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يف �ت�صال هاتفي مع �أيرولت 
عبداهلل بن زايد ي�ستنكر االعتداء 
الذي وقع يف مطار اأوريل الفرن�سي

•• اأبوظبي-وام:

اجرى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل ات�شاال هاتفيا الليلة قبل املا�شية مع جان مارك اأيرولت وزير 
االرهابي  االعتداء  ب�شدة  واأدان  �شموه  وا�شتنكر  الفرن�شي.  اخلارجية 
اأوريل جنوب العا�شمة الفرن�شية ام�س  الذي وقع يف مطار باري�س - 
االول موؤكدا موقف االمارات الثابت جتاه نبذ العنف واالإرهاب ب�شوره 
اجلهود  وت�شافر  ال��دويل  التعاون  تعزيز  اإىل  والداعي  كافة  واأ�شكاله 
الجتثاث هذه االآفة اخلطرية من جذورها والتي تهدد اأمن وا�شتقرار 
جميع دول العامل. واعرب �شموه عن ت�شامن دولة االمارات مع فرن�شا 
اإجراءات  من  تتخذه  فيما  الفرن�شية  احلكومة  جانب  اإىل  ووقوفها 

للحفاظ على اأمنها وا�شتقرارها و�شمان �شالمة مواطنيها.

اخلارجية ت�ستدعي ال�سفرية ال�سوي�سرية على 
خلفية بيان حقوق االن�سان ب�ساأن البحرين

•• اأبوظبي-وام:

ا���ش��ت��دع��ى ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ع��و���ش��ي م�����ش��اع��د وزير 
اخلارجية والتعاون الدويل لل�شوؤون القانونية �شعادة مايا جوهري 
تي�شايف �شفرية �شوي�شرا لدى الدولة . وعرب م�شاعد وزير اخلارجية 
وال��ت��ع��اون ال����دويل ل��ل�����ش��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة - ب��ح�����ش��ور ال�����ش��ي��خ حممد 
ب��ال��وزارة - عن  االأوروب��ي��ة  ال�شوؤون  اإدارة  اآل مكتوم مدير  بن مكتوم 
يف  للبحرين  املناه�س  ال�شوي�شري  للبيان  االم���ارات  دول��ة  ا�شتنكار 
جمل�س حقوق االن�شان ..م�شريا اىل انه كان من االجدر اأن حتل مثل 

هذه امل�شائل عرب القنوات الثنائية.                  )التفا�شيل �س2(
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حممد بن را�شد خالل تكرميه املعلمة الكندية ماجي ماكدونال بجائزة املعلم العاملية )وام(

قوات عراقية تقتحم البلدة القدمية يف املو�شل  )رويرتز(

كّرم �لكندية ماجي ماكدونال �لفائزة بجائزة �ملعلم �لعاملية
حممد بن را�سد يعلن تاأ�سي�س جمل�س 
ال�سعادة العاملي االأول من نوعه

•• دبي -وام:

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
رعاه اهلل، اأن العامل بحاجة ما�شة اليوم اإىل تبني مقاربة 
التعاون  على  تقوم  للب�شرية،  ال�شعادة  لتحقيق  جديدة 
وتكامل اجلهود وحتديد القوا�شم امل�شرتكة والبحث عن 

نقاط التوافق، لتعزيز القيم االإيجابية. جاء ذلك، لدى 
العاملي، بالتزامن  ال�شعادة  تاأ�شي�س جمل�س  اإعالن �شموه 

مع احتفاء العامل باليوم الدويل لل�شعادة.
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ك��رم  اخ��رى  جهة  من 
را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
م��اج��ي ماكدونال  املعلمة  رع���اه اهلل  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م 
من كندا التي فازت بجائزة املعلم العاملية.    )التفا�شيل 

حممد بن زايد يقدم واجب العزاء الأ�شرة �شهيد الوطن زكريا �شليمان الزعابي  )وام(

قدم و�جب �لعز�ء يف �ل�صهيد زكريا �صليمان عبيد �لزعابي

حممد بن زايد: �سهداوؤنا �سيبقون 
منارة ت�سيء طريق اأجيال امل�ستقبل

•• كلباء -وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
االأع��ل��ى للقوات  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
�شليمان  زكريا  ال�شهيد  يف  ال��ع��زاء  واج��ب  امل�شلحة 
واجبه  تاأديته  اأثناء  ا�شت�شهد  الذي  الزعابي  عبيد 
)اإعادة  عملية  يف  امل�شاركة  القوات  �شمن  الوطني 

االأمل( يف اليمن مع قوات التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية ال�شعودية.

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وع��رب 
ن��ه��ي��ان - خ���الل زي���ارت���ه ام�����س مل��ج��ل�����س ال���ع���زاء يف 
ع��ن خال�س   - ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة  يف  ك��ل��ب��اء  منطقة 

تعازيه و�شادق موا�شاته الأ�شرة وذوي ال�شهيد .
)التفا�شيل �س2(

مدنيون عالقون و�صط نري�ن �ملعارك
ا�ستباكات عنيفة لل�سيطرة 
على باب الطوب يف املو�سل

•• بغداد-وكاالت:

اأفادت م�شادر ع�شكرية عراقية باأن القوات العراقية تخو�س ا�شتباكات عنيفة 
�شعيا للو�شول اإىل مركز منطقة باب الطوب و�شط ال�شطر الغربي من مدينة 
املو�شل وا�شتعادتها من تنظيم داع�س االإرهابي. واأ�شافت امل�شادر اأن املعارك 
تدور باأ�شلوب حرب ال�شوارع يف املنطقة التجارية من حي باب الطوب، وهي 

منطقة قدمية و�شوارعها �شيقة وال تت�شع للعربات الع�شكرية.
وتتقدم القوات العراقية ب�شكل بطيء جدا يف منطقة باب الطوب ب�شبب وجود 

عدد كبري من القنا�شة ينتمون لتنظيم داع�س ويعيقون تقدم القوات.
ويوجد �شعوبة يف  حتليق طائرات التحالف والطائرات اال�شتطالعية التي 

تقدم الدعم للقوات على االأر�س ب�شبب الظروف اجلوية.
ويف غرب ال�شطر الغربي من املو�شل، قالت م�شادر ع�شكرية اإن قوات مكافحة 
االإرهاب العراقية �شرعت يف اقتحام حيي نابل�س والر�شالة. واأ�شافت امل�شادر 

•• بريوت-وكاالت:

املجتمع  من  متظاهرون  احت�شد 
امل�����دين وجم���م���وع���ات ح��زب��ي��ة يف 
اللبنانية بريوت  العا�شمة  و�شط 
ع��ل��ى م�����ش��روع قانون  اح��ت��ج��اج��ا 

يق�شي بزيادة ال�شرائب.
وك�����ان جم��ل�����س ال����ن����واب ق���د ب���داأ 
من  بنود  اإق���رار  املا�شي  االأ�شبوع 
ال���ق���ان���ون يف ج��ل�����ش��ة جرى  ذل����ك 
�شعبي  ���ش��خ��ط  و����ش���ط  ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا 
وا�����ش����ع، وذل������ك اح���ت���ج���اج���ا على 
الدولة  وملطالبة  ال��زي��ادات  تلك 
مبكافحة الف�شاد بدال من فر�س 
االقت�شادية  ال�شغوط  مزيد من 

على الفئات الفقرية يف البالد.
اإىل  املواطنني  االآالف من  وخ��رج 
و�شط بريوت احتجاجا على زيادة 
اإن��ه��ا غري  ق��ال��وا  ال��ت��ي  ال�شرائب 
عادلة وت�شتهدف الطبقة العاملة 

يف البالد.
واألقى املتظاهرون زجاجات املياه 
رئي�س  على  والطماطم  الفارغة 

اأن القوات املتقدمة املدعومة بغطاء جوي جوبهت بكثافة نارية كبرية من 
مقاتلي تنظيم داع�س، وهو ما اأدى اإىل تباطوؤ تقدمها ب�شكل كبري.

من جهة اأخرى، و�شفت منظمة "هيومن رايت�س ووت�س" احلقوقية املعركة 
التي ت�شتهدف ال�شيطرة على ال�شطر الغربي من املو�شل باأنها  اأقذر واأ�شد 
فتكا باملدنيني من معركة ا�شتعادة ال�شطر ال�شرقي التي اكتملت ف�شولها يف 

يناير املا�شي.

با�صناد طري�ن �لتحالف

اجلي�س اليمني ي�سيطر على اآخر معاقل امليلي�سيا يف نهم
•• نهم -وكاالت:

طريان  با�شناد   ���� وامل��ق��اوم��ة  اليمني  اجلي�س  �شيطر 
ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ل��دع��م ال�����ش��رع��ي��ة ���� ع��ل��ى منطقة 
ال�����ش��ب��وع��ة اآخ����ر م��ع��اق��ل االإن��ق��الب��ي��ني يف ن��ه��م جتاه 

مديرية اأرحب يف حمافظة �شنعاء.
�شيطرة  " اأن  " �شب�اأ  اليمنية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
اجلي�س على ال�شبوعة جاءت بعد هجومني مزدوجني 
310 فجر ام�س  141 مب�شاندة اللواء  نفذه اللواء 

بغطاء جوي من طريان التحالف العربي.
وقال م�شدر ع�شكري اإنه بعد ال�شيطرة على ال�شبوعة 
اإىل منطقة  �� تنتقل املواجهات  �� �شرق �شنعاء  يف نهم 

�ش�شلى يف مديرية اأرحب قرب مطار �شنعاء الدويل.
ك��ب��رية من  اأع����داد  اأ���ش��ر  اأن اجلي�س متكن م��ن  واأك���د 

ميلي�شيا احلوثي و�شالح االنقالبية خالل الهجومني 
فيما فر اآخرون باجتاه اأرحب.

35 كيلومرتا عن مطار  اأرحب نحو  وتبعد مديرية 
�شنعاء الدويل، �شمايل العا�شمة، وميتلك احلوثيون 
عدداً  �شالح  ع��ب��داهلل  علي  ال�شابق  الرئي�س  وق���وات 
مع�شكر  اأبرزها  فيها،  اال�شرتاتيجية  املع�شكرات  من 

ال�شمع.
من  متكن  اجلي�س  اأن  اإىل  الع�شكري،  امل�شدر  واأ���ش��ار 
اأ�شر اأعداد كبرية من مقاتلي احلوثي، وقوات �شالح 
خالل الهجومني، يف حني فرت بقية امليلي�شيا �شوب 

مديرية اأرحب.
“نهم” اجلبلية الأكرث  وا�شتمرت املعارك يف مديرية 
بالتحالف  م�شنودة  احلكومية  ال��ق��وات  ب��ني  ع��ام  م��ن 

العربي واحلوثيني وقوات �شالح.

حا�سدة  ك��ردي��ة  م��ظ��اه��رة 
اأمل��ان��ي��ا اأردوغ������ان يف  ���س��د 

•• برلني-وكاالت:

�شخ�س  األ������ف   30 ن���ح���و  ت���ظ���اه���ر 
مدينة  يف  االأك�������راد  االأت�������راك  م���ن 
الرئي�س  �شد  االأملانية  فرانكفورت 

الرتكي رجب طيب اأردوغان.
فرانكفورت  اإىل  املحتجون  وتوجه 
من اأنحاء متفرقة من اأملانيا، قبيل 
بالتقومي  بالعام اجلديد  االحتفال 
املتظاهرون  وط����ال����ب  ال�����ك�����ردي. 
رف�س  اإىل  ودع���وا  بالدميقراطية، 
لتو�شيع  امل���ق���رتح���ة  ال���ت���ع���دي���الت 
�شالحيات الرئا�شة يف ا�شتفتاء من 
املزمع عقده ال�شهر املقبل يف تركيا. 
وح��م��ل ك��ث��ريون ���ش��ع��ارات جلماعة 
حزب العمال الكرد�شتاين املحظورة. 
واأدانت احلكومة الرتكية املظاهرة 
واتهمت  م��ق��ب��ول��ة،  غ���ري  ب��و���ش��ف��ه��ا 
اأملانيا بالنفاق ل�شماحها بخروجها. 
وم��ن��ذ اأ���ش��ب��وع��ني، ت��ت�����ش��اع��د اأزم���ة 
اأن  ب��ع��د  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  دبلوما�شية 
ال�شماح  االأملانية  احلكومة  رف�شت 
ل��ل��وزراء االأت����راك ب��اإق��ام��ة جتمعات 

موؤيدة الأنقرة يف اأملانيا.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة
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�إلقاء �لطماطم وزجاجات �ملياه �لفارغة على �حلريري

تظاهرات يف لبنان احتجاجا على ال�سرائب والف�ساد

�شعد احلريري  اللبناين  ال��وزراء 
اإىل  التحدث  ي��ح��اول  ك��ان  بينما 

جموع املحتجني.
لقطات  يف  احل�����ري�����ري  وظ����ه����ر 
بالعمل  يتعهد  وه��و  تلفزيونية 
الف�شاد  مل��ك��اف��ح��ة  امل��ح��ت��ج��ني  م��ع 
و�شوء ا�شتخدام املال العام قبل اأن 
ينحني ويدخل اإىل �شيارته بينما 
يحاولون  ال�شخ�شي  حر�شه  كان 

حمايته من املقذوفات. 
امل��ت��ظ��اه��رون احلكومة  وي��ط��ال��ب 
مبكافحة الف�شاد بدال من فر�س 
مزيد من ال�شغوط االقت�شادية 

على الفئات الفقرية يف البالد 
زي������ادة  وت�����رغ�����ب احل����ك����وم����ة يف 
زيادة  تغطية  ب��ه��دف  ال�����ش��رائ��ب 
روات�����������ب امل����ع����ل����م����ني وم���وظ���ف���ي 
احلكومة.   )التفا�شيل �س11(

اأمريكيني  جنود   3 اإ���س��اب��ة 
ب���ن���ريان ج���ن���دي اأف���غ���اين

•• كابول-رويرتز:

التي  ال��دع��م احل���ازم  ق��ال��ت بعثة 
االأطل�شي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف  ي��ق��وده��ا 
جنود  ث��الث��ة  اأن  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 
االأحد  ام�����س  اأ�شيبوا  اأمريكيني 
النار  اأف��غ��اين  جندي  فتح  بعدما 
هلمند  باإقليم  ق��اع��دة  يف  عليهم 

بجنوب البالد.
وامل�شاعدة  التدريب  بعثة  وذكرت 
تويرت  على  احللف  يقودها  التي 
الرعاية  ي��ت��ل��ق��ون  اجل����ن����ود  اإن 

الطبية.
اجلي�س  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  وق�����ال 
اإن  ال���ب���الد  االأف����غ����اين يف ج��ن��وب 
اجل����ن����دي ال������ذي ي��ت��ب��ع ال���ق���وات 
اخل�����ا������ش�����ة االأف������غ������ان������ي������ة ُق����ت����ل 
اإط���الق���ه النار  ب��ع��د  ب��ال��ر���ش��ا���س 
على االأمريكيني يف قاعدة كامب 
ال�شاعة  اجل��وي��ة يف نحو  ���ش��وراب 

الثالثة م�شاء بالتوقيت املحلي.
ر�شول  حممد  املتحدث  واأ���ش��اف 
فقد  احل���ار����س  ل���روي���رتز  زازاي 

حياته يف تبادل الإطالق النار.

املعار�سة تبداأ معركة يف دم�سق وتتقدم مبناطق حيوية
•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلنت هيئة حترير ال�شام عن بدئها معركة اإىل جانب ف�شائل الغوطة 
ال�شرقية بالعا�شمة ال�شورية دم�شق. واأفادت م�شادر اأن املعار�شة ال�شورية 
وحميطها  العبا�شيني  كراجات  يف  هامة  مواقع  على  �شيطرت  امل�شلحة 
منذ  باالأو�شع  و�شف  هجوما  امل�شلحة  املعار�شة  ق��وات  و�شنت  بدم�شق. 
ب��داي��ة ال��ع��ام اجل����اري ع��ل��ى م��واق��ع ال��ن��ظ��ام يف ح��ي ج��وب��ر والعبا�شيني 
�شرق العا�شمة. وقالت م�شادر للجزيرة اإن قوات املعار�شة -وهي فيلق 
احلر-  للجي�س  تابعة  اأخ��رى  وف�شائل  ال�شام،  حترير  وهيئة  الرحمن 
للنظام  جتمعني  ا�شتهدف  مفخختني  عربتني  بتفجري  الهجوم  ب��داأت 
املعار�شة  تقدم  عن  اأ�شفر  ما  ك��را���س،  ومعمل  العبا�شيني  حم��وري  على 
و�شيطرتها على نقاط وعدة اأبنية واأجزاء من �شركة الكهرباء. وذكرت 
العبا�شيني  كراجات  على  ال�شيطرة  حت��اول  -التي  املعار�شة  اأن  امل�شادر 
بالعا�شمة- دمرت عدة اآليات للنظام وقتلت واأ�شرت عددا من عنا�شره، 

يف حني �شنت طائرات النظام عدة غارات على املنطقة.
و�شل  اإىل  ت�شعى  امل��ع��ار���ش��ة  ف���اإن  ع�شكريني،  حمللني  ت��ق��دي��رات  ووف���ق 
اإف�شال  حي جوبر بحي القابون املحا�شر يف حميط العا�شمة، ما يعني 
برزة  اأح��ي��اء  اإىل  باالإ�شافة  احليني،  على  ال�شيطرة  يف  النظام  خمطط 
والقابون، وبالتايل تهديد راأ�س النظام بالعا�شمة من خالل ال�شيطرة اأو 
قطع اأوت�شرتاد العدوي الذي ي�شكل �شريانا مهما للنظام باجتاه نقاطه 

يف حميط الغوطة.
املعار�شة  ف�شائل  ه��ج��وم  تغطية  للنظام  الر�شمي  التلفزيون  وح���اول 
املبا�شر  بالبث  �شاأنه  من  التقليل  واأراد  بالهجوم  و�شكك  جوبر،  حي  يف 
مرا�شلة  نفي  واأثناء  امل�شلحة.  املعار�شة  اإليها  تقدمت  نقطة  اأق��رب  من 
االإخبارية ال�شورية خلرب الهجوم اأو ح�شول معارك �شقطت عدة قذائف 

يف حميطها.

اإح���ب���اط خم��ط��ط الغ��ت��ي��ال 
ت��اي��ان��د وزراء  رئ��ي�����س 

•• بانكوك-رويرتز:

قالت �شرطة تايالند اأم�س االأحد 
الغتيال  م����وؤام����رة  ك�����ش��ف��ت  اإن���ه���ا 
خمباأ  و�شبطت  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 
هاربا  نا�شطا  يخ�س  لالأ�شلحة 
الع�شكري  ل��ل��م��ج��ل�����س  م��ن��اه�����ش��ا 
ك�شف  اأح�������دث  وه������ذا  احل�����اك�����م. 
ع���ن خم��ب��اأ اأ���ش��ل��ح��ة ي��خ�����س اأحد 
اأ�شحاب القم�شان  اأع�شاء حركة 
�شيا�شية  جماعة  وه��ي  احل��م��راء 
ت��دي��ن ب���ال���والء ل��رئ��ي�����س ال����وزراء 
امل���ن���ف���ي ت���اك�������ش���ني ����ش���ي���ن���اوات���را. 
ع��ل��ى ع�شرات  ال�����ش��رط��ة  وع����رثت 
البنادق والقنابل اليدوية ومئات 
من قطع الذخرية يف منزل زعيم 
كوت�شاتاماكون  وتيبوجن  احلركة 
الهارب منذ االنقالب الع�شكري.

ت�شعة  كذلك  ال�شرطة  واعتقلت 
مب�شادرة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  رج������ال 
دليال  لديها  اإن  وقالت  االأ�شلحة 
بهم  امل�����ش��ت��ب��ه  اأن  ع��ل��ى  وا����ش���ح���ا 
كانوا  �شبكتهم  اأع�����ش��اء  وب���اق���ي 

يهدفون الإثارة اال�شطرابات. 

بتدمري  ت��ه��دد  ا���س��رائ��ي��ل 
ال�سورية اجلوية  الدفاعات 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

االإ�شرائيلي  احل���رب  وزي���ر  ه���دد 
بتدمري  ل����ي����ربم����ان  اأف�����ي�����غ�����دور 
اجلوية  ال����دف����اع����ات  م���ن���ظ���وم���ة 
واأطلقت  ع������ادت  اإذا  ال�������ش���وري���ة 
����ش���واري���خ���ه���ا ع���ل���ى ال���ط���ائ���رات 
االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ال���ت���ي ت��غ��ري على 

اأهداف بقلب االأرا�شي ال�شورية.
وقال ليربمان يف حديث لالإذاعة 
التي  ال����ق����ادم����ة  امل�������رة  ال����ع����ام����ة 
اأنظمة  ال�شوريون  فيها  ي�شتخدم 
الدفاع اجلوي اخلا�شة بهم �شد 
بتدمريها  ف�����ش��ن��ق��وم  ط��ائ��رات��ن��ا، 
اإ�شرائيل  اأمن  واأ�شاف  تردد  دون 

فوق كل �شيء.

لبنانيون يحتجون على م�شروع قانون بزيادة ال�شرائب  )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد ي�سدر قرارًا بتعيني عبداهلل احلباي رئي�سا لدبي القاب�سة
•• دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل قرارا 
بتعيني املهند�س عبداهلل احلباي رئي�شا لدبي القاب�شة وذلك 
مع احتفاظه مبن�شبة كرئي�س ملجموعة “مرا�س” القاب�شة. 
واأكد �شموه اأن احلباي اأثبت كفاءة وا�شحة �شمن كافة املهام 
التي اأوكلت اإليه عرب تاريخه املهني الذي �شاهم من خالله يف 
حتقيق العديد من االإجن��ازات املهمة ودعم البنية االأ�شا�شية 
اإحداث  يف  اأث��ره��ا  لها  ك��ان  التي  النوعية  امل�شاريع  م��ن  بعدد 
لتويل  اختياره  واأن  التنموية  دب��ي  م�شرية  يف  نوعية  نقالت 

قيادة  على  ق��درت��ه  يف  الثقة  م��ن  انطالقا  ي��اأت��ي  املهمة  ه��ذه 
اأعمال دبي القاب�شة يف �شوء ما يتمتع به من خربات ومعرفة 

اأهلته لتحمل هذه امل�شوؤولية.
وقال �شموه اإن املرحلة املقبلة تتطلب موا�شلة دبي القاب�شة 
الإ�شهامها يف دعم م�شرية التنمية ال�شاملة يف دولة االإمارات 
تعتمد  م��ت��م��ي��زة  ذات طبيعة  م�����ش��اري��ع  م��ن  ت��ق��دم��ه  م��ا  ع��رب 
واالبتكار  االب����داع  عنا�شر  يف  اال���ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  ج��وه��ره��ا  يف 
االقت�شادية  باالأن�شطة  واالرت��ق��اء  امل��ت��ط��ورة  والتكنولوجيا 
القائمة على املعرفة متا�شيا مع الطموحات العري�شة مل�شتقبل 
االإمارات ونهج التطوير يف دولتنا الذي يعنى ب�شورة رئي�شة 
بتلك العنا�شر كهدف ا�شرتاتيجي ي�شمن لنا م�شتقبل حافل 

االأكرث تقدما.  الدول  بالفر�س ومكانة متميزة بني م�شاف 
من جانبه اأعرب املهند�س عبداهلل احلباي عن خال�س ال�شكر 
والعرفان ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
للثقة الغالية التي اأواله �شموه اإياها لقيادة دبي القاب�شة مبا 
متثله من قيمة كموؤ�ش�شة اقت�شادية لها وزنها اال�شرتاتيجي 
االإمارات  دول��ة  م�شتوى  على  فقط  لي�س  النا�شعة  و�شمعتها 
ولكن على م�شتوى املنطقة والعامل الذي تنت�شر ا�شتثماراتها 
على  �شموه  م��ع��اه��دا  وغ��رب��ا..  �شرقا  رب��وع��ه  يف  وم�شاريعها 
مدار  على  ال�شركة  م�شرية  ميزت  التي  النجاحات  موا�شلة 
تاريخها الذي قدمت من خالله م�شاريع ومبادرات كان لها 

ب�شمتها الوا�شحة على يف �شجل جناح اقت�شادنا الوطني.

اخلارجية ت�ستدعي ال�سفرية ال�سوي�سرية على خلفية بيان حقوق االإن�سان ب�ساأن البحرين
•• اأبوظبي-وام:

القانونية  لل�شوؤون  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزير  م�شاعد  العو�شي  عبدالرحيم  الدكتور  �شعادة  ا�شتدعى 
�شعادة مايا جوهري تي�شايف �شفرية �شوي�شرا لدى الدولة .

وعرب م�شاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل لل�شوؤون القانونية - بح�شور ال�شيخ حممد بن مكتوم اآل مكتوم 
مدير اإدارة ال�شوؤون االأوروبية بالوزارة - عن ا�شتنكار دولة االمارات للبيان ال�شوي�شري املناه�س للبحرين يف 
جمل�س حقوق االن�شان ..م�شريا اىل انه كان من االجدر اأن حتل مثل هذه امل�شائل عرب القنوات الثنائية التي مت 

اإن�شاوؤها بني البحرين و�شوي�شرا لهذا الغر�س.
واأكد ان هذا البيان ياأتي على خالف احلقيقة حيث قامت البحرين بالعديد من اخلطوات لتعزيز م�شائل حقوق 
االن�شان لديها. كما اأبلغ م�شاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل لل�شوؤون القانونية ..ال�شفرية ال�شوي�شرية اأن 
اأمن وا�شتقرار البحرين من اأمن وا�شتقرار دولة االمارات واأن مثل هذا البيان يعطي الذريعة الرتكاب االعمال 

التخريبية واالإرهابية ..مبديا تطلع الدولة اإىل قيام اجلانب ال�شوي�شري مبراجعة موقفه يف هذا ال�شاأن .

�أعلن تاأ�صي�س جمل�س �ل�صعادة �لعاملي �لأول من نوعه

حممد بن را�سد: العامل بحاجة اإىل مقاربة جديدة لتحقيق ال�سعادة للب�سرية 
�لإمار�ت بقيادة خليفة توؤمن �أن دور �حلكومات هو حتقيق �ل�صعادة ل�صعوبها وتوفري بيئة حا�صنة لآمال وطموحات و�أحالم �لنا�س 

�لمار�ت دولة قامت على �خلري و�ل�صعادة و�لتنمية و�لبناء و�لنفتاح �لإيجابي على �حل�صار�ت و�لثقافات و�ل�صعوب 
نريد ل�صعوب �لعامل �خلري و�ل�صعادة ون�صارك �ملجتمع �لدويل جهوده جلعل هذ� �لعامل مكانًا �أف�صل

•• دبي -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، اأن العامل بحاجة ما�شة اليوم 
التعاون  على  تقوم  للب�شرية،  ال�شعادة  لتحقيق  تبني مقاربة جديدة  اإىل 
وتكامل اجلهود وحتديد القوا�شم امل�شرتكة والبحث عن نقاط التوافق، 
تاأ�شي�س جمل�س  �شموه  اإع��الن  لدى  ذل��ك،  االإيجابية. جاء  القيم  لتعزيز 
ال�شعادة العاملي، بالتزامن مع احتفاء العامل باليوم الدويل لل�شعادة الذي 
ي�شادف يوم 20 مار�س من كل عام، ليكون االأول من نوعه، وي�شكل ر�شالة 

اإيجابية من دولة االإمارات العربية املتحدة اإىل العامل.
ال�شعادة  حل��وار  رئي�شية  نتيجة  العاملي  ال�شعادة  جمل�س  ت�شكيل  وي��اأت��ي 
دورتها  عقدت  التي  للحكومات  العاملية  القمة  اأع��م��ال  �شمن  عقد  ال��ذي 
تبني  اإىل م�شاعدة احلكومات على  املا�شي، ويهدف  اخلام�شة يف فرباير 
مفاهيم ال�شعادة يف خططها وا�شرتاتيجياتها واأجندات عملها، لالرتقاء 
مب�شتويات حياة ال�شعوب وي�شاعدها على جتاوز حتديات امل�شتقبل، وي�شكل 
وامل�شوؤولني  العامليني  واخل��رباء  العلماء  من  نخبة  ت�شم  ا�شت�شارية  جهة 

الدوليني.
تعاظم  اإن  م��ك��ت��وم:  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وق���ال 
العاملية،  ال�شاحة  على  وال��ت��غ��ريات  التحوالت  وت��رية  وت�شارع  التحديات 
تتطلب من �شناع القرار تبني �شيا�شات ومقاربات تفتح نوافذ اأمل للنا�س، 
ر�شالة  اإىل  يتحول  لل�شعادة،  ال��دويل  باليوم  املتحدة  االأمم  احتفال  ولعل 
للعامل للبحث عن اآليات جديدة حتقق اخلري لل�شعوب . واأ�شاف �شموه: 
اآل  اأخ��ي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د  اإن دول��ة االإم��ارات بقيادة 

الفخري يف علم االقت�شاد يف جامعة كولومبيا الربيطانية، والربوفي�شور 
اأ�شتاذ علم النف�س يف جامعة يوتا، وجامعة فرجينيا، واأحد كبار  اإد ديرن 
موؤ�ّش�س  �شيليغمان  مارتن  د.  والربوفي�شور   ، غالوب  منظمة  يف  العلماء 
فاميلي  زيلريباك  موؤ�ش�شة  النف�س يف  علم  واأ�شتاذ  االإيجابي  النف�س  علم 
ومدير مركز علم النف�س االإيجابي يف جامعة بن�شلفانيا، و�شعادة د.عائ�شة 
بن ب�شر مدير عام مكتب دبي الذكية، واأحمد ال�شقريي االإعالمي ومقدم 
العربي،  العامل  م�شتوى  على  امللهمة  املبادرات  و�شاحب  خواطر  برنامج 
والدكتورة �شونيا ليوبومري�شكي اأ�شتاذة علم النف�س يف جامعة كاليفورنيا-
ريفر�شايد وموؤلفة الكتاب ال�شهري طرق ال�شعادة ، و�شون اأكور اأحد اأبرز 
دوراند  ومارتني  ال�شعادة،  ميزة  كتاب  وموؤلف  ال�شعادة  علم  يف  اخل��رباء 
االقت�شادي  التعاون  منظمة  يف  االإح�شائيني  ورئي�شة  االإح�شاء  مديرة 
االقت�شاد  اأ���ش��ت��اذ  ن��ي��ف  دي  ي���ان-امي���ان���وي���ل  وال��ربوف��ي�����ش��ور  وال��ت��ن��م��ي��ة، 
واال�شرتاتيجية يف كلية اإدارة االأعمال بجامعة اأك�شفورد. وين�شوي حتت 
6 جمال�س فرعية هي: جمل�س ال�شعادة وال�شحة، برئا�شة  اإطار املجل�س 
اللورد ريت�شارد اليارد جمل�س ال�شعادة والتعليم، برئا�شة الربوفي�شور د. 
مارتن �شيليغمان جمل�س ال�شعادة ال�شخ�شية برئا�شة الربوفي�شور اإد ديرن 
دي  يان-اميانويل  الربوفي�شور  برئا�شة  العمل  بيئة  يف  ال�شعادة  جمل�س 
نيف جمل�س قيا�س ال�شعادة برئا�شة مارتني دوراند جمل�س املدن ال�شعيدة 
برئا�شة �شعادة د.عائ�شة بن ب�شر و�شيعمل املجل�س على اإطالق تقرير عاملي 
�شنوي لل�شعادة، خالل القمة العاملية للحكومات، يلقي ال�شوء على اأف�شل 
املمار�شات الدولية يف تبني ال�شعادة، ويحتفي باأف�شل االإجنازات احلكومية 

يف هذا املجال، وي�شلط ال�شوء على التجارب امللهمة حول العامل.
ويجتمع املجل�س مرتني �شنوياً، مرة �شمن اأعمال احلوار العاملي لل�شعادة 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ، توؤمن باأن دور احلكومات حتقيق ال�شعادة 
ل�شعوبها، عرب متكينها من اختيار االأدوات والو�شائل وتوفري بيئة حا�شنة 
الآمال وطموحات واأحالم النا�س، تدعمهم يف بحثهم عما يحقق �شعادتهم، 
الإدراكنا اأن دور احلكومات ي�شبح اأكرث عمقاً وتاأثرياً عندما ت�شع حتقيق 

ال�شعادة هدفاً اأ�شمى .
وق����ال ���ش��م��وه: ال�����ش��ع��ادة ع����دوى حم���م���ودة... ن��ري��د ل�����ش��ع��وب ال��ع��امل اأن 
يتاأثروا بها لينعموا باخلري، ما يتطلب تغيرياً ملمو�شاً يف ثقافة العمل 
احلكومي... نريد ترجمة فعلية الأهداف املنظمات الدولية التي ت�شرتك 
جميعاً يف هدف عام يتمثل يف تعزيز االإيجابية واحلفاظ على عامل اأكرث 

ا�شتدامة، وحتقيق اخلري لالإن�شان .
لل�شعادة  العاملي  املجل�س  اإطالق مبادرة  اأن مبادرتنا يف  و�شدد �شموه على 
لينعموا  للنا�س  ال�����ش��ع��ادة  حتقيق  ب�����ش��رورة  وقناعتنا  قيمنا  م��ن  نابعة 
باخلري وت�شود بينهم القيم االإيجابية... فدولتنا قامت على اأ�ش�س اخلري 
وال�شعادة والتنمية والبناء واالنفتاح االإيجابي على احل�شارات والثقافات 
وثقافة  حياة  اأ�شلوب  واالإيجابية  ال�شعادة  جعل  يف  وجنحت  وال�شعوب، 
جمتمعية. ونريد اأن ن�شارك املجتمع الدويل يف جهوده املتوا�شلة جلعل 

هذا العامل مكاناً اأف�شل . 
اأ�شتاذ  �شاك�س  جيفري  ال��ربوف��ي�����ش��ور  لل�شعادة  ال��ع��امل��ي  املجل�س  وي��راأ���س 
 12 امل�شتدامة يف جامعة كولومبيا، وي�شم املجل�س يف ع�شويته  التنمية 
املتحدة  االأمم  عام منظمة  بوكوفا مديرة  اإيرينا  هم  عامليا  عاملا وخبريا 
فنلندا  وزراء  رئي�س  �شتاب  الك�شندر   ، يون�شكو  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
االأداء  مركز  يف  ال��رف��اه  برنامج  مدير  الي��ارد  ريت�شارد  وال��ل��ورد  ال�شابق، 
االقت�شادي يف كلية لندن لالقت�شاد، والربوفي�شور جون هاليول االأ�شتاذ 

يف القمة العاملية للحكومات، والثانية خالل اجتماعات اجلمعية العامة 
امل�شتدامة  التنمية  حلول  �شبكة  تعمل  فيما  نيويورك،  يف  املتحدة  لالأمم 

التابعة لالأمم املتحدة بتقدمي الدعم االإداري للمجل�س.

قدم و�جب �لعز�ء يف �ل�صهيد زكريا �صليمان عبيد �لزعابي

حممد بن زايد: �سهداوؤنا االأبرار �سيبقون منارة ت�سيء طريق اأجيال امل�ستقبل
•• كلباء -وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�شهيد  يف  العزاء  واج��ب  امل�شلحة 
الزعابي  ع��ب��ي��د  ���ش��ل��ي��م��ان  زك���ري���ا 
الذي ا�شت�شهد اأثناء تاأديته واجبه 
امل�شاركة  ال��ق��وات  �شمن  ال��وط��ن��ي 
اليمن  يف  االأم����ل  اإع����ادة  عملية  يف 
بقيادة  العربي  التحالف  قوات  مع 

اململكة العربية ال�شعودية.
وعرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اآل نهيان - خالل زيارته  بن زايد 
ال���ع���زاء يف منطقة  مل��ج��ل�����س  اأم�������س 
ال�����ش��ارق��ة - عن  اإم������ارة  ك��ل��ب��اء يف 
موا�شاته  و���ش��ادق  تعازيه  خال�س 
�شائال   .. ال�����ش��ه��ي��د  وذوي  الأ����ش���رة 

باأبطال  واع������ت������زازه  ف����خ����ره  ع����ن 
وبطوالتهم  ومواقفهم  االإم����ارات 
اأروع  بذلك  مقدمني  و�شجاعتهم 
االأم��ث��ل��ة واأع��اله��ا يف ح��ب الوطن 

واالإخال�س اإليه.
ال�شهداء  اأ���ش��ر  وقفة  �شموه  وثمن 
التي علت فوق االأحزان فخرا وعزا 
و�شربهم  وعزميتهم  بت�شميمهم 
وتالحم  ب��اأب��ن��ائ��ه��م  واع����ت����زازه����م 
م�شريا   .. معهم  باأكمله  املجتمع 
الوقفة ر�شخت  اأن هذه  اإىل  �شموه 
وعززت القيم النبيلة والعظيمة يف 
نفو�شنا جميعا يف التالحم والتاآزر 
واح�������دا خدمة  ���ش��ف��ا  وال�����وق�����وف 

لوطننا الغايل.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
�شهداءنا  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
���ش��ط��روا �شفحات  ال��ذي��ن  االأب�����رار 

ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم ذويه 
ال�شرب وال�شلوان.

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وال��ت��ق��ى 

يتغمده  اأن  ال���ق���دي���ر  ال��ع��ل��ي  اهلل 
منازل  ينزله  واأن  رحمته  ب��وا���ش��ع 
ال�شديقني وال�شهداء واالأبرار واأن 

ن���ه���ي���ان  اآل  زاي����������د  ب������ن  حم����م����د 
اأ�����ش����رة ال�����ش��ه��ي��د وذوي�������ه وت���ب���ادل 
�شموه  م��ع��ربا   .. معهم  االأح��ادي��ث 

ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ط��ح��ن��ون بن 
مكتب  م���دي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
����ش���وؤون اأ����ش���ر ال�����ش��ه��داء يف دي���وان 
اأبوظبي  عهد  ويل  ال�شمو  �شاحب 
ومعايل حممد بن اأحمد البواردي 
وزير دولة ل�شوؤون الدفاع ومعايل 
مهري  اهلل  ع���ب���د  ال����رك����ن  ال�����ل�����واء 

وتاريخ  وط��ن��ن��ا  ت���اري���خ  يف  م��ل��ه��م��ة 
���ش��ي��ب��ق��ون م���ن���ارة ت�شيء  امل��ن��ط��ق��ة 
ي�شتمدون  امل�شتقبل  اأجيال  طريق 
وير�شخون  والعزمية  القوة  منهم 
يف نفو�شهم قيم الت�شحية والفداء 

واالإخال�س واالإيثار.
�شموه..  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��زاء  وق���دم 

امل�شاندة  ال���وح���دات  ق��ائ��د  الكتبي 
امل�شلحة و�شعادة حممد  يف القوات 
دي��وان ويل  املزروعي وكيل  مبارك 
الفريق  و����ش���ع���ادة  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
ال���رك���ن ج��م��ع��ة اأح���م���د ال����ب����واردي 
القائد  ن��ائ��ب  م�شت�شار  ال��ف��ال���ش��ي 

االأعلى للقوات امل�شلحة.

•• اأبوظبي-وام:

الذي ي�شادف  العاملي  ال�شعادة  بيوم  اليوم  والعامل  االم��ارات  دولة  حتتفل 
جميع  يف  االإجن���ازات  من  العديد  حققت  وق��د  ع��ام  كل  من  مار�س   20

املجاالت خا�شة توفري االمن واالمان لكل من يعي�س على ار�شها. 
وبف�شل جهود ومتابعة القيادة الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ت�شدرت االإمارات عربيا 
و2015   2014 املا�شية  اع��وام  للثالثة  العاملي  ال�شعادة  موؤ�شر  قائمة 
و2016 من خالل حتقيق اأعلى معدالت النمو االقت�شادي ورفع م�شتويات 
اخلدمات االجتماعية خا�شة ال�شحة والتعليم والبيئة كما وفرت حكومة 
اأر����س هذا  يعي�س على  م��ن  لكل  ال�شعادة  اأه��م مقومات  االإم����ارات  وق��ي��ادة 
ا�شتثناء.  وكانت  الكرمية للجميع دون  الوطن من خالل تقدمي احلياة 
2016 عن ا�شتحداث وزارة لل�شعادة ك��اأول دولة  االم��ارات اعلنت يف عام 
يف العامل ومن مهامها توافق كافة خطط الدولة وبراجمها و�شيا�شاتها 
لتحقيق �شعادة املجتمع.. ومت تعني اأول وزيرة �شغلت هذا املن�شب وذلك ملا 

لل�شعادة من اهمية يف �شمان اال�شتقرار للجميع. 
ال�شعادة لكل من  اأن ت�شنع  اأجل  وبذلت دولة االم��ارات جهودا كبريا من 
حينما  طويلة  ب��اأع��وام  لل�شعادة  وزارة  ا�شتحداث  قبل  ار�شها  على  يقيم 
لتكون   2030 لعام  االقت�شادية  وال��روؤي��ة  التنمية  ا�شرتاتيجية  اأطلقت 
نهجا لكل الوزارات واجلهات االحتادية للعمل على اإ�شعاد ال�شعب وراحته 

يف جميع املجاالت. 
زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اطلقها �شاحب  التي  املبادرة  اىل  وبالنظر 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل يف جعل عام 2017 عاما للخري جند 
ا�شرتاتيجية وطنية متكاملة من اجل خلق جمتمع ال�شعادة وذلك لكون 

العطاء وفعل اخلري مفتاحا لل�شعادة ..
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اك��د  كما 
“ بنى زايد  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي ح��ني ق��ال �شموه  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
�شعبا متعلما طموحا منفتحا وغر�س يف هذا ال�شعب اأجمل معاين البذل 

والعطاء وحب اخلري”.

م�شيفا �شموه اأن “العطاء �شعادة وخدمة النا�س �شعادة والبذل دون مقابل 
�شعادة وال نريد ل�شعبنا اإال اخلري وال�شعادة”. 

موؤ�شر  العاملي” وهو  ال�شعادة  “موؤ�شر  االأوىل عربيا يف  االإم��ارات  وتعترب 
�شنوي ت�شدره “�شبكة حلول التنمية امل�شتدامة” التابعة لالأمانة العامة 
لالأمم املتحدة ويعتمد على ا�شتطالع راأي يقوم “معهد غالوب” باإجرائه 
يف 157 دولة وي�شتند اإىل تقييم الفرد مل�شتوى املعي�شة والر�شا عن احلياة 
الدولة..  اإم���ارات  كافة  يف  واالأج��ان��ب  العرب  واملقيمني  املواطنني  ي�شمل 
28 عام 2016 مت�شدرة كافة الدول العربية  واحتلت االإم��ارات املرتبة 
حيث اأظهرت النتائج ارتفاع موؤ�شر ال�شعادة لدى املواطنني يف عام 2016 
مقارنة بعام 2015 من 6.9 نقطة اإىل 7.06 نقطة - من اإجمايل 10 

نقاط - وهي النتيجة املقابلة للمرتبة 15 عامليا. 
وعلى �شعيد موؤ�شر التالحم املجتمعي وهو موؤ�شر خا�س بدولة االإمارات 
ا���ش��ت��ط��الع راأي ي�شمل  امل��ت��ح��دة وي��ق��ا���س ك��ل �شنتني م��ن خ���الل  ال��ع��رب��ي��ة 
مواطني الدولة ككل من عمر 17 عاما فما فوق ويقي�س مدى متتع اأبناء 
املجتمع باملبادئ والقيم املرتبطة بالهوية الوطنية وبالتكافل االجتماعي 
على  معتمدا  الدولة  يف  املجتمع  مكونات  كافة  بني  املجتمعية  وال�شراكة 
اأ�ش�س رئي�شية وهي التما�شك االأ�شري والتعليم والثقافة وامل�شاواة والعدالة 
 93.11 ن�شبة  الدولة  فقد حققت  الوطني  واالنتماء  وامل�شاركة  واالأم��ن 

باملائة يف عام 2015. 
باملائة   99.34 بن�شبة  النتائج  اأعلى  حققت  الدولة  اأن  النتائج  وك�شفت 
املواطنني  وممتلكات  حياة  وحماية  اال�شتقرار  وحتقيق  االأم��ن  حم��ور  يف 
يعك�س مدى  الذي  باملائة   96.74 بن�شبة  العدالة  يليه حمور  واملقيمني 
عدالة الق�شاء والت�شريعات وتقدمي اخلدمات والرعاية وتلبية احتياجات 

املواطنني وتوفر �شبل العي�س الكرمي للمقيمني وحمايتهم. 
بن�شبة  االجتماعية  امل�شاركة  حمور  يف  متميزة  نتائج  الدولة  حققت  كما 

يف  االإماراتي  املجتمع  اأبناء  م�شاركة  مدى  يعك�س  والذي  باملائة   96.18
االأهداف وامل�شالح واحتادهم يف م�شوؤولياتهم جتاه وطنهم وحمافظتهم 
على قيمهم وم�شاركتهم يف االأعمال التطوعية يليها حمور امل�شاواة بن�شبة 
حياتية  فر�س  على  احل�شول  اإمكانيات  ير�شد  ال��ذي  باملائة   94.54
ودمج  امل���راأة  ومتكني  وامل�شكن  والعمل  وال�شحة  التعليم  منها:  متعددة 
االنتماء  حم��ور  يف  باملائة   94.33 نتيجة  حتقيق  اإىل  اإ���ش��اف��ة  املعاقني 
االإ�شالمية  بالقيم  االإم����ارات  اأب��ن��اء  مت�شك  م��دى  يقي�س  ال���ذي  الوطني 
واللغة العربية واحلفاظ على الهوية واإبراز االنتماء واالعتزاز بالرتاث 
واحرتام القوانني.  وتعزز االإمارات قدراتها يف اخلدمات ال�شحية بف�شل 
اأف�شل  من  واال�شتفادة  التميز  لتحقيق  الر�شيدة  احلكومة  ا�شرتاتيجية 
معايري  اأرق��ى  لتوفري  �شعيا  املجال  ه��ذا  يف  العاملية  واخل���ربات  املمار�شات 
االأجندة  حم��اور  مع  ين�شجم  مبا  املجتمع  وقاية  وتعزيز  ال�شحية  احلياة 

الوطنية وروؤية االإمارات 2021.. 
الربيطاين  ليجاتوم  معهد  عن  ال�شادر  العاملي  االزده���ار  لتقرير  ووفقا 
موؤ�شر  تقدما يف  ال�شحية وحققت  ج��ودة اخلدمات  تتقدم يف  ف��االإم��ارات 
اأ�شدره  الذي  العاملي  جودة اخلدمات ال�شحية يف تقرير موؤ�شر االزده��ار 

معهد ليجاتوم الربيطاين املتخ�ش�س يف جمال الدرا�شات االإن�شانية. 
ال�شحية  الرعاية  ج��ودة  ملوؤ�شر  تقييما  �شنة  كل  ليجاتوم  معهد  ويجري 
ال�شحية  الرعاية  بنتائج  املرتبطة  الفرعية  املوؤ�شرات  من  عدد  على  بناء 
عن  وال��ر���ش��ا  الوقائية  ال�شحية  وال��رع��اي��ة  التحتية  والبنية  االأ�شا�شية 

الرعاية ال�شحية البدنية والذهنية. 
يذكر ان اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اعتمدت يف يوليو 2011 قرارا 
اقرتاح  �شوء  وذل��ك يف  لل�شعادة  عامليا  يوما  مار�س  الع�شرين من  باعتبار 
املنظمة  االأع�����ش��اء يف  ال���دول  فيه  دع��ا  ب��وت��ان  وزراء مملكة  رئي�س  ق��دم��ه 
ر�شم  يف  ه��ام  كموؤ�شر  ال�شتخدامها  �شعوبهم  �شعادة  قيا�س  اإىل  ال��دول��ي��ة 

ال�شيا�شات العامة. 
وتبنت االأمم املتحدة يف 2012 موؤ�شرات تقي�س �شعادة االن�شان وا�شدرت 
ت��ت��ع��اون فيه  ال�����ش��ع��ادة  مل��ع��دالت  وف��ق��ا  ال��ع��امل  دل��ي��ال لرتتيب دول  �شنويا 
م��ع م��راك��ز االب��ح��اث واخل����ربات يف ال��ع��امل وه���ي امل��وؤ���ش��رات ال��ت��ي تعتمد 
والعالقات  واالأم���ن  وال�شحة  العامة  واالإدارة  واالقت�شاد  التعليم  على 

االجتماعية االإيجابية واحلرية وريادة االعمال. 
ومت ن�شر اأول تقرير لل�شعادة عامليا يف اأبريل 2012 وبعدها تقرر يف 28 
يونيو من نف�س العام لالحتفال بيوم عاملي لل�شعادة على هام�س فعاليات 
الدورة ال�شاد�شة وال�شتني للجمعية العامة لالأمم املتحدة بعنوان “ال�شعادة 

ورفاهية املجتمع والنموذج االقت�شادي احلديث” . 
لل�شعادة  الع�شرين من مار�س يف كل عام ليكون يوما  واعتمدت اجلمعية 
 .... �شعيدة  حياة  يحيا  اأن  االن�����ش��ان  ح��ق  يف  تاأكيدها  منطلق  م��ن  وذل��ك 
�شبيل  اأن��ه  اعتبار  على  لل�شعادة  ال���دويل  باليوم  املتحدة  االأمم  وحتتفي 
لالإعرتاف باأهمية ال�شعادة يف حياة النا�س يف كل اأنحاء العامل ويف الفرتة 
يراد  امل�شتدامة  للتنمية  17 هدفا  املتحدة  االأمم  د�شنت  املا�شية  القريبة 
منها اإنهاء الفقر وخف�س درجات التفاوت والتباين وحماية الكوكب وهذه 

متثل يف جمملها جوانب رئي�شية ميكنها اأن توؤدي اإىل الرفاه وال�شعادة. 
العامل  يف  ال�شعادة  خريطة  حول  �شنوي  تقرير  ي�شدر  احلني  ذلك  ومنذ 
عن �شبكة حلول التنمية امل�شتدامة التابعة لالأمم املتحدة وذلك اعرتافا 
باأهمية ال�شعي نحو اإ�شعاد االإن�شان فردا وجمتمعا كجزء من عملية تقومي 
وتوفري  الفقر  على  والق�شاء  التنمية  لتحقيق  العامة  ال�شيا�شات  اأط��ر 
مقيا�شا  ال�شعب  لدى  ال�شعادة  م�شتوى  اأ�شبح  فقد  لل�شعوب  اأف�شل  حياة 
ملدى تقدمه املجتمعي.  وتت�شمن املوؤ�شرات املعتمدة لقيا�س ال�شعادة لدى 
املنظمة الدولية مايلي” متو�شط عمر الفرد وحجم الرعاية االجتماعية 
تراجع  ودرج���ة  الف�شاد  م�شتوى  وت���دين  املتاحة  اخل��ي��ارات  وت��ن��وع  و�شعة 
ال��الم�����ش��اواة ب��ني امل��واط��ن��ني ا�شافة اىل م��ق��دار دخ��ل ال��ف��رد م��ن اإجمايل 
ال�شعادة  باأن  ال�شنوي  التقرير  اإع��داد  على  امل�شرفون  ويرى  املحلي  الناجت 
مقيا�س اأف�شل من املعايري التقليدية التي ت�شتخدم لقيا�س حجم التنمية 

والتي ت�شمل التعليم وال�شحة والفقر والدخل واالإدارة احلكومية. 

