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حممد بن زايد مينح م�شت�شار الأمن الوطني الكوري 
و�شام الإمارات الع�شكري من الطبقة الأوىل

•• �سي�ؤول-وام: 

منح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �شعادة كيم كو�ن جني م�شت�شار 
�لأمن �لوطني �لكوري و�شام �لإمار�ت �لع�شكري من �لطبقة �لأوىل.
وقام �شعادة عبد�هلل �شيف علي �لنعيمي �شفري �لدولة لدى �جلمهورية 
�لكورية �جلنوبية بتقليد م�شت�شار �لأمن �لوطني �لكوري �لو�شام يف 

�لق�شر �لرئا�شي يف �شيوؤول .
عن  �جلنوبية  ك��وري��ا  بجمهورية  �لوطني  �لأم���ن  م�شت�شار  و�أع���رب 
دولة  لقيادة  بال�شكر  وت��ق��دم  �ل��رف��ي��ع..  �ل��و���ش��ام  ه��ذ�  ملنحه  �شعادته 
�لإمار�ت على هذ� �لتكرمي.. م�شري� �إىل ما �شيلعبه هذ� �لو�شام من 
دور يف دعم وتعزيز عالقات �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية بني �لبلدين يف 
لقادة  متمنيا  و�لأم��ن��ي  �لدفاعي  �ملجال  ل�شيما  جمالتها  خمتلف 

)�شورة  �ص2( �لدولة موفور �ل�شحة.  

و�شول جثمان ال�شهيد البطل ح�شن عبداهلل الب�شر اىل اأبوظبي
•• اأب�ظبي- وام:

و�شل �ىل مطار �لبطني �خلا�ص باأبوظبي �شباح �م�ص جثمان �شهيد 
�لوطن �لبطل ح�شن عبد�هلل حممد �لب�شر على منت طائرة ع�شكرية 

تابعة للقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي.
با�شتقبال  �خل��ا���ش��ة  �لع�شكرية  �مل��ر����ش��م  �مل��ط��ار  �أر�����ص  ع��ل��ى  وج���رت 
جثمان �ل�شهيد حيث كان يف �ل�شتقبال عدد من كبار �شباط �لقو�ت 

�مل�شلحة.   
)�لتفا�شيل �ص2(
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�لنري�ن تت�شاعد من موقع �نفجار �شيارة مفخخة يف مدينة �عز�ز مبحافظة حلب  )رويرتز(

نقل �شحايا �لهجوم �لرهابي �ىل �حد م�شت�شفيات كابول  )رويرتز(

بحث مع الرئي�س امل�ضري تعزيز العالقات الأخوية وعددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد: الت�شامن العربي ميكن الأمة العربية من احلفاظ على اأمن وا�شتقرار دولها 
•• اأب�ظبي-وام:

�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  بحث �شاحب 
عبد�لفتاح  �لرئي�ص  فخامة  م��ع  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
�ل�شي�شي رئي�ص جمهورية م�شر �لعربية �ل�شقيقة تعزيز �لعالقات �لأخوية 

وعدد� من �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
جاء ذلك خالل �للقاء �لذي عقده �شموه يف �أبوظبي مع فخامة �لرئي�ص 

�مل�شري.
ورحب �شموه - يف بد�ية �للقاء - بالرئي�ص �مل�شري يف بلده �لثاين �لإمار�ت 
�لبلدين  بني  �لتعاون  عالقات  حيوية  تعك�ص  �ل��زي��ارة  ه��ذه  �أن  معترب�   ..
�ل�شقيقني وجت�شد حر�ص قيادتيهما على �لتو��شل و�لتن�شيق �مل�شتمرين 

يف كل ما فيه خري �لبلدين و�لأ�شقاء �لعرب.
وجرى خالل �للقاء بحث عالقات �لتعاون �لأخوي يف �جلو�نب �ل�شيا�شية 
تهم  �لتي  �لهامة  �ملجالت �حليوية  و�لتنموية وغريها من  و�لقت�شادية 
مبا  وتنميتها  �لعالقات  ه��ذه  لتعزيز  �مل�شرتك  �حلر�ص  ظل  يف  �لبلدين 

يحقق م�شاحلهما �ملتبادلة.
�للقاء عدد� من �لق�شايا �لعربية ومن بينها  و��شتعر�ص �جلانبان خالل 
�لأزمات �لتي ت�شهدها �شوريا و�ليمن وليبيا وم�شتوى �لتن�شيق و�لت�شاور 
�لعربي ملو�جهة هذه �لأزمات وغريها من �لتحديات �لتي تو�جه �ملنطقة 
.. �إ�شافة �إىل خماطر �لإرهاب و�لتنظيمات �لتابعة له �لتي ت�شكل تهديد� 

لأمن و��شتقر�ر وتنمية بلد�ن �ملنطقة و�لعامل.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان خالل ��شتقباله فخامة 
�لرئي�ص عبد�لفتاح �ل�شي�شي حر�ص دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة " حفظه �هلل 
" على تعزيز وتوطيد �لعالقات �لأخوية �لوثيقة مع م�شر و�لدفع بها �إىل 
�آفاق �أرحب مبا يحقق م�شالح �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني ويعزز �لأمن 

حممد بن ز�يد خالل مباحثاته مع �ل�شي�شي  )و�م(و�ل�شتقر�ر لدول �ملنطقة و�شعوبها.               )�لتفا�شيل �ص2(

رو�ضيا وتركيا توؤيدان مناطق اآمنة يف �ضوريا

وفد املعار�شة ال�شورية يعلق م�شاركته يف حمادثات اأ�شتانا
•• ع�ا�سم-وكاالت:

�لنظام  تدعم  �لتي  رو�شيا  �ي��دت 
�ل���ت���ي تدعم  وت���رك���ي���ا  �ل�������ش���وري 
�ملعار�شة، �قامة مناطق �آمنة" يف 
�شوريا بهدف تعزيز وقف �طالق 
�لرئي�ص  �ع���ل���ن  م���ا  وف����ق  �ل����ن����ار، 

فالدميري بوتني �لربعاء.
ب��وت��ني يف م��وؤمت��ر �شحايف  وق���ال 
نظريه  م��ع  �شوت�شي  يف  م�شرتك 
�ل��رتك��ي رج��ب طيب �ردوغ���ان �ن 
�قامة  �ن  ه��و  �مل�����ش��رتك  م��وق��ف��ن��ا 
�ىل  ي��وؤدي  �ن  �آمنة يجب  مناطق 

تعزيز نظام وقف �طالق �لنار.
�ملعار�شة  وف����د  ع��ل��ق  ذل�����ك،  �ىل 
يف  م�����ش��ارك��ت��ه  �مل�شلحة  �ل�����ش��وري��ة 
مفاو�شات  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ول��ة 
�أ�شتانا بعد �شاعات من �نطالقها، 
�لق�شف  ��شتمر�ر  على  �حتجاجا 

يف �شوريا.
برئا�شة  �مل��ع��ار���ش��ة  وف���د  وت��ع��ل��ي��ق 
حممد علو�ص م�شاركته جاء بعدما 
يف  �مل�شاركة  للوفود  م��ذك��رة  ق��دم 
�ملفاو�شات  من  �جلديدة  �جلولة 
و�أ�شاف  �ليوم.  �شباح  ب��د�أت  �لتي 
�ل���ذي  �ل��ف��ن��دق  �ل���وف���د غ�����ادر  �أن 
�لوفود  بني  �جتماعات  فيه  تعقد 

�ملو�لية  �مللي�شيات  �شحب  �شرورة 
لها من �شوريا.

�آخ��ر�ن على �شرورة  و�شدد بند�ن 
�إط������الق �مل��ع��ت��ق��ل��ني وف����ق ج���دول 
زم��ن��ي، و�إدخ������ال �مل�����ش��اع��د�ت �إىل 
مر��شل  وق��ال  �ملحا�شرة.  �ملناطق 
وردت  �لتي  �ملطالب  �إن  �جل��زي��رة 
�أن جتعل  ���ش��اأن��ه��ا  �مل��ذك��رة م��ن  يف 

�ملفاو�شات �أكرث �شعوبة.
�لف�شائل،  وف��د  �إىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
ي�شارك يف �جلولة �لر�بعة باأ�شتانا 
وفد �لنظام �ل�شوري برئا�شة ب�شار 
�جل���ع���ف���ري، ووف������ود م���ن �ل����دول 
للمفاو�شات  �ل���ر�ع���ي���ة  �ل���ث���الث 
)رو�شيا وتركيا و�إير�ن(، و�ملبعوث 
���ش��ت��ف��ان دي  ���ش��وري��ا  �إىل  �ل����دويل 
م��ي�����ش��ت��ور�، �إىل ج��ان��ب وف���ود من 
و�لأمم  و�لأردن  �ملتحدة  �لوليات 

�ملتحدة ب�شفة مر�قبني.
�مل���������ش����ارك����ون يف ه���ذه  وي���ن���اق�������ص 
�جل����ول����ة م���ق���رتح���ا ت���ق���دم���ت به 
باإن�شاء  ويق�شي  م��وؤخ��ر�،  رو�شيا 
�إدلب،  حمافظة  يف  �آم��ن��ة  مناطق 
وريف حم�ص �ل�شمايل، و�لغوطة 
وجنوب  دم�شق،  بريف  �ل�شرقية 
�أ�شا�شا  �لقتال  يدور  حيث  �شوريا، 

يف درعا.

�مل�شاركة، وعاد �إىل مقر �إقامته يف 
�لعا�شمة �لكز�خية.

�أن �ملذكرة �لتي وردت فيها  وتابع 
�شرورة  ت�����ش��م��ن��ت  ن���ق���اط  ع�����ش��ر 
�لد�عمة  و�ل��ق��وى  �لنظام  �ل��ت��ز�م 
له بالتطبيق �لكامل لتفاق وقف 
�إط������الق �ل���ن���ار �ل�����ذي دخ����ل حيز 
كانون  دي�شمرب   30 يوم  �لتنفيذ 

قو�ت  و�ن�����ش��ح��اب  �مل��ا���ش��ي،  �لأول 
�لنظام من �ملناطق �لتي �شيطرت 
ع��ل��ي��ه��ا ب���ع���د ����ش���ري���ان �لت����ف����اق، 
بردى  و�دي  �مل��ن��اط��ق  ت��ل��ك  وم���ن 
بريف  و�ل�����زب�����د�ين  و�مل��ع�����ش��م��ي��ة 
�ل���وع���ر يف مدينة  دم�����ش��ق، وح���ي 

حم�ص.
كما جددت �ملذكرة �ملطالبة برحيل 

نظام ب�شار �لأ�شد، وو�شفت �إير�ن 
ولي�شت  �مل�شكلة  م��ن  ج���زء  ب��اأن��ه��ا 

جزء� من �حلل.
�ل�شورية  �ل��ف�����ش��ائ��ل  وف����د  و�أك�����د 
�مل�شلحة يف �ملذكرة رف�شه �أن تكون 
�إير�ن جهة ر�عية �أو �شامنة، �أو �أن 
�أي حل يتعلق بحا�شر  ت�شارك يف 
على  �أكد  كما  وم�شتقبلها.  �شوريا 

ماي تتهم قادة اأوروبيني بالعمل �ضد بريك�ضت 

بريطانيا ترف�ض دفع 100 مليار يورو مقابل النف�شال

اأكد �ضعوبة التفاهم مع نظام ايراين قائم على اأيديولوجيا متطرفة

ويل ويل العهد ال�شعودي : مل يكن اأمام اململكة خيار �شوى احلرب يف اليمن 
•• الريا�ض -وام: 

عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان  ب��ن  حممد  �لأم���ري  �شمو  �أك���د 
ويل ويل �لعهد �لنائب �لثاين لرئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
�ليمن  يف  �ل�شرعية  �لقو�ت  �أن  �ل�شعودي  �لدفاع  وزير 
�أ�شبحت ت�شيطر على 80 �أو 85 باملائة من �لأر��شي 

�ليمنية .
بثها  مقابلة  �شلمان يف  بن  �لأم��ري حممد  �شمو  وق��ال 
)و��ص(  �ل�شعوية  �لأنباء  ووكالة  �ل�شعودي  �لتلفزيون 
�إنه مل يكن هناك خيار �أمام �ململكة �شوى �لدخول يف 
�حلرب يف �ليمن .. و�أ�شاف :   كان �أمر� لبد �أن نقوم 

به �أو �شيكون �ل�شيناريو �لآخر �أ�شو�أ بكثري .
و �أو�شح �أن �حلرب يف �ليمن فر�شتها عو�مل عدة منها 

م�شنفة  ميلي�شيات  قبل  من  �ل�شرعية  على  �لنقالب 
�إرهابية وما ت�شكله من خطر على �ملالحة  ميلي�شيات 
�لدولية وعلى كل جري�ن �ليمن �إ�شافة �إىل بدء زيادة 
�ليمن  بجنوب  �لآخ���ر  �ل��ط��رف  يف  �لإره��اب��ي  �لن�شاط 

م�شتغال عمل هذه �مليلي�شيات.
و �أ�شاف لو �نتظرنا قليال �شي�شبح �خلطر �أكرث تعقيد� 
ود�خل  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �أر�����ش���ي  د�خ���ل  �خل��ط��ر  و�شي�شبح 

�أر��شي دول �ملنطقة ويف �ملعابر �لدولية �لرئي�شية.
ميلي�شيات �حلوثي  �ج��ت��ث��اث  �أن���ه مي��ك��ن  ع��ل��ى  ���ش��دد  و 
و�شالح من �ملناطق �لتي ي�شيطر�ن عليها وهي بن�شبة 
نتيجته �شحايا  �شتكون  �أيام قليلة لكن  باملائة يف   15
�ل�����ش��ع��ودي��ة ف�شال ع��ن خ�شائر  �ل��ق��و�ت  ب����الآلف م��ن 

كبرية من �ملدنيني �ليمنيني.

•• لندن-اأ ف ب:

�تهمت رئي�شة �لوزر�ء �لربيطانية ترييز� ماي �م�ص 
م�شوؤولني �وروبيني بالرغبة يف �لتدخل يف �لنتخابات 
�لت�شريعية �لربيطانية من خالل ت�شريب م�شامني 
معتربة  �لحت���اد  م��ن  �ململكة  خ��روج  ح��ول  �ملباحثات 

�نهم ل يريدون جناح بريك�شت.
�ليز�بيث  بامللكة  �جتماعها  بعد  ت�شريح  يف  وق��ال��ت 
لالنتخابات  متهيد�  �ل��ربمل��ان  حل  لبالغها  �لثانية 
يف  �لبع�ص  يونيو،  حزير�ن   8 يف  �ملقررة  �لت�شريعية 
بروك�شل ل يريدون جناح �ملفاو�شات ول يرغبون يف 

جناح �ململكة �ملتحدة.
بريك�شت  �ملكلف  �لربيطاين  �لوزير  �علن  جهته  من 
ديفيد ديفي�ص �ن بالده ل تخو�ص مفاو�شات خروج 
بريطانيا من �لحتاد �لوروبي كمت�شول بل كطرف 
مفاو�ص ر�ف�شا �حتمال دفع �لبالد 100 مليار يورو 

لالحتاد �لوروبي.
و�شرح لذ�عة بي بي �شي 4 نخو�ص هذه �ملفاو�شات 
ل ك��م��ت�����ش��ول��ني ب���ل ك��م��ف��او���ش��ني. ه��ن��اك ج��ان��ب��ان يف 
�ملفاو�شات و�لطرف �لخر لن يحدد من يقوم  هذه 

مباذ�.

قتلى بهجوم ي�شتهدف موكبًا للناتو يف كابول 
•• كاب�ل-اأ ف ب:

�لإرهابي  د�ع�ص  تنظيم  تبناه  هجوم  يف  �لرب��ع��اء  �أ�شخا�ص  ثمانية  قتل 
يف  �لم��ريك��ي��ة  �ل�شفارة  ق��رب  �لطل�شي  �حل��ل��ف  ل��ق��وة  موكبا  و��شتهدف 
كابول. و�شرح �ملتحدث با�شم وز�رة �لد�خلية جنيب د�ني�ص لوكالة فر�ن�ص 
بر�ص �ن �لنفجار �لذي وقع يف �شاعة �زدحام �شباحية �وقع ثمانية قتلى 

و28 جريحا غالبيتهم من �ملدنيني.
و�أعلن حلف �شمال �لطل�شي ��شابة ثالثة من جنوده بجروح. و�فاد بيان 
للقو�ت �لمريكية �لتابعة للحلف يف �فغان�شتان �ن حياتهم لي�شت يف خطر 
وحالتهم م�شتقرة ويتلقون �لعالج لدى �لجهزة �لطبية للتحالف. وقال 
�ن  �لجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  على  ن�شرت  �شور  �ظهرت  كما  �شهود، 
�لع�شكريني من قو�ت �لطل�شي كانو� يتنقلون على منت عربات مدرعة 

لنقل �جلنود ي�شتخدمونها عادة للتنقل يف �لعا�شمة �لفغانية.

�لبالد  فاتورة  �ن  تاميز  فاينن�شال  �شحيفة  وذك��رت 
لت�شفية ح�شاباتها مع �لحتاد �لوروبي قد ت�شل �ىل 
100 مليار يورو. و��شتبعد ديفي�ص �مكانية دفع مثل 
هذ� �ملبلغ يف برنامج غود مورنينغ برينت" على قناة 
�ي تي يف بالقول لن ندفع 100 مليار يورو معترب� 

�نها �ملناور�ت �لوىل من قبل �لحتاد �لوروبي.
و�كد لذ�عة بي بي �شي 4 هذ� �ل�شباح ترون طلبات 
 50 �رتفعت من   - �ل�شحف  ي��ورو يف  ب100 مليار 
100 مليار. ل �عتقد �ننا �شن�شل �ىل  60 �ىل  �ىل 
هذ� �ل�شقف يف �لو�قع �علم �ننا لن نبلغ هذ� �مل�شتوى. 

�حلقيقة �نها �شتكون مفاو�شات �شعبة.
وق��ال يف ح��ال �خل��روج من �لحت��اد )دون �تفاق( لن 
�لنتيجة.  يتم دفع �ي مبلغ. لكن ل �حد يريد هذه 
�ىل  �لتو�شل  على  ق��ادرون  �ننا  ونعتقد  �تفاقا  نريد 
�لتز�ماتنا  �شنحرتم  �ننا  بو�شوح  قلنا  وتابع  �تفاق. 
�لدولية وو�جباتنا �لقانونية. لكن لن يحددها طرف 

لنا. �شتكون مو�شع مفاو�شات.
متلكها  �لتي  �ل�شغط  و�شائل  ح��ول  ���ش��وؤ�ل  على  ورد� 
�ن���ه م��ت��ى خ��رج��ن��ا م��ن �لحتاد  ق���ال ديفي�ص  �ل��ب��الد 
�لوروبي  لالحتاد  �لك��رب  �خلارجية  �ل�شوق  �شنكون 

معترب� "�ن هذ� �لمر مهم جد� بالن�شبة لهم.

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

Tel: 0557060300 - 0558811932
Behind Khalidiyah Mall, W9, Al Khalidiya, Abu Dhabi

ت�ضكيل ائتالف حزبي معار�س للقانون:
تون�ض: اأبواب امل�شاحلة القت�شادية دونها اأبواب واأقفال!

•• الفجر-  ت�ن�ض - خا�ض

ميّر �و ل ميّر.. ذ�ك هو �ل�شوؤ�ل �ملّر �لذي يجب �نتظار �لإجابة عليه، 
�إجابة لن تكون �شهلة، ول ميكن توقعها �و �لتكهن بها، يف ظل خارطة 
�ملعرو�ص  و�ملالية  �لقت�شادية  �مل�شاحلة  قانون  ت�شاحب  �لتي  �ملو�قف 

على �لربملان.
فهل �شيتحول م�شروع �لقانون هذ� �ىل �شخرة �شيزيف بالن�شبة للرئي�ص 
�ن يرفعها  �ملبادرة، �شخرة ما  �ل�شب�شي �شاحب  قائد  �لباجي  �لتون�شي 
�ىل �أعلى حتى تتدحرج من جديد؟، وهل �شُيجرب �ل�شب�شي على �شحبه 
�م  لرئا�شته،  ف�شل جديد  �نه  على  �شُيرتجم  �أخ��رى مبا  مرة  وجتميده 
�لنه�شة بدعمه، وبالتايل  �لرئي�شي حركة  �قناع حليفه  �شينجح يف  �نه 
تامني �لأغلبية �لربملانية لتمريره؟                                    )�لتفا�شيل 

قيادات الأ�شرى الفل�شطينيني ين�شمون للإ�شراب عن الطعام

وا���ش��ن��ط��ن جت����ري جت��رب��ة 
ل�����ش��اروخ ع��اب��ر ل��ل��ق��ارات 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

�ع���ل���ن ����ش���الح �جل�����و �لم���ريك���ي 
�ن�����ه �ط���ل���ق يف وق�����ت م��ب��ك��ر من 
بال�شتيا  ���ش��اروخ��ا  �م�����ص  ���ش��ب��اح 
مبو�د  م��زود  غري  للقار�ت  عابر� 
�جرى  �ن��ه  �ىل  م�شري�  متفجرة، 

هذه �لتجربة من كاليفورنيا.
فقد �طلق �ل�شاروخ مينومتن 3 
قاعدة  م��ن  غ  ت   7،2 �ل�شاعة  يف 
بيان  يف  ج�����اء  ك���م���ا  ف����ان����دن����ربغ، 

للقيادة �لعمالنية ل�شالح �جلو.
 6700 �ل�شاروخ حو�ىل  و�جتاز 
ق�����رب جزيرة  ���ش��ق��ط  ث����م  ك���ل���م، 
�لهادىء  �مل��ح��ي��ط  يف  م��رج��ان��ي��ة 
و�ق��ع��ة يف ج���زر م��ار���ش��ال، وفيها 
لتجارب  �مريكي  ع�شكري  موقع 
�ل���������ش����و�ري����خ �ل���ب���ال�������ش���ت���ي���ة. ويف 
ت�����ش��ري��ح ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����ص بر�ص 
�ملتحدث  ق���ال  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،  م��ن 
جوي  �لعمالنية  �ل��ق��ي��ادة  ب��ا���ش��م 
طوما�ص، �نها جتربة روتينية ول 
�طار  يف  للقوة  ��شتعر��شا  تعني 
�لتوتر مع كوريا �ل�شمالية ب�شبب 

بر�جمها �لنووية و�لبال�شتية.

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

للقوى  �لأ������ش�����رى  جل���ن���ة  �أع���ل���ن���ت 
�ن�شمام  عن  و�لإ�شالمية  �لوطنية 
�أكرث من خم�شني �أ�شري� يف �شجون 
لالإ�شر�ب  �لإ�شر�ئيلي  �لح��ت��الل 
ع��ن �ل��ط��ع��ام �ل��ي��وم �خل��م��ي�����ص، ويف 
مقدمتهم عدد من قياد�ت �لأ�شرى 
من خمتلف �لف�شائل �لفل�شطينية. 

ودع����ت �ل���ق���وى �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة خالل 
يف  بالتز�من  عقد  �شحفي  موؤمتر 
�جلماهري  �هلل  ر�م  وم��دي��ن��ة  غ���زة 
�أ�شكال  كافة  ملو��شلة  �لفل�شطينية 
�ل����دع����م و�لإ�����ش����ن����اد ل���الأ����ش���رى يف 
�ملتو��شل  �ل��ط��ع��ام  ع��ن  �إ���ش��ر�ب��ه��م 

منذ 17 �أبريل ني�شان �ملا�شي.
ك����م����ا ط����ال����ب����ت �ل����ل����ج����ن����ة �لأم��������ة 
و�جلاليات  و�لإ���ش��الم��ي��ة  �لعربية 

�لفل�شطينية يف كل مناطق �ل�شتات 
وكل �أحر�ر �لعامل �إىل �أو�شع �شبكة 
�إ����ش���ن���اد ودع�����م لأ����ش���ر�ن���ا �لأب���ط���ال 

وق�شيتهم �لعادلة.
وم��������ن �أب������������رز �لأ���������ش��������رى �ل������ذي 
�شين�شمون لالإ�شر�ب �لأمني �لعام 
�شعد�ت،  �أح��م��د  �ل�شعبية  للجبهة 
�لفل�شطينيني  �لأ�����ش����رى  وع��م��ي��د 

نائل �لربغوثي.

م�شرية مناه�شة مل�شروع �لقانون �مام �حتاد �ل�شغل
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اأخبـار الإمـارات
احلج  ت�شاريح  ملنح  املعتمدة  الآلية  الإ�شلمية" تعلن  "ال�شوؤون 

•• اأب�ظبي -وام:

�لت�شجيل  ن��ت��ائ��ج  و�لأوق�����اف  �لإ���ش��الم��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  �أع��ل��ن��ت 
ه�   1438 �ل��ع��ام  ه���ذ�  م���رة  لأول  تطبيقه  مت  و�ل����ذي  للحج  �لإل���ك���رتوين 

. 2017م 
من  باملائة   80 ن�شبة  بو�قع  �حلج  ت�شاريح  منح  �آلية  �لهيئة  �عتمدت  فقد 
�لت�شاريح حلجة �لفري�شة " مل ي�شبق لهم �حلج" و�لأولوية لكبار �ل�شن من 
�لذكور و�لإناث ممن بلغو� عمر 60 �شنة فما فوق ولأ�شحاب �لهمم "ذوي 
�لحتياجات �خلا�شة" وكذلك لأ�شبقية �لت�شجيل بالنظام �لإلكرتوين من 
�أد�ء  59 �شنة وما دون من �لذين مل ي�شبق لهم  �لذكور و�لإن��اث من عمر 
فري�شة �حلج .. ون�شبة 20 باملائة من �لت�شاريح ملن �شبق لهم �حلج �شامال 
�ل�شن  �للو�تي مل ي�شبق لهن �حلج وللمر�فقني لكبار  �لإن��اث  �ملحارم لفئة 

و�ملر�شى و�أ�شحاب �لهمم .. وهاتان �حلالتني �ملحارم و�ملر�فقون ل ي�شري 
بلغو� �شن  �لذين  �أن يكونو� من  �لإلكرتوين على  �لت�شجيل  �أ�شبقية  عليهم 
12 عاما ولئقني طبيا" - حجاج �لتطوع "من �شبق له �حلج ولي�ص مبحرم 

ول مر�فق" فالأولوية لهم ح�شب �أقدمية �حلجاج بالنظام .
و�شرح �شعادة �لدكتور حممد مطر �لكعبي رئي�ص �لهيئة باأن بقية �ملتقدمني 

ممن مل يحج �شيكون لهم �أولوية �لدور يف �لأعو�م 2019/2018 .
وتنوع  خدماتها  وج��ودة  �حل��ج  حمالت  بني  �لعام  ه��ذ�  �لتناف�شية  �إن  وق��ال 
يف  و�لأوق���اف  �لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  روؤي��ة  عك�ص  قد  بر�جمها 
حتقيق توجهات قيادتنا �لر�شيدة لإ�شعاد �ملجتمع وحجاجه و�أثمر ذلك عن 
تخفي�ص �لأ�شعار وحرية �ختيار �حلاج للحملة �لتي يرغب بال�شفر معها كما 
�أ�شهم هذ� �لتناف�ص يف خلق �شناعة خدمية متطورة ل�شوؤون �حلج و�لعمرة . 
جدير بالذكر �أن جميع من �شجلو� بالنظام وعمرهم من 60 عاما فما فوق 

جلنة الأ�شر املتعففة باأم القيوين 
تر�شد مليون درهم مل�شاعدة الطلبة 

•• اأم القي�ين-وام: 

ر�شدت جلنة �لأ�شر �ملتعففة باأم �لقيوين �لتابعة جلمعية د�ر 
�لر�شوم �لدر��شية عن طالب  �لرب مبلغ مليون درهم ل�شد�د 
�ملرحلتني �لثانوية و�جلامعية من �لأ�شر �ملتعففة نظر� لقرب 

مرحلة �لختبار�ت �لنهائية وعدم مقدرتهم على دفعها.
تاأتي �ملبادرة ��شتكمال للمبادر�ت �لتي �أطلقتها �للجنة يف عام 
�خلري بعدما قدمت يف �لربع �لأول من �لعام �جلاري م�شاعدة 
ل� 148 طالبا وطالبة مبختلف �ملر�حل �لدر��شية و�جلامعية 

باإجمايل مبلغ قدره مليون و307 �آلف و462 درهما .

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ض بولندا بعيد الد�شتور

•• اأب�ظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه 
�هلل برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�ص �أندجي دود� رئي�ص جمهورية بولند� 

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

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�ص �أندجي دود�.

و�شول جثمان ال�شهيد البطل ح�شن عبداهلل 
حممد الب�شر اىل اأبوظبي

•• اأب�ظبي- وام:

و�شل �ىل مطار �لبطني �خلا�ص باأبوظبي �شباح �م�ص 
ع��ب��د�هلل حممد  �ل��ب��ط��ل ح�شن  �ل��وط��ن  �شهيد  ج��ث��م��ان 
�لب�شر على منت طائرة ع�شكرية تابعة للقو�ت �جلوية 
و�ل���دف���اع �جل����وي. وج����رت ع��ل��ى �أر�����ص �مل��ط��ار �ملر��شم 
�لع�شكرية �خلا�شة با�شتقبال جثمان �ل�شهيد حيث كان 

يف �ل�شتقبال عدد من كبار �شباط �لقو�ت �مل�شلحة.
�أم�ص  نعت  قد  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة  وكانت 
�لذي  �ل��ب�����ش��ر  ع���ب���د�هلل حم��م��د  �ل�����ش��ه��ي��د ح�����ش��ن  �لول 
قو�تنا  �شمن  �لوطني  و�ج��ب��ه  ت��اأدي��ت��ه  خ��الل  ��شت�شهد 
�مل�شاركة يف عملية " �إعادة �لأمل " �لتي تقودها �ململكة 
�ليمني  �ل�شعب  جانب  �إىل  للوقوف  �ل�شعودية  �لعربية 

�ل�شقيق وحكومته �ل�شرعية.

�شرطة اأبوظبي حتتفل ب�" اليوم 
العاملي لل�شحة وال�شلمة املهنية "

•• اأب�ظبي-وام: 

�لعاملي لل�شحة  " �ليوم  ب�  �أبوظبي �حتفال  �لعامة ل�شرطة  �لقيادة  نظمت 
" �أهمية �لبيانات يف �ل�شالمة و�ل�شحة"  " حتت عنو�ن  و�ل�شالمة �ملهنية 
�ملهنية. ح�شر �لحتفال - �لذي نظمته �إد�رة �ل�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء 
�للو�ء مكتوم علي  يف قاعة �لأدل��ة �جلنائية مبقر �لقيادة �لعامة - �شعادة 

�ل�شريفي مدير عام �شرطة �أبوظبي و�ملدر�ء �لعامون يف �شرطة �أبوظبي .
�أهمية   - �ل�شريفي - يف كلمته خالل �لحتفال  �للو�ء مكتوم  �شعادة  و�أك��د 
تعزيز ثقافة �ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية بني �ملوظفني ون�شر �لوعي باأهمية 
ثقافة  ن�شر  �آل��ي��ات  تر�شيخ  على  و�لعمل  و�آم��ن��ة  �شحية  عمل  بيئة  �إي��ج��اد 
�ملهنية  و�ل�شالمة  �ل�شحة  �أنظمة  لتطبيق  �لإيجابية  و�لتاأثري�ت  �لوقاية 

بني منت�شبي �ل�شرطة.
و�أ�شار �إىل �لتز�م �شرطة �أبوظبي بتطبيق �أف�شل و�أحدث �ملمار�شات �لعاملية 
�لدولية  �ملو��شفة  تطبيق  خالل  من  �ملهنية  و�ل�شالمة  �ل�شحة  جمال  يف 
OHSAS18001 ومتطلبات مركز �أبوظبي لل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية 
ل�شمان تر�شيخ ثقافة �ل�شحة و�ل�شالمة و�لبيئة يف جميع �لإد�ر�ت �لتابعة 

ل�شرطة �أبوظبي ويف خمتلف �لعمليات �لت�شغيلية و�خلدمية.
�أبوظبي  �ملتعاقدة مع �شرطة  �إىل �جلهات  �لثقافة �متدت  �إن هذه  و�أ�شاف 
للجهات  �لأف�شلية  تعطي  و�لتي  �لتعاقدية  و�ل�شروط  �لنظم  خ��الل  من 

�لتي تطبق نظم �إد�رة �ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية.
و�أكد �للو�ء �ل�شريفي جناح �شرطة �أبوظبي يف تاأهيل �لإد�ر�ت �لتابعة لها 
�ملهنية  و�ل�شالمة  �ل�شحة  لإد�رة  �لعاملية  �ملو��شفة  �شهادة  على  للح�شول 

وتطبيق نظام �إد�رة �ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية حلكومة �إمارة �أبوظبي.

حممد بن زايد مينح م�ضت�ضار الأمن الوطني الكوري و�ضام الإمارات الع�ضكري من 
الطبقة الأوىل ويقلده له �ضفري الدولة لدى كوريا اجلنوبية )وام(

بحث مع الرئي�س امل�ضري تعزيز العالقات الأخوية وعددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد: الت�شامن العربي ميكن الأمة العربية من احلفاظ على اأمن وا�شتقرار دولها 
�ضموه يوؤكد اأن ا�ضتقرار م�ضر هو ا�ضتقرار للمنطقة برمتها ملا ت�ضكله من عمق ا�ضرتاتيجي وتاريخي للعامل العربي

�ل��ك��ب��رية مل��ك��اف��ح��ة �آف����ة �لإره�����اب 
و�لعنف و�لتطرف �لتي ت�شتهدف 
و�ملنطقة  م�شر  و����ش��ت��ق��ر�ر  �أم���ن 

برمتها.
وجدد �شموه عز�ء دولة �لإمار�ت 
و�شعبا  ق���ي���ادة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
ل��ل�����ش��ع��ب �مل�������ش���ري �ل�����ش��ق��ي��ق يف 
���ش��ح��اي��ا �ل��ع��م��ل��ي��ات �لإره���اب���ي���ة 
�لأخرية �لتي ��شتهدفت �ملو�طنني 
�لآمنني يف دور عبادتهم .. موؤكد� 
�ل�شعب  ب����ق����درة  ث���ق���ت���ه  ����ش���م���وه 
�مل���������ش����ري ع���ل���ى م����و�ج����ه����ة ه���ذه 
لكل  و�لت�شدي  �جلبانة  �لأعمال 
�لظالمية  و�لأع��م��ال  �ملخططات 
�لتي ت�شتهدف �لإ�شر�ر بن�شيجه 

ومتا�شكه ووحدته.
فخامة  �أع�������رب   .. ج���ان���ب���ه  م����ن 
�شعادته  ع���ن  �مل�����ش��ري  �ل��رئ��ي�����ص 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ب��زي��ارة 

ويعزز  �ل�����ش��ق��ي��ق��ني  و�ل�����ش��ع��ب��ني 
�لأمن و�ل�شتقر�ر لدول �ملنطقة 
و���ش��ع��وب��ه��ا. وج���دد ���ش��م��وه موقف 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
حتقيق  يف  و�شعبها  مل�شر  �لد�عم 
و�لتنمية  �ل�شتقر�ر  يف  تطلعاته 
هو  م�شر  ��شتقر�ر  �أن  م��وؤك��د�   ..
����ش��ت��ق��ر�ر ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ب��رم��ت��ه��ا ملا 
��شرت�تيجي  ع��م��ق  م���ن  ت�����ش��ك��ل��ه 

وتاريخي للعامل �لعربي.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  و�أك�������د 
�أن  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�مل��رح��ل��ة �ل��ر�ه��ن��ة �ل��ت��ي مت��ر بها 
�لتعاون  تعزيز  تتطلب  �ملنطقة 
ميكن  مبا  �لعربيني  و�لت�شامن 
�لعربية من �حلفاظ على  �لأم��ة 
ومو�جهة  دول��ه��ا  و��شتقر�ر  �أم��ن 
�لقائمة  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��ت��ح��دي��ات 
�خلطر  مقدمتها  يف  ياأتي  و�لتي 

ت�شتغرق يومني.
و كان يف مقدمة م�شتقبليه لدى 
�شاحب  �لرئا�شة  مطار  و�شوله 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
مر��شم  ل��ف��خ��ام��ت��ه  ج�����رت  وق�����د 
����ش��ت��ق��ب��ال ر���ش��م��ي��ة ح��ي��ث عزفت 
لكل  �ل��وط��ن��ي  �ل�����ش��الم  �ملو�شيقى 
�لعربية  م�����ش��ر  ج��م��ه��وري��ة  م���ن 
�أطلقت  ف��ي��م��ا  �لإم�������ار�ت  ودول�����ة 
طلقة  وع�شرين  �إح��دى  �ملدفعية 

حتية ل�شيف �لبالد.
و �شافح فخامة �لرئي�ص �مل�شري 
.. م�شتقبليه من �ل�شيوخ و�لوزر�ء 
فيما  �لدولة  يف  �مل�شئولني  وكبار 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ���ش��اف��ح 
حممد بن ز�يد �آل نهيان �أع�شاء 
�لرئي�ص  لفخامة  �مل��ر�ف��ق  �لوفد 

وم�شتوى  وليبيا  و�ليمن  �شوريا 
�لعربي  و�ل���ت�������ش���اور  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
مل��و�ج��ه��ة ه���ذه �لأزم�����ات وغريها 
م����ن �ل���ت���ح���دي���ات �ل����ت����ي ت���و�ج���ه 
خماطر  �إىل  �إ���ش��اف��ة   .. �ملنطقة 
�لتابعة  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات  �لإره������اب 
ل���ه �ل���ت���ي ت�����ش��ك��ل ت���ه���دي���د� لأم���ن 
�ملنطقة  بلد�ن  وتنمية  و��شتقر�ر 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�أك����د  و�ل���ع���امل. 
�آل نهيان  �ل�شيخ حممد بن ز�ي��د 
�لرئي�ص  فخامة  ��شتقباله  خالل 
دولة  �ل�شي�شي حر�ص  عبد�لفتاح 
بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �شاحب 
 " �ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي���د 
حفظه �هلل " على تعزيز وتوطيد 
�لوثيقة مع  �لأخ��وي��ة  �ل��ع��الق��ات 
م�شر و�لدفع بها �إىل �آفاق �أرحب 
�لبلدين  م�����ش��ال��ح  ي��ح��ق��ق  مب����ا 

�مل��ت��ح��دة .. م��وؤك��د� �ع��ت��ز�ز م�شر 
ق���ي���ادة و���ش��ع��ب��ا ب���رو�ب���ط �لأخ����وة 
تربطها  �لتي  �لتعاون  وع��الق��ات 
�شاحب  بقيادة  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
"حفظه  �لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل 

�هلل" و�شعبها �ل�شقيق.
�أهمية مو��شلة  �أكد فخامته  كما 
�لعالقات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل 
كافة  على  �لبلدين  بني  �لثنائية 
�أن �ملرحلة  �إىل  �ل�شعد .. م�شري� 
كبرية  حت��دي��ات  تفر�ص  �لر�هنة 
ع��ل��ى �ل������دول �ل��ع��رب��ي��ة ك���اف���ة ما 
�جلهود  جميع  ت�شافر  ي�شتلزم 

�لعربية لتعزيز �لأمن �لعربي.
وكان فخامة �لرئي�ص عبد�لفتاح 
م�شر  جمهورية  رئي�ص  �ل�شي�شي 
�إىل  و�شل  ق��د  �ل�شقيقة  �لعربية 
للدولة  زي�����ارة  يف  �م�������ص  �ل���ب���الد 

�مل���ت���ن���ام���ي ل����ظ����اه����رة �لإره���������اب 
بع�ص  وت�����دخ�����الت  و�ل����ت����ط����رف 
باأمن  للعبث  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ق��وى 

دول �ملنطقة و��شتقر�رها.
دولة  م��وق��ف  �إىل  ���ش��م��وه  و�أ����ش���ار 
�ملتحدة  �ل���ع���رب���ي���ة  �لإم��������������ار�ت 
�لثابت يف �لعمل على دعم ركائز 
�ملنطقة  يف  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  �لأم�����ن 
و�ل�����ع�����امل م����ن خ������الل �ل���ت���ع���اون 
�لدولية  �لأط���ر�ف  مع  �لإيجابي 
و�لإق��ل��ي��م��ي��ة �ل��ف��اع��ل��ة و�مل���وؤث���رة 
م�شر  ج��م��ه��وري��ة  مقدمتها  ويف 
�شموه  ون���وه  �ل�شقيقة.  �لعربية 
يف ه����ذ� �ل�����ش��ي��اق ب����ال����دور �ل���ذي 
�لعربية  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  ت��ق��وم 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  للجهود  دعمها  يف 
�ملنطقة  يف  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  حت��ق��ي��ق 
ن��اج��زة لالأزمات  ح��ل��ول  و�إي���ج���اد 
�لتي ت�شهدها ف�شال عن جهودها 

•• اأب�ظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ب���ح���ث 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
فخامة  م����ع  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت 
�ل�شي�شي  ع��ب��د�ل��ف��ت��اح  �ل��رئ��ي�����ص 
�لعربية  م�شر  جمهورية  رئي�ص 
�ل�������ش���ق���ي���ق���ة ت���ع���زي���ز �ل���ع���الق���ات 
�لق�شايا  م���ن  وع�����دد�  �لأخ����وي����ة 
�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام 

�مل�شرتك.
ج����اء ذل����ك خ����الل �ل���ل���ق���اء �ل���ذي 
�أب���وظ���ب���ي مع  ����ش���م���وه يف  ع���ق���ده 

فخامة �لرئي�ص �مل�شري.
ورحب �شموه - يف بد�ية �للقاء - 
بالرئي�ص �مل�شري يف بلده �لثاين 
هذه  �أن  م���ع���ت���رب�   .. �لإم����������ار�ت 
عالقات  ح��ي��وي��ة  تعك�ص  �ل���زي���ارة 
�ل�شقيقني  �لبلدين  بني  �لتعاون 
على  قيادتيهما  ح��ر���ص  وجت�شد 
�مل�شتمرين  و�لتن�شيق  �لتو��شل 
�لبلدين  خ����ري  ف���ي���ه  م����ا  ك����ل  يف 
و�لأ���ش��ق��اء �ل��ع��رب. وج��رى خالل 
�لتعاون  ع���الق���ات  ب��ح��ث  �ل��ل��ق��اء 
�ل�شيا�شية  �جل��و�ن��ب  يف  �لأخ���وي 
و�لتنموية وغريها  و�لقت�شادية 
�لهامة  �حل��ي��وي��ة  �مل���ج���الت  م���ن 
�ل����ب����ل����دي����ن يف ظل  ت����ه����م  �ل����ت����ي 
هذه  لتعزيز  �مل�����ش��رتك  �حل��ر���ص 
يحقق  مب��ا  وتنميتها  �ل��ع��الق��ات 

م�شاحلهما �ملتبادلة.
�جل����ان����ب����ان خالل  و�����ش���ت���ع���ر����ص 
�للقاء عدد� من �لق�شايا �لعربية 
ومن بينها �لأزمات �لتي ت�شهدها 

�ل�شتقبال  يف  ك��ان  كما  �مل�شري. 
�ل�����ش��ي��خ �شيف  ���ش��م��و  ..�ل���ف���ري���ق 
رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
جمل�ص �لوزر�ء وزير �لد�خلية و 
�آل  �ل�شيخ طحنون بن ز�يد  �شمو 
�لوطني  �لأم���ن  م�شت�شار  نهيان 
ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  و 
رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
���ش��وؤون �لرئا�شة و  �ل����وزر�ء وزي��ر 
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ عبد�هلل بن  �شمو 
و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان 
�أح���م���د جمعه  �ل������دويل وم���ع���ايل 
�ل����زع����اب����ي ن���ائ���ب وزي������ر ����ش���وؤون 
�لرئا�شة و معايل خلدون خليفة 
�ل�شوؤون  ج���ه���از  رئ��ي�����ص  �مل���ب���ارك 
�لتنفيذية ومعايل جا�شم حممد 
مكتب  رئي�ص  �ل��زع��اب��ي  بوعتابه 
�ملجل�ص  ع�شو  �لتنفيذية  �للجنة 
و�شعادة  ب���اأب���وظ���ب���ي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
حم��م��د م���ب���ارك �مل���زروع���ي وكيل 
�أبوظبي و�شعادة  ديو�ن ويل عهد 
ج��م��ع��ة م���ب���ارك �جل��ن��ي��ب��ي �شفري 
�ل���دول���ة ل����دى ج��م��ه��وري��ة م�شر 
�ل��ع��رب��ي��ة م��ن��دوب��ه��ا �ل��د�ئ��م لدى 
و�شعادة  �لعربية  �ل���دول  جامعة 
عي�شى  مهند�ص  �ل��رك��ن  �ل��ف��ري��ق 
نائب  �مل��زروع��ي  عبالن  بن  �شيف 

رئي�ص �أركان �لقو�ت �مل�شلحة.
و ي��ر�ف��ق �ل��رئ��ي�����ص �مل�����ش��ري وفد 
وزير  �شكري  �شامح  معايل  ي�شم 
�لدكتورة  وم���ع���ايل  �خل���ارج���ي���ة 
�ل�شتثمار  وزي�����رة  ن�����ش��ر  ���ش��ح��ر 
و�لتعاون �لدويل ومعايل �لدكتور 
م�شطفى مدبويل وزير �لإ�شكان 

وعدد� من �مل�شوؤولني.
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اأخبـار الإمـارات

القوات امل�شلحة حتتفل بذكرى توحيدها يومي 5 و 6 مايو
•• اأب�ظبي -وام:

بذكرى  ع��ام  ك��ل  م��ن  م��اي��و  م��ن  �ل�شاد�ص  �مل�شلحة يف  �ل��ق��و�ت  حتتفل 
�إىل بنيان دول��ة �لحت��اد وترجمة  �إ�شافة قوية  توحيدها و�ل��ذي جاء 
�إميانا  �ملوؤ�ش�شون  �ل��ق��ادة  عليها  حر�ص  �لتي  �لر��شخة  �مل��ب��ادئ  لأح��د 
بدولة �لوحدة و�لعمل على تعزيز ركائزها كي تو��شل م�شرية �لبناء 
و�لأربعني  �حلادية  �لذكرى  �لعام  هذ�  وي�شادف  و�لنه�شة.  و�لتطور 
على  �إحتفالت  عدة  �ملنا�شبة  بهذه  و�شتقام  �مل�شلحة  �لقو�ت  لتوحيد 

م�شتوى �لدولة يومي �خلام�ص و�ل�شاد�ص من مايو �جلاري .
فمن �ملقرر �أن تنظم قيادة �لقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي �إحتفال يف 
نادي �لظفرة �لريا�شي مبنطقة �لظفرة يوم 5 مايو فيما ي�شت�شيف 

��شتاد خليفة بن ز�يد �لريا�شي مبدينة �لعني يف �ليوم نف�شه �حتفال 
حر�ص �لرئا�شة . ويف يوم �ل�شبت �ملو�فق 6 مايو تنظم �لقو�ت �لبحرية 
�حتفال يف نادي بني يا�ص �لريا�شي �لثقايف مبدينة �ل�شاخمة باأبوظبي 
على �أن تنظم قيادة �لقو�ت �لربية �لحتفال �لر�بع يف �ملدينة �جلامعية 

باإمارة �ل�شارقة بالقرب من �لن�شب �لتذكاري.
على  وت�شتمل  ع�شر�  �لر�بعة  �ل�شاعة  من  �إبتد�ء  �لإحتفالت  تبد�أ  و 
و�لآليات  �ملعد�ت  ومعار�ص  و�لرت�ثية  �لع�شكرية  �لفقر�ت  من  ع��دد 
و�ملو�شيقى  و�خليالة  و�مل�شاة  �ملظليني  وعرو�ص  �ل�شعرية  و�لفقر�ت 

�لع�شكرية و�لعر�ص �جلوي لفريق �لفر�شان.
ودعت �لقو�ت �مل�شلحة مو�طني �لدولة �إىل �حل�شور و�مل�شاركة يف هذه 
�لإحتفالت مل�شاركة �إخو�نهم منت�شبي �لقو�ت �مل�شلحة يف هذه �ملنا�شبة 

�لعزيزة على قلوب �جلميع.
جدير بالذكر �أنه يف �ل�شاد�ص من مايو 1976 �شدر �لقر�ر �لتاريخي 
�مل�شلحة �لذي  �لقو�ت  �شاأن توحيد  لرئي�ص �ملجل�ص �لأعلى للدفاع يف 
حتت  و�جل��وي��ة  و�لبحرية  �لربية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  توحيد  على  ن�ص 
قيادة مركزية و�حدة ت�شمى" �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة" لدعم 
 1971 ع��ام  �آن���ذ�ك حديثا يف  ق��ام  و�ل���ذي  �لوليد  �لحت���ادي  �لكيان 
�لكامل  لالندماج  وحتقيقا  و�أمنه  ��شتقر�ره  وتعزيز  �أركانه  وتوطيد 
�أ�شهمت  ملوؤ�ش�شات �لدولة.   وكان ذلك �لقر�ر مقدمة ملرحلة جديدة 
يف بد�ية عهد جديد نقلت معه �لقو�ت �مل�شلحة ملر�حل متتالية و�شول 
�مل�شلحة عالمة  �لقو�ت  كان قر�ر توحيد  .. كما  �لثالثة  بها لالألفية 
فارقة وذ� روؤية و��شحة يف تاريخ دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومثل 

و�شلت  حتي  �مل�شلحة  للقو�ت  �مل�شتمر  �لتطوير  من  ملرحلة  �نطالقة 
�أثبت  وع��ت��اد� حيث  ع��دة  و  ع��دد�  �ليوم من تقدم وتطور  ملا هي عليه 
�أفر�دها قدرة �إن�شان �لإمار�ت على �لتعامل مع �أعقد �لقطع �لع�شكرية 
و�أكرثها تطور�. و�أ�شبح �لحتفال بهذ� �لقر�ر تقليد� �شنويا للقو�ت 
�مل�شلحة حتتفل به �لدولة وقو�تها �مل�شلحة �لتي �أ�شبحت �لدرع �لو�قي 
و�ل�شياج �حل�شني ملكت�شبات �لإمار�ت و�شند� وعونا لر�شالة �لإمار�ت يف 

�شون وتعزيز �ل�شتقر�ر �لإقليمي و�لعاملي.
وكان لرجال �لقو�ت �مل�شلحة دورهم يف ذلك �ملجال �إىل جانب تنفيذ 
�لعامل  م��ن  �شتى  مناطق  يف  و�لإغ��اث��ي��ة  �لإن�شانية  �مل��ه��ام  م��ن  �لعديد 
جت�شد روؤي����ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ب���اأن ت��ك��ون �لإم�����ار�ت ع��ون��ا لل�شقيق 

و�ل�شديق �أينما نادى و�جب �لأخوة و�للتز�م �لإن�شاين.

مببادرة من ال�ضيخة �ضم�ضة بنت حمدان اآل نهيان

د. موزة غبا�ض و�شلطان ال�شحي  يفتتحان اأكادميية ومدينة الأيتام بكريل جنوب الهند
•• كريال – الفجر:

�فتتحت �شباح �أم�ص �لأول �شعادة 
�لدكتورة موزة عبيد غبا�ص رئي�ص 
وموؤ�ش�ص رو�ق عو�شة بنت ح�شني 
�لأيتام  �أكادميية ومدينة  �لثقايف، 
ب��ولي��ة ك���ريل  يف ج��ن��وب �لهند، 
�شلطان  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور  وذل����ك 
�لأعمال  م��دي��ر  �ل�����ش��ح��ي  حم��م��د 
�خلريية ملكتب �ل�شيخ حمد�ن بن 
�آل نهيان، ووفد من �لهالل  ز�يد 
مركز  ورئي�ص  �لإمار�تي،  �لأحمر 
�لدكتور  �ل�شيخ  ب��ك��ريل  �لإغ��اث��ة 
وجمع  �لأزه���������ري،  ع��ب��د�حل��ك��ي��م 
و�ملجتمعية  �ملحلية  �لقياد�ت  من 

بكريل.
�لأيتام،  ومدينة  �أكادميية  وتعد  
ومبادرة  مب��ك��رم��ة  ج����اءت  و�ل���ت���ي 
حمد�ن  بنت  �شم�شة  من �ل�شيخة 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ح�����رم  ن���ه���ي���ان،  �آل 
حمد�ن ز�يد �آل نهيان،  وبالتعاون 
م���ع �ل���ه���الل �لأح���م���ر �لإم���ار�ت���ي 
خلدمة   متكاماًل،  تعليماً  �شرحاً 
�ل��ي��ت��ي��م��ات، وق����د �شبق  �ل��ف��ت��ي��ات 
حمد�ن  ب��ن��ت  ���ش��م�����ش��ة  ل��ل�����ش��ي��خ��ة 
لالأيتام  د�ر�ً  ك��ريل  يف  �أ�ش�شت  �أن 
وقد  وملعب،  وم�شجد�ً  ومدر�شة 

بتاأ�شي�ص  �لأع��م��ال  ه��ذه  تتويج  مت 
لالأيتام،  وم��دي��ن��ة  �أك��ادمي��ي��ة  �أول 
كما  يتيماً،   400 ل�  تت�شع  و�لتي 
متكاملة،  تعليمية  خدمات  تقدم 
�لأ�شا�شية  �لتعليم  م��ر�ح��ل  م��ن 

و�شوًل للمر�حل �جلامعية.
�لدكتورة  �أو���ش��ح��ت  جهتها  وم��ن 
م�����وزة غ���ب���ا����ص، �أن�����ه ب��ف�����ش��ل من 
ث��م مبكرمة من  وم��ن  تعاىل  �هلل 
بنت  �شم�شة  �ل�����ش��ي��خ��ة  �ل�شيخة 

فلم ي�شتغرق �شوى عام ون�شف.
بنت  عو�شة  رو�ق  رئي�شة  و�أك����دت 
�لأعمال  ه��ذه  �أن  �لثقايف،  ح�شني 
�لإن�شانية  ت��خ��دم  و�ل��ت��ي  �جلليلة 
لي�شت بغريب على دولتنا �حلبيبة 
ت���األ���و ج���ه���د�ً يف تقدمي  و�ل���ت���ي ل 
�خل������ري و�ل����ع����ط����اء �ل�����الحم�����دود 
"عام  يف  و�أننا  خا�شة  لالإن�شانية، 
�خلري" تلك �ملبادرة �لتي �أطلقها 
رئي�ص  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي 

�ملجتمع  ك��ل همه خدمة  م��ت��و�زن��اً 
ل هدمه.

�مل�شروع  تنفيذ  ع��ل��ى  �أ���ش��رف  ك��م��ا 
و�لذي مل ي�شتغرق بناوؤه �شوى عام 

ون�شف، مركز �لإغاثة بكريل.
وب������������دوره ع������رب رئ����ي���������ص �مل����رك����ز 
�لدكتور  �ل�شيخ  ب��ك��ريل  �لإغ��اث��ة 
ع���ب���د�حل���ك���ي���م �لأزه���������������ري، عن 
مل��ا قامت  و�م��ت��ن��ان��ه  ���ش��ك��ره  عميق 
حمد�ن  بنت  �شم�شة  �ل�شيخة  ب��ه 

مع  وبالتعاون  نهيان  �آل  ح��م��د�ن 
�ل���ه���الل �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي، مت 
ت��اأ���ش��ي�����ص �لأك���ادمي���ي���ة، وق���د �شبق 
�شم�شة  �ل�شيخة  على  عر�شت  �أن 
نهاية عام 2015 حاجة �لأهايل 
لتاأ�شي�ص مدينة تعليمية متكاملة 
��شتجابت  وق���د  �مل��ن��ط��ق��ة،  ت��خ��دم 
ب�شرورة  موجهة  للفكرة،  �شموها 
وقد  م��ب��ا���ش��رة،  �لتنفيذ  يف  �ل��ب��دء 
مت تنفيذ �مل�شروع يف وقت قيا�شي، 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �لدولة خليفة 
ح��ف��ظ��ه �هلل، ع��ل��ى �ل��ع��ام �جل���اري 

.2017
�أن  غ��ب��ا���ص،  م�����وزة  د.  و�خ��ت��ت��م��ت 
�لفتيات  تعليم  تخدم  �لأكادميية 
�ل���ذي يدعونا  �لأم����ر  �ل��ي��ت��ي��م��ات، 
يعتربن  �ل��ف��ت��ي��ات  ب���اأن  ن��ذك��ر  لأن 
جمتمع  لبناء  �لأوىل  �للبنة  ه��ن 
�ملذهب  �لتطرف  م��ن  خ��اٍل  �شوي 
جياًل  لنا  يوجد  مما  و�لعقائدي، 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع �لهالل  ن��ه��ي��ان،  �آل 
�لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي، م��ع��ت��رب�ً �أن 
عظيم  لها  �شيكون  �مل��ك��رم��ة  ه��ذه 
�لأثر يف �لولية فمن خالل هذه 
�ملكاملة،  �لتعليمية  �لأك��ادمي��ي��ة 
كما �شكر لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�مل���ت���ح���دة ق���ي���ادة و���ش��ع��ب��اً ع��ل��ى ما 
من  �ملعطاءة  �لدولة  هذه  تقدمه 
يف  �لإن�شانية  خلدمة  بي�شاء  �أي��اد 

�شتى بقاع �لعامل.
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جائزة ال�شيخة فاطمة لل�شباب العربي توا�شل جهودها لبناء م�شتقبل زاهر للأجيال
•• اأب�ظبي-وام:

حتر�ص دول��ة �لإم��ار�ت على تعزيز دور جيل �لأطفال 
�ل�شعد  جميع  على  لهم  �لدعم  كل  وتقدمي  و�ل�شباب 
و�مل�شتويات يف جميع �ملجالت وتوفري �ل�شمانات �لتي 
تكفل لهم م�شتقبال ز�هر� ليكونو� قادرين على �لإبد�ع 

و�لبتكار.
ي��اأت��ي ه���ذ� يف �إط����ار ت��وج��ه �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ممثلة 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ب�����ش��اح��ب 
رئي�ص �لدولة حفظه �هلل و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لدولة رئي�ص  نائب رئي�ص  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
دب��ي رع��اه �هلل وباهتمام خا�ص  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�ص 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي ودعم �أ�شحاب 

�ل�شمو حكام �لإمار�ت.
2015 عاما  ع��ام  �ل��ق��ي��ادة  �لإط���ار خ�ش�شت  ه��ذ�  ويف 
�لعربي  �ل�����ش��ب��اب  نن�شده يف ج��ائ��زة  م��ا  ل��الب��ت��ك��ار وه���و 
�ل��دول��ي��ة. وت��ع��د م��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لأ���ش��ري��ة �إح���دى 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة �ل����ر�ئ����دة �ل���ت���ي ت�����ش��ع��ى �إىل 
حتقيق روؤية �إمارة �أبوظبي �ملتمثلة يف حتقيق �لتنمية 
�لج��ت��م��اع��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة و�إن�����ش��اء ج��ي��ل و�ع ق���ادر على 

�لإبد�ع و�لبتكار.
��شرت�تيجية  و�أه���د�ف  ر�شالة وروؤي��ة  �إط��ار تعزيز  و يف 
�أد�ئها  �مل��وؤ���ش�����ش��ة و�أول��وي��ات��ه��ا وم��ب��ادر�ت��ه��ا وم��وؤ���ش��ر�ت 
�ملرتبطة بغايات وحم�شالت ��شرت�تيجية حكومة �إمارة 
�أبوظبي وبناء على توجيهات و��شتجابة ملبادرة كرمية 
من �أم �لإمار�ت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�ص  رئي�شة  �لأ�شرية 
خالل  �لدولية  �لعربي  �ل�شباب  جائزة  �إط��الق  ج��اء   ..
عام  �ملوؤ�ش�شة  ��شت�شافته  �ل��ذي  �لعرب  �أطفال  موؤمتر 
�لعربي  �ل�شباب  ب���اإجن���از�ت  �ع��رت�ف��ا  وذل���ك   2011
وبالقدر�ت  و�لعاملي  و�لإقليمي  �ملحلي  �مل�شتوى  على 

�لإبد�عية �لتي ميلكونها.
رئي�ص  مطور  �ل�شويدي  عو�شة  قالت  �جل��ائ��زة  وح��ول 
�شمو  �إمي��ان  �إن��ه �نطالقا من  ع��ام �جلائزة  �أول من�شق 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك باأن �ل�شباب �لعربي جدير 
فقد  �لأوط���ان  وب��ن��اة  �مل�شتقبل  عماد  لأن��ه��م  بالهتمام 
لتكرم  �لدولية  �لعربي  �ل�شباب  باإطالق جائزة  وجهت 
كل  ويف  �لعامل  دول  خمتلف  يف  �ملبدع  �لعربي  �ل�شباب 

�ملجالت �لعلمية و�لتقنية و�لثقافية و�لجتماعية.
�لإمار�ت  �أم  من  وتقدير�  ت�شجيعا  �جلائزة  هذه  تاأتي 
�أهمية  �ل��ع��امل وت��اأك��ي��د� على  �أن��ح��اء  �ل��ع��رب يف  لل�شباب 
تقدير �إجناز�تهم وقدر�تهم و�لعرت�ف مبا يقدمونه 
وتعزيز� لفكر وثقافة �لتنمية �مل�شتد�مة لدى �لأجيال 

�لفاعل  دوره��م  وت�شجيع  �لعربي  �ل�شباب  من  �لقادمة 
و�شول �إىل �لعاملية .

يف  �مل�شاهمة  �لعربية  للجهود  تكرميا  �جل��ائ��زة  وت��ع��د 
لتطوير  و�لعاملي  �لعربي  �مل�شتويني  �لأجيال على  بناء 
�مل�شتويات  �أع���ل���ى  �إىل  لت�شمو  وق���در�ت���ه���م  ث��ق��اف��ات��ه��م 
�أوطانهم  بناء  يف  م�شاركتهم  لأهمية  وتعزيز�  �لعاملية 
�ل�شاملة  �لتنمية  �إح���د�ث  يف  و�لإ���ش��ه��ام  وجمتمعاتهم 
و�مل�شتد�مة �جتماعيا و�قت�شاديا وبيئيا. و حول �لدورة 
�جلائزة  �أن  �ل�����ش��وي��دي  �أو���ش��ح��ت   .. للجائزة  �ل��ر�ب��ع��ة 
بد�أت ��شتقبال طلبات �لرت�شح للدورة �لر�بعة 2016 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  جلائزة   2017 –
لل�شباب �لعربي �لدولية �لتي تنظمها موؤ�ش�شة �لتنمية 
�لأ�شرية و�شيكون �آخر موعد للرت�شح نهاية �شهر يوليو 

�لقادم.
و عن حركة �لرتويج للجائزة د�خل �لإمار�ت وخارجها 
.. �أو�شحت عو�شة �ل�شويدي �أن مرحلة �لرتويج هامة 
يجب  �أن��ه  �إىل  م�شرية   .. �جلائزة  برنامج  يف  وحا�شمة 
�ل�شباب  �شريحة  م��ن  ممكن  ع��دد  �أك���رب  �إىل  �ل��و���ش��ول 
�ل�شعوبة  تكمن  وهنا  �لإم����ار�ت  وخ���ارج  د�خ��ل  �لعربي 
ولذلك حاولت �جلائزة �إيجاد قنو�ت متكن من حتقيق 
هذ� �لهدف فركزت حمليا على زيارة خمتلف �ملوؤ�ش�شات 

�لتي تعنى ب�شوؤون �ل�شباب.
�أن �جلائزة ركزت  و بالن�شبة للرتويج �خلارجي ذكرت 
منذ دورتها �لثالثة على جمموعة من �ملن�شقني �لذين 
يقيمون يف دول عربية و�أجنبية ومت �ختيارهم بناء على 
�ملن�شقني  �أن مهمة ه��وؤلء  �إىل  معايري خا�شة. ونوهت 
�لرتويج للجائزة من خالل قيامهم بزيار�ت ميد�نية 
�لإعالمية  و�حل���م���الت  دول���ه���م  يف  �مل��ع��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات 
�ل��ع��رب��ي م��ن �جلن�شني  �ل�شباب  ت��ع��رف  �ل��ت��ي  و�ل��ور���ص 
باجلائزة و�أهميتها و�أهد�فها وفئاتها وجو�ئزها وكذلك 

للموؤ�ش�شات �حلكومية و�شبه �حلكومية و�خلا�شة.
و �أكدت �ل�شويدي وجود �ختالف يف �لتقدمي للجائزة 
ع��ن �ل�����ش��ن��و�ت �ل�شابقة و�ل���رتوي���ج ل��ه��ا ل��ه��ذ� �ل��ع��ام .. 
بناء  �ل��رتوي��ج  د�ئ��رة  تتو�شع  دورة  �أن��ه يف كل  مو�شحة 
على خطة ت�شتهدف �أكرب عدد من �ل�شباب ف�شال عن 
�عتماد و�شائل �لتو��شل �لجتماعي لكن ل تز�ل �لور�ص 
�أ�شا�شية ومهمة يف �لرتويج للجائزة. و قالت �إن فريق 
�لرتويج  م��ن  �لثانية  �ملرحلة  ي�شتكمل  �لآن  �ل��رتوي��ج 
�أن �لفريق عقد �لعديد  للدورة �لر�بعة .. م�شرية �إىل 
من �لور�ص �لتعريفية باجلائزة د�خل �لدولة وخارجها 
ل�شتقطاب �أكرب عدد ممكن من �ل�شباب �لعربي �ملبدع 
�أو عن طريق  كل يف جماله �شو�ء عن طريق �لزيار�ت 
�لتو��شل  مو�قع  �إىل  �إ�شافة  �ملختلفة  �لإع��الم  و�شائل 
�لجتماعي و�ملوقع �لر�شمي ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية.

