقد ال��ور���ش��ة ياأتي 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  م��ع  متا�شيا 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اإىل  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل خا�شة تلك الداعية 
اإ�شعاد النا�س بكل �شرائحهم دون متييز بني جن�شهم اأو 
دينهم مع تر�شيخ ثقافة رفع م�شتويات ر�شا العاملني 
التي تعتمدها دولة الإمارات �شعارا لها وحتقيق روؤية 

دبي باأن ت�شبح املدينة الأف�شل عامليا للعي�س والعمل. 
اأولت �شريحة العمال عناية  اأن القيادة الر�شيدة  واأكد 
تكفل  التي  والت�شريعات  القوانني  �شنت  حيث  خا�شة 
حقوقهم وحتر�س على اأن يح�شل العامل على حقوقه 
اإن دولة الإم��ارات بطبيعتها الجتماعية  كاملة. وقال 
 200 اأك��ر من  ووج��ود  واملتنوعة  النوعية  والثقافية 
جن�شية حول العامل تعي�س على اأر�شها ب�شالم وتعاي�س 
يف  العملية  املمار�شات  اأف�شل  لنتهاج  ت�شعى  وان�شجام 
النهج  ت��ق��دمي  ومنها  املختلفة  ال��ن��واح��ي  م��ن  ال��ع��دي��د 
اأرا�شيها من خالل  التوعوي والتثقيفي للعمالة على 
بالتدريب  واخلا�شة  املختلفة  وموؤ�ش�شاتها  من�شاآتها 
التجربة  اأ���ش��ا���ش��ه  التميز  ب���اأن  منها  اإمي��ان��ا  والتنمية 
�شهدته  ال��ذي  الكبري  التقدم  اأن  اإىل  واأ�شار  واملواكبة. 
وال�شحية  الجتماعية  الأ�شعدة  خمتلف  على  الدولة 
والثقافية على مدى ال�شنوات املا�شية يعد خري دليل 
الدوائر  ك��ل  ج��ه��ود  تكامل  باأهمية  ون���وه   . ذل��ك  على 
وتوحيد  ال�شليم  والتخطيط  دبي  اإم��ارة  يف  احلكومية 
ومن�شق  �شامل  اإط��ار  �شمن  احلكومي  العمل  مفاهيم 
يعمل على حتقيق مفهوم احلكومة املتكاملة بالت�شافر 
العمل يف اجلهات احلكومية مبا يعزز  مع جهود فرق 
بيئة  واإيجاد  الإنتاجية  ورف��ع  والكفاءة  اجل��دارة  مبداأ 
التوجه . من جهته  عمل متميزة ومبدعة تدعم هذا 
اأ�شار الدكتور اأحمد الها�شمي م�شت�شار اللجنة الدائمة 

ل�����ش��وؤون ال��ع��م��ال يف اإم�����ارة دب���ي م��دي��ر م��رك��ز ال�شرق 
اإىل   - ال��ور���ش��ة  خ��الل   - والتنمية  للتدريب  الأو���ش��ط 
اجتماعية  بروابط  املجتمع  اأف��راد  جميع  رب��ط  اأهمية 
وثقافة  قيم  يف  ال��ف��رد  اإ���ش��راك  على  تعمل  وح�شارية 
ورفع  قدراته  وبناء  وتعزيز  فيه  يعي�س  ال��ذي  املجتمع 
ن�شبة وع��ي��ه ال��ع��ام واإدراك������ه ب��احل��ق��وق وال���واج���ب���ات . 
واأو�شح اأن اللجنة الدائمة ل�شوؤون العمال يف دبي اأعدت 
الأو�شط  ال�شرق  مركز  مع  بالتعاون  �شابق  وق��ت  يف   -
للتدريب والتنمية - درا�شة اأكادميية وميدانية �شاملة 
كجزء جوهري واأ�شا�شي للتطبيق الناجح مل�شروع معهد 
تدريب القوى العاملة يف اإمارة دبي حيث مت التو�شل 
�شريحة  على  الدرا�شة  تطبيق  بعد  اإيجابية  نتائج  اإىل 
مكونة من األف عامل يعملون يف قطاع البناء والت�شييد 
معرفتهم  زادت  العمال  م��ن  امل��ائ��ة  يف   74 اأن  تبني   ..

بالقيم الثقافية وال�شلوكيات الجتماعية ال�شليمة.
باحلقوق  للمعرفة  تقييمهم  خ��الل  م��ن  اأن��ه  واأ���ش��اف 
العمل فقد  وع��ق��ود  العمل  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ا  وال��واج��ب��ات 
ب�شكل  ا���ش��ت��ف��ادوا  امل���ائ���ة  يف   71 اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���رت 
م��ل��ح��وظ م��ن امل����واد ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ق��دم��ة فيما يخ�س 
تقييم العمال باملعرفة بالإجراءات القانونية الالزمة 
ويف حال ن�شوب خالف يف مكان العمل فاإن 86 يف املائة 
زادت معرفتهم بقنوات امل�شاعدة وكيفية التوا�شل مع 

الدوائر احلكومية املعنية .

•• دبي -وام:

اخلليجية  ال�شتدامة  بجائزة  دب��ي  بلدية  ف��ازت 
وامل�����ش��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات ع���ن فئة 
وذلك  ال���ش��ت��دام��ة  جم��ال  يف  املهنية  ال�شخ�شية 
خالل احلفل الذي نظمته اإدارة العاملية للجوائز 
اجلهات  من  العديد  رعاية  حتت  دب��ي  مدينة  يف 
احل��ك��وم��ي��ة و���ش��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة و���ش��رك��ات القطاع 

اخلا�س .
وناف�س على هذه الفئة العديد من ال�شخ�شيات من 
عدد من اجلهات منها هيئة الطرق واملوا�شالت 
دب��ي وغ��ريه��ا م��ن اجلهات  وهيئة كهرباء وم��ي��اه 
ح�شن  املهند�س  اختيار  ومت  واخلا�شة  احلكومية 
مكي للفوز بهذه الفئة تقديرا لإجنازاته وجهوده 

يف جمال ال�شتدامة وامل�شوؤولية املجتمعية .
وتعترب اجلائزة من اجلوائز الإقليمية التي متنح 
للجهات والأفراد الذين �شاهموا يف تنفيذ العديد 
وامل�شوؤولية  ال���ش��ت��دام��ة  امل��ب��ادرات يف جم��ال  م��ن 

املجتمعية.

ويعك�س فوز املهند�س مكي بهذه اجلائزة اهتمام 
ال�شرف  ���ش��ب��ك��ة  واإدارة  ع���ام  ب�����ش��ك��ل  دب���ي  ب��ل��دي��ة 
واإجنازاتها يف هذا  ب�شكل خا�س  وال��ري  ال�شحي 
املجال الذي يعترب من املجالت املهمة التي تركز 

عليها البلدية .
واأكد املهند�س ح�شن مكي حر�س بلدية دبي على 
والتزامها  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ال�شبق  حتقيق 
مبعايري التميز يف ال�شتدامة املوؤ�ش�شية �شواء من 

ناحية املنهج واملمار�شة اأو من ناحية الأداء .
وتهدف اجلائزة اإىل ت�شجيع املوؤ�ش�شات على تبني 
التميز  ث��ق��اف��ة  وت�شجيع  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
اأهمية  ت��و���ش��ي��ح  ع��رب  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  يف خمتلف 
رفع  اإيجابيا على  وتاأثريها  املجتمعية  امل�شوؤولية 
ال�  للقرن  املتزايدة  املتطلبات  ملواكبة  التناف�شية 
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كما تهدف اإىل تكرمي ال�شركات والأفراد لتميزهم 
وامل�شوؤولية  ال����ش���ت���دام���ة  م����ب����ادرات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
املوؤ�ش�شات  واإب������راز  جم��الت��ه��م  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ل��ت��ب��ادل  ك��و���ش��ي��ل��ة  والأع����م����ال 

وك���ذل���ك ت�����ش��ج��ي��ع ال��ت��ط��ور امل�����ش��ت��م��ر م���ن خالل 
التنمية ال�شخ�شية .

وت�شمل الفئات جوائز.. لأف�شل تنمية جمتمعية 
ال�شتدامة  جم���ال  يف  ت��ع��ل��ي��م  ب��رن��ام��ج  واأف�����ش��ل 
وبرامج  النظيفة  والتكنولوجيا  التعليم  وبرامج 
والبتكار  اخل�شراء  واملباين  البيئية  ال�شتدامة 
النفايات  واإدارة  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف 
ومعاجلة واإدارة املياه واأف�شل املمار�شات يف اأماكن 
العمل واملوارد الب�شرية وحملة الت�شويق املرتبط 

بق�شية.
الأعمال  املوظفني ومن��اذج  برنامج   .. ت�شمل  كما 
امل�شوؤولية  وم��ب��ادرة  التوعية  وب��رام��ج  امل�شتدامة 
ال�شتدامة  وم���ب���ادرة  ل��ل��ح��ك��وم��ات  الج��ت��م��اع��ي��ة 
للحكومات وامل�شروع الجتماعي واأف�شل موظف 
واأف�شل  للعام  الجتماعية  امل�شوؤولية  جم��ال  يف 
الجتماعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  جم���ال  يف  ع��م��ل  ف��ري��ق 
ال�شتدامة  جم����ال  يف  م���وظ���ف  واأف�������ش���ل  ل��ل��ع��ام 
امل�شوؤولية  جم��ال  يف  عمل  ف��ري��ق  واأف�����ش��ل  للعام 
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عربي ودويل
ت�شاعد �حلديث عن فو�شى تر�مب و�حتمالت عزله

•• لندن-وكاالت:

الأمريكي  الرئي�س  اإبعاد  احتمالت  عن  بريطانية  �شحيفة  حتدثت 
دونالد ترمب عن احلكم بو�شائل د�شتورية، وتناولت �شحيفة اأمريكية 
املقاومة الوا�شعة لإدارته من خمتلف الهيئات احلكومية الأمريكية، 
العميقة لإزاحته من  بالدولة  ُي�شمى  وك��اأن هناك حتركا من�شقا مما 

من�شبه.
كبارا  جمهوريني  �شيا�شيني  اإن  الربيطانية  تاميز  فاينن�شال  وقالت 
اإمكانية  ع��ن  باأملانيا  ميونيخ  يف  الأم���ن  م��وؤمت��ر  دهاليز  يف  يتحدثون 
تعديل الن�س الد�شتوري الذي يتعامل مع التهام بالتق�شري للرئي�س، 

وذلك لت�شهيل عزل ترمب.

واإجراءاتها  الفقرة  ح��ول  التفا�شيل  م��ن  كثريا  ال�شحيفة  واأوردت 
الأمريكية  باحلكومة  امل�شوؤولني  وكبار  الرئي�س  نائب  لعب  واإمكانية 
دورا يف ع���زل ت��رم��ب، ك��م��ا ع���ددت ال��ك��ث��ري م��ن م��ظ��اه��ر ع���دم اأهليته 
ب�شهولة،  بها  ي��ديل  ال��ت��ي  الأك��اذي��ب  ب��خ��الف  من�شبه  يف  لال�شتمرار 
والهجوم اله�شتريي على و�شائل الإعالم، وات�شالته بالنظام الرو�شي 

، قائلة اإن عاداته يف العمل فو�شوية وت�شري اإىل اأنانية متجذرة.
ر�شومات تو�شيحية

املكتب  يف  اجتماعاته  يعقد  الرئي�س  اأن  عن  تاميز  فاينن�شال  وك�شفت 
البي�شاوي بالبيت الأبي�س مع ت�شغيل جهاز التلفزيون الذي يجذب 
اأن ترمب ل يقوى  اإىل  انتباهه بعيدا عن مو�شوع الجتماع، م�شرية 
على النتباه لأكر من ب�شع دقائق، واأنه منع تزويده بتقارير طويلة 

وظل يطالب بتق�شري هذه التقارير حتى اأو�شكت على اأن ت�شبح جمرد 
ر�شوم تو�شيحية.

واأ�شافت اأن��ه ي��ردد اأن ترمب داخ��ل يف ن��زاع مبا�شر مع كل من وزير 
ال���دف���اع جيم�س م��ات��ي�����س ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة ري��ك�����س ت��ي��ل��ر���ش��ون حول 
الإ�شراتيجية  ال�شوؤون  رئي�س  اإن  ُيقال  كما  وزارتيهما،  يف  التعيينات 
�شد  للوقوف  له  املوالني  من  بديلة  �شبكة  ببناء  يقوم  بانون  �شتيفن 

قرارات يتخذها الوزراء.
اإذا كان من املعقول التحدث عن انقالب يف  وت�شاءلت ال�شحيفة عما 
اإليهم  اأح��د يف ميونيخ ممن حتدثت  ل  باأنه  حكومة ترمب؟ جميبة 
اأن  بثقة عن  يتحدثون  اأن من  توقع، م�شيفة  اأي  اأن يرجح  ي�شتطيع 

ترمب �شي�شتمر فرة رئا�شية كاملة اأ�شبحوا اأقلية �شئيلة.

تركيا تعلن مقتل 34 م�شلحا كرديا يف �لعر�ق 
•• اأنقرة-رويرتز:

العمال  حزب  �شد  جوية  �شربات  نفذت  طائراته  اإن  الركي  اجلي�س  قال 
الكرد�شتاين يف �شمال العراق ام�س الثنني فقتلت 34 م�شلحا يف ق�شفني 
منف�شلني. وقال اجلي�س يف بيان اإن ال�شربات اجلوية ا�شتهدفت امل�شلحني 

يف منطقة الزاب بالعراق ونفذت بعد منت�شف الليل وقبل الظهر.
ويقاتل حزب العمال الكرد�شتاين منذ ثالثة عقود يف منطقة جنوب �شرق 
الأك��راد. وتوجد مع�شكرات مل�شلحي احلزب  التي يغلب على �شكانها  تركيا 
يف جبال �شمال العراق وتق�شفها الطائرات احلربية الركية بانتظام منذ 

انهيار وقف لإطالق النار دام عامني يف يوليو متوز 2015.
وقتل اأكر من 40 األف �شخ�س يف ال�شراع وبينهم عدة اآلف منذ ا�شتئناف 

القتال بعد انهيار وقف اإطالق النار.

التون�شي  ال��رئ��ي�����س  ق����ال  ف��ق��د      
م�شاء  ال�����ش��ب�����ش��ي،  ق���ائ���د  ال���ب���اج���ي 
الأحد ، اإن حكومة يو�شف ال�شاهد 
حت�ّشن  ت�شجيل  ب��اع��ت��ب��ار  ن��اج��ح��ة 
القت�شادية،  امل���وؤ����ش���رات  يف  ك��ب��ري 
تقييمها  اأنه ل ميكن  م�شددا على 

اإل بعد مرور �شنة من تن�شيبها.
جمرد اأوهام

واأ�شاف قائد ال�شب�شي، يف حوار مع 
اأّن��ه لي�س من  قناة خا�شة حملية، 
رئا�شية  لنتخابات  الدعوة  ال�شهل 
كل  اأم��ام  مفتوح  الباب  وان  مبكرة 
اإنقاذ تون�س، موؤكدا  من يرغب يف 
خالل  م���ن  لإزاح����ت����ه  ال���دع���وة  اأّن 
ان��ت��خ��اب��ات رئ��ا���ش��ي��ة م��ب��ك��رة جمرد 
انه  معلقا  البع�س،  يعي�شها  اأوه��ام 
لي�س باإمكان كل �شخ�س اأن يراأ�س 

دولة.
   وب��خ�����ش��و���س ت�����ش��ري��ح��ات �شليم 
للحكومة،  امل��ن��اه�����ش��ة  ال���ري���اح���ي 
انتخابات  اإج�����راء  اإىل  وال���داع���ي���ة 
ال�شب�شي  قائد  ملّح  مبكرة،  رئا�شية 
اأن����ه ل���ن ي��ت��ع��ام��ل جم�����ّددا مع  اإىل 
حم�شن الرياحي، يف اإ�شارة منه اإىل 
رئي�س الحتاد الوطني احلر �شليم 
ال��ري��اح��ي، والأم����ني ال��ع��ام حلركة 

م�شروع تون�س حم�شن مرزوق.
ب��ق��ي من  م���ا  اأّن  ال�����ش��ب�����ش��ي  وق�����ال 
ح���ك���وم���ة ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة هو 
حكومة  اأّن  اإىل  م�شريا  الأ���ش��ا���س، 
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة ل ت��ع��ن��ي اأب���دا 
اأن ت��وج��د ف��ي��ه��ا ك��اف��ة الأط�����راف، 

بتحّركات  علم  على  اأن���ه  مو�شحا 
را�شد  ال��ن��ه�����ش��ة  ح����رك����ة  رئ���ي�������س 

الغنو�شي الدبلوما�شية .
   وك�شف ال�شب�شي اأنه ل يوكل املهام 
الدبلوما�شية اإّل للم�شوؤولني �شلب 
رئا�شة  يف  اأو  احلكومة  يف  ال��دول��ة 
ان����ه مل  اجل��م��ه��وري��ة م�����ش��ريا اإىل 
را�شد  النه�شة  يكلف رئي�س حركة 
دبلوما�شي  ن�شاط  ب���اأي  الغنو�شي 
على م�شتوى دول اجلوار، مبينا اأن 
وزارة اخلارجية يف �شخ�س وزيرها 
يت�شاور  التي  الوحيدة  اجلهة  هي 

معها يف امل�شائل املتعلقة باخلارج.
ترامب على اخلط

اأخ����رى، ق��ال الرئي�س     م��ن جهة 
اإنه ل ي�شتطيع الإف�شاح  التون�شي 
الرئي�س  بينه وبني  دار  عن كل ما 
الأم����ري����ك����ي دون�����ال�����د ت����رام����ب يف 
ملفهوم  احراما  الهاتفي  الت�شال 

الدولة.
اأّن  مفهوم     و�شدد ال�شب�شي على 
ال��دول��ة مينعه م��ن اإف�����ش��اء ك��ل ما 
الأمريكي،  الرئي�س  وبني  بينه  دار 
مكتفيا بالقول  اإّن رئي�س الوليات 
ترامب  دونالد  الأمريكية  املتحدة 
دعاه ملوا�شلة التحاور يف وا�شنطن، 
اإن الت�����ش��ال مت��ح��ور حول  ق��ائ��ال 
التون�شية  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات 

الأمريكية و�شبل تعزيزها.
ع�شّية  تلقى  ق��د  ال�شب�شي  وك��ان     
اجلمعة املا�شي، مكاملة هاتفية من 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.

التي  الأط�������راف  اأّن  اإىل  م�����ش��ريا 
الوطنية  ال��وح��دة  دخ��ل��ت ح��ك��وم��ة 
�شاندها  من  هناك  قائال  درج���ات، 
واأعلن منذ البداية اأنه لن ي�شارك 
فيها واكتفى بالتوقيع على وثيقة 
غادر  من  اأي�شا  وهناك  اأولوياتها، 
وق���ال ���ش��اأع��ار���س احل��ك��وم��ة.. وكل 
وجود  ل  الآن  اأن����ه  ي��ع��ن��ي  ل  ه����ذا 

حلكومة وحدة وطنية.
الإنقاذ  ج��ب��ه��ة  ت�����ش��ّك��ل  وح�����ول      
املعار�شة حلكومة يو�شف ال�شاهد، 
طرفني  ه����ن����اك  ال�������ش���ب�������ش���ي  ق������ال 
ه��ذه اجلبهة من بني  فقط �شلب 
امل���وّق���ع���ني ع��ل��ى وث��ي��ق��ة ق���رط���اج.. 
تون�س  م���������ش����روع  ح����رك����ة  ح�������زب 
ل��وث��ي��ق��ة قرطاج،  م�����ش��ان��دا  م����ازال 
�شليم  ���ش��وى  م��ن��ه��ا  ين�شحب  ومل 

اتفاق، فاإن اجتماعا �شيجمع روؤ�شاء 
الدول الثالثة يف اجلزائر

م�شاركة  اأن  ال�شب�شي  ق��ال  كما      
تون�س واجلزائر وم�شر يف حلحلة 
الو�شع الليبي اأمر اأ�شا�شي، م�شريا 
رعته  ال��ذي  ال�شخريات  اتفاق  اأن 
املغرب قائم الذات ولن يقع اإلغاوؤه 

بل رمبا تعديله.
اأن تون�س لن  ال�شي�شي        و�شدد 
ت�شارك يف اأي مبادرة ل تقوم على 
رف�شه  م��وؤك��دا  ليبي،   - ليبي  ح��ل 

لأي تدخل خارجي يف ليبيا.
     وحول الدور الدبلوما�شي الذي 
املنطقة  يف  الغنو�شي  ب��ه  ي�شطلع 
امل��ل��ف ال��ل��ي��ب��ي ، قال  وحت���دي���دا يف 
الأح����زاب  ح��ق  م��ن  ان���ه   ، ال�شب�شي 
 ، دبلوما�شية  م���ب���ادرات  ت��ط��رح  اأن 

التدخل يف ملف ما لكنني  عديدة 
الن�س  اع�����رف  لأين  اأجت������اوب  مل 
��ل الرئي�س  ال���د����ش���ت���وري.     وف�����شّ
ُيطرح  اأن  امل���ق���اب���ل  يف  ال��ت��ون�����ش��ي 
�شوؤال حول من يحكم تون�س؟، يف 
اإ�شارة اإىل ت�شتت ال�شالحيات بني 

ال�شلطات الثالث.
توجه  ان��ت��ق��ادات  اأّن  اإىل  ي�����ش��ار      
ب�انتهاكه  ت��ت��ه��م��ه  ال�����ش��ب�����ش��ي  اإىل 
اإىل  وب�شعيه  وجت����اوزه،  للد�شتور 
اإقامة حكم رئا�شي ب�شكل يتناق�س 
مع نظام احلكم الذي اقره د�شتور 

اجلمهورية الثانية.
     ويف حديثه عن و�شعه ال�شحي 
، اأكد اأّن و�شعه ال�شحي بخري واأنه 
من�شب  يف  مهامه  اأداء  على  ق���ادر 
اأح�شن  ع��ل��ى  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���ش��ة 

يوجد  ل  حرفيا  قائال  ال��ري��اح��ي، 
قال  ال��ذي  الرياحي  ال�شيد  �شوى 

انه �شيمزق وثيقة قرطاج.
    وحت��ّدث الرئي�س التون�شي عن 
قلقه من ان�شحاب بع�س الأطراف 
املوقعة على وثيقة قرطاج، م�شريا 
يف  رغ��ب��ت��ه  م��ن  ن��اب��ع  قلقه  اأن  اإىل 
الوحدة  ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 

الوطنية.

احرتام الد�صتور
يتهمونه  م���ن  ال�����ش��ب�����ش��ي  وان��ت��ق��د 
ب��خ��رق ال��د���ش��ت��ور، م���وؤك���دا ان���ه مل 
م�شيفا  �شالحياته،  اأب��دا  يتجاوز 
يخالون  “كلهم  ت���ه���ّك���م  ب��ل��ه��ج��ة 
د�شتوري..  قانون  اأ�شتاذة  اأنف�شهم 
منا�شبات  يف  م���ن���ي  ُط����ل����ب  ل���ق���د 

بحل ليبي ليبي اأقدم على اإطالق 
امل��ب��ادرة.     واأ�شار اإىل اأنه كان من 
الأف�شل اإدخال اجلزائر وم�شر يف 
اأن���ه ل حل  باعتبار  امل���ب���ادرة،  ه��ذه 
بدون تون�س واجلزائر، م�شتدركا: 
غري اأن هذا ل يعني اأننا �شنحجب 

عن غرينا.
اأن����ه ل وجود  ال�����ش��ب�����ش��ي      واأك�����د 
حلل لالأزمة الليبية دون م�شاركة 
واأ�شاف  وم�شر.  واجلزائر  تون�س 
عبد  امل�شري  بالرئي�س  ات�شل  اأن��ه 
للجزائر  وحت��ول  ال�شي�شي  الفتاح 
بوتفليقة  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د  مل���الق���اة 
لتح�شري الجتماع الثالثي لوزراء 
اخلارجية يف تون�س لبلورة املبادرة 
م�شيفا  الليبي،  الو�شع  حللحلة 
اإىل  التو�شل  ع��دم  ���ش��ورة  اأن���ه، يف 

و�شعه  منتقدي  وا�شفا  ي���رام،  م��ا 
ال�����ش��ح��ي ب�����امل��ت�����ش��ّرع��ني.     وعن 
اأن  ال�شب�شي  اأّك���د  الأم��ن��ي،  الو�شع 
مو�شحا  ال��ي��وم،  م�شتهدفة  ب��الده 
اأّن  اإّل  ثقافتنا  لي�س  الإره����اب  اأن 
الدولة اأجربت على التعامل معه، 
والإرهاب كان جهويا واليوم عامليا.. 
الإمكانيات  يف  ت�شتثمر  وال��دول��ة 

الالزمة ملقاومة الإرهاب.
الأزمة الليبية

التون�شي  ال��رئ��ي�����س  وت���ط���رق      
الليبية. وقال  الأزم���ة  مل��ب��ادرة ح��ل 
ال�شاأن  التدخل يف  بعدم  يوؤمن  انه 
ال��داخ��ل��ي ل��ل��دول. واأ���ش��اف اأن���ه يف 
ب�����ادئ الأم������ر وك��رئ��ي�����س دول�����ة مل 
و�شل  عندما  ولكن  متحم�شا  يكن 
الأمر اإىل اإمكانية حلحلة الأو�شاع 

ك�صف حقيقة و�صعه ال�صحي:

�ل�شب�شي: �لدعوة لإز�حتي ق�شور من رمال..!
 حكومة ال�صاهد ناجحة.. ول ميكن تقييم عملها اإل بعد �صنة

 ••  الفجر - تون�س - عبد املجيد بن عمر

يو�صف  حلكومة  دعمه  التون�صي  الرئي�س  جدد      
املو�صوعية  امل�صاكل  من  �صيال  تواجه  التي  ال�صاهد 
والدعوة  وانتقاداتها،  املعار�صة  �صهام  جانب  اإىل 
بع�س  مــن  باإ�صقاطها  التلويح  اأو  تغيريها  اإىل 
الأطراف ال�صيا�صية، وحتديدا من كانوا يف حزامها 
قرطاج،  وثيقة  على  املوقعني  ومن  قريب،  لم�س 
الوطني  والحتاد  تون�س  م�صروع  حركة  وحتديدا 
ت�صم،  التي  الإنقاذ  بجبهة  يعرف  بات  وما  احلر، 
داخل  الغا�صب  اجلناح  اأخرى،  اأحزاب  جانب  اإىل 

نداء تون�س.
ال�شب�شي يثني على حكومة ال�شاهدال�شب�شي.. ازاحتي جمرد وهم لدى البع�س

حم�شن مرزوق خارج ح�شابات ال�شب�شي�شليم الرياحي..وغ�شب ال�شب�شي

 ما بقي من حكومة الوحدة الوطنية هو الأ�صا�س 
وهي ل تعني اأبدا اأن توجد فيها كافة الأطراف

املهام الدبلوما�صية ل توكل اإّل للم�صوؤولني �صلب 
الدولة ومل يكلف الغنو�صي باأي ن�صاط دبلوما�صي 

ق�������ائ�������د 
ل�ش���ب�ش���ي  �
يل��ّوح بع�دم 
�ل��ت��ع��ام�����ل 
م��ع »حم��شن 
�ل��ري��اح��ي«

وج������ود  ل 
حل���������ل يف 
ل��ي��ب��ي�����������ا 
تون�س  دون 
و�جل���ز�ئ���ر 
وم���������ش����ر

موجة عبور جديدة ملهاجرين جتاه جيب �صبتة الإ�صباين

�أملانيا رحلت 80 �ألف طالب جلوء وتتعهد باملزيد
نقلهم اإىل الرب الرئي�شي لفح�س اأوراقهم. ومن املرجح اأن جتري 
اإعادة معظمهم اإىل املغرب اأو اإىل بالدهم. وقالت �شلطات �شبتة اإن 
نحو 600 �شخ�س حاولوا عبور ال�شياج اإىل اجليب اليوم الثنني 
الذي  املكان  نف�س  واأ�شلحة حادة يف  لالأ�شالك  قواطع  با�شتخدام 
حدث فيه ذلك يوم اجلمعة. وذكرت ال�شلطات اأن ثالثة اأ�شخا�س 
نقلوا اإىل امل�شت�شفى بعد اإ�شابتهم بجروح بالغة وبينهم �شرطيان 
بعد التدافع للقفز من فوق ال�شياج امل�شنوع من الأ�شالك ال�شائكة 
�شمال  يف  الواقع  الإ�شباين  باجليب  ويحيط  اأمتار  �شتة  بارتفاع 
اأفريقيا. واجليبان الإ�شبانيان يف �شمال اأفريقيا -وهما �شبتة على 
ال�شاحل ال�شمايل للمغرب قبالة م�شيق جبل طارق ومليلية الذي 
يقع على م�شافة اأبعد نحو ال�شرق قرب احلدود اجلزائرية- هما 
امل�شروعة. ويحاول  العبور غري  حمور حماولت كثرية لعمليات 
اأوروبا عن طريق القفز من فوق  اأفارقة للدخول اإىل  مهاجرون 
ال�شياج اأو ال�شباحة حوله على امتداد ال�شاحل. وحاول اأكر من 
لكن  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  يف  �شبتة  اإىل  العبور  مهاجر   1100

معظمهم اأعيدوا.

