
اأنباء عن مقتل الرجل الثاين لداع�ش يف العراق

ا�صتباكات عنيفة يف حي رجم حديد غربي املو�صل

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

   

البحرين تتيح ملواطني دول 
التعاون اإ�صدار بطاقة الهوية

•• املنامة-وام:

اأت��اح��ت مل��واط��ن��ي دول جمل�س  اأن��ه��ا  اأع��ل��ن��ت مملكة ال��ب��ح��ري��ن ام�����س 
�� اإمكانية  التعاون لدول اخلليج العربية �� من املقيمني وامل�ستثمرين 
ا�ست�سدار بطاقة هوية بحرينية لت�سهيل اإجراءات معامالتهم اأمام 
الدوائر اخلدمية يف اململكة. ونقلت وكالة اأنباء البحرين )بنا( عن 
واحلكومة  املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  القائد  علي  حممد 
الإلكرتونية قوله .. اأن الإجراء يهدف اإىل تعزيز الروابط والعالقات 
الأخوية بني اأبناء دول املجل�س اإ�سافة اإىل اأنه ميثل فر�سة ل�ستقطاب 
يفتح  البيني مما  التجاري  والتبادل  ال�ستثمارات اخلليجية  وجذب 
امل��ج��ال لطرح مزيد م��ن اخل��دم��ات واب��ت��ك��ار خ��دم��ات ج��دي��دة حتقق 
الأمر جاء تنفيذا لتوجيهات �سمو  اأن هذا  واأ�ساف  املتعاملني.  ر�سا 
الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأم��ر 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء البحريني .. بهدف منح مزيد 
دول  اأبناء  البحرين من  وامل�ستثمرين يف  للمقيمني  الت�سهيالت  من 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

م�صر تك�صف عن م�صاورات مع ال�صعودية قريبًا
•• القاهرة-اأ ف ب:

م�ساورات  عقد  على  ال�سعودية  م��ع  اتفقت  انها  اأم�����س  م�سر  اعلنت 
الثنائية  العالقات  تتناول  قريبا  القاهرة  يف  البلدين  بني  �سيا�سية 
وكافة الق�سايا الإقليمية . وقالت وزارة اخلارجية امل�سرية يف بيان 
�سامح �سكري وال�سعودي عادل  امل�سري  البلدين  اأن وزيريا خارجية 
م�ساورات  جولة  عقد  على  اجلمعة  هاتفية  مكاملة  يف  اتفقا  اجلبر 
العالقات  م�سار  ل��ت��ن��اول  ق��ري��ب��اً  ال��ق��اه��رة  يف  البلدين  ب��ني  �سيا�سية 

الثنائية وكافة الق�سايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يتبادلن احلديث حول الق�سايا الوطنية  )وام(

ويل عهد اأبوظبي يقدم واجب العزاء اإىل حاكم الفجرية بوفاة حمد بن �شيف ال�شرقي

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يناق�صان الق�صايا الوطنية واإ�صعاد املواطنني

•• بغداد-وكاالت:

قالت م�سادر اأمنية عراقية اإن هناك ا�ستباكات عنيفة يخو�سها اجلي�س 
العراقي يف حي رجم حديد غربي املو�سل �سد تنظيم داع�س الإرهابي 
املتمركزة يف  القوات  ال�سبت على  اأم�س  �سن هجوما مباغتا فجر  الذي 
احلي بعد نحو اأ�سبوع من ا�ستعادتها له، كما اندلعت ا�ستباكات عنيفة يف 

اأحياء عدة جنوب غرب املدينة.
وانطلق هجوم التنظيم على حي رجم حديد من منطقة اجلزيرة التي 
ال�سمود  ي�ستطيعوا  مل  لكنهم  عليها،  ي�سيطرون  الع�سائر  م�سلحو  كان 
اأوقع  التنظيم  اإن  اأي�سا  وق��ال  ت�سليحهم،  �سعف  ب�سبب  الهجوم  اأم���ام 

خ�سائر كبرة يف �سفوفهم.
خ�سو�سا  عليها،  التنظيم  �سيطرة  بعد  �سر�سة  معارك  املنطقة  وت�سهد 
مع تعر�سها لق�سف مدفعي كثيف من جانب اجلي�س العراقي، اإ�سافة 

اإىل الغارات املتوا�سلة التي ت�سنها طائرات التحالف الدويل واملروحيات 
العراقية مما اأ�سفر عن �سقوط ع�سرات ال�سحايا من املدنيني.

وحتدث �سهود عيان عن �سقوط ع�سرات القتلى واجلرحى جراء ق�سف 
َدم��ر م��ن��ازل على روؤو����س �ساكنيها يف عدد  مدفعي و���س��اروخ��ي وج���وي، 
من الأحياء. اىل ذلك، نقل التلفزيون العراقي الر�سمي عن املخابرات 
الع�سكرية القول اأم�س ال�سبت اإن اأياد اجلميلي الرجل الذي يعتقد اأنه 
�سربة  يف  ُقتل  البغدادي  بكر  اأب��و  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  زعيم  نائب 
جوية. واأ�ساف التلفزيون اأن اجلميلي قتل ومعه عدد من قادة التنظيم 
يف �سربة نفذها �سالح اجلو العراقي يف القائم القريبة من احلدود مع 
�سوريا. ومل يحدد التلفزيون تاريخ الغارة. وو�سف التلفزيون اجلميلي 

باأنه الرجل الثاين يف التنظيم ووزير احلرب فيه.
ومل يت�سن على الفور الو�سول اإىل املتحدث با�سم قوات التحالف الذي 

تقوده الوليات املتحدة للح�سول على تعليق.

م�شرع القائد احلوثي اجلديد يف جبهة نهم
تقدم جديد لقوات

 ال�صرعية يف حمافظة حلج
•• عدن-وكاالت:

قتل اثنان من ملي�سيا احلوثي وقوات �سالح واأ�سيب اآخرون يف هجمات 
على  ال�سيطرة  من  خاللها  متكنا  ال�سعبية  واملقاومة  الوطني  للجي�س 

مواقع جديدة مبنطقة امل�ساربة يف حمافظة حلج جنوبي اليمن.
مواقع  هاجم  املقاومة  من  وباإ�سناد  الوطني  اجلي�س  اإن  امل�سادر  وقالت 
والقحيم  واملناجت  املقاطفة،  جبال  يف  �سالح  املخلوع  وق��وات  للحوثيني 
مبحافظة حلج املحاذية ملناطق عزان بذباب والأحيوق غرب تعز، ومتكن 
من دحرهم وال�سيطرة على تلك املواقع، وقتل خالل املعارك اثنان من 
عنا�سر امللي�سيا احلوثية، يف حني فر البقية تاركني كميات من الأ�سلحة 

والذخرة وراءهم.
وكانت قوات اجلي�س الوطني اليمني �سيطرت بدعم من التحالف العربي 
ال�سعودية،  القريبة من احل��دود مع  باقم  بلدة مندبة يف مديرية  على 
اإن مواجهات بني  وقال حمافظ �سعدة اليمنية هادي طر�سان الوائلي 
اجلي�س الوطني وملي�سيا احلوثي والرئي�س املخلوع علي عبد اهلل �سالح 

اأ�سفرت قبل اأيام عن مقتل واإ�سابة ع�سرات من م�سلحي امللي�سيا.
من جهة اأخرى، قال امل�ست�سار يف مكتب وزير الدفاع ال�سعودي واملتحدث 
اأحمد  ال��ل��واء  باليمن  ال�سرعية  ل��دع��م  ال��ع��رب��ي  التحالف  ق���وات  با�سم 
ع�سري، اإن مدينة احلديدة وميناءها هما الهدفان املقبالن للتحالف، 

واأن عودة املدينة لل�سرعية م�ساألة وقت. 
كان  الدوليني  املراقبني  تخاذل من  اإن  اللواء يف حديث �سحفي  وق��ال 
انطالق  بعد  احلديدة  ميناء  اإىل  اإيرانية  اأ�سلحة  �سحنات  و�سول  وراء 
التحالف  ل��دى  اأن  واأك��د   ،2015 اآذار  مار�س  احل��زم يف  عملية عا�سفة 
العربي بدائل جاهزة للميناء املذكور الذي مل ي�سل اإليه �سوى ال�سالح 

امل�ستورد من اإيران، واأن اليمنيني مل ي�ستفيدوا من ذلك �سيئا.
اىل ذلك، لقي القيادي احلوثي، اأبو علي اخلولين، امل�سوؤول عن جبهة 

نهم، م�سرعه يف غارة لقوات التحالف العربي ا�ستهدفته اأم�س الأول.

•• دبي-وام:

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
اأخاه  ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل يف دب��ي بعد ظهر ام�س  رئي�س جمل�س 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
وقد تبادل �سموهما احلديث حول عدد من الق�سايا الوطنية ذات ال�سلة 

يف  والت�سامح  اخل��ر  ثقافة  وتر�سيخ  امل�ستدامة  التنمية  م�سرة  بتعزيز 
اأو�ساط جمتمعنا واإ�سعاد مواطنينا على امتداد م�ساحة دولتنا العزيزة.

من جهة اأخرى قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واجب العزاء اإىل �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرة 
و�سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرة بوفاة 

املغفور له ال�سيخ حمد بن �سيف ال�سرقي.                )التفا�سيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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خروج الدفعة الثالثة من مهجري الوعر بحم�ش 
غارات مكثفة على اأرياف 
دم�صق وحلب وحماة واإدلب

•• عوا�صم-وكاالت:

كثف الطران احلربي للنظام ال�سوري غاراته اأم�س ال�سبت على عدة اأحياء يف 
ريف دم�سق، حيث اأ�سيب عدد من املدنيني بجروح. كما �سن غارات م�سابهة 
علي ريفْي حماة وحلب، يف حني �سن الطران الرو�سي عدة غارات على ريف 
اأ�سيبوا بجروح جراء  املدنيني  ع��ددا من  اإن  وق��ال مرا�سل اجلزيرة  اإدل��ب.  
ق�سف جوي لطائرات النظام ا�ستهدف الأحياء ال�سكنية يف حمورية وعربني 
وحزة بالغوطة ال�سرقية بريف دم�سق. ويف وقت لحق، �سن طران النظام 
عدة غارات جوية على اأحياء القابون وجوبر بريف دم�سق، كما ق�سفت قوات 
الغارات  وا�ستهدفت  )فيل(  ن��وع  من  �سواريخ  بثالثة  القابون  حي  النظام 

املنطقة الوا�سلة بني مدينتْي عربني وحمورية بالغوطة ال�سرقية.
ويف ريف دم�سق اأي�سا، اأعلن الثوار �سيطرتهم على طريق )اأبو ال�سامات( قرب 

القلمون ال�سرقي بريف العا�سمة، بعد معارك مع تنظيم داع�س الإرهابي. 
بلدة كفرناها يف ريف  النظام غ��ارة جوّية على  ويف ريف حلب، �سن ط��ران 
حلب الغربي. كما ا�ستهدف بلدة جفر من�سور يف ريف حلب اجلنوبي بغارة 
جوّية، بينما اأعلن الثوار تدمر ر�سا�س ثقيل لقوات الأ�سد على جبهة جمعية 
الزهراء بعد ا�ستهدافه ب�ساروخ. ويف ريف حماة، ا�ستهدف الطران احلربي 

للنظام مدينة اللطامنة ومنطقة الأزوار يف ريف حماة ال�سمايل.
الثالثة من مهجري  الدفعة  التي تقل  اخ��رى، خرجت احلافالت  من جهة 
اإدلب  يف  املعار�سة  �سيطرة  مناطق  باجتاه  احل��ي  من  حم�س  يف  الوعر  حي 

�سمال غربي �سوريا، وفق اتفاق برعاية رو�سية.

الإ�صتجابة  يرف�ض  كرد�صتان  اإقليم 
كركوك ب�����ص��اأن  ال��رمل��ان  ل��ق��رار 

•• اأربيل-وكاالت:

رئا�سة  دي������وان  يف  م�����س��در  ق����ال 
للجزيرة  العراق  كرد�ستان  اإقليم 
قرره  مبا  مهتم  غر  الإقليم  اإن 
جم��ل�����س ال���ن���واب ال��ع��راق��ي الذي 
كرد�ستان  اإقليم  علم  رف��ع  رف�س 
احلكومية  امل��ب��اين  ع��ل��ى  ال���ع���راق 

والر�سمية يف مدينة كركوك.
واأ�ساف امل�سدر اأن حكومة الإقليم 
لن ترد على القرار ولن ت�ستجيب 
العلم  ق���رار رف���ع  اأن  ل���ه، م���وؤك���دا 
الكردي على املباين احلكومية يف 
كركوك �سار اأمرا واقعا واأن على 

بغداد اأن تتعامل معه.
العراقي  ال���ن���واب  جم��ل�����س  وك����ان 
العلم  رف����ع  اأح���ق���ي���ة  اأم�������س  اأق�����ر 
العراقي فقط دون غره، ورف�س 
رف���ع ع��ل��م اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان على 
كركوك  حم���اف���ظ���ة  م���وؤ����س�������س���ات 
واأب��ن��ي��ت��ه��ا، ب��ج��ان��ب اع��ت��ب��ار نفط 
عراقية  وطنية  ث���روة  املحافظة 
وج����ب ت��وزي��ع��ه��ا ب��ال��ت�����س��اوي بني 

حمافظات العراق.

بعد  القد�ض  يف  فتى  ا�صت�صهاد 
وم�صتوطنني جنديًا  طعنه 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

عمر  يف  فل�سطيني  فتى  ا�ست�سهد 
ال���� 17 يف ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة من 
جنود  بر�سا�س  املحتلة  القد�س 
الحتالل، وعللت اإ�سرائيل القتل 
ب��اأن الفتى ق��ام بطعن اأح��د جنود 
اثنني  وم�����س��ت��وط��ن��ني  الح���ت���الل 

متدينني.
ونقل الإ�سرائيليون اجلرحى اإىل 
امل�ست�سفى لتلقي العالج، وو�سفت 
م�سادر طبية جراح امل�سابني بني 

خفيفة ومتو�سطة.
الحتالل  ق�����وات  ����س���ارع���ت  وق����د 
ع�سكرية  ب��ت��ع��زي��زات  ال��دف��ع  اإىل 
يف  ال����ع����م����ود  ب������اب  م���ن���ط���ق���ة  اإىل 
ال����ق����د�����س ح���ي���ث وق������ع احل�������ادث، 
حملة  وبا�سرت  باإغالقها  وقامت 
للمواطنني  وا�ستفزاز  اع��ت��ق��الت 

مما اأدى لندلع مواجهات.
وذك��رت اإذاع��ة الحتالل اأن قوات 
الأم����ن اأط��ل��ق��ت ال��ن��ار ع��ل��ى منفذ 
هجوم الطعن ما اأدى اإىل مقتله، 
مدنيان  امل�������س���اب���ني  اأن  واأك��������دت 
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اأخبـار الإمـارات
اآل مكتوم اخلريية توا�صل حملتها قلوب رحيمة فى حمافظات م�صر 

•• القاهرة -وام:

مبحافظتي  رحيمة  قلوب  حملة  من  والرابعة  الثالثة  املرحلتني  اخلرية  مكتوم  اآل  هيئة  اأطلقت 
الأق�سر وقنا مب�سر.

ت�ستهدف احلملة �ستمائة اأ�سرة يف املحافظتني وت�سمل توزيع كميات من الأجهزة ومواد الإعا�سة على 
الأ�سر الفقرة .. وت�ستطلع حاليا بع�س احلالت يف مدن املحافظتني لبحث اإمكانية اإقامة م�ساريع 
�سغرة لها. و بداأت احلملة التي اأطلقتها هيئة اآل مكتوم اخلرية يف �سعيد م�سر .. مبحافظة اأ�سوان 

ومناطق النوبة كمرحلة اأويل وا�ستهدفت اأكرث من األف اأ�سرة.
و قال �سعادة مرزا ح�سني ال�سايغ ع�سو جمل�س الأمناء بهيئة اآل مكتوم اخلرية اإن تعليمات �سمو 
اآل مكتوم توؤكد �سرورة  املالية راعي هيئة  اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير  ال�سيخ حمدان بن را�سد 
تغطية م�ساحات كبرة يف حمافظات م�سر واإقامة بع�س امل�ساريع ال�سغرة لالأ�سر الفقرة ف�سال 

عن توزيع ال�سالل الغذائية قبيل وخالل �سهر رم�سان املبارك .

الهالل الأحمر تنظم ملتقى متطوعي الهيئة الأول 2017 يف دبي 
•• دبى -وام:

الأول  الهيئة  متطوعي  ملتقى  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  نظمت 
عام_اخلر  اخلر#  ملتقى  �سعار  حت��ت  دب��ي  يف   2017

�سمن ملتقى زايد بن حممد العائلي باخلوانيج .
وطرح  التطوع  اآلية  ل�سرح  الهيئة  مل��ب��ادرات  تنفيذا  ذل��ك  ياأتي 
اخلطة الت�سغيلية خالل العام وتبادل خربات العمل التطوعي 
ب�ساأن  وتوجيهاتها  الر�سيدة  القيادة  دعم  عليه يف ظل  واحلث 

عام اخلر .
وامل�ساعدات  الإن�سانى  العون  ق�سم  رئي�س  املعينى  يحيى  وق��ال 
�سمعناها  كلمة  اخلر  اإن  بدبى  الأحمر  الهالل  بفرع  املحلية 

 .. اهلل  رحمه  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  مع  وعاي�سناها  وراأيناها 
للخر من خالل جتربتي  تعريفي   .. اأبنائه  يف  اليوم  ونراها 
املتوا�سعة لي�س يف التربع اأو العطاء اأو ال�سخاء فقط بل اخلر 
احلقيقي يف اإحداث فرق .. فرق يف حياة اإن�سان اأو حياة جمتمع 
اأو م�سرة وطن .. هذا هو اخلر الذي تعلمناه من زايد اخلر 
. واأ�ساف اإن اخلر احلقيقي الذي تركه لنا زايد لي�س فقط يف 
عطائه للمحتاجني يف البلدان الآخرى بل اخلر الذي تركه 
هو الفرق الذي اأحدثه يف حياتنا وحياة اأبنائنا وم�سرة بالدنا 
اأه��ل العطاء  اأخالقا وبنى لنا رج��ال ون�ساء من  فقد ترك لنا 
يرتك  ومل  بنهاره  ليله  ووا���س��ل  حياته  فيه  ب��ذل  ب��ن��اء  و�سيد 
يومه  من  �ساعة  ول   .. م�ساه  اإل  طريقا  ول  جربه  اإل  �سبيال 

اإل ا�ستغلها يف اإحداث فرق يف حياة النا�س هذا هو اخلر الذي 
نريده .

اأن الهيئة �ستعمل على دعم متطوعيها خالل عام  اأ�سار اإىل  و 
تبني  ف��اأن  لهم  الكثر من فر�س اخل��ر  واأن هناك   .. اخل��ر 
دارا ملعاقني اأو ترعى كبارا لل�سن اأو ت�سيد عيادة اأو م�ستو�سفا 
اأو تطلق مبادرة معرفية  اأو �سحيا  اأو جتعل لك وقفا تعليميا 
عام  �ستكون موجودة يف  الفر�س  اإن�سانية كل هذه  اأو  بيئية  اأو 
اخلر .. منوها برجال اأعمال منهم من �سيد جممعات �سكنية 
م�ساريع  يف  حتى  �ساهم  اأو  ال�سباب  زوج  اأو  املواطنني  لإخوانه 
ومن  والتحية  ال�سكر  كل  الإم���ارات  من  فلهم  التحتية  البنية 

املجتمع كل التقدير والعرفان .

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يناق�صان الق�صايا الوطنية واإ�صعاد املواطنني
•• دبي-وام:

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف دبي بعد ظهر 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخ��اه  ام�س 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
�سموهما  تبادل  وقد  امل�سلحة.  للقوات  الأعلى 
احل��دي��ث ح���ول ع���دد م��ن ال��ق�����س��اي��ا الوطنية 
ذات ال�سلة بتعزيز م�سرة التنمية امل�ستدامة 
اأو�ساط  يف  والت�سامح  اخل��ر  ثقافة  وتر�سيخ 
ع��ل��ى امتداد  واإ����س���ع���اد م��واط��ن��ي��ن��ا  جم��ت��م��ع��ن��ا 
م�ساحة دولتنا العزيزة. ح�سر اللقاء .. �سمو 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
و�سمو  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
مكتوم  اآل  ا���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  اأح��م��د  ال�سيخ 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  رئي�س 
اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  ومعايل  للمعرفة 

اجلابر وزير دولة.

حممد بن زايد يقدم واجب العزاء اإىل حاكم الفجرية بوفاة حمد بن �صيف ال�صرقي
•• الفجرية-وام:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  ال��ع��زاء  واج��ب  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرة و�سمو ال�سيخ 
له  املغفور  بوفاة  الفجرة  عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد 

ال�سيخ حمد بن �سيف ال�سرقي.
واأعرب �سموه - خالل زيارته جمل�س العزاء يف ق�سر الرميلة يف الفجرة - 
عن �سادق عزائه وموا�ساته اإىل �ساحب ال�سمو حاكم الفجرة وويل عهده 
واأن  رحمته  بوا�سع  الفقيد  يتغمد  اأن  تعاىل  اهلل  راجيا   .. الفقيد  واأجن��ال 
ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم ا�سرته واآل ال�سرقي الكرام ال�سرب وال�سلوان 
. كما قدم واجب العزاء اإىل جانب �سموه .. �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة ومعايل الدكتور 

�سلطان اجلابر وزير دولة.

وفد املركز الوطني للبحث والإنقاذ يزور هوجن كوجن لتبادل اخلرات 
•• اأبوظبي-وام:

يزور وفد من املركز الوطني للبحث والإنقاذ مدينة 
ت��ب��ادل اخل���ربات يف جمال  ه��وجن ك��وجن حاليا بهدف 
اأح������دث املعدات  ال��ب��ح��ث والإن�����ق�����اذ والط�������الع ع��ل��ى 

والتقنيات يف هذا املجال .

وتاأتي الزيارة بالتن�سيق والتعاون مع وزارة اخلارجية 
تت�سمن  وال��ت��ي  ك���وجن  ه���وجن  م��دي��ن��ة  يف  والقن�سلية 
امل��راك��ز يف املدينة منها م��رك��ز هوجن  زي���ارة ع��دد م��ن 
ك���وجن خل��دم��ة ال��ط��ران احل��ك��وم��ي و م��رك��ز تن�سيق 
الإن��ق��اذ ال��ب��ح��ري ال��ت��اب��ع ل��ه��وجن ك��وجن . واأك���د املركز 
الوطني للبحث والإنقاذ اأهمية الزيارة باعتبار هوجن 

كوجن واحدة من املدن الرائدة عامليا يف جمال البحث 
والإن���ق���اذ م��ن ح��ي��ث ت��وف��ر الإم��ك��ان��ي��ات وال���ق���درات يف 
البحث  ودوره��ا يف منظمات  وال��ربي  البحري  املجال 
حماية  م��ه��ام  بتنفيذ  وال��ت��زام��ه��ا  ال��دول��ي��ة  والإن���ق���اذ 

الأرواح واإنقاذها .
الط��الع على  الزيارة  �سيتم خالل  اأنه  املركز  واأو�سح 

زي��ادة فر�س التعاون بني الإم���ارات وه��وجن ك��وجن يف 
والتن�سيق  التعاون  خالل  من  والإنقاذ  البحث  جمال 
وتنظيم  م�ستقبال  التدريب  جم��ال  يف  اجلانبني  بني 
املوؤمترات واملعار�س املتعلقة بهذا ال�ساأن .. متوقعا اأن 
تثمر عن رفع م�ستوى التن�سيق والتعاون ال�سرتاتيجي 

بني اجلانبني يف خمتلف املجالت .

هزاع بن زايد يعزي حاكم الفجي�رة يف 
وفاة حمد بن �صيف ال�صرقي

•• الفجرية -وام:

قدم �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي واجب العزاء اإىل �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرة و�سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد 

ال�سرقي ويل عهد الفجرة يف وفاة املغفور له ال�سيخ حمد بن �سيف ال�سرقي.
واأعرب �سموه - خالل زيارته جمل�س العزاء يف ق�سر الرميلة يف الفجرة - عن �سادق عزائه وموا�ساته .. راجيا 
اهلل تبارك وتعاىل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ور�سوانه واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم عائلته واآل ال�سرقي 

الكرام جميل ال�سرب وح�سن العزاء.

�صلطة دبي املالحية تتابع �صري العمليات البحرية ل�صمان اأعلى م�صتويات ال�صالمة واملالحة الآمنة 
•• دبي-وام:

متابعة  املالحية  دب��ي  مدينة  �سلطة  توا�سل 
املختلفة  باأ�سكالها  البحرية  العمليات  �سر 
اإط�����ار م�ساعيها  ���س��ع��ي��د يف  م���ن  اأك����رث  وع��ل��ى 
جوانب  بني  التكامل  ركائز  لرت�سيخ  احلثيثة 
والكفاءة  الآمنة  واملالحة  البحرية  ال�سالمة 
مبا  املحلية  ال�سواحل  امتداد  على  الت�سغيلية 
القطاع  ا�سرتاتيجية  اأه��داف  ي�سب يف خدمة 
البحري لإمارة دبي يف بناء قطاع بحري اآمن 

وم�ستدام ومتكامل.
وت�سرف ال�سلطة البحرية حاليا على حت�سني 
الت�سغيلية  والإج���راءات  التنظيمية  العمليات 
ت�سهد  والتي  دب��ي  يف  الر�سو  باأماكن  اخلا�سة 
التجارية  البحرية  الو�سائل  من  لفتا  اإقبال 
يف  وذلك  والرتفيهية  والريا�سية  وال�سياحية 
الو�سائل البحرية يف  اإط��ار جهود تنظيم ر�سو 
اإلزام  ل��ق��رار  تطبيقا  املحلية  الإقليمية  امل��ي��اه 
اأعلى  مبطابقة  ال��را���س��ي��ة  البحرية  ال��و���س��ائ��ل 
معاير ال�سالمة البحرية خالل فرتة الر�سو 
المتثال  عن  ف�سال   .. املخ�س�سة  املناطق  يف 
واملعاهدات  واملحلية  الحت��ادي��ة  للت�سريعات 

الدولية ال�سادرة عن منظمة املالحة والعمل 
الدولية املتعلقة بال�سالمة البحرية.

�سلطة  ل���  التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ل��ي  ع��ام��ر  واأك����د 
العمليات  م��ت��اب��ع��ة  اأن  امل��الح��ي��ة  دب���ي  م��دي��ن��ة 
دبي  لإم���ارة  الإقليمية  امل��ي��اه  �سمن  البحرية 
امل�ستمر على حت�سني  الرتكيز  اإط��ار  تندرج يف 
م�ستويات ال�سالمة البحرية باعتبارها ركيزة 
التجمع  مكونات  بتناف�سية  لالرتقاء  اأ�سا�سية 
والتن�سيق  التعاون  اأن  اإىل  م�سرا   .. البحري 
دبي  العالقة يف  ذات  ك��ل اجل��ه��ات  م��ع  م�ستمر 
وه���و الأم����ر ال����ذي مي��ث��ل دف��ع��ة ق��وي��ة باجتاه 
والت�سغيل  الآم���ن���ة  امل���الح���ة  اأ���س��ب��اب  ت��ط��وي��ر 
مياه  �سمن  البحرية  الو�سائل  لكافة  الناجح 

دبي.
واأ�ساف اأن �سلطة مدينة دبي املالحية ملتزمة 
املياه  �سمن  ال��ب��ح��ري��ة  ب��ال�����س��الم��ة  ب��الرت��ق��اء 
ان�سجاما مع تطلعاتها  دبي  لإم��ارة  الإقليمية 
الطموحة يف الو�سول بالتجمع البحري املحلي 
والتناف�سية  ال��ن��م��و  م��ن  ج��دي��د  م�ستوى  اإىل 
القطاع  ا�سرتاتيجية  مبحاور  عمال  والتميز 
بحري  قطاع  تطوير  ت�ستهدف  التي  البحري 
والتجدد  بال�سمولية  يت�سم  وم�����س��ت��دام  اآم���ن 

القت�سادي  التنويع  جهود  دعم  على  والقدرة 
و�سول اإىل اقت�ساد ما بعد النفط الذي ميهد 

الطريق اأمام بناء م�ستقبل اأكرث اأمنا وازدها.
مع  التن�سيق  على  البحرية  ال�سلطة  وتعمل 
اإمارة  يف  املالحية  بامل�ساعدات  املعنية  اجلهات 
امل���ن���اط���ق احل�����رة ومناطق  ذل����ك  دب����ي مب���ا يف 
وامل�سغلة  املالكة  واجل��ه��ات  اخلا�سة  التطوير 
للم�ساريع البحرية يف املياه الإقليمية املحلية 
واللتزام  التطبيق  اآل��ي��ة  على  الت��ف��اق  بهدف 
ل�سنة   63 رق����م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  ب���ق���رار 
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  عن  ال�سادر   2016
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
املجل�س التنفيذي ب�ساأن امل�ساعدات املالحية يف 
اإمارة دبي بهدف تنظيم ن�ساط تركيب و�سيانة 
يف  ال��ب��ح��ري��ة  للم�ساريع  امل��الح��ي��ة  امل�����س��اع��دات 
الإمارة من خالل و�سع ال�سرتاطات واملعاير 
الت�ساريح  واإ�سدار  الن�ساط  اخلا�سة مبزاولة 
اإىل متكني  ب��الإ���س��اف��ة  ال���الزم���ة  وامل���واف���ق���ات 
الرقابة  م���ن  امل��الح��ي��ة  دب����ي  م��دي��ن��ة  ���س��ل��ط��ة 
البحرية  وامل�ساريع  املن�ساآت  على  والتفتي�س 
م�ستويات  تعزيز  جهود  مع  ومتا�سيا  دب��ي.  يف 
الإقليمية  امل��ي��اه  ���س��م��ن  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����س��الم��ة 

املالحية قدما  دب��ي  �سلطة  ت�سر  دب��ي  لإم���ارة 
عمل  ومتابعة  والتفتي�س  التدقيق  عمليات  يف 
للتاأكد من مطابقتها لأعلى  العائمة  املطاعم 

املعاير واأف�سل املمار�سات الدولية.
املطاعم  اإىل ت�سجيع �سركات  وتهدف اخلطوة 
العائمة على ت�سجيل كل العمليات البحرية يف 
الذي  البحرية  الو�سائل  عمليات  �سجل  اإط��ار 
ميثل م�سدرا �سامال للمعلومات املوثقة التي 
الو�سائل  م�سغلي  على  اإيجابية  بنتائج  تعود 
والإداري����ة  التنظيمية  الناحية  م��ن  البحرية 

اخلدمات  ج��ودة  حت�سني  ع��ن  ف�سال  والفنية 
املقدمة والرتقاء مبعاير ال�سالمة البحرية.
اإدارة  مدير  غميل  ولد  خمي�س  الكابنت  وق��ال 
املرور البحري يف �سلطة مدينة دبي املالحية 
اإن ال�سلطة ت�سع ن�سب اأعينها موا�سلة تنظيم 
عمل املرا�سي املحلية وحركة الو�سائل البحرية 
الذي ياأتي يف مقدمة اأولوياتها ال�سرتاتيجية 
ح��ر���س��ا م��ن��ه��ا ع��ل��ى ���س��م��ان م��ط��اب��ق��ة القطاع 
والقوانني  دبي لال�سرتاطات  البحري لإم��ارة 

املحلية والدولية.

املعا�صات تدعو اأ�صحاب العمل يف القطاعني احلكومي 
واخلا�ض لاللتزام بالت�صجيل وال�صرتاك عن املواطنني 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأ�سدرته  والتاأمينات الجتماعية يف تعميم  للمعا�سات  العامة  الهيئة  دعت 
املوظفني  ع��ن  وال����س���رتاك  بالت�سجيل  الل���ت���زام  اإىل  ال��ع��م��ل  ج��ه��ات  اإىل 
لدى  عنهم  وال���س��رتاك  الت�سجيل  اأن  موؤكدة  لديهم،  العاملني  املواطنني 
 1999 7 ل�سنة  القانون الحت��ادي رقم  وفقاً لأحكام  اإلزامياً  الهيئة يعد 
اأن  اإىل  الهيئة  واأ���س��ارت  وتعديالته،  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�سات 
بالت�سجيل  العمل  اأ���س��ح��اب  بع�س  ال��ت��زام  ع��دم  ع��ن  ك�سفت  لديها  تقارير 
الهيئة، ما يلحق  العاملني لديهم يف  املواطنني  املوظفني  وال�سرتاك عن 
ال�سرر بهم وباأ�سرهم. واأو�سحت الهيئة يف تعميمها اأن عدم الت�سجيل عن 
كل اأو بع�س العاملني اأو عدم �سداد ال�سرتاكات اأو �سداد ال�سرتاكات على 
اأ�سا�س اأجور غر حقيقية يرتب على اأ�سحاب العمل يف القطاع اخلا�س اأداء 
مبلغ اإ�سايف قدره %10 من قيمة ال�سرتاكات امل�ستحقة دون �سابق اإخطار 

اأو اإنذار، وذلك ا�ستناداً للمادة )15( من قانون املعا�سات.
عن  امل�ستحقة  ال�سرتاكات  �سداد  عن  املتاأخرة  العمل  جهات  الهيئة  وحثت 
املوؤمن عليهم اإىل امل�سارعة باأدائها يف املواعيد املحددة بالقانون لتجنب اأداء 
املبالغ الإ�سافية املقررة وفقاً للمادة )14( من القانون والتي ن�ست على 
اأنه يلتزم �ساحب العمل بتوريد ح�سته وح�سة املوؤمن عليه يف ال�سرتاكات 
امل�ستحقة اإىل الهيئة، ويف حال التاأخر يف �سدادها ُيلزم باأداء مبلغ اإ�سايف 
بواقع )%1.0( من ال�سرتاكات امل�ستحقة عن كل يوم تاأخر وذلك دون 
حاجة اإىل اإنذار اأو تنبيه .  ولفتت الهيئة اإىل اأن القانون احتوى على جزاء 
امل��ادة )60( من القانون  باأحكامه، حيث ن�ست  اآخر يف حال عدم اللتزام 
لأحكام  يخ�س�ع  اخل��ا���س  القط�اع  يف  عم�ل  �ساحب  ك��ل  يعاق�ب  اأن���ه  على 
يقم  دره�م عن كل عام�ل مل  اآلف  بغرام�ة مق�دارها خم�س�ة  القان�ون  هذا 
بال�سرتاك عنه يف الهيئ�ة، ويعاق�ب بذات العقوبة كل �ساح�ب عمل يّحم�ل 
عماله اأي ن�سي�ب يف نفق�ات التاأمي�ن مل يرد به�ا ن�س يف هذا القان�ون وحتكم 
املحكم�ة من تلقاء نف�سه�ا باإلزام �ساح�ب العم�ل املخال�ف باأن يدف�ع للعمال 
من  الهدف  اأن  الهيئة  واأو�سحت   . التاأمي�ن  نفق�ات  من  حتملوه  ما  قيم�ة 
وال�سرتاك  الت�سجيل  ع��دم  مبخاطر  العمل  اأ�سحاب  توعية  هو  التعميم 
العاملني لديهم،  املواطنني  امل�ستحقة عن  �سداد ال�سرتاكات  التاأخر يف  اأو 
وذلك حر�ساً منها على رعاية م�سالح اأ�سحاب العمل باعتبارهم �سركاء يف 
م�سرة التنمية يف الدولة، ويف نف�س الوقت احلفاظ على حقوق املوظفني 
العمل  اأن �ساحب  القطاعات، م�سددة على  العاملني يف خمتلف  املواطنني 
املوؤمن عليهم لدى  بالت�سجيل وال�سرتاك عن  املعنية  واإن كان هو اجلهة 
الهيئة، اإل اأنه ينبغي على كافة املوظفني املواطنني العاملني يف القطاعات 
الهيئة حفاظاً على حقوقهم وحقوق  التاأكد من ت�سجيلهم لدى  املختلفة 
اأ�سرهم التي كفلها القانون.  ونوهت الهيئة اإىل اأنها وخالل عام 2016 
نفذت 95 زيارة تفتي�سية، وقد ك�سفت هذه الزيارات عن عدة خمالفات مت 
ارتكابها من قبل اأ�سحاب العمل منها عدم ت�سجيل املوؤمن عليه، اأو ت�سجيل 
دفع  وع��دم  للعمل،  ملبا�سرته  حقيقي  غر  تاريخ  اأ�سا�س  على  عليه  املوؤمن 
على  ال�سهرية  ال�سرتاكات  ودف��ع  عليه،  املوؤمن  عن  ال�سهرية  ال�سرتاكات 
اأ�سا�س الأجور غر احلقيقية، وعدم موافاة الهيئة ببيان باأ�سماء العاملني 
الذين انتهت خدمتهم خالل �سهر على الأكرث من تاريخ انتهاء اخلدمة، 
وعدم تزويد الهيئة مبلفات نهاية خدمتهم من خالل املوقع الإلكرتوين،ما 
ت�سوية  من  الهيئة  متكن  لعدم  عليه  باملوؤمن  ال�سرر  اإحل��اق  عليه  يرتتب 

حقوقه، وعدم متكينها من ت�سجيله لديها يف حال التحاقه بعمل جديد.
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اأخبـار الإمـارات
ال�صحة تنتهي من التقييم النهائي امل�صرتك لتنفيذ اللوائح ال�صحية الدولية 

•• دبي -وام:

النهائي  التقييم  اأع��م��ال  انتهاء  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
قبل  2005 من  الدولية  ال�سحية  اللوائح  لتنفيذ  امل�سرتك  اخلارجي 
ال�سحة  ومنظمة  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  الإقليمي  املكتب  من  خ��رباء 
احليوانية OIE ومنظمة الأغذية والزراعة واملركز الأوروبي للتاأهب 
لل�سموم  ال��ربي��ط��اين  وامل��رك��ز  العامة  وال�سحة  ل��ل��ط��وارئ  وال���س��ت��ع��داد 
واملواد الكيميائية وامل�سعة. و ا�ستمرت اأعمال التقييم ملدة اأ�سبوع بح�سور 
املراكز  لقطاع  امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  ال��رن��د  عبدالرحمن  ح�سني  ال��دك��ت��ور 
والعيادات ال�سحية وم�ساركة جميع اجلهات املعنية من وزارات وهيئات 

يف الدولة كل ح�سب جماله.
ويتمثل نطاق اللوائح ال�سحية الدولية يف الوقاية من املر�س ومكافحته 

وال�سيطرة عليه وتوفر ا�ستجابة لنت�سار الأمرا�س بطرق تتالءم مع 
املخاطر املحيطة بال�سحة العامة .

و يهدف التقييم اإىل تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بك�سف حالت 
�سواء  ك��اف  نحو  على  ومراقبتها  وفح�سها  العامة  ال�سحية  ال��ط��وارئ 

كانت هذه امل�سادر نا�سئة عن م�سادر بيولوجية اأو كيميائية اأو م�سعة.
و اأكد الدكتور ح�سني الرند التزام دولة الإمارات بتطبيق اللوائح ال�سحية 
الدولية 2005 للحيلولة دون انت�سار الأمرا�س على ال�سعيدين املحلي 
والإقليمي واحلماية منها ومكافحتها باتخاذ تدابر يف جمال ال�سحة 
على نحو يتنا�سب مع املخاطر املحتملة املحدقة بال�سحة .. مو�سحة اأن 
الدولة ملتزمة بتنفيذ التو�سيات التي يتو�سل اإليها اخلرباء يف اللجان 
امل�سرتكة من اأجل حت�سني الأمن ال�سحي مبا يتنا�سب مع ا�سرتاتيجية 
من  الإم����ارات  دول��ة  جمتمع  لوقاية  ال�سحي  النظام  بتطوير  ال���وزارة 

الأمرا�س ال�سارية وجميع املخاطر ال�سحية وال�سيطرة عليها.
�سمل التقييم زيارات ميدانية ت�سمنت كال من تقييم خمترب ال�سالمة 
التابع لبلدية دبي وخمترب الأبحاث البيطري املركزي بدبي  الغذائية 
وجمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة والتي اأ�ساد اخلرباء باإتباعها لأعلى 
ب��ه يف  م��ث��اًل يحتذى  ت��ك��ون  اأن  وال��ت��ي ميكن  املخربية  اجل���ودة  معاير 

املنطقة.
الطبية  خليفة  ومدينة  كيلفالند  م�ست�سفى  اأي�سا  الزيارات  وت�سمنت 
باأبوظبي واملراكز الطبية التابعة لهيئة ال�سحة بدبي يف مطارات دبي 
ومركز الطب الوقائي التابع لوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع يف الفجرة 
ومركز اخلدمات الوقائية التابع لهيئة �سحة دبي بالإ�سافة اإىل غرفة 

عمليات الطوارئ والكوارث يف وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع .
الأح���داث ذات  التبليغ ع��ن  العمل يف جم��ال  اأ���س��اد اخل���رباء مب�ستوى  و 

ومكافحة  امليكروبات  م�سادات  ومكافحة  العامة  ال�سحة  على  التاأثر 
ال��ع��دوى وب��اجل��ه��وزي��ة ال��ع��ال��ي��ة ل��ل��دول��ة مل��واج��ه��ة ال���ط���وارئ والأزم����ات 
املتعلقة  والت�سريعية  القانونية  امل�سائل   .. التقييم  وتناول  وال��ك��وارث.  
با�ستجابة البلد حلالت الطوارئ ال�سحية العامة وال�سلطات والإدارات 
ال�ستجابة  اأج��ل  من  والتن�سيق  التعاون  واآل��ي��ة  ال��ك��وارث  ب���اإدارة  املعنية 
الوطنية وقدرات الك�سف عن الأمرا�س القابلة لالنت�سار والإبالغ عنها 
وامل�سعة  الكيميائية  املخاطر  ع��ن  والك�سف  مبكر  وق��ت  يف  والتح�سني 
وقدرات الت�سخي�س واختبار املختربات وال�سالمة البيولوجية ومكافحة 
العدوى وامل�سادات احليوية ذات ال�سلة ف�سال عن توفر املوارد الب�سرية 
امل�سرتكة  الأم��را���س  ومكافحة  الأغذية  و�سالمة  للكوارث  وال�ستعداد 
وال��ت��وع��ي��ة الإع��الم��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق ه���ذه ال��ع��وام��ل ع��ل��ى م���ط���ارات البالد 

وموانئها واملعابر الدولية.

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�شارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكر                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�شارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

خالل حملة على �شالونات ومراكز التجميل الن�شائية يف مدينتي خليفة وحممد بن زايد

بلدية مدينة اأبوظبي تفت�ض 72 مركزا وحترر 7 خمالفات و5 اإنذارات وت�صادر 78 عبوة منتهية ال�صالحية وحتذر من خطورة �صمع الأذن   
•• اأبوظبي –الفجر:

ن��ف��ذت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي يف 
مدينتي خليفة ومدينة حممد بن 
التابعة لها حمالت  زايد واملناطق 
ومدرو�سة  م��ن��ه��ج��ي��ة  ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة 
ومتابعة  م����راق����ب����ة  ا����س���ت���ه���دف���ت 
م����راك����ز ال���ت���ج���م���ي���ل و����س���ال���ون���ات 
التاأكد  بهدف  الن�سائية  احل��الق��ة 
ال�سحية  امل��ع��اي��ر  تطبيقها  م���ن 
وبهدف   ، اأبوظبي  يف  بها  املعمول 
حماية رواد هذه املرافق اخلدمية 
بطبيعة  تتعلق  جت����اوزات  اأي  م��ن 
وخ�سو�سا  امل�����س��ت��خ��دم��ة  امل�������واد 
والأجهزة  التجميل  م�ستح�سرات 
اللياقة  املختلفة، ومعاينة  الطبية 
ال�سحية للعاملني يف هذه املراكز.

التفتي�سية  احل��م��الت  ه��ذه  وت��اأت��ي 
وال����رق����اب����ي����ة ح���ر����س���ا م����ن دائ�����رة 
– بلدية  والنقل  البلدية  ال�سوؤون 
مدينة اأبوظبي على توفر اأف�سل 
امل����راف����ق  ال�������س���ح���ي���ة يف  امل����ع����اي����ر 
ب�سحة  ال�����س��ل��ة  ذات  اخل���دم���ي���ة 
اأفراد املجتمع وحمايتهم  و�سالمة 
من اأي جتاوزات اأو خمالفات ميكن 
مبرتادي  �سحيا  ���س��ررا  تلحق  اأن 

هذه املرافق اخلدمية .
واأكدت البلدية اأن احلملة اأ�سفرت 
ع��ن حت��ري��ر )7( خم��ال��ف��ات بحق 
مراكز التجميل املخالفة للمعاير 
وا�سرتاطات  وامل��ه��ن��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
املخت�سة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 

ال�������س���ح���ي���ة م������ن خ�������الل ت����وزي����ع 
اخلا�سة  وال��ربو���س��ورات  الكتيبات 

بال�سرتاطات ال�سحية .
الفئة الثالثة :

 الرتكيز على ال�سالونات ومراكز 
التجميل ذات الت�سنيف املنخف�س 
تطبيقهم  ح��ي��ث  م���ن  وامل��خ��ال��ف��ة 

لال�سرتاطات ال�سحية .
اأما عن الإج��راءات الر�سمية التي 
املخالفني  بحق  البلدية  تتخذها 
ب���داي���ة متابعة  ي��ت��م  اأن����ه  ف���اأ����س���ارت 
وتوعيتهم  امل��خ��ال��ف��ة  ال�����س��ال��ون��ات 
القوانني  جميع  معرفة  ب�سرورة 
تفاديا  ب���ال�������س���ال���ون���ات  اخل���ا����س���ة 
تطبيقهم  و����س���رورة  للمخالفات 
وعند   ، ال�����س��ح��ي��ة  ل��ال���س��رتاط��ات 
خم����ال����ف����ت����ه����م ل�����ال������س�����رتاط�����ات 
ق�سائيا  خمالفتهم  يتم  ال�سحية 
املخالفة  ح��ج��م  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 
وخ���ط���ورت���ه���ا )خم���ال���ف���ة ف���وري���ة ، 
اإن������ذار على    ، خم��ال��ف��ة ق�����س��ائ��ي��ة 
ح�سب البنود( ، حيث تقرر املحكمة 
امل��خ��ال��ف��ة وفقا  ق��ي��م��ة  امل��خ��ت�����س��ة 
للقوانني املنظم لهذه املخالفات.   

�سالونات  جميع  ال��ب��ل��دي��ة  ودع���ت 
والن�سائية  ال��رج��ال��ي��ة  احل���الق���ة 
اأبوظبي  يف  ال��ت��ج��م��ي��ل  وم����راك����ز 
اللتزام  اأه��م��ي��ة  اإىل  و���س��واح��ي��ه��ا 
باملعاير ال�سحية املطلوبة ملزاولة 
ه����ذه الأن�������س���ط���ة مل���ا ل��ه��ا م���ن اأث���ر 
مبا�سر يف �سحة املجتمع .. موؤكدة 
حر�سها على متابعة ومراقبة هذه 
خالل  م���ن  دوري  ب�����س��ك��ل  امل���راك���ز 

تكثيف حمالت الرقابة والتفتي�س 
تغطي  م��درو���س��ة  منهجية  �سمن 
ج��م��ي��ع ه����ذه امل���راك���ز ل��ل��ت��اأك��د من 
اللوائح  بتطبيق  ال��ت��زام��ه��ا  م���دى 
التي تنظم عمل هذه املراكز ومبا 
ال�سحة  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����ع  ي����ت����واءم 

وال�سالمة لأفراد املجتمع .
التزامها  ع���ن  ال��ب��ل��دي��ة  واأع����رب����ت 
والثقافة  ال��وع��ي  م�����س��ت��وى  ب��رف��ع 
مراكز  يف  العاملني  ل��دى  ال��ع��ام��ة 
احلالقة  و����س���ال���ون���ات  ال��ت��ج��م��ي��ل 
اأج�����ل حت��ق��ي��ق ه����ذا الهدف  وم����ن 

ت��ن��ظ��م ع��ل��ى م����دار ال�����س��ن��ة العديد 
م�����ن ور���������س ال����ع����م����ل ال���ت���وع���وي���ة 
العاملني،  ل���ه���وؤلء  والإر�����س����ادي����ة 
وكذلك تعمل على تزويد املفت�سني 
باملعلومات  البلدية  يف  واملفت�سات 
متكنهم  متكاملة  بيانات  وبقاعدة 
يخت�س  ف��ي��م��ا  واج��ب��ه��م  اأداء  م���ن 
املجتمع  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  باملحافظة 
اأهم  يف  وخ�سو�سا  ال�سحي  واأمنه 
املرافق اخلدمية التي تتعاطى مع 
مراكز  مثل  العامة  ال�سحة  ���س��اأن 

التجميل وال�سالونات .

، ك��م��ا وج���ه���ت �سمن  ل��ل��ب��ت ف��ي��ه��ا 
اإطار احلملة ذاتها 5 اإنذارات بهذا 
ال�����س��اأن ، و����س���ادرت اأك���رث م��ن 78 
وم�ستح�سرات  جتميل  مواد  عبوة 
غر م�ستوفية للموا�سفات املعمول 
بها بخ�سو�س املواد املتعلقة ب�سحة 
و�سالمة امل�ستهلكني ، حيث �سمت 
امل�����واد امل�������س���ادرة ك���رمي���ات جتميل 
ومثبتات   ، ع��ط��ري��ة  وب���خ���اخ���ات   ،
ال�سالحية  منتهية  وم��واد  ال�سعر 
الب�سرة  تنظيف  وم�ستح�سرات   ،
، غر  م���ق���ل���دة  وم�������واد جت��م��ي��ل   ،
 ، ال�سعر  �سباغة  وم���واد   ، اأ�سلية 
وحمامات الزيت ، وغرها العديد 
من املنتجات امل�ستخدمة يف مراكز 

التجميل. 
التي  امل����الح����ظ����ات  اأه�������م  وح�������ول 

البلدية  اأ�سارت   ، احلملة  ر�سدتها 
قبل  م��ن  جيدا  التزاما  مل�ست  اأن��ه��ا 
م����راك����ز ال���ت���ج���م���ي���ل و����س���ال���ون���ات 
وهذا  ال�سحية  باملعاير  احلالقة 
لعدد  البياين  انخفا�س  عك�سه  ما 
املخالفات والإنذارات املوجهة بحق 

هذه املراكز .
ا�ستخدام  من  البلدية  ح��ذرت  كما 
اىل  ي����وؤدي  ق��د  ال���ذي  الأذن  �سمع 
تدهور  ع��ل��ى  ينعك�س  ك��ب��ر  ���س��رر 
كان  م����ا  اذا  الذن  ط��ب��ل��ة  ح���ال���ة 
ال�سمعية  القناة  التهابات يف  هناك 
�سمن  ال�����س��م��ع  ه�����ذا  وي�����س��ن��ف   ،
مو�سحة   ، البديل  الطب  �سل�سلة 
ا�ستخدامه ي�ستوجب احل�سول  اأن 
ومينع  خ����ا�����س  ت���رخ���ي�������س  ع���ل���ى 
ا�ستخدامه يف ال�سالونات الن�سائية 

على  ا���س��ت��خ��دام��ه  يقت�سر  ح��ي��ث   ،
العيادات الطبية املتخ�س�سة .

من  امل�ستهدفة  الفئات  اأه���م  وع��ن 
اأكدت  والرقابة  التفتي�س  حمالت 
ثالث  م��ع  تتعاطى  اأن��ه��ا  ال��ب��ل��دي��ة 

فئات يتم الرتكيز عليها وهي:
الفئة الوىل :

ومراكز  ال�������س���ال���ون���ات  اأ����س���ح���اب   
ال��ت��ج��م��ي��ل ال��ن�����س��ائ��ي��ة، م���ن خالل 
اإل����زام����ه����م ب���������س����رورة اله���ت���م���ام 
ب����ال�����س����رتاط����ات ال�������س���ح���ي���ة من 
ح��ي��ث ال��ن��ظ��اف��ة وال��ت��ع��ق��ي��م وال���زام 
الهتمام  ب���������س����رورة  ال����ع����ام����الت 

بنظافة العامة .
الفئة الثانية :

���س��ال��ون��ات احلالقة  ال��ع��م��الء يف   
وت����وع����ي����ت����ه����م ب�����ال������س�����رتاط�����ات 

ال�صالحف البحرية املهددة بالنقرا�ض تعود جمددا اإىل موطنها يف �صاطئ ال�صعديات
•• اأبوظبي -وام:

ت�ستعد منطقة �ساطئ ال�سعديات ل�ستقبال �سيوفها 
من ال�سالحف �سقرية املنقار  الهوك�سبيل  التي تفد 
�سهر  بداية  مار�س وحتى  �سهر  بنهاية  ال�ساطئ  اإىل 
�سبتمرب من كل عام لت�سع بيو�سها كما اعتادت منذ 

اآلف ال�سنني.
واأكدت �سركة التطوير وال�ستثمار ال�سياحي اأن فريق 
اخلدمات البيئية لديها قام بتهيئة املكان للمراقبة 
ور�سد اأي ن�ساط لتع�سي�س ال�سالحف �سقرية املنقار 
للعام اجلاري على �ساطئ ال�سعديات، حيث اأظهرت 
تفقي�س  عمليات  م��ن  الكثر  جن��اح  ال�ستطالعات 
لل�سالحف على ال�ساطئ ال�سمايل جلزيرة ال�سعديات 

بالقرب من نادي �ساطئ ال�سعديات.
املهددة  املنقار  �سقرية  ال�سالحف  اأع�سا�س  وتخ�سع 
ب��الن��ق��را���س اإىل م��راق��ب��ة واإ����س���راف دق��ي��ق م��ن قبل 
برنامج  �سمن  ال�سركة  يف  البيئية  اخلدمات  فريق 
حماية �سالحف الهوك�سبيل الذي يعد الوحيد من 
هذا  ولتحقيق   .. العربي  اخلليج  منطقة  يف  نوعه 
على  وا�سحة  اإر���س��ادي��ة  لف��ت��ات  و�سع  يتم  الغر�س، 

مناطق التع�سي�س بالإ�سافة اإىل القيام بحملة توعية 
اأو  ال��زوار  ال�سرر بها من قبل  اإحل��اق  ل�سمان ع��دم 
ال�سكان اأو العاملني اإىل حني تفقي�س البيو�س التي 
ت�ستغرق عادة ما بني 50 اإىل 70 يوماً، حيث ميكن 
 100 اإىل   90 بني  ما  التع�سي�س  مناطق  ت�سم  اأن 
على  ال�سالحف  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اإدراج  ومت  بي�سة. 
قائمة احليوانات املهددة بالنقرا�س �سمن الالئحة 
ال���دويل حلماية البيئة ، حيث  ل��� الحت���اد  احل��م��راء 
ت�سهد اأعدادها تراجعاً حاداً على م�ستوى العامل، اإذ 
تناق�ست بن�سب عالية بلغت اأكرث من %80 خالل 
الأج���ي���ال ال��ث��الث��ة الأخ����رة ن��ظ��راً ل��ت��دم��ر املوائل 

الطبيعية وال�سيد اجلائر الذي تتعر�س له.
�ساطئ  على  التطويرية  العمليات  اإطالقها  ومنذ 
وال�ستثمار  ال��ت��ط��وي��ر  ���س��رك��ة  ات��خ��ذت  ال�����س��ع��دي��ات، 
ال�سياحي جمموعة من الإج��راءات حلماية الكثبان 
لل�سعديات،  ال�ساحلي  اخل���ط  ط���ول  ع��ل��ى  ال��رم��ل��ي��ة 
�ساطئ  على  العميقة  الرملية  الكثبان  ت�سكل  حيث 
ال�سالحف  لتع�سي�س  م��ث��ال��ي��اً  م��وط��ن��اً  ال�����س��ع��دي��ات 

�سقرية املنقار.
جناح  ل�سمان  �سارمة  �سروطاً  ال�سركة  و�سعت  كما 

متنع  وال��ت��ي  الهوك�سبيل  �سالحف  حماية  برنامج 
 60 اإىل  ت�سل  مل�سافة  التطوير  عمليات  مبوجبها 
م���رتاً ب��ع��ي��داً ع��ن ال�����س��اط��ئ، وذل���ك لإق��ام��ة منطقة 
عازلة من الكثبان الرملية بني العمليات الإن�سائية 
الكثبان  حممية  امل�����س��م��اة  التع�سي�س  م��واق��ع  وب���ني 
ال�����س��ع��دي��ات، مب��ا ي�سمن عودة  ���س��اط��ئ  ال��رم��ل��ي��ة يف 
التعر�س  دون  وق���ت  اأي  يف  للتع�سي�س  ال�����س��الح��ف 

مل�سايقة اأو اإزعاج.
التنفيذي  الرئي�س  امل��رزوق��ي،  ح�سن  �سفيان  وق���ال 
و�سعنا  لقد  ال�سياحي  وال�ستثمار  التطوير  ل�سركة 
ال�سعديات  تبقى  اأن  م��راع��اة  اأول��وي��ات��ن��ا  ���س��دارة  يف 
موطناً طبيعياً للحياة البحرية .. وي�سرنا اأن ن�سهد 
عودة ال�سالحف البحرية اإىل ال�ساطئ عاماً بعد اآخر 
احلماية  برنامج  جناح  يعك�س  مما  بيو�سها،  لت�سع 
�سركائنا  تعاون  لول  ليتحقق  يكن  الذي مل  البيئي 
وامل���ق���اول���ني وامل��ق��ي��م��ني، ح��ي��ث اأب������دوا ع��ل��ى ال����دوام 
التوجيهية  باملبادئ  الل��ت��زام  وا�ستعدادهم  رغبتهم 

التي و�سعها الفريق البيئي لل�سركة .
اإط���الق برنامج  ال�����س��ع��دي��ات، منذ  و���س��ه��دت ج��زي��رة 
وا���س��ع��اً يف  2010، جن��اح��اً  ال��ع��ام  احل��م��اي��ة مطلع 

التوجيهات  .. وت�سمل  البيو�س  تفقي�س الآلف من 
ملواقع  احلماية  تعزيز  بالت�سغيل  املتعلقة  الإر�سادية 
التع�سي�س من خالل منع الو�سول اإىل ال�ساطئ اإل 
با�ستخدام ممرات خ�سبية مرتفعة عن �سطح الأر�س 
البيئي  النظام  على  للمحافظة  للم�ساة  خم�س�سة 
باأع�سا�س  �سرر  اأي  اإحل���اق  وع��دم  الرملية  للكثبان 
ال�سالحف. وقالت بثينة القبي�سي، مدير اخلدمات 
ال�سياحي:  وال�ستثمار  التطوير  �سركة  يف  البيئية 
عندما يبداأ مو�سم التع�سي�س، فاإن اهتمامنا الرئي�سي 
لأي  البحرية  ال�سالحف  تتعر�س  األ  على  ين�سب 
حلفر  ال�ساطئ  اإىل  قدومها  عند  عرقلة  اأو  اإزع���اج 
جمدداً  العودة  ثم  وم��ن  بيو�سها  وو�سع  اأع�سا�سها، 
اإىل البحر. وعندما تبداأ �سغار ال�سالحف بالظهور، 
نعمل على �سمان عودتها باأمان اإىل البحر من خالل 

جتنب وجود اأي عوائق ت�سلل طريقها وت�سو�سها .
يذكر اأن عوامل كال�سجيج والإ�ساءة العالية تت�سبب 
بت�سليل ال�سالحف ال�سغرة، مما يدفعها لالجتاه 
ب��ع��ي��داً ع��ن ال��ب��ح��ر، وه���ذا م��ا دف���ع ���س��رك��ة التطوير 
وال�ستثمار ال�سياحي لتخاذ املزيد من التدابر مبا 
يف ذلك املبادئ التوجيهية املتعلقة بالإ�ساءة وتقييم 

الدقيقة  البيئية  وامل�����وارد  الت�سغيلية،  ال��ع��م��ل��ي��ات 
ال��ت��ي ت��ر���س��د وت���دق���ق ب�����س��ر ال��ع��م��ل��ي��ات يف جزيرة 
املثال، يتم تخفيف درجة  �سبيل  .. فعلى  ال�سعديات 
الإ�ساءة الليلية خالل فرتة التفقي�س حتى ل ت�سل 
كما  البحر،  ب��اجت��اه  طريقها  ال�سغرة  ال�سالحف 
اإر�سادية،  بالفتات  التع�سي�س  اأماكن  حتديد  يجري 
املنتجعات  عمل  ط��اق��م  م��ن  الطلب  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
وامل���راف���ق ال��رتف��ي��ه��ي��ة الب��ت��ع��اد ع��ن امل��ن��ط��ق��ة ونقل 
خالل  ال�ساطىء  ع��ن  بعيداً  ال�ساطئية  املفرو�سات 

امل�ساء.
التطوير  ����س���رك���ة  ت��ط��ل��ب  ذل������ك،  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
جزيرة  ع��ل��ى  املقيمني  م��ن  ال�����س��ي��اح��ي  وال���س��ت��ث��م��ار 
ال�سعديات امل�ساعدة يف توفر اأف�سل الفر�س املمكنة 
اإىل  بالعودة  ال�سالحف  ه��ذه  ت�ستمر  لكي  والآم��ن��ة 
املرافق  يف  الإ���س��اءة  اإط��ف��اء  خ��الل  م��ن  ال�سعديات، 
ت�سّرب  لتقليل  الليل  ال�ستائر يف  واإغ��الق  اخلارجية 
امل�ساء،  البحر يف  ارت��ي��اد  وع��دم  اخل���ارج،  اإىل  ال�سوء 
والبتعاد عن م�سارات ال�سالحف لكي يت�سنى لفريق 
املعلومات  وتق�سي  درا�ستها  ال�سركة  من  املراقبني 

عنها.