االإمارات حتتفل بيوم ال�سعادة العاملي
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�سيف بن زايد يقدم واجب العزاء 
الأ�سره �سهيد الوطن زكريا الزعابي

بيع 101 ح�سان يف مزاد لوؤلوؤة دبي 2017

•• كلباء-وام: 

قدم الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء اإىل 
اأ�شرة وذوي ال�شهيد زكريا �شليمان الزعابي اأحد جنودنا 
الوطني  لواجبه  اأدائ���ه  خ��الل  ا�شت�شهد  ال��ذي  البوا�شل 
العربي  التحالف  ق��وات  االأم��ل مع  اإع���ادة  �شمن عملية 

مع  ل��ل��وق��وف  ال�شعودية  العربية  اململكة  ت��ق��وده  ال���ذي 
ال�شرعية يف اليمن.

واأع��رب �شموه - خالل زيارته جمل�س العزاء يف مدينه 
الأ�شرة  م��وا���ش��ات��ه  و���ش��ادق  ت��ع��ازي��ه  ع��ن خال�س   - كلباء 
فقيد  يتغمد  اأن  ال��ق��دي��ر  العلي  اهلل  �شائال  ال�شهيد.. 
الوطن بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم 

اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.

•• دبي - وام:

دبي  م��رك��ز  يف  للخيل2017  دب���ي  ل���وؤل���وؤة  م���زاد  �شهد 
من  امل�شاركة  اخليول  من   101 بيع  العاملي  التجاري 
خارج  م��ن  واخل��ا���ش��ة  املحلية  اال�شطبالت  م��ن  العديد 
الدولة. وحظي املزاد باإقبال وا�شع وم�شاركة الفتة من 
جميع دول املنطقة مبا يف ذلك اأبرز املالك من االإمارات 
من  وزوار  عمان  و�شلطنة  والكويت  وم�شر  وال�شعودية 

انحاء العامل .
وق���د اق��ي��م امل����زاد ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة ال���� 13 من 
الدولية  دبي  14 من بطولة  ال�  وال��دورة  دبي  معر�س 
اأم�س  م�شاء  عليهما  ال�شتار  اأ�شدل  التي  العربي  للجواد 

االول ال�شبت .
8،1 ماليني  باأكرث من  اإجمالية  امل��زاد مبيعات  وحقق 
درهم بينما بلغ �شعر اأغلى االأفرا�س واملهور املباعة 580 

األف درهم للفر�س االأمريكي جواندا 10 �شنوات .
وق��ال في�شل الرحماين مدير االإم��ارات مل��زادات اخليل 
املنظمة للمزاد اأن املزاد جنح يف اجتذاب اأهم امل�شرتين 
واأ�شحاب اخليول واال�شطبالت والتجار من جميع اأنحاء 
املنطقة العربية كما �شهد ح�شور كبار املالك ومديري 
املزارع واملرابط واال�شطبالت الكربى يف االإمارات ودول 
جمل�س التعاون اخلليجي وتنوعت اخليول املباعة بني 
ال�شريعة  بال�شباقات  واخلا�شة  لالإنتاج  املعدة  اخليول 

و�شباقات القدرة اأو مب�شابقات جمال .

من�سور بن زايد ي�ستقبل النائب االأول لرئي�س وزراء كازاخ�ستان

�سلطان بن خليفة يقدم واجب العزاء الأ�سرة ال�سهيد زكريا الزعابي

•• اأبوظبي-وام: 

بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء وزي���ر ���ش��وؤون ال��رئ��ا���ش��ة يف 
ام�س..  ال��رئ��ا���ش��ة  ب��ق�����ش��ر  م��ك��ت��ب��ه 
االأول  النائب  مامني  اأ�شكار  معايل 
كازاخ�شتان  وزراء  جمل�س  لرئي�س 
بوزميبايف  ق��ان��ات  م��ع��ايل  يرافقه 
وزي�������ر ال����ط����اق����ة و�����ش����ع����ادة ق���ان���ات 
البي�شبايف رئي�س ال�شركة الوطنية 
جمهورية  يف  احل�����دي�����د  ل�������ش���ك���ك 

كازاخ�شتان.
 جرى خالل اللقاء بحث العالقات 
املجاالت  يف  البلدين  بني  الثنائية 
وال��ت��ن��م��وي��ة وغريها  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
م��ن امل��ج��االت ال��ت��ي ت��خ��دم م�شالح 
ا�شتعرا�س  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ب��ل��دي��ن 

•• كلباء-وام:

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  قدم 
م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة واجب 
زكريا  ال���وط���ن  ���ش��ه��ي��د  ال���ع���زاء يف 
ا�شت�شهد  ال���ذي  ال��زع��اب��ي  �شليمان 
اأثناء تاأديته واجبه الوطني �شمن 
اإعادة  عملية  يف  امل�شاركة  ال��ق��وات 
للوقوف  العربي  للتحالف  االأم��ل 
اإىل جانب ال�شعب اليمني ال�شقيق 

وحكومته ال�شرعية.
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  واأع��������رب 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان خالل 
زيارته جمل�س عزاء ال�شهيد م�شاء 
خال�س  عن  كلباء  مدينة  يف  ام�س 
ت��ع��ازي��ه و����ش���ادق م��وا���ش��ات��ه لذوي 

املهند�س عوي�شة املرر رئي�س دائرة 
و�شعادة  وال��ن��ق��ل  البلدية  ال�����ش��وؤون 

االهتمام  ذات  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن  ع���دد 
.. معايل  ال��ل��ق��اء  امل�����ش��رتك. ح�شر 

خريات الما �شريف �شفري جمهورية 
كازاخ�شتان لدى الدولة.

ال�شديقني  م���ن���ازل  ي��ن��زل��ه  واأن 
ي�شكنه  واأن  واالأب������رار  وال�����ش��ه��داء 

العلي  اهلل  �شائال  واأ�شرته  ال�شهيد 
رحمته  بوا�شع  يتغمده  اأن  القدير 

ال�شرب  يلهمهم  واأن  جناته  ف�شيح 
وال�شلوان.

حممد بن خليفة : اإ�سعاد االإن�سان االإماراتي حمور اهتمام القيادة الر�سيدة
•• اأبوظبي - وام:

 اأكد �شمو ال�شيخ حممد بن خليفة اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي رئي�س 
اأن   .. اأب��وظ��ب��ي  الإم���ارة  التقاعد  وم��ك��اف��اآت  معا�شات  �شندوق  اإدارة  جمل�س 
�شعي قيادة دولة االإمارات على حتقيق ال�شعادة لكل فرد يعي�س على اأر�شها 
القيادة  اهتمام  االإماراتي هو حمور  االإن�شان  كان  فلطاملا  اليوم  وليد  لي�س 
وتوفري �شبل ال�شعادة والرفاهية له هو اأحد االأهداف ال�شامية الذي ت�شعى 

لتحقيقه.
واأ�شاف �شموه يف كلمة له مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شعادة اأن م�شتوى ال�شعادة 
وامتدادا  قيادتها  حكمة  ث��م��رة  اإال  لي�س  االإم���ارات���ي  ال�شعب  يعي�شها  ال��ت��ي 
اإىل  للخطط التنموية التي �شهدتها الدولة على االأ�شعدة كافة .. م�شريا 
اآل نهيان  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  له  املغفور  اأن��ه منذ قيام االحت��اد حر�س 
م��وارد وثروات  ال��دول��ة على ت�شخري كل  واإخ��وان��ه موؤ�ش�شو  ث��راه  طيب اهلل 
الوطن من اأجل توفري حياة اأف�شل للمواطنني وتاأمني اال�شتقرار يف البالد 

وحتقيق اآمال ال�شعب يف التقدم والعزة والرخاء. واأو�شح اأن مفهوم ال�شعادة 
يف دولة االإمارات له اأبعاد عميقه فبعد اأن بلغت الدولة مراحل متطورة جدا 
من التطور العمراين وال�شكني وتطوير قطاعات النقل وال�شناعة والطاقة 
وغريها بهدف حتقيق ال�شعادة للمواطنني امتدت جهودها لتحقيق مفهوم 
بهدف  نوعها  من  فريدة  م��ب��ادرات  القيادة  فابتكرت  اأعمق  الأبعاد  ال�شعادة 
اإ�شعاد جمتمع االإم��ارات ف�شكلت ال��وزارة االأوىل من نوعها يف العامل لتعنى 

ب�شعادة املواطنني واملقيمني على حد �شواء.
وقال �شمو ال�شيخ حممد بن خليفة اآل نهيان اإن اليوم العاملي لل�شعادة يذكرنا 
بحجم نعمة االأمن واالأمان والرفاهية التي نعي�شها يف دولة االإمارات فلوال 
مراكز  حتقيق  من  اليوم  متكنا  ملا  كافة  باأ�شكالها  ال�شعادة  مقومات  توافر 

متقدمة يف م�شتوى ال�شعادة والرفاهية.
واأكد اأهمية العطاء واخلري الإدخال ال�شعادة وال�شرور على قلوب املحتاجني 
وال�شعفاء .. داعيا اجلميع - كل ح�شب مقدرته - اإىل مد يد العطاء ليكون 

ال�شبب يف اإ�شعاد االآخرين من حوله. 

زايد بن �سلطان بن خليفة يزور خميم مريجيب الفهود باالأردن 
•• مريجيب الفهود-وام:

اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ زايد بن �شلطان بن خليفة  �شلم 
جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة �شمو ال�شيخ �شلطان بن خليفة اآل 
 “ “ م�شابيح االأمل والهدايا  نهيان االإن�شانية والعلمية 

الأطفال املخيم االإماراتي االأردين لالجئني ال�شوريني. 
اأحمد  ب��ن  ث��اين  الدكتور  معايل  الت�شليم  عملية  ح�شر 
الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة و معايل �شما بنت 
ال�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  امل��زروع��ي  فار�س  بن  �شهيل 
مديرة  ميلر  والري�شا  لل�شباب  االإم���ارات  جمل�س  رئي�شة 
و  نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان  بن  �شمة  ال�شيخة  مكتب 
مغني ال���راب االأم��ري��ك��ي اي��ك��ون.  ج��اء ذل��ك خ��الل زيارة 
الوفد ملخيم مريجيب الفهود لالجئني ال�شوريني باالأردن 
الدولة  �شفري  ال��ب��دور  ب��الل  رب��ي��ع  ب��الل  �شعادة  يرافقه 
عتيق  حممد  والدكتور  الها�شمية  االأردنية  اململكة  لدى 

االإماراتي  االأحمر  الهالل  العام لهيئة  االأمني  الفالحي 
ووفد من الهالل.  كان يف ا�شتقبال الوفد مدير املخيم 
الهالل  ومتطوعو  ق��دم  ال��ذي  امل��ح��رزي  ع��ب��داهلل  �شعادة 
االأحمر عر�شا تو�شيحيا عن املخيم واأهم اجنازات فريق 
اإعجابه باخلدمات  ال��وف��د  االإغ��اث��ة االإم���ارات���ي.  واأب���دى 
املقدمة لالجئني بعد جولة له يف اأرجائه وزيارته ملدر�شة 
املخيم واملركز الطبي وامل�شتودعات ومكتبة القلب الكبري 
�شفارة  كانت  فاطمة”.   اأمنا  و”م�شغل  ال�شيانة  وور�شة 
الدولة باالأردن قد عقدت موؤمترا �شحفيا لالإعالن عن 
بالذكر  االأمل” ل��الأردن.  جدير  “منارة  و�شول مبادرة 
اأن مبادرة منارة االأمل التي اأطلقتها ال�شيخة �شمة بنت 
اأهمية  على  ال�شوء  ت�شلط  نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان 
ال��ب��ل��دان وامل��ن��اط��ق التي  امل��ح��روم��ني يف  تعليم االأط��ف��ال 
اإ�شافة  الطبيعية  والكوارث  والفقر  احل��روب  تعاين من 

اإىل الرتكيز على ا�شتئ�شال م�شكلة فقر الطاقة . 

قائد عام �سرطة اأبوظبي ي�سهد تخريج دورة م�ستجدين
•• اأبوظبي -وام:

خلفان  حممد  اللواء  معايل  �شهد 
الرميثي قائد عام �شرطة اأبوظبي 
االإع����������داد  دورة  ت����خ����ري����ج  ح����ف����ل 
 109 االأ�شا�شي للم�شتجدين رقم 

وذلك يف نادي �شباط ال�شرطة .
ح�����ش��ر ال���ت���ك���رمي ����ش���ع���ادة ال���ل���واء 
م���ك���ت���وم ال�������ش���ري���ف���ي م����دي����ر ع���ام 
العامون  وامل���دراء  اأبوظبي  �شرطة 
والعميد  اأب����وظ����ب����ي  ����ش���رط���ة  يف 
مدير  ال�������ش���ام�������ش���ي  ب���ط���ي  ث������اين 
باالإنابة  ال�����ش��رط��ة  م��دار���س  اإدارة 
وع�������دد م����ن امل����دع����وي����ن واأول�����ي�����اء 
العميد  واأل��ق��ى   . اأم��ور اخلريجني 
بهذه  كلمة  ال�شام�شي  بطي  ث��اين 
املنا�شبة اأكد فيها اأن تخريج دفعة 
اهتمام  اإط��ار  يف  ياأتي  امل�شتجدين 
منت�شبيها  بتاأهيل  اأبوظبي  �شرطة 
املمار�شات  اأرق����ى  وف���ق  وت��دري��ب��ه��م 
اأف�شل  على  واطالعهم  ال�شرطية 
العامل  ح����ول  ال�����ش��رط��ي��ة  ال���ع���ل���وم 
خمتلف  اأداء  م���ن  مت��ك��ن��ه��م  ال��ت��ي 
الواجبات وامل�شوؤوليات على الوجه 

الوقاية  يف  ت�شهم  وال��ت��ي  االأك��م��ل 
من اجلرمية ومكافحتها من اأجل 

جمتمع اأكرث اأمنا وا�شتقرارا .
املعتمدة  ال����ربام����ج  اأن  واأ�����ش����اف 
ل������ل������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة ل���رج���ال 
ال�����������ش�����رط�����ة ت����ل����ب����ي االأه��������������داف 
توفري  خ��الل  م��ن  اال�شرتاتيجية 
امل��وؤه��ل��ني تاأهيال  ال�����ش��رط��ة  رج���ال 
ال�شرطية  االإدارات  ورف��د  منا�شبا 
على  ال��ق��ادرة  بالعنا�شر  املختلفة 
املميزة  اأف�����ش��ل اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
من  عالية  وباحرتافية  للجمهور 
ال�شرطية  والعلوم  امل��ه��ارات  خ��الل 

واخلربات التي ميتلكونها .
ال�شرطة  م��دار���س  اإدارة  اأن  واأك����د 
دورها  مم��ار���ش��ة  اإىل  دائ��م��ا  تطمح 
اإم���ك���ان���ي���ات  ت���ط���وي���ر  ال���ف���اع���ل يف 
خريجيها الأعلى امل�شتويات ويتمثل 
ذلك يف جودة مناهج اإدارة مدار�س 
التدريبية  وب��راجم��ه��ا  ال�����ش��رط��ة 
املتجددة وال�شعي اإىل تطوير كافة 
واالهتمام  وعملياتها  اأن�شطتها 
يتوافق  مبا  االأ�شا�شية  بالتدريبات 
م����ع االإج�����������راءات ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة يف 

ين�شجم  ومب���ا  املختلفة  االإدارات 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة تبعا  ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  م���ع 
بيئة  يف  االأم���ن���ي���ة  ل��ل��م�����ش��ت��ج��دات 

العمل ال�شرطي .
ل�شرطة  العام  القائد  وكرم معايل 
اأب���وظ���ب���ي يف خ��ت��ام احل��ف��ل اأوائ����ل 
التقاط  مت  ك���م���ا   . اخل����ري����ج����ني 
ال�شورة التذكارية للخريجني اإىل 
جانب معايل راعي احلفل و�شعادة 

املدير العام واملدراء العامني .
 171 ال���  ال����دورة  منت�شبو  وتلقى 
برامج  اأ���ش��ب��وع��ا   24 م����دى  ع��ل��ى 
�شرطية  وت���ط���ب���ي���ق���ات  م��ت��ك��ام��ل��ة 
ت���ت���م���ا����ش���ى م�����ع اأح����������دث ال���ع���ل���وم 
االأكادميية  وال���ع���ل���وم  ال�����ش��رط��ي��ة 
املختلفة  الع�شكرية  وال��ت��دري��ب��ات 
ال�شرطية  امل��ه��ارات  اإىل  باالإ�شافة 
العلوم  وخمتلف  االإداري��ة  والعلوم 
ال�شرطة  القانونية وواجبات رجل 
وم���ه���ارات  ف���ن���ون  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
وال��ت��ي متكن  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع 
خمتلف  اأداء  م��ن  ال�����ش��رط��ة  رج���ل 
بلياقة  امليدانية  والواجبات  املهام 

بدنية عالية .

��صتهدفت فئات �ملتعاملني كافة

بلدية مدينة اأبوظبي ت�ستق�سي اآراء املتعاملني وحتقق ن�سبة 
ر�سا عام بلغت 86 % عن خدماتها خال 2016

•• اأبوظبي-الفجر:

الدائم  البلدية  �شعي  اإط��ار  �شمن 
لتقدمي اأف�شل اخلدمات لعمالئها 
وال��درا���ش��ات يف  البحوث  ق�شم  ق��ام 
اال�شرتاتيجي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة 
متكاملة  ���ش��ن��وي��ة  خ��ط��ة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
لقيا�س ر�شا كافة فئات املتعاملني 
م���ن خ���الل ا���ش��ت��ق�����ش��اء اآرائ���ه���م يف 
التابعة  اخل���دم���ة  م���راك���ز  ج��م��ي��ع 
الر�شا  ن�شبة  بلغت  وق��د  للبلدية، 
 .86% اأك���رث م��ن    2016 ل��ع��ام 
الر�شا  بقيا�س  البلدية  قامت  كما 
املتعلقة  االأخ�����رى  اخل���دم���ات  ع���ن 
اإدارة  بالعمل البلدي مثل خدمات 
تراخي�س  ال���ع���ق���اري،  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
االأغذية،  ت���وزي���ع  م���راك���ز  ال��ب��ن��اء، 
حيث  وغ��ريه��ا،  العامة  ال�شواطئ 
التقارير  ه��ذه  من  اال�شتفادة  يتم 
امل�شتمر  التح�شني  عملية  اإدارة  يف 
بجودة  االرت��ق��اء  بهدف  للخدمات 

% ، وال��ر���ش��ا عن   86 االأرا����ش���ي 
العقاري  الت�شجيل  اإدارة  خ��دم��ات 
ال���ر����ش���ا عن  اأم�����ا   ،  82% ب��ل��غ��ت 
امل�شالخ  م���ن  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات 
% ، وع���ن خدمات   89 ب��ل��غ  ف��ق��د 
 90 املرجعية  امل�شاحية  املحطات 

.%
ف��ي��م��ا ح��ق��ق ال��ر���ش��ا ع���ن خدمات 
ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ش��ح��ة وال�������ش���الم���ة - 

احلياة واإ�شعاد املتعاملني واملجتمع. 
واأو�شحت البلدية اأن تقرير قيا�س 
ل��ب��ل��دي��ة مدينة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ر���ش��ا 

اأبوظبي بلغ 86 % .
ال�شواطئ  عن  الر�شا  م�شتوى  اأما 
،الكورني�س  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ع��ام��ة 
خدمات  ع���ن  وال��ر���ش��ا   ،  82%
ال��ب��ي��ان��ات امل��ك��ان��ي��ة- ت��رك��ي��ز زواي���ا 
مبنى 85 % ، خدمة ت�شليم زوايا 

% ، وال��ر���ش��ا عن   84 امل��ق��اول��ني 
وال�شحة  ال��ب��ي��ئ��ة  م��ك��ت��ب  خ��دم��ات 
بلغ  اال�شت�شاريني    – وال�����ش��الم��ة 
تراخي�س  وخ���دم���ات   ،  %  87
 %  82 ب��ل��غ  ال���ب���ن���اء - م���ق���اول���ني 
ع���ن خدمات  امل���واط���ن���ني  ور����ش���ا   ،
)م�شفح- االأغ��ذي��ة  توزيع  مراكز 

 95 بلغ ملركز م�شفح  الزعفرانة( 
% ، ومركز الزعفرانية 86 % .

حممد بن را�سد يكرم الكندية ماجي ماكدونال 
الفائزة بجائزة املعلم العاملية

•• دبي-وام:

كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
املعلمة ماجي ماكدونال من كندا التي فازت بجائزة املعلم العاملية التي تنظمها �شنويا موؤ�ش�شة فاركي يف دبي وذلك 
خالل احلفل الذي اأقيم يف فندق ومنتجع اطلنط�س يف دبي م�شاء ام�س وح�شره �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن را�شد 
اآل مكتوم للمعرفة ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل ومعايل �شما بنت 
�شهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون ال�شباب اىل جانب الدكتورة ايرينا بوكوفا مدير عام منظمة الرتبية 
والرتبوية  التعليمية  القيادات  من  وع��دد  فاركي  موؤ�ش�شة  رئي�س  فاركي  �شني  وال�شيد  يون�شكو  والعلوم  والثقافة 

العاملية ومن دولة االإمارات.
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اأخبـار الإمـارات
موؤ�س�سة اجلليلة تعلن بدء التقدمي لربنامج زمالة روزالني كارتر ل�سحافة ال�سحة العقلية

•• دبي-وام:

اأعلنت موؤ�ش�شة اجلليلة - الع�شو يف مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم 
العاملية - ام�س بدء املرحلة الثانية من عملية التقدمي لربنامج زمالة 
روزالني كارتر ل�شحافة ال�شحة العقلية يف دولة االإم��ارات. ومت اإطالق 
الربنامج - الذي يعد اأول برنامج زمالة يف �شحافة ال�شحة العقلية يف 
ال�شرق االأو�شط بال�شراكة مع مركز كارتر عام 2016 الذي قام عرب ما 
يقارب عقدين من الزمن مبنح زماالت مدتها عام واحد ل� 181 �شحفيا 
لربطهم باملوارد واخلربات الالزمة لرفع جودة ودقة التقارير ال�شحفية 
الدكتورة  �شعادة  وقالت  العامل.  ح��ول  العقلية  ال�شحة  على  تركز  التي 
رجاء عي�شى القرق ع�شوة جمل�س االأمناء رئي�شة جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 

املجتمع  اإع��الم  من  متكنهم  هائلة  �شلطة  ال�شحفيون  ميتلك  اجلليلة 
وتثقيفه وال��ت��اأث��ري ف��ي��ه.. وم��ن ال�����ش��روري توفري ال��دع��م لهم م��ن اأجل 
زيادة الوعي وخلق حوار حول ال�شحة العقلية يف املنطقة.. وبالتايل تقع 
على عاتقنا جميعا م�شوؤولية العمل على عدم تهمي�س االأ�شخا�س الذين 
الالزم  ال��دع��م  على  ح�شولهم  ن�شمن  واأن  عقلية  اأم��را���س  م��ن  يعانون 
ليعي�شوا حياة �شعيدة ومنتجة . و اأو�شحت روزالني كارتر ال�شيدة االأوىل 
ال�شابقة يف الواليات املتحدة االأمريكية اأنه منذ نحو عقدين من الزمن 
يتوىل حاملو الزماالت من مركز كارتر تغطية ق�شايا ال�شحة العقلية 
الو�شول  على  املجتمعات  �شاعد  ال��ذي  االأم���ر  وح��ر���س  بدقة  ال��ع��امل  يف 
وقالت  االأ���ش��خ��ا���س.  م��ن  الكثري  ت�شيب  التي  ل��الأم��را���س  اأف�شل  لفهم 
االأخبار  اإال يف  العقلية  بال�شحة  اإننا ال ن�شمع غالبا عن حاالت تتعلق   :

بعد حدوث كارثة اأو حادث ماأ�شاوي لكن هناك املاليني من االأ�شخا�س 
الذين يعي�شون مع هذه االأمرا�س وميار�شون اأعمالهم اليومية ويهتمون 
اأع�شاء  االأ���ش��خ��ا���س  وه����وؤالء  جمتمعاتهم..  يف  وي�شاهمون  باأطفالهم 
مهمون يف املجتمع وق�ش�شهم ت�شتحق اأن ُتروى . من جانبه قال الدكتور 
عبد الكرمي العلماء الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة اجلليلة انه ل�شرف لنا اأن 
نكون اأول من يقدم برنامج زمالة ل�شحافة ال�شحة العقلية يف املنطقة 
واأن نوا�شل العمل الرائع الذي تقوم به ال�شيدة االأوىل االأمريكية ال�شابقة 
روز الني كارتر يف الت�شدي لفكرة و�شم املر�شى العقليني .. الفتا اإىل اأن 
حاملي زمالة عام 2016 اأدوا دورا كبريا يف ت�شليط ال�شوء على ال�شحة 
كارتر  مركز  يوفر  و  االإم����ارات.  دول��ة  يف  ب�شاأنها  الوعي  وزي���ادة  العقلية 
التدريب واملواد التعليمية واالإر�شادية واأدوات التقييم والدعم الفني من 

اأجل تطوير برنامج م�شتدام ينا�شب �شياق دولة االإمارات .. يف حني تقوم 
موؤ�ش�شة اجلليلة باإدارة الربنامج كونها امل�شوؤولة عن اختيار ال�شحفيني 
وتوفري التدريب االإعالمي و�شمان توافق الربنامج مع احتياجات دولة 
اإن�شاء زماالت مركز روزالني كارتر  االإمارات والتقييمات املحلية. ومنذ 
ل�شحافة ال�شحة العقلية عام 1996 قام حاملو الزماالت خالل فرتة 
وغريها  وكتاب  وثائقي  وفيلم  ق�شة   1500 من  اأك��رث  باإعداد  الزمالة 
جلائزة  وتر�شيحات  اإمي��ي  ج��وائ��ز  م�شاريعهم  وح�شدت  االأع��م��ال..  م��ن 
بوليتزر وغريها من اجلوائز. يذكر اأن هذا الربنامج متاح للمواطنني 
الذين  الذين يعملون يف جميع جماالت االإعالم  االإماراتيني واملقيمني 
امل�شاريع  ت�شميم  يتم  حيث  �شنوات  ث��الث  عن  العملية  خربتهم  تقل  ال 
خ�شي�شا لتنا�شب خربات واهتمامات املتقدمني للح�شول على الزمالة.. 

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل قائد �سرطة دبي
•• راأ�س اخليمة-وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شاد 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن 
اخليمة  راأ�����������س  ح����اك����م  االأع������ل������ى 
ال����ذي يوليه  وال���دع���م  ب��االه��ت��م��ام 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�شمو  و����ش���اح���ب  اهلل  رع�����اه  دب����ي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة جلميع 

كافة  امل���ج���االت  يف  االأوىل  امل���راك���ز 
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل���ح���اف���ل  يف 
وال��دول��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز م�����ش��رية االأمن 

واالأمان يف ربوع االإمارة والدولة .
و اأكد �شموه امل�شتوى الرفيع الذي 
ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ب��ه  تتمتع 
واأفرادها  و�شباطها  وقيادتها  دبي 
الراهن  وق��ت��ن��ا  اإىل  ن�����ش��اأت��ه��ا  م��ن��ذ 
التدريب  م�شتوى  جهة  م��ن  ���ش��واء 
م���ن جهة  اأو  وامل��ع��رف��ة  وال��ت��اأه��ي��ل 
ال�����ش��ب��ط وال���رب���ط واالإخ���ال����س يف 
ال�شاهرة  ال��ع��ني  وب��ق��ائ��ه��ا  ال��ع��م��ل 
املجتمع  وا�����ش����ت����ق����رار  اأم�������ن  ع���ل���ى 
العامة  وممتلكاته  اأف��راده  وحماية 
بالقوانني  واالل����ت����زام  واخل���ا����ش���ة 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
القا�شمي يف ق�شر �شموه يف مدينة 
�شقر بن حممد ام�س اللواء عبداهلل 
ل�شرطة  العام  القائد  امل��ري  خليفة 
دبي يرافقه وفد �شم �شعادة اللواء 
م�شاعد  املن�شوري  اإب��راه��ي��م  خليل 
ل�شوؤون  دب��ي  ل�شرطة  العام  القائد 
اللواء  و���ش��ع��ادة  اجل��ن��ائ��ي  ال��ب��ح��ث 
االإدارة  م��دي��ر  امل���ري  �شعيد  حممد 
�شعادة  و  املجتمع  الإ���ش��ع��اد  ال��ع��ام��ة 
بن  �شعيد  ال�شالل  الدكتور  ال��ل��واء 
االإدارة  م��دي��ر  ال��ف��ال���ش��ي  ه���وي���دي 
و�شعادة  االإداري����ة  لل�شوؤون  العامة 
ال���ع���ق���ي���د حم���م���د را�����ش����د ع���ب���داهلل 
والت�شريفات  امل��را���ش��م  ادارة  م��دي��ر 

االأجهزة االأمنية بالدولة للو�شول 
بها اإىل اأعلى امل�شتويات .

وجهود  وع��ط��اء  اأداء  �شموه  وث��م��ن 
ال�شرطية  ال����ق����ي����ادات  م��ن��ت�����ش��ب��ي 
ال���ف���ري���ق �شمو  ب��رئ��ا���ش��ة  ب���ال���دول���ة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف  ال�����ش��ي��خ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
الداخلية يف حتقيق االأمن واالأمان 
ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى هذه 
بحقوق  واالهتمام  الطيبة  االأر���س 
والتميز  االإن�شانية  املجتمع  اأف���راد 
ال�شرطية  امل�����ج�����االت  ج���م���ي���ع  يف 
لتحقيق اأهداف ا�شرتاتيجية وزارة 

الداخلية .
ا�شتقبال �شاحب  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

يف �شرطة دبي. و هناأ �شموه خالل 
اللقاء اللواء عبداهلل املري مبن�شبه 
اجلديد والثقة الغالية التي اأوالها 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإي��اه 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
عاما  قائدا  بتعيينه  اهلل  رع��اه  دب��ي 
التوفيق  ل��ه  متمنيا  دب���ي  ل�شرطة 

والنجاح يف مهامه اجلديد .
راأ�س  ال�شمو حاكم  اطلع �شاحب  و 
القيادة  ا�شرتاتيجية  على  اخليمة 
وم�شروعاتها  دب��ي  ل�شرطة  العامة 
ت����رك����ز على  ال����ت����ي  امل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي���ة 
االإرتقاء باأ�شاليب تقدمي اخلدمات 
الإحراز  و�شعيها  املتنوعة  ال�شرطية 

ال�شرطي  اجلهاز  خلدمة  طاقاتهم 
مبختلف التخ�ش�شات العلمية.

ح�شر اللقاء ال�شيخ خالد بن �شعود 
�شقر  وال�شيخ  القا�شمي  �شقر  ب��ن 

لالإن�شان  حت���ف���ظ  ال���ت���ي  امل���رع���ي���ة 
ح��ق��وق��ه وك��رام��ت��ه االإن�����ش��ان��ي��ة اىل 
عن  للبحث  منت�شبيها  �شعي  جانب 
التميز واجلودة واالبتكار وا�شتثمار 

القا�شمي  ���ش��ق��ر  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 
و���ش��ع��ادة ال���ل���واء ع��ل��ي ع���ب���داهلل بن 
العام  ال���ق���ائ���د  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع����ل����وان 

ل�شرطة راأ�س اخليمة.

االإمارات توؤ�س�س ملرحلة جديدة من ال�سعادة يف حياة ال�سعوب
•• عجمان ـ الفجر 

االأمني  املطرو�شي-  �شعيد  اأو���ش��ح 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي باأن  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام 
ال�������ش���ع���ادة يف دول���ت���ن���ا االإم���������ارات 
حقيقة  ب���ات���ت  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
حكومتنا  �شارعت  بعدما  ملمو�شة 
جديدة  جتربة  لتاأ�شي�س  الر�شيدة 
تتجاوز االأبعاد الفل�شفية لل�شعادة، 
اأنها  ل��ه��ا ع��ل��ى  ت��ن��ظ��ر  واأ���ش��ب��ح��ت 
م�شريا  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة،  ���ش��م��ويل  ن��ه��ج 
اأ�شبح  ال�����ش��ع��ادة  م��ف��ه��وم  اأن  اإىل 
�شعب  بها  يفخر  جمتمعية  قيمة 
من  ذل���ك  يتطلبه  مب���ا  االإم�������ارات 
م����واءم����ة ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي مع 
بني  ن�شرها  ل�شمان  القيمة  ه��ذه 

املجتمع.
وهذه حقيقة تعك�س اهتمام القيادة 
قناعتها  منطلق  م��ن  مبواطنيها 
باأن ال�شعادة اأ�شلوب حياة، و�شيا�شة 
ق���ادة و���ش��ع��ت االإن�����ش��ان ع��ل��ى راأ�س 

اأ�شماء  ت���غ���ريت  ح���ت���ى  امل���ج���ت���م���ع، 
ال��ع��دي��د م��ن م��راك��ز اخل��دم��ة اإىل 
االمر  املتعاملني،  ل�شعادة  م��راك��ز 
النظرة  تعزيز  على  انعك�س  ال��ذي 
االيجابية والتفائل والت�شامح لدى 

كافة �شرائح املجتمع االإماراتي.
بالتهنئة  ات��ق��دم  ال��ي��وم  ه���ذا  ف��ف��ي 
لل�شعادة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
وكافة  ال���ر����ش���ي���دة  ق���ي���ادت���ن���ا  اإىل 
املواطنني واملقيمني متمنياً مزيداً 
لدولتنا  وال��رف��اه��ي��ة  ال�شعادة  م��ن 

الغالية.
اأ�شلوب  ال�شعادة  جعلت  االإم����ارات 

حياة وهدف حكومي
اأكد را�شد عبدالرحمن بن جربان 
التنفيذي  امل����دي����ر  ال�������ش���وي���دي- 
امل���وارد  لتنمية  امل��رك��زي��ة  ل�����الإدارة 
الب�شرية بعجمان اأن العامل يحتفل 
باليوم العاملي لل�شعادة الذي يوافق 
ت�شعى  اإذ  عام،  كل  من  مار�س   20
ال�شعادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�����دول  اأغ���ل���ب 

خال�شة فكر وجتربة قائد ملهم.
ال�����ش��ع��ادة يف دول���ة االم�����ارات واقع 

ومنط حياة
مدير  ال�شويدي  �شامل  �شعادة  اكد 
عام غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
و�شعت  ال��ر���ش��ي��دة  احل���ك���وم���ة  اأن 
اهم  اح��د  ورفاهيته  �شعبها  �شعادة 
اولوياتها وركيزة ا�شا�شية لروؤيتها 
االمارات  دول��ة  لتكون  امل�شتقبلية، 
�شعادة  يف  العامل  دول  م�شاف  من 

�شعبها من مواطنني ومقيمني.
قال  كما   ، حياة  ا�شلوب  فال�شعادة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم-  اآل  را����ش���د 
ال�����وزراء-  رئ��ي�����س جمل�س  ال���دول���ة 
االإيجابية  اهلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
وال�����ش��ع��ادة هي  تفكري  ه��ي طريقة 
اأو  م��ا متلكه  لي�س  ح��ي��اة.  اأ���ش��ل��وب 
ما تفعله هو ما يجعلك �شعيدا بل 

كيفية تفكريك بكل ذلك .
احلكومية  اجل����ه����ات  واأ����ش���ب���ح���ت 

اهتماماتها،  قائمة  ويف  اأولوياتها 
وكانت وال تزال ت�شعى اإىل ا�شتثمار 
كل االإمكانات وت�شخريها، ل�شعادة 
ال�����ش��ع��ب االإم����ارات����ي ورف��اه��ي��ت��ه يف 
�شتى امل���ج���االت، وامل�����ش��ي ق��دم��اً يف 

تعزيز مكانة الدولة ورفعتها.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأن  واأو���ش��ح 
نائب  اآل مكتوم-  را�شد  حممد بن 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء- حاكم دبي رعاه اهلل اأثبت 
جديدة  ملرحلة  يوؤ�ش�س  اأن��ه  للعامل 
مبنية  مرحلة  ال�شعوب،  ح��ي��اة  يف 
على التفاوؤل وال�شعادة وااليجابية 
ال��ت��ي مت��ث��ل اأق�����ش��ر ال���ط���رق نحو 

التمييز.
فقد تفرد �شموه بروؤيته االيجابية 
وقدرته على ر�شم مالمح امل�شتقبل 
وهو ما و�شح جلياً يف كتاب تاأمالت 
يعد  ال��ذي  واالإيجابية  ال�شعادة  يف 
قائمة  ا�شت�شرافية  روؤي����ة  مب��ث��اب��ة 
ع��ل��ى ال��ت��ف��اوؤل واالإي��ج��اب��ي��ة، تقدم 

واخلا�شة  وامل���ح���ل���ي���ة  االحت�����ادي�����ة 
لل�شعادة  فرق  وجود  على  حري�شة 
مبا  بال�شعادة  معنية  واإدارات  ب��ل 
الر�شيدة  قيادتنا  توجيهات  يعك�س 
امل�شتمرة با�شتحداث كل ما ي�شاهم 
يف زيادة �شعادة املجتمع ورفاهيته. 
باليوم  ال��ع��امل  اح��ت��ف��ال  اإن  وق����ال 
 20 يوافق  ال��ذي  لل�شعادة  العاملي 
مار�س من كل عام، ي�شلط ال�شوء 
على ما و�شلت اإليه دولة االمارات 
اأ�شبحت  ح��ت��ى  �شعبها  ���ش��ع��ادة  يف 
منوذجاً عاملياً يحتذي به ، كما ان 
بال�شعادة  معنية  وزارة  تخ�شي�س 
العامل،  م�شتوى  على  وزارة  ك��اأول 
جعل ال�شعادة واقع ومنط حياة يف 

دولة االإمارات.
وال�شك ان كافة اجلهات االحتادية 
واملحلية اأ�شحت حري�شة على ربط 
مب�شتوى  وخم��رج��ات��ه��ا  خ��دم��ات��ه��ا 
ال�شعادة من خالل اعتماد معايري 
تقا�س بها �شعادة املتعاملني وافراد 

االإم����ارات لتكون  �شارعت  ب��ل  ذل��ك 
تخ�ش�س  ال����ع����امل  يف  دول������ة  اأول 
لل�شعادة  وزاري������ة  ح��ق��ي��ب��ة  وزي�����رة 
والعمل  ا�شتدامتها  على  حتر�س 
على تعزيزها بني مواطنيها وكافة 
املقيمني على اأرا�شيها .وحلر�شها 
اعتمدت  ال�������ش���ع���ادة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
لل�شعادة  االإم��ارات برناجماً وطنياً 
اإن�شائها  ع��ن  ف�شاًل  واالإي��ج��اب��ي��ة، 
اجلهات  يف  ل���ل�������ش���ع���ادة  جم���ال�������س 
�شاعات  وخ�����ش�����ش��ت  احل���ك���وم���ي���ة، 

لربامج واأن�شطة ال�شعادة.

اأن  اإال  ���ش��ع��وب��ه��ا،  ب����ني  امل���ن�������ش���ودة 
ال�شيا�شة  بف�شل  متكنت  االإم���ارات 
من  ال��ر���ش��ي��دة  لقيادتها  احلكيمة 
ج��ع��ل ال�����ش��ع��ادة واق�����ع م��ل��م��و���س و 
اأ�شلوب حياة ملختلف فئات املجتمع. 
واأ�شاف : حر�شت قيادتنا الر�شيدة 
ع��ل��ى ج��ع��ل ال�����ش��ع��ادة ه���دف وغاية 
العمل احلكومي  اأه��داف  عليا من 
والهيئات  ال�����������وزارات  مب��خ��ت��ل��ف 
واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 

على م�شتوى الدولة .
على  االأم����ر  يقت�شر  مل   : ت��اب��ع  و 

دولة  على  بغريب  ذل��ك  يكن   ومل 
اأعلى  حتقيق  م��ن  متكنت  و  �شعت 
لتت�شدر  ل�شعبها  ال�شعادة  معايري 
بذلك املركز االأول عربياً يف موؤ�شر 

ال�شعادة العاملي.
حقيقة  االإم�����������ارات  يف  ال�������ش���ع���ادة 
وا����ش���ح���ة و ق����د مل�����ش��ن��ا ذل�����ك عرب 
حتويل ه��ذه امل��ف��ردة وه��ذا املفهوم 
االأرك������ان  م��ك��ت��م��ل��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإىل 
العلمية،  امل��ع��اي��ري  اأرق�����ى  ت��ع��ت��م��د 
وتركز على قيمة وكفاءة االإن�شان، 

باعتباره جل غايتها.