�شهرا   18 اأكر من مليون مهاجر يف  اأملانيا  وا�شتقبلت  اللجوء. 
م�����ش��ت، اأغ��ل��ب��ه��م ف����ارون م��ن احل����رب وال���ش��ط��راب��ات يف �شوريا 

والعراق واأفغان�شتان. 
اإىل اجل��زائ��ر يف زيارة  ام�����س الث��ن��ني  ال�����ش��ي��اق، ت�شل م��ريك��ل  يف 
عبد  اجلزائري  الرئي�س  خاللها  تلتقي  يومني  ت�شتغرق  ر�شمية 
العزيز بوتفليقة ورئي�س احلكومة عبد املالك �شالل. وقال بيان 
للحكومة الأملانية اإن مريكل �شتتباحث مع امل�شوؤولني اجلزائريني 
اأهمها  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  تهم  ع��دة  ق�شايا  ب�شاأن 
ال�شراكة القت�شادية وق�شية املهاجرين، بالإ�شافة اإىل الأو�شاع 
الأمنية باملنطقة. اىل ذلك، قفز نحو 359 مهاجرا اأفريقيا من 
الإ�شباين �شباح  �شبتة  املغرب وجيب  احل��دودي بني  ال�شياج  فوق 
يوم اجلمعة  للهجرة منذ  ثاين م�شعى جماعي  الثنني يف  ام�س 
�شبتة  �شلطات  وق��ال��ت  ال�شياج.  مهاجر   500 نحو  ع��رب  اأن  بعد 
1400 مهاجر ينتظرون الآن يف اجليب الإ�شباين  اأكر من  اإن 
لإيواء  خيام  باإقامة  مطالب  هناك  اأن  م�شيفة  اأوراقهم  لفح�س 
انتظار  الآن  املهاجرين  وعلى  موؤخرا.  و�شلوا  الذين  املهاجرين 

•• عوا�صم-وكاالت:

اإن ب���الده رح��ل��ت ع���ددا قيا�شيا ممن  اأمل����اين ك��ب��ري  ق���ال م�����ش��وؤول 
رف�شت طلبات جلوئهم العام املا�شي بلغ ثمانني األفا، واإنها تعتزم 
2017. ونقلت �شحيفة بيلد  العام  العدد جم��ددا يف  زي��ادة هذا 
مكتب  يف  الالجئني  ملف  م�����ش��وؤول  األتماير  بير  ع��ن  زون��ت��اغ  اأو 
اللجوء  طلبات  ن�شف  نحو  اإن  قوله  مريكل  اأجن��ي��ال  امل�شت�شارة 
املقدمة يف 2016 وعددها الإجمايل �شبعمئة األف طلب رف�شت، 
ما يعني عددا قيا�شيا جديدا لعمليات الرحيل هذا العام. ي�شار 
تنتمي  ال��ذي  امل�شيحي  الدميقراطي  الحت��اد  ح��زب  ق��ادة  اأن  اإىل 
مريكل اإليه مار�شوا �شغوطا لرحيل مزيد من املهاجرين الذين 
مل تقبل طلباتهم اأو من الأجانب الذين ارتكبوا جرائم، اأمال يف 
2015 بفتح  تهدئة املحافظني الذين رف�شوا قرار مريكل عام 

احلدود عام اأمام الالجئني ذلك العام.
الفور  ل��ب��الده��م على  ه���وؤلء  اإع����ادة  امل��ه��م  اإن م��ن  األتماير   وق���ال 
لنظام  ال��ع��ام  ال����راأي  ت��اأي��ي��د  م��ن  م��رت��ف��ع  ع��ل��ى م�شتوى  للحفاظ 
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قالت �شحيفة وا�شنطن بو�شت اإنه يجري ال�شتعداد جلعل م�شوؤولني 
لإجراء  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اإىل  يح�شرون  ك��ب��ار  �شماليني  ك��وري��ني 
حمادثات مع م�شوؤولني اأمريكيني �شابقني يف اأول اجتماع من نوعه 
منذ اأكر من خم�س �شنوات. و�شتكون هذه املحادثات اأو�شح موؤ�شر 
يريد  اأون  ج��وجن  كيم  ال�شمايل  ال��ك��وري  الزعيم  اأن  اإىل  الآن  حتى 

التوا�شل مع اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اجلديدة. 
وقالت ال�شحيفة نقال عن عدة اأ�شخا�س على علم بهذه الرتيبات 
اأن  واأ�شافت  التح�شري.  التخطيط للمحادثات مازال يف مرحلة  اإن 
وزارة اخلارجية مل توافق بعد على منح الكوريني ال�شمالية تاأ�شريات 
اإن  لرويرز  اخلارجية  وزارة  با�شم  متحدث  وق��ال  املحادثات.  لهذه 
ق�شايا  جمموعة  ب�شاأن  روتيني  ب�شكل  ُتعقد  الجتماعات  هذه  مثل 
خمتلفة حول العامل وجتري ب�شكل م�شتقل عن احلكومة الأمريكية. 
باأنه لي�س لدى احلكومة الأمريكية  وعلق م�شوؤول بالبيت الأبي�س 
خطط لالجتماع مع كوريا ال�شمالية. واأثار اختبار كوريا ال�شمالية 
ل�شاروخ بالي�شتي متو�شط املدى اإدانة دولية الأ�شبوع املا�شي. وقال 
ترامب خالل موؤمتر �شحفي بعد هذا الختبار اإن كوريا ال�شمالية 

متثل ب�شكل وا�شح م�شكلة كبرية و�شنتعامل مع ذلك بقوة جدا.

اإن  ام�س  ترامب  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�س  نائب  بن�س  مايك  ق��ال 
ترامب ملتزم متاما بالعمل مع الحتاد الأوروبي من اأجل التو�شل 
لأهداف م�شركة من اأجل ال�شالم والرخاء. واأ�شاف ب�شرف النظر 
واحدة  وق��ي��م  واح���د  اإرث  يف  تت�شاركان  قارتينا  ف���اإن  خالفاتنا  ع��ن 
وق��ب��ل ك��ل ���ش��يء ه���دف واح���د وه���و ال��روي��ج لل�شالم وال���رخ���اء عن 
ملتزمني  و�شنظل  القانون.  وحكم  والدميقراطية  احلرية  طريق 
بهذه الأهداف. من ناحية اأخرى قال دونالد تو�شك رئي�س املجل�س 
التعاون  على  احلفاظ  اإىل  احلاجة  على  اتفقا  وبن�س  اإن��ه  الأوروب���ي 
ذل��ك دع��م وا�شنطن  واأوروب����ا مب��ا يف  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ني  الوثيق 

حللف �شمال الأطل�شي ولأوروبا موحدة.
الإعالن  ه��ذا  مثل  بعد  بروك�شل  يف  بن�س  ا�شت�شافة  بعد  واأ���ش��اف   
ما  بب�شاطة  والأمريكيون  الأوروب��ي��ون  ميار�س  اأن  يجب  الإيجابي 
الحتاد  من  كبار  مل�شوؤولني  بن�س  قال  �شابق  وقت  ويف  اإليه.  يدعون 
اإدارة ترامب تبحث �شبال من اأجل تعميق  اإن  الأوروب��ي يف بروك�شل 
اأثار  ترامب  دونالد  الرئي�س  وك��ان  الأوروب���ي.  الحت��اد  مع  عالقتنا 
حفيظة قادة يف الحتاد الأوروبي بتاأييده لقرار بريطانيا الن�شحاب 
اأن دول اأخرى قد تليها يف  من التكتل وباإ�شارته ال�شهر املا�شي اإىل 

الن�شحاب. 
اأمل��ان��ي��ا وه���و ي��ح��اول طماأنة   واأم�����ش��ى بن�س ال��ي��وم��ني امل��ا���ش��ي��ني يف 
حللف  املوؤ�ش�شة  ال��دف��اع  باتفاقية  ت��رام��ب  ال��ت��زام  ب�شاأن  الأوروب��ي��ني 

�شمال الأطل�شي لكن البع�س ظلوا غري مقتنعني.

حتقيق  اإن  الثنني  ام�س  ماليزيا  ل��دى  ال�شمالية  كوريا  �شفري  ق��ال 
ال�����ش��رط��ة يف عملية ال��ق��ت��ل ال��ت��ي وق��ع��ت الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي يف مطار 
كوالملبور الدويل ل ميكن الوثوق به واأ�شر على اأن ال�شحية لي�س 
كيم جوجن نام الأخ غري ال�شقيق لزعيم كوريا ال�شمالية كيم جوجن 
اأون. وعلى الرغم من اأن ال�شلطات املاليزية حددت هوية القتيل باأنه 
ال�شمالية لل�شحفيني  ت�شول �شفري كوريا  نام قال كاجن  كيم جوجن 
اإن ال�شفارة حددت هوية القتيل على اأنه كيم ت�شول بناء على ال�شم 

املحدد يف جواز ال�شفر الذي كان بحوزته. 
دليل  لي�س هناك  لكن  الواقعة  اأي��ام منذ  �شبعة  م��رت  ال�شفري  وق��ال 
ال��وث��وق يف  ال��راه��ن ول ميكننا  ال��وق��ت  ال��وف��اة يف  ق��اط��ع على �شبب 

التحقيق الذي جتريه ال�شرطة املاليزية.
الكوري  ال�شفري  ا�شتدعت  ق��د  امل��ال��ي��زي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ان��ت   
اأدىل  اأخرى  ال�شمايل يف وقت �شابق وطلبت منه تف�شري ت�شريحات 
حددت  ال�شفارة  ت�شول  كاجن  وق��ال  التحقيق.  حيادية  يف  ت�شكك  بها 
بالفعل هويته من ا�شمه وهو كيم ت�شول مواطن كوري �شمايل كما 

هو مذكور يف جواز �شفره.

عوا�صم

وا�شنطن

كواالملبور

بروك�شل

مبيعات �لأ�شلحة باأعلى م�شتوياتها يف 5 �شنو�ت
•• �صتوكهومل-اأ ف ب:

بلغت مبيعات ال�شلحة يف العامل اعلى م�شتوى لها منذ احلرب الباردة يف 
ال�شنوات اخلم�س الأخرية ب�شبب ارتفاع الطلب يف ال�شرق الو�شط واآ�شيا، 
بح�شب ما افاد املعهد الدويل لأبحاث ال�شالم يف �شتوكهومل م�شتقل ام�س 
الثنني. فبني 2012 و2016 ا�شتحوذت منطقة اآ�شيا واوقيانو�شيا على 
43 باملئة من الواردات العاملية من الأ�شلحة التقليدية من ناحية احلجم، 
2007 و2011، بح�شب  7،7 باملئة مقارنة بالفرة بني  بارتفاع بن�شبة 
بقليل  اكر  العاملية  ال��واردات  من  واوقيانو�شيا  اآ�شيا  ح�شة  وكانت  املعهد. 
الو�شط  ال�شرق  دول  واردات  وقفزت  و2011.   2007 بني  باملئة(   44(
11 باملئة  29 باملئة، متقدمة بفارق كبري على اوروب��ا  17 باملئة اىل  من 
التي �شهدت تراجعا �شبع نقاط، والمريكيتني 8،6 باملئة مراجعة 2،4 
نقطة، وافريقيا 8،1 باملئة مراجعة 1،3 نقطة. واو�شح الباحث يف املعهد 
بير ويزمان خالل ال�شنوات اخلم�س املا�شية، توجهت معظم دول ال�شرق 
املت�شارع عن حيازة  بحثها  واوروب���ا يف  املتحدة  ال��ولي��ات  اىل  اول  الو�شط 
قدرات ع�شكرية متطورة.  واأ�شاف رغم تراجع �شعر النفط، وا�شلت دول 
ادوات  التي تعتربها   2016 الأ�شلحة يف  التعاقد على مزيد من  املنطقة 
يف  ال�شلحة  نقل  وبلغ   . الإقليمية  والتوترات  النزاعات  ملواجهة  ا�شا�شية 
املعهد.  بح�شب   ،1950 منذ  قيا�شيا  م�شتوى  الخ��رية  اخلم�س  ال�شنوات 
وحلت ال�شعودية ثانية يف م�شتوى توريد الأ�شلحة يف العامل يف هذه ال�شنوات 
زيادة بن�شبة 212 باملئة، بعد الهند التي ل متلك، خالفا لل�شني، انتاجا 
الوليات  احتفظت  ال�شادرات  جمال  ويف  عال.  مب�شتوى  لالأ�شلحة  وطنيا 
املتحدة باملرتبة الوىل ب33 باملئة من �شوق الأ�شلحة زيادة 3 نقاط امام 
باملئة   6،2 ال�شني  ثم  واح��دة  نقطة  وزي��ادة  ال�شوق  باملئة من   23 رو�شيا 
5،6 باملئة  2،4 نقطة وفرن�شا 6 باملئة وتراجع 0،9 باملئة واملانيا  وزيادة 

وتراجع 3،8 نقاط.

تويف قبل 20 عاما:

�ل�شني: ماذ� تبقى من �إرث �حلكيم دنغ �شياو بينغ..؟
 »لي�س املهم لون القط اأبي�س اأم اأ�صود.. ما دام القط ي�صطاد الفاأر فهو قط جيد«

ترى �لقيادة �لقائمة �ليوم �أّن تف�ّشي �لف�شاد وثر�ء �لنومنكالتور� نتيجة مبا�شرة لإ�شالحاته

بنيامني اأول رئي�س وزراء اإ�صرائيلي يزور ا�صرتاليا

�تهامات �إ�شر�ئيلية لنتنياهو بت�شييع فر�س �ل�شالم

�شقوط �شاروخ من �شيناء على �إ�شر�ئيل�حلريري ل�لوبني : �مل�شلمون �أول �شحايا �لإرهاب
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اإ�شرائيل  امل�شرية ام�س على جنوب  �شيناء  اأطلق �شاروخان من �شحراء 
مل يت�شببا باأ�شرار اأو اأ�شابات، وفق ما اأعلن اجلي�س الإ�شرائيلي يف ثاين 
حادث من نوعه هذا ال�شهر. وقال اجلي�س يف وقت �شابق من ام�س، �شقطت 
جمل�س  يف  مفتوحة  منطقة  يف  �شيناء  جزيرة  �شبه  من  اأطلقت  قذائف 
اأ�شابات،  وق��وع  عن  اأنباء  ترد  مل  اأن��ه  البيان  واأ�شاف  الإقليمي.   اأ�شكول 
اأطلقت  التي  اجلهة  بعد  تت�شح  املنطقة. ومل  بالبحث يف  القوات  وتقوم 
هذين ال�شاروخني. ويوم 9 من فرباير �شباط املا�شي، تبنت ولية �شيناء 
اإيالت  منتجع  على  �شواريخ  اإط���الق  الإره��اب��ي  داع�����س  ل�تنظيم  التابعة 
ثالثة  احلديدية  القبة  منظومة  واعر�شت  اإ�شرائيل،  بجنوب  البحري 

منها، بينما انفجر الرابع خارج املدينة.

 •• الفجر – خرية ال�صيباين
بعد مرور 40 عاما على وفاة ماو 
املا�شي،  ���ش��ب��ت��م��رب  يف  ت��ون��غ  ت�����ش��ي 
الذكرى  الأح������د،  ال�����ش��ني  اأح���ي���ت 
رجالتها  ث����اين  ل��رح��ي��ل  ال20 
عام  ولد  بينغ.  �شياو  دنغ  العظماء 
من  م��ي�����ش��ورة  اأ�����ش����رة  يف   1904
�شيت�شوان،  مب��ق��اط��ع��ة  ال��ف��الح��ني 
العمق  يف  ال�����ش��غ��ري  غ���رّيال���رب���ان 
م�شري بالده. ففي حني ترك ماو 
دول���ة م��ع��زول��ة ع��ن ال��ع��امل، يفتك 
بها اجلوع، فان دنغ �شياو بينغ، اأبو 
التي  والن��ف��ت��اح  الإ���ش��الح  �شيا�شة 
بداأت منذ عام 1978، وراء النمو 
وال�شتثنائي  امل��ذه��ل  الق��ت�����ش��ادي 
ال����ذي ع��رف��ت��ه ال�����ش��ني ط��ي��ل��ة 30 
رتبة  اإىل  اأو���ش��ل��ه��ا  وال����ذي  ع��ام��ا، 
القوة العاملية الثانية عام 2010. 
م���ث���ل هذا  ���ش��ه��د  ب���ل���د  ي���وج���د  ول 
التو�شع يف ناجته املحلي الإجمايل 
على  �شنويا(  باملائة   10 )ح���وايل 

مدى عدة عقود.
    ل يزال دنغ �شياو بينغ بالن�شبة 
الأ�شا�س  حجر  وا�شع  لل�شينيني، 
ل��ت��ح��ّول ال���ب���الد، ال����ذي جت�����ش��د يف 
يعتمد  اق���ت�������ش���ادي  ن���ظ���ام  ن���ه���اي���ة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط  وو�شول  ع��ل��ى  ك��ل��ّي��ا 
ال���ش��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة، وحترير 
من  ال�شينيني  من  املاليني  مئات 

براثن الفقر .
ال�����ش��ي��ن��ي ل  ال�����ش��ع��ب  اأّن      غ���ري 
ال�شابق  الأول  ال��رج��ل  اأّن  ي��ت��ذك��ر 
يف ال��ن��ظ��ام، ه��و اأي�����ش��ا م��ن رف�س 
ال�شيا�شي.  ل��ل��ن��ظ��ام  دم��ق��رط��ة  اأي 
ففي فرة حكمه، مت تعزيز قيادة 
احل���زب ال�����ش��ي��وع��ي ال�����ش��ي��ن��ي، وان 
املنفذ املتحم�س لعمليات التطهري 
ي��ك��ون هو  اأن  يف ع��ه��د م����او- ق��ب��ل 
ن��ف�����ش��ه ���ش��ح��ي��ت��ه��ا خ�����الل ال���ث���ورة 
دم���وي���ا حركة  ق��م��ع   - ال��ث��ق��اف��ي��ة 
تيننمان عام 1989، ولكن بحكم 
ال��رق��اب��ة وال���دع���اي���ة، ال��ع��دي��د من 

يت�شنى  مل  ال���ت���ي  لإ����ش���الح���ات���ه 
ال�شيطرة عليها من طرف خلفائه 
مني  ت�شه  جيانغ  عّينهم:  ال��ذي��ن 
، ي�شيف جان-بيار  ت��او  وه��و جني 
احلزب  �شلطة  فبتعزيز  كاب�شتان. 
تراكم  ال�������ش���اب���ق  ال���زع���ي���م  ���ش��ج��ع 
الروة عند كوادر احلزب الأقوياء 
واأ�شرهم، م�شاهما يف جعل ال�شني 
الأكر  البلدان  م��ن  واح���دة  ال��ي��وم 

تفاوتا يف العامل.
عن لوفيغارو الفرن�صية

    لي�س املهم لون القط اأبي�س اأم 
اأ�شود.. ما دام القط ي�شطاد الفاأر 
، ه��ك��ذا خّل�����س دنغ  فهو ق��ط جيد 
�شياو بينغ موقفه يف مقولة �شهرية 
بداية عام 1962. وترجمة ذلك: 
الأعماق  ���ش��ني  ف��ق��ر  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
القت�شادية  التدابري  اتخاذ  يجب 
قطيعة  يف  كانت  لو  حتى  الفعالة، 
م��ع ال��ف��ك��ر امل��ارك�����ش��ي ���ش��ري��ط��ة اأن 

تظل �شلطة احلزب قائمة...
   الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ، 

بّينة  على  لي�شوا  ال�شيني  ال�شباب 
بتلك الأحداث املاأ�شاوية.

اأ���ش��ل��وب النظام  ُي��دي��ن  ال���ي���وم،      
هذا  لإرث  ب��ال��ك��ث��ري  ال�����ش��ي��وع��ي 
ال������رج������ل ال����ق���������ش����ري، و����ش���اح���ب 
طبعه  ف���ق���د  ت���ل���ني.  ل  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
ع��ل��ى ال�����دوام، ت��وج��ه م����زدوج يقوم 
القت�شادية  التنمية  ت�شجيع  على 
دعم  ال��وق��ت  نف�س  ويف  وتعزيزها، 
الو�شائل  ب�شتى  وتثبيتها  �شلطته 

وباأي ثمن جميع التكاليف. 

ال���ذي ي��ري��د ت��اأك��ي��د ذات���ه كم�شلح، 
البتكار  وروح  ب�����ش��ج��اع��ة  اأ�����ش����اد 
بينغ،  �شياو  دن��غ  ل��دى  والتحديث 
مروج ال�شراكية ذات اخل�شائ�س 
 2014 ع��ام  ذل��ك  ك��ان  ال�شينية، 
110 ع��ام��ا على  يف ذك���رى م���رور 
ولدت����ه. ول��ك��ن، ل��ئ��ن ك���ان الزعيم 
بالتبجيل  يتمتع  ي��زال  ل  ال�شابق 
والع�����راف ر���ش��م��ي��ا، ف���ان الزعيم 
احلايل للحزب ال�شيوعي ال�شيني، 
يبتعد عنه ببطء وبهدوء وب�شمت، 

ا�شتمرارية  على  التاأكيد  اجل  من 
النظام منذ عام 1949 و�شرعيته، 
ي��ق��ول ج���ان ب��ي��ري ك��اب�����ش��ت��ان خبري 
كونغ  ه���ون���غ  ج��ام��ع��ة  ال�����ش��ني يف 

املعمدانية.
      باخت�شار، �شي جني بينغ ي�شعى 
العليا  واملُ��ث��ل  م��او  لتكرمي  اأ�شا�شا 
ل��ل��ث��ورة، لأن���ه ح��ت��ى ل��و مل ُيحّمل 
تف�ّشي  م�شوؤولية  بينغ  �شياو  دن��غ 
فان  النومنكالتورا،  وثراء  الف�شاد 
نتيجة مبا�شرة  الأخ��رية هي  ه��ذه 

جهة وبني الإرهاب من جهة ثانية. واكد ان 
العامل  �شعوب  بقية  كما  والعرب  اللبنانيني 
ب��ل��د املنبع  اأن��ه��ا  ي��ن��ظ��رون اإىل ف��رن�����ش��ا ع��ل��ى 
التي ت�شاوي  حلقوق الإن�شان وفكرة الدولة 
بني جميع اأبنائها من دون اأي متييز عرقي 
ان  اأو طبقي. و�شدد احلريري على  اأو ديني 
“امل�شلمني هم اأول �شحايا الإره��اب املت�شر 
دين  ل  ال��واق��ع  يف  ه��و  بينما  ال��دي��ن  بلبا�س 
ي�شكلون  ال��ذي  املعتدلني  امل�شلمني  واأن  ل��ه، 
العامل،  يف  امل�شلمني  من  ال�شاحقة  الغالبية 
با�شم  امل��ت��ط��رف  ل����الإره����اب  ه����دف  اأول  ه���م 

•• بريوت-اأ ف ب:

حذر رئي�س الوزراء اللبناين �شعد احلريري 
الفرن�شي  ال��ي��م��ني  م��ر���ش��ح��ة  ل��ق��ائ��ه  خ���الل 
املتطرف لالنتخابات الرئا�شية مارين لوبن 
اأم�����س يف ب���ريوت م��ن اخل��ل��ط ب��ني الإ�شالم 

والإرهاب.
وقال احلريري امام لوبن وفق بيان اأ�شدره 
مكتبه ان اخلطاأ الأكرب هو اخللط الطائ�س 
ال�����ذي ن�����ش��ه��ده يف ب��ع�����س و���ش��ائ��ل الإع�����الم 
واخل��ط��اب��ات ب��ني الإ����ش���الم وامل�����ش��ل��م��ني من 

له.  املواجهني  اأول  الواقع  يف  لأنهم  الدين، 
لوبن  اع��رب��ت  ب��احل��ري��ري،  اجتماعها  واث���ر 
ب��ل��ق��اء رئي�س  ����ش���روره���ا  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني ع���ن 
م�شركة  قوا�شم  وج���ود  اىل  لف��ت��ة  ال����وزراء 
معه يف ما يت�شل بالأزمة ال�شورية وخ�شو�شا 
حول ال�شرورة امللحة جلمع كل الدول التي 
حول  وداع�����س   لالأ�شولية  الت�شدي  ت��ري��د 

طاولة واحدة.
وت����دارك����ت ل��دي��ن��ا خ���الف���ات ح����ول ع����دد من 
اح���دا، ورمب��ا هي  النقاط وه��ذا ل يفاجىء 
مرتبطة بالو�شع اجلغرايف لكل من بلدينا.