وام تختتم مبادراتها ل�صهر القراءة
•• اأبوظبي-وام:

مبادراتها  ام�����س  وام  الإم������ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  اختتمت 
مبادرات  �سمن  تندرج  والتي  ال��ق��راءة  �سهر  ب�  اخلا�سة 
املجل�س الوطني لالإعالم وا�ستملت على تكثيف التغطية 
اخلا�سة بالقراءة من خالل بث مواد مرئية ومقروءة 

ت�سهم يف تعزيز ثقافة القراءة والطالع.
التنفيذي  املدير  الري�سي  جالل  حممد  �سعادة  واأو�سح 
للوكالة .. اأن تغطيات وام ا�ستملت على بث مواد مبتكرة 
ت�سمنت مقابالت ح�سرية مع عدد من اأ�سحاب املعايل 
الوزراء تناولت قوائم الكتب التي ير�سحونها اأو املجالت 

التي يرون �سرورة تنميتها بالقراءة واملطالعة .
يف  الإ�سهام  كان  املبادرة  تلك  من  الهدف  اأن  اإىل  واأ�سار 
اإر�ساد القارئ املبتدئ حمليا وعربيا نحو جمموعة من 
الكتب واملجالت العلمية التي ينبغي الرتكيز والطالع 

عليها والت�سلح باملعارف التي حتملها.
ن�سر ملخ�سات عدد  على  ا�ستملت  املبادرات  اأن  واأ�ساف 
حتت  والعاملية  العربية  املكتبة  من  املختارة  الكتب  من 
اإب�����راز املوؤلفات  ب��ه��دف  ع��ن��وان ق����راءة يف ك��ت��اب وذل����ك 
ب�سكل  للقارئ  لإي�سالها  الوكالة  �سركاء  ر�سحها  التي 
خمت�سر ومفيد. وتوجه الري�سي بال�سكر ل�سركاء وام يف 
هذه املبادرة وهم : موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
للمعرفة و م�سروع كلمة �� التابع لهيئة اأبوظبي لل�سياحة 

والثقافة �� على تعاونهما يف اإجناح املبادرة.
واأ�ساف اأن وام ن�سرت حتقيقات تناولت التحديات التي 
يواجها الكتاب الورقي يف ظل تنامي الهتمام بالكتاب 
ال��ت��ي يف�سلها  ال��ك��ت��ب  ال��رق��م��ي وا���س��ت��ط��الع��ات لأه����م 
جلميع  الإع���الم���ي���ة  لتغطيتها  اإ���س��اف��ة  الإم���ارات���ي���ون 
الفعاليات التي ت�سارك فيها اجلهات الحتادية واملحلية 
واملبادرات  والأن�سطة  الفعاليات  ه��ذه  ومتابعة  ملواكبة 

امل�ساحبة يف خمتلف مدن الإمارات.
ال��ذي لعبته خمتلف و�سائل  ال��دور الإعالمي  اإن  وق��ال 
دولة  يف  القراءة  �سهر  يخ�س  فيما  الإماراتية  الإع��الم 
الرامية  ال��دول��ة  �سيا�سة  م��ع  ان�سجاما  ج��اء  الإم�����ارات 
لإعادة بناء ال�سخ�سية العربية عرب الإ�سهام يف اإر�سادها 
بالجتاه ال�سحيح املعتمد على الت�سلح بالعلم واملعرفة 
املراكز  اأه��م  اإح���دى  ب�سفتها  ال��دول��ة  ملكانة  وتعزيزا   ..

الثقافية واملعرفية يف املنطقة والعامل.
لو�سائل  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��ف��اع��ل  اأن  اإىل  ال��ري�����س��ي  واأ����س���ار 
الإع�����الم امل��ح��ل��ي��ة م��ع م���ب���ادرات ���س��ه��ر ال���ق���راءة وال���ذي 
ا�ستمل على التغطية ال�ساملة للفعاليات التي �ساحبته 
اإ�سافة للتقارير والتحقيقات واملواد ال�سمعية والفيلمية 
اإح��داث التفاعل  التي بثتها و�سائل الإع��الم �ساهمت يف 
الإيجابي مع املبادرة مبا يعك�س الوجه احل�ساري لدولة 
اإىل  الو�سول  يف  الر�سيدة  قيادتها  وتطلعات  الإم���ارات 

جمتمع املعرفة.

وزارة الدفاع ت�صتقبل وفدا ن�صائيا من اجتماعية ال�صارقة 
•• اأبوظبي -وام: 

ا�ستقبلت وزارة الدفاع وفدا ن�سائيا 
دائ���رة اخل��دم��ات الجتماعية  م��ن 
ناعمة  برئا�سة  ال�سارقة  اإم���ارة  يف 
ال��زرع��وين م��دي��ر ف��رع ال��دائ��رة يف 
الوزارة  دع��م  �سمن  وذل��ك  املليحة 
الدولة  يف  املجتمعية  ل��ل��م��ب��ادرات 
اأهمية  م���ن خ��الل��ه��ا  ت���وؤك���د  ال��ت��ي 

التوا�سل مع فئات املجتمع.
ال��ك��رام��ة حيث  ال��وف��د واح���ة  وزار 
الأبرار  ال�سهداء  ت�سحيات  اأن  اأكد 
���س��ت��ب��ق��ى خ���ال���دة يف ن��ف��و���س��ن��ا عرب 
الأجيال و�ستظل نربا�سا نهتدي به 
يف م�سرتنا الوطنية التي ارتكزت 
والكرامة  ال���ع���زة  م����ب����ادىء  ع��ل��ى 
العدل..  وتر�سيخ  املظلوم  ون�سرة 
اأن يتغمد  امل���وىل ع��ز وج���ل  داع��ي��ا 
واأن  رح���م���ت���ه  ب���وا����س���ع  ال�������س���ه���داء 
ال�سديقني  م���ع  م��ق��ام��ه��م  ي��ج��ع��ل 

وال�ساحلني.
كما قام الوفد بجولة يف اأهم معامل 
اأب��وظ��ب��ي ح��ي��ث زار جامع  م��دي��ن��ة 

تكرميا لهن وتقديرا لت�سحياتهن 
وردا للجميل على عطائهن ال�سخي 

يف تربية الن�سىء والأجيال.
ال�سكر  ب��خ��ال�����س  ال���وف���د  وت���ق���دم 
على  ال��دف��اع  وزارة  اإىل  والتقدير 

ومهرجان  ال��ك��ب��ر  زاي�����د  ال�����س��ي��خ 
كورني�س  على  امل��ق��ام  الإم�����ارات  اأم 
اأبوظبي. وقد مت يف نهاية اجلولة 
تكرمي الوفد وال�سيدات املنت�سبات 
تذكارية  ه���داي���ا  ب��ت��ق��دمي  ل���ل���دار 

اللتني  ال�سيافة  وك��رم  الرتحيب 
حظي بهما الوفد .. �ساكرين جهود 
الوزارة يف دعم فئات املجتمعة كافة 
وم�ساركاتها  مبادراتها  خالل  من 

املجتمعية الفعالة.
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اأخبـار الإمـارات
معهد التدريب الق�صائي ينظم ور�صة عمل مب�صاركة اأمريكية حول حقوق امللكية الفكرية

•• اأبوظبي -وام: 

يومي  ال��ع��دل  ب���وزارة  الق�سائي  ال��ت��دري��ب  معهد  ينظم 
الأث���ن���ني وال��ث��الث��اء امل��ق��ب��ل��ني ور���س��ة ع��م��ل ح���ول حقوق 
امللكية الفكرية، بالتعاون مع القن�سلية الأمريكية بدبي 
ل����رباءات الخ���رتاع���ات والعالمات  وامل��ك��ت��ب الأم��ري��ك��ي 
الق�سائي  التدريب  معهد  يف   ،  USPTO التجارية 

بال�سارقة.
ي�سهد ور�سة العمل عدد كبر من الق�ساة واأع�ساء النيابة 
واملتخ�س�سني  واملحلي  الحت���ادي  الق�ساء  م��ن  العامة 
الوليات  م��ن  واخل����رباء  امل�ست�سارين  م��ن  ع��دد  بجانب 
املتحدة الأمريكية، حيث يتحدث يف اجلل�سة الفتتاحية 

عام  م��دي��ر  الكمايل  حم��م��ود  حممد  ال��دك��ت��ور  امل�ست�سار 
معهد التدريب الق�سائي، وعائ�سة �سامل ملحقية امللكية 
الفكرية ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا باملكتب 
التجارية،  والعالمات  الخ��رتاع��ات  ل��رباءات  الأمريكي 
حماية  قانون  عن  نبذة  الأول  اليوم  فعاليات  وتت�سمن 
اإمام  واأم����ني  ���س��امل  عائ�سة  مب�����س��ارك��ة  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية 
امل�ست�سار القانوين للمكتب الأمريكي، تت�سمن مناق�سة 

لقوانني العالمات التجارية وحقوق املوؤلف.
ويف اجلل�سة الثانية ي�ستعر�س القا�سي ريت�سارد �سترنز 
ما�سات�سو�ست�س  ل���ولي���ة  امل��ح��ل��ي��ة  ب��امل��ح��ك��م��ة  ال��ق��ا���س��ي 
مقدما   ، التقليد  جرائم  يف  اجلنائية  املقا�ساة  مو�سوع 
التجارية  العالمات  قانون  يف  العالمات  لتقليد  عر�ساً 

احلب�س  ب��ني  وال��ع��ق��وب��ات  1984م،  ل�سنة  الأم��ري��ك��ي 
والغرامة والأتالف، مع ال�ستعانة اخلرباء والفنيني.

ويقدم املحا�سر جون زكريا م�ساعد نائب الرئي�س بق�سم 
الفكرية  امللكية  وق��ط��اع  احل��ا���س��وب  جل��رائ��م  ال���دع���اوي 
بوزارة العدل الأمريكية باجلل�سة الثالثة من اليوم الأول 
حما�سرة حول اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية - التحديات 
واأف�سل املمار�سات الق�سائية يف الق�ساء اجلنائي- تقليد 
العالمات ، بينما يقدم القا�سي ريت�سارد �سترنز، وجون 
الأول  الرقمي  التحقيق  زكريا، وجوزيف فاراين حملل 
مبخترب اجلرائم اللكرتونية بوزارة العدل الأمريكية، 
عر�ساً لق�سايا عمالية يف اجلل�سة الرابعة حول جرائم 

العالمات التجارية .

حاكم الفجرية يتقبل هاتفيا تعازي الرئي�ض 
اليمني يف وفاة ال�صيخ حمد بن �صيف ال�صرقي

•• الفجرية -وام:

تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرة ات�سال هاتفيا من فخامة 
عبدربه من�سور هادي رئي�س اجلمهورية اليمنية قدم خالله �سادق عزائه وموا�ساته يف وفاة املغفور له ال�سيخ حمد 
بن �سيف ال�سرقي نائب حاكم الفجرة. ودعا فخامته .. اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ور�سوانه 
واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم عائلته واآل ال�سرقي الكرام جميل ال�سرب وح�سن العزاء. كما قدم �سعادة فهد �سعيد 
املنهايل �سفر اجلمهورية اليمنية لدى الدولة يرافقه �سلطان الباكري نائب ال�سفر .. واجب العزاء اإىل �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرة و�سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد 
ال�سرقي ويل عهد الفجرة واأجنال الفقيد. واأعرب �سعادته - خالل زيارته جمل�س العزاء يف ق�سر الرميلة - عن 

خال�س موا�ساته وعزائه .. راجيا اهلل تبارك وتعاىل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ي�سكنه ف�سيح جناته.

معر�ض دبي الدويل لالإجنازات احلكومية ينطلق اليوم يف مركز دبي التجاري العاملي
•• دبي -وام:

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  رعاية  حتت 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ينطلق اليوم 
معر�س دبي الدويل لالإجنازات احلكومية الذي ينظمه برنامج دبي لالأداء 
التنفيذي لإمارة دبي يف  العامة للمجل�س  التابع لالأمانة  املتميز  احلكومي 

مركز دبي التجاري العاملي.
وقال �سعادة عبداهلل ال�سيباين الأمني العام للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي ان 
املعر�س ينطلق حتت عنوان حكومات وطنية .. اإجنازات عاملية ..مبديا اأمله 
ان يحقق الأهداف املرجوة منه واأن ي�ساهم يف تعزيز الإجنازات احلكومية يف 

ميادين الإبداع والبتكار على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية.
واأ�ساف اأن املعر�س ياأتي بن�سخته اخلام�سة انطالقاً من توجيهات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
دبي  تعزيز مكانة  �سموه يف  ل��روؤى  وا�ستجابة  رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
كمدينة متميزة ومركز جذب عاملي لأهم الفعاليات املعنية بتكري�س ثقافة 
التميز والبتكار يف العمل احلكومي ..م�سرا اىل ان املعر�س ا�ستطاع يف هذا 
العامل  دول  خمتلف  من  احلكومية  اجلهات  من  العديد  يجذب  اأن  الإط��ار 

املتقدم لعر�س اأبرز اإجنازاتها وابتكاراتها يف جمالت العمل احلكومي.

الأفكار  للتقاء  عاملية  من�سة  يعّد  املعر�س  ه��ذا  اأّن  اإىل  ال�سيباين  واأ���س��ار 
اخلالقة وتبادل اخلربات املتميزة يف خمتلف جمالت العمل احلكومي وهو 
املتقدم  العامل  دول  من  العديد  من  رائ��دة  حكومية  جهات  باهتمام  يحظى 
ا�ستطاعت  واآ���س��ي��وي��ة  اأوروب��ي��ة  وك��ن��دا ودول  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  ك��ال��ولي��ات 
حتقيق جناح منقطع النظر يف خمتلف جمالت العمل احلكومي امال اأن 
ن�ستفيد من جتارب الدول امل�ساركة واأن ننقل لها يف الوقت نف�سه جتربة دبي 
الرائدة واإجنازاتها املتميزة يف العمل احلكومي ..معربا عن اأمله باأن تتحول 

دبي اإىل وجهة عاملية ونقطة م�سيئة يف ميدان العمل احلكومي املتميز.
كما اأّكد ال�سيباين اأّن امل�ساركة الوا�سعة من خمتلف اجلهات احلكومية املحلية 
احلكومي  العمل  بتطوير  املعنية  الأط��راف  جميع  اهتمام  على  تاأكيداً  تعّد 
على  امل��ي��دان  ه��ذا  ال��رائ��دة يف  التجارب  م��ن  وال�ستفادة  الإجن����ازات  وتعزيز 
امل�ستوى العاملي. بدوره قال الدكتور اأحمد الن�سرات املن�سق العام لربنامج 
دبي لالأداء احلكومي املتميز اإّن معر�س دبي الدويل لالإجنازات احلكومية 
الذي ينطلق بن�سخته اخلام�سة حتت �سعار حكومات وطنية.. اإجنازات عاملية 
ياأتي لر�سخ مكانة دبي العاملية كمركز اإ�سعاع ح�ساري ومن�سة رائدة للتقاء 
املتميزة من خمتلف دول العامل ..متوقعا ان  الرائدة و  اجلهات احلكومية 
وخدمات  ابتكارات  على  لالطالع  زائ��ر   17000 ح��وايل  املعر�س  ي�ستقبل 

واإجنازات اجلهات امل�ساركة من خمتلف دول العامل .

واو�سح ان املعر�س يتيح للم�ساركني العديد من الفوائد اأبرزها التعلم من 
اأف�سل املمار�سات وعر�س الإجنازات والتعرف على اإجنازات اجلهات امل�ساركة 
امل�ساركة  وال�����س��راك��ة م��ع اجل��ه��ات  ال��ت��ع��اون  اإىل بحث �سبل وف��ر���س  اإ���س��اف��ة 
والتعريف باخلدمات والتعرف على برامج التمّيز واللتقاء بقيادات اجلهات 
امل�ساركة. واأ�سار الدكتور الن�سرات اإىل اأّن العدد الإجمايل للجهات امل�ساركة 
يف املعر�س هذا العام بلغ 80 جهة من 20 دولة ..وقال ان الزوار ي�ستفيدون 
الإم���ارات ومن  امل�ساركة من  وابتكارات اجلهات  اإجن��ازات  من الط��الع على 
الدول ال�سقيقة وال�سديقة حيث �ستتاح لهم الفر�سة للتعرف على امل�ساركات 
املتميزة لثالثني جهة حكومية من اإمارة دبي وخم�س جهات من راأ�س اخليمة 
و�سبع جهات احتادية اإ�سافة اإىل الطالع على التجارب والإجنازات الرائدة 
مملكة  م��ن  جهات   4 و  ال�سقيقة  الكويت  دول��ة  م��ن  حكومية  جهات  ل�سبع 
31 جهة من  اإىل  اإ�سافة  ال�سعودية  اململكة العربية  البحرين وجهتني من 
اأكادميية حملية  املعر�س يحظى مب�ساركات  باأن  العامل. ونوه  خمتلف دول 
من خم�س جامعات هي: جامعة الإمارات وجامعة زايد وجامعة دبي وجامعة 
اأبرزها جناح  ولونغونغ وجامعة الغرير واأنه يت�سمن العديد من الأجنحة 

البتكار و جناح التميز و جناح املعرفة و جناح ال�سعادة .
وقال ان املعر�س ي�سهد عدة مبادرات اأبرزها: مبادرة الع�سف املئوية للجهات 
ميكن  كيف  ملناق�سة  امل�سوؤولني  كبار  جتمع  تفاعلية  من�سة  وهو  احلكومية 

حلكومة دبي اأن ت�سبح اأف�سل حكومات العامل مع عام 2071 وفقا ملئوية 
 4 اإىل  الذهني  الع�سف  امل�ساركني يف  �سيتم تق�سيم  2071 حيث  الإم��ارات 
عمل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ذه��ن��ي  ع�سف  جل�سات  تنظيم  �سيتم  كما  جم��م��وع��ات 
ميداين يت�سمن ا�ستطالع راأي زوار املعر�س يف نف�س املو�سوع ومبادرة لقاء 
احلكومية  اجل��ه��ات  عالقة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  التفاعلية  العمالء  م��ع 
ا�ساأل  اإىل ركن املبدعني ومبادرة  اإ�سافة  امل�ساركة يف املعر�س مع متعامليها 
امل�سوؤولني  مقابلة  املعر�س  ل��زوار  تتيح  متميزة  مبادرة  وهي  احلكومة  ق��ادة 
احلكوميني واأ�سحاب القرار ومتنحهم الفر�سة لطرح الأ�سئلة والنقا�س حول 
اخلدمات التي تقدمها اجلهات احلكومية وكذلك من�سة التوا�سل احلكومي 
التي تتيح للجهات احلكومية امل�ساركة الفر�سة لإطالق املبادرات وامل�ساريع 
احلكومية اجلديدة وتوقيع التفاقيات وال�سراكات ودعا الدكتور الن�سرات 
العمل لال�ستفادة من  وور���س  املعرفية  الندوات  بفعاليات  للم�ساركة  ال��زوار 

خربات ومعلومات املتحدثني العامليني امل�ساركني بهذه الفعاليات.
الوطني  املجل�س  اأبرزها  برعاية عدد من اجلهات  املعر�س يحظى  اأّن  يذكر 
لالإعالم ال�سريك الر�سمي و جمارك دبي ودائرة الأرا�سي والأمالك وهما 
الإم��ارات للموا�سفات واملقايي�س  اإىل جانب هيئة  الراعيان ال�سرتاتيجيان 
الراعي  الفرن�سية  احل��دي��د  و�سكك  امل��وا���س��الت  وموؤ�س�سة  امل��ا���س��ي  ال��راع��ي 

الذهبي وموؤ�س�سة دبي لالإعالم ال�سريك الإعالمي الرئي�سي 

بدعم كلنا المارات وجمل�ش ال�شباب ووقف حممد بن را�شد

اإطالق مبادرة امل�صت�صار القانوين مل�صاريع ال�صباب مببادرة جمموعة املحامني

بعد النتهاء من املراحل التجريبية خلدمة الرمز الربيدي

جمل�ض ال�صارقة للتخطيط العمراين يبداأ تغطية كافة مناطق المارة

 خليفة الإن�صانية و دبي الإ�صالمي يدعمان الطلبة يف عدد من جامعات الدولة

•• دبي-الفجر : 

م���واك���ب���ة ل���ف���ع���ال���ي���ات ع�����ام اخلر 
وب��رع��اي��ة ج��م��ع��ي��ة ك��ل��ن��ا الم�����ارات 
لل�سباب  الم��������������ارات  وجم����ل���������س 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  وموؤ�س�سة 
الوقف  ل���الإ����س���ت�������س���ارات  ال���ع���امل���ي���ة 
وال���ه���ب���ة ن��ظ��م��ت جم���م���وع���ة عمل 
الإفتتاحية  ال�����ن�����دوة  امل���ح���ام���ني 
ال���ق���ان���وين  "امل�ست�سار  مل�����ب�����ادرة 
ال�����س��ب��اب وال��ت��ي تت�سمن  مل�����س��اري��ع 
�سل�سلة دورات وا�ست�سارات قانونية 
تطوعية �سهرية تقدمها املجموعة  
رواد  م��ن  ال��وط��ن  وف��ت��ي��ات  ل�سباب 
ال�سغرة  وال�������س���رك���ات  الأع����م����ال 
احلداد  م��ع  بالتن�سيق  واملتو�سطة 
لال�ست�سارات  ديواإي�ست  وم�ساركوه 

دبي  غرفة  يف  وم�سجلة   ،2004
املحامني  ����س���ري���ح���ة  مت���ث���ل  وه�����ي 
واحلقوقني الماراتيني بال�سافة 
بالعمل  امل��ه��ت��م��ة  ال�������س���رائ���ح  اىل 
احل����ق����وق����ي ل���ل���م���ح���ام���ني لإم�������ارة 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  دب���ي 
العمل  �سمات  نف�س  ولها   ، املتحدة 
املحامني  حقوق  حلماية  املوؤ�س�سي 
ال�سوء  وت�����س��ل��ي��ط   ، وت���ط���وي���ره���ا 
املحامني  الفئة من  دور هذه  على 
واحلقل  الم�����ارات�����ي  امل��ج��ت��م��ع  يف 

املوؤ�س�سي يف الدولة.
وح�سر افتتاح املبادرة  �سيف جمعة 
ال�سباب  جمل�س  رئي�س  الفال�سي 
 ، املجل�س  اع�ساء  من  وع��دد  بدبي 
وكلنا  املجموعة  الفال�سي  و�سكر 
الم�����ارات وجم��ل�����س ال�����س��ب��اب على 

من  يعزز  ومب��ا  املجتمع  خدمة  يف 
الكبر  اهداف اجلمعية وحر�سها 
ت�����س��اف��ر اجل���ه���ود يف خدمة  ع��ل��ى 
املجتمع.  ومن جهته قال امل�ست�سار 
رئي�س  احل�������داد  ع���ل���ي  ال���ق���ان���وين 
املحامني  ع��م��ل  جم��م��وع��ة  ف��ري��ق 
التطوعية  امل���ب���ادرة  ه���ذة  ت���اأت���ي   :
جهود  اإط��������ار  يف  امل����ح����ام����ني  م����ن 
املجموعة يف رفع الوعي القانوين 
واأ�سحاب  الأع����م����ال  رواد  ل��ف��ئ��ة 
املتو�سطة  و  ال�����س��غ��رة  امل�����س��اري��ع 
م��ن خ��الل امل��ع��ام��الت ال��ت��ج��اري��ة ، 
مما ي�سهم يف دعم اأهداف املوؤ�س�سة 
ال�سركات،  ل��ه��ذه  الأ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التي  القانونية  امل�ساءلت  وجتنب 
قد تكون �سبباً يف اإغالق عدد كبر 

من هذه ال�سركات.

مع  وبالتعاون  والتدريب  الداري��ة 
جمعية كلنا المارات .

كلنا  جمعية  ادارة  جم��ل�����س  وه��ن��اأ 
المارات فريق املبادرة والداعمني 
ب���الن���ط���الق���ة ل���ت���واك���ب امل����ب����ادرات 
التطوعية يف عام اخلر وموؤكدين 
كافة  ب����دع����م  اجل���م���ع���ي���ة  ح����ر�����س 
لدعم  املفيدة  التطوعية  امل��ب��ادرات 
متطلبات  كافة  وت�سخر  ال�سباب 
النجاح والتطور وتنمية مهاراتهم 
وحيا  املجالت  �ستى  يف  وخرباتهم 
م��ب��ادرة جم��م��وع��ة ع��م��ل املحامني 
ب���ا����س���راف امل���ح���ام���ي ع��ل��ي احل����داد 
كلنا  جمعية  ادارة  جمل�س  ع�سو 
المارات وامل�ست�سار القانوين فيها 
اجل��ه��ود يف  ت�سافر  اهمية  م��وؤك��دا 
الرتقاء بالربامج الوطنية الهادة 

التطوعية  امل�����ب�����ادرة  وت��ت�����س��م��ن 
امل��ح��ام��ني دورات  ع��م��ل  مل��ج��م��وع��ة 
ت��دري��ب��ي��ة ت��ت�����س��م��ن حم�����اور مثل 
قانون  ال�����س��رك��ات،  تاأ�سي�س  ق��ان��ون 
ال��ع��ق��ود، ال��ت��ج��ارة الل��ك��رتون��ي��ة يف 
، كما  ال��ع��م��ل  ق���ان���ون  ال���ق���ان���ون، و 
ا�ست�سارات  املبادرة تقدمي  تت�سمن 
خ�����الل جمموعة  م����ن  ق���ان���ون���ي���ة  
ع���م���ل امل���ح���ام���ني ل���ل���راغ���ب���ني من 
امل�ساريع  واأ���س��ح��اب  الأع��م��ال  رواد 
ال�سغرة واملتو�سطة ، وتكون هذه 
فردية  اأو  ج��م��اع��ي��ة  الإ���س��ت�����س��ارات 
لتوفر اخل�سو�سية لرواد الأعمال 
م�ساكل  م��ن��اق�����س��ة  يف  ال���راغ���ب���ني 

قانونية متعلقة مب�ساريعهم. 
وق����ال احل�����داد : جم��م��وع��ة  عمل 
امل��ح��ام��ني ت��اأ���س�����س��ت يف اب��ري��ل عام 

•• ال�صارقة-الفجر:

للتخطيط  ال�سارقة  جمل�س  اأعلن 
العمراين عن البدء بتغطية كامل 
بخدمة  ال�����س��ارق��ة  مدينة  مناطق 
الرمز الربيدي اعتباراً من تاريخ 
٢٦ مار�س ٢٠١٧. حيث تعد مبادرة 
الرمز الربيدي خطوة رئي�سية يف 
وفقاً  متطور  عنونة  ن��ظ��ام  اإن�����س��اء 
لأرق������ى امل��ع��اي��ر ال��ع��امل��ي��ة، وذل���ك 
يف اإط������ار ال������دور ال����ري����ادي ال���ذي 
ت�سطلع به الإمارة يف اإر�ساء دعائم 
العنونة  يف  ومتطور  حديث  نظام 
اإي�سال  ي�سهم يف  املكاين  والإر���س��اد 
�سهل  باأ�سلوب  ال��ربي��دي��ة  ال��ط��رود 
النه�سة  وي����واك����ب  ال����س���ت���خ���دام، 
الإم����ارة  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�����س��ام��ل��ة 
ك��ف��اءة و�سرعة تقدمي  م��ن  وي��ع��زز 
ال�سارقة  اإم���ارة  ل�سكان  اخل��دم��ات 

وزوارها وجمتمع الأعمال بها.
للتخطيط  ال�سارقة  جمل�س  وك��ان 
ال��ع��م��راين ق��د ب���داأ يف وق���ت �سابق 
للم�سروع،  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  امل���راح���ل 
العديد  اإدخ���ال  من  خاللها  متكن 
على  والتح�سينات  الإ���س��اف��ات  من 

الرمز  الر�سادية اخلا�سة بخدمة 
مناطق  ك��ام��ل  لتغطية  ال��ربي��دي 
مراحل،  ع��ل��ى  ال�������س���ارق���ة  م��دي��ن��ة 
ن�����س��خ��ة حم���دث���ة من  اع������داد  ومت 
ت��ط��ب��ي��ق ال����رم����ز ال�����ربي�����دي على 
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة – وال����ذي يعد 
لتعزيز   – احل���دي���ث���ة  ال���و����س���ائ���ل 
املثلى  وال����س���ت���ف���ادة  ال����س���ت���خ���دام 
يتوافق  ال��ذي  وبال�سكل  للخدمة، 
م���ن ك���اف���ة ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع على 
والعملي،  ال�سخ�سي  ال�سعيدين 
ويتيح اإمكانية الو�سول اإىل املوقع 
ال��ت��ع��رف على  ج��ان��ب  اإىل  ب���دق���ة، 
�سمن  امل��ت��وف��رة  اخل��دم��ات  جميع 
نطاق البحث، من خدمات جتارية 
اأنواعها  مبختلف  خدمية  ومراكز 

.
عدد  يبلغ  ال��ق��ول:  علي  اآل  وت��اب��ع 
ال��ل��وح��ات الر���س��ادي��ة ال��ت��ي �سيتم 
ال�سارقة  م���دن���ي���ة  يف  ت���رك���ي���ب���ه���ا 
تت�سمن  ل����وح����ة،   102،076
ب���امل���وق���ع، وذات  ال����رم����ز اخل����ا�����س 
املُتنقل  على  ت�سهل  وا�سحة،  روؤي��ة 
حتديد الوجهات والجتاهات بكل 

�سهولة وي�سر .

وتو�سيل  ال��ت��ن��ق��ل  ح��رك��ة  ت�سهيل 
التجارية  ل���ل���م���ح���ال  اخل�����دم�����ات 

وملجتمع الأعمال بدقة.
هذه  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  م��ع��ر���س  ويف 
بن  خالد  ال�سيخ  ق��ال  امل�ستجدات، 
جمل�س  رئي�س  القا�سمي،  �سلطان 
ال�سارقة للتخطيط العمراين: اإن 
م�����س��روع ال��رم��ز ال��ربي��دي ه��و من 
جمل�س  با�سر  التي  امل�ساريع  اأوىل 
العمراين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  ال�����س��ارق��ة 
على تنفيذها �سمن ا�سرتاتيجيته 

�سمان  �ساأنها  من  والتي  اخلدمة 
من  وتعزز  الدقة  م�ستويات  اأعلى 
ك��ل��ي. حيث  ب�سكل  امل�����س��روع  جن���اح 
حتديد  الآن  ب����الإم����ك����ان  اأ����س���ب���ح 
املبنى  م�ستوى  على  املوقع  عنوان 
ي�ساعد  ذاته، ومبا  امل�ستهدف بحد 
ج��م��ي��ع ق��اط��ن��ي الإم������ارة وزواره�����ا 
ع��ل��ى ال����س���ت���دلل ب�����س��ه��ول��ة على 
وجهاتهم اإىل �سوارع وطرق املدينة 
�سيدعم  اأ�سرع وقت ممكن، كما  يف 
التجارية من خالل  ذلك احلركة 

ال�سارقة  اإمارة  تعزيز  اإىل  الرامية 
بخدمات متطورة حتاكي منظومة 
وتعزز من جاذبية  املتقدمة،  املدن 
الإمارة الجتماعية والقت�سادية، 
ت��وج��ي��ه��ات �ساحب  م��ن  ان��ط��الق��اً 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
املجل�س  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 

الأعلى حاكم ال�سارقة .
بدوره قال املهند�س خالد اآل علي، 
الأمني العام للمجل�س: لقد با�سر 
اللوحات  تركيب  بعملية  املجل�س 

•• اأبوظبي -وام:

اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�س�سة  وقعت 
وبنك  الإن�سانية  ل��الأع��م��ال  نهيان 
تفاهم  م����ذك����رة  الإ�����س����الم����ي  دب�����ي 
لدعم الطلبة يف جامعتي الإمارات 
ومد  العليا  التقنية  وكليات  وزاي��د 
ل��ل��ط��ل��ب��ة - م����ن ذوي  ال����ع����ون  ي����د 
احل������الت الق���ت�������س���ادي���ة حم����دودة 

الجتماعية  ال����رع����اي����ة  وت���ع���زي���ز 
خا�سة  املحدود  الدخل  ذوي  ودع��م 
اجلامعات  يف  العايل  التعليم  طلبة 

احلكومية امل�ستحقني للدعم.
وتن�س املذكرة على توفر 1775 
وكمبيوتر  اآي����ب����اد  ل��وح��ي��ا  ج���ه���ازا 
حممول الالب توب لطلبة التعليم 
العايل لت�ساعدهم هذه الأجهزة يف 

حت�سيلهم العلمي الأكادميي .

موؤ�س�سة  ت���ع���اون  اإط�����ار  يف  امل���ذك���رة 
خ��ل��ي��ف��ة الإن�������س���ان���ي���ة م���ع ال���دوائ���ر 
يف  الوطنية  واملوؤ�س�سات  احلكومية 
لالآليات  ت�سهيال  اخلا�س  القطاع 
امل��ت��ب��ع��ة يف اإجن����از م��ب��ادرات��ه��ا لعام 
اخلر وتنفيذا مل�ساريعها الإن�سانية 
وتنمية  املحتاجني  ت�ستهدف  التي 
ودعم  ع���ام  ب�سكل  اخل���ري  ال��ع��م��ل 
 . خ��ا���س  ب�سكل  التعليمي  ال��ق��ط��اع 

الدخل - والذين يكملون درا�ساتهم 
الأكادميية يف اجلامعات احلكومية. 
وقع املذكرة عن موؤ�س�سة خليفة بن 
الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد 
���س��ع��ادة حم��م��د ح��اج��ي اخلوري   ..
مديرها العام .. فيما وقعها عن بنك 
دبي الإ�سالمي عبدالرزاق عبداهلل 
اخلدمات  اإدارة  رئ��ي�����س  ال��ع��ب��داهلل 
توقيع  ي��اأت��ي  البنك.  يف  املجتمعية 

التفاهم اىل حتقيق  تهدف مذكرة 
الطرفني  ب��ني  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  وت��ع��زي��ز 
واإق���ام���ة الأن�����س��ط��ة امل�����س��رتك��ة التي 
املجتمعات  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة  ت���ع���ود 
باملوا�سيع  ال��وع��ي  ون�����س��ر  امل��ح��ل��ي��ة 
 . املجتمعية  والإن�����س��ان��ي��ة  اخل��ري��ة 
كما تهدف اإىل دعم بع�س امل�ساريع 
الأول  بالطرف  اخلا�سة  اخلدمية 

جاءت مواكبة للتوجيهات ال�سامية 
املبادرات  نفعيل  يف  اخل��ر  ع��ام  يف 

اخلرية والتطوعي.
عبداهلل  حممد  امل��ح��ام��ي  وحت���دث 
ال�سباب  ادراك  اأهمية  ع��ن  الر�سا 
والفتيات ا�سحاب امل�ساريع ال�سابة 

اله��ت��م��ام ال��ك��ب��ر يف ت��ق��دمي هذه 
اخلدمة التطوعية الرائعة .

امل�����ح�����ام�����ي حممد  ك����م����ا حت��������دث 
�ساكرا  امل�����ب�����ادرة  ع����ن  احل�����م�����ادي 
المارات  كلنا  ودع��م  العمل  فريق 
انها  اىل  م�سرا  ال�سباب  وجمل�س 

ال����وع����ي ال���ق���ان���وين ال�������الزم حول 
وا�ستمراريتها  امل�ساريع  عمل  الية 
وحت����دي����ات  ت����ط����وره����ا  ح����ال����ة  ويف 
املبادرة  ، م�سرا اىل اهمية  العمل 
كلنا  ودع��م  للمجموعة  التطوعية 

المارات وجمل�س ال�سباب. 

تقديرًا  لرعايتها لذوي الإعاقة

الكويت متنح الدكتورة منال جعرور جائزة الأم املثالية العربية
ك�����س��ف��ت م����دي����رة م���رك���ز اخل�����رايف 
لأن���������س����ط����ة الط������ف������ال امل���ع���اق���ني 
ال�سامل  عائ�سة  ال�سيدة  بالكويت 
الفائزات  الم����ه����ات  اأ����س���م���اء  ع���ن 
لالعاقات  املثالية«  »الأم  بجائزة 
ودول  ال����ك����وي����ت  م�����ن  ال����ذه����ن����ي����ة 
العربية  ال�����دول  وب��ع�����س  اخل��ل��ي��ج 
وع��دده��ن 19 ف��ائ��زة ، لف��ت��ه اىل 
ان املركز ينظم هذه الفعالية للعام 
ال���ت���وايل، لتكرمي  اخل��ام�����س ع��ل��ى 
اأم���ه���ات ب��ذل��ن ح��ي��ات��ه��ن يف خدمة 
اأبنائهن من ذوي الإعاقة ، وتوجت 
الم��ارات��ي��ة ال��دك��ت��ورة م��ن��ال رفيق 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  جعرور 
داون  مل��ت��الزم��ة  الم�����ارات  جمعية 
رئي�س مركز تطوير ذوي متالزمة 
المارات  دول��ة  ع��ن  الفائزة  داون  

باجلائزة .
املوؤمتر  ال�����س��امل خ���الل  واأ���س��اف��ت 
ال�سحايف الذي مت عقده لالإعالن 
ع����ن ال����ف����ائ����زات، ب���ح�������س���ور رع����اة 
ت���ق���ام حت���ت رعاية  ان���ه���ا  اجل���ائ���زة 
�سند  موؤ�س�سة  ادارة  جمل�س  رئي�س 
ال�سيدة  ال��ك��وي��ت��ي��ة  امل��ع��اق  ال��ط��ف��ل 
�سبيكة اجلا�سر، مبينة اأن اجلائزة 
املا�سيني  ال��ع��ام��ني  مت��ي��زت خ��الل 

مب�ساركة ن�ساء من خارج الكويت.
اأهمية  ع���ل���ى  ال�������س���امل  و������س�����ددت 
اأمور  اأول��ي��اء  على  ال�سوء  ت�سليط 
دورهم  واإب���راز  الذهنية  الع��اق��ات 
دور  تعزيز  املجتمع، ف�سال عن  يف 
العطاء  على  وت�سجيعهن  الأمهات 
والعمل الجتماعي لإبراز دورهن 
ابنائهن من ذوي  يف حت�سني حياة 

العاقة.
م���ن���ال رفيق  ال����دك����ت����ورة  وع������ربت 
بالتقدير  ف���خ���ره���ا  ع����ن  ج����ع����رور 
بهذه  وق��ال��ت  والكويتي  اخلليجي 
املنا�سبة : ان اأهم ما مييز الأم التي 
رزقها اهلل مبولود من ذوي العاقة 

بالعطاء  وال��ت�����س��ل��ي��م  ال��ر���س��ا  ه���و 
بال�سربعليهم  وحتليها  ال��رب��اين  
والعطاء  وتربيتهم  تن�ساأتهم  يف 
ال����الحم����دود وال���ب���ذل والإ�����س����رار 
وال��ت�����س��م��ي��م ع���ل���ى ال�����س��ع��ي نحو 
تقدمي الأف�سل لهم وامل�سي قدماً 
كانت،  م��ه��م��ا  ال��ع��ق��ب��ات  وت���ذل���ي���ل 
وت�����س��ج��ي��ع الآخ����ري����ن ع��ل��ى حتمل 
امل�����س��وؤول��ي��ة، وح��م��ل ال��ر���س��ال��ة وبث 
الأمل يف نفو�س الآخرين، هذا ما 
وميكنها  اإي��ج��اب��ي��ة  ط��اق��ة  مينحها 

من التاأثر يف الآخرين 
الإن�ساين  ال�����دور  اإن   : وا���س��اف��ت 
ب��ه الأم التي  ت��ق��وم  ال���ذي  ال��ك��ب��ر 
الإع���اق���ة  اأب����ن����اء م���ن ذوي  ت���رع���ى 
ملا  والعرفان  التكرمي  كل  ي�ستحق 
ف�ساًل  م�سنية،  جهود  من  تبذله 

عن دورها يف بناء املجتمع. 
املثالية  الأم  ج���ائ���زة  ان  وق���ال���ت: 
ه���و تعبر  ال��ذه��ن��ي��ة  ل���الع���اق���ات 
بالكويت  اخل���رايف  م��رك��ز  م��ن  راق 
يعربعن  وه�����و  ع���ل���ي���ه،  ي�������س���ك���رون 
ال���ت���ق���دي���ر مل���ث���ل ه�������وؤلء الأم����ه����ات 
يف  ومكانتهن  لعظمتهن  ت��ك��رمي��اً 
الأ����س���رة وامل��ج��ت��م��ع، واأع���رب���ت عن 
لختيارها  وام��ت��ن��ان��ه��ا  ���س��ع��ادت��ه��ا  
�سمن نخبة متميزة من الفا�سالت 
املهتمات ب�سوؤون اأبنائنا وبناتنا من 
الكويت  داخ���ل  م��ن  الإع���اق���ة  ذوي 

وخارجها.
واأك�������دت ال���دك���ت���ورة ج���ع���رور على 
اأولياء  وت�سجيع  ت��ك��رمي  ����س���رورة 
اأمور ذوي العاقة على ما يقومون 
به من دور عظيم يف رعاية اأبنائهم 
هذا  اأن  اإىل  لف��ت��ة  ب��ه��م،  والعناية 
على  يقت�سر  ال  ي��ج��ب  ال��ت��ك��رمي 
الكالم املع�سول وال�سعارات الرنانة، 
اأفعال  اإىل  ي��رتج��م  اأن  ي��ج��ب  ب���ل 
واإج��راءات حقيقية لتذليل  داعمة 

العقبات على اأر�س الواقع.
اإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  واأ�سارت 
داون:  ملتالزمة  الم����ارات  جمعية 
ال�����دول  م����ن  الإم����������ارات  دول������ة  اإن 
الأ�سخا�س  ت���ويل  ال��ت��ي  ال�����س��ب��اق��ة 
كبراً،  اهتماماً  الإع��اق��ة  ذوي  من 
ال�����س��ب��ل لدجمهم  ك���اف���ة  وت���وف���ر 
بحياة  التمتع  يف  حقهم  و���س��م��ان 
مي�سرة  ب��ي��ئ��ة  يف  وك���رمي���ة  ه��ان��ئ��ة 
وب���اأع���ل���ى م��ع��اي��ر اجل������ودة وعلى 
اأف�������س���ل امل�����س��ت��وي��ات ال��ع��امل��ي��ة من 
على  اجل��ه��ود  كافة  ت�سافر  خ��الل 
امل�����س��ت��وي��ات وت��وف��ر الدعم  اأع��ل��ى 
القوانني  مب��وج��ب  اأ���س��ك��ال��ه  بكافة 
الدولية  والت��ف��اق��ي��ات  والأن��ظ��م��ة 
يف ح���ق���وق الأ����س���خ���ا����س م���ن ذوي 
الإع����اق����ة.    واأ���س��اف��ت: اأمت��ن��ى اأن 
يف  والتن�سيق  التعاون  اإط��ار  يت�سع 
جم���ال اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة لذوي 
والهيئات  املوؤ�س�سات  ب��ني  الإع��اق��ة 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف 
تبادل  ويتم  الفائدة  لتعم  جميعا 

املعارف على اأعلى امل�ستويات
واأ���������س��������ادت ال������دك������ت������ورة ج����ع����رور 
ب��اخل��دم��ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا مركز 
اخلرايف بالكويت ومبادراته املميزة 
تعك�س  ال��ت��ي  املختلفة  والأن�����س��ط��ة 
العاقة  ب�����ذوي  اه��ت��م��ام��ه  م����دى 
واأول��ي��اء اأم��وره��م واإب����راز اأدواره���م 

املهمة يف احلياة.
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اأخبـار الإمـارات

 

�صح الكالم 

�ساألتهم  اإن   ، اأو لنقل بع�سهم  امل��دار���س  م��دراء  ه��وؤلء  اأم��ر  غريب 
اإذن م�سبق  اأو معلمة من املدر�سة دون  هل تقبلون اأن يخرج معلم 
منكم اأو من الدارة ؟، ياأتيك الرد على الفور قبل اأن تكمل �سوؤالك 
�سوت  يعلوا  اأن  تقبلون  وهل  �ساألتهم  واإن   ! ي�سوونها  يرومون  ما 
معلم اأو معلمة عليكم يف حوار ما ؟، يبادروك بالإجابة ما يروموا 
! ، فاأعود واأ�ساأل وهل تقبل بتقاع�س معلم ما اأو معلمة يف تكليف 
واإل حا�سبناهم  ي�سوونها  ما  ؟، فيجيبوك  اإياها  كلفتموهم  مبهام 
اإذن   ، اأخ��رى  ب�سياغة  ال�سوؤال  اأع��دت عليهم  فاإن  ح�ساًبا ع�سًرا،!، 
املجموعات التي يتم تكوينها على قنوات التوا�سل الجتماعي من 
املعلمني وادارة املدر�سة ، هل يقبل اأحدكم اأن يخرج معلم اأو معلمة 
، �سبحان اهلل  ال��رد يروموا !!!  اأدب احل��وار معكم ؟، فياأتيك  على 
ما يحرمونه على  لأنف�سهم  يبيحون   ، بالفعل  ه��وؤلء  اأم��ر  غريب 
معلميهم ، ويحا�سبون معلميهم على �سلوكيات يفعلونها هم �سواء 
اأو قيادات بالرتبية يف حواراتهم معهم على قنوات  مع م�سوؤولني 
احلواري  الأ�سلوب  عن  تخرج  وردود   ، ح��رج  ول  وح��دث  التوا�سل 
لهم  رح��ي��م  غ��ف��ور  ه��و  اأم   ، وق��ي��ادات��ه��م  م�سوؤوليهم  م��ع  املتح�سر 
ن�سمع  ول  وهنا جند �سمتا طويال   ، املعلمني  العقاب على  �سديد 
ردا ، ملاذا لأنك مل�ست وترا ح�سا�سا بالفعل ، فهناك مدراء مدار�س 
�ساءوا لأداء  اأي�سا �سمحوا لأنف�سهم اخلروج من مدار�سهم وقتما 
اأو   ، املبا�سرين  روؤ�سائهم  م��ن  م�سبق  اإذن  دون  �سخ�سية  م�سالح 
 ، اللكرتوين  الربيد  اأو عرب  بات�سال  �سواء  اإبالغهم  حتى جمرد 
اإن هناك منهم  بل   ، اجتماع  باأنهم يف  باإبالغ م�ساعديهم  مكتفني 
خارج  لأي��ام  وي�سافرون   ، م�ساعديهم  مع  وبالتفاق  ي��داوم  ل  من 
املدر�سة  وك��اأن   ، عليهم حتى عودتهم  الت�سرت  يتم  اأن  على  الدولة 
ملك خا�س لهم يخرجون منها متى �ساءوا وكيفما �ساءوا ، وتعي�س 
احلظ منهم من يكت�سف اأمره ويعلم مدير املنطقة باأمرهم وقتما 
اأو اليوم عند زي��ارة مدير نطاق   ، اإ�سرافهم يف ال�سابق  كانوا حتت 
مثال اأو م�سوؤول من فرق الرقابة للمدر�سة فيكت�سف اأمر غيابهم 
عن املدر�سة ، اأو خلالف بني املدير واأحد بالإدارة فيخرج امل�ستور ، 
كذلك هناك مدراء مدار�س يتقاع�سون عن تنفيذ مهام مت تكليفهم 
 ، الل��ك��رتوين  ال��ربي��د  ع��رب  بر�سائل  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ن قبل  بها 
ويربرون عدم تنفيذهم لتلك املهام بعذر اأقبح من ذنب ، باأنهم مل 
يطلعوا على بريدهم اللكرتوين ، فهل من و�سيلة م�ستقبال للحد 

من هذه ال�سلوكيات ؟؟؟. 
التي تكونت موؤخرا من تربويني وم�سوؤولني  املجموعات  اأكرث  ما 
بامليدان وال��وزارة واملناطق ، وت�سم قيادات للرتبية مع م�سوؤولني 
وتربويني للحوار والت�ساور فيما يهم ق�سايا امليدان الرتبوي ، وهو 
اأمر طيب يخلق بيئة عمل �سحية ، يرتتب عليه �سرعة التوا�سل 
واإيجاد احللول والعالج لأي م�سكلة بامليدان الرتبوي ، ويفرت�س 
القيادات  ب��ني  فيما   ، ال��دائ��ر  واحل����وار  ال��ن��ق��ا���س  ه���ذا  يخ�سع  اأن 
واأ�سلوب  واأ�س�س  لقواعد   ، امل��دار���س  وم��دراء  كانوا  اأي��ا  وامل�سوؤولني 
 ، وم�ستواه  هدفه  ع��ن  احل���وار  ه��ذا  يخرج  ل  حتى   ، واع  ح�ساري 
ولكننا ن�سمع ونرى ما ل ي�سح ول ينبغي ، حني يخرج احلوار عن 
اإطاره ال�سليم و املو�سوعي ، ول يعني كالمي هذا األ يعرب كل منا 
نكتفي  اأن  اأو   ، فيها  امل�سارك  التوا�سل  قنوات  راأي��ه من خالل  عن 
برتديد - علم - ومت - حا�سرين – �سينفذ ، اأو اأن ينتظر املروؤو�س 
اأن يكون لنا  ، فاإما  اآم��ني  اآم��ني  ل��ردد من بعده  راأي رئي�سه ورده 
اأو لن�سمت ونكتفي باأن  راأي نعرب عنه باأدب جم واح��رتام متبادل 
نكون �سميعة ، وهذا ما ل نر�ساه ول تر�ساه قيادات الرتبية فنحن 
اأ���س��ح��اب فكر خ��الق ونا�سج يطرحون  مل���دراء م��دار���س  يف ح��اج��ة 

املقرتحات والتو�سيات اجلادة التي تخدم امليدان الرتبوي .
حم�شن را�شد
R_dubai2005@yahoo.com

حالل عليهم حرام 
على معلميهم!

ا�صت�صاري ال�صارقة يقر تو�صياته للحكومة الإلكرتونية وم�صروع قانون النظام املايل
•• ال�صارقة-وام: 

طالب املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة بت�سكيل جلنة عليا لالإ�سراف 
الربط  م�سروع  لتطبيق  احلكومية  واجل��ه��ات  ال��دوائ��ر  بني  والتن�سيق 
اخلدمات  منظومة  لت�سهيل  الذكية  التطبيقات  واإط��الق  اللكرتوين 

املقدمة للجمهور.
واأق����ر امل��ج��ل�����س - خ���الل اجل��ل�����س��ة ال��ث��ال��ث��ة ع�����س��رة ال��ت��ي ع��ق��ده��ا �سمن 
اأعماله لدور النعقاد العادي الثاين من الف�سل الت�سريعي التا�سع يف 
مقره اأم�س قبل الأول برئا�سة خولة عبدالرحمن املال رئي�سة املجل�س 
اإدخ��ال عدد من  بعد  ال�سارقة  امل��ايل حلكومة  النظام  قانون  - م�سروع 

التعديالت .
وبعد الت�سديق على حم�سر اجلل�سة ال�سابقة .. ناق�س املجل�س م�سروع 

ال�سارقة  اإمارة  الإلكرتونية يف  دائرة احلكومة  �سيا�سة  ب�ساأن  تو�سياته 
والوارد من جلنة اإعداد م�سروع التو�سيات .

واأكد الع�سو اأحمد ح�سني بوكاله مقرر جلنة اإعداد التو�سيات اأهمية 
جميع  يف  الكفاءات  اأ�سحاب  من  وطنية  ك��وادر  ا�ستقطاب  على  العمل 
التخ�س�سات التقنية واإلزام اجلهات احلكومية بالتعاون والتن�سيق مع 

الدائرة للربط اللكرتوين و�سمان التحول اللكرتوين.
املجل�س  ناق�س   .. ال��ل��ج��ان  م��ن  امل��ح��ال��ة  ال��ق��وان��ني  م�����س��روع��ات  بند  ويف 
ال�سارقة  حلكومة  امل��ايل  النظام  ب�ساأن   2017 ل�سنة  ق��ان��ون  م�سروع 
وال�سناعية  والقت�سادية  املالية  ال�سوؤون  جلنة  من  ال���وارد  والتقرير 
املركزية  املالية  ال��دائ��رة  ع��ام  م��دي��ر  ال�سايغ  ول��ي��د  بح�سور  باملجل�س 
والدكتور فالح احل�سيني مدير املكتب الفني لدائرة املالية املركزية .. 
ومن الإدارة القانونية يف مكتب �سمو احلاكم امل�ست�سار ال�سادق بو�سنيه 

دوائر  املالية يف  واأق�سام  اإدارات  اإىل جانب عدد من  وعي�سى بن حنظل 
وهيئات حكومة ال�سارقة .

يف  للمجل�س  ورد  اإن���ه   - كلمتها  يف   - امل��ال  عبدالرحمن  خ��ول��ة  وق��ال��ت 
التنفيذي  العامة للمجل�س  الأمانة  املا�سي كتابا من  الأول من مار�س 
لإمارة ال�سارقة باإحالة م�سروع قانون ل�سنة 2017 ب�ساأن النظام املايل 

حلكومة ال�سارقة وفق اأحكام املادة 71 من الالئحة الداخلية.
واأو�سحت اأن املجل�س يف جل�سته العامة احلادية ع�سرة املنعقدة بتاريخ 
الثاين من نف�س ال�سهر اأحال م�سروع القانون املذكور اأعاله اإىل جلنة 
ورفع  امل�سروع  ودرا�سة  لنظر  وال�سناعية  والقت�سادية  املالية  ال�سوؤون 
ومت  الغر�س  لهذا  اجتماعات  عدة  اللجنة  وعقدت  للمجل�س  تقريرها 
القانونية  الناحية  م��ن  لدرا�سته  الت�سريعية  ال�����س��وؤون  للجنة  اإحالته 

ل�ستكمال اإجراءات امل�سروع .

املجل�س  ب���دور   - كلمته  يف   - ال�سايغ  اإب��راه��ي��م  ول��ي��د  اأ���س��اد  جهته  م��ن 
وتعاون  املركزية  للمالية  الدائم  ودعمه  ال�سارقة  لإم��ارة  ال�ست�ساري 

اأع�ساء وع�سوات املجل�س يف درا�سة م�سروع قانون .
اللجنة  من  ال��وارد  التقرير  النقبي  الهناوي  را�سد  الع�سو  تال  بعدها 
القت�سادية واملالية وال�سناعية باملجل�س ب�ساأن م�سروع القانون وما به 
من مواد وتعديالت اأدخلتها اللجنة القت�سادية اإ�سافة اإىل الراأي الذي 

قدمته اللجنة الت�سريعية حول مواد م�سروع القانون .
و مت خالل اجلل�سة مناق�سة مواد م�سروع القانون حيث قدمت الدائرة 
اآرائهم حول  �سمو احلاكم  القانونية يف مكتب  والإدارة  املركزية  املالية 
ال��واردة يف م�سروع  امل��واد  اآرائهم يف  امل��واد.. وطرح الأع�ساء والع�سوات 
اأجاز املجل�س م�سروع قانون النظام  القانون .. وبعد نقا�س م�ستفي�س 

املايل حلكومة ال�سارقة بعد اإدخال عدد من التعديالت .

ال�صارقة ت�صارك جتربتها الناجحة كمدينة �صحية مع دول جمل�ض التعاون
•• ال�صارقة-الفجر: 

ال�سحية  ال�سارقة  هيئة  ا�ستقبلت 
ال�سحة  وزارات  ممثلي  من  وف��داً 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
الناجحة  جتربتها  على  لالطالع 
ا�ستيفائها  ب��ع��د  �سحية  كمدينة 
منظمة  م���ع���اي���ر  م����ن   88%
ال�سحة العاملية بهذا اخل�سو�س. 
ملبادرة  الرئي�سي  الهدف  ويتمثل 
اأطلقتها  ال���ت���ي  ال�����س��ح��ي��ة  امل�����دن 
امل��ن��ظ��م��ة يف و���س��ع ال�����س��ح��ة على 
الجتماعية  الأول������وي������ات  راأ��������س 
وال�سيا�سية  والق����ت���������س����ادي����ة 
ال�سارقة  املدن. وت�سعى  حلكومات 
ل��الرت��ق��اء اإىل م�����س��ت��وى اأع��ل��ى يف 
املنظمة  �ستجريه  ال��ذي  التقييم 
م�ستقباًل بعدما جنحت باأن تكون 
املدينة ال�سحية الأوىل يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط واأفريقيا. 
وزارة  م����ن  م�������س���وؤول���ون  وراف��������ق 
هيئة  و  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة 
وزارات  ممثلي  ال�سحية  ال�سارقة 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  يف  ال�������س���ح���ة 
ال�سعودية والكويت وقطر وعمان 
والبحرين يف جولٍة على الوجهات 
وت�سمنت  امل��دي��ن��ة.  يف  الرئي�سية 
اجلولة زيارة مركز �سجايا فتيات 
ال�����س��ارق��ة ، وم��رك��ز ت��ع��زي��ز �سحة 

ال�سارقة  ه��ي��ئ��ة  م���دي���ر  امل���ه���ري 
ن�ستقبل  اأن  ي�����س��رن��ا   : ال�����س��ح��ي��ة 
ال�سحة  وزارات  ع����ن  مم���ث���ل���ني 
ال�������س���ارق���ة،  اخل���ل���ي���ج���ي���ة ه���ن���ا يف 
جولة  يف  ا����س���ط���ح���ب���ن���اه���م  وق������د 
لتعريفهم  امل��دي��ن��ة  ح���ول  ���س��ام��ل��ة 
بالإمكانات التي تتمتع بها مدينتا 
ال�سحية. وتعترب ال�سارقة املدينة 
الوحيدة من املنطقة بني العديد 
م��ن م��دن ال��ع��امل ال��ت��ي �سجلت يف 
ليتم  ال�سحية‘  ’املدن  ب��رن��ام��ج 
اع��ت��م��اده��ا ك��م��دن ���س��ح��ي��ة، ولكن 
ي�����س��ت��وِف كامل  ال��ك��ث��ر م��ن��ه��ا مل 
’هيئة  م��ع��اي��ره��ا ب��ع��د. وت�����س��رف 
تنفيذ  ع��ل��ى  ال�سحية‘  ال�����س��ارق��ة 
’ال�سارقة مدينة �سحية‘  برنامج 
الذي يت�سمن ور�س عمل وندوات 
على مدار العام مب�ساركة املعنيني 
وذلك  احلكومية،  املوؤ�س�سات  م��ن 
ل�����س��م��ان م�����س��اه��م��ة اجل���م���ي���ع يف 
و�سنوا�سل  الربنامج.  هذا  اإجن��اح 
باملعاير  الرت����ق����اء  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
التي حددناها للمدينة من حيث 
املجتمعية  وال�������س���راك���ة  ال���ع���دال���ة 
كل  وق��ب��ل  وال��ك��ف��اءة،  وال�سفافية 
معي�سي  م�����س��ت��وى  ت���وف���ر  ����س���يء 

�سحي مب�ستوى راٍق . 
ال�سحة  منظمة  م�سوؤولو  واأ���س��ار 
ت�سكل  ال�����س��ارق��ة  اأن  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة 

العاملية  ال�سحة  منظمة  معاير 
يف جمالٍت خمتلفة مثل التنمية 
ال�سحية، واللتزامات املجتمعية، 
وتنمية  الأم��ي��ة،  وحم��و  والتعليم، 
امل��������ه��������ارات، وامل������ي������اه وال���������س����رف 
ال�������س���ح���ي وال������ه������واء، وال���ت���اأه���ب 
املدينة  ل��ك��ن  ال���ط���وارئ.  حل����الت 
وحققت  ال��ت��وق��ع��ات  جميع  ف��اق��ت 
%88 من املعاير لتح�سد لقب 
ن�سعى  ونحن  ال�سحية‘.  ’املدينة 
املعاير  م��ن  امل��زي��د  ا�ستيفاء  اإىل 
�سنوياً بت�سافر اجلهات احلكومية 

املعنية . 
وُيذكر اأن برنامج ال�سارقة مدينة 
���س��ح��ي��ة ق����د ان���ط���ل���ق يف اأب����ري����ل 
املدينة  ت�����س��ج��ي��ل  ومت   ،2012

امل�سنني،  رع���اي���ة  ودار  الأ������س�����رة، 
وجمل�س �ساحية مويلح. 