و �أو�شحت عو�شة �ل�شويدي �أن خطة �لرتويج للجائزة 
�جل��ه��ات �حلكومية  م��ن  ع��دد  م��ع  �لتعاون  تعتمد على 

وجمل�ص  �لد�خلية  وز�رة  بينها  من  و�لعربية  �ملحلية 
و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  ومعهد  للتعليم  �أبوظبي 
�آل  ر��شد  �أبوظبي وموؤ�ش�شة حممد بن  �ملهني و�شرطة 
مكتوم ومركز �شجايا وفتيات �ل�شارقة بجانب عدد من 
وز�ر�ت �لرتبية و�لتعليم وغريها من �ملوؤ�ش�شات �ملعنية 

بالفئة �مل�شتهدفة يف عدد من �لدول �لعربية.
ولفتت �إىل �أن جائزة �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
�لتي  �مل�شتقبل  �ل�شباب..  جل�شة  يف  �شاركت  ق��د  كانت 
دبي وجمل�ص حممد  2016 يف  �ملعرفة  قمة  عقدتها 
للجائزة  ل��ل��رتوي��ج  وذل���ك  �مل�شتقبل  لأج��ي��ال  ز�ي���د  ب��ن 

و��شتقطاب �أكرب عدد ممكن من �مل�شتهدفني.
�ل�����ش��ب��اب على  �ل��ن��اج��ح��ة ت�شجع  �مل���ب���ادر�ت  �أن  �أك����دت  و 
�لإبد�ع يف جميع �ملجالت ف�شال عن �جلهات و�ملوؤ�ش�شات 
�لد�عمة لل�شباب و�لتي تعمل �جلائزة على حثها لو�شع 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات ل��ل�����ش��ب��اب ل��ي��ت��م��ك��ن��و� م���ن �ل��ك�����ش��ف عن 

قدر�تهم �لذكائية و�إبد�عاتهم يف �شتى �ملجالت.
ب�شورة  �ل��ع��امل  �إىل  ينظر  �حل���ايل  �جل��ي��ل  �إن  ق��ال��ت  و 
�لتغيري  وقام بخطو�ت كبرية نحو  �شبق  خمتلفة عما 
ويبذل جهود� كبرية لإي�شال �شوته وهو ما يتطلب من 
�جلهات �حلكومية و�خلا�شة �إتاحة �ملزيد من �لفر�ص 
لل�شباب كي يوؤدو� دورهم ويقودو� عملية �لتغيري خا�شة 

�أولئك �لذين يتميزون باملهار�ت و�ملو�هب.
ويف �إطار حملة �لرتويج �لتي يقوم بها فريق �لرتويج 
ك��ل من  زي����ارة  للموؤ�ش�شة مت��ت  و�خل���ارج���ي  �ل��د�خ��ل��ي 
ك��ل��ي��ة ف��اط��م��ة ل��ل��ع��ل��وم �ل�����ش��ح��ي��ة وج���ام���ع���ة �حل�شن 
�لأحد�ث  رعاية  ومركز  �شجايا  ومركز  م�شدر  ومعهد 
�لأمومة  منتدى  يف  �جل��ائ��زة  �شاركت  كما  �أبوظبي  يف 
�إىل  �أبوظبي  �لبتكار يف  �أ�شبوع  و�لطفولة ويف منتدى 
جانب �لعديد من �لزيار�ت �لتي قام بها فريق �لرتويج 

�خلارجي يف عدد من �لدول.
للجائزة  �لرت�شح  �إن  �إىل  �ل�شويدي  عو�شة  �أ���ش��ارت  و 
حتقيق  يف  ي�شهم  م��ا  �إل��ك��رتون��ي��ا  ب��ات  فئاتها  مبختلف 
جانب �ل�شتد�مة �لذي توليه موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 
�أهمية بالغة بجانب ت�شهيل عملية �لرت�شح على جميع 

�ل�شباب و�ملوؤ�ش�شات �ملعنية بهم.
�أن  �إىل  نوهت   .. للجائزة  �مل�شتقبلية  �خلطط  ح��ول  و 
جمموعة  ت�شع  دورة  ك��ل  �ن��ت��ه��اء  وم��ع  �جل��ائ��زة  �إد�رة 
تو�فرها  �ل�شروري  من  �أنه  ترى  �لتي  �لتو�شيات  من 
وذلك على م�شتوى �لفئات وجمالت �لرت�شح و�لتقييم 
ذل���ك مم��ا ي�شب يف ���ش��ال��ح �جلائزة  و�جل���و�ئ���ز وغ���ري 
جلنة  ت�شكيل  ي��ت��م  دورة  ك��ل  �ن��ت��ه��اء  وب��ع��د  ع���ام  ب�شكل 
وخط  تتو�فق  �لتي  �لتو�شيات  تنفيذ  على  تعمل  فنية 
تعمل  �جلائزة  �إد�رة  �إن  �أ�شافت  و  و�أهد�فها.  �جلائزة 
و�لعربية  �ملحلية  �ملوؤ�ش�شات  مع  �ل�شر�كة  تفعيل  على 
و�لدولية �لتي تعنى بال�شباب �لعربي وتدعو با�شتمر�ر 
ج��م��ي��ع �مل��وؤ���ش�����ش��ات ذ�ت �ل��ع��الق��ة ل��دع��م �ل�����ش��ب��اب من 

�لإبد�ع  خالل طرح بر�مج وفعاليات وور�ص تعزز روح 
�مل�شاعب  على  �لتغلب  من  ومتكنهم  لديهم  و�لبتكار 
�لبلد�ن  يف  خا�شة  جمتمعاتهم  �شمن  تو�جههم  �لتي 

�لنامية.
�أن �جل��ائ��زة جن��ح��ت خ���الل دور�ت���ه���ا �لثالث  و ذك���رت 
�لعربي  �ل�شباب  �ل�شابقة يف تقدمي من��اذج جديدة من 

�ملبدع من عدة دول عربية و�ليوم ت�شتكمل مهمتها .
�لعربي  �ل�شباب  �إىل منح  ت�شعى  �أن �جلائزة  و�أو�شحت 
�لفر�شة  �لعربي  لل�شباب  �لر�عية  و�ملوؤ�ش�شات  �مل��ب��دع 
من  يقدمونه  م��ا  ع��رب  �لعاملية  من�شة  �إىل  للو�شول 

�إجناز�ت متميزة ومبادر�ت ناجحة.
و �أ�شارت �إىل �أن �جلائزة - �لتي ت�شتهدف �ل�شباب من 
�جلن�شني بني 12 و21 عاما - ت�شم �أربع فئات �أولها 
فئة �ل�شباب �لعربي �ملبدع وجمالت �مل�شاركة فيها هي 
�ملجال �لثقايف �لذي ي�شمل �لفنون �لكتابية و�لت�شكيلية 
�لعلمي  ه��و  �مل��ج��الت  وث��اين  و�لتطبيقية  و�لتعبريية 
�لجتماعي  �مل��ج��ال  ه��و  �لثالث  �مل��ج��ال  �أم��ا   .. و�لتقني 
�لإب����د�ع يف  على  تنطوي  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ارك��ات  ب��ه  ويق�شد 
و�ملجتمعات  �لأ���ش��ر  وت��اأه��ي��ل  وتنمية  خ��دم��ة  جم���الت 
�مل�شاركة  فيه  قبولها  ميكن  �لتي  �مل�شاركات  وتت�شمن 
�ملوؤثرة يف �لعمل �لتطوعي وخدمة �ملجتمع و�حلمالت 
و�لأمر��ص  �ل�شحية  بامل�شكالت  للتوعية  �لتطوعية 
وحمالت م�شاعدة �ملجتمعات �لنائية مثل �إعادة تاأهيل 
�ملناطق و�لبيوت وكذلك حمالت دمج وتاأهيل �لأفر�د 
�لأيتام  رع��اي��ة  ودور  �ل�����ش��ن  وك��ب��ار  �لإع���اق���ة  ذوي  م��ن 
و�مل��ت�����ش��ول��ني و���ش��ح��اي��ا �حل����روب و�ل���ك���و�رث �لطبيعية 
�ل�شغرية  �مل�����ش��اري��ع  ت�شميم  يف  �مل�����ش��اع��دة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  �أو  حظا  �لأق��ل  و�ملجتمعات  لالأ�شر 
�لإبد�عية �لتي ت�شهم يف تنمية دخل �لأ�شرة و�ملبادر�ت 

�لتعليمية لالأ�شر و�ملجتمعات.
مر�شحني  �شتة  �لفئة  ه��ذه  يف  �ملر�شحني  ع��دد  يبلغ  و 
ثالثة يف �لفئة �لعمرية من 12 �إىل 16 عاما وثالثة 
21 عاما ويح�شل كل  �إىل   17 يف �لفئة �لعمرية من 
فائز من �لفائزين �ل�شتة يف هذه �لفئة على درع �لفئة 
�إىل مكافاأة  �إ�شافة  �جلائزة  ر�عية  و�شهادة موقعة من 

مالية تبلغ 30 �ألف درهم �إمار�تي.
جماعية  فئة  وه��ي  �ملبدع  �مل�شروع  هي  �لثانية  و�لفئة 
�لذين  �ملتميزين  �ل��ع��رب  �ل�شباب  ت��ك��رمي  �إىل  ت��ه��دف 
ملجتمعاتهم  قيمة  وم��ب��ادر�ت  ملمو�شة  نتائج  حققو� 
�لتي يعي�شون فيها من خالل م�شاريع يف �ملجال �لعلمي 

و�لتقني وجمال تطوير �لأعمال و�ملجال �لجتماعي.
درع  على  فائزة  م�شاريع  �أربعة  حت�شل  �لفئة  هذه  ويف 
�إ�شافة �إىل مكافاأة مالية تبلغ  40 �ألف درهم �إمار�تي 
�ملوؤ�ش�شات  فهي  �لثالثة  �لفئة  �أم��ا  فائز..  م�شروع  لكل 
موؤ�ش�شات  ث���الث  وحت�����ش��ل  �ل��ع��رب��ي  لل�شباب  �ل��ر�ع��ي��ة 
فائزة على مكافاأة مالية قدرها 50 �ألف درهم �إمار�تي 

�إ�شافة لدرع �لفئة.
لق�شايا  �لد�عمة  �ل�شخ�شية  فهي  �لر�بعة  �لفئة  �أم��ا 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  وت��خ��ت��ار  �ل�����ش��ب��اب 
�إحد�هما  �شخ�شيتني  دورة  ك��ل  - يف  �جل��ائ��زة  ر�ع��ي��ة   -
حملية و�لأخرى عربية ويتم تكرميها بو�شام �جلائزة. 
وترتكز روؤية �جلائزة على �ل�شباب �لعربي �ملبدع �لذي 
و�لعامل  ل��وط��ن��ه  بانتمائه  و�لع���ت���ز�ز  بالفخر  ي�شعر 
�لعربي.. فيما تتمحور ر�شالتها يف تعزيز هوية و�أ�شالة 
و�نتمائهم �حل�شاري لأوطانهم ورفع  �لعربي  �ل�شباب 
من  �لعربية  �حل�شارة  حققته  مبا  �عتز�زهم  م�شتوى 
�ل�شعي  قيم و�أخ��الق ومعارف وعلوم وذلك من خالل 
لديهم  و�لإب���د�ع  و�لبتكار  �ل��ري��ادة  مو�طن  �إب���ر�ز  �إىل 
كانو�  ���ش��و�ء  نفو�شهم  يف  �مل���ب���ادرة  روح  وحت��ف��ي��ز  ودع���م 
حتقق  متميزة  م�شاريع  ينجزون  عمل  ف��رق  �أم  �أف���ر�د� 
لهم ولأوطانهم قيمة م�شافة يف �شتى �ملجالت �إ�شافة 
�إىل حث �ملوؤ�ش�شات و�ملنظمات على دعم وتوجيه ومتكني 
�حتياجاتهم  تلبي  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات  وت��ق��دمي  �ل�����ش��ب��اب 
�لنجاح و�لتميز  ��شتد�مة  وتوقعاتهم مما ي�شاعد على 

و�لبناء مل�شتقبل و�عد لل�شباب �لعربي يف �لعامل.
�ل�شيخة  �شمو  ب��رن��ام��ج  مظلة  حت��ت  �جل��ائ��زة  وت��ن��درج 
�لذي  �ملجتمعي  و�لإب���د�ع  للتميز  مبارك  بنت  فاطمة 
ي�شم جائزتني �آخرين هما جائزة �شمو �ل�شيخة فاطمة 
�ل�شيخة  �شمو  جائزة  و  �لريا�شية  للمر�أة  مبارك  بنت 

فاطمة بنت مبارك لأ�شرة �لد�ر .
و يهدف �لربنامج �إىل �شم جميع جو�ئز �شمو �ل�شيخة 
فاطمة بنت مبارك يف كل �ملجالت �حلالية و�مل�شتقبلية 
ب��ج��ان��ب ت��ب��ن��ي �جل���و�ئ���ز �جل���دي���دة يف جم���ال �لإب�����د�ع 
و�ل���دويل  �مل��ح��ل��ي  �مل�شتويني  ع��ل��ى  �ملجتمعي  و�ل��ت��م��ي��ز 
و�حل�����ش��ول ع��ل��ى �لع��ت��م��اد �ل����دويل ل��ن��م��وذج �لإب����د�ع 

و�لتميز �ملجتمعي للربنامج.
كما يهدف �ىل �إبر�ز �لبعدين �ل�شرت�تيجي و�حليوي 
ي��وؤدي��ه��م��ا �ل��ربن��ام��ج يف دع���م مبادر�ت  �ل��ه��ام �ل��ل��ذي��ن 
�لأفر�د وفرق �لعمل و�لأ�شر و�ملوؤ�ش�شات �لذين حققو� 
�ملجتمعية  �لتنمية  دع��م  يف  متميزة  ونتائج  م�شاهمات 
و�مل�شاركة  و�ل���دويل  �ملحلي  �مل�شتويني  على  �مل�شتد�مة 
بالربنامج  للتعريف  �ل��ع��امل��ي��ة  و�جل���و�ئ���ز  �ل��رب�م��ج  يف 
وبنموذج �لإبد�ع و�لتميز �ملجتمعي �لذي يتبناه و�لذي 

يعترب من نوعه �لأول على م�شتوى �لإمار�ت.
�لعامل  �لعرب من خمتلف دول  �ل�شباب  ويحق جلميع 
�ل�18  دون  ه��م  مل��ن  وي�شرتط   .. �جل��ائ��زة  يف  �مل�شاركة 
عاما تقدمي مو�فقة ر�شمية من ويل �لأمر. كما يحق 
جلميع موؤ�ش�شات �لقطاعني �لعام و�خلا�ص من خمتلف 
دول �لعامل �مل�شاركة يف فئة �ملوؤ�ش�شة �لر�عية لل�شباب. 
ويحق للفائزين يف �لفئات كافة تقدمي جتاربهم �شمن 
على  ينظم  �ل���ذي  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�شل  م��وؤمت��ر  فعاليات 

هام�ص �جلائزة.

فقدان جواز �سفرت
حممد   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ي�����ا������ش�����ني ح������اج������ي زم�������ري 
�فغان�شتاين   ، ك���ن���ج���رى 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
�شادر   )064349( رق���م 
يجده  م��ن  �فغان�شتان   م��ن 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 056/7375020

فقدان جواز �سفرت
/مي�شكاني�ص  �ملدعو  فقد 
�يرميا�شو يان�شابو ، �ثيوبيا 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )4444890( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/5110566

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /عبد�لرحمن 
بنغالدي�ص   ، �لدين  �جري 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )1015790( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/7755803

فقدان جواز �سفرت
حممد   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ع����ا�����ش����ف حم�����م�����ود �ح���م���د 
باك�شتان   ، من�شور  حممد 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
يجده  م���ن   )158542(
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 055/4188570

فقدان جواز �سفرت
��شماعيل   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
بنغالدي�ص   ، �هلل  ���ش��ه��ي��د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )4114966( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4450319

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / مرييان د�تن 
د�لينق فيال فلور ، �لفلبني 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )9713218( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/7327321

فقدان جواز �سفرت
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اأخبـار الإمـارات

•• اأب�ظبي-وام:

لدى  �لعربية  م�شر  جمهورية  �شفري  ج��اد  حممد  �ل�شيد  و�ئ��ل  �شعادة  �أك��د 
�ملتحدة وجمهورية م�شر  �لعربية  �لإم��ار�ت  �أن �لعالقات بني دولة  �لدولة 
�لعربية ت�شهد تقاربا وتفاهما كبريين على م�شتوى �لقيادتني �ل�شيا�شيتني 

ب�شان �لعديد من �ملو�شوعات و�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�أنباء �لإمار�ت )و�م( مبنا�شبة �لزيارة �لر�شمية  و�أ�شاف يف ت�شريح لوكالة 
م�شر  جمهورية  رئي�ص  �ل�شي�شي  عبد�لفتاح  فخامة  حاليا  بها  يقوم  �لتي 
�لعربية �إىل دولة �لإم��ار�ت و�لتي بد�ت �م�ص..موؤكد� �أن هذه �لزيارة تاأتي 
يف �إطار �لعالقات �ملتميزة بني �لدولتني على �مل�شتويني �لر�شمى و�ل�شعبى، 
و�لتي �أر�شى دعائمها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
�ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �لقيادة �حلكيمة ل�شاحب  و�مل�شتمرة يف ظل  ثر�ه 

ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه �هلل.
عبد�لفتاح  �ل��رئ��ي�����ص  ف��خ��ام��ة  زي����ارة  �أن  �مل�����ش��ري  �ل�شفري  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���اف 
�ل�شي�شي متثل فر�شة لإج��ر�ء حمادثات مع قياد�ت دولة �لم��ار�ت تتناول 
حول  و�لتن�شيق  �لت�شاور  ومو��شلة  �ملتميزة  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز  �شبل 
�لتعاون بني  �أفق  دفع  ي�شاهم يف  و�لدولية مبا  �لقليمية  �لق�شايا  خمتلف 
�لبلدين �إ�شافة �إىل �لتن�شيق فيما يتعلق ب�شبل �لتعامل مع �لتحديات �لتي 
تو�جه �لأمة �لعربية. و�أكد �أن �لعالقة بني م�شر و�لإم��ار�ت تعترب �شر�كة 
��شرت�تيجية، مو�شحا �ن م�شار�ت �لتعاون �لثنائي بني �لبلدين ت�شهد تطور�ً 
م�شهود�ً، فعلى �مل�شتوى �لقت�شادي متثل �لإمار�ت �أكرب م�شتثمر يف م�شر 
فرب�ير  بنهاية  دولر  مليار   6.2 �لمار�تية  �ل�شتثمار�ت  حجم  بلغ  حيث 

مليار   2.38 نحو  لالمار�ت  �مل�شرية  �ل�شادر�ت  حجم  بلغ  فيما   2017
دولر بينما بلغت �لو�رد�ت �مل�شرية حو�يل 885 مليون دولر ..م�شيفاً �أن 

هناك �آفاقاً �أكرب لتنمية �لعالقات �لقت�شادية و�لتجارية بني �لبلدين.
و�أ�شاف �ل�شفري �مل�شري �أن �مل�شار �لثقايف للعالقات يحمل يف طياته نقاط 
�رت��ك��از وق���وة ع��دي��دة تفتح �آف��اق��اً ل��زي��ادة �ل��ت��ق��ارب و�ل��ت��ع��اون ب��ني �لبلدين 
من  للعديد  ل��الإع��د�د  �حلالية  �ملرحلة  يف  ترتيبات  �إىل  م�شري�  �ل�شقيقني، 
ر�شيد  وت���رثي  �شت�شيف  �ل��ت��ي  و�لتاريخية  و�لفنية  �لثقافية  �لفعاليات 

�لعالقات �لثقافية �ملتميزة بني �لبلدين.

حاكم ال�شارقة ي�شتقبل اأمني عام جامعة الدول العربية
•• ال�سارقة -وام:

حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �ل�شارقة �م�ص بح�شور 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 
�شامل  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  و�شمو  �ل�شارقة  نائب حاكم  �لعهد 
�لغيط  �أب��و  �أح��م��د  معايل  �ل�شارقة..  حاكم  نائب  �لقا�شمي 
�ل��دول �لعربية وذل��ك يف مكتب �شمو  �لأم��ني �لعام جلامعة 

�حلاكم.

�لعام جلامعة �لدول  �للقاء بالأمني  ورحب �شموه يف بد�ية 
�لعربية مثمنا دور �جلامعة يف دعم م�شرية �لتالحم �لعربي 
وحت��ق��ي��ق �لأه������د�ف �مل�����ش��رتك��ة ل��ل��دول �ل��ع��رب��ي��ة و�مل���ب���ادر�ت 
موؤكد�  �جل��ام��ع��ة..  عليها  وت�شرف  ترعاها  �ل��ت��ي  �لتنموية 
�شموه �شرورة �للتفاف و�لرت�بط �لعربي يف �لوقت �حلايل 
ملو�جهة �حلمالت �لظالمية وموجات �لتطرف �لتي حتيط 

بعاملنا �لعربي وت�شهم يف زعزعة �لوحدة �لعربية.
ومبادر�ت  جهود  �لغيط  �أب��و  �أحمد  معايل  ثمن  جانبه  من 
�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة يف تبني �لنهج �لثقايف �لبناء 

�لأ�شرة  على  يحافظ  ومتما�شك  مثقف  جمتمع  لتاأ�شي�ص 
ويدعم ��شتقر�رها مبا ين�شئ �أجيال معتدلة �لفكر جتعل من 

هويتها وقيمها �لعربية و�ل�شالمية �ل�شمحة منهجا لها.
ح�شر �للقاء �ل�شيخ �شامل بن عبد�لرحمن �لقا�شمي رئي�ص 

مكتب �شمو �حلاكم .
�لعالقات  د�ئ��رة  رئي�ص  �لقا�شمي  �شلطان  بن  فاهم  و�ل�شيخ 
�ل�شت�شاري  �ملجل�ص  رئي�شة  �مل��ال  خولة  و�شعادة  �حلكومية 
لإم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة و���ش��ع��ادة ر����ش��د �أح��م��د ب��ن �ل�����ش��ي��خ رئي�ص 

�لديو�ن �لأمريي.

�شعود بن �شقر ي�شيد باإجنازات �شرطة راأ�ض اخليمة يف جمال البحث العلمي
•• راأ�ض اخليمة-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ��شتقبل 
ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
�ملجل�ص �لأعلى حاكم ر�أ�ص �خليمة 
�شقر  مب��دي��ن��ة  ���ش��م��وه  ق�شر  يف   ،
ب��ن حم��م��د ، ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء علي 
قائد  �لنعيمي  علو�ن  بن  عبد�هلل 
�لذي   ، ر�أ���ص �خليمة  �شرطة  ع��ام 
وتقدمي  �شموه  على  لل�شالم  قدم 
م�شاركة  جهة  �أف�شل  ج��ائ��زة  درع 
يف تقدمي �لبحوث �لعلمية �شمن 
�ل��د�خ��ل��ي��ة للبحث  ج���ائ���زة وزي����ر 
�لعلمي يف دورتها �لثالثة 2017، 
بعد فوز �شرطة ر�أ�ص �خليمة بها 

�لعمليات   : وه���ي  �جل���ائ���زة  ع��ل��ى 
�ل���������ش����رط����ي����ة و�ل�������دف�������اع �مل������دين 
و�ملوؤ�ش�شات �لعقابية و �لإ�شالحية 
و������ش�����وؤون �جل��ن�����ش��ي��ة و�لإق�����ام�����ة 
و�لرتخي�ص  و�مل��������رور  و�مل���ن���اف���ذ 
�ملو�رد  وتنمية  �ل�شرطية  و�لإد�رة 
عدد  تقدمي  خالل  من  �لب�شرية، 
44 بحثا علميا يف كافة �ملجالت، 
�مل�شاركة  �لب���ح���اث  رك����زت  ح��ي��ث 
�مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  جم��ال  على 
�لعمل  يف  و�ل�������ش���ع���ادة  و�لب���ت���ك���ار 
�لأد�ء  حوكمة  وجم��ال  �ل�شرطي 
�ل�شرطي وتخفي�ص ن�شبة �لوفيات 
�لناجتة عن حو�دث �ل�شري وجمال 

�لعمليات �ل�شرطية.

ر�أ�ص  ���ش��رط��ة  �أن  ���ش��م��وه  و�أ����ش���اف 
حتقق  �أن  ����ش��ت��ط��اع��ت  �خل���ي���م���ة 
باأهمية  لإمي���ان���ه���ا  �ل��ن��ج��اح  ه����ذ� 
�لعمل  تطوير  يف  �لعلمي  �لبحث 
ينعك�ص  مم��ا  و�لأم��ن��ي،  �ل�شرطي 
وعلى  �مل���ج���ت���م���ع،  خ����دم����ة  ع���ل���ى 
ك��اف��ة �خل���دم���ات �ل�����ش��رط��ي��ة �لتي 
�جلمهور،  �أف����ر�د  ل��ك��اف��ة  تقدمها 
وي��ظ��ه��ر �أث�����ره ع��ل��ى �إم������ارة ر�أ�����ص 
�جلو�نب  جميع  يف  ككل  �خليمة 
�لق���ت�������ش���ادي���ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة و 
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة، وغ���ريه���ا. وق���د �شلم 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ�����ص �خليمة، 
درع جائزة وزير �لد�خلية للبحث 
يف  م�شاركة  جهة  كاأف�شل  �لعلمي 

كاأف�شل جهة م�شاركة يف �جلائزة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��������وز�رة. و�أ����ش���اد 
���ش��اح��ب ح���اك���م ر�أ�������ص �خل��ي��م��ة ، 
خالل �للقاء ، مبا حققته �لقيادة 
ر�أ�ص �خليمة من  ل�شرطة  �لعامة 
�إىل  ي�شاف  متميز  علمي  �إجن���از 
�شجل �إجناز�تها �مل�شيئة عرب تلك 
جائزة  على  وح�شولها  �ل�شنو�ت، 
وزي�����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة ك��اأف�����ش��ل جهة 
�لدولة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  م�����ش��ارك��ة 
يف جم���ال �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي، ترك 
�لعلم،  ف�شاء  يف  و��شحة  ب�شمة 
�أو  ي��ن��ت��ه��ي م��ه��م��ا ك����رب  �ل������ذي ل 
ينهل  يبقى  ف��ه��و  �لإن�����ش��ان،  تعلم 
�حلياة طو�ل حياته.  معارف  من 

�جل���ائ���زة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل�����وز�رة، 
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�ص  بن �شقر 
�لأعلى حاكم ر�أ�ص �خليمة تقدير� 
و�هتمامه  �شموه  لدعم  وعرفانا 
و�مل�شتمرة  �حل��ث��ي��ث��ة  وم��ت��اب��ع��ت��ه 
ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ر�أ�����ص 
�خل���ي���م���ة، يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت، 
�لعقبات  ل��ك��اف��ة  ���ش��م��وه  وت��ذل��ي��ل 
�أم��ام م�شرية  �لتي قد تقف عائقاً 
�ل���ق���ي���ادة. جدير  ت���ط���ور  و  ت���ق���دم 
ر�أ���ص �خليمة  �شرطة  ب��اأن  بالذكر 
جمموع  يف  �لأ����ش���د  ن�شيب  ن��ال��ت 
�ل��ت��ي �شملت  �مل�����ش��ارك��ة  �لأب���ح���اث 
للح�شول  متناف�شة  جم��الت   6

نهيان بن مبارك ي�شتقبل رئي�شة الربملان الأوغندي

من�شور بن زايد ي�شتقبل املبعوث ال�شخ�شي للرئي�ض ال�شوداين

•• اأب�ظبي-وام:

بن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  ��شتقبل 
�لثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
وت��ن��م��ي��ة �مل��ع��رف��ة ب��ح�����ش��ور معايل 
�لقبي�شي  ع��ب��د�هلل  �أم���ل  �ل��دك��ت��ورة 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�شة 
رئي�شة  ك���اد�ج���ا  ري��ب��ي��ك��ا  م��ع��ايل   ..
�أوغ���ن���د� رئي�شة  ب��رمل��ان ج��م��ه��وري��ة 
�ملجموعة �جليو�شيا�شية �لأفريقية 
�ل������دويل  �ل�����ربمل�����اين  يف �لحت���������اد 

و�لوفد �ملر�فق.
ورح����ب م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�للقاء  خ����الل  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك 
�ل������ذي ج�����رى يف ق�������ش���ره ب���زي���ارة 
موؤكد�   .. ك���اد�ج���ا  ري��ب��ي��ك��ا  م��ع��ايل 
ح���ر����ص �ل���ق���ي���ادة �ل���ر����ش���ي���دة على 
ت��ط��وي��ر �ل���ع���الق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة مع 

�لقارة �لأفريقية.
و �أع��������رب م���ع���ال���ي���ه ع����ن �أم����ل����ه يف 
برملان  رئ��ي�����ش��ة  زي�������ارة  ت��ث��م��ر  �أن 
بها  تقوم  �لتي  �أوغ��ن��د�  جمهورية 
�لعالقات  تعزيز  يف  للدولة  حاليا 
�لأ�شعدة  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 

•• اأب�ظبي-وام:

بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة �م�ص 
بق�شر �ل�شاطئ يف �بوظبي �ملبعوث 
�ل�شود�ين  ل��ل��رئ��ي�����ص  �ل�����ش��خ�����ش��ي 
�لفريق طه عثمان �أحمد �حل�شني 
رئي�ص  مكتب  مدير  �ل��دول��ة  وزي��ر 

�جلمهورية.
��شتعر��ص  �ل��ل��ق��اء  خ���الل  وج���رى 
�ل��ع��الق��ات �لأخ���وي���ة �ل��ت��ي تربط 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�ل�����ش��ود�ن يف خمتلف  وج��م��ه��وري��ة 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �جلو�نب 
و�ل�شبل  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل��ت��ن��م��وي��ة 

�لبلدين  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع  ي��ع��ود  مب���ا 
�أ�شادت  جانبها  م��ن  �ل�����ش��دي��ق��ني. 
رئي�شة �لربملان �لأوغندي مب�شرية 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل�شاملة  �لنه�شة 
دولة �لإمار�ت يف خمتلف �ملجالت 
ل�شاحب  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  حت��ت 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

نهيان رئي�ص �لدولة "حفظه �هلل" 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل�����وزر�ء 
و�شاحب  �هلل"  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .
كاد�جا  ري��ب��ي��ك��ا  م���ع���ايل  �أك������دت  و 
تعزيز  ع����ل����ى  ب������الده������ا  ح�����ر������ص 
�لقت�شادي  و�ل��ت��ع��اون  �ل��ع��الق��ات 
مع دولة �لإم��ار�ت وتطلعها لدفع 
يف  بينهما  �مل�شرتك  �لتعاون  �آليات 

�شتى �ملجالت.

�لكفيلة بتعزيزها وتطويرها ومبا 
يحقق م�شالح �لبلدين و�ل�شعبني 

�ل�������ش���ق���ي���ق���ني. ك���م���ا ج������رى خ���الل 
�لق�شايا  م���ن  ع����دد  ب��ح��ث  �ل��ل��ق��اء 

وتطور�ت  �مل�شرتك،  �لهتمام  ذ�ت 
�لو�شاع يف �ملنطقة. 

ال�شفري امل�شري لدى الدولة: العلقات املتميزة بني الإمارات وم�شر اأر�شى دعائمها ال�شيخ زايد

جلنة تخ�شي�ض الأرا�شي تعتمد 386 طلبا ملواطني اإمارة ال�شارقة

�شحة بلدية راأ�ض اخليمة ت�شادر 269.5 كجم طيور مذبوحة 

الإمارات ترتاأ�ض اجتماعا لدرا�شة م�شروع قانون عربي حلماية وم�شاعدة �شحايا الإرهاب 

•• ال�سارقة-وام:

خالل  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف  �لأر����ش��ي  لتخ�شي�ص  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة  �عتمدت 
�جتماعها 386 طلبا ملنح �أر��ص �شكنية جديدة لأهايل �ل�شارقة �ملحالة لها 
من قبل �ملجال�ص �لبلدية يف خمتلف مدن �لإمارة خا�شة يف مدينة �ل�شارقة 
و�ملنطقتني �لو�شطى و�ل�شرقية و�لتي تقدم بها �ملو�طنون .. فيما �عتذرت 

عن 23 طلبا نظر� لعدم ��شتيفائها �ل�شروط �ملطلوبة.
�ملجل�ص  قبل  من  ت�شكيلها  بعد  للجنة  �لأول   - �لجتماع  من  جانبا  ح�شر 
�لتنفيذي - �شعادة �ملهند�ص خالد بن بطي �ملهريي رئي�ص د�ئرة �لتخطيط 
�لغالية  و�لثقة  �لت�شكيل  باإعادة  �للجنة  و�أع�شاء  رئي�ص  �لذي هناأ  و�مل�شاحة 
�لتي �أولها لهم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
بن  حممد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  و�شمو  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�ص  ع�شو 

�شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي.
�ملن�شوري رئي�ص  �شعادة وليد فالح  تر�أ�شه  �لذي  وجرى خالل �لجتماع - 
�للجنة - ��شتعر��ص ومناق�شة عدد من �ملو�شوعات �لتي تهم �ملو�طنني ومنها 
و�لت�شريع يف  �لبلدية  �للجنة و�ملجال�ص  و�لتن�شيق بني  �لأر��شي  تخ�شي�ص 
�ل�شكنية  لالأر��شي  �مل�شتحقني  طلبات  ��شتالم  و�آل��ي��ة  �لأر����ش��ي  تخ�شي�ص 
من  �ملعتمدة  �ل�شرت�طات  ومطابقة  و�ل�شتثمارية  و�ل�شناعية  و�لتجارية 
�أو  �و جتديدها  ودر��شة �شرفها  �لأر��شي  �للجنة �خلا�شة بتخ�شي�ص  قبل 

�شحبها.
�لو�جب  �ملعايري  ناق�ص  �لجتماع  �إن  �ملن�شوري  ف��الح  وليد  �شعادة  ق��ال  و 
متزوجا  �لطلب  مقدم  يكون  �أن  على  �شكنية  �أر���ص  على  للح�شول  توفرها 
�لأبناء  ع��دد  م��ن حيث  �لأول��وي��ة  وف��ق  �لتخ�شي�ص  وي��ك��ون  لأ���ش��رة  ومعيال 
وعمر مقدم �لطلب وتاريخ تقدميه .. م�شري� �إىل �أنه يف حال عدم مطابقة 

�ل�شروط يتم �إخطار مقدمه بالأ�شباب عن عدم �عتماد طلبه.
و �أ�شاف �إن �لجتماع بحث �خلطة �لإ�شكانية يف �لإمارة و�ملعتمدة من قبل 
من  للم�شتحقني  �ل�شكنية  �لأر��شي  لتخ�شي�ص  و�مل�شاحة  �لتخطيط  د�ئرة 

مو�طني �لإمارة.
لتوجيهات  تنفيذ�  ياأتي  �لأر��شي  تخ�شي�ص  �عتماد  �أن  �ملن�شوري  �أو�شح  و 
�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة مبنح مو�طني �لإمارة �أر��ص �شكنية و��شتثمارية 
 .. �ملعي�شي وتنويع م�شادر �لدخل لتوفري حياة كرمية لهم  �مل�شتوى  لرفع 
بعدما  ومناق�شتها  در��شتها  بعد  ج��اء  �لطلبات  ه��ذه  �عتماد  �أن  �إىل  منوها 

��شتوفت جميع �ملتطلبات �خلا�شة مبنح �لأر��شي يف �إمارة �ل�شارقة.
�ل�شام�شي  �حل�شان  عبيد  �لعزيز  عبد   .. �للجنة  �أع�شاء  �لجتماع  ح�شر 
ب��و غامن  ت���رمي و���ش��ل��ط��ان حم��م��د  و���ش��ال��ح حميد �لنقبي وع��ب��د �هلل م��ط��ر 
�ل�شويدي و�ملهند�ص �أمين ر��شد �لنقبي و�إ�شماعيل �شامل عيد و�إبر�هيم علي 
�شامل �ملليحي و�ملهند�ص �شامل مبارك �شامل بن دملوك �لكتبي وعبد �هلل �شامل 

علي بن هويدن �إىل جانب خليفة �شعيد حلي�ص �لكتبي مقرر�.

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

�أعدمت �د�رة �ل�شحة ببلدية ر�أ�ص �خليمة 269.5 كجم �لطيور �ملذبوحة 
بعد �لك�شف عليها عند دخولها عرب مطار ر�أ�ص �خليمة لعدم �ل�شالحية  .

وجاء يف �لتقرير �لذي �أ�شدرته �د�رة �ل�شحة �أم�ص مت�شمنا ر�شد� لأن�شطتها 
يف �شهر �بريل �ملا�شي �أن فرق �لتفتي�ص �لتابعة لها قامت بعدد 351 جولة 
خاللها  و���ش��ادرت  جتاريا  حمال   1143 خاللها  ز�رت  ميد�نية  تفتي�شية 

. �ل�شالحية  عدم  ب�شبب  وغذ�ئية  جتميلية  مو�د�   7238.144

63 حمال  �لتفتي�شية عن �شبط  �أ�شفرت �حلمالت  فقد  �لتقرير  وبح�شب 
�ملخالفة  للمحال  �ن��ذ�ر   13 بتوجيه  و�كتفت  �ل�شحية  لل�شروط  خمالفا 

و�شمحت لعدد 6 �شيار�ت مبمار�شة ن�شاط نقل وتوزيع �ملو�د �لغذ�ئية .
ويف �شهر �بريل �أجرت 484 حتليل لعينات ملو�د غذ�ئية ومياه �شرب و�أ�شفرت 
عن ك�شف 21 عينة غري مطابقة للمو��شفات .على �شعيد �لعمالة �أ�شدرت 

�د�رة �ل�شحة 1829 بطاقة �شحية بينما �أ�شدرت 157 �شهادة �شالحية
�شاة يف  �لفلية و477  �شاة يف م�شلخ   6296 ذب��ح  ويف مقا�شب �لم��ارة مت 

�شوكة و650 يف مق�شب ر�أ�ص �خليمة .

•• القاهرة -وام:

�مل�شرتكة خلرب�ء  للجنة  �لأول  �لج��ت��م��اع  �أع��م��ال  �لإم����ار�ت  دول���ة  ت��ر�أ���ش��ت 
وممثلي وز�ر�ت �لعدل و�لد�خلية يف �لدول �لعربية �لتي بد�أت �م�ص مبقر 
�لقانون  م�شروع  ل��در����ش��ة  و�ملخ�ش�شة  �لعربية  للجامعة  �لعامة  �لأم��ان��ة 

�لعربي �ل�شرت�شادي حلماية وم�شاعدة �شحايا �لأعمال �لإرهابية .
مثل �لدولة �ملقدم تركي �لظهوري ممثل وز�رة �لد�خلية �لذي قال �إن هذ� 
قانون  م�شروع  يناق�ص  يومني  م��دى  على  �أعماله  ت�شتمر  �ل��ذي  �لجتماع 

عربي �إ�شرت�شادي ب�شاأن تعوي�ص �شحايا �لأعمال �لإرهابية .
�لقانون  �إن هذ�  له على هام�ص �لجتماع  �لظهوري يف ت�شريحات  و�أ�شاف 
بتعوي�ص  خ��ا���ش��ة  ت�شريعات  و���ش��ع  ع��ن��د  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  دع���م  �إىل  ي��ه��دف 
�شحايا �لعمليات وتقدمي �مل�شاعد�ت �لالزمة لهم من �لنو�حي �لجتماعية 
و�لقت�شادية و�إيجاد �آلية ت�شريعية وقاعدة جلميع �لدول �لعربية �لر�غبة 
يف ��شتحد�ث قو�نني لتعوي�ص �ل�شحايا حيث يو�شح �لأ�ش�ص و�لآليات �لتي 

يتم تعوي�ص �ل�شحايا فيها .
�لقانونية  �ل�شوؤون  �إد�رة  مدير  �ملنعم  عبد  يا�شر  �مل�شت�شار  ق��ال  جانبه  من 
فريق  �جتماع  لتو�شيات  تنفيذ�  ياأتي  �لجتماع  هذ�  �إن  �لعربية  باجلامعة 
�لعربية  �جلامعة  ملجل�ص  �لتابع  �ٍلره���اب  مبكافحة  �ملعني  �لعرب  �خل��رب�ء 
�لأعمال  �شحايا  وم�شاعدة  حلماية  عربي  �إ�شرت�شادي  قانون  لو�شع  وذلك 
�إىل  �لجتماع  هام�ص  على  له  ت�شريحات  يف  �ملنعم  عبد  و�أ�شار   . �لإرهابية 

�أنه مت تكليف جمل�ص وزر�ء �لعدل �لعرب باإعد�د هذ� �مل�شروع وتعميمه على 
وز�ر�ت �لعدل و�لد�خلية يف �لدول �لعربية لإبد�ء مالحظاتهم ومرئياتهم 
.. وعلى هذ� مت عقد �لجتماع �لأول للجنة مب�شاركة ممثلي وز�ر�ت �لعدل 
و�لد�خلية يف �لدول �لعربية ملناق�شة �مل�شروع �ل�شرت�شادي و�لذي يت�شمن 
�مل�شروع  ه��ذ�  باأحكام  �خلا�شة  �لعنا�شر  خمتلف  تتناول  م��ادة   38 ح��و�يل 

�ل�شرت�شادي ولي�ص �لإلز�مي لتعوي�ص �شحايا �لأعمال �لإرهابية .
و �أ�شاف �إن �لهدف من هذ� �مل�شروع �أن يكون ��شرت�شاديا للدول �لعربية يف 
و�شع قو�نينها �لوطنية يف م�شاعدة �شحايا �لأعمال �لإرهابية و�شيتم رفع 
م�شروع هذ� �لقانون �إىل �لجتماع �لقادم للمكتب �لتنفيذي لوزر�ء �لعدل 
�ملالحظات  لبحث  �لعرب  �لد�خلية  وزر�ء  ملجل�ص  �لعامة  ولالأمانة  �لعرب 

و�ملرئيات و�ل�شياغة �لأولية لهذ� �مل�شروع .
و�لتي تبني  و�مل���و�د  �لآل��ي��ات  �لعديد من  �مل�شروع يت�شمن  ه��ذ�  �أن  �أو���ش��ح  و 
كيفية �لتعامل مع �شحايا �لعمليات �لإرهابية من حيث �لتعوي�ص و�إن�شاء 
�ل�شناديق و�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �لتي ترعى هوؤلء �ل�شحايا . و يهدف �مل�شروع 
و�مل�شابني  و�ملفقودين  و�ملخطوفني  �ل�شهد�ء  من  �ل�شحايا  تعوي�ص  �إىل 
و�ملت�شررين جر�ء �لعمليات �لإرهابية و�إيجاد �لآليات �ملنا�شبة لالإ�شر�ع يف 
�شمان ومنح �حلقوق و�لمتياز�ت وتوفري �حلياة �لكرمية و�إن�شاء �ملوؤ�ش�شات 
�لالزمة لغر�ص حماية ومتابعة �شوؤون �شحايا �لأعمال �لإرهابية من خالل 
و�شع ��شرت�تيجية وطنية �شاملة خا�شة بكل دولة حلماية �ل�شحايا وتقدمي 

�خلدمات �لالزمة لهم وتعزيز �لقدر�ت �لوطنية للعاملني يف هذ� �ملجال.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان ي�شتقبل �شفري كوريا اجلنوبية
•• عجمان-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي 
بديو�ن  مكتبه  يف  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص  ع�شو 
�حل��اك��م �م�����ص ���ش��ع��ادة ب���ارك ك��ان��غ ه��و �شفري جمهورية 
كوريا �جلنوبية �لذي قدم لل�شالم على �شموه مبنا�شبة 

ت�شلمه مهام من�شبه ك�شفري لبالده لدى �لدولة.
�لكوري  بال�شفري  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ورح��ب 
تعزيز  يف  و�ل�شد�د  و�لتوفيق  �لإق��ام��ة  طيب  له  متمنيا 

على  �ل�شديقني  �لبلدين  بني  �مل�شرتك  �لتعاون  �أو��شر 
خمتلف �ل�شعد.. موؤكد� �شموه �أن �شعادة �ل�شفري �شيجد 
من �مل�شوؤولني كل تعاون لت�شهيل مهمته وم�شاعدته يف 

�أد�ء مهام عمله.
عالقات  �للقاء  خ��الل  �ل��ك��وري  و�ل�شفري  �شموه  وبحث 
تطويرها  و�شبل  �لبلدين  بني  �لقائمة  �لثنائي  �لتعاون 

ملا فيه م�شلحة �شعبيهما �ل�شديقني.
يف  �لبلدين  بني  �مل�شرتك  �لتعاون  على  �ل�شفري  و�أث��ن��ى 
�لذي  �حل�����ش��اري  ب��ال��ت��ط��ور  م�شيد�  �ملختلفة  �مل��ج��الت 

ت�شهده دولة �لإمار�ت يف خمتلف �مليادين.
ح�شر �للقاء �ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�ص 

د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية.
 ومعايل �ل�شيخ �لدكتور ماجد بن �شعيد �لنعيمي رئي�ص 
ديو�ن حاكم عجمان و�شعادة �شامل �شيف �ملطرو�شي نائب 
مدير  �لغفلي  غليطه  بن  طارق  و�شعادة  �لديو�ن  مدير 
يو�شف  و���ش��ع��ادة  عجمان  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  مكتب 
و�ل�شيافة  �لت�شريفات  �إد�رة  عام  مدير  �لنعيمي  حممد 

وعدد من كبار �مل�شوؤولني.

فاطمة بنت زايد بن �شقر ت�شهد احتفال جامعة عجمان بتخريج 173 طالبة من دفعة عام اخلري

اأحمد بن طحنون بن حممد يح�شر فعالية �شحية �شمن املبادرة الوطنية ج�شدك اأمانة 

•• عجمان-وام:

ر��شد  ب��ن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  �شهدت 
�ل�شيخة  عجمان  حاكم  �لأعلى  �ملجل�ص  ع�شو  �لنعيمي 
جمعية  رئي�شة  نهيان  �آل  �شقر  ب��ن  ز�ي���د  بنت  فاطمة 
�ح��ت��ف��ال ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان بتخريج  �م�����ص  �مل��وؤم��ن��ني  �أم 
2017 من حملة  173 خريجة من دفعة عام �خلري 

�ملاج�شتري و�لبكالوريو�ص.
حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو  ح��رم  �لحتفالية  ح�شر 
�شقر  بنت  �أ�شماء  �ل�شيخة  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 
�لنعيمي  بن حميد  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ  وحرم  �لقا�شمي 
رئي�ص د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية بعجمان �ل�شيخة عائ�شة 
بنت �شرور �لظاهري و�ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل �لنعيمي 
�لنعيمي وعدد من  ر��شد  مدير عام موؤ�ش�شة حميد بن 
�لتعليمية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �مل���د�ر����ص  وم���دي���ر�ت  �ل�شيخات 
و�لإد�ري��ة يف  �لتدري�شية  �لهيئة  و�لجتماعية وع�شو�ت 

�جلامعة و�أمهات �خلريجات و�شيفات �حلفل.
بد�أت �لحتفالية بكلمة جلامعة عجمان �ألقتها �لدكتورة 

كلمة  تلتها  ث��م  �لطلبة  ���ش��وؤون  عميد  �لقا�شمي  نهلة 
�خلريجات �لتي �ألقتها �خلريجة �شناء �ملانعي.

و �أعربت �ل�شيخة فاطمة بنت ز�يد بن �شقر �آل نهيان يف 
كلمة وجهتها لبناتها �خلريجات عن �شعادتها بالحتفال 
يف هذ� �ليوم �لبهيج من �أيام عام �خلري يف دولة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وت��خ��ري��ج دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن طالبات 
و�فعلو�  تعاىل  قوله  و�إي��اه��ن  متذكرة  عجمان  جامعة 
�خلري لعلكم تفلحون . وقالت : �إن منهج �خلري قريب 
�حلنيف  ديننا  فينا  غر�شه  فقد  نفو�شنا  يف  متعمق  منا 
�ملحمدية  �ل��ر���ش��ال��ة  ب��د�ي��ة  منذ  متالحقة  �أج��ي��ال  ع��رب 
يلون  منهجا  و�تخذوه  وقادتنا  و�آباوؤنا  �أجد�دنا  ومتثله 
فقد  و�ل�شالم  و�لرحمة  �ملحبة  باألو�ن  �ليومية  حياتهم 
و�شع موؤ�ش�ص �لدولة �ملغفورله �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
م�شرية  ملنهج  �لأوىل  �للبنة  ث���ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل 
�لوطن  ه��ذ�  يف  لأبنائه  نرب��شا  لتكون  و�لعطاء  �خل��ري 
�لعزيز ثم �متدت �مل�شرية ليتوىل زمامها �شاحب �ل�شمو 
حفظه  �لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل موؤكد� �نتهاج �لدرب نف�شه وجاعال من عام 2017 

و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  بقول  متاأ�شيا  للخري  عاما 
من دل على خري فله مثل �أجر فاعله .

نهيان  �آل  بن �شقر  ز�ي��د  بنت  �ل�شيخة فاطمة  و�أ���ش��ادت 
بدعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  نائب 
رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�مل�شلحة  �لقائد �لأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب  ويل عهد 
و�إخو�نهما �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�ص �لأعلى حكام 
�لإمار�ت لهذه �ملبادرة د�فعني موؤ�ش�شات �لدولة لتفعيل 
ع��م��ل �خل���ري م��ن خ���الل �لأن�����ش��ط��ة و�ل���رب�م���ج �ملتنوعة 
و�أكدت عظم �ملبادرة .. وقالت : فما �أعظمها من مبادرة 

وما �أكرمهم من قادة وما �أ�شدقه من �شعب خري ويف .
�أمورهن  و�أول��ي��اء  �خل��ري  ع��ام  دفعة  باركت خلريجات  و 
�أن  د�عية   .. �لعلمية  م�شريتهن  يف  �ملخل�شة  جهودهن 
تكلل هذه �جلهود بنو�يا وفكر �خلري و�أن ياأتي عملهن 
لهذ�  �أه��ل  �شك  بال  و�أنهن  ور�شوله  �هلل  ير�شاه  �شاحلا 
�لأمر كله . ويف كلمة وجهتها لأمهات �خلريجات قالت 
يا من   : نهيان  �آل  بن �شقر  ز�ي��د  بنت  �ل�شيخة فاطمة 

ر���ش��ع��نت �خل���ري م��ن ���ش��دور �أم��ه��ات��ك��ن وت��رب��ي��نت عليه 
وع�����ش��نت �ل���ق���دوة و�مل��ث��ل �لأع���ل���ى م��ن مم��ار���ش��ات �لآب����اء 
و�لأج��د�د �جعلن من �أنف�شكن منوذجا يحتذى به لهذ� 
فاأننت  �ل��و�ع��د  �مل�شتقبل  �أم��ه��ات  م��ن  �ل�����ش��اع��د  �جل��ي��ل 

�لقدوة و�ملثل لبناتنا �خلريجات .
نهيان  �آل  �شقر  بن  ز�ي��د  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  و�شكرت 
يف ختام كلمتها �إد�رة �جلامعة وهيئتها �لتدري�شية على 
كل �جلهود �ملبذولة لتهيئة �لإمكانات �لعلمية و�لأجو�ء 
�لنافع  بالعلم  �لت�شلح  �لطالبات من  لتمكني  �لإيجابية 
�ملرجوة خلدمة  و�لطموحات  �لأه��د�ف  �خلري وحتقيق 
�أبنائهم  �إليه قادتنا من  هذ� �لوطن وحتقيق ما يتطلع 

�لطلبة لرفعة ورقي هذ� �لوطن �لكرمي.
كما �شكرت جمل�ص �أمناء �جلامعة وعلى ر�أ�شهم �شاحب 
�ملجل�ص  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لأعلى حاكم عجمان للجهود �لكبرية �ملبذولة لرت�شيخ 
هذه �جلامعة وجعلها يف تكامل وتالحم مع �أخو�تها من 
�ملوؤ�ش�شات �لأكادميية للنهو�ص باإلإن�شان يف هذه �ملنطقة 

وحتقيق رقيه.

•• اأب�ظبي -وام:

طحنون  بن  �أحمد  �ل�شيخ  طيار  �لركن  �ل��ل��و�ء  ح�شر 
�لوطنية  �خل��دم��ة  هيئة  رئي�ص  نهيان  �آل  حممد  ب��ن 
عبد  بن  �أحمد  �لدكتور  معايل  ير�فقه  و�لحتياطية 
�هلل حميد بالهول �لفال�شي وزير دولة ل�شوؤون �لتعليم 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  موظفي  م��ن  وج��م��ع  �ل��ع��ايل 
ب��اأب��وظ��ب��ي - ف��ع��ال��ي��ة �شحية  �ل������وز�رة  يف دي�����و�ن ع���ام 
�لوطنية  �خلدمة  هيئة  مع  بالتعاون  �ل��وز�رة  نظمتها 

و�لحتياطية �شمن �ملبادرة �لوطنية ج�شدك �أمانة .
وتبنت �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة �ملبادرة �لوطنية 
و�لتثقيف  �لوعي  م�شتوى  لرفع  �شعيا  �أمانة  ج�شدك 
�ل�����ش��ح��ي جل��م��ي��ع �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع وح��ث��ه��م ع��ل��ى تبني 
�شلوكيات و�أمناط �حلياة �ل�شحية من خالل تطرقها 

ملو��شيع �شحية خمتلفة على مد�ر عام كامل.

و�أكد معايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد بالهول 
تركز  �أم��ان��ة   ج�شدك  �لوطنية  �مل��ب��ادرة  �أن  �لفال�شي 
على �لأهمية �لق�شوى و�لفائدة �لكبرية نظر� لكونها 
معي�شية  �شلوكيات  يتبنى  �شحي  حياة  لأ�شلوب  تر�شخ 
وريا�شية �شليمة وحتفز �أفر�د �ملجتمع على �لنخر�ط 
يف ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا وب���ر�جم���ه���ا مل���ا مت��ت��از ب���ه م���ن ت��ن��وع يف 

م�شامينها.
�ملجتمع من  �أف���ر�د  �مل��ب��ادرة متكن  �أن  و�أو���ش��ح معاليه 
�لتعرف على قدر�تهم �جل�شدية من خالل خ�شوعهم 
عن  و��شحة  ���ش��ورة  تقدم  متخ�ش�شة  فحو�شات  �إىل 
ومعاجلة  قوته  مكامن  على  و�لتعرف  �جل�شد  ن�شاط 
�أه��م��ي��ة م�����ش��ارك��ة فئة  ن��ق��اط �ل�����ش��ع��ف .. م�����ش��ري� �إىل 
�شلوكياتها  وت��ب��ن��ي  �مل����ب����ادرة  يف  و�ل��ط��ل��ب��ة  �ل�����ش��ب��اب 

ومفاهيمها وحتويلها لنمط و�أ�شلوب حياة.
�إىل  ت�شعى  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �أن  �إىل  ل��ف��ت  و 

�مل�شاركة يف خمتلف �ملبادر�ت �لوطنية �لتي من �شاأنها 
�إميانا  �ملجتمع  لأف���ر�د  �ل�شحي  �حلياة  منط  تكري�ص 
منها بالدور �ملحوري لنمط و�أ�شلوب �حلياة يف متكني 
�أفر�د �ملجتمع من ممار�شة حياتهم ب�شكل مريح و�شل�ص 

بعيد� عن �أي م�شكالت وعو�ئق �شحية.
�مل�شرفة  �ل�شحي  �ملقدم طبيب موزة  من جانبها قالت 
ر�شائل  لإي�����ش��ال  و�شيلة  يعد  �حل��دث  �إن  �مل��ب��ادرة  على 
�مل��ج��ت��م��ع و�أن  �أف������ر�د  �ل�����ش��ح��ي��ة �إىل ج��م��ي��ع  �ل��ت��وع��ي��ة 
�حلملة ل تز�ل يف �لبد�ية ومن �ملقرر تنظيم فعاليات 
نطاق  على  �لقادمة  �لأ�شهر  خ��الل  خمتلفة  و�أن�شطة 
بالإ�شافة  و�مل��وظ��ف��ني  �مل��د�ر���ص  ط��الب  لت�شمل  و����ش��ع 
�لور�ص  من  �لعديد  وتنظيم  �لريا�شية  �لأح��د�ث  �إىل 
�لتي �شارك بها  �ملبادرة  �لتدريبية. وت�شمنت فعاليات 
وفحو�شات  متنوعة  ريا�شية  �أن�شطة  �ل��وز�رة  موظفو 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة ل��ق��ي��ا���ص ك��ت��ل��ة �جل�����ش��م و�ل���ت���ع���رف على 

عن  ف�شال  �لفرد  منها  يعاين  �لتي  �ل�شغوط  مقد�ر 
�ل�شحية  �حلالة  على  للتعرف  كاملة  فحو�شات  عمل 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني. ك��م��ا ����ش��ت��م��ل��ت �ل��ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى فح�ص 
خم�ش�ص للك�شف عن �لقدر�ت �لقلبية من خالل قيا�ص 
يتوىل  للجري  خم�ش�ص  جهاز  ع��رب  �مل�شاركني  جهد 
للج�شم  و�لأوك�����ش��ج��ني  �ل���دم  م��ق��د�ر �شخ  ع��ن  �لك�شف 
ع�شالت  وباقي  �لقلب  ع�شلة  فعالية  على  و�لتعرف 
�جل�شم ف�شال عن ور�شة عمل نظمتها �لوز�رة بعنو�ن 
معرفة قدر�تك باللياقة �لبدنية تهدف للتعرف على 
�لقدر�ت �جل�شدية لالأفر�د وم�شتوى �للياقة �لبدنية 
�لأقد�م  �أربع مر�حل منها فح�ص  لديهم وتتكون من 

وفح�ص �لتعرق ون�شبة �لأمالح يف �جل�شد .
�ل��وز�رة ور�شة جانبية مت خاللها مناق�شة  كما نظمت 
�مل�����ش��ارك��ني ح��ول �أف�����ش��ل �لأمن����اط �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ملنا�شبة 

لهم.

حاكم عجمان ي�شدر قرارا 
اأمرييا بتعيني مدير عام دائرة 

التنمية ال�شياحية بالإمارة
•• عجمان-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�ص �لعلى 
حاكم عجمان قر�ر� �أمرييا رقم 9 ل�شنة 2017 ب�شاأن تعيني �ل�شيد �شالح 

حممد �شالح �جلزيري مدير� عاما لد�ئرة �لتنمية �ل�شياحية يف عجمان.
ون�ص �لقر�ر على �ن يكون مدير عام د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية �ملعني م�شوؤول 
مبا�شرته ل�شالحياته  �لد�ئرة عن  رئي�ص  و�مام  �مارة عجمان  �أمام حاكم 
وممار�شته ل�شلطاته �لو�ردة يف �ملادة �لثامنة من �ملر�شوم �لمريي رقم 3 

ل�شنة 2012 .
ويلغي هذ� �لقر�ر من تاريخ �شدوره �لعمل بالقر�ر �لمريي رقم 2 ل�شنة 
2012 .. وي�شري هذ� �لقر�ر ويكون نافذ� قانونا من تاريخ �لتوقيع عليه 
وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية لالإمارة ويعمم على �جلهات �ملعنية به للعمل 

مبقت�شاه كل فيما يخ�شها.

اقت�شادية عجمان ت�شتعر�ض الت�شور 
امل�شتقبلي مل�شروع املنطقة الرتاثية بالإمارة 

•• عجمان-وام:

��شتعر�شت �للجنة �لد�ئمة للتنمية �لقت�شادية �لتابعة للمجل�ص �لتنفيذي 
بعجمان م�شروع �ملنطقة �لرت�ثية يف �لإمارة مبا فيها �شوق �شالح �لرت�ثي 
�لبلدية  د�ئ���رة  و�أع��م��ال  ودور  ع��ام  ب�شكل  حل��دوده��ا  �مل�شتقبلي  و�ل��ت�����ش��ور 
�لعمر�نية و�حلفاظ على  �لتنمية  و�لتخطيط بعجمان يف توجيه و�شبط 

�لر�شيد �لعمر�ين �لتاريخي �ملميز ملدينة عجمان .
�للجنة  رئي�ص  �ملويجعي  عبد�هلل  �ملهند�ص  �شعادة  تروؤ�ص  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
لأعمال جل�شتها �لر�بعة للعام 2017 بح�شور �لأع�شاء �ل�شيخ �شلطان بن 
عيد  ويافع  �لنعيمي  عي�شى  وعلي  �ل�شويدي  �أحمد  و�شامل  �لنعيمي  �شقر 

�لفرج ومرو�ن عبيد �ملهريي وم�شاعد مقرر �للجنة خولة �ليا�شي.
منو  على  �ع�شائها  وجهود  �للجنة  ب��دور  �ملويجعي  عبد�هلل  �شعادة  �أ�شاد  و 
جديدة  ��شتثمارية  �آف��اق  وفتح  �لإم���ارة  يف  �لقت�شادي  �لقطاع  و��شتد�مة 
ومبتكرة ملجتمع �لعمال مبا ي�شب يف روؤية عجمان 2021 باإيجاد جمتمع 
�شعيد ي�شاهم يف بناء �قت�شاد �أخ�شر حتفزه حكومة متميزة من�شجمة مع 

روح �لحتاد .
و ��شتعر�شت �ملهند�شة مرمي �ملناعي من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان 
�للجنة  �أع�شاء  �أم��ام  �لرت�ثية  �ملنطقة  م�شروع  موقع  عن  تاريخية  نبذة 
�مل�شتقبلي  و�لت�شور  �مل�����ش��روع  مل��وق��ع  �حلديثة  �جل��وي��ة  �ل�شور  خ��الل  م��ن 
منظومة  يف  �لو�شل  حلقة  يعترب  �شالح  �شوق  �أن  �إىل  منوهة   .. حلدودها 
تاأهيل وتطوير �ملنطقة �لرت�ثية يف عجمان كونه �شريبط متحف عجمان 
بالو�جهة �لبحرية مب�شار �شياحي تر�ثي ترفيهي مرور� باملدينة �لقدمية.

م�شرية   .. حدودها  و  للمنطقة  �ملميز  �لعمر�ين  �لطابع  �ملناعي  وتناولت 
�إىل جهود د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عمليات �لرتميم �لر�مية للحفاظ 
على خ�شائ�ص و طبيعة هذه �ملنطقة �لرت�ثية �لعريقة و�أكدت �أن �ملنطقة 

ت�شيف عن�شر� جديد� ملنظومة �ل�شياحة يف �لإمارة.
�لقطاع �لقت�شادي  �مل�شروع و�نعكا�شه على  باأهمية  �للجنة  �أع�شاء  �أ�شاد  و 
�لعمر�ين  �ل��ط��اب��ع  على  �حل��ف��اظ  ج��ان��ب  �إىل  عجمان  لإم����ارة  و�ل�شياحي 

�لقدمي لالإمارة و�لتعريف به للمو�طنني و�ملقيمني وزو�ر �لمارة.