•• عوا�صم-وكاالت:

هرت�شوغ  يت�شحاق  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  امل��ع��ار���ش��ة  زع��ي��م  ع��ن  م��ع��اري��ف  �شحيفة  نقلت 
اتهامه لنتنياهو باإ�شاعة فر�شة تاريخية لتغيري ال�شرق الأو�شط، لأنه هرب من 
اإنه اأجرى مفاو�شات �شرية مع نتنياهو عقب تلك  ا�شتحقاقاتها. وقال هرت�شوغ 
الإ�شرائيلي،  احلكومي  الئتالف  تو�شيع  مباحثات  �شمن  نتائجها  جلعل  القمة، 
لكن نتنياهو مل يوا�شل النقا�س. واأ�شاف اأن الزعماء الذين حتدث معهم نتنياهو 
خالل هذه القمة مل يثقوا به، وكانوا يطلبون من هرت�شوغ الدخول يف الئتالف 
احلكومي لأنه ل ميكنهم العتماد فقط على نتنياهو. واأكد اأنه اتفق مع نتنياهو 
من  والنتهاء  الفل�شطينيني،  عن  النف�شال  اأهمها  م��ب��ادئ،  خم�شة  على  اآن���ذاك 
التجمعات  خ��ارج  ال�شتيطان  ووق��ف  الغربية،  ال�شفة  يف  الفا�شل  اجل���دار  بناء 
اأوقف هذه املباحثات.  اإقليمية، لكنه  اإىل مبادرة  ال�شتيطانية الكربى، والذهاب 
ونقلت معاريف عن وزيرة اخلارجية الإ�شرائيلية ال�شابقة ت�شيبي ليفني قولها اإن 
احلد الأق�شى الذي ميكن لنتنياهو تقدميه يف احللول الإقليمية هو ما ير�شى 
به اليمني الإ�شرائيلي بزعامة نفتايل بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي �شريكه 
عن  لالنف�شال  م�شتعد  غري  نتنياهو  اأن  ليفني  وت��رى  احلكومي.  الئ��ت��الف  يف 
بينيت مقابل جلب ال�شالم لل�شعب الإ�شرائيلي، “لذلك ما زلنا نقف يف املكان ذاته 

اليوم،  اإىل  زالت قائمة  اإقليمي ما  اإىل �شالم  التو�شل  منذ زمن طويل، وفر�شة 
ميونيخ  قمة  يف  بهم  التقيت  عرب  وم�شوؤولني  زعماء  من  اإليه  ا�شتمعت  ما  وهو 
لالأمن العاملي«. اىل ذلك، �شي�شبح بنيامني نتانياهو اول رئي�س وزراء ا�شرائيلي 
اي�شا  اآ���ش��ي��ا ت�شمل  تاريخية على  اط���ار ج��ول��ة  الرب��ع��اء يف  ا���ش��رال��ي��ا غ��دا  ي���زور 
�شنغافورة لكنه يواجه اي�شا احتجاجات �شعبية يف ا�شراليا ب�شبب �شيا�شته حيال 
الفل�شطينيني. و�شيلتقي نتانياهو رئي�س الوزراء ال�شرايل مالكومل تورنبول يف 
�شيدين. لكن جمموعة من �شتني م�شوؤول من قطاع العمال واكادمييني ورجال 
بعدم  ا�شراليا  تطالب  الثنني  ن�شرت  ر�شالة  وقعوا  �شابقني  و�شيا�شيني  اعمال 
الفل�شطينيني.  وتقمع  وترهب  ت�شتفز  �شيا�شته  ان  معتربين  نتانياهو  ا�شتقبال 
وجاء يف الر�شالة ان ا�شرائيل توا�شل حتدي كل دعوات المم املتحدة لكي تلتزم 
ومعاملتها  امل�شروعة  غ��ري  ال�شتيطان  ب�شيا�شة  يتعلق  م��ا  يف  ال���دويل  بالقانون 
لل�شعب الفل�شطيني.  ومن املقرر تنظيم تظاهرات يف ملبورن وكانبريا و�شيدين 
خالل الزيارة. ودعت الر�شالة اي�شا احلكومة ال�شرالية اىل اعادة تقييم دعمها 
“الحادي اجلانب” حلكومة نتانياهو. وتبنت ا�شرائيل هذا ال�شهر قانونا ي�شمح 
با�شتمالك ارا�س خا�شة ميلكها فل�شطينيون �شيد ا�شرائيليون عليها مباين بدون 
ترخي�س �شواء لنهم لعدم علمهم انها ملكية خا�شة او لن ال�شلطات ال�شرائيلية 

�شمحت لهم بذلك.

احداث �شاحة تيننمان من تاريخه اي�شا

بعد ع�شرين عاما..نعم لدينغ..ولكن

�شانع املعجزة ال�شينية احلديثة

�شي جني بينغ.. يبتعد بتدرج عن مبدع ال�شالحات

رغم مكانته الر�صمية فان الزعيم احلايل للحزب
 ال�صيوعي ال�صيني يبتعد عنه ببطء وهدوء و�صمت

ازدواجية توجهه تقوم على ت�صجيع التنمية
 القت�صادية ويف نف�س الوقت دعم ال�صلطة ب�صتى الو�صائل

مورينو يتجه للفوز يف رئا�شة �لكو�دور 
•• كيتو-اأ ف ب:

تطوي الكوادور �شفحة من تاريخها بانتهاء عهد الرئي�س رافايل كوريا، 
لكن ا�شتمراريته موؤكدة على ما يبدو عرب ال�شراكي لينني مورينو الذي 

يقرب من الفوز من الدورة الوىل يف النتخابات الرئا�شية.
و�شيغادر رافايل كوريا املعروف ب�شعبيته الكبرية، و�شيا�شاته املثرية للجدل، 
لكنه  الجتماعية،  م�شاواة  ال��ال  فيه  وتقل�شت  احل��داث��ة  ع�شر  دخ��ل  بلدا 
ي�شهد حالة من ال�شتقطاب ويواجه ازمة اقت�شادية اي�شا. وهو لن ير�شح 

بعد ع�شر �شنوات يف احلكم وثالث وليات متتالية.
 85،52 بعد فرز  النتخابي  الوطني  املجل�س  ن�شرها  التي  النتائج  وتفيد 
على  غ(  ت   06،45(  01،45 ال�شاعة  يف  و���ش��درت  ال���ش��وات،  م��ن  باملئة 
مر�شح  مورينو  ال�شابق  الرئي�س  نائب  ان  للمجل�س،  الل��ك��روين  امل��وق��ع 
حتالف البالد احلاكم، ح�شل على 38،90 باملئة من ال�شوات الحد، يف 
مقابل امل�شريف ال�شابق غيريمو ل�شو الذي ينتمي اىل حركة خلق الفر�س 

املحافظة وح�شل على 28،50 باملئة من ال�شوات.
واكد مورينو و�شط هتافات ح�شد م�شرور، يف مقر حزبه م�شاء الحد يف كيتو 
�شننت�شر يف هذه املعركة. وللفوز من الدورة الوىل لالنتخابات، يفر�س 
ان يح�شل مر�شح حتالف البالد الذي يعترب اكر ميال اىل امل�شاحلة من 
رئي�شه، على اربعني باملئة من ا�شوات الناخبني على الأقل ويتقدم بفارق 

ع�شر نقاط على املر�شح الذي يليه.
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وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�س والحذية واغطية الرا�س
الواق�عة بالفئة: 25

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�شم مالك العالمة:  �س. زانيري �شا�س.
ا�شم املتنازل له: �س. زد ريتيل     

مه�نته:  التجارة و ال�شناعة
جن�شيته: فرن�شا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/01/23  

تاريخ التا�شري يف ال�شجل:    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة الت�سجيل التجاري
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 141643                  بتاريخ: 2010/04/25
امل�شجلة حتت رقم:                             بتاريخ: 2011/01/31

با�ش��م: �س. زانيري �شا�س                  
وعنوانه:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�س والحذية واغطية الرا�س
الواق�عة بالفئة: 25

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�شم مالك العالمة:  �س. زانيري �شا�س.
ا�شم املتنازل له: �س. زد ريتيل     

مه�نته:  التجارة و ال�شناعة
جن�شيته: فرن�شا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/01/23  

تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة الت�سجيل التجاري
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2012/06/20  املودعة حتت رقم: 175440 
بتاريخ: 2013/11/25 امل�شجلة حتت رقم: 

با�ش��م: �س. زانيري �شا�س                  
وعنوانه:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اخلوامت،  ال��ق��الئ��د،  ال���ش��اور،  ال�شاعات،  الدقيقة،  ال��وق��ت  قيا�س  واأدوات  ال��وق��ت  قيا�س  اأدوات  جم��وه��رات، 
ال�شال�شل، املجوهرات املعلقة، القراط، امليداليات، دبابي�س للزينة، �شاعات منبهة

الواق�عة بالفئة: 14
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تنازل رقم:  1 
ا�شم مالك العالمة:  �س. زانيري �شا�س.

ا�شم املتنازل له: �س. زد ريتيل     
مه�نته:  التجارة و ال�شناعة

جن�شيته: فرن�شا
عنوان وحمل اقامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا

تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/01/23  
تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة الت�سجيل التجاري
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2012/06/20  املودعة حتت رقم: 175441 
بتاريخ: 2013/11/25 امل�شجلة حتت رقم: 

با�ش��م: �س. زانيري �شا�س                  
وعنوانه:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املنتجات  الت�شوق، حقائب �شفرية، حقائب، حقائب )اأكيا�س واجربة( جلدية للتعبئة،  اأكيا�س  اليد،  حقائب 
�شناديق  نفي�شة،  معادن  من  لي�شت  نقود  حمافظ  والأوراق،  للوثائق  م�شطحة  جلدية  حمافظ  اجللدية، 
ال�شرة  والأوراق،  للوثائق  �شغرية  حقائب  )حمافظ(،  بطاقات  حامالت  �شيور،  مدر�شية،  حقائب  ال�شفر، 

املحمولة لالأطفال امل�شنوعة من القما�س
الواق�عة بالفئة: 18

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�شم مالك العالمة:  �س. زانيري �شا�س.
ا�شم املتنازل له: �س. زد ريتيل     

مه�نته:  التجارة و ال�شناعة
جن�شيته: فرن�شا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/01/23  

تاريخ التا�شري يف ال�شجل:    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة الت�سجيل التجاري
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2012/06/20  املودعة حتت رقم: 175442 
بتاريخ: 2013/11/25 امل�شجلة حتت رقم: 

با�ش��م: �س. زانيري �شا�س                  
وعنوانه:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

      بيا�شات )اغطية لل�شرير(، بيا�شات احلمام، اغطية لل�شرير، اغطية من الزغب، حلافات ال�شرير، بيا�شات 
للموائد

الواق�عة بالفئة: 24
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تنازل رقم:  1 
ا�شم مالك العالمة:  �س. زانيري �شا�س.

ا�شم املتنازل له: �س. زد ريتيل     
مه�نته:  التجارة و ال�شناعة

جن�شيته: فرن�شا
عنوان وحمل اقامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا

تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/01/23  
تاريخ التا�شري يف ال�شجل:    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة الت�سجيل التجاري
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2012/06/20  املودعة حتت رقم: 175443 
بتاريخ: 2013/11/25 امل�شجلة حتت رقم: 

با�ش��م: �س. زانيري �شا�س                  
وعنوانه:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

مالب�س، مالب�س داخلية، مالب�س داخلية للن�شاء، مالب�س ا�شتحمام، جوارب، اثواب �شيقة، بيجامات، ف�شاتني 
النوم، مباذل ا�شتحمام، او�شحة، احزمة جلدية )مالب�س(، اغطية الرا�س، قبعات، لبا�س القدم

الواق�عة بالفئة: 25
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تنازل رقم:  1 
ا�شم مالك العالمة:  �س. زانيري �شا�س.

ا�شم املتنازل له: �س. زد ريتيل     
مه�نته:  التجارة و ال�شناعة

جن�شيته: فرن�شا
عنوان وحمل اقامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا

تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/01/23  
تاريخ التا�شري يف ال�شجل:   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة الت�سجيل التجاري
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2012/06/20  املودعة حتت رقم: 175444 
بتاريخ: 2014/12/25 امل�شجلة حتت رقم: 

با�ش��م: �س. زانيري �شا�س                  
وعنوانه:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اربطة ال�شعر، الدبابي�س
الواق�عة بالفئة: 26

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�شم مالك العالمة:  �س. زانيري �شا�س.
ا�شم املتنازل له: �س. زد ريتيل     

مه�نته:  التجارة و ال�شناعة
جن�شيته: فرن�شا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/01/23  

تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة الت�سجيل التجاري
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2012/06/20  املودعة حتت رقم: 175445 
بتاريخ: 2013/11/25 امل�شجلة حتت رقم: 

با�ش��م: �س. زانيري �شا�س                  
وعنوانه:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اللعب واأدوات اللعب، دمى، دمى الدببة، العاب لينة
الواق�عة بالفئة: 28

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�شم مالك العالمة:  �س. زانيري �شا�س.
ا�شم املتنازل له: �س. زد ريتيل     

مه�نته:  التجارة و ال�شناعة
جن�شيته: فرن�شا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/01/23  

تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة الت�سجيل التجاري
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2001/08/28  املودعة حتت رقم: 44041 
بتاريخ: 2003/02/01 امل�شجلة حتت رقم: 

با�ش��م: �س. زانيري �شا�س                  
وعنوانه:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اغطية  ال�شيقة،  املالب�س  اجل���وارب،  الأح��ذي��ة،  الأط��ف��ال،  مالب�س  الداخلية،  واملالب�س  ع��ام  ب�شكل  املالب�س 
الرا�س، القبعات، الطواقي

الواق�عة بالفئة: 25
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تنازل رقم:  1 
ا�شم مالك العالمة:  �س. زانيري �شا�س.

ا�شم املتنازل له: �س. زد ريتيل     
مه�نته:  التجارة و ال�شناعة

جن�شيته: فرن�شا
عنوان وحمل اقامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا

تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/01/23  
تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة الت�سجيل التجاري
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 82188                  بتاريخ: 2006/06/24م
امل�شجلة حتت رقم:                           بتاريخ: 2007/04/25

با�ش��م: �س. زانيري �شا�س                  
وعنوانه:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�س، الأحذية، اأغطية الراأ�س
الواق�عة بالفئة: 25

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�شم مالك العالمة:  �س. زانيري �شا�س.
ا�شم املتنازل له: �س. زد ريتيل     

مه�نته:  التجارة و ال�شناعة
جن�شيته: فرن�شا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/01/23  

تاريخ التا�شري يف ال�شجل:   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة الت�سجيل التجاري
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
لت�شجيل العالمة التجارية التالية :            

املودعة حتت رقم 256256     بتاريخ : 2016-07-04
با�شم   :  كونيا �شيكري �شانايي يف تيكاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بي�شيهري يولو اوزري مركز كونيا / تركيا
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 30

النب و ال�شاي والكاكاو و ال�شكر و القهوة الإ�شطناعية، و الأرز و التابيوكا و ال�شاغو ، الدقيق 
و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، ع�شل 
النحل والع�شل الأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل و ال�شل�شات )التوابل( 

، البهارات ، الثلج .
احكر  على  ب�شكل مميز  بخط  باحرف لتينية  Miniki  مكتوبة  الكلمة    : العالمه  و�شف 

خلفية برتقالية  
ال�شراطات:

 على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، او ار�شاله بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
لت�شجيل العالمة التجارية التالية :  

املودعة حتت رقم 256257     بتاريخ : 2016-07-04
با�شم   :  كونيا �شيكري �شانايي يف تيكاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بي�شيهري يولو اوزري مركز كونيا / تركيا
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 30

النب و ال�شاي والكاكاو و ال�شكر و القهوة الإ�شطناعية، و الأرز و التابيوكا و ال�شاغو ، الدقيق 
و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، ع�شل 
النحل والع�شل الأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل و ال�شل�شات )التوابل( 

، البهارات ، الثلج .
و�شف العالمه :  الكلمة TATKRAK مكتوبة باحرف لتينية 

ال�شراطات:
 على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، او ار�شاله بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
لت�شجيل العالمة التجارية التالية : 

املودعة حتت رقم 256259      بتاريخ: 2016-07-04
با�شم   :  كونيا �شيكري �شانايي يف تيكاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بي�شيهري يولو اوزري مركز كونيا / تركيا
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 30

النب و ال�شاي والكاكاو و ال�شكر و القهوة الإ�شطناعية، و الأرز و التابيوكا و ال�شاغو ، الدقيق 
و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، ع�شل 
النحل والع�شل الأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل و ال�شل�شات )التوابل( 

، البهارات ، الثلج .
و�شف العالمه :  الكلمة Torku Caramilk مكتوبة باحرف لتينية 

ال�شراطات:
 على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، او ار�شاله بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم 256260      بتاريخ: 2016-07-04
با�شم   :  كونيا �شيكري �شانايي يف تيكاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بي�شيهري يولو اوزري مركز كونيا / تركيا
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 30

النب و ال�شاي والكاكاو و ال�شكر و القهوة الإ�شطناعية، و الأرز و التابيوكا و ال�شاغو ، الدقيق 
و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، ع�شل 
النحل والع�شل الأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل و ال�شل�شات )التوابل( 

، البهارات ، الثلج .
و�شف العالمة: الكلمة TORKU DAVET مكتوبة باأحرف لتينية 

ال�شراطات:
 على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، او ار�شاله بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  208961      بتاريخ :2014/4/1       
با�ش������م : ال�شيد/رامكري�شنان ماثيالجان رامكري�شنان
العنوان: :31201 ، عجمان – المارات العربية املتحدة

املنتجات/اخلدمات :
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة ال�شطناعية؛الأرز؛ التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ال�شكر؛ ع�شل النحل والع�شل الأ�شود؛ اخلمرية 

وم�شحوق اخلبيز؛امللح ؛ اخلردل؛ اخلل وال�شل�شات(التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواقعة بالفئة: 30   

ا�شفلها خط رفيع ويعلوها خط مموج  Aryaa مكتوبة بخط فني مميز ومن  العبارة    : العالمة  و�شف 
ميثل �شكل جزء من تالل ور�شم يف منحدرها �شكل نبتة بها ثالثة �شنابل ويلتقي اخلط املموج باجلزء المين 

العلوي من ال�شكل ال�شدا�شي الذي يحوي عنا�شر العالمة والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��راطات : دون ا�شراط،

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261753      بتاريخ : 2016/10/22
با�ش������م : ال�شيد/ جوين لني 

العنوان: �س.ب 300999 ، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

م�شتح�شرات �شيدلنية وبيطرية، م�شتح�شرات �شحية لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة لالإ�شتعمال 
الطبي اأو البيطري واأغذية للر�شع والأطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�شان واحليوان؛ ل�شقات ومواد 
�شماد، مواد ح�شو الأ�شنان و�شمع طب الأ�شنان، مطهرات، م�شتح�شرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�شارة، 

مبيدات فطريات ومبيدات اأع�شاب..
و�شف العالمة :5   

ور�شم  مميزة  بطريقة  وكل  �شينية  عبارات  باعالها  كتب   WATER SECRET الالتينية  العبارة 
باعلى ذلك �شكل قطرة ماء بطريقة مميزة وكل بطريقة مميزة والكل ببطريقة مميزة.

ال�ش��راطات : دون ا�شراط،
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261752       بتاريخ : 2016/10/22
با�ش������م : ال�شيد/ جوين لني 

العنوان: �س.ب 300999 ، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

م�شتح�شرات  املالب�س،  وك��ي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اأخ���رى  وم���واد  الأقم�شة  تبيي�س  م�شتح�شرات 
غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي  و�شقل  تنظيف 

)لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.
و�شف العالمة :3    

العبارة الالتينية WATER SECRET كتب باعالها عبارات �شينية وكل بطريقة مميزة 
ور�شم باعلى ذلك �شكل قطرة ماء بطريقة مميزة وكل بطريقة مميزة والكل ببطريقة مميزة.

ال�ش��راطات : دون ا�شراط،
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 90978  

با�ش�������م: �س. املنتدى لقطع غيار ال�شيارات )�س.ذ.م.م(

الرقة غ��رب- دبي - ���س.ب :4263 هاتف: 2221182  فاك�س:  دي��رة،  وعنوانه: 

2223616  - المارات العربية املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )89716(  بتاريخ:2008/06/19

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2017/02/25       وحتى تاريخ : 2027/02/25 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950
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عربي ودويل
ح�شيلة �عتد�ء مقدي�شو ترتفع �ىل 39 قتيال 

•• مقدي�صو-اأ ف ب:

ب�شيارة  الح��د  انتحاري  نفذه  ال��ذي  الع��ت��داء  �شحايا  ح�شيلة  ارتفعت 
مفخخة يف تقاطع طرقات مزدحم بالعا�شمة ال�شومالية اىل 39 قتيال، 

بح�شب ما علم ام�س من اجهزة الطوارئ.
وقال عبد الرحمن ادم رئي�س ق�شم اجهزة ال�شعاف يف مقدي�شو قتل 39 

�شخ�شا وا�شيب 27 اآخرون بجروح .
وكانت ح�شيلة �شابقة ا�شارت اىل مقتل 20 �شخ�شا. ومل تتنب اي جهة 
العتداء حتى الن لكن تنظيم ال�شباب املجاهدين املنتمي للقاعدة معتاد 

على تنفيذ مثل هذه الهجمات يف مقدي�شو. 
ووقع العتداء يف اليوم ذاته الذي هدد فيه التنظيم املتطرف ب�شن حرب 

ل هوادة فيها على الرئي�س ال�شومايل اجلديد حممد عبد اهلل حممد 
وحكومته، بح�شب موقع �شايت المريكي املتخ�ش�س يف اخبار املجموعات 

املتطرفة.
وقال القيادي يف تنظيم ال�شباب ال�شيخ ح�شن يعقوب علي يف كلمة عرب 
اذاعة مرتبطة بالتنظيم ان الرئي�س ال�شومايل يعترب اخطر من �شابقيه 

ب�شبب انه ميلك جن�شية مزدوجة �شومالية وامريكية.
الرئي�س  ان��ت��خ��اب  منذ  مقدي�شو  يف  احل��ج��م  ب��ه��ذا  الول  ه��و  والع���ت���داء 
اجلديد يف 8 �شباط فرباير. وعر�س الرئي�س اجلديد مكافاة بقيمة مئة 

الف دولر عن اي معلومات عن منفذي العتداء. 
وع�شابات  قبلية  ملي�شيات  ب��ني  والعنف  الفو�شى  يف  ال�شومال  وغ��رق 

اجرامية وجمموعات ا�شالمية متطرفة، منذ نحو ثالثة عقود.

هيومن ر�يت�س: د�ع�س يعذب ويزوج عر�قيات ق�شرً� 
•• لندن-وكاالت:

داع�س  تنظيم  م��ن  مقاتلني  اإن  ووت�����س  راي��ت�����س  هيومن  منظمة  ق��ال��ت 
الإرهابي يحتجزون ب�شكل تع�شفي ن�شاء وفتيات عربيات �شنيات باملناطق 
بالعراق، وي�شيئون معاملتهن ويعذبونهن ويتزوجونهن  اخلا�شعة لهم 
ق�شرا.  ونقلت املنظمة يف تقرير ن�شرته ام�س رواي��ات عن ن�شاء �شنيات 
�شمن ما اعتربته اأوىل حالت تتمكن من توثيقها �شد ن�شاء من العرب 
الأو�شط  ال�شرق  ق�شم  نائبة مديرة  فقيه  ملى  وقالت  العراق.   يف  ال�شنة 
يف املنظمة ُيعرف القليل عن العتداءات اجلن�شية �شد الن�شاء العربيات 
ال�شلطات  ب��اأن تقوم  ن��اأم��ل  داع�����س.   ال��الت��ي يع�شن حت��ت حكم  ال�شنيات 
املحلية واملجتمع الدويل ببذل كل ما يف و�شعهم لتقدمي الدعم الالزم 

املا�شي  ال�شهر  قابلت  اأن��ه��ا  املنظمة  وذك���رت  ال�شحايا.  م��ن  لفئة  لهذه 
اإن التنظيم اعتقلهن العام املا�شي لفرات ت��راوح بني  اأرب��ع ن�شاء قلن 
التنظيم، وهو  اأحد مقاتلي  اإن  ام��راأة خام�شة  اأيام و�شهر، وقالت  ثالثة 
ابن عمها، اأجربها على الزواج منه، وقالت �شاد�شة اإن مقاتلي التنظيم 
دمروا منزلها عقابا على هرب زوجها منهم وحاولوا الزواج منها ق�شرا. 
ونقلت املنظمة عن اإحدى ال�شحايا القول اإنها حاولت الفرار من مدينة 
احلويجة مع اأطفالها الثالثة وجمموعة كبرية من العائالت الأخرى 
باملجموعة  التنظيم  واأم�شك مقاتلو  املا�شي،  العام  ني�شان من  اأبريل  يف 
واحتجزوا خم�شني امراأة منهم يف منزل مهجور، وقالت املراأة اإن مقاتال 
اغت�شبها ب�شكل يومي طيلة ال�شهر التايل اأمام اأطفالها، وذكرت اأن ن�شاء 

اأخريات حمتجزات تعر�شن على الأرجح لالغت�شاب. 