�سعادة  ق�����ال  امل���ن���ا����س���ب���ة،  وب����ه����ذه 
رئي�س  امل���ح���ي���ان،  ع���ل���ي  ع����ب����داهلل 
مدينة  و  ال�سحية  ال�سارقة  هيئة 
ال�������س���ارق���ة ل��ل��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة : 
م���ن امل��ه��م ج����داً ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ن��ا اأن 
ن�����س��ارك خ��ربات��ن��ا واإجن��ازات��ن��ا مع 
التعاون  جمل�س  دول  يف  جراننا 
نهٍج  اع��ت��م��اد  اأج���ل  م��ن  اخلليجي 
واإنها  ال�سحية.  للمدن  جماعي 
باأ�سرها  خلطوة رائ��دة يف املنطقة 
تعزيز  اإىل  خ��الل��ه��ا  م���ن  ن�����س��ع��ى 
املجتمعات  يف  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ق��ي��م 
كان   ،2015 اخلليجية. ويف عام 
%80 من  ال�سارقة حتقيق  على 

ال�سحية  امل�������دن  ���س��ب��ك��ة  ����س���م���ن 
الإقليمية التابعة ملنظمة ال�سحة 
العاملية. وتاأتي هذه املبادرة اليوم 
اإط��ار روؤي��ة وتوجيهات �ساحب  يف 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد 

الأعلى حاكم ال�سارقة. 
ال�سحية  امل�����دن  م�������س���روع  وي���ع���ّد 
دمج  اإىل  ي���رم���ي  ع���امل���ي���اً  حت���رك���اً 
عملية  يف  امل��ح��ل��ي��ة  احل����ك����وم����ات 
التنمية ال�سحية، وذلك من خالل 
تقدمي التزامات �سيا�سية، واإجراء 
على  والعمل  موؤ�س�سية،  تغيرات 
بناء القدرات، والتخطيط القائم 
على ال�سراكة، وامل�ساريع املبتكرة. 

العزيز  عبد  الدكتور  �سعادة  وقال 

به على م�ستوى  ُيحتذى  منوذجاً 
الراغبة  الأخ��رى  للمدن  املنطقة 
امل���دن  ب���رن���ام���ج  اإىل  ب��الن�����س��م��ام 
املنظمة  اأ����س���ادت  وق���د   . ال�سحية 
ب���ال���ت���زام ال�����س��ارق��ة ب��ت��وف��ر بيئة 
التي  امل���ع���اي���ر  وت��ن��ف��ي��ذ  ���س��ح��ي��ة 
ح��ددت��ه��ا امل��ن��ظ��م��ة الأمم���ي���ة، مما 
اأك�����س��ب��ه��ا م��ك��ان��ة م��ت��م��ي��زة ك����اأول 
ال�سرق  منطقة  يف  �سحية  مدينة 
الأو�سط.  واأكدت منظمة ال�سحة 
القطاعات  اأن جميع  على  العاملية 
الق���ت�������س���ادي���ة م��ع��ن��ي��ة مب���راع���اة 
اجل��ان��ب ال�����س��ح��ي، و����س���ددت على 
ال�����دور ال��ق��ي��ادي ال����ذي ي��ج��ب اأن 
املحلية  احل��ك��وم��ات  ب���ه  ت�سطلع 

لتعزيز �سحة ورفاه مواطنيها. 
م�ساركة  ن���ود  امل��ح��ي��ان:  واخ��ت��ت��م 
اإجنازاتنا وم�ساعدة املدن الأخرى 
بنهجنا  الهتداء  على  املنطقة  يف 
اأي�ساً.  ���س��ح��ي��ة  م���دن���اً  ل��ت�����س��ب��ح 
كمدينة  ال�����س��ارق��ة  اع��ت��م��اد  واإن 
ال�سحة  منظمة  قبل  من  �سحية 
جديد  لقب  جم��رد  لي�س  العاملية 
���س��ج��ل��ه��ا، واإمن�����ا هو  اإىل  ُي�����س��اف 
ل�ساحب  احلثيثة  امل�ساعي  ثمرة 
والهيئات  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
حر�ست  ال��ت��ي  املعنية  احلكومية 
واآمنة  �سحية  بيئة  ت��اأم��ني  ع��ل��ى 

ل�سكان الإمارة . 

وزير خارجية كازاخ�صتان 
ي�صتقبل �صفري الدولة

•• اأ�صتانا -وام:

كازاخ�ستان  جمهورية  خارجية  وزي��ر  عبدرحمانوف  خ��رات  معايل  بحث 
ال��دول��ة لدى  ب��ن �سلطان اجل��اب��ر �سفر  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور حممد  و���س��ع��ادة 
دعم  �سبل   - معاليه  مكتب  يف  الأول  اأم�����س  لقائهما  خ��الل   - كازاخ�ستان 

وتطوير عالقات التعاون القائمة بني البلدين يف خمتلف املجالت.
بني  تربط  التي  املتميزة  بالعالقات  عبدرحمانوف  خ��رات  معايل  واأ���س��اد 
دولة الإمارات وجمهورية كازاخ�ستان .. موؤكدا حر�س بالده على الرتقاء 
بالتعاون الثنائي بني البلدين اإىل م�ستويات اأرحب. من جانبه اأكد �سعادة 
م��ع جمهورية  ال��ع��الق��ات  بتعزيز  الكبر  الإم�����ارات  دول���ة  اه��ت��م��ام  اجل��اب��ر 
الكازاخي  الوزير  ملعايل  �سكره  عن  معربا   .. كافة  املجالت  يف  كازاخ�ستان 

على كرم ال�سيافة وحفاوة ال�ستقبال. 

اللجنة العليا ملراجعة املواد املخدرة بوزارة ال�صحة ت�صيف خمدر الفالكا اإىل جدول قانون املخدرات 
•• دبي -وام:

واملوؤثرات  املخدرة  الأدوي���ة  ج��داول  ومراجعة  لر�سد  العليا  اللجنة  ق��ررت 
بعدما  املخدرات  قانون  اإىل جدول  الفالكا  اإ�سافة خمدر  بالدولة  العقلية 
تبني يف التقرير املقدم من خمترب الأبحاث اجلنائية ب�سرطة دبي اأنه يحتوي 
مادة الكاثينون امل�سنعة وهي ذات تاأثر على اجلهاز الع�سبي لالإن�سان حيث 

مت اإدراج هذا ال�سنف يف اجلدول اخلام�س لقانون املخدرات يف الدولة .
جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة - الذي عقد مقر يف وزارة ال�سحة ووقاية 
املجتمع بدبي - برئا�سة الدكتور اأمني ح�سني الأمري وكيل الوزارة امل�ساعد 
املخدرة  للمواد  العليا  اللجنة  رئي�س  والرتاخي�س  العامة  ال�سحة  ل�سيا�سة 
ناق�ست  اللجنة  اأن  الأم���ري  اأم��ني  ال��دك��ت��ور  واأو���س��ح   . العقلية  وامل��وؤث��رات 
التو�سية املرفوعة من اإدارة مكافحة املخدرات ب�سرطة دبي بخ�سو�س خمدر 
ب�سرطة  اجلنائية  الأبحاث  خمترب  من  املقدم  التقرير  من  وتبني  الفالكا 
دبي اأنه يحتوي مادة الكاثينون امل�سنعة وهي ذات تاأثر نف�سي حيث مت اإدراج 
اأ�سناف من نف�س العائلة يف اجلدول اخلام�س بقانون املخدرات .. لفتا اإىل 
اتفاقية  �سمن  املتحدة  الأمم  ج���داول  يف  اأدرج���ت  الكيمائية  امل���ادة  ه��ذه  اأن 
الفالكا يف اجلدول اخلام�س  اإدراج �سنف  اللجنة  العقلية وقررت  املوؤثرات 
من قانون املخدرات فورا . ونوه اإىل اأن مادة الفالكا حتتوي على خمدر من 
جمموعات الكاثيونات املوؤثرة على اجلهاز الع�سبي لالإن�سان ما يوؤدي اإىل 
حدوث اآثار جانبية خطرة ومنها الهلو�سة وفقدان الإح�سا�س والذي بدوره 
الوفاة.  اإىل  ي��وؤدي  ال�سديد الذي قد  تاأثر التخدير  ال�سخ�س حتت  يجعل 
وذكر اأن اللجنة ناق�ست كذلك اإدراج نبتة القرو وهي عبارة عن ثمرة حتوي 
مادة الكافيني ومواد اأخرى من�سطة اإىل جانب مو�سوع التو�سية املرفوعة 
الأمر  تاأجيل  تقرر  اأن��ه  غر  الداخلية  ب��وزارة  املخدرات  مكافحة  اإدارة  من 

ملزيد من الدرا�سة والبحث . وناق�ست اللجنة التو�سية بخ�سو�س التحديات 
وا�سرتاتيجية املواجهة ب�ساأن اإ�ساءة ا�ستخدام العقاقر النف�سية بعد ظهور 
بع�س املواد اجلديدة املدرجة عامليا وغر املدرجة يف اجلداول امللحقة بقانون 
اآليا يف اجل��داول املقابلة لها يف قانون  اإدراجها  املخدرات و مت املوافقة على 
املخدرات بالدولة. وتطرق اإىل ظاهرة اأدوية البناء ال�سترويدية يف املراكز 
اأن معظم هذه املواد تدخل  الريا�سية ومدى خطورتها على ال�سحة حيث 
اإىل الدولة عرب �سركات ال�سحن ال�سريع وبناء عليه وجهت اللجنة مبخاطبة 
اجلهات املرخ�سة لهذه املراكز بالتن�سيق مع الهيئات ال�سحية املحلية ورفع 
التقرير اإىل اللجنة والت�سديد على �سرورة التزام �سركات ال�سحن ال�سريع 
و  الطبية.  واملعدات  الأدوي��ة  ا�ستراد  لعملية  املنظمة  والقرارات  بالقوانني 
اأك��د الأم��ري اأن دول��ة الإم���ارات تعترب من ال��دول الرائدة عامليا يف جمال 
اإ�سافة  يف  اأ�سبقيتها  خ��الل  العقلية من  وامل��وؤث��رات  امل��خ��درة  امل��واد  مكافحة 
بالتزاماتها  الوفاء  ا�ستطاعت  حيث  املخدر  تاأثرها  علميا  يثبت  م��واد  اأي 
الدولية املرتتبة على م�سادقتها لكافة التفاقيات الدولية املعنية باملخدرات 
واملوؤثرات العقلية منوها اإىل حر�س وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع بالتعاون 
مع اجلهات املخت�سة على حماية املجتمع من خماطر واآفات املواد املخدرة 

التي ت�سبب اأعباء �سحية واقت�سادية.
بتعديل  ال�سابق  الجتماع  تو�سيات  كل  على  وافقت  اللجنة  اأن  اإىل  اأ�سار  و 
بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم 14 ل�سنة 1995 ب�ساأن مكافحة املواد 
امللحقة  اجل��داول  اإىل  الأ�سناف  بع�س  واإ�سافة  العقلية  وامل��وؤث��رات  املخدرة 
بقانون املخدرات .. وناق�ست اإعادة ت�سكيل اللجنة ورفع الرت�سيحات ملعايل 
عبدالرحمن العوي�س وزير ال�سحة ووقاية املجتمع ل�ست�سدار قرار وزاري 
جديد اإ�سافة اإىل بحث اخت�سا�سات اللجنة احلالية وعر�س اإجنازاتها اأمام 

املجل�س التنفيذي للمخدرات بالدولة.

دعوة حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية
ل�شركة امل�شتثمر الوطني �ش.م.خ »ال�شركة«

ي�سر جمل�س اإدارة �سركة امل�ستثمر الوطني اأن يدعوكم حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية املقّرر عقده يف قاعة امل�سيف 
3 بفندق �سانت ريج�س الكورني�س، يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء من  يوم الثالثاء املوافق 18 اأبريل 2017.

جدول الأعمال
1- ال�ستماع اىل تقرير جمل�س الإدارة عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2016 والت�سديق عليه.
2-  ال�ستماع اىل تقرير مراجعي احل�سابات عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 والت�سديق عليه. 

2016 والت�سديق  31 دي�سمرب  3- مناق�سة ميزانية ال�سركة وح�ساب الأرب��اح واخل�سائر عن الفرتة املالية املنتهية يف 
عليهما.

4- اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016.  
5- اإبراء ذمة مدققي احل�سابات عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2016.  

6- تعيني مدققي ح�سابات ال�سركة وحتديد اأتعابهم.

مالحظات:
1- لكل م�ساهم م�سجل يف �سجل اأ�سهم ال�سركة لدى �سوق اأبوظبي املايل بتاريخ 17 اأبريل 2017 حق ح�سور اجلمعية 
العمومية لل�سركة وله اأن ينيب عنه من يختاره من غر ال�سادة اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة حل�سور الجتماع اأعاله 
مبوجب توكيل خا�س ثابت كتابة على اأ�سل منوذج التوكيل املرقم ال�سادر عن ال�سركة واملبني يف الدعوة املر�سلة بالربيد 
امل�سجل لكل م�ساهم يف ال�سركة ويجب اأن ل يكون الوكيل حائزاً بهذه ال�سفة على اأكرث من )5 %( من راأ�س مال ال�سركة 
فيما عدا املمثلني للموؤ�س�سات وال�سركات امل�ساهمة يف ال�سركة )وميثل ناق�س الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا( 
وميكن اأن يتم اإيداع التوكيل لدى �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية اأو ت�سليمها اىل مقر ال�سركة الرئي�سي قبل يومني على 
التاريخ املحدد لالجتماع وذلك لتدوينها يف ال�سجالت اخلا�سة ويكون له احلق يف الت�سويت يف اجلمعية  الأقل من 

العمومية.
2- �سيكون اجتماع اجلمعية العمومية العادية �سحيحاً اذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون على الأقل )50 %( من 
جمموع راأ�س مال ال�سركة، واذا مل يكتمل الن�ساب القانوين لهذا الجتماع ف�سوف ينعقد الجتماع الثاين على ال�ساعة 

اخلام�سة م�ساًء من يوم الثالثاء 25 اأبريل، 2017 يف ذات املكان مبن ح�سر. 
اإلغاوؤها  يتم  مل  ما  لحقة  اجتماعات  لأي  نافذة  و  �سحيحة  الأول  الجتماع  حل�سور  ال�سادرة  التوكيالت  تعترب   -3
�سراحة من قبل امل�ساهم باإ�سعار يوجه اىل اأمني �سجل م�ساهمي ال�سركة ال�سادة/ �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية وذلك 

قبل يومني على الأقل من موعد الجتماع الالحق، لال�ستعالم، هاتف رقم: 6128666-02 اأو رقم 02-6192319. 
امل�ساهم امل�سجل يف �سجل م�ساهمي ال�سركة يف نهاية  4- يكون �ساحب احلق بح�سور اجتماع اجلمعية العمومية هو 

اليوم ال�سابق لتاريخ الجتماع. على اأن يتم احل�سور قبل �ساعة على الأقل من الوقت املحدد لالجتماع.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢٠١٦/١٢/٢١    املودعة حتت رقم  : ٢٦5٢3١ 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم:   هيومان ري�سور�س كوميونكي�سنز ليمتد
وعنوانه : ١53 ، ناغاهارا-ت�سو ، �ساكاميا�سي اأيانوكوجي-�ساغارو ، �سيموجيو-كو ، كيوتو-�سي ، كيوتو ٦٠٠-

8٠٧3 ، اليابان.
 ، ، �سابون ومنظفات  وم�ستح�سرات جتميل  املنتجات: مواد جتميل   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
منظفات اأ�سنان ، روائح عطرة ، عطور ، بخور ، منع�سات رائحة الفم ، مزيالت الروائح الكريهة للحيوانات 
، اأظافر م�ستعارة ، رمو�س م�ستعارة ، لوا�سق لتثبيت الرمو�س امل�ستعارة ، لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار ، 

زيوت عطرية ، غ�سولت )لو�سن( لل�سعر.
3 الواقعة بالفئة:  

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي DEW DEW  باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ٢٠١٦/١٢/٢٢    املودعة حتت رقم  : ٢٦53٠9 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     ٢٠١٦/٠٦/٢٢
با�سم:   ليف تك ري�سور�سز، ال ال �سي

وعنوانه : 954٠ جادة كوزيكروفت ، ت�سات�سوورث ، كاليفورنيا 9١3١١ ، الوليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل 
وكي املالب�س ، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط ، �سابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�ستح�سرات 
، منتجات زيادة ظهور  ، م�ستح�سرات جتميل للرمو�س  اأ�سنان  ، منظفات  ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر  جتميل 

الرمو�س حتديداً امل�سكارا.
3 الواقعة بالفئة:  

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة RAPIDGLAM  باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢٠١٦/١٢/٢٢    املودعة حتت رقم  : ٢٦53١٠ 
 تاريخ اإيداع الأولوية: ٢٠١٦/٠٦/٢٢

با�سم:   ليف تك ري�سور�سز، ال ال �سي
وعنوانه : 954٠ جادة كوزيكروفت ، ت�سات�سوورث ، كاليفورنيا 9١3١١ ، الوليات املتحدة الأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل 
وكي املالب�س ، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط ، �سابون ، عطور وزيوت عطرية  ، م�ستح�سرات 
، منتجات زيادة ظهور  ، م�ستح�سرات جتميل للرمو�س  اأ�سنان  ، منظفات  ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر  جتميل 

الرمو�س حتديداً طبقة اأ�سا�س للرمو�س.
3 الواقعة بالفئة:  

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة RAPIDMAGIC  باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢٠١٦/١٢/٢٢    املودعة حتت رقم  : ٢٦53١١ 
 تاريخ اإيداع الأولوية: ٢٠١٦/٠٦/٢٢

با�سم:   ريتايل ورلد ليمتد
وعنوانه : ليفل ١ ، بامل جروف هاو�س ، ويكهامز كاي ١ ، رود تاون ، تورتول ، اجلزر العذراء 

الربيطانية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: م�ستح�سرات جتميل ، زيوت عطرية ، عطور.

الواقعة بالفئة:  3
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ICONIC  باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 9٦٧٧5
ب�اإ�س��م : باري�س غالري ذ.م.م

وعنوانه : مكتب A 15 مركز دبي العقاري ، ديرة ، رقة البطني ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : ١٢/٢3/٢٠٠8 وامل�س�جلة حتت رقم : 9٢3٧8 

الفئة : 44
املنتجات : اخلدمات الطبية والبيطرية وخدمات العناية بال�سحة واجلمال والنوادي ال�سحية 

وخدمات الزراعة و الب�ستنة والغابات وخدمات تاأجر الأجهزة ال�سحية.
ال�سرتاطات : 

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
٢٠١٧/٠٦/٢٧ وحتى تاريخ ٢٠٢٧/٠٦/٢٧

ق�شـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 9٦٧٧٢
ب�اإ�س��م : باري�س غالري ذ.م.م

وعنوانه : مكتب A 15 مركز دبي العقاري ، ديرة ، رقة البطني ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : ١٢/٢3/٢٠٠8 وامل�س�جلة حتت رقم : 9٢3٧٧ 

الفئة : ١4
املنتجات : املعادن النفي�سة واي خليط منها و املنتجات امل�سنوعة من تلك املعادن اأو املطاله بها 
) عدا اأدوات القطع وال�سوك واملالعق( املجوهرات و الحجار الكرمية و ال�ساعات وغرها من 

العدد اخلا�سة بقيا�س الوقت ال�ساعات وقطع غيارها.
ال�سرتاطات : 

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
٢٠١٧/٠٦/٢٧ وحتى تاريخ ٢٠٢٧/٠٦/٢٧

ق�شـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 9٦٧٧4
ب�اإ�س��م : باري�س غالري ذ.م.م

وعنوانه : مكتب A 15 مركز دبي العقاري ، ديرة ، رقة البطني ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : ٠٧/٠4/٢٠٠9 وامل�س�جلة حتت رقم : 94٠83 

الفئة : ٢5
القدم  ولبا�س  وال�سبا�سب  انواعها  بجميع  الح��ذي��ة  ذل��ك  يف  مب��ا  اجل��اه��زة  املالب�س   : املنتجات 

واأغطية الرا�س وال�سيلة والعباية.
ال�سرتاطات : 

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
٢٠١٧/٠٦/٢٧ وحتى تاريخ ٢٠٢٧/٠٦/٢٧

ق�شـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 9٦٧٧3
ب�اإ�س��م : باري�س غالري ذ.م.م

وعنوانه : مكتب A 15 مركز دبي العقاري ، ديرة ، رقة البطني ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : ١٢/٢3/٢٠٠8 وامل�س�جلة حتت رقم : 9٢38٠ 

الفئة : ١8
املنتجات : اجللود املدبوغة وامل�سقولة الطبيعية واجللود ال�سناعية والأ�سناف امل�سنوعة منها 
واملظالت  وال�سما�سي  واحل��ق��ائ��ب  وال�سناديق  اخل��ام  واجل��ل��ود  اخ��رى  فئات  �سمن  ال���وارد  غ��ر 

والع�سي وال�سياط واأطقم اخليل وال�سروج.
ال�سرتاطات : 

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
٢٠١٧/٠٦/٢٧ وحتى تاريخ ٢٠٢٧/٠٦/٢٧

ق�شـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

 
املودعة حتت رقم  9٢5٠٧

با�سم  جون�س�ون اأند جون�س�ون
وعنوانه  وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جر�سي ، 8933٠ ٧٠٠١- 

، الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ  ٠٦/١9/٢٠٠8 امل�سجلة حتت رقم  89٧١3  

الفئة  ١٠
املنتجات : جهاز مراقبة جلوكوز الدم .

ال�سرتاطات 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف   ٢٠١٧/٠4/٠٢ وحتى تاريخ  ٠٢/٢٠٢٧/٠4
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  9٢5٠8
با�سم  جون�س�ون اأند جون�س�ون

وعنوانه  وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ،
 نيو جر�سي ، 8933٠ ٧٠٠١- ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ  ٠٦/١9/٢٠٠8 امل�سجلة حتت رقم  89٧١١  
الفئة  ١٠

املنتجات : جهاز مراقبة جلوكوز الدم .
ال�سرتاطات 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف   ٢٠١٧/٠4/٠٢ وحتى تاريخ  ٠٢/٢٠٢٧/٠4

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  9٢5١٢
با�سم  جون�س�ون اأند جون�س�ون

وعنوانه  وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جر�سي ، 8933٠ ٧٠٠١- 
، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ  ٠٦/١9/٢٠٠8 امل�سجلة حتت رقم  89٧١٢  
الفئة  ١٠

املنتجات : جهاز مراقبة جلوكوز الدم .
ال�سرتاطات 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف   ٢٠١٧/٠4/٠٢ وحتى تاريخ  ٠٢/٢٠٢٧/٠4

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 9٦٧٢٦
ب�اإ�س��م : �ساعة ال�سفوة �س ذ م م

وعنوانه : �س.ب ١٢١ مكتب ملك حممد �سالح الزرعوين )ملك خا�س( ، الفهيدي ، بر دبي ، 
دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ : ٠٧/١5/٢٠٠8 وامل�س�جلة حتت رقم : 9٠49٢ 
الفئة : ١4

لل�ساعات  ، زجاج  لل�ساعات  ، كري�ستال  �ساعات  ، �سال�سل  �ساعات  ، علب  �ساعات  �سيور   : املنتجات 
ل�ساعات  ، علب  منبه  �ساعات   ، يد  �ساعات   ، �ساعات حائط   ، �ساعات  اأحزمة  لل�ساعات،  نواب�س   ،

احلائط ، �ساعات و�ساعات حائط كهربائية ، �ساعات كبرة واآلية ت�سغيل ال�ساعات الكبرة. 
ال�سرتاطات : 

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
٢٠١٧/٠٦/٢٦ وحتى تاريخ ٢٠٢٧/٠٦/٢٦

ق�شـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ٠٧ /١٢ /٢٠١٦    املودعة حتت رقم  : ٢٦44٢١ 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم:   اآرت دبي فر منطقة حرة- ذ.م.م
وعنوانه : �س.ب ٧٢٦45 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�سطة الريا�سية 
والثقافية ، تنظيم وترتيب واإدارة احللقات الدرا�سية واملوؤمترات والإجتماعات وال�سينمار والندوات وور�سات 
العمل ، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية ، ن�سر املواد املتعلقة جميعها باملعار�س واملوؤمترات 

والإتفاقيات وال�سينمار وور�سات العمل لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية.
4١ الواقعة بالفئة:  

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلماتDowntown Design  باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ١٢ /١٢ /٢٠١٦    املودعة حتت رقم  : ٢٦4554 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم:   اآرت دبي فر منطقة حرة- ذ.م.م
وعنوانه : �س.ب ٧٢٦45 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�سطة الريا�سية 
والثقافية ، تنظيم وترتيب واإدارة احللقات الدرا�سية واملوؤمترات والإجتماعات وال�سينمار والندوات وور�سات 
العمل ، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية ، ن�سر املواد املتعلقة جميعها باملعار�س واملوؤمترات 

والإتفاقيات وال�سينمار وور�سات العمل لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية.
4١ الواقعة بالفئة:  

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلماتGlobal Grad Show  باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢٠١٦/١٢/١8    املودعة حتت رقم  : ٢٦49٦8 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم: جلوبال ليجال اإنتيتي اآيدنتيفاير فاوندي�سن )جي ال ئي اآي اف(
وعنوانه : باوملينجا�سي ٢٢ ، 4٠5١ بازل ،  �سوي�سرا.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: املطبوعات ، الورق واملنتجات امل�سنوعة من الورق الواردة يف 
هذه الفئة ، املجالت )الدوريات( ، املن�سورات املطبوعة ، مواد الدعاية والإعالن حتديداً الإعالنات الكبرة 

وال�سفافيات )قرطا�سية( ، مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة(.
١٦ الواقعة بالفئة:  

 GLOBAL LEGAL ENTITY IDENTIFIER و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات
LEI يليه ر�سم دائري مميز به  FOUNDATION على ي�سارهم خط عامودي رفيع ثم الأحرف 

�سكل لكرة اأر�سية وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية والعالمة باأكملها باللونني الأزرق والرمادي.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ١8 /١٢ /٢٠١٦    املودعة حتت رقم  : ٢٦4953 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم:   جلوبال ليجال اإنتيتي اآيدنتيفاير فاوندي�سن )جي ال ئي اآي اف(
 وعنوانه : باوملينجا�سي ٢٢ ، 4٠5١ بازل ،  �سوي�سرا.

املالية  الأ���س��واق  املعلومات يف جم��الت معلومات  املنتجات: حتديث   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذل��ك   
والتجارة والتبادل التجاري ، جمع وتنظيم وحفظ البيانات حتديداً فيما يتعلق باخلدمات املالية ومعلومات 
الأ�سواق املالية والبيانات املعدة للتبادل التجاري والتجارة وللمهنيني والتجار ، اإعداد التنبوؤات القت�سادية 
جمال  يف  واملعلومات  البيانات  وحتليل  وت�سغيل  واإدارة  وحتديث  اإدخ��ال  حتديداً  البيانات  قواعد  خدمات   ،
، توفر املعلومات والأخبار عن الأعمال عرب �سبكات احلا�سوب العاملية  املالية )معاجلة البيانات(  الأ�سواق 

، جمع ومعاجلة البيانات الإح�سائية ، خدمات ال�ست�سارات لكافة اخلدمات املذكورة اآنفاً.
35 الواقعة بالفئة:  

 GLOBAL LEGAL ENTITY IDENTIFIER و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات
LEI يليه ر�سم دائري مميز به  FOUNDATION على ي�سارهم خط عامودي رفيع ثم الأحرف 

�سكل لكرة اأر�سية وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية والعالمة باأكملها باللونني الأزرق والرمادي.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ١8 /١٢ /٢٠١٦    املودعة حتت رقم  : ٢٦4954 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم: جلوبال ليجال اإنتيتي اآيدنتيفاير فاوندي�سن )جي ال ئي اآي اف(
 وعنوانه : باوملينجا�سي ٢٢ ، 4٠5١ بازل ،  �سوي�سرا.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات يف جمال الأ�سواق املالية والتجارة والتبادل التجاري 
، توفر املعلومات املالية من خالل اأنظمة الكمبيوتر ، خدمات املعلومات عن خدمات البور�سة فيما يتعلق 
بالتجارة والتبادل التجاري وال�سجالت التجارية والأعمال امل�سرفية والتمويل والعقارات والتاأمني وال�سوؤون 

النقدية ، خدمات ال�ست�سارات لكافة اخلدمات املذكورة اآنفاً.
3٦ الواقعة بالفئة:  

 GLOBAL LEGAL ENTITY IDENTIFIER و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات
LEI يليه ر�سم دائري مميز به  FOUNDATION على ي�سارهم خط عامودي رفيع ثم الأحرف 

�سكل لكرة اأر�سية وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية والعالمة باأكملها باللونني الأزرق والرمادي.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ١8 /١٢ /٢٠١٦    املودعة حتت رقم  : ٢٦495٧ 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم:جلوبال ليجال اإنتيتي اآيدنتيفاير فاوندي�سن )جي ال ئي اآي اف(
وعنوانه : باوملينجا�سي ٢٢ ، 4٠5١ بازل ،  �سوي�سرا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات مزود وم�سغل ال�سبكات حتديداً توفر وتاأجر اأوقات 
الو�سول لقواعد البيانات يف جمال الأ�سواق املالية والتجارة والتبادل التجاري ، خدمات الت�سالت والنقل 
والبيانات يف جمال  والأخبار  املعلومات  نقل  التجاري حتديداً  والتبادل  والتجارة  املالية  الأ�سواق  يف جمال 
معلومات الأ�سواق املالية واملعلومات حول التجارة والتبادل التجاري واأ�سعار البور�سة وال�سجالت التجارية 
واخلدمات  املتعددة  الو�سائط  وكذلك  وال�سوت  وال�سور  والبيانات  اللغات  خ��الل  من  وغرها  والأع��م��ال 
الفورية مبا يف ذلك النرتنت وغرها من �سبكات الكمبيوتر العاملية ، خدمات بيانات الربيد اللكرتوين 
، خدمات قواعد البيانات حتديداً نقل البيانات واملعلومات يف جمال الأ�سواق املالية ، خدمات ال�ست�سارات 

لكافة اخلدمات املذكورة اآنفاً.
38 الواقعة بالفئة:  

 GLOBAL LEGAL ENTITY IDENTIFIER و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات
LEI يليه ر�سم دائري مميز به  FOUNDATION على ي�سارهم خط عامودي رفيع ثم الأحرف 

�سكل لكرة اأر�سية وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية والعالمة باأكملها باللونني الأزرق والرمادي.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ١8 /١٢ /٢٠١٦    املودعة حتت رقم  : ٢٦49٦٠ 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم:   جلوبال ليجال اإنتيتي اآيدنتيفاير فاوندي�سن )جي ال ئي اآي اف(
وعنوانه : باوملينجا�سي ٢٢ ، 4٠5١ بازل ،  �سوي�سرا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: ت�سميم و�سيانة وحتديث برامج معاجلة البيانات يف جمال 
الأ�سواق املالية والتجارة والتبادل التجاري ، الت�سميم والتطوير وال�ست�سارات يف جمال اأنظمة الكمبيوتر 
جمال  يف  الكمبيوتر  ا�ست�سارات  خدمات   ، التجاري(  والتبادل  والتجارة  املالية  الأ���س��واق  جمال  يف  )برامج 
الأ�سواق املالية والتجارة والتبادل التجاري ، ترتيب �سبكات الكمبيوتر عن طريق برامج يف جمال الأ�سواق 
املالية والتجارة والتبادل التجاري ، البحث والتطوير يف جمال معاجلة البيانات ، ت�سميم و�سيانة مواقع 
النرتنت  عرو�س  واإن�ساء  ت�سميم   ، التجاري  والتبادل  والتجارة  املالية  الأ���س��واق  جم��ال  يف  للغر  الويب 

)خدمات علوم الكمبيوتر( ، تخزين البيانات واملعلومات يف جمال الأ�سواق املالية.
4٢ الواقعة بالفئة:  

 GLOBAL LEGAL ENTITY IDENTIFIER و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات
LEI يليه ر�سم دائري مميز به  FOUNDATION على ي�سارهم خط عامودي رفيع ثم الأحرف 

�سكل لكرة اأر�سية وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية والعالمة باأكملها باللونني الأزرق والرمادي.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984
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•• عجمان-وام:

حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��اد 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
املجل�س التنفيذي بفوز مركز �سباب 
ال�سبابي  امل��رك��ز  ب��ج��ائ��زة  ع��ج��م��ان 
امل���ت���م���ي���ز ع���ل���ى م�������س���ت���وى امل����راك����ز 
العامة  للهيئة  التابعة  ال�سبابية 
وذلك  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية 
ال�سنوي  احل�����س��اد  م��ل��ت��ق��ى  خ���الل 
لعام  ال�سبابية  لالأن�سطة  العا�سر 
الفجرة  يف  اأق��ي��م  ال����ذي   2016
حتت رعاية �سمو ال�سيخ حممد بن 
حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد 

الفجرة.
يف  ا�ستقبال  خ��الل   - �سموه  واأك���د 
اأ�سرة مركز  مكتبه بديوان احلاكم 
الإجن���از  ه��ذا  اأن   - عجمان  �سباب 
ياأتي تتويجا جلهود �سباب وفتيات 
مبادرات  يقدمون  ال��ذي��ن  عجمان 
وابتكارات واقرتاحات ذات م�ستوى 
ع���ال وب��ذل��وا ج��ه��ودا ك��ب��رة خالل 

م�ساركتهم يف العديد من الأن�سطة 
التي نظمت خالل 2016 ليكونوا 

يف املركز الأول.
ت��راأ���س وف���د م��رك��ز ���س��ب��اب عجمان 
م��دي��ر مركز  ال��رئ��ي�����س��ي  اأح���م���د   ..
بن  بخيت  وع��ف��راء  عجمان  �سباب 
هندي مديرة مركز فتيات عجمان 

و�سركاء  امل����رك����ز  م���وظ���ف���و  و����س���م 
الر�سول  ع��ب��د  ب����  مم��ث��ل��ني  امل���رك���ز 
ع����ب����داهلل م����دي����ر م����رك����ز ك����وات����رو 
الإعالمي  وامل�����س��ت�����س��ار  ال��ري��ا���س��ي 
عبداهلل ال�سحي الرئي�س التنفيذي 
الإعالمية  الإم���ارات  روؤي��ة  ل�سبكة 
القا�سم  ه����اين  وه����م  وال���ف���ائ���زي���ن 

يف  املتميز  امل��وظ��ف  بجائزة  الفائز 
�سامل  وزاي����د  املتميز  الإداري  ف��ئ��ة 
الع�سو  ب���ج���ائ���زة  ال���ف���ائ���ز  امل���ه���ري 
و  عجمان  �سباب  مركز  عن  املتميز 
مها العليلي الفائزة بجائزة الع�سو 

املتميز عن مركز فتيات عجمان.
 - �سمو ويل عهد عجمان  اأك��د  كما 

امل�ساركة  ���س��رورة   - ال��ل��ق��اء  خ���الل 
الفعاليات  ه��ذه  مثل  يف  امل�ستمرة 
واملناف�سات واملحافظة على تفوقهم 
�سباب  م���رك���ز  لأ�����س����رة  م���ب���ارك���ا   ..
عجمان على هذا امل�ستوى وااإاجناز 
امل��زي��د من  لبذل  داع��ي��ا اجلميع   ..
اجلهد والتدريب والتاأهل لتحقيق 
م�ستوى  ع���ل���ى  اأخ�������رى  اإجن���������ازات 

واملناف�سات التي تقام يف الدولة.
وفتيات  ���س��ب��اب  اإجن�����ازات  اإن  وق���ال 
مركز عجمان يف خمتلف املنا�سبات 
الدعم  نتيجة  ج���اءت  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
وامل�ستمرة  امل��ت��وا���س��ل��ة  وامل�����س��ان��دة 
ال�����س��ي��خ حميد  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
ال��ذي يويل  الأع��ل��ى حاكم عجمان 
والفتيات  لل�سباب  ك��ب��رة  اأه��م��ي��ة 
الدائم  �سموه  ا�ستعداد  عن  ف�سال 
ل��ت��ق��دمي ك��ل م��ا م��ن ���س��اأن��ه حتقيق 
التميز والفوز يف الفعاليات املحلية 
وحتقيق  وال���دول���ي���ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

مزيد من الجنازات.

���س��م��وه ع���ن ث��ق��ت��ه بقدرة  واأع������رب 
عجمان  يف  والفتيات  ال�سباب  جيل 
ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة م�����س��وار ال��ت��م��ي��ز .. 
ا���س��ت��ح��ق��وا لقب  اأن��ه��م  اإىل  م�����س��را 
وي�ستحقون  ب��ج��دارة  الأول  امل��رك��ز 
م�ستويات  ق��دم��وا  اأن  بعد  الإ���س��ادة 
راقية واأداء متميز خالل املناف�سات 
والأن�سطة التي تنظم على م�ستوى 
ال��ه��ي��ئ��ة العامة  ق��ب��ل  ال���دول���ة م���ن 

لل�سباب والريا�سة.
وحث اإدارة املركز على و�سع خطط 

وبرامج لتطوير مهارات املنت�سبني 
م�ستواهم  على  واحل��ف��اظ  للمركز 

الريا�سي والثقايف والجتماعي.
اإن  الرئي�سي  اأحمد  من جانبه قال 
ال���ذي حققه م��رك��ز �سباب  ال��ن��ج��اح 
ع���ج���م���ان ال����ي����وم ه����و ول���ي���د جهود 
املركز  م���وظ���ف���و  ي���ب���ذل���ه���ا  ج����ب����ارة 
موؤكدا   .. معه  املتعاونة  واجل��ه��ات 
اأن ال�سبب الرئي�سي يف هذا النجاح 
يعود اإىل الرجل الذي كان من وراء 
ال��ك��وال��ي�����س داع���م���ا وم��وج��ه��ا �سمو 

النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�����س��ي��خ 
ال�سكر  واف�����ر  ل�����س��م��وه  م��وج��ه��ا   ..

والمتنان على عطائه ورعايته.
اإىل  النجاح  هذا  الرئي�سي  واأه��دى 
والريا�سيني  ال��ري��ا���س��ي��ة  راع�����ي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  وال�����س��ب��اب ���س��اح��ب 
حميد بن را�سد النعيمي .. معاهدا 
اهلل و�سموه باأن يبقى املركز و�سبابه 
وفتياته دوما يف الطليعة لرد جزء 
الغايل  ال���وط���ن  اإىل  اجل��م��ي��ل  م���ن 

وقادته.

عمار النعيمي ي�صيد بفوز مركز �صباب عجمان بجائزة املركز ال�صبابي املتميز على م�صتوى الدولة

عمار النعيمي ي�صدر قرارا بتكليف يافع عيد الفرج مبهام مدير عام دائرة الأرا�صي والتنظيم العقاري يف عجمان
•• عجمان -وام:

حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��در 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
تكليف  ب�ساأن  قرارا  التنفيذي  املجل�س 
وتفوي�س ال�سيد يافع عيد الفرج للقيام 
مب��ه��ام امل��دي��ر ال��ع��ام ل��دائ��رة الأرا�سي 
العقاري يف عجمان. وخول  والتنظيم 
الإ�سراف  ���س��الح��ي��ات  ال��ف��رج  ال���ق���رار 
على اأعمال الدائرة اليومية وت�سريف 
وتن�سيق  والإداري��������ة  امل��ال��ي��ة  ���س��ئ��ون��ه��ا 
الرئي�سية  الإدارات  ب��ني  فيما  العمل 
وال���وح���دات الإداري������ة امل��ت��ف��رع��ة منها 
املفتوحة  امل�سرفية  احل�سابات  واإدارة 
ب��ا���س��م دائ������رة الأرا������س�����ي وامل������الك يف 
با�سم  اأو  ال���دائ���رة  ب��ا���س��م  اأو  ع��ج��م��ان 
العقاري  للتنظيم  ع��ج��م��ان  موؤ�س�سة 
احل�سابات.  ت��ل��ك  يف  الأم�����وال  واإي�����داع 
ال�سيكات  بتوقيع  ال��ق��رار  خ��ول��ه  ك��م��ا 
لل�سحب  الأخرى  ال�سرف  وم�ستندات 
ذات  املعنية  املعاملة  ك��ان��ت  متى  منها 
طبيعة عاجلة اأو من �سمن املعامالت 
الأرا�سي  دائ����رة  ت��ك��ون  ال��ت��ي  امل��ع��ت��ادة 

موؤ�س�سة  اأو  ع��ج��م��ان  يف  والأم�������الك 
ال���ع���ق���اري طرفا  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م  ع��ج��م��ان 
�سراحة  م�سمنة  ك��ان��ت  اإذا  اأو  ف��ي��ه��ا 
للدائرة  املعتمدة  ال�سنوية  امل��وازن��ة  يف 
وبخالف  امل��ذك��ورت��ني  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة  اأو 
ذل����ك ي��ج��ب ع��ل��ى ي���اف���ع ع��ي��د الفرج 
احل�سول على موافقة خطية م�سبقة 
ال���دائ���رة لإجن����از املعاملة  م��ن رئ��ي�����س 
يافع  ال�سيد  ال��ق��رار  وف��و���س  املعنية. 
التوقيع  ..ال��ق��ي��ام مب��ه��ام  ال��ف��رج  عيد 
ال�سادرة  ال��ر���س��م��ي��ة  امل��را���س��الت  ع��ل��ى 
املذكورتني  املوؤ�س�سة  اأو  ال��دائ��رة  م��ن 
املالية  اأو  امل�سرفية  امل�ستندات  وعلى 
الأخرى اأو املتعلقة بهما ومبمار�سة اأي 
�سالحيات اأو �سلطات اأخرى يف حدود 
امل��ق��ررة للمدير  امل��ال��ي��ة  ال�����س��الح��ي��ات 
ال���ع���ام وف���ق���ا لأح����ك����ام ال���ن���ظ���ام امل���ايل 
ب��اأي مهام  القيام  اأي��ا  املوحد ويحق له 
ح�سبما قد ي�سندها اإليه خطيا رئي�س 
ال��دائ��رة من وق��ت لآخ��ر. ودع��ا القرار 
لرئي�س  �سهري  تقرير  لإع���داد  الفرج 
و�سئونها  ال��دائ��رة  اأعمال  ال��دائ��رة عن 
والإداري���ة م�سحوبا  والفنية  الإداري���ة 

القرارات  وذل��ك لتخاذ  ب��اأي تو�سيات 
القرار  بهذا  ويعمل  ب�ساأنها.  املنا�سبة 
ويكون نافذا قانونا اعتبارا من تاريخ 
الأول من مايو �سنة 2017 وي�ستمر 
���س��اري امل��ف��ع��ول حل��ني اإ����س���دار القرار 
العام للدائرة  املدير  الأم��ري بتعيني 
وفقا لأحكام املادة التا�سعة البند الأول 
م��ن امل��ر���س��وم الأم����ري رق���م 7 ل�سنة 
اجلريدة  يف  ال��ق��رار  ين�سر   .2017
جميع  على  ويعمم  لالإمارة  الر�سمية 
املعنية  واجلهات  باأحكامه  املخاطبني 
ب��ت��ن��ف��ي��ذه ل��ل��ع��م��ل مب��وج��ب��ه ك���ال فيما 
يخ�سه. ياأتي هذا القرار بعد الإطالع 

املر�سوم  م����ن   9 امل�������ادة  اأح����ك����ام  ع���ل���ى 
2017 ب�ساأن  7 ل�سنة  الأم��ري رقم 
العقاري  والتنظيم  الأرا����س���ي  دائ����رة 
اأ���س��ب��ح��ت اخللف  وال���ت���ي  يف ع��ج��م��ان 
والأمالك  الأرا�سي  لدائرة  القانوين 
للتنظيم  وملوؤ�س�سة عجمان  يف عجمان 
ال��ع��ق��اري وفقا لأح��ك��ام امل���ادة 14 من 
املر�سوم الأمري رقم 7 ل�سنة 2017 
يذكر اأن يافع عيد الفرج حا�سل على 
اأعمال  اإدارة  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  درج�����ة 
الوليات  م��ن  مارميونت  جامعة  م��ن 
عدة  يف  عليا  منا�سب  وت��وىل  املتحدة 
اإداري  م���دي���ر  م��ن��ه��ا  ك����ربى  ����س���رك���ات 
املدير  وحاليا  رائ���دة  عقارية  ل�سركة 
حكومية  ع��ق��ارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
مناطا مب�سوؤوليات قيادية وخربة عمل 
وافرة ومرتاكمة مبنية على م�ستوى 
عال من التعليم .. واأ�سبح الآن م�سلحا 
ب����ال����ق����درات امل���ط���ل���وب���ة والإم���ك���ان���ي���ات 
القيادية  م��ه��ارات��ه  لإث���ب���ات  ال���الزم���ة 
التحديات  م���واج���ه���ة  ع��ل��ى  وق����درت����ه 
القت�سادية  الأزم������ات  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة 
العاملية. وقد متكن بالرغم من الأزمة 

القت�سادية العاملية من اإبراز مهاراته 
ق��درت��ه على  اأث��ب��ت  كما  اأق���وى  ب�سورة 
ت�سكيل عالقات جيدة مع امل�ستثمرين 
مع  والدوليني  والإقليميني  املحليني 
حت�سني  ع��ل��ى  خ��ا���س  ب�سكل  ال��رتك��ي��ز 

ر�سا امل�ستثمرين .
ويتمتع الفرج بالديناميكية والبتكار 
ولديه �سجل معرتف به من املنظمات 
اأف�سل  ت��ط��ب��ي��ق  ال���ك���ربى مت��ك��ن��ه م���ن 
واملبيعات  الأداء  حيث  م��ن  املمار�سات 
القانونية  اجل��وان��ب  وكذلك  والإدارة 
وامل��ال��ي��ة وال��ت��ي ق����ادت اىل ال��ت��م��ي��ز يف 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��الت ق��ي��ادة التغير 
 - النفقات  اإدارة   - الأع��م��ال  - تطوير 
الرتويج   - العمليات  ت�سميم  اإع����ادة 
و�سع   - املبيعات  تعزيز   - للموؤ�س�سة 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ات ج����دي����دة - ال����روؤي����ة 
والر�سالة - حتقيق الإي��رادات - اإبرام 
تطوير   - وال���ت���ف���او����س  ال�������س���ف���ق���ات 
خطط  و���س��ع   - وال��ل��وائ��ح  ال�سيا�سات 
ن��اج��ح��ة - زي����ادة راأ���س��م��ال ال�����س��رك��ة - 
 - ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ات  يف  ال��دخ��ول 

تطوير وقيادة فرق العمل .

•• ابوظبي-الفجر:

يطلق نادي تراث الإمارات �سباح اليوم الأحد يف جزيرة 
الرثيا  ملتقى  من  الثاين  الأ�سبوع  فعاليات  ال�سمالية 
ال�سنوي الذي انطلق قبل اأ�سبوع حتت �سعار عام اخلر 
اآل نهيان ممثل  ، برعاية �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س النادي، ومب�ساركة 
بهدف  وذلك  النادي،  اإىل مراكز  املنت�سبني  وا�سعة من 
والجتاهات  والقيم  املعارف  وال�سباب  النا�سئة  اإك�ساب 
التي متكنهم من فهم الرتاث وا�ستلهام عربه الرتبوية، 
والتعريف مبكونات الرتاث وعالقته بالهوية الوطنية 
يف اإط�����ار امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ث���واب���ت وق��ي��م ه����ذه الهوية 
متتد  حيث  املتنوعة،  ال��رتاث��ي��ة  الن�ساطات  خ��الل  م��ن 
الفعاليات حتى ال�ساد�س من �سهر اإبريل اجلاري، �سمن 
برنامج تراثي ثقايف ترفيهي ثري بالأن�سطة والدورات 
وور�س العمل املتخ�س�سة، والرحالت الرتاثية والعلمية 
مراكز  بني  الأ�سبوع  ه��ذا  فعاليات  وت��ت��وزع  واملعرفية. 
النادي ومرافقه املتنوعة وبني بع�س املوؤ�س�سات واملعامل 
للطلبة جهات  ���س��ت��ك��ون  ال��ت��ي  والإع���الم���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

زيارات علمية ومعرفية ورحالت ترفيهية، فيما كانت 
وم�سروعاتها  ال��رتاث��ي��ة  مبيادينها  ال�سمالية  ج��زي��رة 
البيئية، احلا�سن الرئي�س لفعاليات الأ�سبوع الأول من 
الفعاليات على م�سابقات و�سباقات  ا�ستملت  اإذ  امللتقى، 
تراثية وثقافية وريا�سية بني مراكز النادي املختلفة، 
والرتفيهية  الرتاثية  الأن�سطة  من  جملة  جانب  اإىل 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة وور������س ال��ع��م��ل امل��ت��ن��وع��ة مل��خ��ت��ل��ف طلبة 
املراكز. وي�سعى امللتقى اإىل تعليم امل�ساركني فنون تراث 
الأن�سطة  باقة ثرية من  والأج����داد، من خ��الل  الآب���اء 
والبيئية،  والرتفيهية  والثقافية  ال��رتاث��ي��ة  املتنوعة 
الريا�سات  ف��ع��ال��ي��ات  ي�����س��م��ل  م���درو����س  ب��رن��ام��ج  ع���رب 
وامل�����س��اب��ق��ات وال�����س��ب��اق��ات ال��رتاث��ي��ة، وال�����دورات وور�س 
الرتاثية  ال���رح���الت  ج��ان��ب  اإىل  املتخ�س�سة،  ال��ع��م��ل 
�سنوية  منا�سبة  امللتقى  يعد  حيث  واملعرفية،  والعلمية 
واإبراز  هواياتهم،  ممار�سة  للم�ساركني  تتيح  متجددة 
اإطار  يف  جديدة،  �سداقات  وبناء  وقدراتهم،  مهاراتهم 
الوعي  ن�سر  يف  ي�سهم  ال���دول���ة،  لأب��ن��اء  �سبابي  جت��م��ع 
الرتاثي والعمل التطوعي، وتعزيز ثقافة الرتاث لدى 

امل�ساركني.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

املخدرات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  ب��ح��ث��ت 
ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة راأ�����س 
دائ��رة اجلمارك براأ�س  اخليمة مع 
اخليمة عددا من املو�سوعات التي 
تتعلق باملهام امل�سرتكة و�سبل تعزيز 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ط��وي��ر مل���ا ه���و نافذ 
واإج�����راءات  ت��ف��اه��م��ات  م��ن  بينهما 
مطبقة يف املوانئ البحرية واجلوية 

بالإ�سافة للمعابر الربية.
وناق�س العقيد عدنان علي الزعابي 
امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  م���دي���ر 
وال�سيد  اخل��ي��م��ة،  راأ������س  ب�����س��رط��ة 
اإدارة  مدير  البلو�سي  ك��رم  حممد 
املراكز اجلمركية براأ�س اخليمة - 
ب�سرطة  ال���ذي عقد  ال��ل��ق��اء  خ��الل 
راأ�س اخليمة بح�سور ال�سيد عادل 
حمود اخلاطري مدير اإدارة الأمن 
وال�سيد  اجل���م���رك���ي���ة،  وامل���خ���اط���ر 
حممد ح�سن احلب�سي مدير ق�سم 
عدد  اجل��م��رك��ي��ة،و  امل��خ��اط��ر  اإدارة 
تبادل  املكافحة،  اإدارة  �سباط  من 

املتقدم  وال��ت��ن�����س��ي��ق  امل���ع���ل���وم���ات 
ال�ساأن، وما يت�سل  بينهما يف هذا 
مب������ح������اولت ال���ت���ه���ري���ب وط�����رق 
الك�سف عنها مما يقدم عليه بع�س 
املغامرين من املهربني للمخدرات 
ب�سمومهم  ي�����س��ت��ه��دف��ون  ال���ذي���ن 

�سباب الوطن الأمر الذي يتطلب 
لالإجراءات  التطوير  م��ن  امل��زي��د 
ال�������س���اأن بني  وال����ت����ع����اون يف ه�����ذا 
راأ���س اخليمة،  و�سرطة  اجل��م��ارك 
ما هو متبع  اإىل  النقا�س  وتطرق 
املتهمني  اإح����������الت  ب���خ�������س���و����س 
وامل�سبوطات من اجلمارك لإدارة 

مكافحة املخدرات .
باأهمية  ال��زع��اب��ي  العقيد  واأ����س���اد 
الدور الذي توؤديه كوادر اجلمارك 
لعمليات  وال�����س��ب��ط  ال��ك�����س��ف  يف 
خمتلف  يف  للمخدرات  التهريب 
النقاط احلدودية مما ي�ساهم يف 
ال��وط��ن جتاه  ح��دود  منعة  تعزيز 
للمخدرات  املروجني  اأو  املهربني 
فى  للم�سوؤولني  ال��ع��ون  وت��ق��دمي 
للتمكن  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  ���س��رط��ة 
امل��زي��د م��ن عمليات  اإح���ب���اط  م��ن 

التهريب. 

واأكد ال�سيد حممد كرم البلو�سي 
اجلمركية  امل���راك���ز  اإدارة  م��دي��ر 
اخليمة،  براأ�س  اجلمارك  بدائرة 
بني  القائم  التن�سيق  اأهمية  على 
اجل��ان��ب��ني، داع��ي��ا اإىل امل��زي��د من 
ال���ت���ع���اون وال���ت���ط���وي���ر ل���ذل���ك يف 
التي  التاأهيلية  ال�����دورات  جم���ال 
اخليمة  راأ�������س  ���س��رط��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
مب�����س��ارك��ة ك�����وادر اجل���م���ارك بني 
حني واآخر ملا يف ذلك من حتديث 
واملعرفية  امل���ي���دان���ي���ة  ل���ل���خ���ربات 
ملفت�سي اجلمارك خ�سو�سا الذين 
ي�����س��ك��ل��ون ال���ع���ني ال�����س��اه��رة على 
التي  الواقية  الوطن والدرع  اأمن 
املكافحة  رج���ال  ج��ان��ب  اإىل  ت��ق��وم 
التهريب  مل����ح����اولت  ب��ال��ت�����س��دي 
ل���ل���م���خ���درات ب�����را وب����ح����را وج����وا 
ا�ستمرار  ����س���رورة  ع��ل��ى  م�����س��ددا 

تبادل هذه الزيارات.

نادي تراث الإمارات يطلق الأ�صبوع 
الثاين من ملتقى الرثيا

مكافحة املخدرات وجمارك راأ�ض اخليمة 
تتعاونان لتطوير اجراءات املنافذ

دورة اخلرائط الذهنية يف حل امل�صكالت 
بجمعية الإمارات
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للتنمية  الإم������ارات  جمعية  ن��ظ��م��ت 
الجتماعية دورة اخلرائط الذهنية 
ق��دم��ه��ا اخلبر  امل�����س��ك��الت  ح���ل  يف 
حممد مطر احلو�سني مدرب معتمد 
يف التنمية الب�سرية و تطوير الذات 
يف م��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة و مب�����س��ارك��ة 34 
التعرف  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  �سخ�س 
الذهنية  اخل��ري��ط��ة  اأ���س��ا���س��ي��ات  على 
وا����س���ت���خ���دام ال���ت���ف���ك���ر الب���ت���ك���اري 
والبداعي مع الرتكيز على مهارات 
ال���ذه���ن���ي يف جم�����ال حل  ال���ع�������س���ف 

امل�سكالت واتخاذ القرارات.
وا����س���ت���ع���ر����س م���ط���ر جم���م���وع���ه من 
ال���ع���م���ل���ي���ات ال����ت����ي ي��ت��ع��ب��ه��ا ال���ف���رد 
م�����س��ت��خ��دم��ا امل���ع���ل���وم���ات وامل����ع����ارف 
وامل�����ه�����ارات ل��ل��ت��غ��ل��ب ع���ل���ى امل���واق���ف 
من  جمموعة  ق��دم  كما  وامل�����س��ك��الت 
امل�سكالت  حل  يف  البداعية  احللول 
اأف�سل  الذهنية  اخل��رائ��ط  تعترب   ،
من الكتابة الن�سية فهي اأداة مرئية 
ت�سمل ن�سو�س واألوان واأرقام و�سور 
ت��رب��ط الفكار  اأن��ه��ا  وف��ي��دي��وات كما 
وتنظمها بطريقة منطقية و�سهله .

امل�ساركني  تعريف  على  حر�س  كما 
اخلريطة  ر���س��م  وخ��ط��وات  بطريقة 
اأن  ميكن  ال��ت��ي  وامل��ج��الت  الذهنية 
الذهنية  اخلريطة  ا�ستخدام  يكون 
الذهنية  اخلريطة  وف��وائ��د  جمدياً 

وجمالت ا�ستخدامها.
ال��دورة قدم امل�ساركون عدة  يف ختام 
من����اذج ل��ل��خ��رائ��ط ال��ذه��ن��ي��ة ك��م��ا مت 
ق��ب��ل جمعية  م���ن  ت���ك���رمي اخل���ب���ر 
الجتماعية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الإم����������ارات 
وتوزيع �سهادات امل�ساركة للح�سور. 

••راأ�س اخليمة - الفجر

دعوى   213 بف�سل  اخليمة  راأ����س  حم��اك��م  دائ���رة  احتفلت 
اأ�سهر  الواحد منذ اطالقها قبل ثالثة  اْل��َي��ْوَم  يف حمكمة 
بن�سبة ف�سل %100 يف اأيام ت�سجيل تلك الدعاوى ، ياأتي 
اأظهرت التقارير الإح�سائية الربع  هذا الحتفال بعد ما 
املحاكم  ب��دائ��رة  الق�سائي  التفتي�س  اأع��ده��ا  التي  �سنوية 
الواحد  اْلَيْوَم  التي حققتها حمكمة  الباهرة  النتائج  تلك 
حيث  م��ن  اأجنزتها  التي  الق�سائية  الأع��م��ال  فاقت  حيث 
العدد اأربع حماكم جزئية يف ذات الفرتة الزمنية كما اأنها 

ا�ستحوذت على ما ن�سبته %40 من العمل الق�سائي اأمام 
املحاكم اجلزئية. .

وق���ال اأح��م��د حم��م��د اخل��اط��ري رئ��ي�����س دائ����رة امل��ح��اك��م اأن 
ياأتي  زاي��د  ال�سيخ  قاعة  الدائرة يف  ال��ذي نظمته  التكرمي 
بناء على توجيهات �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي 
راأ�س اخليمة رئي�س جمل�س الق�ساء فيها الذي  ويل عهد 
�سر  على  لالطمئنان  كثب  ع��ن  الق�سائي  العمل  يتابع 
املبادرات  م��ن  ورع���ى ح��زم��ة متنوعة  الإم����ارة  ال��ع��دال��ة يف 
ال��ن��وع��ي��ة اجل��ري��ئ��ة ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا ال��ن��ه��و���س بالعمل 
الق�سائي وبلوغ م�ستويات عاملية متقدمة وكان من بينها 

واأ�سحاب  املهتمني  اأده�����س��ت  التي  ال��واح��د  اْل��َي��ْوَم  حمكمة 
القرار حيث اأثبتت اأنها ا�سم على م�سمى وخلت حما�سرها 
من اأي تاأجيل للدعاوى امل�سجلة اأمامها اأو اأي اعرتا�س اأو 
امتعا�س للمتقا�سني بعد الف�سل يف الدعوى وحقق ن�سبة 
ر�سى تام �سواء للمدعي اأو املدعى عليه وهي ج�سدت بذلك 

اأن تكون اأداة فعالة لبث ال�سعادة يف نفو�س املتعاملني. .
رئي�س  العهد  ويل  �سمو  توجيه  ب���اأن  اخل��اط��ري  واأ���س��اف 
الواحد  اْل���َي���ْوَم  حمكمة  ف��ري��ق  ب��ت��ك��رمي  ال��ق�����س��اء  جمل�س 
الناجحة  يعك�س كرم قادة المارات وتقديرهم للمبادرات 
احلكومي  بالعمل  الرتقاء  �ساأنه  من  ما  لكل  وت�سجيعهم 

ال�����س��ع��ادة ل�سعب  اأع��ل��ى م��رات��ب  اأن يحقق  ل��ه  ي���راد  ال���ذي 
اخلاطري  ونقل  الطيبة  اأر�سها  على  واملقيمني  الم���ارات 
يتابع  ال���ذي  العهد  ويل  �سمو  وتقدير  �سكر  للحا�سرين 

الأعمال الق�سائية ويرعاها رعاية كاملة
امل�ست�سار يا�سر �سفار عن �سكره وتقديره  من جانبه عرب 
�سيكون حافزا  ال��ذي  التكرمي  هذا  على  العهد  ل�سمو ويل 
ل��ت��ك��ون ه���ذه املحكمة  ال��ع��ط��اء وب���ذل اجل��ه��د  للمزيد م��ن 
�سعيد  اأن��ه  كما  ال��ع��امل  م�ستوى  على  نوعها  م��ن  ال��ف��ري��دة 
اْلَيْوَم الواحد واأنه حظي بدعم  لختياره لرئا�سة حمكمة 
معاونني  م��ن  م��ك��ون  املده�سة  النتائج  حتقيق  م��ن  مكنه 

املهني  على كفاءة عالية ومهنية ت�سل لدرجة الح��رتاف 
يف القيام بالأعمال امل�ساندة من ت�سجيل واإعالن وترجمة 

واإ�سدار الأحكام ممهورة بال�سيغة التنفيذية. .
اأح��م��د حممد اخل��اط��ري رئي�س  ���س��ع��ادة  ح�سر الح��ت��ف��ال 
دائرة املحاكم و�سعادة د.�سيف ال�سميلي مدير عام الدائرة 
وجمع  بالدائرة  الق�سائي  التفتي�س  اأع�ساء  وامل�ست�سارين 
امل��وظ��ف��ني والع���الم���ي���ني واخ��ت��ت��م الحتفال  غ��ف��ر م���ن 
عن  تعبرا  املحكمة  فريق  على  التقدير  �سهادات  بتوزيع 
�سكرهم على الأعمال التي قدموها خالل الفرتة املا�سية 

�ساهمت يف جناح املحكمة. 