�صامل �ل�صويدي ر��صد عبد�لرحمن بن جرب�ن �ل�صويدي �صعيد �ملطرو�صي

الرتبية توقع مذكرة تفاهم مع جمل�س االعتماد االأمريكي لل�سيدلةاالإمارات ت�سارك العامل احتفاالته على مبادرة �ساعة االأر�س
•• اأبوظبي -وام:

للحياة  االإم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  دع���ت 
ال�شندوق  بالتعاون مع  الفطرية 
االأف����راد  ك��اف��ة  للطبيعة  ال��ع��امل��ي 
وامل���ن���ظ���م���ات يف دول������ة االإم��������ارات 
اإل���ي���ه���ا م���ع ماليني  ل��الن�����ش��م��ام 
لدعم  ال�����ع�����امل  ح������ول  االأف������������راد 
رات  ما ر�س_االإ �شاعة_االأ #
م�����ن خ������الل اإط������ف������اء االأ�������ش������واء 
ال�شاعة  ع��ن��د  ال�������ش���روري���ة  غ���ري 
 25 ال�شبت  ي��وم  م�شاء   8:30
حر�شهم  الإظهار  اجل��اري  مار�س 
واه���ت���م���ام���ه���م ب���ك���وك���ب االأر��������س 

ومناخه.
العاملي  ال���������ش����ن����دوق  وي�������ش���ت���ع���د 
مرور  بعد  اأخ���رى  م��رة  للطبيعة 
االحتفال  ع���ل���ى  اأع��������وام  ع�������ش���رة 
يف  االأر�����س  ب�شاعة  االأول  ال��ع��امل��ي 
���ش��ي��دين جل��م��ع م��الي��ني االأف����راد 
ال�شوء  ل��ت�����ش��ل��ي��ط  ال���ع���امل  ح����ول 
جمددا على تغري املناخ اإذ جتتمع 
�شهر  والع�شرين من  اخلام�س  يف 
ال�شعبية  احلركة  ع��ام  كل  مار�س 
االأك����رب ع��امل��ي��ا وال��ت��ي ت��اأخ��ذ على 
ع��ات��ق��ه��ا م��ه��م��ة ت��ع��ب��ئ��ة االأف������راد 
على  وامل���ن���ظ���م���ات  وامل���ج���ت���م���ع���ات 
يقوموا  ح��ت��ى  ال��ع��امل��ي  امل�����ش��ت��وى 
ب��دوره��م للم�شاعدة يف احل��د من 

تغري املناخ .
للحياة  االإم���ارات  جمعية  وتدعو 
الفطرية التي تقود هذه احلركة 
على امل�شتوى املحلي كافة االأفراد 
�شبكات  عرب  اأفكارهم  م�شاركتها 
ال����ت����وا�����ش����ل االج����ت����م����اع����ي ح���ول 
ال��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي ي�����ش��اه��م��ون بها 
امل���ن���اخ وكيف  ت��غ��ري  م��ك��اف��ح��ة  يف 
حتملها  التي  الر�شالة  يرتجمون 
اأفعال  اإىل  االأر����س  �شاعة  م��ب��ادرة 
الو�شم  با�شتخدام  وذل��ك  عملية، 
اأو  #�شاعة_االأر�س_االإمارات 

ج���ام���ع ال�����ش��ي��خ زاي�����د ال��ك��ب��ري يف 
اإميان  م��ن  االأر�����س  ���ش��اع��ة  حملة 
املجتمعية  مب�����ش��وؤول��ي��ت��ه  امل���رك���ز 
ودعمه للجهود الوطنية الرامية 
يف  ال�شاملة  التنمية  حتقيق  اإىل 

الدولة .
زايد  ال�شيخ  اأن جامع  اإىل  واأ���ش��ار 
حيث  عاملية  �شياحية  وجهة  ب��ات 
ي��ت��واف��د ال����زوار ع��ل��ى م���دار العام 
ب��اأع��داد ك��ب��رية على اجل��ام��ع من 
وت�شهم  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
م�شتوى  رف���ع  يف  امل�����ش��ارك��ة  ه���ذه 
الوعي البيئي لدى جميع �شرائح 
لتوجيهات  ،ت��ط��ب��ي��ق��ا  امل��ج��ت��م��ع 
باالأجيال  ت��ع��ن��ى  ال���ت���ي  ال���ق���ي���ادة 
: نحن يف مركز  وق��ال   . القادمة 
الكبري  زاي��������د  ال�������ش���ي���خ  ج����ام����ع 
اإىل  البيئية  م�شوؤوليتنا  نرتجم 
واق���ع عملي م��ل��م��و���س، وم���ن هذا 
مع  اجل��ام��ع  ت�شميم  مت  املنطلق 
خا�شية  توفري  باالعتبار  االأخ���ذ 
ال�شم�س  اأ���ش��ع��ة  ب��دخ��ول  ال�����ش��م��اح 
الطاقة  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  ل��ت��ق��ل��ي��ل 
يف اإن����ارة ق��اع��ات��ه واأروق���ت���ه طوال 
ال�شرح  ول��ي��ك��ون  ال��ن��ه��ار  ���ش��اع��ات 
ت��ع��زي��ز مفاهيم  ال��ك��ب��ري ق���دوة يف 

اال�شتدامة .
م�شطفى  ليلى  قالت  جهتها  من 
العام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  اللطيف  عبد 
للحياة  االإم������������ارات  ج��م��ع��ي��ة  يف 
االإن�شانية  ت���واج���ه   : ال��ف��ط��ري��ة 
ال���ي���وم م�����ش��ت��وي��ات مل ي�����ش��ب��ق لها 
تهدد  التي  املناخ  تغري  من  مثيل 
وامل�شتقبلية  احل��ال��ي��ة  االأج���ي���ال 
ب��ات ت�شافر  ���ش��واء فقد  على ح��د 
ال���دول واحلكومات  ب��ني  اجل��ه��ود 
وال�������ش���رك���ات وامل��ج��ت��م��ع��ات اأم����را 
اأردن��ا فعال كبح  �شروريا يف ح��ال 
ال��ت��غ��ري وم���ا مبادرة  ج��م��اح ه���ذا 
�شاعة االأر�س اإال تذكري لنا وعمل 
به  امل�شاركة  رمزي ميكننا جميعا 

.#EarthHourUAE
من  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  وتنظم 
بهذه  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني 
يف  الفعاليات  م��ن  ع��ددا  املنا�شبة 
كافة اأرج���اء دول��ة االإم����ارات مثل 
هيئة كهرباء ومياه دبي–ال�شريك 
االإمارات  جلمعية  اال�شرتاتيجي 
تنظم  ال��ت��ي   – الفطرية  للحياة 
العديد  ي�����ش��م  ع��ائ��ل��ي��ا  م��ه��رج��ان��ا 
حديقة  يف  املمتعة  الفعاليات  من 
 Bay Avenue ’ اأف��ن��ي��و  ب��ي 
اخلليج  م��ن��ط��ق��ة  يف   ‘Park

التجاري .
وت���ن���ط���ل���ق ف���ع���ال���ي���ات امل���ه���رج���ان 
ال�����ش��اع��ة ال���راب���ع���ة ع�����ش��را حيث 
م�شاركة  فيه  امل�شاركون  �شي�شهد 
برج خليفة -اأعلى برج يف العامل- 
يف �شاعة االأر�س باإطفائه االأ�شواء 
ملدة �شاعة كما ي�شاركون مب�شرية 

�شاعة االأر�س.
ت��ن��ظ��م ه��ي��ئ��ة البيئة  م���ن ج��ه��ت��ه��ا 
ال�شارقة  يف  الطبيعية  واملحميات 
ال�شاعة  عند  ت��ب��داأ  ع��ام��ة  فعالية 
املجاز  واجهة  على  م�شاء   5:30
امل���ائ���ي���ة وت�������ش���م ن�������ش���اط���ات مثل 
التوعية  ح���ول  ت��ق��دمي��ي  ع��ر���س 
الدراجات  البيئية وفعالية ركوب 
�شعار  ت��ل��وي��ن  ال��ه��وائ��ي��ة وح��م��ل��ة 
�شاعة االأر�س اإىل جانب م�شابقات 

وور�س عمل بيئية.
واملوؤ�ش�شات  امل��ن��ظ��م��ات  ب��ني  وم���ن 
بفعالية  ت�����ش��ارك  ال��ت��ي  االأخ�����رى 
�شاعة االأر�س كل من مركز جامع 
اأبوظبي  يف  ال��ك��ب��ري  زاي���د  ال�شيخ 
وج���م���ع���ي���ة   HSBC وب������ن������ك 
اأ���ش��دق��اء ال��ب��ي��ئ��ة وج���اجم���ار دبي 
واملدينة   jamjar Dubai

امل�شتدامة وغريها .
العبيديل  ي��و���ش��ف  ���ش��ع��ادة  واأك�����د 
م��دي��ر ع���ام م��رك��ز ج��ام��ع ال�شيخ 
م�شاركة  تنطلق   : ال��ك��ب��ري  زاي����د 

ال��ذي ميكن  ال��دور  للرتكيز على 
اال���ش��ت��دام��ة يف  نلعبه يف حت��ق��ي��ق 
االإمارات العربية املتحدة والعامل 

اأجمع.
وقالت خولة املهريي نائب رئي�س 
املوؤ�ش�شي  واالت�������ش���ال  ال��ت�����ش��وي��ق 
تدعم  دب��ي:  ومياه  كهرباء  بهيئة 
الهيئة با�شتمرار جهود دبي لرفع 
م�شتوى الوعي العام حول خمتلف 
البيئية من خالل تبني  الق�شايا 
واإط������الق ال��ع��دي��د م���ن امل���ب���ادرات 
ال�شلة فهدفنا هو  ذات  وامل�شاريع 
زيادة الوعي حول اأهمية احلفاظ 
الطبيعية كجزء من  امل��وارد  على 
كهرباء  ت��ن��ف��ذ  و����ش���وف  ال��ت��زام��ن��ا 
وم���ي���اه دب����ي ل��ل��ع��ام ال���ث���اين على 
التوايل مبادرة “معادلة انبعاثات 
مبادرة  تعقب  وال��ت��ي  الكربون” 
الكربون  ان���ب���ع���اث���ات  م���ن   0%
خ���الل اح��ت��ف��االت ���ش��اع��ة االأر����س 
اأن  يذكر  املا�شي.  العام  الناجحة 
م���ب���ادرة ���ش��اع��ة االأر������س ب����داأت يف 
�شيدين  مب��دي��ن��ة   2007 ال���ع���ام 
اأ�شبحت  وال����ي����وم  اال����ش���رتال���ي���ة 
لال�شتدامة  عاملية  م��ب��ادرة  اأك���رب 
يحتفل بها العامل اأجمع يف قاراته 
الع�شر  ال�شنوات  وخ��الل  اخلم�س 
االأخرية ومع اكت�شاب جهود احلد 
من تغري املناخ زخما عامليا �شاعدت 
�شاعة االأر�س يف �شد الفجوة بني 
التغري  االأفراد واحلكومات ونقل 
املناخي من غرف االجتماعات اإىل 
غرف املعي�شة فقد مكنت ماليني 
ال��دع��م وامل�شاركة يف  االأف���راد م��ن 
واحلفاظ  البيئة  حماية  م�شاريع 
يقودها  وال����ت����ي  م�����وارده�����ا  ع���ل���ى 
ال�شندوق العاملي للطبيعة وغريه 
الكثريون وهو االأمر الذي �شاهم 
يف متكني ال�شيا�شات البيئية ون�شر 
التوعية واتخاذ القرارات البيئية 

ال�شحيحة.

••  دبي-الفجر:

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت 
مم���ث���ل���ة مب���ف���و����ش���ي���ة االع����ت����م����اد 
االأكادميي باأبوظبي مذكرة تفاهم 
االأمريكي  االع��ت��م��اد  جمل�س  م��ع 
 )ACPE( ال�����ش��ي��دل��ة  لتعليم 
االمريكية،  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف 
على  مبوجبها  املفو�شية  ت��واف��ق 
لتعليم  االع��ت��م��اد  ق��ب��ول جم��ل�����س 
الهيئات  اأحد  باعتباره  ال�شيدلة، 
االعرتاف  ملنح  املف�شلة  ال��دول��ي��ة 
التعليمية  ل����ل����ربام����ج  ال��������دويل 
واجلامعات  الكليات  يف  لل�شيدلة 
ب������دول������ة االإم�����������������ارات ال���ع���رب���ي���ة 
ي����واف����ق مبوجب  ك���م���ا  امل����ت����ح����دة، 
لتعليم  االعتماد  جمل�س  امل��ذك��رة 
االمريكي   )ACPE( ال�شيدلة 
االعتماد  مفو�شية  مت��ك��ني  ع��ل��ى 
الرتبية  وزارة  يف  االك�����ادمي�����ي 
النتقاء  ال�����دول�����ة  يف  وال���ت���ع���ل���ي���م 
وجل��م��ع م���وارده���ا ال��ب�����ش��ري��ة من 
املقيمني االأكفاء واملوؤهلني لتقييم 
لل�شيدلة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ربام���ج 
اجلامعات  و  الكليات  يف  املطبقة 
القائمة يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة . 
مفو�شية  مم���ث���اًل  امل����ذك����رة  وق����ع 
االع��ت��م��اد االأك���ادمي���ي يف ال����وزارة 
املعال  اإب��راه��ي��م  د. حممد  ���ش��ع��ادة 
االأكادميية  لل�شوؤون  الوزارة  وكيل 
راو����س  وم��اي��ك  ال���ع���ايل،  للتعليم 
لتعليم  االع��ت��م��اد  جمل�س  مم��ث��اًل 
يف   )ACPE( ال���������ش����ي����دل����ة 

الواليات املتحدة االمريكية. 
التي  التفاهم  م��ذك��رة  وت�شمنت 
ت�����ش��ري مل���دة ث���الث ���ش��ن��وات اتفاق 
وامل�شاركة  التعاون  على  الطرفني 
خالل الزيارات امليدانية التقييمية 
للربامج  املجل�س  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
املطبقة  ل��ل�����ش��ي��دل��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال��ك��ل��ي��ات واجل��ام��ع��ات يف دولة  يف 
املتحدة، حينما  العربية  االإم��ارات 
يكون منا�شبا لكال الطرفني، كما 

توفري  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ت��ق��ي��ي��م. 
للموؤ�ش�شات  امل�شورة  اأو  املعلومات 
االعتبار  بعني  ت��اأخ��ذه��ا  ق��د  ال��ت��ي 
الربامج  اإن�شاء  يف  ترغب  عندما 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل�����ش��ي��دل��ة يف دول���ة 
املتحدة وتبادل  العربية  االإم��ارات 
املعلومات ب�شاأن اأف�شل املمار�شات.

توقيع  اأن  ال���������وزارة  واأو�����ش����ح����ت 
املوؤ�ش�شات  حت��ق��ق  ���ش��وف  امل���ذك���رة 
ال������ف������ائ������دة م������ن خ��������الل اإل�����غ�����اء 
االإج��راءات املزدوجة عرب االإعداد 
املتزامنة  ال���زي���ارات  ال���ش��ت�����ش��اف��ة 
ومتكني املوؤ�ش�شات من جمع ودمج 
امل��الح��ظ��ات واال���ش��ت��ن��ت��اج��ات من 
الزيارات  م��ن  ال��راج��ع��ة  ال��ت��غ��ذي��ة 
التقييم،  جهات  ملختلف  امليدانية 
التكلفة  تخفي�س  اىل  باالإ�شافة 
جمع  وتب�شيط  للمراجعة  املالية 

البيانات الالزمة وحتليلها.
ت��وق��ي��ع هذه  اأن  ال������وزارة  واأك�����دت 
املذكرة ي�شب يف اجلهود احلثيثة 
املخت�س  الوطني  املوؤ�شر  لتحقيق 
ال��ربام��ج االكادميية  ب��زي��ادة ع��دد 
ي�شاف  حيث  دول��ي��اً،  بها  املعرتف 
برامج  ع���دة  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا 

ت�����ش��م��ن��ت ات���ف���اق ال��ط��رف��ني على 
ت��ط��وي��ر ب��روت��وك��والت واإر����ش���ادات 
التعاون للقيام بالزيارات امليدانية، 
باختيار  منهما  ك��ل  ي��ق��وم  بحيث 
وتطوير  لر�شم  ممثليهم  وتعيني 
ال��ربوت��وك��والت والتي �شوف  ه��ذه 
االتفاقية  ه���ذه  م���ن  ج���زء  ت��ك��ون 
للموافقة  تخ�شع  ���ش��وف  وال��ت��ي 
لكل  احلكومية  الهيئات  قبل  من 
من مفو�شية االعتماد االكادميي 
يف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  يف 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
االأمريكي  االع���ت���م���اد  جم��ل�����س  و 
 ،  )  ACPE( ال�شيدلة  لتعليم 

كل على حدة. 
ويقوم الطرفان بالتعاون والعمل 
من  امل��ن�����ش��ودة  االأه�����داف  لتحقيق 
ع��ن طريق  ه��ذه  التفاهم  م��ذك��رة 
املوؤ�ش�شات  ب�شاأن  املعلومات  تبادل 
لل�شيدلة  التعليمية  وب��راجم��ه��ا 
وزيادة نطاق اخلربة واملعرفة التي 
عمليات  خ���الل  تطبيقها  مي��ك��ن 
ال��ت��ق��ي��ي��م واالع���ت���م���اد االأك���ادمي���ي 
املعلومات  وت�����ب�����ادل  وال���ت���وث���ي���ق 
وامل�����وارد اخل��ا���ش��ة ب��اأع�����ش��اء فرق 

اعتماد دولية اأخرى وافقت عليها 
ال������وزارة مل��ن��ح االع�����رتاف ال���دويل 

للربامج التعليمية.
مفو�شية  اإن  ب���ال���ذك���ر  وج����دي����ر 
وزارة  يف  االأك�����ادمي�����ي  االع���ت���م���اد 
دول�����ة  وال���ت���ع���ل���ي���م يف  ال����رتب����ي����ة 
االم����ارات ال��ع��ري��ة امل��ت��ح��دة تعترب 
اجل�����ه�����ة االحت�������ادي�������ة ال����وح����ي����دة 
لرتخي�س  ب��ال��دول��ة  بها  امل��ع��رتف 
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  جميع 
التعليمية. كما  واعتماد براجمها 
االأكادميي  االعتماد  مفو�شية  اأن 
ح�������ش���ل���ت ع���ل���ى االع�����������رتاف من 
اجلودة  ل�شمان  الدولية  ال�شبكة 
مع  مل��واءم��ت��ه��ا  ال��ع��ايل  التعليم  يف 
للممار�شات  االإر����ش���ادي���ة  امل���ب���ادئ 

اجليدة.
لتعليم  االعتماد  جمل�س  ويعترب 
الوكالة   )ACPE( ال�شيدلة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��وح��ي��دة امل��ع��رتف بها 
االمريكية،  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف 
باعتماد  امل���ج���ل�������س  ي����ق����وم  ح���ي���ث 
املهنية يف جمال  الدرجات  برامج 
التعليم  وم���ق���دم���ي  ال�������ش���ي���دل���ة 

امل�شتمر لل�شيدلة.
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اأخبـار الإمـارات
حتدي حمارب ال�سحراء ينطلق يف عجمان بعقبات وحتديات جديدة

•• عجمان-وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س 
حمارب  “ حت��دي  م�شابقة  عجمان  اإم���ارة  يف  تنطلق  التنفيذي  املجل�س 
 24 يف  واح��د  مارينا  ال���زوراء  منطقة  عجمان” يف  ن�شخة   - ال�شحراء 

مار�س اجلاري.
ممثل  النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�شيخ  فيها  وي�شارك  امل�شابقة  يح�شر 
بن حميد  العزيز  عبد  وال�شيخ  واملالية  االإداري��ة  لل�شوؤون  حاكم عجمان 
النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�شياحية بعجمان وال�شيخ حميد بن عمار 

النعيمي وال�شيخ عبد اهلل بن اأحمد النعيمي.
حما�شة  ن�شت�شعر  “ نحن  النعيمي  حميد  بن  العزيز  عبد  ال�شيخ  وق��ال 
حمارب  “حتدي  م�شابقة  م��ن  االأول  االإ���ش��دار  يف  امل�شاركة  اإزاء  بالغة 

اإىل م�شاركة املواطنني واملقيمني  ال�شحراء” باإمارة عجمان .. ونتطلع 
باالإمارة يف هذا التحدي”.

دائرة  م��ع  ب��اال���ش��رتاك  الفعالية  ه��ذه  با�شت�شافة  �شعادته  ع��ن  واأع����رب 
يف  نوعه  من  االأول  ال�شباق  هذا  اأن  متمنيا  بعجمان  ال�شياحية  التنمية 
االإمارة النجاح. من جانبه اأكد �شعادة في�شل النعيمي املدير العام لدائرة 
م�شتويات  اأعلى  من  وامل�شاركة  احل�شور  اإن  بعجمان  ال�شياحية  التنمية 
ونحن  الفعاليات..  لهذه  كبريا  دعما  يظهر  عجمان  اإم���ارة  يف  القيادة 
نت�شرف باأن نحظى مب�شاركتهم يف هذه الفعالية ون�شتهدف و�شع اإمارة 
عجمان يف مكانة بارزة على اخلريطة باعتبارها وجهة ريا�شية و�شياحية 

من الطراز االأول يف الدولة.
 15 يربو عن  ما  – عجمان  ال�شحراء  م�شابقة حت��دي حم��ارب  وت�شم 
مرة  الأول  تقدم  جديدة  وعوائق  عقبات  منها  ال�شباق  م�شمار  يف  عقبة 

وهي.. ذا واريور زيب وهو حتدي يتطلب من املحاربني االنطالق مل�شافة 
60 مرتا عرب املياه املدخنة.. وحتدي اخر يتطلب من املحاربني الت�شلق 
لالأعلى عرب ج��دران خ�شبية مغلقة ومن ثم االن��زالق على عمود رجال 
 7 “ووك ذا بالنك” وه��و للقفز من ارت��ف��اع  االإط��ف��اء.. وحت��دي جديد 

اأمتار اإىل املياه.. واأخريا عجلة الهام�شت.
و�شوف ي�شهد حتدي حمارب ال�شحراء اأي�شا عودة العقبات االأ�شطورية 

املف�شلة لدى اجلميع مثل ذا بايب وذا بيي�شت وبراين فرييز.
يذكر اأن امل�شابقة هي من تنظيم موؤ�ش�شة واريور اأيفينت�س باال�شرتاك مع 
برعاية منطقة  امل�شابقة  فيما حتظى  بعجمان  ال�شياحية  التنمية  دائرة 

عجمان احلرة وغرفة عجمان ودعم من �شركة تطوير الزوراء.
اإن  املفو�س ل�شركة حتدي حمارب ال�شحراء  املدير  وقال تروي جيلهام 
اإثارة على االإطالق  م�شمار املحارب املقدام �شوف يكون امل�شمار االأكرث 

حتى االآن الفتا اىل ان الفريق ابتكر عقبات وحتديات جديدة من �شاأنها 
اإثارة حما�س املحاربني.

 2014 اإم��ارة دبي عام  العريقة انطلقت يف  الفعالية  اأن هذه  اإىل  ي�شار 
وا�شتقطبت عام 2016 يف دبي ما يربو عن الفني و300 م�شارك ومن 

املتوقع اأن ي�شل املتناف�شون يف الفعالية بعجمان اإىل الف م�شرتك.
ووفر حتدي حمارب ال�شحراء �شل�شلة من اجلل�شات التدريبية املجانية 
للم�شاركني امل�شجلني حيث مت عقد اجلل�شات التدريبية كل يوم جمعة يف 
احلديقة الريا�شية بعجمان. ومت فتح باب الت�شجيل وامل�شامري املتاحة 
16 عاما فما فوق وواحد  5 كم للمحارب املقدام من  للم�شاركني وهي 
كم للمحارب ال�شغري من 6 اإىل 9 اأعوام و 2 كم للمحارب ال�شغري من 
للت�شجيل  اأو  للمعلومات  االإلكرتوين  املوقع  عاما وعر�س   15 اإىل   10

. ww.desertwarriorchallenge.com ..

حاكم ال�سارقة ي�سهد حفل تخريج الدفعة االأوىل من برنامج تطوير معلمي احل�سانات احلكومية باالإمارة
•• ال�صارقة  -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
احلكومية  احل�شانات  م�شروع  اأن 
دورا  ي��ح��م��ل  ال�����ش��ارق��ة  اإم�������ارة  يف 
وم�������ش���وؤول���ي���ة ك���ب���رية ت��ن��ط��ل��ق من 
وتربية  ت��ن�����ش��ئ��ة  ع���ل���ى  احل����ر�����س 
خالل  م��ن  تن�شئة  اأف�����ش��ل  الطفل 
بالطفل  العناية  يف  االأم  م�شاعدة 
وغر�س  الالزمة  املهارات  وتعليمه 

القيم النبيلة.
 ج���اء ذل���ك خ���الل ح�����ش��ور �شموه 
الدفعة  تخريج  حفل  ام�س  �شباح 
التدريبية  ال�������دورة  م���ن  االأوىل 
ت����ط����وي����ر م���ع���ل���م���ي احل���������ش����ان����ات 
فيكتوريا  م��در���ش��ة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 

الدولية باإمارة ال�شارقة.
اأن تربية الطفل  اإىل  واأ�شار �شموه 
ل��ي�����ش��ت م����ن م����ه����ام اخل�����ادم�����ة اأو 
االأم وتكون  اإىل  العاملة بل حتتاج 
هذه  يف  ل��الأم  م�شاعدة  احل�شانات 
االأمهات  على  ت�شهيال  امل�شوؤولية 
اإىل  ���ش��م��وه  .. م��ن��وه��ا  ال���ع���ام���الت 
لها  مل��ا  الطبيعة  الر�شاعة  اأهمية 
تن�شئته  يف  ل��ل��ط��ف��ل  ف����وائ����د  م����ن 

ومنوه.
ال�����ش��م��و حاكم  واأو�����ش����ح ���ش��اح��ب 
الر�شاعة  م�����ش��روع  اأن  ال�����ش��ارق��ة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ق���د ب�����داأت ب���ه االإم�����ارة 
وقد  طيبة  نتائجه  وك��ان��ت  �شابقا 
اأ�شبح  وال��ي��وم  فقط  تثقيفيا  ك��ان 
امل�شروع تطبيقيا فال يقبل الطفل 
عن  االأم  امتنعت  اذا  احل�شانة  يف 
حيث  طبيعيا  الإر���ش��اع��ه  ال���ق���دوم 

التعليمية.
الرائدة  االأمم   “  : الكعبي  وق���ال 
اأطفالها  تربية  اأولوياتها  يف  ت�شع 
والعناية بهم هذا ما اأكده �شاحب 
خالل  من  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
امل���ع���ط���اءة التي  م�����ش��رية االإم�������ارة 
دائما  زال��ت  وال  كانت  بانها  تتميز 
اذ  املجتمعية  التنمية  يف  ���ش��ب��اق��ة 
�شهدت االإم��ارة يف االأع��وام املا�شية 
ان��ط��الق ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات “ 
والثقافية  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
تعتني  ال����ت����ي  واالجتماعية” 

باالأ�شرة والطفل .
ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  واأ���ش��اف 
ال�شارقة  جم��ل�����س  ن����ال  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
اأحد  االإ�شراف على  �شرف  للتعليم 
امل��ب��ادرات وهي االإ�شراف  اأه��م هذه 
ع���ل���ى احل�������ش���ان���ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
االإم�����ارة ال��ت��ي ب����داأت ع���ام 2008 
يف  توزعت  �شغرية  ح�شانة  ب18 
احلكومية  املباين  وبع�س  املدار�س 

.
الكبري  النجاح  بعد  اأن��ه  اإىل  ولفت 
�شاحب  وجه  املبادرة  حققته  التي 
ال�����ش��م��و احل����اك����م ح��ف��ظ��ه اهلل يف 
ح�شانة   66 باإن�شاء   2012 ع��ام 
حكومية يف خمتلف مدن ال�شارقة 
وت�شميم  منف�شلة  مببان  وقراها 
ح��دي��ث وم���راف���ق م��ت��ن��وع��ة لتكون 
عربية  اإم���ارة  اأول  ال�شارقة  اإم���ارة 
احل�شانات  من  العدد  هذا  متتلك 
املرحلة  ق���ارب���ت  وق����د  احل��ك��وم��ي��ة 
 4 ب��ت�����ش��ل��م  االن���ت���ه���اء  ع��ل��ى  االأوىل 
هذا  خ��الل   6 ت�شلم  و�شيتم  منها 
الثانية  امل��رح��ل��ة  وال��ب��دء يف  ال��ع��ام 

بعد ذلك .

غراهام  كريي  اأ�شارت  جانبها  من 
مدير مركز التعليم املبكر والق�شم 
فيكتوريا  مب���در����ش���ة  االب����ت����دائ����ي 
الدولية اإىل اأن هذا التعاون ي�شكل 
الثقايف  التوا�شل  يف  رائ��دة  جتربة 
التجربة  ب���ني  اخل�����ربات  وت���ب���ادل 
احل�شانات  وم�شروع  اال�شرتالية 

يف اإمارة ال�شارقة.
ع����ب����داهلل مدير  ع��ائ�����ش��ة  وق����ال����ت 
احل�شانات احلكومية يف ال�شارقة : 
�شهدت احل�شانات منوا م�شطردا 
يف ع���دد االأط���ف���ال امل��ن��ت�����ش��ب��ني لها 
ح��ي��ث ارت���ف���ع ع���دده���م م���ن 630 
اإىل  لي�شل   2008 ع��ام  يف  طفال 
 2017 ع����ام  يف  ط��ف��ل   1600
وا�شتمرارا جلهود اإدارة احل�شانات 
على  ال�����ت�����ع�����رف  يف  احل����ك����وم����ي����ة 
�شنوات  يف  للتعليم  املميزة  النظم 
قام  دول  ع��دة  يف  املبكرة  الطفولة 
املجل�س بعقد �شل�شلة من اللقاءات 
فيكتوريا  م��در���ش��ة  م��ع  امل�����ش��رتك��ة 
 6 مدار  على  الدولية  اال�شرتالية 

اأ�شابيع.
واأ�شارت اأىل اأنه مت خالل اللقاءات 
االطالع على التجربة اال�شرتالية 
يف  احل�����ش��ان��ات  اإدارة  يف  ال��دول��ي��ة 
العمل  ب��اط��ار  املرتبطة  اجل��وان��ب 
والتعليم ل�شنوات الطفولة املبكرة 
التجارب  اك����رث  م���ن  ت��ع��د  وال���ت���ي 
�شمولية يف كافة اجلوانب املعرفية 
مقارنة  والنمائية  واالإج��ت��م��اع��ي��ة 
مع كل من التجربتني الربيطانية 
واالإيطالية التي ت�شرفنا باالطالع 
املجل�س  وف���د  زي����ارة  خ���الل  عليها 
لكل من اململكة املتحد وجمهورية 

اإيطاليا عام 2016 .
من جهتها �شكرت اخلريجة مرمي 
النقبي خالل كلمة لها بالنيابة عن 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  اخلريجات 
للح�شانات  دع��م��ه  ع��ل��ى  ال�����ش��ارق��ة 
منحت  التي  والفر�شة  احلكومية 
احلكومية  احل�������ش���ان���ات  مل��ع��ل��م��ات 
واملهارات  املعارف  اأف�شل  الكت�شاب 
املالئم  والتعليم  الرعاية  لتقدمي 

ملرحلة الطفولة املبكرة.
ال�����ش��م��و حاكم  وت��ف�����ش��ل ���ش��اح��ب 
اخلريجات  ب��ت�����ش��ل��ي��م  ال�������ش���ارق���ة 
التهنئة  ل��ه��م  م��ق��دم��ا  ���ش��ه��ادات��ه��م 
حياتهم  يف  بالتوفيق  والتمنيات 

العملية.
وجتول �شموه عقب حفل التخريج 
يف اأروقة مدر�شة فيكتوريا الدولية 
مطلعا على �شري العملية التعليمية 
يف ال��ف�����ش��ول ال��درا���ش��ي��ة وع��ل��ى ما 
علمية  مرافق  من  املدر�شة  ت�شمه 

وترفيهية.
�شموه  ج��ان��ب  اإىل  احل��ف��ل  ح�����ش��ر 
ال���دك���ت���ور �شعيد  ����ش���ع���ادة  ك���ل م���ن 
رئ��ي�����س جمل�س  ال��ك��ع��ب��ي  م�����ش��ب��ح 
حممد  و���ش��ع��ادة  للتعليم  ال�شارقة 
ع���ب���ي���د ال����زع����اب����ي رئ���ي�������س دائ������رة 
والدكتور  وال�شيافة  الت�شريفات 
جمل�س  رئي�س  عبداحلميد  عمرو 
اإدارة مدر�شة فيكتوريا الدولية يف 
ال�شارقة وعلي احلو�شني اأمني عام 

جمل�س ال�شارقة للتعليم باالإنابة.

حليب  اأي  الطفل  ار���ش��اع  يتم  ل��ن 
�شناعي يف احل�شانة.

يتاأثر  ال��ط��ف��ل  اأن  ���ش��م��وه  واأك������د 
وي�������ش���ع���ر ب�����������االأم م����ن����ذ ال���������والدة 
كبري  تاأثري  الطبيعية  وللر�شاعة 
الذي  احلنان  اإىل  باالإ�شافة  عليه 
م�شاعره  لي�شبع  الطفل  يحتاجه 
االأ�شاليب  باأف�شل  وفقها  وين�شاأ 

والقيم.
بتقدمي  امل��ع��ل��م��ات  ���ش��م��وه  ووج�����ه 
وح�شن  ال����ط����ف����ل  اإىل  احل�����ن�����ان 
معاملته التي تولد القابلية للتعلم 
واكت�شاب املهارات الالزمة لتنميته 
وتاأ�شي�شه .. مو�شحا �شموه اأهمية 
�شفاء ذهن املعلمات عند تعاملهم 
وجتنب  احل�شانة  يف  االأطفال  مع 
توؤثر  قد  التي  اخلارجية  امل�شاكل 

�شلبا على اأداء املعلمات .
بالتعاون  املعلمات  �شموه  كما وجه 
تقدمي  على  وحثهم  االأم��ه��ات  م��ع 

الطبيعية  وال���ر����ش���اع���ة  احل���ن���ان 
لالأطفال من اأجل حتقيق التكامل 
اأدواره��ن خلدمة هذا الطفل..  يف 
م�شريا اإىل اأن االأم العاملة يف اإمارة 
للذهاب  الفر�شة  تعطى  ال�شارقة 
للدور  وذل��ك  وار���ش��اع��ه  ابنها  اإىل 
له  وم��ا  الطبيعية  للر�شاعة  املهم 

من اأثر على تن�شئة الطفل.
ال���ف���وج من  اأن ه����ذا  وب����ني ���ش��م��وه 
و�شيتبعه  االأول  ه���و  اخل��ري��ج��ات 
�شنويا اأفواج لت�شتكمل هذا امل�شروع 
املهم .. الفتا اإىل اأن مراحل ريا�س 
االأط���ف���ال واالإب��ت��دائ��ي��ة ل��ن تغفل 
ومع تخريج اأول دفعة للح�شانات 
لهم  م��ه��ي��اأة  امل��راح��ل  ه��ذه  �شتكون 

بربامج وبيئات مكملة.
ورحب دين بايره املدير التنفيذي 
مل���در����ش���ة ف��ي��ك��ت��وري��ا ال���دول���ي���ة يف 
لها ب�شاحب  ال�شارقة خالل كلمة 
م�شيدا  ال�����ش��ارق��ة  ح���اك���م  ال�����ش��م��و 

التعليمية  للمبادرات  �شموه  بدعم 
يف خمتلف مدن ومناطق االإمارة.

فيكتوريا  م��در���ش��ة  م���دي���ر  وع����رب 
جمل�س  مع  بالتعاون  �شعادته  عن 
م�شروع  دع��م  يف  للتعليم  ال�شارقة 
مبديا  احل���ك���وم���ي���ة  احل�������ش���ان���ات 
اع���ج���اب���ه ب����االإق����ب����ال ال���ك���ب���ري من 
التدريبية  ل����ل����دورة  امل��ن��ت�����ش��ب��ات 
الك����ت���������ش����اب امل����ع����رف����ة وامل������ه������ارات 

الالزمة.
الدكتور  �شعادة  اأع���رب  جانبه  م��ن 
رئي�س  ال���ك���ع���ب���ي  م�����ش��ب��ح  ���ش��ع��ي��د 
جم��ل�����س ال�������ش���ارق���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م عن 
اإىل  ����ش���ك���ره وت����ق����دي����ره  خ���ال�������س 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
على  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
بالطفل  واهتمامه  ال��دائ��م  دع��م��ه 
الذي ي�شكل نواة امل�شتقبل وتقدمي 
يف  ت�شهم  التي  والربامج  املبادرات 
تن�شئته وفق اأف�شل الطرق وال�شبل 

وفد جائزة خليفة �لرتبوية يزور و�حة �لكر�مة

اأمل العفيفي : ت�سحيات ال�سهداء االأبرار �ستظل خالدة يف نفو�سنا عرب االأجيال
•• اأبوظبي : رم�صان عطا 

ال��ع��ام��ة جلائزة  االأم���ان���ة  وف���د  زار 
خليفة الرتبوية واحة الكرامة يف 
اأبوظبي والتي مت ت�شييدها لتخليد 
ذكرى �شهداء الوطن االأبرار و�شم 
الوفد �شعادة اأمل العفيفي االأمني 
ال���ع���ام ل��ل��ج��ائ��زة و����ش���ع���ادة حممد 
ال���ظ���اه���ري ع�����ش��و جمل�س  ����ش���امل 
الرتبوية  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة  اأم���ن���اء 
وعدداً  التنفيذية  اللجنة  واأع�شاء 
من املحكمي واملن�شقني والفائزين 

اأ�شمى  نفو�شنا  يف  تر�شخ  الوطني 
ال��وط��ن��ي��ة وتوؤكد  ال��وح��دة  م��ع��اين 
قيادتنا  وراء  واح���داً  �شفاً  وقوفنا 
احلكيمة دفاعاً عن ثوابتنا الوطنية 
وق��ي��م��ن��ا احل�����ش��ري��ة االإن�����ش��ان��ي��ة .  
واأكدت العفيفي على اأن ت�شحيات 
ال�شهداء االأب��رار �شتبقى خالدة يف 
نفو�شنا كافة عرب االأجيال و�شتظل 
هذه الت�شحيات نربا�شاً نهتدي به 
يف م�شريتنا الوطنية التي ارتكزت 
والكرامة  ال���ع���زة  م����ب����ادىء  ع��ل��ى 

ون�شرة املظلوم وتر�شيخ العدل . 

العربية  االإم���ارات  لدولة  امل�شلحة 
املتحدة عليه، كما زار الوفد جناح 
ال�����ش��رف ال����ذي ي��ت�����ش��م��ن األ���واح���اً 
القراآن  م���ن  اآي�����ات  ع��ل��ي��ه��ا  ن��ق�����ش��ت 
�شهداء  اأ����ش���م���اء  وك���ذل���ك  ال���ك���رمي 
اأبناء االإمارات البوا�شل ومعلومات 

عنهم .
ودع����ا ال���وف���د امل����وىل ع���ز وج����ل اأن 
ب��وا���ش��ع رحمته  ال�����ش��ه��داء  ي��ت��غ��م��د 
واأن يجعل مقامهم مع ال�شديقني 

وال�شاحلني .
نقف  العفيفي  اأم��ل  �شعادة  وقالت 

باجلائزة . 
وق�������ام ال����وف����د ب���ج���ول���ة يف واح����ة 
ال�شهيد  ن�شب  اأمام  بداأت  الكرامة 
امل��ك��ون م��ن 31 ل��وح��اً م��ن االألواح 
منها  ك��ل  ي�شتند  ال��ت��ي  ال�شخمة 
على االآخر رمزاً للوحدة والتكاتف 
جمتمع  اأب�����ن�����اء  ب����ني  وال����ت����الح����م 
القوة  اإىل  وال���ق���ي���ادة،  االإم��������ارات 
متيز  ال��ت��ي  وال�شمود  وال�شجاعة 

�شعب االإمارات.
املعدين  اللوح  عند  ال��زوار  وتوقف 
ال�������ذي مت ن���ق�������س ق�������ش���م ال����ق����وات 

اأمام هذا  باإجالل واإكبار واإح��رتام 
الن�شب التذكاري الذي يرمز اإىل 
ت�شحيات �شهداوؤنا االأبرار وجندد 
للوطن  وال������وف������اء  ال��������والء  ع���ه���د 
املثابرة  ونوؤكد  الر�شيدة،  والقيادة 
ع���ل���ى ن���ه���ج ال��ت�����ش��ح��ي��ة وال����ف����داء 
�شوناً  والنفي�س  ال��غ��ايل  وت��ق��دمي 
ال��وط��ن وت��ع��زي��زاً ملنجزاته  ل���رتاب 
وت��ر���ش��ي��خ��اً الإب��ق��اء راي���ة االإم����ارات 
واإعتزاز  فخر  بكل  �شاخمة  خفاقة 

يف عنان ال�شماء .
واأ�شارت اإىل اأن الزيارة لهذا ال�شرح 

يف �إطار �مل�صوؤولية �لجتماعية للد�ئرة
مدير عام حماكم دبي يلقي حما�سرة توعوية بعنوان »الرقم 

واحد« يف مدر�سة ال�سام للتعليم االأ�سا�سي والثانوي
•• دبي –الفجر:

األ��ق��ى ���ش��ع��ادة ط��ار���س عيد امل��ن�����ش��وري م��دي��ر عام 
حماكم دبي حما�شرة “ الرقم واحد “، يف مدر�شة 
منطقة  يف  وال��ث��ان��وي  االأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم  ال�����ش��الم 
ح��ور يف جمعية  م��رك��ز  ل��دع��وة  ا�شتجابة  ال��رب���ش��اء، 
ظواهر   “ املركز  مبادرة  �شمن  الن�شائية،  النه�شة 
االجتماعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  اط���ار  يف  وذل���ك  وحلول” 
والوقائية  ال��ت��وع��وي��ة  ال���ربام���ج  دع���م  يف  ل��ل��دائ��رة 

للمجتمع.
امل��ن�����ش��وري للطالبات يف  ���ش��ع��ادة ط��ار���س  اأك���د  حيث 
بداية املحا�شرة اننا ال نر�شى باملركز االأول بدياًل، 
اأم��ن��ي��ة تخطر على  لي�س جم��رد  واح���د  ال��رق��م  واأن 
بال، اإمنا هي رغبة اأكيدة لالإجناز وحتقيق الهدف 
قدرات  على  مبنية  بالنف�س  وثقة  للحياة،  االأ�شمى 
وااللتزام  والعطاء،  والعمل  واملعرفة  العلم  يعززها 
امل�����ش��ت��ن��رية واالأه�������داف الكبرية  ال���روؤي���ة  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
واحرتام  اع���رتاف  ت�شمن  التي  املتفوقة  والنتائج 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ال  كما  االآخ��ري��ن، 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
“ االإن�شان  اهلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
مبادراً، ونحن  اأو  تابعاً  يكون  ان  اما  اأمامه خيارات 
ما  مبادرين ومتقدمني”  ف��اإن  نكون  اأن  نرغب يف 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ���ش��در  يف  ي��خ��زن 
را�شد اآل مكتوم يرتجمه فوراً اإىل عمٍل دوؤوٍب وجهٍد 
عينيه  يف  وهجها  نرى  مثيلها،  قّل  وحما�شٍة  وا�شٍح 
وتفاوؤاًل  اإ�شراقاً  ت�شع  التي  ابت�شامته  ويف خطاه ويف 
وطاقة وت�شميماً، يقول اأحد احلكماء اإن هناك من 
ي�شتيقظون  م��ن  ه��ن��اك  بينما  فيحلمون،  ي��ن��ام��ون 

فيحلمون. 
بالفخر  وال�شعور  واحلما�س  والعزمية  الثقة  واأن 

هي الطاقة االإيجابية التي تدفع اإىل الفعل والعمل 
امل��رك��ز االأول،  وال��ع��ط��اء، لتبقى االإم����ارات دائ��م��اً يف 
ا���ش��ت��ّد عودها  ���ش��اب��ة ق��وي��ة،  ف���االإم���ارات دول���ة فتية 
وت��راك��م��ت خ��ربات��ه��ا وت��ع��اظ��م��ت اإجن���ازات���ه���ا، لتقف 
عريق  ت��اري��ٍخ  اإىل  م�شتندة  �شاخمة  الدنيا  ه��ذه  يف 
موؤمنٍة  ق��ي��ادٍة  ح��ول  �شعٍب  وال��ت��ح��ام  �شلبٍة  واإرادٍة 
وع��زت��ه، وذلك  واح��رتام��ه  �شعبها  ع��ن خ��ري  تبحث 
مبدعاً  ت��ك��ون  اأن  اأردت  اذا   : �شموه  ق��ول  م��ع  ي��اأت��ي 
عليك اأن جتازف الأن لن حتقق اجنازاً ا�شتثنائياً لو 
اأكد  ما  مثل   الكل  الأن  العربة،  يف  من  تتبع  ظللت 
�شاحب ال�شمو يجازف يف �شباق حياته لكن االأكرب 
اأن ال جت��ازف. فالرقم واح��د هو رقم  جمازفة هي 
به،  جديراً  يكون  وعّمن  ي�شتحقه  عّمن  بحث  طاملا 
ال��رق��م واحد  ال�شيخ حممد يقف يف وج��ه  ه��و  وه��ا 
ل��ن نقبل بدياًل  ل��ن��ا،  واأن����ت  ل��ك  “نحن  ل��ه  ل��ي��ق��ول 
كما حتدث   . بنا  و�شتفخر  و�شنحافظ عليك  عنك، 
املراأة،  عن  املحا�شرة  خالل  دبي  حماكم  عام  مدير 
الأن دولة االإمارات تويل املراأة اهتماماً كبرياً كونها 
م�شوؤولة عن ت�شكيل اللبنة الرئي�شة يف بناء املجتمع، 

موؤكداً قول �شموه يف كتاب وم�شات من فكر، نحن 
املجتمع  امل��راأة، نحن منكن  جتاوزنا مرحلة متكني 
عن طريق املراأة ، نحن منكن اقت�شادنا بتعزيز دور 
املراأة ونطور خدماتنا احلكومية عندما تتوىل املراأة 
من  اك��رث  الن�شاء  ت�شكل  حيث  ال��ق��ي��ادي��ة،  املنا�شب 
 30% ويتقلدن  العاملني،  اج��م��ايل  م��ن   65%
من منا�شبها القيادية، فاملراأة مكان الروح بالن�شبة 
لالأوطان ال نتخيل اليوم اننا �شن�شل ملا و�شلنا اليه 

يف بالدنا لوال م�شاهمة بنات الوطن املخل�شات.
واأ����ش���ار امل��ن�����ش��وري اإىل ع���دد م��ن االأف���ك���ار م��ن اأجل 
حتقيق املركز االأول من اأهمها، حدد االأهداف التي 
ت�شعى حتقيقها، موؤكداً اأهمية االن�شباط والتفكري 
ب��اإي��ج��اب��ي��ة، واأه���م���ي���ة االم���ت���ن���ان ف��االم��ت��ن��ان يفعل 
من  للتخل�س  يومي  بتدريب  واالل��ت��زام  امل��ع��ج��زات، 
التوتر، والتاأمل ينقي الفكر ويطرد االأفكار ال�شلبية، 
مبدة  اعجابك  ينال  ال��ذي  املو�شوع  درا�شة  واأهمية 
واحط  وك��ن مرناً  اليوم،  30 دقيقة يف  ال تقل عن 
نف�شك باالأ�شخا�س اجليدين، وكن �شعيداً من اأجل 
االأخرين للو�شول اإىل الرقم واحد واحلفاظ عليه.  