احلريق  اأّن  �صرا  يعد  مل      
الليبي بات يهدد دول اجلوار 
يف حال ا�صتمراره، وان دول 
كثفت  الأ�ــصــا�ــصــيــة  اجلـــوار 
الأخرية  الآونة  يف  جهودها 
رجل  دور  ولعب  ملحا�صرته 
تداعياته  لـــدرء  املــطــافــئ 
عليها وعلى جممل املنطقة، 
على  الليبيني  ومــ�ــصــاعــدة 
القاتلة  الأزمة  من  اخلروج 

التي تردوا فيها.

   وق��د وّق��ع اأم�����س الث��ن��ني وزراء 
وم�شر  واجلزائر  تون�س  خارجية 
التون�ش���ي  ال���رئ���ي�������س  ب��ح�����ش��ور 
الباجي قائ����د ال�ش����ب�شي يف ق��ش���ر 
ق��رط��اج، اإع����الن ت��ون�����س ال����وزاري 
ال�شيا�شية  ال��ت�����ش��وي��ة  ل��دع�����������������م 
جت�شيدا  ل���ي���ب���ي���ا،  يف  ال�������ش���ام���ل���ة 
اأع��ل��ن عنها قائد  ال��ت��ي  ل��ل��م��ب��ادرة 
عرب  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ل��ل��ح��ل  ال�شب�شي 
وامل�شاحلة  ال�������ش���ام���ل  احل���������وار 

الوطنية يف ليبيا.
   وي��ن�����س الت���ف���اق ع��ل��ى حتقيق 
اإق�شاء  دون  ال�شاملة  امل�شاحلة 
يف اإطار احلوار والتم�شك بوحدة 
خارجي  تدخل  اأي  ورف�����س  ليبيا 
الداخلية  ال�شوؤون  يف  ع�شكري  اأو 

الليبية.
    ويقر التفاق التم�شك ب�شيادة 
الدولة الليبية ووحدتها الرابية 
وحيد  كمخرج  ال�شيا�شي  واحل��ل 
قاعدة  ع���ل���ى  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ل����الأزم����ة 
املوّقع  الليبي  ال�شيا�شي  الت��ف��اق 
 17 يف ال�����ش��خ��ريات امل��غ��رب��ي��ة يف 
اإطارا  باعتباره   ،2015 دي�شمرب 
مرجعيا، اإ�شافة اإىل التفاق على 
التوافقية  الق��راح��ات  م�شاندة 

لالأطراف الليبية.
البلدان  واتفق وزراء خارجية      
ال�����ث�����الث، وف������ق ن�������س الإع�������الن 
اأي حل  رف�������س  ع��ل��ى  ال���������وزاري، 
الليبية  الأزم����������ة  يف  ع�������ش���ك���ري 
ال�شوؤون  يف  خ��ارج��ي  ت��دخ��ل  واأي 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ب��اع��ت��ب��ار اأن 
بني  اإل  ت����ك����ون  ل�����ن  ال���ت�������ش���وي���ة 
الت�شديد  م��ع  الليبية،  الأط����راف 
جميع  احل�������وار  ي�����ش��م  اأن  ع���ل���ى 

الليبيني مهما كانت انتمائهم.
وك���ان وزراء خ��ارج��ي��ة تون�س       
اجتمعوا  ق��د  وم�����ش��ر واجل���زائ���ر، 
منذ الأحد ، مبقر وزارة ال�شوؤون 
وتطرق  ال��ت��ون�����ش��ي��ة.  اخل���ارج���ي���ة 
نتائج  اإىل  ال��������وزاري  الج���ت���م���اع 
التي  وامل���ب���اح���ث���ات  الت���������ش����الت 
اأجرتها الدول الثالث مع خمتلف 

الأطراف الليبية.

روؤ�شاء  جتمع  اجلزائر  يف  ثالثية 
تتويجا  ت���ك���ون  ال���ث���الث  ال������دول 

لنجاح هذه املبادرة.
اخلارجي�����ة  وزي�����������������ر  وق������ال     
م�شاهل،  الق�����ادر  عبد  اجلزائري 
توقيع  بعد  �شحفي�����ة  ن�����دوة  يف 
اإع��������الن ت���ون�������س ال����������وزاري حلل 
م�ش������تقبل  اأّن  الليبي����ة  الأزم�������ة 
ل��ي��ب��ي��������ا ي��ه��م ال��ل��ي��ب��ي��ني ق��ب��ل كل 

�شيء.
اأّن اجلزائر مع حوار      واأ���ش��اف 
�شغط  اأي  ع��ن  بعيدا  ليبي  ليبي 

واأي تدخل اجنبي.
الدول  دور  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  ك��م��ا      
احل����وار بني  ت�شهيل  ه��و  ال��ث��الث 
معنيون  نحن  م�شيفا  الليبيني، 
البلد  ه���ذا  و���ش��الم��ة  ب��ا���ش��ت��ق��رار 

لأ�شباب عديدة.
للجزائر  اأّن  م�شاهل  واأ���ش��اف     
مع  كبرية  ح��دود  وم�شر  وتون�س 
ليبيا وان وجود جماعات اإرهابية 
املنظمة  اجل����رمي����ة  وع�������ش���اب���ات 
البلدان  �شي�شكل خطرا على امن 
اأّن احلوار الليبي  الثالث، موؤكدا 
تاأ�شي�س  ل�����ش��م��ان  ي���اأت���ي  ال��ل��ي��ب��ي 
وعادلة،  ق��وي��ة  ليبية  م��وؤ���ش�����ش��ات 
م�شريا اأّن اليوم نعي�س جتارب يف 
اأو عدم  اأّن �شعف  تثبت  منطقتنا 
وجود موؤ�ش�شات يفتح املجال لنمو 

الإرهاب.
    و�شدد م�شاهل على اأّن الليبيني 
ب��ح��اج��ة مل��راف��ق��ة ون��ح��ن كجريان 
اإخواننا  ن��راف��ق  اأن  ال��واج��ب  م��ن 
الليبيني، معتربا اأّن اإعالن تون�س 
الليبي  ل��ل�����ش��ع��ب  ر����ش���ال���ة  ي��ع��ت��رب 
اإن  م��ف��اده��ا  ال����دويل  وللمجتمع 
للتنمية  ب��ح��اج��ة  امل��ن��ط��ق��ة  دول 

والندماج..
    واأ������ش�����ار ال����وزي����ر اجل����زائ����ري 
دور  ل��ه��ا  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأّن  اإىل 
حم�������وري ل���ت�������ش���وي���ة الأزم����������ة يف 
عملت  الثالث  ال��دول  وان  ليبيا، 
هدفه����م  وان  واح�����د  ك��ف��ري�����������������ق 
هو  ليبيا  ا���ش��ت��ق��رار  لن  واح�����������������د 
ا�شتقرار و�شالمة الدول الثالث، 
و�شنحاربه،  الره���اب  ع��دون��ا  واأّن 
ال�شيا�شي  الت��ف��اق  اأّن  مو�ش�����حا 
قرانا  لي�س  ال�شخريات  املوقع يف 

وميكن تعديله.

     وت��ع��م��ل ال����دول ال��ث��الث على 
الدولة  موؤ�ش�شات  وح���دة  �شمان 
عليها  املن�شو�س  املدنية  الليبية 
يف  واملتمثلة  ال�شيا�شي  التفاق  يف 
املجل�س الرئا�شي وجمل�س النواب 
الليبية،  للدولة  الأعلى  واملجل�س 
اجلي�س  وح�����دة  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ 

الليبي للقيام بدوره الوطني.
    وتال وزير اخلارجية التون�شي 
خمي�س اجلهيناوي ن�س الإعالن 

م�شاعدة  اأج������ل  م����ن  ال�����ش��ب�����ش��ي 
اإيجاد  ع��ل��ى  ال��ل��ي��ب��ي��ني  الأ����ش���ق���اء 
لت�شوية  مت��ّه��د  ل��ل��ح��وار  اأر���ش��ي��ة 
البلد  ه����ذا  ���ش��ام��ل��ة يف  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 

ال�شقيق.
بلديهما  ال����ت����زام  اأّك��������دا  ك���م���ا      
والعمل  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  مب���وا����ش���ل���ة 
امل�����ش��رك م���ع ت��ون�����س ل��ل��ت��ق��دم يف 
هذه املبادرة واأبديا حر�شهما على 
قمة  لعقد  النجاح  اأ�شباب  توفري 

الثالث  ال��دول  لروؤ�شاء  الجتماع 
ق����ب����ل ع����ق����د ق����م����ة ث����الث����ي����ة يف 

اجلزائر.
   ك��م��ا اأك���د اجل��ه��ي��ن��اوي ع��ل��ى اأّن 
�شيكون  ال�����وزاري  ت��ون�����س  اإع����الن 
بني  احل��وار  لتعزيز  الأر�شية  هو 
وفق  الليبية  الأط�����راف  خمتلف 
حتديدها  �شيتم  زم��ن��ي��ة  رزن���ام���ة 
لحقا م�شريا اإىل اأّن امل�شري خليفة 

حفر �شيزور تون�س قريبا.

الذي اأ�شار اإىل اأّن تون�س احت�شنت 
تون�س  م�����ن  ب�����دع�����وة  اج���ت���م���اع���ا 
للعودة  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات  لتقريب 
تباين  ت��وا���ش��ل  ظ���ل  ل��ل��ح��وار يف 
اتفاق  تنفيذ  اأعاقت  التي  املواقف 

ال�شخريات.
ان����ه  اجلهين����اوي  واأ�ش�����اف      
الثالث  ال�����دول  موا�شلة  ت��ق��رر 
الأطراف  خمتلف  مع  جهوده�����ا 
خمرجات  ورف�������������������ع  ال��ل��ي��ب��ي�����������������ة 

ه��ت��م ال���ذي���ن ���ش�����������������ي��ج��دون احلل 
وهن������اك  �ش���يقررونه  م��ن  وه���م 
ال�شيا�ش������ي  التف���������اق  يف  ال��ي��ات 
ت�شمح  ويف خمرجات حوار م�شر 

بذلك.
    م����ن ج��ان��ب��ه��م��ا، ع�����رّب وزي�����را 
وم�شر  اجلزائر  من  كّل  خارجية 
التون�شي  للرئي�س  �شكرهما  ع��ن 
على ه��ذه امل��ب��ادرة ودع��م بلديهما 
يبذلها  التي  باجلهود  ونّوها  لها 

   واأ����ش���اف اجل��ه��ي��ن��اوي ق��ائ��ال : 
هذه  م��ع  �شنتوا�شل  ب��داي��ة  ه���ذه 
الأطراف كل على حدة و�شنحاول 
اإقناعها للو�شول للحوار، م�شريا 
بني  قمة ثالثية  �شتعقد  ان��ه  اإىل 
روؤ�شاء الدول الثالث يف اجلزائر 

يحدد موعدها لحقا.
اإىل  اجلهين���اوي  اأ�ش�����ار  كم����ا      
يبق������ى  الأ���ش��������������ا���ش��ي  ال��ه��دف  اأّن 
الليبيني  وان  ال���ظ���روف  ت��ام��ني 

ال�شب�شي ي�شتقبل وزراء خارجية م�شر وتون�س واجلزائر اعالن تون�س

الهدف حل �صيا�صي على قاعدة التفاق 
ال�صيا�صي الليبي املوّقع يف ال�صخريات املغربية

 رفع خمرجات الجتماع لروؤ�صاء الدول 
الثالث قبل عقد قمة ثالثية يف اجلزائر

عبد القادر م�شاهل يوقع با�شم اجلزائر �شباق �شد ال�شاعة تخو�شه الدول الثالث

�شامح �شكري يوقع با�شم م�شر خمي�س اجلهيناوي با�شم تون�س

�لت�شوية لن تكون �إل بني �لأطر�ف �لليبية على �أن ي�شم �حلو�ر جميع �لليبيني مهما كان �نتمائهم

وقعه وزراء خارجية تون�س وم�صر واجلزائر:

�إعالن تون�س لدعم �لت�شوية �ل�شيا�شية �ل�شاملة يف ليبيا
وزير خارجية تون�س يوؤكد اأّن امل�صري خليفة حفرت �صيزور تون�س قريبا

وزير �خلارجية �جلز�ئري: �لليبيون بحاجة للم�شاندة للو�شول حلل �لأزمة

•• الفجر – تون�س   
عبد املجيد بن عمر
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يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
لت�شجيل العالمة التجارية التالية : 

املودعة حتت رقم 256262      بتاريخ: 2016-07-04
با�شم   :  كونيا �شيكري �شانايي يف تيكاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بي�شيهري يولو اوزري مركز كونيا / تركيا
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 30

النب و ال�شاي والكاكاو و ال�شكر و القهوة الإ�شطناعية، و الأرز و التابيوكا و ال�شاغو ، الدقيق 
و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، ع�شل 
النحل والع�شل الأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل و ال�شل�شات )التوابل( 

، البهارات ، الثلج .
و�شف العالمة: الكلمة Torku Enjoy مكتوبة باحرف لتينية 

ال�شراطات:
 على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، او ار�شاله بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
لت�شجيل العالمة التجارية التالية : 

املودعة حتت رقم 256261       بتاريخ: 2016-07-04
با�شم   :  كونيا �شيكري �شانايي يف تيكاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بي�شيهري يولو اوزري مركز كونيا / تركيا
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 30

النب و ال�شاي والكاكاو و ال�شكر و القهوة الإ�شطناعية، و الأرز و التابيوكا و ال�شاغو ، الدقيق 
و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، ع�شل 
النحل والع�شل الأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل و ال�شل�شات )التوابل( 

، البهارات ، الثلج .
و�شف العالمة :  الكلمة TORKU DELİDOLU مكتوبة باحرف لتينية 

ال�شراطات:
 على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، او ار�شاله بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
لت�شجيل العالمة التجارية التالية : 

املودعة حتت رقم 256271     بتاريخ: 2016-07-04
با�شم   :  كونيا �شيكري �شانايي يف تيكاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بي�شيهري يولو اوزري مركز كونيا / تركيا
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 30

النب و ال�شاي والكاكاو و ال�شكر و القهوة الإ�شطناعية، و الأرز و التابيوكا و ال�شاغو ، الدقيق 
و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، ع�شل 
النحل والع�شل الأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل و ال�شل�شات )التوابل( 

، البهارات ، الثلج .
و�شف العالمة: الكلمة TORKU FREMA مكتوبة باأحرف لتينية 

ال�شراطات:
 على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، او ار�شاله بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
لت�شجيل العالمة التجارية التالية : 

املودعة حتت رقم 256270       بتاريخ: 2016-07-04
با�شم   :  كونيا �شيكري �شانايي يف تيكاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بي�شيهري يولو اوزري مركز كونيا / تركيا
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 30

النب و ال�شاي والكاكاو و ال�شكر و القهوة الإ�شطناعية، و الأرز و التابيوكا و ال�شاغو ، الدقيق 
و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، ع�شل 
النحل والع�شل الأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل و ال�شل�شات )التوابل( 

، البهارات ، الثلج .
و�شف العالمة: الكلمة TORKU FESTA مكتوبة باأحرف لتينية 

ال�شراطات:
 على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، او ار�شاله بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  فرباير 2017 العدد 11950

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده     

فى الدعوى رقم  2016/123 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

عنوانه : بناية بنك راأ�س اخليمة - �شارع عمان - اإمارة راأ�س اخليمة 
املنفذ �شده : حميد ر�شا ار�شالن يزدان فر 

 عنوانه :  �شقة رقم 810 ، الطابق الثامن ، بنتيه حياه ريذدن�س ، �شارع ال�شيخ را�شد - اإمارة دبي
ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/3/8 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف 
البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى 
 )www.emiratesauction.ae( شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين�(
وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املدنية وعلى من يعتمد  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري 
ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل 
وامل�شروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان  على  الثمن  ع�شر  الزيادة  عن  هذه 

املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 168 - رقم املبنى : 1- ا�شم 
املبنى : لوفت�س - رقم العقار : L232 -  رقم الطابق : -L2 - امل�شاحة : 933 بالقدم املربع 

- مببلغ : 1460618 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم  2016/6 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ:  �شتاندرد ت�شاترد بنك 
عنوانه : بناية الفردان ، بردبي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �شده : 1- دارمندر ارامي�س تابو هارجي ، 2- رينو دارمندر هارجي 
 عنوانه : الفيال رقم )31( �شارع بامل جروفز )2( املرابع العربيه ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/3/8 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف 
البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى 
 )www.emiratesauction.ae( شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين�(
وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املدنية وعلى من يعتمد  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري 
ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل 
وامل�شروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان  على  الثمن  ع�شر  الزيادة  عن  هذه 

املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : 
عبارة عن عقار - نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�شفا 6- رقم الر�س 

: 1633 - امل�شاحة : 585.01 مر مربع ، مببلغ )4100000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا

رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

اعالن بيع  عقار بالن�سر       
فى الدعوى رقم  2016/123 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
عنوانه : بناية بنك راأ�س اخليمة - �شارع عمان - اإمارة راأ�س اخليمة 

املنفذ �شده : حميد ر�شا ار�شالن يزدان فر 
 عنوانه :  �شقة رقم 810 ، الطابق الثامن ، بنتيه حياه ريذدن�س ، �شارع ال�شيخ را�شد - اإمارة دبي

ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/3/8 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف 
البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى 
 )www.emiratesauction.ae( شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين�(
وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املدنية وعلى من يعتمد  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري 
ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل 
وامل�شروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان  على  الثمن  ع�شر  الزيادة  عن  هذه 

املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 168 - رقم املبنى : 1- ا�شم 
املبنى : لوفت�س - رقم العقار : L232 -  رقم الطابق : -L2 - امل�شاحة : 933 بالقدم املربع 

- مببلغ : 1460618 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر      

فى الدعوى رقم  2016/6 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ:  �شتاندرد ت�شاترد بنك 

عنوانه : بناية الفردان ، بردبي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �شده : 1- دارمندر ارامي�س تابو هارجي ، 2- رينو دارمندر هارجي 

 عنوانه : الفيال رقم )31( �شارع بامل جروفز )2( املرابع العربيه ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/3/8 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف 
البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى 
 )www.emiratesauction.ae( شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين�(
وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املدنية وعلى من يعتمد  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري 
ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل 
وامل�شروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان  على  الثمن  ع�شر  الزيادة  عن  هذه 

املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : 
عبارة عن عقار - نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�شفا 6- رقم الر�س 

: 1633 - امل�شاحة : 585.01 مر مربع ، مببلغ )4100000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا

رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00222/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03939/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده:�شيتي ديونز لالن�شاءات - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ:  احمد عبد الرحيم احمد العطار    
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

 1- اخالء املنفذ �شدها من العني املوؤجرة وت�شليمها لطالب التنفيذ خالية من ال�شواغل
2- الزام املنفذ �شدها بان توؤدي لطالب التنفيذ مبلغ وقدره 67.500 �شبعة و�شتني 
الف وخم�شمائة درهم ، قيمة بدل اليجار حتى 2016/7/19 وما ي�شتجد بعدها 

من بدل ايجار حتى تاريخ الخالء الفعلي للعني املوؤجرة 
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  احل��ك��م  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  2016/3977 جتاري ايجارات    
اىل املحكوم عليه :ربينه كوثر �شيد �شهاب الدين 

جمهولة حمل القامة  
يف  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  باملركز  الإبتدائية  الق�شائية  اللجنة  بان  نعلمكم 
2016/8/24  يف الدعوى املذكورة اع��اله   - حكما مبثابة احل�شوري ل�شالح / 

احمد م�شفي ح�شن اهلي ق�شي بالزامكم بالتي : 
بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية من �شواغلها 
كاأثر من اآثار احلكم بالإخالء مع الزامها ب�شداد مبلغ 71850 درهم ، متاأخرات 
التام بواقع مبلغ 127000  الجرة حتى 2016/5/24 وما ي�شتجد حتى الخالء 

درهم �شنويا وبالر�شوم وامل�شاريف. 
ال  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  ه��ذا احلكم قد �شدر  ك��ان  ومل��ا 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02000892017 / �سكني    
اىل املحكوم عليه :ندمي مالك 

جمهول حمل القامة  
بجل�شتها  حكمت  باملركز  الإبتدائية  الق�شائية  اللجنة  بان  نعلمكم 

2017/2/13 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح /كري�شتوفر جون او دونيل - ا�شرايل اجلن�شية 

اول : الزام املدعي عليه باإعادة التاأمني بقيمة 23.500 درهم 
ثانيا : بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

 وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد ال مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل 
لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 

�شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01198/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : احمد حممد �شيبان املهريي 
 مبا اأن املدعي : خمزن بيك العام   

اأق��ام �شدكم الدعوى 02/01198/2017/جت�����اري اي��ج��ارات ام��ام املركز  قد 
بطلب الزامكم بالتايل

جتديد عقد ايجار - ان املدعي عليه ميتنع عن جتديد العقد بدون مربر 
قانونا رغم انتهائه يف 2017/1/31 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
الحد  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
)اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام���ام  3.00م  ال�شاعة    2017/2/26 امل��واف��ق 
ال��ع��ا���ش��رة( ب��ال��دائ��رة الإب��ت��دائ��ي��ة وامل��ن��ع��ق��دة مب��ق��ر م��رك��ز ف�����س املنازعات 
اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00840/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : خالد دلجي لتجارة املواد الغذائية وامل�شروبات - �س ذ م م
مبا اأن املدعي : �شركة دهما للتجارة - ذ م م   

 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00840/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - وما ي�شتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/1/25 وحتى الخالء التام. 

للفرة من 2016/10/24  للماأجور  الأج��رة  �شداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان   - اخ��الء عقار 
وحتى 2017/1/24 فر�شد بذمته مبلغ 6320 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد 

او الإخالء يف 2016/11/30    
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرة من 2016/10/24 

وحتى 2017/1/24 و رغم اخطاره بالن�شر يف 2016/11/30  ميتنع عن ال�شداد.
الكهرباء واملياه ولبد من  ا�شتهالك  امللزم بقيمة  امل�شتاجر هو  ان  الزام بت�شليم م�شتندات - 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق 2017/2/26  يوم الحد  بالن�شر للح�شور بجل�شة  الق�شائية اعالنكم  اللجنة  وقررت 
ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
اىل ثالثة  امل�شافة  بتق�شري مدة  اأم��ر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  مركز ف�س 
اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من  فاأنت مكلف باحل�شور   . الن�شر  تاريخ  اي��ام من 

دفاع وم�شتندات 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00491/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : جيفري برين ا�شيلي�شتاين - وناتا�شا اجنيال ا�شيلي�شتاين  
مبا اأن املدعي : جهاد اني�س ح�شن عبا�س    

 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00491/2017 /�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
-مطالبة مالية - الزام املدعي عليه املوؤجر برد املبلغ للمدعية عن قيمة ر�شوم تو�شيل خدمة 

الكهرباء للفيال والتي قامت ب�شدادها وان املوؤجر هو امللزم امللزم بها. 
-مطالبة مالية - الزام املدعي عليه املوؤجر برد املبلغ للمدعية عن قيمة ان�شاء حديقة بالفيال 

بالتفاق مع املدعي عليه 
 - مطالبة مالية - الزام املدعي عليه املوؤجر برد املبلغ للمدعية عن قيمة 6 ا�شهر اليجار املدفوع م�شبقا
ف�شخ عقد ايجار �شاري - انها ا�شتاأجرت من املدعي عليه املاأجور املبني �شلفا وترغب يف ف�شخ 
العقد قبل انتهاء املدة لال�شباب التية : حيث ان الفيال حتتاج اىل الكثري من اعمال ال�شيانة 

ول ت�شلح لال�شتخدام وبها ا�شرار كثرية 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

  2017/2/26 املوافق  الحد  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة العا�شرة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  لديكم من  ما  وتقدمي  قانونا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف   . الن�شر  تاريخ  من 

وم�شتندات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر  

يف الإغفال  2017-14       
اىل املدعى عليه / حمود علي حمود الظاهري 

جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / قدرية علي حمود الظاهري 

قد اأقام �شدكم الإغفال 14 ال�شنة 2017 ايجارات امام املركز بطلب اإعادة 
النظر يف احلكم ال�شادر يف الدعوى البتدائية وتعديل القرار ال�شادر 
وا�شافة بند الزام املدعي عليه ب�شداد متاأخرات اليجار حتى الخالء 

التام والفعلي 
وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الحد 
املوافق 2017/2/26 ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )9( بالدائرة 
الإبتدائية واملنعقدة مبقر املركز مببنى دائرة الأرا�شي والأمالك دبي  
لنظر الدعوى ،  وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 
الن�شر.  فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�شتندات 
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00737/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08973/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : �شركة جرين ايبل للتنظيف اجلاف - فرع 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: ال�شويب للعقارات - �س ذ م م    
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية من ال�شواغل 
2- الزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره 8.666 درهم القيمة اليجارية للفرة من 
ا�شتجد من اجر من تاريخ 2016/11/5 وحتى  2016/9/5 ولغاية 2016/11/4 وما 

الخالء الفعلي باح�شار �شهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
3- الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 1.000 درهم غرامة ارجتاع ال�شيك. 