دع�وى تنظره�ا حمكم�ة الي�وم الواح�د  213

اإىل من يهمه الأمر 
املواطنة  ب��ان  اأبوظبي  يف  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  �سفارة  تفيد 
 / /ا�سيل  والدتها   / بنت/ حممد  املو�سى/  الطفلة /هايدي  ال�سورية 
مواليد ابوظبي 26/10/2009 ح�سلت على جواز �سفر �سوري رقم  
N 010115862/ �سادر عن ال�سفارة ال�سورية يف ابوظبي بتاريخ 
هذا  اعطي  وقد    .27/9/2017 بتاريخ  وينتهي   28/9/2015

الكتاب دون حتمل ال�سفارة اية م�سوؤولية جتاه الغر. 
القائم بالعمال بالنيابة - الوزير الفو�ش - ماهر بدور      
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•• اأبوظبي-وام: 

لتمكني  خ��ل��ي��ف��ة  ب���رن���ام���ج  اح���ت���ف���ل 
املا�سي  اخل��م��ي�����س  اأق������در  ال���ط���الب 
ب��ت��خ��ري��ج ف���وج ج��دي��د م��ن الطالب 
امل���������س����ارك����ني مب����ع���������س����ك����رات اأق�������در 
كان  وال���ذي  الطالبية،  للمغامرات 
قد انطلق بتوجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 
الأعلى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
الفريق  وب��رع��اي��ة  امل�سلحة،  للقوات 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
اأبوظبي  معهد  يف  وذل��ك  الداخلية، 
مبنطقة  املهني  وال��ت��دري��ب  للتعليم 

ال�سهامة يف اأبو ظبي.
فعاليات  امل�����س��ارك��ني يف  ع���دد  وب��ل��غ   
 655 الدورة اخلام�سة من املع�سكر 
خليفة  برنامج  نظمها  ال��ت��ي  طالباً 
بالتعاون  اأق�����در  ال���ط���الب  ل��ت��م��ك��ني 
وال�سراكة مع القوات امل�سلحة، ووزارة 
الرتبية والتعليم، وجمل�س اأبوظبي 
والتنمية  امل��ع��رف��ة  وه��ي��ئ��ة  للتعليم، 
الطلبة  وا�ستعر�س  بدبي.  الب�سرية 
يف ح��ف��ل اخل���ت���ام خم��ت��ل��ف امل���ه���ارات 
عك�ست  امل��ع�����س��ك��ر  يف  ت��ل��ق��وه��ا  ال���ت���ي 
وم�ستوى  امل�ساركني  الطلبة  ق��درات 
ت���اأه���ي���ل���ه���م وت���ف���وق���ه���م يف امل����ه����ارات 
ج�سدت  ال��ت��ي  العالية  ومعنوياتهم 
والنتماء وحب خدمة  ال��ولء  �سور 
والت�سحية من  وال��ذود عنه  الوطن 
اأجله، موؤدين الق�سم والهتاف بحياة 
بن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة القائد 
الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل .

عمار  ������س�����امل  ال����ط����ال����ب  واأل������ق������ى   
زمالئه  عن  نيابة  كلمة  اجلحو�سي 
لكل  بال�سكر  فيها  تقدم  اخلريجني 
م��ن ���س��اه��م يف ان��ع��ق��اد امل��ع�����س��ك��ر من 
اجلهات امل�ساركة واملنظمة والداعمة 
حر�سهم  على  واأث��ن��ى  للمع�سكرات، 
لها  التي كان  الإمكانات  على توفر 
الأث��ر الكبر يف رفع كفاءة الطالب 

امل�ساركني.
 ومت تكرمي الطلبة املتفوقني واولياء 
ال�سهادات  توزيع  مع  الطالب  ام��ور 
امل�ساركة  واجل��ه��ات  ال��ربن��ام��ج  رع���اة 
للتعليم وهيئة  ابوظبي  من جمل�س 
الرتبية  ووزارة  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م ون�����ادي ت�����راث الإم������ارات 
وهيئة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اب���وظ���ب���ي  وم��ع��ه��د 
امل��ع��رف��ًة وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة وعدد 

م���ن ال�����س��ب��اط و����س���ف ���س��ب��اط من 
املتميزين،  والطلبة  امل�سلحة  القوات 
ثم تو�سط ممثلي ال�سركاء املنظمني 
اولياء المور والطلبة اخلريجني يف 
الحتفالية  ح�سر  تذكارية.  �سورة 
اللواء الركن في�سل حممد عبداهلل 
النفرادي  ال��ت��دري��ب  ق��ائ��د  ال�سحي 
والعميد   ، امل�������س���ل���ح���ة  ب�����ال�����ق�����وات 
دمل����وج الظاهري  ب��ن  حم��م��د ح��م��ي��د 
�سمو  ملكتب  ب��الإن��اب��ة  ال��ع��ام  الأم����ني 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
عبدالرحمن  وال��دك��ت��ور  ال��داخ��ل��ي��ة، 
اأبوظبي  معهد  ع��ام  مدير  احلمادي 
والعقيد   ، املهني  والتدريب  للتعليم 
الدكتور اإبراهيم الدبل املن�سق العام 
الطالب  لتمكني  خليفة  ل��ربن��ام��ج 
املرا�سدة  خ��ل��ف��ان  وامل��ه��ن��د���س   ، اأق����در 
بوزارة  والفعاليات  الن�سطة  مدير 
عبداهلل  وحميد  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
الطالبية  الأن�����س��ط��ة  اإدارة  م��دي��ر 
مبجل�س اأبوظبي للتعليم، وعدد من 
وعدد  ال��ربن��ام��ج  وم�����س��ريف  من�سقي 
ووزارة  امل�سلحة  القوات  �سباط  من 
الرتبية  وزارة  ومم��ث��ل��ي  ال��داخ��ل��ي��ة 
اأمور  اأول��ي��اء  م��ن  وح�سد  والتعليم، 

الطلبة واأقارب اخلريجني.
ملع�سكرات  اخلام�سة  ال��دورة  وكانت   
�سهدت  الطالبية  للمغامرات  اق��در 
الأن�سطة  م����ن  ح���اف���ل���ة  جم���م���وع���ة 
وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي ركزت 
بالأ�س�س  ال���ط���ل���ب���ة  ت���ع���ري���ف  ع���ل���ى 
لبناء  اليها  يحتاجون  التي  العامة 
قدراتهم ومهاراتهم لتعزيز اللتزام 
امل�ساة،  ت��دري��ب��ات  منها  والن�����س��ب��اط 
والرماية ،واللياقة البدنية الأ�سا�سية 
ومهارات  والل����ت����زام،  والن�����س��ب��اط 
التعاي�س والتوا�سل ،وتنظيم ال�سكن 
 ، واحل��ر���س ع��ل��ى نظافته وت��رت��ي��ب��ه 
والوطنية  الأخالقية  القيم  وتعزيز 
ال����ت����ي ت���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ر����س���ي���خ ولء 
القيم  وتنمية   ، وانتمائهم  الطالب 
را�سها  وعلى  الإيجابية  وال�سلوكيات 
ومهارات  الم���ارات���ي  امل��ج��ت��م��ع  ق��ي��م 
الجتماعي  وال���ت���وا����س���ل  ال���ق���ي���ادة 

واتخاذ القرار.
الطالب،  زي��ارة  الربنامج  �سمل  كما 
ل��ه ال�سيخ زاي���د بن  امل��غ��ف��ور  ���س��ري��ح 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 
الكبر،  زاي��د  ال�سيخ  جلامع  املجاور 
وق����راأ اجل��م��ي��ع ال��ف��احت��ة ع��ل��ى روحه 
بالرحمة  ل����ه  ودع��������وا  ال����ط����اه����رة، 
واملغفرة، م�ستذكرين �سفاته وقيمه 

اأ�سهم  ال��ذي  احلكيم  ونهجه  النبيلة 
والتعاي�س  الت�سامح  ثقافة  تعزيز  يف 
وال�سالم بني خمتلف �سعوب العامل، 
اجلامع،  م���ع���امل  اإىل  ت��ع��رف��وا  ك��م��ا 
واطلعوا  ارج��ائ��ه  يف  الطلبة  وج���ال 
العمارة  على جمالياته وبديع فنون 
بو�سوح  جت��ل��ت  ال���ت���ي  الإ����س���الم���ي���ة 
من  يت�سمنه  وم��ا  زواي����اه  جميع  يف 
واح����ة  وزاروا   ، ف����ري����دة  م��ق��ت��ن��ي��ات 
ن�سب  ع���ل���ى  والط���������الع  ال����ك����رام����ة 
وجناح  ال��ف��خ��ر  وم����ي����دان  ال�����س��ه��ي��د 
من  عنه  ل�سرح  وا�ستمعوا  ال�����س��رف، 
اإدارة واحة الكرامة وم�سريف خدمات 

الزوار.
امليدانية  ال���زي���ارات  ب��رن��ام��ج  ورك����ز   
اأهمية  اإىل  الطلبة  فهم  تعزيز  على 
التحديات  مل��واج��ه��ة  ق��درات��ه��م  ب��ن��اء 
الوطنية  ب��ال��ق�����س��اي��ا  وت��وع��ي��ت��ه��م 
والثقافية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  والأه���م���ي���ة 
املعرفة  م�ستوى  وحت�سني  ل��ل��دول��ة، 
والفخر والعتزاز الوطني، وا�ستمل 
ال����ربن����ام����ج ع���ل���ى زي���������ارة ال���ط���الب 
املائية  والل��ع��اب  املغامرات  حلديقة 

يف العني وادي اأدفن�سر .
اإبراهيم  ب��ن  ح�����س��ني  م��ع��ايل  واأك����د   
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  احل���م���ادي 
للمغامرات  اأق�����در  م��ع�����س��ك��رات  اأن   ،
ال���ط���الب���ي���ة، اأ����س���ح���ت ح���دث���اً ب�����ارزاً 
لطلبتنا  امل��ن�����س��ودة  ال���س��اف��ة  ي��ق��دم 
التدريبية  ال�����ربام�����ج  خ�����الل  م����ن 
والعادات  القيم  ومنظومة  الهادفة 
وال�سلوكيات التي يغر�سها يف ذواتهم، 
والتي تعد هدفاً حمورياً انبثق عنه 
القيم  جمموعة  لتكري�س  املع�سكر 
ال�سلوكي  الن�����س��ب��اط  وروح  امل��ث��ل��ى 
بنف�سها  م��ع��ت��دة  لأج����ي����ال  حت��ق��ي��ق��اً 
اإن  وقال،  تدرك حجم م�سوؤولياتها. 
هذا احلدث ي�ستمد م�سوغات جناحه 
من دعم ورعاية القيادة الر�سيدة له، 
املنتج  املواطن  اإع��داد  ت��رى يف  والتي 
وم�����س��روع��اً وطنياً  ال�����س��ال��ح حم����وراً 
م�سراً  متما�سك،  ملجتمع  حتقيقاً 
تعاون  ثمرة  تاأتي  املع�سكرات  اأن  اإىل 
ب���ني وزارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  و����س���راك���ة 
امل�سلحة  والقوات  والتعليم  الرتبية 
لتمكني  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ  وب���رن���ام���ج 

الطالب اأقدر .
 وذهب اإىل اأن وزارة الرتبية والتعليم 
التعليمية  ور�سالتها  لروؤيتها  وفقاً 
يف  ال�ستثمار  اأج��ل  م��ن  تعمل  فاإنها 
ال��ط��اق��ات ال��ب�����س��ري��ة ل��ب��ن��اء جمتمع 
اليجابية  املواطنة  وتعميق  املعرفة 

والهوية الوطنية من خالل التعاون 
مع برنامج خليفة لتمكني الطالب. 
وثمن احلمادي حر�س ودعم القيادة 
الر�سيدة لهذا امل�سروع الوطني، عرب 
التوجيهات امل�ستمرة ل�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 
الأعلى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
للقوات امل�سلحة، وهو بالتايل ما هياأ 
ال�سبل لرتجمة تطلعات القيادة اإىل 
م�سامني مثلى جتلت يف هذا الزخم 
املعريف والتنويري والفكري والبدين 
املنت�سبون  ال��ط��ل��ب��ة  اأك��ت�����س��ب��ه  ال����ذي 
اأر������س الواقع  وال�����ذي جت�����س��د ع��ل��ى 
ع���ل���ى ���س��ك��ل خم����رج����ات م��ه��م��ة من 
للمغامرات  اأق���در  مع�سكرات  خ��الل 

الطالبية.
رئي�س  نائب  �سمو  متابعة  اإن  وق��ال   
الداخلية  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
ملع�سكرات اأقدر كانت مبثابة املحرك 
للجميع للعمل على اخلروج باأف�سل 
الت�سورات وحتقيق الأهداف املتوخاة 
تكري�ساً  الوطني،  امل�سروع  ه��ذا  م��ن 
لتطلعات القيادة الر�سيدة، كما ا�ساد 
باهتمام ومتابعة كافة ال�سركاء عرب 
العمل واملتابعة لإجناح هذا امل�سروع 
الكبر الذي يعد فريداً يف  الوطني 
واأه���داف���ه وغ��اي��ات��ه. واأ�ساف  روؤي��ت��ه 
مع�سكرات  وم�سروع  وفكرة  روؤي��ة  اإن 
وعمل  وطنية  جهود  نتاج  ه��ي  اأق���در 
ت�ساركي بني موؤ�س�سات عدة، وهو ما 
امل�سروع رائداً يف  ال�سبل لي�سبح  هياأ 
اأهدافه ونواجته حيث يعمل على بناء 
و�سلوكية  ومهارية  معرفية  ح�سون 
وتدعمهم  النا�سئة،  الأج��ي��ال  حتمي 
ثقافيا وفكريا وُخُلقيا لغر�س املناعة 
مواجهة  من  متكنهم  التي  الذاتية، 
التطورات  وتواكب  التحديات،  كافة 
وبني  والتقاليد  العادات  بني  وتوفق 

التطور والرقي. 
نف�سياً  الأب�����ن�����اء  ت���اأه���ي���ل  اأن  واأك�������د 
واجتماعياً وفكرياً وبدنياً وجتهيزهم 
من  ي��ع��د  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة  لأداء 
اأف�����س��ل ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي ن��ح��ق��ق بها 
املوؤ�س�سات  كل  بذلت  حيث  اأهدافنا، 
من  وخمل�سة  كبرة  جهوداً  املعنية 
اأجل اإجناح هذه الفعالية التي نرى 
املنت�سبني  ال�سباب  يف  اليوم  ثمارها 
والإرادة  ال��ع��زمي��ة  ت��ت��م��ل��ك��ه��م  وه����م 
التي  امل�����س��وؤول��ي��ة  ق��در  على  ليكونوا 
الركن  ال��ل��واء  واأ���س��اد  اإليهم.  اأُوك��ل��ت 
في�سل حممد عبداهلل ال�سحي قائد 
التدريب النفرادي بالقوات امل�سلحة 

ب��اأه��م��ي��ة ال����دور ال��ك��ب��ر ال���ذي يقوم 
الطالب  لتمكني  خليفة  برنامج  به 
الوطني  ال����وع����ي  ت��ن��م��ي��ة  يف  اق������در 
لل�سباب وغر�س حب الوطن، وتعزيز 
خالل  م��ن  لديهم  الوطنية  الهوية 
خدمة  يف  امل�ستقبلية  اأدواره����م  فهم 

بالدهم والدفاع والزود عنها.
 كما اأ�ساد بامل�ستويات املتميزة للطلبة 
للمغامرات  اأق�������در  م��ع�����س��ك��رات  يف 
الربنامج  م��ع  وجتاوبهم  الطالبية 
وبدنية  ت��دري��ب��ي��ة  وم���ه���ارة  ب��ك��ف��اءة 
عالية  م���وا����س���ف���ات  ���س��م��ن  ع���ال���ي���ة 
ا�سهمت يف اك�سابهم ال�سفات القيادية 
الغر�س  اإىل  ذل��ك  وامل��ه��اري��ة، مرجعا 
الذي غر�سه القائد املوؤ�س�س الراحل 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
نفو�س  يف  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
وق��ل��وب اأب��ن��اء وب��ن��ات ال��وط��ن. ودعا 
ال�سحي امل�ساركني يف مع�سكرات اأقدر 
لال�ستفادة  ال��ط��الب��ي��ة  ل��ل��م��غ��ام��رات 
ان�����س��ط��ة وبرامج  ت��ع��ل��م��وه م���ن  مم���ا 
ان�سمامهم،  ف����رتة  خ����الل  م��ف��ي��دة 
وت��ط��ب��ي��ق��ه ع��ل��ى ار������س ال���واق���ع مبا 
القيادة  تطلعات  حتقيق  يف  ينعك�س 
العليا والتي وفرت الرعاية والدعم 
جل��ي��ل ال�����س��ب��اب ل��ت��ع��زي��ز دوره�����م يف 
م�����س��رة ال��ن��ه�����س��ة وال��ت��ط��وي��ر التي 
كافة.  امل��ج��الت  يف  ب��الدن��ا  ت�سهدها 
م����ن ج���ان���ب���ه ث���م���ن ال��ع��م��ي��د حممد 
ب���ن دمل����وج ال��ظ��اه��ري الم����ني العام 
ب���الإن���اب���ة مل��ك��ت��ب ���س��م��و ن��ائ��ب رئي�س 
الداخلية  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
لالأبناء  العليا  القيادة  ورعاية  دع��م 
ل�سباب  الكبرة  الم��ك��ان��ات  بتوفر 
الوطنية  ب��ه��وي��ت��ه  ورب���ط���ه  ال���وط���ن 
وا�ستثمار اوقات فراغهم مبا يعينهم 
وجمتمعهم  اأن��ف�����س��ه��م  خ��دم��ة  ع��ل��ى 
العميد  واأك���د  ع���ام.  ب�سكل  ووط��ن��ه��م 
ترجمة  ع��ل��ى  احل���ر����س  ال���ظ���اه���ري 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ���س��م��و  روؤى 
بتطوير  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ال�������وزراء 
الربنامج لتلبية الحتياجات ملواكبة 
وحتقيق  وال���ت���ط���ورات  امل�����س��ت��ج��دات 
الأهداف املرجوة منه، وغر�ساً لقيم 
الولء والنتماء وتقاليد الن�سباط 
واللتزام التي تعمل هذه املع�سكرات 
اأبناء  يف  جت�سيدها  على  الطالبية 

الدولة.
را�سد  ال��دك��ت��ور علي  وق��ال معايل   
النعيمي مدير عام جمل�س اأبوظبي 
اإن دولة الإم��ارات العربية  للتعليم 
باأبنائها  وت��ف��خ��ر  ت��ع��ت��ز  امل���ت���ح���دة 

الطلبة امل�ساركني يف مع�سكرات اأقدر 
للمغامرات الطالبية وباإجنازاتهم 
م�سرق  م�ستقبل  نحو  ننظر  وكلنا 
مهاراتهم  بف�سل  وذل���ك  ل��ب��الدن��ا 
الرثية  وم���ع���ارف���ه���م  وق����درات����ه����م 
طوال فرتة ان�سمامهم يف ان�سطته 

وبراجمه.
اليوم ن�سهد تخريج  اننا   واأ�ساف: 
املوؤهل  ال�سباب  م��ن  ج��دي��دة  دف��ع��ة 
تدريبات  تلقوا  وال��ذي��ن  وال��ن��اج��ح 
�ساعدت  خ��ربات  واكت�سبوا  �سارمة 
واملهارات  امل��ع��رف��ة  اإك�����س��اب��ه��م  ع��ل��ى 
الولء  قيم  تعزيز  وع��ل��ى  ال��الزم��ة 
املعطاء،  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  والن��ت��م��اء 
طالب  بكل  اأفتخر  �سخ�سياً  واإنني 
اأتقدم  اأن  واأود  الطلبة  ه��وؤلء  من 
ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة ل��ه��م ج��م��ي��ع��اً ولأول���ي���اء 
على  لت�سجيعهم  ال��ك��رام  اأم��وره��م 
امل�سرفة  التجربة  هذه  يف  امل�ساركة 
وامل���ث���م���رة. واأع������رب ال��ن��ع��ي��م��ي عن 
فخره واع��ت��زازه ب��اأن يكون جمل�س 
اخلام�س  وللعام  للتعليم  اأبوظبي 
على التوايل جزًء من هذا التعاون 
وال�سراكة ال�سرتاتيجية ملع�سكرات 
الطالبية  ل����ل����م����غ����ام����رات  اق��������در 
الطلبة  مت��ك��ني  يف  ي�ستمر  وال����ذي 
الوطنية  ب���ال���ق���ي���م  وت�����زوي�����ده�����م 
مهاراتهم  ت���ع���زي���ز  و  وال���ق���وم���ي���ة 
�سخ�سياتهم  و���س��ق��ل  وق���درات���ه���م 
مب��ف��ه��وم ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي لديهم 
التدريبية  الأن�����س��ط��ة  خ����الل  م���ن 
البدنية  اللياقة  ورف��ع  والريا�سية 

وال�سلوكية.
وقدم النعيمي ال�سكر اإىل ال�سركاء 

امل�سروع  ه���ذا  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
ل��ل��دول��ة وللعامل  وال���ه���ام  احل��ي��وي 
تزويد  على  عملوا  وال��ذي��ن  اأج��م��ع 
الطلبة باملعارف واملهارات الالزمة 
ال���ع���م���ل عليه  وم�����ا ي���ج���ب ع��ل��ي��ه��م 
ل��ت��ح��ق��ي��ق الزده������ار واخل����ر لهذا 
ال����وط����ن ال��ع��ظ��ي��م وامل�������س���اه���م���ة يف 

الرتقاء باحل�سارة الإن�ساين.
اإبراهيم  ال��دك��ت��ور  العقيد  وث��م��ن   
لربنامج  ال����ع����ام  امل���ن�������س���ق  ال����دب����ل 
خ��ل��ي��ف��ة ل��ت��م��ك��ني ال����ط����الب اأق�����در 
ت��ف��اع��ل وجت������اوب اول����ي����اء الأم�����ور 
ان�سطة  م����ع  ال���ط���ل���ب���ة  واب���ن���ائ���ه���م 
مبادرة مع�سكرات اأقدر للمغامرات 
ي�����س��ه��م يف حتقيق  م���ا  ال��ط��الب��ي��ة 
الطالب  ق�����درات  ب��ن��اء  اه���داف���ه يف 

وحتفيزهم خلدمة الوطن.
القيم  واك��د احلر�س على تر�سيخ   
الوطنية النبيلة يف نفو�س ال�سباب 
 : ال�سركاء  مع  والتن�سيق  بالتعاون 
بالقوات  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة  هيئة 
والتعليم  الرتبية  ووزارة  امل�سلحة، 
وهيئة  للتعليم  ظبي  اأب��و  وجمل�س 
امل��ع��رف��ة ب���دب���ي وم��ع��ه��د اأب�����و ظبي 

للتعليم والتدريب فيدك .
 وذكر الدبل اأن املبادرة، تهدف اإىل 
واملهارات  العلمية  املعرفة  اكت�ساب 
قيم  وتعزيز  وال�سلوكية  النف�سية 
واإك�ساب  الوطني  والنتماء  ال��ولء 
الالزمة،  واملهارات  املعرفة  الطلبة 
واللتزام،  الن�����س��ب��اط  وت��ق��ال��ي��د   ،
العمل  م��ف��ه��وم  وغ���ر����س  وت���ع���زي���ز 
واح��د من خالل  اجلماعي كفريق 
والريا�سية،  التدريبية  الأن�سطة 

ورف�����ع ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة، وزي�����ادة 
املعرفة الأمنية وال�سلوكية.

اأن الربنامج مت ت�سميمه  واأو�سح   
ب��ع��د الط����الع ع��ل��ى اأف�سل  حم��ل��ي��اً 
والتن�سيق  وب��ال�����س��راك��ة  ال��ت��ج��ارب 
50 ج��ه��ة احتادية  م��ن  اأك����رث  م��ع 
وحملية للعمل على توحيد اجلهود 
الوطنية لبناء اأجيال طالبية تتمتع 
بالوعي ال�سامل والتح�سني الذاتي 
مواجهة  على  وال��ق��درة  والتمكني 

حتديات احلا�سر وامل�ستقبل.
عبدالرحمن  ال����دك����ت����ور  واأك��������د   
احلمادي مدير عام معهد اأبوظبي 
احلر�س  املهني  والتدريب  للتعليم 
ي�سعى  التي  الأه���داف  على حتقيق 
التعليمية  وم���راك���زه  امل��ع��ه��د  ال��ي��ه��ا 
الوطن  �سباب  ت��دري��ب  يف  واملهنية 
علمية  م����ه����ارات  اك�����س��اب��ه��م  ع���ل���ى 
حياة  تك�سبهم  وم��ه��ارات  وتدريبية 
و�سقل  تنمية  يف  وت�سهم  �سحية 
مفهوم  وت���ع���م���ي���ق  ���س��خ�����س��ي��ت��ه��م 

املواطنة ال�ساحلة.
التعليم  م����رك����ز  اإن  واأ��������س�������اف   
والتدريب املهني ت�ست�سيف مع�سكر 
خالل  �سنويا  الطالبي  امل��غ��ام��رات 
فرتات العطلة املدر�سية، حيث يتم 
بفاعلية  ي�سهمون  مدربني  توفر 
يف تدريب الطلبة واإك�سابهم �سفات 
الن�سباط الذاتي والنظام وحتمل 
امل�سوؤولية. واعترب مع�سكرات اأقدر 
للمغامرات الطالبية فر�سة ثمينة 
وال�ستك�ساف  املغامرة  روح  لتنمية 
لدى ال�سباب وتعزيز معاين الولء 

للقيادة والنتماء للوطن.

تخريج فوج جديد من طلبة مع�صكرات اأقدر للمغامرات الطالبية

ويل عهد اأم القيوين ي�صهد اأفراح الدربي واملن�صوري براأ�ض اخليمة
•• راأ�س اخليمة-وام: 

ويل  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن  را�سد  ال�سيخ  �سمو  ح�سر 
عهد اأم القيوين حفل الزفاف الذي اأقامته عائلة املرحوم 
حممد جا�سم علي الدربي مبنا�سبة زفاف جنلها املهند�س 
اإبراهيم  �سيف حممد الدربي اإىل كرمية الدكتور جا�سم 
اأق��ي��م يف  ال���ذي  امل��ن�����س��وري. كما ح�سر احل��ف��ل -  من�سور 
�سالة الكورني�س لالأفراح مبدينة راأ�س اخليمة - ال�سيخ 
م��روان بن را�سد املعال رئي�س دائ��رة الأرا���س��ي والأمالك 
املعال  را���س��د  ب��ن  �سعود  ب��ن  اأح��م��د  وال�سيخ  القيوين  ب���اأم 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي باأم القيوين وال�سيخ نا�سر 

الرئي�س  املنتدب  الع�سو  املعال  عبدالعزيز  بن  را�سد  بن 
بن  �سقر  وال�سيخ  الوطني  القيوين  اأم  لبنك  التنفيذي 
�سعود  ب��ن  في�سل  وال�سيخ  القا�سمي  حميد  ب��ن  ع��ب��داهلل 
خالد  ب��ن  �سعود  ب��ن  اأرح��م��ه  وال�سيخ  القا�سمي  خالد  ب��ن 
براأ�س  الحت��اد  اأ�سمنت  �سركة  ع��ام  مدير  نائب  القا�سمي 
الري�سي  نا�سر  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال��ل��واء  و���س��ع��ادة  اخليمة 
املفت�س العام بوزارة الداخلية و�سعادة اللواء خليل اإبراهيم 
املن�سوري م�ساعد القائد العام ل�سرطة دبي ل�سوؤون البحث 
اجل��ن��ائ��ي وال��ع��م��ي��د ال�سيخ را���س��د ب��ن اأح��م��د امل��ع��ال قائد 
التالي  نا�سر  بن  �سعيد  و�سعادة  القيوين  اأم  �سرطة  عام 
القيوين  اأم  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

دائرة  ع��ام  مدير  الزعابي  �سكر  بن  حممد  منذر  و�سعادة 
بلدية راأ�س اخليمة وعدد من وجهاء واأعيان البالد وكبار 
ويل  �سمو  وق��دم  العرو�سني.  وذوي  واأق���ارب  ال�سخ�سيات 
عهد اأم القيوين وال�سيوخ واحل�سور التهاين والتربيكات 
لأهل واأق��ارب العرو�سني .. �سائلني اهلل عز وجل اأن يكلل 
الذرية  يرزقهما  واأن  وال�سعادة  بالرفاه  العرو�سني  حياة 
�سرورهم  بالغ  ع��ن  العرو�سني  اأه���ايل  واأع���رب  ال�ساحلة. 
وال�سيوخ  القيوين  اأم  عهد  ويل  �سمو  وت�سريف  حل�سور 
اأفراحهم. تخلل احلفل عرو�س من  حفلهم وم�ساركتهم 
الفنون ال�سعبية والأهازيج واللوحات الرتاثية الإماراتية 

ابتهاجا بهذه املنا�سبة ال�سعيدة .

•• اأبوظبي-الفجر:

�سركة  من�ساآت  اإح��دى  الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  نظمت 
ب�سرطان  توعية  حملة  �سحة  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي 
القولون وامل�ستقيم، ويهدف يوم التوعية ب�سرطان القولون 
وامل�ستقيم اإىل رفع درجة الوعي حول هذا املر�س وت�سجيع 
العمر.  من  الأربعني  جت��اوز  ملن  املبكر،  الك�سف  على  النا�س 
التي ميكن  ال�سرطانات  اأن��واع  اأحد  القولون هو  اإن �سرطان 
يف  منه  ال�سفاء  فن�سبة  مبكراً،  اكت�سافه  مت  اإذا  منها  ال�سفاء 

حال مت اكت�سافه مبكراً ت�سل اإىل 90%. 
الوعي  ن�سر  بهدف  الأزرق  ارت��د  ه��و  التوعية  ي��وم  �سعار  اإن 
موظفي  ولت�سجيع  وامل�����س��ت��ق��ي��م،  ال��ق��ول��ون  ���س��رط��ان  ح���ول 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية على ارت��داء مالب�س زرق��اء يف 
مناق�سة  على  النا�س  فعالة حل��ث  وه��ي طريقة  ال��ي��وم،  ه��ذا 
التوعية. وخالل هذا  املهم وامل�ساهمة يف ن�سر  املو�سوع  هذا 
هذا  ح��ول  التثقيفية  والن�سرات  الكتيبات  توزيع  مت  ال��ي��وم، 
الدخول  ميكن  للقولون  �سخم  جم�سم  ُعر�س  كما  املر�س، 

�سرح  اإىل  وال���س��ت��م��اع  اللحميات  وروؤي����ة  ف��ي��ه  وامل�����س��ي  اإل��ي��ه 
املخت�سني حول الوقاية والفح�س املبكر والت�سخي�س وعالج 
املري�سات  اإح��دى  عر�ست  كما  وامل�ستقيم.  القولون  �سرطان 
رحلة عالجها من �سرطان القولون يف مدينة ال�سيخ خليفة 

الطبية.
يف  الأورام  ق�سم  رئي�س  �ساثياراثنام،  جوكول  الدكتور  وق��ال 
يكت�سفون  الذين  املر�سى  اإن  الطبية:  خليفة  ال�سيخ  مدينة 
على  اأطباء  قبل  من  بالعالج  يرغبون  بال�سرطان  اإ�سابتهم 
العالج  على  ليح�سلوا  والتدريب  اخل��ربة  من  عالية  درج��ة 
الأف�سل لهذا املر�س، ونحن يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية 
نوفر منهجاً متعدد التخ�س�سات لعالج ال�سرطان من خالل 
واجلراحني  الأم��را���س  وعلم  والأ�سعة  الأورام  اخت�سا�سي 
الأورام  وي��وف��ر ق�سم  ال��ع��ال��ي��ة.  وال��ك��ف��اءة  م��ن ذوي اخل���ربة 
العالج  التخ�س�س مثل  ع��ايل  العالج  اأن��واع من  ع��دة  لدينا 
الن�سيلة  اأح���ادي���ة  امل�����س��ادة  ب��الأج�����س��ام  وال��ع��الج  الكيميائي 
)monoclonal antibodies( ومثبطات ترو�سني 
والعالج   )tyrosine kinase inhibitors( كيناز

املراجعة  ع��ي��ادات  اأو  الإق��ام��ة  عنابر  يف  ���س��واًء  بالهرمونات 
الذين مت  املر�سى  العاملية. يحتاج  الإر���س��ادات  لأح��دث  وفقاً 
الدعم ممن  الكثر من  اإىل  بال�سرطان  اإ�سابتهم  ت�سخي�س 
حولهم، وي�سمح موقع املدينة الطبية ال�سرتاتيجي للكثر 
من مر�سى ال�سرطان بتلقي عالج عايل الكفاءة بالقرب من 

منازلهم وعائالتهم دون احلاجة اإىل تكبد عناء ال�سفر. 
الزمالة  ع��ل��ى  احل���ا����س���ل  ����س���اث���ي���اراث���ن���ام  ال���دك���ت���ور  وع���ق���ب 
الربيطانية يف الطب الباطني: اإننا نهدف من خالل حملة 
التوعية هذه اإىل رفع وعي كٍل من العامة واملجتمع الطبي 
اأن  ن�سمن  اأن  فعلينا  وامل�ستقيم،  ال��ق��ول��ون  ���س��رط��ان  ح��ول 
نقدمها  التي  باخلدمات  دراي��ة  على  الآخرين  املتخ�س�سني 
اخلدمات  ك��اف��ة  وب��ت��وف��ر  الطبية  باملدينة  الأورام  ق�سم  يف 
كادر طبي ذي كفاءة  اإىل وجود  اإ�سافة  الأخ��رى  ال�سرورية 
لدينا حيث ي�ساهم ذلك يف حتويل مر�سى ال�سرطان اإلينا يف 
الوقت املنا�سب لتلقي العالج. ومن اجلدير بالذكر اأن هنالك 
وت�سخي�سه  القولون  �سرطان  عن  املبكر  للك�سف  طرق  عدة 

قبل انت�ساره اإىل اأع�ساء اجل�سم احليوية الأخرى. 

مدينة ال�صيخ خليفة الطبية تت�صر التوعية حول �صرطان القولون وامل�صتقيم

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت هيئة اأبوظبي لالإ�سكان، حما�سرة تثقيفية وتوعوية 
حول �سرطان القولون وامل�ستقيم، وذلك تزامنا مع ال�سهر 
ومتا�سياً  وامل�ستقيم،  القولون  ل�سرطان  العاملي  التوعوي 

مع ا�سرتاتيجية الهيئة لدعم وتوعية موظفيها.
اأبوظبي  هيئة  مقر  يف  ج��رت  ال��ت��ي  املحا�سرة  يف  و���س��ارك 

لالإ�سكان، عدد من موظفي ومتدربي الهيئة.
وتهدف املحا�سرة التي قدمتها الدكتورة هبه املغربي من 
الوعي حول خماطر  زي��ادة  اإىل  اأبوظبي  هيئة ال�سحة يف 
باأعرا�سه،  والتعريف  وامل�ستقيم،  القولون  مر�س �سرطان 
الرجال والن�ساء  العالج منه، ف�ساًل عن ت�سجيع  وكيفية 
املراكز  اإىل  ال�����دوري وت��وج��ي��ه��ه��م  ال��ف��ح�����س  اإج�����راء  ع��ل��ى 
والعالج  وامل�سح  الت�سخي�س  بربامج  املتخ�س�سة  الطبية 

لل�سيطرة على املر�س واحلد من انت�ساره يف املجتمع.
املر�س  من  الوقاية  اأهمية  لتاأكيد  املحا�سرة  هذه  وتاأتي 

وت�سجيعهم  العامة  ال�سحة  لتعزيز  املوظفني  وتثقيف 
التكيف م��ع من��ط حياة �سحية مما  اإج����راءات يف  لت��خ��اذ 

ي�ساعد يف بناء جمتمعات �سحية.
املبكر  الك�سف  فحو�س  اإج���راء  اأهمية  املحا�سرة  واأك���دت 
عن �سرطان القولون وامل�ستقيم، وذلك لدورها الفعال يف 
بالتدخل  ي�سمح  الذي  الأمر  الأوىل،  اكت�سافه يف مراحله 
اإىل  ال�����س��ف��اء، م�سرة  ف��ر���س  ال����الزم، وي��زي��د م��ن  الطبي 
عن  املبكر  للك�سف  اأبوظبي  يف  ال�سحة  هيئة  برنامج  اأن 
 37% ت�سخي�س  اأ�سهمت يف  وامل�ستقيم  القولون  �سرطان 
و%6.7 يف  املر�س،  الأوىل من  املراحل  احل��الت يف  من 
مرحلة ما قبل ال�سرطان، و %21.3 يف املرحلة الأوىل، 

و%8.9 يف املرحلة الثانية، وذلك يف عام 2014. 
اجلن�سني،  كال  من  املجتمع  اأف���راد  جميع  على  اإن  وقالت 
اإج��راء فحو�س  فما فوق  40 عاماً  العمر  والبالغني من 
الك�سف املبكر عن �سرطان القولون وامل�ستقيم، وذلك من 

خالل اإجراء تنظر القولون مرة كل 10 �سنوات.

تزامنًا مع ال�شهر التوعوي العاملي ل�شرطان القولون وامل�شتقيم

 هيئة اأبوظبي لالإ�صكان تنظم حما�صرة تثقيفية 
وتوعوية حول �صرطان القولون وامل�صتقيم
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•• دكا -وام:

للمجل�س  الإماراتية  الربملانية  ال�سعبة  �سارك وفد 
اأمل  ال��دك��ت��ورة  معايل  برئا�سة  الحت���ادي  الوطني 
الجتماعات  يف  املجل�س  رئي�سة  القبي�سي  عبداهلل 
اخلليجية  الربملانية  ال��وف��ود  ل��روؤ���س��اء  التن�سيقية 
مركز  يف  ام�س  عقدت  التي  والإ�سالمية  والعربية 
هام�س  على  بنغالدي�س  عا�سمة  دك��ا  امل��وؤمت��رات يف 
ال�200  وال�����دورة  ال�136  اجل��م��ع��ي��ة  اج��ت��م��اع��ات 

للمجل�س احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل .
امل���واق���ف حول  ت��ن�����س��ي��ق  اإىل  ت��ه��دف الج��ت��م��اع��ات 
�سيتم  ال��ت��ي  ال��ط��ارئ��ة  وال��ب��ن��ود  ال��ق�����س��اي��ا  خمتلف 
اجتماعات  خ���الل  وت��ب��ن��ي��ه��ا  وم��ن��اق�����س��ت��ه��ا  ط��رح��ه��ا 
الحتاد والتي تتطلب مزيدا من الت�ساور لالتفاق 
ت�سب  والتي  امل�سرتك  الهتمام  ذات  الق�سايا  على 
والإ�سالمية  العربية  وال��دول  ال�سعوب  يف م�سلحة 
يف ظل ما ي�سهده العامل من تداعيات واأحداث لها 

تبعات على خمتلف �سعوب ودول العامل .
ومت خ���الل الج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��ده روؤ����س���اء وفود 
والأم��ة بدول  والوطني  والنواب  ال�سورى  جمال�س 
مب�ساركة  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 
املواقف  توحيد  مناق�سة  الربملانية  ال�سعبة  وف��د 
على  الت��ف��اق  و�سملت  املو�سوعات  م��ن  ع��دد  حيال 

يف  ال�ساغرة  للمراكز  العربية  املجموعة  مر�سحي 
الآراء  وتبادل  لالحتاد  والفرعية  الدائمة  اللجان 
على  اإ���س��اف��ي��ة  اأو  ط��ارئ��ة  ب��ن��ود  اإدراج  طلبات  ح��ول 
وتبادل  احل��اك��م  واملجل�س  اجلمعية  اأع��م��ال  ج��دول 
النظام  ع��ل��ى  امل��ط��روح��ة  ال��ت��ع��دي��الت  ح���ول  الآراء 
الأ�سا�سي واللوائح لالحتاد الربملاين الدويل ودعم 
جلان  يف  اخلليجية  الربملانية  املجال�س  مر�سحي 

الحتاد ال�ساغرة .
الإماراتية  الربملانية  ال�سعبة  ح�سر الجتماع وفد 
الوطني  املجل�س  اأع�ساء  الجتماعات  يف  امل�سارك 
ممثل  اأحمد  جا�سم  علي  من  كل  �سعادة  الحت��ادي 
لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  يف  العربية  املجموعة 
والدكتور حممد عبداهلل املحرزي وعفراء الب�سطي 

و�سعيد �سالح الرميثي.
املجموعة  مم���ث���ل  ي���ك���ون  اأن  ع���ل���ى  الت����ف����اق  ومت 
جمل�س  مر�سح  الإن�����س��ان  حقوق  للجنة  اخلليجية 
مر�سح  ال�سباب  وللجنة  عمان  �سلطنة  يف  ال��دول��ة 

جمل�س النواب الكويتي .
وجرى تبادل الآراء حول البنود الطارئة اخلم�سة 
ب�ساأن  ف��ل�����س��ط��ني  امل���ط���روح���ة وه����ي م��ق��دم��ة م���ن 
املحتلة  فل�سطني  دول��ة  يف  الإ�سرائيلي  ال�ستيطان 
وهو غر قانوين وغر م�سبوق ويوؤثر على املاليني 
من الفل�سطينيني وبند من املك�سيك حول �سيا�سات 

ال���ه���ج���رة الأك������رث ����س���رام���ة ح����ول ال���ع���امل وخطر 
انتهاكات حقوق الإن�سان ومن اململكة املتحدة حول 
دع���م ال��ربمل��ان��ات م��ن اأج���ل اإج����راء ع��امل��ي للت�سدي 
املاليني  على  توؤثر  التي  امل�سبوقة  غر  للمجاعة 
املجاعة  ح���ول  بلجيكيا  مم��ل��ك��ة  وم���ن  ال��ن��ا���س  م��ن 
التي يتعر�س لها عدد من الدول وبند مقدم كينيا 
حول اجلفاف واملجاعة يف القرن الأفريقي و�سرق 

اإفريقيا .
دعم  اأهمية  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�سعبة  واأك���دت 
وتبنته  فل�سطني  دول���ة  م��ن  امل��ق��دم  ال��ط��ارئ  البند 
الإ�سرائيلي  ال�ستيطان  ب�ساأن  العربية  املجموعة 
الق�سية  الفل�سطينية  الق�سية  ك��ون  فل�سطني  يف 
مع  والإ�سالمية  العربية  ل��الأم��ة  الأوىل  املركزية 
رف�س قرار الكن�سيت القا�سي بالبدء يف ال�ستيطان 

يف ال�سفة الغربية .
واأ�سار امل�ساركون يف الجتماع اإىل اأنه ومبا اأن اآلية 
الت�سويت ت�سمح بتاأييد اأكرث من بند طارئ ميكن 
التاأكيد على اأهمية دمج البنود املقدمة من ثالث 
التي  ال���دول  ت�سمية  دون  باملجاعة  واملتعلقة  دول 
اإىل بند الهجرة  ت��ع��اين م��ن جم��اع��ة م��ع الإ����س���ارة 
غالبية  اأن  ظ���ل  يف  ال���الج���ئ���ني  ح���ق���وق  وان���ت���ه���اك 
ال��ع��رب��ي��ة والإ�سالمية  ال����دول  ه��م م��ن  ال��الج��ئ��ني 
ويتم انتهاك حقوقهم يف الدول التي تتبنى حقوق 

الإن�سان وترفع �سعار الدفاع عن هذه احلقوق .
التي تعد  ومت خالل اجتماع املجموعة الإ�سالمية 
الحتاد  يف  اجليو�سيا�سية  امل��ج��م��وع��ات  اأك���رب  م��ن 
الربملاين الدويل نظرا لعدد برملانات الدول التابعة 
لحتاد جمال�س الدول الأع�ساء يف منظمة التعاون 
الإ�سالمي .. التاأكيد على تبني البند الطارئ الذي 
له  الرتويج  اأهمية  مع  فل�سطني  دول��ة  به  تقدمت 
مع الربملانات الوطنية واملجموعات اجليو�سيا�سية 

الأخرى .
دولة  م��ن  البند مقدم  ه��ذا  اأن  الج��ت��م��اع  اأك��د  كما 
مت  حيث  الإ�سرائيلي  ال�ستيطان  ح��ول  فل�سطني 
الإ�سرائيلي  الكني�ست  م��ن  ق���رار  م�����س��روع  اإ���س��دار 
اأخ��رى و هو  اأرا���س��ي دول��ة  ل�سرعنة ال�ستيطان يف 
حديث كونه ي�سدر عن برملان دول��ة حمتلة يتخذ 

قرارا ب�ساأن اأرا�سي دولة اأخرى .
واأ�سار اإىل اأن هذا القرار اتخذ منذ �سهرين ب�سكل 
الدويل  واأه��داف الحت��اد الربملاين  ملبادئ  خمالف 
اأ�سدر  ب��رمل��ان��ا ع�����س��وا يف الحت����اد  اأن ه��ن��اك  ح��ي��ث 
ت�����س��ري��ع��ات ت��ط��ب��ق يف اأرا����س���ي دول����ة اأخ�����رى وهذا 
املتحدة  الأمم  وم��ي��ث��اق  الحت�����اد  مل���ب���ادئ  خم��ال��ف 
اأن  اإىل  الإ�سارة  مع  الدولية  وال��ق��رارات  والقوانني 
اأدان  قرارا  اأ�سدر  الدويل  الربملاين  الحتاد  رئي�س 
هذا  �سحب  اأهمية  م��وؤك��دا   .. ال�ستيطان  ه��ذا  فيه 

اأرا�سي دولة  القانون الذي ي�سرعن ال�ستيطان يف 
فل�سطني .

واأكد امل�ساركون يف الجتماع اأن هذا القانون اأعطى 
�سلطة الحتالل حق اتخاذ اإج��راءات غر قانونية 
الفل�سطينية  الأرا�����س����ي  مل�����س��ادرة  ���س��رع��ي��ة  وغ���ر 
وب���ن���اء م��زي��د م���ن امل�����س��ت��وط��ن��ات ال���س��ت��ع��م��اري��ة يف 
الأرا�سي املحتلة منذ عام 1967 وي�ساهم يف هدم 
لالأعراف  خمالف  وه��ذا  ال�سكان  وتهجر  البيوت 
الرابعة  جنيف  ولت��ف��اق��ي��ة  ال��دول��ي��ة  والت��ف��اق��ي��ات 
تفرقة  دولة  اإ�سرائيل  القانون من  كما يجعل هذا 
�سدر  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  اأن  اإىل  ..م�سرين  عن�سرية 
2334 حول  الأم����ن  ق���رار جمل�س  ب��ع��د  م��ب��ا���س��رة 
عدم �سرعية ال�ستيطان ويطالب بتطبيق القوانني 

والقرارات الدولية .
و اأكدت معايل الدكتورة اأمل القبي�سي اأهمية دعم 
العربية  ال�سعوب  تطلعات  م��ع  تتفق  ال��ت��ي  البنود 
الدفاع  والإ�سالمية والإن�سانية جمعاء وروؤيتها يف 
الإن�سانية  اجل���ه���ود  ودع����م  الإن�������س���ان  ح��ق��وق  ع���ن 
وال���دف���اع ع���ن ال�����س��ع��وب ال��ت��ي ت��خ�����س��ع لالحتالل 
اأهمية يف ت�سجيل  اأن ال�سغط الدويل له  مو�سحة 
م��وق��ف م��وح��د وي��ت��م ب��ع��د ذل���ك دع��م��ه م��ن خالل 
وعمل  والر�سمية  الربملانية  الدبلوما�سية  و�سائل 

املوؤ�س�سات الدولية املعنية واملتخ�س�سة .

ال������روؤى واجلهود  اأه��م��ي��ة ت��وح��ي��د  و����س���ددت ع��ل��ى 
اأط��روح��ات يف الربملان  اأي��ة  ل��دى تقدمي  والتن�سيق 
ل�سمان  وك��ب��را  مهما  عامال  يعترب  وه��و  ال���دويل 
جناحه لأن ح�سد الأ�سوات والدعم له يعترب الورقة 
الرابحة لنجاح اأية بنود طارئة ومقرتحات تخ�س 
الإ�سالمية  وال����دول  وال��ع��رب��ي��ة  اخلليجية  ال���دول 
امل��ج��م��وع��ات على  اإن��ن��ا نعمل �سمن ه��ذه   : وق��ال��ت 
توحيد املواقف ب�ساأن ما تتبناه دولنا حول خمتلف 
الق�سايا وهي تعترب اأولوية بالن�سبة لنا ومل�ساركاتنا 
يف خمتلف الفعاليات الربملانية . ومت خالل اجتماع 
عر�سه  تقرير  اإىل  ال���س��ت��م��اع  العربية  املجموعة 
�سعادة علي جا�سم ع�سو املجل�س الوطني الحتادي 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  مم��ث��ل 

لالحتاد الربملاين الدويل حول اأعمال اللجنة .
م���ن تر�سيحات  ت��ب��ق��ى  م���ا  ع��ل��ى  الت���ف���اق  وج�����رى 
والفرعية  ال��دائ��م��ة  اللجان  يف  ال�ساغرة  للمراكز 
ل��الحت��اد وت��اأك��ي��د اأه��م��ي��ة دع���م ال��ط��ل��ب امل��ق��دم من 
املجموعة  ب��ا���س��م  الفل�سطيني  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
العربية بطلب اإ�سافة بند طارئ على جدول اأعمال 
اجل��م��ع��ي��ة ال����� 136 ل���الحت���اد ال���ربمل���اين ال����دويل 
فل�سطني  دول��ة  يف  ال�سرائيلي  ال�ستيطان  بعنوان 
دور  الدولتني:  حلل  ومدمر  قانوين  غر  املحتلة 

الربملانات . 

•• دبي – الفجر: 

حت��ت رع��اي��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ حمدان 
اآل مكتوم ويل  را�سد  بن  بن حممد 
التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
للتوعية  العاملي  اليوم  مع  وتزامناً 
بالتوحد الذي اأقرته الأمم املتحدة 
يف ال��ث��اين م��ن �سهر اأب��ري��ل م��ن كل 
للتوحد  دب�����ي  م���رك���ز  ي��ط��ل��ق  ع������ام، 
ال���ث���ان���ي���ة ع�سر  ال�����س��ن��وي��ة  ح��م��ل��ت��ه 
والتي  العام  ه��ذا  بالتوحد  للتوعية 
الأن�سطة  م���ن  ال��ع��دي��د  ي�����س��اح��ب��ه��ا 

والفعاليات التوعوية. 
وبهذه املنا�سبة، ذكر حممد العمادي 
مدير عام مركز دبي للتوحد وع�سو 
جمل�س اإدارته اأن احلملة تهدف اإىل 
يعاين  طفل  ك��ل  ب��اأن  ر�سالة  اي�سال 
لها  ح��ال��ة خا�سة  يعد  ال��ت��وح��د  م��ن 
تنق�س  اأو  تزيد  قد  التي  اأعرا�سها 
ت��ب��ع��اً مل�����س��ت��وى ���س��دة الإ����س���اب���ة، لذا 
ي���واج���ه الآب�����اء والأم����ه����ات حتديات 
ك��ان الطفل  اإن  ال��ت��ع��رف  ع��دي��دة يف 
مراحله  يف  ال���ت���وح���د  م����ن  ي���ع���اين 
املبكرة، مما يدفع البع�س للتوا�سل 
مع مراكز التوحد لطلب امل�سورة اأو 

اجراء الت�سخي�س الالزم. 
الأطفال  اأن  اإىل  ال��ع��م��ادي  واأ����س���ار 
ت��ظ��ه��ر عليهم  ب��ال��ت��وح��د  امل�����س��اب��ني 
العديد من العالمات، ومنها ثالث 
اج��ت��م��ع��ت قد  اإن  رئ��ي�����س��ة  ع���الم���ات 

بالتوحد،  الطفل  اإ�سابة  اإىل  ت�سر 
النطق  يف  ق���������س����ور  وج��������ود  وه�������ي 
التفاعل  وق�����س��ور يف  ال��ط��ف��ل،  ع��ن��د 
بالإ�سافة  الج��ت��م��اع��ي،  والن��دم��اج 
�ساذة  منطية  �سلوكيات  وج���ود  اإىل 
وه�����ي مت���ي���ز اأط����ف����ال ال���ت���وح���د عن 
اإىل �سرورة عر�س  غرهم، م�سراً 
الطفل يف هذه احلالت اإذا اجتمعت 
حالته  لت�سخي�س  املخت�سني  ع��ل��ى 
وحتديد ما اإن كان م�ساباً بالتوحد، 

وتقدمي التدخل ال�سريع له. 
املثايل  العمر  ب��اأن  ال��ع��م��ادي  وي��وؤك��د 
ل��ربن��ام��ج ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر ي��ب��داأ من 
خم�س  لغاية  وميتد  ال�سنتني  عمر 
����س���ن���وات، ح��ي��ث ق�����ال: مي���ت���از دم���اغ 
الطفل يف هذا العمر ب�سرعة الإدراك 
وقابلية  املختلفة  املهارات  واكت�ساب 
وال�سلوكية،  الفكرية  قدراته  تنمية 
للطفل  �سليم  من��و  ب��ذل��ك  فيتحقق 
لالندماج  يوؤهله  بالتوحد،  امل�ساب 
يف املجتمع ب�سورة اأ�سرع مقارنة مع 
التدخل  يف  تاأخروا  الذين  الأطفال 

العالجي ملا بعد �ست �سنوات . 
وف���ي���م���ا ي���خ�������س احل����م����ل����ة، اأو�����س����ح 
ال���ع���م���ادي ب�����اأن امل���رك���ز ي��ع��ت��زم هذا 
املحا�سرات  م��ن  ع��دد  تنظيم  ال��ع��ام 
والتي  التوحد  جم��ال  يف  التثقيفية 
الجتماعية  ال���ن���وادي  ت�ست�سيفها 
من  وع����دد  التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات 
اجل�����ه�����ات احل����ك����وم����ي����ة واجل�����ه�����ات 

خربات  مب�ساركة  بالدولة  اخلا�سة 
م��ت��خ�����س�����س��ة وذل�����ك ل���الإج���اب���ة عن 
الأطفال  اأم���ور  اأول��ي��اء  ا�ستف�سارات 
امل���������س����اب����ني ب����ال����ت����وح����د ح��������ول ما 
ي��ع��رت���س��ه��م م��ن ���س��ع��وب��ات وكذلك 
التعرف  ب��اأه��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع  ل��ت��وع��ي��ة 
على اخل�سائ�س الأولية ل�سطراب 
املبكر عن  الك�سف  وبالتايل  التوحد 
ال�سوء  وت�سليط  ال�سطرابات،  هذا 
التدخل  توفر خدمات  اأهمية  على 
املبكر التي حتد من ال�سعوبات التي 
يواجهها الطفل والأ�سرة واملجتمع، 
ب��ه��دف خ��ل��ق ج�����س��ر ل��ل��ت��وا���س��ل بني 
املوؤ�س�سات  وتلك  للتوحد  دبي  مركز 
اأو�سع  اآف���اق  فتح  اأج��ل  م��ن  املختلفة 
من التعاون وتوفر البيئة املنا�سبة 
ال���ت���ي حت��ت�����س��ن ه�������وؤلء الأط����ف����ال 
لي�سبحوا اأع�ساء فاعلني ومنتجني 

يف جمتمعهم. 
احلملة  ����س���رك���اء  ال���ع���م���ادي  و���س��ك��ر 
ورعاتها امل�ساركني يف دعمها ميدانياً 
ب��ال��ذك��ر �سركة  واإع���الم���ي���اً، وخ�����س 
ب���رتول الإم������ارات ال��وط��ن��ي��ة اينوك 
�سواًء  امل���ت���وا����س���ل  ل��دع��م��ه��ا  وذل�����ك 
اأو احلمالت ال�سابقة،  لهذه احلملة 
وا���س��ت��ج��اب��ت��ه��ا ل��ع��ر���س اإع�����الن هذه 
اخلا�سة  ���س��ا���س��ات��ه��ا  ع��ل��ى  احل��م��ل��ة 
وت�����وزي�����ع امل���ل�������س���ق���ات وامل���ن�������س���ورات 
امل��ت��اج��ر �سمن  ال��ت��وع��وي��ة يف ك��اف��ة 
بالإ�سافة   ، وايبكو  اينوك  حمطات 

العمل  ف��ري��ق  اأع�����س��اء  ارت������داء  اإىل 
ق��م�����س��ان��اً حت��م��ل ر���س��ال��ة احل��م��ل��ة يف 
ام���ارة دبي،  24 حمطة يف ك��ل م��ن 
وراأ������س  ال���ق���ي���وي���ن،  واأم  وع���ج���م���ان، 
اخل���ي���م���ة، وال���ف���ج���رة خ����الل �سهر 

اأبريل. 
كما �سكر العمادي »تعاونية الحتاد« 
التي تت�سدر رعاة احلملة لتفاعلها 
م����ع احل���م���ل���ة م���ي���دان���ي���اً م����ن خالل 
توجيه موظفيها امل�ساعدين لرتداء 
من  موقع   15 يف  احلملة  قم�سان 
ف�����روع اجل��م��ع��ي��ة، ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
التوعوية  احل��م��ل��ة  ر���س��ال��ة  ط��ب��اع��ة 
التعاونية  ت�سوق  اأكيا�س  جميع  على 
م�سيداً   ،2017 اأبريل  �سهر  خالل 
العمل  التي حتر�س على  ب�سيا�ستها 
التطوع  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  املجتمعي 

والتربع بني �سفوف موظفيها. 
كما ثمن العمادي دور هيئة الطرق 
وامل��وا���س��الت ب��دب��ي حل��ر���س��ه��ا على 
اع���الن احل��م��ل��ة وو���س��ع��ه على  ن�سر 
اأع��م��دة م��رتو دب��ي، وت�سخر كل ما 
متلكه لتقدمي امل�ساعدة التي يحتاج 

اإليها الأطفال امل�سابني بالتوحد.
واأع�����رب ك��ذل��ك ع��ن ���س��ك��ره ل�سركة 
لرعايتها  الأو�سط«،  ال�سرق  »كانون 
احلملة ك�سريك فاعل يف دعم جهود 
ال��ت��وع��وي��ة، م�����س��ي��داً بدعمها  امل��رك��ز 
امل�ستمر على مر ال�سنني وبالتزامها 
اأطفال  ق�����س��اي��ا  مل�����س��ان��دة  الإن�����س��اين 

التوحد. 
ك��م��ا ح��ظ��ت احل��م��ل��ة ب��دع��م ك���ل من 
و�سركة  الإم���������ارات،  رواب�����ي  ���س��رك��ة 
كل  تعهدت  فيما  �سكيوريتي  وورل��د 
ال�سرق  من �سبكة زي الرتفيهية يف 
الأو�سط و�سركة ريل �سينما بعر�س 
اأبريل  �سهر  ط���وال  احل��م��ل��ة  اع���الن 

 .2017
وان�������س���م ل���ه���ذه احل���م���ل���ة ع�����دد من 
�ستقوم  ال��ت��ي  وامل���ج���الت  ال�����س��ح��ف 
التوعوي  احل���م���ل���ة  اع������الن  ب��ن�����س��ر 
التزاماً  املتنوعة  فعالياتها  وتغطية 
الجتماعية  امل�سوؤولية  مببداأ  منها 
�سرائح  خمتلف  نحو  تنتهجها  التي 
امل��ج��ت��م��ع وم����ن ���س��م��ن��ه��م ف��ئ��ة ذوي 

التوحد. 
املوؤ�س�سات  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت���در 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  ب��ال��ت��وح��د يف  امل��ع��ن��ي��ة 
العاملي  ب����ال����ي����وم  حت���ت���ف���ي  ال����ع����امل 
للتوعية بالتوحد من خالل تنظيم 
والفعاليات  الن�������س���ط���ة  م����ن  ع�����دد 
واخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات  ودع��وة 
اإىل اإ�ساءة اأهم معامل املدن واملباين 
احياء  يف  للم�ساركة  الزرق  باللون 
ه���ذا ال���ي���وم، وق���د مت��ي��ز م��رك��ز دبي 
للتوحد وعلى مدى �سنوات باإطالقه 
حلملته التوعوية يف مثل هذا اليوم 
من كل عام لتغطية ق�سية خمتلفة 
ال����ت����وح����د، ففي  ح�����ول ا�����س����ط����راب 
احلملة  هدفت   2006 ع��ام  اأب��ري��ل 

التوحد  ب���اأع���را����س  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل 
حملة  ويف  املتزايدة،  انت�ساره  ون�سب 
ال�سوء  ت�سليط  مت   2007 اأب��ري��ل 
التوحد  ا���س��ط��راب  خ�سائ�س  على 
اأم���ا يف  ل���ه،  امل�ساحبة  وال��ت�����س��رف��ات 
اإىل  احل��م��ل��ة  ه���دف���ت   2008 ع����ام 
التحذيرية  ب��ال��ع��الم��ات  ال��ت��ع��ري��ف 
ل��ل��ت��وح��د وت�����س��ج��ي��ع خم��ت��ل��ف فئات 
اأطفال  م��ع  التوا�سل  على  املجتمع 
�سلطت   2009 ع���ام  ويف  ال��ت��وح��د، 
احل��م��ل��ة ال�����س��وء ع��ل��ى م���دى تاأثر 
ال���ت���وح���د ع���ل���ى الأ������س�����رة وامل���ع���ان���اة 
اليومية لوالدي اأطفال التوحد، ويف 
عام 2011 مت ت�سليط ال�سوء على 
مدى ازدياد ن�سبة الإ�سابة بالتوحد 
عام  ويف  املا�سية.  بال�سنوات  مقارنة 
2012 ركزت احلملة على التعريف 
الطبيعي  الطفل  الفرق بني  مبدى 
عام  ويف  بالتوحد،  امل�ساب  والطفل 
اي�سال  على  رك��زت احلملة   2013
اأن كل طفل م�ساب  ر�سالة جمملها 
بالتوحد لديه قدرات خا�سة فريدة 
من نوعها، ويف عام 2014 �سلطت 
احلملة ال�سوء على املواقف املختلفة 
الأطفال  اأ����س���ر  ل��ه��ا  ت��ت��ع��ر���س  ال��ت��ي 
ا�سدار  ب�سبب  ب��ال��ت��وح��د  امل�����س��اب��ني 
غر  ال�سلوكيات  لبع�س  اأط��ف��ال��ه��م 
املجتمع  ودور  العامة  اأم��ام  املرغوبة 
 2015 اأم���ا يف ع��ام  يف تفهم ذل���ك، 
الأطفال  تقّبل  اإىل  احلملة  هدفت 

واحتوائهم  ب���ال���ت���وح���د  امل�������س���اب���ني 
لدى  ال��وع��ي  وت��ع��زي��ز  وم�ساندتهم 
 2016 عام  ويف  املجتمع،  فئات  كل 
ك���ان ه���دف احل��م��ل��ة اي�����س��ال ر�سالة 
بالتوحد  امل�����س��اب��ني  الأط���ف���ال  ب����اأن 
خمتلفون، ولكن اختالفهم ل يحد 
بهم  املحيطني  وعلى  قدراتهم،  من 
تفهم ذل���ك وحم��اول��ة ا���س��راك��ه��م يف 
املختلفة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ن�����س��اط��ات 
وت�سجيعهم على التوا�سل والتفاعل 
وياأمل منظمو احلملة  الجتماعي. 
يف  ال��ع��ام  ه���ذا  فعالياتها  ت�سهم  اأن 
ل�����دى ك���اف���ة فئات  ال����وع����ي  ت���ع���زي���ز 
املجتمع و فتح املجال لهم للم�ساركة 
يف الن�ساطات واملنا�سبات الجتماعية 

املختلفة. 