مركز �شلطان بن زايد دور فاعل يف معر�ض ابوظبي للكتاب 
من �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل 
نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�ص 
�لدولة رئي�ص �ملركز ومتابعة �ل�شيخ 
�لدكتور خالد بن �شلطان �آل نهيان 
نائب �لرئي�ص – مدير عام �ملركز، 
م��ب��ادرة رئي�ص  وم��ن خ��الل تنفيذ 
�ل��ق��ر�ءة، طرح  �ل��دول��ة ب�شان ع��ام 
معر�ص  يف  م�شاركته  خالل  �ملركز 
�إ�شد�ر�ت  خم�شة  للكتاب  �بوظبي 
ج���دي���دة ل��ت��دخ��ل ح��ي��ز �أو����ش���ع من 
�إ�شد�ر�ته �ل�شابقة �لتي تركز على 

�لنوع و�ملحتوى. 
�أن م�شاركة مركز  �ملن�شوري  و�أك��د 
�شلطان بن ز�يد للثقافة و�لإعالم 
للكتاب  �أب����وظ����ب����ي  م���ع���ر����ص  يف 
�لطرح  يف  ج���دي���د�  ب���ع���د�  ح��م��ل��ت 
لدوره  �متد�د�ً  و�لأكادميي  �لأدب��ي 
ور�شالته  و�ل��ت��ن��وي��ري  �ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي 
يرعاها  �ل��ت��ي  �ل�شاملة  �لثقافية 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 
�لثقافة  يف  ت����رى  و�ل���ت���ي  ن��ه��ي��ان 
�لن�شان  ل��ب��ن��اء  �أ���ش��ا���ش��اً  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
ع���ل���ى حتقيق  �ل����ق����ادر  و�مل�����و�ط�����ن 

�لجناز�ت وحفظ �ملكت�شبات. 
����ش���ارك  �مل�����رك�����ز  �ن  �إىل  و�أ�������ش������ار 
كتاب  ب���ي���ن���ه���ا  م�����ن  ب������اإ�������ش������د�ر�ت 
ح�شار�ت �ل�شرق �لقدمي يف ذ�كرة 
كبار �لرحالة ، للكاتب �حمد خليل 
بعنو�ن  ق�����ش�����ش��ي��ة  وجم���م���وع���ة   ،

 •• اب�ظبي-الفجر:

 �خ��ت��ت��م م��رك��ز ���ش��ل��ط��ان ب���ن ز�يد 
م�������ش���ارك���ة ح���ي���وي���ة وف����اع����ل����ة  يف 
27 من  �ل������  �ل����������دورة   ف���ع���ال���ي���ات 
للكتاب  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  معر�ص 
�لأول  �م�ص  فعالياتها  �نتهت  �لتي 

يف مركز �بوظبي للمعار�ص .
كبري  باإقبال  �مل��رك��ز  جناح  وحظي 
�مل�شوؤولني  م����ن  ع�����دد  ق���ب���ل  م����ن 
و�ملهتمني  و�ملثقفني  و�لإعالميني 
�للذين  و�ل���ط���ال���ب���ات  و�ل���ط���ل���ب���ة 
�أعربو� عن تقديرهم للدور �لكبري 
ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن ز�يد 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  �آل 
رئ��ي�����ص �ل���دول���ة رئ��ي�����ص �مل���رك���ز يف 
�ل��ث��ق��اف��ة و�مل��ث��ق��ف��ني مبدين  دع���م 
للمركز  �لثقايف  بالإنتاج  �إعجابهم 

وب��ال��دور �ل��ذي يقوم ب��ه يف خدمة 
وتعزير �لهوية �لوطنية .

دور  مركز  �جل��ن��اح  زو�ر  ثمن  كما 
�شلطان بن ز�يد �لتنويري 

قوه  �شينغ  ���ش��وي  �ل��دك��ت��ور  وق����ال 
ز�ي��د  للغة  �ل�شيخ  مدير �كادميية 
�ل�شالمية   و�ل���در�����ش���ات  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملركز من  به  �أن ما يقوم  يف بكني 
�إ�شد�ر�ت ثقافية و�أكادميية تعترب 
ذ�ت جدوى كبري يف فهم �حل�شارة 
�لعربية ب�شورة �شليمة وفق منهج 
و�شطي معتدل بعيد عن �لتطرف 

و�لنطو�ء على �لذ�ت
 وقد �شهد جناح �ملركز توقيع عدد 
للمركز  �حلديثة  �ل���ش��د�ر�ت  من 
،وقال �شعادة من�شور �شعيد عمهي 
�ملن�شوري نائب  �شمو مدير مركز 
" �إن��ه بتوجيهات  �شلطان بن ز�ي��د 

حديقة �هلل للكاتب طارق حلمادي 
�لول  �لقرن  يف  �ملثقفون  وكتاب   ،
�ل��ه��ج��ري ل��ل��دك��ت��ور ر���ش��ول حممد 
�ل�شالم  ����ش��ئ��ل��ة  وك���ت���اب   ، ر����ش���ول 
و�ل��ع��ل��م �مل��زع��ج��ة ل��ل��دك��ت��ور ن�شال 
ومفهومه  �جل��ه��اد  وك��ت��اب   ، ق�شوم 
و��شبابه و�شروطه لالأ�شتاذ حممد 
ع��ل��ي . ك��م��ا مت ت���وزي���ع �ع�����د�د من 
�ملركز  ي�����ش��دره��ا  �ل���ت���ي  �مل���ج���الت 
وي�شرف عليها وهي جملة �لمار�ت 
، وجملة  �لب��ل  ، وجملة  �لثقافية 

بيت �ل�شعر ، وجملة تر�ث .
�شعيد  م��ن�����ش��ور  ���ش��ع��ادة  و�أ�����ش����اف 
معر�ص  �إن  �مل���ن�������ش���وري  ع��م��ه��ي 
�أبوظبي �لدويل للكتاب بات ي�شكل 
نافذة �شنوية للثقافة يف �لعا�شمة 
�ب��وظ��ب��ي ودول���ة �لم����ار�ت ويحتل 
مكانة ر�ئ����دة  ك��اأك��رب ح��دث ثقايف  
وبتوجيهات  �ىل  م�شري�  باملنطقة، 
حر�شه �شنويا على �مل�شاركة يف هذ� 
�ملعر�ص �لذي ي�شكل عر�شا ثقافيا 

حتتفي به �بوظبي.

فقدان جواز �سفرت
ح�شن  مينا�ص  �ملدعو/  فقد 
فل�شطني    ، م��و���ش��ى  �ح���م���د 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )2339926(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�لفل�شطينية  ب���ال�������ش���ف���ارة 
�شرطة  م����رك����ز  �ق��������رب  �و 

بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / ريا�ص حممد 
�جلن�شية  ���ش��وري   ، �شعيد 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
 )N009895068(
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/6939949
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�لر�شمية  �ملالب�ص  وجتارة  خلياطة  �خلليج  كال�شيك 

 CN 1065076-1:ذ.م.م  - فرع 1 رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب- �لغاء رخ�شة

�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/دبي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

يورو لالعمال �لفنية �ص.ذ.م.م - فرع �أبوظبي 1
رخ�شة رقم:CN 2295181 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/و�دي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قناب للمقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1751217 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لثابت  �ل�ش�����ادة/�لبنيان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لال�شتثمار �لعقاري ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1755355 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبدهلل حممد �ليافعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خليل �لرحمن �شال كار�

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مغ�شلة �حلرية

رخ�شة رقم:CN 1292816 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فاطمه مبارك زوجه �شامل علي عبد�لقادر %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مبارك علي �حمد عمار �لظاهري
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
لولو  �ل�ش�����ادة/مكتب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت
رخ�شة رقم:CN 1126586 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شبحاء مبارك �شامل �لدرعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح عبد�هلل مبارك م�شهد �لدرعي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
�شالح  �ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لدرعي للحد�دة
رخ�شة رقم:CN 1121229 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شبحاء مبارك �شامل �لدرعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح عبد�هلل مبارك م�شهد �لدرعي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
باب  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لريان لالعمال �ل�شحية
رخ�شة رقم:CN 1127670 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة هدى �شعيد �شالح %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد �شليمان ر��شد �شليمان �ملربوعي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�ص �لرخ�شة 
رقم:CN 1103137 بال�شم �لتجاري:بقالة حممد 
�لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، �ليا�ص 

كما كان عليه �شابقا
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
فوك�ص  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
للقرطا�شية رخ�شة رقم:CN 1077493 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
علي حممد علي عبد�هلل �جلابري من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء
علي حممد علي عبد�هلل �جلابري من 0% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف توما�ص جون كيتافانا
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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تنويه
يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/م�شنع بن ر��شد 

للبالط و�لرخام
IN-1000718:رقم �لرخ�شة �ل�شناعية

يف  �ل�شادر  �ل�شابق  �لعالن  �لغاء  يف  رغبتهم  �أبدو�  قد 
جريدة �لفجر يف �لعدد رقم:11840 بتاريخ:2016/10/12 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه
وعلى كل من لديه �عرت��ص على �لجر�ء �ملذكور �عاله 
من  �أ�شبوع  خالل  �ل�شناعة  تنمية  مكتب  �إد�رة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر �لإعالن ، و�إل فلن تقبل �لإد�رة �أي �عرت��ص 

بعد �نق�شاء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية ال�ضناعة
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيارة �ل�شحر�ء مليكانيكا �ل�شيار�ت

رخ�شة رقم:CN 1130192  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد جماهد حممد مبارك %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شم�ص �لدين جنيم ميدين كوجنو �شم�ص

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/�شيارة �ل�شحر�ء مليكانيكا �ل�شيار�ت 

DESERT CAR MECHANICAL AUTO

�ىل/مركز �شيارة �ل�شحر�ء مليكانيكا �ل�شيار�ت     

DESERT CAR MECHANICAL AUTO CENTER

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عيون �لبا�شا مليكانيكا �ل�شيار�ت

رخ�شة رقم:CN 1437224  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد جماهد حممد مبارك %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شم�ص �لدين جنيم ميدين كوجنو �شم�ص
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*4.7 �ىل 1*4.7

 تعديل ��شم جتاري من/عيون �لبا�شا مليكانيكا �ل�شيار�ت 
OYAN AL BASHA MECHANICAL AUTO

�ىل/مركز و�يد رجن مليكانيك �ل�شيار�ت     
WIDE RANGE MECHANICAL AUTO CENTER

تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح كهرباء �ل�شيار�ت )4520005(
تعديل ن�شاط/حذف دهان ور�ص �ملركبات )4520002(

تعديل ن�شاط/حذف �شمكرة �ملركبات )4520001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/منجرة حممد ��شلم غالم

رخ�شة رقم:CN 1112486  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/��شافة علي عبد�هلل مر�د �لبلو�شي

تعديل وكيل خدمات/حذف فهد �شعيد غميل خمي�ص �لنعيمي
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/منجرة حممد ��شلم غالم 
MOHAMMAD ASLAM GHULAM CARPENTRY WORKSHOP

�ىل/خياط �ليجانت جولد للرجال     
ELIGANT GOLD MENS TAILOR

�لعربية  غري  �لرجالية  �ملالب�ص  وحياكة  وخياطة  تف�شيل  ن�شاط/��شافة  تعديل 
)�لبدل( )1410904(

تعديل ن�شاط/حذف منجرة )ور�ص �لنجارة( )1622007(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/و�يت رووف للديكور ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 2048138  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد عبد�هلل حممد يو�شف �حلمادي  من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد عبد�هلل حممد يو�شف �حلمادي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �ليعكوبي

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م

 تعديل ��شم جتاري من/و�يت رووف للديكور ذ.م.م 
WHITE ROOF DECOR LLC

�ىل/و�يت رووف لل�شيانة �لعامة و�لديكور ملالكها �حمد عبد�هلل �حلمادي
�شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م     

 WHITE ROOF GENERAL MAINTENANCE AND DECOR OWNED BY
AHMED ABDULLA ALHAMMADI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بي�شت فا�شيليتي لد�رة �لعقار�ت 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1956684  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة كلمكا�ص �لطرمان %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد حممد �لعريقي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف توب بالك �شتون للعقار�ت ذ.م.م

top black stone REAL ESTATES LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف قري�ط لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م
kerat PROPERTY MANAGEMENT LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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 اإعـــالن �سطب قيد
�لوليات  )�جلن�شية:  �نك  �يرلينز  يونايتيد  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
 - �ملطار  )�لعنو�ن:�ص  دبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  �ملتحدة( 
و�ملقيدة  ، �ص.ب:9353(  �ملطار - �ص.ب:9353 دبي  مكتب ملك �شركة مطار�ت دبي - �ص 
حتت رقم )2987( يف �شجل �ل�شركات �لجنبية بالوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي 
رقم )2( ل�شنة 2015م يف �شاأن �ل�شركات �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )377( 
�ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�ص  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة 
�ن  �لعرت��ص  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج 
يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن 

�لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �ص.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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 طلب الغاء الرتخي�ص الربيدي رقم 1
بال�شارة �ىل �ملو�شوع �أعاله ب�شاأن طلبكم بالغاء رخ�شتكم �لربيدية ذ�ت �ل�شم �لتجاري جمموعة 
كانو كي �آر تي �ص.ذ.م.م وبناًء على �ملادة رقم )19( من �لالئحة �لتنفيذية لنظام منح تر�خي�ص 
�لغاء  تن�ص على )عند  و�لتي  و�لطرود  �لر�شائل  بريد  وبعائث  و�مل�شتند�ت  �لوثائق  نقل  مز�ولة 
�خطار  �ملجموعة  على  له  �ملرخ�ص  طلب  على  بناء  �و  �ملجموعة  من  بقر�ر  ما�شو�ء  ترخي�ص 
جهات �لرتخي�ص �لخرى �لحتادية و�ملحلية بقر�ر �للغاء لتخاذ ما يلزم من �جر�ء�ت تعديل 
�لرتخي�ص �لتجاري �و �لغاءه ح�شب ظروف �حلال كما على �مللغي ترخي�شه �لعالن وعلى نفقته 
نود  �لعالن.عليه  و�شائل  من  �لقل  على  خمتلفتني  و�شيلتني  يف  للن�شاط  ملمار�شة  توقفه  عن 
�عالمكم ب�شرورة �لعالن عن توقفكم ملمار�شة �لن�شطة �لربيدية يف و�شيلتني خمتلفتني على 
�لقل من و�شائل �لعالن. وبعد �لنتهاء من �لن�شر يتوجب عليكم مر�جعة �ملجموعة وت�شليم 

�لن�شخة �ل�شلية من �لعالن للح�شول على ر�شالة عدم ممانعه بالغاء �لرتخي�ص.
نورة ال�سويدي

 مدير اإدارة الرتاخي�ص

جمموعة بريد الإمارات

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �خلليج لتموين �لبو�خر

  رخ�شة رقم:CN 1027975  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جيب �لعاملية �لمار�ت �ص.ذ.م.م

GEAP INTERNATIONAL UAE LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة م�شاريع لينك�ص �لتجارية ذ.م.م
LINKS COMMERCIAL ENTERPRISES LLC

تعديل ر�أ�ص �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 
 تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �خلليج لتموين �لبو�خر 

GULF SHIP CATERING ESTABLISHMENT
�ىل/�خلليج لتموين �لبو�خر ذ.م.م     

GULF SHIP CATERING LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/معمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنادر للطابوق
رخ�شة رقم:CN 1021040 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

»اإح�شاء اأبوظبي« ينظم اللقاء ال�شنوي ل�شركائه ال�شرتاتيجيني

حمدان بن حممد يح�شر املوؤمتر الدويل ال�شاد�ض للغة العربية ويكرم 9 فائزين بجائزة حممد بن را�شد للغة العربية

�أبوظبي لي�ص م�شوؤولية مركز  �إمارة  �أن بناء وتطوير �لنظام �لإح�شائي يف  �إىل 
�لإح�شاء – �أبوظبي فقط بل هو م�شوؤولية وطنية جماعية ي�شارك فيها �جلميع 
دون ��شتثناء كل ح�شب �خت�شا�شه .  و�أكد �أهمية تعاون وت�شافر جهود �ل�شركاء يف 
دعم عجلة تقدم وتطور �لنظام �إىل م�شاف �لأنظمة �لإح�شائية �لعاملية �ملتميزة 
. و قال �شعادة بطي �أحمد حممد بن بطي �لقبي�شي مدير عام مركز �لإح�شاء 
�أبوظبي يف ت�شريح بهذه �ملنا�شبة �إنه يف ظل �لهتمام �لكبري �لذي �أولته �لقيادة 
�لر�شيدة موؤخر� ل�شتطالع �مل�شتقبل باأبعاده �ملختلفة ومع تز�يد �هتمام �لعامل 
بالدر��شات �مل�شتقبلية فعلى �ملركز بالتعاون مع �جلهات �حلكومية �أن يعمل من 
�أجل ��شت�شر�ف م�شتقبل �لعمل �لإح�شائي يف �إمارة �أبوظبي �نطالقا من وقائع 
ومعطيات علمية ثابتة ولعل �أهم ما يت�شمنه ��شت�شر�ف �مل�شتقبل ب�شكل عام �أنه 
يو�شح معامل �لطريق مل�شافات بعيدة مقبلة حيث ل نتفاجاأ مبا مل نكن نتوقعه«. 
�أ�شبحت  �أن عملية ��شت�شر�ف �مل�شتقبل يف جميع ميادين �لعمل  �أكد �لقبي�شي  و 

من �شروط ومتطلبات تقدم وتطور �ملوؤ�ش�شات يف هذ� �لع�شر .
�لعامل  ي�شهدها  �لتي  �ملتالحقة  و�مل�شتجد�ت  �ملت�شارعة  �لتغري�ت  �أن  �إىل  م�شري� 
حاليا تثري كثري� من عالمات �ل�شتفهام و�لت�شاوؤلت عما �شيكون عليه �مل�شتقبل 
مركز  �أن  �شعادته  �أو���ش��ح  و  �ملقبلة.  �حلقب  خ��الل  �حل��ي��اة  جم��الت  خمتلف  يف 
م�شمار  يف  ج��ادة  وت��د�ب��ري  عملية  خطو�ت  �تخاذ  �ىل  ي�شعى  �أبوظبي  �لإح�شاء 
��شت�شر�ف �مل�شتقبل حتى ل يجعل قيود �حلا�شر و�لنظرة ق�شرية �لأجل ت�شكل 
�أن نتعاون جميعا لغر�ص ثقافة �لفكر  “ علينا  عقبات يف �شبيل تقدمه. وقال : 
م�شتوياتهم  مبختلف  موظفينا  �هتمامات  من  وجعله  موؤ�ش�شاتنا  يف  �مل�شتقبلي 

�ملهنية و�لإد�ري��ة ولدينا جميعا �لإمكانيات �لالزمة لتطوير ثقافة �مل�شتقبل يف 
�مل�شتقبل  ودر��شات  �ل�شتباقي  �لتفكري  �أم��ام  �لطريق  و�إف�شاح  �ملجالت  خمتلف 
�لتي ت�شهم بفعالية يف �شياغة خطط �لعمل و�ل�شرت�تيجيات �لتي متكننا من 

ر�شم مالمح �مل�شتقبل �لذي نطمح له جميعا .
كان �ملتحدث �لرئي�شي للقاء �أحمد �شمري خبري ��شت�شر�ف �مل�شتقبل و�لبتكار قد 
��شتعر�ص �أمام �حل�شور عدة حماور حول ��شت�شر�ف م�شتقبل �لعمل �لإح�شائي 
��شت�شر�ف  نحو  �لإح�شاء  مركز  من  �لر�ئدة  �خلطوة  هذه  �أهمية  �إىل  م�شري�   .
ما  �مل�شتجد�ت  كافة  مع  للتعامل  عمل  خطط  خلق  وكيفية  �لإح�شائي  �لعمل 
ب�شكل  ين�شب  و�ل��ذي  �لإح�شائي  �لعمل  بتطوير  �ملركز  روؤي��ة  ي�شاهم يف حتقيق 
مبا�شر يف حتقيق روؤية �لإمارة �لطموحة يف حتقيق تنمية م�شتد�مة من خالل 

تقدمي قيمة م�شافة حقيقية ل�شناع �لقر�ر و�ل�شيا�شات.
�لإح�شائي”  �لن�شج  �ىل  “و�شول  عنو�ن  حتت  �لأول  �ملحور  �للقاء  و��شتعر�ص 
و�لذي حتدث عنه ريت�شارد �ألدريت م�شت�شار �إح�شائي من �ململكة �ملتحدة وناق�ص 
بالبيانات  تعريفا  وقدم   .. �لر�شمية  لالإح�شاء�ت  �حلاجة  �أ�شباب  حديثه  خالل 

�لتي تعد �إح�شاء�ت ر�شمية ومن جانب �آخر دور �لنظام �لإح�شائي �لر�شمي. 
و �أ�شار �إىل �أهمية �لتعاون بن �جلهات و�أو�شح �لطرق �لتي ي�شتطيع بها �لنظام 
�لإح�����ش��ائ��ي �أن ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ع��ام��ل �ل��ث��ق��ة �ل���ذي ي��ع��د ح��ج��ر �لأ���ش��ا���ص للعمل 
�لإح�شاء  كيم من مكتب  ريون  هاي  �لدكتور  ��شتعر�ص  �لإح�شائي. من جانبه 
�ل�شورة  ر�شم  �لكبرية يف  �لبيانات  دور  فيه  وط��رح  �لثاين  �ملحور  �لكوري خالل 
�مل�شتقبلية لالإح�شاء�ت �لر�شمية وذلك من حيث عدة عو�مل من �شمنها توفري 

�مل�شتقبلية  �لنمو  حمركات  و�ن�شاء  �ل��ق��ر�ر  ملتخذ  �ملنا�شب  �لوقت  يف  �ملعلومات 
�شعوبات  على  �لتغلب  وكيفية  �لبيانات  �ىل  �ل��و���ش��ول  حت��دي��ات  م��ع  و�لتعامل 

خ�شو�شية �لبيانات و�لو�شائل نحو حتديد و�إد�رة ق�شايا جودة �لبيانات.
وح��اول��ت �جلل�شة �حل���و�ري���ة �خل��ت��ام��ي��ة �ل��ت��ي ت��ر�أ���ش��ه��ا �ل��دك��ت��ور ج��ا���ش��م حممد 
�لقبي�شي مدير �إد�رة �لإح�شاء�ت �لقت�شادية مبركز �لإح�شاء - �أبوظبي مع كل 
من ريت�شارد �ألدريت و�لدكتور هاي ريون كيم �لإجابة عن �لعديد من �لأ�شئلة 
ب�شاأن قيادة م�شرية �لعمل �لإح�شائي و��شتعر�شت �أهمية دور �لن�شج �لإح�شائي 
�أبوظبي و ناق�شت �لعديد  �لكبرية يف حتقيق م�شتقبل م�شرق لإم��ارة  و�لبيانات 

من �ملو��شيع �لتي تهدف �ىل �ل�شتفادة �لق�شوى من �لنظام �لإح�شائي.
باجلو�نب  �لتعريف  على  – �أبوظبي  �لإح�شاء  مركز  حر�ص  �إىل  �للقاء  و�أ���ش��ار 
على  �عتماده  مو�شحا  �أبوظبي  لإم��ارة  �مل�شتقبلي  �لإح�شائي  للنظام  �لرئي�شية 
يف  �حلكومية  للجهات  �لإح�شائية  و�ل��ق��در�ت  �لحتياجات  وتن�شيق  �حلوكمة 
�لكفاء�ت وتطوير  و��شتقطاب  �لت�شريعات وتطوير �خلرب�ت  تعزيز  �لإم��ارة مع 
توحيد  �إىل  �إ�شافة  �جلهات  بهذه  �لإح�شاء  قطاع  يف  �لعاملة  �لب�شرية  �مل���و�رد 
�مل��ع��اي��ري و�مل��ن��ه��ج��ي��ات وغ��ريه��ا م��ن �جل��و�ن��ب �مل��ه��م��ة ل��ب��ن��اء �ل��ن��ظ��ام �لإح�شائي 
�ن�شاء  �إط��الق مبادرة  �للقاء  – �أبوظبي خالل  �لإح�شاء  و�أعلن مركز  لالإمارة. 
كاأول مبادرة من نوعها  �أبوظبي  �إمارة  �لإح�شاء يف  ��شت�شر�ف م�شتقبل  جمل�ص 
على م�شتوى �لدولة. ويف ختام �للقاء مت فتح باب �لأ�شئلة ودعوة �جلميع للتعاون 
�لريادة  تتحقق  و�لقدر�ت  �جلهود  فبتكاتف  �لقادمة  �ملرحلة  لأهميته يف  �إدر�ك��ا 

و�لبتكار نحو تنمية م�شتد�مة لإمارة �أبوظبي.

•• اأب�ظبي- وام:

نظم مركز �لإح�شاء �أبوظبي �للقاء �ل�شنوي ل�شركائه �ل�شرت�تيجيني يف فندق 
�جلهات  من  �لإح�شائي  �ل�شاأن  يف  �ملخت�شني  من  عدد  بح�شور  كارلتون  �لريتز 

�حلكومية باأبوظبي و�خلرب�ء �لعامليني.
�خلطو�ت  وو���ش��ع  �لإح�����ش��ائ��ي  �لعمل  م�شتقبل  ���ش��ورة  ر���ش��م  �إىل  �للقاء  ي��ه��دف 
و�لبيئية  و�لجتماعية  �لقت�شادية  و�مل��ح��رك��ات  �ل��ت��د�ع��ي��ات  لأه���م  �ل�شتباقية 
ل�شناعة �مل�شتقبل �مل�شتد�م لإمارة �أبوظبي و�لتن�شيق يف جميع �ملجالت �ملتعلقة 
�ل��ت��ع��اون ب��ني م�شتخدمي  �أف�����ش��ل �شبل  ب��ال�����ش��اأن �لإح�����ش��ائ��ي �إىل ج��ان��ب ت��وف��ري 

ومزودي �لبيانات �لإح�شائية ح�شب قطاع عمل كل جهة.
من  �لإح�شائي  بالعمل  �لأهمية  تعزيز  على  �ملركز  حر�ص  �إط��ار  يف  �للقاء  ياأتي 
خالل بناء نظام �إح�شائي لالإمارة وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية مو�كبة للتطور�ت 
�ل�شريعة و�خلطو�ت �لر�ئدة �لتي تتخذها �أبوظبي و�شمن �خلطة �ل�شرت�تيجية 
للمركز 2016 – 2020 �لتي تركز على مو�ءمة خطط �ملركز مع �حتياجات 
وروؤية حكومة �لإمارة �لطموحة. ويف بد�ية �للقاء ونيابة عن �ملدير �لعام ملركز 
�لدعم  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شحي  �شعيد  حممد  رحب  �أبوظبي  �لإح�شاء 
�ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �ل�شرت�تيجية  لقطاع  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  و�لإد�ري  �لتقني 
�لبيانات و�خلرب�ء  وم��زودي  م�شتخدمي  �مل�شاركة من  بالإنابة مبمثلي �جلهات 
�ل�شت�شاريني �لإح�شائيني. و�أ�شار �ل�شحي �إىل �أن �للقاء يتيح فر�شة متميزة لبناء 
عالقات جديدة وتبادل �ملعلومات ومناق�شة �لق�شايا �لإح�شائية �مل�شرتكة .. لفتا 

»جامعة حمدان بن حممد الذكية« ت�شع »خمترب الإبداع يف م�شتقبل التعليم الذكي« على درب العاملية
�لبتكار  لتحفيز  �ملثلى  �ل�شبل  على  ل��ل��وق��وف  �ل��ع��امل  يف  و�لتعليمية 
و�لإبد�ع يف �شناعة �ملعرفة و��شت�شر�ف م�شتقبل �لتعليم �لذكي يف دولة 

�لإمار�ت و�لعامل �لعربي.
�لذكية  بن حممد  رئي�ص جامعة حمد�ن  �لعور  من�شور  �لدكتور  وقال 
�إن �نعقاد �لجتماع �ل�شابع ل�مخترب �لإبد�ع يف م�شتقبل �لتعليم �لذكي 
�أكادمييني من جامعة جنوب  ياأتي مب�شاركة �فرت��شية من خمت�شني 
بن  حمد�ن  جامعة  بها  حتظى  �لتي  �لدولية  �لثقة  ليعك�ص  كوينزلند 
حممد �لذكية باعتبارها مركز� ر�ئد� ل�شت�شر�ف �مل�شتقبل �لتعليمي يف 
ظل �لدعم و�لتوجيهات �مل�شتمرة من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص �جلامعة لتوفري �لتعليم �لأف�شل 

ملبتكري �مل�شتقبل يف �لعامل �لعربي.
و�أ�شاف �إن �لجتماع �لنوعي ينبثق من �إمياننا باأهمية توثيق �لعالقات 

خطوة من �شاأنها دفع �لتميز �لعلمي و�لأكادميي حمليا و�إقليميا.
عالية  �أه��م��ي��ة  �ل��ذك��ي  �لتعليم  م�شتقبل  يف  �لإب�����د�ع  خم��ت��رب  ويكت�شب 
“جامعة  مظلة  حت��ت  تن�شوي  �ل��ت��ي  �ملبتكرة  �مل��ب��ادر�ت  �أح���د  باعتباره 
�مل�شتوى  عاملية  تفاعلية  من�شة  لتوفري  �لذكية”  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن 
لتحفيز �لبتكار وتر�شيخ ج�شور �لتو��شل و�لتفكري �لإبد�عي يف �أ�شاليب 
�لعامليني  �أبرز �خلرب�ء �لأكادمييني  �لعامل مب�شاركة  �لتعليم �لذكي يف 
وذلك عرب �شل�شلة من �لجتماعات �ل�شهرية �لتي تتمحور حول مناق�شة 
�لذكي  �لتعليم  بقطاع  لالرتقاء  �ملتاحة  و�لفر�ص  �لنا�شئة  �لتحديات 

حمليا و�إقليميا ودوليا.
�لق�شايا  �لدورية جناحا لفتا و�ت�شاعا مطرد� يف  وت�شهد �لجتماعات 
�ملطروحة على طاولة �لنقا�ص و�شط م�شاركة رفيعة �مل�شتوى من كربى 

�ملوؤ�ش�شات �لأكادميية �ملرموقة دوليا.

•• دبي -وام: 

�ل�شهري  “ �لجتماع  �لذكية  حممد  بن  حمد�ن  “ جامعة  ��شت�شافت 
خطوة  يف  �لذكي”  �لتعليم  م�شتقبل  يف  �لإب����د�ع  خمترب   “ ل���  �ل�شابع 
�لتعاون  �إط��ار  ويف  �لعاملية  �إىل  �لريادية  بتجربتها  للو�شول  متقدمة 
�مل�شرتك مع جامعة جنوب كوينزلند » USQ » �لتي تعد �أحدى �أبرز 

مزودي خدمات �لتعليم �لإلكرتوين و�لنوعي يف �أ�شرت�ليا .
وتخلل �للقاء تبادل �أف�شل �ملمار�شات و��شتعر��ص �أحدث �لروؤى �لإبد�عية 
�لتي من �شاأنها تطوير �أ�شاليب �لتعليم �لذكي ��شتناد� �إىل ركائز قو�مها 

�ملعرفة و�لبتكار ملو�كبة متطلبات �لقرن �حلادي و�لع�شرين.
تاأتي �خلطوة ��شتكمال جلهود جامعة حمد�ن بن حممد �لذكية �لر�مية 
�لأكادميية  �ملوؤ�ش�شات  نخبة  م��ع  �لفعال  �لتو��شل  ج�شور  توطيد  �إىل 

�لتي  كوينزلند  جنوب  جامعة  مثل  �لعاملية  �لأ�شماء  �أه��م  مع  �ملثمرة 
مبن  للجميع  تعليمية  فر�ص  توفري  على  قائما  مبتكر�  نهجا  تتبنى 
�لذي ميثل  �لتعلم مدى �حلياة  يتقاطع مع منوذج  �ل�شجناء ما  فيهم 
بن حممد  �إليها جامعة حمد�ن  ت�شتند  �لتي  �جلوهرية  �لدعائم  �أح��د 
�لذكية. و لفت �لعور �إىل �أن �لجتماع �ل�شابع �شكل نقلة نوعية يف م�شار 
لفتا  ت��ط��ور�  �شهد  �ل��ذي  �ل��ذك��ي  �لتعليم  م�شتقبل  يف  �لإب����د�ع  خمترب 
ليتحول �ليوم �إىل من�شة عاملية لإثر�ء �ملعرفة وتبادل �خلرب�ت �لتي من 
تعليمية قادرة على فتح  �لتعليمية وفق مناذج  �ملنظومة  �شاأنها تطوير 

�آفاق جديدة لرفع �ملعايري �ملحلية و�لدولية يف جمال �لتعليم �لذكي.
و�أعرب عن �شعادته مب�شاركة نخبة �ل�شخ�شيات �لأكادميية من جامعة 
�ل��ت��دري�����ش��ي��ة لدينا  �أم����ام �لهيئة  �ل��ف��ر���ش��ة  ج��ن��وب ك��وي��ن��زلن��د لإت��اح��ة 
يف  �أ�شرت�ليا  يف  �لتعليم  قطاع  �شمن  �ملتبعة  �ملمار�شات  على  لالطالع 

•• دبي -وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص 
�ملجل�ص �لتنفيذي على �أهمية دور �للغة �لعربية يف نقل تر�ثنا وح�شارتنا، 
�حلفاظ  �أهمية  على  ُم�شدد�  وثقافتنا،  علومنا  لكافة  ����ص  َ ِن��ربرْ باعتبارها 

عليها، ملا مُتثله من ثقافة وهوية لأمتنا و�شبيال لرقيها ومتيزها.
ملعظم �حل�شار�ت  منبع  وهي  كل ع�شر،  لغة  �لعربية  �للغة   : �شموه  وق��ال 
�لإن�شانية، يتحدث بها �أكرث من ن�شف مليار عربي وم�شلم، ولذلك جاءت 
توجهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة 
رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي بدعم جميع �ملبادر�ت �لتكنولوجية �لذكية 
�لعربية،  لغتنا  يف  �ملتمثلة  وح�شارتنا  موروثنا  على  للحفاظ  و�لتقليدية 
نرغب يف �إ�شافة كل مفرد�ت ومفاهيم �لتكنولوجيا و�لأدو�ت �حلديثة �أوًل 
باأول �إىل لغة �ل�شاد، فلغتنا �لعربية لغة �شابة ثريُة لغة ُمبدعة ل ت�شيخ، 

و�حلفاظ عليها م�شوؤولية �جلميع، �أفر�د وموؤ�ش�شات وحكومات .
لغتنا  لدعم  و�لفردية  �ملوؤ�ش�شية  �جلهود  ت�شافر  يجب   “ �شموه  و�أ���ش��اف 
�ملوؤ�ش�شات و�حلكومات  �لعربية يف جميع  �للغة  �أن تعتمد  �لعربية، ونطمح 

حول �لعامل ولي�ص يف �ملنطقة �لعربية فقط«.
جاء ذلك خالل تكرمي �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�ل��دورة �لثالثة جلائزة حممد بن ر��شد للغة  ويل عهد دب��ي، للفائزين يف 

�لعربية و�فتتاح �ملوؤمتر �لدويل �ل�شاد�ص للغة �لعربية.
دبي  هيئة  رئي�ص  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �لتكرمي  ح�شر 
�أحمد  �ل�شيخ  �لإم��ار�ت، و�شمو  �لأعلى ملجموعة طري�ن  �لرئي�ص  للطري�ن 
�آل مكتوم  ر��شد  �آل مكتوم رئي�ص موؤ�ش�شة حممد بن  ر��شد  بن حممد بن 
ومعايل  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  للمعرفة، 
�ل�����وزر�ء و�مل�شتقبل  ���ش��وؤون جمل�ص  �ل��ق��رق��اوي وزي���ر  ب��ن ع��ب��د�هلل  حم��م��د 
،وم��ع��ايل عبد�لرحمن بن  �لعاملية  ر����ش��د  ب��ن  م��ب��ادر�ت حممد  ع��ام  �أم���ني 
هيئة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وزي��ر  �لعوي�ص  حممد 
دبي للثقافة و�لفنون، ومعايل ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية 
ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  �ملهريي  م�شبح  �شامل  بنت  جميلة  ومعايل  و�لتعليم 

�لتعليم �لعام ، وعدد�ً من �مل�شوؤولني.
و�أكد �لأ�شتاذ �لدكتور علي عبد �هلل مو�شى �لأمني �لعام للمجل�ص �لدويل 
للغة �لعربية على �أهمية جائزة حممد بن ر��شد للغة �لعربية، و�لتي باتت 

�شباق ت�شارع �إليه �ملنظمات و�لأفر�د عاما بعد عام.
وقال مو�شى - يف كلمة له خالل حفل توزيع �جلو�ئز - “ ي�شرنا �أن نبارك 
للفائزين بجائزة �شموكم للغة �لعربية �لتي �أ�شبحت من �أهم �جلو�ئز �لتي 
�للغة  �إث��ر�ء  به يف  وباتت مثال يحتذى  و�ملوؤ�ش�شات،  �لأف��ر�د  �إليها  يت�شابق 

�لعربية عامليا«.
ووجه مو�شى �ل�شكر �ىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �ل��وزر�ء حاكم دبي على جهوده يف دعم 
�ل�شمو  �شاحب  دور  �إن  قائال:  بها  �لرتقاء  على  و�حلر�ص  �لعربية  �للغة 
�لر�مية لالرتقاء  �آل مكتوم يف دعم كافة �جلهود  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
حيث  و�لعمالء،  و�لد�ر�شني  �لباحثني  جميع  ل��دى  م�شهودة  �ل�شاد  بلغة 
�أ�شبحت دبي ودولة �لإمار�ت ملتقى للعلماء يف �َشتًّى �ملجالت من كل �أنحاء 

�لعامل.
�للقاء  �أ�شبح هذ�   : �لعربية  للغة  �ل��دويل  للمجل�ص  �لعام  �لأم��ني  و�أ�شاف 
و�لباحثني  �لعلماء  �آلف  فيه  يحتفي  دوليا  وعيد�  عامليا،  موعد�  �ل�شنوي 
و�مل�شوؤولني �لذين يت�شابقون حل�شور حفل ت�شليم �جلائزة �لثمينة خلدمة 
�للغة �لعربية، و�مل�شاركة يف موؤمتر �شاحبة �جلاللة �لذي ينعقد يف عا�شمة 
حتدي �لقر�ءة �لعربية، �أهم م�شروع يف تاريخ �لأمة؛ لأن �لقر�ءة توؤدي �إىل 

ي �إىل �لعلم، و�لعلم يوؤّطر �لنه�شة �لعربية . �شِ �ملعرفة، و�ملعرفة ُتفرْ
و�أك��د مو�شى على �ل��دور �لتاريخي لدولة �لإم��ار�ت يف �حلفاظ على �للغة 
�لعليا  و�ملُثل  �لأع��ل��ى،  للمثل  �شربا  �أ�شبحت  �لإم���ار�ت  �أن  وكيف  �لعربية، 
و�لقت�شاد  و�ل�شياحة  و�لإع����الم  و�ل��ع��م��ر�ن  و�ل��ع��دل  و�ل��ت��ط��ور  �لنظام  يف 

و�لن�شباط و�مل�شوؤولية و�لقانون.
�أن �ملوؤمتر ي�شارك  و�أ�شار �لأمني �لعام للمجل�ص �لدويل للغة �لعربية �ىل 
�لذين  �لأق�شام  وروؤ�شاء  �لكليات  نخبة عمد�ء  قياديون من  �لعام  هذ�  فيه 
للغة  �ل�شنوي  �مل��وؤمت��ر  �أد�ء  يف  للتحول  بد�ية  وه��ي  م��رة،  لأول  يح�شرون 
�لدور�ت  عقد  مقدمتها  ويف  �مل�شتقبل،  يف  تطور�ت  �شي�شهد  �ل��ذي  �لعربية 
قيا�ص  مركز  مع  بالتعاون  �ملوؤمتر  ينظم  كما  �ملوؤمتر،  �أثناء  �لعمل  وور���ص 
�لعربية ولأول مرة ور�شة تدريبية عن كيفية  �لدويل للغة  �ملجل�ص  ع�شو 
بناء وو�شع �ختبار�ت �للغة �لعربية، وحتليل نتائجها، وي�شارك فيها 100 
معلم ومعلمة من �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، بالإ�شافة �إىل مئات �مل�شاركني 

من �مل�شجلني يف �ملوؤمتر.
بن  �أمناء جائزة حممد  رئي�ص جمل�ص  �مل��ر  �أك��د معايل حممد  من جانبه 
ر��شد للغة �لعربية على دور �جلائزة يف م�شاعدة �للغة �لعربية يف ��شتئناف 
�لدور �حل�شاري و�لتاريخي لها، مبا ي�شاهم يف حتقيق �أهد�فها �لإيجابية 

و�لع�شرية �ملتمثلة يف �لرتقاء باللغة �لعربية.
وتوجه رئي�ص جمل�ص �لأمناء - يف كلمته - بكل �ل�شكر و�لتقدير ل�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه �هلل ر�عي �للغة 
�لعربية، و�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص 

�لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ر�عي �جلائزة .
موؤكد� على �لدور �لتاريخي لدولة �لإمار�ت ولدبي يف دعم �للغة �لعربية 
جائزة  �إن  كلمته  يف  �مل��ر  وق��ال  و�لإ�شالمية.  �لعربية  و�حل�شارة  و�لثقافة 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم للغة �لعربية و�لتي نحتفل �ليوم بدورتها 
�لثالثة ت�شكل مبادرة من �أبرز �ملبادر�ت �لثقافية و�لعلمية �لتي تثبت �ملكانة 
وحميطها  �لعربي  جمالها  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لرفيعة 

�لإ�شالمي وبعدها �لإن�شاين.
و�أ�شاف: �ليوم تاأتي جائزة �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم للغة �لعربية 
باأهد�فها  �لعربية  للغة  �حل�شاري  �ل���دور  ذل��ك  ��شتئناف  يف  ت�شاعد  لكي 
�ملجالت  خمتلف  يف  باللغة  �لرت��ق��اء  يف  �ملتمثلة  و�لع�شرية  �لإي��ج��اب��ي��ة 
تعلما كان �أم تعليما، تنظري� كان �أم ��شتخد�ما، كما �شملت �أهد�فها تكرمي 
�للغة  �لإب��د�ع لتطوير مهار�ت  �لعربية وحتفيز  �للغة  �لعاملني يف ميد�ن 
�لعربية وت�شجيع تعريب �ملعارف و�لعلوم و�لآد�ب من خمتلف لغات �لعامل 

�إيل �للغة �لعربية.
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي  �مل��ب��ادرة  �مل��ر  وثمن 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل  �لدولة رئي�ص جمل�ص  �آل مكتوم نائب رئي�ص 
�ملتمثلة يف ت�شكيل “جمل�ص �لقوة �لناعمة” ..موؤكد� �ن هذ� �ملجل�ص �جلديد 
�شي�شعى بتوجيهات �شموه �خلرية لكي ير�شخ مكانة دولة �لإمار�ت �لعربية 
و�ل�شياحية،  و�لثقافية  و�ل�شتثمارية  �لقت�شادية  �مل��ج��الت  يف  �ملتحدة 

و�شتكون �لدبلوما�شية �ل�شعبية خري �شفري لدولة �لإمار�ت قيادة و�شعبا .
���ش��م��وه �حل�����ش��اري��ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة و�لثقافية  م���ب���ادر�ت  �أن  “ ل���ش��ك  وق����ال 
و�لإعالمية طيلة �لعقود �ملا�شية كانت ت�شب يف هذ� �مل�شعى �لطيب و�خلري 
بني  �لإن�شاين  و�لتقارب  �لتو��شل  وتعميق  ت�شجيع  و�شاعد يف  �أ�شهم  �لذي 
�ملتعددة  �لإن�شانية  �للغات  �ن  �ىل  ..م�شري�  �شعبنا وباقي �شعوب �لعامل” 
�شعوب  بني  �حل�شاري  و�لتاأثري  �لتو��شل  و�شائل  �أه��م  من  و�شيلة  ت�شكل 
�لآد�ب  وتقدم  �لنرية  �لأف��ك��ار  وتو�شل  �لنافعة  �لعلوم  تنقل  فهي  �ل��ع��امل، 

�لر�قية وتعك�ص �ملنجز�ت �حل�شارية.
و�أ�شاف �ن �لدور �حل�شاري �ملتطور للغة �لعربية مطلوب حاليا باإحلاح يف 
جميع �ل�شياقات ، وهو مطلب هام يف �إطار �أمتنا �لعربية �لتي متر بع�شها 
باختبار�ت قا�شية وحمن موؤملة يحرم فيها �ملاليني من طلبتها وطالباتها 
من �أ�شا�شيات �لتعليم �جليد، وهذ� �لدور �حل�شاري مطلوب �أي�شا يف �لإطار 
�لإ�شالمي و�لعاملي يف وقت �نت�شرت فيه �شورة مغلوطة للعرب و�مل�شلمني 

بفعل �لإرهاب �لذي ي�شوه ديننا �لإ�شالمي �لعظيم.
من ناحيته �أكد �لأ�شتاذ �لدكتور �لطيب �لبكو�ص �لأمني �لعام لحتاد �ملغرب 
�لعربي على دور جائزة حممد بن ر��شد للغة �لعربية و�ملجل�ص �لدويل للغة 

�لعربية يف و�شع ��شرت�تيجية قوية وو��شحة لنمو وتطور �للغة �لعربية.

و�أ�شار �لبكو�ص يف كلمته �إىل �أن �للغة �لعربية تو�جه ق�شايا كثرية ومعقدة 
حتتاج �إىل موؤ�ش�شة قوية ترعى عملية �لنمو �مل�شتد�مة وحتديث م�شار �للغة 

�أول باأول .
وق���ال “ ج��ائ��زة حم��م��د ب��ن ر����ش��د للغة �ل��ع��رب��ي��ة جن��ح��ت يف و���ش��ع �إط���ار� 
و��شحا وخطت خطو�ت كبرية يف تنمية �للغة �لعربية على مد�ر 3 �شنو�ت 
للغة  و�ل�شاملة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  تندرج �شمن  �جلائزة  فهذه  وتطويرها 

�لعربية«.
و�أ�شاف �لبكو�ص �أن �للغة �لعربية تو�جه ق�شيتني خالفيتني �أولهما عالقة 
..وهناك  �لعربية مبختلف م�شتوياتها من عامية وف�شحى ود�رجة  �للغة 
�أي�شا عالقة �للغة �لعربية مبختلف �للغات �لأجنبية �لتي حتتاج �إىل جهد 
�إثر�ء �جلامعات و�ملوؤ�ش�شات  كبري يف ترجمة �لعلوم �لعربية و�لتاأكيد على 
تطوير  يف  للم�شاهمة  �لأخ���رى،  �لعلوم  من  �لرتجمات  مبختلف  �لعربية 

�للغة �لعربية على كافة �لأ�شعدة.
�لعربية  للغة  ر����ش��د  ب��ن  �لرت�شيح جل��ائ��زة حممد  ب��اب  �أن���ه مت فتح  ي��ذك��ر 
فرب�ير  من  �ل�شابع  يف  و�أغ��ل��ق   ،2016 دي�شمرب   18 يف  �لثالثة  لدورتها 
دول���ة من   44 م��ن  ع��امل��ي��ة  م�����ش��ارك��ات  ��شتقطبت �جل��ائ��زة  ح��ي��ث   2017
خمتلف قار�ت �لعامل يف دورتها �لثالثة، ت�شمنت 767 طلب تر�شيح �شمن 
مقارنة  �ملقدمة  �لأعمال  عدد  %80 يف  تقارب  بزيادة  �ملختلفة  حماورها 
�لطلبات  بلغت  �جلائزة، حيث  �إع��الن  �لأول من  �لعام  �لأعمال من  بنف�ص 
�ل�شابق 2016، لي�شل عدد  �لعام  يف   679 ثم   ،2015 �لعام  يف   408

�إجمايل �لأعمال �ملقدمة منذ 2015 �إىل 1854.
وح�شل �لدكتور ح�شن حممد �ل�شمر�ين من جامعة �مللك �شعود بالريا�ص 
للناطقني  �لعربية  �للغة  لتعليم  م��ب��ادرة  �أف�شل  فئة  �شمن  �جل��ائ��زة  على 
بها،  �لناطقني  �لتفاعلية لغري  �لعربية  وذلك من خالل م�شروع  بغريها، 
ح�شن  �ل��دك��ت��ور  عليها  وع��م��ل  �شعود،  �مل��ل��ك  جامعة  �أطلقتها  م��ب��ادرة  وه��و 
�ملعا�شرة  �لعربية  �للغة  تعليم  وتطبيقاً، وهدفها  وتاأليفاً  روؤي��ًة  �ل�شمر�ين 
و�لأجهزة  �لن��رتن��ت  على  جمانا  �مل�شروع  �إت��اح��ة  عرب  بها  �لناطقني  لغري 
�لمار�ت  جامعة  وجنحت  �لعاملي.  و�ملجتمع  �لعربية  للغة  خدمة  �لذكية 
�لعربية �ملتحدة يف �لفوز باجلائزة من خالل م�شروع تدري�ص �لّلغة �لعربية 
مبادرة  �أف�شل  فئة  �لتعليم  حمور  يف  -�لآي��ب��اد  �لذكي  �لو�شيط  با�شتخد�م 
حيث  �جلامعي  �لتعليم  �أو  �مل��در���ش��ي  �لتعليم  يف  �لعربية  باللغة  للتعليم 
يف  �جلامعية  �لكلية  يف  �لتاأ�شي�شي  �لربنامج  يف  �لعربية  �للغة  منهج  طور 
جامعة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة لتطبيقه، و�لهدف من هذ� �لتطوير هو 
تنمية �لطالقة �للغوية لدى �لطالب من خالل تنمية مهار�ته يف �لقر�ءة، 
�لف�شيحة  �لعربية  �للغة  مهار�ت  وتنمية  و�ل�شتماع،  و�لتحدث،  و�لكتابة، 
�ملعا�شرة لدى �لطالب، بالإ�شافة �إىل ��شتخد�م �لتقنيات �لذكية يف �لتعليم، 

و�لتعّلم، �ذ �شمم �ملنهج كليا ليتم ��شتخد�مه من خالل �لآيباد.
وح�شدت رميا زهري �لكردي �جلائزة من خالل م�شروعها “برنامج جنى 
�أف�شل مبادرة لتعليم �للغة �لعربية  �لقر�ءة” �شمن حمور �لتعليم، وفئة 
وتعلمها يف �لتعليم �لأويل و�ملُبكر، حيث يعترب برنامج جنى �لقر�ءة وهو 
ل��دى طالب  �ل��ق��ر�ءة  م��ه��ار�ت  وتعليم  تعّلم  ورف��د  لدعم  نوعه  م��ن  �لأول 
�ملرحلة �لبتد�ئية، ورفع قدر�تهم وكفاء�تهم بهدف �إعد�د جيل قادر على 
فهم وحتليل حمتوى ومو�د �لقر�ءة بلغته و�لتي تعد �لعن�شر �لرئي�ص من 
دون  �لم  �للغة  مع  و�لتو��شل  �لفهم  مب�شتوى  لالرتقاء  �لثقايف،  مكّونه 

حو�جز �أو معوقات.
�ملنارة  مكتبة  مبادرة  ح�شلت  �ملعرفة  وجمتمع  و�لفكر  �لثقافة  حمور  ويف 
ثقافة  لتعزيز  م��ب��ادرة  �أف�شل  فئة  �شمن  �جل��ائ��زة  على  �مل�شموعة  �لعاملية 
م��ب��ادرة مكتبة متخ�ش�شة  خ���الل  م��ن  �مل��ع��رف��ة،  و���ش��ن��ع جمتمع  �ل���ق���ر�ءة 
ومالئمة لذوي �لإعاقة -�أ�شحاب �لهمم ، وتعد مكتبة �ملنارة �لعاملية �أول 
�لعامل  �لقر�ءة يف  �لإعاقة يف  ذوي  لالأ�شخا�ص من  مكتبة عربية مالئمة 
باللغة  و�لرقمية  �ل�شوتية  �لكتب  �إ���ش��د�ر  يف  متخ�ش�شة  وه��ي  �ل��ع��رب��ي، 

�لعربية، لكتاب و�أدباء من �شتى �أقطار �لعامل �لعربي. 
وح�شل م�شروع روح �للغة ملطر حممد بن لحج �لفال�شي على �أف�شل عمل 

فني �أو ثقايف �أو فكري خلدمة �للغة �لعربية �شمن حمور �لثقافة و�لفكر 
كلها  �لفنية  �لأع��م��ال  من  جمموعة  �مل�شروع  ق��دم  حيث  �ملعرفة،  وجمتمع 
ت�شب يف حب �للغة �لعربية وتربز من خالل ت�شاميمها �ملختلفة، وكيف �أن 
�حلرف �لعربي ي�شاعد �لفنان يف �أن يكون مبتكر�، وكيف �أن له دور�ً مهماً يف 

�ملحافظة على �للغة �لعربية. 
جائزة  على  لالإعالم  �أبوظبي  �شركة  عن  �ل�شادرة  ماجد،  جملة  وح�شلت 
حممد بن ر��شد للغة �لعربية �شمن حمور �لإعالم و�لتو��شل، فئة �أف�شل 
مبادرة خلدمة �للغة �لعربية يف و�شائل �لإعالم، حيث �شدرت جملة ماجد 
�شمن م�شروع �إعالمي وطني عربي �شامل، �أمر باإطالقه �ملغفورله �ل�شيخ 
8 �شنو�ت  ، وجاء �شدورها بعد  �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه  ز�يد بن �شلطان 

على قيام �لحتاد، وحققت �ملجلة �نت�شار� و��شعا عربيا وعامليا.
�لإلكرتوين  �لإع���الم  و�شائل  يف  �لعربية  باللغة  عمل  �أف�شل  فئة  و�شمن 
بوخم�شني  علي  فار�ص   “ موؤ�ش�شة  ح�شلت  �لجتماعي،  �لتو��شل  وقنو�ت 
�ل�شعودي  “م�شروع  ع��ن  �جل��ائ��زة،  على  �ملعلومات”  وتقنية  لالت�شالت 
�ذ يهدف �مل�شروع يف بنيته �ىل  �لعلمي” نحو ن�شر �لعلوم باللغة �لعربية، 

�شمان دعم �للغة �لعربية يف �ملجال �لعلمي على خمتلف �لأ�شعدة.
�لتقانة  حم��ور  �شمن  �جل��ائ��زة  على  �ملفتوحة  �ل��ق��د���ص  جامعة  وح�شلت 
�لتكنولوجيا فئة �أف�شل مبادرة يف ��شتعمال �شبكات �لتو��شل �لجتماعي �أو 
تطبيق تقني ذكي لتعلم �للغة �لعربية ون�شرها، حيث قدمت �جلامعة مقرر 
��شرت�تيجيات  �أف�شل  وفق  �لإن��رتن��ت،  عرب  �لذ�تي  للتعليم  �لعربية  �للغة 

�لتعلم مع مر�عاة �لب�شاطة وتعدد �أمناط �لتعلم و�شهولة �ل�شتخد�م.
وح�شلت �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم “�لألك�شو” �أي�شا على 
�لعربية،  �جلو�لة  بالتطبيقات  للنهو�ص  �للك�شو  م�شروع  �شمن  �جلائزة 
معاجلات  �أو  ون�شره  �لعربي  �لرقمي  �ملحتوى  لتطوير  مبادرة  �أف�شل  فئة 
�للغة �لعربية، حيث قدمت �ملنظمة م�شروع حول قطاع �لتطبيقات �جلو�لة 
�لوقوف على جملة من  و�لعلوم، ومت  و�لثقافة  �لتعليم  �لعربية يف جمال 
متكاملة  ب��ر�م��ج  غياب  �أهمها  م��ن  �ل��ق��ط��اع،  ه��ذ�  يعرفها  �لتي  �لتحديات 

ومندجمة لتطوير �لقطاع ، وندرة �ملو�رد �لب�شرية �ملوؤهلة.
ومت تكرمي موؤ�ش�شة �لفكر �لعربي، �شمن فئة �لتكرمي �خلا�ص، ملا تقدمه 
�لعتز�ز  تنمية  تعمل على  �لعربية، حيث  �للغة  �ملوؤ�ش�شة من جهود لدعم 
وُتعنى  �مل�شوؤولة،  �حلرية  بنهج  و�أخالقها  وقيمها  ومبادئها  �لأّم��ة  بثو�بت 
و�آد�ب،  و�إع���الم  و�إد�رة  و�قت�شاد  وط��ب  علوم  م��ن  �ملعرفة،  �شبل  مبختلف 
ت�شامن  �إىل  ت��دع��و  �ل��ت��ي  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة،  �لفكرية  �جل��ه��ود  توحيد  �شبيل  يف 
تقريبية  لإح�شاء�ت  ووفقا  هويتها.  على  و�ملحافظة  بها  و�لنهو�ص  �لأم��ة 
�مل�شروعات  م��ن  �مل�شتفيد  �جلمهور  �إج��م��ايل  ي�شل  �جل��ائ��زة  �إد�رة  �أجرتها 
م�شتوى  على  م�شتفيد  مليون   60 من  �أك��رث  �لعام  ه��ذ�  تكرميها  �لتي مت 
�لعامل، ما بني د�ر�شني وعلماء ومتعلمني وطالب جامعات وباحثني �شو�ء 
متحدثني باللغة �لعربية �أو بلغات �أجنبية �أخرى ..وهم ميثلون �جلمهور 
�لذي يتعامل ب�شورة يومية ومبا�شرة مع �ملوؤ�ش�شات و�مل�شروعات �لتي فازت 
وثقافية  تقدم خدمات علمية  �لعربي وحدها  �لفكر  ..فموؤ�ش�شة  باجلائزة 
لأكرث من 20 مليون باحث ود�ر�ص يف جمال �لعلوم و�لثقافة على م�شتوى 
ما  �إن�شائها  منذ  خدماتها  من  ي�شتفيد  �لعاملية  �مل��ن��ارة  ومكتبة   .. �لعامل 
��شتفاد  �لعلمي  �ل�شعودي  وم��ب��ادرة   .. باحث  �أل��ف  و60  مليون  يقارب من 
منها حتى �لآن �أكرث من 800 �ألف متابع للمبادرة منذ �إن�شائها ..و�أي�شا 
مبادرة �لتعليم باللغة �لعربية يف �لتعليم �جلامعي و�شل عدد �مل�شتفيدين 

منها �إىل ما يقارب من 16 �ألف د�ر�ص حتى �لآن .
وتعد جائزة حممد بن ر��شد للغِة �لعربية - وهي �إحدى مبادر�ت حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية - مبثابة �أرفع تقديٍر جلهود �لعاملني يف ميد�ن 
�أطلقها  �لتي  �ملبادر�ت  �شياق  يف  وتندرج  وموؤ�ش�شات،  �أف��ر�د�ً  �لعربية  �للغة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص 
جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي، للنهو�ص باللغة �لعربية ون�شرها و��شتخد�مها 
يف �حلياة �لعامة، وت�شهيل تعلمها وتعليمها، �إ�شافة �إىل تعزيز مكانة �للغة 

�لعربية وت�شجيع �لقائمني على نه�شتها.
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�شندوق اأبوظبي للتنمية ينظم حما�شرة حول مبادئ البتكار  وفد موريتاين يطلع على دور وا�شرتاتيجية 
اأبوظبي خلدمات ال�شرف ال�شحي 

•• اأب�ظبي-وام:

�طلع وفد من وز�رة �ملياه و�ل�شرف �ل�شحي و�ملكتب �لوطني لل�شرف �ل�شحي يف 
موريتانيا خالل زيارته �شركة �أبوظبي خلدمات �ل�شرف �ل�شحي - على �لدور 
�لذي تلعبه �ل�شركة يف �إمارة �أبوظبي ما جعلها يف م�شاف �ل�شركات �لفعالة �لتي 
توؤدي دور� متميز� على م�شتوى �لعامل. وتعرف �لوفد - �لذي �شم ممثلني عن 
�ل�شفارة �ملوريتانية لدى �لدولة - على �خلطة �ل�شرت�تيجية لل�شركة و�آخر ما 
تو�شلت �إليه من تطور�ت يف جمال �ل�شرف �ل�شحي وز�ر �لنفق �ل�شرت�تيجي. 
وثمن  و�لتقدير  �حلفاوة  وم��دى  �ل�شت�شافة  بح�شن  �ملوريتاين  �لوفد  �أ�شاد  و 

�جلهد �ملبذول لإجناح هذه �لزيارة.

•• اأب�ظبي - وام: 

�لبتكار  مب��ب��ادئ  للتوعية  حما�شرة  للتنمية  �أبوظبي  �شندوق  نظم 
بالتعاون مع معهد �لبتكار �ملهني تفكري وذلك يف �إطار �شعيه لرت�شيخ 
�لوظيفي  ب��الأد�ء  �لرتقاء  لينعك�ص على  �لبتكار بني موظفيه  ثقافة 

وبالتايل �لتمييز �ملوؤ�ش�شي .
�لبتكار  معهد  من  �لكعبي  ميثاء  قدمتها  �لتي   - �ملحا�شرة  تناولت 
�ملهني �أم�ص �لول- مفاهيم �لبتكار و�أ�شا�شيات �إد�رة �لبتكار و�لإبد�ع 
�لوطنية  �ملتحدة و�ل�شرت�تيجية  �لعربية  �لإم��ار�ت  و�لبتكار يف دولة 
لالبتكار .. وتطرقت �إىل �أهمية غر�ص ثقافة �لبتكار لدى �لعاملني يف 
�لقطاعني �لعام و�خلا�ص من خالل تطبيق مبادىء �لبتكار �ملختلفة 

و�لرتكيز على  �لبتكار  و�لتو�شع يف دعم حا�شنات  �ملختلفة  �ملوؤ�ش�شات 
وحتفز  ت��دع��م  تكنولوجية  حتتية  بنية  وت��وف��ري  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ب��ح��ث 

�لبتكار يف �ملجالت كافة .
و تناولت دور �ملوؤ�ش�شات �لوطنية يف ن�شر ثقافة �لبتكار و�ل�شعى لإن�شاء 
مر�كز �لبتكار و�لبحث �لعلمي وتبني �لتكنولوجيات �جلديدة وتنمية 
يف  �ل��ر�ئ��دة  �لعاملية  �ل�شركات  و��شتقطاب  مبتكرة  وخ��دم��ات  منتجات 

جمال �لبتكار يف كافة �لقطاعات ذ�ت �لأولوية �لوطنية.
و �أو�شحت �لكعبي �أهمية بناء �أفر�د ميتلكون مهار�ت عالية يف �لبتكار 
م��ن خ���الل ب��ن��اء �مل��و�ه��ب و�ل���ق���در�ت �ل��وط��ن��ي��ة يف جم���ال �لب��ت��ك��ار مع 
�لرتكيز على �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�شة و��شتحد�ث مو�د تعليمية 

يف �ملد�ر�ص و�جلامعات خا�شة بالبتكار.