4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
اإنذار عديل بالن�سر                   

 رقم 2017/1144
املنذر : �صركة الحتاد العقارية - �س م ع - بوكالة املحامي / عبداهلل العو�صي 

املنذر اليه : امريالد فيت�س �صنرت )موؤ�ص�صة فردية(  ملك يوليا يولدا�صيوان - ا�صرتالية اجلن�صية 
ميثلها ال�صيد/ على الركابى - ا�صرتايل اجلن�صية - يحمل جواز �صفر رقم   N 5978684 )جمهول حمل القامة( 

الكاتب العدل         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ب�����داأت م��ن��اف�����ش��ات ب��ط��ول��ة جمل�س 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
والثالثة  للرجال   21 ال�  للجولف 
لل�شيدات والتي ت�شت�شيفها مملكة 
البحرين على مالعب النادي امللكي 
اللجنة  وتنظمها  للجولف  ف��ي��وز 
للجولف  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  التنظيمية 
ي�شارك   . ال�شنوية  اأجندتها  �شمن 
يف املناف�شات - التي افتتحها اللواء 
الف�شالة  اأحمد  بن  خليفة  الركن 
امللكية  املرا�شم والت�شريفات  رئي�س 
دول  م��ن��ت��خ��ب��ات   - ال���ب���ح���ري���ن  يف 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون وه���ي الإم�����ارات 
وقطر  عمان  و�شلطنة  وال�شعودية 
والكويت اإىل جانب البحرين البلد 
امل�شت�شيف وميثلهم اأكر من 45 
لع��ب��ا ولع��ب��ة وب��اإ���ش��راف وتنظيم 

الحتاد البحريني للجولف . 
بن �شقر  الركن علي  اللواء  وق��ال 
النعيمي رئي�س اللجنة التنظيمية 
يف   - التعاون  جمل�س  يف  للجولف 

للبطولة  التنظيمية  اللجنة  كلمة 
الريا�شية  ال��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه  اإن   -
اخلليجية تبعث يف النفو�س الفخر 
والعتزاز حيث تعد فر�شة لتبادل 
اخل���ربات والط����الع على خمتلف 

الذي  اله��ت��م��ام  ظ��ل  يف  امل�شتويات 
حتظى به لعبة اجلولف يف الدول 

امل�شاركة .
اللقاءات  ه�����ذه  اأن  اإىل  م�������ش���ريا 
التاآخي  روح  حتقيق  على  ت�شاعد 

ب�����ش��ورة �شادقة  وال��ت��ع��اون وت��ع��رب 
�شبابنا  واآم���������ال  ط���م���وح���ات  ع����ن 

اخلليجي املعطاء .
من جانب اآخر عقد اأم�س الجتماع 
الفني والتحكيمي لبطولة جمل�س 

عادل  بح�شور  للجولف  ال��ت��ع��اون 
ال��ف��ي��ا���س م��دي��ر ال��ب��ط��ول��ة ودعيج 
خليفة رئي�س جلنة احلكام وخالد 
ال�شام�شي اأمني عام احتاد المارات 
للجولف واأحمد اجله�شمي ممثل 

ممثل  البناي  وب��در  عمان  �شلطنة 
ب���ل���ح���ارث ممثل  ال���ك���وي���ت وع���ل���ي 
ممثل  روب���وت  وم��اي��ك��ل  ال�شعودية 
نظام  ع���ل���ى  الط�������الع  ومت  ق���ط���ر 
فيها  امل�شاركة  و���ش��روط  البطولة 

واع��ت��م��اد ك�����ش��وف��ات لع��ب��ي الدول 
امل�����ش��ارك��ة ح��ي��ث مي��ث��ل ك��ل دول���ة 4 
لعبني يف فئة الرجال و3 لعبات 

يف فئة الفتيات . 
امل�����ش��ارك��ني يف اجلولة  ت��وزي��ع  ومت 

البطولة  م��ن��اف�����ش��ات  م���ن  الأوىل 
وال�شيدات  ال��رج��ال  م�شتوى  على 
على جمموعات كل واحدة ت�شم 3 

لعبني �شواء.
للرجال  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  وي��ق��ع 
والتي  احل���دي���دي���ة  امل��ج��م��وع��ة  يف 
الأر�س  �شاحب   - البحرين  ت�شم 
وال�شيافة حامل اللقب - واملنتخب 
البطولة  و����ش���ي���ف   - ال���ق���ط���ري 
الأخرية - .. وميثلنا كل من خالد 
يو�شف ورا�شد حمود واأحمد �شكيك 

وحممد الهاجري.
اأم�����ا م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ل��ل�����ش��ي��دات ي��ق��ع يف 
وقطر  الكويت  منتخبي  جمموعة 
- يف رحلة الدفاع عن اللقب حيث 
يحمل الراية وطموحات املحافظة 
على الإجناز الأول بتاريخ اللعبة يف 
دولة الإم��ارات كل من رميا احللو 
اإىل  14 ربيعا بطلة اخلليج  ال�  ذو 
اخلليج  ثالثة  املرزوقي  تارا  جانب 

ومعها الالعبة حمدة ال�شويدي .

ف������ازت ط���ال���ب���ات م���در����ش���ة الإب�������داع 
النموذجية يف جميع الفئات باملركز 
الطائرة  الري�شة  بطولة  من  الأول 
ال�شيخة  ���ش��ال��ة  يف  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي 
ه��ن��د ب��ن م��ك��ت��وم ال��ري��ا���ش��ي��ة �شمن 
دورة  الثالثة من  الن�شخة  مناف�شات 
للطالبات  امل��در���ش��ي��ة  ل��الأل��ع��اب  دب��ي 
التي ينظمها جمل�س دبي الريا�شي 
بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية 
الب�شرية،  والتنمية  املعرفة  وهيئة 
التي انطلقت منت�شف �شهر فرباير 

اجلاري.
تتويج

قامت كاًل من فوزية فريدون مدير 
امل��راأة مبجل�س  ريا�شة  ق�شم تطوير 
دب�����ي ال���ري���ا����ش���ي م����دي����رة ال�������دورة 
الدورة،  بالهول نائب مدير  ومرمي 
الفائزات  بتتويج  اخل��ال��دي  واأمينة 
بطولة  يف  الثالثة  الأوىل  ب��امل��راك��ز 
ب��ال��ف��ئ��ة الأوىل  ال��ط��ائ��رة  ال��ري��ا���ش��ة 
�شالة  يف  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي  وال���ث���ان���ي���ة 
ال�شيخة هند بنت مكتوم الريا�شية، 
الثالثة  الن�شخة  انطالقة  و�شهدت 
املدر�شية  ل��الأل��ع��اب  دب���ي  دورة  م��ن 
ل���ل���ط���ال���ب���ات، م��ن��اف�����ش��ة ق���وي���ة بني 
الالعبات امل�شاركات يف لعبة الري�شة 
ال�����دورة فر�شة  ال���ط���ائ���رة، وت��ع��ت��رب 
مزيد  لكت�شاب  للم�شاركات  طيبة 
من اخلربة يف خمتلف اللعاب من 
خ���الل ال��ت��ن��اف�����س ب��ني امل���دار����س من 

اأجل ح�شد الألقاب.
وف������ازت ال���الع���ب���ة اآي�����ة حم��م��د من 
باملركز  النموذجية  الإب��داع  مدر�شة 
الطائرة  الري�شة  بطولة  يف  الأول 
 2006 مواليد  من  الأوىل  بالفئة 
2008، تلتها الالعبة  اإىل مواليد 
ف�����رح اإب����راه����ي����م م����ن م���در����ش���ة دبي 
الدولية فرع القوز يف املركز الثاين، 

وج���اءت ال��الع��ب��ة ح��م��دة اأح��م��د من 
م���در����ش���ة الإب���������داع ال���ن���م���وذج���ي���ة يف 

الالعبة  ف��ازت  فيما  الثالث.  املركز 
الإبداع  مدر�شة  من  يو�شف  لطيفة 

الفئة  يف  الأول  باملركز  النموذجية 
اإىل   2003 م��وال��ي��د  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 

الالعبة  ت��ل��ت��ه��ا   ،2005 م��وال��ي��د 
املواكب  مدر�شة  م��ن  ال�شايغ  م��ريا 

الثاين،  امل���رك���ز  يف  ال���رب����ش���اء  ف����رع 
من  �شعيد  �شيخة  الالعبة  وج���اءت 

يف  القوز  فرع  الدولية  دبي  مدر�شة 
املركز الثالث.

اأكرث من 100 م�صاركة
والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  يف  تنطلق 
من �شباح اليوم الثالثاء 21 فرباير 
الريا�شي  الو�شل  ن��ادي  يف   2017
مناف�شات بطولة األعاب القوى للفئة 
اإىل   2003 م���وال���ي���د  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
من  اأك��ر  مب�شاركة   2005 مواليد 
املدار�س  خمتلف  م��ن  لع��ب��ة   100
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ش���ة، ح��ي��ث تقام 
واجلري  الطويل،  ال��وث��ب  مناف�شات 
ال�شريع مل�شافة 60 مر، ودفع اجللة 
مناف�شات  وتنطلق  كيلوجرامات،   3
الثالثة من  للفئة  ال�شلة  كرة  بطولة 
مواليد 1999 اإىل مواليد 2002 
�شباح  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  يف 
فرباير   23 امل��ق��ب��ل  اخل��م��ي�����س  ي����وم 
بنت  هند  ال�شيخة  �شالة  يف   2017
املزهر  و���ش��ال��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  م��ك��ت��وم 
الكرة  مناف�شات  وتنطلق  الريا�شية، 
الطائرة لذات الفئة يوم الثنني 27 
فرباير، على اأن تنطلق مناف�شات كرة 
ال�شلة للفئة الثانية يوم الثالثاء 28 
بنت  هند  ال�شيخة  �شالة  يف  ف��رباي��ر 

مكتوم الريا�شية.
�صبع ريا�صات

ت�شم ال��دورة التي تقام للعام الثالث 
ريا�شية  األ��ع��اب  �شبع  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى 
هي الري�شة الطائرة، الكرة الطائرة، 
ك����رة ال�����ش��ل��ة، ول��ع��ب��ة ال��رج��ب��ي التي 
جترى مبارياتها حتت اإ�شراف اإحتاد 
القوى،  واأل��ع��اب  للرجبي،  الإم����ارات 
العام ثالث  ه��ذا  ال���دورة  وي�شارك يف 
فئات من الطالبات الفئة الأوىل من 
مواليد 2006 اإىل مواليد 2008، 
 2003 مواليد  من  الثانية  والفئة 
الثالثة  والفئة   ،2005 مواليد  اإىل 
مواليد  اإىل   1999 م��وال��ي��د  م���ن 

.2002

حقق بطل الكارتينج الإماراتي املوهوب اإبن الثمانية 
اأعوام، را�شد الظاهري فوزاً م�شتحقاً يف �شباق بطولة 
الإم��ارات  IAME X30 يف الدورة الرابعة على 

الرغم من ال�شعوبات العديدة التي واجهته.
يتاأهب  الظاهري  كان  وحينما  البداية،  حلظة  منذ 
�شيئة  ظ��روف��اً  اأن  الوا�شح  م��ن  ك��ان  ال�شباق  لبداية 
كاحللبة املنزلقة والطق�س املليء بالأمطار والرياح 
املحملة بالأتربة �شيحولن الإنت�شار امراً م�شتحياًل، 

ولكنه بالرغم من كل هذا، جعل من امل�شتحيل اأمراً 
ممكناً و ح�شل على املركز الثاين يف التاأهيالت. 

�شريعاً  ال��ري��ادة  را���ش��د  اتخذ  الأوىل،  التاأهيالت  يف 
ليكون يف املقدمة، لكن مركبته التي مل تكن مهيئة 
ل��ت��ح��م��ل ���ش��غ��وط��ات ال��ط��ق�����س وت��ق��ل��ب��ات��ه مل تنجح 
لذا  احللبة،  على  والثبات  ال�شرعة  على  باحلفاظ 

اأنهى الظاهري هذا ال�شباق يف املركز الرابع.
للنتائج  وتعوي�شاً  النهائي،  قبل  ما  ال�شباق  يف  اأم��ا 

الغري موفقة يف ال�شباق الول، عاد الظاهري مبهارة 
ال��ث��اين والأ����ش���رع يف احل��ل��ب��ة، بغ�س  امل��رك��ز  ليحقق 
وقوع  ب�شبب  الأوىل  اللفة  يف  ح�شل  م��ا  ع��ن  النظر 

حادث اأمامه حال بينه وبني اإ�شتغالل الوقت.
ومع انطالقة من املركز الثاين يف ال�شباق النهائي، 
اجلوية،  الأح���وال  �شوء  ا�شتمرار  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
اآخر  من  الو�شول  قوته  وباأق�شى  الظاهري  ح��اول 
خمتتماً  ال�����ش��ب��اق،  ب���داأ  م��ن��ذ  مقدمتها  اإىل  احل��ل��ب��ة 

ن�شره بفارق 2.4 ثانية عن اأقرب مناف�شيه.
ويف هذا الإطار �شرح مدير الفريق فاو�شتو اإيبوليت 
يعد من  ال��ذي  لرا�شد  �شهاًل  �شباقاً  يكن  قائاًل: مل 
ال�شباق  ه��ذا  �شعوبة  ولكن  �شناً،  املت�شابقني  اأ�شغر 
على  الذي جعله م�شراً  الرئي�شي  الدافع  كانت هي 

النجاح. 
وا�شح جداً اأن را�شد كان من �شمن اأ�شرع من كان يف 
البحلة، حيث ان الفارق بينه وبني اأقرب مناف�شيه هو 

0.3 جزء من الثانيٍة فقط. 
ل �شيما اأن ظروف الطق�س واحللبة كانا من اأ�شعب 
ما يكون، لكنه عمل بجد وظل ياقظاً وا�شتطاع وعن 

جدارة اأن يحرز ن�شراً نفتخر به جميعاً.
اأم�����ا ب��ط��ل ال��ك��ارت��ي��ن��ج الإم�����ارات�����ي امل���وه���وب را�شد 
"الفوز يف حلبة الوطن  الظاهري فقد علق قائاًل: 

هو �شعور عظيم. 
جداً،  مهمة  كانت  الأوىل  واللفات  ال�شباق  فبداية 

ال�شباق  ط��وال  ومنتبهاً  متيقظاً  ظللت  اأن��ن��ي  حيث 
لقيادتي لأحدث فجوة كبرية بيني وبني املت�شابقني 

الآخرين.
اىل جانب خو�شه بطولة الإمارات يعتزم الظاهري 
على الإ�شراك ببطولة ال  ا WSK التي �شتقام يف 
اإيطاليا حتت يف بداية �شهر مار�س من العام احلايل، 
والتي تعد من اأ�شعب البطولت عاملياً يف هذا املجال 

للمرحلة العمرية من 8 اإىل 12 عام.

�نطالق مناف�شات بطولة جمل�س �لتعاون للجولف �ل�21 للرجال و�لثالثة لل�شيد�ت يف �ملنامة 

�شاف��رة ع��ر�قي��ة ملو�جه��ة �لع���ني وذوب �آه���ن �لإي����ر�ن�����ي
•• العني - الفجر 

مباراة  اإدارة  مهمة  القدم  لكرة  الآ�شيوي  الحت��اد  اأ�شند 
حتكيم  طاقم  اإىل  الإي���راين،  اأ�شفهان  اآه��ن  وذوب  العني 
ال�شاحة،  ال��ق��ي�����ش��ي، ح��ك��م  ب��ق��ي��ادة ع��ل��ي ���ش��ب��اح  ع���راق���ي 
امل�شاعد الأول وحيدر  يعاونه عامر داوود ح�شني، احلكم 
عبداحل�شن، احلكم امل�شاعد الثاين وال�شوري حممد كرم، 

حكماً رابعاً.
كما كلف الحتاد الآ�شيوي، املاليزي، حممد �شيف الدين 

اأب��وب��ك��ر، مبهمة م��راق��ب امل��ب��اراة وال��ه��ن��دي، ب��ريي��را ولر 
اإدوارد، مراقباً للحكام. 

"اأبي�س اآهن  وذوب  بنف�صجي  "الزعيم 
تراأ�س املاليزي حممد �شيف الدين اأبوبكر، مراقب مباراة 
الفني  الجتماع  اأم�س  الإي���راين، ظهر  اآه��ن  وذوب  العني 
اخلا�س باملباراة وذلك بح�شور م�شوؤويل املباراة وممثلي 
عن  الك�شف  الج��ت��م��اع  خ��الل  ومت  واملنظمني،  ال��ن��ادي��ني 
والفريق  الكامل  البنف�شجي  العني  ن��ادي  فريق  قمي�س 
الإيراين الذي تقرر اأن يرتدي القمي�س الأبي�س املحدد 

باللون الأخ�شر. اأكمل مكتب �شوؤون جماهري نادي العني 
الكرة  فريق  دع��م  يف  ال�شتثنائية  مببادراته  ا�شتعداداته 
اأ�شفهان  اآه��ن  ذوب  اليوم  م�شاء  ي�شت�شيف  عندما  الأول 
على  اليوم  م�شاء  واملقررة  املرتقبة  املواجهة  يف  الإي��راين 
الأوىل من مرحلة  اجلولة  زاي��د، �شمن  بن  ه��زاع  ا�شتاد 

املجموعات بدوري اأبطال اآ�شيا 2017.
اإن  اأحمد الكعبي، م�شرف مكتب �شوؤون اجلماهري،  وقال 
الفريق  دع��م جن��وم  العني م�شتمرة، يف  م��ب��ادرات جمهور 
خالل م�شوارهم القاري، حتت �شعار العمل بروح العائلة 

ال���واح���دة ك��ل ي�شعى م��ن م��وق��ع��ه ب��اإظ��ه��ار ك��ل م��ا لديه 
بطولت  اأق��وى  يف  النتائج  اأف�شل  حتقيق  يف  للم�شاهمة 
يف  امل�شاركة  على  اجلماهري  �شتحر�س  واأك��م��ل:  ال��ق��ارة. 
ت��ق��دمي اأ���ش��م��اء لع��ب��ي ال��ف��ري��ق م��ع امل��ذي��ع امل��ت��األ��ق �شعيد 
املعمري، الذي �شيتوىل بدوره مهمة تقدمي جنوم الزعيم 

من على اأر�شية ملعب املباراة باأ�شلوبه احلما�شي املتميز.
النادي  اأع��الم كبرية حتمل �شعار  وزاد: كما تقرر توفري 
�شيتم توزيعها على املدرجات املقابلة للمن�شة، بالإ�شافة 
اإىل اأعالم اأخرى عليها �شور لعبي الفريق ويف كل مباراة 

�شتعتمد جماهري نادي العني مبادرة ت�شجيعية خمتلفة.
واأ�شاد الكعبي بتفاعل جمهور العني، مع مبادرات مكتب 
ال�شتبيانات  تعبئة  على  وحر�شهم  اجل��م��اه��ري،  ���ش��وؤون 
وتبادل الأفكار خ�شو�شاً بعد اعتماد اآلية تعزيز التوا�شل 
النادي  ���ش��وؤون اجلماهري وحم��ب��ي  ب��ني مكتب  اجل��دي��دة 
لتبادل الأفكار الت�شجيعية عرب ح�شابات النادي الر�شمية 
وال���ربي���د الإل���ك���روين ال��ر���ش��م��ي ل��ل��ج��م��اه��ري  وق��ب��ل كل 
املبادرات  اأف�شل  واختيار  املقرحات  حتليل  يتم  مواجهة 

لرجمتها يف املدرجات بعد الإعالن عن �شاحب الفكرة 

�صمن دورة دبي لالألعاب املدر�صية للطالبات 

�لإبد�ع �لنموذجية ت�شتحوذ على �ألقاب �لري�شة �لطائرة 

�لبطل �لإمار�تي ر��شد �لظاهري  يحقق �نت�شارً� �آخر على �أر�س �لوطن
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في�شل  ب����ن  خ����ال����د  ال�������ش���ي���خ  ك�������ش���ف 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال���ق���ا����ش���م���ي، 
تفا�شيل  ع��ن  ل��ل�����ش��ب��اق��ات،  اأب��وظ��ب��ي 
النا�شئني"  "ال�شائقني  ب���رن���ام���ج 
ح��ي��ث مت   ،2017 ل��ع��ام  ل��ل��رال��ي��ات 
تو�شعة الربنامج لي�شم هذا العام كل 
ال�شحي ومن�شور  املطّوع  من حممد 
�شابقاً  �شاركا  ال��ل��ذان  بالهلي  يحيى 
للراليات  الأو�شط  ال�شرق  بطولة  يف 
���ش��م��ن ف���ئ���ة ال����دف����ع ال���ث���ن���ائ���ي حتت 
وبرنامج  لل�شباقات  اأبوظبي  مظلة 

ال�شائقني النا�شئني.
ه������ذا و����ش���ي�������ش���ارك حم���م���د امل����ط����ّوع 
جولت  �شت  يف  عاماً(   25( ال�شحي 
للراليات  خمتارة من بطولة فرن�شا 
املقبل  م��ار���س  منت�شف  م��ن  ب���داي���ًة 
وح����ت����ى ����ش���ه���ر ن���وف���م���رب ع���ل���ى منت 
�شبق  وقد  اآر3.  دي.ا�س3  �شيروين 
له واأن �شارك يف مو�شمني متتاليني 
لفئة  للراليات  العامل  بطولة  �شمن 
الفوز بلقب بطولة  النا�شئني وحقق 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط ل��ل��رال��ي��ات يف فئة 
يف  النا�شئني  وك��اأ���س  الثنائي  ال��دف��ع 

عام 2014.
عاماً(،   25( ب��ال��ه��ل��ي  م��ن�����ش��ور  اأم����ا 
ف��ت��اب��ع م�����ش��ريت��ه ال��ري��ا���ش��ي��ة �شمن 
الطويلة  ال�������ش���ح���راوي���ة  ال���رال���ي���ات 
اأبوظبي  رايل  يف  �شابقاً  �شارك  حيث 

ال�����دويل  دب�����ي  ورايل  ال�������ش���ح���راوي 
نتائجاً  وح��ق��ق  التجريبية  بجولته 
و�شي�شارك  تي2.  ف��ئ��ة  يف  مم���ت���ازة 
ال���ع���ام ���ش��م��ن برنامج  ه����ذا  ب��ال��ه��ل��ي 
اأبوظبي  م��ن  ال��ن��ا���ش��ئ��ني  ال�����ش��ائ��ق��ني 

الثانية  اجل���ول���ت���ني  يف  ل��ل�����ش��ب��اق��ات 
وال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ط��ول��ة ك��اأ���س العامل 
يف  الطويلة  ال�شحراوية  ل��ل��رال��ي��ات 
الدويل  باها دبي  2( وهما  فئة )تي 
من 9 اإىل 11 مار�س، ورايل اأبوظبي 

ال�شحراوي من 1 اإىل 6 ابريل على 
برفقة  )تي2(  ب����رادو  ت��وي��وت��ا  م��نت 
العامل  ب��ط��ول��ة  امل��خ�����ش��رم يف  امل����الح 
ل��ل��رال��ي��ات ك��ري�����س ب��ات��ر���ش��ون الذي 
ي��خ��و���س غ��م��ار م��ث��ل ه���ذا ال��ن��وع من 

الراليات ال�شحراوية للمرة الأوىل. 
ال�شائقني  ب���رن���ام���ج  اأه�������داف  وع����ن 
ال�شيخ  ل��ل��رال��ي��ات، ���ش��رّح  ال��ن��ا���ش��ئ��ني 
رئي�س  ال��ق��ا���ش��م��ي،  في�شل  ب��ن  خ��ال��د 
لل�شباقات،  اأب��وظ��ب��ي  اإدارة  جمل�س 

قائاًل: مهمتنا يف اأبوظبي لل�شباقات 
دولتنا  متثيل  على  فقط  تقت�شر  ل 
املحافل  يف  احل��ب��ي��ب��ة  وع��ا���ش��م��ت��ن��ا 
للراليات  ال��ع��امل  ك��ب��ط��ول��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
للراليات  ال����ع����امل  ك����اأ�����س  وب���ط���ول���ة 

ب���ل لدينا  ال��ط��وي��ل��ة،  ال�����ش��ح��راوي��ة 
يتمتعون  مم��ن  �شبابنا  جت��اه  مهمة 
هذا  مثل  يف  املناف�شة  وحب  باملوهبة 
ال��ن��وع م��ن ري��ا���ش��ة ال�����ش��ي��ارات. ومن 
برنامج  ب��اإع��داد  ب��ادرن��ا  املنطلق  ه��ذا 
خ���ا����س ل��ل�����ش��ائ��ق��ني ال��ن��ا���ش��ئ��ني منذ 
ح���وايل خم�س ���ش��ن��وات، واحل��م��د هلل 

ح�شلنا على نتائج جيدة.
برنامج  ي��ق��دم  ال��ق��ا���ش��م��ي:  واأ����ش���اف 
للراليات  ال���ن���ا����ش���ئ���ني  ال�������ش���ائ���ق���ني 
م����ن اأب����وظ����ب����ي ل���ل�������ش���ب���اق���ات ال���ي���وم 
دع��م��ه ل��ل��م��ط��ّوع وب��ال��ه��ل��ي يف نوعني 
و�شنتابع  ال���رال���ي���ات،  م��ن  خمتلفني 
و�شنقدم  م�شتمر  ب�شكل  تقدمهما 
من  التي  والر�شادات  الن�شائح  لهما 
اأمل  على  ق��درات��ه��م��ا  تطوير  �شاأنها 
اأف�شل املراكز ومتابعة  اأن نراهما يف 
امل�شرية يف ريا�شة ال�شيارات وت�شريف 
املحلية  امل�شاركات  الإم���ارات يف  دول��ة 
والق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، ف��ه��دف��ن��ا يف 
اأبوظبي لل�شباقات من هذا الربنامج 
ه��و ب��ن��اء ج��ي��ل ج��دي��د م��ن الأبطال 

الإماراتيني.