ي�����ع�����ت�����رب ال������ت������وح������د اح����������د اأك��������رث 
�سيوعاً  ال��ن��م��ائ��ي��ة  ال����س���ط���راب���ات 
الثالث  خ�����الل  حت����دي����داً  وي���ظ���ه���ر 
�سنوات الأوىل من العمر وي�ساحب 
ب��ه ط����وال م��راح��ل حياته،  امل�����س��اب 
التوا�سلية  الفرد  ق��درات  يوؤثر على 
اإىل عزله  يوؤدي  والجتماعية ومما 
اإن النمو ال�سريع  عن املحيطني به، 
للنظر  م��ل��ف��ت  ال����س���ط���راب  ل���ه���ذا 
ن�سبة  ت���ق���در  ال����درا�����س����ات  ف��ج��م��ي��ع 
امل�سابني به اعتماداً على اإح�سائيات 
م����رك����ز ال���ت���ح���ك���م ب�����الأم�����را������س يف 
ب�وجود  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
كما  ح��ال��ة،   68 لكل  واح���دة  اإ�سابة 
النت�سار متقاربة  ن�سبة  اأن  يالحظ 

يف معظم دول العامل.

•• دبي-الفجر:

ت�سارك حماكم دبي باأبرز اإجنازاتها 
املا�سية  ال���ف���رتة  يف  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
م��ن خ��الل اخل��دم��ات ال��ت��ي تقدمها 
يف  وذل���ك  واملتعاملني،  للمتقا�سني 
م��ع��ر���س دب����ي ال�����دويل ل���الإجن���ازات 
�سعار  حت���ت   ،  2017 احل��ك��وم��ي��ة 
عاملية،  اجن���ازات  وطنية..  حكومات 
لالأداء  دب��ي  برنامج  ينظمه  وال���ذي 
لالأمانة  ال��ت��اب��ع  امل��ت��م��ي��ز  احل��ك��وم��ي 
لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العامة 
دب����ي، ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن �ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.

املن�سوري  عيد  طار�س  �سعادة  واأك��د 
اإلتزاماً  دب����ي:  حم��اك��م  ع����ام  م��دي��ر 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  بتوجيهات 

م��ك��ت��وم نائب  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل، وا�ستكماًل ل�سعي 
حماكم دبي املتوا�سل يف البحث عن 
التميز، ي�سعدنا اأن ن�سارك يف الدورة 
الدويل  دب��ي  معر�س  م��ن  اخلام�سة 
ل����الإجن����ازات احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى مدار 
ث��الث اأي���ام، وق��ررن��ا يف ه��ذه الدورة 
الرتكيز على جملة اخلدمات الذكية 
اجلديدة التي قمنا بطرحها موؤخراً 
وجمتمع  اجلمهور  تعريف  بغر�س 
املعنيني بهذه اخلدمات، وال�ستفادة 
من خرباتهم، للم�ساهمة الفاعلة يف 
الذكي والبتكار  التحول  دفع عجلة 
والأه���م  الأّول  ال��ه��دف  اإىل  و���س��وًل 
بناء  يف  واملتمثل  احل��ك��وم��ي،  للعمل 

جمتمع متكامل اآمن و�سعيد. 
وت�����س��ع حم��اك��م دب���ي ع��ل��ى من�ستها 
ا�سم  الأول  ال���رك���ن  ي��ح��م��ل  رك���ن���ان 

ركن خدمات ال�سعادة ا�سعاد املجتمع 
الت�سوية  م��رك��ز  خ���دم���ات  ي��ت�����س��م��ن 
التوجيه  ي�����س��م��ل  ال�������ذي  ال�����ودي�����ة 
الت�سوية  الأ�������س������ري،  والإ�������س������الح 
الودية،  الت�سوية  م��رك��ز  العمالية، 
وت�سويات التنفيذ، كما يحتوي الركن 
التي متثلها  ال�سعادة  على تطبيقات 
عرب  الذكية  واخلدمات  التطبيقات 
 Dubai اأجهزة الهواتف املحمولة
 ،»court- smart petitions
الذكية،  الطلبات  من خدمة تقدمي 
ال�سرف  خ���دم���ة  م�������راث،  خ���دم���ة 
الذكي، خدمة �سالحية الوكالت”، 
ل��ل��م��ح��اك��م دور  ����س���ع���ادت���ه  م�����وؤك�����داً 
التحول  عجلة  ت�سريع  يف  حم���وري 
اإىل مدينة ذكية ومتكاملة ومت�سلة، 
مدعومًة بنتائج اإيجابية على �سعيد 
%90 يف  بلغ  الذي  الذكي  التحول 
�سل�سلة  تطبيق  ظل  يف  املا�سي  العام 

من املبادرات الداعمة . كما يت�سمن 
رك����ن خ���دم���ات ال�����س��ع��ادة ع��ل��ى عدد 
ا�سعاد  يف  ت�سهم  التي  اخلدمات  من 
التطوعية  املتعاملني منها، اخلدمة 
�سور، خدمة النتقال عند الطلب”، 
الفيديو  ع���رب  ال����س���ه���ادات  خ���دم���ة 
املرئي بني  التوا�سل  قريب،  خدمة 
وخدمة  ذرى،  وامل��وق��وف��ني  القا�سي 
املزاد الذكي، وبرنامج ادارة الأحكام 
الرا�سد  وبرنامج  ت��داول  الق�سائية 
اأكد  كما  الأداء”،  موؤ�سرات  برنامج 
اأن حم��اك��م دبي  امل��ن�����س��وري  ط��ار���س 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ن��ه��ج  ع��ل��ى  ت�����س��ر 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ب��ق��ول��ه: »����س���ع���ادة ال��ن��ا���س م��ه��م��ة ل 
حت��ت��م��ل ال���ت���اأج���ي���ل«، مم���ا اأث���م���ر عن 
املتعاملني  �سعادة  م�ستويات  و�سول 
م�ستويات  بلغت  فيما   ،  90% اإىل 
%87 وفق موؤ�سر  �سعادة املوظفني 

ال�سعادة يف الدائرة.
وتابع �سعادة املن�سوري ويحمل الركن 
الثاين ا�سم ركن التناف�سية و �سيقوم 
فريق عملنا امل�سارك يف معر�س دبي 
ال����دويل ل���الإجن���ازات احل��ك��وم��ي��ة يف 
اجلمهور  بتعريف  التناف�سية  رك��ن 
والوفود الدولية على جهود حماكم 
دب�����ي ل���رتج���م���ة غ����اي����ات خ���ط���ة دبي 
م�ساف  اإىل  ال��و���س��ول  يف   2021
العامل، من  يف  تقدماً  الأك��رث  الأمم 
خالل تعزيز التميز الدويل يف معيار 
�سهولة الأعمال ومعيار اإنفاذ العقود 
عربياً  ال�سدارة  موقع  على  لترتبع 
اإنفاذ  معيار  يف  عاملياً   25 وامل��رت��ب��ة 
اإجراءات  العقود، من خالل تطوير 
ت�سريع  واإ�����س����دار  الأح����ك����ام  ت��ن��ف��ي��ذ 
تنفيذ  اإج�����راءات  يف  وي�����س��رع  يب�سط 
م�سارها  ويقل�س  الق�سائية  الأحكام 
اإجراءات  ب��دء  �سوابط  من  ويح�سن 

واحدة  دبي  يجعل من  التنفيذ، مبا 
العامل،  الأع��م��ال يف  اأه��م مراكز  من 
دب�����ي اجلهود  ق������ادت حم���اك���م  ك���م���ا 
تر�سيخ  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
ري��ادة دول��ة الإم���ارات على اخلارطة 
تقرير  يف  حققت  اأن  ب��ع��د  ال��ع��امل��ي��ة، 
اأعلى قفزة يف حمور  ال��دويل  البنك 
حماية امل�ستثمرين الأقلية بتقدمها 

40 مركزاً .

باجلوائز  اجلمهور  تعريف  وكذلك 
املحلية التي ح�سدتها منها، ح�سول 
ال��ف��ري��ق الأ����س���ف���ر ع��ل��ى ك���اأ����س بناة 
اح��دى ج��وائ��ز حمدان  املدينة وه��ي 
عن  ال��ذك��ي��ة،  للحكومة  حم��م��د  ب��ن 
م�سرتك،  خدمة  مركز  اأف�سل  فئة 
وح�����س��ول ال��ف��ري��ق ال��ربت��ق��ايل على 
كاأ�س بناة املدينة عن خدمة الف�سل 
اإىل  يف الق�سايا العمالية، بالإ�سافة 

ح�����س��ول حم��اك��م دب���ي ع��ل��ى املرتبة 
ليوؤكد  ال�����س��ع��ادة،  م��وؤ���س��ر  يف  الأوىل 
ال��ع��م��ل ال�����دوؤوب ال���ذي ت��ق��وم ب��ه كل 
اأج��ل تقدمي الأف�سل  الأق�����س��ام، م��ن 
تلبيًة  ال����ن����ا�����س،  ����س���ع���ادة  وحت���ق���ي���ق 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  لتوجيهات 
اآل م��ك��ت��وم، بجعل  را���س��د  ب��ن  حممد 
والتزاماً  ح���ي���اة  اأ����س���ل���وب  ال�����س��ع��ادة 

حكومياً.

ال�صعبة الرملانية برئا�صة اأمل القبي�صي ت�صارك يف الجتماعات التن�صيقية اخلليجية والعربية والإ�صالمية يف دكا 

حتت رعاية ويل عهد دبي

)ِدبي للتوحد( يطلق حملته ال�صنوية للتوعية بالتوحد 

حماكم دبي ت�صارك باأبرز اإجنازاتها يف معر�ض دبي الدويل 
لالإجنازات احلكومية2017

•• العني -وام: 

ح�سر معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س الأول 
ختام فعالية ثقافتنا �سحتنا التي نظمها املركز املثايل الطبي 
التطوعي  التميز  ق���ادة  ف��ري��ق  واإ����س���راف  اإدارة  حت��ت  بالعني 

مبنا�سبة يوم ال�سحة العاملي حتت �سعار ثقافتنا �سحتنا .
كما ح�سر ختام الفعالية - التي اأقيمت حتت رعاية معاليه يف 
منتزه املبزرة اخل�سراء مبنطقة العني - عدد من امل�سوؤولني 

وممثلي الدوائر واملوؤ�س�سات واملهتمني بالثقافة ال�سحية .
ال�سقري  ال��ف��ن��ان في�سل  ق��دم��ه  ال���ذي  وب����داأ ح��ف��ل اخل��ت��ام 
قادة  فريق  ق��دم  ث��م  الوطني  بال�سالم  ن�سر  رمي��ا  والفنانة 
ملعايل  ال�سكر  �سلمان  عبدالرحيم  ب���اإدارة  التطوعي  التميز 
ورعايته  ح�سوره  على  نهيان  اآل  طحنون  بن  �سعيد  ال�سيخ 
بالنفع على  التي تعود  الفعاليات  املتوا�سل ملثل هذه  ودعمه 
ن�سيف  يا�سر  الدكتور  �سكروا  كما   .. الوطن  واأبناء  املجتمع 

مدير املركز املثايل على تنظيمه لهذه الفعالية .

واألعاب  وامل�سابقات  الأ�سئلة  من  العديد  الفعالية  ت�سمنت 
الأطفال والفقرات املميزة واملعربة التي تهدف لرفع امل�ستوى 

ال�سحي والثقافة ال�سحية .
نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  ق��ام  اخل��ت��ام  ويف 
�ساهموا  الذين  التنظيم  على  والقائمني  الداعمني  بتكرمي 
يف  اأقيمت  �سحتنا  ثقافتنا  فعالية  اأن  ي��ذك��ر   . اإجن��اح��ه��ا  يف 
الفعاليات  وتوزعت  املا�سي  مار�س   31 اإىل   29 من  الفرتة 

بني حديقة الطوية ومنتزه املبزرة اخل�سراء .

�صعي����د ب����ن طحن���ون يح�ص���ر فعالي����ة 
ثقافتن����ا �صحتن�����ا 
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تقرير جمل�ش الإدارة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

�شركة م�شاهمة عامة ذات م�شوؤولية حمدودة وموؤ�ش�شة مبوجب مر�شوم اأمريي من �شاحب ال�شمو حاكم دبي تاأ�ش�شت 1976

مت الرتخي�ش للبنك من قبل م�شرف الإمارت العربية املتحدة املركزي كبنك ا�شتثماري طبقا للمادة 113 من القانون الحتادي رقم 10

البيانات املالية املوحدة 31 دي�صمر 2016بنك الإمارات لالإ�صتثمار �ض.م.ع

بيان الدخل املوحد لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني اإىل ال�شادة م�شاهمي بنك الإمارات لالإ�شتثمار �ش.م.ع
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد للفرتة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

بيان التدفقات النقدية املوحد  لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

بيان الدخل ال�شامل املوحد  لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

بيان املركز املايل املوحد كما  يف 31 دي�شمرب 2016
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اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة يف 31 دي�شمرب 2016
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�شركة م�شاهمة عامة ذات م�شوؤولية حمدودة وموؤ�ش�شة مبوجب مر�شوم اأمريي من �شاحب ال�شمو حاكم دبي تاأ�ش�شت 1976

مت الرتخي�ش للبنك من قبل م�شرف الإمارت العربية املتحدة املركزي كبنك ا�شتثماري طبقا للمادة 113 من القانون الحتادي رقم 10

البيانات املالية املوحدة 31 دي�صمر 2016بنك الإمارات لالإ�صتثمار �ض.م.ع
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عربي ودويل
ال�صي�صي يزور البيت الأبي�ض لتح�صني العالقات

•• القاهرة-اأ ف ب:

بعد اأربع �سنوات من التوتر مع الوليات املتحدة، يلتقي 
البي�س  البيت  يف  الإ���س��ب��وع  ه��ذا  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 
ن��ظ��ره الأم��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ال���ذي مل ي���رتدد يف 

التعبر عن اعجابه بالرئي�س امل�سري.
بقائد  اإع��ج��اب��ه  الأم��رك��ي  ال��ع��ق��ارات  ومل يخف قطب 

اجلي�س امل�سري ال�سابق .
اأول  خ��الل  الإثني�ن  ترامب  ال�سي�سي  يلتقي  حني  لكن 
يقدر  رج���ال  �سيقابل  ف��اإن��ه  لوا�سنطن،  ل��ه  دول��ة  زي���ارة 
الذي  لأوب��ام��ا  خالف����ا  الإرهابيني  حماربة  يف  مهمت����ه 

يف  الإن�����س��ان  حق����وق  م��ل��ف  ح��ي��ال  قلق����ه  يب���دي  ك����ان 
م�سر.

اأيلول  ت��رام��ب يف  التقى  ق��د  ك��ان  ال���ذي  ال�سي�سي  وق���ال 
مقابلة  يف  الأم����رك����ي����ة،  الن���ت���خ���اب���ات  ق��ب��ل  ���س��ب��ت��م��رب 
تليفزيونية �سابقة “يف الواقع الرئي�س املنتخب ترامب 
يف  ي��ح��دث  م��ا  بخ�سو�س  وك��ب��را  عميقا  تفهما  اأب���دى 

املنطقة ككل وما يحدث يف م�سر.
وقال م�سوؤول كبر يف البيت الأبي�س اإن ترامب يود اأن 

يبني على الت�سال القوي الذي اأ�س�سه الرئي�سان.
الن�سجام مع  بحما�س عن  ترامب  يتحدث  من جانبه، 

ال�سي�سي.

فقد و�سف ترامب ال�سي�سي يف حديث لقناة فوك�س نيوز 
بانه رجل رائع. احكم زمام ال�سلطة على م�سر.

ال�سي�سي بعدد  التقى  املا�سية،  الثالث  ال�سنوات  وخالل 
من الوفود من املراكز الفكرية المركية وجمموعات 

اأخرى نقلت اىل اأمركا عن اأهمية دعمه.
الزيارة  اإن  ال�سبت  ب��ي��ان  يف  امل�سرية  ال��رئ��ا���س��ة  وق��ال��ت 
العالقات  تنمية  على  اجلانبني  حر�س  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 
�سبل  وبحث  البلدين،  بني  جتمع  التي  ال�سرتاتيجية 
التن�سيق مع  وزي���ادة  ال��ق��ادم��ة،  ال��ف��رتة  تعزيزها خ��الل 
تلك  اإىل  ال��زخ��م  لإع����ادة  اجل��دي��دة  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة 

العالقات وتطويرها يف خمتلف املجالت.

رو�صيا تعتقل منفذ هجوم القاعدة بال�صي�صان
•• مو�صكو-اأ ف ب:

اأعلنت رو�سيا ال�سبت توقيف احد املهاجمني الذين نفذوا هجوما داميا على 
قاعدة ع�سكرية يف ال�سي�سان ال�سبوع املا�سي.

�سمال  ان فرعها يف  الكربى  تتابع اجلرائم  التي  التحقيقات  وقالت جلنة 
القوقاز اوقف رجال يف ال�21 يف اطار التحقيق حول الهجوم الذي قتل فيه 

�ستة جنود و�ستة متمردين.
منطقة  �سكان  م��ن  وه��و  امل��ه��اج��م��ني...  اح��د  توقيف  “مت  اللجنة  وتابعت 

نور�سكي يف ال�سي�سان ويدعى ابراهيم جمالوف، م�سيفة انه اقر بفعلته.
الهجوم  املا�سي  م��ار���س  اذار   24 يف  تبنى  الإره��اب��ي  داع�����س  تنظيم  وك���ان 
الرو�سي  للرئي�س  مبا�سرة  التابع  الوطني  للحر�س  قاعدة  ا�ستهدف  الذي 

فالدمير بوتني واملكلف حماية احلدود والت�سدي لالرهاب.

ذه����ب ل��ت��ن��اول ال��ع�����س��اء م���ع ابنته 
اإي��ف��ان��ك��ا و���س��ه��ره ج��اري��د كو�سرن، 
ت������رام������ب  يف  ف�������اخ�������ر  مب�����ط�����ع�����م 
بعيد  غ��ر  اأوت��ي��ل،  انرتنا�سيونال 

عن البيت الأبي�س.
بح�سد  امل����دخ����ل  ع���ن���د  ا����س���ُت���ق���ب���ل 
وُن�سبت  بانتظاره.  ك��ان  متحم�س 
ط��اول��ة الأ����س���رة ع��ل��ى امل��ي��زان��ني يف 
ال����ه����واء ال���ط���ل���ق ت���ط���ل ع���ل���ى بهو 
الفندق الف�سيح، ب�سكل ل ميكن اأن 
اأعني  �سواء كانت  الأع���ني،  ت��راه  ل 
القادمني  اأو  الفندق،  يف  املقيمني 
ت�سّكل  �ساعتني،  بعد  املطعم.  اإىل 
طابور طويل، ينتظر حتّية رئي�س 
اليوم  �سباح  يف  املتحدة.  الوليات 
ال��ت��ايل، ذه��ب دون��ال��د ترامب مرة 
اأخ��رى اإىل ع�سب نادي الغولف يف 

فرجينيا قبل اأن يعود.
تقريبا  واملعزوفة  اليقاع  هو  ه��ذا 
يف ن��ه��اي��ة ك��ل اأ���س��ب��وع، ك��م��ا ذكرت 
تاميز”،  “نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة 
ع��ل��ى غ����رار ذل���ك ال��ي��وم م��ن �سهر 
اجلولف  جنم  دع��ا  عندما  فرباير 
ال�سهر الأيرلندي ال�سمايل روري 

ماكلروي ليتبارى معه.
التي  بو�ست”،  “وا�سنطن  وح�سب 
ت�����س��ج��ل م����ذك����رات م��ف�����س��ل��ة لكل 
ت��ن��ق��الت��ه، ق���ام دون���ال���د ت���رام���ب ب� 
14 زي���ارة مل��الع��ب اجل��ول��ف التي 
منا�سبة.   12 يف  ولعب  ميتلكها- 
وق����د اأم�����س��ى م���ا ي��ق��رب م���ن ثلث 
وقته يف زي��ارة واح��دة من املقرات 
تن�سيبه،  منذ  ا�سمه  حتمل  ال��ت��ي 
 .66 على  يوما   21 يعادل  ما  اأي 
بو�ست”  “وا�سنطن  اأح�ست  وق��د 
من بينها: فندق ترامب الدويل يف 
الوطني  ترامب  ون��ادي  وا�سنطن، 
ومارا  فرجينيا،  ولي��ة  للغولف يف 
فلوريدا،  ب��ي��ت�����س،  ب����امل  يف  لغ����و 
للغولف  ال�����دويل  ت���رام���ب  ون�����ادي 

موؤ�س�ساته  اإىل  يذهب  ت��رام��ب  اأّن 
ولأنه  هناك،  بالراحة  ي�سعر  لأن��ه 
ُي�����س��ت��ق��ب��ل ب���ح���رارة وم�����ودة، ولأن���ه 
اللحم  ����س���رائ���ح  خ�����س��و���س��ا  ي��ح��ب 
املُتقنة مع الكات�سيب املتميز الذي 
نقطة  وفنادقه.  مطاعمه  تقدمه 
م��ن��ع��ه من  ف��ل��م��اذا  ال�����س��ط��ر.  اإىل 

الذهاب اإىل دياره؟ 
ل�سحيفة  �������س������وؤال  ع����ل����ى  وردا 
روبرت  ق��ال  تاميز”،  “نيويورك 
وي�������س���م���ان، رئ��ي�����س امل��ن��ظ��م��ة غر 
�سيتيزن:  ب���اب���ل���ي���ك  احل���ك���وم���ي���ة 
اأن  لرئي�س  بالن�سبة  طبيعي  “من 
�سغرة  ملوؤ�س�سات  وي��ذه��ب  ي��خ��رج 
اأنحاء البالد حتى يكون  يف جميع 
ترويجية  م�����س��اع��دة  ذل���ك مب��ث��اب��ة 
ل��ه��ا، ول��ك��ن دون��ال��د ت��رام��ب ينفق 
راح���ت���ه للقيام  م���ن وق����ت  ال��ك��ث��ر 
باإ�سهار لبزن�سه وهو يتم�ّسى، وهذا 
املعاير  عن  كبرا  خروجا  ي�سكل 

التقليدية«.
املجاين  الإع��������������������الن  ه���ذا  اأّن  ف��ه��ل 
ف����ّع����ال وجم�����������������������دي؟ يف م���وؤمت���ر 
للغولف،  ل��دورة  للرتويج  �سحفي 
ت�رامب،  دون��������������ال��د  جن����ل  اأع����ل����ن 
ملعب�   16 ي���دي���ر  ال������ذي  اري�������ك، 
فخورا:  ترامب،،  ملنظمة  غول���������ف 
ال��ك��واك��ب،  مل تكن  “ا�سطفت كل 
اأبدا عالمتنا التجاري����ة ‘�س���اطعة’ 

بهذا ال�سكل«.
اعترب  ب���و����س���ت،  ه��اف��ي��ن��غ��ت��ون  ويف 
ال�سابق  املحامي  بينرت،  ريت�سارد 
يف  الأخالقيات  يف  الأبي�س  للبيت 
دبليو  ج���ورج  الرئي�س  اإدارة  عهد 
“لي�س  ان���ه:  بق�سوة  اع��ت��رب  ب��و���س، 
من�سبه  ا�����س����ت����خ����دام  ح���ق���ه  م�����ن 
اإّن ذلك  اأعماله..  الر�سمي لتعزيز 
اأع��م��ال جيد،  م��ن��ه رج���ل  ل يجعل 

واإمنا يجعل منه رئي�سا �سيئا«.
عن لونوفال اوب�شرفاتور 

الفرن�شية

فلوريدا،  ب��ي��ت�����س،  ب����امل  غ����رب  يف 
ونادي ترامب الوطني للغولف يف 

جوبيرت بولية فلوريدا.

اإ�شهار غري معلن
الإعالمية  التغطية  م��رة،  كل  ويف 
كتبت  الأ���س��ب��وع،  ب��داي��ة  م�سمونة. 
عدد  “ازداد  تاميز”:  “نيويورك 

بحلول  اح���ت���ف���ل  اي������ن  ف����ل����وري����دا 
���س��ك��ل��وا خلفية  ال�����س��ن��ة اجل���دي���دة، 
من  ال�سحفيني  كامرات  وديكور 
اأن��ح��اء ال��ع��امل ال��ذي��ن كانوا  جميع 
املر�سحني  ق���ائ���م���ة  ي�����س��ت��ط��ل��ع��ون 

لدخول احلكومة.
»الإعالن م�شيا«

القلب:  على  واليد  فريقه،  يق�سم 

ابنة الرئي�س يف مقابلة تلفزيونية 
لوالدها وكانت من بني احل�سور. 
امل�����س��ه��د، جت����راأت خلية  ذاك  واث���ر 
الكرتوين  بريد  باإر�سال  الت�سال 
املو�سة  ���س��ف��ح��ات  حم������رري  اإىل 
لتتباهى بذاك ال�سوار ب� 10 اآلف 

دولر. هنا لم�سوا احلدود.
اإيفانكا  منتجات  ق�سية  كانت  ث��ّم 

يعتقدون  الذين  ترامب  منتقدي 
ب�����اأن ه����ذه ال�����زي�����ارات ه���ي اإع����الن 
ي�ستخدم  وال��ت��ي  ب��ث��م��ن،  ُي���ق���ّدر  ل 
الرئا�سة  وع��ائ��ل��ت��ه  ت���رام���ب  ف��ي��ه��ا 

لالإثراء«.
ك���ان���ت هناك  امل���ا����س���ي،  ن���وف���م���رب   
التجارية  العالمة  ال�سوار،  ق�سية 
به  تزّينت  ال��ذي  ت��رام��ب،  لإيفانكا 

احل��ك��وم��ي��ة. وق��ب��ل ت��ن�����س��ي��ب��ه، زار 
دون��ال��د ت��رام��ب ب��ان��ت��ظ��ام خمتلف 
منظمة  اإم���رباط���وري���ت���ه،  اق���ام���ات 
ترامب. وخالل الفرتة النتقالية، 
اإقامته،  ت��رام��ب، م��ق��ر  ب���رج  ���س��ّك��ل 
الذي  بدمين�سرت  الغولف  وملعب 
النادي  اأو  جر�سي،  نيو  يف  ميلكه 
م��ارا لغو يف ولية  اليوم  ال�سهر 

البيت  م�����س��ت�����س��ارة  ق���ام���ت  ال���ت���ي 
الأبي�س، كيليان كونواي، بالدعاية 
�سبكة فوك�س نيوز. وكان  لها على 
باأيام  �سبقها  ق��د  ت��رام��ب  دون��ال��د 
يق�سي  م��وؤ���س�����س��ة  ق����رار  م�ستنكرا 
ترامب  اإي��ف��ان��ك��ا  منتجات  ب�سحب 
ا�سعر  امل�������رة،  ه�����ذه  دل���ي���ل���ه���ا.  م����ن 
الدميقراطيون مكتب الأخالقيات 

»الأقربون اأوىل باملعروف« �شعاره:

الرئي�ض ترامب املندوب التجاري الأمثل ملجموعة ترامب..!

ـــوع  ـــب ـــش نـــهـــايـــة الأ�
دونالد  بــداأ  املا�شي، 
ترامب يومه، ال�شبت، 
تـــرامـــب  ــب  ــع ــل م يف 
�شرتلينغ  للجولف يف 
للمرة  فريجينيا،   ،
منذ  ع�شر  الــثــالــثــة 
بداية وليته. م�شاء 
واحدة  يف   - ال�شبت 
ــة  ــاي ــه ــــن عـــطـــل ن م
الأ�ـــشـــبـــوع الـــنـــادرة 
فيها  يــغــادر  ل  الــتــي 
الأمريكي  الرئي�ش 

ا�ستقبالت يف عقر دارهوا�شنطن - 

ل يجد راحته ال يف دياره ام ا�سهار مقّنع

ممار�سة الغولف دعاية ملالعبه اخلا�سة

هنا الع�ساء يف الهواء 
الطلق يف مطعمه طبعا

منتجعه يف فلوريدا قبلته اي�سا

•• الفجر - خرية ال�صيباين

اري������ك ت���رام���ب 
يعرتف ان عالمتهم 
تكن  مل  التجارية 
اأب������دا ���ص��اط��ع��ة
ال�����ص��ك��ل ب���ه���ذا   

بينرت:  ري��ت�����ص��ارد 
ل  ترامب  ياأتيه  ما 
رج��ل  م��ن��ه  يجعل 
واإمن��ا  جيد  اأعمال 
يجعل منه رئي�صا �صيئا

 ازداد عدد املعتقدين باأن هذه الزيارات هي اإعالن ل ُيقّدر بثمن ي�شتخدم فيها ترامب وعائلته الرئا�شة لالإثراء

�شكلت فنادقه ومنتجعاته ومقراته ديكورا 
لكامريات ال�شحفيني من جميع اأنحاء العامل

قام دونالد ترامب بـ 14 زيارة ملالعب
 اجلولف التي ميتلكها ولعب يف 12 منا�شبة

 اأم�شى ما يقرب من ثلث وقته يف زيارة واحدة 
من املقرات التي حتمل ا�شمه منذ تن�شيبه

ا�صتبيان �صعبي باملهجر مناه�صا لالحتاد الأوروبي  •• بوداب�صت-اأ ف ب:

مناه�سة  حملة  ام�س  املجر  اأطلقت 
اإبداء  مواطنيها  من  طالبة  لأوروب���ا 

حكومة  تعتربها  ال��ت��ي  بروك�سل  �سيا�سية  م��واج��ه��ة  كيفية  ح��ي��ال  راأي��ه��م 
بوداب�ست مهددة ل�ستقاللها.

اأن  واأعلن م�سوؤول كبر يف احلكومة املجرية لدى اإطالقه احلملة ر�سميا 
ال�ستمارة التي حتمل عنوان “فلنوقف بروك�سل! اأر�سلت اإىل كل منزل.

ق��رارات كبرة ومعارك مقبلة، و)امل��ج��ر( ل  اإن هناك  ت��وزون  وق��ال بين�س 
ميكنها اخلروج منت�سرة اإىل اإذا كانت متلك دعم البالد باأ�سرها.

وال�ستبيان مكون من �ستة اأ�سئلة، تركو خ�سو�سا على م�ساألة الهجرة.

البحرين ت�صتنكر حماولة العتداء 
على اللواء اأحمد ع�صريي يف لندن

•• املنامة-وام:

ا�ستنكرت مملكة البحرين حماولة العتداء الهمجية التي تعر�س لها اللواء 
اأحمد ع�سري املتحدث با�سم قوات التحالف العربي لدعم ال�سرعية يف اليمن 
املا�سي يف مدينة  ال�سعودية يوم اخلمي�س  العربية  اململكة  م�ست�سار وزير دفاع 
لندن من قبل جمموعة من الإرهابيني .. م�سرة اإىل اأن العتداء يندرج �سمن 
الأزمة  �سيا�سية لإنهاء  اأي جهود  لتقوي�س  البائ�سة لبع�س اجلهات  املحاولت 

اليمنية والعمل على تاأجيج ال�سراع وزعزعة الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.

احلكومة،  بح�سب  ال��ت��ي،  احلكومية 
ت���دع���م ال���ه���ج���رة غ���ر ال�����س��رع��ي��ة اأو 
الداخلية  ال�������س���وؤون  يف  “تتدخل” 
ل��ل��ب��الد. وم��ن��ذ اأ���س��ه��ر ع����دة، حتاول 
ت�سنفها  التي  احلكومية  غ��ر  املنظمات  خمتلف  قمع  املجرية  احلكومة 
“�سيا�سية” اأو “نا�سطون مرتزقة”، وخ�سو�سا تلك التي اأ�س�سها امللياردير 

املجري الأ�سل جورج �سورو�س.
يف العام 2015، اأجريت عملية “ا�ست�سارة وطنية” مماثلة حيال مو�سوع 
من  خ�سو�سا  وا���س��ع��ة  ان��ت��ق��ادات  حينها  وواج��ه��ت  والإرهاب”.  “الهجرة 
املفو�سية العليا ل�سوؤون الالجئني التابعة لالأمم املتحدة التي راأت خطرا 

يف تعزيز كراهية الأجانب يف البالد.

بروك�سل  تريد  عندما  املجر  تفعل  اأن  يجب  م��اذا  هو  الأ�سئلة  تلك  واأح��د 
على  اأوروب���ا،  يف  الإرهابية  الهجمات  الأخ��رة من  ال�سل�سلة  رغم  اإجبارها، 
واجلواب عليه حمدد بخيارين  اإدخال مهاجرين بطريقة غر �سرعية؟”، 
اإبقاوؤهم  اأو  البالد  داخ��ل  بحرية  التحرك  املهاجرين  لهوؤلء  ال�سماح  هما 

حتت املراقبة حتى تبت ال�سلطات بحالتهم.
واأم��رت حكومة رئي�س ال��وزراء القومي فيكتور اأورب��ان، مع دخ��ول قوانني 
حيز التنفيذ الأ�سبوع املا�سي، باحتجاز مهاجرين يف خميمات حدودية اإىل 
اأجل غر م�سمى. وي�سر �سوؤال اآخر يف ال�ستمارة اإىل املنظمات الدولية غر 
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اململكة  دع��م  اإن  جون�سون  بوري�س  الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
منح  بعدما  وذل���ك  يلني  ل  كال�سخرة  �سيظل  ط���ارق  جلبل  امل��ت��ح��دة 
الحتاد الأوروبي لإ�سبانيا راأيا فيما يتعلق مب�ستقبل عالقة املنطقة 
هي  بال�سخرة  اأي�سا  اإليها  ي�سار  التي  ط��ارق  جبل  ومنطقة  بالتكتل. 
وتزعم  اإ�سبانيا.  م��ن  اجلنوبي  ال��ط��رف  على  تقع  بريطانية  اأرا����س 
عام  لربيطانيا  عنها  ت��ن��ازل��ت  ال��ت��ي  الأرا���س��ي  على  �سيادتها  م��دري��د 
1713 وك��ث��را م��ا اأث���ار اخل��الف ت��وت��را دبلوما�سيا م��ع ل��ن��دن. ومن 
بريطانيا من الحتاد  خ��روج  بعد  ي�سبح و�سع جبل ط��ارق  اأن  املقرر 
الأوروبي من بني اأكرث الق�سايا ال�سائكة يف حمادثات اخلروج املعقدة 
جبل  ب�ساأن  بت�سريحه  جون�سون  واأدىل  اأع��وام��ا.  ت�ستغرق  اأن  املتوقع 
الهاتف  املا�سية بعدما حتدث عرب  الليلة قبل  طارق يف وقت متاأخر 
مع فابيان بيكاردو رئي�س وزراء جبل طارق. وكتب على تويرت مثلما 
هو احلال دائما فاإن اململكة املتحدة �ستظل كال�سخرة ل تلني يف دعمنا 
جلبل طارق. واتهم بيكاردو اإ�سبانيا ب�سعي م�سني للتالعب يف عملية 
جبل  على  �سيادتها  لب�سط  الأوروب����ي  الحت���اد  م��ن  بريطانيا  خ���روج 
طارق. ووفقا مل�سودة املوقف امل�سرتك لالحتاد الأوروبي من حمادثات 
اخلروج مع بريطانيا فاإن اأي اتفاق بني اململكة املتحدة والتكتل قد ل 
اإ�سبانيا وبريطانيا.  اتفاق منف�سل بني  ينطبق على جبل طارق دون 

وقالت احلكومة الإ�سبانية اإنها را�سية عن هذا املوقف.

قال وزير اخلارجية الربيطاين بوري�س جون�سون ل�سحيفة فرن�سية 
نافيا ما  “غر م�سروطة”  الأوروب���ي  الأم��ن  ب��الده يف  اإن م�ساهمة 
و�سف باأنه تهديد م�سترت من حكومة بريطانيا باحلد من التعاون 
الأمني اإذا مل يتم التو�سل لتفاق جتاري ملا بعد اخلروج من الحتاد 
ال���وزراء ت��ري��زا م��اي يف خطاب لالحتاد  الأوروب����ي. وق��ال��ت رئي�سة 
“تعاوننا يف حم��ارب��ة اجل��رمي��ة والإره����اب  الأوروب�����ي ي��وم الأرب���ع���اء 
للتجارة  جديد  اتفاق  دون  التكتل  بريطانيا  تركت  اإذا  �سي�سعف” 
و�سوؤون اأخرى. وردا على �سوؤال خالل مقابلة مع �سحيفة لو فيجارو 
الفرن�سية حول ما اإذا كانت بريطانيا حتاول ا�ستخدام التعاون الأمني 
كورقة تفاو�س ل�سمان اإبرام اتفاق جتاري مع الحتاد الأوروبي قال 
جون�سون “ل .. على العك�س«. واأ�ساف يف املقابلة التي ن�سرت ام�س 
اأمن  يف  املتحدة  للمملكة  والتاريخية  التقليدية  امل�ساهمة  “نعترب 
وا�ستقرار اأوروبا اأمرا غر م�سروط.« وتابع “�سنوا�سل تقدمي تلك 
باأكملها وبالتاأكيد العامل.  اأوروبا  اأنها ل�سالح  امل�ساهمة لأننا نعتقد 
اإنه من م�سلحتنا بقدر ما هو يف �سالح اأي طرف اآخر وناأمل يف اأن 
اأن نوا�سل العمل من خاللها  التي ن�ستطيع  ال�سبل  اأحد  يكون هذا 

عن كثب )مع الحتاد الأوروبي( يف �سراكة عميقة وخا�سة.«
 

نقل املوقع الإلكرتوين حلكومة فيتنام عن رئي�س البالد تران داي كواجن 
قوله اإن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بعث له ر�سالة لتعزيز التعاون 
اإىل  املتحدة  وال��ولي��ات  فيتنام  بني  العالقات  وحت�سنت  البلدين.  بني 
م�ستوى جديد اأثناء حكم اإدارة الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك اأوباما 
و�سط خالف مع ال�سني ب�ساأن بحر ال�سني اجلنوبي. اأما ترامب فاأبدى 
اأمله يف اإقامة عالقات اأقوى مع فيتنام. وقال موقع حكومة فيتنام على 
الإنرتنت اإن ترامب بعث ر�سالة اإىل كواجن يوؤكد فيها رغبته يف تعزيز 
التعاون فيما يتعلق بالقت�ساد والتجارة والق�سايا الإقليمية والدولية. 
لدى  الأمريكي  ال�سفر  مع  اجتماع  خالل  بالت�سريحات  كواجن  واأدىل 
فيتنام اأم�س اجلمعة. واأكد كواجن اأن فيتنام ترحب باجلهود الأمريكية 
لتعزيز التعاون مع دول املنطقة للحفاظ على حرية املالحة والطران. 
وُنقل عن ال�سفر الأمريكي تيد اأو�سيو�س قوله اإن ترامب يبحث ح�سور 
)اأبك(  الهادي  واملحيط  اآ�سيا  ل��دول  القت�سادي  التعاون  منتدى  قمة 
اأكرب  اأح��د  فيتنام  تكون  اأن  املتوقع  من  وك��ان  اجل���اري.  العام  فيتنام  يف 
ترامب  الذي قرر  الهادي  املحيط  ال�سراكة عرب  اتفاق  امل�ستفيدين من 
هانوي  وتعزز  منه.  املتحدة  ال��ولي��ات  ان�سحاب  الثاين  كانون  يناير  يف 

العالقات مع الوليات املتحدة و�سط نزاع بحري مع ال�سني.

عوا�صم

لندن

هانوي

باري�س

اجلامعة العربية تدين قرار اإ�صرائيل 
باإن�صاء م�صتوطنة جديدة يف ال�صفة 

•• القاهرة-وام:

الإ�سرائيلية  احلكومة  قرار  العربية  للجامعة  العام  الأمني  الغيط  اأبو  اأحمد  اأدان 
باملوافقة على اإن�ساء م�ستوطنة جديدة يف ال�سفة الغربية .. معتربا اأن القرار يعك�س 
نوايا اإ�سرائيل احلقيقية اإزاء الفل�سطينيني والت�سوية ال�سلمية. واأكد اأبو الغيط - يف 
بيان له الليلة قبل املا�سية - اأن بنيامني نتنياهو رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي ي�سعى 
لت�سميم الأجواء لتفادي اإطالق عملية �سيا�سية على اأ�سا�س حل الدولتني.. لفتا اإىل 
اأن هذه اخلطوة ت�سر بجالء اإىل اأن احلكومة الإ�سرائيلية لي�ست �سريكا حقيقيا يف 
ال�ستيطان  جلماعات  اأ���س��رة  �سارت  احلكومة  تلك  اأن  واأ���س��اف  ال�سالم.   حتقيق 
املتطرفة واأن رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي يتبنى اأجندتها ب�سورة كاملة حيث ل هم 
له �سوى اإر�ساء هذه اجلماعات التي ل تعرتف بحق الفل�سطينيني يف اإقامة دولتهم 
امل�ستقلة وت�سعى من خالل تكثيف البناء ال�ستيطاين اإىل تقوي�س اأي اأفق حمتمل 
تو�سع  ال�ستيطاين  البناء  اإن  اأبوالغيط  وقال  امل�ستقبل.  الدولتني يف  لتحقيق حل 
ب�سورة �سرطانية يف ال�سفة الغربية والقد�س ال�سرقية منذ توقيع اتفاقية اأو�سلو 
وحتى اليوم اإل اأن قرار احلكومة الأخر بت�سمية م�ستوطنة جديدة � يف �سابقة هي 
الأوىل منذ ع�سرين عاما �  يك�سف عن مدى ا�ستهانتها بالإجماع الدويل الراف�س 
لال�ستيطان والداعي اإىل وقفه واإمعانها يف حتدي الإرادة الدولية . واأ�سار اإىل اأن 
بالت�سامن  اخلتامي  “ واإعالنها  عمان  “ قمة  يف  موقفها  اأعلنت  العربية  ال��دول 
 1967 ح��دود  على  دولتهم  اإقامة  يف  امل�سروع  وحقهم  الفل�سطينيني  مع  الكامل 
وعا�سمتها القد�س ال�سرقية وذلك تاأ�سي�سا على مبادرة ال�سالم العربية وانطالقا 
 .. املن�سودة  الت�سوية  اإىل  للو�سول  الوحيد  ال�سبيل  باعتباره  الدولتني  ح��ل  م��ن 
م�سيفا اأن �سيا�سة احلكومة الإ�سرائيلية احلالية تك�سف كل يوم عن غياب اأي رغبة 

لديها يف اأن تكون �سريكا يف اإحالل ال�سالم الدائم والعادل يف املنطقة.

مقتل ثالثة ع�شكريني اإيرانيني يف �شوريا

املعار�صة ال�صورية ترد على ت�صريحات اأمريكا ب�صاأن الأ�صد

حتالف القوى العراقية يطالب بوقف انتهاك امل�شاجد

الرملان العراقي يرف�ض رفع العلم الكردي يف كركوك

الأردن يدين بناء م�صتوطنة جديدة يف ال�صفة رئي�ض الفلبني يهدد ب�صفع منتقديه الأوروبيني
بيوم املراأة يف الق�سر الرئا�سي تعالوا هنا 

و�سنتحدث لأنني اأريد اأن اأ�سفعكم.
اأو�سى  لأن��ه  التكتل  من  دوت��رت��ي  و�سخر 
احلال  ه��و  مثلما  ع��ي��ادات  ب��ب��ن��اء  الفلبني 
الكوكايني  وت����ق����دمي...  اأخ������رى  دول  يف 

والهروين مثل هولندا.
وكان دوترتي قد هاجم الحتاد الأوروبي 
وقال  بالنفاق  و�سفه  ملا  املا�سي  الأ�سبوع 
ب�سبب  عاهرات  اأبناء  الأع�ساء  ال��دول  اإن 
تو�سية التكتل بحل م�سكلة املخدرات عن 

طريق بناء مراكز اإعادة تاأهيل.

•• مانيال-رويرتز:

ه���اج���م ال���رئ���ي�������س ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي رودري����ج����و 
الأوروبي  الحت��اد  من  منتقديه  دوترتي 
مهددا  امل��خ��درات  �سد  ال��دم��وي��ة  حلملته 

ب�سفعهم.
تهجم  م�سل�سل  يف  ان��ت��ق��اد  اأح�����دث  وه����ذا 
الوليات  ع��ل��ى  ال��ي��وم��ي  ���س��ب��ه  دوت���رت���ي 
املتحدة والحتاد الأوروبي والأمم املتحدة 

مع كيل املديح لل�سني ورو�سيا.
وقال دوترتي يف كلمة خالل الحتفالت 

•• بغداد-وكاالت:

ال���ع���راق���ي ام�س  ال����ربمل����ان  ����س���وت 
ال�سبت ل�سالح رفع العلم العراقي 
ك�����رك�����وك،  ف����ق����ط يف حم����اف����ظ����ة 
وذل��ك بعد اأي��ام من اإق��رار جمل�س 
كرد�ستان  ع���ل���م  رف�����ع  امل���ح���اف���ظ���ة 
العراقي  العلم  جانب  اإىل  ال��ع��راق 
والدوائر  امل��وؤ���س�����س��ات  جميع  ع��ل��ى 

احلكومية.
وج��������رت ع���م���ل���ي���ة ال���ت�������س���وي���ت يف 
ان�سحب  بينما  ال��ع��راق��ي  ال��ربمل��ان 
الأك���راد من اجلل�سة. كما  ال��ن��واب 
نفط  اأن  ال���ع���راق���ي  ال���ربمل���ان  اأك����د 
ال�سعب ويوزع   ث��روات  كركوك من 

بني جميع املحافظات.
وك����ان جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة كركوك 
بغالبية  امل��ا���س��ي  ال��ث��الث��اء  ���س��وت 
الأ������س�����وات ع���ل���ى ق������رار رف�����ع علم 
العراقي  العلم  بجانب  كرد�ستان 
والدوائر  امل��وؤ���س�����س��ات  جميع  ع��ل��ى 
احل��ك��وم��ي��ة، وذل����ك ���س��م��ن جل�سة 
مقاطعة  و�سط  املدينة  يف  انعقدت 

املكونني العربي والرتكماين.
اإر�سال حمافظ كركوك  وجاء بعد 

ب���������الن����ت����ه����اك����ات وال������ت������ج������اوزات 
لها  ت��ت��ع��ر���س  ال���ت���ي  اخلطرة” 
بها  وي��ق��وم  ال�����ُس��ن��ة،  اأه���ل  م�ساجد 
ديوان الوقف ال�سيعي يف العا�سمة 

بغداد.
وقال التحالف -الذي ي�سم القوى 
ال�ُسنية- يف بيان “اإن م�سوؤولني يف 
يعملون  ال�����س��ي��ع��ي  ال���وق���ف  دي�����وان 
ع���ل���ى ت��غ��ي��ر ����س���ن���دات ال���ع���ق���ارات 
الوقف  ل��دي��وان  ال��ع��ائ��دة  الوقفية 
ال�������س���ن���ي ب�����الت�����ف�����اق م�����ع دوائ�������ر 
تلك  وخا�سة  العقاري،  الت�سجيل 
ال�سوارع  ع��ل��ى  ال��واق��ع��ة  امل�����س��اج��د 
التجاري،  الطابع  ذات  الرئي�سية 
ل�ستثمار  ���س��ب��ق  حم����اول����ة  وه�����ي 
رف�سها  اأن  ال�ُسني  ال��وق��ف  دي���وان 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى روح���ان���ي���ة تلك 

امل�ساجد وخ�سو�سيتها.
يكررون  اأول���ئ���ك  ال��ب��ي��ان  واأ����س���اف 
حماولتهم ال�سابقة قبل اأكرث من 
ق��ام��وا بجولتهم  ع��ن��دم��ا  ���س��ن��ت��ني، 
الت�سجيل  دوائ�����ر  ع��ل��ى  امل���ع���روف���ة 
واملحافظات  ب���غ���داد  يف  ال���ع���ق���اري 
العقارات  ���س��ن��دات  ت��غ��ي��ر  ب��ه��دف 

الوقفية«.

اإدارة املحافظة، لأن كركوك لي�ست 
الإقليم وه��ي حمافظة  م��ن  ج��زءا 
كرد�ستان  ب��اإق��ل��ي��م  م��رت��ب��ط��ة  غ��ر 

العراق بل مرتبطة باملركز.
علم  رف��ع  تركيا  انتقدت  وب��دوره��ا 
ك���رد����س���ت���ان ال����ع����راق يف ك���رك���وك، 
املحافظة  جمل�س  ق���رار  واع��ت��ربت 

باأنه غر �سائب.
القوى  ذل����ك، ط��ال��ب حت��ال��ف  اىل 
ال��ع��راق��ي��ة رئ��ي�����س ال������وزراء حيدر 
مل���ا و�سفه  ب��و���س��ع ح���د  ال���ع���ب���ادي 

كتابا  ك�����رمي  ع���م���ر  ال����دي����ن  جن����م 
ر�سميا اإىل رئا�سة جمل�س حمافظة 
كركوك بوجوب رفع علم كرد�ستان 
العراقية  اجلمهورية  علم  بجانب 
واإقرار  املحافظة،  دوائ��ر  جميع  يف 
املخاطبات  ك��ل  ال��ك��ردي��ة يف  ال��ل��غ��ة 
جانب  اإىل  املحافظة  يف  الر�سمية 

اللغة العربية.
ل��ك��ن اجل��ب��ه��ة ال��رتك��م��ان��ي��ة عربت 
اإياه  وا�سفة  ل��ل��ق��رار،  رف�سها  ع��ن 
د���س��ت��وري��ة ترتكبها  ب��اأن��ه خم��ال��ف��ة 

رو�صيا تفتح حتقيقا �صد 
داعمي احتجاج جديد

•• مو�صكو-رويرتز:

ال�سبت  ام�س  رو���س  حمققون  فتح 
م�ستخدمي  �سد  جنائيا  حتقيقا 
ان����رتن����ت جم���ه���ول���ني ي����دع����ون ملا 
غر  ب��اح��ت��ج��اج  ال�����س��ل��ط��ات  ت�سفه 
و�سط  يف  للحكومة  معاد  م�سروع 

مو�سكو اليوم الأحد.
من  ع��ددا  بالفعل  رو�سيا  وحجبت 
���س��ف��ح��ات الإن����رتن����ت ال���ت���ي ت���روج 
قبل  �ستجرى  وال��ت��ي  للمظاهرات 
عام من النتخابات الرئا�سية وبعد 
اأ�سبوع من انتهاء اأكرب احتجاجات 
�سنوات  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة  م��ن��اه�����س��ة 
وقال مكتب جلنة  املئات.  باعتقال 
التحقيق يف مو�سكو والذي يتعامل 
البالد  يف  اجل����رائ����م  اأخ����ط����ر  م����ع 
ردا  الق�سية  يف  حتقيقا  ف��ت��ح  اإن���ه 
ل�سطرابات  الدعوة  جرمية  على 
ح��ا���س��دة. وق��ال��ت ال��ل��ج��ن��ة يف بيان 
على  الإل������ك������رتوين  م���وق���ع���ه���ا  يف 
لعدد  جمانا  املتاحة  الإن���رتن���ت... 
ال���ن���ا����س ن�سر  غ����ر حم������دود م����ن 
ن�سية  ر���س��ائ��ل  ���س��خ�����س جم���ه���ول 
طبيعة  ذات  ل���ت���ح���رك���ات  ت����دع����وا 

متطرفة ب�سدة.

الإفراج عن جميع 
املعتقلني ب�صاأن هجوم لندن

•• لندن-رويرتز:

قالت �سرطة مرتوبوليتان يف لندن 
ام�س اإنها اأفرجت عن كل من اعتقلوا 
ال�سهر  وق����ع  ب��ه��ج��وم  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
الربيطاين  ال���ربمل���ان  ق���رب  امل��ا���س��ي 
ووق��ع هجوم  �سخ�سا.   12 وعددهم 
لندن يف 22 مار�س اآذار واأ�سفر عن 
مقتل خم�سة اأ�سخا�س. وقاد املهاجم 
املولد  بريطاين  وه��و  م�سعود  خالد 
�سيارة ب�سرعة على ج�سر و�ستمن�سرت 
وده�������س ث���الث���ة م���ن امل������ارة واأ����س���اب 
الع�سرات قبل اأن يرك�س عرب بوابات 
الربملان ويطعن �سرطيا حتى املوت. 
الر�سا�س  عليه  ال�سرطة  واأط��ل��ق��ت 

بعد ذلك واأردته قتيال.
وقالت �سرطة ميرتوبوليتان يف بيان 
كل من اعتقلوا فيما يتعلق بالهجوم 
الإرهابي يف و�ستمن�سرت يوم الأربعاء 
دون  الآن  ع��ن��ه��م  اأُف�����رج  م��ار���س   22
ال�سرطة  وك��ان��ت  اأخ����رى.  اإج�����راءات 
11 م��ن املعتقلني  اأف��رج��ت ع��ن  ق��د 
عن  واأف��رج��ت  بالهجوم  يت�سل  فيما 
ال�����س��خ�����س الأخ����ر وه���و رج���ل يبلغ 
 26 يف  اعتقل  عاما   30 العمر  من 
لال�ستباه  برمنجهام  يف  اآذار  مار�س 

يف اأنه يعد لأعمال اإرهابية.

من 977 دومنا من الأرا�سي الفل�سطينية و�سمها اإىل 
املومني  واأ�ساف  الإ�سرائيلي.  الحتالل  اأرا�سي حكومة 
الأردنية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  اأوردت���ه���ا  ال��ت��ي  ت�سريحاته  يف 
الر�سمية اأن القرار الإ�سرائيلي يتنافى مع مبادئ عملية 
ال�سالم وم�سوؤوليات القوة القائمة بالحتالل ويقو�س 
اأن  واأو���س��ح  املنطقة.  يف  ال�سالم  وج��ه��ود  الدولتني  ح��ل 
ال�سعب  حقوق  على  �سارخا  اع��ت��داء  ي�سكل  ال��ق��رار  ه��ذا 
الفل�سطيني ول �سيما حقه يف اإقامة دولته امل�ستقلة على 
يونيو عام  الرابع من حزيران  الوطني يف حدود  ترابه 
واإنهاء  ال�سالم  عملية  اإح��ي��اء  جهود  وي�سرب   ،1967
عليها  تعتا�س  التي  البيئة  اإح��ي��اء  على  ويبعث  ال�سراع 

•• عمان-اأ ف ب:

اأدان������ت احل��ك��وم��ة الأردن����ي����ة ام�����س م��واف��ق��ة احلكومة 
ال�سفة  يف  ج��دي��دة  م�ستوطنة  ب��ن��اء  على  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
عاما،   25 م��ن  اأك��رث  منذ  الأوىل  ه��ي  املحتلة  الغربية 
معتربة اأن ا�ستمرار الأن�سطة ال�ستيطانية يقو�س فر�س 
حل الدولتني وجهود ال�سالم. وقال وزير الدولة الأردين 
ل�سوؤون الإعالم املتحدث الر�سمي با�سم احلكومة حممد 
املومني اإن احلكومة تعرب عن �سجبها واإدانتها ال�سديدة 
مل�سادقة جمل�س الوزراء الإ�سرائيلي على بناء م�ستوطنة 
يقارب  ما  على  وال�ستيالء  الغربية،  ال�سفة  يف  جديدة 

ق��وى ال��ت��ط��رف والإره�����اب. ودع���ا امل��وم��ن��ي اإىل “تكاتف 
املجتمع الدويل يف اإدانة ال�سيا�سات الإ�سرائيلية التو�سعية 
قرارات  تطبيق  اأج���ل  م��ن  ال��الم�����س��وؤول��ة  ال�ستيطانية 
ال�سرعية الدولية ووقف كافة ال�ستفزازات الإ�سرائيلية 
اإىل  للتو�سل  متهيدا  املفاو�سات  وا�ستئناف  والح��ادي��ة، 
الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  ي�سمن  و�سامل  عادل  �سالم 
ال�سرقية«.  ال��ق��د���س  وعا�سمتها  ال��وط��ن��ي  ت��راب��ه  ع��ل��ى 
على  اخلمي�س  م�ساء  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة  وواف��ق��ت 
بناء م�ستوطنة جديدة يف منطقة م�ستوطنة �سيلو قرب 
الع�سوائية  ال�ستيطانية  عمونا  ل��ب��وؤرة  ال��ق��دمي  امل��وق��ع 

التي اأزيلت يف �سباط/فرباير باأمر ق�سائي.