وحتقيق �لبد�ع �ملوؤ�ش�شي .
و قال �شعادة حممد �شيف �ل�شويدي مدير عام �شندوق �أبوظبي للتنمية 
�إن �هتمام �ل�شندوق مبو�شوع �لبتكار ياأتي من منطلق حر�شه على 
رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  روؤي��ة  تطبيق 
�أهمية  توؤكد  �لتي  �لر�شيدة  �حلكومة  وتوجيهات  �هلل  حفظه  �لدولة 

�لبتكار يف دعم م�شرية �لدولة ومنوها وتطورها.
�مل�شاريع  ومت��وي��ل  دع��م  يف  �يجابيا  دور�  يلعب  �ل�شندوق  �إن  و�أ���ش��اف 
�لريادة  يحقق  �ل�شندوق  �أن  �إىل  لفتا   .. عاملي  م�شتوى  على  �ملبتكرة 
مع  �ل�شر�كات  خ��الل  من  �لبتكار  ويدعم  �لعاملي  �لتنموي  �لعمل  يف 

�ملوؤ�ش�شات �لعاملية و�لقليمية �لتي ت�شجع �لعمل �لتنموي �مل�شتد�م.
لدى  لالبتكار  حمفزة  بيئة  �إر�شاء  �أهمية  �إىل  �لكعبي  ميثاء  �أ�شارت  و 

•• اأب�ظبي-وام:

للتوزيع  �أدن���������وك  ����ش���رك���ة  ك����رم����ت 
برناجمها  ب����ج����و�ئ����ز  �ل����ف����ائ����زي����ن 
�ل�شحة و�ل�شالمة  �لد�خلي جلائزة 

و�لأمن و�لبيئة لهذ� �لعام .
وب���ل���غ ع����دد �مل�������ش���ارك���ات �مل���ق���دم���ة يف 
�ل��������دورة �لأخ��������رية ل���ل���ربن���ام���ج 39 
�لفئات  ���ش��م��ن  ت����وزع����ت  م�������ش���ارك���ة 
فئة  ت�شمل  و�ل��ت��ي  للربنامج  �ل�شت 
�لعمليات،  وفئة  �لتنفيذي،  �لرئي�ص 
مبيعات  وفئة  �لفنية،  �ل�شوؤون  وفئة 
�لتجارية،  �ملبيعات  وفئة  �لتجزئة، 

�لأول �ل�شالمة على �لطريق بجانب 
�ل����زي����ادة يف ك��م��ي��ات �ل��ت�����ش��ل��ي��م عن 
�خلدمة  حمطات  و  �لعمليات،  فئة 
�ل�شوؤون  ف��ئ��ة  ع���ن  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
حمالت  يف  ي�شارك  فالكو  و  �لفنية، 
عن  �ل�شالمة  وتعزيز  �لبيئة  حماية 
�إجر�ء�ت  و  �لتنفيذي  �لرئي�ص  فئة 
م�����ش��رف��ات م��ت��اج��ر و�ح����ة �أدن�����وك يف 
ح���الت �ل���ط���و�رئ ع��ن ف��ئ��ة مبيعات 
�لذ�تية  �خل���دم���ة  �آل����ة  و  �ل��ت��ج��زئ��ة، 
�ل�شبكة  يف  �لإلكرتونية  و�خل��دم��ات 
�لد�خلية عن فئة �ل�شوؤون �لإد�رية.. 
ب���ي���ن���م���ا ����ش���م���ت ق���ائ���م���ة �مل�������ش���اري���ع 

وف��ئ��ة �ل�����ش��وؤون �لإد�ري�������ة؛ ح��ي��ث مت 
�ختيار �مل�شاركات �لفائزة من خالل 

طرف ثالث م�شتقل خارجي.
وتر�أ�ص حفل �لتكرمي �ملهند�ص �شعيد 
مبارك �لر��شدي �لرئي�ص �لتنفيذي 
ب��الإن��اب��ة ل��� �أدن�����وك ل��ل��ت��وزي��ع وذلك 
�لإد�رة  �أع�����ش��اء  ب��ح�����ش��ور ع���دد م��ن 
�مل�شاركة  �مل�شاريع  و�أ���ش��ح��اب  �لعليا 

وجمموعة من موظفي �ل�شركة.
وق��������ال �مل���ه���ن���د����ص ����ش���ع���ي���د م���ب���ارك 
�لد�خلي  �ل��ربن��ام��ج  �ن  �ل���ر�����ش���دي 
ي�شهد  و�لبيئة  و�ل�شالمة  لل�شحة 
م�شتمر�  ت���ق���دم���ا  ع�����ام  ب���ع���د  ع���ام���ا 

وزخ����م����ا ق���وي���ا م���ن���ذ �إط�����الق�����ه عام 
�مل�شاركات  ع��دد  حيث  م��ن   2013
مكانة  يوؤكد  �ل��ذي  �لأم��ر  ونوعيتها 
تطوير  يف  ر�ئ��دة  كموؤ�ش�شة  �شركتنا 
جمال  يف  �خلا�شة  ��شرت�تيجياتها 
و�لبيئة  و�لأم��ن  و�ل�شالمة  �ل�شحة 
يف خمتلف �ملر�فق و�مل�شاريع �لتابعة 
�لنوع  بهذ�  �لتوعية  عن  ف�شال  لها 
�ل�شحة  �لق�شايا وتنمية ثقافة  من 

و�ل�شالمة و�لبيئة.
وهناأ �لفائزين باملركز �لأول ومركز 
ملا  ن��ظ��ر�  �ل��ف��ئ��ات  ك��اف��ة  �لو�شيف يف 
ق��دم��وه م��ن �أف��ك��ار ن���رية ك��ان��ت نتاج 

ما بذلوه من جهود يف �شبيل تعزيز 
و�ل�شالمة  �ل�شحة  وم�شتويات  �أد�ء 

و�لبيئة يف �أدنوك للتوزيع.
وقال نحن على ثقة كاملة باأن مثل 
ه���ذه �مل����ب����ادر�ت ���ش��ت��ع��زز م���ن ثقافة 
�ل�����ش��ح��ة و�ل�����ش��الم��ة و�ل��ب��ي��ئ��ة لدى 
�ل�����ش��رك��ة و�مل���وظ���ف���ني و�مل���ق���اول���ني، 
�لأم�����ر �ل�����ذي ���ش��ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع عرب 
�إح����ر�ز ت��غ��ي��ري�ت �إي��ج��اب��ي��ة يف �شركة 
طموحاتنا  وحتقيق  للتوزيع  �أدن��وك 
يف هذ� �جلانب �لذي يعد �أ�شا�شيا يف 

جمالت عملنا .
باملركز  �ل���ف���ائ���زة  �مل�����ش��اري��ع  وت�����ش��م 

�لتغليف  عملية  ��شتبد�ل  �لو�شيفة 
يدويا بعملية �آلية عن فئة �لعمليات، 
�لطاقة  توفري  مع  �ملبيعات  تز�يد  و 

تعزيز  و  �لفنية،  �ل�����ش��وؤون  فئة  ع��ن 
�لوعي بال�شتجابة يف حالة �لطو�رئ 
�إلغاء  و  �لتنفيذي،  �لرئي�ص  عن فئة 

ك���ب���ائ���ن �أم������ني �ل�������ش���ن���دوق و�ل���ب���دء 
مبا�شرة  �ل��ف��ح�����ص  ر���ش��وم  ب��ا���ش��ت��الم 
د�خل م�شار �لفح�ص �لفني عن فئة 

مبيعات �لتجزئة.

•• الفجرية -وام: 

حمد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
عهد  ويل  �ل�������ش���رق���ي  حم���م���د  ب����ن 
يف  �ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  �أن  �ل��ف��ج��رية 
�ل����دول����ة ي��ح��ظ��ى ب���اه���ت���م���ام كبري 
ورع���اي���ة م���ن ق���ي���ادة �ل���دول���ة �لتي 
م�شتوى  على  نوعية  نقلة  حققت 
�خل���دم���ات �ل��ط��ب��ي��ة ط��ب��ق��ا لأرق���ى 
�ن  �شموه  وق���ال  �لعاملية.  �مل��ع��اي��ري 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
ح��م��د ب��ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي ع�شو 

�لفجرية  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����ص 
تت�شمن �لرتقاء بالقطاع �ل�شحي 
�لمارة  �لطبية يف  �ل�شروح  ودع��م 
�لالزمة  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت  ت���وف���ري  و 
�أف�شل  ت����ق����دمي  م����ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا 
�خل����دم����ات �ل�����ش��ح��ي��ة. ج����اء ذلك 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  �فتتاح  خ��الل 
�م�������ص عيادة  �ل�����ش��رق��ي  ب���ن ح��م��د 
�لفجرية  يف  �لإم��ار�ت  م�شت�شفيات 
م�شت�شفيات  مل��ج��م��وع��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 
يف  بجولة  �شموه  وق���ام  �لإم�����ار�ت. 
�إىل  ��شتمع  ح��ي��ث  �ل��ع��ي��ادة  �أق�����ش��ام 

�لقائمني  ق��ب��ل  م��ن  مف�شل  ���ش��رح 
�لأجهزة  �أح���دث  �ل��ع��ي��ادة ع��ن  على 
�لطبية  و�مل�����ش��ت��ل��زم��ات  �مل����وج����ودة 
و�لتقنيات �لتي ت�شاهم يف �لرتقاء 
للمر�شى  �مل���ق���دم���ة  ب����اخل����دم����ات 
وت�������ش���اع���د ع���ل���ى �حل�������ش���ول على 
ت�شخي�ص دقيق و�لعالج �ملنا�شب.. 
���ش��م��وه ع��ل��ى طبيعة  ت���ع���رف  ك��م��ا 
�لعيادة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات 
وطاقمها  �ل�شتيعابية  وط��اق��ت��ه��ا 

�لطبي و�لإد�ري و�خت�شا�شاتهم.
�أن حكومة  �لعهد  �شمو ويل  وق��ال 

�ه��ت��م��ام��ا كبري�  ت����ويل  �ل���ف���ج���رية 
لأبناء  �ل�����ش��ح��ي  �لأم������ن  ل��ت��وف��ري 
من  وزو�ره�����ا  ومقيميها  �لإم�����ارة 
�ل�شحية  �خل��دم��ات  جميع  خ��الل 
و�لوقائية  و�لعالجية  و�لتثقيفية 
�ملن�شاآت  ودع�����م  ب���ن���اء  ع���رب  وذل�����ك 
ومر�كز  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 

�لرعاية �ل�شحية لأفر�د �ملجتمع.
�لفجرية  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  و�أ����ش���اد 
�لتي  �جل��دي��دة  �لعائلية  بالعيادة 
ملجموعة  م�������ش���روع  �أح�������دث  ت���ع���د 
متمنيا  �لإم�������ار�ت..  م�شت�شفيات 

ل�شل�شلة  متميزة  �إ�شافة  ت�شكل  �أن 
�ل�شروح �لطبية يف �إمارة �لفجرية 
�لرعاية  خ��دم��ات  ع��رب  ت�شهم  و�أن 
توفري  يف  تقدمها  �ل��ت��ي  �ل�شحية 
عالية  ج����ودة  ذ�ت  ط��ب��ي��ة  خ��دم��ات 

للمو�طنني و�ملقيمني يف �لإمارة.
�شامل  ����ش���ع���ادة  �لف����ت����ت����اح  ح�������ش���ر 
ويل  �شمو  مكتب  م��دي��ر  �ل��زح��م��ي 
حممد  و�لدكتور  �لفجرية  �لعهد 
م��دي��ر منطقة  �شعيد  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
�لطبي  �لطبية و�لطاقم  �لفجرية 

للعيادة.

حممد ال�شرقي يفتتح عيادة م�شت�شفيات الإمارات يف الفجرية

 املوارد الب�شرية والتوطني تكرم املن�شاآت الفائزة مب�شابقات برنامج �شعادة العمال 

قائد عام �شرطة راأ�ض اخليمة يد�شن البوابة الذكية 

 التحقيقات واملباحث اخلليجي يناق�ض 
�شبل تعزيز التن�شيق بني دول جمل�ض التعاون

حماكم دبي تعتمد خط دبي
 يف جميع مرا�شلتها الر�شمية

اأدنوك للتوزيع تكرم الفائزين بجوائز برناجمها الداخلي لل�شحة وال�شلمة والبيئة

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

�أ�شاد �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �شرطة ر�أ�ص �خليمة، 
م�شت�شهد�ً  موؤ�شر�تها  ودع��م  �ل�شعادة  حتقيق  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  بجهود 
مبقولة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة 
رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي : ) لبد من حتقيق �ل�شعادة ملوظفيك حتى 
ي�شتطيعو� حتقيق �ل�شعادة للمجتمع((،  جاء ذلك �أثناء تد�شني �للو�ء علي 
عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي، م�شروع �لبو�بة �لذكية لإد�رة �لرت��شل، بح�شور 
�خلدمات  �إد�رة  ومدير  �مل�شروع  مدير  �لأحمد  �لرحمن  عبد  حممد  �ملقدم 
�لأد�ء  وم�شت�شار  خبري  �ل�شفريي  �شيف  و�خلبري  و�لت�شالت،  �لإلكرتونية 
�لإعالم  و�شائل  م��ن  وع��دد  �ل�شباط  م��ن  وع��دد  و�ل�شرت�تيجي،  �ملوؤ�ش�شي 
�لقيادة  �لذي حققته  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  دعم  بهدف  وذلك  �ل�شحافة،  ورجال 
�إد�رة  ت�شهيل  �ملجتمع عرب  ر�أ���ص �خليمة، ف�شاًل عن خدمة  ل�شرطة  �لعامة 
�ملر��شالت �ل�شرطية بو��شطة �لهاتف �لذكي . يف موؤمتر �شحفي ��شتعر�ص 
�للو�ء علي بن علو�ن �لنعيمي حماور �مل�شروع، ومناق�شة روؤية �شرطة ر�أ�ص 
وفقاً  ذكية  خ��دم��ات  �إىل  و�لعمليات  �خل��دم��ات  كافة  حتويل  ح��ول  �خليمة، 

لتوجهات �حلكومة، لفتا �ىل �ن م�شروع �لبو�بة �لذكية يعد �ملرحلة �لأوىل 
يف �لتحّول �لذكي يف جمال �إد�رة �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي ب�شرطة ر�أ�ص �خليمة، لكونه 
يدعم ق��اع��دة ) 80 20 ( م��ن خ��الل �إع��ط��اء �لأول��وي��ة يف �ل��وق��ت و�جلهد 
تقدمي  ��شتد�مة  �مل�شروع  يدعم  كما  و�جناز معامالتهم،  �ملتعاملني  خلدمة 
�خلدمات بكفاءة وفاعلية، من خالل تفوي�ص �ل�شالحيات على مد�ر �ل�شاعة 
) 24 360 ( يف �ل�شنة دون توقف، مما ي�شهم يف زيادة �لنتاجية وتب�شيط 
�إجر�ء�ت �ملر��شالت. و�جلدير بالذكر، �أن تكلفة هذ� �مل�شروع و�لجناز �لتقني 
وحتى  �لبد�ية  نقطة  منذ  �مل�شروع  �ن�شاء  مت  حيث  دره��م،  �شفر  هي  �لذكي 
�لنهاية من �إعد�د �شباط وموظفي �إد�رة �خلدمات �لإلكرتونية و�لت�شالت 
ب�شرطة ر�أ�ص �خليمة .  ووفقا ملا ذكر �ملقدم حممد �لأحمد، �أن م�شروع �لبو�بة 
�لذكية لإد�رة �لرت��شل قد مت ت�شميمه وتنفيذه وفقاً للمعايري �لأوربية يف 
�لتطبيقات �لذكّية مبا ي�شمن تطوير �لعمليات و�شمولية �خلدمات �ملقدمة 
عالية  و�أمنية  تقنية  �إج���ر�ء�ت  وف��ق  �شمم  �مل�شروع  �أن  م��وؤك��د�ً  عامة،  ب�شفة 
�لكفاءة متنع �لخرت�ق و�ملخاطر �خلارجية لالأنظمة �لتقنية، وهو ما يعني 
تطبيق �أعلى معايري �شمان ��شتمر�رية �خلدمة وعدم �نقطاعها، مع �حلفاظ 

على �ل�شرية وحفظ �لأمن �لتقني.

•• دبي-وام: 

�لر�شمية  �ملر��شالت  يف  دبي  خط  دبي  حماكم  �عتمدت 
�أطلقه �شمو �ل�شيخ حمد�ن  �خلارجية و�لد�خلية �لذي 
رئي�ص  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
�ملجل�ص �لتنفيذي لإمارة دبي كاأول خط يف �لعامل يتم 

مع  بالتعاون  ��شمها  ويحمل  مدينة  قبل  من  تطويره 
�شعادة طار�ص عيد  �لعاملية. وقال  �شركة مايكرو�شوفت 
�ملن�شوري مدير عام حماكم دبي �ن �لبدء يف تطبيق خط 
دبي يف جميع �ملر��شالت �لر�شمية يف �لد�ئرة يعزز �شمعة 
دبي �لر�ئدة كمدينة �شباقة يف تبني �لأفكار �لبتكارية 

و�خلالقة ومو�كبة �مل�شتجد�ت �لتقنية و�لرقمية.

•• اأب�ظبي -وام:

�لدورة  يف  من�شاآت  ت�شع  بفوز  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة  �حتفلت 
�لأوىل مل�شابقات �أ�شعد بيئة عمل يف تلبية �ملتطلبات �حلكومية و �أ�شعد �شكن 
ومدينة عمالية و حافلة �ل�شعادة يف �إطار �شل�شلة مبادر�ت تندرج حتت �إطار 
برنامج �شعادة �لعمال �لذي �أطلقته �لوز�رة بالتعاون مع �لربنامج �لوطني 
لل�شعادة و�ليجابية. جاء ذلك خالل حفل نظمته �لوز�رة م�شاء �أم�ص �لول 
يف �ملدينة �لعمالية بجزيرة �ل�شعديات يف �أبوظبي لتكرمي �ملن�شاآت �لفائزة، 
بح�شور معايل �شقر غبا�ص وزير �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني، ومعايل عهود 

بنت خلفان �لرومي وزيرة دولة لل�شعادة .
برنامج  �ط��ار  �شمن  �ل�شعادة  بطاقة  مبادرة  �حلفل  هام�ص  على  و�طلقت 
�شعادة �لعمال حيث تتمثل �ملبادرة يف توزيع �شر�ئح �لهو�تف �ملتحركة على 
�لعمال باملجان وذلك بال�شر�كة بني وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني و�شركة 

�لإمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة دو .
وقال معايل �شقر غبا�ص �إن برنامج �شعادة �لعمال ي�شاهم يف تر�شيخ وتعزيز 
م�شاركة �لقطاع �خلا�ص يف حتقيق م�شاعي �حلكومة لتج�شيد روؤيَة قيادتنا 
�حلكيمة يف �إ�شعاد جمتمع �لإمار�ت �لذي ت�شكل �لعمالة �لتعاقدية �ملوؤقتة 

جزء�ً منه.
و�أو�شح معاليه - يف كلمة له خالل �حلفل - �إن �ملعايري �لتي يتم مبوجبها 
تعزيز  �شاأنها  م��ن  �لعمال  �شعادة  برنامج  م�شابقات  يف  �لفائزين  حتديد 
�ملنا�شبة و�ل�شكن  وحتفيز من�شاآت �لقطاع �خلا�ص على توفري بيئة �لعمل 
زيادة  يف  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  يف  وي�����ش��اه��م  �شعادتهم  يحقق  مب��ا  للعمال  �مل��الئ��م 

�إنتاجيتهم.
�لوطني  �لربنامج  عمل  وفريق  �لرومي  عهود  معايل  دع��م  معاليه  وثمن 
لل�شعادة و�ليجابية لفريق وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني �ملعني بربنامج 
�شعادة �لعمال. وهناأ معاليه �ملن�شاآت �لفائزة يف هذه �لدورة، معربا عن �أمله 
فازت  �لتي  للمعايري  تطبيِقها  مبو��شلة  فوزها  �ملن�شاآت  هذه  ت�شتثمر  باأن 
�حتفالت  م��ع  يتز�من  �لفائزة  �ملن�شاآت  تكرمي  حفل  �إن  وق��ال  مبوجبها. 
وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني باليوم �لعاملي للعمال �لذين نحرتم ونقدر 
�لوطن  رقعة  �متد�د  وعلى  �لعمل  مو�قع  خمتلف  يف  وجهودهم  عطاءهم 
�لذي تتعاي�ص على �أر�شه ثقافات عدة يف ظل قيادتنا �حلكيمة �لتي عززت 
مرتكز�ت دولة �لقانون و�ملوؤ�ش�شات و�شون كر�مة �لإن�شان ورعاية وحماية 

حقوقه، مبا يوفر له �شبل �لعي�ص �لكرمي و�لعمل �لالئق .
و�أ�شاف �إن ذلك كله ي�شكل مبادئ �أ�شا�شية تن�ص عليها ت�شريعاتنا �لوطنية 
�ملرجعي  �لت�شريع  �لذي يعترب  �لعمل  ومن �شمنها قانون تنظيم عالقات 
لعالقة �لعمل �لتعاقدية �ملوؤقتة �لتي �شهدت يف �ملا�شي �لقريب حتول مهما 
من حيث تعزيز �ل�شتقر�ر و�لإنتاجية و�لتو�زن يف هذه �لعالقة و�لتاأكيد 
جر�ء  وذل��ك  مر�حلها  كافة  يف  طرفيها  بني  و�لر�شا  �ل�شفافية  مبد�أ  على 

تطوير �شيا�شات �شوق �لعمل .
و�أكد �ن وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني �شتو��شل �شعيها �شمن منظومة 
�لعمل �حلكومي نحو حتقيق م�شتهدفات �لأجندة �لوطنية وروؤية حكومة 

�ملمتدة  للوز�رة  �ل�شرت�تيجية  تطبيق �خلطة  وذلك من خالل  �مل�شتقبل، 
حتى �لعام 2021 و�لتي ت�شتهدف �أن يكون �شوق �لعمل ممكنا للمو�طنني 
جاذبا للكفاء�ت، وما يتطلبه ذلك من تعزيز فر�ص توظيف �ملو�طنني يف 
�لقطاع �خلا�ص، و�شمان حماية �لعمل، وتعزيز كفاءة �شوق �لعمل وكذلك 
تقدمي �خلدمات �ملتميزة، وتر�شيخ ثقافة �لبتكار يف بيئة �لعمل �ملوؤ�ش�شي.

من جهتها، �أكدت معايل عهود بنت خلفان �لرومي وزيرة دولة لل�شعادة على 
�أهمية دور �لقطاع �خلا�ص ك�شريك �أ�شا�شي للحكومة ود�عم رئي�ص مل�شرية 
�لتنمية و�لتطوير، منوهة باأهمية دوره يف حتقيق �ل�شعادة يف بيئات �لعمل 

ومع �ملتعاملني، ما ي�شهم بتحقيق �ل�شعادة و�لرفاه يف �ملجتمع.
�إن دولة �لإم��ار�ت تتبنى �لنهو�ص بالإن�شان، وتوفري �شبل  وقالت معاليها 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  ر�شخه  منهجا  ل��ه،  �لكرمية  �حلياة 
نهيان، رحمه �هلل، وتو��شل �حلكومة �لبناء عليه عرب تطوير �لت�شريعات 

و�لقو�نني �لتي ترعى �لعمال وحتقق لهم �ل�شعادة.
و�لتوطني  �لب�شرية  �مل��و�رد  وزي��ر  غبا�ص  �شقر  ملعايل  �شكرها  عن  و�أعربت 
�لوز�رة  مبادر�ت  وثمنت  �ل�شعادة،  حتقيق  جلهود  �ملتو��شلة  متابعته  على 
�لتي تهدف �إىل �لرتقاء ببيئة �لعمل يف �لقطاع �خلا�ص وحتويلها �إىل بيئة 
�إنتاجيتهم  يرفع  ما  و�ملوظفني  �لعاملني  بتحفيز  ت�شهم  و�إيجابية  �شعيدة 
ويح�شن �أد�ءهم، ويعزز �لقيم �لإيجابية يف نفو�شهم ما ينعك�ص �إيجاباً على 

�لقت�شاد �لوطني.
وك���رم م��ع��ايل �شقر غ��ب��ا���ص وم��ع��ايل ع��ه��ود �ل���روم���ي �مل��ن�����ش��اآت �ل��ف��ائ��زة يف 
م�شابقات برنامج �شعادة �لعمال ، حيث فاز مب�شابقة �أ�شعد بيئة عمل �شركة 
جمعية  ف��ازت  �حلكومية  �ملتطلبات  تلبية  فئة  و�شمن  للمقاولت  �لنابودة 
�لفهيم  موؤ�ش�شة  ف��ازت  و�مل��ب��ادر�ت  �لن�شطة  فئة  ويف  �لتعاونية  �ل�شارقة 
بينما فازت �شركة ماجد �لفطيم للتجزئة يف فئة ��شعد بيئة عمل يف ��شعاد 
�أ�شعد مدينة عمالية و��شعد �شكن عمال  �ملو�رد �لب�شرية. وفاز يف م�شابقة 
كل من مطوري مدينة قرية �ل�شعديات �لعمالية و�شركة م.خ.م للخدمات 
�دمر  ويد  �شركة  �ل�شعادة  حافلة  م�شابقة  يف  فاز  فيما  �لقاب�شة،  �لتجارية 
للمقاولت و�ملوؤ�ش�شة �لوطنية للتجارة و�لمناء و�شركة �لن�شاء�ت �لعربية. 
من جهة �أخرى ، �أكد �أحمد علي بو رحيمة �لنائب �لأول للرئي�ص للعالقات 
�ل�شطالع  على  دو  حر�ص  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  يف  �حلكومية 
لكافة  �ل��دع��م  �أ�شكال  خمتلف  تقدمي  خ��الل  م��ن  �ملجتمعية  مب�شوؤوليتها 
خ�شي�شاً  �شممت  مبتكرة  وعرو�ص  مبادر�ت  عرب  �ملحلي  �ملجتمع  �شر�ئح 

لتنا�شب كافة �لفئات ل �شيما �أ�شحاب �لدخل �ملحدود.
و�أعرب عن �شعادته بالتعاون مع وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني يف تنفيذ 
للهو�تف  �شريحة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  �لعمال  لفئة  �ل�شعادة  بطاقة  م��ب��ادرة 
�ملتحركة حتمل �شعار �لوز�رة و�شركة دو ، حيث �شيتم توزيعها جماًنا على 
�إىل  �لعمال وتت�شمن مز�يا �ت�شال متعددة من دقائق وبيانات، بالإ�شافة 

فر�ص فوز بهد�يا قيمة من دو .
يف  �لول  �أم�ص  م�شاء  بد�أتا  دو  و  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل��و�رد  وز�رة  وكانت 
�شهد  �ل��ذي  وذل��ك على هام�ص �حلفل  �لعمال  �ل�شعادة على  توزيع بطاقة 

�طالق �لألعاب �لنارية وتنظيم فعاليات و�أن�شطة عدة.

•• املنامة-وام:

�ملنامة  يف  �لول  �أم�������ص  �ن��ط��ل��ق��ت 
�أعمال �لجتماع �ل� 32 للمديرين 
و�ملباحث  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  �ل��ع��ام��ني 
�لتعاون  جمل�ص  دول  يف  �جلنائية 
ل������دول �خل���ل���ي���ج �ل���ع���رب���ي���ة وذل����ك 
�ل�شمو  �أ�شحاب  للقر�ر�ت  تنفيذ� 
ملجل�ص  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزر�ء  و�مل��ع��ايل 
�لتعاون �خلليجي لتبادل �خلرب�ت 
و�ملعارف  و�ل��ت��ج��ارب  و�مل��ع��ل��وم��ات 
وتوحيد �خلطط و�جلهود لتعزيز 

�أمن و��شتقر�ر دول �ملجل�ص.
تر�أ�ص وفد وز�رة �لد�خلية �لعميد 
�ل��ع��م��ي��م��ي مدير  ع���ج���الن  ح���م���د 
�لحتادية  �جلنائية  �ل�شرطة  ع��ام 
ب���ال���وز�رة �ل����ذي �أك����د ح��ر���ص دول 
جم��ل�����ص �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي على 
حتقيقا  �ل�شرطي  �لتن�شيق  تعزيز 
وخدمة  �ملجل�ص  دول  ق��ادة  ل��روؤي��ة 
�ملجتمعون  ون���اق�������ص  ل�����ش��ع��وب��ه��ا. 
عدد� من �ملو�شوعات �ملدرجة على 

ج���دول �لع��م��ال �ل��ت��ي م��ن �شاأنها 
تعزيز جهود دول �ملجل�ص يف تبادل 
�لآر�ء و�خلرب�ت �ل�شرطية و�لعمل 

على توحيد �لبيانات وتبادلها.
�لجتماع  ه���ام�������ص  ع���ل���ى  و�أق����ي����م 
معر�ص م�شاحب ميثل جانب من 

�ل�شقيقة  �لبحرين  مملكة  جهود 
تعزيز  يف  �لج��ت��م��اع  م�شت�شيفة 
�جلرمية  مكافحة  وو�شائل  �أمنها 
يف  ت�����ش��ت��خ��دم  وت���ق���ن���ي���ات  و�أدو�ت 
�ل�شرطية  �ل��ق��وى  جاهزية  تعزيز 

لالأحد�ث �لأمنية.

�لعميد  �لد�خلية  وز�رة  وف��د  �شم 
و�لعقيد  �ل��ق��ي�����ش��ي  ���ش��ع��ي��د  ر�����ش���د 
و�لعقيد  �حل��ب�����ش��ي  ر�����ش���د  حم��م��د 
�ب���ر�ه���ي���م �ل��ع��اج��ل و�مل���ق���دم عادل 
�شاملني  ع��ب��ي��د  و�ل����ر�ئ����د  �جل���وك���ر 

�لعلوي.
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اأخبـار الإمـارات
مذكرة تفاهم بني الإمارات الدبلوما�شية و معهد الدبلوما�شية يف كازاخ�شتان

•• اأب�ظبي-وام: 

وق��ع��ت �أك���ادمي���ي���ة �لإم�������ار�ت �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع معهد 
جمهورية  لرئا�شة  �لتابعة  �لعامة  �لإد�رة  �أك��ادمي��ي��ة  يف  �لدبلوما�شية 
�لتعليم و�لتدريب  �لتعاون بينهما يف جمالت  كاز�خ�شتان بهدف تعزيز 

و�لأبحاث.
وجاء توقيع مذكرة �لتفاهم خالل �حلفل �لذي �أقيم مبنا�شبة مرور 25 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لدبلوما�شي  و�لتعاون  �ل�شد�قة  من  عاما 

�ملتحدة وجمهورية كاز�خ�شتان.
�شفري  �جل��اب��ر  �شلطان  ب��ن  �أح��م��د  حممد  �لدكتور  �شعادة  �حلفل  ح�شر 
�شفري  �شريف  لم��ا  خ��ري�ت  و�شعادة  كاز�خ�شتان  جمهورية  ل��دى  �لدولة 
رئي�شة  ز�كيبوفا  فاطمة  و���ش��ع��ادة  �ل��دول��ة  ل��دى  كاز�خ�شتان  جمهورية 

معهد �لدبلوما�شية يف �أكادميية �لإد�رة �لعامة �لتابعة لرئا�شة جمهورية 
�إد�رة غرب  �أحمد عبد�هلل �ملطرو�شي مدير  �لدكتور  كاز�خ�شتان و�شعادة 
برناردينو ليون رئي�ص  �لدويل و�شعادة  و�لتعاون  ب��وز�رة �خلارجية  �آ�شيا 
من  �مل�شتوى  رفيع  وفد  �إىل  بالإ�شافة  �لدبلوما�شية  �لإم��ار�ت  �أكادميية 

جمهورية كاز�خ�شتان وح�شد من �ل�شفر�ء وكبار �ل�شخ�شيات.
من  �لعديد  يف  �لطرفني  بني  �لتعاون  �أوج��ه  �لتفاهم  مذكرة  وتناولت 
قنو�ت  فتح  �إىل  بالإ�شافة  و�لبحث  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  منها  �مل��ج��الت 
�لتو��شل لتبادل �ملعلومات و�خلرب�ت يف �ملجالت ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك 

لكال �لطرفني.
وتلعب �ملذكرة دور� هاما يف �إعد�د وجتهيز �جليل �لقادم من �لدبلوما�شيني 
�لذين �شي�شرفون بدورهم على هذه �لعالقة �لهامة يف �مل�شتقبل ل�شمان 

��شتد�متها.

�لكاز�خ�شتاين  و�ل��وف��د  �لأك��ادمي��ي��ة  عمل  فريق  عقد  مت�شل  �شياق  ويف 
ملناق�شة  م�شتديرة  ط��اول��ة  �ج��ت��م��اع  �مل�����ش��ارك��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  و�ملمثلني 

�لعالقات �لتاريخية ومو�قف �لبلدين و�لق�شايا �مل�شرتكة.
�ملجالت  �لبلدين  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  �إىل  �لتطرق  ومت 
و�لنجاحات  �لفر�ص  �أه��م  ومناق�شة  و�لثقافية  و�ل�شيا�شية  �لقت�شادية 

�لتي تتيحها هذه �لعالقات للبلدين.
�لرحمنوف  عبد  خ��ري�ت  كاز�خ�شتان  خارجية  وزي��ر  معايل  عن  ونيابة 
بني  �لدبلوما�شية  للعالقات   25 �ل���  �ل�شنوية  �ل��ذك��رى  على  وتعليقا 
كاز�خ�شتان  جمهورية  �شفري  �شريف  لما  خري�ت  �شعادة  قال  �لبلدين.. 
�لإمار�ت  ودول��ة  كاز�خ�شتان  جمهورية  بني  �لعالقات  �إن  �ل��دول��ة  ل��دى 
�ملجالت  يف  و�لناجح  �مل�شتقر  �لتعاون  على  مثال  ه��ي  �ملتحدة  �لعربية 

�ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�ملبني على �لحرت�م �ملتبادل و�لثقة و�لنفتاح.

و�أ�شار �إىل �لدور �لتاريخي �لذي قام به �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�أ�ش�شها مع  �لتي  �لأخ��وي��ة  �لعالقات  تعزيز  ث��ر�ه يف  �هلل  نهيان طيب  �آل 
بني  �لثنائي  �لتعاون  �أ�شا�ص  �شكلت  و�لتي  كاز�خ�شتان  جمهورية  رئي�ص 

�لبلدين.
من جانبه �أعرب �شعادة �لدكتور حممد �أحمد بن �شلطان �جلابر �شفري 
�أكادميية  يف  بالتو�جد  �شعادته  عن  كاز�خ�شتان  جمهورية  ل��دى  �لدولة 
�لإمار�ت �لدبلوما�شية يف هذ� �حلدث �لهام وتوقيع مذكرة �لتفاهم بني 
�أكادميية �لإمار�ت �لدبلوما�شية ومعهد �لدبلوما�شية يف �أكادميية �لإد�رة 

�لعامة �لتابعة لرئا�شة جمهورية كاز�خ�شتان.
و�أكد �شعادته حر�شه ك�شفري �لدولة لدى جمهورية كاز�خ�شتان على دعم 
�لتعاون وتعزيز �جلهود �ملبذولة لتوطيد �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين 

وحتقيق �لنتائج �ملرجوة.

اأمل القبي�شي ورئي�شة برملان اأوغندا تبحثان تعزيز العلقات بني الإمارات والدول الأفريقية
•• اأب�ظبي-وام: 

وقعت معايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل 
�لوطني  �ملجل�ص  رئي�شة  �لقبي�شي 
�لحت��ادي ، ومعايل ريبيكا كاد�جا 
�أوغند�  ج��م��ه��وري��ة  ب��رمل��ان  رئي�شة 
�جليو�شيا�شية  �ملجموعة  رئي�شة 
�لربملاين  �لحت����اد  يف  �لأف��ري��ق��ي��ة 
تفاهم  م��ذك��رت��ي  ع��ل��ى   ، �ل�����دويل 
جمهورية  وب���رمل���ان  �مل��ج��ل�����ص  ب���ني 
�لأفريقية  و�مل��ج��م��وع��ة  �أوغ����ن����د�، 
51 دول��ة لتعد �لأوىل  �لتي ت�شم 
�ملجموعة  توقعها  �لتي  نوعها  من 
مع موؤ�ش�شة برملانية على �مل�شتوى 
تطوير  ب���ه���دف  وذل������ك  �ل���ع���رب���ي، 
�لتعاون يف خمتلف  �أوج��ه  خمتلف 
منها  �لربملانية  �شيما  ل  �مل��ج��الت 
�أوغ���ن���د� وتفعيل  و  �لإم�����ار�ت  ب��ني 
�ل���ت���و�����ش���ل و�ل�������ش���ر�ك���ة م����ع دول 
�لقارة �لأفريقية �مل�شتندة �إىل قيم 
�شيا�شية  وم�شالح  م�شرتكة  عاملية 
وتوجهات  م��ت��ن��ام��ي��ة  و�ق��ت�����ش��ادي��ة 

ثقافية وفكرية متو�فقة.
وت����ه����دف م���ذك���رت���ا �ل���ت���ف���اه���م �إىل 
بني  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  تفعيل 
�ملجل�ص �لوطني �لحتادي وبرملان 
�ملجوعة  دول  وب���رمل���ان���ات  �أوغ���ن���د� 
�لأف����ري����ق����ي����ة وت�����ب�����ادل �خل������رب�ت 
و�ملعارف، وتن�شيق �لروؤى و�ملو�قف 
�لدولية،  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �مل��ح��اف��ل  يف 
و�ل����ت����اأك����ي����د ع���ل���ى �أه���م���ي���ة �ل�����دور 
تعزيز  يف  �ل��ربمل��ان��ات  تلعبه  �ل���ذي 
و�حل�شارية  �لثقافية  �حل�����و�ر�ت 
بني �شعوب �لعامل و�لتقريب بينهم 
�حل�شاري،  �لتو��شل  ج�شور  وم��د 
للحفاظ  �جل��ه��ود  توحيد  و�أهمية 
و�ل�شالم،  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  على 
و�ح��������رت�م ����ش���ي���ادة �ل�������دول وع����دم 
�لد�خلية،  ���ش��وؤون��ه��ا  يف  �ل��ت��دخ��ل 
و�ملعاهد�ت  ب��امل��و�ث��ي��ق  و�لل����ت����ز�م 
�إ����ش���ع���ال �لفنت  �ل���دول���ي���ة، وع�����دم 

�لطائفية.
�لقبي�شي  �لدكتورة  معايل  و�أك��دت 
جاء  �لتفاهم  مذكرتي  توقيع  �أن 
�ملجل�ص  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ� 
 -  2016 ل����الأع����و�م  �ل���ربمل���ان���ي���ة 
من  ع��دد�ً  تت�شمن  �لتي   2021
�ملبادر�ت من �شمنها تعزيز �لتكامل 
�لربملانية  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ت��ني  ب���ني 
فاعلة  خطة  وت��ط��وي��ر  و�لر�شمية 
�لدولية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ات 
وبناء �شر�كات برملانية مع �ملوؤ�ش�شات 

وقالت  �إننا ننظر باهتمام بالغ �إىل 
زيارة معايل ريبيكا كاد�جا و�لوفد 
�لزيارة  ه���ذه  �أن  يف  ون��ث��ق  �مل��ر�ف��ق 
للعالقات  ج��دي��دة  �آف���اق���ا  �شتفتح 
�لدولتني  ب��ني  �لر�شمية  �لثنائية 
�ل�شديقتني، كما نتطلع لأن تكون 
�لربملانية مع جمهورية  �لعالقات 
�أوغ����ن����د� من����وذج����اً ي��ح��ت��ذى على 
�لوطني  �ملجل�ص  عالقات  م�شتوى 
�لحتادي مع برملانات بقية �لدول 
�لأفريقية �ل�شديقة، �لتي ناأمل �أن 
من  م��زي��د�ً  معها  عالقاتنا  ت�شهد 
�ل��ت��ق��ارب و�ل��ت��ع��اون خ��الل �لفرتة 
�ملقبلة، ون�شع هذ� �لهدف بالفعل 
�ل�شعبة  ع���م���ل  �أول�����وي�����ات  ���ش��م��ن 
�لوطني  ل��ل��م��ج��ل�����ص  �ل���ربمل���ان���ي���ة 
�لحتادي، ترجمة لال�شرت�تيجية 
 �  2016 ل��ل��م��ج��ل�����ص  �ل���ربمل���ان���ي���ة 

.  2021
وتطرقت معايل �لدكتورة �لقبي�شي 
�لإم����ار�ت����ي����ة  �جل������زر  ق�����ش��ي��ة  �إىل 
�ل����ك����ربى وطنب  ط���ن���ب  �ل����ث����الث 
�ملحتلة من  و�أب��و مو�شى  �ل�شغرى 
�مل�شروعة  و�مل��ط��ال��ب  �ي�����ر�ن،  ق��ب��ل 
لدولة �لإمار�ت بحل هذه �لق�شية 
�شو�ء بامل�شاعي �ل�شلمية �أو �للجوء 

�إىل حمكمة �لعدل �لدولية.
وقالت معايل �لدكتورة �لقبي�شي - 
يف موؤمتر �شحفي م�شرتك عقدته 
م���ع رئ��ي�����ش��ة ب���رمل���ان �أوغ���ن���د� عقب 
جل�شة �ملباحثات يف مقر �ملجل�ص - 
لقد ��شتعر�شنا مع �لوفد �ل�شيف 
خم��ت��ل��ف �ل��ق�����ش��اي��ا و�ل���ت���ط���ور�ت 
وتناولنا  و�ل���دول���ي���ة،  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
�لتنمية و�لنه�شة يف دولة  م�شرية 
�لمار�ت، مبختلف جو�نبها، ومتت 
�ملمكنة بني  �لتعاون  �شبل  مناق�شة 
يقدمه  �أن  مي��ك��ن  وم���ا  �ل��ب��ل��دي��ن، 
�أج��ل دفع هذ�  �لبلدين من  برملانا 

�لتعاون قدما.
و�أكدت �أن �ملحادثات عك�شت حر�شاً 
�لعالقات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  م�����ش��رتك��اً 
�لربملانية بني �لبلدين �ل�شديقني، 
�لعالقات  خ�شو�شية  �أك����دت  ك��م��ا 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة، يف ظ���ل ح��ر���ش��ن��ا على 
من  و�لتو��شل  �ل��ت��ع��اون  ��شتمر�ر 
�لربملاين  بالعمل  �لنهو�ص  �أج���ل 

�لإقليمي و�لدويل.
�لقبي�شي  �لدكتورة  معايل  وقالت 
�ن م��ذك��رت��ي �ل��ت��ف��اه��م �ل��ل��ت��ني مت 
�أهمية  ع��ل��ى  ت��ن��ط��وي��ان  توقيعهما 
�ملجل�ص  يف  ل��ن��ا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  خ��ا���ش��ة 

و�لت�شاور  �ل�����ربمل�����اين  �مل�������ش���ت���وى 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق وت���ب���ادل �ل�����ر�أي حيال 
�ملطروحة  و�مل��و���ش��وع��ات  �لق�شايا 
ع��ل��ى �أج����ن����دة �لحت������اد �ل���ربمل���اين 
�مل�شالح  م���ن  ي��ع��زز  �ل������دويل، مب���ا 
�لتعاون  بعالقات  ويدفع  �ملتبادلة 
�لقائمة بني دول��ة �لإم���ار�ت ودول 

�لقارة �لأفريقية.
وتطرق �جلانبان �إىل �أهمية تبادل 
�لزيار�ت بني م�شوؤويل �لبلدين يف 
�لتعاون  عالقات  مبختلف  �لدفع 
بها  و�لرت����ق����اء  �أرح�����ب  �آف�����اق  �إىل 
�لبلدين،  طموحات  م�شتوى  �إىل 
و�أه��م��ي��ة �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ح��ث �شبل 
ت����ع����زي����ز �ل�����ع�����الق�����ات و�مل�������ش���ال���ح 
�مل�شرتكة  �لأوغندية   - �لإمار�تية 
�ل�شيا�شية  �مل�شتويات  خمتلف  على 
و�لق���ت�������ش���ادي���ة، م���ن خ����الل عقد 
�لقت�شادية،  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��ل��ج��ان 
وت���وق���ي���ع �لت���ف���اق���ي���ات وم���ذك���ر�ت 

�ل�شد�قة بني �جلانبني.
م�شتوى  �إىل  �لإ��������ش�������ارة  ومت������ت 
�لإن�شانية  و�مل�������ش���اع���د�ت  �ل���دع���م 
�ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا �ل���دول���ة لأوغ���ن���د� 
و�ملر�فق  �لتحتية  �لبنية  لتطوير 
�لعمال  قطاع  ولتعزيز  �حليوية، 
و�لتعليم،  و�لجتماعية،  �خلريية 
و�ل�شحة، وحجم �لتبادل �لتجاري 
لعام 2016 و�لذي بلغ ما يقارب 
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و�شددت معايل �لدكتورة �لقبي�شي 
ك�����اد�ج�����ا على  ري���ب���ي���ك���ا  وم�����ع�����ايل 
�ل��ت��ع��اون �لربملاين  ت��ع��زي��ز  �أه��م��ي��ة 
ب���ني �مل��ج��ل�����ص �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
برملانات  وم����ع  �أوغ����ن����د�  وب����رمل����ان 
تبادل  خ��الل  م��ن  �ملجموعة،  دول 
�لزيار�ت �لربملانية وتاأ�شي�ص جلان 
وتقدمي  �خل��رب�ت  وتبادل  �شد�قة 
ب�شاأن  �ل����دع����م  �أ����ش���ك���ال  خم��ت��ل��ف 
�مل�شرتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �لق�شايا 
�ملحافل  يف  �مل�����ش��ارك��ة  خ����الل  م���ن 

�لربملانية �لقليمية و�لدولية.
و�أكد �جلانبان على �أهمية �لتعاون 
للجماعات  ل��ل��ت�����ش��دي  �ل��������دويل 
�لإره��اب��ي��ة و�ت��خ��اذ ت��د�ب��ري �شاملة 
��شرت�تيجية  خالل  من  ملحاربتها 
و������ش����ح����ة وم������وح������دة و������ش�����رورة 
لها  للت�شدي  �جل��ه��ود  م�شاعفة 
و�لتاأكيد  وف���ع���ال  ف�����وري  ب�����ش��ك��ل 
و�لتطرف،  �لإره���������اب  ن���ب���ذ  ع���ل���ى 
�أ���ش��ك��ال��ه و�����ش����وره، ومهما  ب��ك��اف��ة 
كان  كانت دو�فعه وم��ربر�ت��ه، و�أي��اً 

�لدول  وب��رمل��ان��ات  �مل��وؤث��رة  �لدولية 
�لفعاليات  و��شت�شافة  �ل�شديقة 
بهدف  وذل��ك  �ل��دول��ي��ة،  �لربملانية 
على  ب��رمل��اين  �أد�ء  �أف�����ش��ل  ت��ق��دمي 
و�خلارجي،  �لد�خلي  �ل�شعيدين 
وقالت �ن دول��ة �لإم���ار�ت حتر�ص 
تتبناها  �لتي  �خلطط  خ��الل  م��ن 
و�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات و�لأه���������د�ف 
�ل���ت���ي ت�����ش��ع��ه��ا ع���ل���ى �ل���ع���م���ل من 
للدولة  �أف�������ش���ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  �أج�����ل 
ول��الأج��ي��ال �ل��ق��ادم��ة وت��ع��م��ل على 
وبناء  و�ل�شر�كة  �لتو��شل  تفعيل 
و�حرت�م  و�شد�قة  تعاون  عالقات 
و�شعوب  دول  خمتلف  م��ع  متبادل 
و�ل�شالم  �لأم��ن  �لعامل مبا يحقق 

و�لزدهار.
وع���ق���دت م���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �أم���ل 
�ملجل�ص  رئي�شة  �لقبي�شي  عبد�هلل 
�لوطني �لحتادي، ومعايل ريبيكا 
كاد�جا رئي�شة �لربملان يف جمهورية 
�أوغند� رئي�شة �ملجموعة �لأفريقية 
يف �لحتاد �لربملاين �لدويل - �لتي 
تقوم بزيارة �إىل �لدولة بدعوة من 
مباحثات  جل�شة  �ل��ي��وم   - �ملجل�ص 
جرى  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �ملجل�ص  مبقر 
تعزيز  ���ش��ب��ل  م��ن��اق�����ش��ة  خ���الل���ه���ا 
بني  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شد�قة  ع��الق��ات 
�لقطاعات،  من  ع��دد  يف  �جلانبني 
بني  �لر��شخة  �لعالقات  يعزز  مبا 

�لإمار�ت ودول �لقارة �لأفريقية.
�شعادة  �مل��ب��اح��ث��ات  ج��ل�����ش��ة  ح�����ش��ر 
ك��ل م��ن ج��ا���ش��م �ل��ن��ق��ب��ي، وحممد 
�شهيل  وخليفة  �ل��ي��م��اح��ي،  �أح��م��د 
�ل�شام�شي،  حمد  ومطر  �ملزروعي، 
�أع�شاء  �ل��ظ��اه��ري،  �شهيل  وم��ط��ر 
�ملجل�ص �لوطني �لحتادي، و�شعادة 
�أحمد �شبيب �لظاهر �لأمني �لعام 
للمجل�ص، �ىل جانب �لوفد �ملر�فق 

ملعايل رئي�شة برملان �أوغند�.
مناق�شة  على  �مل��ب��اح��ث��ات  وت��رك��زت 
�لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  ع���دد 
تعزيز  �أبرزها  من  و�لتي  �مل�شرتك 
�ملجالت  يف  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل��ت��ع��اون 
�ل�شيا�شية و�لربملانية و�لقت�شادية 
�شاأن  ويف  و�لثقافية،  و�لجتماعية 
�لطاقة و�ل�شتد�مة و�حلفاظ على 
�لبيئة ومو�رد �ملياه، و�آخر تطور�ت 
�لأو�����ش����اع يف �مل��ن��ط��ق��ة خ��ا���ش��ة يف 
و�شرورة  و�ليمن  و�شوريا  �ل��ع��ر�ق 
م���و�ج���ه���ة �لإره�����������اب و�ل���ت���ط���رف 
و�لفكر �ل�شال، ف�شال عن �لتاأكيد 
على  �ل��ت��ع��اون  تفعيل  �أه��م��ي��ة  على 

م�شدره.
وقالت معايل �لدكتورة �لقبي�شي - 
يف بد�ية جل�شة �ملباحثات - با�شمي 
ون���ي���اب���ة ع����ن �لأخ���������و�ت و�لأخ�������وة 
�أع�شاء �ملجل�ص �لوطني �لحتادي، 
ي�������ش���ع���دين �ل����رتح����ي����ب جم�������دد�ً 
رئي�شة  ك����اد�ج����ا،  ري��ب��ي��ك��ا  مب��ع��ايل 
�ل����ربمل����ان يف ج���م���ه���وري���ة �أوغ����ن����د� 
يف  �لأف��ري��ق��ي��ة  �ملجموعة  ورئي�شة 
�ل��دويل و�لوفد  �لحت��اد �لربملاين 
�ملر�فق ملعاليها، م�شيفة �ننا ننظر 
بتقدير بالغ ونثمن غالياً تلبيتكم 
�ل�شخ�شي،  وح��ر���ش��ك��م  ل��دع��وت��ن��ا، 
�لتو��شل  ع��ل��ى  �مل���ر�ف���ق،  و�ل���وف���د 
م���ع �مل��ج��ل�����ص �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي 
و�لعمل �جلاد على تعزيز عالقات 

�لبلدين.
�ملتنامية بني  �لعالقات  �أن  و�أك��دت 
دولة �لمار�ت وجمهورية �أوغند�، 
تعد خري دليل على �هتمام قيادتي 
�لبلدين بتعزيز عالقات �ل�شد�قة 
�لأه����د�ف  وت��ط��وي��ره��ا مب��ا يحقق 
و�ل�شعبني،  ل��ل��دول��ت��ني  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
م�شرية �ىل �أنه ورغم �أن �لعالقات 
بني بلدينا قد �شهدت تطور�ً كبري�ً 
�ملا�شية،  �لقالئل  �ل�شنو�ت  خالل 
ملو��شلة  و�ع���دة  فر�شا  هناك  ف��اإن 
�لثنائية  �لعالقات  �لتطور يف  هذ� 
�لقت�شادية  �مل�������ش���ت���وي���ات  ع���ل���ى 
و�لتنموية  و�لثقافية  و�لتجارية 
بطبيعة  و�ل��ربمل��ان��ي��ة  و�ل�شيا�شية 

�حلال.
وعربت عن تقدير �ملجل�ص �لوطني 
�أوغند�  �لحتادي لدعم جمهورية 
�ل�شعيد  ع��ل��ى  �لم�������ار�ت  ل���دول���ة 
�ل��������دويل يف ك���ث���ري م����ن �مل����و�ق����ف 
و�مل��ن��ا���ش��ب��ات، ق��ائ��ل��ة  ن�شري يف هذ� 
م�شاندة  �إىل  تقدير  بكل  �ل�����ش��دد 
�لم���ار�ت  ل��دول��ة  �ل�شديق  بلدكم 
 ،2020 �ك�����ش��ب��و  ����ش��ت�����ش��اف��ة  يف 
برهاناً  لنا  م�شاندتكم  كانت  حيث 
ق���وي���اً ع��ل��ى م���ا ي��رب��ط ب��ل��دي��ن��ا من 
�شد�قة قوية  ، موؤكدة �أن �ملجل�ص 
بتقدير  ينظر  �لحت���ادي  �لوطني 
�وغند�  ج��م��ه��وري��ة  م���و�ق���ف  �إىل 
�ل�شديقة ودورها �حليوي �لفاعل 
�لإقليمية  �لق�شايا  ت�شوية  جت��اه 
و�لدولية، م�شيدة مبوقفها �لقوي 
مكافحة  يف  �ل��ت��ع��اون  �شعيد  ع��ل��ى 
�لإرهاب �لدويل، باعتباره �لظاهرة 
و�ل�شلم  ل��الأم��ن  ت��ه��دي��د�ً  �لأك����رث 

�لدوليني يف �لوقت �لر�هن.

�لوطني  �مل���ج���ل�������ص  �أن  و�أك����������دت 
�لحتادي يتطلع من خالل تفعيل 
دبلوما�شيته �لربملانية على تو�شيع 
ب���ل���د�ن �لقارة  �ل��ت��ع��اون م���ع  �آف�����اق 
�لأف���ري���ق���ي���ة ل��ي�����ش��م��ل �أي�������ش���ا دول 
�خلليج على غر�ر ما مت من تفعيل 
�ملجل�ص  ب��ني  �مل��ربم��ة  ل��الت��ف��اق��ي��ة 
وجمموعة  �لحت��������ادي  �ل���وط���ن���ي 
يف  و�ل��ك��اري��ب��ي  �لالتينية  �أمريكيا 
�لحت����اد �ل���ربمل���اين �ل����دويل �لذي 
تبنيه  مت  م���ق���رتح  ت���ق���دمي  ���ش��م��ل 
دول  يف  �لت�شريعية  �ملوؤ�ش�شات  من 
لتكون  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�ص 
دول����ة �لإم������ار�ت ب��و�ب��ة مل��د ج�شور 
�لتو��شل و�لتعاون بني هذه �لدول 

وباقي دول �ملنطقة.
بدورها �أعربت معايل رئي�شة برملان 
�شعادتها  ع��ن  �أوغ���ن���د�  ج��م��ه��وري��ة 
و�ملجل�ص  �لإم������ار�ت  دول����ة  ب���زي���ارة 
�ل��وط��ن��ي �لحت������ادي م�����ش��ي��دة مبا 
حتقق من نتائج خالل هذه �لزيارة 
لأهمية �للقاء�ت �لتي عقدها �لوفد 
وممثلي  حكوميني  م�شوؤولني  مع 
و�لكادمييني  �خل���ا����ص  �ل���ق���ط���اع 
م��ن نه�شة  �ل��وف��د  �طلع عليه  ومل��ا 
�شاملة وريادة يف جمالت �لتعاي�ص 
و�ملر�أة  �ل�شباب  ومتكني  و�لت�شامح 
مبا  بالتعليم  و�لهتمام  و�لتنمية 
���ش��وق �ل��ع��م��ل و�لبيئة  ي��ت��الءم م��ع 
�أن  �أن��ه ميكن  م��وؤك��دة  و�ل�شتد�مة 
هذه  خمتلف  من  بالدها  ت�شتفيد 

�لتجارب �لناجحة.
و�أع������رب������ت ع�����ن ����ش���ك���ره���ا ل���دول���ة 
�لإم�����������ار�ت ع���ل���ى خم��ت��ل��ف �أوج�����ه 

�ل���وط���ن���ي �لحت��������ادي، ح��ي��ث نرى 
����ش���رورة ح��ي��وي��ة ل��ت��وح��ي��د �ل����روؤى 
وت���ن�������ش���ي���ق �مل������و�ق������ف �ل���ربمل���ان���ي���ة 
�لربملاين  �لحت���اد  يف  و�ل�شيا�شية 
معايل  �أن  ع��ل��ى  ع�����الوة  �ل������دويل، 
�لرئي�شة  ه����ي  ك�����اد�ج�����ا  ري���ب���ي���ك���ا 
�حلالية للمجموعة �جليو�شيا�شية 
�لربملاين  �لحت�����اد  يف  �لف��ري��ق��ي��ة 
فر�شة  ذل���ك  ، وجن���د يف  �ل�����دويل 
على  ن��وع��ي  ت��ق��دم  لإجن����از  ثمينة 
�مل�شرتكة  �أه��د�ف��ن��ا  حتقيق  �شعيد 
من  نتقا�شمها  �لتي  و�لطموحات 

خالل �لعمل �لربملاين �لدويل.
�أنباء  ل���وك���ال���ة  �����ش����وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
�لإمار�ت و�م ..قالت معاليها : �إننا 
كبريين  و�هتمام  بتقدير  ننظر  �إذ 
�شو�ء  �لأوغ��ن��دي  �لربملان  دور  �إىل 
�لربملاين �لفريقي،  �ل�شعيد  على 
�لربملاين  �لحت�����اد  خ���الل  م���ن  �أو 
�إىل  د�ئ��م��ا  ن�شعى  ف��اإن��ن��ا  �ل�����دويل، 
�مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  وتعميق  تعزيز 
�لأه�������د�ف  حت��ق��ي��ق  �إىل  و�����ش����وًل 
�لحتاد  عمل  �أجندة  على  �ملدرجة 
دور  �أن  ل�شيما  �ل��دويل،  �لربملاين 
�ملجموعة �جليو�شيا�شية �لفريقية 
قد �شهد تطور�ً كبري�ً يف ظل رئا�شة 
معاليها، ودورها �لفاعل و�ليجابي 
يف تعميق �حلو�ر �لربملاين �لدويل، 
و�لتن�شيق  للتعاون  �لد�ئم  و�شعيها 
م�����ع �ل�����ربمل�����ان�����ات و�مل����ج����م����وع����ات 
ف�شاًل  �لأخ�����رى،  �جل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
يف  �لبناءة  معاليها  �إ�شهامات  ع��ن 
بالحتاد  �لعمل  منظومة  تطوير 

�لربملاين �لدويل.

منذ  لبالدها  تقدمه  �لذي  �لدعم 
وق��ال��ت  ميكن م�شتقبال  ���ش��ن��و�ت، 
تفعيل  خ��الل  وم��ن  �لعمل  يتم  �أن 
�لبلدين  ب��ني م�����ش��وؤويل  �ل���زي���ار�ت 
مبا  �خل��رب�ت  لتبادل  و�لربملانيني 
�لبلدين  �شعبي  على  باخلري  يعود 
تتم  �أن  �إىل  ونتطلع  �ل�شديقني، 
�ل�شتفادة من هذ� �لنموذج �لر�ئد 

يف خمتلف �لقطاعات".
ع������دد� من  ل���ق���د زرت  و�أ�����ش����اف����ت  
�لر�شمية  و�جل�����ه�����ات  �ل���ه���ي���ئ���ات 
ف��ي��ه��ا غ��رف��ة جت����ارة و�شناعة  مب��ا 
و�شندوق  للعطاء،  ودبي  �ل�شارقة، 
�أب�����وظ�����ب�����ي ل���ل���ت���ن���م���ي���ة، وج���ام���ع���ة 
�ل�شيخ  ن��ي��وي��ورك، وم��رك��ز ج��ام��ع 
�بوظبي  و����ش���رك���ة  �ل���ك���ب���ري،  ز�ي�����د 
وجامعة  م�شدر  �مل�شتقبل  لطاقة 
وموؤ�ش�شة  �أبوظبي  وجامعة  ز�ي��د 
بهدف   ، �ل�شباب  لتنمية  �لإم���ار�ت 
ت��دع��ي��م �ل��ت��ع��اون �ل��ث��ن��ائ��ي عالوة 
ع��ل��ى ل��ق��اء م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ثاين 
ب��ن �أح��م��د �ل��زي��ودي وزي���ر �لتغري 

�ملناخي و�لبيئة .
ك��م��ا �أع����رب����ت ع���ن ���ش��ك��ره��ا ملعايل 
�شرعة  ع��ل��ى  �لقبي�شي  �ل��دك��ت��ورة 
�لت����ف����اق عليه  �له���ت���م���ام مب���ا مت 
خ�����الل �ل���ل���ق���اء �ل������ذي ع���ق���د على 
ه����ام���������ص �ج�����ت�����م�����اع�����ات �لحت��������اد 
بنغالدي�ص  يف  �ل����دويل  �ل���ربمل���اين 
�ل�����ش��ه��ر �مل���ا����ش���ي، ل���ي���رتج���م على 
ق�شرية  ف����رتة  يف  �ل����و�ق����ع  �أر�������ص 
للغاية �لأمر �لذي يعك�ص �حلر�ص 
�ل��ت��ع��اون بني  ع��الق��ات  على تعزيز 

�لبلدين يف �شتى �ملجالت.

اإ�شعاف دبي حت�شل على �شهادة اآيزو 31000 يف اإدارة املخاطر

 طرق دبي تطلق خدمة جديدة لتجديد املركبات

•• دبي-وام:

دب����ي خلدمات  م��وؤ���ش�����ش��ة  ح�����ش��ل��ت 
�ل������ش�����ع�����اف ع����ل����ى �����ش����ه����ادة �آي�������زو 
�ملخاطر  �إد�رة  نظام  يف   31000
حيث متكن فريق �لأنظمة �لد�رية 
باملوؤ�ش�شة من �لفوز بهذه �ل�شهادة 
�ملرموقة بعد عمل متو��شل لنحو 
و�لتن�شيق  بالتعاون  �أ�شهر  �أرب��ع��ة 
�لد�خلية  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل����ه����ات  م����ع 
�ل�شهادة معايل  ت�شلم  و�خلارجية. 
ح��م��ي��د �ل��ق��ط��ام��ي رئ��ي�����ص جمل�ص 
خل���دم���ات  دب�����ي  م���وؤ����ش�������ش���ة  �د�رة 

�أه����د�ف  لت�شمل  �مل��م��ار���ش��ات  ه���ذه 
�ل�شرت�تيجية  وخطتها  �ملوؤ�ش�شة 
�لدويل لإد�رة  �ملعيار  �أن  و�أ�شاف   .
�مل��خ��اط��ر ي�����ش��اع��د �مل��وؤ���ش�����ش��ات من 
�لعامة  و�لإر���ش��اد�ت  �ملبادئ  خ��الل 
�ملخاطر  حتليل  على  ي�شعها  �لتي 
هذ�  �عتماد  ميكن  حيث  وتقيمها 
�ملوؤ�ش�شات  ج��م��ي��ع  ل����دى  �مل���ع���ي���ار 
�شو�ء �خلا�شة �أو �حلكومية وذلك 
خمتلف  ع��ل��ى  تطبيقه  لإم��ك��ان��ي��ة 
و�لإد�رة  كالتخطيط  �ل��وظ��ائ��ف 
�إىل  و�لت�����ش��الت وغ��ريه��ا.. لفتا 
�أن ف��ري��ق عمل �لأن��ظ��م��ة �لد�ري���ة 

�لدر�ي  خليفة  بح�شور  �ل�شعاف 
ووفد  للموؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير 
للمعايري  �ل��ربي��ط��اين  �ملعهد  م��ن 
خليفة  وق���ال  للموؤ�ش�شة.  �ل��ز�ئ��ر 
�لدويل  �ملعيار  تطبيق  �إن  �ل���در�ي 
 31000 �آي�����زو  �مل��خ��اط��ر  لإد�رة 
تدير  �ل��ت��ي  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �أن  ي��ع��ن��ي 
�ملخاطر بفاعلية هي �لأكرث جناحا 
يف  و�ل���ش��ت��م��ر�ر  نف�شها  حماية  يف 
تنمية �أعمالها حيث يكمن �لتحدي 
�حلقيقي لأي عمل يف �لقدرة على 
و�لوظائف  �ل��ن�����ش��اط��ات  مم��ار���ش��ة 
تعميم  مع  �شكل  باأف�شل  �ليومية 

خالل  ر�ئ���ع  بجهد  ق��ام  باملوؤ�ش�شة 
�ل�����ش��ه��ور �لأرب���ع���ة �لأخ����رية تكللت 

بالنجاح للفريق و�ملوؤ�ش�شة.
�لدويل  �ملعيار  ومز�يا  فو�ئد  ومن 
 31000 �آي�����زو  �مل��خ��اط��ر  لإد�رة 
لإد�رة  خا�شة  �شيا�شة  ����ش��ت��ح��د�ث 
�لعمالء  ث��ق��ة  وت���ع���زي���ز  �مل���خ���اط���ر 
وتطبيق  �مل�������ش���ال���ح  و�أ������ش�����ح�����اب 
�شو�بط نظام �إد�رة حتليل �ملخاطر 
لأدنى  �خل�شائر  �إىل خف�ص  ي��وؤدي 
م�شتوى و حت�شني �أد�ء نظام �لإد�رة 
وزيادة مرونته و زيادة �لقدرة على 

�ل�شتجابة بفاعلية للتغري�ت.