برنامج ال�صائقني النا�صئني للراليات  

�أبوظبي لل�شباقات تو�شع برنامج "�ل�شائقني �لنا�شئني" للر�ليات وتدعم �ملطّوع وبالهّلي
خالد بن في�صل القا�صمي : يهدف الربنامج اإىل بناء جيل جديد من الأبطال الإماراتيني"

حممد املطّوع ال�صحي يف بطولة فرن�صا للراليات، ومن�صور بالهلي يف الراليات ال�صحراوية

واجلودو  امل�شارعة  احت��اد  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  ا�شتعر�س 
اأم�س  والكيك بوك�شينج مع �شعبة اجل��ودو بالحتاد خالل اجتماعه بهم 
ب��اإق��ام��ة اجل����ولت اخلتامية  ال��رت��ي��ب��ات اخل��ا���ش��ة  الأول مب��ق��ر الحت����اد 
التي   2017-2016 ملو�شم  للجودو  )ايبيك(  بطولة  ف��ردي  ملناف�شات 
العا�شر  اجلمعة  ي��وم  والأ�شبال  النا�شئني  لفئات  الأوىل  جولتها  تنطلق 
،� فيما تقام البطولة الثانية لفئة ال�شباب ما بني �شن  من مار�س املقبل 
الجتماع  و�شم   ، القادم  اأبريل  من  العا�شر  اجلمعة  يوم  �شنة  و20   17
امل�شاعد م�شرف اجلودو وخليفة القبي�شي من  ال�شر  اأمني  حممد جا�شم 
واخلبري  �شالم اخلطاط  الدكتور  الفنية  اللجنة  ومثل  الإداري��ة  اللجنة 
الفني لالحتاد الياباين تويواكي يونيدا وم�شاعده اأ�شرف ح�شني، بجانب 
ا�شتمع  وق��د  الحت���اد،  و�شكرتارية  البلو�شي   احمد  احل��ك��ام  جلنة  رئي�س 

رئي�س الحتاد للتقارير الفنية والإدارية والتنظيمية  خلتام بطولة دوري 
موؤخرا  اختتمت  التي   2017  -  2016 ملو�شم  للفرق  للجودو  اآيبيك 
احتفاظ  عن  |،واأ�شفرت  التوايل  على  اخلام�س  للمو�شم  توا�شلت  والتي 
،والتي �شهدت  الفئتني  فرق نادي اجلزيرة بلقبها الذهبي على م�شتوى 

م�شاركة  16 فريقا على م�شتوى املجموعتني.
الدولية  ال���ش��ت��ث��م��ارات  �شركة  رع��اي��ة  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  وث��م��ن حممد 
الدور  والتي متثل  الحت��اد  دع��م م�شرية  ودوره��ا يف  )اآيبيك(  البرولية 
والريا�شة  ال�شباب  الوطنية يف دعم قطاع  للموؤ�ش�شات  الرائع  الت�شويقي 
وريا�شة الإمارات ب�شكل عام واحتاد امل�شارعة واجلودو والكيك بوك�شينج 
مع  ال�����ش��ادق  وت��ع��اون��ه��ا  الأن��دي��ة  بجهود  ،م�شيدا  اخل�شو�س  وج��ه  على 
درجات  اأق�شى  توفري  ب�شرورة  موجها   ، املا�شية  املرحلة  خالل  الحت��اد 

الهتمام باجلولتني املتبقيتني لبطولة اآيبيك التي حتظى باهتمام خا�س 
من جمل�س اإدارة الحتاد للم�شاركة اليجابية الرائعة لالأندية الأع�شاء 
، مع التاأكيد على تواجد اجلهاز الفني للمنتخبات العمرية للوقوف على 
م�شتويات الالعبني ال�شاعدين الذين ظلت تفرزهم تلك البطولة التي 
جتد اهتمام خمتلف الأندية والذي ميثل دعما ملنتخبات اجلودو العمرية 
التي حققت الكثري من املكا�شب جلودو الإمارات يف املو�شم املن�شرم لعام 
لتلك  والأ�شيوية   والعربية  اخلليجية  البطولت  م�شتوى  على   2016

الفئات العمرية التي حققت الكثري من الألقاب.
املقبلة  العامة للبطولة  ال�شروط  واطلع حممد بن ثعلوب الدرعي على 
موعد  حت��دد  حيث  الرئي�شية  الحت��اد  ب�شالة  مبارياتها  كافه  تقام  التي 
مرا�شم البطولة التي تنطلق اعتبارا من ال�شاعة التا�شعة �شباحا من يوم 

3/10 املقبل ببدء عملية امليزان فيما تبداأ املناف�شات اعتبارا من احلادية 
امل�شاركني يف تلك  اأ�شماء الالعبني  اإر�شال  التاأكيد على  ع�شر �شباحا مع 
اأوزانهم  ، وحتديد  اأي��ام من موعدها  البطولة وفقا لالئحة قبل ثالثة 
النادي عن  تاأخر  اإذا  بامل�شاركة  ،ول ي�شمح  وتاريخ مناف�شات جمموعتهم 
املوعد املحدد لتقدمي الأ�شماء امل�شاركة،مع التاأكيد على تقيد الالعبني 
ب��الأع��م��ار امل��ح��ددة ل��ك��ل ف��ئ��ة ب��ه��دف ت��وف��ري اأك���رب ق���در م��ن ال��ت��ك��اف��وؤ بني 
الالعبني ول ي�شمح لأي لعب بامل�شاركة يف اأكر من فئة عمرية واحدة 
مع التاأكيد على تقدمي الأوراق الثبوتية ح�شب الالئحة ، وعلى الأجهزة 
الفنية اللتزام باللوائح اخلا�شة باملدربني خالل مناف�شات البطولة التي 
تقام بنظام الدوري من دور واحد ،فيما حددت الالئحة اأوزان املناف�شات 

التي حددت اأعمار امل�شاركني ما بني �شن 20 – و11 �شنة .

��شتعر��س �جلولت �خلتامية ملناف�شات فردي بطولة )�يبيك( للجودو ملو�شم 2017-2016

ال����ل����واء حم���م���د خلفان  م���ع���ايل  اأك������د 
الرميثي القائد العام ل�شرطة اأبوظبي 
لالحتاد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���ك���ت���ب  ع�����ش��و 
ال��ق��دم ع�شو جمل�س  ل��ك��رة  ال���ش��ي��وي 
احت�شان  اأن  ال���ري���ا����ش���ي  اأب����وظ����ب����ي 
بن�شخته  اأب��وظ��ب��ي  ل��ط��واف  العا�شمة 
الثالثة خالل الفرة من 23 اإىل 26 
فرباير اجلاري بعد ارتقائه للروزنامة 
العاملية ل�شباقات الحتاد الدويل ميثل 
للتقدم  مهما  وجن��اح��ا  حقيقا  مك�شبا 

ل���ل���دول���ة واأب���وظ���ب���ي التي  ال��ري��ا���ش��ي 
اخت�شرت امل�شافات ومتكنت من تاأكيد 
جدارتها العاملية ل�شيما بعد جناحات 

الن�شختني الوىل والثانية.
اآي����ات ال�شكر  وت��ق��دم م��ع��ال��ي��ه ب��اأ���ش��م��ى 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتقدير 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
"حفظه اهلل " و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�شخي  ال���دع���م  م��ث��م��ن��ا   .. امل�����ش��ل��ح��ة 
الذي توليه قيادتنا الر�شيدة لتحقيق 
تقدم  مل�شرية  وال��ن��ج��اح��ات  الجن����ازات 
الإم��ارات يف �شتى املجالت ومن بينها 
القطاع الريا�شي الذي يعا�شر نه�شة 

كبرية يف خمتلف الألعاب.
ال�شكر  ب��خ��ال�����س  م��ع��ال��ي��ه  ت���وج���ه  و 
وال���ت���ق���دي���ر ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه�����زاع بن 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س املجل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 

و�شمو  اب���وظ���ب���ي  لإم�������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
نهيان  اآل  زاي������د  ب����ن  ن���ه���ي���ان  ال�����ش��ي��خ 
رئ��ي�����س جم��ل�����س اأم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة زايد 
ل���الأع���م���ال  ن���ه���ي���ان  اآل  ����ش���ل���ط���ان  ب����ن 
اخل��ريي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة رئ��ي�����س جمل�س 
الريادي  ودوره��م��ا  الريا�شي  اأبوظبي 
الريا�شية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  دع���م  يف 
بف�شلها  وال��ت��ي  اأبوظبي  العا�شمة  يف 
ن�شهد ا�شت�شافة طواف اأبوظبي للعام 
م�شاركة  و���ش��ط  ال��ت��وايل  على  ال��ث��ال��ث 
160 دراجا ميثلون 20 فريقا عامليا. 
واأك�����د م��ع��ال��ي��ه اأن ط����واف اأب��وظ��ب��ي - 

على  املقبل  اخلمي�س  �شينطلق  ال���ذي 
اأرب������ع م���راح���ل وم���ن���اط���ق خم��ت��ل��ف��ة يف 
واأب���وظ���ب���ي والعني  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
وحلبة يا�س - يعترب فر�شة لإبراز ما 
و�شلت اإليه اأبوظبي من تقدم وازدهار 
من  ال�شياح  يق�شدها  جميلة  ومعامل 
من  به  تتمتع  وم��ا  العامل  اأنحاء  �شتى 
بني حتتية عالية اجلودة و�شبكة طرق 
وموا�شالت وفنادق اإىل جانب من�شاآت 

ريا�شية ذات موا�شفات عاملية.
الن�شخة  اح��ت�����ش��ان  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق���ال 
الثالثة لطواف اأبوظبي ميثل جت�شيدا 

اأبوظبي  جم��ل�����س  ل�����روؤي�����ة  ح��ق��ي��ق��ي��ا 
اأبوظبي  جل��ع��ل  ال�����ش��اع��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي 
عا�شمة عاملية للريا�شة باعتباره حدثا 
مهما  ومك�شبا  مم��ي��زا  ري��ا���ش��ي��ا  ع��امل��ي��ا 
يربز مكانة المارات وريادتها العاملية 
ال�شاملة يف  التنموية  ويعزز م�شريتها 
احت�شان  ي�شاهم  كما   . املجالت  �شتى 
املهمة  الريا�شية  املنا�شبات  ه��ذه  مثل 
رائعة مبختلف  عاملية  ا�شداء  ترك  يف 
و�شائل العالم العاملية ويعترب اأي�شا يف 
حد ذاته حدثا ترويجا لإمارات املحبة 
اأكر  حتت�شن  التي  والم���ان  والأم���ن 

اأر�شها  على  تعي�س  200 جن�شية  من 
ولريادة  و����ش���الم  وحم��ب��ة  ت��ع��اي�����س  يف 
العا�شمة اأبوظبي التي توا�شل رحلتها 

نحو التقدم والتميز بخطى ثابتة.
واأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه اإن دول����ة الم�����ارات 
تقدم  ظ���ل���ت  اأب����وظ����ب����ي  وع��ا���ش��م��ت��ه��ا 
ا�شت�شافة  ال��رائ��ع يف  وامل��ث��ل  ال��ن��م��وذج 
الفعاليات  م����ن  ال���ع���دي���د  وت���ن���ظ���ي���م 
ظل  يف  واملجتمعية  العاملية  الريا�شية 
التنظيمية  ب��ال��ق��درات  الدولية  الثقة 
لتثبت  الرائعة  التحتية  البني  وتوافر 
يف كل يوم قدرتها علي البداع والتاألق 

يف كثري من الفعاليات الكربى .
من  ال���ع���دي���د  ه���ن���اك  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
ال�������ش���واه���د والأم���ث���ل���ة ع��ل��ى ذل����ك ويف 
م��ق��دم��ت��ه��ا ج����ائ����زة ط������ريان الحت�����اد 
ال���ك���ربى ل�����ش��ب��اق��ات ال���ف���ورم���ول وان 
للتن�س  ال���ع���امل���ي���ة  م���ب���ادل���ة  وب���ط���ول���ة 
ل��ل��ج��ول��ف وجولة  اب��وظ��ب��ي  وب��ط��ول��ة 
وكاأ�س  للرايثلون  العاملية  اأب��وظ��ب��ي 
املفتوحة  امل����ي����اه  ل�������ش���ب���اح���ة  ال����ع����امل 
و�شباق ري��د ب��ل اجل��وي وك��اأ���س العامل 
 2018-2017 ل��ع��ام��ي  ل���الأن���دي���ة 
العديد  بجانب   2019 اآ�شيا  وك��ا���س 

�شاهمت  التي  العاملية  البطولت  م��ن 
مما  عامليا  العا�شمة  مكانة  بر�شيخ 
التي  ال�شائبة  ال�شراتيجيات  يوؤكد 
املزيد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اأب���وظ���ب���ي  ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا 
من الجن���ازات مل�شرية ال��دول��ة يف ظل 

الرعاية الدائمة للقيادة الر�شيدة.
من  امل��ب��ذول��ة  باجلهود  معاليه  واأ���ش��اد 
قبل جمل�س اأبوظبي الريا�شي واملكتب 
اأبوظبي والقائمني  التنفيذي لطواف 
وت��ن��ظ��ي��م جمموعة  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ع��ل��ى 
كبرية من البطولت القارية والعاملية 
املجل�س  اأج���ن���دة  �شمن  ت��دخ��ل  وال��ت��ي 
تطوير  اإىل  ال��رام��ي��ة  وا�شراتيجيته 
قطاع الريا�شة يف اإمارة ابوظبي وجعل 

ابوظبي عا�شمة عاملية للريا�شة .

خلفان �لرميثي: �رتقاء طو�ف �أبوظبي للروزنامة �لعاملية يعك�س تقدمنا �لريا�شي

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
   اعالن حكم غيابي بالن�سر 

يف الدعوى  02/00079/2017 اإيجارات ل�سنة 2017 جتاري    
اىل املحكوم عليه :�شركة نازكون للمقاولت - �س ذ م م - جمهولة حمل القامة 

املو�شوع  
بجل�شتها  حكمت  ب��امل��رك��ز  الثامنة  الإب��ت��دائ��ي��ة  الق�شائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 

2017/2/8 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح / امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة  اخلارجية 

يف الدعوى رقم 02/00079/2017 
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  

1- الزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره 20.301 ع�شرون الفا وثالثمائة ودرهم 
واحد للفرة من 2016/5/10 وحتى تاريخ 2016/9/1 ، والزمتها بامل�شروفات ، 

ورف�شت ما دون ذلك من طلبات. 
ال  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  ه��ذا احلكم قد �شدر  ك��ان  ومل��ا 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01442/2017/ جتاري 

اىل املدعى عليه : احمد حممد �شيبان املهريي 
مبا اأن املدعي : خمزن بيك العام   

اأقام �شدكم الدعوى 02/01442/2017/جت���اري ايجارات امام املركز  قد 
بطلب الزامكم بالتايل

جتديد عقد ايجار - ان املدعي عليه ميتنع عن جتديد العقد بدون مربر 
قانونا رغم انتهائه يف 2017/1/31 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني  
)اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�شاعة    2017/2/27 امل��واف��ق 
ال��ث��ان��ي��ة( ب��ال��دائ��رة الإب��ت��دائ��ي��ة وامل��ن��ع��ق��دة مب��ق��ر م��رك��ز ف�����س املنازعات 
الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام 
من تاريخ الن�شر.  فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
    اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00030/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : ليت هو�س او�شي�س لعمال الديكور - �س ذ م م  

 مبا اأن املدعي : فخر الدين للعقارات    
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00030/2017 /�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليها مبا ي�شتجد من ايجار حتى تاريخ الخالء الفعلي
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد الجرة للماجور للفرة من 2016/5/1 وحتى 
2016/12/31 فر�شد بذمته مبلغ 25.440 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او 

الخالء يف 2016/11/6 عن طريق الن�شر. 
 2016/5/1 من  للفرة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�شد  انه   - مالية  مطالبة 

وحتى 2016/12/31 ورغم اخطاره يف 2016/11/6  عن طريق الن�شر ميتنع عن ال�شداد. 
ارت��داد كل �شيك مبلغ 10000 وقد ارتد  مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�س على غرامة 

عدد )2( �شيك دون �شرف 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة  اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الحد املوافق 2017/3/5 
مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  التا�شعة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�شاعة 
مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . الن�شر  تاريخ  من 

وم�شتندات  

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/09208/2016 / �سكني  
اىل املدعى عليه : تر�شت تامي للمقاولت  

مبا اأن املدعي : فخر الدين للعقارات    
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/09208/2016 /�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ببدل ايجار ما ي�شتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد الجرة للماجور للفرة من 2016/2/14 وحتى 2016/12/15 
فر�شد بذمته مبلغ 65600 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخالء يف 2016/11/6 عن 

طريق الن�شر. 
وحتى   2016/2/14 م��ن  للفرة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليها  امل��دع��ي  بذمة  تر�شد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
2016/12/15 ورغم اخطاره يف 2016/11/6  عن طريق الن�شر - ميتنع عن ال�شداد وما زال �شاغل للعقار 

حتى تاريخه باجمايل مبلغ وقدره 65600 حتى تاريخه.  
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�س على غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ 5000 وقد ارتد عدد )4( �شيك 

دون �شرف طبقا لن�س املادة رقم 2 من عقد اليجار. 
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من 

تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

ال�شاعة  املوافق 2017/3/5  بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الحد  اإع��ادة  اعالنكم  اللجنة الق�شائية  وقررت 
3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة التا�شعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات 
اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات  

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / فني�شيو جر 
الفلبني   ، بريلو  اوكامبو 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )2620248( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/4108897

فقدان جواز �سفرت
جمال  /حممد  املدعو  فقد 

 ، ال�����ش��رق��اوي  ح�شن  حممد 

م�شر اجلن�شية - جواز �شفره 

من   )16753725( رقم 

يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم 056/6001978 

فقدان جواز �سفرت
ابراهيم   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ايران   ، حممد بهاء الدين 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )95272207( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/6414139

فقدان جواز �سفرت
فاطمة   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ايران   ، حممد بهاء الدين 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )95272202( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/6414139

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����و / ع���ب���د اهلل  ف���ق���د 
ايران   ، حممد بهاء الدين 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )95272204( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/6414139

فقدان جواز �سفرت
حممد  عمر   / املدعو  فقد 
اي�������ران   ، ال������دي������ن   ب�����ه�����اء 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )95272201( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/6414139

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / زاي��د  حممد 
اي��������ران   ، ال������دي������ن  ب�����ه�����اء 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )95272206( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/6414139

فقدان جواز �سفرت
م�����رمي   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ايران   ، حممد بهاء الدين 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )95272203( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/6414139

فقدان جواز �سفرت
املدعو/ عزيز رحمن  فقد  
بنجالدي�شي   ، ع��ل��ي  اك����رام 
�شفره  ج���واز    - اجلن�شية  
رقم )1454533( �شادر 
من بنجالدي�س   من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   0566192858

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و/ خ����ازم بالول 
خان خالد حممود ، باك�شتان  
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
يرجى   -  )4109973(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
الباك�شتانية   ب���ال�������ش���ف���ارة 
�شرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
الدين  جا�شم  امل��دع��و/  فقد 
�شفيع الرحمن ، بنغالدي�س 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
يرجى   -  )765586(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
البنغالدي�شية   ب��ال�����ش��ف��ارة 
�شرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / حممد معمر 
اليمن   ، ح��ي��دره  حم�����ش��ن 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )05121731( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/8226755

فقدان جواز �سفرت
عظيم   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ج��ن��ك��ى رودي���ن���ى ،  اي����ران  
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الفجر الريا�ضي

موناكو  ي�شت�شيف  عندما  الثالثاء  اليوم  �شعبا  اختبارا  النكليزي  �شيتي  مان�ش�شر  يواجه 
الفرن�شي �شاحب القوة الهجومية ال�شاربة يف ذهاب ثمن الدور ثمن النهائي لبطولة دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
ويف مباراة ثانية، يحل اتلتيكو مدريد ال�شباين و�شيف املو�شم املا�شي، �شيفا على باير 

ليفركوزن الملاين.
وتقام مباراتا الياب يف 15 اذار مار�س املقبل. وكان الدور ثمن النهائي انطلق 
ال�شبوع املا�شي بفوز باري�س �شان جرمان الفرن�شي على بر�شلونة ال�شباين 
-1�شفر  المل��اين  دورمتوند  بورو�شيا  على  الربتغايل  وبنفيكا  -4�شفر 
الثالثاء، وريال مدريد ال�شباين حامل اللقب على نابويل اليطايل 1-3 

وبايرن ميونيخ الملاين على ار�شنال النكليزي 5-1 الربعاء.
وجنبت القرعة مان�ش�شر �شيتي مواجهة احد الفرق العريقة يف هذا الدور، 

تطور  م��ن  يقلق  ان  غ��واردي��ول  ال���ش��ب��اين جو�شيب  م��درب��ه  على  يتعني  لكن 
م�شتوى موناكو هذا املو�شم، اذ يت�شدر ترتيب الدوري الفرن�شي بفارق ثالث 

نقاط امام باري�س �شان جرمان بطل املوا�شم الربعة املا�شية، وله اعلى 
لعبيه  بت�شجيل  الرئي�شية  الوروب��ي��ة  البطولت  يف  تهديفي  �شجل 

هدفا.  76
ار�شه يف  املباراة ويف ر�شيده �شجل جيد على  �شيتي يدخل  ان  ال 
ملعب  على  الخ��رية  الت�شع  مبارياته  فاز يف  اذ  القارية،  البطولة 

النهائي. ربع  اىل  امل�شافة  ن�شف  قطع  يف  وياأمل  "الحتاد"، 
وحقق الفريق النكليزي اف�شل اجناز له يف دوري ابطال اوروبا يف 
املو�شم املا�شي حني بلغ ن�شف النهائي قبل ان يتوقف م�شواره امام 
�شان  اخ��رج  بعدما  وذل��ك  و�شفر1-(،  )�شفر-�شفر  مدريد  ري��ال 

جرمان من ربع النهائي )2-2 و-1�شفر(.
وبداأ فريق غوارديول املو�شم ب�شكل جيد ال ان نتائجه تراجعت 

تدريجا، وا�شتعاد قبل ايام املركز الثاين يف الدوري النكليزي 
بر�شيد 52 نقطة، بفارق 8 نقاط خلف ت�شل�شي املت�شدر، 
�شي�شطر اىل خو�س مباراة معادة مع هادر�شفيلد  لكنه 
من الدرجة الثانية يف كاأ�س انكلرا بعد تعادله معه �شلبا 

ال�شبت.
ويفتقد �شيتي يف املباراة جنمه الربازيلي الواعد غابريال 
ويرجح  القدم،  تعر�س ل�شابة يف م�شط  ال��ذي  جيزو�س 

غيابه حتى نهاية املو�شم.
وع��ل��ق غ���واردي���ول ع��ل��ى ا���ش��اب��ة ج��ي��زو���س ق��ائ��ال: خ�شع 
جلراحة )اخلمي�س(. �شارت المور ب�شكل جيد. الهم الن 

هو التعايف.
ا���ش��اف ل اع���رف اذا ك��ان ذل��ك �شيح�شل ه��ذا امل��و���ش��م او 

املو�شم املقبل. �شتدوم فرة تعافيه بني �شهرين وثالثة 
ا�شهر.

وتاألق جيزو�س )19 عاما( يف اربع مباريات خا�شها مع 
فريقه ف�شجل ثالثة اهداف وفر�س نف�شه ا�شا�شيا يف 
الت�شكيلة على ح�شاب الرجنتيني �شريخيو اغويرو. 
وا����ش���رك غ����واردي����ول امل��ه��اج��م الرج��ن��ت��ي��ن��ي امام 
هادر�شفيلد، لكن العالقة بينهما لي�شت جيدة ما 

عزز التكهنات باحتمال انتقال الخري اىل فريق 
اآخر يف نهاية املو�شم.

املدافع  م�شاركة  احتمال  اىل  غ��واردي��ول  وامل��ح 
من  تعافيه  بعد  كومباين  فن�شنت  البلجيكي 

ا�شابته.
ال��ع��ودة من  اىل  م��ون��اك��و  ي�شعى  م��ن جهته، 

الي���اب،  ق��ب��ل  م��ري��ح��ة  بنتيجة  مان�ش�شر 
املدرب  ت�شكيلة  يف  امل��واه��ب  على  م��ع��ول 

ال��ربت��غ��ايل ل���ي���ون���اردو ج������اردمي، ويف 

با�شتيا  امام  التعادل  ال�شاب الربتغايل برناردو �شيلفا )22 عاما( م�شجل هدف  مقدمتهم 
)1-1( يف الدوري املحلي اجلمعة.