م��ع��ارك يف ���س��وري��ا. واأو���س��ح��ت امل�����س��ادر اأن ق���درت اهلل 
عبودي وعبد اهلل خ�سنود واأبو ذر فرح بخ�س قتلوا خالل 
جمموعات  اأ�سمتهم  م��ن  م��ع  حماة  مبدينة  م��واج��ه��ات 
الإرهاب والتكفر. وكانت مواقع اإيرانية قد ذكرت قبل 
اأيام اأن اثنني من �سباط احلر�س الثوري قتال يف �سوريا 

مبواجهات قرب العا�سمة دم�سق.
قياداتها  يف  ك��ب��رة  خ�����س��ائ��ر  ت��ك��ب��دت  اإي�����ران  اأن  ُي���ذك���ر 

الع�سكرية بقتالها اإىل جانب النظام ال�سوري.
باإيران يوميا تقريبا عن مقتل  الإع��الم  وتعلن و�سائل 

•• عوا�صم-وكاالت:

جنيف  مفاو�سات  ل�  العليا  الهيئة  مفاو�سي  كبر  قال 
اإن م�����س��األ��ة ت��رت��ي��ب الأول����وي����ات تخ�س  حم��م��د ���س��ربا 
ت�سريحات  على  تعليقا  ذلك  الأمركية، جاء  ال�سيا�سة 
لي�س  الأ���س��د  ب�سار  رح��ي��ل  اأن  اع��ت��ربت  الأب��ي�����س  للبيت 

اأولوية.
اأن امل��ع��ار���س��ة ت��ع��ول ع��ل��ى دع���م ال�سعب  وذك����ر ����س���ربا  
لتحقيق اأهداف الثورة ال�سورية، م�سرا اإىل اأن اأ�سدقاء 
حماكمة  �سرورة  على  دوم��ا  يوؤكدون  ال�سوية  املعار�سة 

الأ�سد وتقدميه للعدالة كمجرم حرب.
املتحدة تدعو  الأمم  اأن هناك منظومة كاملة يف  وبنّي 
مل��ح��اك��م��ة الأ����س���د، م��ع��رب��ا ع���ن ظ��ن��ه ب���اأن���ه م���ا م���ن اأحد 
�سيقرتح على املعار�سة م�ساركة ال�سلطة مع الأ�سد رغم 

كل ما اقرتفه بحق ال�سعب ال�سوري.
اإن على الوليات  وكان البيت الأبي�س قد قال اجلمعة 
الرئي�س  م�ستقبل  ب��اأن  ال�سيا�سي  الواقع  قبول  املتحدة 
موؤ�سر  اأو�سح  يف  ال�سوري،  ال�سعب  يحدده  الأ�سد  ب�سار 
على اأن اإزاحة الأ�سد مل تعد اأولوية لالإدارة الأمركية.
يف  �سباي�سر  �سون  الأبي�س  البيت  با�سم  املتحدث  واأف��اد 
�سيا�سي  واق��ع  هناك  بالأ�سد،  يتعلق  فيما  �سحفي  بيان 

علينا اأن نقبله فيما يخ�س موقفنا الآن.
واأ�ساف �سباي�سر ينبغي اأن نركز الآن على هزمية تنظيم 

يف  را�سخة  اأول��وي��ات  لديها  املتحدة  ال��ولي��ات  داع�����س.. 
�سوريا والعراق، واأو�سحنا اأن مكافحة الإرهاب، خا�سة 

هزمية تنظيم الدولة، هي على راأ�س اأولوياتنا.
وت�ساربت الت�سريحات الأمركية ب�ساأن م�سر الأ�سد، 
ف��ق��د ن��ق��ل��ت وك��ال��ة روي����رتز ع��ن ال�����س��ف��رة الأمركية 
اأولويتنا  اخلمي�س  قولها  هايلي  نيكي  املتحدة  ب��الأمم 
مل تعد اجللو�س والرتكيز على طرد الأ�سد، ل ميكننا 
التي فعلتها  بالطريقة  الأ�سد  بال�سرورة الرتكيز على 

الإدارة ال�سابقة.
�سيا�سي،  حل  اإي��ج��اد  حت��اول  رو�سيا  اأن  اأعتقد  واأ�سافت 
لكنها حت��اول ذل��ك مع بقاء الأ���س��د، وه��ذه م�سكلة. لن 
اأخو�س من جديد يف م�ساألة هل يجب اأن يبقى الأ�سد اأم 
ل. لكن �ساأقول اإنه يعرقل اأي حماولة للتقدم، واإيران 

عقبة كبرة اأي�سا.
وتاأتي هذه الت�سريحات بينما اختتمت اجلولة اخلام�سة 
اجلمعة  جنيف  يف  املبا�سرة  غر  ال�سورية  املفاو�سات  ل� 

و�سط تبادل التهامات.
مي�ستورا  دي  �ستفان  �سوريا  اإىل  الأمم��ي  املبعوث  وق��ال 
الأعمال  جدول  بالتف�سيل  ناق�ست  امل�ساركة  الوفود  اإن 
والنظام  امل���ع���ار����س���ة  وف�����دا  ت���ب���ادل  ح���ني  امل����ط����روح، يف 

التهامات ب�ساأن عدم حتقيق تقدم يف هذه اجلولة.
اىل ذلك، قالت و�سائل اإعالم اإيرانية: ثالثة ع�سكريني 
من لواء فجر 19 التابع للحر�س الثوري قتلوا خالل 

ع��ن��ا���س��ر م��ن ق��وات��ه��ا امل�����س��ل��ح��ة وم���ن احل��ر���س الثوري 
وقوات البا�سيج مبناطق خمتلفة من �سوريا، كما توؤكد 
املعار�سة ال�سورية امل�سلحة وجود مقاتلني اإيرانيني على 

كافة جبهات القتال.
الأ���س��د يف  ب�سار  ال�����س��وري  النظام  رئي�س  اإي���ران  وت��دع��م 
التي  ال�سعبية  الثورة  بعد  امل�سلحة  املعار�سة  قتاله �سد 
اندلعت �سده عام 2011، وذلك عرب ملي�سيات اإيرانية 
مبا�سرة  مرتبطة  وعراقية  واأفغانية  لبنانية  واأخ���رى 

بالنظام يف طهران.

الأم��ن��ي��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة ل��ك�����س��ف خيوط 
ج��رمي��ة اغ��ت��ي��ال ال��ق��ائ��د يف ك��ت��اب ع��ز ال��دي��ن الق�سام 

الأ�سر املحرر مازن فقها.
والتوا�سل  واجل��ه��د  العمل  ه��ذا  اأن  اإىل  هنية  واأ���س��ار 
على  م�سددا  نتائجه،  له  �ستكون  الأم��ن��ي  وال�ستنفار 
اأر�سلهم لن يفلتوا من عقاب  القتلة ومن  ه������وؤلء  اأن 
املقاومة  وع��ق��اب  ال�سعب  وم��ن عقاب  ال��رب��اين  ال��ق��در 

والثورة.
وا�ست�سهد فقها يف 24 مار�س اآذار املا�سي بعد تعر�سه 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الإ�سرائيلية  اخل��ارج��ي��ة  ل���وزارة  ال�سابق  الوكيل  ق��ال 
يف م��وق��ع امل��ع��ه��د الأور���س��ل��ي��م��ي ل�����س��وؤون ال���دول���ة اإن 
غالبية  اأن  اإىل  ت�����س��ر  الأخ��������رة  ال����س���ت���ط���الع���ات 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني ت��رف�����س الن�����س��ح��اب م���ن الأرا����س���ي 
ل�  اآم��ن��ة  ح���دود  على  املحافظة  وت��ري��د  الفل�سطينية، 
من  القريبة  واملناطق  الأردن  غور  فيها  مبا  اإ�سرائيل 

مطار بن غوريون، والإبقاء على القد�س موحدة.
مت�سائمة  لي�ست  اأن هذه معطيات  دوري غولد  وزعم 
بل واقعية لأنها ت�سعى للحفاظ على ما و�سفه بالكنوز 
اإ�سرائيل  مهمة  يجعل  مما  لإ�سرائيل،  الإ�سرتاتيجية 

يف مواجهة العامل لي�ست �سهلة.
وط��ال��ب ب���اأن ت��ق��ود ال��ولي��ات املتحدة ب��دل ع��ن الأمم 
املتحدة املفاو�سات بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني، 
اأبيب ووا�سنطن يف  وذلك عرب زيادة التن�سيق بني تل 

عهد الرئي�س دونالد ترمب.
وكان املعهد الذي يرتاأ�سه غولد قد اأجرى ا�ستطالعا 
بني الإ�سرائيليني، قال فيه %57 اإن اإ�سرائيل يجب 
الدولة  على  كاملة  اأمنية  م�سوؤولية  لديها  تكون  اأن 
الفل�سطينيني  ت�سليم  رف�سوا  و88%  الفل�سطينية، 

اأرا�سي قريبة من مطار بن غوريون.
ال�سيطرة  اإن  ق��ال��وا  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  م��ن   57% لكن 
الأمنية الإ�سرائيلية لن متنع الفل�سطينيني من حفر 
الأنفاق نحو اإ�سرائيل، وقال %53 اإن اإ�سرائيل يحب 
اأن توافق على دولة فل�سطينية كجزء من الكونفدرالية 
مع الأردن، بينما اأكد %84 اأن العامل �سيبقى يوجه 
الذي  الت��ف��اق  ع��ن  النظر  بغ�س  لإ�سرائيل  ان��ت��ق��ادات 

�ستتو�سل اإليه مع الفل�سطينيني. ياأتي ذلك، يف وقت 
مرور  بعد  اإن��ه  ميدا  مبوقع  الإ�سرائيلي  الكاتب  ق��ال 
 1967 ع��ام  ال�ستة  الأي���ام  ح��رب  على  عاما  خم�سني 
مل يتنازل العرب عن حلم الق�ساء على اإ�سرائيل، مما 
والعرب  ال��درو���س  ت�ستخل�س  اأن  الأخ���رة  من  يتطلب 

من ان�سحابات �سابقة قامت بها يف مناطق خمتلفة.
واأ�سار يو�سي اأحيمائر لزيادة اجلهود املبذولة لإعادة 
منها  ي�سنون  العرب  ك��ان  حيث   67 حل��دود  اإ�سرائيل 
على الإ�سرائيليني حرب اإبادة، وهي جهود ترتافق مع 
عمليات م�سلحة واإطالق قذائف �ساروخية من جانب 

املنظمات املعادية.
وزعم اأن اإ�سرائيل ان�سحبت مرات �سابقة حلدود ذلك 
العام يف �سيناء وغ��زة، ومنذ تلك املرحلة وهي تتلقى 
الإ�سرائيلي  اجلي�س  وا�سطر  والتهديدات،  ال�سواريخ 

خلو�س ثالث حروب �سد حما�س يف غزة.
وخ��ت��م ال��ك��ات��ب ب����: م���ا ح�����س��ل ع��ق��ب الن�����س��ح��اب من 
غ���زة م��ن ت��ن��ام��ي ل��الأع��م��ال ال��ع��دائ��ي��ة ق��اب��ل للتكرار 
امل�ستقبل،  يف  اإ�سرائيل  منها  تن�سحب  قد  منطقة  باأي 
للق�ساء  من�سة  حتويلها  ع��ل��ى  ال��ع��رب  يعمل  بحيث 
رغم  بعد،  عنه  يتنازلوا  مل  حلم  وه��و  اإ�سرائيل،  على 
العديد من ال�سربات التي تلقوها من اإ�سرائيل طوال 

اخلم�سني عاما املا�سية.
املكتب  رئي�س  نائب  هنية  اإ�سماعيل  توعد  ذل��ك،  اىل 
ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية )حما�س( بالثاأر 
الأ�سبوع  اغتيل  الذي  للقيادي يف احلركة مازن فقها 
املا�سي بر�سا�س جمهولني، وتتهم احلركة الحتالل 

الإ�سرائيلي بالوقوف وراء العملية.
اأن الأجهزة  اأثناء احتفال بغزة-  واأكد هنية -يف كلمة 

لإطالق نار مبا�سر من م�سلحني جمهولني يف منطقة 
تل الهوى جنوبي مدينة غزة، يف حني تقول حما�س اإن 

العدو الإ�سرائيلي هو الذي يقف وراء هذه اجلرمية.
م�سعل  خالد  للحركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  وك��ان 
حما�س  اإىل  وا�سحة  ر�سالة  وجهت  اإ�سرائيل  اإن  ق��ال 
اأن  م��وؤك��دا  فقها،  اغتيال  عملية  تنفيذها  خ��الل  م��ن 
تغر  اإ�سرائيل  كانت  واإذا  مفتوحا،  �سيبقى  ال�سراع 
قواعد اللعبة فقيادة احلركة بكل مكوناتها الع�سكرية 

وال�سيا�سية تقبل التحدي ول تبايل.

هنية يتوعد بالثاأر لغتيال مازن فقها

غالبية الإ�صرائيليني يرف�صون الن�صحاب من الأرا�صي الفل�صطينية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية /

املودعة حتت رقم : ١9٧٠٢5     بتاريخ : ٢9/٠8/٢٠١3
با�س��م:  �سركة/   الأغذية املبتكرة

وعنوانه:  �س.ب/ 88٧٦8، الريا�س ١١٦٧٢، اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :      خدمات املطاعم

الواق�عة بالفئة: ) 43 (
و�سف العالمة:  

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

القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 

�س. نا�سر كد�سة و�سركاوؤه

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم/  ٢٢٠٠٠  بتاريخ/ ١99٧/٠٦/٠٧

وامل�سجلة بالرقم/ ١533٦   

با�س��م   :  �س. �سن اي�س كاكوه )بروبرياتري( ليمتد

جمهورية   ،٢٢٦٠ �سنغافورة  ت��اون  جورونغ  بينجورو،  تاجنونغ   34 وعنوانها:  

�سنغافورة.

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :  ٢٠١٧/٠٦/٠٧  وحتى تاريخ : ٢٠٢٧/٠٦/٠٧

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

�س. نا�سر كد�سة و�سركاوؤه

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ/ ٢٠٠٦/١٢/٢8 املودعة بالرقم/  89٠3٦  

وامل�سجلة بالرقم/ 8٧5٧٦   

با�س��م   :  �س. انرتنا�سيونال فاينان�س كوربوري�سن

كولومبيا   مقاطعة  وا�سنطن،   ، دبليو.  ان.  افنيو،  بن�سلفانيا   ٢١٢١ وعنوانها:  

٢٠433 – الوليات املتحدة الأمريكية.

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :  ٢٠١٦/١٢/٢8  وحتى تاريخ : ٢٠٢٦/١٢/٢8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

�س. نا�سر كد�سة و�سركاوؤه

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم/  94١٧١  بتاريخ/ ٠٦/٢٠٠٧/٠5

وامل�سجلة بالرقم/ 93583   

با�س��م   :  �س. ج�ايك�و اإنك

وعنوانها:  9٠3 �ساوث مني �سرتيت، �س.ب/4٦٠ ميدلربي، انديانا  4٦54٠ – 

الوليات املتحدة الأمريكية

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :  ٢٠١٧/٠5/٠٦  وحتى تاريخ : ٠٦/٢٠٢٧/٠5

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للمكية الفكرية      

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م :  ١٠9٠٧ 
با�س������م : �سابا بيلدينغ  �سي�ستيمز فران�س

وعنوان����ه : ٢٧٠ رو  ليون جولني 3١١٠٠  تولوز، فرن�سا
وامل�سجلة حتت رقم :      )  ١٢٧٧٠   (    بتاريخ :   

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :    ٠4-٠٦-٢٠١5 اىل ٠4-٠٦-٢٠٢5

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )١9( من القانون الحتادي رقم ١99٢/3٧ ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

 يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية جاه للملكية الفكرية
 ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ : ٠٢/٠8/٢٠٠9 املودعة حتت رقم : ١٢5٦٢4 
بتاريخ : ٢٠١٠/١١/٢9 امل�سجلة حتت رقم : ١٢٦١35 

با�س��م : �سرتاتيجيك دي�سي�سينز جروب
وعنوانه :  ٧45 امر�سون �سرتيت، بالو األتو، كاليفورنيا 943٠3 الوليات املتحدة الأمريكية

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  ٢٠٠ م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الإ�ست�سارات والتحليل يف جمال اإدارة الأعمال.
35 : الواقعة بالفئة 

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
- تنازل رقم : 

- ا�سم مالك العالمة املتنازل عنها  : �سرتاتيجيك دي�سي�سينز جروب
- ا�سم املتنازل له: �سرتاتيجيك دي�سي�سينز جروب انترنا�سيونال ال ال �سي

- مه�نته : ال�سناعة والتجارة.
- جن�سيته: الوليات املتحدة الأمريكية.

- عنوان وحمل اإقامته : ٧45 امر�سون �سرتيت، بالو األتو، كاليفورنيا 943٠١ الوليات املتحدة الأمريكية
- تاريخ انت�قال امللكية :    ٠4  /   ٠4   / ٢٠١٦ 

- تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل :   ٢٠/  ٠٧  /  ٢٠١٦
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

 يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم: ١٠83٧٠  بتاريخ : ٠٢/٠3/٢٠٠8
امل�سجلة حتت رقم:  بتاريخ : ٢٢/٢٠١٦/٠3

با�س��م: �سركة الن�سار التجارية املحدودة.
وعنوانه: �س.ب. ٦٦9٧، جده ٢١45٢، اململكة العربية ال�سعودية .

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  ٢٠٠ م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

٢9 الألبان ومنتجات اللبان ، حليب اخل�س ، اجلنب ، الق�سطة ، اللنب الرائب ، الزبادي ، الق�سطة احلام�سة 
، م�سل احلليب ومنتجات م�سل احلليب ، احلليب املكثف واملبخر ، احلليب البدرة ، كرميات احلليب الواقعة 
امل�سافة للقهوة  امل�سنوعة منها كرمية احلليب  ال�ساحلة لالأكل واملنتجات  الزيوت والدهون   ، الفئة ٢9  يف 

)م�سنوعة من احلليب فقط( ، الزبد وال�سمن.
٢9 : الواقعة بالفئة 

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
- تنازل رقم : 

- ا�سم مالك العالمة املتنازل عنها  : فريزلند كامبينا نيديرلند هولدينغ بي. يف.
- ا�سم املتنازل له: �سركة الن�سار التجارية املحدودة.

- مه�نته:  ال�سناعة والتجارة.
- جن�سيته: اململكة العربية ال�سعودية.

- عنوان وحمل اإقامته : �س.ب. ٦٦9٧، جده ٢١45٢، اململكة العربية ال�سعودية.
- تاريخ انت�قال امللكية :    ٠4  /   ٠٦   / ٢٠١3 

- تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل :   /    /  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

 يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية جاه للملكية الفكرية
 ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ : ٠٢/٠8/٢٠٠9 املودعة حتت رقم : ١٢5٦٢٦ 
بتاريخ : ٢٠١٠/١١/٢9 امل�سجلة حتت رقم : ١٢٦١34 

با�س��م : �سرتاتيجيك دي�سي�سينز جروب
وعنوانه :  ٧45 امر�سون �سرتيت، بالو األتو، كاليفورنيا 943٠3 الوليات املتحدة الأمريكية

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  ٢٠٠ م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التعليم، وبخا�سة اإدارة احللقات الدرا�سية يف جمال اإدارة الأعمال.
4١ : الواقعة بالفئة 

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
- تنازل رقم : 

- ا�سم مالك العالمة املتنازل عنها  : �سرتاتيجيك دي�سي�سينز جروب
- ا�سم املتنازل له: �سرتاتيجيك دي�سي�سينز جروب انترنا�سيونال ال ال �سي

- مه�نته : ال�سناعة والتجارة.
- جن�سيته: الوليات املتحدة الأمريكية.

- عنوان وحمل اإقامته : ٧45 امر�سون �سرتيت، بالو األتو، كاليفورنيا 943٠١ الوليات املتحدة الأمريكية
- تاريخ انت�قال امللكية :    ٠4  /   ٠4   / ٢٠١٦ 

- تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل :   ٢٠/   ٠٧ /  ٢٠١٦
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

�س. نا�سر كد�سة و�سركاوؤه

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم/  94١٧3  بتاريخ/ ٠٦/٢٠٠٧/٠5

وامل�سجلة بالرقم/ 95٦٢٠   

با�س��م   :  �س. ج�ايك�و اإنك

وعنوانها:  9٠3 �ساوث مني �سرتيت، �س.ب/4٦٠ ميدلربي، انديانا   4٦54٠ – 

الوليات املتحدة الأمريكية

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :  ٢٠١٧/٠5/٠٦  وحتى تاريخ : ٠٦/٢٠٢٧/٠5

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

�س. نا�سر كد�سة و�سركاوؤه

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ/ ٢٠٠٧/٠٦/١٧ املودعة بالرقم/  9٦١١٦  

وامل�سجلة بالرقم/ 93449   

با�س��م   :  �س. �سو�سيتي ايرفران�س

وعنوانها:  45 رو دي باري�س 95٧4٧ روي�سي – �سارع ديجول، فرن�سا

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :  ٢٠١٧/٠٦/١٧  وحتى تاريخ : ٢٠٢٧/٠٦/١٧

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

�س. نا�سر كد�سة و�سركاوؤه

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ/ ٢٠٠٧/٠٦/١٧ املودعة بالرقم/  9٦١١٧  

وامل�سجلة بالرقم/ 9٢٧١3   

با�س��م   :  �س. �سو�سيتي ايرفران�س

وعنوانها:  45 رو دي باري�س 95٧4٧ روي�سي – �سارع ديجول، فرن�سا

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :  ٢٠١٧/٠٦/١٧  وحتى تاريخ : ٢٠٢٧/٠٦/١٧

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

�س. نا�سر كد�سة و�سركاوؤه

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ/ ٢٠٠٧/٠٦/١٧ املودعة بالرقم/  9٦١١9  

وامل�سجلة بالرقم/ 9٢٦٧5   

با�س��م   :  �س. �سو�سيتي ايرفران�س

وعنوانها:  45 رو دي باري�س 95٧4٧ روي�سي – �سارع ديجول، فرن�سا

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :  ٢٠١٧/٠٦/١٧  وحتى تاريخ : ٢٠٢٧/٠٦/١٧

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 95٢٠3
با�س������م : �س. ارنولد اند ري�سرت كاين تكنيك جي ام بي ات�س اند كو بيرتيب�س كية جي

وعنوان����ه :  تركن�سرتا�سة 89 ، 8٠٧99 ميونيخ ، اأملانيا.   
وامل�سجلة حتت رقم : )١٠٠٢4٧(    بتاريخ : ٠4/٢٠١٠/٠3  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   ٢٠١٧/٠5/٢٧  اإيل ٢٧/٢٠٢٧/٠5.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )١9( من القانون الحتادي رقم ١99٢/3٧ ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

 يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية جاه للملكية الفكرية
 ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ : ٠٢/٠8/٢٠٠9 املودعة حتت رقم : 5١٢5٦٢ 
بتاريخ : ٢٠١٠/١١/٢9 امل�سجلة حتت رقم : ١٢٦١33 

با�س��م : �سرتاتيجيك دي�سي�سينز جروب
وعنوانه :  ٧45 امر�سون �سرتيت، بالو األتو، كاليفورنيا 943٠3 الوليات املتحدة الأمريكية

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  ٢٠٠ م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الإ�ست�سارات والتحليل يف جمال اإدارة الأعمال.
35 : الواقعة بالفئة 

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
- تنازل رقم : 

- ا�سم مالك العالمة املتنازل عنها  : �سرتاتيجيك دي�سي�سينز جروب
- ا�سم املتنازل له: �سرتاتيجيك دي�سي�سينز جروب انترنا�سيونال ال ال �سي

- مه�نته : ال�سناعة والتجارة.
- جن�سيته: الوليات املتحدة الأمريكية.

- عنوان وحمل اإقامته : ٧45 امر�سون �سرتيت، بالو األتو، كاليفورنيا 943٠١ الوليات املتحدة الأمريكية
- تاريخ انت�قال امللكية :    ٠4  /   ٠4   / ٢٠١٦ 

- تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل :  ٢٠ /  ٠٧/  ٢٠١٦
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 95٢٠٢
با�س������م : �س. ارنولد اند ري�سرت كاين تكنيك جي ام بي ات�س اند كو بيرتيب�س كية جي

وعنوان����ه :  تركن�سرتا�سة 89 ، 8٠٧99 ميونيخ ، اأملانيا.   
وامل�سجلة حتت رقم : )94855(    بتاريخ : ١4/٠5/٢٠٠9  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   ٢٠١٧/٠5/٢٧  اإيل ٢٧/٢٠٢٧/٠5.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )١9( من القانون الحتادي رقم ١99٢/3٧ ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : ٢٠٦9٦

با�س������م : �سوبر غروب ليمتد

وعنوان����ه : 3٠ تويا�س لينك ٢، �سنغافورة  ٦385٦8

وامل�سجلة حتت رقم : )١٧998(    بتاريخ : ٢9/٠9/١998

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   ٢٠١٧/٠3/١٧  اإيل ١٧/٢٠٢٧/٠3.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 

وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )١9( من القانون الحتادي رقم ١99٢/3٧ ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

 يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية جاه للملكية الفكرية
 ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ : ٠٢/٠8/٢٠٠9 املودعة حتت رقم : 3١٢5٦٢ 
بتاريخ : ٢٠١١/٠١/١٢ امل�سجلة حتت رقم : ١٢8١95 

با�س��م : �سرتاتيجيك دي�سي�سينز جروب
وعنوانه :  ٧45 امر�سون �سرتيت، بالو األتو، كاليفورنيا 943٠3 الوليات املتحدة الأمريكية

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  ٢٠٠ م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التعليم، وبخا�سة اإدارة احللقات الدرا�سية يف جمال اإدارة الأعمال.
4١ : الواقعة بالفئة 

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
- تنازل رقم : 

- ا�سم مالك العالمة املتنازل عنها  : �سرتاتيجيك دي�سي�سينز جروب
- ا�سم املتنازل له: �سرتاتيجيك دي�سي�سينز جروب انترنا�سيونال ال ال �سي

- مه�نته : ال�سناعة والتجارة.
- جن�سيته: الوليات املتحدة الأمريكية.

- عنوان وحمل اإقامته : ٧45 امر�سون �سرتيت، بالو األتو، كاليفورنيا 943٠١ الوليات املتحدة الأمريكية
- تاريخ انت�قال امللكية :    ٠4  /   ٠4   / ٢٠١٦ 

- تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل :  ٢٠ /٠٧  /  ٢٠١٦
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

 جاه للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  ٧95٢٢

با�س��م:     ايه ام تي للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(  

وعنوانه:   �س ب ٢5١٢4 دبي المارات العربية املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )     8٠3٧8(  بتاريخ:  ١٢ /  ٠4  / ٢٠٠٦

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : ١٢/  ٠4 /  ٢٠١٦  وحتى تاريخ : ١٢ / ٠4 / ٢٠٢٦

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 95٢٠١
با�س������م : �س. ارنولد اند ري�سرت كاين تكنيك جي ام بي ات�س اند كو بيرتيب�س كية جي

وعنوان����ه :  تركن�سرتا�سة 89 ، 8٠٧99 ميونيخ ، اأملانيا.  
وامل�سجلة حتت رقم : )١٠٠٢43(    بتاريخ : ٠4/٢٠١٠/٠3  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   ٢٠١٧/٠5/٢٧  اإيل ٢٧/٢٠٢٧/٠5.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )١9( من القانون الحتادي رقم ١99٢/3٧ ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

 يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية  جاه للملكية الفكرية 
ت�سجيل العالمة التجارية التالية :       

            
املودعة حتت رقم: 9١4٢٠            بتاريخ: ٠٧/٢٠٠٧/٠3
امل�سجلة حتت رقم: 9٠39٦            بتاريخ: ٠٧/١4/٢٠٠8

با�س��م: بالنت �سموذي فران�سايزي�س ال ال �سي. 
وعنوانه: ١8٠١ بيت�سرتي �سرتيت، �سويت ١٦٠، اتالنتا، جورجيا 3٠3٠9، الوليات املتحدة المريكية.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  ٢٠٠ م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات املطاعم ، يف الفئة 43
الواقعة بالفئة: 43

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
- تنازل رقم : 

- ا�سم مالك العالمة املتنازل عنها: بالنت �سموذي فران�سايزي�س ال ال �سي.
- ا�سم املتنازل له: بالنت �سموذي ال ال �سي. 

- مه�نته:  ال�سناعة والتجارة
- جن�سيته: امريكية .

3٠3١8الوليات  جورجيا  اأتالنتا   ٢3 �سويت  بوليفارد  اإندا�سرتيل  اإل�سورث   ١4٢5  : اإقامته  وحمل  عنوان   -
املتحدة الأمريكية.

- تاريخ انت�قال امللكية :  ٢9 /١١/ ٢٠١١ 
- تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل : ٠١ /٠3/  ٢٠١٧
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عربي ودويل
ال�صلطات الفنزويلية تقدم تنازلت قبل تظاهرات للمعار�صة 

•• كراكا�س-اأ ف ب:

العليا  ان املحكمة  الفنزويلي نيكول�س مادورو  الرئي�س  اعلن 
ال���ربمل���ان، معقل  ن��ق��ل ���س��الح��ي��ات  ق��راره��ا  ال��ن��ظ��ر يف  �ستعيد 
ت��ظ��اه��رات حا�سدة  على  ���س��اع��ات  قبل  وذل���ك  اليها  امل��ع��ار���س��ة، 

خل�سومه .
وكان املحكمة العليا املوؤيدة ملادورو اثارت ا�ستياء دولية بقرارها 
املعار�سة  عليه  تهيمن  ال���ذي  ال��ربمل��ان  �سالحيات  م�����س��ادرة 
القرار،  وبعد هذا  النواب من ح�سانتهم.  اليمينية، وحرمان 
النزول  اىل  ان�سارهم  ال�سرتاكي  الدولة  رئي�س  خ�سوم  دع��ا 
ال�سيا�سية  الزم���ة  يف  ج��دي��د  ت�سعيد  يف  ال�سبت  ال�����س��ارع  اىل 

للمرة الوىل، واجه قرارا املحكمة العليا انتقادات من مع�سكر 
العامة  ال��ن��ائ��ب��ة  ال���ق���رار  وان��ت��ق��دت  اجل��م��ع��ة.  نف�سه  م�����ادورو 
التلفزيون  بثه  خطاب  يف  وقالت  اأورتيغا.  لويزا  الفنزويلية 
الر�سمي مبا�سرة يف هذه القرارات ميكننا ال�ستنتاج اأن هناك 
خروقات للنظام الد�ستوري وجهال لنموذج الدولة املن�سو�س 

عليه يف د�ستورنا ما ي�سكل انتهاكا للنظام الد�ستوري«.
وبعد �ساعات، نفى الرئي�س الفنزويلي اأن يكون هناك “انتهاكا 
اجتماع  يف  م���ادورو  وق���ال  ف��ن��زوي��ال.  يف  الد�ستوري”  للنظام 
وحقوق  وال�سيا�سية  املدنية  واحلقوق  الد�ستور  فنزويال،  “يف 

الإن�سان و�سلطة ال�سعب ل تزال �سارية بالكامل.
النيابة  ب��ني  امل���اأزق  ه��ذا  لتجاوز  ح��وار  دع��ا اىل  ان  وبعد  لكن 

التي تهز البالد منذ فوز املعادين لتيار ت�سافيز يف النتخابات 
الت�سريعية التي جرت يف نهاية 2015.

ع��ام��ة يف كراكا�س  ���س��اح��ة  اج��ت��م��اع��ا يف  ال��ربمل��ان��ي��ون  وع��ق��د 
للم�سادقة على ان الربملان ميثل ارادة ال�سعب.

وقال زعيم نواب املعار�سة �ستالني غونزالي�س يف هذه املنا�سبة 
انه اعتبارا من ال�سبت �سنخطط لتحركات احتجاجية ونطلق 

حركة مواطنني هائلة لل�سغط واملقاومة.
لكن ممثلي املوؤ�س�سات الكربى يف البالد اجتمعوا ليل اجلمعة 
ال�����س��ب��ت يف جم��ل�����س ال���دف���اع ع���ن الم����ة وق�����رروا ح�����س��ب ن�س 
من  قراراتها  مراجعة  على  العليا  املحكمة  “حث”  اتفاقهم 

اجل املحافظة على ا�ستقرار املوؤ�س�سات وتوازن ال�سلطات.

واملحكمة العليا، دعا جمل�س امن المة، الهيئة التي ت�سمل كل 
اجلمعة  م�ساء  موؤيدوه،  عليها  وي�سيطر  احلكومية  ال�سلطات 

اىل اجتماع طارئ لت�سوية الزمة.
التلفزيون عن  بنف�سه على  م��ادورو  الرئي�س  اعلن  وبعد ذلك 
التو�سل اىل اتفاق قبل ان يتلو نائبه طارق العي�سمي ن�س هذا 

التفاق.
للجدل  املثرين  ال��ق��راري��ن  مراجعة  ع��ن  معلنا  م���ادورو  ق��ال 
مهم  اتفاق  اىل  “تو�سلنا  العليا  املحكمة  عن  �سدرا  اللذين 
لت�سوية هذا اخلالف” الذي مت “جتاوزه” الآن. وا�ساف ان 
التي ميكن تفعيلها يف اطار  امكانيات احل��وار  ي��دل على  ه��ذا 

د�ستورنا.

•• الفجر - بيري ها�صكي  
ترجمة خرية ال�صيباين

ينظمان  ول  ي�����س��وت��ان،  ل  اإن��ه��م��ا 
اآلف  ب���ع���د  وع���ل���ى  اج���ت���م���اع���ات، 
الكيلومرتات من مراكز القرتاع 
الفرن�سية. ومع ذلك، فقد اأ�سبح 
دون������ال������د ت�����رام�����ب وف����الدمي����ر 
حملة  يف  موؤثرين  لعبني  بوتني 
النتخابات الرئا�سية الفرن�سية. 

بطريقته  وك�������ل  ال�������واق�������ع،  يف 
الوليات  رئي�س  يتمتع  اخلا�سة، 
امل���ت���ح���دة ورئ���ي�������س رو����س���ي���ا بثقل 
فيها  ُت�سّجل  انتخابية  حملة  يف 
ق�سايا ال�سيا�سة الدولية ح�سورا 
باهتا. وقد جتلى ذلك بو�سوح يف 
املر�سحني  ب��ني  الأوىل  امل��ن��اظ��رة 
الأ�سبوع  اخل��م�����س��ة،  ال��رئ��ي�����س��ي��ني 
ت����ن����اول هذا  ح���ي���ث مت  امل���ا����س���ي، 
�ساعة  ويف  ن��ه��اي��ت��ه��ا  يف  امل��و���س��وع 

متاأخرة جدا من الليل. 
ي��خ��ت��ل��ف ت����اأث����ر ال���رج���ل���ني على 
 ، الفرن�سية  النتخابية  احلملة 
اإىل  الإ���س��ارة  ذل��ك  لتبيان  ويكفي 
�سخ�سيتهما وعالقاتهما املختلفة 

مع فرن�سا وطبقتها ال�سيا�سية.
دون��ال��د ت��رام��ب زع��ي��م عدائي   •
ل��ق��وة �سديقة،  وغ��ري��ب الأط����وار 
فرن�سا  يف  ب���ه  امل��ع��ج��ب��ني  ون������ادي 

حمدود للغاية.
ف���الدمي���ر  ي����ح����دث  ح����ني  يف   •
فرن�سا،  يف  حتى  انق�ساما  ب��وت��ني 
اإذ ينال اإعجاب البع�س لأنه رجل 
���س��ل��ط��ة ق����وي، وي��خ�����س��اه اآخ����رون 

لذات الأ�سباب ...
التي جتد  الفرن�سية  وال�سخ�سية 
ن��ف�����س��ه��ا يف م���ف���رتق ال���ط���رق بني 
�سك  دون  ه���ي  ال��رج��ل��ني  ه���ذي���ن 
الكثر  تقول  التي  لوبان،  مارين 
عن هذا العامل املتغر الذي نحن 

فيه.

ثمن التقاط �شورة 
مارين  �سنعت  املا�سي،  اخلمي�س 
بلقائها فالدمير  املفاجاأة  لوبان 
بوتني يف الكرملني، والتقطت لها 
الرو�سي  الرئي�س  �سحبة  ���س��ورة 
واإن  بو�سوح،  يبدو  ال��ذي  ال��ق��وي 
كان ينفي اأي تدخل يف النتخابات 
اأن يدعم  اخ��ت��ار  ق��د  ال��ف��رن�����س��ي��ة، 
م���ر����س���ح���ة اجل���ب���ه���ة ال���وط���ن���ي���ة ، 
ول��ع��ّل ذل��ك م��ن الآث����ار اجلانبية 
�سديقه  فيون”،  ل�”ق�سية 

الفرن�سي “الآخر«.
رئي�سة  ا���س��ت��ف��ادت  اأن  ���س��ب��ق  ل��ق��د 
املا�سي  يف  ال���وط���ن���ي���ة  اجل���ب���ه���ة 
م��ن ال��دع��م امل���ايل لأح���د البنوك 
ونفت  ال���ي���وم،  املفل�سة  ال��رو���س��ي��ة 
م�ساعدة  ط��ل��ب��ت  اأن���ه���ا  الث���ن���ني 
ج���دي���دة م���ن م��و���س��ك��و.  ول �سك 
من  �ستجنيها  ال��ت��ي  الأرب������اح  اأّن 
�سورتها مع بوتني كافية بالن�سبة 
اإعطاء  على  �ست�ساعدها  اإذ  ل��ه��ا، 
دولة،  ك�سيدة  ملكانتها  م�سداقية 
اإميانويل  على �سورة  “متمردة” 
ماكرون مع اجنيال مركل، فلكل 

مع�سكره.
وك����ان ال��ث��م��ن ال����ذي ي��ج��ب دفعه 
مقابل جل�سة التقاط ال�سور تلك 
يف ال��ك��رم��ل��ني، ه��و ال��ت��واف��ق التام 
الرو�سي،  ال��رئ��ي�����س  م���واق���ف  م���ع 

البديل”  “اليمني  م��وق��ع  ن��ي��وز، 
امل�ست�سار  ي�����ق�����وده  ك������ان  ال�������ذي 
�ستيف  الأب��ي�����س  للبيت  اخل��ا���س 
بانون، و”را�سبوتني” ترامب كما 
ي�سميه حمرر “نيويورك تاميز” 
توما�س فريدمان، اأعلن عن نيته 
الفرن�سية،  باللغة  ن�سخة  اإط��الق 
النور  ي��ر  ل��ن  امل�سروع  ه��ذا  اأّن  اإل 

قبل يوم النتخابات الرئا�سية.

»ال�شالم قبل كل �شيء«
“الراعيني”  ه�����ذي�����ن  ل����ظ����ل   
الكبرين على احلملة الفرن�سية 
ارت��دادات. وهكذا، راأى جان لوك 
اإدانة  املفيد،  م��ن  ان��ه  ميلين�سون 
وفالدمير  ل���وب���ان  ب���ني  ال���ل���ق���اء 
بوتني، رغم موقفه املجامل جتاه 

رو�سيا يف املا�سي. 
لوبان  ال�����س��ي��دة  “ارتكبت  ل��ق��د 
خطاأين”، قال خالل جتّمع له يف 
تزور  اأن  “الأول هو  ري��ن،  مدينة 
النتخابات،  ع��ّز  يف  بوتني  ال�سيد 
وا�سحة،  احل��ال��ة  اأّن  الآن  واآم����ل 
األي�س كذلك؟ اإّن الذين اتهموين 
العالقة  م����ن  ب���ن���وع  ب���ا����س���ت���م���رار 
اأنني  ب�����س��ب��ب  ب����وت����ني   ب��ال�����س��ي��د 
اأق���ول منذ ال��ب��داي��ة ب�����س��رورة اأن 
بغ�س  �سركاء  ال��رو���س  من  جنعل 
اأي  لي�ست يل  الو�سع،  النظر عن 
�سداقة مع هذا الرجل، ول روؤى 
م�سرتكة، اإىل درجة اأن اذهب اإليه 
“عن  ب��ح��ث��ا  الن��ت��خ��اب��ات  اأوج  يف 
يلم�سها  مل��ن  ت�سيء  ي��د  م�سافحة 

نظرا لل�سياق الذي نحن فيه«.
»انها ارتكبت خطاأ فظيعا، فالقادة 
الرو�س لي�سوا اأكرث اإح�سا�سا مني 
الدولية،  ال��ع��الق��ات  �سعيد  على 
قائم  يوؤمنون فقط مبا هو  اإنهم 
وم���وج���ود، ومب���ا ه��و ق���وي فقط، 
ل  واأن���ا  اأول،  م�ساحلهم  وي���رون 

األومهم على ذلك«.
اأعتقد اأّن لدينا م�سالح م�سرتكة، 
يف  م�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ف��رن�����س��ي��ني  واأّن 
القارة قبل كل �سيء..  ال�سالم يف 
اإىل احل���رب  ن���ذه���ب  ل���ن  ون���ح���ن 

لأ�سباب خارجة عن نطاقنا. ....
تناق�ست  اأنها  هو  الثاين  »اخلطاأ 
فيتايل  لل�سامية  املعادي  ذاك  مع 
م��ي��ل��ون��وف، ال���ذي اق���رتح قوانني 
هذه  ل،  املثليني،  �سد  رو���س��ي��ا  يف 
حتت  ق���������ال  فرن�سا!”  ل��ي�����س��ت 

الت�سفيق.
وب��امل��ن��ا���س��ب��ة، ���س��ّف��ى ج����ان لوك 
م���ي���ل���ي���ن�������س���ون ح���������س����اب����ات����ه مع 
ب���ي���ن���وا ه����ام����ون م���ر����س���ح احل����زب 
ال�سرتاكي، الذي انتقد غمو�سه 
زيارة  باإدانة  واأج��اب  رو�سيا،  حول 
هذا الأخر اإىل جان كلود يونكر، 
يف  الأوروب���ي���ة  املفو�سي�����ة  رئي�س 

بروك�سل.
املبا�سرة،  غ��ر  ال�����س��ج��الت  ه���ذه 
اأكرث  مواجهات  بع�س  اإىل  توؤ�ّسر 
ق���وة ح���ول ال��ق�����س��اي��ا ال��دول��ي��ة يف 
ق��ب��ل اجلولة  امل��ق��ب��ل��ة  امل���ن���اظ���رات 
اجلولة  يف  وخ�����س��و���س��ا  الأوىل، 
الثانية. لن ُيدعى دونالد ترامب 
اإّل  اإل���ي���ه���ا،  ب���وت���ني  وف����الدمي����ر 
متثيال  ممّثلني  �سيكونان  اأنهما 
ك�سديقني  امل��ن��اق�����س��ات،  يف  ج��ي��دا 
نقي�سني  اأو  ال����ط����ري����ق،  م����ه����دا 
الفرن�سيون  نحذرهما..  اأن  يجب 

�سيقررون.

�سواء بخ�سو�س �سّم �سبه جزيرة 
القرم، الذي ت�سانده مارين نافية 
م�سرة  رو�سي،  ع�سكري  عمل  اأي 
اأُجري  الذي  ال�ستفتاء  اإىل  فقط 
الع�سكرية،  ال�سيطرة  اإجن��از  بعد 
اأو ب�سان رفع العقوبات الأوروبية 
املفرو�سة على مو�سكو بعد �سمها 

�سبه جزيرة القرم.
وراء  ال���ك���ل���ي  ال����س���ط���ف���اف  ه�����ذا 
يبدو،  ما  على  يطرح  ل  مو�سكو، 
اأّي م�سكل مع القاعدة النتخابية 
وقت  يف  خ�سو�سا  ل��وب��ان،  مل��اري��ن 
بوتني  ف����الدمي����ر  ف���ي���ه  ي���ظ���ه���ر 

واحلمائية،  الإ�����س����الم،  وم���ع���اداة 
ومناه�سة العوملة(. كما اأّن رئي�س 
الوليات املتحدة ل يحب الحتاد 
الأوروبي متاما كمر�سحة اجلبهة 
وزن  ذات  �سمانة  وهذه  الوطنية، 
املناه�سة  ال��ل��وب��ي��ن��ي��ة  ل��ل��ح��م��ل��ة 

لالحتاد الأوروبي.
اإذا كان وراء هذا  وال�سوؤال هو ما 
املبا�سر،  غ��ر  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال��دع��م 
الأمريكية  ال�����س��ب��ك��ات  ���س��ت��ق��دم 
املنت�سية  امل���ت���ط���رف���ة  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة 
ت��رام��ب، دع��م��ا ن�سيطا  ب��ان��ت�����س��ار 
حلملة اجلبهة الوطنية. بريبارت 

غ���ام���ر ف���ران�������س���وا ف���ي���ون خالل 
مبقارنة  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة،  م��ن��اظ��رة 
�سمتها  التي  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �سبه 
عن  املنتزعة  بكو�سوفو  مو�سكو، 
����س���رب���ي���ا م����ن ق���ب���ل ق������وات حلف 
الرغم  ع��ل��ى  الأط���ل�������س���ي،  ���س��م��ال 
م��ن اخ��ت��الف الأ���س��ا���س القانوين 

للعمليتني.

نظرية الدومينو
تاأثر دونالد ترامب غر مبا�سر. 
ف��ق��د ل ي���ك���ون رئ��ي�����س ال���ولي���ات 
فقط،  ����س���ه���ري���ن  م���ن���ذ  امل���ت���ح���دة 

كزعيم ب�سدد اإعادة ت�سكيل النظام 
الدويل، انطالقا من �سوريا على 
ح�����دود اأوروب���������ا. وي���ب���دو اأن���ه���ا ل 
املجاورة  ال���دول  مب��خ��اوف  ت�سعر 
ال�سوفياتية  ل����الإم����رباط����وري����ة 
ال�سابقة “النتقامية”، ول تتاأثر 
يومني  بعد  ال���ذي،  القمع  ب�سور 
م���ن زي�����ارة م���اري���ن ل���وب���ان، طال 

مظاهرات املعار�سة يف مو�سكو.
ميثل  ل  ال����ق����رب  ه�����ذا  اأّن  ك���م���ا 
اليمني  ع���ن���د  ك�����ربى  اإ����س���ك���ال���ي���ة 
لبع�س  اأّن  مب��ا  عموما  الفرن�سي 
فقد  امل���وق���ف،  ذات  اجل��م��ه��وري��ني 

م����ن اجن����ازه����ا ب���ع���د ���س��ه��ري��ن يف 
مو�سكو.

م��ع ذل���ك، ���س��اه��م الن��ت��خ��اب غر 
اجلمهوري  ل��ل��م��ر���س��ح  امل��ن��ت��ظ��ر 
نوفمرب  يف  للنظام”  “املناه�س 
كبر  ح���د  اإىل  ���س��اه��م  امل���ا����س���ي، 
احتمال  ف��ر���س��ي��ة  م�����س��داق��ي��ة  يف 
ف���وز م��اري��ن ل��وب��ان، ���س��واء با�سم 
بعد  التي  الدومينو”،  “نظرية 
املتحدة  وال���ولي���ات  الربيك�سيت 
تن�سحب على التوجه ال�سعبوي يف 
اأي�سا ب�سبب تقارب  العامل، ولكن 
الهجرة،  )م��ن��اه�����س��ة  ال����ربام����ج 

ال�سيا�سية  ب��ال�����س��وؤون  دراي���ة  على 
لديه  وق������ت  ول  الأوروب����ي�������������������ة، 
النتخابية  ل��ل��ح��م��ل��ة  ل��ي�����س��ّخ��ره 
الفرن�سية التي يجد اأنها باروكية 

جدا. 
مطلع  ن���ي���وي���ورك  اإىل  زي������ارة  يف 
ي���ن���اي���ر، مل ت��ت��م��ك��ن ل����وب����ان  من 
اإىل بهو برج ترامب  اإّل  الو�سول 
ح��ي��ث ك���ان���ت ت����اأم����ل، ع��ل��ى غ���رار 
الربيك�سيت  زعيم  ف���راج،  نايجل 
ال��ربي��ط��اين، ال��ت��ق��اط ���س��ورة مع 
امل�سعد  اأم����ام  امل��ن��ت��خ��ب  ال��رئ��ي�����س 
اإذن،  اأقل جناحا،  للربج.  الذهبي 

مارين لوبان تك�سب ورقة بوتني فرن�سوا فيون هواه رو�سي اي�سا ولكن..

التقارب مع مو�شكو ل يثري اإ�شكال عند عموم اليمني
 مبا اأّن بع�ش اجلمهوريني مع موقف اجلبهة الوطنية

تاأثري ترامب غري مبا�شر جلهله بال�شوؤون ال�شيا�شية 
الأوروبية وعدم متابعته احلملة النتخابية الفرن�شية 

ميلين�سون اطلق النار على مارين مبتعدا عن مو�سكو

هامون اختار بروك�سيل على مو�سكو ووا�سنطن

ماكرون فاز بقلب الملان

 انق�صام فرن�صي حول بوتني البع�ض معجب به لأنه رجل �صلطة قوي ويخ�صاه اآخرون لذات الأ�صباب 
 دونالد ترامب زعيم عدائي وغريب الأطوار لقوة �صديقة ونادي املعجبني به يف فرن�صا حمدود جدا

على بعد اآلف الكيلومرتات من مراكز القرتاع: 

هكذا يوؤثر بوتني وترامب على الرئا�صية الفرن�صية..!

يــخــتــلــف تــاأثــريهــمــا 
ــــة  عــــــلــــــى احلــــمــــل
باختالف �شخ�شيتهما 
بفرن�شا  وعالقاتهما 
ال�شيا�شية وطبقتها 

الثمن الذي دفعته لوبان 
التقاط  جل�شة  مقابل 
الكرملني  يف  ــور  ــش ــ� ال
ـــي مـــواقـــف  هــــو تـــبـــّن
الـــرئـــيـــ�ـــش الـــرو�ـــشـــي
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دورات  ث���اين  الم��رك��ي��ة،  م��ي��ام��ي  دورة  ن��ه��ائ��ي  ي�سهد 
املا�سرتز لالألف نقطة، موعدا بني ال�سوي�سري روجيه 
بينهما يف  الثالث  ن��ادال، هو  رافايل  وال�سباين  فيدرر 
العائد  ال�سوي�سري  فيهما  تفوق  لقاءين  بعد   2017
اأمام  ملحمي  نهائي  ن�سف  فبعد  امل��و���س��م.  ه��ذا  ب��ق��وة 
 11(  6-7 ل�ساحله  انهاه  كريو�س  نيك  ال�سرتايل 
5(، بات فيدرر  11( و6-7 )7 -   - 9( 7-6  ،)9  -
على بعد فوز واحد من اإحرازه لقبه الثالث يف �سهرين، 
بعد بطولة ا�سرتاليا املفتوحة، اأوىل البطولت الأربع 
ن��ادال، وبطولة  اأح��رز لقبها على ح�ساب  الكربى التي 
عاما(،   35( فيدرر  و�سيقف  الأمركية.  ويلز  انديان 
حامل الرقم القيا�سي يف عدد األقاب البطولت الكربى 
)18(، الأحد اأمام نادال )30 عاما( الذي �سبقه اىل 
النهائي بفوز �سهل على اليطايل فابيو فونييني 1-6 
و7-5. و�سيكون لقاء الالعبني العمالقني الثالث يف 
37 يف م�سرتهما. ول يخفي الالعبان  2017، وال� 
احرتامهما الكبر لبع�سهما البع�س، اذ ي�سف فيدرر 
الأول يقدم  ان  ال��ث��اين  ي��ق��ول  بينما   ، ب��� اجل��ب��ل  ن���ادال 
م�ستوى رائعا  هذا املو�سم، بعد اأ�سهر من الغياب ب�سبب 

ال�سابات.
اثنني  مواجهات  يف  اخلا�سة  نكهته  للنهائي  و�ستكون 
من اأبرز لعبي كرة امل�سرب، اذ ان لقاءهما الأول كان 

يف ميامي قبل 13 عاما.
ويف ذلك اللقاء، فاجاأ نادال الذي كان يبلغ من العمر 
�سنوات  الذي يكربه بخم�س  17 عاما، خ�سمه  حينها 
تتويج  بعد  وذل���ك  و3-6(،   3-6( ال��ث��ال��ث  ال���دور  يف 

ا�سرتاليا  ب��ب��ط��ول��ت��ي  ال�������س���وي�������س���ري 
وانديان ويلز.

وبعد عام، التقيا جمددا يف 
املرة يف  ميامي، لكن هذه 
خم�س  دام  ال��ذي  النهائي 

تخل�س  ح��ي��ث  جم��م��وع��ات، 
بالغة من  فيدرر ب�سعوبة 

 6-2 م���اي���ورك���ا  اب�����ن 
 )7-4( و7-6 
 )5-7( و6-7 

و6-3 و1-6(.
الأحد،  نهائي  ويف 
����س���ي���ب���ح���ث ن�������ادال 

ع�����ن ل����ق����ب اح�����دى 
ال�����������دورات ال����ن����ادرة 

خزائنه،  عن  الغائبة 
خ�سارته  ب��ع��د  وذل����ك 
اأرب��ع م��رات يف املباراة 

النهائية.
يبحث  ج����ه����ت����ه،  م������ن 

ف��ي��درر ع��ن ت��رك ب�سمة 

وانديان  ا�سرتاليا  يف  تتويجه  بعد   ،2017 يف  ن���ادرة 
ال��دورة للمرة  ال�سوي�سري مر�سحا للقب  ويلز. ويبدو 
دورة  يف  تتويجه  بعد  و2006،   2005 بعد  الثالثة 
انديان ويلز على ح�ساب مواطنه �ستاني�سال�س فافرينكا 
يف ظل غياب امل�سنفني الأول والثاين الربيطاين اندي 
موراي وال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س ب�سبب ال�سابة.

ا�سهر يف  ل�ستة  بعد غياب  ال�سوي�سري طاقته  وا�ستعاد 
2016 اثر جراحة يف ركبته وعالج ا�سابة يف ظهره، 
فقدم م�ستويات رائعة يف انديان ويلز حيث اأحرز لقبه 

الت�سعني يف م�سرته الحرتافية.
وبات فيدرر اأكرب لعبا �سنا يحرز لقب يف احدى دورات 
امل�سجل  القيا�سي  الرقم  حمطما  املا�سرتز  يف  النخبة 
با�سم المركي اندريه اغا�سي عام 2004 عندما توج 

بطال لدورة �سين�سيناتي.
املفتوحة  اأ����س���رتال���ي���ا  ب��ط��ول��ة  يف  ت����وج  ف���ي���درر  وك�����ان 
م�سرته  يف  واخل��ام�����س��ة   2010 م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة 
�سجله  م��ع��ززا  جم��م��وع��ات،  بخم�س  ن���ادال  ح�ساب  على 
القيا�سي يف الغراند �سالم  بلقبه الثامن ع�سر، والأول 
ت��وج بطال  2012 حني  الأرب��ع منذ  البطولت  له يف 

لوميبلدون للمرة ال�سابعة.
ويقول نادال عن فيدرر: روجيه يلعب جيدا راهنا، اأو 
بالأحرى يلعب ب�سكل رائع. عندما يقدم لعب بحجمه 

م�ستوى مماثال، يكون حتديا من العيار الثقيل .
اأما فيدرر، فقال: عندما و�سلت اإىل ميامي، مل اأعتقد 

اين �ساأذهب اإىل م�سافة بعيدة مثل ا�سرتاليا وانديان 
اللقب.  النهائي قبل مباراة من  اأن��ا يف  ويلز، وها 
لكنني األعب مبواجهة جبل. مل يفز بهذه الدورة، 
و�سيكون اأن�سر مني، لكنني �ساأكون جاهزا الحد 

.
يتقدم رافا  بو�سوح يف املواجهات 

املبا�سرة مع فيدرر، 

اذ تغلب عليه 23 مرة مقابل 13 خ�سارة، لكن التعادل 
يخيم بينهما 9-9 على الأر�س ال�سلبة، علما بان فيدرر 
هزمه يف 2017 يف نهائي ملبورن وثمن نهائي انديان 
ويلز. وعانى فيدرر امل�سنف رابعا لبلوغ النهائي، فحقق 
فوزا �سعبا على الت�سيكي توما�س برديت�س 6-2 و6-3 
�ساعات مع كريو�س  و7-6 )8-6(، ثم حارب ثالث 
انتهى  لالأنفا�س  ا�ستعرا�سي وخاطف  نهائي  ن�سف  يف 

بثالث جمموعات اختتمت باأ�سواط حا�سمة.
يف  منا�سبات.  ع��دة  يف  ال��ف��وز  فر�سة  كريو�س  واأه���در 
 ،3-4 وت��ق��دم  خ�سمه  ار���س��ال  ك�سر  الأوىل  املجموعة 
ثم يف ال�سوط احلا�سم من الثالثة بخطاأ م��زدوج على 

ار�ساله عندما كانت النتيجة 5-5.
ك�سب امل�ساغب كريو�س )21 عاما( خربة كبرة من 
الالعب  املالعب فيدرر. وقال  اأمام جنتلمان   املباراة، 
�سعودا  اختربت  عامليا:  و16  ال���دورة  يف   12 امل�سنف 
ا�ستمتع  اأعتقد اين قدمت مباراة جميلة  ونزول، لكن 
بها اجلمهور اأمام �سا�ساته . وثاأر فيدرر خل�سارته اأمام 
قبل  م��دري��د  يف  القوية  الر���س��الت  �ساحب  كريو�س 
اأ�سواط  ث��الث  اىل  اي�سا  احتاجت  م��ب��اراة  يف  ع��ام��ني، 
النهائي  ن�سف  يف  الثانية  امل��ب��اراة  تكن  ومل  حا�سمة. 
ا�ستعرا�سية، اذ ح�سمها نادال، حامل لقب دورة رولن 

غارو�س الفرن�سية ت�سع مرات، ب�سرعة.
واحتاج نادال اىل 25 دقيقة فقط 
الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  ليح�سم 
يتح�سن  اأن  قبل  مل�سلحته، 
اأداء مناف�سه الإيطايل الذي 
بدا قادرا على ح�سم املجموعة 
الثانية وادراك التعادل، لكنه 
و�سمح  مزدوجا  خطاأ  ارتكب 
اإر�ساله  ب��ان��ت��زاع  ل��الإ���س��ب��اين 
ثم ح�سم املجموعة واملباراة يف 

ال�سوط التايل.
وي��اأم��ل ن���ادال ال���ذي حقق فوزه 
ال���ث���ام���ن ع��ل��ى ف��ون��ي��ي��ن��ي من 
بينهما،  مواجهة   11 اأ���س��ل 
النح�س  ف���ك  يف 
ال������������������������ذي 
لزم��������ه يف 
م�����ي�����ام�����ي 
ف�سل  حيث 
اإح�����������راز  يف 
رغم  على  اللقب 
النهائي  اىل  و���س��ول��ه 
اأربع مرات، اذ خ�سر اأمام فيدرر 
دافيدنكو  نيكولي  والرو�سي   )2005(
)2008( وال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س 

)2011 و2014(.

ل���ي���ربون ج��ي��م�����س ف��ري��ق��ه كليفالند  ال��ن��ج��م  ق���اد 
بعد  الأول  ف���وزه  ال��ل��ق��ب، اىل  ك��اف��ال��ي��رز ح��ام��ل 
المركي  ال�����س��ل��ة  ك����رة  دوري  يف  ه���زائ���م  ث����الث 
و�ستربوك  را����س���ل  وا����س���ل  ب��ي��ن��م��ا  ل��ل��م��ح��رتف��ني، 
القرتاب من الرقم القيا�سي ل� الرتيبل دبل  رغم 
�سان  اأمام  �سيتي ثاندر  اأوكالهوما  خ�سارة فريقه 

انتونيو �سبرز.
فيالدلفيا  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ة  م�����س��اء  كليفالند  وف���از 
�سجل  م��ب��اراة  يف   ،105-122 �سيك�سرز  �سفنتي 
م�����س��اه��م��ا يف حتقيق  ن��ق��ط��ة،   34 ف��ي��ه��ا ج��ي��م�����س 
الذي  مار�س   - اآذار  ل�سهر  ايجابية  نهاية  فريقه 
يعد الأ�سواأ له يف الدوري، اذ خ�سر ع�سر مباريات 
وف��از يف �سبع فقط. وك��ان كليفالند خ�سر خم�س 
مباريات من اأ�سل �سبع يف الأي��ام املا�سية، اآخرها 

اخلمي�س امام �سيكاغو بولز 93-99.
 24( اي��رف��ي��ن��غ  ك��اي��ري  وزم��ي��ل��ي��ه  جيم�س  ان  ال 
نقطة( وكيفن لوف )18 نقطة( �ساهموا يف فوز 
مقاومة  يبد  مل  ال���ذي  فيالدلفيا  على  فريقهم 
ب�سبب  لعبيه  من  ع��دد  غياب  مع  ل�سيما  تذكر، 
ال���س��اب��ات. وق���ال اي��رف��ي��ن��غ ك��ن��ا ن��ح��ت��اج اىل هذه 

املباراة، نحتاج اىل هذا الفوز .
وحقق كليفالند اأداء قويا يف ال�سوط الأول الذي 
 ،)52-70( نقطة   18 ب��ف��ارق  متقدما  اأن��ه��اه 

الثاين  ال��رب��ع  يف  �سريح  ب�سكل  تفوق  بعدما 
)38-23(. وو�سع الفارق يف بع�س مراحل 

املباراة اىل 32 نقطة.
دق��ي��ق��ة من   30 و����س���ارك ج��ي��م�����س يف 

املباراة متكن خاللها من ت�سجيل 
34 نقطة وا�ساف ت�سع متابعات 
و���س��ت مت��ري��رات ح��ا���س��م��ة، ليكبد 

الثامنة  خ�����س��ارت��ه  ف��ي��الدل��ف��ي��ا 
والربعني يف مقابل 28 فوزا.