لختيار ثالث فرق طالبية 

حفل ختام م�سابقة لعبة التداول االفرتا�سي ل�سوق اأبوظبي لاأوراق املالية بجامعة اأبوظبي 
•• ابوظبي - الفجر

تنطلق اخلمي�س 23 مار�س يف جامعة اأبوظبي فعاليات حفل ختام “م�شابقة 
2017” والتي  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�شوق  االفرتا�شي  التداول  لعبة 
تنظمها كلية اإدارة االأعمال بجامعة اأبوظبي ب�شراكة ا�شرتاتيجية مع �شوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية وذلك حتت �شعار “كيف �شت�شتثمر 1،000،000 
درهم”، حيث ا�شتقطبت امل�شابقة ما يزيد عن 117 فريق طالبي من طلبة 
بكالوريو�س اإدارة االأعمال وتخ�ش�شاتها ميثلون ما يزيد عن 16 من خمتلف 
موؤ�ش�شات التعليم العايل بالدولة، عملوا على ا�شتثمار 1،000،000 درهم 
لالأوراق  اأبوظبي  �شوق  موقع  على  باملحاكاة  ت��داول  من�شة  يف  افرتا�شية 
املالية، ومت اختيار اأف�شل 10 فرق حققت اأعلى ن�شب اأرباح ليقدموا عر�شاً 
لي�شتعر�شوا  واملتخ�ش�شني  اخل��رباء  اأم��ام جلنة من  علمياً يف حفل اخلتام 
خططهم املالية وما طبقوه من ا�شرتاتيجيات اال�شتثمار املبتكرة واملتميزة، 
ليتم بعد ذلك اختيار الفرق الثالثة الفائزة باملراكز االأوىل والتي �شتح�شل 

على جائزة 30 األف درهم.
واأكد �شعادة را�شد البلو�شي الرئي�س التنفيذي ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
اأن ال�شوق يويل اأهمية كبرية �شمن خطته اال�شرتاتيجية لزيادة التفاعل مع 
موؤ�ش�شات التعليم العايل يف الدولة وذلك نظرا لكونها احلا�شنة الرئي�شية 
جليل رجال االعمال وامل�شتثمرين يف املرحلة القادمة لذلك فاإننا نحر�س 
على �شقل خرباتهم التعليمية بتجارب عملية عن كل الق�شايا ذات العالقة 

باالإ�شتثمار يف ال�شوق املايل .
ابوظبي  االفرتا�شي يف جامعة  التداول  تنظيم م�شابقة  اأن  البلو�شي  واأك��د 

مع  لرت�شيخها  ال�شوق  �شعى  التي  ال�شراكات  يف  اخ��رى  خطوة  اإال  ه��ي  م��ا 
املوؤ�ش�شات التعليمية يف الدولة والتي نعمل من خاللها على اتاحة الفر�شة 
التداول  من�شة  خ��الل  م��ن  لال�شتثمار   واقعية   جتربة  ملمار�شة  للطالب 
االفرتا�شي لل�شوق، االمر الذي ي�شاهم يف زيادة معرفتهم باليات اال�شتثمار 
بدقة  وا�شاليب ادارة حمافظهم مما يعزز من قدراتهم  العملية حتى قبل 
تخرجهم من اجلامعة . واأكدت الدكتورة جنالء داود الليلي اأ�شتاذ م�شارك 
يف املالية ورئي�شة ق�شم برامج املالية واالقت�شاد بكلية اإدارة االأعمال بجامعة 
اأبوظبي باجلامعة ورئي�شة جلنة تنظيم “م�شابقة لعبة التداول االفرتا�شي 
ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية 2017” على اأهمية امل�شابقة ودورها املبتكر 
التعليم  موؤ�ش�شات  خمتلف  من  امل�شاركني  االأع��م��ال  اإدارة  طلبة  ت�شجيع  يف 
العايل بالدولة لتطبيق مهاراتهم التحليلية وتفكريهم النقدي، وقدرتهم 
البحث  يف  ومهاراتهم  تواجههم،  التي  للعقبات  مبتكرة  حلول  اإيجاد  على 
واال�شتثمار  التداول  العلمية ونظريات  املعارف  العلمي، ف�شاًل عن تطبيق 
التي تعلموها يف القاعات الدرا�شية وذلك ال�شتثمار مليون درهم عرب من�شة 
املالية،  ل���الأوراق  اأبوظبي  �شوق  اأ�ش�شها  التي  االإل��ك��رتوين  للتداول  حماكاة 
م�شرية اإىل اأن م�شاركة اأكرث من 117 فريق طالبي اأم�شوا ما يزيد عن 90 
يوماً للتداول وتطبيق ا�شرتاتيجيات اال�شتثمار املبتكرة لتحقيق اأعلى عائد 
ون�شب اأرباح، اإمنا يوؤكد املكانة املتنامية التي حققتها امل�شابقة خا�شة واأنها 
تنظم برعاية و�شراكة ا�شرتاتيجية مع �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية الذي 
اأمام الطلبة، ون�شر ثقافة اال�شتثمار  اآفاقاً جديدة  يحر�س دائماً على فتح 
بني ال�شباب باعتبارهم قادة وم�شتثمري امل�شتقبل الذين �شي�شاهمون يف دفع 

عملية التنمية االقت�شادية لدولة االإمارات العربية املتحدة. 

قائد قوة الدفاع النيوزيلندي يزور واحة الكرامة
•• اأبوظبي -وام:

زار الفريق تيموثي جمي�س كيتينغ قائد قوة الدفاع النيوزيلندي ام�س واحة 
الكرامة يف اأبوظبي وكان يف ا�شتقباله لدى و�شوله ال�شيخ خليفة بن طحنون 
عهد  ويل  دي��وان  يف  ال�شهداء  اأ�شر  �شوؤون  مكتب  مدير  نهيان  اآل  حممد  بن 
اأبوظبي. و قام الفريق تيموثي كيتينغ يف م�شتهل الزيارة بو�شع اإكليل من 
على  جولة  يف  بعدها  انتقل  ثم  الكرامة  بواحة  ال�شهيد  ن�شب  اأم��ام  الزهور 

األواحا  ي�شم  ال��ذي  ال�شرف  وجناح  الفخر  ميدان  ت�شمنت  ال��واح��ة  مرافق 
حتمل اأ�شماء ال�شهداء. ويف ختام الزيارة دون قائد قوة الدفاع النيوزيلندي 
كلمة يف �شجل ال�شرف عرب فيها عن تقديره للت�شحيات التي قدمها ال�شهداء 
يف �شبيل احلفاظ على الوطن. و اأكد ال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل 
نهيان مدير مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي اأن واحة 
الطاهرة  بدمائهم  االإم��ارات  �شهداء  كتبها  بطولية  ق�ش�شا  جت�شد  الكرامة 

وباتت م�شدر اهتمام الإ�شتلهام معاين الت�شحية والوفاء واالنتماء للوطن.



االثنني   20   مارس    2017  م   -   العـدد  11973  
Monday  20  March   2017  -  Issue No   11973اأخبـار الإمـارات

06

حاكم عجمان وويل عهده يح�سران اأفراح بن دلوان الكتبي
•• عجمان -وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س 
االأعلى حاكم عجمان و�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
عجمان م�شاء اأم�س االأول حفل اال�شتقبال الذي اأقامه حممد حمد 
كرميتي  اىل  ورا�شد  حمد  جنليه  زف��اف  مبنا�شبة  الكتبي  دل��وان  بن 
�شالة  يف  اأق��ي��م  ال���ذي  احل��ف��ل  ح�شر  كما  الكتبي.  دل���وان  ب��ن  �شعيد 
منطقة  يف  االإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة 
رئي�س  النعيمي  بن حميد  العزيز  عبد  ال�شيخ  احلميدية يف عجمان 
دائرة التنمية ال�شياحية وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 

البلدية والتخطيط وعدد من ال�شيوخ و�شعادة عبد اهلل اأمني ال�شرفا 
مكتب  مدير  غليطة  ب��ن  ط��ارق  و�شعادة  احل��اك��م  دي���وان  يف  امل�شت�شار 
عام  مدير  النعيمي  يو�شف  و�شعادة  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
اإدارة الت�شريفات وال�شيافة اىل جانب وجهاء واأعيان البالد وروؤ�شاء 

ومديري الدوائر احلكومية واملحلية واملدعوين وكبار امل�شوؤولني.
والد  اإىل  التهاين  عهده  وويل  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وق��دم 
التهاين  �شموهم جانبا من  الكتبي وتلقى  دلوان  واآل بن  العرو�شني 
من احلا�شرين. واأعرب اأهل العرو�شني عن بالغ �شكرهم وتقديرهم 
م�شاركتهم  ع��ل��ى  ع���ه���ده  وويل  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 

اأفراحهم.

�ملديرة �لتنفيذية لهيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة :

خربة ال�سيخة فاطمة كانت املرجع للعديد من الباحثني يف �سوؤون ملف املراأة على ال�سعيد العاملي
•• نيويورك-وام: 

مالمبو  فومزيلي  للمراأة  املتحدة  االأمم  لهيئة  التنفيذية  امل��دي��رة  اأ���ش��ادت 
جنوكا مب�شاركة دولة االإمارات الن�شطة واملتميزة يف اأن�شطة الهيئة ودعمها 
مل�شاريعها معربة عن تقديرها ب�شكل خا�س للجهود والعطاءات الالحمدودة 
التي تقدمها �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام 
االأعلى لالأمومة  املجل�س  رئي�شة  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة 
املجاالت  يف  واأي�����ش��ا  وال��ف��ت��اة  امل���راأة  وم�شاركة  مبكانة  للنهو�س  والطفولة 
االجتماعية واالإن�شانية االأخرى املتعددة �شواء على �شعيد دولة االإمارات اأو 

على ال�شعيدين االإقليمي والدويل.
ال�شيخة  �شمو  للمراأة جهود  املتحدة  االأمم  لهيئة  التنفيذية  املديرة  وثمنت 

فاطمة يف جمال االرتقاء مبلف متكني املراأة يف كافة القطاعات.
وقالت “ اإن جهود �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك وخربتها الوا�شعة كانت 
مبثابة املرجع للعديد من الباحثني يف �شوؤون ملف املراأة على ال�شعيد العاملي 
مما �شجع هيئة االأمم املتحدة للمراأة على افتتاح مكتب ات�شال لها خم�ش�س 
بف�شل  كله  وذلك  اأبوظبي  العربية يف  لدول اخلليج  التعاون  لدول جمل�س 
امللفتة  واإ�شهاماتها  ل�شموها، ومتابعتها احلثيثة  واملتوازنة  الروؤية احلكيمة 
والبارزة وخا�شة يف جمال حتقيق مبداأ امل�شاواة بني اجلن�شني الذي قطعت 
ا�شرتاتيجياتها  �شياق  يف  تطبيقه  يف  ومتميزا  كبريا  �شوطا  االإم���ارات  دول��ة 
الوطنية”. جاء ذلك خالل لقاء فومزيلي مالمبو جنوكا مع وفد الدولة 
للمجل�س  التابعة  امل��راأة  و�شع  للجنة   61 ال���  ال��دورة  اجتماعات  امل�شارك يف 
خالل  تنعقد  التي  ن��ي��وي��ورك  يف  املتحدة  ل��الأمم  واالجتماعي  االقت�شادي 
الفرتة من 13 وحتى 24 مار�س اجلاري يف املقر الرئي�شي لالأمم املتحدة 

يف نيويورك.
وتاأتي م�شاركة الوفد برئا�شة معايل جنالء بنت حممد العور وزيرة تنمية 
املجتمع بدعم من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك “اأم االإمارات” رئي�شة 
رئي�شة  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة ويف اإطار حر�س �شموها على تعزيز دور 

املراأة االإماراتية وتاأكيد مكانتها يف خمتلف املحافل الدولية.
و�شم الوفد منى املري نائبة رئي�س جمل�س االإمارات للتوازن بني اجلن�شني 

والدكتورة موزة ال�شحي ممثلة االحتاد الن�شائي العام مللف متكني املراأة.
واكد وفد الدولة يف بيان اأدىل به اأمام الدورة التزام االمارات منذ تاأ�شي�شها 
جوانب  كافة  يف  الفر�س  واإت��اح��ة  احلقوق  يف  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  مببداأ 
وامل�شاواة  العمل  بكافة احلقوق يف  االإماراتية  امل��راأة  احلياة مما �شمن متتع 
يف االأجر وامللكية والو�شول اإىل م�شادر التمويل واال�شتثمار واأي�شا يف جمال 
اأ�شا�شية  ركائز  ت�شكل  باتت  التي  والتكنولوجيا  وعلوم  واالأب��ح��اث  االبتكار 
يتنا�شب  مبا  عملها  جم��االت  وتنويع  العمل  �شوق  يف  امل��راأة  م�شاركة  لزيادة 
مع اأهداف روؤية القيادة احلكيمة لدولة االإم��ارات ويف مقدمتها روؤية �شمو 
يف  الوطنية  اجل��ه��ود  االإمارات” وق��ائ��دة  “اأم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
التمكني االقت�شادي للن�شاء و�شد  التعجيل يف  اأجل  امل��راأة وذلك من  متكني 

الفجوة بني اجلن�شني على ال�شعيد الوطني.
وجدد وفد الدولة التزام االإمارات مبوا�شلة دعمها لهيئة االأمم املتحدة للمراأة 
�شواء عرب ع�شويتها يف جمل�شها التنفيذي اأو موا�شلة تقدميها للم�شاهمات 
يف  الهيئة  ات�����ش��ال  ملكتب  ا�شت�شافتها  ذل��ك  يف  مب��ا  للهيئة  والفنية  امل��ال��ي��ة 
اأبوظبي بدعم من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك والذي يعترب االأول من 
نوعه يف املنطقة حيث مت افتتاحه يف اأكتوبر عام 2016 حتت رعاية �شموها 
ونتيجة للجهود التي بذلتها �شموها منذ تاأ�شي�س دولة االإم��ارات يف متكني 
املراأة.  و�شمل برنامج عمل الوفد م�شاركات متميزة وفعالة يف اأعمال الدورة 
اإلقاء كلمة الدولة حول التمكني االقت�شادي للمراأة وامل�شاركة  مبا يف ذلك 
يف موائد م�شتديرة وزارية حول التمكني االقت�شادي للمراأة وتنفيذ اأهداف 
التنمية امل�شتدامة وا�شتخدام التكنولوجيا لتمكني املراأة اإىل جانب امل�شاركة 
يف فعاليات جانبية مع دول اأخرى حول املراأة والطفل يف احلاالت االإن�شانية 

والظروف اله�شة.
امل�شوؤولني  الثنائية مع كبار  الوفد عددا من االجتماعات واملناق�شات  وعقد 
للمراأة  امل��ت��ح��دة  االأمم  لهيئة  التنفيذية  امل��دي��رة  راأ���ش��ه��م  وع��ل��ى  ال��دول��ي��ني 
وخا�شة  امل�شاركني  ال���وزراء  من  ع��دد  عن  ف�شال  جنوكا  مالمبو  فومزيلي 

الق�شايا  حول  النظر  وجهات  تبادل  خاللها  مت  واأي�شلندا  وكندا  تركيا  من 
جدول  على  املعرو�شة  امل�شرتك  االهتمام  ذات  امل���راأة  وق�شايا  االجتماعية 

اأعمال اللجنة و�شبل تطوير التعاون وتبادل اخلربات ب�شاأنها.
من جانبه اأعرب معايل الدكتور اأنور حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون 
يف  االإم����ارات  دول��ة  لوفد  املتميزة  بامل�شاركة  الكبري  اإعجابه  ع��ن  اخلارجية 

اجتماعات الدورة ال� 61 للجنة االأمم املتحدة املعنية بو�شع املراأة.
على  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  خا�س  ب�شكل  تقديره  عن  معربا 
القطاعات  ك��اف��ة  يف  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  متكني  نحو  بالدفع  ال����دوؤوب  عملها 
بل  وال���دويل  االإقليمي  اأو  الوطني  ال�شعيد  على  ���ش��واء  ال��ري��ادي��ة  واالأدوار 
وجعلها االأقدر على مناق�شة ومعاجلة العديد من ق�شاياها وق�شايا االأ�شرة 
واأ�شهم يف  القرار  اتخاذ  االأخرى وامل�شاركة احلقيقية يف عملية  والقطاعات 
ال�شاملة  التنمية  مل�شرية  وداع��م  دعائم قوية ملجتمع منفتح ومتطور  اإر�شاء 

لدولة االإمارات العربية املتحدة.
وقال معاليه “ اإن ب�شمات �شموها كانت وا�شحة وموؤثرة يف م�شرية التنمية 
يف الدولة، وال �شيما يف تاأ�شي�س االحتاد الن�شائي العام الذي حتول فيما بعد 

اإىل من�شة وحجر الزاوية جلهود النهو�س مبكانة املراأة”.
واأ�شاف ال �شك باننا يف دبلوما�شيتنا العامة فيما يتعلق مبلف املراأة فخورون 
بوجود �شخ�شية بوزن �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك اأم االإمارات، ودعمها 
اإماراتي فاعل  واأ�ش�س حل�شور  امللف احليوي الذي نه�س  الالحمدود لهذا 
على ال�شعيد الدويل يف ق�شايا املراأة ومتكينها وم�شاركتها الفعلية على قدم 
امل�شاواة مع الرجل يف حتقيق النه�شة ال�شاملة لدولة االإم��ارات، ويف جهود 
يف  ترجمت  التي  وروؤيتها  والدولية  االإقليمية  املحافل  خمتلف  يف  ال��ري��ادة 

ال�شيا�شة اخلارجية لدولة االإمارات.
املندوبة الدائمة لدولة االإمارات  من جانبها عربت �شعادة النا زكي ن�شيبة 
لدى االأمم املتحدة عن فخرها بحجم االهتمام واالإ�شادة الذي اأبدته العديد 
من القيادات الدولية امل�شاركة بالدور الذي تبذله القيادة الر�شيدة يف دولة 
االإمارات”،  “اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  راأ�شها  وعلى  االإم���ارات 
ل�شمان كرامة املراأة و�شيانة حقوقها وتعزيز دورها ومكانتها، ومتكينها من 

القيام بكامل دورها الوطني وال�شيا�شي واالجتماعي على اأكمل وجه.
اإ�شهامات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك وتبنيها مللف تعزيز  “اإن  وقالت 
يف  به  يحتذى  منوذجا  االإماراتية  امل��راأة  جعل  ومتكينها،  امل��راأة  ومكانة  دور 
االإمارات  دول��ة  اإىل  تنظر  الدولية  املنظمات  وجعل  اأجمع،  والعامل  املنطقة 
باحرتام وتقدير وثقة لقيادتها و�شعبها، بل وعزز من مكانة االإمارات كدولة 
الف�شل  وي��ع��ود  واالإق��ل��ي��م��ي..  ال���دويل  ال�شعيدين  على  منفتحة  ح�شارية 
املتحدة  االأمم  لهيئة  التنفيذي  املجل�س  لرئا�شة  االإم���ارات  دول��ة  انتخاب  يف 
يف  اإجن���ازات  من  حتقق  وم��ا  وروؤيتها  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  جلهود  للمراأة، 

متكني املراأة، حتت قيادتها. 
وعلى �شعيد اآخر اأطلق جمل�س االإمارات للتوازن بني اجلن�شني على هام�س 
التوازن  “حلقات  املراأة” مبادرة  “للجنة و�شع   61 ال�  ال��دورة  م�شاركته يف 
من  اخلام�س  ال��ه��دف  حتقيق  على  العمل  وت���رية  ت�شريع  ب��ه��دف  العاملية” 
اأهداف التنمية امل�شتدامة التي اأعلنتها املنظمة واملتمثل يف “حتقيق امل�شاواة 

بني اجلن�شني ومتكني جميع الن�شاء والفتيات”.
وت��اأت��ي ه���ذه امل���ب���ادرة م��ن ق��ب��ل دول���ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة بت�شجيع 
وترجمة للروؤية احلكيمة ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك وتبنيها الفاعل 
واملتوا�شل مللف تعزيز و�شع املراأة عرب تنميتها ومتكينها وحتقيق التوزان بني 
واخلربات  التجارب  امل�شتطاع من  قدر  اال�شتفادة  على  اجلن�شني، وحر�شها 
والتطبيقات الدولية امل�شتحدثة يف هذا املجال، ل�شمان تهيئتها ب�شكل اأف�شل 
ك�شريك فاعل وحقيقي اإىل جانب الرجل يف عملية البناء الوطني ال�شاملة 
والتنمية امل�شتدامة. واليزال وفد االإمارات برئا�شة الدكتورة موزة ال�شحي 
ممثلة االحتاد الن�شائي العام ي�شارك بفعالية يف اأعمال الدورة ويف املفاو�شات 

اجلارية حول الوثيقة اخلتامية للدورة العتمادها يف 24 مار�س.
االإمارات  اأمني عام جمل�س  �شم�شة �شالح  ال�شيدة  الوفد  �شاركت �شمن  كما 
للتوازن بني اجلن�شني، وال�شيدة اآمنة املهريي مدير اإدارة حقوق االإن�شان يف 
وزارة اخلارجية، وال�شيدة ملياء عبد العزيز مدير نادي دبي لل�شيدات، وعدد 
ووزارة  للتوازن بني اجلن�شني  االإم���ارات  واخل���رباء من جمل�س  امل���دراء  من 

تنمية املجتمع.

موا�سات عجمان تختتم اأوىل مبادراتها يف عام اخلري 

  تنمية املجتمع تطلق القراءة ثقافة وثقة براأ�س اخليمة 

•• عجمان : الفجر

اأوىل  ع��ج��م��ان  ال��ع��ام��ة  امل��وا���ش��الت  م��وؤ���ش�����ش��ة  اختتمت   
والتي  “الكل بخري  لعام اخلري حتت عنوان  مبادراتها 
جاءت �شمن مبادرات املوؤ�ش�شة لعام اخلري، الذي اأعلن 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عنه 
االإدارات  م���دراء  بح�شور   ، اهلل  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س 

وروؤ�شاء االق�شام والعاملني وذلك يف حديقة العلم
رئي�س فريق  �شارة احمد احلو�شني  اأك��دت  ومن جانبها 
اليوم  مهرجان  اطلقت  امل��ب��ادرات  جلنة  اأن  اخل��ري  ع��ام 
املركز  يف  العاملني  لي�شمل  بخري  الكل  بعنوان  الواحد 
الفني باملوؤ�ش�شة وليخلق جو من الاللفة والتعاون بني 

اجلميع ، م�شرية اإىل اأن فريق موا�شالت اخلري ي�شعى 
لر�شم االبت�شامة على كافة الفئات وامل�شاهمة يف حتقيق 
اإىل  الهدف من تر�شيخ مفهوم عمل اخلري كما يهدف 
وتقدمي  االحتفاالت  خالل  من  املعنوي  الدعم  حتقيق 

الهدايا الرمزية.
 واأ�شافت احلو�شني اأن مبادرة الكل بخري قامت بت�شديد 
ال��ع��م��ال مم��ا انعك�س ع��ل��ى احل�����ش��ور ب�شكل  دي���ون اح���د 
ايجابي واظهر دور املوؤ�ش�شة يف حتقيق الهدف اال�شا�شي 
من تبني مبادرة عام اخلري معربة عن �شعادتها بتفاعل 
ترجم  مم��ا  للمحتاجني  ال��ع��ون  ي��د  ون��ق��دمي  اجل��م��ي��ع 
الهدف من وراء تنظيم مثل هذه الفعاليات التى حتث 

على التناغم االن�شاين.   

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

   نظم مركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة براأ�س اخليمة 
مبادرة   160 على  ب��ن��اًء  وث��ق��ة  ثقافة  ال��ق��راءة  فعالية 
اأطلقتها وزارة الثقافة وتنمية املعرفة ، ت�شتهدف  التي 
خالل  املجتمع  فئات  وجميع  امل��واق��ع،  كل  اإىل  الو�شول 

�شهر مار�س، باعتباره �شهراً للقراءة.
وموظفي  ال��رتب��وي��ني  م��ن  ع���دد  الفعالية  يف  و���ش��ارك   
الدوائر احلكومية واالحتادية يف االإمارة والتي تهدف 

املجتمع من خالل  اأف��راد  ال��ق��راءة بني  ن�شر ثقافة  اإىل 
لدى  ال���ق���راءة  ق����درات  ل��ت��ط��وي��ر  تفاعلية  بيئة  ت��وف��ري 
امل�شافري مدير مركز وزارة  م��وزة  واأك���دت    . االأط��ف��ال 
الوزارة  حر�س  اخليمة  براأ�س  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
ال��ربام��ج لال�شتفادة  ال��ن��وع م��ن  ت��ق��دمي مثل ه��ذا  على 
خالل  من  والعملية  العلمية  حياتهم  يف  منها  والتعلم 
ت��ن��ف��ي��ذ جم��م��وع��ة م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل����ب����ادرات م�شرية 
اجل��ه��ات احلكومية  م��ع خمتلف  ال��ت��ع��اون  ���ش��رورة  اإىل 

واالحتادية وال�شركاء اال�شرتاتيجيني .

اأحمد بن حميد النعيمي: ال�سعادة واقع ملمو�س نعي�سه يف دولة زايد اخلري
•• عجمان ـ الفجر 

ب����ن حميد  اأح����م����د  ال�������ش���ي���خ  ق�����ال 
لل�شوؤون  احل��اك��م  مم��ث��ل  النعيمي 
دولة  اإن  بعجمان  واملالية  االداري��ة 
ق��ائ��د م�شريتها  ب��ق��ي��ادة  االإم�����ارات 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  نه�شتها  وب����اين 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة –حفظه اهلل-ت�شري 
االأه����داف  لتحقيق  ث��اب��ت��ة  بخطى 

نعي�شه على اأر�س دولة زايد اخلري 
امل�شرقة  ال�����ش��ورة  يعك�س  وال����ذي 
توارثناها  ال���ت���ي  ال��ن��ب��ي��ل��ة  ل��ل��ق��ي��م 
ال�شعادة  لنجعل  ج��ي��ل  ب��ع��د  ج��ي��ال 
ت�����ش��ل جل��م��ي��ع ال�����ش��ع��وب وال����دول، 
الوطني  امل���ي���ث���اق  اأه���م���ي���ة  م������ربزا 
ين�س  ال��ذي  واالإي��ج��اب��ي��ة  لل�شعادة 
التزام حكومة دولة االإمارات  على 
على  العليا  �شيا�شتها  خ���الل  م��ن 
ل�شعادة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة 

جت�شيد  خ������الل  م�����ن  ال���وط���ن���ي���ة 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي التي 
���ش��ع��ادة االإن�شان  ب��ن��اء  ت��رت��ك��ز ع��ل��ى 
واملبادرات االإيجابية املحفزة له يف 

بيئة العمل.
وااليجابية  ال�����ش��ع��ادة  اأن  واأ���ش��اف 
يف  حياة  واأ�شلوب  منهجا  اأ�شبحت 
م��وؤك��دا م�شي  االإم�����ارات.  جمتمع 
لتعزيز هذا  قدما  االإم����ارات  دول��ة 
ملمو�شا  واقعا  اأ�شبح  ال��ذي  امل�شار 

وتر�شيخ  واملجتمع  واالأ�شرة  الفرد 
فيهم  اأ�شا�شية  كقيمة  االإي��ج��اب��ي��ة 
ذواتهم  حتقيق  م��ن  ميكنهم  مم��ا 

واأحالمهم وطموحاتهم.
لل�شوؤون  احل���اك���م  مم��ث��ل  واأث����ن����ى 
االداري�������ة وامل���ال���ي���ة ب��ع��ج��م��ان على 
الذي  الوطني  ال�شعادة  م�شمون 
اقرته القيادة الوطنية بتخ�شي�س 
ال�شعادة  واأن�شطة  لربامج  �شاعات 
يف احل���ك���وم���ة االحت�����ادي�����ة، وذل���ك 

املوظفني من  بهدف تغيري ثقافة 
خدمة املتعاملني اىل ا�شعادهم.

�سعيد الغفلي: االإمارات منوذجا يحتذى 
يف تر�سيخ ال�سعادة كاأ�سلوب حياة 

•• اأبوظبي -وام:

الغفلي  �شعيد  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  اأك����د 
وكيل الوزارة امل�شاعد يف وزارة الدولة 
ان  الوطني االحتادي  املجل�س  ل�شوؤون 
دولة االمارات تعترب منوذجاً يحتذى 
يف  حياة  كاأ�شلوب  ال�شعادة  تر�شيخ  يف 
ان احتفال  ���ش��ع��ادت��ه  ق���ال  و  امل��ج��ت��م��ع. 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  االإم����������ارات  دول������ة 
�شمن  ي��اأت��ي  لل�شعادة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
ح���ر����س دول�����ة االإم���������ارات ع��ل��ى جعل 
�شيا�شاتها  يف  اأ�شا�شياً  حم��وراً  املواطن 
اإ�شعاده �شمن  على  والعمل  وخططها 
ا�شتقراره  وحتقيق  اأول��وي��ات��ه��ا  قائمة 
ما  وه���ذا  ال�شبل  مبختلف  ورفاهيته 
جعل �شعب االإمارات اأ�شعد �شعب حيث 
يحيا وينعم جميع اأفراده باال�شتقرار 
والرفاهية واالأمن واالأمان. ا�شاف يف 
دولة  قيادة  ان  ملنا�شبة  بهذه  ت�شريح 
ت�شعى  احلكيمة  وب��روؤي��ت��ه��ا  االإم����ارات 
لرت�شيخ ال�شعادة واالإيجابية يف نفو�س 
اأن تكون  اجل��م��ي��ع ك��م��ا حت��ر���س ع��ل��ى 
ال�����ش��ع��ادة حم���ور ع��م��ل وغ��اي��ة �شامية 
املنا�شبة  وب���ه���ذه  احل���ك���وم���ي  ل��ل��ع��م��ل 
يح�شرنا مقولة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
دولتنا  يف  ال�شعادة  اأن  اهلل  رع���اه  دب��ي 
اأمنية بل �شتكون هناك خطط  لي�شت 
وم�شاريع وبرامج وموؤ�شرات و�شتكون 
ج����زءاً م��ن ع��م��ل ك��ل وزارات���ن���ا وج���زءاً 
انه  ا���ش��ار اىل  و   . اأ���ش��ل��وب حياتنا  م��ن 
ب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذه ال���روؤي���ة ف��ق��د حققت 
دولة االإم��ارات اإجن��ازات كبرية يف هذا 
املجال وال��ذي مل ياأت من فراغ ولكن 
ممنهجة  خلطط  حتمية  نتيجة  ك��ان 
ال�شعادة  ت��وف��ري  ه��دف��ه��ا االأ���ش��م��ى ه��و 
لل�شعب االماراتي والتي تكللت بتعيني 
اأول وزيرة لل�شعادة يف االإمارات لتكون 
دول����ة االإم������ارات من���وذج���اً ي��ح��ت��ذى يف 
ت��ر���ش��ي��خ ال�����ش��ع��ادة ك��اأ���ش��ل��وب ح��ي��اة يف 

املجتمع.

منطقة ال�سعادة اأبرز اإ�سافات مهرجان اأم االإمارات يف 2017
•• اأبوظبي-وام:

اجلاري  م��ار���س   26 يف  اجل��دي��دة  بن�شخته  االإم�����ارات  اأم  م��ه��رج��ان  ينطلق 
وي�شتمر حتى 4 اأبريل املقبل.

وك�شف املهرجان عن منطقة ال�شعادة كاإحدى اأبرز االإ�شافات التي حتل على 
فعالياته هذا العام تقدم جتربة مليئة باخليال والتميز واملتعة جلميع الزوار 
من خمتلف االأعمار وخا�شة ال�شغار من خالل ما تت�شمنه من جمموعة 

من االأن�شطة الرتفيهية والتفاعلية التي ترثي جتربة جميع الزوار.
اأبوظبي  الذي يقام على كورني�س  املهرجان -  الثانية من  الن�شخة  وت�شلط 
اأم  وعطاء  روؤي��ة  على  ال�شوء   - والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  وتنظمه 
العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  بنت مبارك  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  االإم��ارات 
التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة  الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة 
بطريقة  اأنف�شهم  ع��ن  للتعبري  ال�شاعدة  ل��الأج��ي��ال  واإل��ه��ام��ه��ا  والطفولة 

اإبداعية لال�شتمرار مب�شرية النمو والتعلم.
من جانبها ت�شلط منطقة ال�شعادة ال�شوء على دور االأم يف التما�شك االأ�شري 
وحثها احلقيقي والكبري على ت�شجيع اأطفالها على االبتكار ب�شكل م�شتمر.

وت�شعي اأن�شطة هذه املنطقة الإظهار ارتباط طبيعة االأطفال باالإبداع بهدف 
املليئة  والفنية  التفاعلية  االأن�شطة  بجميع  للم�شاركة  جميعا  ال��زوار  اإلهام 

باملتعة والت�شويق وروح امل�شاركة والتي �شترثي من جتربتهم.
وتتميز هذه املنطقة بتقدميها م�شرح ال�شعادة 30 الذي �شي�شهد جمموعة 
املهرجان  فرتة  ط��وال  للزوار  والرتفيهية  امل�شرحية  العرو�س  من  متميزة 
باالإ�شافة اإىل مغامرات بحر بوطينة الرتاثية ال�شاحرة والتي تقدم جتربة 
رائعة يف مغامرة تعليمية ممزوجة ب�شغف الرتفيه التعليمي �شعيا لت�شجيع 

خميلة االأطفال مع العرو�س التفاعلية امللونة للمراكب ال�شراعية.
ال�شغف  واإح��ي��اء  ال�شابة  االأج��ي��ال  على  ال��رتك��ي��ز  امل��ه��رج��ان  موا�شلة  وم��ع 
ال�شعادة على  فعاليات منطقة  يوؤكد من خالل  فاإنه  االإب��داع  والقدرة على 
اأهمية املحافظة على تقدمي االأفكار الفاعلة وذلك من خالل ت�شجيع الزوار 
والتي  املعار�س  حتيطها  م�شرتكة  مناطق  يف  واال���ش��رتاح��ة  اجللو�س  على 
ترثي بدورها قدرات تطوير االإلهام االإبداعي الذي يعك�س براعة الفطرة 

الب�شرية لدى االأجيال امل�شتقبلية.
وت�شم احلديقة اأزهارا م�شيئة �شخمة وناب�شة باالألوان �شاحرة بتفا�شيلها 
وم�شنوعة من مواد معاد تدويرها .. وترثي هذه احلديقة خميلة الزوار 
من  امل�شتوحاة  احلركية  واالأ���ش��واء  الزينة  اأ���ش��واء  من  رائعة  جمموعة  مع 
النباتات  اإىل  باالإ�شافة  بالراحة..  �شعورا  تعطي  والتي  ال�شاحلية  ال��ري��اح 
ال�شخمة وامل�شنوعة من مواد خفيفة الوزن و�شفافة لتذهل زوار املهرجان 

باالألوان املتوهجة والناب�شة باحلياة خالل جوالت �شيارة اجليب.
ال�شعادة  املقدمة يف منطقة  التفاعلية  االأن�شطة  الزوار من خالل  ويح�شل 
على مل�شة حقيقية من روح االإبداع حيث �شيتم تقدمي جمموعة متنوعة من 
االأن�شطة التدريبية والعملية وم�شاركتها مع جميع اأفراد العائلة باالإ�شافة 

اإىل عرو�س الدمى املتحركة واأن�شطة الغناء والعزف اجلماعي وور�س عمل 
الرق�س املتنوعة.

و �شيتم عر�س جمموعة ح�شرية ومتميزة من اأعمال فن الرمل.. وتزداد 
املتعة مع اإبداعات حية لفنون الكتابة على اجلدران وجل�شات رواية الق�ش�س 
بحريات  يف  للنفخ  القابلة  الدائرية  القوارب  جتربة  فر�شة  اإىل  باالإ�شافة 

مائية خم�ش�شة وجمموعة وا�شعة من االأن�شطة التفاعلية االأخرى.
و�شمن توجهات املهرجان لدعم اال�شتدامة وغر�س قيم احلفاظ على البيئة 
ال��زوار على زراعة  ازرع منتجاتك جميع  ال�شابة ت�شجع مبادرة  االأجيال  يف 
اخل�شروات اخلا�شة بهم يف ن�شاط ي�شفي املزيد على اأهمية االعتماد على 

الذات.
وت�شليط  بهم  اخلا�شة  اخل�شروات  زراع��ة  كيفية  االأط��ف��ال  تعليم  �شيتم  و 
االأف�شل  املكان  اختيار  كيفية  وفهم  والتغذية  الزراعة  اأهمية  على  ال�شوء 
روح  ي��رثي  متكامل  فريق  وج��ود  م��ع  الفريق  روح  �شمن  والعمل  للزراعة 

التعاون با�شتمرار.
الريا�شية  االأن�شطة  من  وا�شعة  جمموعة  ال�شجاعة  جبل  اأن�شطة  وتقدم 
مت  والتي  العالية  البدنية  اللياقة  م�شتويات  على  املحافظة  على  امل�شجعة 
بالر�شا  وال�شعور  بالنف�س  الثقة  اإل��ه��ام  اأج��ل  م��ن  خا�س  ب�شكل  ت�شميمها 

واالإجناز من جميع ال�شركاء.
و يقف اجلبل كن�شب تذكاري لل�شجاعة التي �شيتم اإظهارها من قبل جميع 
ارتفاعات كبرية  امل�شاركني للقفز من  الزوار  املتناف�شني.. فيما �شيتم دعوة 
وت�شلق املرتفعات وجدران الت�شلق باالإ�شافة اإىل االنزالق ب�شرعة حماطني 

باألوان متعددة الإثراء جتربة االنزالق.
االأدرينالني  ارتفاع  املرحلة للراغبني مبواجهة حتدي  ومت تخ�شي�س هذه 
مع حبل االنزالق املمتد على طول 35 مرتا من اأعلى الربج الذي يرتفع 

االأر�س. على  الهبوط  اىل  و�شوال  مرتا   12
ويقع هذا املتنزه يف مكان هادئ على �شاطئ كورني�س اأبوظبي ويعد مق�شد 
االأ�شجار  بها  حتيط  مريحة  اأج��واء  و�شط  والتاأمل  للتفكري  املهرجان  زوار 

التي حتمل كتبا بدال من االأوراق.
االأ�شجار  ف��روع  على  واملعلقة  املختلفة  الكتب  اختيار  من  ال��زوار  و�شيتمكن 
لركن  االن�شمام  اأو  الق�ش�س  ل��ق��راءة  ه��ادئ  مكان  على  ذل��ك  بعد  والعثور 
الرواية وذلك يف اأجواء حماطة باألوان الطيف الرائعة واملو�شيقى اخلا�شة 
االأن�شطة  عن  بعيدا  خا�شة  لراحة  املتوفرة  االأ�شجار  ظالل  اإىل  باالإ�شافة 

احلية للمهرجان.
و يحتفي هذا امل�شرح باملواهب التي تزخر بها دولة االإمارات العربية املتحدة 
من  متنوعة  جمموعة  عرب  امل�شتمر  والرتفيه  ال�شعادة  توفري  على  ويعمل 

الفنون االأدائية مبا يف ذلك الغناء والرق�س واملهارات املتعددة واملو�شيقى.
�شيتم  حيث  املحلية  التقليدية  االأداء  ع��رو���س  امل�شاركة  االأع��م��ال  ت�شمل  و 
اأن�شطة  تلهم  التي  نف�شها  للمو�شوعات  خ�شي�شا  م�شممة  عرو�س  تقدمي 

مهرجان اأم االإمارات.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

ال��داخ��ل��ي��ة مم��ث��ل��ة يف  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
العامة  ب���االإدارة  اجل��وي  الدعم  اإدارة 
لالإ�شناد االأمني ام�س حملة التوعية 
حول ا�شتخدام الطائرات بدون طيار 
“اأنت امل�شوؤول” بالتعاون  حتت �شعار 
املدين  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��ع 

بالدولة.. وت�شتمر على مدار ال�شنة.
واأك����د ال���ل���واء ال��دك��ت��ور اأح��م��د نا�شر 
الداخلية  وزارة  ع��ام  مفت�س  الري�شي 
رئ��ي�����س جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ نظام 
حر�س  اخلفيفة  اجل��وي��ة  الريا�شات 
على  �شركائها  م��ع  بالتعاون  ال���وزارة 
وتعريفهم  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد  ت��وع��ي��ة 
بكافة االأنظمة والقوانني التي توؤمن 
ال�����ش��الم��ة وجت��ن��ب��ه��م خماطر  ل��ه��م 
ال�����ش��ل��وك��ي��ات ال�����ش��ل��ب��ي��ة م�����ش��ريا اإىل 
ا�شتخدام  ح���ول  ال��ت��وع��ي��ة  ح��م��ل��ة  اأن 
“الدرونز”  ط��ي��ار  ب���دون  ال��ط��ائ��رات 
اخلفيفة  اجل��وي��ة  ال��ري��ا���ش��ات  �شمن 
التوعية  وت��ع��زي��ز  ن�شر  ع��ل��ى  ���ش��رتك��ز 
ب���ق���وان���ني وق����واع����د ا����ش���ت���خ���دام تلك 
ال���ط���ائ���رات ل�����ش��م��ان ���ش��الم��ة واأم����ن 
� التي  اإن احل��م��ل��ة  .   وق���ال  اجل��م��ي��ع 
ت�����ش��ت��م��ر ع��ل��ى م�����دار ال�����ش��ن��ة � حتمل 
ع���ددا م��ن ال��ر���ش��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة التي 
تو�شح ا�شرتاطات وقوانني ا�شتخدام 
ال���ط���ائ���رات ب�����دون ط���ي���ار م���ن خالل 
للوزارة  االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
بالتعاون  وذل������ك  االإن�����رتن�����ت  ع���ل���ى 
ب�����االإدارة  االأم���ن���ي  االإع�����الم  اإدارة  م��ع 
االأمانة  يف  االأم��ن��ي  لالإ�شناد  ال��ع��ام��ة 
رئي�س  ن���ائ���ب  ���ش��م��و  مل��ك��ت��ب  ال���ع���ام���ة 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية داعيا 
الريا�شة  ب��ه��ذه  واملهتمني  اجلمهور 
و�شم  طريق  عن  احلملة  متابعة  اإىل 
عرب  امل�������ش���وؤول  ان���ت   # “ها�شتاق” 

تطبيق االن�شتغرام .
ال��ق��ان��ون مينع  اأن  واأو����ش���ح ال��ري�����ش��ي 
ب���دون ط��ي��ار يف  ب��ال��ط��ائ��رات  التحليق 
املطارات  م��ن  ك��ي��ل��وم��رتات   5 ن��ط��اق 
ومن�شات هبوط الطائرات العمودية 
واملناطق املحظورة ويف االأماكن املكتظة 
اأو ال�شكنية اأو التجارية اأو الريا�شية 

. ودع�����ا اأ����ش���ح���اب ال���ط���ائ���رات ب���دون 
ت�شجيلها من  “الدرونز” اإىل   طيار 
خالل موقع الهيئة العامة للطريان 
 HYPERLINK امل������������دين 
«http://www.gcaa.gov.
ae /»www .gcaa .gov .
باالأنظمة  التقيد  على  وحثهم   ae
الريا�شات  م��ن  ال��ن��وع  ب��ه��ذا  املتعلقة 
امل�شتخدمني  و�شالمة  اأم��ن  ل�شمان 
وامل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة واخل��ا���ش��ة حتى 
و�شالمة  اأم���ن  على  خ��ط��را  ت�شكل  ال 

اأجواء الدولة والطائرات امل�شغلة .
مدير  ال�شويدي  حممد  �شيف  واأك���د 
املدين  للطريان  العامة  الهيئة  ع��ام 
ولوائح  ت�شريعات  اأ�شدرت  الهيئة  اأن 
الدولة  يف  ط��ي��ار  ب����دون  ل��ل��ط��ائ��رات 
الع�شوائي  االنت�شار  من  للحد  وذل��ك 
واال�شتخدام اخلاطئ لهذا النوع من 
ال��ط��ائ��رات وال��ت��ي ب����داأت ت��وؤث��ر �شلبا 
واأمن  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  مبا�شر  وب�شكل 
ان�شيابية  وع���ل���ى  اجل����وي����ة  امل����الح����ة 
ب����ال����دول����ة عند  احل�����رك�����ة اجل�����وي�����ة 

ا�شتخدامها ب�شكل خاطئ .
وطنية  جل��ن��ة  ت�����ش��ك��ي��ل  اإىل  واأ�����ش����ار 
ت�������ش���م مم���ث���ل���ي وح�����������دات امل����الح����ة 
اجل����وي����ة ب���ال���دول���ة الإع��������داد درا����ش���ة 
من  النوع  ه��ذا  ال�شتخدامات  �شاملة 
وت�شريعات  قوانني  وو�شع  الطائرات 
احلديثة  االأن��ظ��م��ة  ل��ه��ذه  تف�شيلية 
ب����دون ط��ي��ار والتي  م���ن ال���ط���ائ���رات 
مت اإ���ش��اف��ت��ه��ا ل��الأن��ظ��م��ة امل��ع��م��ول بها 
ا�شتخدام  والتي متنع  بالدولة  حاليا 
ب���دون احل�شول على  امل��ج��ال اجل���وي 
بالتن�شيق  اأو  الهيئة  م��ن  م�شبق  اإذن 
م��ع وح���دات امل��الح��ة اجل��وي��ة املعنية 

بالدولة .
والقوانني  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  اإن  وق�����ال 
ا�شتخدام  حت��ظ��ر  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  احل��ال��ي��ة 
ال��ط��ائ��رات ب���دون ط��ي��ار ب��ال��ق��رب من 
املطارات واملناطق ال�شكنية واملمتلكات 
املحظورة  واالأم��اك��ن  العامة  واملرافق 
عملية  ت��ن��ظ��م  ول��ك��ن��ه��ا  ال����دول����ة  يف 
ا�شتخدامها من حيث الوزن وطبيعة 
املثال  �شبيل  ع��ل��ى  منها  اال���ش��ت��خ��دام 
اال����ش���ت���خ���دام ال�����ش��خ�����ش��ي م���ن اأف�����راد 
ال�شباب  وخ�شو�شا  كهواية  املجتمع 
من  ا�شتخدامها  يحظر  اأن��ه  مو�شحا 
اإال  �شخ�شي  ب�شكل  ال��دول��ة  يف  قبلهم 
من خالل االأندية املخت�شة واملعتمدة 
املو�شحة  امل��ن��اط��ق  ويف  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن 
الهيئة  امل��ت��وف��رة مب��وق��ع  ب��اخل��رائ��ط 
الطائرات  تطبيق  ويف  االل���ك���رتوين 
الهاتف  اأج����ه����زة  ع��ل��ى  ط���ي���ار  ب�����دون 
اإطالقه من قبل  املحمول وال��ذي مت 
الهيئة يف الفرتة املا�شية خلدمة هذا 
ال��ن��وع م��ن ال��ه��واي��ات وال��ت��ي تتطلب 
الهيئة  موافقة  على  احل�شول  اأي�شا 
ال�شخ�شي  اال�شتخدام  قبل  امل�شبقة 

خارج نطاق االأندية .
واأ�شار اإىل اال�شتخدامات التجارية اأو 
اخلدمية من قبل اجلهات احلكومية 
يتطلب  وال��ذي  التجارية  وال�شركات 
ترخي�س  على  اجل��ه��ات  ه��ذه  ح�شول 

م���ن ق��ب��ل ال��ه��ي��ئ��ة ق��ب��ل ال���ب���دء يف اأي 
ن�����ش��اط ال����ش���ت���خ���دام امل���ج���ال اجل���وي 
وذل��ك ح�شب  االأنظمة  ه��ذه  من قبل 
الفنية  ال��ه��ي��ئ��ة  و����ش���واب���ط  ����ش���روط 

واالأمنية بهذا ال�شدد.
اخلاطئ  اال����ش���ت���خ���دام  اأن  واأو�����ش����ح 
املناطق  يف  ط��ي��ار  ب����دون  ل��ل��ط��ائ��رات 
م�شار  ويف  ب�����امل�����ط�����ارات  امل���ح���ي���ط���ة 
امل���دن���ي���ة حت���دي���دا يهدد  ال���ط���ائ���رات 
كما  والركاب  الطائرة  واأم��ن  �شالمة 
امل���الح���ة اجلوية  ي���رب���ك ح���رك���ة  ق���د 
املخالفني  يعر�س  ق��د  مم��ا  ب��ال��دول��ة 
حتت  وي�شعهم  القانونية  للم�شاءلة 
ط��ائ��ل��ة ال��ع��ق��اب ب��ال�����ش��ج��ن امل���وؤب���د اأو 
ك��ل من  ال��ق��ان��ون  امل��وؤق��ت كما يعاقب 
على  ي��ت�����ش��رت  اأو  ي�����ش��رتك  اأو  ي�����ش��رع 
مرتكب هذا اجلرم واملن�شو�س عليه 
م��ن قانون  55 و71 و72  امل���واد  يف 
ال���ط���ريان امل�����دين ل���دول���ة االإم������ارات 

العربية املتحدة .
املجتمع  اأف��راد  ال�شويدي جميع  ودعا 
والقوانني  بالت�شريعات  االلتزام  اإىل 
لتفادي  وذل��ك  ال�شاأن  بهذا  ال�شادرة 
خمالفيها للتبعات القانونية املرتتبة 
واخلاطئ  الع�شوائي  اال�شتخدام  على 
ل��ه��ذه ال��ط��ائ��رات مم��ا ق��د ي��وؤث��ر على 
اجلوية  امل����الح����ة  وح����رك����ة  ����ش���الم���ة 

بالدولة .