•• دبي -وام:

�أط��ل��ق هيئة �ل��ط��رق و�مل��و����ش��الت يف 
دب���ي خ��دم��ة ج���دي���دة ل��ف��ئ��ة �لأف�����ر�د 
فقط �لر�غبني يف جتديد مركباتهم 
حيث ميكن للمتعامل دفع خمالفات 
�مل���رك���ب���ة �مل��ع��ن��ي��ة ب���ال���ت���ج���دي���د دون 
مركبات  خم��ال��ف��ات  ب��دف��ع  �إل����ز�م����ه 
�مل���روري يف  �أخ��رى م�شجلة يف ملفه 
�ل�شرت�تيجية  �لغاية  حتقيق  �إط��ار 
توفري�  وذل��ك  �لنا�ص  �إ�شعاد  �لثالثة 
و�شرعة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  وج���ه���د  ل���وق���ت 
�ل�شيد  وق����ال  م��ع��ام��الت��ه��م.  �إجن�����از 
�ملدير  ب����ه����روزي����ان  ه���ا����ش���م  �أح����م����د 
�لرتخي�ص  مل���وؤ����ش�������ش���ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�إلز�م  �إن توفري خدمة عدم  بالهيئة 
ب���دف���ع خم���ال���ف���ات جميع  �مل��ت��ع��ام��ل 

و�أ�شاف �إن هيئة �لطرق و�ملو��شالت 
وفرت عدة قنو�ت لإجناز �ملتعاملني 
�لإلكرتوين  �ملوقع  وهي  ملعامالتهم 
�لذ�تية  �خل���دم���ة  و�أج���ه���زة  للهيئة 
�ل���ذك���ي هيئة  ك��ي��و���ش��ك و�ل��ت��ط��ب��ي��ق 
�ل�����ط�����رق و�مل������و��������ش������الت وم�����ر�ك�����ز 
�لهيئة  �أن  م��وؤك��د�  �ملتعاملني  �إ�شعاد 
�لغاية  ع��ل��ى جت�����ش��ي��د  د�ئ���م���ا  ت��ع��م��ل 
�لنا�ص  �إ�شعاد  �لثالثة  �ل�شرت�تيجية 
�ل�����و�ق�����ع ع����رب تقدمي  �أر��������ص  ع���ل���ى 
يف  ت�شهم  ومبتكرة  متميزة  خدمات 
ت�شع  �لهيئة  �أن  �ك��د  كما  �إ�شعادهم. 
�أجندة  ر�أ���ص  على  �ملتعاملني  خدمة 
�أعمالها وفقا لتوجيهات حكومة دبي 
�شكان  �إ�شعاد  �إىل  �لر�مية  �لر�شيدة 
و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  م���ن  �لإم������ارة 

وكذلك �لزو�ر و�ل�شائحني. 

مركباته �مل�شجلة على ملفه �ملروري 
عند جتديد �إحدى مركباته ياأتي يف 
�إطار حر�ص �لهيئة على توفري وقت 
وجهد �ملتعاملني عند جتديد �إحدى 
بدفع  �لك��ت��ف��اء  �أن  حيث  مركباتهم 
بالتجديد  �ملعنية  �ملركبة  خمالفات 
�ملرونة  من  �ملزيد  �إ�شفاء  �شاأنه  من 

و�ل�شهولة يف �إجناز معاملتهم.

مركز حممد بن را�شد للبتكار احلكومي يبحث م�شتقبل البيئة وال�شتدامة يف جل�شة ل�شبكة املبتكرين
•• دبي-وام: 

لالبتكار  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د  م����رك����ز  ع���ق���د 
�حلكومي جل�شة جديدة �شمن �شل�شلة جل�شات 
�ملن�شة �لتفاعلية �شبكة �ملبتكرين ملناق�شة �أهم 
يف  و�مل�شتقبلية  �حلالية  و�لتحديات  �لفر�ص 
���ش��ارك يف جل�شة  و�ل���ش��ت��د�م��ة.  �لبيئة  ق��ط��اع 
�شبكة �ملبتكرين نخبة من �لروؤ�شاء �لتنفيذيني 
ل��الب��ت��ك��ار يف �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة ����ش��اف��ة �ىل 
للبيئة  �لإم���ار�ت  عمل  جمموعة  عن  ممثلني 
وم�شوؤولني يف �شركة بيئة بال�شارقة وعدد من 
�لجتماعي.  �لتو��شل  �شبكات  على  �ملوؤثرين 
ح�����ش��ر �جل��ل�����ش��ة �ل��ت��ي حت��دث��ت ف��ي��ه��ا �شعادة 
�ملهند�شة مرمي حارب �ملهريي �لوكيل �مل�شاعد 
لقطاع �ملو�رد �ملائية و�ملحافظة على �لطبيعة 
يف وز�رة �لتغيري �ملناخي و�لبيئة، و�أد�رها �شعيد 
غبا�ص مدير �أول �إد�رة �ل�شتثمار و�لتخطيط 

ودعم �لأعمال يف هيئة كهرباء ومياه دبي ديو� 
عدد من �أفر�د �ملجتمع �ملعنيني بقطاع �لبيئة 
م�شاعد  �لها�شمي  هدى  و�أك��دت  و�ل�شتد�مة. 
�ملدير �لعام لال�شرت�تيجية و�لبتكار يف مكتب 
�شوؤون جمل�ص  ب��وز�رة  �ل��وزر�ء  رئا�شة جمل�ص 
�لتي  �ملبتكرين  �شبكة  �أن  و�مل�شتقبل  �ل���وزر�ء 
لالبتكار  �لتنفيذيني  للروؤ�شاء  منرب�  متثل 
و�ع�شاء فرق �لبتكار و�لعاملني على �مل�شاريع 
�مل��ب��ت��ك��رة يف �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة، ت��رك��ز على 
�ل��ق��ط��اع��ات ذ�ت �لأول���وي���ة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت، 
يدعم  مفتوح  تفاعلي  ح���و�ر  خلق  �إىل  �شعيا 
�لقطاعات  توجهات �حلكومة يف تطوير هذه 
�شبكة  �إن  وقالت  لتحدياتها.  �حللول  و�بتكار 
يف  ل��الب��ت��ك��ار  مهما  حم��ف��ز�  ت�شكل  �ملبتكرين 
�لعمل �حلكومي، وعن�شر� د�عما لتحويله �إىل 
ممار�شة يومية وثقافة عمل ت�شاعد يف �شناعة 
�مل�شتقبل و�إيجاد �حللول لتحدياته، ما ينعك�ص 

�مل��ج��ت��م��ع. ورك����زت �جلل�شة على  �إي��ج��اب��ا ع��ل��ى 
وجمعت  و�ل�شتد�مة  �لبيئة  قطاع  م�شتقبل 
خمتلف  من  و�ملبتكرين  �ملخت�شني  من  ع��دد� 
�لآر�ء و�لقرت�حات و�لتعرف  �جلهات لتبادل 

�لعاملية  و�ل��ت��وج��ه��ات  �مل��ب��ت��ك��رة  �لأف���ك���ار  ع��ل��ى 
و�لتطبيقات،  �ل��ت��ج��ارب  و�أف�����ش��ل  �جل���دي���دة، 
�ملبتكرة  �مل�شتجد�ت و�لأفكار  �آخر  و��شتعر��ص 

يف هذ� �ملجال.
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�لبلد يف  �ملاليزية توقيف مو�طنني تركيني يف هذ�  �ل�شرطة  �أعلنت 
��شارت �ىل خماوف  لكن جمموعة حقوقية   ، �منية  تهديد�ت  �طار 

من �ن تكون �نقرة مار�شت �شغوطا لتوقيف �لرجلني.
تورغاي  �ن  تغريدة  بكر يف  �بو  �لوطنية خالد  �ل�شرطة  قائد  وق��ال 

كر�مان و�ح�شان ��شالن �وقفا لأنهما يهدد�ن �من ماليزيا.
�ل�شفارة  رف�����ش��ت  ك��م��ا  ����ش��اف��ي��ة  تفا�شيل  �ي  �ل�����ش��ل��ط��ات  ت��ع��ط  ومل 
�مكان  �ىل  ����ش��ارت  حملية  �ع��الم  و�شائل  وك��ان��ت  �لتعليق.  �لرتكية 
ت��ع��ر���ص �ل��رج��ل��ني ل��ل��خ��ط��ف. ف��ق��د ت��ق��دم �مل���و�ط���ن �ل���رتك���ي �شهيل 
�وزجليك ب�شكوى لدى �ل�شرطة �لثالثاء قال فيها �نه ر�أى ت�شجيال 
مدر�ص  كر�مان  يخطفون  وهم  رج��ال  خلم�شة  مر�قبة  كامري�ت  يف 
�لفيزياء يف موقف لل�شيار�ت يف كو�لملبور. وقال �وزجليك يف �ل�شكوى 
�لتي �طلعت عليها فر�ن�ص بر�ص ت�شجيالت كامري�ت �ملر�قبة تظهر 
بو�شوح وجوه �لرجال �خلم�شة �لذين حجبو� وجه تورغاي كر�مان 
ع��ن �ل��ك��ام��ري�. وت��اب��ع �وزج��ل��ي��ك �ن �ث��ن��ني م��ن �أ���ش��دق��ائ��ه �لت���ر�ك 
تعر�شو� للخطف يف �لعام �ملا�شي ونقلو� بعدها �ىل تركيا. و�أ�شاف 
��شعر باخلوف �ل�شديد على �شالمتي وعلى ��شدقائي �لتر�ك �لذين 
يتم خطفهم ونقلهم �ىل تركيا حيث �شيتعر�شون للتعذيب و�لقتل، 
�ن  �ع���الم حملية  و���ش��ائ��ل  و�وردت  �إ���ش��اف��ي��ة.   تفا�شيل  �ع��ط��اء  دون 

�لرتكي �لخر �ح�شان ��شالن رجل �عمال.

�لوزر�ء،  بخاري �ىل جمل�ص  �لنيجريي حممد  �لرئي�ص  مل يح�شر 
�ملتعلقة  �مل��خ��اوف  �خ���رى  م��رة  ف��ج��دد  �ل��ت��و�يل،  على  �لثالثة  للمرة 

بو�شعه �ل�شحي، على رغم �لت�شريحات �ملطمئنة لزوجته.
�لوزر�ء  جمل�ص  جل�شة  �و�شينباجو  ييمي  �لرئي�ص  نائب  تر�أ�ص  وقد 
باأحكام  عمال  بالوكالة،  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  ت�شلم  بعدما  �ل�شبوعية، 
�لد�شتور، طو�ل �كرث من ثمانية ��شابيع، خالل تغيب طويل لبخاري 
�لذي كان يتلقى �لعالج يف لندن. ويف �ل�شبوع �ملا�شي، �كد �ملتحدث 
يحتاج  �ملنزل وهو  يعمل من  عاما(  بخاري )74  �ن  �لرئا�شة  با�شم 
مزيد�  يقدم  مل  لكنه  بريطانيا،  يف  �لعالج  تلقيه  بعد  �ل��ر�ح��ة  �ىل 
من �لي�شاحات حول طبيعة مر�شه. ويف تغريدة على تويرت، كتبت 
�لقيام  و��شل  زوجها  �ن  �لثالثاء  �لأول  �م�ص  م�شاء  بخاري  عائ�شة 
بو�جباته طو�ل كل هذه �لفرتة، و�ن و�شعه �ل�شحي لي�ص �شيئا �ىل 

�لدرجة �لتي ي�شورونه فيها .
لكنه مل يتوجه �ي�شا �ىل �مل�شجد ل�شالة �جلمعة �ملا�شية، ومل ي�شارك 
يف حفل زو�ج �أحد �حفاده �ل�شبت، مما غذى �ل�شائعات و�لند�ء�ت �لتي 
تدعوه �ىل �لتخلي عن �حلكم. وطلبت �شخ�شيات بارزة يف �ملجتمع 
��شتقالته،  يقدم  �ن  بخاري  �لرئي�ص  �لثالثاء من  �لنيجريي  �ملدين 

موؤكدة �ن و�شعه �ل�شحي ل ي�شمح بقيادة �لبالد.

�لرئا�شية  �ملر�شحة  �إن  �لوطنية  �جلبهة  بحزب  كبري  م�شوؤول  ق��ال 
مارين لوبان �شتحاول تغيري قانون �لنتخابات �لفرن�شي من خالل 
��شتفتاء على �إذ� فازت بالرئا�شة يوم �لأحد ومل يفز حزبها باأغلبية 
�ملر�شح  تو�جه  �لتي  لوبان،  �شتدعو  ثم  ح��زي��ر�ن.  يونيو  يف  برملانية 
�لو�شطي �إميانويل ماكرون يف جولة �لإع��ادة يوم �لأحد �ملقبل، �إىل 

�نتخابات جديدة مبوجب �لقو�عد �جلديدة.
11 و81 يونيو  ي��وم��ي  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات  ف��رن�����ش��ا  وت��ع��ق��د 

حزير�ن.
لوكانار  ل�شحيفة  �لوطنية  باجلبهة  �مل�شوؤول  ليربيتو  جيليه  وقال 
قانون  ف�شنغري  لنا  معادية  �جلديدة  �جلمعية  كانت  “�إذ�  �أن�شينييه 
�شتحل  ث��م  �مل��ق��ب��ل  �ل�شيف  يعقد  ��شتفتاء  خ���الل  م��ن  �لن��ت��خ��اب��ات 
�لر�شمي  �ل�شيا�شي  �لربنامج  وين�ص  �لوطنية«.  �جلمعية  �لرئي�شة 
للوبان على �أنها �شتطبق �لتمثيل �لن�شبي مع ح�شول �حلزب �شاحب 
�إ�شافية. ومل يح�شل  03 يف �ملئة  �ملركز �لأوىل يف �لنتخابات على 
فرن�شا  يف  �حل��ايل  �لت�شويت  نظام  مبوجب  �لوطنية  �جلبهة  ح��زب 
�لذي يتاألف من جولتني �شوى على مقعدين فقط يف �لربملان رغم 

فوزه بنحو ربع �لأ�شو�ت يف �لنتخابات �لأخرية.

ع�ا�سم

كواالملبور

باري�س

ابوجا

اأمريكا وال�شني تبحثان معاقبة كوريا ال�شمالية
•• وا�سنطن-وكاالت:

لالتفاق  �شعيا  تتفاو�شان  و�ل�شني  �ملتحدة  �لوليات  �إن  دبلوما�شيون  قال 
�ل�شمالية  ك��وري��ا  على  �إ�شافية  عقوبات  ت�شمل  ق��د  ج��دي��دة  �إج����ر�ء�ت  على 
�أن  �لدبلوما�شيون  و�أ���ش��اف  �ل�����ش��اروخ��ي��ة.  �ل��ت��ج��ارب  يف  متاديها  على  رد� 
و��شنطن تريد قر�ر� ب�شاأن �لتجربة �ل�شاروخية �جلديدة �لتي قامت بها 
بيونغ يانغ يوم �جلمعة �ملا�شي، و�لتي قالت �لوليات �ملتحدة �إنها ف�شلت.  
جديد  ق��ر�ر  م�شروع  تناولت  وبكني  و��شنطن  بني  �ملحادثات  �إىل  و�أ���ش��ارو� 
�ملتحدة  �لوليات  بني  �ملفاو�شات  وتاأتي  حم��ددة.  عقوبات  فر�ص  يت�شمن 
�أم�ص  �ل�شينية  �خلارجية  حثت  وقت  يف  �ل�شمالية،  كوريا  ملعاقبة  و�ل�شني 
وق��ت من  �أق��رب  �لتو��شل يف  دونالد ترمب على  �لأم��ريك��ي  �لرئي�ص  �إد�رة 
�أك��د مر�ر�  �لكورية. وك��ان ترمب  �لتوتر�ت يف �شبه �جلزيرة  �أج��ل تخفيف 
�ل�شني على جارتها، يف ح��ني دعا  �أن ت�شغط  ���ش��رورة  �لأخ���رية  �لآون���ة  يف 
وزير خارجيته ريك�ص تيلر�شون -يف جل�شة جمل�ص �لأمن �جلمعة- �ملجتمع 
�لدويل للتحرك �شد بيونغ يانغ. وجاءت دعوة �خلارجية �ل�شينية بعدما 
�لزعيم  للقاء  ��شتعد�ده  عن  بلومربغ-  وكالة  مع  مقابلة  -يف  ترمب  عرب 
�ملوقف مفاجئا حيث �شدر  و�عترُب هذ�  �أون،  كيم جونغ  �ل�شمايل  �لكوري 
يف وقت كانت فيه و��شنطن تهدد با�شتخد�م �لقوة �شد بيونغ يانغ. ولحقا 
قلل �لبيت �لأبي�ص من �حتمال عقد �للقاء يف �لظروف �لر�هنة. من جهة 
�أخرى، قال متحدث با�شم �لبعثة �لأمريكية �لأممية �أم�ص �إن بالده تدر�ص 
خيار�ت عّدة يف جمل�ص �لأمن �لدويل ملمار�شة �شغوط على كوريا �ل�شمالية 
تبحث  و��شنطن  �أن  �ملتحدث  و�أ�شاف  �لأخ��رية.  �ل�شاروخية  �لتجربة  بعد 
مع �لأع�شاء �لآخرين يف جمل�ص �لأمن خيار�ت عّدة للرد على ما و�شفها 
ب�شل�شلة �ل�شتفز�ز�ت، يف �إ�شارة �إىل �لتجارب �ل�شاروخية �لكورية �ل�شمالية. 
�إن �لتجارب �ل�شاروخية  ويف نف�ص �لإط��ار، قال دبلوما�شي مبجل�ص �لأمن 

ت�شتوجب تعزيز �ل�شغط �لدبلوما�شي و�لقت�شادي على كوريا �ل�شمالية. 

اأكد �ضعوبة التفاهم مع نظام اإيراين قائم على اأيديولوجيا متطرفة

ويل ويل العهد ال�شعودي : مل يكن اأمام اململكة خيار �شوى احلرب يف اليمن 

ردا على قرار اليون�ضكو ب�ضاأن القد�س 

اإ�شرائيل تزيد خف�ض م�شاهمتها يف الأمم املتحدة 

قراقع يحذر من جرمية ترتكبها اإ�شرائيل رئي�ض الربملان العربي يثمن قرار » اليون�شكو « ب�شاأن مدينة القد�ض
بحق الأ�شرى امل�شربني عن الطعام

•• غزة -وام:

حذر رئي�ص هيئة �لأ�شرى و�ملحررين �لفل�شطينيني عي�شى قر�قع يف �ليوم �ل�شابع ع�شر من ��شر�ب 
�حلرية و�لكر�مة من �رتكاب حكومة �لحتالل �لإ�شر�ئيلي جرمية ع�شرية بحق �ل�شرى �مل�شربني 

عن �لطعام ومن �شقوط �شهد�ء يف �ية حلظة يف �شفوفهم.
وقال يف ت�شريحات له �ليوم �ن ح�شار �ل�شرى �مل�شربني غري �مل�شبوق و�لجر�ء�ت �لقمعية بحقهم 
وعدم �لتجاوب مع مطالبهم �لعادلة و�شعت �ل�شرى يف د�ئرة �خلطر �ل�شديد يف ظل تردي �لو�شع 
�ل�شحي للع�شر�ت من �ل�شرى �مل�شربني عن �لطعام ونقل �لعديد منهم للم�شت�شفيات و�لعياد�ت.. 
حد  وو���ش��ع  �مل�شربني  �ل���ش��رى  بحق  ج��رمي��ة  �ق���رت�ف  م��ن  ����ش��ر�ئ��ي��ل  ملنع  ع��اج��ل  بتحرك  مطالبا 

ل�شتمر�رها بانتهاك حقوقهم �لأ�شا�شية وممار�شة �ل�شغوط �لقمعية و�لنفي�شة عليهم.

لها كونها �شادرة من قوة �حتالل لي�ص لها �شرعية. و�أكد �شرورة تلبية 
د�ئ��م يف مدينة  ب�شكل  للتو�جد  لها  تابعة  بعثة  لإيفاد  �ليون�شكو  مطلب 
�لقد�ص ملر�قبة ما تقوم به �إ�شر�ئيل - �ل�شلطة �لقائمة بالحتالل - من 
�إىل طم�ص  ت�شعى من خاللها  وتدمريية  تهويدية  و�إج���ر�ء�ت  �نتهاكات 
طابعها  وتغيري  و�لدينية  و�حل�شارية  �لتاريخية  �لقد�ص  مدينة  معامل 

�لعمر�ين.
دولة  لإرغ��ام  �لالزمة  �لتد�بري  باتخاذ  �لأم��ن  �ل�شلمي جمل�ص  و طالب 
�لتنقيب  عمليات  يف  �ملتمثلة  �ملتو��شلة  �لنتهاكات  وقف  على  �لحتالل 
وحفر �لأنفاق و�ل�شتيطان وتهجري عرب مدينة �لقد�ص وم�شايقتهم يف 
�لدخول و�خلروج من و�إىل �ملدينة و�شائر �ملمار�شات �لال �إن�شانية وغري 

�مل�شروعة يف مدينة �لقد�ص.

•• القاهرة-وام:

�ملجل�ص  م�شادقة  �لعربي  �لربملان  رئي�ص  �ل�شلمي  م�شعل  �لدكتور  ثمن 
“ �ليون�شكو  و�لثقافة  و�لعلوم  �ملتحدة للرتبية  �لأمم  �لتنفيذي ملنظمة 
دول��ة �لحتالل  �إج���ر�ء�ت  يوؤكد بطالن  ق��ر�ر  �لأول على  �أم�ص  م�شاء   “

�لإ�شر�ئيلي يف مدينة �لقد�ص.
�أن  ي��وؤك��د  �ل��ق��ر�ر  �إن �ل��ت�����ش��وي��ت ع��ل��ى  ل��ه �م�����ص  ب��ي��ان  وق���ال �ل�شلمي يف 
�ل�شمري �لإن�شاين �حلي يقف �إىل جانب �حلق يف وجه �لظلم و�لحتالل 
�لأ�شيلة  و�لإ�شالمية  �لعربية  �لهوية  وير�شخ  �ل�شرعية  غري  و�شيا�شاته 
وب��ط��الن جميع  ف��ي��ه��ا  و�مل�����ش��ي��ح��ي��ة  �لإ���ش��الم��ي��ة  ول��ل��م��ق��د���ش��ات  للمدينة 
�نتهاكات و�إجر�ء�ت �لحتالل منذ عام 1967 ويعتربها لغية ول قيمة 

جعل �ململكة ثالث �أكرب بلد يف �لعامل 
تنفق على �لت�شليح �لع�شكري .

و�أعلن �أن برنامج �ل�شكان �لذي �أطلق 
�لأحد �ملا�شي �شمن �لرب�مج �لع�شرة 
�جل���دي���دة ���ش��ي��وف��ر ث��الث��ة �ن�����و�ع من 
�ل�شكان .. جماين مبئات �لآلف من 
.. و��شكان مدعوم  �ل�شكنية  �لوحد�ت 
م��ن �ل�����ش��ن��دوق �ل��ع��ق��اري ع��رب �لبيع 
من  و�إ���ش��ك��ان   .. �لق��ر����ص  �أو  �ملي�شر 

�مل�شتثمر �لرئي�شي.
�أ�شهم  م��ن  ج��زء  ط��رح  �أن  �إىل  لفت  و 
���ش��رك��ة “ �ر�م��ك��و “ ل��الك��ت��ت��اب �لعام 
�أن  �ىل  لف��ت��ا   2018 ع���ام  يف  �شيتم 
تتوىل  �لتي  هي  �ل�شعودية  �حلكومة 

حتديد �شقف �نتاج �أر�مكو .
�ملر�شحة  �ل���ق���ط���اع���ات  �أن  و�أو������ش�����ح 
 .. �حل��ال��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  يف  للتخ�شي�ص 
قطاع �خلدمات �لبلدية وقطاع �لنقل 
و�لطري�ن  �مل���ط���ار�ت  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 

و�ملو�نئ.
و�شدد ويل ويل �لعهد �ل�شعودي على 
�مل�شي قدما يف �ل�شالحات ومكافحة 
�أي �شخ�ص  �لف�شاد وقال :  لن ينجو 
دخل يف ق�شية ف�شاد �شو�ء كان وزير� 

�أو �أمري� �أو �أيا كان .

�لدول  �لعالقات بني  �أعمق ج��ذور  يف 
ل تتاأثر باأي �شكل من �لأ�شكال.

�شمو  �أك��د  �لقت�شادي  �ل�شعيد  وعلى 
�أن روؤية  ���ش��ل��م��ان  ب��ن  �لأم����ري حم��م��د 
من  �ل��ك��ث��ري  حققت   2030 �مل��م��ل��ك��ة 
�ملحللني  ت��وق��ع��ات  ف��اق��ت  �ل��ن��ج��اح��ات 

د�خل �ململكة وخارجها.
وق���ال �إن ب��ر�م��ج �ل���روؤي���ة �أ���ش��ه��م��ت يف 
�لتي  �لنفطية  �لي����ر�د�ت غ��ري  زي���ادة 
مليار   111 م��ن  ت��ق��ري��ب��ا  ت�شاعفت 
�إ�شافة  ري���ال  مليار   200 �إىل  ري���ال 
�مليز�نية  �ل��روؤي��ة يف �شبط  �ىل جن��اح 
ب�شكل جيد بحيث يكون �لنفاق على 

قدر �لدخل .
و�أ�شاف �إن تنفيذ روؤية �ململكة 2030 
ب��ر�م��ج تنفيذية على  يتم م��ن خ��الل 

•• الريا�ض -وام: 

�شلمان  ب��ن  �لأم���ري حممد  �شمو  �أك���د 
بن عبد�لعزيز ويل ويل �لعهد �لنائب 
وزير  �ل��وزر�ء  لرئي�ص جمل�ص  �لثاين 
�لدفاع �ل�شعودي �أن �لقو�ت �ل�شرعية 
 80 على  ت�شيطر  �أ�شبحت  �ليمن  يف 

�أو 85 باملائة من �لأر��شي �ليمنية .
وقال �شمو �لأم��ري حممد بن �شلمان 
�ل�شعودي  �لتلفزيون  بثها  مقابلة  يف 
ووكالة �لأنباء �ل�شعودية “ و��ص “ �إنه 
مل يكن هناك خيار �أمام �ململكة �شوى 

�لدخول يف �حلرب يف �ليمن .
و�أ�شاف :  كان �أمر� لبد �أن نقوم به �أو 
�شيكون �ل�شيناريو �لآخر �أ�شو�أ بكثري . 
و �أو�شح �أن �حلرب يف �ليمن فر�شتها 
ع���و�م���ل ع����دة م��ن��ه��ا �لن����ق����الب على 
�ل�شرعية من قبل ميلي�شيات م�شنفة 
من  ت�شكله  وم��ا  �إره��اب��ي��ة  ميلي�شيات 
خ��ط��ر ع��ل��ى �مل���الح���ة �ل��دول��ي��ة وعلى 
�إ���ش��اف��ة �إىل بدء  ك��ل ج����ري�ن �ل��ي��م��ن 
�لطرف  يف  �لإره��اب��ي  �لن�شاط  زي���ادة 
عمل  م�شتغال  �ليمن  بجنوب  �لآخ���ر 
هذه �مليلي�شيات . و�أ�شاف لو �نتظرنا 
تعقيد�  �أك��رث  �خلطر  �شي�شبح  قليال 
و���ش��ي�����ش��ب��ح �خل���ط���ر د�خ������ل �أر������ش����ي 
�ل�شعودية ود�خل �أر��شي دول �ملنطقة 

ويف �ملعابر �لدولية �لرئي�شية .
�جتثاث  مي���ك���ن  �أن�������ه  ع���ل���ى  و������ش�����دد 
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �حل����وث����ي و����ش���ال���ح من 
وهي  عليها  ي�شيطر�ن  �لتي  �ملناطق 

لكن  قليلة  �أي��ام  باملائة يف   15 بن�شبة 
من  ب��الآلف  �شحايا  نتيجته  �شتكون 
ف�شال عن خ�شائر  �ل�شعودية  �لقو�ت 
و�أ�شار  �ليمنيني.  �ملدنيني  من  كبرية 
علي  ب����ني  ك���ب���ري  خ�����الف  وج������ود  �إىل 
�حلوثي  وج���م���اع���ة  ���ش��ال��ح  ع���ب���د�هلل 
�شيكون  ���ش��ال��ح  م��وق��ف  �أن  م��وؤك��د�   ..
خمتلفا متاما لو خرج من �شنعاء �إىل 

منطقة �أخرى عن موقفه �ليوم.
وح������ول �ل���ع���الق���ات م����ع �إي��������ر�ن �أك����د 
�شلمان  ب����ن  حم���م���د  �لأم��������ري  ����ش���م���و 
على  قائم  نظام  مع  �لتفاهم  �شعوبة 
من�شو�ص  م��ت��ط��رف��ة  �أي���دي���ول���وج���ي���ا 

عليها يف د�شتوره .
وب�����ش��اأن ح���ل �لأزم�����ة يف ���ش��وري��ا ر�أى 
�لأمري حممد بن �شلمان �أن �لو�شع يف 
�شوريا معقد جد� معربا عن �عتقاده 
باأن �لرئي�ص �لمريكي �ل�شابق بار�ك 
�ل��ك��ث��ري م���ن �لفر�ص  �أ����ش���اع  �أوب���ام���ا 
�ملهمة �لتي كان ميكن �أن يحدث فيها 

تغيري� كبري� جد� يف �شوريا.
و �أ�شار �إىل �أن �لأزمة �ل�شورية �أ�شبحت 
ق�شية دولية لوجود رو�شيا و�لوليات 
�ملتحدة وباقي �لدول �خلم�ص �لكربى 
�لأخرى هناك موؤكد� يف �لوقت نف�شه 
قدر من  باأكرب  للخروج  م�شاع  وج��ود 
و�ل�شعب  �ل�شعودية  ل�شالح  �ملكا�شب 

�ل�شوري ودول �ملنطقة.
 - �ل�شعودية  بالعالقات  يتعلق  وفيما 
�مل�شرية �أكد ويل ويل �لعهد �ل�شعودي 
�أن �لعالقات بني �لبلدين �شلبة قوية 

 2020 ح��ت��ى  �لويل  دف��ع��ات  ث���الث 
و�لدفعة   2025 ح���ت���ى  و�ل���ث���ان���ي���ة 
�أن  �ىل  م�شري�   2030 �إىل  �لثالثة 
�ملز�يا و�لبدلت للعاملني  �عادة  قر�ر 
لنخفا�ص  ن��ت��ي��ج��ة  ج����اء  �ل���دول���ة  يف 
بن�شبة  �ل���دول���ة  م��ي��ز�ن��ي��ة  يف  �ل��ع��ج��ز 
44 يف �ملائة يف �لربع �لأول من �لعام 
�حلايل ولي�ص ور�ءه �أي �شغط �شعبي. 
و�أكد �أن من �أبرز �لعو�مل �لتي حققت 
�لي���ر�د�ت  �مل��و�زن��ة  عجز  يف  تعوي�شا 
�لنفطية  غ��ري  و�لي�����ر�د�ت  �لنفطية 
�لعامة  �ل�شتثمار�ت  وعو�ئد �شندوق 
�أن���ه يف ح���ال عودة  �أ����ش���ار �ىل  �أن���ه  �إل 
�أق���ل من  �إىل  ل��ل��ن��زول  �ل��ب��رتول  �شعر 
�لرجوع  �شيتم  للربميل  دولر�   30
لإجر�ء�ت تق�شفية لكن ما مت �تخاذه 

�لقت�شاد  ���ش��ي��ج��ع��ل  م�����ب�����ادر�ت  م����ن 
�ل�شعودي �أق��وي يف مو�جهة �ل�شدمات 
. و�أو�شح �أن �لرب�مج �لع�شرة �جلديدة 
�لتي �أعلن عنها �لأحد �ملا�شي �شيبد�أ 
�أثرها يظهر يف �آخر 2017 ويت�شح 
�أثرها ب�شكل قوي يف عامي 2018 و 
2019 على كل �ملوؤ�شر�ت �لقت�شادية 
و�لت�شخم  ك��ال��ب��ط��ال��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
وغريها. ولفت �شموه �إىل �أن برنامج 
تطوير  �إىل  يهدف  �لوطني  �لتحول 
�أد�ء �لأجهزة �حلكومية ولهذ� دخلت 
24 جهة  فيه م��وؤ���ش��ر�ت و�أه����د�ف يف 
حكومية و�شوف تطلق �لدفعة �لثانية 
يف �لفرتة �لقريبة فيما �شت�شاف لها 
�لعديد من �جلهات �لخرى �لتي مل 

تكن م�شمولة يف �لربنامج.
�ململكة  يف  �ل��ت��ع��دي��ن  ف���ر����ص  ق����در  و 
بنحو 3ر1 تريليون دولر تبلغ قيمة 
�ل���ذه���ب م��ن��ه��ا م���ا ي��زي��د ع��ل��ى 240 
مليار دولر �مريكي .. م�شري� �إىل �أن 
قطاع �لتعدين يحتاج �إىل ��شتثمار�ت 
�شخمة ويجب �أن يكون �ل�شتثمار من 

خالل �شندوق �ل�شتثمار�ت �لعامة.
و ك�شف �لأم��ري حممد بت �شلمان �أن 
�خلارج  م��ن  �ململكة  م�شرتيات  حجم 
وغريها  و�أن�شطة  و�شلع  ب�شائع  م��ن 
لفتا   . دولر  مليار   230 �إىل  ي�شل 
يكون  �أن  �إىل  ت��ه��دف  �ل��روؤي��ة  �أن  �إىل 
ن�شف هذ� �لنفاق يف �لد�خل خا�شة 
ي��رت�وح ما  �ل��ذي  �لع�شكري  �لت�شنيع 
بني 50 و 70 مليار دولر �شنويا مما 

�لقد�ص  ن���ظ���ام  ���ش��خ��ي��ف ح����ول  ق�����ر�ر 
عا�شمة �ل�شعب �ليهودي منذ ثالثة 
�لف عام”.  و��شاف خماطبا �لوزر�ء 
�مل�شايقات  لهذه  يكون  �ن  من  بد  ل 
ثمن م�شيفا �نه �مر وز�رة �خلارجية 
�لم����و�ل  م��ن  دولر  م��ل��ي��ون  ب�شحب 

�لتي حتول �ىل �لمم �ملتحدة.
وهي �ملرة �لثالثة �لتي تخف�ص فيها 
�ملالية يف �لمم  ��شر�ئيل م�شاهماتها 
عمليات  ع���ل���ى  �ح���ت���ج���اج���ا  �مل���ت���ح���دة 
ما  ل��ه��ا،  مناه�شة  تعتربها  ت�شويت 

ماغنو�ص ني�شري لالحتجاج على دعم 
�ل�شويد لهذ� �لقر�ر.

�ملكتب  رئي�ص  دع��ا  �خ���رى،  جهة  م��ن 
�ل�شيا�شي حلركة  حما�ص خالد م�شعل 
�لإد�رة �لأمريكية �إىل �عتماد مقاربة 
�لإ�شر�ئيلي  �لعربي  لل�شر�ع  جديدة 
و�أكد  �ل�شابقة،  مقاربتها  ف�شل  بعد 
�أن ح��م��ا���ص حركة  �أخ����رى  م��ن ج��ه��ة 
ولي�شت  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  وط���ن���ي  حت����رر 

مرتبطة باأي تنظيم �آخر.
�إن�������ه ط����امل����ا تغريت  وق�������ال م�������ش���ع���ل  

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

�أعلنت �إ�شر�ئيل �م�ص �نها �شتخف�ص 
�لأمم  م��و�زن��ة  جم��دد� م�شاهمتها يف 
�ملتحدة �حتجاجا على �لقر�ر �لخري 
�ن  �ع��ت��رب  �ل���ذي  �ليون�شكو،  ملنظمة 
ك��ل �لإج�������ر�ء�ت �ل��ت��ي �ت��خ��ذت��ه��ا قوة 
�ل�شرقية  �ل���ق���د����ص  يف  �لح�����ت�����الل 
وكان   . باطلة  �ملدينة،  لتغيري معامل 
رئي�ص �حلكومة �ل�شر�ئيلية بنيامني 
ينكر  �لقر�ر  ه��ذ�  �ن  �عترب  نتانياهو 
�ليهود  تاريخي بني  ر�ب��ط  �ي  وج��ود 
�ليون�شكو  ق���ر�ر  وج���اء يف  و�ل��ق��د���ص. 
“كل  �ن  �ل����ث����الث����اء  �����ش����در  �ل��������ذي 
��شر�ئيل،  �تخذتها  �لتي  �لإج����ر�ء�ت 
قوة �لحتالل، و�لتي غريت �و ت�شعى 
�لقد�ص  م��دي��ن��ة  و����ش���ع  ت��غ��ي��ري  �ىل 

تكن  مل  وكاأنها  باطلة  ه��ي  �ملقد�شة، 
ول بد من �لغائها«. و�تخذت منظمة 
يف  �ل��ث��الث��اء  �ل���ق���ر�ر  ه���ذ�  �ليون�شكو 
مقرها يف باري�ص باأكرثية 22 �شوتا 
م��ق��اب��ل رف�����ص ع�����ش��رة و�م��ت��ن��اع 23 
�ن يو�فق  �لت�شويت. ول بد من  عن 
�ليون�شكو  ملنظمة  �لتنفيذي  �ملجل�ص 
�ملتحدة �جلمعة عليه  �لتابعة لالمم 
خالل  نتانياهو  وقال  نافذ�.  لي�شبح 
“و�فقت  �لرب��ع��اء  للحكومة  �جتماع 
على  بالم�ص  �خ��رى  م��رة  �ليون�شكو 

خ��ف�����ص �مل�����ش��اه��م��ة �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة يف 
مو�زنة �لمم �ملتحدة من 11 مليون 
ماليني،   3،7 �ىل  ���ش��ن��وي��ا  دولر 
ح�����ش��ب م�������ش���وؤول ����ش��ر�ئ��ي��ل��ي. �ل �ن 
نتانياهو ��شاد بانخفا�ص عدد �لدول 
توؤيد  �لتي  �ليون�شكو  منظمة  د�خ��ل 
قر�ر�ت تندد با�شر�ئيل. و�شكر ب�شكل 
�لأوروبية  �ل��دول��ة  “�يطاليا  خ��ا���ص 
من  معار�شتها«.  �علنت  �لتي  �لوىل 
�خلارجية  وز�رة  ����ش��ت��دع��ت  ج��ه��ت��ه��ا 
كارل  �ل�شويدي  �ل�شفري  �ل�شر�ئيلية 

�لأمريكية فلتغري تكتيكاتها،  �لإد�رة 
وت��ت��ع��ام��ل ب��ج��دي��ة �أك����رب م���ع حقوق 
�أن  و�أ����ش���اف  �لفل�شطيني.   �ل�����ش��ع��ب 
�لإد�رة  �ع��ت��م��دت��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل���ق���ارب���ات 
�ل�شر�ع  �إز�ء  �ل�����ش��اب��ق��ة  �لأم���ريك���ي���ة 
طريق  �إىل  �آل��ت  �لإ�شر�ئيلي  �لعربي 
م�شدود. وتابع �أن على �إد�رة �لرئي�ص 
�لت�شلب  �أن  ت��درك  �أن  ترمب  دونالد 
ولي�ص  �لإ�شر�ئيلي  �جلانب  يف  يكمن 

يف �جلانب �لفل�شطيني. 
وقال رئي�ص �ملكتب �ل�شيا�شي حلما�ص 
�تخذت  �أنها  يبدو  ل  ترمب  �إد�رة  �إن 
و��شحا  م�������ش���ار�  �أو  ج����دي����دة  روؤي�������ة 
ب�شبب  �لإ�شر�ئيلي  �لعربي  لل�شر�ع 
�ن�شغالها مبلفات كثرية بينها �شوريا 
�ل�شمالية  وك��وري��ا  و�إي�����ر�ن  و�ل���ع���ر�ق 

و�لعالقة مع رو�شيا.

اأكد على �ضرورة احلفاظ على الثقافة والهوية الوطنية والإملام باحلا�ضوب ومهارات اللغات الأجنبية 

نزارباييف يوؤكد اأهمية التحول يف الوعي العام لتحقيق التغيريات الوا�شعة يف كازاخ�شتان 
•• اأ�ستانا-الفجر:

�إن �لتغيري�ت �لو��شعة يف كاز�خ�شتان ل ميكن �أن تتحقق من دون �لتحول يف �لوعي 
�لعام، هذه هي �لر�شالة �لرئي�شية يف مقال نور�شلطان نز�رباييف رئي�ص كاز�خ�شتان 
�لبالد  �شكان  �هتماما كبري� بني كل من  و�أث��ار  �ل�شحافة  ن�شر موؤخر� يف  و�ل��ذي 
وو�شط �خلرب�ء �لدوليني.  ويعك�ص �ملقال بعنو�ن “�لتطلع نحو �مل�شتقبل: حتديث 
�لوعي �لعام” �أفكار رئي�ص �جلمهورية حول كيفية �تخاذ خطوة نحو �مل�شتقبل يف 
جمتمع كاز�خ�شتان، ويبدو �مل�شتقبل متغري� و�شعبا نظر� لت�شارع جميع �لعمليات 
�أن  �إىل  وزيادة �لقدرة �لتناف�شية لقت�شاد�ت �لعامل، و�أ�شار نور�شلطان نز�رباييف 
 ، �لتحدي �ليوم هو حتديث جميع �لدول يف هذ� �لكوكب ومن بينها كاز�خ�شتان 
فالجتاهات �لعاملية تغري �لكون وهو نوع من تغيري �لعهود �لتي تعطي كاز�خ�شتان 

فر�شة فريدة للو�شول �إىل م�شتوى جديد متاما من �لتنمية.
ويتميز �لع�شر �حلديث للعالقات �لدولية بالتطور�ت �ملتناق�شة يف �لعالقات بني 
�لأمة  وعي  نوع خا�ص من  �ىل  �ملت�شارعة  �لديناميات  �لعامل مع  ويحتاج  �ل��دول، 
�لظروف ت�شبح  و�لتقاليد، يف ظل هذه  لل�شعب  �لروحية  �لقيم  و�لتي تقوم على 

�مل�شائل �ملتعلقة باحلفاظ على �لقيم �لروحية يف �ملجتمع ذ�ت �أهمية ق�شوى.
�إن �لتحولت و��شعة �لنطاق �لتي بد�أت يف �لبالد يجب �أن تكون م�شحوبة بتحديث 
�لوعي �لعام، وي�شري �لرئي�ص �إىل �أنه حتى �لآن مت �إجناز �لكثري من �لعمل �ل�شاق 
�لأكرث  �لعمل  لل�شروع يف  �لوقت  نا�شجة، ولكنه حان  و�أ�شبحت كاز�خ�شتان دولة 

طموحا و�لذي �شوف يغري �لوعي �لعام لي�شبح �لنا�ص �أمة قوية وم�شوؤولة.
�لأول لتحديث من نوع جديد هو �حلفاظ على ثقافتهم كرمز وطني  فال�شرط 
�إىل عبارة فارغة، ل ينبغي  خا�ص بهم، بدون هذ� �لأمر �شوف يتحول �لتحديث 
فمن  ذل��ك  م��ن  �لعك�ص  على  بتكرب،  و�لتقاليد  �لتاريخية  �خل��ربة  �إىل  ننظر  �أن 
�لتحديث، هنا  لنجاح  �شرطا مهما  �لتقاليد  �أف�شل  �إىل حتقيق  �لنظر  �ل�شروري 

يحدد �لرئي�ص عدة جمالت لتحديث �لوعي �لعام للمجتمع ولكل فرد؟
 �أول: �لقدرة على �ملناف�شة: �أي من �ملهم �لرتكيز و�لتكيف مع �لو�قع و�لظروف 
�جلديدة مع �لأخذ باأح�شن ما يجلب حقبة جديدة، كل مو�طن كاز�خ�شتاين ل بد 
�أن يحدد لنف�شه �ملجالت �لهامة ليكون قادر� على تقدمي �شيء مفيد يف �لأ�شو�ق 

�لإقليمية و�لعاملية، هذ� لي�ص منتجا ماديا فقط ولكن �أي�شا �لذكاء و�ملعرفة.
ومن بني �ل�شروط �لأ�شا�شية لهذ� �لأمر هي �لعو�مل �ملطلقة مثل �لإملام باحلا�شوب 
“كاز�خ�شتان  برنامج  ف��اإن  ولذلك  �لثقايف،  و�لنفتاح  �لأجنبية  �للغات  وم��ه��ار�ت 
�لرقمية” وبرنامج ثالثية �للغات وبرنامج �لتو�فق �لثقايف و�لعقائدي جزء من 

�إعد�د �لأمة للعي�ص يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين. 
تغيري  ب���دون  يح�شل  ل  �لتحديث  �أن  �إىل  مقاله  يف  كاز�خ�شتان  رئي�ص  وي�شري 
لقد  مهم،  كمجال  �لرب�غماتية  على  �ل�شوء  وي�شلط  �لنمطية  و�لقو�لب  �لعاد�ت 
�أدى �لتبذير يف �لبالد �إىل �ختفاء بحر �آر�ل وحتويل �آلف �لهكتار�ت من �لأر��شي 
�لطبيعية �إىل منطقة كارثة بيئية، هذ� هو مثال �شاطع على عالقة غري بر�غماتية 

للغاية مع �لبيئة، و�أ�شار نور�شلطان نز�رباييف �إىل �لعي�ص بعقالنية مع �لرتكيز 
على حتقيق �أهد�ف ملمو�شة وهذ� هو �ل�شلوك �لعملي،وهذ� هو �لنموذج �لوحيد 

�لناجح يف �لعامل �ملعا�شر. 
�لوطنية  �لتقاليد  �إن  حيث  �لوطنية  �لهوية  على  �حلفاظ  �همية  �لرئي�ص  و�أك��د 
و�لأعر�ف و�للغة و�ملو�شيقى و�لأدب ومر��شم �لزفاف و�لحتفالت جزء من تر�ثنا 
،مبعنى �أن �لروح �لوطنية يجب �أن تبقى د�ئما مع �ل�شعب، لكننا بحاجة للتخل�ص 
من بع�ص �لعاد�ت �لقدمية وغري �ل�شرورية يف و�قع �حلياة �ملعا�شرة، على �شبيل 
�ملثال فاإنه من �ل�شروري �أن نرتك ور�ءنا �لتق�شيم �لإقليمي لالأمة �لو�حدة، نحن 
نبني جمتمع �جلد�رة حيث لبد �أن يتم تقييم �لأ�شخا�ص على �مل�شاهمة �ل�شخ�شية 
و�ل�شفات �ملهنية.  يف �لعقد �لقادم يختفي ن�شف �لوظائف �ملوجودة حاليا ويف مثل 
�لعي�ص،  على  ق��ادر�  فقط  للغاية  و�لناجح  �ملتعلم  �ل�شخ�ص  يكون  �ل��ظ��روف  ه��ذه 
�لأك��رث تقدما من حيث  �لبلد�ن  ر�ئ��د� من بني  ولذلك حتتل كاز�خ�شتان مركز� 
ح�شة �لتمويل لقطاع �لتعليم، ويرى نور�شلطان نز�رباييف باأنه �إذ� كان �لتعليم يف 

نظام �لقيم عند �ل�شباب من �لقيمة �لرئي�شية فاإن �لأمة تكون ناجحة. 
كما �أن �لرئي�ص و�ثق يف �أن �لن�شوء �لتطوري فقط يعطي لالأمة فر�شة �لنجاح، وقد 
متيز �لقرن �لع�شرون باأكمله بال�شطر�بات �لثورية، �أما �ليوم فقد تغريت طبيعة 
�لثورة و�كت�شبت �شبغة عرقية �أو دينية �أوثقافية �أو �نف�شالية و��شحة، ولذلك فاإن 
�إعادة �لنظر بجدية ملا يحدث يف �لعامل هو جزء من �لعمل �ليديولوجي �ل�شخم 

و�لذي ينبغي �أن يتخذه �ملجتمع ككل، و�لأحز�ب و�حلركات �ل�شيا�شية. 
�لوعي وهو ما يعرب عنه يف ثالثة  �نفتاح  �أي�شا عن  نز�رباييف  �لرئي�ص  وحت��دث 
جو�نب رئي�شية منها: فهم ما يجري يف �لعامل �لكبري حول بلدك وما يحدث يف 
�لتكنولوجيا  على  �ملعتمد  للتغيري  �ل�شتعد�د  وكذلك  �لعامل،  �خلا�ص من  �جلزء 
�حلديثة وبذلك �شيتم تغيري طبقات �شخمة من �حلياة �أي �لعمل و�حلياة �لأ�شرية 

و�لرتفيه و�ل�شكن و�لطريقة �لتي نتو��شل بها.
�لأعمال  ج��دول  �أو  �لعمل  خطة  م��ن  نوعا  نز�رباييف  نور�شلطان  ق��دم  مقاله  يف 
�مل�شتقبل  يف  تطبيقها  ميكن  حمددة  م�شاريع  �شتة  �أو�شح  وقد  �لقادمة،  لل�شنو�ت 
�ل�شرييلية  �لأبجدية  �لتدريجي من  بالنتقال  �لبدء  �إىل  : نحتاج  �أول  �لقريب.  
�إىل �لأبجدية �لالتينية، ول بد من �لنتقال بالتدرج �لهادئ، ويقول �لرئي�ص: �إننا 
ن�شتعد لهذ� �لأمر بحذر خالل �شنو�ت �ل�شتقالل،  وهذ� يعني �أن من ذلك �لوقت 
يف جميع �ملجالت نحتاج �إىل �لبدء يف �لنتقال �إىل �لأبجدية �لالتينية يف حترير 

�لوثائق و�لأور�ق ون�شر �لدوريات و�لكتب �ملدر�شية.
طريق  وعن  �لعامل  يف  �لر�شومات  على  ت�شيطر  �لتي  هي  �لالتينية  �لأبجدية  �إن 
تاأثري  هناك  للعامل،  للفهم  قابلية  و�أك��رث  �أق��رب  كاز�خ�شتان  ت�شبح  ��شتخد�مها 
�شوف  �لالتينية  �لأبجدية  �إىل  و�لنتقال  للبالد  �لتناف�شية  �لقدرة  على  �إيجابي 
�ل��دويل، ومن  �أو�شع نطاق ممكن مع �ملجتمع  �لتعاون على  يوؤكد رغبة �لبالد يف 
منظور ��شرت�تيجي يعترب �لنتقال �إىل �لأبجدية �لالتينية يف كاز�خ�شتان �خلطوة 
�ل�شحيحة �لتي تلبي �مل�شالح �لوطنية. �أما �مل�شروع �لثاين �لذي حدده زعيم �لأمة 

في�شمى “�ملعرفة �لإن�شانية �جلديدة ومائة كتاب مدر�شي جديد” باللغة �لكاز�خية 
�أق�شام  ��شتعادة  يجب  �لربنامج  ه��ذ�  �إط��ار  يف  و�لإن�شانية،  �لجتماعية  �لعلوم  يف 
�لعلوم �لإن�شانية للحفاظ على �ملثقفني مبجتمع كاز�خ�شتان، ويجب يف �ل�شنو�ت 
�لقادمة ترجمة مائة كتاب من لغات خمتلفة يف جميع جمالت �ملعرفة �لإن�شانية 
ويقرتح  �لعاملية.   �ملعايري  وفق  �لتعلم  من  �ل�شباب  ومتكني  �لكاز�خية  �للغة  �إىل 
�إعد�د  �إىل  ب�شهولة  يتحول  �ل��ذي  �لولدة”  مكان  “حب  برنامج  كذلك  �لرئي�ص 
�شغري،  منزل  و�إىل  لبالدهم  �لوطنية  ويعني  �لوطن”  �أو  �لبالد  “حب  برنامج 
و�أ�شار �لرئي�ص �إىل �لأحكام �لرئي�شية للم�شروع وهي �شرورة تنظيم �لعمل �جلاد يف 
بحث �لتاريخ �ملحلي يف جمالت �لتعليم و�لبيئة ودر��شة �لتاريخ �لإقليمي وترميم 
�لآثار �لثقافية و�لتاريخية و�ملو�قع �لثقافية، ويخل�ص �لرئي�ص باأنه من �ملهم �أن 

يكون �لتعامل مع هذ� �لربنامج من قبل �ل�شلطات �ملحلية منهجيا ومنظما. 
�أو كما  هناك م�شروع �آخر مهم وهو عبارة عن “�أماكن روحانية يف كاز�خ�شتان”، 
و�مل�شاألة لي�شت حتى  �أر��شي كاز�خ�شتان”.  “�جلغر�فية �ملقد�شة يف  يقول �لعلماء 
يف ترميم �لآثار و�ملباين بل يف كيفية �لتوفيق بني �لوعي �لوطني معا حول جممع 
�لقدمية  و�آثار مدينة طر�ز  �أحمد عي�شاوي  �أولوتاو وخوجا  �لآثار و�لأ�شرحة يف 
ومدفن بيكيت �أتا و�ملباين �لقدمية يف �شرق كاز�خ�شتان و�لأماكن �ملقد�شة �لأخرى 

�لكثرية، وهي ت�شكل �إطار هويتنا �لوطنية. 
�أما �مل�شروع �لآخر �ملهم من حيث حت�شني �لقدرة �لتناف�شية لالأمة في�شمى “�لثقافة 
بف�شله يعرف �لعامل عن كاز�خ�شتان لي�شت  �لكاز�خية �حلديثة يف ع�شر �لعوملة”. 
عن  ب��ل  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شيا�شة  يف  م��ب��ادر�ت  وتطلق  طبيعية  م���و�رد  متتلك  ك��دول��ة 
�لإجناز�ت �لثقافية.  من �ل�شروري �أن تكون �لثقافة �لوطنية يف �شت لغات بالأمم 
�ملتحدة، وثانيا يجب ترويج �لثقافة �ملعا�شرة �لتي يخلقها �لنا�ص �ملعا�شرون، وقال 
�لرئي�ص نز�رباييف باأن عام 2017 يجب �أن يكون حا�شما يف حتديد ما يجب �أن 
نظهر للعامل يف جمال �لثقافة. وي�شمى �مل�شروع �ل�شاد�ص “مائة �شخ�شية جديدة 
�حلا�شر  �لوقت  �إىل  �ملجتمع  �نتباه  جذب  �إىل  �مل�شروع  ويهدف  كاز�خ�شتان”.  يف 
و�لأعمار  �ملناطق  خمتلف  م��ن  �شخ�ص  مائة  ق�شة  ه��ي  ه��ذه  �ملعا�شر.  و�ل��ت��اري��خ 
وخمتلف �لقوميات �لذين حققو� �لنجاحات خالل ربع قرن من �ل�شتقالل، وقال 
ويجب  �إح�شاء�ت.”  �أي  من  �إقناعا  �أك��رث  حياتهم  ق�شة  �إن  نز�رباييف:  �لرئي�ص 
علينا �أن جنعل منهم �أبطال لالأفالم �لوثائقية �لتلفزيونية ومنوذجا يحتذى به 
للح�شول على �لفكرة �ملو�شوعية للحياة. فمن �ل�شروري خلق �مل�شاريع �لوطنية 
حي  كائن  مثل  ولكنها  ثابتة  بنية  لي�شت  و�لأم���ة  �ل��دول��ة  �إن  �أي�����ش��ا.   و�لإقليمية 
متطور، وميكن تلخي�ص �لفكرة �لرئي�شية من مقال نور�شلطان نز�رباييف يف �أن 
�لإن�شان ل بد �أن ميتلك قدر�ت للتكيف لكي يعي�ص، �إن �لوقت ل يتوقف وهو ما 
يعني �لتحديث ف�شال عن �لتاريخ بنف�شه عبارة عن عملية م�شتمرة، ويف �لع�شور 
�جلديدة متلك كاز�خ�شتان فر�شة تاريخية فريدة من نوعها من خالل �لتجديد 
و�لأفكار �جلديدة لبناء م�شتقبل �أف�شل، ويوؤكد �لرئي�ص باأن �لرغبة �لد�خلية هي 

مبد�أ �أ�شا�شي يف �لتنمية و�لتطور. 
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 252406    بتاريخ: 2016/04/21
با�ش��م : لل�ص �نرتنا�شيونال) بي يف �ي(�نك.

وعنو�نه: رود تاون تورتول برتي�ص وبرجني �يلند، �ص.ب :)116(.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

.�لو�قعة  و�ملو�ئد  �لفر��ص  �أغطية   ، �خ��رى  فئات  يف  �ل��و�ردة  غري  �لن�شيج  ومنتجات  �ملن�شوجات 
بالفئة :)25(

 )for the sporty fashionista( : شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية�
هو   كما  بي�شاء  خلفية  على  كتبت  �لعالمة  وكامل  �أفقي،  وب�شكل  �لأ���ش��ود  باللون  كتبت   ، حيث 

مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 255507    بتاريخ: 2016/06/22
با�ش��م : ت�شت ما�شرتز- ذ م م .

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ص . ب : 96246.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

وجممدة  حمفوظة  وخ�شر�و�ت  فو�كه   ، �للحم  خال�شات   ، و�ل�شيد  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ�شماك  �للحوم 
وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�شكر ، �لبي�ص و�حلليب ومنتجات �حلليب 

، �لزيوت و�لدهون �ملعدة لالأكل .
�لو�قعة بالفئة : )29(

�شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية )OTOSAN(، وقد كتبت ب�شكل �أفقي باللون �لأبي�ص، �شمن 
م�شتطيل باللون �لأحمر وذلك يف �أعلى ي�شار �لعالمة، كما يوجد ر�شم لنبات بقويل باللون �لأخ�شر �شمن 
مربع ، ويوجد �شمن �ملربع جمموعة من �لكلمات و�لحرف �ل�شينية بعدة �ألو�ن ، كما يتو�شط �لعالمة ر�شم 
بي�شي �ل�شكل باللون �لأ�شفر، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل ، وجممل 

�لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 254707    بتاريخ: 2016/06/04
با�ش��م : بي �ي �شي للمجوهر�ت ذ م م .

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ص. ب : )81644( .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها غري �لو�ردة يف فئات 
�أخرى، �ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية ، �أدو�ت قيا�ص �لوقت و�أدو�ت قيا�ص �لوقت �لدقيقة ..

�لو�قعة بالفئة : )14(
 parsi city( : شكل �لعالمة: عبارة عن ر�شم د�ئري باللون �لذهبي �ملموج و�لكلمات �لالتينية �لتالية�
of gold( حيث كتبت �لكلمة )parsi ( يف و�شط �لر�شم باللون �لذهبي وب�شكل �أفقي �شمن ر�شم د�ئري 
�ل�شكل و�متد حتتها خطان باللون �لذهبي، وقد ر�شم فوقها ما ي�شبه ر�شم �ل�شم�ص باللون �لذهبي ، وحتتها 
city of gold( باللون �لذهبي وب�شكل مائل ، وقد �شبقت بر�شم على �شكل جنوم من  كتبت �لكلمات ) 
�جلانبني ، كما يحيط بالكلمات وب�شكل د�ئري جمموعة من �خلطوط باللون �لذهبي ، و�لر�شم و�لكلمات 
كتبا �شمن د�ئرة  باللون �لذهبي، ، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل 

�لعالمة مميز ومبتكر.
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 255508    بتاريخ: 2016/06/22
با�ش��م : ت�شت ما�شرتز- ذ م م .

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ص . ب : 96246.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق   ، �لإ�شطناعي  و�ل��ن  و�ل�شاغو  و�لتابيوكا  و�لأرز  و�ل�شكر  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �ل��ن 
 ، �لأ���ش��ود  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل   ، �ملثلجة  و�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�شنوعة 

�خلمرية وم�شحوق �خلبيز ، �مللح و�خلردل ،�خلل ، �ل�شل�شات )�لتو�بل( ،�لبهار�ت ، �لثلج .
�لو�قعة بالفئة : )30(

�شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية )OTOSAN(، وقد كتبت ب�شكل مائل باللون �لأ�شود، �شمن 
ر�شم باللون �لأخ�شر وذلك يف �أعلى و�شط �لعالمة، كما يوجد ر�شم لنبات  باللون �لأخ�شر و�لأبي�ص �شمن 
وكامل  �أل���و�ن،  بعدة  �ل�شينية  و�لح���رف  �لكلمات  من  جمموعة  �ملربع  �شمن  ويوجد  �ل��ف��احت،  �لبني  مربع 

�لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل ، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 262492    بتاريخ: 2016/11/02
با�ش��م : ميمون لتجارة مو�د �لبناء ذ م م .

�لعنو�ن: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ص.ب: 83015 ،5130
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

معادن غري نفي�شة وكل خليط منها ، مو�د بناء معدنية ، مباين متنقلة معدنية ، مو�د معدنية خلطوط 
�ل�شكك �حلديدية )كبالت( ، حبال و�أ�شالك غري كهربائية من خردو�ت معدنية �شغرية ، مو��شري و�أنابيب 
معدنية ، خز�ئن حفظ �لوثائق و�لأ�شياء �لثمينة ، منتجات م�شنوعة من معادن غري نفي�شة غري و�ردة يف 

فئات �أخرى ، خامات معادن .
�لو�قعة بالفئة : )6(

�أفقي  وب�شكل   ، �لأ���ش��ود  باللون  كتبت  حيث   )  MF( �لتالية  �لالتينية  �لكلمة  عن  عبارة  �لعالمة:   �شكل 
�لعالمة  وجممل  بال�شكل،  مو�شح  هو  كما  بي�شاء  خلفية  على  كتبت  �لعالمة  وكامل  كبري،  وبخط  مميز، 

مميز ومبتكر.
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 262616    بتاريخ: 2016/11/05
با�ش��م : م�شاريع �شبري )�ص.ذ.م.م( .

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ص. ب :7957.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملركبات و�أجهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائي .
�لو�قعة بالفئة : )12(

�شكل �لعالمة:  عبارة عن �لكلمة �لالتينية �لتالية )LIFMEX( وقد كتبت باللون �لأخ�شر وب�شكل �أفقي، 
وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل �أعاله، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .

�ل�شرت�طات: ل توجد.
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 262577    بتاريخ: 2016/11/03
با�ش��م : ليان للو�شاطة �لعقارية )موؤ�ش�شة فردية(.

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي ، �ص.ب: 114418.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتاأمني، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملالية و�ل�شوؤون �لعقارية .
�لو�قعة بالفئة : )36(

�شكل �لعالمة: BROKERS  INNOVATIVE PROPERTY SERVICES   ليان 
للو�شاطة �لعقارية �لبتكار-يف خدمات �لعقار...(، حيث كتبت �لكلمة )LAYAN ( باللون �لأ�شود وب�شكل 
�أفقي وبخط عري�ص، وحتتها كتبت  �لكلمات )REAL ESTATE( ب�شكل �أفقي باللون �لذهبي، وحتتها 
�أفقي  ب�شكل   )INNOVATIVE PROPERTY SERVICES( �لالتينية  �لكلمات  كتبت 
باللغة  �ل��ن��ون  ح��رف  �شكل  على  ر�شم  يوجد  �لالتينية  �لكلمات  ي�شار  و�إىل  �شغري،  وبخط  �لأ���ش��ود  باللون 
�لأ�شود  باللون  و�ثنتان مال�شقات  كما يوجد نقطة يف قلب �حلرف  �لذهبي وبخط كبري،  باللون  �لعربية 
، ويقابل �لكلمات �لالتينية لفظها ومعناها �لعربي باللون �لأ�شود و�لذهبي وب�شكل �أفقي، وكامل �لعالمة 

كتبت على خلفية بي�شاء كما هو  مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر ..
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 262633    بتاريخ: 2016/11/06
با�ش��م : كرم �شايفتي م.د.م.�ص.

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ص.ب: 27307.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

و�ل�شينيمائي  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  �لت�شوير  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  و�مل�شاحية  و�مل��الح��ي��ة  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأج��ه��زة 
و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�ص �لوزن و�لقيا�ص و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ 
و�لتعليم، �أجهزة و�أدو�ت لو�شل  �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة 
ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��ص ت�شجيل، ماكينات بيع �آلية 
و�آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�شجيل �لنقد �آلت حا�شبة، معد�ت و�أجهزة حا�شوبية ملعاجلة 

�لبيانات، �أجهزة �إخماد �لنري�ن.
�لو�قعة بالفئة : )9(

�شكل �لعالمة:  عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية )SAFE LINE( حيث كتبت باللون �لأ�شود ، وب�شكل 
�أفقي مميز، وبخط كبري، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل �لعالمة 

مميز ومبتكر.
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 256008    بتاريخ: 2016/06/28
با�ش��م : رويال �شتار �إنرتنا�شيونال م.د.م.�ص.