امل��ب��اراة، ان  وق��ال الالعب بعد 
للفريق  امل��ت��وا���س��ع��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 

يف الآون������ة الأخ�������رة، اأث����رت 
عالقة  ع��ل��ى  ال�����س��يء  بع�س 
ببع�سهم  ال������الع������ب������ني 

البع�س.
املطاف  نهاية  يف  واأو�سح 
ذلك  ن�����س��ل��ح  ان  ع��ل��ي��ن��ا 
لن�سلح  ه���ن���ا  ون����ح����ن 
علينا  م���ا  ه����ذا  ذل�����ك. 
ونحن  ب����ه(  )ال���ق���ي���ام 

ندرك ذلك .
كليفالند  وح����اف����ظ 
الثاين  م���رك���زه  ع��ل��ى 

املنطقة  ت����رت����ي����ب  يف 

خلف  خ�������س���ارة،  و27  ف�����وزا   48 م���ع  ال�����س��رق��ي��ة 
ف��وزا على  ال��ذي حقق اجلمعة  �سلتيك�س  بو�سطن 
رميتني  بف�سل   116-117 ماجيك  اأورلن����دو 
بدقيقة  امل��ب��اراة  نهاية  قبل  هورفود  لآل  حريتني 

و22 ثانية.
وهو الفوز اخلام�س ع�سر لبو�سطن يف مبارياته ال� 
17 الأخرة على اأر�سه. وكان جنم الفريق ايزياه 
متريرات  و�سبع  نقطة   35 م��ع  الأب���رز  طوما�س 
التا�سع  ف��وزه  فريقه  حتقيق  يف  لي�ساهم  حا�سمة، 
والربعني هذا املو�سم )مقابل 27 خ�سارة(، وهو 
مو�سم  منذ  للفريق  النت�سارات  م��ن  ع��دد  اأع��ل��ى 

.2011-2010
ك��ان��ت جمنونة  امل��ب��اراة  ان نهاية  وق���ال ط��وم��ا���س 

)...( لكننا حافظنا على رباطة جاأ�سنا .
حقق و�سيف املو�سم املا�سي وبطل 2015 غولدن 
العا�سر تواليا، بتفوقه على  �ستايت ووريرز فوزه 
هيو�سنت روكت�س للمرة الثانية خالل اأربعة اأيام، 

وذلك بنتيجة 98-107.
وك����ان غ���ول���دن ���س��ت��اي��ت فاز 
الثالثاء  ه��ي��و���س��نت  ع��ل��ى 

.106-113
واجلمعة، بدا ان الأخر 
ان  ال  للثاأر،  طريقه  يف 
فر�س  ال���و����س���ي���ف 
اي�������ق�������اع�������ه 

ودفاعه ال�سلب يف الربع الرابع، واأرغم هيو�سنت 
ع��ل��ى الك��ت��ف��اء ب�سلة واح����دة )ن��ق��ط��ت��ان( يف �سبع 
دق���ائ���ق. و���س��ن��ع غ��ول��دن ���س��ت��اي��ت ال���ف���ارق يف هذا 
رد،  دون  م��ن  متتالية  نقطة   12 بتحقيق  ال��رب��ع 
م��ن��ه��ا ع�����س��ر ن��ق��اط ���س��ج��ل��ه��ا لع���ب���ون ���س��ارك��وا يف 
و�سجل  البدلء.  بعد دخولهم عن مقاعد  املباراة 
للفائز �ستيفن كوري 24 نقطة وكالي طوم�سون 
20 نقطة. وق��ال ك��وري بعد املباراة ان ال�سالبة 
ان  مو�سحا  ال��ف��ارق،  �سنعت  التي  ه��ي  الدفاعية 
كان  هيو�سنت  لع��ب��ي  على  �سعبة   امل��ب��اراة  جعل 
الهدف الأبرز لفريقه، ل�سيما منعهم من ت�سجيل 
100 ن��ق��ط��ة. وح��ق��ق غ��ول��دن �ستايت  اأك���رث م��ن 
 14 )مقابل  املو�سم  ه��ذا  وال�ستني  ال��ث��اين  ف��وزه 
خ�سارة فقط(، ووا�سل �سدارته للمنطقة الغربية 
متقدما على �سان انتونيو �سبرز الفائز اجلمعة 

على اأوكالهوما �سيتي ثاندر 95-100.
وغلى رغم خ�سارة فريقه، ال ان جنم اأوكالهوما 
را�سل و�ستربوك وا�سل اقرتابه الثابت من معادلة 
رقم الالعب ال�سطوري اأو�سكار روبرت�سون لأكرب 
امل��زدوج��ة ) تريبل دب��ل ( يف  ع��دد م��ن الثالثيات 
امل��و���س��م. و���س��ج��ل و���س��ت��ربوك اجل��م��ع��ة 32 نقطة 
حا�سمة،  مت���ري���رة  و12  م��ت��اب��ع��ة   15 وا����س���اف 
ليحقق ال� تريبل دبل  الرقم 39، وبات يف حاجة 
 )41( روبرت�سون  رق��م  ملعادلة  فقط  اثنتني  اىل 
الذي حققه يف مو�سم 1961-1962، علما انه 

يتبقى من املو�سم العادي �سبع مباريات.
ال�����س��خ�����س��ي، ح���ذر و�ستربوك  وع��ل��ى رغ���م ادائ�����ه 
البالي   ( النهائية  الأدوار  املهمة يف  ب��اأن  زم��الءه 
�ستكون  ليلة  ك��ل  ق��ائ��ال  �سهلة،  ت��ك��ون  ل��ن   ) اأوف 
م�سابهة وعليهم ان يكونوا م�ستعدين . اما لدى 
�سان انتونيو، فكان كاوهي لينارد البرز مع 28 

نقطة.
ال���ف���ري���ق الرج���ن���ت���ي���ن���ي مانو  وق�������ال جن����م 
كهذه  م��ب��اراة  اىل  حاجة  يف  كنا  جينوبيلي 
 30 ب�����س��ك��ل ج��ي��د ط����وال  ن��ل��ع��ب  )...( مل 
بطريقة  ولعبنا  ع��دن��ا،  ان��ن��ا  ال  دق��ي��ق��ة، 
ال��غ��رب��ي��ة، بات  امل��ن��ط��ق��ة  ه��ج��وم��ي��ة . ويف 
اىل  امل��ت��اأه��ل��ني  �سابع  غريزليز  ممفي�س 
اأ�سل ثمانية مقاعد  اأوف  )من  البالي 
مم��ك��ن��ة(، ب���ف���وزه اجل��م��ع��ة ع��ل��ى دال�����س 

مافريك�س 90-99.
التاأهل  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����س��ة  و���س��ت��ك��ون 
ت���راي���ل باليزرز  ب��ورت��الن��د  ب���ني  الخ�����رة 
38 هذا  م��ب��اراة وخ�سر   37 ف��از يف  ال���ذي 
اجلمعة  تكبد  ال��ذي  ناغت�س  ودنفر  املو�سم، 
خ�سارته ال� 40 )مقابل 35 ف��وزا( على يد 

ت�سارلوت هورنت�س 122-114.

جيم�ض يقود كليفالند لفوز بعد ثالث هزائم مواجهة جديدة بني فيدرر ونادال بنهائي ميامي 

ق���اد ال�����س��ن��غ��ايل ���س��ادي��و م��ان��ي��ه وال���ربازي���ل���ي فيليب 
دربي مر�سي�سايد   ليفربول اىل ح�سم  نادي  كوتينيو 
ايفرتون  غ��رمي��ه  على  ف���وزه  ب��ت��ك��رار   ،228 ال��رق��م 
3-1 ام�س على ملعب انفيلد رود ، يف افتتاح املرحلة 

الثالثني من الدوري النكليزي لكرة القدم.
وبفوزه الثالث يف اآخر اأربع مباريات، �سدد ليفربول 
وقت  يف  يحل  وال���ذي  ال��ث��اين  توتنهام  على  اخل��ن��اق 
لحق على برنلي، اذ ت�ساوى معه ب�59 نقطة، علما 

باأن توتنهام لعب مباراة اقل.
املت�سدر  ت�سل�سي  مع  اأي�سا  الفارق  ليفربول  وقل�س 
ي�ستقبل  اللندين  الفريق  ب��ان  علما  نقاط،   10 اىل 

كري�ستال بال�س يف وقت لحق كذلك.

الفوز  ه��دف  بت�سجيله  ال��ذه��اب  م��ب��اراة  وك��م��ا ح�سم 
ال�سنغايل  افتتح  القاتلة،  اللحظات  يف  )1-�سفر( 
�ساديو مانيه الت�سجيل لفريق املدرب الملاين يورغن 
كلوب، عندما ت�سلم الكرة من منت�سف امللعب و�سار 
بي�سراه  وي�����س��دد  املنطقة  ي��خ��رتق  ان  ق��ب��ل  ن��زه��ة  يف 
ال�سباين جويل  بعيدة عن متناول احلار�س  ار�سية 
روبلي�س )8(. ورفع مانيه ر�سيده اىل 13 هدفا و5 

متريرات حا�سمة يف الدوري هذا املو�سم.
فر�سة  كوتينيو  فيليب  ال��ربازي��ل��ي  اأه����در  وب��ع��دم��ا 
ب��ت�����س��دي��دة رائ���ع���ة ���س��ده��ا روبلي�س  ت��ع��زي��ز الأرق������ام 
واأبعدها املدافع فيل جاغيلكا براأ�سه عن خط املرمى 
)19(، عادل ايفرتون من ركنية تابعها املدافع ماتيو 

املو�سم  له هذا  اول مباراة  بنينغتون )22 عاما( يف 
مرمى  ع��ن  ق��ري��ب��ة  ار���س��ي��ة  بت�سديدة  معمعة،  ب��ع��د 
احلار�س البلجيكي �سيمون مينيوليه )28(. واأ�سبح 
ب��ن��ي��ن��غ��ت��ون خ��ام�����س لع���ب ي�����س��ج��ل ه��دف��ه الول يف 
الدوري خالل مباراة الدربي. ال ان كوتينيو عو�س 
فر�سته الأوىل �سريعا، وبكرة كال�سيكية لنجم و�سط 
الفريق الأحمر، اذ ت�سلم من منت�سف امللعب وتقدم 
وح��ي��دا ث��م ���س��دد ل��ول��ب��ي��ة يف امل��ق�����س الي�����س��ر ملرمى 

روبلي�س املتفرج )31(.
ث��وان م��ن دخ��ول��ه بديال  ال��ث��اين، وبعد  ال�سوط  ويف 
ملانيه، عزز البلجيكي ديفوك اوريغي ر�سيد ليفربول 
بت�سديدة �ساروخية من حافة املنطقة )60(. وهذا 

اأول ه��دف لأوري��غ��ي يف ال���دوري منذ كانون الول - 
دي�سمرب.

وبخ�سارته، يكون ايفرتون قد ف�سل بتحقيق الفوز يف 
 .1999 ال��دوري على ملعب انفيلد لول مرة منذ 
اول  لليفربول يفوز يف  م��درب  اأول  اأ�سبح كلوب  كما 

ثالث مباريات دربي  يف الدوري.
- ترتيب فرق ال�سدارة:

ت�سل�سي 69 نقطة من 28 مباراة  1-
توتنهام 59 من 28  2-

ليفربول 59 من 30  3-
مان�س�سرت �سيتي 57 من 28  4-

-5 مان�س�سرت يونايتد 52 من 27

ليفربول يح�صم الدربي بقيادة مانيه وموتينيو 

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  1181 ل�سنة 2017 اإيجارات    
اىل املحكوم عليها : عادل �سميم لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة )�س ذ م م( 

جمهول حمل القامة   -  
نعلمكم بان اللجنة الق�سائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها ٢٠١٧/3/١9 يف الدعوى 

املذكورة اعاله   ل�سالح /اأحمد علي ح�سن الزرعوين   بالزامكم : - 
١-باإخالء املدعي عليها من العقار املوؤجر املبني باأوراق الدعوى ، وبت�سليمه للمدعي خاليا 

من ال�سواغل 
املدة  اي��ج��ار ع��ن  ب��دل  ت���وؤدي للمدعي مبلغ )5٠٠٠٠ دره���م(  ب��ان  امل��دع��ي عليها  ب��ال��زام   -٢
٢٠١5/١١/٧ وحتى ٢٠١٧/٢/٧ وما ي�ستجد منه اإعتبارا من هذا التاريخ الخر وحتى تاريخ 

حتقق الخالء الفعلي بواقع )4٠٠٠٠ درهم( �سنويا 
ال�سيكات  قيمة  دره��م   )٢٠٠٠٠( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام   -3
املرجتع والذي ميثل بدل القيمة اليجارية بال�سافة لغرامة ارجتاع ال�سيكات مبلغ وقدره 

)١٠٠٠( درهم
املياه  اإ�ستهالك  م�ستحقات  قيمة  من  ذم��ة  ب��راءة  �سهادة  بتقدمي  عليها  املدعي  ب��ال��زام   -4

والكهرباء ، والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف.  
وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل ١5 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن واإل �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  638 ل�سنة 2017 اإيجارات    
اىل املحكوم عليها : اإبراهيم قا�سم خلدمات تنظيف املباين )�س ذ م م (  

جمهول حمل القامة   -  
نعلمكم بان اللجنة الق�سائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها ٢٠١٧/3/١9 يف الدعوى 

املذكورة اعاله   ل�سالح /اأحمد علي ح�سن الزرعوين   بالزامكم : - 
١-باإخالء املدعي عليها من العقار املوؤجر املبني باأوراق الدعوى ، وبت�سليمه للمدعي خاليا 

من ال�سواغل 
املدة  اي��ج��ار ع��ن  ب��دل  ت���وؤدي للمدعي مبلغ )١95٠٠ دره���م(  ب��ان  امل��دع��ي عليها  ب��ال��زام   -٢
٢٠١٦/8/9 وحتى ٢٠١٧/١/١5 وما ي�ستجد منه اإعتبارا من هذا التاريخ الخر وحتى تاريخ 

حتقق الخالء الفعلي بواقع )45٠٠٠ درهم( �سنويا 
ال�سيكات  قيمة  دره��م   )33٧5٠( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام   -3
املرجتع والذي ميثل بدل القيمة اليجارية بال�سافة لغرامة ارجتاع ال�سيكات مبلغ وقدره 

)١5٠٠( درهم
املياه  اإ�ستهالك  م�ستحقات  قيمة  من  ذم��ة  ب��راءة  �سهادة  بتقدمي  عليها  املدعي  ب��ال��زام   -4

والكهرباء ، والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف.  
وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل ١5 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن واإل �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/01663/2017 جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات دبي    
اىل املحكوم عليه : عبداهلل احمد يو�سف علي ال�سايغ 

)جمهول حمل القامة(  
نعلمكم بان اللجنة الق�سائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها ٢٠١٧/3/٢٧ يف 

الدعوى املذكورة اعاله  ل�سالح /مي للعقارات )�س ذ م م ( بالتايل : - 
 اول - الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من �سواغلها
ثانيا - الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية متاأخرات بدل اليجار مبلغ وقدره 
من  ي�ستجد  م��ا  م��ع   ٢٠١٧/٢/١5 اىل   ٢٠١٦/9/١ م��ن  للفرتة  دره��م   )43.5٦٠(
 قيمة ايجارية وذلك حتى تاريخ الخالء التام بواقع اجرة �سنوية 95.٠٠٠ درهم

ثالثا - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف.  
ال  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  قد  احلكم  ه��ذا  ك��ان  ومل��ا 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل ١5 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
       اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر 

يف  اللتما�ض  49 ل�سنة  2017  التما�ض   
اىل املدعى عليه : ب�سام عبدالكرمي فار�س نوفل

جمهول حمل الإقامة  
مبا اإن املدعية : موؤ�س�سة عبدالعزيز املاجد 

بطلب  املركز  اأم��ام  اإي��ج��ارات   ٢٠١٧ ل�سنة   49 اللتما�س  �سدكم  اقامت  قد 
الزامكم تعديل احلكم امللتنم�س فيه رقم ٢٠١4/٦8٦٢ والق�ساء بان تدفعوا 
لها مبلغ 3٠٠٠٠ درهم درهم قيمة اليجار للفرتة من ٢٠١3/4/٢5 وحتى 

٢٠١4/4/٢4 وما ي�ستجد حتى تاريخ اإخالء العني املوؤجرة. 
الربعاء    يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
املوافق ٢٠١٧/4/5 ال�ساعة 3.٠٠م امام اللجنة الق�سائية )الثامنة( بالدائرة 
لنظر  والأم��الك  الأرا�سي  دائ��رة  مببنى  املركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية 
اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر.  الدعوى، وقد 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

وم�ستندات
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  33883  تاريخ الإيداع ١١/٢٢/١999 

 ٢٠٠١/١٠/٢9  رقم الت�سجيل ٢9٢١9  تاريخ الت�سجيل 
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

العالمة التجارية 
       

 رقم النتقال ٢ 
ا�سم املالك املتنازل الدكتور. اجننر ات�س. �سي. اف. بور�س اكتينجي�سل�سافت

 ا�سم املالك املتنازل له بور�س زوي�س�سينهولدينج جي ام بي ات�س. 
 مهنة املالك املتنازل له �سناعة وجتارة 

 جن�سية املالك املتنازل له اأملانيا   
العنوان بور�سبالتز ١ ، 

 ٧٠435  �ستوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية 3٠/١١/٢٠٠9 

اأو  اأو اجلوي  اأجهزة النقل الربي  ، بالتحديد الدراجات البخارية والدراجات الهوائية ؛  املنتجات املركبات 
 املائي ؛ قطع غيار مركبات النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي الواقعة بالفئة )١٢( . 

 الفئة ١٢ 
 رقم الإ�سدار ال�سابق 8٧ 

 تاريخ الإ�سدار ال�سابق 3٠/٧/٢٠٠9 
 تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل  
 تاريخ انتهاء احلماية ١١/٢٢/٢٠١9 

 *  مالحظات  
 رقم الي�سال  

 تاريخ الي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  33884  تاريخ الإيداع ١١/٢٢/١999 

 ٢٠٠١/١١/٢٦  رقم الت�سجيل ٢98١١  تاريخ الت�سجيل 
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

العالمة التجارية
          

 رقم النتقال 3 
 ا�سم املالك املتنازل الدكتور. اجننر ات�س. �سي. اف. بور�س جي ام بي ات�س 

 ا�سم املالك املتنازل له بور�س فنفتي فرموجين�سفروالتوجن ايه جي 
 مهنة املالك املتنازل له �سناعة وجتارة 

 جن�سية املالك املتنازل له اأملانيا   
العنوان بور�سبالتز ١، 

 ٧٠435  �ستوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية ٢٠١٠/١٠/١3 

ومر�سات  ال�سيارات  وط��رازات   ، خا�سة  بها  املطلية  اأو  منها  امل�سنوعة  وال�سلع  و�سبائكها  النفي�سة  املعادن  املنتجات 
العطور والولعات ؛ جموهرات الأحجار الكرمية ؛ تقليد املجوهرات والأحجار الكرمية ؛ ال�ساعات وغرها من 

اأدوات قيا�س الوقت ؛ �سال�سل املفاتيح ، الدبابي�س ، دبابي�س ربطة العنق ، اأزرار اأكمام القم�سان .
 الفئة ١4 

 رقم الإ�سدار ال�سابق 8٧ 
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باإ�ستاد  ال��ي��وم  ع�سر  بعد  ت�ستاأنف 
���س��ل��ط��ان ب���ن زاي�����د مب��ق��ر الحت����اد 
للموؤ�س�سات  ال����ع����ام  ال���ري���ا����س���ي 
مباريات  ظ��ب��ي  اأب����و  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
بطولة دوري املوؤ�س�سات لكرة القدم 
يف اأبو ظبي ،والتي تختتم يوم 25 
جولة  تفتتح  حيث  احل���ايل  اأب��ري��ل 

اليوم بلقاء يجمع بني فريق هيئة 
الذي  ظبي  اأب��و  يف  والكهرباء  املياه 
 14 بر�سيد  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يحتل 
لتنمية  الإم����ارات  فريق  م��ع  نقطة 
املركز  يحتل  ال��ذي  العمل  عالقات 
بفارق  نقطة   23 بر�سيد  الثالث 
اأه��داف من �سدارة فريق �ساعد   3

بنف�س  الو�سيف  املرورية  لالأنظمة 
ي��اأم��ل فيها  وال��ت��ي  ال��ن��ق��اط  ر�سيد 
فريق تنمية عالقات العمل للبقاء 
لفريق  م�����ط�����اردا  ح���ظ���وظ���ه  ع���ل���ى 
للجامعات  ال���ري���ا����س���ي  الحت��������اد 
 28 ب��ر���س��ي��د  للم�سابقة  امل��ت�����س��در 
ال�ساد�سة  يف  يخو�س  وال��ذي  نقطة 

و40 دقيقة من م�ساء اليوم بنف�س 
فريق  اأم���ام  الثانية  امل��ب��اراة  امللعب 
الذي  القت�سادية  املناطق  موؤ�س�سة 
بر�سيد  اخل���ام�������س  امل���رك���ز  ي��ح��ت��ل 
لفريق  امل���ب���اراة  وت��ع��ت��رب  ن��ق��اط   8
احت����اد اجل��ام��ع��ات م��ه��م��ة يف نطاق 
فريق  مل��الق��اة  اجل��ي��دة  ا�ستعداداته 

الو�سيف  املرورية  لالأنظمة  �ساعد 
11اأبريل  ي��وم  نقطة   23 بر�سيد 
والتي  امل�����س��اب��ق��ة  ن��ف�����س  احل����ايل يف 
���س��ت��ح��دد ب�����س��ك��ل ك��ب��ر م�����س��ار لقب 
املو�سم  ل��ه��ذا  ال���ع���ام  ال������دوري  درع 
ل��ت��ل��ك امل�����س��اب��ق��ة ال���ت���ي ت��ع��ت��رب من 
الريا�سي  ب��ط��ولت الحت���اد  اأع���رق 

ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات ال������ذي اق������رتب من 
برئا�سة  ال��ث��ال��ث  ب��ع��ق��ده  الح��ت��ف��ال 
���س��ي��ف ب���ن اأح���م���د ال��ه��ام��ل��ي ال���ذي 
اأخر  يف  الحت���اد  تاأ�سي�س  يف  �ساهم 
دائرة  ف��ري��ق  يف  لع��ب��ا  ال�سبعينات 
ورئي�سا  وموؤ�س�سا  اآنذاك  امل�سرتيات 

لالحتاد بالتزكية.

مب���ارات���ان يف بط��ول���ة دوري م���وؤ�ص����صات 
اأب���وظب���ي للك�����رة

ي�سارك جمل�س دبي الريا�سي وجائزة حممد بن را�سد 
اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي يف الدورة اخلام�سة ع�سرة 
من معر�س وموؤمتر �سبورت اأكورد الريا�سي الدويل 
خالل  الدمناركية  اآرخ��و���س  مدينة  ت�ست�سيفه  ال��ذي 
الفرتة من اليوم اإىل 7 اأبريل اجلاري مب�ساركة املئات 
الريا�سية  والحت���ادات  الأوملبية  اللجان  اأع�ساء  من 
الوطنية  الريا�سية  والحت���ادات  واملنظمات  الدولية 

وال�سركات العاملة يف القطاع الريا�سي.
عام  اأمني  حارب  �سعيد  �سعادة  امل�سارك  الوفد  يرتاأ�س 
�سالح  ع�سويته  يف  ي�سم  و  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي  جمل�س 
جلنة  ومن�سق  الب�سرية  امل���وارد  ق�سم  مدير  امل��رزوق��ي 
الت�����س��ال وال��ت�����س��وي��ق يف ج��ائ��زة حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
املدين مدير  �سبيل  وغ��ازي  الريا�سي  لالإبداع  مكتوم 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  يف  الريا�سية  ال�سياحة  ق�سم 
الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإدارة  م���ن  حم��م��د  ورا����س���د  و 

باملجل�س.
بن  حممد  و”جائزة  الريا�سي  دبي  جمل�س  وي�سارك 
راعيني  بو�سفهما  الريا�سي  اآل مكتوم لالإبداع  را�سد 
ذهبيني للدورة احلالية من موؤمتر ومعر�س �سبورت 

اأكورد.
ومبوجب هذه الرعاية �سيتم توزيع الن�سخة اجلديدة 
اأ�سدره  ال��ذي  بدبي  الريا�سية  الفعاليات  دليل  م��ن 
الفعاليات  وتفا�سيل  على معلومات  ويحتوي  املجل�س 
الريا�سية التي تنظم يف دبي خالل الفرتة من 2017 
�سمن  امل��وؤمت��ر  يف  امل�ساركني  جميع  على   2021 اإىل 
اأي�سا احلقيبة  احلقيبة الر�سمية باملوؤمتر التي ت�سم 
املطوية اخلا�سة باجلائزة التي ت�ستمل على معلومات 
عن فئاتها وحمور التناف�س واآليات الت�سجيل ومواقع 

التوا�سل باللغات العربية والجنليزية والفرن�سية.
املطبوعات  اجل��ائ��زة  و���س��ع��ار  املجل�س  �سعار  و�سيزين 
واملوقع  الر�سمية  واملن�سة  باملوؤمتر  الر�سمية اخلا�سة 
اللكرتوين ومناذج املرا�سالت والن�سرات اللكرتونية 
والأماكن الرئي�سية يف مقر املعر�س واملوؤمتر ب�سفتهما 

راعيني ذهبيني.
يكون  اأن  واجل���ائ���زة  للمجل�س  ال��رع��اي��ة  ه���ذه  وت��ت��ي��ح 
من  ميكن  باملعر�س  مميز  مكان  يف  كبر  جناح  لهما 
وكبار  الدولية  الريا�سية  القيادات  ا�ست�سافة  خالله 

ال�سخ�سيات الزائرة للمعر�س.
وق����ال ���س��ع��ادة ���س��ع��ي��د ح����ارب اأم����ني ع���ام جم��ل�����س دبي 
الريا�سي: تاأتي الرعاية الذهبية للمجل�س واجلائزة 

دبي  جمل�س  بني  تربط  التي  املميزة  للعالقة  تعزيزا 
الريا�سي واإدارة معر�س وموؤمتر �سبورت اأكورد.. حيث 
�سبق للمجل�س اأن ا�ست�ساف فعاليات �سبورت اأكورد عام 
2010 لت�سبح دبي اأول مدينة عربية و�سرق اأو�سطية 
ت�ست�سيف املوؤمتر حتى الآن .. وليزال العامل يتذكر 
اقيمت  التي   2010 عام  ن�سخة  العجاب  من  بكثر 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وح�سور  برعاية  بدبي 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي  رعاه اهلل  و �سهدت م�ساركة اأكرث 
من 1500 �سخ�س من العاملني يف القطاع الريا�سي 
الأوملبية  اللجنة  رئي�س  راأ���س��ه��م  وع��ل��ى  ال��ع��امل  ح��ول 

الدولية والأمني العام ال�سابق لالأمم املتحدة.
لنا  تتيح  الريا�سي:  دب��ي  ع��ام جمل�س  اأم��ني  واأ���س��اف 
الفر�سة  اأك��ورد  �سبورت  وموؤمتر  معر�س  يف  امل�ساركة 
و�سناع  الريا�سية  ال��ق��ي��ادات  م��ع  ق��رب  ع��ن  لاللتقاء 
ال��ق��رار يف ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���س��ي ال��ع��امل��ي ك��ون��ه يعد اأهم 
اللقاء  من  متكننا  التي  الدولية  الريا�سية  املن�سات 
العالقات  تعزيز  �سبل  وب��ح��ث  معهم  ال��ت��ح��اور  و  بهم 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني ال��ط��رف��ني وال��ت��ب��اح��ث م��ع��ه��م مبا�سرة 
اأه���م ال��ق�����س��اي��ات ال��ت��ي ت��ه��دف ل��الرت��ق��اء بالقطاع  يف 
احلافلة  الريا�سية  الأجندة  وتعزيز  املحلي  الريا�سي 
لدبي باملزيد من الفعاليات والأحداث الدولية املميزة 
اإىل جانب عر�س اإجنازات القطاع الريا�سي والتطور 
ال��ذي متر به دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة  الهائل 
عموما ودبي خ�سو�سا يف جميع املجالت بف�سل دعم 

القيادة الر�سيدة.
الزوار  ل�ستقبال  للمجل�س  مميز  جناح  ت�سييد  مت  و 
وع��ر���س ���س��ور واأف����الم ع��ن الأن�����س��ط��ة ال��ت��ي ينظمها 
عن  املتنوعة  امل��ط��ب��وع��ات  وت��وزي��ع  واجل��ائ��زة  املجل�س 
الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  دل��ي��ل  مقدمتها  ويف  امل��ج��ل�����س 
الدليل  و   2021-2017 ال���ف���رتة  خ���الل  دب���ي  يف 
بن  حممد  “جائزة  م��ن  التا�سعة  ل��ل��دورة  التعريفي 
القيادات  ول��ق��اء  الريا�سي  ل��الإب��داع  مكتوم  اآل  را���س��د 
الدولية  الريا�سية  الحت����ادات  يف  ال��ق��رار  �سانعي  و 

واملوؤ�س�سات الريا�سية العاملية.
وي�سارك وفد املجل�س واجلائزة يف الندوات واجلل�سات 
التي تقام اأثناء اأيام احلدث وتعر�س فيها اأهم التجارب 
الناجحة يف عامل الريا�سة وارتباط الريا�سة بالتنمية 
توحيد  وكيفية  العامل  يف  تواجهها  التي  والتحديات 

اجلهود للتغلب على تلك التحديات.

فاطمة  ال�سيخة  �سمو  لبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  وجهت 
ال�سكر   2017 ال�����س��ي��دات  ل��رم��اي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
ام الم��ارات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  والعرفان اىل 
رئي�سة الحتاد الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة ملكرمتها 
الغالية ورعايتها الكرمية ودعمها للبطولة الأ�سخم والأغلى 
يف العامل “ بطولة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك العاملية 
ان تنطلق  امل��ق��رر  م��ن  وال��ت��ي   ”2017 ال�����س��ي��دات  ل��رم��اي��ة 
من  ال�ساد�س  اخلمي�س  ي��وم  منها  الوىل  الن�سخة  مناف�سات 
ال��ع��ني للفرو�سية  ن���ادي  م��ي��ادي��ن  ع��ل��ى  اب��ري��ل اجل����اري  �سهر 
من   13 حتى  وت�ستمر  العني  مبدينة  واجل��ول��ف  وال��رم��اي��ة 

ال�سهر نف�سه .
املنظمة  اللجنة  الذي عقدته  ال�سحفي  املوؤمتر  ذلك يف  جاء 
العليا للبطولة بح�سور اللواء د. اأحمد نا�سر الري�سي رئي�س 
رئي�س  ن��ائ��ب  العو�سي  اأح��م��د  ورب��ي��ع  العليا  املنظمة  اللجنة 
اللجنة  رئي�س  الكمايل  اهلل  وعبد  للرماية  الم����ارات  احت��اد 
املنظمة املحلية وجمدي اخلويل ممثل نادي العني للفرو�سية 
هيلي  لفندق  العام  املدير  ع��ادل  وعمرو  واجلولف  والرماية 

ريحان روتانا العني املقر الر�سمي للبطولة .
نا�سر  احمد  د.  اللواء  األقاها  بكلمة  ا�ستهل  املوؤمتر قد  وكان 
الري�سي عدد فيها مكارم ام المارات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
البي�ساء  اأياديها  الوطن لتمتد  مبارك والتي جتاوزت حدود 
�سمو  بطولة  ان  ..وق����ال  عليهن  لتحنو  ال��ع��امل  ���س��ي��دات  اىل 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك العاملية لرماية ال�سيدات تعك�س 
الهتمام الكبر وامل�ستمر الذي توليه دولة المارات وقيادتها 
الر�سيدة للمراأة ..م�سرا اىل ان الدور البارز لأم المارات يف 
دعم ومتكني املراأة الماراتية منذ قيام احتاد المارات وحتى 
واملراتب يف  املنا�سب  ارفع  تتبواأ  امل��راأة الماراتية  اليوم جعل 

�ستى املجالت.
والقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  الأو���س��م��ة  اىل  ال��ري�����س��ي  ال���ل���واء  واأ����س���ار 
والعاملية العديدة التي ح�سلت عليها �سمو اأم المارات تقديراً 
املراأة يف دولة الإمارات  املتنوعة خلدمة  جلهودها وملبادراتها 
كانت  ع��ام حيث  ب�سكل  العامل  امل��راأة يف  ب�سكل خا�س وخدمة 
الدولة،  امل��راأة يف  الكبر على م�سرة  الأث��ر  �سموها  مل��ب��ادرات 
وح�سول �سموها على جائزة رئي�س اللجنة الوملبية الدولية 
اأطلقت  حيث  ل�سموها،  ودوؤوب  طويل  عمل  نتاج  اإل  ه��و  م��ا 
�سموها مبادرات اجتماعية وريا�سية و�سحية وثقافية عديدة 
عملت من خاللها على بناء قدرات املراأة، واأ�سبحت املراأة يف 
دولة الإمارات متار�س حقوقها ال�سخ�سية كاملة بجراأة ودون 
ت��ط��ور دورها  امل���راأة حيث  ال��دول��ة و���س��ع  .. وع���ززت  انتقا�س 
الإم����ارات يف  م��ا و�سع  الأخ���رة  ال�سنوات  ب�سكل كبر خ��الل 
مراتب متقدمة على اعتبارها رائدة يف حقوق املراأة بالوطن 
العربي واأ�سبحت املراأة الإماراتية بف�سل الدعم الذي ت�سهده 

من القيادة احلكيمة تلعب اأدوارا رئي�سية يف خمتلف املجالت 
ال�سيا�سية والقت�سادية واخلدمية والجتماعية والبيئية .

وقال “ من هذا املنطلق فان مكرمة اأم المارات �سمو ال�سيخة 
فاطمة بنت مبارك لفتيات العامل امنا تعك�س النظرة الثاقبة 
يف  وللريا�سة  ع��ام��ة  العاملية  للريا�سة  ل�سموها  وال�ساملة 
منطقتنا العربية وال�سيوية “ ..م�سرا اىل ان الفريق �سمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ 
الم��ك��ان��ي��ات لجناح  ك��اف��ة  بت�سخر  وج���ه  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 
خاللها  من  لتعك�س  بها  تقام  التي  الماكن  كل  يف  البطولة 

الوجه احل�ساري لدولتنا الغالية .
العني  بال�سرح بدءا ببطولة  البطولة  الري�سي  اللواء  وتناول 
اآ�سيا انتهاء ببطولة مراك�س املغربية  بدولة الم��ارات ممثلة 
ممثلة اأفريقيا ومرورا مب�سر وايطاليا ممثلة اوروبا ..كا�سفا 
النقاب عن ان بطولة العام املقبل �ستكون اأو�سع انت�سارا حيث 

ت�سمل المريكيتني ومناطق اخرى من العامل .
وقال ان البداية �ستكون بالمارات حيث ت�سارك 100 رامية 
ميثلن 28 دولة يف خمتلف ال�سلحة م�سد�س وبندقية �سغط 
م�سر  جمهورية  اىل  البطولة  تنتقل  ث��م  والط��ب��اق  ال��ه��واء 
املرة  ولكن هذه  افريقيا  بالتزامن مع بطولة  لتقام  العربية 
اعتبارا  ال��ه��واء  �سغط  وامل�سد�س  البندقية  لرماية  �ستكون 
بولونيا  تنتقل اىل مدينة  2 مايو ثم  ابريل وحتى   24 من 
بايطاليا ممثلة اوروبا حيث حتت�سن م�سابقات رماية امل�سد�س 
وحتى  يوليو   6 من  الفرتة  خ��الل  الهواء  �سغط  والبندقية 
14 يوليو اما مناف�سات رماية الطباق ف�سوف تقام مبدينة 
تودي اليطالية خالل الفرتة من 21 وحتى 28 اغ�سط�س 
املغربية  العام يف مدينة مراك�س  ..وتختتم جولة هذا  املقبل 
حيث تقام بطولة الطباق هناك خالل الفرتة من 6 وحتى 
الفائزات خالل حفل ختامي  14 اكتوبر م�سرا اىل تكرمي 
نهاية  عقب  ابوظبي  يف  العاملة  واللجان  ال��رع��اة  جانب  اىل 

جولت الطواف.
وانتهز اللواء الري�سي الفر�سة لتوجيه ال�سكر والعرفان اإىل 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك على رعايتها الكرمية ودعم 
�سموها للبطولة ..كما �سكر جمل�س اأبو ظبي الريا�سي وعلى 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  راأ���س��ه 
لالأعمال اخلرية  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  موؤ�س�سة  اأمناء 
والإن�سانية رئي�س املجل�س واإىل �سمو ال�سيخ حممد بن خليفة 
اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي رئي�س نادي العني للفرو�سية 
والرماية واجلولف م�ست�سيف البطولة واإىل احتاد المارات 
فاطمة  ال�سيخة  واكادميية  العام  الن�سائي  والحت��اد  للرماية 
الراعية  ال�سركات  الن�سائية واىل كافة  للريا�سة  بنت مبارك 
ويف مقدمتها ال�سرقية لل�سيارات وفندق هيلي ريحان روتانا 
امنياته  لل�سفر وال�سياحة معربا عن  وتوب ديزاين ونرفانا 
النجاح  وللتنظيم  املناف�سات  يف  بالتوفيق  امل�ساركات  جلميع 

رئي�س  نائب  العو�سي  اأحمد  ربيع  ا�ساد  جانبه  من   . الباهر 
امل�سبوقة  وغ��ر  الغالية  باملكرمة  للرماية  الم����ارات  احت���اد 
التي تقدمها للعامل �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد 
باقامة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية 
هذه البطولة التي تعك�س الهمية البالغة التي توليها قيادتنا 
جميع  يف  رائ��ع��ة  مكا�سب  حققت  حتى  امل���راأة  لدعم  الر�سيدة 
با�سرتاتيجية  ق��ف��زت  �سموها  ان  العو�سي  وق���ال   . امل��ج��الت 
�سعادته  ..مبديا  املراتب  اأعلى  اىل  الم��ارات  امل��راأة يف  متكني 
باأن ت�سل مكارم �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ام المارات 
اخل�سو�س  وجه  على  والرماية  عامة  الريا�سي  القطاع  اىل 
اىل  والعرفان  ال�سكر  اي��ات  باأ�سمى  ال�سدد  ه��ذا  يف  ..وت��وج��ه 
�سموها على دعمها الالحمدود ومكارمها امل�ستمرة لي�س على 

�سعيد المارات فح�سب بل على �سعيد العامل اأجمع .
واأكد ان احتاد الرماية يقف اىل جانب اللجنة املنظمة العليا 
احلدث  لجن���اح  والب�سرية  الفنية  امكانياته  ك��اف��ة  وي�سخر 

وعك�س التطور احل�ساري والريا�سي لدولتنا الغالية .
واأكد عبداهلل الكمايل رئي�س اللجنة املنظمة املحلية لبطولة 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك العاملية لرماية ال�سيدات ان 
البطولة حتمل اأهدافا �سامية وعدة ر�سائل اىل العامل لتوؤكد 
ان دولة المارات رائدة و�سباقة يف مبادراتها يف كافة جوانب 

احلياة وجلميع انحاء العامل .
ونقل جمدي اخلويل ممثل نادي العني للفرو�سية والرماية 
نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  حت��ي��ات  واجل��ول��ف 
واأع�ساء  واجل��ول��ف  والرماية  للفرو�سية  العني  ن��ادي  رئي�س 
على  ال��ن��ادي  رئ��ي�����س  �سمو  ح��ر���س  ..م���وؤك���دا  الدارة  جمل�س 
ت�سخر كافة مرافق وامكانيات النادي لجناح البطولة التي 

حتمل ا�سم ام المارات ملا لها من مكانة يف قلوب اجلميع .
رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اىل  ال�سكر  ووج��ه 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد 
الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة على هذه 
العليا  املنظمة  اللجنة  اىل  ال�سكر  وج��ه  كما  العاملية  املكرمة 
الم���ارات  احت���اد  واىل  الري�سي  نا�سر  اح��م��د  ال��ل��واء  برئا�سة 
�سرف  ا�سناد  على  الريا�سي  ابوظبي  جمل�س  واىل  للرماية 

تنظيم البطولة بنادي العني .
واأعرب عمرو عادل مدير عام فندق هيلي ريحان روتانا مقر 
ال�سرتاتيجية  بال�سراكة  �سعادته  عن  امل�ساركة  الوفود  اقامة 
بداية  يف  العاملية  البطولة  ل��ه��ذه  م��ق��را  الفندق  ي��ك��ون  وب���اأن 
م��رح��ل��ة الن��ط��الق��ة م��ن��وه��ا ب���ان م��دي��ن��ة ال��ع��ني اع��ت��ادت على 

ا�ست�سافة اأكرب الحداث وخا�سة الريا�سية واجناحها .
واأكد اأن الفندق �سيبذل ق�سارى جهده لت�سهيل مهمة وراحة 
ال�سيوف منذ و�سولهم وحتى مغادرتهم لميان ا�سرة روتانا 

بان ال�سياحة الريا�سية خر ترويج لدولتنا الغالية .

دبي الريا�صي و جائزة حممد بن را�صد لالإبداع 
الريا�صي ي�صاركان معر�ض �صبورت اأكورد اليوم

بطولة ال�صيخة فاطمة العاملية لرماية ال�صيدات 
تنطلق اخلمي�ض يف العني 

م�سابقة  اىل  ب��ال��ع��ودة  ف��ي��اري��ال  اآم���ال  تبخرت 
اأوروبا للمرة الأوىل منذ مو�سم  اأبطال  دوري 
اأمام  اأر�سه  على  بخ�سارته   ،2009-2008
ايبار 2-3 يف املرحلة التا�سعة والع�سرين من 

الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
الغوا�سة  فريق  اأم���ام  قائمة  الفر�سة  وك��ان��ت 
ال�����س��ف��راء  لتقلي�س ال��ف��ارق ول���و م��وق��ت��ا عن 
الرابع الأخر  املركز  اأتلتيكو مدريد، �ساحب 
املوؤهل اىل دوري الأبطال، اإل اأنه مني بهزميته 
الثانية على التوايل والرابعة هذا املو�سم بني 

جماهره.
بهدف  متقدما  الأول  ال�سوط  فياريال  واأنهى 

لالإيطايل روبرتو �سوريانو �سجله يف الدقيقة 
الفوز  ف�سل يف حتقيق  ال��ذي  اي��ب��ار  لكن   ،18
خ��الل امل��راح��ل الأرب����ع الأخ����رة، ���س��رب بقوة 
ثالث  م�سيفه  �سباك  وه��ز  الثاين  ال�سوط  يف 
م��رات عرب ب��درو ليون )48 من ركلة جزاء( 
تاكا�سي  وال���ي���اب���اين   )54( ك��ي��ك��ي  وان��ري��ك��ي 
وح����اول ف��ي��اري��ال ال��ع��ودة اىل  اي��ن��وي )78(. 
ال��ل��ق��اء ل��ك��ن ال��ه��دف ال��ث��اين ل�����س��وري��ان��و جاء 
متاأخرا )89( ومل يكن كافيا لتجنيب فريقه 
ر�سيد  وجتمد  املو�سم.  هذا  ال�سابعة  هزميته 
اخلام�س  امل��رك��ز  يف  نقطة   48 عند  ف��ي��اري��ال 
�سو�سييداد  ري��ال  اأم��ام  الأه��داف  بفارق  موقتا 

 7 وب��ف��ارق  ليغاني�س،  م��ع  ال���ذي يلعب لح��ق��ا 
ال�سبت  يلعب  الذي  الرابع  اأتلتيكو  عن  نقاط 
اي�سا �سد م�سيفه ملقة. واأ�سبح من ال�سعب 
على فياريال اللحاق باملركز الرابع وحماولة 
اأوروب��ا للمرة الأوىل  اأبطال  التاأهل اىل دوري 
اىل  2008-2009 حني و�سل  منذ مو�سم 
اأر�سنال  ي��د  على  يخرج  اأن  قبل  النهائي  رب��ع 
الإن���ك���ل���ي���زي. يف امل���ق���اب���ل، اأ���س��ب��ح اي���ب���ار على 
ب��ع��د ارب����ع ن��ق��اط ف��ق��ط م���ن ف��ي��اري��ال بعدما 
لحقا،  ويلعب  نقطة.   44 اىل  ر�سيده  رف��ع 
يلتقي  اأن  على  بلباو،  اتلتيك  م��ع  او�سا�سونا 
الأحد ا�سبيلية مع �سبورتينغ خيخون، وريال 

مع  وفالن�سيا  الف��ي�����س،  م��ع  املت�سدر  م��دري��د 
ديبورتيفو لكورونيا، وغرناطة مع بر�سلونة 

حامل اللقب.
�سلتا فيغو  ب��ل��ق��اء  الإث���ن���ني  امل��رح��ل��ة  وت��خ��ت��ت��م 

ول�س باملا�س.
- ترتيب فرق ال�سدارة:

ريال مدريد 65 نقطة من 27 مباراة  1-
بر�سلونة 63 من 28  2-
ا�سبيلية 57 من 28  3-

اتلتيكو مدريد 55 من 28  4-
فياريال 48 من 29  5-

ريال �سو�سييداد 48 من 28

الهالل ال�صعودي يجدد للفرج اأربع �صنوات تبخر حظوظ فياريال بامل�صاركة يف دوري الأبطال 
اأعوام،   4 ال��دويل �سلمان الفرج  ال��دوري ال�سعودي لكرة القدم عقد لعب و�سطه  جدد الهالل مت�سدر 
اإجراءات  اإدارة النادي اأمت م�ساء اجلمعة  اأن جمل�س  بح�سب ما ذكر على موقعه الر�سمي. وذكر الهالل 
اأع��وام، حيث وقع �ساحب  اأربعة  ملدة  الفرج  �سلمان  القدم  لكرة  الأول  الهالل  جتديد عقد لعب فريق 
ال�سمو الأمر نواف بن �سعد رئي�س جمل�س اإدارة النادي.. مع الفرج جتديد عقده . واأحرز الفرج )28 
ال��دوري املحلي يف  ال�سعودي واجلزيرة الماراتي، لقب  اإىل الهلي  ا�سمه بالنتقال  ارتبط  الذي  عاما( 
كما دافع عن األوان املنتخب ال�سعودي  مو�سم 2011، بعدما بداأ م�سرته مع الفريق الأزرق يف 2008. 
ومل يعلن الطرفان التفا�سيل املادية للعقد، فيما اأ�سارت تقارير حملية عن  يف 32 مباراة منذ 2012. 
اتفاق الطرفني على منح الالعب 7 ماليني ريال �سعودي )1،86 مليون دولر امركي( عن كل مو�سم.  
وكتب الالعب يف ح�سابه على موقع تويرت ، احلمداهلل مع كيان وجمهور كهذا بالتاأكيد �سيكون خياري 

الأول هو الهالل، من ال�سعب اأن تقول وداعا لهذا املدرج ف�سكرا لكم .
وتابع �سكرا لخواين الالعبني م�سدر الثقة والدعم داخل امللعب، ولع�ساء ال�سرف املوؤثرين الذين كانوا 

دائما خر �سند لنا داخل امللعب وخارجه بعد اهلل .
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اأكد احتاد الإمارات للجوجيت�سو اأن بطولة اأبوظبي العاملية 
ملحرتيف اجلوجيت�سو والتي �ستعقد خالل الفرتة من 10 
وحتى 23 اإبريل اجلاري حتت رعاية كرمية من �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة جت�سد مكانة اأبوظبي 
للعبة  عاملي  ومقر  اجلوجيت�سو  لريا�سة  عاملية  كعا�سمة 
من  حتتية  بنية  و  عالية  تنظيمية  ق���درات  امتالكها  م��ع 
الطراز الأول لحت�سان فعاليات ريا�سية كهذه البطولة 
100 دولة  التي ت�ستقطب اآلف امل�ساركني من اكرث من 
اإدارة  امل��رزوق��ي مدير  ال��ع��امل. وق��ال حممد ح�سني  ح��ول 
الت�سويق واملحا�سبة يف احتاد الإمارات للجوجيت�سو واأحد 
املتحدثني الر�سميني با�سم بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف 
اجلوجيت�سو - يف حوار مع وكالة اأنباء الإمارات وام بهذه 
املنا�سبة - اإن الن�سخة التا�سعة من البطولة والتي �ستعقد يف 
اآيبيك اآرينا مبدينة زايد الريا�سية باأبوظبي �ست�ستقطب 

اأكرث من 7 الف لعب ولعبة بن�سبة زيادة ت�سل اىل 32 
املطرد  التطور  ..موؤكداً حجم  املا�سي  بالعام  مقارنة   %
الذي ت�سهده البطولة عاماً بعد عام من ناحية امل�ساركني 
 30 اأع��داده��م عن  تزيد  اأن  املتوقع  ال��ذي من  واحل�سور 
األ���ف م��ن حمبي ه��ذه ال��ري��ا���س��ة وه���واة ال��ري��ا���س��ة ب�سكل 
للرعاة  خيمة  الفعالية  ت�ساحب  اإذ  الرتفيه  وحمبي  عام 
والتي ت�سم من�سات ترويج خمتلفة لرعاة هذه الريا�سة. 
الفعاليات  واأك���رب  اأب���رز  م��ن  تعد  البطولة  ه��ذه  اأن  واأك���د 
التي ينظمها احتاد الإمارات للجوجيت�سو �سنويا وحققت 
تطوراً كبراً منذ اإطالق الن�سخة الأوىل يف عام 2009 
املناف�سات  يف  الريا�سيني  من  عدد  اأك��رب  م�ساركة  وت�سهد 
اأن  اأ�سبوعني متوا�سلني. واأ�ساف  التي ت�ستمر على مدار 

اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو تاأتي �سمن  بطولة 
اإطار روؤية القيادة الر�سيدة وتنفيذا ل�سرتاتيجية الحتاد 
���س��ع��ادة عبداملنعم  ب��رئ��ا���س��ة  اإدارت�����ه  امل��ع��ت��م��دة م��ن جمل�س 
والماراتي  الآ�سيوي  الحت��ادي��ن  رئي�س  الها�سمي  ال�سيد 

النائب الأول لرئي�س الحتاد الدويل للجوجيت�سو.
اإنه تزامناً  العام قال املرزوقي  وعن جديد البطولة هذا 
الدولة  ق��ي��ادة  اأطلقتها  ال��ت��ي  اخلر”  “عام  م��ب��ادرة  م��ع 
الأوىل  وللمرة  البطولة  ت�سهد  اجل��اري  العام  الر�سيدة 
الحتياجات  اإقامة مناف�سات خم�س�سة لذوي  العام  هذا 
رئي�سي من  وذل��ك كجزء  “ البارا جوجيت�سو”  اخلا�سة 
الإمارات  احت��اد  بها  ي�ساهم  التي  الجتماعية  امل�سوؤولية 
اأي�سا  ت��ت�����س��م��ن  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  واأ�����س����اف  ل��ل��ج��وج��ي�����س��ت��و. 

���س��راك��ات م��ع ع��دة ج��ه��ات للرتويج ع��ن م��ب��ادرات وطنية 
جانب  اىل  للطعام  الإم����ارات  وبنك  اأم��ان��ة  ج�سدك  مثل 
هام�س  على  تقام  واجتماعية  وفنية  ثقافية  عمل  ور���س 
�ستغطي موا�سيع هامة مثل اجلوجيت�سو  والتي  احلدث 
الجتماعية  وامل�����س��وؤول��ي��ة  والبيئة  الأخ��الق��ي��ة  وال��رتب��ي��ة 
هذه  اأن  على  بذلك  لتوؤكد  والتعليم  وال�سحة  والتغذية 
البطولة ل تقت�سر على ريا�سة اجلوجي�ستو واإمنا ت�سكل 
م��ن خمتلف  ���س��ام��ال وحم���ف���ًزا وم��ت��اًح��ا للجميع  ح��دًث��ا 
اأبوظبي  بطولة  فعاليات  اأب���رز  وع��ن  ال��ع��م��ري��ة.  ال��ف��ئ��ات 
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو اأو�سح املرزوقي اإن البطولة 
بعدما  للجوجيت�سو  اأبوظبي  مهرجان  تنظيم  �ست�سهد 
���س��ه��دت ن�سخة ال��ع��ام امل��ا���س��ي جن��اًح��ا م��ن��ق��ع ال��ن��ظ��ر اإذ 

 15 اإبريل اإىل ال�سبت   10 تنطلق فعالياته يوم الثنني 
العاملية  اأبوظبي  بطولة  اأن  اإىل  واأ���س��ار   .2017 اأب��ري��ل 
و17   16 يومي  اقامتها  واملزمع  للجوجيت�سو  لل�سغار 
النا�سئ من لعبي اجلوجيت�سو  للجيل  اأبريل خم�س�سة 
والذين �سيخو�سون مناف�سات يف �سالة متطورة وحديثة 
ع��ل��ى م�����دار ي���وم���ني م���ن اأج�����ل احل�������س���ول ع��ل��ى فر�سة 
-2016 مو�سم  خ��الل  ر�سيدهم  اإىل  النقاط  لإ�سافة 

خالل  لل�سغار  املخ�س�سة  الأن�سطة  اأن  واأك���د   .2017
الأ�سا�سية لريا�سة  بالقيم  اإىل تعريفهم  البطولة تهدف 
اجلوجيت�سو وهي ال�سجاعة والولء والحرتام واللتزام 
جيل  بناء  يف  “امل�ساهمة  �سعار  حت��ت  وذل��ك  والن�سباط 
الإم��ارات للجوجيت�سو حيث  اعتمده احتاد  الذي  قوي” 
اأف�سل الالعبني ال�سغار خالل  �سيقوم الحتاد مبراقبة 
البطولة من اأجل تقدمي الدعم الالزم لهم وت�سجيعهم 

والعمل على تطوير مهاراتهم.