•• اأبوظبي -وام:

التابعة  التنفيذية  اللجنة  اعتمدت 
اأبوظبي  التنفيذي الإمارة  للمجل�س 
ب���رئ���ا����ش���ة م����ع����ايل ج���ا����ش���م حممد 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال��زع��اب��ي  ب��وع��ت��اب��ة 
التنفيذية تر�شية عدد من م�شاريع 
ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف اإم����ارة 
اأبوظبي واملعتمدة يف خطة اأبوظبي 
 235 اإىل  ت�شل  اإج��م��ال��ي��ة  بتكلفة 

مليون درهم.
واأق�����رت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة خالل 
تطوير  م�شروع  تر�شية  لها  اجتماع 

من  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ���ش��ارع 
ق�شر  ت��ق��اط��ع  اإىل  ال���ف���الح  ت��ق��اط��ع 
ال��ب��ح��ر ب��ق��ي��م��ة اإج���م���ال���ي���ة ت���ق���در ب� 
ويت�شمن  دره������م.  م��ل��ي��ون   109
امل�شروع اإن�شاء طريق منحدر باجتاه 
اخلارج �شمن نفق �شارع ال�شيخ زايد 
على  حت�شينات  اإج����راء  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ب���ه���دف توفري  ال��ت��ق��اط��ع��ات وذل�����ك 
ما  امل��روري��ة  احل��رك��ة  يف  االن�شيابية 
يف  التنقل  عملية  ت�شهيل  يف  ي�شهم 
الطرق  �شبكة  ك��ف��اءة  ورف���ع  امل��دي��ن��ة 
م��واك��ب��ة ل��ل��ت��ط��ور ال��ع��م��راين الذي 

ت�شهده مدينة اأبوظبي.

التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  اع��ت��م��دت  ك��م��ا 
الطاقة  رب������ط  م���������ش����روع  ت���ر����ش���ي���ة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل���ت���ول���دة م���ن حمطة 
ب�شبكة  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة  ب����راك����ة 
االإمارة بتكلفة  القائمة يف  الكهرباء 

درهم. مليون   63
ال���ذي يعمل على  امل�����ش��روع  وي��ه��دف 
���ش��م��ان ك��ف��اءة وا���ش��ت��دام��ة خدمات 
اأربعة  اإن�شاء  اإىل  بالكهرباء  االإم��داد 
 400 جهد  هوائية  خطوط  دوائ��ر 
للطاقة  ب����راك����ة  مب���ح���ط���ة  ف����ول����ت 
مدينة  مبحطتي  وربطها  ال��ن��ووي��ة 
بهدف  الرئي�شيتني   2 وب���اب  زاي���د 

ل�شبكة  واالإم��������داد  ال���رب���ط  حت��ق��ي��ق 
والتحكم  ل��ل��ن��ق��ل  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة 
ال��رئ��ي�����ش��ي لنقل  ال��ت��ح��ك��م  وم���رك���ز 
الطاقة  م����ن  م����ي����غ����اواط   5600

االإجمالية املتولدة من املحطة.
م�شروع  تر�شية  اللجنة  واع��ت��م��دت 
الكهربائي  ال��ت��وزي��ع  �شبكة  تطوير 
ال��ظ��ن��ة مبنطقة  وج��ب��ل  غ��ي��اث��ي  يف 
اأب��وظ��ب��ي بتكلفة  اإم����ارة  ال��ظ��ف��رة يف 
41.5 مليون درهم والذي يت�شمن 
كهربائية  ك��اب��الت  ومت��دي��د  ت��وري��د 
مرتا  ك��ي��ل��و   89 اإىل  ي�����ش��ل  ب��ط��ول 
اال�شتغالل  حت��ق��ي��ق  ب��ه��دف  وذل����ك 

الكهربائية  ال��ط��اق��ة  مل���وارد  االأم��ث��ل 
وت����ع����زي����ز ا�����ش����ت����دام����ة ك���ف���اءت���ه���ا يف 
مبدينة  اجلديدة  ال�شكنية  الق�شائم 

غياثي وجبل الظنة.
كما وافقت اللجنة خالل اجتماعها 
على تر�شية م�شروع ت�شغيل و�شيانة 
اأ�شول التجميل الطبيعي بكورني�س 
اأبوظبي بتكلفة وقدرها 22 مليون 
االأعمال  امل�����ش��روع  ويت�شمن  دره���م. 
خ�شراء  م�شطحات  م��ن  ال��زراع��ي��ة 
وجم�شمات واأعمال الزينة والنوافري 
امللحقة  اخلدمية  واملرافق  واالإن���ارة 
املظهر  على  للمحافظة  وذل���ك  بها 

احل�شاري  و�شكلها  للمدينة  ال��ع��ام 
عددا  اللجنة  وا�شتعر�شت  املتفرد. 
املرفوعة  وامل���ذك���رات  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن 

م����ن ق���ب���ل اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
اأب��وظ��ب��ي وامل��رت��ب��ط��ة بتنفيذ  اإم����ارة 
وتطوير  وامل�������ش���اري���ع  امل���خ���ط���ط���ات 

اخل�����دم�����ات امل�����درج�����ة ع���ل���ى ج����دول 
اأعمال اللجنة والتي اتخذت ب�شاأنها 

القرارات املنا�شبة.

•• العني-وام:

اأم�س  نهيان  اآل  طحنون  بن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  ح�شر 
االول ب�شالة زاخر يف مدينة العني حفل االإ�شتقبال الذي 
اأقامه اأحمد حممد املحروقي مبنا�شبة زفاف جنله عبد 

العزيز اإىل كرمية را�شد جميل نا�شر املنعي.
كما زار معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س يف 

منطقة زاخر منزل �شعادة حمد بن �شهيل اخلييلي.
عبداهلل  امل��ن��زل  �شاحب  جن��ال  معاليه  ا�شتقبال  يف  وك��ان 

وج���اب���ر.. وت���ب���ادل م��ع��ال��ي��ه خ���الل ال���زي���ارة م��ع اخلييلي 
ال��ت��ي ج�شدت ما  ال��ودي��ة  االأح���ادي���ث  وجنليه واحل�����ش��ور 
عالقات  م��ن  احلكيمة  وق��ي��ادت��ه  االإم�����ارات  �شعب  ي��رب��ط 
طحنون  بن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  واأثنى  وتقدير.  حمبة 
اأثناء فرتة عمله  املتميزة  اخلييلي  نهيان على جهود  اآل 
ال�شيخ  بزيارة معايل  اخلييلي وجنليه  ورحب   . بالدولة 

�شعيد بن طحنون وت�شريفه لهم.
ح�����ش��ر احل��ف��ل وال����زي����ارة ع���دد م���ن امل�����ش��وؤول��ني واالأه����ل 

واالأقارب.

�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح املحروقي 
واملنعي ويزور حمد بن �سهيل اخلييلي

»تنفيذية اأبوظبي« تعتمد م�ساريع بنى حتتية بتكلفة 235 مليون درهم

اله�ال االأحم�ر يبح�ث تقدي�م م�س�اعدات اإن�ساني�ة واإغاثي�ة وتنموي�ة جلمهوري�ة األباني�ا

»الداخلية« و»الطريان املدين« تطلقان
 حملة توعية ال�ستخدام الطائرات بدون طيار 

�سارة �سهيل: االإح�سا�س باالأمن واال�ستقراراالجتماعي موؤ�سر مهم ل�سعادة اأي �سعب 

••اأبوظبي -وام: 

�شلطان  بن  الرحمن  عبد  فهد  �شعادة  ا�شتقبل 
بهيئة  الدولية  للم�شاعدات  العام  االأم��ني  نائب 
اأبوظبي  يف  الرئي�شي  مبقرها  االأح��م��ر  الهالل 
لذوي  االأل��ب��اين  املركز  رئي�شة  طاهري  فتيلندا 
االحتياجات اخلا�شة يف العا�شمة تريانا والوفد 

املرافق لها.
ايرمال  �شعادة  الذي ح�شره  اللقاء -  مت خالل 
الدولة  ل���دى  األ��ب��ان��ي��ا  دري����ده �شفري ج��م��ه��وري��ة 
املجاالت  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  مب�����ش��اه��م��ات  ال��ت��ع��ري��ف   -

والقوافل  وال�����ش��ح��ي��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
واملت�شررين  للمنكوبني  ت�شريها  التي  االإغاثية 

من الكوارث والنزاعات اأينما كانوا.
يف  �شلطان  بن  الرحمن  عبد  فهد  �شعادة  وق��ال 
ت�شريح له اإن هيئة الهالل االأحمر االإماراتي ويف 
اإطار توجيهات القيادة العليا للهيئة تعمل على 
تنفيذ العديد من امل�شاريع االإن�شانية واالإغاثية 
حول  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول  من  كثري  يف 
ال��ع��امل .. وع���رب ع��ن ت��رح��ي��ب ال��ه��الل مب��د يد 
واملحتاجة  ال�شعيفة  لل�شرائح  وامل�شاعدة  العون 
وال�شراكة  بالتعاون  وذل��ك  األبانيا  جمهورية  يف 

مع جميع املوؤ�ش�شات واملنظمات العاملة يف جمال 
تقدمي اخلدمات االإغاثية واالإن�شانية.

الكثري من  ينفذ  االأحمر  الهالل  اأن  اإىل  واأ�شار 
االأفريقية  ال��دول  من  العديد  يف  امل�شاريع  تلك 
واالآ���ش��ي��وي��ة واالأوروب����ي����ة ع���رب م��ك��ات��ب الهيئة 
اأو عرب  ال���ع���امل  دول  م���ن  ال��ك��ث��ري  امل��ن��ت�����ش��رة يف 
امل��وؤ���ش�����ش��ات واجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة م��ن �شركاء 
ال��ه��الل االأح���م���ر يف ال��ع��م��ل االإن�����ش��اين يف تلك 
االإن�شانية  امل�����ش��اري��ع  ب��درا���ش��ة  ورح���ب  ال�����دول.. 
االحتياجات  لذوي  االألباين  املركز  املقدمة من 
اخلا�شة يف العا�شمة تريانا التي �شيتم تنفيذها 

االحتياجات  ذوي  من  االألبان  االأطفال  ل�شالح 
اخلا�شة.

اأعربت فتيلندا طاهري عن �شكرها  من جهتها 
للم�شاعدات  ال��ع��ام  االأم����ني  ل��ن��ائ��ب  وت��ق��دي��ره��ا 
الدولية وجميع امل�شئولني بالهيئة الذين رحبوا 
الهالل  من  �شتجد  باأنها  ثقتها  عن  معربة  بها 
االأحمر كل عون و م�شاعدة لتنفيذ م�شروع مركز 
الأهميته  ت��ريان��ا  يف  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي 
ورعايته لتلك الفئة ال�شعيفة من اأبناء ال�شعب 
االألباين وانعدام مثل هذه املوؤ�ش�شات االإن�شانية 

يف العا�شمة تريانا.

•• اأبوظبي -وام:

ق��ال��ت ���ش��ع��ادة ����ش���ارة ���ش��ه��ي��ل م��دي��ر ع���ام م���راك���ز اإي����واء 
اإن االإح�شا�س باالأمن واالأمان  بالب�شر  �شحايا االجتار 
واال����ش���ت���ق���رار ال��وظ��ي��ف��ي واالج���ت���م���اع���ي م��وؤ���ش��ر مهم 
واأ���ش��ا���ش��ي ل�����ش��ع��ادة ورف��اه��ي��ة اأي ���ش��ع��ب.. م��وؤك��دة على 
الروؤى احل�شارية التي تبنتها القيادة الر�شيدة مكر�شة 
حمورا  ال�شعادة  جعل  لواقع  وترجمتها  جهودها  جل 

اأ�شا�شيا ملمو�س بتوفري حياة كرمية ل�شعبها.
االمارات  اأنباء  لوكالة  ل�شعادتها  ت�شريح  يف  ذلك  جاء 
والذي  ال�����ش��ع��ادة  ب��ي��وم  ال��ع��امل  اح��ت��ف��ال  مبنا�شبة  وام 
بتاريخ  وال�شتني  ال�شاد�شة  دورت��ه��ا  يف  االأمم  اعتمدته 

2012 من كل عام . مار�س   20
ال�شعور  العامل  ي�شت�شعر  اليوم  ه��ذا  اأن��ه يف  اإىل  واأ���ش��ار 
و  �شحة  م��ن  حتيطه  نعمة  لكل  والطماأنينة  بالر�شا 
التي  ال�شعادة  اأ�شباب  اأم��ن و �شالم وغ��ريه من  اأ�شرة و 

م�شتقبل  و  اف�شل  لغد  االأم���ل  روح  االإن�����ش��ان  يف  تبعث 
م�شرق.

واأ�شافت : بف�شل اهلل الذي من علينا بقيادة حت�شن 
ينعم  اأن  اإىل  دائما  تتوق  الواحد  البيت  كاأ�شرة  �شعبها 
الر�شيدة  قيادتنا  تولت  وال�شعادة حيث  باالأمن  �شعبها 
امر ال�شعادة كمحمل جدي و مطلب اأ�شا�شي من خالل 
البحث  اأولوياتها  من  التي  لل�شعادة  وزارة  تخ�شي�س 

عن و�شائل ال�شعادة الإ�شعاد ال�شعب االإماراتي .

•• كلباء-وام:

قدم معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة واجب العزاء 
عملية  �شمن  امل�شاركني  البوا�شل  جنودنا  اأحد  الزعابي  �شليمان  زكريا  ال�شهيد  اأ�شرة  اإىل 
اإعادة االأمل مع قوات التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية ال�شعودية للوقوف مع 
ال�شرعية يف اليمن والذي ا�شت�شهد خالل اأدائه لواجبه الوطني. واأعرب معاليه – خالل 
�شائال اهلل   .. ال�شهيد  – عن �شادق تعازيه الأ�شرة  العزاء يف مدينه كلباء  زيارته جمل�س 
العلي القدير اأن يتغمد فقيد الوطن بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله 

وذويه ال�شرب وال�شلوان.

نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء 
الأ�سرة �سهيد الوطن زكريا الزعابي 

»م�سروع الرب لتحفيظ القراآن الكرمي « 
يح�سد 44 جائزة خال 2016

•• دبي -وام:

ح�شد م�شروع الرب لتحفيظ القراآن الكرمي اخلا�س بالذكور خالل العام 2016 
..  44 جائزة من جهات خمتلفة ومتخ�ش�شة يف جمال حتفيظ القراآن العظيم.

وتت�شمن اجلوائز .. جائزة ال�شيخة هند بنت مكتوم وم�شابقة ال�شيخة لطيفة بنت 
حممد للقراآن الكرمي وجائزة احلافظ املواطن وم�شابقة مراكز التحفيظ وم�شابقة 

را�شد املعال للقراآن الكرمي وجائزة ال�شارقة للقراآن الكرمي وال�شنة النبوية.
اإن  “دار الرب” ..  التنفيذي جلمعية  وقال عبد اهلل علي بن زايد الفال�شي املدير 
بلغ  بينما  114 طالبا مواطنا  بينهم  274 طالبا  اإجماال  القراآين ي�شم  امل�شروع 
76 طالبا ومنت�شبا  املا�شي  العام  الذين مت ت�شجيلهم خالل  عدد الطالب اجلدد 
جديدا. واأ�شاف اأن عدد حلقات التحفيظ اخلارجية بلغت ثالث حلقات متخ�ش�شة 
حتفيظ  ن�شاط  تنظيم  يف  خا�شة  م��دار���س  ث��الث  م��ع  امل�شروع  �شراكة  اإىل  اإ�شافة 
كتاب اهلل لطالبها. واو�شح الفال�شي اأن عدد الطالب الذين اأكملوا حفظ القراآن 
بالكامل خالل 2016 بلغ ثالثة طالب لي�شل عدد حفظة القراآن من امل�شجلني 
يف امل�شروع اإىل 22 طالبا . واأ�شار اإىل اأن امل�شروع ي�شتمل على برناجمني لتحفيظ 
املتحرك  الهاتف  بوا�شطة  للتحفيظ  الذكي  املحفظ  برنامج  هما  الكرمي  الكتاب 
وبرنامج “اأهل القراآن” لتعليم تالوة القراآن الكرمي عرب اأثري اإذاعة نور دبي خالل 
�شهر رم�شان املبارك. من جانبه اأ�شار خالد حممد �شلطان العلماء مدير م�شروع 
الرب لتحفيظ القراآن الكرمي اخلا�س بالذكور اإىل اأن عدد الدورات التي نفذها فرع 

الذكور يف امل�شروع خالل عام 2016 بلغ �شت دورات للتحفيظ والتالوة .
القراآن  حفظ  جم��ال  يف  امل�شروع  نظمها  التي  التناف�شية  امل�شابقات  ع��دد  بلغ  فيما 

الكرمي خالل العام ذاته ت�شع م�شابقات خمتلفة �شارك فيها 169 طالبا.
وقال العلماء اإن امل�شروع نظم خالل العام املا�شي 31 ن�شاطا وفعالية متنوعة ذات 

�شلة بتحفيظ الكتاب العزيز وتالوته.

بلحيف النعيمي: االإمارات م�ستمرة يف العمل 
والتطوير والبناء لتحقيق �سعادة املجتمع 

•• دبي-وام: 

اأكد معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية 
التحتية اأن دولة االإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” واأ�شحاب ال�شمو حكام االإمارات م�شتمرة يف العمل والتطوير والبناء 
الدولة على  اأثمر عن ح�شول  الذي  االأم��ر  املجتمع  �شعادة  بهدف حتقيق 

مراكز متقدمة عامليا مبوؤ�شر ال�شعادة العاملي.
دولة  م�شاركة  على  ال���وزارة  حر�س  اإىل  ل��ه  ت�شريحات  يف  معاليه  واأ���ش��ار 
من   20 ال���  ي��وم  ي�شادف  ال��ذي  العاملي  ال�شعادة  بيوم  احتفالها  االإم���ارات 
�شهر مار�س من كل عام الفتا اإىل اأن ما ينعم به الوطن واأبناوؤه من �شعادة 
ورفاهية مل يكن ليتحقق اإال يف ظل روؤية قيادة ر�شيدة تدرك اأهمية حتقيق 

ال�شعادة مبختلف مكوناتها .
الفتا اإىل اأن دولة االإمارات ر�شمت منوذجا جديدا يف عمل احلكومات يقوم 
على قيم ال�شعادة والت�شامح ويتطلع الإ�شت�شراف امل�شتقبل لتحقيق ال�شعادة 

املن�شودة ملواطني الدولة واملقيمني على اأر�س الوطن على حد �شواء.
واأو�شح معاليه اأن اإ�شعاد املتعاملني اأ�شبح غاية جميع املوؤ�ش�شات واجلهات 
و�شعت  التي  الر�شيدة  القيادة  توجهات  مع  توافقا  الدولة  يف  احلكومية 
اأف��راد املجتمع  ال��وزارات الإ�شعاد  خططا وموؤ�شرات يتم تنفيذها يف جميع 

واملتعاملني واملوظفني. 
البنية  تطوير  وزارة  اأن  النعيمي  بلحيف  عبداهلل  الدكتور  معايل  وذك��ر 
االأفكار  تبني  ع��ل��ى  عكفت  ال�����ش��ع��ادة  م��وؤ���ش��ر  حتقيق  �شبيل  ويف  التحتية 
ال�شعادة والت�شامح بني موظفيها  التي ت�شاهم يف رفع م�شتوى  واملبادرات 

ومتعامليها. 

طارق لوتاه : ال�سعادة يف 
االإمارات اأ�سلوب حياة

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �شعادة طارق هالل لوتاه وكيل وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 
اأن ال�شعادة يف دولة االإمارات اأ�شلوب حياة ولي�شت منا�شبة نحتفل بها وقد ترجمت 
القيادة الر�شيدة روؤيتها يف هذا االإطار بجعل ال�شعادة هدفا اأ�شمى ونهجا يحتذى 
به مل�شرية التنمية امل�شتدامة وال�شاملة و�شناعة امل�شتقبل امل�شرق وامل�شتدام لالأجيال 
الروؤية  هذه  اأن   - لل�شعادة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  له  كلمة  يف   - واأ�شاف  القادمة. 
تتحقق اليوم يف املجتمع من خالل �شل�شلة من املبادرات والت�شريعات النوعية التي 
كان اأبرزها اخلطوة اال�شتباقية لدولة االإمارات با�شتحداث املن�شب الوزاري االأول 
وطني  برنامج  واإ���ش��دار  لل�شعادة  دول��ة  وزي��رة  وتعيني  العربي  عاملنا  يف  نوعه  من 
لل�شعادة واالإيجابية يف خطوة ملهمة لتهيئة البيئة االأمثل ل�شعادة جمتمع االإمارات. 
واأعرب عن فخره باأنه يف دولة االإمارات .. م�شريا اإىل اأنه بف�شل التوجهات احلكيمة 
ملوؤ�شر  وفقا  عامليا   28 وال���  عربيا  االأوىل  املرتبة  الدولة  حققت  الر�شيدة  لقيادتنا 
واالإيجابية  لل�شعادة  الدولة كمركز  يعزز مكانة  2016 مما  لعام  العاملي  ال�شعادة 
يطمح الكثري يف العي�س على ترابه وم�شدر لالإلهام البتكار اأ�شاليب جديدة يف ن�شر 

ال�شعادة واالإيجابية.

»اأبوظبي للرقابة الغذائية« يطلق 18 
مبادرة الإ�سعاد جمهوره وموظفيه 

•• اأبوظبي -وام:

ال�شعادة  بتحقيق  تعنى  داخلية  مبادرة   18 الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  اأطلق جهاز 
القيادة  لتوجيهات  ا�شتجابة  وذل��ك  وجمهوره  موظفيه  ل��دى  الوظيفي  والر�شا 
احلكومية  اجلهات  يف  واالبتكار  االإنتاج  على  حمفزة  عمل  بيئة  بتطوير  احلكيمة 
اأرق��ى اخلدمات  للمجتمع من خالل تقدمي  والرخاء  ال�شعادة  �شبل  كافة  وحتقيق 

وبو�شائل حديثة ومبتكرة تعزز م�شرية التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها الدولة.
اإن  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  با�شم  الر�شمي  املتحدث  القا�شمي  ثامر  وق��ال 
 .. ال��ذي ي�شادف غدا  العاملي  ال�شعادة  يوم  تتزامن مع  التي  املبادرات  اإط��الق هذه 
ياأتي ان�شجاما مع توجيهات القيادة احلكيمة الرامية لتمكني اأدوات و�شبل ال�شعادة 
والرفاهية والرخاء يف املجتمع االإماراتي والتزاما من اجلهاز باأداء بالواجب املنوط 

به يف اأن يكون جزءا فاعال ومتميزا يف خدمة كافة �شرائح املجتمع .
حد  على  واملتعاملني  املوظفني  �شعادة  لتحقيق  ت�شميمها  مت  امل��ب��ادرات  اأن  واأك���د 
لتحفيزهم  املوظفني  بني  الفريق  وروح  واالألفة  الداخلي  التوا�شل  وتعزيز  �شواء 

وت�شجيعهم على اأداء مهامهم باأح�شن �شورة .
واأو�شح القا�شمي اأن املبادرات ا�شتملت على برنامج عون الذي يتيح ملوظفي جهاز 
والفعاليات  واحلمالت  االأن�شطة  خمتلف  يف  امل�شاركة  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي 
نظام  واإط���الق  اجل��ه��از  ينظمها  التي  والبيئية  واالإن�شانية  والوطنية  املجتمعية 
املبادرة  روح  وتعميق  مبدعة  تناف�شية  عمل  بيئة  لتكوين   «ADFCA 2020»
اإي��رادات اجلهاز وتر�شيد  وحتقيق جودة العمل وتطوير االإج��راءات وكذلك تنمية 
امل�شتمر  التعلم  ثقافة  وغر�س  جهدهم  واإب��راز  العاملني  وحتفيز  وت�شجيع  نفقاته 
االإداري  للتميز  ال��ن��ام��و���س  ج��ائ��زة  اأط��ل��ق  اجل��ه��از  اأن  واأ����ش���اف   . ال����ذات  وت��ط��وي��ر 
والوظيفي بجميع فئاتها باالإ�شافة اإىل مبادرة “م�شاركات اجتماعية” اإىل جانب 

مبادرة جمل�س اجلهاز الذي تعقد خالله لقاءات وندوات لتبادل املعرفة .
وقال اإن املبادرات ت�شمنت اإن�شاء مرفق ريا�شي لتعزيز روح التناف�س بني املوظفني 
وتنظيم  بينهم  فيما  ج��دي��دة  �شداقات  وخلق  الريا�شية  االأن�شطة  ممار�شة  على 
“كفيت ووفيت”  اأن املبادرات تت�شمن كذلك مبادرة  بطوالت ريا�شية . واأ�شار اإىل 
والتي ابتكرها اجلهاز من خالل ا�شتحداث بطاقة �شكر وتقدير اإلكرتونية متكن 
الوظيفية  ودرج��ات��ه��م  اإدارات��ه��م  اخ��ت��الف  على  بينهم  فيما  تبادلها  م��ن  املوظفني 
مركز  “برزة  م��ب��ادرة  كذلك  امل��ب��ادرات  وت�شم  للجهاز  الذكي  التطبيق  طريق  عن 
االأعالف” والتي يتم من خاللها االلتقاء مبوظفي مراكز االأعالف وامل�شتفيدين 
منها بهدف االطالع على مالحظاتهم والتعرف على احتياجاتهم للوقوف عليها 
وو�شع االإجراءات التح�شينية لها .  كما اأطلق اجلهاز مبادرة خا�شة تتبنى قطاعاته 
والعمل  املتميزين  املوظفني  الختيار  حمددة  معايري  �شمن  داخلية  جوائز  عربها 
على تكرميهم تثمينا وتقديرا جلهودهم واإ�شهاماتهم املتميزة باالإ�شافة اإىل مبادرة 
نقل املعرفة والتي تهدف الإث��راء املعرفة لدى املوظفني وت�شجيعهم على م�شاركة 

االآخرين خرباتهم ومعارفهم اإىل جانب مبادرة االأن�شطة الرتفيهية .
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 •• دبي-الفجر:

موؤخرا  والتعليم  الرتبية  وزارة  نظمت 
ب���ن���ت �شامل  ب��ح�����ش��ور م���ع���ايل ج��م��ي��ل��ة 
امل��ه��ريي وزي����رة دول���ة ل�����ش��وؤون التعليم 
ال�شحاك  اآمنة  الدكتورة  و�شعادة  العام 
ال�شام�شي وكيل م�شاعد لقطاع الرعاية 
نائب  خ��ادم  علي  واإب��راه��ي��م  واالأن�شطة 
مدير مهرجان طريان االمارات لالآداب 
وبح�شور ما يزيد عن 600 من اأع�شاء 
التقنية  كلية  بقاعة  ال��رتب��وي  امل��ي��دان 
العليا للطالبات بدبي حما�شرة بعنوان 
قدمها  وال��ت��ي  التعليم  يف  ال�شعادة  مل��اذا 
ال�شري اأنتوين �شيلدون خبري تربوي يف 
ال�شعادة وااليجابية، وا�شتعر�س خاللها 
ناجعة  و�شيلة  بو�شفها  ال�شعادة  اأهمية 
ال�شيا�شة  وا�شعي  م�شتهدفات  لتحقيق 
م�شتوى  لتح�شني  الرامية   ، التعليمية 

الطلبة االأكادميي.
وزارة  اأن  املهريي  وقالت معايل جميلة 
�شيا�شاتها  جممل  خ��الل  وم��ن  الرتبية 
ال�شعادة  مفهوم  من  اتخذت  الرتبوية 
لتحقيق  اأ���ش��ا���ش��ا حم���وري���ا  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
كفاية  ب��رف��ع  املتمثلة  امل��رج��وة  النتائج 
واجتماعيا  ونف�شيا  اأك��ادمي��ي��ا  الطلبة 
وذل���ك الأه��م��ي��ة ت��ك��ام��ل ك��اف��ة اجلوانب 
والعمل  الطالب  �شخ�شية  ت�شكل  التي 

على تنميتها و�شقلها .

التعليم  يف  ال�شعادة  اأن  معاليها  واأك��دت 
ب��ات��ت اأه��م��ي��ة واأول���وي���ة ق�����ش��وى وذلك 
املتخ�ش�شة  ال���درا����ش���ات  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادا 
م��ف��ع��ول��ه��ا يف حت�شني  اإىل  ت�����ش��ري  ال��ت��ي 
نتائجهم  يف  واالرت����ق����اء  ال��ط��ل��ب��ة  اأداء 
ال���درا����ش���ي���ة، وذل�����ك م���ن خ����الل تهيئة 
املدار�س  يف  للتعليم  االإيجابية  االأج��واء 
وبث روح املناف�شة يف اأداء الطلبة وهو ما 
وامل�شتهدفات  الغايات  �شاأنه حتقيق  من 

املن�شودة يف التعليم بالدولة.
القيادة  اه��ت��م��ام  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  ول��ف��ت��ت 

ال�شعادة  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ك��ب��ري  ال���ر����ش���ي���دة 
املمار�شات  ك���اف���ة  يف  اأ���ش��ا���ش��ا  وج��ع��ل��ه��ا 
وزارة  ال��ق��ي��ادة  اأف�����ردت  اإذ  احل��ك��وم��ي��ة، 
عدة  ع��رب  تتابع  بال�شعادة  متخ�ش�شة 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  م��وؤ���ش��رات جن���اح 
ممار�شات  اإىل  م��ف��ه��وم��ه��ا  حت���وي���ل  يف 
ا�شتجابة  الواقع، ويف  اأر���س  فعلية على 
بت�شكيل جمل�س  ال����وزارة  ق��ام��ت  ل��ذل��ك 
يتوىل  واالإيجابية  بال�شعادة  متخ�ش�س 
ي�شارك  وفعالة  حيوية  م��ب��ادرات  بلورة 
امل��ي��دان ال��رتب��وي م��ن اأجل  فيها ك��اف��ة 

تدعيم املنظومة التعليمية يف الدولة . 
العمل  ���ش��رورة  اإىل  معاليها  وخل�شت 
خمتلف  يف  ال�������ش���ع���ادة  روح  ب����ث  ع���ل���ى 
والتعليمية  الرتبوية  العملية  مفا�شل 
اأهميتها  ت��ك��ري�����س  خ����الل  م���ن  وذل�����ك 
ومفهومها لدى امليدان الرتبوي الذي 
ال�شيا�شات  ب��ني  ال��و���ش��ل  ح��ل��ق��ة  ي�شكل 
جهة  من  والطلبة  جهة  من  التعليمية 
اأخرى، لذا عكفت الوزارة على ا�شت�شافة 
متخ�ش�شني يف جمال ال�شعادة ليقدموا 
ل��ل��م��ي��دان خ��ال���ش��ة جت��ارب��ه��م يف جمال 

واملنتج  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  واأث���ره���ا  ال�����ش��ع��ادة 
التعليمي تاليا.

اإن هذه  خ��ادم  اإبراهيم  قال  ومن جهته 
م�شرتك  تعاون  �شمن  تاأتي  املحا�شرة 
بني مهرجان ط��ريان االم��ارات لالآداب 
اأج���ل  م���ن  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  ووزارة 
ت��واج��د نخبة اخلرباء  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة 
على  �شيوفا  يحلون  الذين  واملخت�شني 
دائما  نحر�س  حيث  ع��ام،  كل  املهرجان 
املعلمني  القراءة لدى  اإذك��اء نزعة  على 
واملربني ملا لها من تاأثري كبري على بث 

روح االإيجابية وال�شعادة يف الفرد 
اأن���ت���وين �شيلدون  ال�����ش��ري  اأ����ش���اد  ب����دوره 
اململكة  يف  ول��ي��ن��غ��ت��ون  م��در���ش��ة  م��دي��ر 
التاريخ  م���ع���ه���د  وم���وؤ����ش�������س  امل���ت���ح���دة 
مبادرة  وموؤ�ش�س  املعا�شر  ال��ربي��ط��اين 
ال��ع��م��ل م��ن اأج���ل ال�����ش��ع��ادة ع��ل��ى املكانة 
املتميزة التي احتلتها دولة االإمارات من 
ب��ني 200 دول��ة ح��ول ال��ع��امل يف قطاع 
الكبرية  اجل��ه��ود  ع��ل��ى  مثنيا  ال��ت��ع��ل��ي��م 
التي تبذلها وزارة الرتبية والتعليم يف 

تطوير منظومتها التعليمية.
وق�����دم ���ش��ي��ل��دون ع��ر���ش��ا م��ف�����ش��ال عن 
اأهمية ال�شعادة يف التعليم وعن قدرتها 
على حفز الطلبة على تو�شيع مداركهم 
واإط����الق ال��ع��ن��ان ل��ق��درات��ه��م م��ن خالل 
اإي���ج���اد ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة حم��ف��زة تتبنى 
الطلبة  يف  االإيجابية  النقاط  خمتلف 

يومية  عملية  ممار�شات  اإىل  وحتويلها 
واال�شتفادة  تنميتها  بغية  �شلوكهم  يف 

منها يف حت�شني اأدائهم.
اأهمية  اإىل  حم��ا���ش��رت��ه  خ����الل  ون�����وه 
لكافة  جماعي  كفعل  ال�شعادة  ارت��ب��اط 
وذلك  ال�شائدة  بالقيم  املجتمع  اأف���راد 
مل���ا ل��ه��ا م���ن م��ف��ع��ول يف ت��و���ش��ي��ع �شلة 
الواحد  املجتمع  اأف����راد  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
الطلبة  فيهم  مب��ا  ���ش��رائ��ح��ه  مبختلف 
م��ا م��ن ���ش��اأن��ه اأن يفتح ب��اب االإجن����ازات 
موقعه  يف  كل  للجميع  م�شراعيه  على 

وح�شب املطلوب منه.
التعليم  من��ط  يف  التغيري  اأن  واأو����ش���ح 
مرتبط بعدة عوامل اأهمها املعلم الذي 
ي��ع��د االأ���ش��ا���س يف ن��ق��ل امل��ع��رف��ة للطلبة 

ل��ذل��ك ي��ج��ب ع��ل��ى ت��ل��ك ال�����ش��ري��ح��ة اأن 
اأنف�شهم  اإىل  الطلبة  انتباه  بلفت  تقوم 
وق���درت���ه���م ع��ل��ى ال���ن���ب���وغ وال���ت���ف���وق يف 
حت�����ش��ي��ل��ه��م ال���درا����ش���ي م���ن خ����الل بث 
واإقناعهم  ل��دي��ه��م  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
ب��ق��درت��ه��م ع��ل��ى ال��ت��غ��ي��ري م�����ش��ددا على 
الطلبة  ت����وج����ه����ات  م���ع���رف���ة  اأه����م����ي����ة 
وحثهم  العلمية  احل��ي��اة  يف  امل�شتقبلية 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق م���ا ي��ط��م��ح��ون اإل���ي���ه من 

خالل تنمية مواهبهم.
للطلبة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ال�����ش��ع��ادة  اأن  وب����ني 
مرتبطة ارتباطا وثيقا باالأداء اجليد، اإذ 
من ال�شرورة ممار�شة بع�س ال�شغوط 
على الطلبة من قبل معلميهم من اأجل 
عالية  مب��ه��ارة  منهم  يطلب  م��ا  تنفيذ 

ب��ع��د ذلك  وه���و م��ا ي��ول��د ل���دى الطلبة 
���ش��ع��ورا ع��ارم��ا ب��ال�����ش��ع��ادة وال��ر���ش��ا عن 
النف�س، وهو ما �شينعك�س ب�شكل اإيجابي 

على م�شريتهم االكادميية .
امليدان الرتبوي  اأع�شاء  �شيلدون  وحث 
اإىل �شرورة �شياغة قيم هامة من �شاأنها 
اأن توفر اأجواء اإيجابية يف التعليم منها 
الطلبة  نفو�س  العطاء يف  اأهمية  غر�س 
وح���ث���ه���م ع���ل���ي���ه، وك����ذل����ك ح��ث��ه��م على 
ال��ب��ح��ث ع��ن اأ���ش��ل��وب ح��ي��اة خ��ا���س بهم 
واخلروج عن املاألوف بالتفكري الإطالق 
العنان الأفكارهم ومواهبهم وترجمتها 
مهارات  واك�شابهم  ال��واق��ع،  اأر����س  على 
ال�شغوط  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ك��ي��ف��ي��ة  ح����ول 

وجتاوزها.

•• اأبوظبي – الفجر 

ت�شت�شيف اليوم االثنني )20 مار�س 
2017( العا�شمة اأبوظبي، فعاليات 
العاملي  املعر�س  م��ن  الثالثة  ال���دورة 
ت�شارك  ال��ذي  احل��دث  وه��و  للتعليم، 
جامعية  موؤ�ش�شة   40 من  اأك��رث  فيه 
وت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن اخل�����ارج، ج�����اءوا اإىل 
اأبرز  على  ال�شوء  لت�شليط  االإم���ارات 
ال���ف���ر����س ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واالأك���ادمي���ي���ة 
املتاحة يف جامعات ومعاهد اأمريكية 

وكندية واأوروبية واآ�شيوية.
وق������ال ال�������ش���ي���د ����ش���اجن���ني زاف������ريي، 
لدى  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س 
وهي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،   BMI ���ش��رك��ة 
تنظيم  اإن  للمعر�س،  املنظمة  اجلهة 
العربية  االم�����ارات  دول����ة  احل����دث يف 
ال�شركة  ح�شول  بعد  ي��اأت��ي  امل��ت��ح��دة، 
ع��ل��ى م��واف��ق��ات ر���ش��م��ي��ة م��ن جمل�س 
املعرفة  وه��ي��ئ��ة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م،  اأب���وظ���ب���ي 
دب�����ي، وهو  ال��ب�����ش��ري��ة يف  وال��ت��ن��م��ي��ة 
حدث دويل يعد اإ�شافة كبرية للحياة 
التعليمية للطالب يف دولة االإمارات، 
و�شنعر�س خالل املعر�س كل الفر�س 
املتاحة �شمن خريطة وا�شحة ميكن 
اتخاذ قرارات م�شتقبلية بناء عليها .

املعر�س  اأن  زاف���ريي  ال�شيد  واأ���ش��اف 
فندق  يف  واح���د  ل��ي��وم  �شيعقد  ال���ذي 
يوفر  اأب���وظ���ب���ي،  م���ريي���دي���ان يف  ل���و 
الفر�س  ع����ن  وا����ش���ح���ة  م���ع���ل���وم���ات 
تت�شمن  والتي  اخل��ارج،  الدرا�شية يف 
ودرا������ش�����ات عليا  ج���ام���ع���ي���ة،  ب����رام����ج 
ودبلومات  ودك����ت����وراة(،  )م��اج�����ش��ت��ري 
للتعليم  فر�س  وك��ذل��ك  تخ�ش�شية، 
ب��ع��د واحل�����ش��ول ع��ل��ى موؤهالت  ع��ن 
معرتف بها من وزارة التعليم العايل 
يف االإمارات، وتقدمي برامج تعليمية 

بر�شوم درا�شية معقولة، حيث مل تعد 
الدرا�شة يف اخلارج �شعبة كما كان يف 
ملواطني  متاحة  فر�س  وهي  ال�شابق، 

الدولة واملقيمني على اأر�شها.
امل��ع��ر���س يف  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
م���دار يومي  �شهدت على  دب��ي  اإم���ارة 
اجلمعة وال�شبت املا�شيني زيارات من 
ال��ط��الب واأول��ي��اء االأمور  قبل م��ئ��ات 
ونطمح  التعليمي،  بال�شاأن  واملهتمني 
اأن ت�شهد الفعالية املنظمة ليوم واحد 
يف اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي، اإق��ب��ااًل ج��ي��داً من 
امل��ه��ت��م��ني، ح��ي��ث مي��ث��ل ه���ذا احلدث 
يبحث  ���ش��خ�����س  الأي  م��ه��م��ة  ف��ر���ش��ة 
ع���ن ت��ف��ا���ش��ي��ل ت��ن��ف��ي��ذي��ة الإج������راءات 
عاملية،  ومعاهد  بجامعات  االلتحاق 
وطرق احل�شول على م�شكن مالئم، 
وكذلك العمل بدوام جزئي اإىل جانب 

الدرا�شة اإذا اأراد الطالب ذلك.
جامعة   40 م���ن  اأك����رث  اأن  واأو����ش���ح 
وم����ع����ه����د م�����ن ال�������والي�������ات امل���ت���ح���دة 
واآ�شيا  واأوروب�������ا  وك���ن���دا  االأم���ريك���ي���ة 
���ش��ت�����ش��ارك ���ش��م��ن م��ن�����ش��ات احل���دث، 
و���ش��ت��وف��ر خ�����رباء وم�����ش��ت�����ش��اري��ن يف 
الطالب  ل���ت���زوي���د  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع 
معلومات  ب���اأي���ة  اأم����وره����م  واأول����ي����اء 
الدرا�شة  ح����ول  ع��ن��ه��ا  ي�����ش��ت��ف�����ش��رون 
اجلامعية،  وامل�����وؤه�����الت  وامل��ع��ي�����ش��ة 
وب����رام����ج امل���اج�������ش���ت���ري وال����دك����ت����وراه 
االأخرى،  التخ�ش�شية  وال��دب��ل��وم��ات 
وبتكاليف متقاربة مع ر�شوم الدرا�شة 

يف اجلامعات املحلية.
العاملية  املوؤهالت الدرا�شية  باأن  ونوه 
ف��ر���س وظيفية  اإىل  ال��ط��الب  ت��وؤه��ل 
اأك�������رب يف ب�����الده�����م ب���ع���د ال���ت���خ���رج، 
تخ�ش�شات  يف  ك��ان��ت  اإذا  خ�����ش��و���ش��ا 
عمل  ����ش���وق  يف  م��ط��ل��وب��ة  اأو  ن�������ادرة 
بالكفاءات  ي��رح��ب  ن��وع��ي  اإم����ارات����ي 

التي  الو�شيلة  وه��ي  والتخ�ش�شات، 
���ش��ي��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه��ا ال���ط���الب واأول���ي���اء 
اأم���وره���م م���ن خ���الل م���ا ن���وف���ره من 
خرباء وا�شت�شاريني يقدمون ن�شائح 

جمانية خالل الفعالية.
اجلامعي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ك��ل��ف��ة  اإن  وق����ال 
م�����ش��در حتفظ  ت��ك��ون  اأال  ي��ف��رت���س 
م��ن ق��ب��ل ال��ط��الب واأول���ي���اء االأم����ور، 
اأن فمن يتعلم يف الواليات  خ�شو�شا 
اللغة  وي��ت��ق��ن  اأوروب�������ا،  اأو  امل���ت���ح���دة، 
�شيكون  ط��ري��ق��ه  ف����اإن  االجن��ل��ي��زي��ة، 
اأم���ان���ا  اأك������رث  وظ����ائ����ف  اإىل  مم���ه���دا 
ب���الده،  اإىل  ع��ودت��ه  ب��ع��د  وتخ�ش�شا 
االأعلى  الفئة  م��ن  �شيكون  وب��ال��ت��ايل 
دخال، وهو ما �شي�شمن حتقيق قيمة 
�شداده  مت  مم��ا  بكثري  اأك���رب  م�شافة 

نظري التعليم يف اخلارج.
وقال ال�شيد زافريي اإن املعر�س يوفر 
ب��اإم��ك��ان��ي��ة احل�شول  ت��ت��م��ي��ز  ف��ر���ش��ة 
اخليارات  اآالف  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
ال��درا���ش��ي��ة يف اخل������ارج، مب���ا يف ذلك 
وبرامج  اجل��ام��ع��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  دورات 
اإدارة  يف  وم��اج�����ش��ت��ري  امل��اج�����ش��ت��ري، 
العليا،  ال��درا���ش��ات  ودورات  االأع��م��ال 
واملكثفة،  الق�شرية  ال����دورات  كذلك 
والربامج املتخ�ش�شة، وبرامج اللغة، 

اإ�شافة اإىل خيارات اأخرى فريدة مثل 
على  وينبغي  والدرا�شة،  العمل  خيار 
ال�شباب واأولياء االأمور اقتنا�س هذه 

الفر�شة التي جئنا بها اإليهم هنا .
ت�شجع  االم���������ارات  دول������ة  اأن  واأك�������د 
ب�����ش��ورة ك��ب��رية ع��ل��ى اال���ش��ت��ث��م��ار يف 
ما  وه��و  ال�شابة،  وال��ط��اق��ات  التعليم 
االإم����ارات،  اإىل  التوجه  على  �شجعنا 
واإط�����الق ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة يف ك���ل من 
ال��ع��ا���ش��م��ة اأب���وظ���ب���ي، واإم�������ارة دب���ي، 
للطالب  اف��رتا���ش��ي��ة  من�شة  ون��وف��ر 
واملهتمني متكنهم من حتديد طبيعة 
التخ�ش�س الدرا�شي املطلوب، وت�شرح 
ينوون  التي  املجتمعات  طبيعة  لهم 
العي�س فيها اأثناء ا�شتكمال درا�شتهم، 

ومتطلبات هذه الدرا�شة.
حاليا  تنظم  املن�شة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
معر�شني �شنويا يف االمارات، وت�شعى 
اإيل زي��ادة هذا العدد للو�شول  حاليا 
به اإىل ٦ معار�س �شنويا، كما �شتو�شع 
ق��اع��دة امل��وؤ���ش�����ش��ات االأك��ادمي��ي��ة التي 
جامعة   ١٢٠ اإىل   ٤٠ م���ن  ت�����ش��م��ل��ه��ا 
خالل  تعليمية  وم��وؤ���ش�����ش��ة  وم��ع��ه��د 
خطط  بنينا  حيث  القادمة،  االأع���وام 
االمارات  دول��ة  يف  امل�شتقبلية  الزيادة 
على درا�شة متكاملة لطبيعة املجتمع 
املحلي، وتوجهات قطاع التعليم فيه، 
بطبيعة  احل��ك��وم��ة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
املهنية  وال��ت��خ�����ش�����ش��ات  ال���وظ���ائ���ف 
وال���ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ي حت���ت���اج���ه���ا خالل 

ال�شنوات املقبلة.
االأكادميية  املوؤ�ش�شات  قائمة  وت�شم 
التي �شتتواجد �شمن من�شة املعر�س 
املتخ�ش�شة  الكندية  وند�شور  جامعة 
والدرا�شات  البكالوريو�س  برامج  يف 
واإدارة  القانون،  يف  واالب��ح��اث  العليا 
االأعمال وفق املنظومات التكنولوجية 

التخ�ش�شية  وال��ه��ن��د���ش��ة  احل��دي��ث��ة، 
التعليم  واأك���ادمي���ي���ة  وال��ت��م��ري�����س، 

العاملي الكندية لطلبة الثانوية.
املتخ�ش�شة   Baruch وج��ام��ع��ة 
واإدارة  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��وؤون  درا����ش���ات  يف 
كاليفورنيا  وج��ام��ع��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات، 
ال��راب��ع��ة �شمن  امل��رت��ب��ة  امل�����ش��ن��ف��ة يف 
ق��ائ��م��ة اآف�������ش���ل اجل���ام���ع���ات ال���ت���ي ال 
�شمن  ع���ام���ا   ٥٠ ع���م���ره���ا  ي���ت���ج���اوز 
للتعليم  ت���امي���ز  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت�����ش��ن��ي��ف 
درا�شية  درج����ة   ٨٠ ت��ق��دم  و  ال���ع���ايل، 
درا�شية  درج���ة  و٩٨  ل��ل��ب��ك��ال��وري��و���س، 
كن�شا�س  وجامعة  للماجي�شتري،  عليا 
امل�شنفة من اأف�شل جامعات الواليات 
برنامج  والعامل، وتقدم ٣٠٠  املتحدة 