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �أبر�ج بحري�ت �جلمري�، قطعة رقم : �ك�ص 2 �ي �ف �ت�ص 2، جي �ل 
تي ، �لوحدة رقم :803 جمري� بي 2 .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و  �ملالب�ص، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  �أخرى  �لأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت ق�شر 

جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات �أ�شنان.
�لو�قعة بالفئة : )3(

�لتالية، )H&H LONDON( حيث متثل  �لالتينية  و�لكلمات  �لأح��رف  �لعالمة: عبارة عن  �شكل 
�لأحرف �لالتينية �لأحرف �لوىل ل�شم مالك �لعالمة ، وقد كتب �حلرف و�لرمز )H &( باللون �لأحمر 
�لكلمة �لالتينية  ، كما كتب حتت �لأح��رف و�لرمز  �أفقي وبعده كتب �حلرف )H( باللون �لأ�شود  وي�شكل 
)LONDON( باللون �لأ�شود وب�شكل �أفقي ، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح 

بال�شكل ، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 256010    بتاريخ: 2016/06/28
با�ش��م : رويال �شتار �إنرتنا�شيونال م.د.م.�ص.

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �أبر�ج بحري�ت �جلمري�، قطعة رقم : �ك�ص 2 �ي �ف �ت�ص 2، جي �ل 
تي ، �لوحدة رقم :803 جمري� بي 2 .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملالب�ص ولبا�ص �لقدم و�أغطية �لر�أ�ص ..

�لو�قعة بالفئة : )25(
�لتالية، )H&H LONDON( حيث متثل  �لالتينية  و�لكلمات  �لأح��رف  �لعالمة: عبارة عن  �شكل 
�لأحرف �لالتينية �لأحرف �لوىل ل�شم مالك �لعالمة ، وقدكتب �حلرف و�لرمز )H &( باللون �لأحمر 
�لكلمة �لالتينية  ، كما كتب حتت �لأح��رف و�لرمز  �أفقي وبعده كتب �حلرف )H( باللون �لأ�شود  وي�شكل 
)LONDON( باللون �لأ�شود وب�شكل �أفقي ، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح 

بال�شكل ، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم:256009    بتاريخ: 2016/06/28
با�ش��م : رويال �شتار �إنرتنا�شيونال م.د.م.�ص.

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �أبر�ج بحري�ت �جلمري�، قطعة رقم : �ك�ص 2 �ي �ف �ت�ص 2، جي �ل 
تي ، �لوحدة رقم :803 جمري� بي 2 .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
 ، �أخرى  �ل��و�ردة يف فئات  �جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غري 
جلود �حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة ، �ل�شناديق و�حلقائب �ل�شفرية ، �ملظالت و�ل�شما�شي و�لع�شي ، �ل�شياط 

و�طقم �حليو�نات و�ل�شروج .
�لو�قعة بالفئة : )18(

�لتالية، )H&H LONDON( حيث متثل  �لالتينية  و�لكلمات  �لأح��رف  �لعالمة: عبارة عن  �شكل 
�لأحرف �لالتينية �لأحرف �لوىل ل�شم مالك �لعالمة ، وقد كتب �حلرف و�لرمز )H &( باللون �لأحمر 
�لكلمة �لالتينية  ، كما كتب حتت �لأح��رف و�لرمز  �أفقي وبعده كتب �حلرف )H( باللون �لأ�شود  وي�شكل 
)LONDON( باللون �لأ�شود وب�شكل �أفقي ، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح 

بال�شكل ، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 262487    بتاريخ: 2016/11/02
با�ش��م : رو�ئح �لزهور لتجارة �ملنظفات و�ملطهر�ت .

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ص. ب : )23805( .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�لأغر��ص  �ملياه  وتوريد  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  لالإنارة  �أجهزة 
�ل�شحية 

�لو�قعة بالفئة : )11(
كتبت  وقد   )  Dr Scent-breeze of joy( : �لتالية  �لالتينية  �لكلمات  عبارة عن  �لعالمة:  �شكل 
�لكلمة )Dr( باللون �لأ�شود وبخط كبري ومميز، ومتيز �حلرف )r( من خالل �حاطته بعدد من �لر�شوم 
 )Scent( كتبت �لكلمة )Dr( على �شكل ورق �ل�شجر �ملتدرج بالألو�ن بني �لأبي�ص و�لأ�شود، وحتت �لكلمة
�لرمادي  باللون   )breeze of joy( �لكلمات  كتبت  وحتتها  �أفقي،  وب�شكل  كبري  وبخط  �لأ�شود  باللون 
مميز  �لعالمة  وجممل  بال�شكل،  مو�شح  هو  كما  بي�شاء  خلفية  على  كتبت  �لعالمة  وكامل  �أفقي،  وب�شكل 

ومبتكر..
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 263484    بتاريخ: 2016/11/19
با�ش��م : لل�ص �نرتنا�شيونال) بي يف �ي(�نك.

وعنو�نه: رود تاون تورتول برتي�ص وبرجني �يلند، �ص.ب :)116(.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لدعاية و�لإعالن وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي .
�لو�قعة بالفئة : )35(

 THE شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية ولفظها ومعناها �لعربي : )�ملفرو�شات �وتلت�
يف  �أفقي  وب�شكل  �لأ�شود  باللون   )THE( �لكلمة  كتبت  حيث   ،  )FURNITURE OUTLET
وحتتها  كبري،  وبخط  �أفقي  وب�شكل  �لأ�شود  باللون   )FURNITURE( �لكلمة  كتبت  وحتتها  �لعلى، 
كتبت �لكلمة )OUTLET( باللون �لأ�شود وب�شكل �أفقي وبخط  �شغري، ويقابل �لكلمات �لالتينية �للفظ 
و�ملعنى �لعربي �لتايل )�ملفرو�شات �وتلت( ب�شكل �أفقي وباللون �لأ�شود �لغامق للكلمة)�ملفرو�شات( وباللون 
�ل�شود �لفاحت للكلمة )�وتلت(، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو  مو�شح يف �ل�شكل، وجممل 

�لعالمة مميز ومبتكر.
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 264234    بتاريخ: 2016/12/03
با�ش��م : برو تولز للتجارة ذ م م .

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ص.ب: 42166 .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

عدد و�أدو�ت يدوية )تد�ر باليد( ، �أدو�ت قطع )�ل�شوك و�ل�شكاكني و�ملالعق( ، �أ�شلحة بي�شاء ، 
�أدو�ت حالقة 

�لو�قعة بالفئة : )8(
باللون  كتبت  وق��د   ،  )TACCTO(:لتالية� �لالتينية  �لكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة:  �شكل 
�لأبي�ص وب�شكل �أفقي �شمن م�شتطيل باللون �لأزرق �ملتموج، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية 

بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل �أعاله، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 263485    بتاريخ: 2016/11/19
با�ش��م : لل�ص �نرتنا�شيونال) بي يف �ي(�نك.

وعنو�نه: رود تاون تورتول برتي�ص وبرجني �يلند، �ص.ب :)116(.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لأثاث و�ملر�يا و�إطار�ت �ل�شور ،�ملنتجات )غري �لو�ردة يف فئات �خرى( �مل�شنوعة من �خل�شب �أو �لفلني �أو 
�أو  �أو �لكهرمان  �أو �ل�شدف  �أو عظم �حلوت  �أو �لعاج  �أو �لعظم  �أو �لقرون  �أو �ل�شف�شاف  �أو �خليزر�ن  �لغاب 

�ملحار �أو �ملر�شوم و�ملو�د �لبديلة لكل هذه �ملو�د �أو من �ملو�د �لبال�شتيكية .  .
�لو�قعة بالفئة : )20(

 THE شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية ولفظها ومعناها �لعربي : )�ملفرو�شات �وتلت�
يف  �أفقي  وب�شكل  �لأ�شود  باللون   )THE( �لكلمة  كتبت  حيث   ،  )FURNITURE OUTLET
وحتتها  كبري،  وبخط  �أفقي  وب�شكل  �لأ�شود  باللون   )FURNITURE( �لكلمة  كتبت  وحتتها  �لعلى، 
كتبت �لكلمة )OUTLET( باللون �لأ�شود وب�شكل �أفقي وبخط  �شغري، ويقابل �لكلمات �لالتينية �للفظ 
و�ملعنى �لعربي �لتايل )�ملفرو�شات �وتلت( ب�شكل �أفقي وباللون �لأ�شود �لغامق للكلمة)�ملفرو�شات( وباللون 
�ل�شود �لفاحت للكلمة )�وتلت(، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو  مو�شح يف �ل�شكل، وجممل 

�لعالمة مميز ومبتكر.
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 264489    بتاريخ: 2016/12/08
با�ش��م : �م ��ص �ن .�ن .�إمبك�ص

وعنو�نه: حمل رقم 20، بناية �لثقة �شارفود�يا، غر�م. �لطابق، �لطريق غوكهايل )جنوب(، د�د�ر �لغربية، 
ومومباي، 400 028، �لهند.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�شامبو، �شابون، �أ�شباغ �ل�شعر، ملونات �ل�شعر، هالم لأغر��ص �لتجميل، �شابون حالقة، غ�شول للوجه، زيوت 
عطرية، م�شتح�شر�ت �لتجميل و�لزينة، م�شتح�شر�ت ق�شر �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي 
�ملالب�ص، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل و جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، 

غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات �أ�شنان.
�لو�قعة بالفئة : )3(

�شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية )NNS SOFT & BEAUTIFUL(، ولفظها �لعربي 
�آند بيوتيفل(، وقد كتبت �لكلمات �لالتينية باللون �لأ�شود يف �جلهة �لي�شرى من �لعالمة،  �أن �شوفت  )�أن 
 ، بال�شكل  بي�شاء كما هو مو�شح  �لعالمة كتبت على خلفية  �لأ�شود، وكامل  باللون  �لعربي  وقابلها لفظها 

وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 264562    بتاريخ: 2016/12/12
با�ش��م : توليدي �شري�لت حم�شن بو�يا

وعنو�نه: 1664 �شارع �شاهني، طريق كل�شتان، طريق درنة، بوليفارد �بن �شينا، حديقة عبا�ص عبيد �ل�شناعية، 
�ير�ن.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�لأغر��ص  �ملياه  وتوريد  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  لالإنارة  �أجهزة 

�ل�شحية، �حلنفيات، �ل�شنابري، �دو�ت �شحية، م�شارف مائية .
�لو�قعة بالفئة : )11(

�شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية �لتالية : )RASSAN( ، حيث كتبت باللون �لرمادي وب�شكل 
�أفقي، ،وقد متيز �حلرف �لالتيني )R( حيث كتب باللونني �لأحمر و�لرمادي ، وكامل �لعالمة كتبت على 

خلفية بي�شاء كما هو  مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 265194    بتاريخ: 2016/12/20
با�ش��م : �لقبة لتجارة �دو�ت �خلياطة ذ م م .

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �ل�شارقة، �ص.ب: )22841( .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لغزل و�خليوط �مل�شتخدمة يف �لن�شيج .
�لو�قعة بالفئة : )23(

 Kingfisher PP EMBROIDERY( : شكل �لعالمة:  عبارة عن ر�شم و�لكلمات �لالتينية �لتالية�
وب�شكل مائل، وحتتها  و�لأ�شود  �لأبي�ص  باللون   )Kingfisher( لكلمة� كتبت  ، حيث   )THREAD
باللون  �لأبي�ص �شمن م�شتطيل  باللون   )PP EMBROIDERY THREAD( لكلمات� كتبت 
�لأحمر، وفوق �لكلمات يوجد ر�شم �يحائي لطائر يحمل �شمكة باللونني �لأبي�ص و�لرمادي، وكل من �لر�شم 
و�لكلمات كتبا �شمن مربع باللون �لأخ�شر �لفاحت، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو  مو�شح 

يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم:265074    بتاريخ: 2016/12/19
با�ش��م : م�شتاق رم�شان للتجارة، ذ م م .

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ص.ب:  36685.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملركبات و�أجهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائي ، حمركات للدر�جات �لهو�ئية، �إطار�ت للدر�جات ، �لهو�ئية، 
مكابح للدر�جات �لهو�ئية، �شال�شل �لدر�جات �لهو�ئية، مر�فق تدوير للدر�جات �لهو�ئية، �أجر��ص للدر�جات 
�لهو�ئية، عربات �لدر�جات، �شال�شل للدر�جات �لهو�ئية، هياكل در�جات هو�ئية، مقاب�ص للدر�جات �لهو�ئية، 
�شر�ت عجالت �لدر�جات �لهو�ئية، و�قيات وحل للدر�جات �لهو�ئية، م�شخات للدر�جات �لهو�ئية، �إطار�ت 
للدر�جات  م�شاند  �لهو�ئية،  للدر�جات  �شعاعية  ق�شبان  �لهو�ئية،  للدر�جات  مقاعد  �لهو�ئية،  للدر�جات 
�لهو�ئية،  للدر�جات  د�خلية  �إط��ار�ت  �لهو�ئية،  للدر�جات  م�شننات  �لهو�ئية،  للدر�جات  �إط��ار�ت  �لهو�ئية، 
�لدر�جات  مقاعد  �لنارية،  �ل��در�ج��ات  �أو  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  ملقاعد  �أغطية  �لهو�ئية،  للدر�جات  م�شخات 

�لهو�ئية، در�جات نارية، �إطار�ت بدون �أنابيب للدر�جات �لهو�ئية.
�لو�قعة بالفئة : )12(

�شكل �لعالمة: هي عبارة عن �لكلمة �لالتينية: )gomet( وقد كتبت  باللون �لأحمر وبخط كبري، وذلك 
من  وك��ل  �لأ���ش��ود،  باللون  �لكنغر  حليو�ن  متثيلي  بر�شم  م�شبوقة  �لأحمر  باللون  م�شتقيمني  خطني  ف��وق 
�لكلمة و�لر�شم كتبا �شمن م�شتطيل باللون �لأحمر، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح 

بال�شكل �أعاله، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر.
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 265667    بتاريخ: 2016/12/29
با�ش��م : �شما �لفالح لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �ل�شارقة، �ص.ب: )73500(.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�آلت وعدد �آلية ، حمركات ومكائن  )عد� ما كان منها للمركبات �لربية( ، قارنات �آلية وعنا�شر نقل �حلركة 
)عد� ما كان منها للمركبات �لربية( ، معد�ت زر�عية عد� ما يد�ر منها باليد، �أجهزة تفقي�ص �لبي�ص .

�لو�قعة بالفئة : )7(
�شكل �لعالمة: عبارة عن ر�شم و�لأحرف �لالتينية )DDR( وقد كتبت باللون �لأ�شود وب�شكل متفرق �شمن 
د�ئرة باللون �لأ�شود، و�لد�ئرة و�لأحرف كتبا �شمن ر�شم باللون �لأ�شود، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية 

بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر.
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
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عربي ودويل
 �ض 

�ل������ذي ي�����رى �أ����ش���ح���اب���ه �ن�����ه من 
�مل���ف���ات���ي���ح �لأ����ش���ا����ش���ي���ة لإخ�������ر�ج 
�ل���ب���الد م���ن �ل��ن��ف��ق �ل����ذي تردت 
ويرى  و�جتماعيا،  �قت�شاديا  فيه 
خ�شومه �نه يتعار�ص مع �لعد�لة 
تبيي�ص  وجم������رد  �لن���ت���ق���ال���ي���ة، 

للف�شاد على حد تعبريهم.

ائتالف مناه�س
�لأمني  �أع��ل��ن  �ل�����ش��ي��اق،  ه���ذ�  ويف 
ع�شام  �جلمهوري  للحزب  �ل��ع��ام 
�ئتالف  ت�����ش��ك��ي��ل  ع���ن  �ل�������ش���اب���ي، 
�مل�شاحلة  لقانون  معار�ص  حزبي 
يتم  �أن  على  و�ملالية  �لقت�شادية 
م�شرتكة  حت����رك  خ��ط��ة  �إع�������د�د 
�ل����ق����ان����ون، يتم  لإ�����ش����ق����اط ه�����ذ� 

�لإعالن عنها �خلمي�ص �ملقبل.
�ل�����ش��اب��ي، يف ت�شريح      و�أ����ش���اف 
لالأنباء  �إف��ري��ق��ي��ا  تون�ص  ل��وك��ال��ة 
�ملكونة  �خل��م�����ش��ة  �لأح������ز�ب  �أن   ،
لالئتالف هي �حلزب �جلمهوري 
�أجل  م��ن  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  و�لتكتل 
�ل�شعب  وحركة  و�حلريات  �لعمل 
و�لتحالف  �لدميقر�طي  و�لتيار 
�أنه مت  �إىل  �لدميقر�طي، م�شري� 
ت�شكيل جلنة �شتتوىل و�شع خطة 
على  للم�شادقة  للت�شدي  عملية 
�لإع���الن عن  �شيتم  �لقانون  ه��ذ� 
برناجمها عقب �جتماع مبكونات 
مبقر  �ملقبل  �خلمي�ص  �لئ��ت��الف 

�لتحالف �لدميقر�طي.
للحزب  �ل���ع���ام  �لأم������ني  ودع�����ا     
�ل�شابي  ع���������ش����ام  �جل�����م�����ه�����وري 
�إىل  �جلمهورية  ورئا�شة  �لربملان 
يتعار�ص  �ل���ذي  �مل�����ش��روع  جتميد 
�لنتقالية  �ل��ع��د�ل��ة  ق���ان���ون  م���ع 
ويكر�ص �لإفالت من �لعقاب وفق 

تعبريه.
    و�أكد ع�شام �ل�شابي �أن �لقانون 
لن مير، لفتا �إىل �أّن كل منظمات 
�ل�شغل  و�حت�����اد  �مل����دين  �مل��ج��ت��م��ع 
�لقانون،  ه���ذ�  ي��رف�����ش��ون مت��ري��ر 
م��ع��رّب� ع��ن ����ش��ت��ه��ج��ان��ه م��ن رفع 
�حلاكم  �حل�����زب  م��ن��ت�����ش��ب��ي  �أح�����د 
�شيمر  ب��ال��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  ل�����ش��ع��ار 

قانون �مل�شاحلة.
هذ�  �أح���������ز�ب  �ن  �ىل  ي�������ش���ار      
�لئ�����ت�����الف �م�����ا غ����ري مم��ث��ل��ة يف 
�لربملان، �و ممثلة متثيال �شعيفا 
جد�، �أي �نه لي�ص باإمكانها عددّيا 
�إذ�  د�خ��ل��ه  �ل��ق��وى  م��ي��ز�ن  تغيري 
بقائمة  �ل��ن��ه�����ش��ة  �ل��ت��ح��ق��ت  م����ا 
�مل�����ش��ان��دي��ن، وه�����ذ� م���رج���ح رغم 

معار�شتها �حلالية.
ل��ي�����ص مبقدور  ف���ان���ه  وب���ال���ت���ايل   
مبفردها  �لئ�����ت�����الف  م���ك���ون���ات 
�إ����ش���ق���اط �ل���ق���ان���ون ب��رمل��ان��ي��ا من 
ولي�ص  �لت�شويت،  عملية  خ��الل 
�م��ام��ه��ا �ل �ل�����ش��ارع �ل���ذي لوحت 
ح�شورها  حم����دودي����ة  رغ�����م  ب����ه 

�جلماهريي �أي�شا.
   غ��ري �ن ه���ذ� �لئ��ت��الف ميكنه 
�ل���ت���ع���وي���ل ع���ل���ى م����وق����ف �حت�����اد 
�ل�شغل وقو�عده �ن مل يتغري هذ� 
�ملوقف يف �لفرتة �لقادمة ل�شالح 
من  مكونات  دع��م  وعلى  �مل�شروع، 
�ملجتمع �ملدين �لر�ف�شة للقانون، 
وك���ذل���ك ق���و�ع���د �أح������ز�ب �أخ����رى 
ولكنها  �لئ��ت��الف  �ىل  تن�شم  مل 
تعادي ب�شر��شة م�شروع �مل�شاحلة 
وحزب  �ل�شعبية  �جلبهة  و�أبرزها 

�مل�شاحلة،  ب����ق����ان����ون  �مل���ع���ن���ي���ني 
مقرتحا �أن يتم تخ�شي�ص بع�ص 
��شرتجاعها  �شيتم  �لتي  �لأم���و�ل 
ل�شناديق يتم بعثها للم�شاهمة يف 

�لتخفيف من معاناة �ل�شحايا.
    و�أّك��د �ل��ه��اروين �أّن �لنه�شة ل 
تتعامل وفق منطق �ل�شفقات بل 
�إّن ما يعنيها هو م�شلحة �لبالد، 
�حلركة  �����ش���ت���ع���د�د  �إىل  م�����ش��ري� 
تون�ص  �أج��ل  تنازلت من  لتقدمي 

ولي�ص من �أجل �أحز�ب.
   يف حني �كدت �لنائبة يف �لربملان 
�لنه�شة،  ح���رك���ة  يف  و�ل���ق���ي���ادي���ة 
موقف  �أن  �ل����زغ����الم����ي،  مي��ي��ن��ة 
�مل�شاحلة  ق����ان����ون  م����ن  ح���زب���ه���ا 
ل���ن يوؤثر  �لق��ت�����ش��ادي��ة و�مل��ال��ي��ة 
على عالقتها بحركة ند�ء تون�ص 
�لباجي قائد  ورئي�ص �جلمهورية 

�ل�شب�شي.
   و�أو�شحت ميينة �لزغالمي، �أن 
تو�فقية  و�لند�ء  �لنه�شة  عالقة 
و�����ش����ر�ك����ة يف �حل����ك����م، وع���الق���ة 
م�شوؤولية  حت��ّم��ل  �إط����ار  يف  ت��اأت��ي 
مع  “�لتو�فق  و���ش��رح��ت  ب�����الد، 
تون�ص  ون�������د�ء  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������ص 
�مل�شاحلة تف�شيل  �أ�شمل، وقانون 

�شغري«.

موقف ايجابي
�لقيادي يف  تعليقه، و�شف     ويف 
ن���د�ء ت��ون�����ص، ن���ز�ر ع��ي��اد، موقف 
�لنه�شة  ح��رك��ة  ���ش��ورى  جم��ل�����ص 
�مل�شاحلة  ق���ان���ون  م�������ش���روع  م���ن 

بالإيجابي.
�ن جمل�ص  ع���ي���اد  ن�����ز�ر  وق�����ال     
�شورى �لنه�شة �عترب �ن م�شروع 
�لقانون يف �شيغته �حلالية يجب 
�ن يتم تعديله، وبالتايل هو لي�ص 
�لقانون،  مل�����ش��روع  رف�����ص  �ع����الن 
�لنه�شة  ح����رك����ة  وم����ق����رتح����ات 
جلنة  �شاأنها  يف  �شتنظر  للتعديل 
�ل��ت�����ش��ري��ع �ل���ع���ام مب��ج��ل�����ص نو�ب 

�ل�شعب.
و�شدد على �ن ما يقلق يف مو�شوع 
بع�ص  �إع���������الن  ه�����و  �مل�������ش���احل���ة 
�لأطر�ف �نها �شد مبد�أ �مل�شاحلة 

يف حّد ذ�ته
   ول ي�شتبعد مالحظون �لتحاق 
بعد  �مل�شاندين  مبوكب  �لنه�شة 

�ل�شتجابة ل�شروطها.
�ل�شتماع  خ�����الل  �أن������ه  ي���ذك���ر     
قال  �ل���ع���ام،  �ل��ت�����ش��ري��ع  بلجنة  ل��ه 
م��دي��ر �ل��دي��و�ن �ل��رئ��ا���ش��ي، �شليم 
�جلمهورية  رئا�شة  �إن  �ل��ع��ز�ب��ي: 
م�����ش��ت��ع��دة ل��ل��ت��ف��اع��ل �إي��ج��اب��ي��ا مع 
مب�شروع  �ملتعلقة  �ملقرتحات  ك��ل 
�ملتعلق  �لأ�����ش����ا�����ش����ي  �ل�����ق�����ان�����ون 
بامل�شاحلة �لقت�شادية و�ملالية”، 
�لربملان  بيد  �مل�شاألة  �أن  مالحظا 
وثيقة  �إىل  و�ل��و���ش��ول  للتفاو�ص 

نهائية تتحلى بالنجاعة.
   كما �شهد �ل�شارع، عودة لبع�ص 
�لتحركات �لر�ف�شة لهذ� �مل�شروع 
“ماني�ص  ح���م���ل���ة  ب���ي���ن���ه���ا  وم������ن 
�لتي  ������ش����ام����ح(،  )ل  م�شامح” 
�ملا�شي،  �ل�شبت  منت�شبوها،  نظم 
ب�شارع  �حتجاجية  ووقفة  م�شرية 
�لتون�شية،  للعا�شمة  �لرئي�شي 
مل�شروع  معار�شتهم  ع��ن  للتعبري 
�لقت�شادية  �مل�����ش��احل��ة  ق���ان���ون 

و�ملالية. 

�ملن�شف �ملرزوقي.
   و�لالفت �ن �حلزب �جلمهوري 
للحكومة،  �مل�شكلة  �لأح���ز�ب  م��ن 
ومن �ملوقعني على وثيقة قرطاج، 
�ل �ن �لأمني �لعام للحزب ع�شام 
وثيقة  �أن  �إىل  �����ش���ار  �ل�������ش���اب���ي، 
�ل��ت��ي وق��ع عليها �حلزب  ق��رط��اج 
مل حتتوي على قانون �مل�شاحلة. 
�ل�شاهد  ح���ك���وم���ة  �أّن  و�أ������ش�����اف 
�لقانون،  بهذ�  عالقة  لها  لي�شت 
معترب� �أن �حلكومة �ليوم �أمامها 
حتديات وم�شاكل �أكرب من قانون 

�مل�شاحلة.

ان�ضحاب امل�ضار
�شجل  �لج�����ت�����م�����اع  �أن  ي�����ذك�����ر 
و�مل�شار  �ل�شعبية  �جل��ب��ه��ة  غ��ي��اب 
�لج��ت��م��اع��ي �ل��دمي��ق��ر�ط��ي رغم 
ب�شبب  م�شاركتهما  ع��ن  �لإع���الن 
د�خلية  مب�������ش���اور�ت  �ن�����ش��غ��ال��ه��م��ا 
�شلب هياكلهما بخ�شو�ص م�شاألة 
�لت�شدي للقانون �ملعني، وفق ما 

�شرح به �ل�شابي.
�ل���ع���ام حلزب     غ���ري �ن �لم����ني 
�ل���ف���الح���ة �شمري  �مل�������ش���ار ووزي������ر 

�جلمهورية  رئ��ا���ش��ة  �أن  و�أو����ش���ح 
للتفاعل  ������ش����ت����ع����د�ده����ا  �أب���������دت 
�لي���ج���اب���ي م���ع �مل���ق���رتح���ات �لتي 

�شتقدمها خمتلف �لكتل.
    وق����ال رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �شورى 
�لكرمي  ع���ب���د  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة 
�ل��ه��اروين يف ح��و�ر �إذ�ع���ي، �ن ما 
�ق��ر�ره خالل �جتماع جمل�ص  مت 
�شورى �لنه�شة يوم �لأحد �ملا�شي 
ب�شيغته  �ل���ق���ان���ون  رف�������ص  وه����و 
�لتعديالت  �أّن  و�ع��ت��رب  �حلالية. 
�مل�شروع  ع��ل��ى  �دخ��ال��ه��ا  مت  �ل��ت��ي 
��شتعد�د  �إىل  م�شري�  كافية،  غري 
م�شروع  �ق���رتح���ت  �ل���ت���ي  �جل���ه���ة 
�جلمهورية،  رئا�شة  �أي  �لقانون، 

�لقيام مبزيد من �لتعديالت.
   و���ش��ّدد ع��ل��ى م�����ش��ان��دة �لنه�شة 
كانت  و�ل����ت����ي  �مل�������ش���احل���ة  ل������روح 
�حلركة تدعو �إليها منذ كانت يف 
�ملعار�شة، ح�شب ت�شريحه. وتابع 
نتحّدث عن  ولكن عندما  قائال: 
و�ملالية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل�����ش��احل��ة 
�لعودة  ي��ج��ب  م��رج��ع��ي��ات  ه��ن��اك 

�إليها و�أ�شا�شا �لد�شتور.
�إّن���ه يجب تو�شيع د�ئرة      وق��ال 

�لعقاب، ح�شب تعبري بيانه.
�لأغلبّية  �لعمال  ح��زب  وح��ّم��ل     
�حل��اك��م��ة م�����ش��وؤول��ّي��ة م��ا �عتربه 
�لنتقالّية  �لعد�لة  م�شار  عرقلة 
ب���ه���دف �إج���ه���ا����ش���ه، م���ع���ت���رب� �ن 
ت��ن�����ش��ب يف  ي��ن��ب��غ��ي �ن  �جل����ه����ود 
�جتاه �جناح هذ� �مل�شار وت�شحيح 
ت�����ش��ح��ي��ح��ه يف هيئة  ي��ن��ب��غ��ي  م���ا 
ذلك  يف  مبا  و�لكر�مة  �حلقيق������ة 

�شد �ل�شغور �حلا�شل فيها.
�ل�ّشعب  �ل���ع���م���ال  ح����زب  ودع�����ا     
و�لفعالّيات  �ل���ق���وى  وخم��ت��ل��ف 
و�ملدنّية  و�لجتماعّية  �ل�ّشيا�شّية 
�لّتقّدمّية �إىل توحيد �جلهود من 
�مل�شروع وك�شف  �إ�شقاط هذ�  �أجل 
�ل��ت��ي ي�شعى  خ��ل��ف��ّي��ات��ه و�أه���د�ف���ه 

�لئتالف �حلاكم �إىل تكري�شها.

مراجعة وتعديل
يف �ملقابل، �عترب �لناطق �لر�شمي 
تون�ص،  م�������ش���روع  ح���رك���ة  ب���ا����ش���م 
�لن�شخة  “�ن  �لنا�شفي،  ح�شونة 
�لقانون  م�����ش��روع  م���ن  �لأ���ش��ل��ي��ة 
بامل�شاحلة  �مل��ت��ع��ل��ق  �لأ����ش���ا����ش���ي 
�لقت�شادية و�ملالية يف حاجة �ىل 

لن  �مل�شار  ح��زب  �أن  �أك���د  �لطيب، 
�ل�شيا�شي  �لئ���ت���الف  يف  ُي�����ش��ارك 
�مل�شاحلة  ق���ان���ون  م�����ش��روع  ���ش��د 

�لقت�شادية. 
�ذ�عي،  �لطيب يف ح���و�ر  وق���ال     
ه��ن��اك �أط�����ر�ف م���وج���ودة يف هذ� 
�لئتالف ل ميكن �أن نكون معها، 
ميكن  “ل  قائال  ي�شيف  �أن  قبل 
نكون  �أن  �مل�شاحلة  ق��ان��ون  با�شم 
مع �أطر�ف �شيا�شية نختلف معها 
مت��ام��ا وم��ت��ورط��ة يف �أ���ش��ي��اء نحن 

�شدها”. 
 ك��م��ا �أ�����ش����ار ���ش��م��ري �ل��ط��ي��ب �ىل 
مقرتحات  ق���دم  �مل�����ش��ار  ح���زب  �أن 
�لقانون  ه����ذ�  م�����ش��روع  ل��ت��ع��دي��ل 
فاإذ� مل تتم �ل�شتجابة �ليها فانه 

�شيكون حتما �شد هذ� �لقانون.

العمال يرف�س
رف�ُص م�شروع �لقانون ل يقت�شر 
على هذه �لأح��ز�ب، �ذ جدد حزب 
مل�����ش��روع قانون  �ل��ع��م��ال، رف�����ش��ه 
و�ملالّية  �لق��ت�����ش��ادّي��ة  �مل�����ش��احل��ة 
بو�شفه يهدف �إىل تبيي�ص �لف�شاد 
و�ل�شتبد�د وتكري�ص �لإفالت من 

برتكيبة  ب��الأ���ش��ا���ص  تتعلق  ب��اأن��ه��ا 
�للجنة �لتي يجب �أن حتافظ على 
�ملتعلقة  وبالنقطة  ��شتقالليتها، 
بالعفو يف جر�ئم �ل�شرف، ��شافة 
�لعد�لة  ملنظومة  م��الءم��ت��ه  �ىل 

�لنتقالية �حلالية.

مفتاح العبور
هذ�  �م������ام  �حل����و�ج����ز  �ّم  وي���ظ���ل 
مفتاح  �لوقت  نف�ص  ويف  �لقانون 
حركة  م��وق��ف  يف  يتمّثل  ع��ب��وره، 
�لنه�شة، �لقوة �لأوىل يف �لربملان، 
تون�ص  لند�ء  �لأ�شا�شي  و�ل�شريك 
�لقيادي يف  يف �حلكم، حيث �شدد 
حركة �لنه�شة، علي �لعري�ص �إن 
م�شروع  على  ت�شوت  لن  �حلركة 
�لقت�شادية  �مل�����ش��احل��ة  ق���ان���ون 

ب�شيغته �حلالية.
�مل�شروع  �أن  �ل��ع��ري�����ص  و�ك����د      
ع���ل���ى جلنة  �مل����ع����رو�����ص ح���ال���ي���ا 
�ل��ت�����ش��ري��ع �ل���ع���ام مب��ج��ل�����ص نو�ب 
تعديالت  �إىل  ي��ح��ت��اج  �ل�����ش��ع��ب، 
ه���ام���������������ة ل���ي���ك���ون د����ش���ت���وري���ا ول 
�لعد�لة  م�������ش���ار  م����ع  ي���ت���ع���ار����ص 

�لنتقالية.

ن��ق��اط وردت به  ث���الث  م��ر�ج��ع��ة 
على �أقل تقدير«.

   وبني �لنا�شفي، �أن هذ� �لقانون 
يجب �أن “يدعم منظومة �لعد�لة 
حركة  دع��م  م��وؤك��د�  �لنتقالية”، 
م�شروع تون�ص له من حيث �ملبد�أ، 

ح�شب تعبريه.
�إن م�شروع هذ� �لقانون،     وق��ال 
يتعر�ص ل�شيطنة و��شعة وكبرية، 
وهي خمالفة ملا جاء يف م�شمونه، 
�ملجال  ف�شح  ����ش���رورة  �ىل  د�ع��ي��ا 
�أمام �لربملان ملمار�شة �شالحياته 
�لقانون  هذ�  م�شروع  مناق�شة  يف 

وتعديله ثم �مل�شادقة عليه.
�جلمهورية  رئا�شة  �ن  و����ش��اف    
قامت بدورها يف �ملبادرة مب�شروع 
نو�ب  جمل�ص  و�ن  �ل��ق��ان��ون،  ه��ذ� 
�لنظر  �ملخول لإمت��ام  �ل�شعب هو 
فيه بعيد� عن كل منطق �شعبوي، 
لفتا �ىل �ن �لفي�شل هو م�شروع 
عند  �لنهائية  �شيغته  يف  �لقانون 
�لعامة  �جل��ل�����ش��ة  ع���ل���ى  ع���ر����ش���ه 

للم�شادقة عليه.
   وعن �لنقاط �لتي يرى �شرورة 
�أفاد  �لقانون،  تعديلها يف م�شروع 

حزب �لعمال يدعو �ىل �لتعبئة �شد �مل�شاحلة علي لعري�ص  �لن�شخة �حلالية مرفو�شة �ل�شابي مع وثيقة قرطاج و�شد قانون �مل�شاحلة و�جلهة �ملبادرة و�حدة

حزب امل�شار لن ُي�شارك يف الئتلف ال�شيا�شي �شد م�شروع قانون امل�شاحلةغابت اجلبهة ال�شعبية عن اجتماع الئتلف رغم معار�شتها للم�شروع
�لنا�شفي : �لتعديالت مطلوبة

م�شرية مناه�شة مل�شروع �لقانون �مام �حتاد �ل�شغل

�شمري �لطيب مل�شار لن ي�شارك يف �لئتالف �ملعار�ص

النا�ضفي: م�ضروع القانون يتعر�س ل�ضيطنة وا�ضعة وكبرية وهي خمالفة ملا جاء يف م�ضمونه

حزب العمال يدعو اىل التعبئة 
لإ�ضقاط م�ضروع قانون امل�ضاحلة

م�شروع تون�ض: الن�شخة الأ�شلية من 
القانون يف حاجة اىل مراجعة يف ثلث نقاط 
حركة النه�ضة لن ت�ضادق على 
قانون امل�ضاحلة ال بعد تعديله

••

املقرتحات  جميع  على  انفتاحها  عن  الإعــالن  خــالل 
والتعديالت.

راهنا،  املــنــال  �ضعب  يبدو  الوا�ضع  التوافق  ــذا  وه     
بالنظر اىل املعار�ضة ال�ضديدة القائمة، معار�ضة بداأت 
م�ضروع  لإ�ضقاط  العام  النفري  معلنة  �ضفوفهــــا  تنّظم 

القانون.. 

املعرو�س على الربملان.    فهل �ضيتحول م�ضروع القانون 
هذا اىل �ضخرة �ضيزيف بالن�ضبة للرئي�س التون�ضي 
الباجي قائد ال�ضب�ضي �ضاحب املبادرة، �ضخرة ما ان 

يرفعها اىل اأعلى حتى تتدحرج من جديد؟،
مرة  وجتميده  �ضحبه  على  ال�ضب�ضي  �ضُيجرب  وهــل   
ام  لرئا�ضته،  ف�ضل جديد  انه  �ضُيرتجم على  اأخرى مبا 

النه�ضة  حركة  الرئي�ضي  حليفه  اقناع  يف  �ضينجح  انه 
بدعمه، وبالتايل تامني الأغلبية الربملانية لتمريره؟

    غري ان مثل هذه القوانني، حتتاج اىل توافق �ضيا�ضي 
اأو�ضع، يتجاوز منطق الأغلبية والأقلية، لن النت�ضار 

بالت�ضويت قد يكون مبثابة املرور بالقوة، 
من  تفاديه  تريد  التون�ضية  الرئا�ضة  ان  يبدو  ما  وهو 

•• الفجر-  ت�ن�ض - خا�ض

الذي يجب  املّر  ال�ضوؤال  او ل ميــّر.. ذاك هو     ميّر 
ول  �ضهلة،  تكون  لن  اإجابة  عليه،  الإجابة  انتظار 
ميكن توقعها او التكهن بها، يف ظل خارطة املواقف 
التي ت�ضاحب قانون امل�ضاحلة القت�ضادية واملالية 

ت�ضكيل ائتالف حزبي معار�س للقانون:

تون�ض: اأبواب امل�شاحلة القت�شادية دونها اأبواب واأقفال...!
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 265850    بتاريخ: 2017/01/03
با�ش��م : �شيجي لتجارة قطع غيار �ل�شاحنات و�لليات �لثقيلة ذ م م .

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �ل�شارقة، �ص.ب: 81782 .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 �ملركبات و�أجهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائي .
�لو�قعة بالفئة : )12(

�أفقي،  �شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية �لتالية : )ARA( ، حيث كتبت باللون �لأ�شود وب�شكل 
وكامل  �لأ�شفر،  باللون  مربع  �شمن  كتبا  و�لر�شم  �ل��د�ئ��رة  من  وك��ل  �لأ�شفر،  باللون  د�ئ��رة  �شمن  وذل��ك 

�لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو  مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 265845    بتاريخ: 2017/01/03
با�ش��م : روبو�شرت�يد ) م د م �ص( .

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ،دبي، �أبر�ج بحري�ت �جلمري�، بناء جي �ل تي، �ف �ت�ص �ن 3 �أي �لوحدة 
رقم : 2507، جي بي �شي 4.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لدعاية و�لإعالن وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي .

�لو�قعة بالفئة : )35(
�شكل �لعالمة: عبارة عن ر�شم و �لكلمة �لالتينية �لتالية : )ROBUSTRADE(، حيث كتبت �لكلمة 
�لثاين من �لعالمة هو  �لأزرق، و�لق�شم  �لأزرق �شمن خطني مائلني باللون  �لالتينية ب�شكل مائل باللون 
ر�شم باللون �لربتقايل وهو مقابل للكلمة �لالتينية، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح 

بالعالمة، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر.
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

�لرقيم للملكية �لفكرية. 

PLATINUM :بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة حتت رقم: 95685          بتاريخ: 2007/06/06

با�ش��م :  �ص. بالتينيوم للتجارة �لعامة ذ.م.م

وعنو�نه: �لكويت ، كيفان ، �شارع �جلهر�ء ، قطعة 5، مقابل نادي �لكويت �لريا�شي ، 

�لكويت

�لفئة : 41

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرتفيه ، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية .

 و�لو�قعة يف �لفئة )16( .

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :
�ملودعة حتت رقم: 267370    بتاريخ: 2017/01/30

با�ش��م : �شاحة �لعاب �شبال�ص �ن بارتي للت�شلية.
وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ص.ب: 72133 .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرتفيه ، �لأن�شطة �لريا�شية 
و�لثقافية .

�لو�قعة بالفئة : )41(
�شكل �لعالمة: عبارة عن ر�شم و�لكلمات �لالتينية �لتالية : )Splash ”n“ party( ، حيث كتبت �لكلمة 
)“n“ party( باللون �لربتقايل وب�شكل �أفقي، وفوقها كتبت �لكلمة )Splash( باللون �لأزرق وب�شكل 
�شكل  على  ر�شم  يوجد  �لكلمات  وف��وق  �لأزرق،  باللون  ماء  بقعة  ي�شبه  ما  على  كتبت  �لكلمات  �أفقي وجميع 
�أخطبوط �شاحك باللون �لبنف�شجي ويحمل ��شياء بعدة �ألو�ن وي�شع قبعة باللون �لأ�شود عليها ر�شم باللون 
�لأبي�ص، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر

�ل�شرت�طات: �حلماية للعالمة يف جمملها و�لتنازل عن �لكلمات " دهن �لعود" يف �لو�شع �لعادي.
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
�لرقيم للملكية �لفكرية. 

bella :بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة حتت �لرقم: 92096          بتاريخ: 2007/03/22
با�ش��م :  م�شنع تورون ملو�د �لت�شميد- �شركة م�شاهمة
وعنو�نه: بولند�- تورون-هاتف:0048)56( 6123396-

 فاك�ص :0048)56( 6123396.
�لفئة : 5

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
بال�شل�ص، �شمامات  للم�شابني  و�ح��دة(، �شماد�ت �شحية، فوط ما�شة  ملرة  حفاظات )ت�شتخدم 
قطن  �شحية،  ���ش��ر�وي��ل  بطانيات  �شحية،  ���ش��ر�وي��ل  �ل��وك��ع��ة،  �شمامات  �ر���ش��اع،  و�شائد  بولية، 
جر�حية،  �شماد�ت  طبية،  �شماد�ت  حي�ص،  �شماد�ت  �شحية،  �شماد�ت  �شماد�ت،  طبية،  لغايات 
�شا�ص للت�شميد، �شد�د�ت قطنية للحي�ص، ل�شقات لغايات طبية، مناديل �شحية، جب�ص ل�شق، 
ل�شقات عازلة، �أربطة ل�شقة لغايات طبية، �أن�شجة جر�حية، �إدخالت للحو�مل، �ختبار �لعقم، 

م�شتح�شر�ت تعقيم )ت�شتخدم ملرة و�حدة( و�لو�قعة يف �لفئة )5( 
ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

�لرقيم للملكية �لفكرية. 

ROCKY BIKE :بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة حتت رقم: 98139          بتاريخ: 2007/07/31

با�ش��م :  �ص. �لدوحة للتجارة �لعامة

وعنو�نه: �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - دبي  �ص.ب: 25087

�لفئة : 12

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملركبات و�أجهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائي .

و�لو�قعة يف �لفئة )16( .

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

�لرقيم للملكية �لفكرية. 
RDL Skin Care Products :بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة حتت رقم: 95088          بتاريخ: 2007/05/24
با�ش��م :  �ص. �لدوحة للتجارة �لعامة

وعنو�نه: �لفلبني – مدينة د�فاو .
�لفئة : 3

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملركبات و�أجهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائي .

م�شتح�شر�ت ق�شر �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�ص، م�شتح�شر�ت 
زيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل،  وك�شط، �شابون، عطور،  و جلي  تنظيف و�شقل 

غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات �أ�شنان
ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

�لرقيم للملكية �لفكرية. 
بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

IDEAL Power Tools

�ملودعة حتت رقم: 95089          بتاريخ: 2007/05/24
با�ش��م :  �ص. �لبيت �مللكي لتجارة مو�د �لبناء )�ص ذ م م( .

وعنو�نه: �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - دبي  �ص.ب: 40931، هاتف :04-2313636، فاك�ص : 2248737-04
�لفئة : 7

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ل�شفر�ت،  )�شحذ(  �شن  �آلت  �آلت(،  �مل��ر�وح)�ج��ز�ء  ري�ص  حامالت  كريات،  حمامل  �لآلت،  دو�ليب  حم��اور 
)�أجز�ء  فرجونات  �لكهربائية،  للمولد�ت  فرجونات  �آلت(،  )�أج���ز�ء  �مل��ر�وح  ري�ص  �لق�ص،  قطاعات  �شفر�ت 
�آلت(، فرجونات كربونية )كهربائية(، منا�شري �شل�شية، �أز�ميل لالآلت، جمار�ص مطاحن كهربائية منزلية، 
قطاعات )�آلت(، �آلت قطع، �آلت قطع و�شب �ملعادن �ملن�شهرة يف �لقو�لب، ظروف �ملثاقب )�أجز�ء �لآت(، لقم 
حفر)�جز�ء �آلت(، �آلت حفر، �أجهزة حفر)عائمة وغري عائمة(، مثاقب كهربائية يدوية، مطارق كهربائية، 
بالهو�ء  ت��د�ر  مطارق  �آلت(،  م��ط��ارق)�أج��ز�ء  كهربائية،  غ��ر�ء  م�شد�شات  طحن،  �آلت  �لزجاج،  ت�شنيع  �آلت 
�آلية، م�شخات  �آلية، مطارق  �آلية، دو�ليب  �آلية(، عدد  �ل�شغط، خمارط)معد�ت  �مل�شغوط، غ�شالت عالية 
مق�شات  م��ن��ا���ش��ري)�آلت(،  �آلت(،  للمنا�شري)�أجز�ء  �شفر�ت  �آلت(،  للمنا�شري)�أجز�ء  ن�شد  ت��ف��ري��غ)�آلت(، 
يف  و�لو�قعة  �آلت(،  عدد)�أجز�ء  �آلت(،  �شاكنة)�أجز�ء  �أع�شاء  �آلت(،  )�أج��ز�ء  نو�ب�ص)زنربكات(،  كهربائية، 

�لفئة )7( .
ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

   ق�سم العالمات التجارية

اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 267618     بتاريخ : 02 / 02 / 2017 م
با�ش��م: �أوزن دميريجي �أوغلو كيفا حان غذ�ء �يج و دي�ص جتارت

وعنو�نه: �ملنطقة �ل�شناعية و�لتجارة �حلرة، منطقة �إيدينلي �حلرة ماه. عاكف كوبوز كاد. رقم 
2 توزل/�إ�شطنبول، تركيا.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �لقهوة و�لكاكاو، �مل�شروبات �لتي �أ�شا�شها �لقهوة 
�أو �لكاكاو، �مل�شروبات �لتي �أ�شا�شها �ل�شيكولتة.

�لو�ق�عة بالفئة: 30
Kiva Han Coffee مكتوبة ب�شكل مميز وفوقها ر�شم خطوط  و�شف �لعالمة: �لعبارة 
ت�شكل ر�شمة نبتة كالهما باللون ذهبي متدرج على خلفية �شود�ء يحيط بها �إطار على �شكل ورقة 

نبات باللون �لذهبي �ملتدرج.
على من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 270327     بتاريخ : 27 / 03 / 2017 م

با�ش��م: ياب مي هولدينغ �إيه بي �أ�ص

وعنو�نه: بريكيمو�شيفيج 16، �إن �أر. بجريت، دي كيه – 6000 كولدينغ، �لدمنارك.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �ملالب�ص، �ألب�شة �لقدم و�أغطية �لر�أ�ص.

�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعالمة: �لكلمة GABBA بالالتينية.

على من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:- 264632                          13 /12 / 2016
با�شم : ز�هي حممود طاهر و و�شفي حممود طاهر.

�ل�شوف،  �لناعمة،  �ملدر�شة �لملانية، �لدوحة -  �لثالث، بجانب  وعنو�نه: بناية يا�شمني، �لطابق 
لبنان.

وكي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  �أخ��رى  وم��و�د  �لأقم�شة  تبيي�ص  م�شتح�شر�ت  �لب�شائع/  لتمييز  وذل��ك 
�ملالب�ص، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شر�ت 

جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات �أ�شنان. و�لو�قعة يف �لفئة )03(. 
�لو�شف كلمة "Optimal" كتبت بالبي�ص د�خل م�شتطيل باللون �ل�شود وحولها م�شتطيل 

باللون �لبي�ص.
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن.                    

ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:- 264633                          13 /12 / 2016
با�شم : ز�هي حممود طاهر و و�شفي حممود طاهر.

�ل�شوف،  �لناعمة،  �ملدر�شة �لملانية، �لدوحة -  �لثالث، بجانب  وعنو�نه: بناية يا�شمني، �لطابق 
لبنان.

لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت  وبيطرية،  �شيدلنية  م�شتح�شر�ت  �لب�شائع/  لتمييز  وذل���ك 
و�لأطفال،  للر�شع  و�أغذية  �لبيطري  �أو  �لطبي  لالإ�شتعمال  معدة  حمية  و�أغذية  م��و�د  طبية، 
مكمالت للحمية �لغذ�ئية لالإن�شان و�حليو�ن؛ ل�شقات ومو�د �شماد، مو�د ح�شو �لأ�شنان و�شمع 
فطريات  مبيد�ت  �ل�شارة،  و�حليو�نات  �حل�شر�ت  لإب��ادة  م�شتح�شر�ت  مطهر�ت،  �لأ�شنان،  طب 

ومبيد�ت �أع�شاب.�لو�قعة يف �لفئة )05(. 
�لو�شف كلمة "Optimal" كتبت بالبي�ص د�خل م�شتطيل باللون �ل�شود وحولها م�شتطيل 

باللون �لبي�ص.
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن.                    

ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:- 264636                          13 /12 / 2016
با�شم : ز�هي حممود طاهر و و�شفي حممود طاهر.

�ل�شوف،  �لناعمة،  �ملدر�شة �لملانية، �لدوحة -  �لثالث، بجانب  وعنو�نه: بناية يا�شمني، �لطابق 
لبنان.

�أطر�ف وعيون  �أ�شنان وبيطرية،  �أجهزة و�أدو�ت جر�حية وطبية وطب  وذلك لتمييز �لب�شائع/ 
و�أ�شنان �إ�شطناعية، �أدو�ت جتبري، مو�د خياطة �أو درز �جلروح. يف �لفئة )10(. 

�لو�شف كلمة "Optimal" كتبت بالبي�ص د�خل م�شتطيل باللون �ل�شود وحولها م�شتطيل 
باللون �لبي�ص.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن.                    

ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011

�لعدد 12011 بتاريخ 2017/5/4

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12011 بتاريخ 2017/5/4

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12011 بتاريخ 2017/5/4

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12011 بتاريخ 2017/5/4

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12011 بتاريخ 2017/5/4

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12011 بتاريخ 2017/5/4

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  4  مايو 2017 العدد 12011
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عربي ودويل
املعار�شة يف فنزويل ترف�ض الد�شتور اجلديد اإ�شابة زعيم بوكو حرام يف غارة جوية

•• كان�-اأ ف ب:

��شيب زعيم جماعة بوكو حر�م �بو بكر �ل�شكوي بجروح 
�شرق  �شمال  غ��ارة جوية نفذت يف  �حد معاونيه يف  وقتل 
ن��ي��ج��ريي��ا، ك��م��ا �ف�����ادت م�����ش��ادر م��دن��ي��ة و�م��ن��ي��ة وكالة 
ل�شالح  تابعتان  مقاتلتان  وق�شفت   . �م�ص  بر�ص  فر�ن�ص 
بال  بلدة  يف  لل�شالة  جتمعو�  مقاتلني  �لنيجريي  �جل��و 
�شامبي�شا  د�مبو� عند تخوم غابة  كلم من   40 بعد  على 
�جلمعة �ملا�شي. وقال م�شدر على �ت�شال ببوكو مع بوكو 
�نه  ويعتقد  �لق�شف  ��شيب بجروح يف  �ل�شكوي  �ن  حر�م 
كامريون  م��ع  �لنيجريية  �حل����دود  ق���رب  �ل��ع��الج  يتلقى 

قرب كولوفاتا . و��شاف “قتل نائبه �بو م�شطفى �مللقب 
�آخ��ر هو �ب��و بكر  �ب��ا يف �لهجوم مع م�شوؤول كبري  مب��الم 
غا�شو� �مللقب باأبي عائ�شة . و�عطى باباكور� كولو �لع�شو 
يف ميلي�شيا مدنية يف ميد�غوري رو�ية مماثلة موؤكد� �ن 

�ل�شكوي �أ�شيب بجروح يف حني قتل عدد من معاونيه.
بهم  �ب���ا. حلقت  م��الم  وي��دع��ى  نائبه  �لقتلى  ب��ني  وت��اب��ع 
خ�شائر ب�شرية فادحة لن �لق�شف ��شتهدف جتمعا كبري� 

ملنا�شريه خالل �شالة �جلمعة.
�ت�شال  يف  �لنيجريي  �جلي�ص  من  تعليق  �ي  ي�شدر  ومل 
هاتفي �جرته معه وكالة فر�ن�ص بر�ص. وكانت �ل�شلطات 

زعمت يف �ل�شابق بانها قتلت �ل�شكوي ثالث مر�ت.

•• كراكا�ض-اأ ف ب:

دعت �ملعار�شة �لفنزويلية �ىل “تظاهرة �شخمة” للت�شدي مل�شروع 
�شياغة د�شتور جديد �لذي طرحه �لرئي�ص نيكول�ص مادورو منددة 

مبناورة لتجنب �جر�ء �نتخابات و�لتم�شك بال�شلطة.
�ملناه�شون  دع��ي  �جلديد  �لد�شتور  م�شروع  حماربة  �شعار  وحت��ت 
للبدء  ك��ر�ك��ا���ص  ���ش��رق  يف  �شريع  ط��ري��ق  على  �لتجمع  �ىل  مل���ادورو 

لحقا بتظاهرة.
للمطالبة  تقريبا  ي��وم  ك��ل  �لآلف  يتظاهر  �شهر  م��ن  �أك��رث  ومنذ 
يف  وليته  �نتهاء  قبل  م��ادورو  �لرئي�ص  ورحيل  مبكرة  بانتخابات 

كانون �لأول دي�شمرب 2018.

وقتل 29 �شخ�شا منذ بد�ية ن�شيان �بريل. وتويف �شاب يف �لو�حدة 
)�شمال(  فالن�شيا  يف  �لربعاء  �لثالثاء  ليل  �لعمر  من  و�لع�شرين 
خالل حماولة نهب كما �أعلنت م�شادر مقربة من �لنيابة لوكالة 
�لرجح  على  قتل  فانه  �ملحلية  �ل�شحافة  وبح�شب  بر�ص.  فر�ن�ص 

على �يدي تاجر كان يتخوف من نهب متجره.
و�أكد فريدي غيفار� نائب رئي�ص �لربملان، �لهيئة �لر�شمية �لوحيدة 
�حلر�ص  علينا   ،2015 نهاية  منذ  �ملعار�شة  ل�شيطرة  �خلا�شعة 
�آخر خطاأ يرتكبه �لنظام  على �ن يكون م�شروع �لد�شتور �جلديد 

�لديكتاتوري. لقد �شقط كل �حلكام �لديكتاتوريني.
و�أ�شاف هذه �مل�شرحية �لتي يريد تنظيمها ل ميكن �ن ت�شلبنا �كرب 

قوة لدينا وهي قوة �ل�شعب يف �ل�شارع.

•• الفجر - ت�ن�ض - خا�ض
    قال ناجي جلول وزير �لرتبية 
�أوىل  وزر�ء  ه���ن���اك  �إن  �ملُ�����ق�����ال 
ب���الإق���ال���ة م���ن م��ن��ا���ش��ب��ه��م نظر� 
مل���ردوده���م �ل��ه��زي��ل وه���م ك��ل من 
�لتكوين  ووزي�����ر  �ل��ت��ج��ارة  وزي����ر 
�ملهني و�لت�شغيل ووزيرة �لريا�شة 
�لت�شال  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ووزي��������ر 
و�لقت�شاد �لرقمي ووزير �لتعليم 

�لعايل و�لبحث �لعلمي.

فا�ضلون.. مت�ضامنون
   ولحظ جلول، يف حو�ر ن�شرته 
�جلمهورية”  “�أخبار  �أ�شبوعية 
�لأربعاء،  �أم�����ص  �ل�����ش��ادر  ب��ع��دده��ا 
يقّيم  �أن  �ل�������ش���اه���د  ع���ل���ى  ك������ان 
و�لت�شغيل  �ل��ت��ج��ارة  وزر�ء  ع��م��ل 
و�لتعليم  و�لت�����ش��ال  و�ل��ري��ا���ش��ة 
بالإقالة  �أوىل  ه����وؤلء  �ل���ع���ايل.. 
�ل��ردي��ئ��ة و�خلطرية  �ل��ظ��روف  يف 
�ل��ت��ي مت��ر بها ت��ون�����ص.. ك��ان على 
�لهزيل  باملردود  يهتم  �أن  �ل�شاهد 
لهذه �ل��وز�ر�ت عو�ص �أن يعفيني 
لكن هناك حماية  من من�شبي.. 
حزبية لوزر�ء �لنه�شة يف حني ل 

يحمي ند�ء تون�ص وزر�ءه.
  و�أّكد �أن قياديي حزبه مل يت�شلو� 
به فور �إقالته، قائال : ند�ء تون�ص 
�ملظاهر-  -رغ��م  له  ولي�ص  �نتهى 
قياد�ت.. مل يت�شل بي �أي قيادي 
�إقالة وزير من هذ� �حلزب  وكاأّن 

�أمر عادي.
وب�شبب  �لنتخابات  بعد  و�أ�شاف 
�ل��ك��ر����ش��ي �نفجر  �حل����روب ع��ل��ى 
و�أ�شبح ج�شد�  تون�ص  ن��د�ء  ح��زب 

حيث �كد �ملدير �لتنفيذي حلزب 
ند�ء تون�ص حافظ قائد �ل�شب�شي، 
حقيبة  خ�����ش��ر  ت��ون�����ص  ن�����د�ء  �ّن 
����ش��اف��ي��ة �إث���ر �ل��ت��ح��وي��ر �ل����وز�ري 
رئي�ص  �أج���������ر�ه  �ل������ذي  �جل����زئ����ي 

�حلكومة �لخري.
�ّن ند�ء    ولحظ �ل�شب�شي �لبن 
ت��ون�����ص �أ���ش��ب��ح م��ن �ق���ل �لح���ز�ب 
�حلالية  �حل���ك���وم���ة  يف  مت��ث��ي��ال 
�ل���ربمل���اين  �حل���ج���م  �ىل  ق���ي���ا����ش���ا 
و�ل�شيا�شي للحركة ح�شب ما ورد 
مبوقع  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �شفحته  ع��ل��ى 
�لتو��شل �لجتماعي �لفي�شبوك. 
للحزب  �لتنفيذي  �ملدير  و�شدد    
�حلكومة  �أع�شاء  تعيني  �ن  على 
رئي�ص  م�شمولت  م��ن  و�إق��ال��ت��ه��م 
�حل���ك���وم���ة ب��ح�����ش��ب �ل���د����ش���ت���ور، 
�أك���د �أن م��ك��ان��ة ن��اج��ي جلول  ك��م��ا 

حمفوظة د�خل �حلركة. 
  من جانبه، عّلق �لقيادي بحركة 
�نه  ب�شي�ص،  ب��ره�����ان  تون�ص  ن���د�ء 
ب��ع��د �إق��ال��ة وزي���ر �ل��رتب��ي��ة ناجي 
�لتي  �مل����ر�رة  ج��ل��ول تتعمق ح��ال��ة 
حالة  بفعل  �ل��ن��د�ئ��ي��ون  يعي�شها 
�لعالقة  يف  �ل��و�ق��ع��ة  �لل��ت��ب��ا���ص 
بني ند�ء تون�ص وحكومة �لوحدة 
ي��ر�أ���ش��ه��ا يو�شف  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة 

�ل�شاهد.
�لعري�ص  ع��ل��ي  ك�����ش��ف  ح���ني    يف 
�لنه�شة،  ح���رك���ة  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب 
�ل�شاهد  ي��و���ش��ف  �ن  �ل���ث���الث���اء، 
�لنه�شة  �ع��ل��م  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ص 
ناجي  �لرتبية  وزي��ر  �قالة  بقر�ر 
جلول ووزيرة �ملالية ملياء �لزريبي 
ق��ب��ل �لع����الن �ل��ر���ش��م��ي ع��ن هذ� 

�لقر�ر.

تهم  ع���دة  ب�شبب  �ل���ش��ت��ق��ال��ة،  ع��ل��ى 
بالتحر�ص �جلن�شي.    ��شتثناء �آخر 
يف هذ� �لعامل �لذي يكرهه تر�مب، 
بريتبارت  �مل��ت��ط��رف  �ليمني  م��وق��ع 
�شتيف  رئي�شه،  �أ���ش��ب��ح  �ل���ذي  ن��ي��وز، 
يف  ت��ر�م��ب  م�شت�شاري  كبري  ب��ان��ون، 

�لبيت �لأبي�ص.
عن لونوفال اوب�ضرفاتور 

الفرن�ضية

�لنتهازيون..  ينه�شه  روح  ب��ال 
�ل��ي��وم ح��زب �ل��ن��د�ء م��وج��ود لكن 

على �لورق فقط.
�لنه�شة  وزر�ء  ب��ع�����ص  وت���اب���ع    
�إنكار  ي�شتطيع  �أح��د  ول  فا�شلون 

التمثيلية الأ�ضعف
  ي�شار �ىل �نه مل ي�شدر عن حزب 
عن  ر�شمي  ب��ي��ان  �أي  تون�ص  ن���د�ء 
�ح��د وزر�ئ����ه يف �حلكومة،  �ق��ال��ة 
تدوينتني  ع��ل��ى  �لم����ر  و�ق��ت�����ش��ر 

�ل��د�ع��ي��ة لإق��ال��ت��ه و�أن���ه���م مينون 
لهم  ي�شمح  وزير  بتعيني  �أنف�شهم 
بال�شتحو�ذ على �أجيال من �أبناء 

تون�ص.
�إق���ال���ت���ه  �أن  ج����ل����ول  و�أو�������ش������ح    

خالفا  مت�شامنون  لكنهم  ذل��ك 
حل���زب ن���د�ء ت��ون�����ص، م�����ش��ري� �إىل 
�أن �لنه�شة كّبلت م�شروع ��شالح 
�ع�شائها  ب��ع�����ص  و�أن  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لنقابية  �ل��ت��ح��رك��ات  يف  ���ش��ارك��و� 

مت�شائال  �ل��ن��ق��اب��ات،  �ح��ت��ج��اج��ات 
تخ�ش�ع  حكوم��������ة  ق��ي��م��ة  “ما 
�أ�شا�شيتني؟”  ن��ق��اب��ت��ني  لإر�دة 
منتهى  يف  “�أمر  ذل��ك  �أن  متابعا 

�خلطورة«.

رمّب����ا مّت���ت ل��و���ش��ع ح��د لل�شغط 
رئي�ص �حلكومة من  �مل�شّلط على 
�تفاق  ل��وج��ود  �أو  �ل��ن��ق��اب��ات  ق��ب��ل 
�ل�ش�������اهد  ي��و���ش��ف  ب���ني  ����ش���ري 
وجتميد  لإق��ال��ت��ه  �ل�شغل  و�حت���اد 

•• الفجر – خرية ال�سيباين

    تعترب �لقو�نني �حلامية حلرية 
�شوكة  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لتعبري 
يف خ��ا���ش��رة دون��ال��د ت��ر�م��ب، متنعه 
م����ن م���ق���ا����ش���اة �ل�������ش���ح���ف �ل���ت���ي ل 
لذلك  �شحيحا.  يعتربه  م��ا  تكتب 
�نكّب �لبيت �لأبي�ص على �لنظر يف 

�إمكانية تغيري هذه �لقو�نني.
�أي بي �شي     ورد� على �شوؤ�ل لقناة 
�ملا�شي،  �ب���ري���ل  م���ن  �ل���ث���الث���ني  يف 
مكتب  مدير  بريبو�ص   رين�ص  ��شار 
�لبيت  �ن  �لم����ري����ك����ي،  �ل���رئ���ي�������ص 
جوهرية  تعديالت  يدر�ص  �لبي�ص 

يف قو�نني �لت�شهري.
�ىل  ت����وؤدي  �أن  �أو  تنجز  �ن  وق���ال     
وجهة ما، فاإنها تبقى حتت �لدر�ص. 
ومن وجهة نظره، يجب �أن تتحّمل 
�لأنباء م�شوؤولية  �ل�شحف ووكالت 
بها  تنقل  �ل��ت��ي  �لطريقة  ع��ن  �أك���رب 

�لأخبار.