•• اأبوظبي-الفجر:

العطية  ن����ا�����س����ر  ال����ق����ط����ري  اأح�����������رز  
وال������ربي������ط������اين ������س�����ام �����س����ان����درلن����د 
وال��ك��وي��ت��ي ف��ه��د امل�����س��ّل��م اأ����س���رع توقيت 
النارية  وال��دراج��ات  ال�سيارات  فئات  يف 
كوادز  ال���  ال��دف��ع  الرباعية  وال���دراج���ات 
امل�ساركون  اإج��ت��از  بعدما  ال��ت��وايل  على 
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة مب�سافة  امل��رح��ل��ة  م��رت��ني 
اأق��ي��م��ت يف  واّل��ت��ي  كيلومرتين  ح���واىل 
اأم�س  ال��دويل ظهرة  الفر�سان  منتجع 
اأبوظبي  رايل  اإن����ط����الق  م���ع  ال�����س��ب��ت 

ال�سحراوي املدعوم من ني�سان. 
لل�سيارات  الإن��ط��الق  �سارة  اأعطى  وق��د 
م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك اآل 
ن��ه��ي��ان وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة املعرفة 
ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  ورئي�س 
والريا�سة وحممد بن �سلّيم رئي�س نادي 

الإمارات لل�سيارات وموؤ�س�س الرايل.
الت�سيكي مارتن بروكوب  وجاء كل من 
وال���رو����س���ي فالدمير  ف�����ورد،  ب�����س��ي��ارة 
ال�سيارات  اأ���س��رع  ث��اين وث��ال��ث  ف��ازل��ي��ف 
بعد العطية ب�سيارته تويوتا هايلوك�س. 
القا�سمي من فريق  ال�سيخ خالد  وجاء 
املركز  يف  ال�سيارات  ل�سباقات  اأبوظبي 
ال�ساد�س يف اأول جتربه له ب�سيارة بيجو 
اجلديدة 3008 دي كي اآر.  وجاء كل 
م��ن ال��ف��رن�����س��ي اأن���ت���وان م��ي��و م��ن فريق 
كوانتانيال  بالو  والت�سيلي  اأم(  تي  )كي 
الثاين  امل���رك���زي���ن  يف  )ه���ا����س���ك���ف���ارن���ا( 
والثالث على التوايل يف فئة الدراجات 
النارية بعد �سام �ساندرلند على دراجة 
يل  اأو���س��ي  وج���اء  امل�سنعية.  اأم  ت��ي  ك��ي 
�ستيفنز بدراجة كي تي اأم 500 اإي اأك�س 
دراجته  ول��ك��ن  ال�����س��اد���س  امل��رك��ز  �سي يف 
للدراجات  العامل  لبطولة  موؤهلة  غر 
امل�سّلم  ف��د  وج���اء    .)FIM( ال��ن��اري��ة 
فاز  ال���ذي  ي��ام��اه��ا،  الرباعية  ب��دراج��ت��ه 
ب��رايل دب��ي ال�سحراوي يف فئة  م��وؤخ��راً 
الدراجات الرباعية )الكوادز(، مت�سدراً 
ب� 4.8 ثانية على الهولندي كيز كولن، 
وجاء األك�سز هرناندز بون�س من برو 

يف املركز الثالث يف هذه الفئة. 
�سيعمل  الآن  اجلميع  �سلّيم:  ب��ن  وق��ال 
كيد واحدة خالل الأيام اخلم�سة املقبلة. 
ل��ق��د مت ع��ق��د الإج��ت��م��اع ال��ت��وج��ي��ه��ي يف 
ومرة  ال�سباح،  ه��ذا  يا�س  مر�سى  حلبة 
ج���دي���دة اأك����د ف��ري��ق��ن��ا ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي على 
اأهمية ال�سالمة والت�سرف اجلّيد خالل 
الرايل، حيث اأننا نتجه اإىل عمق بع�س 
يف  ال�سحراوية  الت�ساري�س  اأجمل  من 
25 دراجة نارية و14 دراجة  العامل«. 
ك��وادز و35 �سيارة  نارية رباعية الدفع 
الثنائي  وُمنح  الإن��ط��الق،  �سارة  اأخ��ذت 
الهولندي كيز كولني ورودولف �سيربز 
م��ن غ��وان��ت��ام��ال يف فئة ال��� ك���واد �سرف 
الإنطالقة يف البداية، مع اإعتماد اإدارة 
ال�����رايل ن��ظ��ام اإن���ط���الق امل��ت�����س��اب��ق��ني يف 
الدراج  اأّن  العلم  مع  املعاك�س،  الرتتيب 
نال  البلو�سي  حممد  الإم��ارات��ي  املحلي 
خط  ع��ن��د  دراج  اأول  ي���ك���ون  اأن  ����س���رف 
الإن��ط��الق خلف مقود دراج��ت��ه كيه تي 
بابلو  على  متقدًما  اأبوظبي  لفريق  اأم 

كوينتانيال يف حفل الإنطالق. 
املر  حممد  اإ�سمي  ورود  من  وبالرغم 
امل�ساركني،  لئحة  على  املهندي  وخالد 
اإّل اأنهما مل ي�ساركا يف احلدث، يف وقت 

الأ���س��ن��ان المركي  ���س��ي�����س��ارك ط��ب��ي��ب 
الفئة  دب���ي يف  امل��ق��ي��م يف  م��اي��ك زي��غ��ل��ر 
ال��وط��ن��ي��ة ب��ع��دم��ا مل جت��ت��ز ���س��ي��ارت��ه ال� 
ت��وي��وت��ا ب�����رادو ال��ف��ح�����س ال��ف��ن��ي اّل���ذي 
الدولية.  اجلولة  يف  ي�سارك  اأن  يخوله 
املالكي في�سارك يف  اأحمد  اأما ال�سعودي 
بعدما  ال��� تي2  م��ن  ب���دًل  ال��� تي1  فئة 
الدويل  دب��ي  وب��اخ��ا  رو�سيا  باخا  خا�س 
���س��م��ن ه����ذه ال��ف��ئ��ة، وذل�����ك ب��ع��د ق���رار 
ال�  �سيارته  بت�سنيف  الفني  الفاح�س 
ال� تي1  � ماك�س �سمن فئة  اإي�سوزو دي 

كما تن�س القوانني. 
ال� تبي2   وت�سارك �سمن مناف�سات فئة 
���س��ب��ع ����س���ي���ارات، ح��ي��ث ك���ان الأ����س���رع يف 
ال�سعودي  ال�ّسائق  التمهيدية  املرحلة 
لند  ت��وي��وت��ا  ���س��ي��ارة  يف  �سعيدان  يا�سر 
ك������روزر ب���ف���ارق 10 ث�����واين ف��ق��ط عن 
بالهلي.  م��ن�����س��ور  الإم����ارات����ي  ال�����س��ائ��ق 
واأنهى املدافع عن لقب تي 2 يف بطولة 
ال�سحراوية  ل��ل��رال��ي��ات  ال���ع���امل  ك���اأ����س 
ال�سباق  املت�سابق عادل ح�سني   )FIA(

بفارق ثواين ب�سيارته ني�سان باترول. 
ال�سحراوي  ظ��ب��ي  اأب�����و  رايل  وُي����ق����ام 
زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  ب��رع��اي��ة 
منطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان،  اآل 
ال���ظ���ف���رة، ك��م��ا ي��ح��ظ��ى ال������رايل بدعم 
ومن  الظفرة،  منطقة  بلدية  من  كبر 
كل من بلدية اأبوظبي، القوات امل�سلحة 
لدولة الإمارات العربية املتحدة، �سرطة 
الوطني،  الإ���س��ع��اف  اأب��وظ��ب��ي، خ��دم��ات 

ح��ل��ب��ة م��ر���س��ى ي���ا����س، اأدن�������وك، طران 
اأب��وظ��ب��ي، م��ي��اه ال��ع��ني، ت��دوي��ر ���� مركز 
روتانا  فنادق  اأبوظبي،  النفايات،  اإدارة 
ي��ا���س، منتجع ق�سر  � ج��زي��رة  و���س��ن��رتو 

ال�سراب وحلبة الفر�سان. 
اليوم )الأحد( تنطلق املناف�سات الفعلية 
الأوىل من  امل��رح��ل��ة  م��ع  ال�����س��ح��راء  يف 
اأ�سل 5 مراحل  اإنتقائية وتبلغ م�سافتها 
276،59 كيلومرًتا بني نقطة البداية 
ونقطة  اأبوظبي،  جنوب  عرجان،  �سرق 
النهاية اإىل �سمال حميم لإجتياز طريق 
املخ�س�سة  التجمع  واح��ة  حتى  الو�سل 

لإ�ست�سافة الفرق بعد يوم طويل و�ساق 
من  بالقرب  تقع  واّلتي  املناف�سات،  من 
م��ن��ت��ج��ع ق�����س��ر ال�����س��راب ال��ن��ائ��ي، على 
م��ق��رب��ة م���ن ����س���ح���راء ال���رب���ع اخل���ايل 

واحلدود ال�سعودية

 – ــراوي  ــح ــش ــ� ال اأبــوظــبــي  رايل 
نهاية  مــع  املــوؤقــت  الــعــام  الرتتيب 
ـ  )ال�شبت(  التمهيدية  املرحلة 

ترتيب غري ر�شمي
فئة ال�سيارات

نا�سر بن �سالح العطية )قطر(  -   .1

تويوتا   - )ف���رن�������س���ا(  ب���وم���ي���ل  م���اث���ي���و 
 1min اأوف���������ردراي���������ف  ه���اي���ل���وك�������س 

46.7sec
يان   - )ت�سيكيا(   ب��روك��وب  م��ارت��ن   .2
اأف150  ف���ورد   - )ت�سيكيا(  ت��وم��ان��ك 

  1min 51.1sec اإيفو
)رو���س��ي��ا(/ فا�سيلييف  ف��الدمي��ر   .3

كون�سطنطني زيلت�سوف )رو�سيا(/ميني 
1min 51.6sec  اأول4 راي�سينغ

4. حممد اأبو عي�سى )قطر(  - كزافييه 
اأول4  م��ي��ن��ي   - )ف���رن�������س���ا(  ب��ان�����س��ري 

  1min 51.7sec راي�سينغ

)بولندا(/�سيمون  دوم����زال  اآرون   .5
)بولندا(/تويوتا  غ��و���س��ب��ودارك��زي��ك 
 1minاأوفردرايف ه���اي���ل���وك�������س 

52.7sec
ال���ق���ا����س���م���ي  ف���ي�������س���ل  ب������ن  6.خالد 
الكندي)الإمارات(/ )الإمارات(/خالد 

 1min اآر  ك��ي��ه  دي   3008 ب��ي��ج��و 
52.8sec

خوان   - )ت�سيلي(  غار�سز  ه��رن��ان   .7
راجنر                        ف��ورد  )ت�سيلي(  لترات�س  بابلو 

  1min 53.2sec
اأندريا�س   - )اأملانيا(   �ستيفان �سوت   .8

راي�سينغ                  اأول4  - ميني  )اأملانيا(   �سولز 
  1min 54.2sec

)ت�سيكيا(   زاب��ل��ي��ت��ال  م��رو���س��الف   .8
- م����اري����ك ����س���ي���ك���ورا )����س���ل���وف���اك���ي���ا( - 
 1min  7 اإي�����ف�����و       اإت�س3  ه���ام���ر 

54.2sec
)اأمل����������اين(  �������س������رودر  ج�����ورغ�����ن   .10
ني�سان  )اأمل��اين(  �سرويدر  ماك�سيميليان 

1min 55.3sec   نافارا

  فئة الدراجات النارية
1. �سام �سندرلند )بريطانيا( كيه تي اأم 
1min 47.5sec         450 رايل

اأن����ط����وان م��ي��و )ف��رن�����س��ا( ك��ي��ه تي   .2
 1min رايل              450 اأم 

48.1sec
)ت�سيلي(  ك���وي���ن���ت���ان���ي���ال  ب���اب���ل���و   .3
 1min رايل        450 ه��و���س��ك��ف��ارن��ا 

  50.2sec
4. ماتيا�س وولكرن )النم�سا( كيه تي اأم 

1min 50.6sec       450 رايل
)فرن�سا(  ري��ن��ي��ه  األ��ي��ك�����س��ن��در  ب��ي��ار   .5
 1min رايل   450 ه���و����س���ك���ف���ارن���ا 

51.3sec
تي  ك���ي  )اأ����س���رتال���ي���ا(  �ستيفنز  يل   .6
 1min �����س����ي    اأك���������س  اإي   500 اأم 

52.7sec
)بورتوريكو(  غ��ون��ك��ال��ف�����س  ب���اول���و   .7
 1min  هوندا 450  �سي اآر اأف رايل

52.8sec

)الأرجنتني(  ب��ي��ن��اف��ي��د���س  ك��ي��ف��ن   .8
 1min   هوندا 450  �سي اآر اأف رايل

55.5sec
كيه  )الإم������ارات(  البلو�سي  حممد   .9
 2min ري��ب��ل��ي��ك��ا    رايل   450 اأم  ت��ي 

00.7sec
كي  )ف��رن�����س��ا(  م��ي��ل��وت  10.بينجامني 
 2min ريبليكا      450 رايل  اأم  ت��ي 

02.7sec

فئة الـ كوادز«
فهد امل�سلم )الكويت( ياماها رابتور   .1

1min 49.2sec    700 اآر
2. كيز كولن )هولندا( بارين ري�سر ون 

1min 54.0sec    690
األ��ك�����س��ز ه��رن��ان��دز ب��ون�����س )ب���رو(   .3
 1min اآر   700 راب�����ت�����ور  ي���ام���اه���ا 

54.8sec
)كازخ�ستان(  اأنتيمروف  ماك�سيم   .4
 1min    700 اأك�����س   اآر  ت��ي  ه��ون��دا 

56.4sec
لوكا�س اون�سينت )اأرجنتني( ياماها   .5
1min 57.6sec    رابتور 700 اآر

6. رافال �سونيك )بولندا( هوندا تي اآر 
1min 57.8sec     700 اأك�س

)الإم�������������ارات(  ال���ري�������س���ي  خ���ل���ي���ف���ة   .7
 1min     700 اإك�����س  اآر  ت��ي  ه��ون��دا 

57.8sec
)غواتامال(  ���س��ي��ب��رز  رودول���ف���و    .8
 1min اآر    700 راب����ت����ور  ي���ام���اه���ا 

57.9sec

اأف�شل النقاط ملتابعة الرايل:
الأحد 2 اأبريل

 9،00  � الأوىل  املرحلة  اإنطالق  �ساعة 
 N23 46.427 E54      س��ب��اًح��ا���
قبالة  مي����ي����ًن����ا  ان����ع����ط����ف   46.982
30 ك��ي��ل��وم��رًتا من  ال��ط��ري��ق ح�����واىل 
ال��ط��ري��ق ال�����س��ري��ع ال�����س��اح��ل��ي    )24 

)49.1  54  03.9
ال�ّساعة   ��������� الأوىل  امل����راق����ب����ة  ن��ق��ط��ة 
 N23 41.276 E54      9،30

44.9091
نقطة  ج���ن���وب  ك���ي���ل���وم���رتات    10،4
ب��ال��ق��رب من  الأوىل  امل��رح��ل��ة  اإن���ط���الق 

الطريق الأ�سفلتي
ال�ّساعة   ��������� ال���ث���ان���ي���ة  امل���راق���ب���ة  ن��ق��ط��ة 
 N23 35.134 E54   10،20

33.389
ن��ق��ط��ة ال����ت����زود ب���ال���وق���ود ل���ل���دراج���ات 
حميم،  طريق  �سرق  كلم   18 ال��ن��اري��ة. 
اأدنوك  واح��د من  كيلومرت  قبل  اإ�ستدر 

اجلديدة.
ال�ّساعة   ��������� ال���ث���ال���ث���ة  امل���راق���ب���ة  ن��ق��ط��ة 
 N23 20.001 E54   11،15

بالقرب من الطريق،  23.266
 44 كيلومرًتا �سمال حميم. 

ممر �سفلي - ال�ّساعة 11.40  
 N23 10.642 E54 20.147 

كيلومرًتا �سمال حميم  25
ال�ّساعة   ��� الأوىل  املرحلة  نهاية  نقطة 
 N 2 3    12،10

07.556 E54 18.942
كيلومرًتا �سمال حميم  19

ال�ّساعة   ���� التجمع  واح��ة  اإىل  الو�سول 
 N23 53.057 E54   12،20

ق�سر ال�سراب  20.702

العطية و�شاندرلند وامل�شّلم جنوم اجلولة ال�شتعرا�شية لرايل اأبوظبي ال�شحراوي 

اليوم تبداأ الإثارة احلقيقية مع اأوىل مراحل الرايل بطول 276.59 كم

احتاد الإمارات للجوجيت�صو: اأبوظبي عا�صمة عاملية لريا�صة اجلوجيت�صو

جتديد رئا�صة الرجوب لالأوملبية الفل�صطينية 
الرجوب  جربيل  اللواء  انتخاب  ال�سبت  الفل�سطينية  الريا�سية  الحت���ادات  اأع��ادت 
رئي�سا للجنة الوملبية الفل�سطينية لأربع �سنوات مقبلة، يف موؤمتر عقدته يف مدينة 
التي ت�سكلت منذ �سهرين لال�سراف على  اللجنة  واأعلنت  الغربية.  بال�سفة  البرة 
التوافق   ب�   15 عددهم  البالغ  التنفيذي  املكتب  واع�ساء  الرجوب  فوز  النتخابات، 
ويتوىل الرجوب  دون اأي مناف�سة، و�سط ت�سفيق ممثلي 26 احتادا من اأ�سل 27. 
2008، وهو يجمع اىل هذا املن�سب، رئا�سة  )64 عاما( رئا�سة اللجنة منذ العام 
والريا�سة  لل�سباب  الأع��ل��ى  املجل�س  ورئ��ا���س��ة  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الفل�سطيني  الحت����اد 
اأيام من اجتماع عقدته يف مدينة  الرجوب بعد  انتخاب  اإع��ادة  الفل�سطينية. وتاأتي 
)فيفا(  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل  الحت���اد  قبل  م��ن  مكلفة  جلنة  ال�سوي�سرية،  زوري���خ 
امل�ستوطنات  اأندية  حول  النزاع  لبحث  �سيك�سويل،  طوكيو  افريقي  اجلنوب  برئا�سة 
 6 بوقف  الفل�سطيني  الحت���اد  ويطالب  املحتلة.  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سرائيلية 
اندية يف امل�ستوطنات ال�سرائيلية يف ال�سفة الغربية، تلعب بدعم وادارة من الحتاد 
وقدم   .1967 ع��ام  املحتلة  الفل�سطينية  الرا���س��ي  على  تلعب  كونها  ال�سرائيلي، 
يعر�س  ان  على   ، حم��ددة  توجيهات  يت�سمن  نهائي  تقرير  عن  م�سودة  �سيك�سويل 
التقرير النهائي يف موؤمتر للفيفا يف اأيار - مايو املقبل يف البحرين. وبح�سب م�سدر 
يف الحتاد الدويل، فان �سيك�سويل قدم ثالثة خيارات ممكنة: اتخاذ قرار للحفاظ 
على الو�سع احلايل على رغم املخاطر القانونية املرتتبة ، منح فرتة 6 اأ�سهر لالحتاد 
ال�سرائيلي لت�سحيح و�سع الأندية ال�ستة املعنية ، اأو الدعوة لعقد مفاو�سات جديدة 
بني الطرفني . وك�سف الرجوب ان التو�سيات و�سلت اىل الحتاد الفل�سطيني، وانه 
�سيتطرق اليها يف موؤمتر �سحايف يعقده الأ�سبوع املقبل. وقال امل�سوؤول الفل�سطيني 

ان  تو�سيات اللجنة لي�ست �سيئة، وامنا يف جمملها تدين الحتالل ال�سرائيلي .

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02315/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : فابريو للتجارة العامة - �س ذ م م 
مبا اأن املدعي : �سركة ا�سيكو اخلليجية العقارية - �س ذ م م  - فرع دبي   

قد اأقام �سدكم الدعوى ٠٢/٠٢3١5/٢٠١٧ /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - بال�سافة اىل ما ي�ستجد حتى تاريخ الخالء التام والفعلي 

اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للماأجور للفرتة من ٢٠١٦/٦/١ وحتى تاريخ 
 ت�سجيل الدعوى فرت�سد بذمته مبلغ ٧83٧5 درهم ورغم اخطاره  يف ٢٠١٦/١٢/١5 ميتنع عن ال�سداد.   
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ ٧83٧5 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 

٢٠١٦/٦/١ وحتى تاريخ ت�سجيل الدعوى ورغم اخطاره  يف ٢٠١٦/١٢/١5 ميتنع عن ال�سداد. 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ )٢٠٠٠( وقد ارتد 

عدد )٢( �سيك دون �سرف 
من  ولب��د  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  ال��زام 

تطهر املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

 ٢٠١٧/4/3 املوافق  الثنني   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
واملنعقدة مبقر  الإبتدائية  بالدائرة  ال�ساد�سة(  الق�سائية )اللجنة  اللجنة  امام  ال�ساعة 3.٠٠م 
مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من 

وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2

اإعــــــــــالن
وبرو�ستد  ال�س�����ادة/م�ساوي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ينابيع ال�سام  رخ�سة رقم:CN 1911294  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نواف احمد حممد ابراهيم احلمادي ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي عبدالعزيز علي ابراهيم املن�سوري

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافتريا 

حمارة الظفرة
رخ�سة رقم:CN 1798713 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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جمتمع االمارات

دبي للثقافة تك�صف عن مبادرة �صندوق القراءة 
  ••  دبي – الفجر:

الثانية من  الن�سخة  للثقافة(،  )دب��ي  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  اأطلقت   
مبادرة �سندوق القراءة، حتت �سعار جيل يقراأ.. ح�سارة ت�سرق  ، وتوا�سلت 

فعالياتها حتى 1 اأبريل احلايل.
الوطني  وال�سهر  الإم��ارات،  لدولة  الوطنية  القراءة  ل�سرتاتيجية  ودعًما 
للقراءة يف مار�س، و خطة دبي 2021 التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
– رعاه اهلل ، قدمت مبادرة �سندوق القراءة جمموعة من الأن�سطة  دبي 
اأن�سطة  التفاعلية املنا�سبة جلميع الأعمار، مع الرتكيز ب�سكل خا�س على 

ال�سعادة والإيجابية.

•• دبي – الفجر:

حملة  يف  للتعليم  فورتي�س  جمموعة  �ساركت   
اأطلقتها هيئة  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة  ي��وم م��ن  م��ائ��ة 
دب���ي لت�سجيع  ال��ب�����س��ري��ة يف  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ع��رف��ة 
م�ستوى  على  امل��دار���س  يف  الإيجابية  املمار�سات 
ال��دول��ة، وذل��ك م��ن خ��الل ع��دة م��ب��ادرات قامت 
التعليمية  موؤ�س�ساتها  جميع  يف  املجموعة  بها 

مب�ساركة الطالب واملعلمون واأولياء الأمور.
ووفقاً للنتائج التي اأعلنتها الهيئة، فاإن 85% 
تعّلم  بف�سل  بال�سعادة  ي�سعرون  دبي  من طالب 
املمار�سات الإيجابية وتبنيها كاأ�سلوب يف احلياة 

املدر�سية.
واأ�سارت املجموعة اإىل ا�ستمرار ن�ساطها يف هذه 
املبادرات، اإذ قامت بالتعاون مع موؤ�س�سة التعليم 
الإيجابي التابعة ملدر�سة جيلوجن جرامر ، وذلك 
يف اإطار �سعيها امل�ستمر لإر�ساء مكانتها الريادية 
على م�ستوى التعليم الإيجابي يف دبي. واحتفاًء 
بهذا التعاون، اأقامت املجموعة حفاًل �سهد اإزاحة 
ت��ذك��اري بح�سور كيث ميلر  ل��وح  ع��ن  ال�����س��ت��ارة 
مدير التعليم واملدير التنفيذي ملدر�سة �سنمارك 
التعليم  موؤ�س�سة  م��دي��ر  روب��ن�����س��ون  وج��ا���س��نت   :
الإيجابي التابعة ملدر�سة جيلوجن جرامر وديفد 

بوت نائب مدير املوؤ�س�سة.
الإيجابية  امل��م��ار���س��ات  ُت��ع��د  م��ي��ل��ر:  ك��ي��ث  وق����ال 
���س��روري��ة مل�����س��اع��دة ط��الب��ن��ا ع��ل��ى ال��و���س��ول اإىل 
الأكادميي  امل�ستوى  على  النجاح  درج���ات  اأع��ل��ى 
والجتماعي، ويف هذا الإط��ار فقد �سكلت حملة 
اأطلقتها  التي  #100يوم_من_الإيجابية، 
و�سيلة  دبي،  الب�سرية يف  والتنمية  املعرفة  هيئة 
رائعة لرفع م�ستوى الوعي حول اأهمية التعليم 
م�ستقبل  حتقيق  يف  ت��اأث��ره  وم���دى  الإي��ج��اب��ي 

اأف�سل لأطفالنا. 

الحتاد للطريان وهيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة ُتطلقان مبادرة »اقراأ ق�صة مع كابنت الطائرة« 
اأبوظبي لل�سياحة  يف مبادرة نوعية من جمموعة الحتاد للطران لتعزيز ثقافة القراءة يف املجتمع، وبالتن�سيق مع هيئة 
والثقافة، مت تنظيم املبادرة الثقافية الأوىل من نوعها التي ت�ستهدف فئة عمرية حمددة وحتت �سعار اقراأ ق�سة مع كابنت 
للطران  الحت��اد  اأكادميية  البتدائية يف  24 طالبة من مدر�سة اجلواهر  ا�ستقبال  امل��ب��ادرة، مت  اإط��ار هذه  . ويف  الطائرة 
اأول، عائ�سة املن�سوري وم�ساعد طيار ثاين،  للتدريب، حل�سور جل�سة قراءة ق�سة طيار امل�ستقبل مع كل من م�ساعد طيار 
فاطمة الظاهري. وتعود اأهمية هذه املبادرة الثقافية اإىل التزام الهيئات وال�سركات الوطنية يف تعزيز ثقافة املطالعة والتي 
تعترب ال�سبيل اإىل رقِيّ املجتمعات ونه�ستها، كونها تعمل اإىل �سحذ اخليال وتو�سيع املدارك، كما تعمد اإىل حت�سني القدرات 

ته يف كافة املواقع.  ال�ستيعابية، من اأجل خلق جيٍل مبدع قادر على خدمة نف�سه، ووطنه، واأَمّ
من جهته، رحب حارب مبارك املهري، نائب اأول للرئي�س ل�سوؤون ال�سركة وال�سوؤون الدولية يف جمموعة الحتاد للطران 
بقوله:  يحدونا الفخر اأن نرى طاقم قمرة القيادة للناقل الوطني للدولة يتطوعن بتخ�سي�س وقتهن للقاء عدد من طالبات 
املدار�س لت�سجيعهن على القراءة. ل ريب اأن انطالق هذه املبادرة الأوىل من نوعها تاأتي تزامناً مع احتفاء الدولة بال�سهر 
الوطني للقراءة وامتثال للروؤية الثاقبة لقيادتنا الر�سيدة.  واأ�ساف قائال: حر�سنا على اإعداد اأن�سطة ثقافية متنوعة ذات 
ال�سلة بقطاع الطران حيث ل ت�ستهدف فقط تر�سيخ عادة القراءة يف الأجيال ال�ساعدة، بل ت�سحذ �سغف الأطفال للتعرف 
على عامل الطران مبختلف قطاعاته. وبدورنا، ن�سعى من خالل اإطالق هذه املبادرة اإىل التوعية بالأعمال واخلدمات ذات 
ال�سجاعة وقوة  تتحلى ب�سفات  بها،  ُيحتذى  لتكون قدوة  الطائرة  قائد  الطران، ويتمثل ذلك يف �سخ�سية  ال�سلة بقطاع 

الإرادة والدقة، ملهمة، ت�سجع على القراءة وتعزيز اقت�ساد املعرفة ل�ست�سراف اآفاق جديدة. 

مهرجان األوها اأبوظبي ينظم فعاليات
 رائعة واأن�صطة �صائقة يف �صاطىء الراحة 

••  اأبوظبي- الفجر:

املميزة  املهرجانات  اأك��رث  م��ن  واح��د  ،وه��و  اأبوظبي  األ��وه��ا  مهرجان  نظم   
املا�سي  مار�س   28 تاريخ  ب��داأت يف  وعرو�سا جديدة  اأن�سطة  العا�سمة،  يف 
األوها  قدم  الراحة، حيث  �ساطىء  اجل��اري على  اأبريل    1 وا�ستمرت حتى 
املائية  والريا�سات  املمتعة،  املو�سيقية  العرو�س  من  جمموعة   ، اأبوظبي 
املذهلة، والأن�سطة اليومية ال�سيقة، ليوفر جلميع اأفراد العائلة والأ�سدقاء 

عطلة ربيع مليئة باملغامرات الفريدة من نوعها.

مرمي اأوزيريل تلتقي مبجموعة رواد التوا�صل 
الجتماعي خالل اإقامتها يف منتجع اأتالنت�ض النخلة

•• دبي- الفجر:

 التقت النجمة الرتكية مرمي اأوزيريل املعروفة يف العامل العربي بال�سلطانة 
ُهيام مع جمموعة من معجبيها وحمبيها من رواد التوا�سل الجتماعي يف 

مطعم اأو�سيانو يف منتجع اأتالنت�س النخلة يف دبي. 
اأ�سئلتهم  وخ����الل ال��ل��ق��اء حت�����اورت م���رمي م���ع احل��ا���س��ري��ن واأج���اب���ت ع��ل��ى 
بهدف  التي جاءت  لدبي  زيارتها  ب�سدر رحب، وحتدثت عن  وا�ستف�ساراتهم 
كما  التجميل.  م�ستح�سرات  جم��ال  يف  اخلا�سة  التجارية  عالمتها  اط��الق 
دبي،  النخلة يف  اأتالنت�س  عائلتها يف منتجع  اقامتها مع  حتدثت مرمي عن 
التي  املتعددة  الرتفيه  وبو�سائل  ال�ساحرة  املنتجع  ب��اأج��واء  ا�ستمتعت  حيث 
اأتاحها لها ولعائلتها وفريق عملها.  كما التقطت مرمي خالل اللقاء العديد 
من ال�سور التذكارية مع احل�سور الذين اأبدوا �سعادتهم ال�سديدة بالفر�سة 
جنمتهم  مع  املبا�سرة  بالتوا�سل  النخلة  اأتالنت�س  منتجع  لهم  اأتاحها  التي 
التوا�سل  اأثناء اجتماعها مع رواد و�سائل  املف�سلة.  واأبدت النجمة الرتكية 
الجتماعي اعجابها ال�سديد مبدينة دبي وما مل�سته فيها من تطور يجعلها 
مبنتجع  خا�س  ب�سكل  م��رمي  واأ���س��ادت  العامليني.  للنجوم  الوجهات  اأه��م  من 
والإبهار  الفخامة  لناحية  امل��ك��ان  ل��روع��ة  م�سرة  دب��ي،  يف  النخلة  اأتالنت�س 
اأثناء  بها  اخلا�س  العمل  طاقم  مع  راحتها  على  واحلر�س  ال�سيافة  وح�سن 

زيارتها للمنتجع. 

بنك الحتاد الوطني مينح �صبائك الذهب 
للفائزين بحملة اجلوائز الذهبية

•• اأبوظبي- الفجر:

الذهب بحملة  ب�سبائك  ال�ستة  الفائزين  الوطني عن  الحت��اد  بنك  اأعلن   
باملبنى  م��وؤخ��راً  اأقيم  ال��ذي  التكرمي  اأث��ن��اء حفل  الذهبية، وذل��ك  اجل��وائ��ز 

الرئي�سي لبنك الحتاد الوطني يف اأبوظبي.
 306 ورب��ح  ال�سحب  دخ��ول  فر�سة  العمالء  متنح  كونها  احلملة  وتتميز 
جائزة من الذهب باأوزان خمتلفة وجمموعها 5 كيلوجرام ذهب وذلك عند 
قيام العمالء بفتح ح�ساب اأو وديعة بالإ�سافة اإىل اإمكانية ا�سرتاك العمالء 

احلاليني مب�ساعفة ر�سيد ح�سابهم لدى بنك الحتاد الوطني. 

حملة مائة يوم من الإيجابية م�صتمرة مع جمموعة فورتي�ض للتعليم

فندق باب الق�صر ينظم حملة للترع بالدم مب�صاركة اأكرث من 100 من موظفيه 

را�صد بن حمدان بن را�صد اآل مكتوم و�صعيد بن حممد بن 
خليفة اآل مكتوم يح�صران حفل زفاف اأحمد ها�صم ال�صايف

•• دبي- الفجر

بن  بن حممد  �سعيد  ال�سيخ  و�سمو  مكتوم،  ال  را�سد  بن  بن حمدان  را�سد  ال�سيخ  �سمو  ح�سر 
خليفة ال مكتوم م�ساء يوم اخلمي�س املا�سي حفل الع�ساء الذي دعا اليه �سعادة ها�سم ال�سايف يف 
فندق الق�سر- مينا ال�سالم باجلمرا بدبي، مبنا�سبة زفاف جنله ال�سيد احمد ها�سم ال�سايف 
واأت�سم احلفل بالكرم واجلود وال�سخاء. كما ح�سر احلفل معايل احمد حميد الطاير، و�سعادة 
مرزا ال�سايغ، و�سعادة ال�سيد ابوبكر احلامد وابناوؤه حممد وحامد وي�سن، وا�سقاء العري�س 
والهل  ال�سخ�سيات،  كبار  م��ن  وح�سد  النقبي،  مو�سى  علي  و�سعادة  وع��ل��وي  واأ���س��ام��ة  حممد 
الدكتور حممود علياء مدير مكتب جريدة  الزميل  تهنئة خا�سة من  وال�سدقاء.  والق��ارب 

الفجر بدبي والمارات ال�سمالية واأ�سرة املكتب مع التمنيات بال�سعادة والبنني واألف مربوك.

التاريخ  على  الطبي  ال��ك��ادر  واط��الع 
امل��ر���س��ي وط��ب��ي��ع��ة الأع����را�����س التي 
الطبيب  وزي��ارة  ال�سيدة  منها  تعاين 
الو�سول  يف  ي�����س��اع��د  م���ا  امل��خ��ت�����س 
الوقت  يف  ال��دق��ي��ق  الت�سخي�س  اىل 
بطانة  مر�س  اأن  مو�سحة  املنا�سب، 
ال�����رح�����م امل����ه����اج����رة م�����ع�����روف ب���اأن���ه 

اأنه  امل��ه��اج��رة  ال��رح��م  بطانة  مبر�س 
اأن تتنبه الأم لبناتها  اأي�سا  من املهم 
م���ع دخ����ول ���س��ن امل���راه���ق���ة، ويف حال 
مرتافقة  ����س���دي���ده  ب�������اآلم  ال�������س���ع���ور 
ب�سكل �سهري يجب مراجعة الطبيبة 
ب�سكل  احل��ال��ة  لت�سخي�س  املخت�سة 
امل��ن��ا���س��ب يف  ال�����دواء  �سحيح وت���ن���اول 

•• ابوظبي – الفجر: 

ال�سنوية  احلملة  ابوظبي  يف  الق�سر   ب��اب  فندق  نظم 
كبار  من  عدد  فيها  �سارك  والتي  بالدم  للتربع  الوىل 

امل�سوؤولني وفريق العاملني يف الفندق .
الت�سريفات  ادارة  مدير  ال�سام�سي  مر�سد  ال�سيد  وقال 
ابوظبي  ك��ورن��ي�����س  ع��ل��ى  امل��ط��ل  الق�سر  ب���اب  ف��ن��دق  يف 
تعد حملة التربع بالدم جزءا من التزامنا بامل�سوؤولية 

اأح���د الأم���را����س امل��زم��ن��ة وال��ت��ي يتم 
ن�سبة  متاأخرعند  ب�سكل  ت�سخي�سها 
ك��ب��رة م���ن ال��ن�����س��اء ال���الئ���ي يعانني 
واأو�سحت  من هذا املر�س.   
لقائها  خالل  مغربي  مي�ساء  الفنانة 
املراجعات وامل��رتددات على م�ست�سفى 
دانة الإمارات مبنا�سبة �سهر التوعية 

منع  يف  كثراً  ي�ساعد  ما  مبكر  وق��ت 
حدوث امل�ساعفات التي قد توؤثر على 
�سهرياً  ج��ذري  ب�سكل  املري�سة  حياة 
ك��م��ا ي�����س��ب��ب يف امل�����دى ال��ب��ع��ي��د عند 
تاأخر الت�سخي�س حدوث اللت�ساقات 
اإىل  ب��ع�����س احل�����الت  ال��داخ��ل��ي��ة ويف 

تاأخر الإجناب. 

بنك  م��ع  امل��ث��ايل  ال��ت��ع��اون  اط����ار  يف  املجتمعية وجت���ئ 
اإدارة مدينة ال�سيخ  الدم - اأبوظبي والذي يعمل حتت 
خليفة الطبية، اإحدى من�ساّت �سركة اأبوظبي للخدمات 
كليفالند  م�ست�سفى  اإدارة  وم���ع  )���س��ح��ة(،  ال�سحية 
عدد   بلغ  لقد  ال�سام�سي   وا���س��اف   . ابوظبي  كلينيك 
املتربعني من العاملني يف فندق باب الق�سر بنحو اكرث 
�سعادته  العديد منهم  عن  واع��رب  �سخ�س   100 من 

بالتربع بالدم خلدمة املجتمع  .

وح�سورها  وع��ف��وي��ت��ه��ا  ب��ب�����س��اط��ت��ه��ا 
املتميز دعت النجمة والفنانة مي�ساء 
مغربي ال�سيدات اإىل اأهمية مراجعة 
الأطباء املخت�سني ل�ستبعاد الإ�سابة 
املهاجرة  ال����رح����م  ب���ط���ان���ة  مب���ر����س 
وت�سخي�س املر�س يف حال وج��وده يف 
امل�ساعفات  لتجنب  م��ب��ك��رة  م��راح��ل 
ياأتي  العالج.  تاأخر  املحتملة يف حال 
التوعوية  امل����ب����ادرات  اإط�����ار  يف  ذل����ك 
من  كل  عليها  وتتعاون  تتبناها  التي 
وم�ست�سفى  مغربي  مي�ساء  الفنانة 
اأب��وظ��ب��ي وجمعية  دان���ة الإم����ارات يف 

الإمارات لنتباذ بطانة الرحم.
م��ل��ه��م��ة عن  ت�����س��ج��ي��ع��ي��ة  ك��ل��م��ة  ويف 
خالل  األ��ق��ت��ه��ا  ال�سخ�سية  جتربتها 
زيارتها مل�ست�سفى دانة الإمارات للن�ساء 
اأبوظبي  ب���واب���ة  مب��دي��ن��ة  والأط����ف����ال 
قالت اأن هناك بع�س الأمرا�س التي 
ل يتم اللتفات لها ب�سكل جيد �سواء 
من قبل املر�سى الذين يعانون منها 
اأو الكادر الطبي، ويتم اكت�سافها بعد 
املعاناة  م��ن  ال��رغ��م  على  ا�ستفحالها 
م��ن امل��ر���س واأع��را���س��ه ل��ع��دة �سنوات 
م�ساعفات  بحدوث  امل�سكلة  يعقد  ما 
واإن جتنب هذه  م��وؤمل��ة،  اآث����اراَ  ت��رتك 
الدوري  الك�سف  امل�ساعفات يكمن يف 

الفنانة مي�صاء مغربي ت�صارك بفعالية للتوعية
 مبر�ض بطانة الرحم املهاجرة يف م�صت�صفى دانة الإمارات



    
يتحول اإىل امراأة بعمر 90

ق��رر اأح��د امل��ح��ارب��ني ال��ق��دام��ى ال��ذي��ن ���س��ارك��وا يف احل��رب العاملية 
الثانية اأن يتحول اإىل امراأة بعمر 90 عاماً، وبداأ باتخاذ الإجراءات 
بيرت عن  با�سم  امل��ع��روف  ال�سابق  وع��رّب اجلندي  لذلك.  ال��الزم��ة 
رغبته باأن يتحول اإىل باتري�سيا يف العقد العا�سر من عمره، و�سرع 
بتناول الهرمونات لإكمال عملية التحول، حيث يقول اإن ما منعه 
عن حتقيق رغبته اجلاحمة طوال تلك ال�سنوات والعقود هو خوفه 

من ردة فعل النا�س، بح�سب �سحيفة مرور الربيطانية.
ويقول بيرت الذي كان متزوجاً من امراأة ب�سكل طبيعي يف ال�سابق، 
اإنه �سعر باأنه اأنثى من الداخل، منذ اأن كان بعمر 3 �سنوات، ومل 
ميلك ال�سجاعة للبوح بذلك اإىل العام املا�سي، حيث راجع الأطباء 
لتغير اجلن�س يف �سجالته من ذكر اإىل اأنثى، واأ�سبح يعرف با�سم 

باتري�سيا يف جميع ال�سجالت.
اأفريقيا  وج��ن��وب  الهند  م��ن  ك��ل  يف  خ��دم  )باتري�سيا(  بيرت  وك��ان 
وفل�سطني اإبان احلرب العاملية الثانية، ويقول اإنه اعرتف مبيوله 
وكانت  بل  الأم��ر،  تقبلت  والتي   ،1987 ع��ام  يف  لزوجته  الأنثوية 

ت�سرتي له املجوهرات واملالب�س الن�سائية لرتديها يف ال�سر.
الإ�ساءات  العديد من  تلقي  بعد  العي�س كرجل  اأن بيرت ف�سل  اإل 
ي�ستجمع  اأن  ا�ستطاع  وموؤخراً  ال�سارع،  يف  النا�س  من  والتعليقات 
ويقول  الإع���الم.  وو�سائل  اجل��ران  اأم��ام  �سره  ليك�سف  �سجاعته، 
 104 �سن  حتى  عا�ست  عمة  لديه  اإن  املتقاعد  ال�سناعي  امل�سور 
اأعوام، وياأمل اأن يكون قادراً على العي�س مثلها، حتى يتمتع اأطول 

فرتة ممكن بالعي�س كامراأة كما حلم طوال حياته. 

رجل ي�صبح دجاجة!
داخل  واأ�سبوعا  لدب  داخل نحت جموف  اأ�سبوعني  اأم�سى  بعدما 
�سخرة، بداأ الفنان الفرن�سي اأبراهام بوان�سيفال اأحدث مغامراته، 
وهي الرقاد على بي�س الدجاج. و�سيحاكي الفنان البالغ من العمر 
44 عاما دجاجة بالرقاد على ع�سر بي�سات داخل حاوية زجاجية 
اأن  وا�ستخدام حرارة ج�سده حتى تتم عملية الفق�س. ومن املقرر 
ت�ستغرق املحاولة ما بني 21 و26 يوما. وكان قال ال�سهر املا�سي: 

�ساأ�سبح، ب�سكل عام، دجاجة .
ب��ه لكت�ساف  ي��ق��وم  م��ا  م��ن خ��الل  ي�سعى  اإن���ه  بوان�سيفال  وي��ق��ول 
اإن  وي��ق��ول  وال��ك��ائ��ن��ات.  الأن���واع  ملختلف  بالن�سبة  ال��زم��ن  مفاهيم 
بالولوج  بل  بعد  عن  تكون  األ  هي  الأ�سياء  لفهم  طريقة  اأف�سل 
بوان�سيفال على مقعد يف حني  اأح��دث جتاربه، يجل�س  اإليها. ويف 

يو�سع البي�س يف حاوية مثبتة حتت املقعد.
عليها  الإب��ق��اء  �سيتم  التي  ج�سده،  ح���رارة  اأن  بوان�سيفال  وي��ق��در 
ت�سميم  م��ن  ع��ازل��ة  �سميكة  ببطانية  التدثر  خ��الل  م��ن  مرتفعة 
الالزمة  احل����رارة  درج���ة  �ستوفر  يل،  �سيجلوي  ال��ك��وري  ال��ف��ن��ان 
لعملية الفق�س بتوجيهها مبا�سرة على البي�س. و�سيتناول اأطعمة 

حمددة مثل الزجنبيل لرفع درجة حرارة ج�سده.
و�سيكون قادرا على الوقوف ومغادرة مكانه فوق البي�س ملا ل يزيد 

عن 30 دقيقة يف اليوم لتناول الوجبات التي �ستقدم له.
يف  مرة  اأول  هذه  و�ستكون  حاجته.  لق�ساء  �سندوقا  و�سي�ستخدم 

ا�ستك�سافات بوان�سيفال يف عامل الأحياء.
مقا�س  على  فتحة  يف  اأ�سبوعا  بوان�سيفال  ق�سى  املا�سي،  وال�سهر 
ج�سده داخل �سخرة يف نف�س متحف الفن املعا�سر بباري�س، حيث 

كان يتغذى على فاكهة مطهوة وح�ساء واأطعمة مهرو�سة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حتمل �صائقًا وت�صعه بحقيبة �صيارتها
اأظهر مقطع فيديو �سادم ن�سر على موقع يوتيوب الإلكرتوين، حلظة قيام اأقوى امراأة يف �سيبريا بحمل �سائق 

�سيارة قطع عليها الطريق وو�سعه يف حقيبة �سيارتها. 
مل ترتدد اأوك�سانا كو�سيليفا )34 عاماً( باتخاذ اإجراء �سارم جتاه �سائق �سيارة قطع عليها الطريق يف مراآب �سيارت 
تابع ملركز للت�سوق يف �سيبريها، حيث قامت باإخراج ال�سائق عنوة من �سيارته وحمله على كتفها واإدخاله يف حقيبة 

�سيارتها اخللفية. 
وبعد اأن اأقفلت حقيبة ال�سيارة اخللفية على ال�سائق، انطلقت اأوك�سانا ب�سيارتها خارج مراآب ال�سيارات ورمته على 

جانب الطريق.
وقال ال�سائق ال�سحية باأنه مل ي�سب باأي اأذى واأنه مل يخ�س عراكاً مع روك�سانا لأنه كان يعرف مدى قوتها بعدما 

�ساهدها وهي تتمرن يف اأحد النوادي الريا�سية. 
التوا�سل  �سفحات  من  العديد  على  وُن�سر  املكان،  يف  املتواجدين  الأ�سخا�س  اأح��د  قبل  من  الفيديو  ت�سوير  ومت 

الجتماعي ليحقق عدد م�ساهدات كبر.
من اجلدير بالذكر باأن اأوك�سانا م�سهورة يف اإقليم �سيبريا الرو�سي بعرو�سها التي تقدمها لإظهار مدى قوتها عرب 

�سحب اجلرارات ال�سخمة وعربات الرتام والطائرات احلوامة، وفقاً ل�سحيفة ديلي مرور الربيطانية.   
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اأحذية من الذهب ب�25 األف يورو 
اأول  اإط��الق  فياتري،  اأنطونيو  الإي��ط��ايل  الأح��ذي��ة  و�سانع  امل�سمم  اأعلن 
حذاء من نوعه يف العامل، خم�س�س لأ�سحاب الرثوات والطلبات اخلا�سة، 
م�سنوع من ذهب عيار 24، ويتجاوز �سعر الزوج الواحد منه 25 األف يورو 

على الأقل، ح�سب ما اأوردت �سحيفة 24 ماتان الفرن�سية.
ب�  مو�ساة  اأح��ذي��ة،  ل�سنع  املثالية  الطريقة  اإىل  تو�سل  اإن��ه  فياتري  وق��ال 
230 غراماً من الذهب، بعد حماولت وجهود ا�ستمرت اأكرث من 8 اأ�سهر، 

لتفادي امل�ساكل الناجمة عن دمج اجللد الفاخر والذهب اخلال�س.
واأ�ساف اأنه تو�سل اإىل الطريقة املثالية التي ت�سمح له باجلمع بني اجللد 
ال�سر،  حركة  على  توؤثر  ل  ي��دوي��اً،  م�سنوعة  �سرائح  �سكل  على  وال��ذه��ب 
الراحة  احل��ذاء  ل�ساحب  يوؤمن  ما  اأو طراوته،  اجللد،  ب�سالبة  تتاأثر  ول 

املطلقة، لل�سر بهذا احلذاء اخلا�س.
واأكد امل�سمم الإيطايل اأنه جنح اأخراً يف خياطة �سرائح الذهب، باعتبارها 

جزءاً عملياً ومكماًل للجلود امل�ستعملة يف اأحذيته، الن�سائية والرجالية.
وح�سب فياتري، �ستكون الأ�سواق اخلليجية، على راأ�س الأ�سواق التي ينوي 
دخولها، لإطالق اأحذيته الذهبية، الن�سائية والرجالية، و�ستكون الأ�سعار 
مقا�س  وعلى  فقط،  الطلب  ح�سب  �ست�سنع  التي  الأح��ذي��ة،  لهذه  املبدئية 
طالبها، بعد ت�سوير القدم باعتماد التكنولوجيا الرقمية ثالثية الأبعاد، 
واأو�سح  الن�سائية.  ل��الأح��ذي��ة  ي���ورو  األ���ف  و30  للرجالية،  ي���ورو  األ���ف   25
تتجه  مروحية  طائرة  وبوا�سطة  جداً  خا�ساً  �سيكون  الت�سليم  اأن  فياتري، 
الإك�س�سوارات  ي�سمل  ل  ال�سعر  اأن  علماً  الطلب،  �ساحب  وج��ود  مكان  اإىل 
الن�سائية، مثل احلرير اخلال�س،  اإ�سافتها خا�سًة يف الأحذية  التي مُيكن 
اللوؤلوؤ، وغرها  اأو حباب  الف�سة،  اأو  الذهب  ال�سخ�سية مبادتي  والر�سوم 

من الأحجار الكرمية التي مُيكن طلبها عند احلجز.  

اأين�صتاين  هيئة  على  �صخ�ض    400
نزل مئات الأ�سخا�س املتنكرين بهيئة العامل امل�سهور األربت اأين�ستاين اإىل 
ال�سوارع يف كندا، بهدف حتقيق رقم قيا�سي جديد ودخول �سجل غيني�س 

لالأرقام القيا�سية. 
جتمع زهاء 400 �سخ�س من خمتلف الأعمار يف اإحدى ال�ساحات مبدينة 
تورونتو الكندية، وهم يتنكرون بزي األربت اأين�ستاين حيث جابوا ال�سوارع 
بهدف حتقيق رقم قيا�سي ودخول �سجيل غيني�س كاأكرب جمموعة ترتدي 

زي العامل امل�سهور. 
يف  امل�ستعار  �سعرهم  بقذف  وق��ام��وا  امل�ساركني،  بني  الهتافات  تعالت  وق��د 
الهواء بعدما علموا باأنهم حطموا الرقم القيا�سي ال�سابق الذي �سارك فيه 

99 �سخ�ساً فقط. 
وتاأتي هذه الفعالية كبداية مل�سابقة اأين�ستاين لعام 2017 والتي تهدف اإىل 

احل�سول على اأفكار اإبداعية جديدة جلعل العامل مكاناً اأف�سل للعي�س. 

�صبط عكاز كهربائي 
قاتل يف مطار 

بو�سائط  املخت�سة  ال�سرطة  �سبت 
النقل يف مطار باإحدى جزر هاواي، 
عكازاً غريباً من نوعه يحتوي على 
�سالح كهربائي �ساعق بقوة مليون 
فولت. وقال رجال الأمن يف مطار 
ك��اه��ول��وي يف ج��زي��رة م���اوي، اإنهم 
عرثوا على عكاز يحتوي على جهاز 
قاتلة  ب�سعقة  يت�سبب  ك��ه��رب��ائ��ي 
بني اأمتعة اأحد امل�سافرين. وذكرت 
ل���ه���ا على  ت�����س��ري��ح  ال�������س���رط���ة يف 
من  الرغم  على  اإن�ستغرام:  موقع 
يحمل  اإن��ه  ق��ال  العكاز  �ساحب  اأن 
النف�س،  ع��ن  للدفاع  ال�سالح  ه��ذا 
الأ�سلحة  م���ن  ال���ن���وع  ه���ذا  اأن  اإل 
غ���ر م�����س��م��وح ب��ح��م��ل��ه ع��ل��ى منت 
اأن تفر�س  امل��رج��ح  ال��ط��ائ��رة. م��ن 
العكاز   �ساحب  على  مالية  غرامة 
الذي  العكاز  ه��ذا  ق��وة  ب��اأن  ويذكر 
تبلغ  ال�سدمات  عكاز  با�سم  يعرف 
ا�سطحابه  ومي��ن��ع  ف��ول��ت،  مليون 
و�سعه  اأو  بالطائرة  ال�سفر  اأث��ن��اء 
بني الأمتعة، وفقاً ملا ورد يف موقع 

يو بي اآي الإلكرتوين.   

حذاء ي�صدم �صاحبه 
اأ�سيب �ساب بال�سدمة ب�سبب �سكل 
ا�سرتاه  ق���د  ك����ان  ري���ا����س���ي  ح�����ذاء 
طريق  ع���ن  دولراً،   750 مب��ب��ل��غ 

الإنرتنت.
ال�سادمة  ال���������س����ورة  وان���ت�������س���رت 
ل��ل��ح��ذاء ب�سكل وا���س��ع وك��ب��ر على 

مواقع التوا�سل الجتماعي.
ال�ساب  املنت�سرة  ال�سورة  واأظهرت 
وهو يرتدي احلذاء اجلديد، حيث 
الأمر  للغاية،  غريب  ب�سكل  ظهر 

الذي اأثار �سخرية الكثرين.

�صاكريا يف لبنان 
ب�صرية تامة

�ساكرا  الكولومبية  الفنانة  ت�ستعد 
لبنان خالل  اأج��داده��ا  لزيارة وطن 
تامة،  ب�سرية  املقبلة  القليلة  الأي��ام 
لت�سوير حلقة تلفزيونية لأول مرة 
على �سا�سة لبنانية وهي قناة اجلديد 
برنامج  على  �سيفًة  �ستحل  حيث   ،
بال ت�سفر بعد اأ�سهر من التوا�سل 
بليق.  الإع��الم��ي مت��ام  وب��ني  بينها 
ي��ح��اول مت��ام يف ك��ل م��رة اأن يفوز ب� 
scoop جديد يثبت من خالله اأّنه 
لذا  الإع���الم،  يف  �سعباً  رقماً  اأ�سبح 
ب��ع��د ج��ه��د ط��وي��ل مت��ك��ن م��ن ك�سب 
مبلغ  مقابل  العاملية  النجمة  ثقة 
مادي كبر. وعلمنا اأي�ساً اأّن احللقة 
لن ت�سّور يف ال�ستوديو بل يف زحلة 

م�سقط راأ�سها.

توفيت من مزيل العرق 
توفيت  ق��د  كانت  مراهقة  اإن  بريطانية  �سحيفة  قالت 
ال�سيف املا�سي يف لنك�ساير، ات�سح اأنها ا�ستن�سقت كمية 
املواد  اإن  ال��ع��رق، وق���ال طبيب �سرعي  ك��ب��رة م��ن م��زي��ل 
املتطايرة يف املعطر كانت �سببا يف وفاتها، بح�سب �سحيفة 

ديلي تليغراف الربيطانية.
ب��ي��غ داوت�����ري )12 ع���ام���ا( ع��ل��ى الفتاة  وع����رثت وال�����دة 
متنقل  م��ن��زل  يف  ح����راك،  دون  ���س��ري��ره��ا  ع��ل��ى  م�ستلقية 
للعائلة قرب البحر يف لنك�ساير يف يوليو املا�سي، لتتوفى 

بعد �ساعتني من نقلها اإىل م�ست�سفى قريب.
واأق���دم���ت امل��راه��ق��ة ع��ل��ى ر����س غ��رف��ت��ه��ا، مبعطر اجل�سم 

اخلا�س بها، حتى نفد.
وق����ال ال��ط��ب ال�����س��رع��ي اإن��ه��ا ا���س��ت��خ��دم��ت امل��ع��ط��ر الذي 
اأدى اإىل  يحتوي على الإيرو�سول ب�سكل مبالغ فيه، مما 

ا�ستن�ساقها كمية كبرة من املعطر.
وو�سف اإخ�سائي يف علم الأمرا�س الوفاة على اأنها نتيجة 

غر متعمدة لفعل متعمد .
وع������رثت ال�������س���رط���ة ع���ل���ى ع���ب���وة ال���ع���ط���ر ف����ارغ����ة خ����ارج 
الكابينة املتنقلة، مما ي�سر اإىل اأن املراهقة الربيطانية 

ا�ستخدمتها ب�سكل مبالغ فيه.
وقال اأطباء اإن بيغ ا�ستن�سقت غازي البوتان والأيزوبوتان 

لكن مل يظهر دليل على ا�ستخدام مزمن لهذه املواد.
العطر  ا�ستن�ساق عبوات  ويو�سح تقرير الأطباء خطورة 
ومزيل العرق ب�سكل مبالغ، لحتوائها على مواد خطرة.

ي�صربون رجاًل متهمني باأكل �صاب 
وح�سي  لهجوم  الأف��ارق��ة  الرجال  من  جمموعة  تعر�س 
�سخ�س،   300 عن  عددهم  يزيد  غا�سب  ح�سد  قبل  من 

بعد اتهامهم بتخدير �ساب واأكله يف الهند.
وُي��ع��ت��ق��د اأن ال�����س��ج��ار ب���داأ ي���وم الث��ن��ني امل��ا���س��ي، عندما 
اأفرجت ال�سرطة عن 5 رجال نيجريني لعدم وجود اأدلة 
كافية لإدانتهم مبقتل طالب هندي، وتبعهم ح�سد كبر 

قدرت ال�سرطة عددهم باملئات اإىل مول جتاري.
التوا�سل  مواقع  تناقلتها  التي  الفيديو  م�ساهد  وُتظهر 
ا�ستخدم  حيث  امل���ول،  داخ��ل  ع��ارم��ة  فو�سى  الجتماعي 
احل�سد الغا�سب الكرا�سي والهراوات، وكل ما وقع حتت 
اأحد  يتدخل  اأن  دون  الأف��ارق��ة،  الرجال  ل�سرب  اأيديهم 

حلمايتهم.
 5 األ��ق��ت القب�س ع��ل��ى  اإن��ه��ا  وق��ال��ت ال�����س��رط��ة فيما ب��ع��د 
 4 عن  تبحث  ت��زال  ول  بالهجوم،  عالقة  على  اأ�سخا�س 
اآخرين لعتقالهم، بح�سب ما ذكرت �سحيفة  م�سبتهني 

مرور الربيطانية.
ويقول �سابط �سرطة كبر ُيدعى �سوجاتا �سينغ انت�سرت 
قاموا  الأف���ارق���ة  ال��رج��ال  م��ن  جمموعة  ب���اأن  ال�سائعات 
من  العديد  واأطلقت  واأكله،  قتله  قبل  الطالب  بتخدير 

التعليقات العن�سرية على مواقع التوا�سل الجتماعي .
الذي اعتربته  الهندية احلادث  واأدان��ت وزارة اخلارجية 
ملتزمة  احلكومة  اإن  بيانها  يف  وق��ال��ت  للغاية،  موؤ�سفاً 
ال��ب��الد، وهي  الأج��ان��ب يف  واأم���ن جميع  ب�سمان �سالمة 

ترحب بجميع ال�سيوف من كافة اجلن�سيات. 

اأندر�صون تك�صف كوالي�ض 
عالقتها باأ�صاجن

بعدما انت�سر خرب وجود عالقة عاطفية بينها وبني موؤ�س�س ويكليك�س جوليان اأ�ساجن، بدت 
عالمات اخلجل على وجه املمثلة باميال اأندر�سون حيث ا�سارت اىل اإن اختباءه يف �سفارة 
اأندر�سون  اأم��راً �سعباً بع�س ال�سيء . واأ�سارت  الإك��وادور يف لندن جعل املواعدة الغرامية 
يف مقابلة مع برنامج حواري �سويدي اىل اإنها رمبا اأم�ست وقتاً مع اأ�ساجن اأكرث من اأي 
رجل اآخر لكنها مل تخ�س يف التفا�سيل، وعن حقيقة وجود عالقة عاطفية بينهما قالت: 
اإنه �سجني. هذا قد يجعل الأمر �سعبا بع�س ال�سيء . وا�سافت: دعونا نرى ما �سيحدث 
عندما ي�سبح حراً، لكن اأتعلمون �سيئا؟ اأنا اأم�سي معه وقتاً اأكرث من اأي رجل اآخر على 

امل�ستوى الجتماعي وهو اأمر غريب للغاية .

�شيدتان ت�شتعر�شان ال�شور التي التقطنها و�شط اأزهار الكرز خالل زيارتهما حديقة يف طوكيو. )ا ف ب(

اتهام �صتيفن كينغ 
بال�صرقة الأدبية

املوؤلف  اأن   TMZ م���وق���ع  اأورد 
كينغ،  �ستيفن  ال�سهر،  الأمريكي 
دولر،  مليون   500 بدفع  مطالب 
النتحال  اإىل  جل���وئ���ه  ب����دع����وى 
الظالم  ب���رج  رواي���ات���ه  �سل�سلة  يف 
 The وي���دع���ي م���وؤل���ف ق�����س�����س  .
Rook املر�سومة، �ستيفن غرانت، 
ب�����اأن ب��ط��ل ك��ت��ب ك��ي��ن��غ امل�����س��م��ى ب� 
ن�سخة عن بطل  دي�سكاين  رولن��د 
 ، داي��ن  ري�ستني  املر�سومة  ق�س�سه 
الزمن،  عرب  الث��ن��ان  يتنقل  حيث 
يتقدمان  ول  وح��و���س��ا،  وي��ق��ات��الن 
املغامرات،  وي��ع�����س��ق��ان  ال�����س��ن،  يف 
كليهما  اأن  اإىل  غ��ران��ت  اأ���س��ار  كما 
برعاة  خ��ا���س��ة  ب�����دلت  ي���رت���دي���ان 

البقر.
وق�����د رف�����ع غ����ران����ت دع������وى اأم�����ام 
املحكمة على، �ستيفن كينغ، م�سرا 
امل�سروقة  ال�سخ�سية  اأن  اإىل  فيها 
من  امل��ر���س��وم��ة  ق�س�سه  يف  تظهر 
باأن  علما  1983م،  وح��ت��ى   1977
املوؤلف الأمريكي كينغ اأكد اأنه قراأ 

هذه الق�س�س.
وي���ع���د ب����رج ال���ظ���الم ���س��ل�����س��ل��ة من 
موا�سيع  ت�����س��م��ل  ك���ت���ب،  ث��م��ان��ي��ة 
متعددة، من بينها اخليال العلمي، 
والرعب واخليال الغربي وغرها، 
مغامرات  ال�سل�سلة  ه���ذه  وت����روي 
الذي  دي�سكاين،  رولن��د  القنا�س، 
يبحث عن برج الظالم، حيث �سدر 
والكتاب   1982 يف  الأول  ال��ك��ت��اب 

الأخر يف 2012.
اأما ق�س�س The Rook املر�سومة 
 Dark ���س��رك��ة  اأ����س���درت���ه���ا  ال���ت���ي 
Horse Comics، فرتوي ق�سة 
ي�سافر  الذي  داين  العامل ري�ستني 

عرب الزمن ويتنقل حول العامل.

يتحول من مدمن مت�صرد اىل مليونري
كان خليل رافاتي بعمر 33 عاما عندما تناول جرعة 
زائ����دة م��ن ال��ه��روي��ن ل��ل��م��رة ال��ت��ا���س��ع��ة، ك���ادت تودي 
بحياته، اإل اأن هذه احلادثة حولته من مدمن مت�سرد 

يف �سوارع لو�س اأجنلو�س اإىل مليونر. 
فقد متكن امل�سعفون من اإنقاذ حياة رافاتي با�ستخدام 
جهاز ال�سدمات الكهربائية، وكانت تلك املرة الأخرة 

التي يتعاطى فيها املخدرات.
اأما الآن، اأ�سبح رافاتي البالغ من العمر 46 عاما، رجال 

ثريا ميلك �سل�سلة مقاه لبيع الع�سائر وامل�سروبات .
وولد رافاتي يف اأوهايو، لكنه �سافر اإىل لو�س اأجنلو�س 
له،  يتعر�س  ك��ان  ال��ذي  الع��ت��داء اجلن�سي  م��ن  هربا 
وبداأ يعمل يف بيع ال�سيارات حيث كان من بني زبائنه 
املمثلة الأمريكية، اإليزابيث تايلور، والفرقة املو�سيقية 
الهروين  تعاطيه  اأن  اإل   ، روزز  اآن  جنز  الأمريكية 
�سوارع  يف  وم�سرد  مدمن  اإىل  ب�سرعة  يتحول  جعله 
املدينة. وكاد خليل رافاتي اأن يفقد حياته بعد تعاطيه 

جرعة زائدة من الهروين يف حفلة يف ماليبو، اإل اأن 
امل�سعفني متكنوا من اإنقاذه، ما دفعه للخ�سوع للعالج 
راف��ات��ي بعد فرتة  الإدم����ان، و���س��رح  حتى تعافى م��ن 
اأجنلو�س،  ل��و���س  مقاطعة  �سجن  يف  ق�ساها  ق�سرة 
قائال اإنه و�سل اإىل القاع و مل يكن هناك مرحلة اأ�سواأ 

مما و�سلت اإليها، لذلك قررت اخل�سوع للعالج .
وبداأ رافاتي حياته اجلديدة باخرتاع ع�سائر خمتلفة 
اإقبال كبرا على منتجاته  النكهات، حيث كان ي�سهد 
ففتح حمال �سغرا، ومع تزايد الطلبات اأكرث فاأكرث؛ 
بداأ بتو�سيع عمله حتى متكن من فتح �سل�سة حمالت 

. SunLife Organics حتمل ا�سم
وقال رافاتي ل�سحيفة نيويورك تاميز اإن الهدف من 
املر�سى  �سباب  جت��دي��د  ه��و  اخرتعها  ال��ت��ي  الع�سائر 
اأ���س��د احلاجة  ال��ت��ي ه��م يف  ال��ق��وة  ودع��م��ه��م ومنحهم 
لفرتة  املخدرات  متعاطي  من  كانوا  اإذا  خا�سة  اإليها، 

طويلة .