درا�شي اأكادميي.
نيقو�شيا  جامعة  املن�شة  ت�شمل  كما 
والتي تعد من اأكرب جامعات قرب�س 
الطبية،  ال��درا���ش��ات  يف  املتخ�ش�شة 
الفرن�شية   INSEEC واأك��ادمي��ي��ة 
درا�شية  والتي تقدم برامج  ب��وردو  يف 
يف االدارة املالية، والت�شويق وهند�شة 
االت�������ش���االت، وت�����ش��م��ل امل��ن�����ش��ة مركز 
يف   ISL Sprachschule
وبرامج  خدمات  يقدم  وال��ذي  املانيا 
االلتحاق  لالختبارات  الطلبة  اع��داد 
بافيا  وجامعة  االمل��ان��ي��ة،  باجلامعات 
العام  ت��اأ���ش�����ش��ت يف  ال��ت��ي  االي��ط��ال��ي��ة 
١٣٦١ وت�شم ١٣ كلية وبرامج درا�شية 
ت�شم  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة  ويف  ع������دة. 
اجلامعات  م����ن  جم���م���وع���ة  امل��ن�����ش��ة 
وليدز  كيلي،  جامعة  ومنها  الكربى 
ليفربول،  وجامعة  ميرتوبوليتان، 
وجامعة باكنغهام،واأكادميية �شنرتال 
دندي  و  دي��رب��ي،  وجامعة  النكا�شري، 

الطبية اال�شكتلندية.
االأك�����ادمي�����ي  امل����رك����ز  ����ش���وي�������ش���را  ويف 

وجامعة   ، غولني  والبحوث  للتعليم 
وجامعة  رو����ش���ي���ا،  يف   RUDN
جورجيا،  يف  الطبية   Tvildiani
االأكادميية  املوؤ�ش�شات  وجمموعة من 
اخلليجية  املنطقة  ويف  اي��رل��ن��دا،  يف 

ت�شمل املن�شة جامعة م�شقط .
الدور  اأن  اإىل  زاف���ريي  ال�شيد  ولفت 
التعليم  معر�س  من�شة  تلعبه  ال��ذي 
اجلانب  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ي��رك��ز  ال��ع��امل��ي 
االأك����ادمي����ي وال����درا�����ش����ي، ع��ل��ى خلق 
والثقافات،  املجتمعات  ب��ني  ت��وا���ش��ل 
ف��ال��درا���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال علم 
اأن عقل  اأث��ب��ت��ت  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال��ن��ف�����س 
االن�شان يف مراحل الدرا�شة قادر على 
اأك��رب عند  االب���داع واالب��ت��ك��ار ب�شورة 
جديدة  جمتمعية  ثقافة  مع  تفاعله 
عليه، كما ي�شهم هذا االأم��ر يف زيادة 
معدل الثقة يف النف�س واال�شتقاللية 
وب�����ذل اجلهد  ال��ع��ق��ل��ي��ة،  وال�����ش��ح��ة 
ل��دى ال��ط��ال��ب. وح��ول ط��رق تعريف 
االأم����ور وال��ط��الب واملهتمني  اأول��ي��اء 
ال�شيد  ق�����ال  واأدوات�������������ه،  ب���امل���ع���ر����س 
زافريي: ن�شعى ب�شورة م�شتمرة اإىل 
ب��ن��اء ج�����ش��ور ل��ل��ت��وا���ش��ل م��ع املعنيني 
اخلارج،  يف  والدرا�شة  التعليم  بقطاع 
فيها مبعر�س  ن�����ش��ارك  م��رة  ك��ل  ويف 
اأخرى  دوال  اأو  قطر  اأو  االإم����ارات  يف 
نطبع ما يزيد على 500 األف ن�شرة 

تعريفية تف�شيلية خليارات الدرا�شة 
يف اخل������ارج، وي�����ش��ت��ط��ي��ع ال��ط��ال��ب اأو 
زيارة  بها عند  االأم��ر االحتفاظ  ويل 
اأكرث من ن�شف  وزعنا  املعر�س، وقد 
م��ل��ي��ون م��ط��ب��وع��ة ال���ع���ام امل��ا���ش��ي يف 
باالإ�شافة  وال�شارقة،  ودب��ي  اأبوظبي 
مل�شق   5000 ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا  اإىل 
جامعات  يف  ت��وزي��ع��ه��ا  مت  ت��ع��ري��ف��ي 

ومعاهد ومدار�س.
على  حمالت  كذلك  نظمنا  واأ�شاف: 
ل�شرح  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
مميزات وفوائد الدرا�شة يف جامعات 
وم��ع��اه��د ع��ري��ق��ة ح���ول ال���ع���امل، كما 
اأطلقنا مواقع اإلكرتونية حتتوي على 
اأية تفا�شيل يريد املهتمني احل�شول 
األف   50 اأك����رث م���ن  ع��ل��ي��ه��ا، وزارن������ا 
كما  االإن���رتن���ت،  �شبكة  ع��رب  �شخ�س 
العام  الثانية  ال���دورة  يف  فعليا  زارن���ا 
املا�شي يف االإمارات اأكرث من 2000 
ح�شروا  وم��ه��ت��م  اأم����ر  وويل  ط��ال��ب 
اأهم  اإىل  وتعرفوا  املعر�س  مقر  اإىل 
االإط���ار، ومنهم من  ه��ذا  الفر�س يف 
ومنهم  ومعاهد،  جامعات  مع  تفاعل 

من يدر�س حالياً يف اخلارج.
بالدرا�شات  امل��ه��ت��م��ني  اأن  واأو�����ش����ح 
الن�شيب  ع���ل���ى  ح�������ازوا  اجل���ام���ع���ي���ة 
ال����دروة  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن زوار  االأك�����رب 
�شكلوا  ح��ي��ث  ل��ل��م��ع��ر���س،  ال�����ش��اب��ق��ة 

احلا�شرين،  اإج���م���ايل  م���ن   48%
تالهم الباحثون عن معلومات حول 
من   37% بن�شبة  املاج�شتري  برامج 
ل��دى احلا�شرين  اإج��م��ايل االه��ت��م��ام 
اإىل فعاليات املعر�س، تالها �شهادات 
 ،)16%( التخ�ش�شية  الدبلومات 

. ثم برامج تطوير اللغة )13%( 
تنظيم  اأن  اإىل  زاف��ريي  ال�شيد  واأ�شار 
املعر�س  لهذا  �شتة  اأو  اأح���داث  اأرب��ع��ة 
يف االإمارات ومنطقة اخلليج العربي 
���ش��ن��وي��ا ����ش���وف ت��ت��ي��ح مل���واط���ن���ي دول 
واأولياء  ال��واف��دي��ن  والطلبة  اخلليج 
مبا�شرة  للتحدث  ال��ف��ر���ش��ة  االأم����ور 
امل�شاركة.  املوؤ�ش�شات  عن  ممثلني  اإىل 
واأ����ش���ف���ن���ا ك���ذل���ك اإل���ي���ه���ا، امل����دار�����س 
الداخلية  وامل��دار���س  للغات،  الدولية 
واملدار�س الثانوية وكذلك اجلامعات 
ال���ت���ي ت���ق���دم ال���ع���دي���د م���ن ال������دورات 

وامل�شتويات الدرا�شية.
يذكر اأنه ي�شمح بالدخول اإىل املعر�س 
ب�����ش��ورة جمانية،  وامل��ع��ن��ي��ني  ل���ل���زوار 
امل�شبق  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ل����ل����زوار  ومي���ك���ن 
املزيد من  ومعرفة  ال�شريع  للدخول 
www. املعلومات يف موقع املعر�س
globaleducationfairs.
عن  معلومات  يعطي  وال���ذي   net
وجدول  امل�����ش��ارك��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  جميع 

الندوات يف كل مدينة.

�صمن �أجندة م�صرتكة بني مهرجان �لآد�ب ووز�رة �لرتبية و�لتعليم

جميلة املهريي: الرتبية تكر�س مفهوم ال�سعادة يف امليدان الرتبوي

ي�صتمر يوما و�حد� مب�صاركة 40 موؤ�ص�صة تعليمية عاملية

اأبوظبي حتت�سن املعر�س العاملي للتعليم لفر�س الدرا�سة باخلارج 
بر�مج جامعية ودر��صات عليا ماج�صتري ودكتور�ه ودبلومات تخ�ص�صية للتعليم عن بعد

م�ست�سف��ى راأ�س اخليم���ة تطل���ق عي���ادة �سحي���ة كامل��ة للرج�ال 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

للرجال  كاملة  �شحية  عيادة  اخليمة  راأ���س  م�شت�شفى  يطلق 
تقدمي  على  حمالتها  اوىل  و�شرتكز  ال�شهر.  هذا  من  ابتداء 
الذكور  م�شاكل  لعالج  املتاحة  واخليارات  وامل�شاعدة  التوجيه 

ملدة 3 اأيام من 27-25 مار�س 2017 يف راأ�س اخليمة.
راأ�س  التنفيذي مل�شت�شفى  املدير  �شّرح الدكتور ر�شا �شديقي، 
اخليمة الهدف من هذه العيادة هو م�شاعدة املر�شى الرجال 
معظمها  يف  وه��ي  ال��ذك��ور،  تخ�س  م�شاكل  من  يعانون  الذين 
عر�شة  اأقل  الرجال  اإح�شائيا  طبيعتها.  يف  بولية  اأو  تنا�شلية 

امل�شكالت،  مواجهة  عند  الطبية  الرعاية  لطلب  الن�شاء  من 
ونحن نريد منهم اأن ي�شت�شريونا فيما يتعلق بامل�شائل اخلا�شة 
بهم، وتلقي العالج املنا�شب. كثري من االأوقات، ال يعرفون اأن 

هناك م�شكلة وميكن ت�شحيحها 
ويح�شل  حقيقية  م�شكلة  ال��ذك��ور،  ل��دى  ال��ي��اأ���س  �شن  يعترب 
هرمون  م�شتويات  يف  ح���اد  نق�س  اإىل  م��ع��ت��دل  نق�س  ب�شبب 
هو  الت�شتو�شتريون  هرمون  الرجل.  ج�شم  يف  ت�شتو�شتريون 
اخلا�شة  اخل�شائ�س  ال��رج��ل  يعطي  ال���ذي  ال��ذك��ورة  ه��رم��ون 
بع�س  ي�شاب  العامة.  لل�شحة  بالن�شبة  اي�شا  واملهم  بالذكور 
ال��داف��ع اجلن�شي، وعدم  وف��ق��دان  االك��ت��ئ��اب،  ال��رج��ال مبر�س 

ال���ق���درة ع��ل��ى االن��ت�����ش��اب وغ��ريه��ا م��ن االأع���را����س اجل�شدية 
االأعرا�س   .50 واأوائ���ل   40 اأواخ���ر  بلوغهم  عند  والعاطفية 
االأخرى ال�شائعة لدى الرجال يف هذا العمر هي: تقلب املزاج 
على  ال��ق��درة  وانخفا�س  الع�شالت  كتلة  وف��ق��دان  واالن��ف��ع��ال، 
ممار�شة التمارين، واإعادة التوزيع الدهون، تكون بطن كبري اأو 
ثدي رجل )تثدي الرجل(، نق�س عام يف احلما�س اأو الطاقة، 
الرتكيز  �شعف  ال��ت��ع��ب،  زي���ادة  اأو  )االأرق(  ال��ن��وم  يف  �شعوبة 
والذاكرة على املدى الق�شري وغريها. ميكن اأن تتداخل هذه 
ل��ذل��ك فمن املهم  االأع��را���س م��ع احل��ي��اة اليومية وال�����ش��ع��ادة، 
القيام  ميكن  م��ا  على  والعمل  وراءه���ا  الكامن  ال�شبب  اي��ج��اد 

الت�شتو�شتريون  تقّل م�شتويات  اأن��وب  الدكتور  به حللها. علق 
ب�شكل طبيعي كجزء من عملية ال�شيخوخة. ميلك رجل يبلغ 
الت�شتو�شتريون  هرمون  م�شتوى  ن�شف  عاما   70 العمر  من 
الياأ�س  �شن  يرتبط  كما  عاما.   30 ك��ان ميلكه يف عمر  ال��ذي 
لدى الذكور ارتباطا وثيقا باأمرا�س القلب واالأوعية الدموية، 
وكذلك خف�س كثافة العظم الذي يدل على ه�شا�شة العظام. 
تندرج لدى واح��د من كل خم�شة رج��ال هذه امل�شتويات حتت 
ويف  الذكور  لدى  الياأ�س  �شن  بداية  يعني  ما  الطبيعي  املعدل 
االإمارات العربية املتحدة ميكن اأن تكون االأرقام اأعلى مبا اأنه 

�شكان م�شابني بال�شكري وارتفاع �شغط الدم . 

•• اأبوظبي -وام: 

بن  حممد  بتحدي  الفائزة  ال��ف��رق  ا�شتعر�شت 
مناف�شاته  اختتم  ال��ذي  ل��ل��روب��وت  العاملي  زاي��د 
اأبوظبي ق�ش�س جناحها يف هذا  اأم�س االول يف 

التحدي .
الدوليون  الروبوتات  تكنولوجيا  خ��رباء  قدم  و 
التكنولوجيا  ه����ذه  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ح����ول  اأف���ك���اره���م 
والتحديات املتوقعة يف هذا املجال وذلك خالل 

اليوم  عقدت  التي  العمل  ور���ش��ة  يف  م�شاركتهم 
مبنا�شبة ختام التحدي.

وقال الدكتور حممد اإبراهيم املعال وكيل وزارة 
للتعليم  االأكادميية  لل�شوؤون  والتعليم  الرتبية 
اللجنة  ع�شو  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ع��ايل 
حممد  حت���دي  اإط����الق  مت  اإن���ه  للتحدي  العليا 
اأج��ل خلق موجة  العاملي للروبوت من  زاي��د  بن 
جديدة من احلما�س والتحفيز خا�شة يف العامل 
جمال  يف  التطوير  من  مزيد  الإح���داث  العربي 

امل�����ش��اك��ل والعقبات  مل��ع��اجل��ة  ال��روب��وت��ات وذل���ك 
امل�شتقبلية.

اإىل ما هو  التحدي يذهب  ه��ذا  تاأثري  اأن  واأك��د 
اأبعد من جمرد م�شابقات تقام على مدار ثالثة 
ور�شة  لعقد  اأه��م��ي��ة  اأول��ي��ن��ا  ال�شبب  ول��ه��ذا  اأي���ام 
اأجل  العمل من  التاأكيد على موا�شلة  اأجل  من 
اإىل  ال��روب��وت��ات  تكنولوجيا  بتطوير  ال��ذه��اب 

امل�شتوى التايل.
العمل  ور�شة  من  ال�شباحية  اجلل�شات  ومتيزت 

ا�شتخدام  على  ا�شتملت  التي  الكلمات  بعدد من 
للربوفي�شور  ال���ك���وارث  ح����االت  يف  ال���روب���وت���ات 
الدويل  البحوث  معهد  من  تادوكورو  �شاتو�شي 
اليابان  يف  ت��وه��وك��و  جامعة  يف  ال��ك��وارث  لعلوم 
املحيطات  ال�شتك�شاف  الغوا�شة  ال��روب��وت��ات  و 
الذكاء  اأ�شامة خطيب من خمترب  للربوفي�شور 
اال���ش��ط��ن��اع��ي يف ق�����ش��م ع���ل���وم ال��ك��م��ب��ي��وت��ر يف 
عاماً  ع�شرون  و  االأم��ري��ك��ي��ة  �شتانفورد  جامعة 
الروبوت  م�شابقات  على  القائمة  البحوث  من 

االأنظمة  معهد  م��ن  ليما  ب��ي��درو  للربوفي�شور 
و  الربتغال  يف  ل�شبونة  جامعة  يف  وال��روب��وت��ات 
�شنغافورية  نظر  وجهة  من  الروبوت  م�شابقات 
من  جونيور  اآجن  اأت�����س.  مار�شيلو  للربوفي�شور 

جامعة �شنغافورة الوطنية.
ال��ع��م��ل جل�شة نقا�س  ن��ه��اي��ة ور���ش��ة  واأق��ي��م��ت يف 
تطرقت اإىل التحديات واخلطط املتعلقة بدورة 
العام 2019 من حتدي حممد بن زايد العاملي 

للروبوت.

للروبوت  العاملي  زاي��د  بن  حممد  حت��دي  ويقام 
م�����ّرة ك���ل ع���ام���ني وي���ه���دف اإىل ج��ع��ل ك���ل من 
اأبوظبي ودولة االإمارات مراكز رائدة  العا�شمة 

يف جمال تكنولوجيا وبحوث الروبوتات.
الن�شخة  يف  دول���ة   15 م��ن  ف��رق��اً   26 وتناف�س 
االأوىل من هذا التحدي الذي اأقيم يف اأبوظبي 
االت�������ش���االت وتقنية  ت��ط��وي��ر  ���ش��ن��دوق  ب���دع���م 
املعلومات وهيئة تنظيم قطاع االإت�شاالت و�شركة 

اأبوظبي للبرتول اأدنوك و�شركة نورينكو .

ور�سة عم��ل للف��رق الفائ��زة ب�� حت��دي حمم��د ب���ن زاي��د العامل��ي للروب����وت 
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•• راأ�س اخليمة- الفجر

خليفة  ال�����ش��ي��خ  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  اأط���ل���ق 
اأحد  اخليمة  راأ����س  يف  التخ�ش�شي 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  م��ب��ادرات 
الثدي  ل�شرطان  اجليني  الفح�س 
يف   )BRCA 1&2( املبي�س  و 
اأحدث  اأح��د  يعد  وال��ذي  خمترباته 
يف  امل��ت��ق��دم��ة  اجلينية  ال��ف��ح��و���ش��ات 
علم اأورام الثدي واملبي�س، والوحيد 
م��ن ن��وع��ه يف ال���دول���ة، وي�����ش��اع��د يف 
االإ�شابة  اح��ت��م��ال��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
امل��ب��ي�����س عرب  اأو  ال���ث���دي  ب�����ش��رط��ان 
واخل�شائ�س  اجل���ي���ن���ات  حت����دي����د 
الوراثية امل�شوؤولة عن االإ�شابة بهذا 

املر�س. 
ويف هذا االإطار قال املدير التنفيذي 
هون  م��ي��ون��غ  ال��دك��ت��ور  للم�شت�شفى 
م�شت�شفى  اإط������الق  «ي����اأت����ي  ���ش��ون��غ 
راأ�س  يف  التخ�ش�شي  خليفة  ال�شيخ 
املتميز  ال��ف��ح�����س  ل���ه���ذا  اخل���ي���م���ة 
للك�شف املبكر عن هذا املر�س والذي 
عد عاماًل مهم جّداً للمحافظة على 
امل�شاعفات  وجت��ن��ب  املري�شة  ح��ي��اة 
ت��ت��ط��ور كلما طال  ال��ت��ي  اخل��ط��رية 
ج�شد  يف  ال�شرطانية  اخلاليا  بقاء 
انت�شار  اإىل  ي������وؤدي  م���ا  امل���ري�������ش���ة، 
العالجية،  العملية  وتعقيد  املر�س 
وارتفاع اخلطر على حياة املري�شة، 
منوها اإىل ان ن�شبة النجاة للحاالت 
يف   80 اإىل  ت�شل  م��ب��ك��راً  املكت�شفة 
الفحو�شات  اأن  اإىل  ول��ف��ت  امل���ئ���ة. 
وقتاً  ت�شتغرق  كانت  النوع  ه��ذا  من 

العينات  ت��وؤخ��ذ  كانت  حيث  ط��وي��اًل 
وتر�شل اىل مراكز طبية وخمتربات 
خارج الدولة للح�شول على النتائج، 
اأربعة  اأك����رث م���ن  ت�����ش��ت��غ��رق  وك���ان���ت 
املادية  التكلفة  عن  ف�شال  اأ�شابيع، 
يف  ت��وف��ريه  واأن  ال���واح���د،  للفح�س 
خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  خمتربات 
النتائج  يجعل  �شوف  التخ�ش�شي، 
اأمام االأطباء خالل اأيام قليلة كذلك 
على  ويخفف  امل��ادي��ة  التكلفة  يقلل 
امل��ر���ش��ى وذوي��ه��م باحل�شول  ك��ام��ل 
ع���ل���ى ن���ت���ائ���ج ����ش���ري���ع���ة ودق���ي���ق���ة يف 
اال�شتفادة  �شيتم  كما  ذات���ه،  ال��وق��ت 
البحث  الإج���راءات  الفحو�شات  من 
معلومات  على  واحل�����ش��ول  العلمي 

عن االأمرا�س الوراثية يف الدولة. 
ال��دك��ت��ور م��ن جي  م��ن جهته ك�شف 
ه�����ان رئ���ي�������س ق�����ش��م امل���خ���ت���ربات يف 
امل�شت�شفى  خم��ت��ربات  ان  امل�شت�شفى 
ت�����ش��م ك������ادراً م��ت��خ�����ش�����ش��اً الإج�����راء 
الثدي  ل�شرطان  اجليني  الفح�س 
و املبي�س، كما مت اجراء التدريبات 
امل���ن���ا����ش���ب���ة ل���ل���ك���ادر ع���ل���ى اإج��������راءه، 
من  يعترب  الفح�س  ه��ذا  اأن  موؤكدا 
االجنازات التي يفخر بها خمتربات 
امل�شت�شفى الذي يحتوي على العديد 
والفريدة  الهامة  الفحو�شات  م��ن 
م����ن ن���وع���ه���ا يف ال������دول������ة، وال������ذي 
االأجهزة  جانب  اإىل  كذلك  يحتوي 
املتطورة والتحليل االآيل على نظام 

ذاتي احلركة يقوم بنقل العينات من 
االأق�شام والعيادات واملراكز املختلفة 
توزيع  ب���اإع���ادة  وي��ق��وم  امل��خ��ت��رب  اإىل 
العنكبوتية  ال�شبكة  ع��ل��ى  ال��ن��ت��ائ��ج 
ببنك  ربطه  اإىل  باالإ�شافة  املت�شلة 
اأن الفح�س اجليني  . واأ�شاف  الدم 
من  يتم  املبي�س  و  الثدي  ل�شرطان 
خالل اأخذ عينة من دم امل��راأة املراد 
اخلاليا  ُتفح�س  ب��ع��ده��ا  فح�شها، 
ل��ل��ب��ح��ث ع����ن اجل���ي���ن���ات ال���وراث���ي���ة 
اأن  اإذ من املمكن  امل�شببة لل�شرطان، 
ت��ك��ون ه��ن��اك ج��ي��ن��ات وراث��ي��ة تلعب 
دوراً يف االإ�شابة باملر�س، وخ�شو�شاً 
اأن بع�س العائالت تكرث فيها ن�شبة 

االإ�شابة بال�شرطان.

•• اأبوظبي-وام: 

���ش��دد م��ع��ايل ���ش��ل��ط��ان ب���ن ���ش��ع��ي��د امل��ن�����ش��وري وزير 
االق��ت�����ش��اد ع��ل��ى اأن امل���ب���ادرات ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا دولة 
االإم������ارات ف��ي��م��ا ي��خ�����س ال���ق���راءة ت��رتج��م حقيقية 
ال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����ش��دي��دة ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة لدولة 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  االإم��ارات 
اهلل” والتي  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 

ت�شع بناء الفرد وتنميته يف مقدمة اأولوياتها.
ور�شح معاليه ثالثة كتب للقارئ االإماراتي والعربي 
.. معربا عن اأمله اأن يجد فيها قارئها فائدة ت�شيف 
قيمة مهمة اإىل خمزونه املعريف .. وقال اإن اأول تلك 
العناوين هو كتاب “ابداأ مع ملاذا .. كيف يلهم القادة 
 tart»  .. �شينك  للعمل” ل�شيمون  النا�س  العظماء 
 with Why: How Great Leaders
 Inspire Everyone to Take Action
حول  وا�شحة  روؤية  يقدم  الكتاب  اأن  واأو�شح   «by
اأ�شلوب القيادة وبناء املوؤ�ش�شات الناجحة عرب حتفيز 
عالية  بكفاءة  واالأداء  الفاعل  التحرك  على  النا�س 
وحتقيق االإجن��ازات من خالل ا�شتقراء العديد من 

التجارب العاملية الرائدة. 
لهرني  واحد”  در����س  يف  “االقت�شاد  ك��ت��اب  وي��اأت��ي 
 Economics in One«.. ه����ازل����ي����ت 
كثاين   «Lesson by Henry Hazlitt
وو�شفه  االقت�شاد  وزير  ر�شحها معايل  التي  الكتب 

احلديثة  االقت�شادية  للنظريات  ال�شامل  بالدليل 
واملبادئ االأ�شا�شية القت�شاد ال�شوق احلر .. فيما كان 

يف التاريخ” الأبن االأثري .. ثالث الكتب .  “الكامل 
وقال معايل �شلطان املن�شوري اإن الكامل يف التاريخ 
يعد اأحد اأمهات الكتب العربية واالإ�شالمية العظيمة 
التاريخية  وامل��ع��ارف  بالكنوز  مليئة  مو�شوعة  وه��و 
القرن  حتى  االإ�شالمي  العامل  م�شرية  تغطي  التي 

ال�شابع الهجري - الثالث ع�شر امليالد .
وياأتي ذلك �شمن م�شاركة معاليه يف مبادرات وكالة 
تن�شر  حيث  القراءة  ب��شهر  اخلا�شة  االإم��ارات  اأنباء 
بقراءتها  يو�شي  التي  الكتب  الأهم  “وام” عناوين 
الدولة  امل�شوؤولني يف  ال��وزراء وكبار  املعايل  اأ�شحاب 
لت�شكل قاعدة ميكن اأن ينطلق منها القارئ بخطوات 

واثقة نحو تبني عادة القراءة واملطالعة .
ال  ب��ع��دد  ت��زخ��ر  العاملية  املكتبة  اأن  معاليه  واأ���ش��اف 
كافة  تغطي  التي  والعناوين  الكتب  م��ن  ل��ه  ح�شر 
ك��ن��وز معرفية  اأم���ام  ال��ع��ل��وم وامل��ع��ارف وه��ي ت�شعنا 
امل�����ش��ت��وى الفردي  ب��ت��ط��وي��ر ح��ي��ات��ن��ا ع��ل��ى  ك��ف��ي��ل��ة 

واجلماعي .
ون�����ش��ح ب��اال���ش��ت��زادة م��ن ال���ق���راءة يف جم���ال العمل 
تنمية  من  م�شتدام  م�شار  ل�شمان  م�شتمرة  ب�شورة 
واملحيط  املهنية  امل�شرية  وتطوير  وامل��ه��ارات  ال��ذات 
العملي ويف الوقت نف�شه ن�شح بتخ�شي�س جزء من 
الفنون  اأو  االآداب  اأو  العلوم  على  ل��الط��الع  ال��وق��ت 
االأخ�����رى ف��ذل��ك ي��ع��ط��ي امل����رء اأف��ق��ا اأرح����ب ويو�شع 

ف��ك��ره وح��ي��ات��ه وحميطه  وي��رت��ق��ي بنوعية  م��ع��ارف��ه 
االجتماعي .

االإمارات  �شباب  النا�شئة من  االأجيال  على  اأن  واأك��د 
الب�شرية  ب��ال��ط��اق��ات  ال��ف��ي��ا���س  امل��ن��ب��ع  ي��ك��ون��وا  اأن 
اخلالقة والكفاءات الوطنية املتمكنة وهم الباحثون 
فهم  امل�شتقبل  يف  واملفكرون  والعلماء  واملخرتعون 
دعائم جمتمع املعرفة ورواد اقت�شاد املعرفة .. وهم 
اإدارة  على  القادرة  الفذة  القيادات  املطاف  نهاية  يف 
املن�شود  م�شتقبلها  نحو  ال��ب��الد  يف  التنمية  عجلة 

لتكون يف م�شاف اأف�شل الدول يف العامل .
واأوىل  العقول  غ��ذاء  ه��ي  ال��ق��راءة  معاليه  واأ���ش��اف 
ال��ث��ق��اف��ة العامة  ت��ن��م��ي  ال���ت���ي  امل����ه����ارات احل��ي��ات��ي��ة 
وترتقي بالقدرات الفكرية نحو م�شتويات عليا من 
االبتكار واالإبداع والتميز مبا ي�شاعد على بناء جيل 
مثقف ومت�شلح بالعلم واملعرفة والكفاءات الالزمة 
اأكرث  م�شتقبل  وا���ش��ت�����ش��راف  ال��ق��ي��ادة  دف���ة  ل��ت��ويل 
واجلوانب  القطاعات  امتداد  على  وتطورا  اإ�شراقا 
دولة  يف  كافة  والثقافية  واالجتماعية  االقت�شادية 
اأبنائنا من االأجيال النا�شئة  اأمام  االإم��ارات لذا فاإن 
م�شوؤولية احلر�س على بدء م�شوار القراءة واملطالعة 
نحو  نافذتهم  فالقراءة  امل�شتمر  والتعلم  والثقافة 
واالبتكار  والريادة  التفوق  نحو  امل�شتقبل وج�شرهم 

وحتقيق املنجزات.
واال�شرتاتيجيات  امل��ب��ادرات  ظل  “يف  يقول  وم�شى 
لن�شر  الر�شيدة  القيادة  تطلقها  التي  امل�شبوقة  غري 

ثقافة القراءة وتوفري بيئة م�شجعة لها يف خمتلف 
مفا�شل الدولة ولدى كافة فئات املجتمع فما على 
احل�شارية  املمار�شة  هذه  على  يقبلوا  اأن  اإال  اأبنائنا 
ويجعلوها اأ�شلوب حياة .. ليكونوا جزءا من �شناعة 
طفل  كل  حث  من  كذلك  بد  وال   . بالدنا  م�شتقبل 
االطالع  وحب  القراءة  ثقافة  تر�شيخ  على  اإماراتي 
يف نفو�شهم لتكون الدعامة االأ�شا�س يف تنمية الفكر 
مرحلة  منذ  ال��ذات��ي  والتعلم  والتحليلي  االإب��داع��ي 
قادة  لي�شبحوا  اأمامهم  الطريق  يعبد  مب��ا  مبكرة 
امل�شتقبل واأ�شحاب مهارات ومعارف معمقة توؤهلهم 
 .. العاملية  وامل�شتويات  املنا�شب  اأرق��ى  اإىل  للو�شول 
االأكادميية  للموؤ�ش�شات  الكبري  ال���دور  يخفى  وال 

والتعليمية يف تعزيز هذا امل�شار .
العديد  ي�شهد  اليوم يف ع�شر  نعي�س  اأننا  اإىل  ولفت 
من التطورات املت�شارعة يف ظل التقدم التكنولوجي 
توجهات  �شعيد  على  جمة  حت��دي��ات  يفر�س  ال��ذي 
عن  بعيدا  اهتماماتهم  وتوجيه  ال�شباب  و�شلوكيات 

الكتب واملطالعة .
ون�����وه ب�����اأن اإط�����الق ���ش��ه��ر ال����ق����راءة ال��وط��ن��ي ياأتي 
كمطلب  القرائي  الن�شاط  لتفعيل  نوعية  كمبادرة 
الكفاءات  وتطوير  ال�شابة  العقول  لتنمية  اأ�شا�شي 
خالل  م��ن  امل��ي��ادي��ن  خمتلف  يف  وال��ث��ق��اف��ي��ة  املهنية 
التي  املتنوعة  واالأن�شطة  والربامج  املبادرات  تنظيم 
العمرية  فئاته  بكافة  املجتمع  ت�شجيع  �شاأنها  م��ن 
و�شرائحه على القراءة وامل�شاركة الفاعلة يف الن�شاط 

القراءة”  “عام  مل��ب��ادرة  حقيقي  ام��ت��داد  يف  القرائي 
زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  اأطلقها �شاحب  التي 
“حفظه اهلل” والتي القت  الدولة  اآل نهيان رئي�س 
االإقليمي  املحلي كما  ال�شعيد  ا�شتجابة وا�شعة على 

والعاملي .
امل��ب��ادرات ترتجم حقيقية  تلك  اأن  معاليه  واأ���ش��اف 
ال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����ش��دي��دة ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة لدولة 
والعمل  وتنميته  ال��ف��رد  ب��ن��اء  ت�شع  ال��ت��ي  االإم����ارات 
االأولويات  مقدمة  يف  والثقايف  العلمي  متيزه  على 
اال�شرتاتيجية وهو ما يت�شح ب�شكل جلي يف اإ�شدار 
اأول قانون من  الذي يعد  الوطني للقراءة  القانون 
ي�شع  الذي  واالإقليمي  الوطني  ال�شعيد  نوعه على 
اأهم  ك��اأح��د  ل��ل��ق��راءة  متكاملة  ت�شريعية  منظومة 
املتطلبات احلياتية والثقافية واحل�شارية للو�شول 
التنمية  حتقيق  يف  امل��رج��وة  الوطنية  االأه���داف  اإىل 
م�شاف  اإىل  االإم���ارات  بدولة  والو�شول  امل�شتدامة 

الدول االأكرث تقدما يف العامل .
الداعمة  االق��ت�����ش��اد  وزارة  م��ب��ادرات  يخ�س  وفيما 
اأكد معايل وزير االقت�شاد حر�س  ل�شهر القراءة .. 
ال������وزارة ع��ل��ى اأن ت��ك��ون ج����زءا ف��اع��ال م���ن اجلهود 
لعام  ال��دول��ة  م��ب��ادرات  لتنفيذ  املت�شافرة  الوطنية 
على  والعمل  للقراءة  الوطنية  وال�شيا�شة  ال��ق��راءة 
من  مار�س  �شهر  اعتماد  من  املرجوة  الثمار  تعظيم 

كل عام �شهرا للقراءة .
وقال : من هذا املنطلق توؤدي الوزارة دورا حموريا 

النحو  ع��ل��ى  ال��دول��ة  ال���ق���راءة يف  ق��ان��ون  يف تطبيق 
تت�شارك  حيث  القانون  تنفيذ  جلنة  و�شحته  ال��ذي 
مع جهات حكومية اأخرى يف تنفيذ باقة مهمة من 
الدولة مثل  القراءة يف  تر�شخ ثقافة  التي  املبادرات 
بتوفري  التجارية  املراكز  يف  املوجودة  املقاهي  اإل��زام 
املقروءة  املواد  تتنا�شب حمتوياته من  للقراءة  ركن 
و�شع  يف  وامل�شاهمة  العمالء  واه��ت��م��ام��ات  ع��دد  م��ع 
الدولة وت�شجيع  الن�شر يف  برنامج لتطوير �شناعة 
القطاع اخلا�س على اال�شتثمار يف املجاالت املتعلقة 

بالقراءة مثل املكتبات واملراكز الثقافية .
تفاهم مع موؤ�ش�شة  ال���وزارة وقعت مذكرة  اأن  وذك��ر 
“القراءة  ع��ن��وان  اآل مكتوم حت��ت  را���ش��د  ب��ن  حممد 
االإمارات”  اق��ت�����ش��اد  م�شتقبل  ال���ش��ت�����ش��راف  حم��ف��ز 
واملوؤ�ش�شة  ال���وزارة  بني  التعاون  تعزيز  اإىل  وتهدف 
الثقايف  امل��ن��اخ  ت���رثي  رائ����دة  م���ب���ادرات  ع���دة  لتنفيذ 
وت�شجع على القراءة كاإطالق اأول مكتبة اقت�شادية 

متخ�ش�شة يف الدولة .
ت�شمل  االتفاقية  اأن  االقت�شاد  وزي��ر  معايل  واأو�شح 
اإ�شدار منتجات املعرفة وتنظيم الفعاليات الثقافية 
اإ�شافة لتزويد مكاتب  واجلوائز البحثية واملعرفية 

الوزارة يف جميع اإمارات الدولة مبكتبات م�شغرة.
حتت  واإب��داع��ي��ا  ثقافيا  معر�شا  ال���وزارة  نظمت  كما 
“كتابي  وف��ع��ال��ي��ة  ال�����وزارة  م��ق��ر  “اقراأ” يف  ع��ن��وان 
يف  االق���ت�������ش���اد  وزارة  م��ك��ت��ب  ق���ب���ل  م����ن  كتابك” 

الفجرية.

•• ابوظبي - الفجر

والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  نظم مركز 
موؤمتر”ال�شحة  وامل���ه���ن���ي،  ال��ت��ق��ن��ي 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة اجت���اه���ات ح��ال��ي��ة يف 
يف  امل�����ش��وؤول��ون  ك�شف  حيث  االإمارات” 
هيئة ال�شحة باأبوظبي، و�شركة اأبوظبي 
للخدمات ال�شحية، عن �شالمة و�شحة 
هذا  يف  املتبعة  وال��و���ش��ائ��ل  االإج������راءات 
ال�شحية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  مبختلف  ال�����ش��اأن 
بالدولة، و�شط ح�شور جمتمعي اإطماأن 
على مدى تطور اإ�شرتاتيجيات ال�شحة 
واأو�شح  ال��ع��امل��ي��ة.  ال��ن��ظ��م  اأرق�����ى  وف����ق 
مدير  ال��ع��ور  عبداملنان  اأح��م��د  الدكتور 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ع��ه��د  ع���ام 
التابع ملركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
التقني واملهني، عن اأن هذا املوؤمترعقد 
وياأتي  ال�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  يف 
�شمن فعاليات الدورة ال�شاد�شة ملهرجان 
 ،«2017 وال���ل���ي���اق���ة  ل��ل�����ش��ح��ة  «امل������رح 
ال��ت��ق��ن��ي» منذ  «اأب��وظ��ب��ي  ال���ذي ينظمه 

 27 وم�شتمر حتى  املا�شي  27فرباير 
مار�س اجلاري، مب�شاركة 83  موؤ�ش�شة 
حملية واإقليمية ودولية متخ�ش�شة يف 
وزارة  منها  واللياقة،  ال�شحة  جم��االت 
ال�شحة  ووزارة  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة 
ب��اأب��وظ��ب��ي، وجمل�س  ال�����ش��ح��ة  وه��ي��ئ��ة 
للعلوم  فاطمة  وكلية  للتعليم،  اأبوظبي 
الريا�شي،  اأبوظبي  وجمل�س  ال�شحية 
وغ���ريه���ا م���ن امل��وؤ���ش�����ش��ات ال���ت���ي تقدم 
عن  خاللها  من  ك�شفت  ثرية  فعاليات 
ال�شعيدة،  للحياة  ال�شحية  االأمن����اط 
وال��و���ش��ائ��ل ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م عن 
اأف�����راد املجتمع  ط��ري��ق��ه��ا ���ش��م��ان مت��ت��ع 
العمل  على  الدائمة  والقدرة  بال�شحة 
اىل  م�����ش��رياً  امل�شتمر،  والن�شاط  امل��ب��دع 
فاطمة متيز مب�شاركة  كلية  اأن موؤمتر 
التقوا  ال���ذي���ن  امل�����ش��وؤول��ني  م���ن  ن��خ��ب��ة 
اأبناء  و  واأ�شاتذتها  الكلية  طالبات  م��ع 
على  بالفعل  اإط��م��اأن��وا  ال��ذي��ن  املجتمع 
م���دى ت��ط��ور و���ش��ائ��ل ال�����ش��الم��ة املهنية 
ال�شحية،  موؤ�ش�شاتنا  كافة  يف  والبيئية 

اجلهود  م���وا����ش���ل���ة  اأن  ع���ل���ى   م�����وؤك�����داً 
التطويرية يف القطاع ال�شحي �شرورة 
جمتمعية توؤكد عليها القيادة الر�شيدة 

يف كل االأوقات.
وقال علي حممد املرزوقي رئي�س مهارات 
رئي�س  التقني»  «اأب��وظ��ب��ي  يف  االإم����ارات 
لل�شحة  امل��رح  ملهرجان  املنظمة  اللجنة 
واللياقة، اأن  املوؤمتر ين�شجم مع اأهداف 
الرئي�شة  العوامل  حتديد  يف  املهرجان 
وامل��خ��اط��ر ال��ت��ي ق��د ت��وؤث��ر ع��ل��ى �شحة 
ابناء املجتمع، كما اأن امل�شوؤولني ك�شفوا 
واملمار�شات  البحوث  اأح��دث  خالله عن 
القطاع  ه���ذا  وال��ع��الج��ات يف  ال��دول��ي��ة 
العمل  ت�شجيع  اىل  اإ���ش��اف��ة  احل���ي���وي، 
العالقة  لتقوية  املتخ�ش�س  املوؤ�ش�شي 
وكذلك  ل��الأف��راد  ال�شحية  البيئة  ب��ني 
العائلة. اأف�����راد  ب��ني  ال�����ش��ع��ادة   حت��ق��ي��ق 

الدكتور  ا���ش��ت��ع��ر���س  امل���وؤمت���ر  وخ�����الل 
ال��ع��ب��ي��ديل الرئي�س  ال��ك��رمي  ع��ل��ى ع��ب��د 
التنفيذي لل�شوؤون االأكادميية يف �شركة 
من  ع��دد  ال�شحية،  للخدمات  ابوظبي 

ال�شالمة  «���ش��ح��ة» يف جم���ال  م���ب���ادرات 
كافة  اأن  اىل  م�شرياً  والبيئية،  املهنية 
امل��ب��ادرات ت��ت��واف��ق م��ع امل��ع��اي��ري املحدده 
م�شرياً  ال��ع��امل��ي��ة.  ال�شحة  منظمة  م��ن 
بالتعاون  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  عقد  اأهمية  اىل 
مع «اأبوظبي التقني» و يف اإطار فعاليات 
حيث  واللياقة،  لل�شحة  امل��رح  مهرجان 
اجلمهور  اإ���ش��ت��ق��ط��اب  يف  امل���رك���ز  جن���ح 
االإج�����راءات  ال��ك��ث��ري م��ن  ع��ل��ى  ليتعرف 
التي ت�شمن ال�شحة العامة يف املجتمع 
ب�����ش��ك��ل ع�����ام.  ك��م��ا اأك����د ال���دك���ت���ور علي 
و  الدولة ي�شكل عام،  اأن  العبيديل على 
اأبوظبي خا�شة متلك منظومة �شحية 
متكاملة االأركان، تعمل ل�شحة املواطن 
واملقيم. ومن جهتها قدمت ال�شيدة اأمل 
اإدارة ال�شالمة  اآل ما�شي مدير  مبارك 
ال�����ش��ح��ة يف  امل��ه��ن��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة يف هيئة 
ال�شيا�شات  ب��ع��ن��وان»  ع��ر���ش��اً  اب��وظ��ب��ي 
ال�����ش��ح��ة» ك�شفت  ه��ي��ئ��ة  وامل����ب����ادرات يف 
الرئي�شية  امل����الم����ح  ع����ن  خ���الل���ه  م����ن 
ال�شحة  ال�شحة يف جمال  خلطة هيئة 

امل��ه��ن��ي��ه وال��ب��ي��ئ��ي��ة وال���ت���ي ت���ن���درج حتت 
حماور  �شمن  والوقايه  العافية  حمور 
ابوظبي،  الم��ارة  اال�شرتاتيجة  اخلطة 
احلايل  الو�شع  لتقيم  الهيئة   واآل��ي��ات 
واالحتياجات ومن ثم حتديد االأولويات 
والربامج وامل�شاريع التي تخدم حتقيق 
املرجوه  االداء  وم���وؤ����ش���رات  االه������داف 
ال�شركاء،  مع  بالتعاون  او  داخليا  �شواء 
امل���وؤمت���ر يج�شد  ه���ذا  اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���دة 
الت�شريعية  اجل��ه��ات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  روح 
لالدوار  وانعكا�شا  بالدولة  واالكادميية 
امل��ك��م��ل��ة جل��م��ي��ع اجل���ه���ات امل�����ش��ارك��ه يف 
حتقيق التقدم والرقي املن�شود يف كافة 

موؤ�ش�شاتنا ال�شحية.
اأم����ا ال��دك��ت��ورة ���ش��ع��دي��ة ���ش��امل املنهايل 
والتخطيط  التنظيم  ق�شم  فريق  قائد 
وال�شالمة  لل�شحة  اب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 
امل��ه��ن��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة، ف��ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت دور 
بيئة  يف  االإ���ش��اب��ات  تخفي�س  يف  امل��رك��ز 
العمل، م�شرية اىل اأن النجاح متوا�شل 
يف ه���ذا امل��ج��ال. وك���ان امل��وؤمت��ر ق��د بداأ 

مدير  كورني�س  داري���ل  للدكتور  بكلمة 
ك��ل��ي��ة ف��اط��م��ة ل��ل��ع��ل��وم ال�����ش��ح��ي��ة، اأكد 
متكني  يف  امل��وؤمت��ر  اأهمية  على  خاللها 
امل�شوؤولني  مناق�شة  من  الكلية  طالبات 
يف القطاع ال�شحي، حول اأهم الق�شايا 
واملحاور التي ميكن للطالبات اأن يكون 
لهم الدور احلايل وامل�شتقبلي يف تقدمي 
املزيد من البحوث التطويرية واملفيدة. 
ك��م��ا ���ش��ه��د امل���وؤمت���ر ع���دة ج��ل�����ش��ات عمل 

البيئية  ال�شالمة  تطبيق  اآل��ي��ات  ح��ول 
وامل�شت�شفيات،  ال���ع���ي���ادات  يف  وامل��ه��ن��ي��ة 
واأحدث االإبحاث يف هذا املجال واآثارها 
على الفرد واملجتمع �شارك فيها كل من 
اللواء دكتورة ميثاء املعمري من �شرطة 
اأدام��ز عميد  �شكري  ابوظبي، والدكتور 
م�شاعد يف كلية متري�س راأ�س اخليمة، 
وال��دك��ت��ور ع��م��ر اأح��م��د اأ���ش��ت��اذ م�شارك 
يف  البيئية  ال�شحة  علوم  ق�شم  ورئي�س 

باين  منار  والدكتورة  ال�شارقة،  جامعة 
اأ�شتاذ م�شارك يف نف�س اجلامعة،  مفرج 
رئي�س  ك�����اردون�����ا  ل��ي�����ش��ي��ت  وال����دك����ت����ور 
كيلفالند،  يف  امل��ه��ن��ي��ة  ال�����ش��ح��ة  ق�����ش��م 
اجلامعة  واأ�شاتذة  االأط��ب��اء  من  ونخبة 
ب�شرورة  اأو�شوا  الذين  واملتخ�ش�شني، 
اإ���ش��ت��م��رار اجل��ه��ود ال��ب��ن��اءة ال��ت��ي يقوم 
املفاهيم  لتب�شيط  التقني  اأبوظبي  بها 

ال�شحية لدى اأبناء املجتمع.

•• دبي -وام:

حتتفي اإدارة التثقيف والتعزيز ال�شحي يف وزارة ال�شحة 
مبخاطر  للتوعية  العاملي  ب��االأ���ش��ب��وع  املجتمع  ووق��اي��ة 
االإفراط يف ا�شتهالك امللح حتت �شعار ملح اأقل .. �شحة 
اليوم  فعاليته  تنطلق  التي   - احل��دث  يهدف   . اأف�شل 
املجتمع  لتوعية   - اجل���اري  م��ار���س   26 حتى  وت�شتمر 
امللح  ا�شتهالك  ك��رثة  عن  الناجمة  ال�شحية  باملخاطر 

الذي يحتوي على مادة ال�شوديوم ب�شكل اأ�شا�شي.