تك�ّضب
���ش��ي��ك��ون م���ن �ل�����ش��ع��ب ت��غ��ي��ري هذه 
�لقو�نني، لحظت �شي �ن �ن، لأنها 
تختلف من ولية �إىل �أخرى، ولي�ص 
هناك قانون �حتادي ينطبق. و�حلد 
م��ن ح��ري��ة �ل�����ش��ح��اف��ة، ق��د يتطلب 

تعديال للد�شتور.
    لقد �أ�شبح �لّتهّجم على �ل�شحافة 
من ط��رف دون��ال��د تر�مب و�إد�رت���ه، 
دورّي��ا حّد �ل��ّروت��ني، و�شبق �ن طرح 
�حلملة  خ��الل  �جل��م��ه��وري،  �ملر�شح 
قو�نني  تغيري  �مكانية  �لنتخابية، 

�ل�شحافة. 
    يف فرب�ير 2016، �أعلن �أن��ه �إذ� 
�لت�شهري،  قو�نني  ملف  �شيفتح  ف��از 
�لإعالم  و�شائل  تعّمدت  ما  �إذ�  حتى 
ورهيبة  ���ش��ل��ب��ي��ة،  م����ق����الت  ك���ت���اب���ة 
وربح  م��ق��ا���ش��ات��ه��ا  ميكننا  وب��اط��ل��ة، 

�لكثري من �ملال.
    وغ��ال��ب��ا م��ا �ع��ت��م��د ت��ر�م��ب هذ� 
�خلطاب، خا�شة �شد د�ّبته �ل�شود�ء، 
نيويورك تاميز : �لفا�شلة نيويورك 
تاميز، هي عار على قطاع �لإعالم، 
�نها ت�شيء يل منذ عامني، هل يجب 

تغيري قو�نني �لت�شهري؟ .
     �ل�شبت 29 �أبريل، �ختار تر�مب 
تفادي ع�شاء �ملر��شلني، �لذي ي�شارك 
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  رئي�ص  ع��ادة  فيه 
بولية  ه���اري�������ش���ب���ورغ  يف  ل���ي���ن���ّظ���م، 
لالحتفال  �ج��ت��م��اع��ا  ب��ن�����ش��ل��ف��ان��ي��ا، 

مبئويته يف �لبيت �لأبي�ص. 
وم���ن ه��ن��اك �أط��ل��ق ه��ج��وم��ا جديد� 
و�تهمها  �لإع���������الم،  و����ش���ائ���ل  ����ش���د 

فرن�شا تعترب �شيا�شة 
ترامب متقلبة

•• باري�ض-اأ ف ب:

�لفرن�شي  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  �أ���ش��ار 
ج��ان م��ارك �آي��رول��ت �م�ص خالل 
�ىل  �لفرن�شية  للحكومة  �جتماع 
تقلبات �لرئي�ص �لأمريكي دونالد 
تر�مب، و�عترب �نه يو�جه م�شاكل 
يف ت��ط��ب��ي��ق م���ا �ع��ل��ن ع��ن��ه خالل 
ح��م��ل��ت��ه �لن��ت��خ��اب��ي��ة، ح�����ش��ب ما 
نقل عنه �ملتحدث با�شم �حلكومة 

�شتيفان لوفول.
�آيرولت ح�شب ما نقل عنه  وق��ال 
�لفرن�شي  �حل���ك���وم���ي  �مل���ت���ح���دث 
حاليا  �لأمريكي  �لرئي�ص  يو�جه 
تطبيق  يف  �مل�������ش���اك���ل  م����ن  ع������دد� 
�حلملة  خ������الل  ع���ن���ه  �ع����ل����ن  م����ا 

�لنتخابية.
�ن تقلبات  �لقول  بالإمكان حتى   
بع�ص  �ىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ح�����ش��ل��ت 
�مل�شائل  يف  خ�شو�شا  �ملو�شوعات 
�لدولية مثل �حللف �لأطل�شي �و 

�أوروبا.
�آي���رول���ت �ن ت��ر�م��ب وبعد  وت��اب��ع 
بح�شول  رغ��ب��ت��ه  ع���ن  �أع�����رب  �ن 
ب���ري���ك�������ش���ت ����ش���ام���ل ع������اد �ل���ي���وم 
�مل�شروع  لتعزيز  ب��احل��اج��ة  ليقر 

�لأوروبي .
رو�شيا  �ىل  “بالن�شبة  و�أ����ش���اف 
ن�����ر�ه ي���ب���دي �ل��ك��ث��ري م���ن �حلذر 
�لو�شع  ع��ل��ي��ه  ك����ان  م��ق��ارن��ة مب���ا 
�لأبي�ص  �لبيت  �ىل  بعيد و�شوله 
يف  �ل��ن��ز�ع  �ىل  بالن�شبة  خ�شو�شا 

�شوريا.
و�����ش���اد �آي����رول����ت، ح�����ش��ب م���ا نقل 
بربغبة  �حلكومي،  �ملتحدث  عنه 
تر�مب باإرجاء �لنز�عات �لتجارية 

�ىل وقت �آخر .
تطبيق  �ن  �ل���ق���ول  �ىل  وخ��ل�����ص 
يبقى  �ملناخ  حول  باري�ص  �تفاقية 

مو�شع ترقب لفرن�شا .

برف�ص و�شع قائمة طويلة حت�شي 
قانونا   28 ت�شمل  �ل��ت��ي  �إجن���از�ت���ه 
وتفاوؤل  ق��وي��ة،  وح����دود�  ت�شريعيا، 

عظيما«!

»رئي�س ل يفقه الد�ضتور«
وي������رى ك������ارل ب���رين�������ش���ت���اي���ن، �أح����د 
ف�شيحة  ك�شفو�  �لذين  �ل�شحفيني 
�شقوط  �إىل  �أدى  )مم���ا  ووت��رغ��ي��ت 

وللتفكري �لنقدي.    غري �أّن للرئي�ص 
�لأمريكي، بع�ص �ملبجلني يف و�شائل 
�أور�ي���ل���ي، مقدم  بيل  �لإع����الم، مثل 
نيوز،  فوك�ص  على  �لنجم  �ل��رب�م��ج 
�لذي يد�فع عنه تر�مب با�شتماتة. 
و�ج�������رب جن����م �ل����ق����ن����اة، م����ع ذل����ك، 

جتاه  ت��ر�م��ب  لهجة  �ن  ن��ي��ك�����ش��ون(، 
رئي�ص  ل��دي��ن��ا   : ���ش��اّم��ة  �ل�����ش��ح��اف��ة 
تاريخ  وي��ج��ه��ل  �ل��د���ش��ت��ور،  يفهم  ل 

و�شائل �لإعالم. 
من حقه �ن نحرتمه كرئي�ص منتخب 
للوليات �ملتحدة، ولكن ل يعني هذ� 

����ش��د�ء، ونطرح  ن��ك��ون  �أن  ُي��ف��رت���ص 
ول�شت  �ل�����ش��ع��ب��ة،  �لأ����ش���ئ���ل���ة  ع��ل��ي��ه 
فكلما  �شيفهمها.  �أن���ه  م��ن  م��ت��اأك��د� 
�لمر  كان  كلما  لنا،  �شفعه  ز�د من 
�أعتقد..  م��ا  على  �لبلد،  لهذ�  �أ���ش��و�أ 
وهذ� �شيء حلرية تدفق �ملعلومات، 

يكذب،  عندما  وُي���د�ن  ب��ه  ُي�شّهر  �أل 
رئي�ص  �ن.     ويعترب  �ن  ل�شي  ق��ال 
تاميز،  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  حت��ري��ر 
دين باكيه، تعليقات برييبو�ص �مر� 
يجعل  ت��ر�م��ب  �أن  ويعتقد  خ��ط��ري�، 
�للكمات.  كي�ص  �لإع��الم  و�شائل  من 

اتهم النه�ضة بامل�ضاركة يف اقالته:

ناجي جّلول: هناك وزراء اأوىل بالإقالة.. ونداء تون�ض انتهى

يتهمها بالإ�ضاءة اإليه وتزييف الوقائع:

ترامب: تغيري الد�شتور من اجل مقا�شاة ال�شحافة

ال�ضب�ضي البن: نداء تون�س من 
اأ�ضعف الأحزاب متثيال يف احلكومة

يو�ضف ال�ضاهد اأعلم النه�ضة 
بقرار اإقالة وزيري الرتبية واملالية

 كارل برين�شتاين: من حقه ان يحرتم كرئي�ض منتخب ولكن ل يعني هذا األ ُي�شّهر به عندما يكذب

دين باكيه: 
كلما زاد من 
لنا،  �ضفعه 
ــان  ــمــا ك كــل
اأ�ضواأ  المر 
البلد لهذا 

من  �ــضــيــكــون 
ال�ضعب تغيري 
هذه القوانني 
لأنها تختلف 
مـــــن وليـــــة 
اأخــــرى اإىل 

الهدف من تغيري القوانني ك�ضب الكثري من املال

هرب من �لعالميني ليعقد �جتماعا عاما

جنم تر�مب وفوك�ص نيوز �جرب على �ل�شتقالة رين�ص بريبو�ص.. �شنغري �لقو�نني

�ل�شب�شي �لبن  يتح�شر على متثيلية �لند�ء يف �حلكومة

كارل برين�شتاين: رئي�ص ل يفهم �لد�شتور

�لوزير �ملغادر و�لوزير �جلديد للرتبية
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العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1300  جتاري جزئي
وحلويات  �شوب  ك��ويف  �متو�شفري  بروفن�شال  1-لن��و�زي��ت   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملو�د  لتجارة  هاو�ص  جرين  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م 
�ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  ذ.م.م  �لغذ�ئية 
جل�شة  لها  وح��ددت  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  دره��م   )7745( وق��دره  مببلغ  عليها 
 Ch 1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30 �ل�شاعة    2017/5/9 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1197  جتاري جزئي
�لقامة  حم��ل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  �نرتنا�شيونال  ك��ي  �ت�ص  1-�ي   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق����ام  ق��د  �������ص.ذ.م.م  �ل��ب��ن��اء  مل��ق��اولت  �لنه�شة  �شفا  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا 
للمدعية مع  درهم   )491.773( مبلغ  بدفع  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�ل�شد�د  متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لتاأخريية  �لقانونية  �لفائدة 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  �لر�شوم  و�ل��ز�م 
2017/5/10  �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/828  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شركة �شي�شتم لالن�شاء�ت �ص.ذ.م.م 2- فادي حممود �شهاب 
�لدين 3- ناجي حممود �شهاب �لدين جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �لبنك 
�لعربي �ملتحد وميثله : موزة عبيد ربيع �خلظر قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مببلغ وقدره )94.835.517 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق:2015/4/21 وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها 
 Ch 1.C.15 جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/5/9 �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/721  مدين جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �شوري�ص كومار  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ وقدره  هوجتند تولر�م قد 
)59449 دره���م( و�ل��ف��ائ��دة و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف.  وح���ددت لها جل�شة يوم 
�لثنني �ملو�فق 2017/5/29   �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�شور 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/687  جتاري كلي
�غارو�ل  ر�م كومار  �غ��ارو�ل بن  بر�ديب  ���ص.م.ح )ذ.م.م.م( 2-  ��شبيت  ��شيا  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
�شتيل  �آر  �يه جي   -5 ليمتد  ��شبيت  كوتيد  ��شيا كولور   -4 �أج��رو�ل  ر�م كومار  �أج��رو�ل  فيكا�ص   -3
�شرتي�ص بر�يفت ليمتد جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك دبي �لتجاري ���ص.م.ع وميثله 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم  : ر��شد حممد �شعيد بوج�شيم  قد 
بالتكافل و�لت�شامن مببلغ وقدره )30.000.000 درهم( مع �لفائدة بن�شبة 9% من تاريخ �ل�شتحقاق 
يف:2017/2/23 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة .   وحددت لها جل�شة يوم 
�لثنني �ملو�فق 2017/5/15 �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/311  جتاري كلي
ب��ر�ون �جن��ريجن ج��از توربني ليمتد 2- دينكون  �ملدعي عليه / 1- ج��ون  �ىل 
ويل�شون 3- برو�ص �شتيفن�شور ر�شك ماجنمنت ليمتد جمهويل حمل �لقامة 

مبا �ن �ملدعي/ماهتاب جو�شتار �نرتنا�شيونال م.ح.ح
وميثله:عبا�ص م�شتت فندي �ملالكي .

�لدعوى  ب��ت��اري��خ:2017/5/1 يف  �ملنعقدة  ق��ررت بجل�شتها  �ملحكمة  بان  نعلمكم 
�لدعوى  يف  �ملنتدب  �خل��ب��ري  �ل�شيد  تقرير  ب���ورود  �خ��ط��ارك��م  �ع���اله  �مل��ذك��ورة 
وق��د حت���ددت جل�شة ي��وم �لرب��ع��اء �مل����و�ف����ق:2017/5/10 �ل�����ش��اع��ة:09:30 �ص 

بالقاعة:ch2.E.22 للتعقيب على �لتقرير.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1235  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-  جمعه ح�شن �لظاهر  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد  �شانكر�ن  بن  ر�جي�ص مانادي  �ملدعي/ 
و�مل�شاريف.   و�ل��ر���ش��وم  �ل��ف��ائ��دة  م��ع  دره��م   )4500( وق���دره  مببلغ  �ملطالبة 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2017/5/9   �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�   Ch 1.C.13
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       اإنذار عديل بالن�سر
    رقم 2017/2752     

املنذر : تريومف بورد  ايه. ا�س 
املنذر اليه : فيا تك  �س م ح 

الكاتب العدل    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       اإنذار عديل بالن�سر
    رقم 2017/2755     

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : �ضوراب جويال دهارم بال جويال - هندي اجلن�ضية 

الكاتب العدل    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأكادميية نادي الإمارات ت�شت�شيف حما�شرة ثقافة احرتام القانون
�لريا�شي  �لثقايف  �لإم���ار�ت  ن��ادي  �أكادميية  ��شت�شافت 
لكرة �لقدم �أم�ص حما�شرة تثقيفية للتعريف بربنامج 
وذلك  �لد�خلية  وز�رة  مع  بالتعاون  �لريا�شيني  توعية 
بطي  �أحمد  ر��شد  بح�شور  بالنادي،  �لأكادميية  مبقر 
م�شرف  �لإم���ار�ت  ن��ادي  �إد�رة  جمل�ص  ع�شو  �ل�شام�شي 
ع�شو  �لبلو�شي  كرم  �لعزيز  وعبد  �ل�شنية  �ملر�حل  عام 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة و�لأج���ه���زة �لإد�ري�����ة 

و�لفنية ولعبي �أكادميية كرة �لقدم.
مت �ل��ت��ط��رق خ����الل �مل��ح��ا���ش��رة �ل���ت���ي ق��دم��ه��ا �مل����الزم 
ر��شد  �شيف  �أول  و�مل����الزم  خمي�ص  حممد  جا�شم  �أول 
بوز�رة  �ل��ق��ان��ون  �ح���رت�م  ثقافة  مكتب  م��ن  �لهند��شي 

و�لقانون  و�لريا�شة  �لقانون  �حرت�م  لثقافة  �لد�خلية 
�ل�شائعة يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة و�جل���ر�ئ���م  و�ل��ق��ي��م و�لأخ�����الق 

�ملجال �لريا�شي.
�لريا�شيني مبخاطر �جلر�ئم  �أهمية توعية  و�أكد�على 
�ل�شائعة يف �ملجال �لريا�شي، و�أنو�عها وم�شبباتها وهي 
بالن�شبة  ولكن  لالعبني  فقط  لي�شت  مهمة  معلومات 
�لطريق  ه��ي  �ل��ت��وع��ي��ة  ه���ذه  و�أن  �ل��ري��ا���ش��ي��ني  جلميع 

�ل�شليم و�لأف�شل للتعامل مع خماطر هذه �جلر�ئم.
وقد نالت �ملحا�شرة ��شتح�شان �لالعبني �لذين جتاوبو� 
مع �ملحا�شرين ب�شكل كبري مما �أثرى �ملحا�شرة وكانت 

عن�شر جناح كبري.

فتح باب الت�شجيل للم�شاركة يف �شباق القفال 27 اليوم
حارب: نتوقع م�ضاركة كبرية واإعالن القائمة النهائية الأربعاء

ويف مقدمتها جهاز حماية �ملن�شات 
�حليوية و�ل�شو�حل )قيادة �ل�شرب 
ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة  �ل��ر�ب��ع( 
و�لقيادة  �إد�رت���ه���ا  مبختلف  دب���ي 
و�لإد�رة  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة 
بدبي  �مل�������دين  ل����ل����دف����اع  �ل����ع����ام����ة 
وم��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي ل���الإع���الم  )قناة 
دبي �لريا�شية( وموؤ�ش�شة �أبوظبي 
وهيئة  ي����اأ�����ص(  )ق����ن����اة  ل����الإع����الم 
)�لعمليات  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق 
�لبحرية( وموؤ�ش�شة دبي لل�شياحة 
و�لت�شويق �لتجاري و�إد�رة �ليخوت 
�لأمريية  وهيئة �لبيئة و�ملحميات 

�لطبيعية يف �ل�شارقة.
ودع�����ا ح�����ارب ك���ل �ل���ر�غ���ب���ني من 
�مل�������الك و�ل�����ن�����و�خ�����ذة و�ل���ب���ح���ارة 

�إغالق باب �لت�شجيل يوم �لثالثاء 
�إىل  مبكر�  للتوجه  وذل���ك  �ملقبل 
جزيرة �شري بونعري مكان �لبد�ية 

و�نطالقة  �ل�شباق �لكبري.
موؤكد�  ح��دي��ث��ه  ح�����ارب  و�خ���ت���ت���م 
على  ت��ع��م��ل  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن 
ت��ن��ف��ي��ذ ت���وج���ي���ه���ات ����ش���م���و ر�ع����ي 
�أف�شل  يف  �ل�شباق  باإقامة  �حل��دث 
لإجناح  �لفر�ص  و�إتاحة  �لظروف 
�أن  �ل���ت���ظ���اه���رة �ل���ك���ب���رية م��ب��ي��ن��ا 
ت��ق��وم مبر�قبة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
ح��ال��ة �لبحر و���ش��رع��ات �ل��ري��اح يف 
�جل  من  �ملقبلة  و�ل�شاعات  �لأي��ام 
�طالع ومتابعة كل �لتفا�شيل من 
�جل حترك قو�فل �مل�شاركني نحو 
��شتعد�د�  ب��ون��ع��ري  ���ش��ري  ج���زي���رة 
�شباق  يف  �لكبرية  �مللحمة  لإح��ي��اء 

�لقفال.

تطوير  على  �شموه  ح��ر���ص  م��دي 
�ملوروث �حل�شاري و�ملحافظة على 

ما�شي �لآباء و�لأجد�د.
وثمن م�شرف �حلدث دور �لدو�ئر 
�لوطنية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 

�إج������ر�ء�ت  ����ش��ت��ك��م��ال  ���ش��رع��ة  �إىل 
�ل�شباق  يف  للم�شاركة  �لت�شجيل 
و��شتالم  �ل�شروط  كافة  و��شتيفاء 
كر��شة �للو�ئح و�لتعليمات و�إنهاء 
باإجاز�ت  �ملتعلقة  �لإج��ر�ء�ت  كافة 
�لوثائق  ك���ل  ت��وف��ري  م���ع  �ل��ت��ف��رغ 
�مل��ط��ل��وب��ة �إح�����ش��اره��ا ����ش���و�ء� تلك 
كل  يف  �مل�����ش��ارك  بالطاقم  �ملتعلقة 

�شفينة �أو �ملحمل �أو قارب �لقطر.
وط��ال��ب م�شرف ع��ام �حل���دث من 
�لو�رق  �����ش���ط���ح���اب  �مل�������ش���ارك���ني 
و�شور  باملحمل  �خلا�شة  �لثبوتية 
�ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة وم��ل��ك��ي��ة قارب 
باأ�شماء  ���ش��ام��ل  وك�����ش��ف  �ل��ق��ط��ر 
جميع �لطاقم وجهات عملهم من 
�أذون���ات  ومنحهم  �لت�شجيل  �ج��ل 
�ملعتمدة  �ل��ر���ش��م��ي��ة  و�لإج���������از�ت 
موعد  ق��ب��ل  �ملنظمة  �للجنة  م��ن 

ر�عي  �شمو  م��ن  �ملتو��شل  �ل��دع��م 
للتطور  حقيقي  م��رت��ك��ز  �حل���دث 
تاأ�شي�شه عام  لل�شباق منذ  �مل�شتمر 

1991.
ع��ب��د �هلل حارب  وح��ر���ص حم��م��د 
دبي  ن�����ادي  �إد�رة  جم��ل�����ص  ع�����ش��و 
�لدويل للريا�شات �لبحرية �ملدير 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي م�����ش��رف ع����ام �حلدث 
�إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  توجيه  على 
ب���ن ر��شد  ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن 
وزير  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �آل مكتوم 
�لدعم  على  �ل�شباق  ر�ع��ي  �ملالية 
�لتي  �لكرمية  و�لرعاية  �ملتو��شل 
منذ  �ل�شباق  ��شتمر�ر  يف  �أ�شهمت 
ع��ام 1991 وو���ش��ول��ه �ل��ي��وم �إىل 
يوؤكد  �ل���ذي  �لأم����ر   27 �لن�شخة 

ب��ت��و�ج��د وح�����ش��ور م���ا ي�����ش��ل �إىل 
مياه  ع���ر����ص  يف  ف�����رد�   5000
�مللحمة  ه�����ذه  لإح�����ي�����اء  �خل���ل���ي���ج 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة وه���ذ� ي��وؤك��د �حلر�ص 
�مل�����ش��ارك��ة يف هذه  �ل�����ش��دي��د ع��ل��ى 
�ل��ت��ظ��اه��رة �ل��ب��ح��ري��ة ح��ي��ث و�شل 
�لن�شخة  يف  �مل�شاركة  �ملحامل  عدد 
53 قاربا بينما و�شل  �إىل  �لأوىل 
 120 �ملا�شية  �لن�شخة  يف  �ل��ع��دد 

�شفينة.
�ل�شباق  ي��ج��م��ع  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
�شوف  �شفينة   100 عن  يزيد  ما 
بنامو�ص  �ل����ف����وز  ع���ل���ى  ت��ت��ن��اف�����ص 
ي�شل  و�ل�������ذي  �ل���ك���ب���ري  �ل�������ش���ب���اق 
جم���م���وع ج����و�ئ����زه �ل�������ش���ب���اق �إىل 
�شكل  ح��ي��ث  دره�����م  م���الي���ني   10

ل�شباق  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع��ل��ن��ت 
لل�شفن  �ل�شابع و�لع�شرين  �لقفال 
قدما   60 �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�������ش���ر�ع���ي���ة 
ورعاية  بدعم  �شنويا  يقام  و�ل��ذي 
كرمية من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
وزير �ملالية عن فتح باب �لت�شجيل 
�ل�شباق  يف  �مل�شاركة  يف  للر�غبني 
�لنادي �عتبار�  وذلك يوميا مبقر 
م��ن �ل��ي��وم �خل��م��ي�����ص  وح��ت��ى يوم 
�إغ��الق باب  �لأرب��ع��اء �ملقبل موعد 
�ل�شفن  قائمة  و�إع���الن  �لت�شجيل 

�مل�شاركة يف �حلدث.
و�ملرتقب  �لكبري  �ل�شباق  وينطلق 
�جل�������اري من   13 �ل�������ش���ب���ت  ي�����وم 
ب���ون���ع���ري يف عمق  ����ش���ري  ج����زي����رة 
�لنهاية  خ���ط  وب����اجت����اه  �خل��ل��ي��ج 
ق��ب��ال��ة ���ش��و�ط��ئ دب���ي ح��ي��ث يزيد 

 50 ع��ن  �ل�شباق  م�شافة  �إج��م��ايل 
م��ي��ال ب��ح��ري��ا ت�����ش��م��ل �مل�����رور على 
جزيرة �لقمر )نيوه بن حنظول( 
�لأول  �لنهاية  خ��ط  تعترب  و�ل��ت��ي 
وحتت�شب فيه �لنتائج يف حال عدم 
�لنهاية  خط  �إىل  �ملحامل  و�شول 
كما مينح �خلم�ص  كان  �شبب  لأي 
�إليها كوؤو�شا يف  �لأو�ئل �لو��شلني 

حفل �لتتويج.
مهرجاناً  �ل���ق���ف���ال  ���ش��ب��اق  وُي���ع���د 
تر�ثياً ينتظره �شباب �لوطن بفارغ 
�أجد�دهم  �رت��ب��ط  �ل��ذي��ن  �ل�����ش��رب 
و�آباوؤهم بهذ� �ملوروث منذ �شنو�ت 
لي�شت بالق�شرية و�لذي يحمل يف 
فتجد  �مل��ع��اين  م��ن  �لكثري  طياته 
�لأ�شرة  �إف���ر�د  جميع  �شباق  كل  يف 
�لأمر  �ل�شغري  وحتى  �لكبري  من 
�لذي حول �لتظاهرة �إىل كرنفال 

�ل��ري��ا���ش��ات لإت���اح���ة �ل��ف��ر���ش��ة لأك���رب ع���دد م��ن �لريا�شيني 
�مل�شاركة يف هذه �لبطولت، حيث ي�شتمر �لت�شجيل يف بطولة 
مايو   18 �خلمي�ص  ي��وم  حتى  كيلومرت�ت  و10   5 �جل���ري 
كما   ،2017 يونيو   3 ي��وم  �لبطولة  تقام  �أن  على  �جل���اري، 
 75 مل�شافة  �لهو�ئية  �لدر�جات  �شباق  يف  �لت�شجيل  يتو��شل 
كيلومرًت� حتى يوم 25 مايو، ويقام �ل�شباق يومي 10 و11 

يونيو �ملقبل. 
18 مايو،  كما ي�شتمر �لت�شجيل يف بطولة �ملبارزة حتى يوم 
2 يونيو  �إىل  م��اي��و   30 �ل��ف��رتة م��ن  �لبطولة خ��الل  وت��ق��ام 
باب �لت�شجيل يف بطولة حتدي نا�ص  فتح  وتتو��شل   ،2017
�لبطولة  تقام  �أن  على  �جل���اري،  مايو   30 ي��وم  حتى  �لليلي 
للم�شاركة  �لت�شجيل  وي�شتمر   ،2017 يونيو   8 و   1 يومي 
يف بطولة كرة �ل�شلة بالكر��شي �ملتحركة حتى يوم 18 مايو، 
وتقام �لبطولة خالل �لفرتة من 4 حتى 15 يونيو، وتنطلق 
مناف�شات بطولة �لبادل تن�ص �لتي �أغلق باب �لت�شجيل فيها 
28 مايو �جلاري  �لأ�شبوع �ملا�شي تنطلق يوم �لأحد �ملو�فق 

وت�شتمر حتى يوم 15 يونيو �ملقبل.

�ملحرتفني  �شيد�ت،  �لدوليني  رج���ال،  �لدوليني  فئة  ي�شمل 
�شيد�ت،  �ملفتوحة  �لفئة  رج���ال،  �ملفتوحة  �لفئة  �مل��و�ط��ن��ني، 
�ملفتوحة  �لفئة  يت�شمن  �لذي  كيلومرت�ت   5 و�شباق �جلري 
�عتماد فئات بطولة  �شيد�ت، كما مت  �ملفتوحة  و�لفئة  رجال، 
�لدر�جات �لهو�ئية على م�شافة 75 كيلومرًت�، حيث ينق�شم 
�لفئة  رج���ال،  �ملفتوحة  �لفئة  ه��ي:  ف��ئ��ات  �أرب���ع  �إىل  �ل�شباق 

�ملفتوحة �شيد�ت، فئة �لهو�ة �ملو�طنني، وفئة ذوي �لإعاقة.
خم�ص  تت�شمن  �ل��ت��ي  �مل��ب��ارزة  بطولة  ف��ئ��ات  �ع��ت��م��اد  مت  كما 
�ل�شي�ص  �شالح  �ل��رج��ال،  لفئة  �مل��ب��ارزة  �شيف  �شالح  فئات هي 
�شالح  �ل��ف��ت��ي��ات،  لفئة  �مل���ب���ارزة  �شيف  ���ش��الح  �ل���رج���ال،  لفئة 
�ملبارزة  �شيف  �شالح  �ملو�طنني،  �ل��رج��ال  لفئة  �مل��ب��ارزة  �شيف 
حتدي  بطولة  تت�شمن  كما  �ملو�طنات،  �لفتيات  لفئة  �شالح 
�أربع فئات هي: فئة �لفردي رجال، فئة �لفردي  نا�ص �لليلي 
وتت�شمن  �شيد�ت،  �ل��ف��رق  وفئة  رج���ال،  �ل��ف��رق  فئة  �شيد�ت، 
رجال،  �ملفتوحة  �لفئة  فئات هي:  تن�ص ثالث  �لبادل  بطولة 

فئة �ملو�طنني رجال، وفئة �لفرق.
ع���دد من  �لت�شجيل يف  ب���اب  ف��ت��ح  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ت��و����ش��ل 

�عتمدت �للجنة �ملنظمة للن�شخة �خلام�شة من دورة ند �ل�شبا 
�شهر  خ��الل  �لريا�شي  دب��ي  جمل�ص  ينظمها  �لتي  �لريا�شية 
رم�شان �ملبارك حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص جمل�ص دبي �لريا�شي، 

مكافاآت �لبطولت وفئات �لتناف�ص يف كل بطولة.
وتبلغ قيمة �ملكافاآت �لتي �عتمدتها �للجنة �ملنظمة لبطولة 
�أل��ف دره��م، فيما تبلغ  2 مليون و 310  ك��رة ق��دم �ل�شالت 
�ألف   560 و  1 مليون  �لطائرة  �لكرة  قيمة مكافاآت بطولة 
�ألف   458 �جل���ري  بطولة  م��ك��اف��اآت  قيمة  تبلغ  كما  دره���م، 
درهم، وتبلغ قيمة مكافاآت بطولة �شباق �لدر�جات �لهو�ئية 
360�ألف درهًما، وتبلغ قيمة مكافاآت بطولة  75 كيلومرًت�  
�لبادل تن�ص 297 �ألف درهًما، كما تبلغ قيمة مكافاآت بطولة 
�ملبارزة 275 �ألف درهًما، وتبلغ قيمة مكافاآت بطولة حتدي 

نا�ص �لليلي 270 �ألف درهًما.
�لتناف�ص يف  �ملنظمة فئات  �للجنة  �أخرى �عتمدت  ومن جهة 
�شمن  فئات  �شبع  �جل��ري  بطولة  تت�شمن  حيث  �ل��ب��ط��ولت 
نوعني من �ل�شباقات هم: �شباق �جلري 10 كيلومرت�ت �لذي 

اللجنة املنظمة تعتمد مكافاآت وفئات املناف�شة يف دورة ند ال�شبا الريا�شية

الإماراتية اآمنة القبي�ضي بطلة الن�ضخة الأوىل من برنامج اأكادميية ال�ضائقني ال�ضباب لدول جمل�س التعاون اخلليجي

بن �شلّيم: الن�شخة الأوىل حققت جناحًا كبريًا واأهنئ الفائزين وامل�شاركني على جهودهم
جتربة  وك��ان��ت  �ل��دول��ي��ة،  �لبحرين 
�لكثري  تعلمت  بالن�شبة يل.  جديدة 
و�لظهور  �لبدنية  �للياقة  جمال  يف 
تطبيق  على  و�شاأحر�ص  �لإع��الم��ي 
�مل��ر�ح��ل �لقادمة  ه��ذه �خل���رب�ت يف 
م����ن م�������ش���ريت���ي �ل���ري���ا����ش���ي���ة. لقد 
و�أنا  كلياً  تعلم جديدة  كانت جتربة 
فخورة بفوزي بالن�شخة �لأوىل من 

�لربنامج.
�لرئي�شي  �لرتكيز  يتمحور  وبينما 
ح������ول ت���ط���وي���ر وت���ق���ي���ي���م م����ه����ار�ت 
�لر�ليات  ويف  �حللبات  على  �لقيادة 
�لدرو�ص  �أّن  �إّل  ����ش���و�ء،  ح���د  ع��ل��ى 
عنا�شر  �أي�شاً  �شت�شمل  و�لتوجيهات 
�ل�شالمة �لعامة ومهار�ت �لتو��شل 
�لريا�شية  و�مل��و����ش��ي��ع  �لج��ت��م��اع��ي 

�لعلمية �ملهمة. 
ور���ش��ح��ت ك��ل دول���ة ���ش��ائ��َق��ني �إثنني 
و   15 ب�����ني  �أع����م����اره����م����ا  ت���������رت�وح 
�إختبار�ت  ج��رت  وق��د  ع��ام��اً.    21
�لبحرين  ح��ل��ب��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اق��ات 
م���دى  ع���ل���ى   )BIC( �ل����دول����ي����ة 
يف  �ل��ربن��ام��ج،  م��ن  �لأوىل  �ليومني 
وتدريبات  �خ���ت���ب���ار�ت  ج����رت  ح���ني 

�شباقات �لر�ليات يف �شحر�ء دبي.
وت�������ش���ت���م���ر �أن���������ش����ط����ة �أك�����ادمي�����ي�����ة 
�ل�����ش��ائ��ق��ني �ل�����ش��ب��اب ل����دول جمل�ص 
�ل�شباب  لختيار  �خلليجي  �لتعاون 

وتر�شيحهم خالل عام 2018.

�لعربية  و�لإم�������������ار�ت  �ل���ب���ح���ري���ن 
�لن�شخة  ب��ط��ل��ة  وق���ال���ت  �مل���ت���ح���دة.  
�أت���ق���دم  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي:  �آم����ن����ة  �لأوىل 
�لإم�����ار�ت  ل��ن��ادي  �جل��زي��ل  بال�شكر 
للربنامج  ل��رت���ش��ي��ح��ي  ل��ل�����ش��ي��ار�ت 
لختبار  يل  �ل���ف���ر����ش���ة  و�إت������اح������ة 
�شيمكنني  �ل����ذي  �لأم����ر  م��ه��ار�ت��ي، 
ن���ح���و حتقيق  ق����دم����اً  �مل�������ش���ي  م����ن 
�أه����د�يف يف ري��ا���ش��ة �ل�����ش��ي��ار�ت. لقد 
بالقيادة على حلبة  ��شتمتعت كثري�ً 

 )FIA( لالحتاد �لدويل لل�شيار�ت
�لبحريني  �ملنطقة، وهم �لحتاد  يف 
و�لحت������اد   )BMF( ل���ل�������ش���ي���ار�ت 
�ل���ق���ط���ري ل��ل�����ش��ي��ار�ت و�ل����در�ج����ات 
ون������ادي   )QMMF( �ل����ن����اري����ة 
�ل�������ش���ي���ار�ت و�ل�����ش��ي��اح��ة ل���الإم���ار�ت 
 ،)ATCUAE( لعربية �ملتحدة�
“�أكادميية  فعاليات  تعقد  �أن  على 
�ملجل�ص  ل���دول  �ل�����ش��ب��اب   �ل�شائقني 
دول���ت���ي  يف  �خلليجي”  �ل����ت����ع����اون 

�أتقدم  �أن  و�أود  �حرت�فية.  بطريقة 
�لدويل  ل��الحت��اد  �جل��زي��ل  بال�شكر 
�لدعم  ع��ل��ى   )FIA( ل��ل�����ش��ي��ار�ت 
�ملتو��شل ملثل هذه �ملبادر�ت �لتي من 
يف  �ل�شيار�ت  ريا�شة  تطوير  �شاأنها 
ني�شان  �شركائنا  �أ�شكر  كما  �ملنطقة، 
�لر�شتماين  عبد�لو�حد  وجمموعة 

على دعمهم لهذه �ملبادرة. 
وقد مت تاأ�شي�ص �لأكادميية و�إد�رتها 
من قبل مقدمي �لتدريبات �لثالثة 

ب��ت��ع��ري��ف �ل�����ش��ائ��ق��ني �ل�����ش��ب��اب على 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ن��و�ح��ي �ل��ع��م��ل��ي��ة يف 
�أهنئ  �ل�������ش���ي���ار�ت.  ري���ا����ش���ة  ع�����امل 
�ل��ف��ائ��زي��ن وج��م��ي��ع �مل�����ش��ارك��ني على 
جهودهم و�أود �أن �أتقدم بال�شكر لكل 

من �شاهم يف جناح هذ� �مل�شروع.
�مل�شروع  ه���ذ�  ���ش��ل��ّي��م:  ب���ن  و�أ����ش���اف 
ريا�شة  ل��ن��ج��وم  �ل��ط��ري��ق  ���ش��ي��م��ه��د 
�ملنطقة  يف  �مل�شتقبليني  �ل�����ش��ي��ار�ت 
ويتيح لهم �إمكانية تطوير مهار�تهم 

حممد  وق��ال  �لبحرين.  يف  �ملا�شي 
ب��ن ���ش��ل��ّي��م، رئ��ي�����ص �حت���اد �لإم�����ار�ت 
ل��ري��ا���ش��ة �ل�������ش���ي���ار�ت و�ل����در�ج����ات 
�لتنظيمية  �للجنة  ورئي�ص  �لنارية 
ل��ري��ا���ش��ة �ل�������ش���ي���ار�ت و�ل����در�ج����ات 
�لأوىل  من  �لن�شخة  �لنارية: كانت 
�أكادميية �ل�شائقني �ل�شباب  برنامج 
�ل��ت��ع��اون �خلليجي  ل����دول جم��ل�����ص 
ور�شا  �إقباًل  ولق��ت  للغاية  ناجحة 
�شاهمت  حيث  �مل�شاركني،  قبل  م��ن 

�حللبات و�لر�ليات، �شمل �لربنامج 
�جلو�نب  م���ن  �ل��ع��دي��د  �ل��ت��دري��ب��ي 
�لتو��شل  م����ه����ار�ت  م��ن��ه��ا  �ل���ه���ام���ة 
�لج��ت��م��اع��ي و�حل�����ش��ول ع��ل��ى رعاة 

و�لظهور �لإعالمي. 
وجاءت هذه �ملبادرة كم�شروع رئي�شي 
�شمن جدول �أعمال �لجتماع �لأول 
للجنة �لتنظيمية لريا�شة �ل�شيار�ت 
�ل��ن��اري��ة ع��ل��ى م�شتوى  و�ل���در�ج���ات 
مار�ص  �شهر  يف  عقد  �ل���ذي  �خلليج 

�ل�شائقني  “�أكادميية  �خ��ت��ت��م��ت 
�لتعاون  جم��ل�����ص  ل�����دول  �ل�����ش��ب��اب 
يف  �لأوىل  ن�����ش��خ��ت��ه��ا  �خلليجي” 
مايو  �لإمار�ت يوم �أم�ص �لثالثاء 2 

دبي.  يف   2017
�لأوىل  �ل��ن�����ش��خ��ة  يف  �����ش����ارك  وق�����د 
م��ن ب��رن��ام��ج �لأك���ادمي���ي���ة ع���دد من 
�ل�����ش��ب��اب �ل���و�ع���د م���ن ���ش��ائ��ق��ي دول 
�لذين  �خلليجي،  �ل��ت��ع��اون  جمل�ص 
وت��ر���ش��ي��ح��ه��م من  �إخ���ت���ي���اره���م  مت 
ق��ب��ل �أن���دي���ة �ل�����ش��ي��ار�ت يف ك���ل من 
�ل��ب��ح��ري��ن، �ل��ك��وي��ت، ُع���م���ان، قطر، 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية و�لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
وقد فازت �لإمار�تية �آمنة �لقبي�شي 
نادي  ق��ب��ل  م��ن  تر�شيحها  مت  �ل��ت��ي 
دولة  لتمثيل  ل��ل�����ش��ي��ار�ت  �لإم�����ار�ت 
�لإم������������ار�ت �ل���ع���رب���ي���ة �مل����ت����ح����دة يف 
�لربنامج، باملركز �لأول وجاء طالل 
ب�شارة من �لبحرين يف �ملركز �لثاين 
�آل علي يف �ملركز  و�لإم��ار�ت��ي �شعيد 

�لثالث. 
ق��د مت �خ��ت��ي��ار �ل��ف��ائ��زي��ن م��ن قبل 
وذل�����ك وفقاً  م��ع��ت��م��دي��ن  حم��ك��م��ني 
�لبحرين  حلبة  يف  �ل�شباق  لنقاط 
�شحر�ء  يف  �ل��ر�يل  و�شباق  �لدولية 
�للياقة  تقييم  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  دب��ي 

�لبدنية. 
�شباقات  ت��دري��ب��ات  �إىل  وب��الإ���ش��اف��ة 

احلدث ينطلق يوم 13 من ال�ضهر اجلاري برعاية حمدان بن را�ضد

نقطة لتوما�ض يف �شلة وا�شنطن  53
ت��وم��ا���ص رق���م���ا ق��ي��ا���ش��ي��ا �شخ�شيا  �ي���زي���اه  �ل���الع���ب  ح��ق��ق 
بت�شجيله 53 نقطة قاد بها فريقه بو�شطن �شلتيك�ص للفوز 
�لتمديد  بعد   119-129 وي���ز�ردز  و��شنطن  �شيفه  على 
�لثالثاء، يف �لدور �لثاين من �لأدو�ر �لنهائية “بالي �أوف” 

لدوري كرة �ل�شلة �لأمريكي للمحرتفني.
�ملنطقة  نهائي  ن�شف  يف  2-�شفر  بو�شطن  تقدم  وب��ذل��ك، 
 .111-123 �لوىل  ب��امل��ب��ار�ة  ف��از  ك��ان  �أن  بعد  �ل�شرقية 
ويتاأهل �ىل نهائي كل منطقة �لفريق �لذي ي�شبق مناف�شه 

�ىل حتقيق 4 �نت�شار�ت يف �شبع مباريات.
�لربع �لخري،  20 نقطة يف  �ل��ذي �شجل  و�أه��دى توما�ص، 
�جنازه �ىل �شقيقته �شاينا �لتي توفيت يف 15 ني�شان �بريل 

�ملا�شي عن 22 عاما �ثر فقد�نها �ل�شيطرة على �شيارتها.
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اختتام مناف�شات البطولة الودية يف كرة املاء بني ناديي تراث الإمارات واجلزيرة 
�لإمار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  فريقي  �مل��اء بني  كرة  لعبة  �لودية يف  �لبطولة  مناف�شات  �لأول  �أم�ص  �ختتمت 
ونادي �جلزيرة �لثقايف �لريا�شي �لتي �أقيمت حتت رعاية �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل 

�شاحب �ل�شمو رئي�ص �لدولة رئي�ص �لنادي.
من  لعبا   26 م�شاركة   - �أ���ش��و�ط   4 على  �لأن�شطة  �إد�رة  مب�شبح  �أقيمت  �لتي   - �لبطولة  و�شهدت 
�ملنتخب  م��درب  ر�يدوت�ص  نيكول  �ل�شربي  �حلكم  باإ�شر�ف  عاما   18 �شّن  حتت  للناديني  �ملنت�شبني 
تر�ث  ن��ادي  يف  �لتخ�ش�شية  �لأن�شطة  ق�شم  رئي�ص  �حلو�شني  �أحمد  وق��ال  �ملائية.  لالألعاب  �لوطني 
�أق�شى طاقاته  ببذل  لفريقنا  �لتدريبي  �لكادر  تركيز  �إط��ار  ياأتي يف  �لبطولة  تنظيم  �إن   : �لإم��ار�ت 
للو�شول بالفريق لأق�شى درجات �جلاهزية خلو�ص مناف�شات بطولة �لدولة لكرة �ملاء �لتي ينظمها 
27 مايو �جلاري . و�أ�شار �حلو�شني  12 �إىل  �حتاد �لم��ار�ت لل�شباحة وكرة �ملاء خالل �لفرتة من 
�إد�رة �لنادي مما ي�شكل حافز� ملزيد من �جلهد و�ملثابرة  �إىل �أهمية �لدعم �لذي يتلقاه �لفريق من 

و�لتدريبات �ملكثفة لتحقيق نتائج طيبة يف �لبطولة �ملنتظرة .

•• عجمان ـ الفجر 

ملوؤ�ش�شات  �ل��ري��ا���ش��ي  �لحت����اد  ب��ط��ول��ة  �شمن 
��شتطاعت  �ل�����ش��ل��ة،  ك���رة  يف  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
عجمان،  جامعة  يف  �ل�شلة  كرة  فريق  طالبات 
وبعد خو�ص دوري �شر�ص، �نتزع �لفريق �ملركز 
�لثالث يف �لبطولة بعد فوزه يف �ملبار�ة �لنهائية 
على فريق جامعة نيويورك يف �لبطولة �لتي 

�أقيمت على م�شتوى جامعات �لدولة.
وق��د بلغ ع��دد �ل��ف��رق �مل�شاركة �أك��رث م��ن 12 
وتاألقت  �ل��دول��ة،  يف  جامعات  ع��دة  م��ن  فريق 

�ل��ف��ري��ق لينا رو�ب  ب��ق��ي��ادة ك��اب��نت  �ل��الع��ب��ات 
و�ل���الع���ب���ات �مل��م��ي��ز�ت غ���ز�ل���ة �حل�����دق، ولنا 
وعالية  �لكربي،  و�أم��ل  ع�شكر،  ورن��ا  �شرميني، 
ف����رح، ون�شيبة  ع��ل��ي، وح���ن���ان ط���وب���ة، و�أدي������ل 
باكري، وزينب خادم، وميار خالد، وملك يحيى 

جماهد.
ويعود ذلك بعد توفيق �هلل، �إىل �ملجهود �جلبار 
�لكابنت  �لفريق  مدربة  بذلته  �ل��ذي  و�لر�ئع 
�لريا�شية  �لأن�شطة  م�شرفة  �لقطلبي،  منال 
�لطالبات  ومثابرة  �لطلبة،  ���ش��وؤون  عمادة  يف 

�لقوية و�شغفهم �ل�شديد لتحقيق �لن�شر.

جامعة عجمان حت�شد املركز الثالث يف بطولة كرة ال�شلة

الزبري يوا�ضل ا�ضتعداداته مل�ضاركته الأوىل يف �ضباق بور�ضه موبيل 1 �ضوبركب 

فريق »الفي�شل لل�شباقات FZracing« ي�شارك يف �شباق بور�شه �شوبر كب 2017

»اأبوظبي الريا�شي« ينظم غدا 
ال�شباق املجتمعي للدراجات الهوائية

�ملجتمعي  �لوثبة  �شباق  �جلمعة  غد  يوم  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�ص  ينظم 
للدر�جات �لهو�ئية يف م�شمار �لوثبة مل�شافات ترت�وح ما بني 8 كيلومرت�ت 
�أجندة  �شمن  �ل�شباق  ويقام  �لعمرية.  �لفئات  ملختلف  كيلومرت�   78 �إىل 
�لفعاليات �لريا�شية �ملجتمعية ملجل�ص �أبوظبي �لريا�شي لعام 2017 ويف 
�إطار م�شاعيه لن�شر ثقافة ممار�شة �لريا�شة وحتقيق �لتو��شل �لريا�شي 
جلميع �لفئات �ملجتمعية و�لعمل على رفع �مل�شتوى �لثقايف و�لوعي باأهمية 
�لهو�ئية. وقال  �لدر�جات  �لريا�شة ودعم ممار�شة فئات �ملجتمع لريا�شة 
خالد �لقبي�شي مدير م�شروع �أول يف جمل�ص �أبوظبي �لريا�شي �إن تنظيم 
�ل�شباق �ملجتمعي للدر�جات يعك�ص ��شتمر�ر خطط �ملجل�ص �لطموحة لرفع 

م�شتوى �لوعي باأهمية �لريا�شة و�ل�شعي لدعم فئات �ملجتمع.

برئا�ضة �ضلطان بن خليفة بن �ضخبوط اآل نهيان

�شطرجن العني يعقد اجتماعه الأول بعد الت�شكيل اجلديد
ملو��شلة جهود �إد�رة �شوؤون ريا�شة 

�لأذكياء يف مدينة �لعني.
و�أ�شاف �أنه �شيتم مو��شلة تنفيذ 
�ل�شرت�تيجية   �خل��ط��ة  �أه�����د�ف 
�لنا�شئني  ب���ق���اع���دة  ل��ل��ن��ه��و���ص 
وتطوير  ب���ال���ن���ادي  و�ل���ن���ا����ش���ئ���ات 
و�لفني  �لإد�ري  �لعمل  منظومة 
وف������ق روؤي���������ة جم���ل�������ص �أب���وظ���ب���ي 
�ملنظومة  ل��ت��ط��وي��ر  �ل���ري���ا����ش���ي 
�أبوظبي  �إم�������ارة  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
ومو��شلة دعم �ملنتخبات �لوطنية 
من خالل تطوير م�شتوى ونتائج 

لعبي ولعبات �لنادي.

 �أكد �ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن 
�ش�������خبوط �آل نهي������ان يف �لكلم����ة 
�أع�شاء  �إع��ت��ز�ز  عن  �لفتتاحي������ة 
جمل�ص �لإد�رة بالثقة �لتي �أولها 
بن  نهيان  �ل�شيخ  �ش���������مو  �إي��اه��م 
جمل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
باختيارهم  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب��وظ��ب��ي 

�شامل  ���ش��ي��ف  ت��ع��ي��ني  ت���ق���رر   كما 
بوظيفة  �ل�شام�شي  حميد  �شيف 
وعائ�ش���������ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�ب��������ر�ه��������ي��������م ح�����������ش�����ن �����ش����امل����ني 
من�شقة  ب���وظ���ي���ف���ة  �جل������اب������ري 
بالنادي  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل���ل���ج���ان  ع����ام 
. �لد�رة  م��ن جم��ل�����ص   و�مل��ن��ب��ث��ق��ة 

. �خل������ارج������ي������ة  �ل������ب������ط������ولت   يف 
�لكعبي  ���ش��ي��ف  حم��م��د  وم���ن���رية 
رئ�����ي�����������ش�����ة جل������ن������ة �لن���������ش����ط����ة 
 �ل����ث����ق����اف����ي����ة و�لج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة .

رئي�شة  �ل������ه������رم������ودي  وم�����ن�����ى 
و�لتو��شل  �لع���الم���ي���ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
 �لجتماعي و�ملوقع �للكرتوين .

�لمني  �لبلو�شي  ح�شن  و�شعيد   ،
�مل������ايل ورئ���ي�������ص جل���ن���ة �مل����و�زن����ة 
 و�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي .
 و�مل�������ه�������ن�������د��������ص ط���������������ارق ع���ل���ى 
�لفنية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  �ل��ط��اه��ر 
وجل�����ن�����ة ت���ن���ظ���ي���م �ل����ف����ع����ال����ي����ات 
�مل�شاركات  وجل��ن��ة  �ل�شطرجنية 

و�ل���������دك���������ت���������ور ������ش�����ي�����ف ������ش�����امل 
خل�����������ري�����������ب�����������اين �ل������ن������ع������ي������م������ي 
جلن��������ة  رئ��ي�����ص  �لم����ني �ل����ع����ام 
 �ل��ت��م��ي��ز �مل��وؤ���ش�����ش��ي و�ل��ت�����ش��وي��ق .

خلفان  على  عائ�شة   و�لدكتورة 
�مل�شاعد  �ل��ع��ام  �لم��ني  �ل�شام�شي 
و�ل�شعادة  �مل��ب��ادر�ت  جلنة  رئي�شة 

�ل�شر�كات  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص  �لإد�رة 
�ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة و�ل����ع����الق����ات 
و�مل�����ش��ت�����ش��ار حممد   ، �خل���ارج���ي���ة 
�أم��ني ع��ب��د�هلل �ل��زرع��وين �لنائب 
�لد�رة  ل��رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  �ل��ث��اين 
وتقييم  �ل���رق���اب���ة  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص 
. �ل��ق��ان��ون��ي��ة  و�ل���������ش����وؤون   �لد�ء 

�لعني  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����ص  ع��ق��د 
�جتماعه  و�ل�����ش��ط��رجن  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
برئا�شة  �ل���ع���ني  مب��دي��ن��ة  �لأول 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة بن 
�لنادي  �آل نهيان رئي�ص  �شخبوط 
وذلك بعد �لت�شكيل �جلديد �لذي 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  م���ن  ب���ق���ر�ر  ����ش���در 
رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان 
جمل�ص �أبوظبي �لريا�شي �لقر�ر 

رقم 15 ل�شنة 2017.  
ح�شر �لجتماع �ملهند�ص �شلطان 
�لظاهري  �ليبهوين  علي  حممد 
جمل�ص  ل��رئ��ي�����ص  �لول  �ل��ن��ائ��ب 

و�أن  �ل�شتاء،  خالل  هنا  ر�أيناه  �لذي 
�لقيادة بدون خوف كما  يتمكن من 
�عتدنا منه يف كل جولة من بطولة 
حتدي كاأ�ص بور�شه جي تي 3 �ل�شرق 

�لأو�شط. و�أمتنى له حظاً �شعيد�ً.

ذلك  �شيكون  ك��ب،  �شوبر  بور�شه  يف 
وفر�شة  يل،  بالن�شبة  كبري�ً  حتدياً 
خرب�تي  وت��ع��زي��ز  للتعلم  تعو�ص  ل 
ومهارتي على هذ� �مل�شتوى �لدويل. 
�إنه لأمر ر�ئع �أن �أكون على �لطريق 
�ل�شحيح نحو حتقيق �أحالمي، و�أنا 
�لتي  �لأوىل  للجولة  ج���د�ً  مت�شوق 

�شتبد�أ يف 12 مايو يف بر�شلونة.
لروؤية  �أن��ا متحم�ص  و�ل��رت:  و�أ�شاف 
�أدنى  ه��ن��اك  ول��ي�����ص  �ل��ف��ي�����ش��ل،  �أد�ء 
�شعبة  جت��رب��ة  �شتكون  �أن��ه��ا  يف  �شك 
�جليد  �ل�����ش��يء  ل��ه،  بالن�شبة  للغاية 
هو �أن �لفي�شل قد تقابل بالفعل مع 
يتناف�شون  �ل��ذي��ن  �ل�شائقني  بع�ص 
ب��ان��ت��ظ��ام يف ���ش��وب��ر ك���ب م��ث��ل ريان 
كولني، ديالن بريير�، توم �أوليفانت 
يكون  لن  فاإنه  لذ�  فرينز،  وت�شاريل 
ب��ع��ي��د�ً ع��ن �ل��وت��رية على �لإط���الق، 
و�أمتنى �أن يتمكن من تقدمي �لأد�ء 

�لف�شية  ج��ائ��زت��ه  م�����ش��ي��ف��اً  �ل���ع���ام، 
�لتا�شع  �خلليجي  ن�شره  و  �ل�شاد�شة 

يف م�شريته �لناجحة.
�ملو�شم �ملذهل �لذي �شهد  وبعد هذ� 
�أف�شل  ب��ع�����ص  ع��ل��ى  �ل��ف��ي�����ش��ل  ف����وز 
�ملو�هب يف قيادة �ل�شيار�ت من �أوروبا 
يرتقي  �ل��ذي  �ل��وق��ت  ويف  و�ملنطقة، 
�ل�شائقني  م�����ش��ايف  �إىل  �أي�����ش��اً  ف��ي��ه 
حلم  �شي�شتمر  �ملحنكني،  �ملحرتفني 
�أعلى  يف  للتناف�ص  �ل��زب��ري  �لفي�شل 
�لدولية  �ل�شيار�ت  م�شتويات ريا�شة 
�مل��ق��ب��ل م���ع بور�شه  �ل�����ش��ي��ف  خ���الل 

وفريق �شباقات ليخرن.
�ل�شاب:  �ل��ع��م��اين  �ل�����ش��ائ��ق  و�أ����ش���اف 
ب��ع��د ه���ذ� �مل��و���ش��م �لأول �ل��ن��اج��ح يف 
�شيارة كاأ�ص جي تي 3، �أنا فخور جد�ً 
مو��شلة  ع��ل��ى  ل��ق��درت��ي  ومتحم�ص 
ل��ي��خ��رن وفريق  و�ل�����رت  ح��ل��م��ي م���ع 
�أوروبا  يف  و�لتناف�ص  ليخرن  �شباقات 

�ل�شيار�ت هو �شيء تفخر  يف ريا�شة 
روؤيتنا  �أن  و�أع���ت���ق���د  �ل��ب��ط��ول��ة،  ب���ه 
�إىل  ياأتي  �لفي�شل  ل�شائق �شاب مثل 
 5 خ��الل  �شريعاً  ويتطور  �لبطولة 
�إىل  �شهادة  مبثابة  هو  فقط،  �أ�شهر 

�ل�شل�شلة وجميع �ملعنيني.
وكانت بطولة حتدي بور�شه حي تي 
�ختتمت يف  �لتي  �لأو�شط  �ل�شرق   3
مناف�شة  �شهدت  ق��د  �مل��ا���ش��ي  �إب��ري��ل 
�مل�شاركني  �مل��ت�����ش��اب��ق��ني  م��ن  ���ش��ر���ش��ة 
من خمتلف دول �لعامل وحتديد�ً يف 
�ل��دورة 11 و 12 من �ل�شباق �لتي 
��شت�شافتها حلبة �لبحرين �لدولية 
هائل  ح�شد  وح�شرها   1 للفورمال 
من  �ل�شيار�ت  �شباقات  متابعي  من 
�لفي�شل  ��شتطاع  حيث  �لعلم،  حول 
هذ�  و����ش���ط  ح�������ش���وره  ي�����ش��ج��ل  �أن 
�ل�شباق  ل��ي��ن��ه��ي  �ل��ه��ائ��ل  �ل��ت��ن��اف�����ص 
�ل���ر�ب���ع يف �لرتتيب  �مل��رك��ز  حم��ت��اًل 

ج��ي ت��ي 3 �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط منرب�ً 
يف  خربتي  وتطوير  لبناء  يل  ر�ئ��ع��اً 
�ل�����ش��ب��اق، و�أ���ش��ع��ر ب���اأن ق��ي��ادة �شيارة 
كاأ�ص بور�شه جي تي 3 تنا�شب فعلياً 
�أ���ش��ل��وب��ي يف �ل���ق���ي���ادة. ك��ن��ت �أع����رف 
من  �ل��ث��ام��ن  �مل��و���ش��م  يف  �ملناف�شة  �أن 
تي  بور�شه جي  كاأ�ص  بطولة حت��دي 
�شعبة،  �شتكون  �لأو�شط  �ل�شرق   3
ولكني تكيفت �شريعاً وفاجاأت نف�شي 
بالنتائج  �لآخ��ري��ن  �أف��اج��ئ  �أن  قبل 

�لتي حققتها يف وقت مبكر”.
و�ل������رت ليخرن،  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
بور�شه  كاأ�ص  حتدي  ومدير  موؤ�ش�ص 
ج����ي ت����ي 3 �ل�������ش���رق �لأو������ش�����ط، يف 
�لفي�شل  يعترب  �ل�شحفي:  �مل��وؤمت��ر 
كاأ�ص  يقدمه حت��دي  ملا  �شاطع  مثال 
�لأو�شط،  �ل�شرق   3 تي  جي  بور�شه 
�إن تطوير �ملو�هب �لإقليمية �ل�شابة 
م�شتقبلهم  ب��ن��اء  على  وم�شاعدتهم 

�ل�شاب  �ل��ع��م��اين  �ل�����ش��ائ��ق  ����ش��ت��ط��اع 
�لفي�شل �لزبري �أن يقتحم وبجد�رة 
عامل �شباقات �ل�شيار�ت على �مل�شتوى 
»�لفي�شل  فريق  وبتد�شينه  �ل��دويل، 
خالل   ”FZracing لل�شباقات 
منتجع  ��شت�شافه  �شحفي  م��وؤمت��ر 
�أم�ص  �شباح  �جل�شة  بر  �شاجنريال 
�ل���ث���الث���اء ب��ح�����ش��ور ك����ٍل م���ن و�لرت 
ليخرن، موؤ�ش�ص ومدير حتدي كاأ�ص 
�لأو�شط،  �ل�شرق   3 تي  جي  بور�شه 
و�ملعلق  �ل�شحفي  �لنمري  وف��ر����ص 
�ل�شيار�ت  ل�شباقات  �لأول  �لريا�شي 
�إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة   ،1 و�ل����ف����ورم����ال 
�ملحلية  �لإع����الم  و���ش��ائ��ل  م��ن  ح�شد 

و�لإقليمية و�لدولية.
�لإعالن عن �إطالق �لفريق �جلديد 
ت��ز�م��ن م��ع �لإع����الن ع��ن م�شاركته 
خاللها  �شيتناف�ص  و�ل��ت��ي  �ل��ق��ادم��ة 
يف �شباق بور�شه موبيل 1 �شوبر كب، 
 1 �ل��ف��ورم��ال  �شباقات  يتبع  و�ل���ذي 
على نف�ص �حللبات يف كل من �أوروبا 
�جلاري  �ل��ع��ام  م��د�ر  على  و�ملك�شيك 

2017م. 
تعزيز  �إىل  �ل��ف��ي�����ش��ل  يتطلع  ح��ي��ث 
خرب�ته يف �شباقات �ل�شيار�ت �لدولية 
�ل���ذي ق��دم��ه يف  �مل��ذه��ل  ب��ع��د �لأد�ء 
حت�����دي ك����اأ�����ص ب���ور����ش���ه ج����ي ت����ي 3 
�أنهاه حا�شد�ً  �ل�شرق �لأو�شط �لذي 
لقب بطولة بور�شه للنا�شئني لدول 
ولقب  �خل��ل��ي��ج��ي،  �ل��ت��ع��اون  جمل�ص 

�لفئة �لف�شية يف مو�شمه �لأول.
�ملوؤمتر،  خ���الل  �لأول  تعليقه  ويف 
حتدث �لفي�شل �لزبري قائاًل : “لقد 
كانت رحلة مذهلة بالن�شبة يل منذ 
تز�ل  �ملا�شي، ول  �لعام  نوفمرب من 
تتح�شن، بعد �تخاذ �لقر�ر بالنتقال 
3 من  �إىل ���ش��ي��ارة ب��ور���ش��ه ج��ي ت��ي 
�ل�شيار�ت �أحادية �ملقعد، بد�أ م�شاري 
�لح��������رت�يف يف ق����ي����ادة �ل�������ش���ي���ار�ت، 
بور�شه  ك��اأ���ص  �شيارة حت��دي  ووف���رت 
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01921/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00587/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : �خلتال وحمي �لدين للتجارة - �ص ذ م م 
�شبيب  بن  عبد�لو�حد   : �لتنفيذ  طالب  تقدم  حيث   - �لق��ام��ة  حمل  جمهول 

�لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا( 
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليها/ باخالء �لعني وت�شليمها خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�ص 
وباحلالة �لتي كان عليها وقت �لتعاقد

2- �لز�مها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 7.370 درهم بدل �ليجار �مل�شتحق 
للفرتة من 2016/11/10 وحتى 2017/1/16 وما ي�شتجد من تاريخ 2017/1/17 
ب��ر�ءة ذمة عن خدمات  �شهادة  بتقدمي  و�لز�مها  �لفعلي  �لخ��الء  تاريخ  وحتى 

�لكهرباء و�ملياه 
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى  

من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/02353/2017 �سكني ل�سنة 2017 اإيجارات    
�ىل �ملحكوم عليه :خادم ح�شني جولو خان  - جمهول حمل �لقامة

بجل�شتها  حكمت  باملركز  �لإب��ت��د�ئ��ي��ة  �لق�شائية  �للجنة  ب��ان  نعلمكم 
2017/4/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله

ل�شالح /�شيد �شميم �حل�شن �شيد �شرف علي 
حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري :  

برد  عليه  �ملدعي  وبالز�م  �لطرفني  ما بني  �مل��ربم  �ليجار  بف�شخ عقد 
مبلغ وقدره )200.000 درهم( وبالر�شوم و�مل�شاريف. 

�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  با�شم �شاحب  ه��ذ� �حلكم قد �شدر  ك��ان  ومل��ا 
قابل  فهو   ، �حل�شوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم  مكتوم  �ل  ر��شد 
و�إل  �لإع��الن  ن�شر هذ�  تاريخ  �عتبار� من  لالإ�شتئناف خالل 15 يوما 

�شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03011/2017/ جتاري   
�ىل �ملدعى عليه : بالك تايل ماربيل وجري�نيد �شريفي�شز - �ص ذ م م  

مبا �أن �ملدعي : عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية - بن �شبيب �لعقارية �شابقا  
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/03011/2017 /جتاري  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليهما مبلغ )3.676 درهم( كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/10/31 
وحتى 2016/12/13 رغم �خطارهما يف 2016/11/20 عن طريق �لن�شر ميتنعا عن �ل�شد�د

بقيمة 7.800 درهم  بتاريخ 2016/5/10  �لول 880062  �شيكني رقم  له  �ملدعي عليهما حرر�  �ن   - مطالبة مالية 
و�لثاين رقم 880063 بتاريخ 2016/8/10 بقيمة 7.800 درهم جمموعهم 15.600 درهم كقيمة �يجارية وتبني عدم 

وجود ر�شيد لهما وميتنعا عن �شد�د مقابلة
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�ص على غر�مة �رتد�د كل �شيك مبلغ 2500 درهم وقد �رتد عدد )2( �شيك 
دون �شرف ح�شب �ل�شرط �خلا�ص و�لبارز بظهر �لعقد لل�شيكني رقمي �لول 880062 و�لثاين 880063 مببلغ 5000 

درهم و�ي�شا مبلغ 2000 درهم يف حال فتح بالغ وقد مت فتح بالغ رقم 8659/2016 بتاريخ 2016/8/22 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه بدفع 3000 درهم غر�مة رفع دعوى �يجارية

مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�ص )بظهر �لعقد �ل�شرط �خلا�ص( على غر�مة عدم تقدم �ملدعي عليه عن كل 
يوم تاأخري 500 درهم لتجديد �لعقد عن �نتهائه و�ن �لعقد قد �نتهي يف 2016/10/31 وحتى 2016/12/13 لي�شبح 

�جمايل �لغر�مات 22000 درهم ومل يقم �ملدعي عليه بتجديده رغم �خطاره يف 2016/12/10 بالن�شر. 
 مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن ب�شد�د مبلغ 1096 درهم قيمة ما  �شددتها عنها كهرباء ومياه دبي.  

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
�ل�شاعة 3.00م �مام  وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2016/5/9 
لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�ص  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �ل�شابعة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة 
�لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت. 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم ن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03359/2017 �سكني ل�سنة 2017 اإيجارات   

�ملحكوم له طالب �لعالن / عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا( 
�لعنو�ن : �إم��ارة دبي - ديرة - �شارع �بوبكر �ل�شديق - منطقة هور �لعنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - �لبناء )هور �لعنز� بالز�( �لطابق �لثالث - موؤ�ش�شة عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية 
�إم��ارة دبي - دي��رة -  �ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه : ندمي �شيخ حممد عبا�ص �شيخ  - �لعنو�ن : 
منطقة �لرب�حة - خلف مكتب �لت�شالت - بجانب فندق د�نيلو - بناء لون بني  رقم 122-351 

- منطقة �لرب�حة )�ل�شقة رقم 107(  
منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة 2017/4/26 

حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 
�ول : بالز�م �ملدعي عليه �إخالء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�ص

ثانيا : �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي مبلغ 17.100.00 �شبعة ع�شر �لف ومائة درهم ميثل باقي قيمة 
تاريخ  من  �ليجارية  �لقيمة  من  ي�شتجد  ما   2017/4/11 وحتى   2016/8/20 تاريخ  من  �لج��رة 

2017/4/12 وحتى �لخالء �لفعلي بو�قع 36.000 �شتة وثالثون �لف درهم �شنويا
ثالثا : �لز�م �ملدعي عليه بت�شليم بر�ءة ذمة من �لكهرباء و�ملياه

ر�بعا : �لز�م �ملدعي عليه بامل�شروفات. 
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك نعلنكم 

باحلكم متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02110/2017/ جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01356/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : �ك�ص بي �ر �و للتجارة �لعامة - �ص ذ م م
جمهول حمل �لقامة - حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية 

)بن �شبيب �لعقارية �شابقا(
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليه باخالء �ملاجور وت�شليمه للمدعية خايل من �ل�شو�غل
2- بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعية مبلغ �جمايل وقدره )24.115.00 درهم( 
مبلغ  �مل��رجت��ع��ة  �ل�����ش��ي��ك��ات  قيمة  دره����م(   18.000( مبلغ   : �ل��ت��ايل  �لتف�شيل  ع��ل��ى 
)6.115.00 درهم( قيمة �لجرة من 2016/12/9 وحتى 2017/2/9 وما ي�شتجد من 
�جور حتى �لخالء �لفعلي ، و�لز�م �ملدعي عليه بان ي�شلم للمدعية بر�ءة ذمة من 

�ثمان �ملياه و�لكهرباء 
 3- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )5.000 درهم( غر�مة �رتد�د �ل�شيك

4- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى  
تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر  �نكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
�لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية



اخلميس   4   مايو    2017  م   -   العـدد  12011  
Thursday  4   May   2017  -  Issue No   12011

19191919

الفجر الريا�ضي

رونالدو يقرب ريال مدريد من النهائي الأوروبي

•• العني – الفجر

�لرم�شانية  �ل��ع��ني  لبطولة  �لعليا  �ملنظمة  �ل��ل��ج��ة  ع��ق��دت 
�ج��ت��م��اع��ه��ا �ل�������ش���اب���ع م�������ش���اء ي�����وم �لأث����ن����ني �مل���ا����ش���ي بقاعة 
�لقطارة  ف��رع   ���� �لعني  ب��ن��ادي  �لر�شمي  مبقرها  �لجتماعات 
�للجنة  رئي�ص  �لوح�شي  �شامل  بن  عبد�هلل  �لدكتور  برئا�شة 
وح�شور م�شلم �أحمد �ملدير �لتنفيذي للبطولة وعلي م�شري 
م�شت�شار �لبطولة و�لدكتور عادل حلمي علي �شحاتة �مل�شت�شار 
�لفردية  �لأل��ع��اب  ملختلف  �للجان  روؤو���ش��اء  م��ن  وع��دد  �لفني 

على  �لط���الع  وب��ع��د  لعبة.   16 ع��دده��ا  و�ل��ب��ال��غ  و�جلماعية 
�حل�شور  ��شتمع  ر�شمياً  و�عتماده  �ل�شابق  �لجتماع  حم�شر 
�لعليا  �للجنة  رئي�ص  �لبطولة من  �إىل ملخ�ص حول موقف 
جلو�ئز  �ملعتمدة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  حجم  ع��ن  �لإع����الن  يتم  �أن  قبل 
�لفرق �لفائزة و�لأفر�د يف جميع �لألعاب. ومن بني �لقر�ر�ت 
�ل��ت��ي �ت��خ��ذه��ا �لج��ت��م��اع �لإع�����الن ع��ن �مل��وق��ع �لإلكرتوين 
�لر�شمي للبطولة خالل موؤمتر �شحفي �شيعقد خالل �لأيام 
مايو  م��ن   14 ي��وم  ر�شمياً  تد�شينه  و�شيتم  �ملقبلة  �لقليلة 
�جلاري ، وكذلك حتديد موعد فتح باب �لت�شجيل للر�غبني 

يف �مل�شاركة يف �لألعاب �لفردية و�جلماعية و�لطالع على �آلية 
عمل ح�شابات �لبطولة على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي من 
قبل �ل�شركة �ملنفذة C2020. كما �طلع �ملجتمعون على ما 
�ملنفذة حلفلي �لفتتاح و�خلتام  �ل�شركة  مت �جن��ازه من قبل 
بزيارة  للقيام  لالألعاب  �لفنية  �للجان  تكليف  �إىل  بالإ�شافة 
مدى  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  للبطولة  �مل��ع��ت��م��دة  للمالعب  م��ي��د�ن��ي��ة 
جاهزيتها وتوفري كل �لت�شهيالت �ملمكنة �لتي من �ملمكن �أن 
ت�شاهم بقدر كبري يف بلوغ �لنجاح �ملنتظر لهذه �لن�شخة �لتي 

�شتنطلق فعالياتها يف 29 مايو �جلاري

برئا�ضة عبداهلل الوح�ضي

اللجنة العليا ت�شع اللم�شات الأخرية على بطولة العني الرم�شانية لتنطلق اأوىل فعالياتها 29 مايو اجلاري

�تلتيكو مدريد بعد �لوىل  مرمى 
يف ذهاب �لدوري �ملحلي.

رون��ال��دو )32 عاما( رقمه  وع��زز 
دوري  يف  ل�����اله�����د�ف  �ل���ق���ي���ا����ش���ي 
�ب��ط��ال �أوروب����ا ر�ف��ع��ا ر���ش��ي��ده �ىل 
104 �هد�ف بينها هدف يف �لدور 
�لتمهيدي. وهو �ول لعب ي�شجل 

مئة هدف يف �لبطولة.
مي�شي  ليونيل  �لرجنتيني  وياأتي 
�لثاين  �ملركز  يف  بر�شلونة  مهاجم 

بر�شيد 94 هدفا.
كما رفع �لنجم �لربتغايل ر�شيده 
هذ�  �لبطولة  يف  �ه���د�ف   10 �ىل 

�ملو�شم.
لرونالدو  �ل�شابعة  �لثالثية  وه��ي 
�لرقم  فعادل  �لقارية  �مل�شابقة  يف 

�لقيا�شي ملي�شي.

�لي�شرى  �جلهة  من  كرة  مار�شيلو 
�ىل بنزمية فح�شرها �ىل رونالدو 
ف�شددها  ت�شتيتها  يف  �لدفاع  ف�شل 
�لربتغايل قوية يف �لز�وية �ليمنى 

ملرمى �وبالك .
وح�����ش��م رون����ال����دو �ل��ن��ت��ي��ج��ة قبل 
�أ�شاف  حني  دقائق  ب��اأرب��ع  �لنهاية 
ك���رة من  �ذ تلقى  �ل��ث��ال��ث  �ل��ه��دف 
�جلهة �ليمنى من لوكا�ص فا�شكيز، 
م�شافة  من  تابعها  بنزمية،  بديل 

قريبة يف �ل�شباك.
وهي �لثالثية �لثانية على �لتو�يل 
لرونالدو يف �مل�شابقة بعد هاتريك 
يف مرمى بايرن ميونيخ �لملاين يف 
�لنهائي يف م��دري��د بعد  �ي��اب رب��ع 
كما  �ري��ن��ا.  �ليانز  يف  ذهابا  ثنائية 
يف  لرونالدو  �لثانية  �لثالثية  هي 

وجاء بعد ثالث دقائق عرب هد�فه 
كا�شيمريو  ��شتغل  ح��ني  رون��ال��دو 
ك�����رة م����رت����دة م����ن �ل����دف����اع د�خ����ل 
�لطائر  ع��ل��ى  وم����رره����ا  �مل��ن��ط��ق��ة 
وتابعها  �ل���ربت���غ���ايل  ل��ه��ا  �رت���ق���ى 

بر�أ�شه يف �ل�شباك.
لريال،  �خل��ط��رة  �لفر�ص  وت��و�ل��ت 
�ب���رزه���ا ك����رة ر�أ����ش���ي���ة ل���ف���ار�ن �ثر 
�للحظة  يف  �وب��الك  �بعدها  ركنية 
ق���وي���ة  وت���������ش����دي����دة   ، �مل���ن���ا����ش���ب���ة 
�لقائم  من  قريبة  مرت  ملودريت�ص 
رونالدو  م���ن  ومت���ري���رة  �لمي�����ن، 
�ل��ي�����ش��رى �ىل بنزمية  م��ن �جل��ه��ة 
�ملرمى  ف��وق  “�كروباتية”  تابعها 

ب�شنتمرت�ت قليلة.
�مليد�نية  �ل�شيطرة  �تلتيكو  و�نتزع 
يف رب���ع �ل�����ش��اع��ة �لخ���ري ل��ك��ن من 
ع��ل��ى مرمى  ف��ر���ص خ��ط��رية  دون 
ركلة  من  و�ح��دة  با�شتثناء  نافا�ص 
ح�����رة ح�����ش��ره��ا غ���ري���زم���ان فوق 
�ملد�فعني �ىل غودين تابعها عالية 
ع��ن �مل���رم���ى. وخ�����ش��ر ري����ال جهود 
ك���ارف���اخ���ال يف �ل����ث����و�ين �لخ����رية 
��شابة  ب�شبب  �لول  �ل�����ش��وط  م��ن 
منه  ب��دل  نات�شو  و���ش��ارك  ع�شلية، 

مطلع �ل�شوط �لثاين.
�ل�شوط  يف  مهاجما  �تلتيكو  ون��زل 
�لثاين يف ظل تر�جع لعبي ريال، 
با�شر�ك  هجومه  �شيميوين  وع��زز 
و�لرجنتينيان  ت��وري�����ص  ف��رن��ان��دو 
نيكول�ص غايتان و�نخل كوريا بدل 

من غامريو ونيغويز وكار��شكو.
تو�زنه  ��شتعاد  �للقب  حامل  لكن 
�ل���ف���ر����ش���ة  ي����ت����ح  ومل  ب���������ش����رع����ة 
�يقاعه،  لفر�ص  �خلطري  ملناف�شه 
�لثاين  �ل��ه��دف  ����ش��اف��ة  وجن���ح يف 
ع���رب رون���ال���دو ب���ال���ذ�ت ح���ني مرر 

وغابي  نيغويز  و���ش��اول  ك��ار����ش��ك��و 
و�لفرن�شيان  �ل��و���ش��ط،  يف  وك��وك��ي 
�نطو�ن غريزمان وكيفن غامريو 

يف �لهجوم.
وب����د�أ ري���ال �مل���ب���ار�ة ب��ق��وة ف�شيطر 
�شاعة  ن�شف  ط��و�ل  �ملجريات  على 
باأ�ص  ل  ع����دد  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  ح�����ش��ل 
ب���ه م���ن �ل��ف��ر���ص �خل���ط���رة ترجم 
و�حدة منها �ىل هدف عرب هد�فه 

رونالدو.
ل�شحاب  �لوىل  �لفر�شة  وكانت 
د�ين  �خ�������رتق  �أن  ب���ع���د  �لر���������ص 
م���ن �جلهة  �مل��ن��ط��ق��ة  ك���ارف���اخ���ال 
�ليمنى و�شدد كرة �شدها �حلار�ص 
لت�شطدم  م��ن��ه  ف���ارت���دت  �وب����الك 
بنزمية  ك��رمي  �لفرن�شي  باملهاجم 

وتتابع طريقها �ىل خارج �مللعب.
لكن هدف حامل �للقب مل يتاأخر 

و�لكرو�تي  �مل��ق��دم��ة  يف  ورون���ال���دو 
ل����وك����ا م����ودري����ت���������ص و�ل����رب�زي����ل����ي 
كا�شيمريو و�لملاين طوين كرو�ص 
�ل��وي��ل��زي غاريث  و�ي�����ش��ك��و، ب��دي��ل 
وخلفهم  �لو�شط،  يف  �مل�شاب  بايل 
و�ل���ف���رن�������ش���ي  ك�����ارف�����اخ�����ال  د�ين 
ر�مو�ص  و�شريخيو  ف���ار�ن  ر�ف��اي��ل 
�لدفاع،  يف  مار�شيلو  و�ل��رب�زي��ل��ي 
و�ل��ك��و���ش��ت��اري��ك��ي ك��ي��ل��ور ن��اف��ا���ص يف 

حر��شة �ملرمى.
�لرجنتيني  �����ش���رك  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
�تلتيكو  م����درب  ���ش��ي��م��وين  دي��ي��غ��و 
�ل�������ش���ل���وف���ي���ن���ي ي�������ان �وب����������الك يف 
و�ملونتينيغري  �مل���رم���ى،  ح��ر����ش��ة 
و�لوروغوياين  �شافيت�ص  �شتيفان 
لوكا�ص  و�لفرن�شي  غودين  دييغو 
فيليبي  و�ل���رب�زي���ل���ي  ه��رن��ان��دي��ز 
لوي�ص يف �لدفاع، و�لبلجيكي يانيك 

�مل�شجلة  �لأه�������د�ف  ف����ارق  ح��ي��ن��ه��ا 
خارج �لقو�عد. 

وفاز �لنادي �مللكي وقتها 1-2. 
ثنائية  حتقيق  �ىل  ري���ال  ويطمح 
ودوري  �مل��ح��ل��ي  )�ل�������دوري  ن������ادرة 
منذ  �لوىل  ل���ل���م���رة  �لب������ط������ال( 
عامي  وحت����دي����د�  �خل��م�����ش��ي��ن��ي��ات 
�لر�حل  بقيادة  و1958   1957

�لفريدو دي �شتيفانو.
�شد�رة  م���دري���د  ري�����ال  وي��ت��ق��ا���ش��م 
�لتقليدي  غ����رمي����ه  م����ع  �ل���ل���ي���غ���ا 
�ل��ل��ق��ب بر�شيد  ب��ر���ش��ل��ون��ة ح��ام��ل 
م���ر�ح���ل من   3 ق��ب��ل  ن��ق��ط��ة   81
موؤجلة  م��ب��ار�ة  م��ع  �مل��و���ش��م  نهاية 

للنادي �مللكي �مام �شلتا فيغو.
دف���ع م���درب ري���ال �ل��ف��رن�����ش��ي زين 
�ملعهودة  بت�شكيلته  زي���د�ن  �ل��دي��ن 
معول على مو�طنه كرمي بنزمية 

�لنهائي  رب����ع  يف  �ل���ت���ايل  �مل���و����ش���م 
ف��ت��ع��ادل ���ش��ل��ب��ا ذه���اب���ا وف�����از ريال 
من  يخرج  �ن  قبل  �يابا،  1-�شفر 
يوفنتو�ص  ي���د  ع��ل��ى  �لرب���ع���ة  دور 
�ليطايل �لذي خ�شر �لنهائي �أمام 

�لغرمي �لتقليدي بر�شلونة.
�لأخرية  �لقارية  �ملو�جهة  وكانت 
�لعام  �ل���ل���دودي���ن  �جل����اري����ن  ب���ني 
�ملا�شي يف �لنهائي مبدينة ميالنو 
بركالت  ريال  وح�شمه  �ليطالية، 
 .1-1 �ل��رتج��ي��ح ب��ع��د ت��ع��ادل��ه��م��ا 
وتو�جه �لفريقان يف ن�شف نهائي 
�لقدمية )كاأ�ص  �مل�شابقة ب�شيغتها 
خالل  �لبطلة(  �لأوروبية  �لأندية 
فاز  حني   1959-1958 مو�شم 
ريال ذهابا 2-1، ورد �تلتيكو �يابا 
�ىل  �ل��ط��رف��ان  فاحتكم  1-�شفر، 
ي��ك��ن معتمد�  ف��ا���ش��ل��ة مل  م���ب���ار�ة 

و��������ش������ل �مل�����ه�����اج�����م �ل����ربت����غ����ايل 
هو�يته  رون�����ال�����دو  ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و 
�وروبا  �بطال  دوري  يف  �لتهديفية 
ل��ك��رة �ل��ق��دم وو���ش��ع ف��ري��ق��ه ريال 
�للقب  �ل���ش��ب��اين ح��ام��ل  م���دري���د 
بت�شجيله  �ل��ن��ه��ائ��ي  م�����ش��ارف  ع��ل��ى 
مرمى  يف  �لثالثة  فريقه  �ه���د�ف 
�لو�شيف  م���دري���د  �ت��ل��ت��ي��ك��و  ج����اره 

على ملعب “�شانتياغو برنابيو«.
�لثالثة  �له��د�ف  رونالدو  و�شجل 
10 و73 و86، وبات  يف �لدقائق 
دور  ي�شجل هاتريك يف  �ول لعب 
منذ  �ل��ق��اري��ة  للم�شابقة  �لأرب���ع���ة 
عندما   2013-2012 م��و���ش��م 
ح���ق���ق ذل�����ك �ل���ب���ول���ن���دي روب�����رت 

ليفاندوف�شكي.
وت��ق��ام م��ب��ار�ة �لي����اب ع��ل��ى ملعب 
�لربعاء  كالديرون”  “في�شنتي 
�لفرن�شي  موناكو  ويلتقي  �ملقبل. 
�لربعاء  �لي��ط��ايل  يوفنتو�ص  م��ع 
يف ذه�����اب �مل���و�ج���ه���ة �ل��ث��ان��ي��ة من 

ن�شف �لنهائي.
�لرقم  حامل  مدريد  ري��ال  وكر�ص 
 11 �لقيا�شي يف �لبطولة بر�شيد 
لتلتيكو،  �ل���ق���اري���ة  ع��ق��دت��ه  ل��ق��ب��ا 
بينها ثالث  م���ر�ت،   4 ت��و�ج��ه��ا  �ذ 
مر�ت يف �لأعو�م �لثالثة �لأخرية، 
وكانت �لكلمة �لف�شل للنادي �مللكي 
�لذي توج بلقبني على ح�شاب جاره 
�مل�شابقة  �لقيا�شي يف  �شجله  معزز� 

بر�شيد 11 لقبا.
وت��و�ج��ه ري��ال م��دري��د م��ع �تلتيكو 
2014 يف ل�شبونة وفاز  يف نهائي 
عليه 4-1 بعد �لتمديد، يف مبار�ة 
حتى  1-�شفر  �تلتيكو  فيها  تقدم 
بدل  �ل��وق��ت  م��ن  �لثالثة  �لدقيقة 
�شريخيو  ي���درك  �ن  قبل  �ل�شائع 
�لفريقني  ويجر  �لتعادل  ر�م��و���ص 
�ىل �شوطني �إ�شافيني �شجل فيهما 

فريقه ثالثة �أهد�ف.
و�أوق����ع����ت �ل���ق���رع���ة �ل��ف��ري��ق��ني يف 

بتكلفة �ضبعمائة وخم�ضني األف درهم يهدف لإ�ضعاد املوظفني والقاطنني بالقرب من البلدية

اإن�شاء ملعب متعددة الأغرا�ض بجانب 
مبنى بلدية مدينة اأبوظبي على �شارع ال�شيخ زايد

••اأب�ظبي –الفجر:

م�شروع   2017 �ملا�شي  �أب��ري��ل  مطلع  مع  �أبوظبي  مدينة  بلدية  ب��د�أت 
�إن�شاء مالعب متعددة �ل�شتعمالت بجانب مركزها �لرئي�ص على �شارع 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان باأبوظبي ويتوقع �إلنتهاء من �إجناز �مل�شروع كليا 
يف يونيو �ملقبل من �لعام �حلايل.  و�أكدت �لبلدية �أن هذ� �مل�شروع ياأتي 
تاأكيد� حلر�ص د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية و�لنقل على �إ�شعاد موظفي بلدية 
 ، �لرئي�شي  �لبلدية  ملبنى  �ملجاورة  باملنطقة  و�لقاطنني  �بوظبي  مدينة 
وذلك �شمن مبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص 
للعمل على  �لبلدية  “عام �خلري” و كمبادرة من  �هلل(  �لدولة )حفظه 

�إن�شاء ملعبني باملنطقة �خل�شر�ء �لتابعة لبلدية مدينة �بوظبي ..
�لت�شوري ملعلب كرة قدم م�شغر على  �ع��د�د مقرتح �لت�شميم  حيث مت 
ع�شب �شناعي و ملعب متعدد �لأغر��ص على طبقة مطاطية و بتكلفة 

مقاعد  و  م��ظ��الت  �إن�����ش��اء  �شامال    ، دره���م   �أل���ف   750 بلغت  تقديرية 
للجلو�ص و �شالل �لقمامة و �لإنارة، بالإ�شافة �ىل ممر�ت �مل�شاة �ملو�شلة 
 875  =475+400 تبلغ   م�شاحة  على  �مل�شروع  وميتد   ، �ملالعب  �إىل 
�إىل  �مل��الع��ب يهدف  �إن�����ش��اء  �أن م�شروع  �لبلدية  و�أو���ش��ح��ت  م��رب��ع.  م��رت 
ت�شجيع �ملوظفني و�ل�شكان على ممار�شة �لريا�شة و غر�ص روح �لتناف�ص 
�لبلدية �ملختلفة ،مما يتيح بيئة متجان�شة تعمل بروح  �إد�ر�ت  بني فرق 
�لر�شمي ورفع  �لعمل  �إيجابيا على  ينعك�ص  �لذي  �لأم��ر  �لو�حد  �لفريق 
و�ل�شركاء  و�ملتعامل�����ني  �ملجتم�������ع  خدم�������ة  يف  �ملوظف������ني  �أد�ء  م�شتوى 

�ل�شرت�تيجيني.
وتتيح �ملالعب بعد �إمتام ت�شييدها �إمكانية ممار�شة �لعديد من �لريا�شات 
يف بيئة �شحية و�آمنة منها �لأن�شطة �لريا�شية �ملختلفة مثل كرة �مل�شرب 
،كرة  )�لطائرة(  �مل�شرب  كرة  �لطائرة،  �لكرة  �ل�شلة،  )�لأر�شية(،وكرة 

�ليد، بالإ�شافة �إىل توفري مناطق للجلو�ص .

زيدان يعي�ض �شيئا من اجلنون و�شيميوين يتاأمل 

�عترب �لفرن�شي زين �لدين زيد�ن 
�ل�شباين  م���دري���د  ري�����ال  م�����درب 
�بطال  دوري  م�شابقة  لقب  حامل 
�وروب������ا ل��ك��رة �ل���ق���دم ب��ان��ه يعي�ص 
���ش��ي��ئ��ا م���ن �جل���ن���ون ع��ق��ب �لفوز 
�تلتيكو يف ذهاب ن�شف  على جاره 
نهائي �مل�شابقة، بينما �أبقى غرميه 
�لأرجنتيني دييغو �شيميوين �آماله 

قائمة ببلوغ �لنهائي.
وك�����ان �ل���ن���ادي �مل��ل��ك��ي ت��غ��ل��ب على 
لنجمه  ب�هاتريك  3-�شفر  �شيفه 
رونالدو،  كري�شتيانو  �ل��ربت��غ��ايل 
�لنهائي  بلوغ  م�شارف  على  جعلته 
�شعيا لإحر�ز لقبه �لثاين ع�شر يف 

ل����ن يكون  ك����ال����دي����رون  ف��ي�����ش��ن��ت��ي 
�شهال.

وق����ال ���ش��ي��ط��رن��ا ج��ي��د� ع��ل��ى هذه 
ب��ف�����ش��ل م��ع��رف��ت��ن��ا نقاط  �مل����ب����ار�ة 
�لقول  قوتنا وقوة خ�شمنا. ميكن 
�ن��ن��ا ك��ن��ا �لف�����ش��ل، وع��ن��دم��ا نرى 
قدمنا  �ننا  يعني  فذلك  �لنتيجة 
مبار�ة  هناك  ولكن  كبرية.  مبار�ة 

�ياب ويجب �ن نقاتل فيها .
كانت  �ذ�  م���ا  �أع�����رف  “ل  �أ����ش���اف 
ولكنها  كمدرب،  يل  مبار�ة  �ف�شل 
ك���ان���ت م����ب����ار�ة ك���ب���رية، ل��ي�����ص من 
ن�شف  �ه��د�ف.   3 ت�شجيل  �ل�شهل 
 )...( ر�ئ���ع���ا  ك����ان  �لول  �ل�����ش��اع��ة 
ت��ت��ل��ق �ي  ���ش��ب��اك��ن��ا مل  �ن  و�لأه������م 

هدف«.
يف  �لكثري  �مامنا  ي��ز�ل  “ل  وتابع 
ويف  �وروب���ا  �ب��ط��ال  دوري  م�شابقة 
�لذي  �ل���ش��ب��اين  )�ل����دوري  �لليغا 
ي�شعى لإحر�ز لقبه �لأول فيه منذ 
�شيء حتى  ب��اأي  نفز  2012(. مل 
يف  �شن�شقط  �أن��ن��ا  �أع��ت��ق��د  ول  �لن 
م�شري�  بالن�شوة”،  �لف����ر�ط  ف��خ 
على  �ل����ف����وز  �ح����ت����ف����الت  �ن  �ىل 
�ملبار�ة  �لتفكري يف  �شيليها  �أتلتيكو 
�ل�شبت �شد غرناطة يف  “�ملهمة” 

�مل�شابقة �لأوروبية �ملرموقة.
وقال زيد�ن �لذي بات على م�شارف 
�ل���ن���ه���ائ���ي �ل����ث����اين ع���ل���ى �ل���ت���و�يل 
كمدرب يف دوري �لبطال “�مل�شاعر 
كالعب، و�مل�شاعر كمدرب، خمتلفة 
وذلك يف ت�شريحات �أدىل  متاما”، 

بها عقب �ملبار�ة.
و�����ش���اف زي�����د�ن �ل����ذي د�ف����ع عن 
�ىل   2001 م���ن  �ل����ن����ادي  �ل������و�ن 
2006 و�أحرز معه دوري �لأبطال 
�شيئا  �أعي�ص  “�ليوم   ،2002 ع��ام 
بالطريقة  ول���ك���ن  �جل����ن����ون،  م���ن 
ذ�ت���ه���ا. �ن���ا ���ش��ع��ي��د ج���د� مب���ا �أق���وم 
ب���ه ومب����ا �أع��ي�����ش��ه ي���وم���ي���ا. �متنى 
�ل�شتمر�ر، ومهما ��شتمر ذلك، �أنا 

�أغتنم �لفر�شة �ليوم«.
�خرج  �ن��ن��ي  زي���د�ن �شحيح  وت��اب��ع 
كل ما بد�خلي يف كل هدف ي�شجله 
ف��ري��ق��ي، �أ���ش��ب��ط �أع�����ش��اب��ي طيلة 
�ملبار�ة وعندما ي�شجل هدف نرى 
م�شيفا  �أخ��رج كل ما لدي”،  �نني 
�مل���ب���اري���ات،  م����ن  �ل���ك���ث���ري  “هناك 
�ل���ك���ث���ري م����ن �ل���ط���اق���ة �مل���ب���ذول���ة، 
للتعبري  �ي�شا  بحاجة  �أن��ا  و�أحيانا 

عما يف د�خلي.
�لي���اب على ملعب  �أن  م��ن  وح���ذر 

بطولة ��شبانيا.
ثنائية  حتقيق  �ىل  ري���ال  ويطمح 
ودوري  �مل��ح��ل��ي  )�ل�������دوري  ن������ادرة 
�لبطال( للمرة �لوىل منذ عامي 
ويتقا�شم  و1958.   1957
�لليغا م��ع غرميه  �ل��ن��ادي ���ش��د�رة 
�ل��ل��ق��ب بر�شيد  ب��ر���ش��ل��ون��ة ح��ام��ل 
م���ر�ح���ل من   3 ق��ب��ل  ن��ق��ط��ة   81
موؤجلة  م��ب��ار�ة  م��ع  �مل��و���ش��م  نهاية 

للنادي �مللكي �مام �شلتا فيغو.
�تلتيكو  �مل��ق��اب��ل، ط��ال��ب م���درب  يف 
�لذهاب،  م��ب��ار�ة  بن�شيان  لع��ب��ي��ه 
قائال “يجب �ن ن�شع هذه �ملبار�ة 

خلفنا«.
ر�ئ��ع��ة لأنك  �ل��ق��دم  “كرة  �أ���ش��اف 
متوقعة  غ��ري  �أم����ور�  د�ئ��م��ا  ت�شهد 
،ل زل����ت و�ث���ق���ا ب����ان ح��ظ��وظ��ن��ا ل 
�خل�شم  �ل���ف���ري���ق  ق���ائ���م���ة.  ت������ز�ل 
�نهاء  يف  خ�شو�شا  �لف�����ش��ل  ك���ان 

�لهجمات ويجب تهنئته«.
و�شدد على �ننا �شنت�شبث بحظوظنا 

حتى لو كانت �شئيلة.
“�لخطاء  ب��اأن  �لأرجنتيني  و�أق���ر 
لنا  ت�����ش��م��ح  �رت���ك���ب���ن���اه���ا مل  �ل���ت���ي 
م�شيفا  �لمام”،  �ىل  ب��الن��دف��اع 
“�شجلو� هدفا، وبعد ذلك �شنحت 

ل���ن���ا ف���ر����ش���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ج�����د� عرب 
ت�شدى  غ��ام��ريو  كيفن  �لفرن�شي 

لها �حلار�ص بطريقة جيدة«.
وت���اب���ع “يف �ل�������ش���وط �ل����ث����اين، مل 
ن�شتغل كثري� �لعمق، وح�شلنا على 
كانو�  �ن��ه��م  ح��ني  قليلة يف  ف��ر���ص 
و�أ�شرونا  �مل�شاحات  يف  خطريين 

جد�«.
و�ك������د لع�����ب �ل���و����ش���ط ك���وك���ي �ن 
فريقه عا�ص �أم�شية �شعبة، م�شيفا 
�نه ل تز�ل �مامنا مبار�ة  “نعرف 
بحلم  ن��ح��ت��ف��ظ  زل���ن���ا  ول  �لي������اب 
ع��ل��ى غر�ر  �ل��ن��ه��ائ��ي  �ل��ت��اأه��ل �ىل 

جماهرينا �لتي ت�شاندنا بقوة«.

تاأهل الزعيم للدور الثاين عن املجموعة الأوىل كاأول املتاأهلني يف 
بطولة الحتاد ال�شنوية على كاأ�ض �شباعيات فرق املوؤ�ش�شات لكرة القدم

�لريا�شي  �لحت��اد  فريق  تاأهل 
للجامعات �لزعيم للدور �لثاين 
ك����اأول  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  ع���ن 
�مل��ت��اأه��ل��ني يف ب��ط��ول��ة �لحت����اد 
�شباعيات  ك��اأ���ص  على  �ل�شنوية 
�لقدم  ل��ك��رة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ف����رق 
حتت  مبارياتها  تتو��شل  �لتي 
�أحمد �لهاملي  رعاية �شيف بن 
�لعام  �لريا�شي  �لحت��اد  رئي�ص 
للموؤ�ش�شات �حلكومية وقد جاء 
تاأهل �لفريق �لبنف�شجي بفوزه 
�ل��ك��ب��ري �ل��ق��ي��ا���ش��ي ع��ل��ى فريق 
-�شفر   10 �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
ب��ق��ي��ادة �ل��دك��ت��ور ���ش��ع��ي��د حمد 

�حل�شاين .
تعادل  �مل���ج���م���وع���ة  ن��ف�����ص  ويف 
للحد�ئق  ���ش��ال�����ش��ب��وري  ف���ري���ق 

�لو�شيف مع فريق مدر�شة �لظفرة 3-3  كاأول نقطة 
يف ر�شيده .

ويف �مل��ج��م��وع��ة �خل��ام�����ش��ة ف���از ف��ري��ق �ل��ف��ر���ش��ان علي 
ف��از فريق من�شك  كما   ، وك��الء لعبني-4�شفر  جولد 
 1-3 �شتوجتارت  �أكادميية  فريق  على  و�لعمرة  للحج 
و�أد�ر  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  ر���ش��ي��ده  يف  ن��ق��اط   3 �أول  لي�شع 

�أحمد  نعمان و�حلكم  نبيل  �حلكم  �جلولتني  مباريات 
حممد  �ل�����دويل  �حل��ك��م  �مل���ب���اري���ات  �لطنيجي ور�قب 
،وت�شتاأنف  �ل��ف��ن��ي  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �حت����اد  م��دي��ر  �جل����الف 
يوم  �حلا�شمة  �لثالثة  جولتها  يف  مبارياتها �لبطولة 
�لثمانية  �ل�شاعدة لدور  �لفرق  �ملقبل  لتحديد  �لأحد 
21 مايو �حلايل موعد� خلتام  وقد حتدد يوم �لأح��د 

�لبطولة .



وفاة اأكرب معمر عن عمر 146 �شنة
تويف رجل يعتقد �أنه �أكرب معمر على وجه �لأر�ص يف �إندوني�شيا عن عمر 

ناهز 146 �شنة بعد �أن كان ي�شتعد ملوته منذ �أكرث من 20 عاما.
وتويف ماباه جوثو �ملولود يف �شهر كانون �لأول �لعام 1870 بعد عدة �أيام 
من خروجه من �مل�شت�شفى يف 12 ني�شان �ملا�شي بناء على طلبه باأنه يريد 
�أن ميوت يف بيته. و�أفادت �أ�شرته باأنه منذ خروجه من �مل�شت�شفى يف جزيرة 
جاوة �لإندوني�شية وهو يرف�ص تناول �لطعام و�أنه كان يلح عليها لأن تدعه 
يرحل. و�أ�شارت �شحيفة مريور �لربيطانية �إىل �أن جوثو تزوج �أربع مر�ت 
حفيد  وق��ال  توفو�.  �أطفاله  وجميع  �لع�شرة  و�أ�شقائه  زوجاته  جميع  و�أن 
وكان  �شنو�ت عديدة  قبل  ��شرت�ها  دفن جدي يف مقربة �شغرية  �شويانتو 
�مل�شت�شفى  20 �شنة. و�أ�شاف منذ خروجه من  ي�شتعد للموت منذ حو�يل 
وقبل  و�ملاء…  �ل�شوفان  من  قليل  با�شتثناء  �لطعام  تناول  يرف�ص  وه��و 
وفاته بيومني رف�ص تناول �أي �شيء. وبح�شب �ل�شحيفة فان تاريخ ميالد 
جوثو يعني �أنه تفوق على �أكرب معمر معروف وهو �لفرن�شي جون كاملينت 
�لذي عا�ص ملدة 122 �شنة. ونقلت �ل�شحف عن جوثو �لعام �ملا�شي قوله 
�إنه يريد �أن ميوت بعد �أن �أ�شبح جميع �أحفاده م�شتقلني يف حياتهم و�أن �شر 

حياته �لطويلة هو �ل�شرب.

ابت�شامة طفل �شقي يف ظروف مرعبة
يف و�قعة خميفة م�شحكة، حب�ص طفل مل يتجاوز عمره �ل� 14 �شهر� نف�شه 
د�خل �شيارة، ووقف د�خلها لي�شحك ويلعب مع رجال �لإطفاء �لذين هرعو� 
�إىل �ملكان لإنقاذه، دون �أن يدري ما فعل. وكانت و�لدة �لطفل قد ��شطحبته 
ولدى  �لت�شوق،  عربة  يف  �شغري  مقعد  على  �إي��اه  و��شعة  ت�شوق،  رحلة  يف 
عودتهما �إىل �ل�شيارة قررت �إخر�جه من ذلك �لكر�شي وو�شعه على مقعده 
د�خل �ل�شيارة، ليكون �أكرث �أمانا بينما تنهي و�شع م�شرتياتها يف �شندوق 
مفاتيح  و�شعت  �أنها  بر�ندون،  و�ل��دة  غرين،  كري�شتي  و�أو�شحت  �ل�شيارة. 
�ل�شيارة،  د�خ��ل  �إىل  �مل�شرتيات  تنقل  كانت  بينما  �ل�شندوق  د�خ��ل  �ل�شيارة 
ليقوم بر�ندون يف �للحظة نف�شها بالكب�ص على زر �لإغالق، ليحب�ص نف�شه 
د�خل �ل�شيارة، ح�شب ما ذكرت �شحيفة “ديلي ميل«. و�أ�شافت غرين �أنها 
�شعرت باخلوف يف �لبد�ية، لكن و�شول رجال �لإطفاء مبقاطعة كورنو�ل 
�ل�شيارة  فتح  بعدها  ليحاولو�  بالطماأنينة،  �أ�شعرها  ب�شرعة  �لربيطانية 
و�أخذ  �ل�شائق  مقعد  على  �ل�شقي  ب��ر�ن��دون  وق��ف  فيما  ب�شيطة،  مب��ع��د�ت 
�أم�شك بر�ندون بقطعة  ي�شحك ويلهو معهم. لكن �لأمور تعقدت عندما 
معدنية وو�شعها يف فمه، مما دفع رجال �لإطفاء لتحطيم �لزجاج �خللفي 

لل�شيارة و�إخر�جه قبل �بتالعها، ودون �أن ي�شاب باأي جروح.
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النباح و�شيلة فنان 
لرف�ض لوبان

�خ��ت��ار ف��ن��ان ف��رن�����ش��ي ل��ف��ت �نتباه 
�لت�شويت  خ���ط���ورة  �إىل  �ل��ع��ام��ة 
�ملتطرف  �ل��ي��م��ني  زع��ي��م��ة  ل�شالح 
مارين لوبان يف �ل��دور �لثاين من 
عرب  وذل��ك  �لرئا�شية،  �لنتخابات 

�لنباح يف �شاحة عامة.
دو�شاغاز�ن  �أوليفي  �لفنان  وق��رر 
لتوعية  �شاعات  ث��الث  مل��دة  �لنباح 
ت�شكله  �ل������ذي  ب���اخل���ط���ر  �ل���ن���ا����ص 
لوبان، ولإقناعهم بعدم �لت�شويت 
ل�������ش���احل���ه���ا. و�أو��������ش�������ح �ل���ف���ن���ان 
�أنه  و�مل�شرحي  و�لنحات  �لت�شكيلي 
�لأمام  �إىل  ح��زب  مر�شح  ي��وؤي��د  ل 
�ل���ذي يناف�ص  �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون 
�ل���ث���ان���ي���ة من  ل����وب����ان يف �جل����ول����ة 
�أقل  �أنه  يعتقد  ولكنه  �لنتخابات، 

خطر� من لوبان.
�ل�شورة  �إن  دو�����ش����اغ����از�ن  وق�����ال 
�شتكون قوية وجميلة �إذ� �ن�شم �إيّل 
�أ�شدرُت  لقد  �لأ���ش��خ��ا���ص..  م��ئ��ات 
ن��د�ء ول �أع��رف حتى �لآن كم من 

�لنا�ص �شين�شمون �إيّل.
�أن  �شبق  �لفنان  ه��ذ�  �أن  �إىل  ي�شار 
لالحتجاج  و�شيلة  �لنباح  ��شتخدم 
�شد �شعود حزب �جلبهة �لوطنية 
�لذي تتزعمه لوبان يف �لنتخابات 

عام 2015.
وق��ب��ل ي��وم��ني، ت��ظ��اه��ر م��ئ��ات من 
ط���الب �مل��ع��اه��د �ل��ف��رن�����ش��ي��ة و�شط 
�ل��ع��ا���ش��م��ة ب���اري�������ص ���ش��د ك���ل من 
و�شفو�  ح��ي��ث  وم����اك����رون،  ل���وب���ان 
نعتو�  ب��ي��ن��م��ا  ب��ال��ف��ا���ش��ي��ة،  �لأوىل 
�مل�شارف وروؤو�ص  ماكرون مبر�شح 
�ملظاهر�ت  وت��خ��ل��ل��ت  �لأم����������و�ل.  
�ل�شرطة  مع  و�شد�م  �شغب  �أعماُل 

�لتي �أطلقت �لغاز �ملدمع.

ملياردير يتربع برثوته ل�شبب غريب
�أعلن م�شتثمر نرويجي، �أنه يعتزم �لتربع مببالغ كبرية 
�أولها  لأغ��ر����ص  دولر،  مبلياري  تقدر  �لتي  ث��روت��ه،  من 

بناء وت�شغيل �شفينة لتفقد �أحو�ل �ملحيطات وتنظيفها.
مع  �شر�كة  يف  �شتعمل  �لتي  �ل�شفينة،  طاقم  و�شيتكون 
فرع �ل�شندوق �لعاملي للطبيعة بالرنويج، من 30 فرًد� 
ويدعى  �مل�شتثمر  وق��ال  عاملًا.   60 �إىل  ي�شل  ملا  و�شتت�شع 
جيل �إجنركه، ل�شحيفة �أفتنبو�شنت �ملحلية: �شاأعيد �إىل 
جزء  �ل�شفينة  وهذه  جنيته.  مما  �لأ�شد  ن�شيب  �ملجتمع 
�أن �إجنركه مل يك�شف عن  �أفتنبو�شنت  من ه��ذ�. وذك��رت 
�شيقدمها.  �لتي  �لتربعات  طبيعة  ول  �ل�شفينة  تكاليف 
�شركة  �أ�شهم  معظم  ميلك  ع�شامي  ملياردير  و�إجن��رك��ه 
�أكري �لقاب�شة، �لتي ت�شيطر على �شركة �أكري �لنفطية يف 

�لرنويج، بح�شب رويرتز

�شبان يحا�شرون مدر�شة بنات 
�ململكة  يف  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  م���و�ق���ع  رو�د  ت�����د�ول 
“عني  موقع  ر�شده  فيديو،  مقطع  �ل�شعودية،  �لعربية 
�ليوم”، ملجموعة كبرية من �ل�شباب، �لذين جتمهرو� يف 

�شاحة كبرية �أمام �إحدى مد�ر�ص �لبنات يف جدة.
وم���ار����ص �ل�����ش��ب��اب �ل��ت��ف��ح��ي��ط، و�أق����دم����و� ع��ل��ى حركات 
حياة  وت��ع��ري�����ص  �ل��ط��ري��ق  ق��ط��ع  يف  مت�شببني  م��ت��ه��ورة، 
�ل�شيار�ت  من  ع��دًد�  �لفيديو،  و�أظ��ه��ر  للخطر.  �شالكيه 
يت�شابق قائدوها ملمار�شة �لتفحيط ولفت �أنظار �لفتيات، 
وعمد �ل�شباب �ملتجمهرون �إىل �إغالق كل �لطرق �ملوؤدية 
يف  �مل�شاركة  �ل�شيار�ت  �إح���دى  تعر�شت  فيما  للمدر�شة، 
�جلهات  حت�شر  �أن  قبل  �أخ���رى،  م��ن  لل�شدم  �لتفحيط 
�لأمنية بعد نحو �شاعتني وتف�ص �لتجمهر وتعيد حركة 

�ملرور لطبيعتها.

اآي�ض كرمي اأ�شود اللون 
�أثار �أول �آي�ص كرمي من نوعه جد�ً على مو�قع �لتو��شل 
م�شنوعة  �للون  �شود�ء  مثلجات  ط��رح  بعد  �لجتماعي، 
د�ميج  ليتيل  متجر  وط��رح  �لفحم.  مع  �لهند  ج��وز  من 
يف لو�ص �أجنلو�ص �لآي�ص كرمي �لفريد من نوعه، بطعمه 
من  ت�شنيعه  مت  حيث  �مل��األ��وف،  غ��ري  ومظهره  �لغريب 
بقايا متفحمة من غالف جوز �لهند، مع رقائق من جوز 

�لهند وحليب جوز �لهند، بح�شب موقع �شكوت مان.
وحظي �لآي�ص كرمي باهتمام كبري من قبل م�شتخدمي 
موقع �لتو��شل �لجتماعي �ن�شتغر�م، حيث عرب �لكثريون 
عن رغبتهم بتذوقه، وو�شف من تذوقه طعمه باأنه مزيج 
من �ل�شوكولتة مع �لفحم. وياأتي �لآي�ص كرمي بلون �أ�شود 
د�كن، كما يتوفر بنكهات �أخرى مع �إ�شافة طبقة ملونة، 
هذه  �لإلكرتوين  موقعها  عرب  �مل�شنعة  �ل�شركة  وت�شف 
ن�شتثمر  �ل�شركة نحن  تقاوم. وت�شيف  باأنها ل  �ملثلجات 
يف مكونات مميزة ل�شناعة مثلجات ذ�ت نكهة �شهية، مما 
�أن ي�شتمتع �جلميع  �إىل �لعودة كل مرة، ونريد  يدفعهم 
بنتاج عملنا، لذلك نقوم دوماً باإ�شافة �لنكهات �لنباتية.

ميوت بعد 56 عامًا يف امل�شت�شفى
تويف مري�ص بريطاين بعد �أن �أقام �أطول فرتة يف �مل�شت�شفى، و�أم�شى 56 عاماً يف �لرعاية �ل�شحية �لوطنية، على 
�إثر وعكة �شحية �أملت به بعد تعر�شه لك�شر يف �ل�شاق. وكان جيم�ص موري�ص نقل �إىل �مل�شت�شفى وهو يعاين من ك�شر 
يف �ل�شاق عام 1962، عندما كان يبلغ من �لعمر 21 عاماً، لكنه مل يعد �إىل �ملنزل منذ ذلك �لوقت، حيث تعر�ص 
ون�شف من  �أك��رث من خم�شة عقود  �ل�شلل على مدى  يعاين من  �لعمليات، وظل  دماغية وهو على طاولة  لنوبة 
�لزمن، بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. و�نتهت ق�شة موري�ص �ملاأ�شاوية �ل�شهر �ملا�شي، بعد �أن فارق �حلياة 
عن عمر يناهز 75 عاماً، يف �مل�شت�شفى �لذي �أم�شى فيه معظم �أيام حياته. ويقول �شقيقه كارل �إنه �شعر بالده�شة، 
�أن �شقيقه �أم�شى �أطول فرتة يف تاريخ �مل�شت�شفيات يف بريطانيا. و�أ�شاف كارل طو�ل تلك  عندما �أخربه �لأطباء 
�ل�شنو�ت �أوجدنا طرقاً للتو��شل معه، لقد كان موجود�ً هناك من �لناحية �لعقلية، لكنه مل يكن قادر�ً على �لتو��شل 
�إىل �جلي�ص يف  �ن�شم  وك��ان موري�ص  ترديدها.  د�أب على  كلمات  ث��الث  �شوى  يتقن  يكن  �لإط���الق، ومل  معنا على 
�لفوج �ل�شكوتلندي يف �أملانيا، وبعد ثالث �شنو�ت �أ�شيب يف حادث �شيارة، حيث �نقلبت �شيارة  1959، وعمل �شمن 
�جليب �لتي كان يقودها بعد �أن �شربت �شجرة، وبالإ�شافة �إىل �لك�شور يف �لفخذ و�لأنف، تعر�ص موري�ص لإ�شابات 

بليغة ل ميكن �إ�شالحها، مما �أدى �إىل �إعادته �إىل ��شكوتلند�.
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رجل تنكر بزي امراأة للت�شول 
تناقلت مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، مقطع فيديو يظهر رجاًل 
يتنكر بزي �مر�أة بارتد�ئه �لنقاب و�لعباءة ، بهدف �لت�شول يف 

�أحد �شو�رع �ململكة. 
وي��ظ��ه��ر يف �مل��ق��ط��ع رج���ل ق���ال ع��ن��ه ن��ا���ش��ط��ون �إن����ه و�ف����د، وهو 
�إجباره على خلع  �ل�شبان  �شيارة، ويحاول عدد من  حمتجز يف 
�لنقاب و�لك�شف عن هويته. و�أثار �ملقطع جدًل يف موقع تويرت؛ 
�مل�شوؤولة عن مكافحة  وين �جلهة  �مل��غ��رد�ت:  �إح��دى  فت�شاءلت 
ع��اد عرفنا من  �مل��رور، ما  �إ���ش��ار�ت  تن�شر رقمها عند  �لت�شول؟ 

�لفقري فيهم. 
�إىل  ي�شري  م��ا  �لأخ���رية،  �لأع���و�م  �لت�شول يف  وتفاقمت ظ��اه��رة 
�لن�شبة  �ل�شعوديني  غ��ري  ومي��ث��ل  وتد�عياتها.  �مل�شكلة  تفاقم 
ن�شبتهم  ت���رت�وح  �إذ  عليهم،  �ملقبو�ص  �ملت�شولني  م��ن  �ل��ك��ربى 
�ل�شوؤون  وز�رة  لإح�����ش��ائ��ي��ات  وف��ًق��ا   ،87% �إىل   78 ب��ني  م��ا 
�لجتماعية خالل �لفرتة من عام 2007 �إىل 2015. وترى 
�جلهات �لأمنية �أن �أ�شباب �لظاهرة تعود لتز�يد �ملت�شللني عرب 
�حلدود، وكرثة �ملتخلفني من �لعمالة �لو�فدة، وتخلف بع�شهم 

عقب �أد�ء �حلج و�لعمرة.

لوحة �شيارة م�شرية ب�2 مليون جنية
باعت وز�رة �لد�خلية �مل�شرية لوحة �شيارة معدنية مببلغ مليون 
و970 �ألف جنية. ونقلت �شحيفة �ل�شروق �مل�شرية �أن �للوحة 
حتمل �أرقام �أ ه م 1 وعر�شت يف مز�د علني على موقع “لوحتك 
دوت كوم”، وتناف�ص عدد من رجال �لأعمال على �شر�ء �للوحة، 

ما �أدي �إىل و�شول ثمنها �إىل هذ� �ل�شعر.
بد�أت  �لد�خلية  �إن  قوله  �أمني  م�شدر  عن  �ل�شحيفة  ونقلت   
�لأعمال  ل��رج��ال  �ملميزة  �ملعدنية  �ل��ل��وح��ات  بيع  يف  ف��رتة  منذ 
و�مل�شريني �لر�غبني يف �شر�ء تلك �للوحات مببالغ عالية يتم 
تخ�شي�شها ل�شالح �شندوق حتيا م�شر كدعم ملبادرة �لرئي�ص 
�لتي  �خلريية  �مل�شروعات  على  ولالإنفاق  �ل�شي�شي،  عبد�لفتاح 

يتبناها �ل�شندوق.
�أن��ه مت بيع عدد من �للوحات �ملعدنية فى   وق��ال نف�ص �مل�شدر 
فى  منها  �ملتح�شلة  �ملالية  �ملبالغ  �إي��د�ع  ومت  �ملا�شية  �لفرت�ت 
—1 مببلغ  ع  رق��م وح��رف  بينها لوحات حتت  �ل�شندوق من 
�ألف   210 مببلغ   ،)111  — و)د.د.د  جنيه،  �أل��ف   750
جنيه،  �أل����ف   195 مب��ب��ل��غ   4444 — �أ.�أ.�أ  ول��وح��ة  ج��ن��ي��ه، 

جنيه. �آلف  ولوحة �ص. ى. ف — 1 مببلغ 605 

تعرث على عمل �شحري يف �شيارتها
يظهر  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  عرب  فيديو  مقطع  �نت�شر 
�شيارتها  “حجاب” يف  �شحري  على عمل  �شيدة عمانية عرثت 
�لذي  ل�لحجاب  �شورة  �لفيديو  يف  �ل�شيدة  و�لتقطت  �ل�هامر. 
�إن كانت  �إنها ل تعلم  �أ�شفل �ل�شيارة. وقالت �ل�شيدة  مت تثبيته 
هناك �أعمال �أخرى ُو�شعت لها، مو�شحة �أنها خرجت ب�شيارتها 
�ل��ذي حدث،  ت��دري ما  �أن  �لهامر وم��ن ثم توقفت فجاأة، دون 
يف  �لعمل  �كت�شفو�  من  هم  �ل�شريعة  �خلدمة  رج��ال  �أن  مبينة 
�ل�شيارة. ومل يت�شن ملوقع �إرم نيوز �لتثبت من �شحة ما ورد يف 

فتاة تعزف على �لبيانو باجلناح �لفاخر من �لقطار �شيكي-�شيما، �لذي تديره �شكة حديد �شرق �ليابان، يف طوكيو و�لذي ي�شتوعب ما ي�شل �إىل 34 ر�كبا، �لفيديو ومكانه وزمانه.
ويبلغ �شعر جناح �شيكي-�شيما �ملخ�ش�ص ل�شخ�شني ما يعادل )8480 دولر �أمريكي( لل�شخ�ص �لو�حد. )� ف ب(

اإنقاذ راكب اأمواج علق 
البحر  يف  �شاعة   30

�لربيطاين  �ل�����ش��و�ح��ل  خ��ف��ر  ق���ال 
�إنه عرث على �أحد ممار�شي ريا�شة 
رك��وب �لأم���و�ج على بعد نحو 21 
كيلومرت�ً عن �ل�شاطئ بعدما ُفقد 
و�أم�شى  ��شكتلند�  ���ش��اح��ل  ق��ب��ال��ة 

�أكرث من 30 �شاعة يف �ملياه.
�لربيطانية  �لإذ�ع���ة  هيئة  وقالت 
ويدعى  �ل���رج���ل  �إن  ب���ي.ب���ي.����ش���ي 
ب��ر�ي�����ص )22 ع���ام���اً( من  م��اث��ي��و 
مفقود�ً  �أ���ش��ب��ح  غ��ال���ش��ك��و  م��دي��ن��ة 
ب��ع��دم��ا ت��وج��ه ���ش��ب��اح ي���وم �لأح���د 
قرب  �شاطئ  عند  �لأم���و�ج  لركوب 
�لغربي  �ل�شاحل  قبالة  كامبلتاون 
عملية  ��شتدعى  م��ا  �ل�شكتلندي 

بحث و��شعة.
لالإنقاذ  هليكوبرت  طائرة  وعرثت 
�لثنني  �أم�����ص  م�شاء  بر�ي�ص  على 
بلوح ركوب  ي��ز�ل مت�شبثاً  وك��ان ل 
�لأم������و�ج. وق��ال��ت دون ب���رتي من 
يف  �ل�شو�حل  خفر  عمليات  غرفة 
�لتي  �ل�شمالية  باأيرلند�  بلفا�شت 
�لأمل  “كان  �لبحث  ن�شقت عملية 
يخبو يف �لعثور على ر�كب �لأمو�ج 
�شاملاً بعدما �أم�شى كل هذ� �لوقت 
يف �مل��ي��اه وم���ع �ق����رت�ب �ل��ل��ي��ل كنا 

ن�شعر بقلق عميق.
و�أ���ش��اف��ت �لث��ن��ني �مل��ا���ش��ي : كان 
جمهز�ً بجميع �ملالب�ص �ل�شرورية 
بذلة مطاطية ولبد  ذل��ك  مبا يف 
�لبقاء  �شاعده على  �لأم��ر  ه��ذ�  �أن 
�ل��ف��رتة يف �لبحر.  ك��ل ه���ذه  ح��ي��اً 
يعاين من �نخفا�ص حر�رة �جل�شم 
�إىل م�شت�شفى  لكنه و�ع ونقل جو�ً 

يف بلفا�شت.  

ل�ض ي�شتعني باأداة 
“غريبة” لقتحام متجر 
ر�شدت كامري�ت مر�قبة يف جممع 
جتاري مبدينة �جلبيل �ل�شناعية 
�ل�شعودية،  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  يف 
ل�ص  ب��ه��ا  ق�������ام  �ش�������رقة  عملية 
�قتحمه  �أن  ب��ع��د  �مل��ج��م��ع،  د�خ�����ل 
�لأحد  ليل  م��ن  متاأخ������ر  وق��ت  يف 

�ملا�شي .
�أحد  زجاج  لك�شر  �لل�ص  و��شتخدم 
�ملتاجر طريقة مبتكرة، �إذ ��شتعان 
ب�نبلة حديدية، ثم دخل �إليه و�شرق 
ولذ  �ل�شرعة،  وج��ه  على  يريد  ما 

بالفر�ر، وفقا ل�شحيفة �شبق.
�ملجمع  �إد�رة  �أّن  م�����ش��ادر  وذك����رت 
بالو�قعة،  �لأمنية  �جلهات  �أبلغت 
وب���ا����ش���رت �ل�����ش��رط��ة �لإج��������ر�ء�ت 
�لإيقاع  م��ن  تتمكن  ك��ي  �ل��الزم��ة؛ 

بالل�ص.

م���ا �ل����ذي ي��ج��ع��ل غ��ال��ب��ي��ة �ل��ب�����ش��ر ي��ت�����ش��م��ون يف �لعادة 
بال�شدق و�لنز�هة ويحبون �حلالل ويبغ�شون �حلر�م؟ 
فجر  منذ  ب��احل��رية  و�لفال�شفة  �لعلماء  �أ���ش��اب  ���ش��وؤ�ل 
�إنهم  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  ب��اح��ث��ون  ي��ق��ول  �لآن،  �لإن�����ش��ان��ي��ة. 

تو�شلو� �إىل �ل�شبب ور�ء ذلك. 
ف��ق��د �أج����رى ه����وؤلء �ل��ب��اح��ث��ون در�����ش���ًة يف ك��ل��ي��ة لندن 
�ل��ت��ف��اع��الت �جل���اري���ة يف مخ  �أن  �أظ���ه���رت  �جل��ام��ع��ي��ة، 
�لإن�شان تتم ب�شكٍل �أف�شل، حينما تتما�شى ت�شرفاته مع 

�لأخالق ول تت�شم بالغ�ص و�خلد�ع. 
وبا�شتخد�م �أجهزٍة لت�شوير �لدماغ بالرنني �ملغناطي�شي، 
�لدر��شة  عينة  �أف����ر�د  ج��ن��ي  �أن  �إىل  �ل��ب��اح��ث��ون  َخ��ُل�����َص 
لأم��و�ٍل على ح�شاب م�شاعر �لآخرين، مل يكن ُمر�شياً 

ب�شدة بالن�شبة لغالبيتهم. 
و�أُج���ري���ت ه���ذه �ل��ف��ح��و���ص ع��ل��ى �ل���دم���اغ، خ���الل �تخاذ 
�أفر�د �لعينة قر�ر�ٍت ب�شاأن ما �إذ� كانو� �شُيلحقون �لأمل 

باأنف�شهم �أو بالآخرين مقابل ك�شب بع�ص �ملال. 
 28 �إىل  تق�شيمهم  مت  �شخ�شاً   56 �ل��در����ش��ة  و�شملت 
من  لكٍل  و�ُشمح  �شخ�شنّي.  منها  ك��ٌل  �شمت  جمموعة 

هوؤلء باإعطاء �شدمة كهربائية خفيفة �إما لأنف�شهم �أو 
و�ختيار مقابل مايل يح�شلون  �ملجموعة،  لل�شريك يف 

عليه جر�ء ذلك. 
تن�شط،  �مل��خ  يف  بعينها  منطقًة  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  ولح���ظ 

حينما يتخذ �ملبحوثون قر�ر�تهم يف هذ� �ل�شدد. 
و�أ�شارو� �إىل �أن فح�ص �لدماغ �أظهر �أن �شبكة �لت�شالت 
�لع�شبية بد�خله تكون �أكرث ن�شاطاً حينما يح�شل �أفر�د 
�لعينة على �ملال مقابل �إيالم �أنف�شهم، ُمقارنًة مبا تكون 

عليه عندما ينجم �ملك�شب عن �إحلاق �لأمل بالغري. 
ونقلت �شحيفة َديلي تليغر�ف �لربيطانية عن د. مويل 
كروكيت �ملعدة �لرئي�شية للدر��شة قولها �إن »�شبكة من 
�ملرء  �أم��ام  �ملتاحة  �خل��ي��ار�ت  تقييم  تتوىل  �مل��خ  مناطق 
حينما يتخذ قر�ر�ته.. ومن �شاأن ح�شوله على مكا�شب 
غري م�شروعة �إثارة ردود فعل �أقل قوة من جانب هذه 
�لذي يحدو غالبية  �ل�شبب  �ل�شبكة، وهو ما قد يف�شر 
كان ذلك  �إذ� ما  �أرب��اح  �إىل تف�شيل عدم حتقيق  �لنا�ص 

�شيوؤدي �إىل �لإ�شر�ر بالآخرين. 

ملاذا يحب النا�ض احللل ويبغ�شون احلرام؟

�شلمى حايك يف املك�شيك للت�شويق لفيلمها 
�لتقطت عد�شات كامري�ت �لبابار�تزي �شور�ً للنجمة �شلمى حايك يف مطار �ملك�شيك �لدويل .

�جلديد  لفيلمها  �لت�شويق  �إط��ار  يف  للمك�شيك  عاماً   50 �لعمر  من  �لبالغة  �شلمى  زي��ارة  وتاأتي 
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�أوجينيو  �لفيلم هو كوميدي ويتناول ق�شة رجل يدعى مك�شيمو )يلعب دوره �ملمثل �ملك�شيكي 
ديربيز( تهجره زوجته �لثمانيني �لغنية، في�شطر للعي�ص مع �شقيقته �ملنعزلة �شارة تعلب دورها 

�شلمى حايك و�إبنها هيوغو.
يحن ماك�شيمو حلياة �لرفاهية فيحاول �إغو�ء �شيدة �أرملة بليونرية.

�لعمل �إخر�ج كني مارينو، و�شيطرح يف دور �لعر�ص �لأمريكية يف 28 ني�شان �أبريل.
وياأتي �لأمر بعد �أن �أطلت �شلمى يوم �ول من �م�ص يف حفل �مليت غال يف نيويورك.