بقوله  �شيلفا،  وزميله  مواطنه  بامكانات  موتينيو  ج��واو  الربتغايل  موناكو  لع��ب  وا���ش��اد 
عليه  يتعني  لكن  جيد،  لع��ب  ان��ه  مبا�شرة  قلت  ب��رن��اردو  ج��اء  "عندما  موناكو  لتلفزيون 
موا�شلة العمل، وهذا ما يفعله هذه ال�شنة. اأم�شى مو�شمني جيدين، لكنه اثبت 

نف�شه هذه ال�شنة".
�شيبقى   ... بيليه  رونالدو، مارادونا،  اوزيبيو، كري�شتيانو  "مي�شي،  وتابع 
ه���وؤلء ال��الع��ب��ون يف ت��اري��خ ك��رة ال��ق��دم. اآم���ل واع��ت��ق��د ان ب��رن��اردو لديه 
ملوناكو يف  اأف�شل اجناز  ويبقى  امل�شتوى".  المكانات لالقراب من هذا 
البطولة القارية حلوله ثانيا يف 2004. ويف املباراة الثانية، ي�شعى اتلتيكو 
مدريد بقيادة مدربه الرجنتيني دييغو �شيميوين اىل تثبيت موقعه كاأحد 
اأف�شل الفرق اداء على ال�شاحة الوروبية يف العوام املا�شية، بعدما بلغ 
املرتني  يف  ليخ�شر  و2016،   2014 ع��ام��ي  امل�����ش��اب��ق��ة  ن��ه��ائ��ي 

ب�شعوبة امام غرميه ريال مدريد.
اللقب  اتلتيكو يف طريقه اىل  2014، كان  ففي نهائي 
ال��ث��واين الخ���رية قبل ان يخطف  ح��ني ت��ق��دم حتى 
�شريخيو رامو�س هدف التعادل، ويتمكن النادي 
امللكي من العتماد على خربته يف ال�شوطني 
ل�شاحله  ال��ن��ت��ي��ج��ة  وي��ح�����ش��م  ال���ش��اف��ي��ني، 

.1-4
من  ال��ل��ق��ب  اف��ل��ت   ،2016 ن��ه��ائ��ي  ويف 
جاره  وع��زز  الرجيح،  بركالت  اتلتيكو 
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لقبا.
بع�س  ي��واج��ه  ال���ش��ب��اين  الفريق  ان  ال 
املو�شم  ه��ذا  املحلي  ال��دوري  ال�شعوبات يف 
نقطة،   45 بر�شيد  الرابع  املركز  ويحتل 
ب��ف��ارق 7 ن��ق��اط ع��ن ري���ال امل��ت�����ش��در. وحقق 
اتلتيكو ال�شبت فوزا كبريا على م�شيفه �شبورتينغ 
خيخون 4-1 يف مباراة تاألق فيها مهاجمه الفرن�شي 
اأقل من خم�س  الذي �شجل ثالثية يف  كيفن غامريو 
يانيك  البلجيكي  لزميله  الرابع  الهدف  وكان  دقائق. 
اوبالك  ي���ان  ال�شلوفيني  احل��ار���س  وي��ع��ود  ك��ارا���ش��ك��و. 
ب�شبب  �شهر  من  اأك��ر  ابتعاد  بعد  اتلتيكو  �شفوف  اىل 
الوروغوياين  امل��داف��ع��ان  يغيب  لكن  كتفه،  يف  ج��راح��ة 
ميثل  بينما  ل��ال���ش��اب��ة،  وخ��وان��ف��ران  غ��ودي��ن  دييغو 
املحكمة يف  اأم��ام  بديل غودين  لوكا�س هرنانديز 
املنزيل �شد  بالعنف  اتهامه  ب�شبب  املباراة  يوم 

�شديقته.
ل�شتقبال  ج���ي���دا  ل���ي���ف���رك���وزن  وا����ش���ت���ع���د 
اوغ�شبورغ  م�شيفه  ع��ل��ى  ب��ف��وزه  اتلتيكو 
احلادية  املرحلة  يف  اجلمعة   1-3
وال��ع�����ش��ري��ن م��ن ال�����دوري المل���اين، 
ال��ب��ط��ول��ة القارية  ن��ه��ائ��ي  ل��ك��ن ث��م��ن 

�شكل عقدة له يف املوا�شم املا�شية.
مدريد  اتلتيكو  من  للثاأر   2002 و�شيف  ليفركوزن  وي�شعى 
الوقت  ج��زاء يف  بركلة   2015 يف  النهائي  ثمن  ال���دور  م��ن  اق�شاه  ال��ذي 
 2014 ال��دور نف�شه عام  النادي المل��اين من  املباراة. كما اق�شي  القاتل من 

على يد باري�س �شان جرمان، ويف 2012 على يد بر�شلونة ال�شباين.
اذ  ل��ي��غ(،  )ي��وروب��ا  ال���دوري الوروب���ي  م��وؤه��ل اىل  ويناف�س ليفركوزن على مقعد 
يحتل املركز الثامن يف ترتيب البوند�شليغا بر�شيد 30 نقطة، بفارق كبري عن فرق 

ال�شدارة.

�شبق �شيت جو�شيب غوارديول و�شوله اىل مان�ش�شر 
�شيتي مطلع املو�شم، ال ان نتائج الفريق والتعجرف 
ال���ذي ي��و���ش��م ب��ه ال���ش��ب��اين، ���ش��وه ج���زءا م��ن �شورة 
اأ�شلوب  ال��ذي و�شف بانه ملك ال�شتحواذ يف  امل��درب 

كرة القدم.
الثاين  املركز  ناديه يحتل  مل�شته؟  هل فقد ال�شباين 
يف ال�������دوري الن��ك��ل��ي��زي ب���ف���ارق ث���م���اين ن���ق���اط عن 
اوروب��ا حيث  ت�شل�شي، وبلغ ثمن نهائي دوري ابطال 
الفرن�شي،  ال���دوري  ترتيب  مت�شدر  موناكو  يالقي 
و�شاحب اأف�شل هجوم بني اندية الدوريات الوروبية 

الكربى.
ال ان امل����درب ال���ش��ب��اين ال���ذي اح���رز ل��ق��ب ال���دوري 
المل���اين ث��الث م���رات م��ع ب��اي��رن ميونيخ، وال���دوري 
انتقاد  مو�شع  ب��ات  بر�شلونة،  م��ع  مرتني  ال�شباين 
وان  ل�شيما  احيانا،  يبديه  ال��ذي  التعجرف  ب�شبب 
من  اك��ر  مناف�شيه،  تعر  اىل  يعود  فريقه  ترتيب 

جدية الداء الذي قدمه.
�شيتي،  م��ع  م��ث��ايل  ب�شكل  مو�شمه  غ���واردي���ول  وب���داأ 
بر�شلونة  م��ع  فيه  ا�شتهر  ال��ذي  لعبه  ا�شلوب  طبعه 
الكرة،  على  ال�شتحواذ  على  ا�شا�شي  ب�شكل  واملرتكز 
اىل  تف�شي  ال��ت��ي  املتتالية  ال��ق�����ش��رية  وال��ت��م��ري��رات 

جناعة هجومية.
اول �شت  انت�شارات يف  �شتة  النادي النكليزي  وحقق 
مباريات خا�شها يف الدوري املحلي، وبات املديح يكال 
المور  ان  ال  ال��ل��ع��ب.  ل���ش��ل��وب  ل��غ��واردي��ول ل�شيما 
ال��ف��ري��ق اخطاء  ال��وق��ت، وارت��ك��ب  تبدلت م��ع م���رور 
وتراجعا  اله��داف  من  العديد  كبدته  قاتلة  دفاعية 

يف الرتيب.

ال�شنة  مطلع  منذ  عافيته  من  بع�شا  النادي  ا�شتعاد 
ال����دوري، ال  احل��ال��ي��ة، وخ�شر م��رة واح���دة فقط يف 

انها كانت بنتيجة قا�شية )�شفر4-( امام 
ايفرتون، قبل ان يتعادل على ار�شه مع 

توتنهام هوت�شرب )2-2(، ويفوز يف 
مبارياته الثالث الخرية.

واعتمد غوارديول ب�شكل رئي�شي 
على عدد من الالعبني البارزين 

ك��ال��ع��اج��ي ي��اي��ا ت���وري���ه والمل����اين 
ل������ريوي ����ش���ان���ي���ه، وال���ربازي���ل���ي 

غ��اب��ري��ال جيزو�س  ال��واع��د 
غيابه حتى  ي��رج��ح  ال���ذي 

ب�شبب  امل��و���ش��م  ن��ه��اي��ة 
ال�شابة.

وي����ط����رح ال�������ش���وؤال 
ح������������������ول ق��������������درة 
على  غ������واردي������ول 

يف  فريقه  اداء  نقل 
النكليزي،  ال�����دوري 

اوروبا  ابطال  اىل دوري 
ال��ذي اح��رز لقبه كمدرب 
م���رت���ني م���ع ب��ر���ش��ل��ون��ة يف 

عامي 2009 و2011.
ال ان عالمات ا�شتفهام كثرية 

غوارديول  اداء  ح���ول  ت��ط��رح 
ال��ت��دري��ب��ي��ة خالل  وخ���ي���ارات���ه 
ال���ش��ه��ر امل��ا���ش��ي��ة، ا���ش��اف��ة اىل 
انتقادات وجهتها له ال�شحافة 

انها  فيها  راأت  ت�شريحات  خلفية  على  الربيطانية 
مدرب  مان�ش�شر،  يف  اللدود  بخ�شمه  �شبيها  جتعله 

يونايتد الربتغايل جوزيه مورينيو.
النت�شار  �شن" الوا�شعة  "ذا  �شحيفة  وخ�ش�شت 
اعتربت  املا�شي،  ال�شهر  حادا  انتقاديا  مقال 
ي���ع���اين من  امل�������درب ال����ش���ب���اين  ف���ي���ه ان 
امل�شتوى"، وانه  "تراجع يف 
"�شخرية"  مو�شع  ب��ات 
و�شائل  ام���ام  ل�شيما 

العالم.

يف ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا

مان�ش�شرت �شيتي يف مو�جهة �لقوة �لهجومية ملوناكو 

نظم نادي الذيد الثقايف الريا�شي احتفال مبنا�شبة اليوم 
الريا�شي الوطني عدة فعاليات متيزت بامل�شاركة الوا�شعة 
واأبناء  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  لت�شمل  املميز  واحل�����ش��ور 
 2500 فيه  �شارك  ال��ذي  ابرزها  املاراثون  كان  اجلاليات 
من  انطلق  وال��ذي  العمرية  الفئات  جميع  �شمل  م�شارك 
�شعبية اخلواطر اىل مقر نادي الذيد حيث ت�شمن ثالث 
فئات عمرية الأوىل حتى عمر 15 �شنة، والفئة الثانية من 

فوق. فما   30 من  والثالثة  �شنة،   30 ل�  �شنة   15
ح�شر الفاعلية كال من �شعادة حممد علي  �شيف الكتبي 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي  وحم��م��د مع�شد بن 
ه���وي���دن رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي مل��دي��ن��ة ال���ذي���د يرافقه 
اأمور الطلبة  اأولياء  را�شد عبد اهلل املحيان رئي�س جمل�س 

والطالبات يف مدينة الذيد وحمد بن حموده نائب رئي�س 
املجل�س الإ�شت�شاري رئي�س نادي البطائح و�شامل بن هويدن 
اهلل  عبد  وحميد  الذيد  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الكتبي 
�شلطان  وخليفة  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  اخل��اط��ري 
ال��ذي��د و���ش��امل الرفي�شا ع�شو  ب��ن��ادي  ال�شر  ام��ني  اجل���اري 
�شامل  خلف  حمود  والدكتور  الذيد  بنادي  الإدارة  جمل�س 

مدير نادي الذيد.
املجل�س  ع�شو  الكتبي  �شيف  علي   حممد  ق��ام  اخلتام  ويف 
ب��ن ه��وي��دن رئي�س  ال��وط��ن��ي الحت�����ادي  وحم��م��د مع�شد 
املجل�س البلدي ملدينة الذيد يرافقه را�شد عبد اهلل املحيان 
مدينة  يف  والطالبات  الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء  جمل�س  رئي�س 
الإ�شت�شاري  املجل�س  رئي�س  نائب  حموده  بن  وحمد  الذيد 

رئي�س  الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  و���ش��امل  البطائح  ن���ادي  رئي�س 
جمل�س اإدارة نادي الذيد بتكرمي الفائزين وتوزيع اجلوائز 

عليهم.
اأكرب   فاز باملركز الأول ابراهيم ح�شن والثاين �شيف علي 
والرابع  ح�شن،  علي  عمر  والثالث  ب��دري  اأ�شامة  والثالث 
ال��ك��ب��ار حممد  ف��ئ��ة  اأوًل يف  ، وح���ل  اح��م��د  ���ش��امل  حم��م��د 
م�شعود  والثاين عمر رئي�شي والثالث را�شد حممد  والرابع 
احمد  اأوًل  فحل  ال�شباب  فئة  يف  اأم���ا   ، الطنيجي  اح��م��د 
ا�شماعيل  وثانياً عبد اهلل حممود وثالثاً حمد را�شد ورابعاً 
خليل اإ�شماعيل وخام�شاً حيث ت�شمنت اجلوائز 30 دراجة 
اأبناء  ت�شجيع  بهدف  متنوعة   جائزة  و60  عادية  هوائية 

املجتمع على هذه الفعاليات املجتمعية

�لفائزين  وتتويج  �لذيد  مار�ثون  يف  م�شارك   2500

 حافظ انر ميالن على امله بامل�شاركة يف دوري ابطال اوروبا 
بعد ان تغلب على م�شيفه بولونيا ب�شعوبة -1�شفر يف املرحلة 

اخلام�شة والع�شرين من الدوري اليطايل لكرة القدم.
48 نقطة وتقدم  وا�شتعاد انر ميالن املركز الرابع بر�شيد 
بفارق الهداف على اتالنتا الذي فاز ال�شبت ب�شعوبة اي�شا 
على كروتوين �شاحب املركز الخري -1�شفر. وانقذ املهاجم 
البديل الربازيلي الواعد غابرييل باربوزا )23 عاما( امللقب 
ب�غابيغول انر ميالن من فخ بولونيا و�شجل له هدف املباراة 
ال��وح��ي��د يف ال��دق��ي��ق��ة 81 م��ن م�����ش��اف��ة ق��ري��ب��ة اث���ر متريرة 
داخل  بي�شراه  تابعها  دام���ربوزي���و  دان��ي��ل��و  للمدافع  عر�شية 
امل��رم��ى اخل���ايل. وه��و ال��ه��دف الول لغابيغول ال��ذي دخ��ل يف 
74 مكان انطونيو كاندريفا، منذ انتقاله اىل انر  الدقيقة 
ميالن يف اب/اغ�شط�س املا�شي قادما من �شانتو�س مقابل 30 
مليون يورو، وذلك عقب تتويجه مع منتخب بالده بالذهب 
ان����ر ميالن  ووا����ش���ل  ت���اري���خ���ه.  ل��ل��م��رة الوىل يف  الومل���ب���ي 
�شحوته، وحقق فوزه الثاين على التوايل منذ خ�شارته امام 
م�شيفه يوفنتو�س املت�شدر وحامل اللقب يف العوام اخلم�شة 
الخرية، واخلام�س ع�شر هذا املو�شم. وبالتوازي، تابع املدرب 
�شتيفانو بيويل نتائجه اجليدة مع النادي منذ ت�شلمه ادارته 
الفنية خلفا للهولندي فرانك دي بوير فحقق الفوز العا�شر 
ال��ذي مني  13 مباراة. وعمق انر ميالن ج��راح بولونيا  يف 
بخ�شارته الرابعة على التوايل ويف مبارياته اخلم�س الخرية 
املو�شم،  ه��ذا  ع�شرة  والثانية  ال��ف��وز،  فيها طعم  ي��ذق  التي مل 

فتجمد ر�شيده عند 27 نقطة يف املركز اخلام�س ع�شر.
وا���ش��ت��م��رت ل��ع��ب��ة ال��ق��ط وال���ف���اأر ب���ني روم����ا ون���اب���ويل مع 

ا�شتمرار ال�شراع بينهما على الو�شافة بعد فوز الول 
م�شيفه  ع��ل��ى  وال��ث��اين   ،1-4 ت��وري��ن��و  �شيفه  ع��ل��ى 

كييفو 3-1. وانتزع نابويل املركز الثاين ل�شاعات 
قبل  نقطة   54 اىل  ر���ش��ي��ده  رف��ع  بعدما  قليلة 
بفارق  ن��ق��ط��ة   56 ب��ر���ش��ي��د  روم����ا  ي�شتعيده  ان 
املوا�شم  وبطل  املت�شدر  يوفنتو�س  عن  نقاط   7
اجلمعة  املرحلة  افتتح  ال��ذي  ال�شابقة  اخلم�شة 

بفوز عري�س على �شيفه بالريمو 1-4.
العا�شمة  يف  الومل���ب���ي  امل��ل��ع��ب  ع��ل��ى 

ال���ف م��ت��ف��رج، افتتح   31 وام����ام 
ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف وق���ت  روم�������ا 

مبكر عندما اطلق هدافه 
ال��ب��و���ش��ن��ي ق��ذي��ف��ة ل 

ترد )10( م�شجال 
ه�����دف�����ه ال���ت���ا����ش���ع 
فت�شاوى  ع�������ش���ر 
الرجنتيني  م���ع 
غ�������������ون�������������زال�������������و 
مهاجم  هيغواين 
ي����وف����ن����ت����و�����س يف 

�شدارة ترتيب 
الهدافني.

وا�������������ش������������اف 
امل�������������������ش���������ري 

حم�����م�����د �����ش����الح 
الهدف الثاين بعدما 

تالعب بالدفاع اخل�شم داخل 
الزاوية  ا�شفل  يف  الكرة  وانهى  املنطقة 

الي�شرى )17(.
ويف ال�شوط الثاين، تابع الرجنتيني 
كرة  ال�شباك  يف  باريدي�س  لياندرو 
و���ش��ل��ت��ه م��ن رك��ل��ة رك��ن��ي��ة )65(. 
قل�س  الخ���������رية،  ال����دق����ائ����ق  ويف 
لوبيز  مك�شيميليانو  الرجنتيني 
دافيدي  مت���ري���رة  م���ن  م�����ش��ت��ف��ي��دا 

ت�شاباكو�شتا )85(. لكن البلجيكي راديا ناينغولن اعاده اىل 
القائد  من  متريرة  بعد  الرابع  الهدف  م�شجال  عهده  �شابق 
املخ�شرم فران�شي�شكو توتي )90+1(. وا�شاد املدرب لوت�شانو 
الوان  يدافع عن  الذي  عاما(  توتي )40  بالالعب  �شباليتي 
25 عاما، بعد تاألقه يف الدقائق الع�شر  فريق العا�شمة منذ 
الخرية التي لعبها، واقرح على ادارة النادي متديد عقده. 
وقال "انا مقتنع بانه يجب متديد عقد توتي. متديد عقده 
امر طبيعي مثلما هي طبيعية ال�شعادة التي يعي�شها اجلمهور 
ار�س  اىل  للدخول  الحتياطيني  مقعد  ع��ن  ينه�س  عندما 
امللعب". ويف املباراة الثانية، �شجل الدويل لورنت�شو اين�شينيي 
الهدف الول بعدما تابع بنجاح كرة و�شلته داخل املنطقة من 
اللباين ال�شيد يو�شاي )31(. ومل يتاأخر ال�شيف يف تعزيز 
الذي  هام�شيك  م��اري��ك  ال�شلوفاكي  ق��ائ��ده  بوا�شطة  تقدمه 
لوريرو  ماركي�س  الن  ال��ربازي��ل��ي  م��ن  و�شلته  ك��رة  ا�شتثمر 
)38(. ويف ال�شوط الثاين، ق�شى نابويل على المل الخري 
زيلين�شكي  بيوتر  البولندي  �شجل  حني  بالتعوي�س  مل�شيفه 
اين�شينيي  اثر متريرة من  الثالث من م�شافة قريبة  الهدف 
من  م�شتفيدا  ال��ف��ارق  ميجيوريني  ري��ك��اردو  وقل�س   .)58(
متريرة الهولندي جوناثان دي غوزمان )72(. وفاز ميالن 
نقطة   44 اىل  ر���ش��ي��ده  راف��ع��ا   1-2 فيورنتينا  �شيفه  على 
وبقي يف املركز ال�شابع، مقابل 40 للخا�شر الذي ظل بدوره 
اثر  كو�شكا  ي��وراي  ال�شلوفاكي  بوا�شطة  وتقدم ميالن  ثامنا. 
وعادل   .)17( �شو�شا  خو�شيه  الرجنتيني  نفذها  ح��رة  ركلة 
الكرواتي نيكول كالينيت�س �شريعا بعد عر�شية من فيديريك 
كييزا )20( م�شجال هدفه احلادي ع�شر هذا املو�شم. 
مليالن  التقدم  دولوفو  ال�شباين جريار  واع��اد 
با�شاليت�س  م��اري��و  ال��ك��روات��ي  م��ن  مب�شاندة 
�شيفه  م���ع  ���ش��م��ب��دوري��ا  وت���ع���ادل   .)31(
ماوري�شيو  الت�شيلي  ومنح   .1-1 كالياري 
ب���ع���د متريرة  ل��ل�����ش��ي��وف  ال���ت���ق���دم  اي�������ش���ال 
انهاها  يونيتا  ارت��ور  امل��ول��دايف  من  راأ�شية 
اميليامنو  �شباك احلار�س  يف 
)6(.وادرك  ف��ي��ف��ي��ان��و 
التعادل  ���ش��م��ب��دوري��ا 
ب���وا����ش���ط���ة ال�����دويل 
كوالياريال  فابيو 
ال������������������������ذي ق����������ام 
مب��ج��ه��ود ف���ردي 
املنطقة  داخ�������ل 
الكرة  وان����ه����ى 
ال���������ش����ب����اك  يف 
و�شقط   .)22(
امام  اودينيزي 
�شا�شوولو  �شيفه 
�شباقا  ك���ان  ان  ب��ع��د   1-1
قوية  بت�شديدة  الت�شجيل  لفتتاح 
اطلقها الفرن�شي �شيكو فوفانا من 
ا�شفل  يف  ا�شتقرت  بعيدة  م�شافة 

الزاوية اليمنى )7(.

�صراع م�صتمر بني روما ونابويل على الو�صافة 

�نرت يبقي على �آماله �لوروبية بالفوز على بولونيا

مي�شي يف م�شر �ليوم للرتويج 
لل�شياحة �لعالجية

ي�����ش��ل لع���ب ك���رة ال��ق��دم الرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل مي�شي 
التهاب  ملكافحة  حلملة  للرويج  م�شر  الثالثاء  اليوم 
مقررة  كانت  زي���ارة  يف  ���ش��ي(،  )ف��ريو���س  الوبائي  الكبد 
ال�شبوع املا�شي لكنها ارجئت اثر هزمية ناديه بر�شلونة 
دوري  الفرن�شي يف  �شان جرمان  باري�س  امام  ال�شباين 

ابطال اوروبا.
لل�شياحة  للرويج  حملة  �شمن  مي�شي  زي���ارة  وت��ن��درج 
وهو  �شي"،  "فريو�س  وم��ك��اف��ح��ة  م�شر  يف  ال��ع��الج��ي��ة 
مر�س ينتقل ا�شا�شا عن طريق الدم ومنت�شر على نظاق 

وا�شع يف م�شر وميكن ان يوؤدي اىل �شرطان الكبد.

ارجئت  انها  ال  املا�شي،  الربعاء  مقررة  الزيارة  وكانت 
ب��ر���ش��ل��ون��ة م�شاء  ت��و���ش��ي��ح ال���ش��ب��اب. وت��ل��ق��ى  م��ن دون 
ال��ث��الث��اء امل��ا���ش��ي خ�����ش��ارة قا�شية يف ذه���اب ال���دور ثمن 
النهائي لدوري ابطال اوروبا، امام م�شيفه باري�س �شان 

جرمان �شفر4-.
و�شبق ان ارجاأ مي�شي الزيارة التي كان من املفر�س ان 
تتم يف كانون الأول دي�شمرب، عقب اعتداء نفذه انتحاري 
يف  ب��ال��ق��اه��رة  وب��ول�����س  بطر�س  القدي�شني  كني�شة  �شد 
 29 اأ�شفر عن مقتل  احل��ادي ع�شر من ال�شهر املذكور، 

�شخ�شا، وتبناه تنظيم الدولة ال�شالمية.

جنوى يقيل يوريت�س غو�رديول يقا�شي �لأمرين لإثبات نف�شه 
ويعني ماندورليني 

اع���ل���ن ن�����ادي ج���ن���وى الي���ط���ايل لكرة 
ال��ق��دم اق��ال��ة م��درب��ه ال��ك��روات��ي ايفان 
ماندورليني  اندريا  وتعيني  يوريت�س 
بدل منه، وذلك غداة اخل�شارة الثقيلة 
املركز  �شاحب  بي�شكارا  م�شيفه  ام��ام 
الخري �شفر5-. وقال النادي يف بيان 
"يعلن جنوى ان ايفان يوريت�س اعفي 
من من�شبه كمدرب لفريق كرة القدم. 
ول  امل�شتقبل".  يف  الف�شل  له  نتمنى 
ال�شابق  امل��داف��ع  ي��ت��وىل م��ان��دورل��ي��ن��ي، 
يف انر ميالن، اي من�شب حاليا بعد 
تدريب هيال�س فريونا يف  اقالته من 

.2015
ومي����ت����د ع���ق���د م����ان����دورل����ي����ن����ي ال�����ذي 
اتالنتا  على  اي�شا  ال�شابق  يف  ا���ش��رف 

و�شا�شوولو، 17 �شهرا.
اندريا  ت��ع��ي��ني  "مت  ال���ب���ي���ان  واو�����ش����ح 
ل��ل��ف��ري��ق الول،  م��ان��دورل��ي��ن��ي م��درب��ا 
حزيران/يونيو  اواخ��ر  عقده  وينتهي 

."2018
اخل�شارة  ان  ج��ن��وى  ادارة  واع���ت���ربت 
الفريق  اىل  بالن�شبة  وم��ذل��ة  ثقيلة 
املو�شم على  ه��ذا  تغلب  ان  �شبق  ال��ذي 
م���ي���الن -3�شفر  م��ث��ل  ع��ري��ق��ة  ف����رق 
املوا�شم  وب��ط��ل  امل��ت�����ش��در  وي��وف��ن��ت��و���س 

اخلم�شة الخرية 1-3.