اإدارة  م��دي��رة  �شريف  حممد  ف�شيلة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
تاأتي  التوعوية  احلملة  اإن  ال�شحي  والتعزيز  التثقيف 
تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال�����وزارة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  �شمن 
االإم����ارات للحد  دول��ة  ال�شحية ملجتمع  اأمن���اط احل��ي��اة 
من االأمرا�س املرتبطة بها . واأ�شارت اإىل اأن الفعاليات 
امل��ل��ح وتوعية  ال��ت��وع��ي��ة مب��خ��اط��ر  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شلط 
االأفراد وت�شجيعهم على اتباع اأمناط حياة �شحية من 
ا�شتهالك  من  والتقليل  ال�شحي  الطعام  تناول  خ��الل 
امللح الذي ي��وؤدي االإف��راط يف تناوله اإىل ارتفاع �شغط 

الدماغية  بال�شكتة  االإ���ش��اب��ة  خم��اط��ر  ي��رف��ع  م��ا  ال���دم 
خليفة  �شيماء  اأو�شحت  جهتها  م��ن  القلب.  واأم��را���س 
اأن احلملة تت�شمن العديد  اأخ�شائية تغذية يف الوزارة 
تنفيذها  يتم  التي  التثقيفية  واالأن�شطة  الفعاليات  من 
واملراكز  التعاونية  واجلمعيات  االأطعمة  بيع  منافذ  يف 
ال�����ش��ح��ي��ة م��ث��ل ع��ر���س جم�����ش��م حم��ت��وى امل��ل��ح لبع�س 
وت�شجيعهم  االأف���راد  بني  تناولها  يكرث  التي  االأطعمة 
الطازجة  ك���االأط���ع���م���ة  ���ش��ح��ي��ة  ب���دائ���ل  اإىل  ل���الجت���اه 
واالأع�شاب  البهارات  وا�شتخدام  واخل�شروات  والفواكه 

الإ���ش��اف��ة ن��ك��ه��ة ع��ن��د حت�����ش��ري ال��ط��ع��ام. وا���ش��اف��ت اأن 
الغذائية  البطاقة  جم�شم  عر�س  تت�شمن  الفعاليات 
عند  الغذائي  املل�شق  ق���راءة  مب��ه��ارات  االأف���راد  لتزويد 
الت�شوق وللتعرف على حمتوى امللح يف بع�س املنتجات 
حيث تعترب االأطعمة اجلاهزة واملعلبة من اأكرث امل�شادر 
خالل  و�شيتم  ال�شوديوم.  يف  عالية  ن�شبا  حتتوي  التي 
احلملة اإجراء فحو�شات جمانية ل�شغط الدم وفح�س 
قبل  من  التوعوية  اال�شت�شارات  وتقدمي  اجل�شم  كتلة 
مثقفي واأخ�شائي تغذية وعقد حلقات توعوية ملراجعي 

املراكز ال�شحية عن م�شادر امللح ون�شائح للتقليل من 
االأفالم  م��ن  ع��دد  وع��ر���س  ت��دري��ج��ي  ب�شكل  ا�شتهالكه 
ال�شحية  امل��راك��ز  يف  ال��ع��ر���س  �شا�شات  على  التثقيفية 
ومراكز خدمة املتعاملني. وميثل اأ�شبوع التوعية فر�شة 
للتنبيه للمخاطر اخلفية للملح خ�شو�شا يف االأطعمة 
عالقة  وج��ود  الدرا�شات  اأثبت  حيث  واملعلبات  اجلاهزة 
وارتفاع  ال�شرايني  واأم��را���س  امللح  ا�شتهالك  ك��رثة  بني 
�شغط الدم كون ال�شوديوم يزيد �شغط الدم الأنه يخزن 

ال�شوائل يف اجل�شم وي�شبب عبئا اإ�شافيا على القلب.

ال�سح��ة حتتف���ل باالأ�سب���وع العامل��ي للتوعي��ة مبخاط��ر ا�سته���اك املل����ح 

وزير االقت�ساد : مبادرات القراءة ترتجم مكانة تنمية الفرد يف اأولويات القيادة

بالتعاون مع »�صحة« و�صمن مهرجان »�ل�صحة و�للياقة«

»اأبوظبي التقني« ينظم موؤمتر ال�سامة املهنية والبيئية يف املوؤ�س�سات ال�سحية

�لأول من نوعه يف �لدولة 

خليفة التخ�س�سي يطلق الفح�س اجليني ل�سرطان الثدي واملبي�س 
انطاق اأعمال جلنة امل�ساورات ال�سيا�سية الرابعة 

االإماراتية - الكازاخية يف اأ�ستانا
•• اأ�صتانا-وام: 

انطلقت يف العا�شمة الكازاخية “ اأ�شتانا “ اأعمال 
 - االإم��ارات��ي��ة  الرابعة  ال�شيا�شية  امل�����ش��اورات  جلنة 

الكازاخية.
ت���راأ����س اجل��ان��ب ال��ك��ازاخ��ي .. ���ش��ع��ادة اأق��ب��ل بيك 
تراأ�س  وزير اخلارجية يف حني  نائب  كمالدينوف 
عبدالرحمن  اأح��م��د  ���ش��ع��ادة  االإم����ارات����ي  اجل��ان��ب 
اجلرمن م�شاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
لل�شوؤون ال�شيا�شية بح�شور �شعادة الدكتور حممد 
كازاخ�شتان  ل���دى  ال���دول���ة  ���ش��ف��ري  اجل��اب��ر  اأح��م��د 
اإدارة غرب  م��دي��ر  امل��ط��رو���ش��ي  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور 
والوفد  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  ب��وزارة  اآ�شيا 

املرافق.
املوا�شيع  ا�شتعرا�س عدد من  اللقاء  جرى خالل 
ذات االإهتمام امل�شرتك وبحث �شبل تعزيز التع�اون 
ي�شهم يف حت��قيق  الثنائية مبا  العالقات  وتطوير 
امل�شالح امل�شرتكة وتبادل وجهات النظر حول عدد 

من الق�شايا االإقليمية والدولية.
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزير  م�شاعد  اأ�شاد  و 
لل�شوؤون ال�شيا�شية بالعالقات االإماراتية الكازاخية 
م��وؤك��دا ح��ر���س واه��ت��م��ام دول���ة االإم�����ارات بتعزيز 
وت��ط��وي��ر ه���ذه ال��ع��الق��ات مب���ا ي��ع��ك�����س طموحات 

وتوجهات القيادة العليا يف كال البلدين .
نور  الرئي�س  لفخامة  االأخ��رية  الزيارة  اإىل  واأ�شار 
كازاخ�شتان  جمهورية  رئي�س  باييف  ن��زار  �شلطان 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ول��ق��ائ��ه  االم����ارات  ل��دول��ة 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
�شهدا  وال��ل��ذي��ن  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
بني  املوقعة  التفاهم  االتفاقيات ومذكرات  وباركا 
البلدين واعترباها مرحلة جديدة من العالقات 
الثنائية التي ت�شهد تطورا ملحوظا على خمتلف 
الكازاخ�شتانية  احلكومة  قرار  وثمن  امل�شتويات.. 
اإعفاء مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة من 

تاأ�شرية الدخول امل�شبقة.

وثمن �شعادة اأحمد عبدالرحمن اجلرمن م�شاعد 
لل�شوؤون  ال������دويل  وال���ت���ع���اون  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر 
الن�شط ملبادرات كازاخ�شتان على  ال�شيا�شية الدور 
مبجل�س  ع�شويتها  يف  واملتمثلة  الدولية  ال�شاحة 
-2017 االأمن الدويل كع�شو غري دائم للفرتة 

بناء  تدابري  موؤمتر  يف  الفاعل  ودوره��ا   2018
ال��ث��ق��ة يف اآ���ش��ي��ا ح��ي��ث اأث��ب��ت��ت ك��ازاخ�����ش��ت��ان نف�شها 
كو�شيط موثوق يف ت�شوية ال�شراعات وبوؤر التوتر 
اإن�شاء  اإىل مبادرتها  يف املنطقة والعامل باالإ�شافة 

املنظمة االإ�شالمية لالأمن الغذائي.
الكازاخي  اخلارجية  وزي��ر  نائب  اأ���ش��اد  جانبه  من 
الوقت  الكازاخية منوها يف  االإماراتية  بالعالقات 
نف�شه بتجربة دولة االإمارات احل�شارية التي ظلت 
على الدوام منوذجا للنه�شة والتنمية واالنفتاح .. 
ومتنى لالإمارات كل تقدم ورفعة يف ظل قيادتها 

احلكيمة .
القائم بني  والتعاون  تبادل اخلربات  اأهمية  واأكد 
اأ�شتانة واإك�شبو دبي و�شدد على اأهمية التعاون على 
كرديف  البلدين  كال  اخلا�س يف  القطاع  م�شتوى 

اأ�شا�شي لدعم العالقات الر�شمية.
ونوه بالدور الذي ت�شطلع به دولة االإمارات على 
ال�شاحة االإن�شانية الدولية وم�شاهمتها الفاعلة يف 
التخفيف من االأزمات االإن�شانية املعا�شرة.. وعرب 
عن تطلع كازاخ�شتان لبناء �شراكة دائمة مع دولة 
االإمارات ت�شهم يف تو�شيع اآفاق التعاون وتر�شيخها 

يف جميع املجاالت التنموية بني البلدين.
اأحمد عبدالرحمن  �شعادة  اأع��رب  ال�شدد  ويف هذا 
اجلرمن م�شاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
حلكومة  وتقديره  �شكره  عن  ال�شيا�شية  لل�شوؤون 
األف  مب�شاحة  جناح  اأك��رب  لتخ�شي�س  كازاخ�شتان 
اأ�شتانة  اإك�����ش��ب��و  االإم������ارات يف  ل��دول��ة  م��رت م��رب��ع 
اأ�شتانة  ب��ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال�����ش��راك��ة  وث��م��ن   2017

اإك�شبو2017 ومكتب دبي اإك�شبو2020 دبي.
اأن الت�شابه والتطابق بني �شعاري املعر�شني  واأكد 
امل��ت��ب��ادل املنافع،  ل��ل��ت��ع��اون  ي��وف��ر ف��ر���ش��ا ف���ري���دة 

�شيا�شة  لتعزيز  البلدين  قيادتي  تطلعات  ويعك�س 
التنمية امل�شتدامة للطاقة النظيفة.

واأك�������د اجل��ان��ب��ان اأه��م��ي��ة االإ���ش��ت��ف��ادة م��ن امليزات 
اقت�شادا  يحققه  ال��ذي  املميز  والنمو  التناف�شية 
التعاون  ق����اع����دة  ت��و���ش��ي��ع  اأج������ل  م����ن  ال���ب���ل���دي���ن 
وتطويرها  بتعزيزها  الكفيلة  وال�شبل  امل�شرتك 
والتجارية  االإقت�شادية  خا�شة  املجاالت  جميع  يف 
تبادل  ت�شجيع  عن  ف�شال  والثقافية  وال�شياحية 
زيارات الوفود الر�شمية لال�شتفادة من االإمكانات 
بها  واالإرت��ق��اء  البلدين  كال  يف  واملحفزة  املتطورة 
يخدم  ب�شكل  اأرح���ب  واآف���اق  اأف�شل  م�شتويات  اإىل 

م�شتقبلهما.
والت�شاور  التن�شيق  اأهمية  على  اجل��ان��ب��ان  و���ش��دد 
ذات  الق�شايا  يخ�س  فيما  البلدين  ب��ني  امل�شتمر 
االإقليمية  املحافل  امل�شرتك فى خمتلف  االهتمام 
االأمم  م�شتوى  على  التن�شيق  �شيما  ال  وال��دول��ي��ة 
دعامة  ت�شكل  الأنها  املتخ�ش�شة  ووكاالتها  املتحدة 
التعاون الفعال املتعدد االأط��راف.. واأكدا عزمهما 
ال�شالح  ن��زع  عملية  يف  الفعالة  امل�شاركة  موا�شلة 
النووي وعدم االنت�شار حتقيقا للهدف االأممي يف 

بناء عامل خال من االأ�شلحة النووية.
وا�شتعر�شا اجلهود املبذولة وطنيا واإقليميا ودوليا 
بالب�شر  االإره������اب وال��ت��ط��رف واالجت�����ار  مل��واج��ه��ة 
باملنطقة  املتفاقمة  ناجعة لالأزمات  واإيجاد حلول 
واإعادة اال�شتقرار اإليها مبا ي�شهم يف تعزيز االأمن 

واال�شتقرار االإقليمي والدويل.
عبدالرحمن  اأح��م��د  �شعادة  دع��ا  اللقاء  خ��ت��ام  ويف 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  م�����ش��اع��د  اجل���رم���ن 
الكازاخي  اجلانب   .. ال�شيا�شية  لل�شوؤون  ال��دويل 
�شعيد  على  امل�شرتك  التعاون  قاعدة  تو�شيع  اإىل 
واالرتقاء  االأط���راف  ومتعددة  الثنائية  العالقات 
بها اإىل م�شتويات اأف�شل واآفاق اأرحب مبا ي�شهم يف 
توطيدها وتنميتها يف خمتلف املجاالت مبا يخدم 
ويحقق  يلبي  ومب��ا  امل�شرتكة  وامل�شالح  االأه���داف 

م�شالح ال�شعبني ال�شديقني.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ب���ن اأحمد  ال��ت��ق��ى م��ع��ايل حم��م��د 
ل�شوؤون  دول������ة  وزي������ر  ال�����ب�����واردي 
جريي  معايل  ام�س  �شباح  الدفاع 
براونلي وزير الدفاع النيوزيلندي 
وال����وف����د امل����راف����ق ل���ه ال�����ذي ي���زور 

البالد حاليا.
ومت خالل اللقاء بحث �شبل تعزيز 
بني  امل�شرتكة  الثنائية  العالقات 
املجاالت  يف  ونيوزيلندا  االإم����ارات 
باالإ�شافة  والع�شكرية  الدفاعية 
اإىل تبادل وجهات النظر حول اآخر 
الراهنة  وال��ت��ط��ورات  امل�شتجدات 
والدويل  االإقليمي  امل�شتويني  على 
وب���ح���ث ع����دد م���ن ال��ق�����ش��اي��ا ذات 

االهتمام امل�شرتك.
ح�شر اللقاء عدد من كبار �شباط 

وم�شوؤويل وزارة الدفاع .

•• ال�صارقة -وام:

اآل مكتوم ويل  ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد  قدم �شمو 
عهد دبي واجب العزاء يف فقيد الوطن ال�شهيد البطل زكريا 
اأدائه  اأث��ن��اء  رب��ه  عند  �شهيدا  ارت��ق��ى  ال��ذي  ال��زع��اب��ي  �شليمان 
واجبه القومي والوطني واالإن�شاين يف اليمن ال�شقيق �شمن 
�شفوف قواتنا امل�شلحة البا�شلة امل�شاركة يف التحالف العربي 
الإعادة االأمل لل�شعب اليمني . وقد اأعرب �شموه خالل زيارته 
�شادق  عن  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  كلباء  مدينة  يف  العزاء  جمل�س 

تبارك  اخلالق  راجيا  ال�شهيد  وذوي  الأ���ش��رة  وموا�شاته  عزائه 
جنات  وي�شكنه  ومغفرته  رحمته  ب��وا���ش��ع  يتغمده  اأن  وت��ع��اىل 
النعيم واأن يلهم اأهله وذويه جميل ال�شرب وح�شن العزاء . واأكد 
�شرف  ال�شهادة  اأن  ال�شهيد  واأ�شقاء  والد  موا�شاته  اأثناء  �شموه 
عظيم ملن ينالها وعز اأميا عز الأهله وحمبيه وللوطن خا�شة 
اإخ��وان��ه املظلومني  الظلم عن  ك��ان يدافع عن احل��ق ورف��ع  اإذا 
وي�شحي من اأجل اأن يبقى الوطن عزيزا منيعا م�شيجا باالأمن 
واال�شتقرار وال�شيادة وبناء امل�شتقبل الأجياله رحم اهلل �شهداء 

دولتنا العزيزة رحمة وا�شعة - اإنا هلل واإنا اإليه راجعون .

حمدان بن حممد يقدم واجب العزاء يف 
�سهيد الوطن زكريا �سليمان الزعابي

•• دبي -وام:

اأكدت حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي �شمو 
اأن  اخليول  االأم��رية هيا بنت احل�شني 
فعلى  ال����ق����دم  م���ن���ذ  ال����ع����رب  ح���ي���اة  يف 
�شهواتها بنيت احل�شارات وا�شتئنا�شها 
دورا  ول��ع��ب  ج��ذري��ا  تغيريا  عاملنا  غ��ري 
ج��وه��ري��ا يف ر���ش��م م��ع��امل ال�����دول كما 

نعرفها اليوم.
حيوان  الأي  ي��ك��ن  مل  اأن�����ه  واأ����ش���اف���ت 
اآخ����ر م��ث��ل ه���ذا ال��ت��اأث��ري ع��ل��ى الواقع 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي وع��ل��ى مفهوم   - اجل���غ���رايف 
ال�شرعة فقد وفرت اخليل و�شائل نقل 
قوية و�شريعة يف حني كان اخليل رمزا 
للمكانة املرموقة ملن ي�شتطيع امتالكه 

والعناية به.
وقالت �شموها يف مقال لها حتت عنوان 
تاريخ �شباقات اخليول .. اإنه يف ال� 25 
من �شهر مار�س اجلاري �شتحتفي دبي 
الأحد  با�شت�شافتها  باأ�شره  ال��ع��امل  م��ع 
اأهم االأحداث يف عامل �شباقات اخليول 
اأال وهو كاأ�س دبي العاملي ل�شباق اخليل 
�شنويا  وال���ذي يحظى   22 ال���  ب��دورت��ه 
مب�����ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة م���ن اأف�����ش��ل اخليول 
للتناف�س  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  م��ن خم��ت��ل��ف 
على اأر�س دولة االإمارات التي ا�شتهرت 
التاريخ برتاثها الغني وتقاليدها  عرب 

العريقة يف هذا امليدان.
ي�شتقطب  احل����دث  ه���ذا  اأن  وا���ش��اف��ت 
اخليول  ع�����ش��اق  م���ن  االآالف  اه���ت���م���ام 
وري��ا���ش��ات��ه��ا ال���ذي���ن ي��ح��ر���ش��ون على 
داخل  م��ن  فعالياته  ومتابعة  ح�شوره 
الكثريين  اأن  اإال  وخ���ارج���ه���ا  ال���دول���ة 
اأي�شا رمبا يتطلعون ملعرفة املزيد حول 

ب�شيطة  فمعلومات  اخل��ي��ول  ���ش��ب��اق��ات 
من �شاأنها اأن ت�شيف اأبعادا جديدة اإىل 

جتربتهم مع ال�شباق.
تكون لدى  م��ا  اأن��ه غالبا  اإىل  واأ���ش��ارت 
ال��ب��ع�����س اأ���ش��ئ��ل��ة ب�����ش��ي��ط��ة ت��ب��ح��ث عن 
اإجابات قد ال تتوفر يف الكتب والتقارير 
ال���ت���ي غ���ال���ب���ا م����ا تركز  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
ع��ل��ى االأ����ش���ول وال��ن��ظ��ري��ات اأك����رث من 
الريا�شة  هذه  ماهية  ب�شرح  اهتمامها 
اأن  اأردت  ل��ذل��ك  للمبتدئني..  ال��رائ��ع��ة 
اأ�شارككم بع�س اأفكاري عرب �شل�شلة من 
املقاالت اعتبارا من اليوم وحتى تاريخ 
انعقاد كاأ�س دبي العاملي اأمال يف تو�شيح 
جوانب هامة لهذه الريا�شة واأ�شرارها 

ل�شريحة اأكرب من املهتمني.
اخليل  ركبوا  من  اأوائ���ل  اأن  واأو�شحت   
�شبه  �شكان  االأرج���ح  العامل هم على  يف 
قبل  الو�شطى  واآ�شيا  العربية  اجلزيرة 
اأطلقوا  ح��ي��ث  ���ش��ن��ة   5500 ح�����وايل 
جذوتها  تخب  مل  عاملية  ث���ورة  ���ش��رارة 
ق���ط ف��ق��د ك���ان ال���ش��ت��ئ��ن��ا���س اخل���ي���ول - 
ح��ت��ى ت��األ��ف االإن�����ش��ان - االأث����ر العميق 
احل�شارات  بنيت  اإذ  الب�شر  تاريخ  على 
�شواء من خالل حرثها  على �شهواتها 
والعربات  لالأحمال  جرها  اأو  للحقول 
املعارك  �شاحات  اإىل  للجنود  حملها  اأو 
وتوقفت نتائج كثري من احل��روب على 
امل��ح��ارب��ني على �شهوات  ه���وؤالء  م��ه��ارة 
مناطق  اك��ت�����ش��ح��وا  ال����ذي����ن  خ��ي��ول��ه��م 

�شا�شعة من العامل.
اخليول  م��ك��ن��ت  اخل����ي����ول  اإن  وق����ال����ت 
طويلة  مل�����ش��اف��ات  ال�شفر  م��ن  االإن�����ش��ان 
بذلك  ف��احت��ة  ن�شبيا  م��ري��ح��ة  ب�����ش��ورة 
واآفاقا  ل��ل��ت��ج��ارة  ال��ف��ر���س  م��زي��دا م��ن 

اأخرى مل تطرق من قبل.
غري  اخليل  ا�شتئنا�س  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

عاملنا تغيريا جذريا ولعب دورا جوهريا 
نعرفها  ك��م��ا  ال������دول  م���ع���امل  ر����ش���م  يف 
اآخ���ر مثل  ال��ي��وم ومل يكن الأي ح��ي��وان 
ه��ذا ال��ت��اأث��ري على ال��واق��ع اجل��غ��رايف - 
ال�شيا�شي وكذلك على مفهوم ال�شرعة 
ف��ق��د وف���رت اخل��ي��ل و���ش��ائ��ل ن��ق��ل قوية 
و�شريعة يف حني كان اخليل اأي�شا رمزا 
للمكانة املرموقة ملن ي�شتطيع امتالكه 

والعناية به.
واأ����ش���اف���ت ل��ي�����س ه��ن��اك م���ا ي��دع��و اإىل 
االع��ت��ق��اد ب����اأن ط��ب��ي��ع��ة ال��ب�����ش��ر تغريت 
هي  فما  ال�شنني  اآالف  م��ر  على  ك��ث��ريا 
كل  يتباهى  رج��ل��ني  ال��ت��ق��اء  م�شاألة  اإال 
اأي  ليثبتا  ي�شتبقان  لبثا  ف��م��ا  بخيله 

منهما اأ�شرع.
اخليول  ����ش���ب���اق  اأن  ���ش��م��وه��ا  وذك�������رت 
على  ح��ك��را  يكن  مل  املختلفة  باأ�شكاله 
جميع  اإن  ب��ل  بعينها  ح�����ش��ارة  اأو  جيل 
مدى  على  تقريبا  الكربى  احل�شارات 
م���ا من  ���ش��ك��ال  ع���رف���ت  ال�����ش��ن��ني  اآالف 
ال�����ش��ب��اق ف��ق��د ع���رف���ه قدامى  اأ����ش���ك���ال 
وال�شوريني  وال��ب��اب��ل��ي��ني  ال��ي��ون��ان��ي��ني 
وامل�شريني ولعل معظم اأ�شكال ال�شباق 
االأ�شل  يف  تعود  ال��ع��امل  ح��ول  املعروفة 
الغر�س  ك���ان  م��رجت��ل��ة  م��ن��اف�����ش��ات  اإىل 
االأ�شرع..  ه��و  م��ن  خ��ي��ل  م��ع��رف��ة  منها 
ف��ق��د اك��ت�����ش��ب��ت امل���ط���اردة اخل��ط��رة بني 
عربات ال�شباق التي كانت تعترب اآنذاك 
وا�شعة  �شعبية  ال�شباق  �شيارات  مبثابة 
ل���دى االإغ���ري���ق وال���روم���ان وك��ذل��ك يف 

االإمرباطورية البيزنطية اأي�شا.
اإىل فن  �شباق اخليل تطور  اأن  وتابعت 
هام اأيام الرومان و�شكل م�شدرا رئي�شيا 
م��ن م�����ش��ادر ال��رتف��ي��ه ل���دى اجلمهور 
وم��ث��ل��ت م��ن��اف�����ش��ات رك����وب اخل��ي��ل اأحد 
مكونات االألعاب االأوملبية القدمية كما 

هاما  دورا  اخليل  رك��وب  ري��ا���ش��ات  اأدت 
املحاربني  مت��ك��ني  يف  مت��ث��ل  م����زدوج����ا 
م��ن ال��ت��درب واالرت���ق���اء مب��ه��ارات��ه��م يف 

جماالت الفرو�شية الأغرا�س احلرب.
اأيامنا  يف  اخل���ي���ل  ����ش���ب���اق  اإن  وق����ال����ت 
واأكرث  �شتى  م��ظ��اه��ر  يتخذ  امل��ع��ا���ش��رة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اهتمام  يثري  ما 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
دبي رعاه اهلل فئتان منها وهما �شباقات 

القدرة وال�شرعة امل�شمار .
يدل  كما  ال��ق��درة  �شباق  اأن  واأو���ش��ح��ت 
على  ال��ق��درة  مل��دى  اختبار  ا�شمه  عليه 
وال�شمود  وال�����ش��رب  واجل��ل��د  ال��ت��ح��م��ل 
وفار�شه  اخليل  الأن  البدنية  واللياقة 
ت�شل   – كبرية  م�شافات  فيه  يقطعان 
�شباقات  وت���ن�������ش���ج���م  م���ي���ل  م���ئ���ة  اإىل 
ثوروبريد  االأ���ش��ي��ل��ة  املهجنة  اخل��ي��ول 
بها  تتميز  التي  القوة  متاما مع نقطة 
ونحن  ال�شرعة  وهي  اأال  ال�شاللة  هذه 
ب�شباقات  نخت�س  االإم������ارات  دول����ة  يف 
ال��ع��رب��ي��ة اخليول  ل��ل��خ��ي��ول  امل�����ش��ام��ري 

املهجنة االأ�شيلة ثوروبريد .
العربي  اخل��ي��ل  ���ش��الل��ة  اأن  واأ����ش���اف���ت 
�شبقت  التي  احلقبة  منذ  دربنا  رفيقة 
بعثة ر�شول اهلل حممد �شلى اهلل عليه 
و���ش��ل��م.. وم��ا اأك���رث االأح���ادي���ث النبوية 
تراثنا  يف  امل��اأث��ورة  واالأق����وال  ال�شريفة 
التي متنح اخليل العربي مكانة رفيعة 

يف جمتمعنا.
اخليل  �شباقات  اأ�شول  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
تعود   - ال��ت��ع��ب��ري  ج���از  اإن   - احل��دي��ث��ة 
امليالدي   12 ال�����  ال���ق���رن  ق���راب���ة  اإىل 
االإجنليز  ال��ف��ر���ش��ان  ا���ش��ط��ح��ب  ح���ني 
م��ع��ه��م ب��ع�����س اخل���ي���ول ال��ع��رب��ي��ة اإىل 
ع��ائ��دون من احلمالت  وه��م  بريطانيا 

املميزة  �شماتها  ك��ان��ت  فقد  ال�شليبية 
اخليول  مع  مزاوجتها  ومت��ت  وا�شحة 
االإجنليزية لتح�شني الن�شل فقد كانت 
عن  يبحثون  واالأ�شراف  النبالء  طبقة 
ا�شتعداد  على  منهم  كل  وك��ان  ال�شرعة 
ل���ل���ره���ان ع��ل��ى ك����ون خ��ي��ل��ه اأ�����ش����رع من 
�شباق اخليل  اأن  اأقرانه. وذك��رت  خيول 
مع  احرتافية  ريا�شة  اإىل  يتطور  ب��داأ 
اأ�شبحت  عندما   17 ال���  ال��ق��رن  مطلع 
مناف�شات ال�شباق تنظم على اأ�شا�س فئة 
املراهنة  لهم  يحق  ال��ذي��ن  امل�شاهدين 
جوائز  هناك  واأ�شبحت  النتيجة  على 
اخليول  تنا�شل  عملية  وحتولت  مالية 
و�شناعة  م�شروع  منها  االأ�شرع  واقتناء 
اإىل  اأرب��اح��ا.  ولفتت  ت��در  اأن  �شاأنها  من 
االحرتافية  امل���ع���اي���ري  ظ���ه���ور  ت���زام���ن 
اخليول  �شاللة  ن�شاأة  ب��داي��ات  مع  ه��ذه 
املهجنة االأ�شيلة ثوروبريد ويعود ن�شب 
يف  ت�شارك  التي  الثوروبريد  خيول  كل 
اإىل واح���د ع��ل��ى االأقل  ال��ي��وم  ���ش��ب��اق��ات 
من ثالثة فحول من اخليول العربية 
االأ�شيلة التي ا�شطحبت من ال�شحراء 
العربية اإىل بريطانيا والتي تعد اأ�شل 
ال�شاللة فقد تركت هذه اخليول  هذه 
الثالثة وهي جودولفني العربي و داريل 
العربي و برييل تورك – والتي �شميت 
على اأ�شماء مالكها االإجنليز – ب�شمة 
ال متحى على هذه ال�شاللة. وتابعت اأن 
املهور امل�شتولدة من هذه الفحول كانت 
ال��ث��وروب��ري��د وقد  ���ش��الل��ة  اأج��ي��ال  اأول 
�شباق  م�شاريع  من  اثنني  على  اأطلقت 
اخليول العاملية التابعة ل�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم على 
املرموقة  الفحول  تلك  من  اثنني  ا�شم 
و  لل�شباق  ج��ودل��ف��ني  ا�شطبالت  وه��م��ا 

م�شروع داريل لرتبية اخليول .

وقالت �شمو االأم��رية هيا بنت احل�شني 
اإنه مل يخطر ببال اأحد من رواد �شباق 
اخليول االأوائ��ل من االإجنليز اأن ت�شل 
اإليه  و���ش��ل��ت  م���ا  اإىل  ال��ري��ا���ش��ة  ه����ذه 
من  كاملة  دورة  الريا�شة  ه��ذه  ودارت 
اإىل  خالل خيول ال�شباق االأوىل لتعود 

موطنها االأ�شلي يف ال�شحراء.
���ش��ب��اق اخليول  اأن  اأن���ه رمب���ا  واأ���ش��اف��ت 
دولة  يف  ث��وروب��ري��د  االأ���ش��ي��ل��ة  املهجنة 
االإمارات ال يزال يف مرحلة مبكرة من 
مع  لكننا  العاملية  املعايري  وف��ق  ع��م��ره 
هذا  يف  كبريا  �شوطا  قطعنا  فقد  ذل��ك 
ال�شباقات  ه��ذه  اأن  �شحيح  امل�����ش��م��ار.. 
ن�شاأت بداية يف مطلع القرن ال� 17 يف 
حتى  دب��ي  يف  ت��ب��داأ  مل  لكنها  بريطانيا 
م�شمار  ا�شت�شاف  ح��ني   1981 ع���ام 
ل��ق��اء ج��رت خالله  اأول  اجل��م��ال  �شباق 
اأول  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت  ���ش��ب��اق��ات.  ث��الث��ة 
الغر�س  ل��ه��ذا  خ�ش�س  �شباق  م�شمار 
م�����ش��م��ار ند  1992 وه����و  ع����ام  ���ش��ي��د 
ب��اأرب��ع ���ش��ن��وات فقط  ال�شبا وب��ع��د ذل��ك 
كاأ�س  م��ن  االفتتاحية  ال����دورة  اأق��ي��م��ت 
دبي العاملي لي�شبح يوم اجلائزة االأكرث 

���ش��ب��اق��ات اخل��ي��ل يف العامل  ج��اذب��ي��ة يف 
كل  م���ن  ال������زوار  ���ش��ب��اق��ات��ه  م�شتقطبة 
�شالالت  اأرق���ى  مل�شاهدة  و���ش��وب  ح��دب 
الفوز  على  تتناف�س  الثوروبريد  خيول 
اأن م�شمار ميدان الذي  بقوة. وتابعت 
اأكمل االآن من العمر �شبع �شنوات جاء 
العامل  لل�شباق يف  اأكرب م�شمار  ليكون 
مل�شافة  الرئي�شية  من�شته  متتد  حيث 
لتطور  رم���زا  لي�شبح  امل��ي��ل  على  ت��زي��د 
�شباقات اخليول يف دولة االإمارات ودبي 
واأحد املكونات التي جت�شد روؤية �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اخلا�شة 

ل�شباق اخليل يف منطقتنا.
رافق  ب��اخل��ي��ول  ال�شغف  ه��ذا  اإن  ق��ال��ت 
����ش���م���وه ط������وال ح���ي���ات���ه وع������رف بحبه 
التي  والتحديات  اخليل  �شباق  لتاريخ 
النجاح  طريق  يف  عليها  التغلب  ميكنه 
وت��ن��ت��اب ���ش��م��وه ال��ف��رح��ة ال��ك��ب��رية عند 
م�����ش��اه��دة اخل��ي��ول وه���ي ت��ع��دو ك��م��ا اأن 
����ش���ورة م�����درج م�����ش��م��ار م���ي���دان وهو 
كرنفال  مل�����ش��اه��دة  ب��اجل��م��ه��ور  مم��ت��ل��ئ 
كاأ�س دبي العاملي مينحه �شعورا بالفخر 
واالعتزاز بهذا االإجناز الذي ياأتي بني 

�شواهد عديدة على قدرة دولة االإمارات 
ملواجهة  دب��ي  واإم����ارة  املتحدة  العربية 
اإىل  �شموها  واأ����ش���ارت  ال��ت��ح��دي��ات.  ك��ل 
دولتنا ال  ال�شباق يف  اأن من��وذج �شناعة 
الغربي من حيث  النموذج  يتطابق مع 
يف  تعتمد  ال��غ��رب  يف  لكونها  ال��ع��ائ��دات 
التي  املراهنات  ن�شبة من متويلها على 
ال ت�شمح بها دولة االإمارات وهو ما قد 
يفاجئ البع�س من اأ�شدقائنا االأجانب 
ثقافتنا  بطبيعة  ملمني  غ��ري  لكونهم 
العربية وتعاليم ديننا االإ�شالمي الذي 
ال يجيز املراهنات يف حني يبقى الرتكيز 
على ال�شباق ك�شكل من اأ�شكال التناف�س 
املهتمني  �شغف  يالقي  الذي  الريا�شي 
مقالها  ���ش��م��وه��ا  واخ��ت��ت��م��ت  ب��اخل��ي��ل. 
ب��ق��ول��ه��ا ن��ح��ن يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف جند 
والرتاثي  الثقايف  ارتباطنا  يف  متعتنا 
للتاريخ  واح���رتام���ن���ا  امل���خ���ل���وق  ب���ه���ذا 
ومعرفتنا  اخل���ي���ول  ل�����ش��ب��اق  ال��ط��وي��ل 
ال��ع��م��ي��ق��ة ب��ه ويف امل�����ش��ت��وى االح����رتايف 
املبهر  واالأداء  التدريب  لفريق  الرفيع 
اأر�س  على  االأداء  مهيبة  اخليول  لهذه 

امل�شمار .

االأمرية هيا بنت احل�سني: احل�سارات بنيت على �سهوات اخليول

البواردي ووزير الدفاع النيوزيلندي يبحثان التعاون امل�سرتك

رئي�س اأركان القوات امل�سلحة يبحث التعاون الع�سكري مع قائد قوات الدفاع النيوزيلندي 

اإ�سادة بتوجيهات القيادة الر�سيدة بجعل ال�سعادة منهج حياة

اأم��ل القبي�س���ي: قي���ادة االإم���ارات جعل���ت 
ال�سع���ادة عنوان���ا ل�سعبه���ا 

نورة الكعبي : ال�سعادة جزء اليتجزاأ من 
توجهات قيادتنا الر�سيدة 

•• اأبوظبي-وام:

املكلف  التنفيذي  الرئي�س  �شعيد  عبداحلميد  اأك��د 
للكيان امل�����ش��ريف اجل��دي��د ال��ن��اجت ع��ن ان��دم��اج بنك 
دولة  اأن  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك  االأول  اخل��ل��ي��ج 
ت�شعي  الر�شيدة  قيادتها  من  وبتوجيهات  االإم���ارات 
جميع  يف  حياتيا  منهجا  ال�شعادة  جعل  اإىل  دائ��م��ا 

القطاعات و�شتى املجاالت.
ونوه �شعيد يف كلمة له مبنا�شبة يوم ال�شعادة العاملي 
اإىل ا�شتحداث الدولة موؤخرا وزارة لل�شعادة تهدف 
ودعوة  للجميع،  ال�شعادة  حتقيق  اإىل  خاللها  م��ن 

االإمارات  روؤي��ة  دع��م  اإىل  االأف���راد وخمتلف اجلهات 
يف اإيجاد جمتمع اإيجابي و�شعيد كل من واقع دوره 
ومكانته االأمر الذي ي�شكل م�شدر اإلهام ودافعا لبذل 
اأق�شى اجلهود يف �شبيل امل�شي قدما الإجناح م�شروع 
ال�����ش��ع��ادة، وذل����ك ع��رب ت��ق��دمي خ��دم��ات ومنتجات 
وترتقي  االأف����راد  رف��اه��ي��ة  ت��ع��زز  مبتكرة  م�شرفية 
اأي�شا  �شن�شاهم بدورنا   : وامل�شاريع. وقال  باالأعمال 
ال�شعادة وحتقيق موؤ�شرات قيا�شية فيها  يف �شناعة 
على م�شتوى العامل، وذلك يف ظل تنامي االهتمام 
وازدياد التناف�شية يف هذا امل�شمار بني كربى الدول 
واأكرثها تقدما.. وانطالقا من اإمياننا باأن ال�شعادة 

لي�شت عن�شرا مكمال يف حياة االأف��راد بل هي جزء 
امل�شريف  الكيان  خ��الل  من  �شن�شعى  منها  يتجزاأ  ال 
اجل��دي��د اإىل رف���د امل��ج��ت��م��ع ب���امل���ب���ادرات ال��ت��ي تعزز 
ال�شعادة ورغد العي�س. واأ�شاف : نحن على م�شارف 
االنتهاء من عملية االندماج بني بنك اخلليج االأول 
وبنك اأبوظبي الوطني والتي �شينتج عنها اأحد اأكرب 
البنوك يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا 
اقت�شاد  تعزيز  يف  حم��وري  ب��دور  بالقيام  نتعهد   ..
الدولة وتنمية القطاع املايل اآخذين بعني االعتبار 
التاأثري املبا�شر لذلك على م�شتوى رفاهية االأفراد 

و�شعادتهم .

•• اأبوظبي -وام:

اأم��ل ع��ب��داهلل القبي�شي  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت معايل 
مفهوم  اأن  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  رئي�شة 
�شاحب  روؤي��ة  يف  �شوره  باأبهى  يتجلي  ال�شعادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اأولوية  املواطن  �شعادة  اأن  الدولة حفظه اهلل يف 
ق�شوى وهدف م�شتدام وتوجيهات اأخيه �شاحب 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
اأ���ش��ح��اب ال�شمو  امل�����ش��ل��ح��ة واإخ���وان���ه���م  ل��ل��ق��وات 
ال�شيا�شات والربامج  اأن كافة  حكام االإم��ارات يف 
واخلدمات احلكومية ال بد اأن ت�شهم يف �شناعة 
املنا�شبة  البيئة  وتهيئة  و�شعيد  اإيجابي  جمتمع 
ل�����ش��ع��ادة االأف�����راد واالأ����ش���ر وامل��وظ��ف��ني وتر�شيخ 

االإيجابية كقيمة اأ�شا�شية يف جمتمع االإمارات .
ال�شعادة  ي��وم  مبنا�شبة  كلمة  يف  معاليها  وقالت 
الع�شرين من مار�س من  ي�شادف  ال��ذي  العاملي 
تدخر جهدا  الر�شيدة مل  القيادة  اإن   .. عام  كل 
خمتلف  على  دعائمها  واإر���ش��اء  ال�شعادة  ن�شر  يف 
االأ�شعدة وامل�شتويات وا�شعة ن�شب اأعينها �شعادة 
�شعبها ورفاهيته حتي اأ�شبحنا من اأ�شعد �شعوب 

العامل .
واحلكومة  احلكيمة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  اأن  واأك����دت 
وروؤيتهم  هدفهم  االحت���ادي  الوطني  واملجل�س 
واح���دة وه��ي اإ���ش��ع��اد �شعب االإم�����ارات الف��ت��ة اإىل 
القيم  تعزيز  عامليا يف  ال��ري��ادة  لها  االإم���ارات  اأن 
االإي��ج��اب��ي��ة ون�����ش��ر روح ال��ت��ف��اوؤل وال�����ش��ع��ادة بني 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وال��زائ��ري��ن م��ن خمتلف 
ب��اأن الربنامج الوطني  ال��ع��امل . ون��وه��ت  اأن��ح��اء 
ي�شكل  االإم����ارات  دول���ة  يف  واالإي��ج��اب��ي��ة  لل�شعادة 
خ��ارط��ة ط��ري��ق ت�����ش��ان��د اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
تطوير براجمها وم�شاريعها مبا يلبي توجيهات 

وروؤى قيادتنا الر�شيدة .
وقالت اإن االإمارات ت�شتعر�س يف اليوم العاملي ما 
متتلكه من مقومات عززت من مكانتها كوجهة 
عاملية لل�شعادة واالإيجابية .. موؤكدة اأن اأن دولة 
اأولوياتها  راأ���س  على  ال�شعادة  و�شعت  االإم���ارات 
فجعلتها عنوانا ل�شعبها وقدمت منوذجا خمتلفا 

يف طبيعته وتطلعاته اإىل امل�شتقبل .
القبي�شي باعتماد  اأمل  الدكتورة  واأ�شادت معايل 
جم��ل�����س ال�������وزراء م���وؤخ���را اإط������الق ح���زم���ة من 
امل���ب���ادرات ل��الإي��ج��اب��ي��ة وال�����ش��ع��ادة امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة يف 
لل�شعادة  الوطني  وامليثاق  االحت��ادي��ة  احلكومة 
ال��ت��زام حكومة  على  ين�س  وال���ذي  واالإي��ج��اب��ي��ة 
���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا العليا  دول�����ة االإم��������ارات م���ن خ����الل 

اجلهات  جميع  وخ��دم��ات  وم�����ش��اري��ع  وخططها 
ل�شعادة  املنا�شبة  البيئة  تهيئة  على  احلكومية 
االإيجابية  وتر�شيخ  واملجتمع  واالأ����ش���رة  ال��ف��رد 

كقيمة اأ�شا�شية داخل املجتمع .
واأك������دت م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم�����ل ال��ق��ب��ي�����ش��ي اأن 
مقومات  ت��وف��ري  ا�شتطاعت  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة ل��ك��اف��ة اأب���ن���اء ال���وط���ن و�شعت 
على  يعي�س  م��ن  لكل  ال�شعادة  لتحقيق  ج��اه��دة 
اأر�شه حيث حققت وما زالت اإجنازات عديدة يف 
جماالت االقت�شاد والتعليم وال�شحة والرتفيه 

ودعم ال�شباب وا�شت�شراف امل�شتقبل .
ون��وه��ت ب���اأن االإم������ارات ت�����ش��درت ع��رب��ي��ا قائمة 
موؤ�شر ال�شعادة العاملي لعامني متتاليني 2014 
ترتبط  ال�شعادة ال  اأن معايري  موؤكدة  و2015 
بالرثوة ولكنها كما قرر �شعب االإمارات ترتبط 
قيم  وت��ر���ش��ي��خ  احل��ك��وم��ي  االأداء  ع���ن  ب��ال��ر���ش��ا 

التفاهم والتقدم واالزدهار يف املجتمع .
واختتمت معايل الدكتورة اأمل القبي�شي كلمتها 
اأن االإم�����ارات قطعت ���ش��وط��ا ط��وي��ال يف  م��وؤك��دة 
لل�شعادة  وزارة  ا���ش��ت��ح��داث  ق��ب��ل  �شعبها  اإ���ش��ع��اد 
باأعوام طويلة حيث اأطلقت ا�شرتاتيجية التنمية 
لتكون نهجا   2030 لعام  االقت�شادية  والروؤية 
ال����وزارات واجل��ه��ات االحت��ادي��ة للعمل على  لكل 

اإ�شعاد ال�شعب وراحته يف جميع املجاالت .

•• اأبوظبي-وام:

حممد  حمد  ال��رك��ن  الفريق  ا�شتقبل 
القوات  اأرك����ان  رئي�س  الرميثي  ث��اين 
العامة  ب���ال���ق���ي���ادة  مب��ك��ت��ب��ه  امل�����ش��ل��ح��ة 
للقوات امل�شلحة ام�س الفريق تيموثي 
كيتينغ قائد قوات الدفاع النيوزيلندي 
والوفد املرافق الذي يزور البالد حاليا 
. وا�شتعر�س اجلانبان خالل اللقاء .. 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ب��ني دول���ة االإم���ارات 
واملتعلقة  ونيوزلندا  املتحدة  العربية 
بال�شوؤون الع�شكرية والدفاعية وتبادل 
اخلربات والزيارات والتن�شيق امل�شرتك 
وجوانب تفعيلها وتطويرها مبا يخدم 
امل�شالح امل�شرتكة للبلدين ال�شديقني 
بجانب بحث عدد من املو�شوعات ذات 

االهتمام امل�شرتك .

مناظرة بني الكليات الطبية يف جامعة ال�سارقة
•• ال�صارقة -وام:

عقدت جمموعة زمالء التوعية ال�شحية بجامعة ال�شارقة واملرخ�شة من قبل اليوني�شف 
اأول مناظرة بني الكليات الطبية يف مبنى كلية ال�شيدلة والعلوم ال�شحية بح�شور الدكتور 
مو�شوعني  يف  باملناق�شة  االأوىل  اجلولة  ب��داأت   . الطالب  ���ش��وؤون  عميد  دراب�شة  حممود 
املناعة؟  امل�شابني بفريو�س نق�س  اإقالة املوظفني  اأحدهما هل يحق لل�شركات  خمتلفني 
واالأخر هل يجب على احلكومات فر�س و�شم مرئي على جميع امل�شابني بفريو�س نق�س 
ناق�س كل من   . النهائية  املجتمع؟ ويف اجلولة  انت�شاره يف  دون  للحلول  املكت�شب  املناعة 
فريقي كلية الطب وكلية طب االأ�شنان عن هل تنبغي اأن تكون اأولويتنا متويل البحوث 
اأو حمالت التوعية املتعلقة بفريو�س نق�س املناعة املكت�شب؟ . وقد فاز فريق كلية الطب 

باملركز االأول وتبعه فريق كلية طب االأ�شنان باملركز الثاين .