    
يخفي جثة حبيبته يف �خلز�نة عامًا كاماًل 

جثة  على  الربيطانية  مان�ش�شر  مدينة  يف  ال�شرطة  ع��رت 
امراأة داخل خزانة حبيبها الذي اأخفاها لأكر من عام، وادعى 
ب�شبب  ك��ان  الأن��ظ��ار  عن  اختفائها  اأن  ومعارفه  اأ�شدقائه  اأم��ام 
انف�شاله عنها. وعلى مدى 14 �شهراً، ت�شرف اأندرو ريد )43 
عاماً( ب�شكل طبيعي، ودعا اأ�شدقاءه وجريانه اإىل منزله لتناول 
التلفزيون،  �شا�شة  على  القدم  كرة  مباريات  وم�شاهدة  الع�شاء 
فيكتوريا �شريي  ك��ان يخفي جثة  اأن��ه  اأي منهم  ي��درك  اأن  دون 

)44 عاماً( داخل اخلزانة.
 واختفت فيكتوريا عن النظار منذ اأكتوبر )ت�شرين الأول( عام 
2015، ومت العثور على جثتها بعد مداهمة قامت بها ال�شرطة 
ديلي.  اإليت  موقع  نقل  ما  بح�شب  املا�شي،  يناير  يف  ري��د  ملنزل 
على  باللوم  األ��ق��ى  ري��د  اأن  حملية  بريطانية  �شحيفة  وذك���رت 
ال�شيدة العجوز التي كانت تعي�س قبله يف املنزل، عندما ت�شاءل 
النوم  غرف  اإح��دى  من  املنبعثة  الكريهة  الرائحة  عن  البع�س 
اأم��ام حمكمة  باإخفاء اجلثة  ا�شطر لالعراف  اأنه  اإل  باملنزل. 
بولتون، يف الوقت الذي ل تزال ال�شرطة حتقق يف كيفية وفاة 
اأن  بعد  بال�شدمة،  ري��د  ج��ريان  م��ن  العديد  و�شعر  ال�شحية. 
املدة،  ه��ذه  ط��وال  منزله  باجلثة يف  يحتفظ  ك��ان  اأن��ه  اكت�شفوا 
مباريات  يتابع  ما  غالباً  اإن��ه  ع��ام��اً(   54( كريوين  غلني  وق��ال 
كرة القدم يف منزل جاره، وت�شاءل يف اإحدى املرات عن الرائحة 
ب�شبب  اإنها  قال  ريد  لكن  الغرف،  اإح��دى  من  املنبعثة  الكريهة 
�شيلمان  غ��اري  �شدمة  اأم��ا  امل��ن��زل.  يف  ت�شكن  كانت  التي  امل���راأة 
)37 عاماً( فكانت اأكرب، حيث �شبق له النوم يف �شقة ريد، وعلى 

ال�شرير املجاور للخزانة التي احتفظ فيها باجلثة.

غر�مة كبرية لإعادته كتابًا بعد 75 عامًا 
على  كبرية  غرامة  الأمريكية  بن�شلفانيا  ولي��ة  يف  مكتبة  فر�شت 

رجل بعدما اأعاد كتاباً كان قد ا�شتعاره والده قبل 75 عاماً.
في�س  على  �شفحتها  على  �شورة  ف��ري  اأو�شريهوت  مكتبة  ن�شرت 
بوك تظهر كتاباً كان قد ا�شتعاره رجل يف الثاين من يناير )كانون 
ال�شهري  الياباين  الهجوم  اأيام قليلة من  1941 قبل  الثاين( عام 

على بريل هاربور. 
وبح�شب ما ورد يف املن�شور، فاإن رجاًل يدعى روبريت لوكمان جي 
املن�شرم بعدما عر عليه  الأربعاء  املكتبة يوم  اإىل  الكتاب  اأعاد  اآر 

بال�شدفة يف قبو منزله. 
وقال روبريت معلقاً على ما حدث: عرت على الكتاب بال�شدفة 
يف قبو منزيل، وتبني يل باأن والدي كان قد ا�شتعاره عندما كنت 

يف �شن التا�شعة.
ولكني  املكتبة  اإىل  اأعيده  اأن  قررت  الكتاب،  واأ�شاف: حاملا وجدت 
اأمريكياً،  دولراَ   554 بلغت  الكتاب  على  كبرية  بغرامة  فوجئت 

ولكن القيمني على املكتبة قرروا التنازل عن الغرامة.
اأعفته من دفع  التي  املكتبة  وقد عرّب روب��ريت عن امتنانه لإدارة 
يف  ورد  ما  بح�شب  ال�شنوات،  تلك  ط��وال  عليه  تراكم  ال��ذي  املبلغ 

موقع يو بي اآي الإلكروين.  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مليونري يلوح بدفن �شيارته للدعوة �ىل �لتربع بالع�شاء
اأعلن رجل اأعمال برازيلي على و�شائل التوا�شل الجتماعي اأنه اأخذ الإلهام من امل�شريني القدماء، و�شيقوم بدفن 

�شيارته الفاخرة ماركة بنتلي التي تبلغ قيمتها 380 األف دولر ا�شتعداًدا لرحلته اإىل الآخرة.
وحظيت هذه الق�شة الغريبة باهتمام  و�شائل الإعالم كافة، التي ح�شرت موؤمتراً �شحفياً عقده يف حديقة �شاو 

باولو، بعد اأن مت ت�شوير الكونت �شكاربا )62 عاًما( وهو يحفر قرًبا ل�شيارته الفاخرة.
وبح�شب جملة با – با ميل الربيطانية، اأثار اإعالن الكونت �شكاربا غ�شب �شعب الربازيل الفقري والعامل باأ�شره 
فكيف ميكن ل�شخ�س غني جًدا اأن يكون غري م�شوؤول لدرجة اإهدار 400 األف دولر كان ميكن اأن يكر�شها لالأعمال 

اخلريية ؟
وعلى الرغم من اأن احل�شور كانوا يتوقعون اأن يركز مو�شوع املوؤمتر ال�شحفي على نزوات رجل الأعمال الغريبة، 
اإل اأن الكونت �شكاربا كان يخطط لإثارة غ�شب النا�س قبل الك�شف عن نواياه يف اللحظة الأخرية اإذ كان الأمر كله 

حيلة دعائية.
وقال لل�شحفيني وامل�شورين: كما ترون جميًعا مل اأقم بدفن �شيارتي، ولكن اجلميع ظن اأن الأمر �شخيف عندما 
قلت اإنني �شاأقوم بذلك، فالأمر ال�شخيف حًقا هو دفن اأع�شائنا التي ميكن اأن تنقذ العديد من الأرواح فلي�س هناك 

ا. ما هو اأكر قيمة، كن متربًعا باأع�شائك بعد الوفاة وقل لأفراد عائلتك اأن يقوموا بذلك اأي�شً
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خ�شم على فاتورة عائلة لتهذيب �أطفالهم
%، بعد  قدم �شاحب مطعم يف اإيطاليا خ�شماً على فاتورة عائلة بقيمة 5 
اأن اأُعجب بالطريقة املهذبة التي ت�شرف بها اأطفالهم خالل زيارتهم اإىل 
املطعم. و�شارك اأنتونيو فرياري عرب �شفحته يف موقع التوا�شل الجتماعي 
ب�شبب   %  5 بقيمة  على خ�شم  ا�شتملت  التي  للفاتورة،  �شورة  بوك  في�س 
تهذيب الأطفال اخلم�شة على الطاولة التي �شمت 11 �شخ�شاً، بح�شب ما 
نقلت وكالة يو بي اأي الإخبارية. واأ�شار فرياري اإىل اأن من غري املعتاد اأن 
% من  يت�شرف الأطفال مبثل هذه الطريقة، مربراً بالقول اإن حوايل 30 
العائالت التي تناولت الطعام يف مطعمه يف ذلك اليوم مل يح�شن اأطفالها 

الت�شرف، ومل يكن باإمكان ذوي هوؤلء الأطفال ال�شيطرة عليهم.
تربية  الآب��اء على ح�شن  ملكافاأة  الفكرة  ا�شتوحى هذه  اإن��ه  ف��رياري  ويقول 
لأحد  زي���ارة  يف  ك��ان  عندما  مم��اث��ل،  خ�شم  على  ح�شل  اأن  بعد  اأطفالهم، 
اأنه يتفهم �شعوبة الربية  املطاعم يف ميامي، واأك��د يف الوقت نف�شه على 

والتعامل مع الأطفال يف هذه الأيام.
بوك،  في�س  م�شتخدمي  بني  متباينة  اأفعال  ردود  ف��رياري  ت�شرف  ولق��ى 
ففي الوقت الذي اأثنى البع�س على طريقته التي ت�شجع الآباء على تعليم 
اأطفالهم اآداب ال�شلوك، اعترب اآخرون اأن املطعم مكان عام، ومن حق الآباء 

والأطفال الت�شرف فيه كما يحلو لهم.
غري اأن فرياري اأكد اأن مطعمه ل يزال مفتوحاً يف جميع الأوقات للجميع 

ومن كافة الأعمار، وهو يرحب بالأطفال مهما كان �شلوكهم. 

رعب يجتاح قرية بعد مقتل 7 بهجمات منور
يعي�س الآلف من �شكان القرى ب�شمال الهند يف خوف بعد اأن اأودت هجمات 

منور من حممية قريبة بحياة �شبعة اأ�شخا�س.    
واأفادت �شحيفة تاميز اأوف اأنديا باأن النمور الآكلة للب�شر اأرهبت ثالثني 

قرية حول حممية فيليبهت للنمور.      
ويتوجه املزارعون الذين ميثلون معظم تعداد �شكان القرى، اإىل مزارعهم 
اإىل  الأط��ف��ال  وي��ذه��ب  اأ�شلحة،  يحملون  وه��م  فقط  النهار  اأوق���ات  خ��الل 
القرى يف  �شكان  ون��ادرا ما يخرج  املنزل،  يبقون يف  اأو  امل��دار���س يف حرا�شة 

�شاعات الليل.     
املحمية  حرا�س  اإن  الإداري����ني،  امل�شوؤولني  اأح��د  �شايني،  كانت  اأج��اي  وق��ال 
اأنه قتل �شتة من  متكنوا من الإم�شاك بنمر خالل نهاية الأ�شبوع، يردد 
اإىل  نقله  ج��رى  وق��د  املا�شي،  ال��ث��اين  ت�شرين  نوفمرب  منذ  ال��ق��رى  �شكان 
حديقة حيوانات، ولكن وقعت حالة قتل �شابعة اخلمي�س املا�شي، مما اأثار 

الرعب بني �شكان القرى.     
عملية  ببدء  ياأمر  لن  اإن��ه  الغابات،  م�شوؤويل  اأح��د  براكا�س،  كال�س  وق��ال 
املحمية جلمع  دخ��ل  ال�شحية  اأن  اإىل  التو�شل  اأن��ه مت  ثانية، مبا  مطاردة 

اخل�شب، واأن النمر مل يتوجه اإىل منطقة بها �شكان.       

جورج كلوين �أمام 
قر�ر �شعب

على النجم الأمريكي جورج كلوين 
ب�شاأن  م�����ش��ريي��اً  ق�����راراً  ي��ت��خ��ذ  اأن 
لتواأمه  "العّرابة"  العائلة  اختيار 
اللبنانية  زوج����ت����ه  م����ن  امل��ن��ت��ظ��ر 
اأمل  الربيطانية  املحامية  الأ�شل 

كلوين، احلامل بطفل وطفلة.
وق���ال م�����ش��در م��ق��ّرب م��ن كلوين، 
من  طويلة  قائمة  لديه  املمثل  اإن 
الذين  والأ����ش���خ���ا����س  ال���ع���ائ���الت 
للقيام  منهم  الخ��ت��ي��ار  ي�شتطيع 
حرية  يف  واق�����ع  اأن�����ه  اإل  ب��امل��ه��م��ة. 
اختيار  باأزمة  مير  جورج  �شديدة: 
القرار  اإل��ي��ه  بالن�شبة  ك���اأب،  ع���ّراب 

�شعب.
ويف القائمة املذكورة اأ�شماء �شهرية 
واأ����ش���دق���اء م��ق��رب��ون ك��م��ا ج���اء يف 
�شهريون  ممثلون  ومنهم  تقرير 
و���ش��دي��ق��اه امل��م��ث��الن م���ات دميون 
ل�4 بنات، وبراد بيت  املتزوج والأب 
اأجنلينا  املمثلة  من  حديثاً  املطلق 
اأب��ن��اء، وهما من  ل�6  والأب  ج��ويل 
اأ�شدقائه املقربني و�شاركاه بطولة 
وما   Ocean 11 اأف����الم  �شل�شلة 
تاله، كما كان دميون من اأول من 

اأخربهم كلوين بحمل اأمل.
اآخر  اأن �شديقاً  امل�شحك يف الأمر 
ت�شينو،  دون  املمثل  وه��و  لكلوين، 
اأمل  خ��رب حمل  على  ���ش��اخ��راً  عّلق 
جداً  �شعيد  اأن��ا  قائاًل:  الدين  علم 
ل�شعادة كلوين، لكن يبدو اأنني من 

�شيقوم بربية طفليه.

مطار للطيور �ملهاجرة 
�شممت ال�شني اأول مطار للطيور املهاجرة 
م��ك��ب نفايات  ب��ه��دف حت��وي��ل  ال���ع���امل،  يف 
مالذ  اإىل  ال�شينية  اأن����غ  ل��ي��ن��غ  م��دي��ن��ة  يف 

خم�ش�س للطيور.
وك�شفت �شركة مكريغور كوك�شال لالإعمار 
عن م�شروعها اجلديد املخ�ش�س للطيور، 
يف حماولة على ما يبدو من قبل ال�شركة 
التي توجه  التهامات  للتخفيف من حدة 
اإىل اأ�شاليب البناء احلديثة يف التعدي على 

مواطن احلياة الربية باأ�شكال خمتلفة.
50 مليون  م��ن  اأك���ر  ي�شافر  ع��ام  ك��ل  ويف 
ط��ائ��ر م���ن ال��ق��ط��ب اجل��ن��وب��ي ع��ل��ى طول 
ط���ري���ق ال���ط���ي���ور امل���ه���اج���رة الأ�����ش����رايل-
اأ�شبح  طريقهم  اأن  اإل  ال�شرقي،  الآ�شيوي 
مهدًدا بنحو متزايد نظًرا لزيادة م�شاحات 
البناء على طول ال�شواحل يف تلك املناطق، 
واليوم ي�شلك 1 من بني كل 5 من الطيور 
امل��ائ��ي��ة امل���ه���ددة ب���الن���ق���را����س ع��امل��ًي��ا هذا 

الطريق بينما تتناق�س اأعدادهم ب�شرعة.

م�شتخدميه من �ل�شجن  �أحد  “و�ت�شاب” ينقذ 
بحادثة غريبة ا�شتطاع اأع�شاء اإحدى جمموعات تطبيق 
وات�شاب يف ال�شعودية من اإنقاذ زميل لهم بعد اأن لحظوا 
اخ��ت��ف��اءه ع��ن امل��ج��م��وع��ة، واإغ�����الق ه��ات��ف��ه ب��ع��د اأن كان 
املجموعة  اأع�شاء  واكت�شف  با�شتمرار.  ومتواجداً  ن�شطاً 
الأفالج   ب�شجن  توقيفه  قد مت  زميلهم  اأن  بعد حتريهم 
على خلفية دْين جتاوز ن�شف مليون ريال. وبعد اأن علم 
املجموعة  اأع�شاء  ق��رر  زميلهم،  اختفاء  ب�شبب  الزمالء 
املوقوف، ومت خالل  زميلهم  وت�شديده عن  الدْين  جمع 

اأقل من �شهر اإيداع املبلغ املطلوب والإفراج عنه.

ر�شيع ينقذ حياة و�لدته �مل�شابة بال�شرطان 
ك���ان رف�����س ط��ف��ل ر���ش��ي��ع ال��ر���ش��اع��ة م���ن ث���دي والدته 
الأمين، �شبباً يف اإنقاذ حياتها بعدما اكت�شفت اأنها م�شابة 

ب�شرطان الثدي، وبداأت باخل�شوع للعالج.
كان الر�شيع تيدي يبداأ بال�شراخ كلما اقرب من الثدي 
الأمين لوالدته �شارة بويل )26 عاماً( ويرف�س الر�شاعة 
للخ�شوع  ودفعها  الأم  انتباه  ا�شرعى  الذي  الأم��ر  منه، 
لفح�س ثديها الذي تبني باأن اخلاليا ال�شرطانية بداأت 
بالنت�شار فيه.  وبداأت �شارة باخل�شوع للعالج الكيماوي 
ا�شتئ�شال  لعملية  تخ�شع  اأن  امل��زم��ع  وم��ن  ال��ف��ور،  على 

للورم يتبعها عملية ترميم للثدي امل�شاب. 
وذكرت �شارة باأنها ممتنة لطفلها لأنه ال�شبب يف اكت�شافها 
للمر�س يف وقت مبكر، الأمر الذي مكنها من ا�شتدراك 

الأمر والبدء يف العالج على الفور. 
الر�شاعة من  باأن  اأخ��ربين طبيبي  لقد  �شارة:  واأ�شافت 
الطفل  واأن  الأم وط��ف��ل��ه��ا،  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ت��ق��وي  ال��ث��دي 
ميكنه اأن ي�شت�شعر مواطن اخلطر يف ثديي والدته عند 
اأنقذ  ما  وه��ذا  احلليب  طعم  اختالف  ب�شبب  الر�شاعة، 
كانت قد لحظت  �شارة  اأن  بالذكر،  حياتي. من اجلدير 
2013 وخ�شعت  ع��ام  الأمي��ن يف  ثديها  كتلة �شغرية يف 
لفح�شه ثالث مرات، ولكن الأطباء اأخربوها باأن الكتلة 

لي�شت �شرطانية، وفقاً ل�شحيفة مريور الربيطانية.  

قتل خالل حماولته �ل�شلح بني �شقيقته وزوجها
بعدة  باإ�شابته  “متاأثراً  عاماً   37“ م�شري  عامل  قتل 
وزوجها   �شقيقته  ب��ني  ال�شلح   حم��اول��ت��ه  اأث��ن��اء  طعنات 

داخل �شقتها بعد اأن علم بوجود خالفات بينهما.
اأثناء  الأبي�س  بال�شالح  العامل بطعنه  �شقيقة  زوج  وقام 
القب�س  ويتم  دمائه،  يف  غارقاً  لي�شقط  ال�شلح  حماولة 
على املتهم الذي اعرف بارتكاب جرميته ب�شبب خالف 

ن�شب بينه وبني �شقيق زوجته اأثناء قيامه بال�شلح.
القبة  بتلقي ق�شم �شرطة حدائق  الواقعة ر�شمياً  وب��داأت 
�س  اأ.  الزيتون مبقتل  اإخطاراً من م�شت�شفى  القاهرة  يف 
بعد قدومه للم�شت�شفى متاأثراً بجراحه عرب طعنات يف 

ال�شدر والقلب اأودت بحياته.
حقيقة  على  للوقوف  للم�شت�شفى  الأم��ن  رج��ال  وانتقل 
زوج  ي��د  على  حياته  فقد  عليه  املجني  اأن  وتبني  الأم���ر، 
�شقيقته ث. م 56 عاماً، اأثناء ال�شلح بني املتهم وزوجته 

ن. �س 43 عاماً، وهي �شقيقة املجني عليه.

جينيفر غارنر ترفع دعوى 
طالق �شد بن �أفليك

بعد مرور عامني على اإنف�شالهما، قررت النجمة جينيفر غارنر التقدم 
بالأوراق املطلوبة، من اأجل رفع دعوى طالق �شد زوجها النجم بن اأفليك. 
واأ�شارت تقارير اأجنبية اإىل اأن قرار غارنر املوؤّجل، جاء بعد 20 �شهراً على 
اإكت�شافها خليانة اأفليك لها مع مربية اأطفالهما التي تدعى كري�شتنني، 
حيث ظل الثنائي طيلة تلك الفرة يحاولن اإجتياز تلك الأزمة ومعاجلة 
ل  وغارنر  اأفليك  اأن  التقارير  واأك��دت  بالف�شل.  باءا  ولكنهما  م�شاكلهما، 
يزالن يحبان بع�شهما البع�س، ولكن توتر عالقتهما دفعهما للو�شول 
يونيو  حزيران   29 يف  تزوجا  وغارنر  اأفليك  اأن  ُيذكر  م�شدود.  لطريق 

و�شامويل. �شريافينا،  فيوليت،  اأطفال  ثالثة  ولديهما   ،2005

بيون�صي مع ابنتها بلو اآيفي خالل ح�صورهما مباراة يف دوري ال�صلة الأمريكي للمحرتفني يف نيو اورليانز بولية لويزيانا. )اأ ف ب(

مهرجان حلماية 
�لأفيال من �لإنقر��س

املزينة  الأف���ي���ال  ع�����ش��رات  جت��ول��ت 
واأكاليل  الأل�����وان  زاه��ي��ة  ب��اأغ��ط��ي��ة 
اإقليم �شايابوري  الزهور يف �شوارع 
يف لو�س وذلك لالحتفاء بالأفيال 
التي باتت تواجه خطر النقرا�س 

يف اأحد اأهم مواطنها يف العامل.
و�����ش����ارك ق���راب���ة ���ش��ب��ع��ني ف��ي��ال يف 
الفيل  مل��ه��رج��ان  الرئي�شي  امل��وك��ب 
اإقليم  يف  ع�شر  احل����ادي  ال�����ش��ن��وي 
توير،  ع��رب  الن�س  �شايابوريغرد 
ال����ذي ي��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و مئتي 
العا�شمة  غ��رب��ي  �شمال  كيلومر 

فينتيان.
نائب  �شيبا�شيوث  يانيوجنغ  وق��ال 
ينظم  املهرجان  اإن  الإقليم  حاكم 
حالة  اإىل  ال��ن��ا���س  ان��ت��ب��اه  جل����ذب 
وكذلك  للخطر،  املعر�شة  الفيلة 
العي�س  وط���رق  للثقافة  ال��روي��ج 

التقليدية.
وبعد اأن كانت لو�س ت�شتهر بلقب 
اأر�س املليون فيل ، مل يعد يف بريتها 
الآن �شوى ب�شع مئات من الأفيال، 
اإ�شافة اإىل عدد مماثل من الفيلة 
معظمها  ي�شتخدم  التي  امل�شتاأن�شة 

يف حمل الأ�شجار املقطوعة.
وت�������ش���ب���ب ح���ظ���ر ����ش���ي���د الأف����ي����ال 
ال���ربي���ة ل��روي�����ش��ه��ا يف زي����ادة  يف 
امل�شتاأن�شة،  الأفيال  على  ال�شغوط 
على  يجربونها  اأ�شحابها  فاأ�شبح 
ال��ع��م��ل ال�����ش��اق ع��ل��ى ن��ح��و جعلها 
اإىل احلد من  اأي�شا  واأدى  منهكة، 

تكاثرها.

�أ�شعة كونية تعطل �لكمبيوتر و�لأجهزة �ملحمولة
املحمول  ال��ه��ات��ف  اأو  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  ي��ت��ع��ط��ل  ع��ن��دم��ا 
ال�شركة  ال��ل��وم على  ب��اإل��ق��اء  ت�شارع  ب��ك، ل  اخل��ا���س 
يكون  رمبا  العطل  �شبب  اإن  حيث  للجهاز،  امل�شنعة 
اأو  راج��ع اإىل اأ�شعة كونية من خ��ارج كوكب الأر���س، 
بالطاقة  م�شحونة  ج��زي��ئ��ات  اإىل  راج���ع  ب���الأح���رى 

الكهربائية تكون م�شاحبة لالأ�شعة. 
�شارة  غري  تكون  الكونية  الأ�شعة  تلك  اأن  حني  ويف 
م��ن هذه  اأن ع����دداً حم�����دوداً  اإل  ل��ل��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة، 
اجلزيئات امل�شاحبة لالأ�شعة يحتوي على قدر كاف 
الدوائر  ت�شغيل  عملية  على  للت�شوي�س  الطاقة  من 
املحمولة،  الأج���ه���زة  داخ���ل  امل�����ش��غ��رة  الإل��ك��رون��ي��ة 
اأع��ط��ال احلالت  ا���ش��م  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  ويطلق على 

الفردية اأو )اإ�س.اإي.يو(. 
ورلد  كمبيوتر  الأمريكي  الإل��ك��روين  املوقع  ونقل 
امل��ع��ن��ي ب��ال��ك��م��ب��ي��وت��ر والأج����ه����زة الإل��ك��رون��ي��ة عن 
تاأثريات  اأبحاث  بوفا من جمموعة  بهارات  الباحث 
الأ�شعة التي تاأ�ش�شت عام 1987 بجامعة فاندربيلت 
بولية تيني�شي الأمريكية قوله: اإنها م�شكلة كبرية 

فعاًل، ولكن غري مرئية بالن�شبة للعامة. 

الأ�شا�س  يف  ت��رك��ز  البحثية  املجموعة  ه��ذه  وك��ان��ت 
ولكنها  وال��ع�����ش��ك��ري��ة،  الف�شائية  التطبيقات  ع��ل��ى 
لت�شمل   2001 ع���ام  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  اأب��ح��اث��ه��ا  ط����ورت 
الإلكرونية  الأجهزة  الف�شائية على  الأ�شعة  تاأثري 

اخلا�شة بامل�شتهلك. 
واأفاد موقع كمبيوتر ورلد باأن اأحد اأعطال احلالت 
الت�شويت  عملية  اأث��ن��اء  ع��ط��ل  يف  ت�شبب  ال��ف��ردي��ة 
الإلكروين يف مدينة �شاربيكم البلجيكية عام 2003، 
عندما اأ�شافت ماكينة الت�شويت الإلكروين 4096 
اإ�شافياً ل�شالح اأحد املر�شحني. ومت  انتخابياً  �شوتاً 
تدارك هذه امل�شكلة لأن عدد الأ�شوات التي اأ�شيفت 
التي  الأ���ش��وات  ع��دد  يفوق  املر�شح  ل�شالح  باخلطاأ 

ميكن اأن يح�شل عليها بالأ�شا�س. 
التفتوا  املو�شالت  اأ�شباه  ت�شنيع  �شركات  اأن  ويبدو 
اإىل هذه امل�شكلة وبداأوا يعملون على حماولة احلد 
من تاأثريها، حيث قام فريق من املهند�شني ب�شركة 
هاواي  يف  بركان  قمة  بت�شلق   2008 عام  فوجي�شتو 
يف  الكونية  الأ�شعة  تت�شبب  كيف  لفهم  حماولة  يف 

اأعطال الكمبيوتر. 