•• اأبوظبي -وام: 

ق��ال��ت م��ع��ايل ن���ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزيرة 
اإن  ال��دول��ة ل�����ش��وؤون املجل�س ال��وط��ن��ي االحت����ادي 
نهجا  اأ�شبح  جمتمعنا  يف  ال�شعادة  اأ�شباب  تعزيز 
الر�شيدة  قيادتنا  توجهات  من  يتجزاأ  ال  وج��زءاً 

وا�شرتاتيجيات العمل احلكومي .
لل�شعادة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  معاليها  واأك��دت 
اأن ال�شعادة واالإيجابية يف دولة االإمارات مل تعد 
رفاهية بل اأ�شبحت هدفا اأ�شا�شيا ت�شعى احلكومة 
اإىل زرعه يف قلوب جميع اأبناء الوطن .. فيما اأن 
ال��ق��ي��ادة ب��ال��دول��ة م��ن خ��الل ع��ط��اءات��ه��ا ال��ت��ي ال 

حتد بحدود تر�شخ ال�شعادة كنهج وا�شح واأ�شلوب 
االإماراتي.  املجتمع  اأف��راد  جميع  بها  ينعم  حياة 
تر�شيخ  على  قيادتنا  ح��ر���س  �شمن   : واأ���ش��اف��ت 
ال�شعادة يف املجتمع االإماراتي ياأتي كتاب �شاحب 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
رعاه اهلل تاأمالت يف ال�شعادة واالإيجابية الفريد 
واملبتكر يف طرحه لي�شكل نهجا حقيقيا لرت�شيخ 
ال�شعادة يف املجتمع، كما اأنه مبعلوماته ومفرداته 
املبتكرة اأ�شبح مرجعا لكل فرد لتحويل ال�شعادة 
اإىل طاقة حقيقية  اأفكار  واالإيجابية من جمرد 
اإىل  . ولفتت  املجتمع  بقدراته خلدمة  لالرتقاء 

اأن قيادة دولة االإمارات وبروؤيتها ال�شديدة تعمل 
من  وت��ع��رب  االأم���ل  متتلك  اأج��ي��ال  تاأ�شي�س  على 
خالله اإىل عامل ال�شعادة واالإيجابية الذي ي�شكل 
بيئة فاعلة خللق الفر�س وحتويل التحديات اإىل 
دوافع وطاقات لالإبداع واالبتكار. و�شكر معاليها 
قيادة دولة االإمارات الر�شيدة على ما تقدمه كل 
يوم من مبادرات ت�شهم يف تر�شيخ مفهوم ال�شعادة 
بني اأبناء املجتمع االإماراتي وجميع املقيمني على 
اأر�س وطننا الغايل ولريتفع معها ا�شم االإمارات 
التي  املتقدمة  ال���دول  م�شاف  يف  ولتكون  عاليا 
اأ�شا�شيا  هدفا  �شعبها  وازده��ار  �شعادة  من  جعلت 

واأجندة وطنية تعمل على اأ�شا�شها.
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عربي ودويل

بيان  ت�شمنه  م��ا  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ا�شتنكر 
حلقوق  امل��ت��ح��دة  االأمم  جمل�س  اأم���ام  ال�شوي�شري  االحت���اد  م��ن��دوب 
ب�شاأن  ومغالطات  اتهامات  من   �� اجل��اري  مار�س   14 ي��وم   �� االإن�شان 

حالة حقوق االإن�شان يف مملكة البحرين.
وقال معايل الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين اأمني عام جمل�س 
التعاون � يف بيانه الليلة قبل املا�شية �� اإن دول جمل�س التعاون ترف�س 
ال�شوي�شري  البيان  ت�شمنها  التي  واالدع���اءات  املزاعم  قاطعا  رف�شا 
يف  االإن�شان  حقوق  وتعزيز  حلماية  البحرين  جهود  تتجاهل  التي 
اململكة .. موؤكدا اأن البحرين تبذل جهودا حثيثة وم�شهودة ل�شيانة 
مع  يتما�شى  ال��دول��ي��ة ومب��ا  املعايري  وف��ق  االإن�����ش��ان  ح��ق��وق  وحماية 

القوانني الوطنية النافذة.
كما اأكد الدكتور الزياين تطلع دول املجل�س اإىل اأن تراجع احلكومة 
�شد  امل��ت��وا���ش��ل  وجتنيها  امل�����ش��األ��ة  ه��ذه  جت��اه  موقفها  ال�شوي�شرية 
اإىل  امل��ت��ح��دة حل��ق��وق االإن�����ش��ان وت��دع��وه��ا  امل��ن��ام��ة يف جمل�س االأمم 
امل�شادر  م��ن  االإن�����ش��ان  بحقوق  اخلا�شة  املعلومات  ا�شتقاء  ���ش��رورة 
اإن  اأجندات خا�شة. وقال  ذات  املوثوقة ولي�س من م�شادر م�شبوهة 
هذه املواقف املرفو�شة من دول املجل�س ال ت�شاعد على م�شاعي دول 
املجل�س و�شوي�شرا لتعزيز وتنمية العالقات امل�شرتكة بني اجلانبني.

ال�شمالية اختبارا ملحرك مت تطويره حديثا يف موقعها  اأجرت كوريا 
توجنت�شاجن-ري الإطالق ال�شواريخ وو�شف الزعيم الكوري ال�شمايل 
ل�شناعة  جديد”  “ميالد  باأنها  الناجحة  التجربة  اأون  ج��وجن  كيم 
االإعالم  و�شائل  ذك��رت  ح�شبما  وذل��ك  ال�شمالية  كوريا  يف  ال�شواريخ 
الر�شمية يف البالد. وقالت وكالة االأنباء الكورية ال�شمالية اإن املحرك 
اأقمار �شناعية من  اإط��الق  القدرة على  البالد على حتقيق  �شي�شاعد 
الفئة العاملية م�شرية اإىل اأن من املحتمل اأن هذا االختبار اأجرى على 
نوع جديد من حمركات ال�شواريخ البعيدة املدى. وتعهدت الواليات 
نهجا  تتخذ  ال�شمالية  كوريا  العمل معا جلعل  على  وال�شني  املتحدة 
وزير اخلارجية  التقاء  بعد  لالأ�شلحة  براجمها  وتتخلى عن  خمتلفا 

االأمريكي ريك�س تيلر�شون مع نظريه ال�شيني وانغ يي يوم ال�شبت.
اإطالق  م��ن  و�شل�شلة  ن��ووي��ة  ال�شمالية خم�س جت��ارب  ك��وري��ا  واأج���رت 
ال�شواريخ ويعتقد خرباء وم�شوؤولون حكوميون اأنها تعمل على تطوير 
اأن ت�شل اإىل الواليات املتحدة.  �شواريخ مزودة بروؤو�س نووية ميكن 
اإط���الق �شاروخ  اخ��ت��ب��ار  و���ش��ك  ب���الده على  اإن  اأون  وق���ال كيم ج��وجن 
بالي�شتي عابر للقارات. وقالت وكالة االأنباء الكورية اإن كيم اأ�شار اإىل 
اأن النجاح الذي مت حتقيقه يف التجربة احلالية ميثل حدثا كبريا ذا 
القائمة  ال�شواريخ  اأعلن ميالد جديد ل�شناعة  تاريخية الأنه  اأهمية 

على جوت�شي. وجوت�شي هي العقيدة الر�شمية لكوريا ال�شمالية.

االأحد  اأم�س  رف�شت  بنجالد�س  يف  العليا  املحكمة  اإن  حمامون  قال 
طعنا اأخريا قدمه مت�شدد بارز واثنان اآخران على اأحكام باإعدامهم 
يف ق�شية تفجري ا�شتهدف ال�شفارة الربيطانية يف 2004 مما قد 
واأدي��ن ثالثة مت�شددين  اأي وق��ت.  �شنقا يف  اأنهم قد يعدمون  يعني 
بينهم مفتي عبد احلنان زعيم حركة اجلهاد االإ�شالمي وحكم عليهم 
الذي  الهجوم  قتلوا يف  اأ�شخا�س  وكان ثالثة   .2008 باالإعدام يف 
50 بينهم املفو�س  اأ�شيب نحو  2004 كما  اأي��ار  21 مايو  وقع يف 
ال�شامي الربيطاين اآنذاك اأنور ت�شودري الذي اأ�شيب يف �شاقه. وقال 
املدعي العام حمبوبي عالم اإن هيئة مكونة من ثالثة ق�شاة برئا�شة 
�شعى  ال��ذي  الطعن  رف�شت  �شينها  ك��وم��ار  ���ش��ورن��درا  الق�شاة  كبري 
الإع��ادة النظر يف اأحكام االإع��دام. واأ�شاف لل�شحفيني مل يعد هناك 
ويعفو  الرئي�س  من  العفو  يطلبوا  مل  ما  �شنقهم  من  قانوين  مانع 
م�شاألة  �شاها  كومار  نيخيل  ال��دف��اع  حمامي  وق��ال  الرئي�س.  عنهم 
طلب العفو من الرئي�س مرتوكة لهم. واأيدت املحكمة العليا اأحكام 
االإع��دام العام املا�شي. واألقي باللوم على اجلماعة املت�شددة يف عدة 
هجمات اأخرى منها تفجري اآخر يف عام 2004 و�شط ح�شد لرئي�شة 

الوزراء ال�شيخة ح�شينة التي كانت زعيمة املعار�شة يف ذلك الوقت.

عوا�صم

الريا�ض

داكا

�سول

البلجيكيون يحيون 
ذكرى هجمات بروك�سل 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

حتيي بلجيكا هذا االأ�شبوع الذكرى ال�شنوية االأوىل لتفجريات ا�شتهدفت 
املطار وحمطة قطارات يف بروك�شل عرب مرا�شم تهدف اإىل اإظهار اأن قلب 
االحتاد  عا�شمة  لها  تعر�شت  هجمات  اأ���ش��واأ  رغ��م  ناب�شا  ي��زال  ال  اأوروب����ا 
�شجيج”  “دقيقة  خ���الل  ال��ت�����ش��ف��ي��ق  و���ش��ي��دوي  ت��اري��خ��ه��ا.  يف  االأوروب�������ي 
االأربعاء فيما �شتتوقف �شبكة القطارات واحلافالت ال�شتذكار 32 �شخ�شا 
الدولة  تبناها تنظيم  التي  اأ�شيبوا يف االعتداءات   320 واأكرث من  قتلوا 
دوريات  ق�شوى حيث جتول  تاأهب  بلجيكا يف حالة  ت��زال  وال  االإ�شالمية. 
ال��ت��ي ت�شري  ال��ت��ف��ج��ريات  امل��دي��ن��ة بعد م���رور ع��ام على  اجلي�س يف ط��رق��ات 
التحقيقات اإىل ارتباط منفذيها باخللية التي خططت للهجمات الدامية 

التي �شربت باري�س يف ت�شرين الثاين نوفمرب عام 2015.
اإن  بر�س  لوكالة فران�س  قال  يان هامبون  البلجيكي  الداخلية  وزير  وكان 
الذين  اأنه حذر من خطر عودة اجلهاديني  اإال  االآن.  اأمنا  اأكرث  بات  بلدنا 
خا�شوا معارك يف �شوريا. وتبداأ املرا�شم يف مطار زافنتم حيث �شيتقدم امللك 
اأفراد عائالت ال�شحايا واملنقذين يف جتمع لتكرمي  فيليب وامللكة ماتيلد 
16 �شخ�شا قتلوا يف املكان بتفجريين انتحاريني نفذهما ابراهيم  ذكرى 
اآذار   22 يف  �شباحا   7،58 ال�شاعة  مت��ام  يف  الع�شراوي  وجن��م  ال��ب��ك��راوي 
و�شي�شتقل امللك وامللكة بعد ذلك القطار اإىل حمطة   .2016 مار�س عام 
قام  االأوروب���ي حيث  االحت��اد  موؤ�ش�شات  ق��رب مقر  الواقعة  مالبيك  م��رتو 
�شقيق بكراوي، خالد، بتفجري نف�شه يف قطار مزدحم متام ال�شاعة 9،11 

�شباحا ما اأدى اإىل مقتل 16 �شخ�شا اآخرين.

»النفط الليبية« تتوقع ا�ستعادة را�س النوف وال�سدر 

جنبالط ي�صلم جنله زعامة �لعائلة �ل�صيا�صية 

احتجاجات يف لبنان على ال�سرائب املقرتحة 

انقرة ت�ستدعي �سفري اأملانيا 

وزير اخلارجية امل�سري :االأزهر اإ�سرائيل تندد بالتكرمي الفل�سطيني لرميا خلف
قلعة ح�سينة يف مواجهة التطرف

•• القاهرة -وام:

اأكد وزير اخلارجية امل�شري �شكري �شامح اأن االأزهر ال�شريف ميتلك كافة االإمكانيات 
اأن االأزهر  الالزمة للقيام بدوره التاريخي يف مكافحة الفكر املتطرف، م�شددا على 
ميثل قلعة ح�شينة يف مواجهة التطرف والت�شدد. جاء ذلك خالل لقائه ام�س ف�شيلة 
م�شيخة  مبقر  وذل��ك  ال�شريف،  االأزه���ر  �شيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  االأك��رب  االإم���ام 
االأزهر ال�شريف. واأ�شاف الوزير �شكري ان االزهر ي�شطلع بدور اأ�شا�شي يف مكافحة 
االإرهاب من خالل ا�شرتاتيجية �شاملة وفعالة تقوم علي معاجلة االأ�شباب اجلذرية 
لالإرهاب والعنف الذى يرتتب علي اعتناق اأفكار متطرفة وُم�شوهة. وتناول اللقاء 
�شبل تعزيز وتطوير التعاون القائم بني وزارة اخلارجية امل�شرية واالأزهر ال�شريف يف 

ن�شر الر�شالة االأزهرية املُ�شتنرية وما متثله من منوذج لالإ�شالم الو�شطى املت�شامح.

دبلوما�شية �شد اإ�شرائيل، متهما ال�شيا�شة الفل�شطينية 
باأنها مدمرة لعملية ال�شالم.

املتحدة  االأمم  جل���ن���ة  ت���ق���ري���ر  ال���ب���ي���ان  و����ش���ف  وق�����د 
االق��ت�����ش��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��غ��رب��ي اآ���ش��ي��ا اإ���ش��ك��وا باأنه 
اإن ق��رار �شحبه من قبل االأمني  مفربك وك��اذب، وق��ال 
اإىل  ي�شري  غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام 

تعزيز مكانة اإ�شرائيل يف العامل ويف املنظمة االأممية.
خلف  ���ش��ج��اع��ة  ث��م��ن  ق��د  الفل�شطيني  ال��رئ��ي�����س  وك����ان 
غوتريي�س  مطالبة  ورف�شها  من�شبها  من  باال�شتقالة 

ب�شحب التقرير بعد �شغوط اإ�شرائيلية واأمريكية.
اأن غوتريي�س  اأعلنت اجلمعة  اأن خلف -التي  اإىل  ُي�شار 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

حممود  الفل�شطيني  ال��رئ��ي�����س  ق����رار  اإ���ش��رائ��ي��ل  دان����ت 
االإ�شكوا  للجنة  ال�شابقة  العامة  االأمينة  تكرمي  عبا�س 
اآث��رت اال�شتقالة احتجاجا على �شحب  التي  رميا خلف 
تقرير اأعدته جلنتها يتهم اإ�شرائيل بالف�شل العن�شري 
مبوقفها  وا���ش��ع��ة  فل�شطينية  اإ���ش��ادة  و���ش��ط  االأب��ارت��اي��د 

وحترك عربي.
وقال بيان وزعه مكتب رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو 
ف��ق��ط على  ل��ي�����س  اآخ����را  دل��ي��ال  ق����رار ع��ب��ا���س ي�شكل  اإن 
اإنه يوا�شل �شن حرب  قيامه بدعم جهات متطرفة بل 

•• تون�س-رويرتز:

قال رئي�س املوؤ�ش�شة الوطنية للنفط 
يف ليبيا اإن املوؤ�ش�شة تن�شق مع قوات 
م�����ش��ل��ح��ة م���ن ���ش��رق ل��ي��ب��ي��ا ولي�س 
باأنها  لالعتقاد  يدعوها  ما  لديها 
لن ت�شتعيد ال�شيطرة علي مينائي 
النفطيني.  وال�����ش��در  را����س الن���وف 
الوطني  اجل��ي�����س  ف��ق��د  اأن  وب���ع���د 
امليناءين  ع��ل��ى  ال�شيطرة  الليبي 
يف  ا�شتعادهما  ث��م  اجل���اري  ال�شهر 
ال�����ش��ه��ر ذات����ه ث����ارت ���ش��ك��وك ب�شاأن 
رغبته ال�شماح للموؤ�ش�شة الوطنية 
ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م���ن ط��راب��ل�����س مقرا 
اإيرادات  تخ�شع  امليناءين.  ب���اإدارة 
ب��ن��ك مركزي  ل�����ش��ي��ط��رة  امل����واق����ع 
وحكومة تدعمها االأمم املتحدة يف 
الداعمة  الف�شائل  لكن  العا�شمة 

للجي�س الوطني تعار�شها.
ال�شرق  يف  م���������ش����وؤول����ون  وي���ت���ه���م 
ومدينة  ط��راب��ل�����س  يف  ال���غ���رم���اء 
هجوم  ب��دع��م  ال�شرق  يف  م�شراتة 
�شرايا  ب��ا���ش��م  ي��ع��رف  ف�شيل  �شنه 
املينائني  على  بنغازي  عن  ال��دف��اع 

يف الثالث من مار�س اآذار. 
وب���ع���د ا����ش���ت���ع���ادة ال�����ش��ي��ط��رة على 
املينائني قال رئي�س مكتب املوؤ�ش�شة 
يف بنغازي املعني من قبل احلكومة 
من  �شين�شحب  اإن��ه  ليبيا  �شرق  يف 
اأبرم  ال��ذي  املوؤ�ش�شة  توحيد  اتفاق 

يف يوليو متوز. 
اجلي�س  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث  وق�������ال 
ت�شليم  ب�����ش��اأن  ق����رارا  اإن  ال��وط��ن��ي 
ويف  الفور.  على  ي�شدر  لن  املوانئ 

اآخرين جنوب غربي بنغازي مهمة 
الإنعا�س  ال��ن��ف��ط  موؤ�ش�شة  جل��ه��ود 
االإنتاج الليبي املت�شرر بفعل �شنوات 
ال�شراع والفو�شى ال�شيا�شية. كان 
�شيطرته  فر�س  الوطني  اجلي�س 
اأيلول  ���ش��ب��ت��م��رب  يف  امل���وان���ئ  ع��ل��ى 
لثالثة  ع��ام��ني  دام  ت��وق��ف��ا  منهيا 
موؤ�ش�شة  ل��دع��وة  وم�����ش��ارع��ا  م��ن��ه��ا 

النفط اإىل ا�شتئناف ال�شادرات.
حلقت اأ�شرار بالغة بال�شدر ورا�س 
القتال  ج�������والت  خ������الل  الن�������وف 
من  ب��اأق��ل  يعمالن  وهما  ال�شابقة 
ونالت  بكثري.  ال��ع��ادي��ة  امل�شتويات 
اال�شتباكات االأخرية التي ت�شمنت 

ق��ال م�شطفى  ل��روي��رتز  رد كتابي 
امل���وؤ����ش�������ش���ة يف  ���ش��ن��ع اهلل رئ���ي�������س 
مع  يعملون  موظفيه  اإن  طرابل�س 
بالفعل.  الليبي  الوطني  اجلي�س 
وقال يف اأول ت�شريحات علنية منذ 
ا�شتعادة ال�شيطرة على امليناءين اأن 
املوؤ�ش�شة تن�شق مع اجلي�س الوطني 
يدعونا لالعتقاد  ما  هناك  ولي�س 
لن  الليبي  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س  ب���اأن 

يعيد لنا ال�شيطرة على امليناءين.
املحتملة  االإجمالية  الطاقة  تبلغ 
 600 م��ع��ا  الن���وف  وراأ�����س  لل�شدر 

األف برميل يوميا.
ميناءين  ويف  ه��ن��اك  وال��ع��م��ل��ي��ات 

�شنها  جوية  وغ��ارات  برية  معارك 
اأ�شبوع  اجلي�س الوطني الأكرث من 
من دع��وى اجلي�س باأنه ق��ادر على 
الدفاع عن املوانئ واأثارت املخاوف 
م����ن حل�����اق م���زي���د م����ن االأ�����ش����رار 

باملن�شاآت.
لكن �شركة الواحة للنفط ا�شتاأنفت 
ال�شخ اإىل ال�شدر يوم ال�شبت وقال 
�شنع اهلل اإن موؤ�ش�شة النفط قررت 
بناء  املوانئ  يف  العمليات  ا�شتئناف 
ومراجعة  الفنية  التقييمات  على 

قام بها املهند�شون الع�شكريون.
تت�شرر.  مل  املن�شاآت  معظم  وق��ال 
موقعني  اأو  موقع  يف  حاجة  هناك 

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

املانيا  �شفري  ام�س  تركيا  ا�شتدعت 
احتجاجها  ع����ن  ل���ت���ع���رب  ل���دي���ه���ا 
احل���ازم غ��داة تظاهرة ل��الأك��راد يف 
اعالم  خاللها  رفعت  فرانكفورت 
حل��زب ال��ع��م��ال ال��ك��رد���ش��ت��اين، كما 
اعلن الق�شر الرئا�شي الذي اعترب 

احلادثة ف�شيحة.
وك����ان ن��ح��و ث��الث��ني ال���ف �شخ�س 
موؤيدين لالأكراد تظاهروا ال�شبت 
يف فرانكفورت غرب املانيا مطالبني 
بالدميوقراطية يف تركيا واحلرية 
لكرد�شتان بح�شب ال�شرطة. ورفع 
امل��ت��ظ��اه��رون ����ش���ع���ارات ت��رم��ز اىل 
املتمرد  الكرد�شتاين  العمال  حزب 
 ،1984 منذ  تركيا  يقاتل  ال��ذي 
و����ش���ورا ل��زع��ي��م��ه ال��ت��اري��خ��ي عبد 
ال��ذي مي�شي عقوبة  اهلل اوج��الن 

بال�شجن.
وع����ربت ت��رك��ي��ا ع���ن غ�����ش��ب��ه��ا بعد 
ال��ت��ظ��اه��رة ال��ت��ي دع��ت اىل احالل 
البلد  ه�����ذا  يف  ال���دمي���وق���راط���ي���ة 

الد�شتورية  ال��ت��ع��دي��الت  ورف�����س 
لتو�شيع  ا�شتفتاء  يف  �شتطرح  التي 
���ش��الح��ي��ات ال��رئ��ي�����س رج���ب طيب 
اردوغ������ان. وق����ال اإب��راه��ي��م كالني 

ال��رئ��ي�����س الرتكي  ب��ا���ش��م  ال��ن��اط��ق 
“ام�س  ت����رك  ان  ان  ���ش��ي  ل�����ش��ب��ك��ة 
لف�شيحة  ا���ش��م��ه��ا  امل��ان��ي��ا  اع��ط��ت 
ا�شتيائه  ع���ن  م���ع���ربا  جديدة”، 

“املجموعة  ������ش�����ع�����ار  ل�����ظ�����ه�����ور 
اإ�شارة  يف  االرهابية”،  االنف�شالية 
الكرد�شتاين،  ال��ع��م��ال  ح���زب  اىل 

خالل التظاهرة.

رئي�س الفلبني يرحب
 باحتمال مثوله اأمام اجلنائية 

•• مانيال-رويرتز:

اأمام  مثوله  باحتمال  ام�س  دوت��ريت��ي  رودري��ج��و  الفلبيني  الرئي�س  رح��ب 
اإن  قائال  املخدرات  على  ال�شر�شة  حربه  ب�شبب  الدولية  اجلنائية  املحكمة 

ذلك لن يرهبه واإن حملته �شتكون وح�شية وبال هوادة.
وقال حمامي �شخ�س اعرتف باأنه قاتل حمرتف وباأنه كان جزءا من فرقة 
دعوى  يرفع  اأن  املتوقع  من  موكله  اإن  دوت��ريت��ي  من  بتعليمات  اغتياالت 
ني�شان  اأبريل  يف  اأو  ال�شهر  ه��ذا  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اأم��ام  ق�شائية 

ليتهم الرئي�س بارتكاب جرائم �شد االإن�شانية.
لكن دوتريتي قال اإنه يعتقد اأنه على الطريق ال�شحيح فيما يتعلق بحقوق 
اأنه مل ياأمر قوات االأمن قط بقتل امل�شتبه بهم الذين ال  االإن�شان م�شيفا 
يقاومون االعتقال. وقتل اأكرث من ثمانية اآالف �شخ�س منذ تويل دوتريتي 
العدد  ه��ذا  ثلث  ولقي  امل��خ��درات  على  حملته  وب��دء  املا�شي  العام  ال�شلطة 
اإنها تت�شرف دفاعا  حتفهم يف غارات وعمليات �شرية لل�شرطة التي تقول 

عن النف�س.
ذلك  يروعني  “لن  ميامنار  اإىل  توجهه  قبيل  لل�شحفيني  دوتريتي  وقال 
ولن يوقفني جمرد ماذا؟ املحكمة اجلنائية الدولية؟ امل�شاءلة؟ اإذا كان هذا 

جزءا من قدري فاإن قدري هو امل�شي قدما.
و�شتكون  و�شتتوا�شل  �شت�شتمر  واملخدرات  واجلرمية  الف�شاد  على  احلملة 
يف  �شقطوا  القتلى  معظم  اإن  باحلقوق  معنية  جماعات  وت��ق��ول  وح�شية. 
هذا  ال�شلطات  وترف�س  ال�شرطة.  من  بتواطوؤ  املخدرات  ملدمني  اغتياالت 

االأمر وتلقي باللوم على م�شلحني وع�شابات خمدرات.

اإىل بع�س االأعمال التي �شينفذها 
عمالنا  ال��ع�����ش��ك��ري��ون.  امل��ه��ن��د���ش��ون 
تدريجيا.  مرافئهم  اإىل  ي��ع��ودون 
�شررا  روي��رتز  مرا�شلو  يلحظ  مل 
زيارة  اأث��ن��اء  باملوانئ  يذكر  جديدا 

قاموا بها يوم اخلمي�س.
الواحة  ح��ق��ل  يف  م��ه��ن��د���س  وق����ال 
 25 ي�����ش��خ  احل���ق���ل  اإن  ال��ن��ف��ط��ي 
ال�شدر  اإىل  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل  األ�����ف 
م���ع ا���ش��ت��ئ��ن��اف االإن���ت���اج ال����ذي بلغ 
قبل  ي���وم���ي���ا  ب���رم���ي���ل  األ�������ف   75
اإن  اهلل  �شنع  وق���ال  اال���ش��ت��ب��اك��ات. 
م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ن��ف��ط ت���اأم���ل يف زي���ادة 
األف   800 اإىل  االإن��ت��اج االإج��م��ايل 
برميل يوميا بنهاية ابريل ني�شان 
م��ن 611 األ���ف ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا يف 

الوقت احلايل.
ح�شلت ليبيا ونيجرييا على اإعفاء 
من تخفي�شات االإنتاج التي اتفقت 
امل�شدرة  ال��ب��ل��دان  منظمة  عليها 

للبرتول )اأوبك(.
لكن اأي مكا�شب يف ليبيا تظل ه�شة 
ال�شيا�شية  ال��ق��الق��ل  ا���ش��ت��م��رت  م��ا 
ال���ت���ي ت���ع���اين م��ن��ه��ا ال����ب����الد منذ 

انتفا�شة 2011.
دخل  ن�شف  بنحو  ال��ن��ف��ط  ي�شهم 
االأنابيب  خطوط  وتعر�شت  ليبيا 
وامل����وان����ئ ل��ل��غ��ل��ق م������رارا ع��ل��ى يد 
ل��ه��ا مطالب  جم��م��وع��ات حم��ل��ي��ة 

�شيا�شية ومالية.
بيع  ليبيا  �شرق  �شلطات  وح��اول��ت 
النفط ب�شكل م�شتقل لكن عقوبات 
قائمة منعتها من  زال��ت  ما  دولية 

ذلك.

وزير اخلارجية 
االأمريكي يغادر بكني 

•• بكني-رويرتز:

االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأن��ه��ى 
ام�������س جولة  ت��ي��ل��ر���ش��ون  ري���ك�������س 
وكانت  دول  ث��الث  �شملت  اآ�شيوية 
ال�شينية  العا�شمة  اآخر حمطاتها 
بكني حيث اجتمع مع الرئي�س �شي 
زي��ارة تيلر�شون  بينغ. ومرت  جني 
مل�شوؤول  االأوىل  وه��ي  ال�شني،  اإىل 
االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  يف  كبري 
ن�شبي رغم  دونالد ترامب، بهدوء 

عدم حتقيق مكا�شب ملمو�شة.
وامل�شوؤولون  ت��ي��ل��ر���ش��ون  واك��ت��ف��ى 
وهم  ق��اب��ل��ه��م،  ال��ذي��ن  ال�شينيون 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وان���غ ي��ي وع�شو 
ال����دول����ة احل���ك���وم���ة يانغ  جم��ل�����س 
االإيجابي  ب��ال��ت��وا���ش��ل  ت�����ش��ي،  ج��ي��ه 
اختالف  اإىل  ف��ح�����ش��ب  وال��ت��ل��م��ي��ح 
بثها  ت��غ��ري��دة  اأن  حتى  م��واق��ف��ه��م. 
ترامب وانتقد فيها ال�شني الليلة 
لبكني  تيلر�شون  ل��زي��ارة  ال�شابقة 
مل يكن لها اأثر اأو مل تت�شبب يف اأي 

خالف على االأقل يف العلن.

له  تو�شل  م��ا  على  اإ���ش��راره��ا  اأك���دت  ا�شتقالتها-  قبل 
التقرير من اأن اإ�شرائيل قد اأ�ش�شت نظام ف�شل عن�شري 
االأدلة  واأن  اأخ��رى،  على  لت�شلط جماعة عرقية  يهدف 

التي قدمها التقرير قطعية.
تنديد ب�شحب التقرير

مبوقف  وا�شعة  اإ���ش��ادة  الفل�شطينية  ال�شاحة  و�شهدت 
ن�شرت  وق��د  االإ���ش��ك��وا،  تقرير  ب�شحب  وت��ن��دي��دا  خ��ل��ف، 
من  خلف  ا�شتقالة  ك��ت��اب  ن�س  الفل�شطينية  ال�شحف 
لها  تعر�شت  التي  والتهديدات  ال�شغوط  اإثر  من�شبها 
االأمني  واإذع���ان  املتحدة  وال��والي��ات  اإ�شرائيل  قبل  م��ن 

العام لالأمم املتحدة من اأجل �شحب التقرير.

التوا�شع  كوفية  واحل���وار،  امل�شاحلة  كوفية  ك��ان��وا،  اي��ا 
والكرم، كوفية دار املختارة».

وم��ن��ذ ن��ح��و ع��ام��ني، ك���رر ج��ن��ب��الط اال����ش���ارة اىل نيته 
وكذلك  املقبلة  النيابية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ت��ي��م��ور  تر�شيح 
الذي  اال���ش��رتاك��ي  ال��ت��ق��دم��ي  احل���زب  رئ��ا���ش��ة  ت�شليمه 

يراأ�شه.
وبداأ تيمور )35 عاما( يف ال�شنتني االأخريتني با�شتقبال 

•• بريوت-وكاالت:

ت��ظ��اه��ر امل��ئ��ات يف و���ش��ط ال��ع��ا���ش��م��ة ب���ريوت ام�����س �شد 
م�����ش��روع ق��ان��ون الإق����رار زي����ادات �شريبية يف ع���دد من 
بغية  اإق��راره��ا  على  اللبناين  الربملان  يعكف  القطاعات 
مت��وي��ل زي����ادة ج��دي��دة يف روات����ب ال��ع��ام��ل��ني يف القطاع 

العام.
وتوجه اأكرث من األف متظاهر اإىل �شاحة ريا�س ال�شلح 
يف و�شط املدينة حاملني الالفتات وهم يرددون هتافات 

منها “لن ندفع” ويلوحون باالأعالم اللبنانية. 
ق��وات االأم��ن الداخلي واجلي�س  واأغ��ل��ق ع��دد كبري من 
والربملان  احلكومة  مقار  اإىل  املوؤدية  ال�شوارع  اللبناين 
اأ�شغر حجما على  خالل املظاهرة التي تلت احت�شادات 

مدى ثالثة اأيام يف و�شط املدينة.
وت�شعى احلكومة اللبنانية اإىل زيادة ال�شرائب يف عدد 
القطاع  اأج��ور  زي��ادة يف  الإق���رار  القطاعات متهيدا  من 
العام يف اإطار جهود اأو�شع يقودها رئي�س احلكومة �شعد 
 12 يف  للدولة  ر�شمية  م��وازن��ة  اأول  الإق���رار  احل��ري��ري 

عاما.
ووافق جمل�س النواب على عدد من الزيادات ال�شريبية 
امل�شافة  القيمة  �شريبة  زي��ادة  اأبرزها  املا�شي  االأ�شبوع 

بنقطة مئوية واحدة.
ويف االأ�شابيع املقبلة يتوقع اأن يوافق الربملان على زيادة 
عدد من ال�شرائب قبل اأن ترفع اإىل رئي�س اجلمهورية 
وبد  الر�شمية  اجلريدة  يف  ن�شره  قبل  املر�شوم  لتوقيع 

العمل به.
ودعا عدد منظمات املجتمع املدين واالأحزاب ال�شيا�شية 
رفع  على  االحتجاجات  يف  امل�شاركة  اإىل  النا�س  البارزة 

ال�شرائب يف االأيام القليلة املا�شية.
وعار�س حزبا الكتائب والتقدمي اال�شرتاكي الزيادات 
املقرتحة على ال�شرائب يف حني عرب حزب اهلل املمثل يف 

احلكومة والربملان على حتفظه على عدد منها فقط.
االحد  جنبالط  وليد  ال���درزي  الزعيم  �شلم  ذل��ك،  اىل 
جنله البكر تيمور زعامة العائلة ال�شيا�شية، يف احتفال 
اقيم يف الذكرى االربعني الغتيال والده كمال جنبالط 
را���ش��ه يف  م��ن��ا���ش��ري��ه يف م�شقط  م��ن  االآالف  وح�����ش��ره 

املختارة جنوب �شرق بريوت.
الزعامة  كوفية  و�شع  بعدما  جنله  جنبالط  وخاطب 
على كتفيه بالقول “يا تيمور �شر رافع الراأ�س، واحمل 
تراث جدك الكبري كمال جنبالط، وا�شهر عالياً كوفية 
التقدمية،  ل��ب��ن��ان  ك��وف��ي��ة  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  فل�شطني 
الإ�شرائيل  امل��ق��اوم��ني  كوفية  وال��ث��وار،  االأح����رار  كوفية 

العائلة  ق�شر  املختارة،  دار  ت��زور  التي  ال�شعبية  الوفود 
التاريخي، ا�شبوعيا واال�شتماع اىل مطالبها، كما �شارك 
يف العديد من اللقاءات والن�شاطات ال�شيا�شية احلزبية 

والعامة يف لبنان.
وتيمور هو جنل جنبالط من زوجته االأوىل جريفيت، 
متخرج من اجلامعة االمريكية يف بريوت يف اخت�شا�س 

العلوم ال�شيا�شية. كما تابع درا�شات عليا يف باري�س. 
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العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفكرة لل�شحن ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1743651  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي �شامل علي �شامل النيادي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي �شامل علي �شامل النيادي من ٥١% اىل ١٠٠%
تعديل مدير/ا�شافة حامدى عارف مرعي عارف

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد ها�شم �شمري غزال
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة ٠.٢٠*٠.٥٠ اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري من/الفكرة لل�شحن ذ.م.م

IDEA CARGO LLC
اىل/�شاعدين لل�شيانة العامة  

SAIDNE GENERAL MAINTENANCE
تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )٤٣٢٩٩٠١(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات ال�شحن البحري للب�شائع )٥٢٢٤٠٠٢(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات ال�شحن اجلوي للب�شائع )٥٢٢٤٠٠٣(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات ال�شحن الربي للب�شائع )٥٢٢٤٠٠٤(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايزي بايت�س كاترينغ ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1471131  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة ١*٥.٢٣ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري من/ايزي بايت�س كاترينغ ذ.م.م
EASYBITES CATERING LLC

اىل/كافترييا ايزي بايت�س ذ.م.م  
EASY BITES CAFETERIA LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )٥٦١٠٠٠٣(
تعديل ن�شاط/حذف تعهدات تزويد بالوجبات اجلاهزة )اعداد وجبات( )٥٦٢٩٠٠٢(

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
لالنظمة  واملزروعي  ال�ش�����ادة/البحري  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفنية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1013602  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يون�س �شامل حميد ال�شويدي ٩٦.%7

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جميله �شامل حميد علي ال�شويدي ٣.٩7%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة موزه �شامل حميد ال�شويدي ٣.٩7%

تعديل ن�شب ال�شركاء/عبداهلل �شامل حميد ال�شويدي من ٥٠% اىل ٩٦.%7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نورة �شامل حميد علي حميد ال�شويدي ٣.٩7%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يو�شف �شامل حميد علي ال�شويدي ٩٦.%7

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة امينه �شامل حميد ال�شويدي ٣.٩7%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي �شامل حميد ال�شويدي ٣.٩7%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيخه علي مفتاح ال�شام�شي ٦.٢7%

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

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
ذ.م.م  لل�شيارات  ال�ش�����ادة/منر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1195264  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 EMIRATES �س.م.ع  الع�شكرية  لل�شناعات  االمارات  �شركة  ا�شافة 
DEFENCE INDUSTRIES COMPANY P.J.S.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 TAWAZUN OPERATION ذ.م.م  للعلميات  توازن  �شركة  حذف 

COM. LLC

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
للتعليم  ال�ش�����ادة/بلووم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1150667  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

BLOOM PROPERTIES LLC ا�شافة بلووم العقارية ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

NATIONAL HOLDING LLC حذف الوطنية القاب�شة ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االمارات الدولية 

للخدمات العقارية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1151410  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
BLOOM PROPERTIES LLC ا�شافة بلووم العقارية ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
NATIONAL HOLDING LLC حذف الوطنية القاب�شة ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بلووم الند �شكيب 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1191243  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

BLOOM PROPERTIES LLC ا�شافة بلووم العقارية ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

NATIONAL HOLDING LLC حذف الوطنية القاب�شة ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
االمارات  ال�ش�����ادة/بلووم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1144938:للعقارات ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
BLOOM PROPERTIES LLC ا�شافة بلووم العقارية ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف الوطنية القاب�شة ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة تيليماتيك�س ل�شبكات وو�شائل االت�شال 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1015521  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة را�شد حميد علي املزروعي ٥٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يو�شف �شامل حميد علي ال�شويدي ٩٦.%7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نورة �شامل حميد علي حميد ال�شويدي ٣.٩7%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل �شامل حميد ال�شويدي ٩٦.%7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة موزه �شامل حميد ال�شويدي ٣.٩7%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة امينه �شامل حميد ال�شويدي ٣.٩7%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جميله �شامل حميد علي ال�شويدي ٣.٩7%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي �شامل حميد ال�شويدي ٣.٩7%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يون�س �شامل حميد ال�شويدي ٩٦.%7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيخه علي مفتاح ال�شام�شي ٦.٢7%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شركة البحري واملزروعي لالنظمة الفنية �س.ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ع�شام را�شد حميد املزروعي

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
ذ.م.م  التجارية  واملزروعي  البحري  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1029315  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل �شامل حميد ال�شويدي ٩٦.%7

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يون�س �شامل حميد ال�شويدي ٩٦.%7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي �شامل حميد ال�شويدي ٣.٩7%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة موزه �شامل حميد ال�شويدي ٣.٩7%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يو�شف �شامل حميد علي ال�شويدي ٩٦.%7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نورة �شامل حميد علي حميد ال�شويدي ٣.٩7%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة امينه �شامل حميد ال�شويدي ٣.٩7%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جميله �شامل حميد علي ال�شويدي ٣.٩7%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيخه علي مفتاح ال�شام�شي ٦.٢7%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة/ �شامل حميد البحري

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مر�شى ابوظبي ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1182036  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

BLOOM PROPERTIES LLC ا�شافة بلووم العقارية ذ.م.م
 BLOOM EMIRATES تعديل ن�شب ال�شركاء/ حذف بلووم االمارات للعقارات ذ.م.م

PROPERTIES LLC من ٥٠% اىل ٩٩%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
NATIONAL HOLDING LLC حذف الوطنية القاب�شة ذ.م.م

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

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�سركة ري�سايكل ملعاجلة النفايات- ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية واخلا�س بت�شفية 

ال�شركة املذكورة اأعاله
 )�صركة ري�صايكل ملعاجلة �لنفايات - ذ م م(

ت�شفية  عن  احل�شابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�شفى  يعلن 
ال�شركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�شركة 
املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك 
اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة ٤٥ يوماً من تاريخ 
االإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة باالإعالن ي�شقط 
حقه باملطالبة.  تليفون امل�شفى ٦٣٢١٥٤٦ / ٠٢ ، فاك�س ٦٢١٠٤7٨ 
 )٦( الطابق  للزجاج  العني  بناية  الثاين  زايد  �شارع  ابوظبى   ،٠٢/

�شقة )١7( مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإع��������ان ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
اجلديدة  ال�ش�����ادة/املهارة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة ذ.م.م 
رخ�شة رقم:CN 1051054  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شحى ابراهيم يو�شف ال�شحي ٥١%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�شم حممد علي نواد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
لتجارة  ال�ش�����ادة/املتفوق  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

م�شتلزمات التجميل ذ.م.م 
رخ�شة رقم:CN 1035576  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة في�شل كاالن ٤٩%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرزاق ثايكادان حممد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ينجينج 

واجن االك�ش�شوارات واالحذية
رخ�شة رقم:CN 1703951 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الو�شام للتجارة العامة 

رخ�شة رقم:CN 2014650  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة ٠.٥٠*٠.٢٠ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري من/الو�شام للتجارة العامة
AL WISAM GENERAL TRADING

اىل/هاي كري للتجارة العامة 
HI CARE GENERAL TRADING

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/وزير  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شتان لغ�شيل ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1954014 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شماء االزرق العمال التكييف املركزي
رخ�شة رقم:CN 1760627 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
مناحل  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الداوودي  رخ�شة رقم:CN 1120580  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد عتيق �شعيد علي احل�شاين ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شامل مطر حممد البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االنهار والينابيع 

للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1278917  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل مرا�س حديد مرا�س الكتبي ٥١%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة حممد خلفان الدرمكي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل
�عتربوها �صرطا لتجاوز �لأزمة �ل�صيا�صية و�لقت�صادية

تون�س: اأحزاب تطالب باإقرار م�ساحلة وطنية �ساملة

�صرط �أ�صا�صي
   وق��ال حم�شن م��رزوق االأم��ني العام 
افتتاح  يف  ت���ون�������س،  م�������ش���روع  حل���رك���ة 
التي ح�شرها عدد هام  الندوة  اأ�شغال 
الوزراء  من  وثلة  احلركة،  اأن�شار  من 
اإّن  ال�����ش��اب��ق،  ال��ن��ظ��ام  وامل�����ش��وؤول��ني يف 
امل�����ش��احل��ة ال��وط��ن��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة متثل 
االنتقال  وحت��ق��ي��ق  ل���الإق���الع  دع���ام���ة 
و�شرطا  احل���ق���ي���ق���ي،  ال���دمي���ق���راط���ي 
اأ�شا�شيا للخروج من االأزمة ال�شيا�شية 
متر  التي  واالجتماعية  واالقت�شادية 
بها ت��ون�����س.     واأف���اد ب��اأن تنظيم هذه 
الندوة، مل ياأت كردة فعل على االأحكام 
عددا  طالت  التي  بال�شجن  الق�شائية 
اأن  م��وؤك��دا  ال�شابق،  النظام  وزراء  من 
ال�شاملة،  الوطنية  امل�شاحلة  م�شاألة 
ون�شال  ع��م��ل  يف  زاوي����ة  ح��ج��ر  �شكلت 
منها  اإمي��ان��ا  تاأ�شي�شها،  منذ  احل��رك��ة 
الدميقراطي  لالنتقال  معنى  ال  باأنه 
العدالة  اأن  والح�����ظ  دون�����ه�����ا.     م���ن 
قانونية  لي�شت  تون�س  يف  االنتقالية 
عو�س   : قائال  �شيا�شية،  هي  ما  بقدر 
االنتقالية  ال��ع��دال��ة  م�����ش��ار  ي��ك��ون  اأن 
عدالة  اإىل  حت����ول  اجل������روح  مل�������داواة 
اأن تون�س  الإثارة اجلروح، م�شددا على 
اأخ��الق��ي يف  اإىل تعاطي  ال��ي��وم  حت��ت��اج 
اأ�شبح  الذي  االنتقالية  العدالة  م�شار 
ع�����ش��وائ��ي��ا، وف����ق ت���ق���دي���ره.    و�شرح 
مرزوق باأن حوايل 40 دولة يف العامل 
يف  االنتقالية  العدالة  بتحقيق  قامت 
اأنظمتها  تغيري  اإث���ر  ال��ت�����ش��ام��ح،  ك��ن��ف 
ال�شيا�شية واندالع ثورات بها، وجنحت 
بالتايل يف انتقالها الدميقراطي، وهو 
م��ا اأّث����ر الح��ق��ا ب�����ش��ورة اإي��ج��اب��ي��ة على 

موؤ�شراتها التنموية.

ت�صريع �مل�صار
اع���ت���رب حم���م���د جغام     م����ن ج���ه���ت���ه، 
االأمني العام حلزب الوطن املوحد، اأن 
تون�س ت�شري يف طريق خاطئ، م�شتندا 
يف حكمه على بع�س املوؤ�شرات التي قال 
غرار  على  اال�شتغراب”،  تثري  “اإنها 
االأحكام الق�شائية ال�شادرة موؤخرا يف 
حق عدد من الوزراء يف النظام ال�شابق.    
اإق��رار م�شاحلة وطنية  واأب��رز �شرورة 
طي  االأ���ش��م��ى  ه��دف��ه��ا  “يكون  �شاملة 
الت�شامح  وت��ر���ش��ي��خ  االن��ت��ق��ام  �شفحة 
نهبوا  والذين  الفا�شدين  ا�شتثناء  مع 
معتربا اأن تون�س قد  اأموال الدولة”، 
التجاذبات  ب�شبب  �شنوات   6 اأ�شاعت 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ع��ل��ى ح���د ت��ع��ب��ريه، وهو 
نحو  التوجه  يف  االإ���ش��راع  يقت�شي  م��ا 

االنتقالية يف تون�س حتولت اإىل عدالة 
رموز  م��ن  ع���ددا  وان  خا�شة  انتقائية 
حما�شبتها،  تقع  مل  البالد  يف  الف�شاد 
يف ح���ني ي��ت��م حت���ري���ك ال��ق�����ش��اء �شد 
الذين  ال�شابقني  امل�شوؤولني  من  ع��دد 
انه  م�شتخل�شا  ال���دول���ة،  يف  ا���ش��ت��غ��ل��وا 
ال  �شاملة  وطنية  م�شاحلة  دون  م��ن 
ال�شيا�شي  اال���ش��ت��ق��رار  حت��ق��ي��ق  مي��ك��ن 

واالقت�شادي.

مبادرة رئا�صية
اأك���دت     وك��ان��ت م�����ش��ادر مطلعة ق��د 
ال��ب��اج��ي قائد  ال��ت��ون�����ش��ي  ال��رئ��ي�����س  اأن 
مبادرة  عن  لالإعالن  ي�شتعد  ال�شب�شي 
امل�شاحلة  ب���ق���ان���ون  ت��ت��ع��ل��ق  ج����دي����دة 
املنتظر  واأّنه من  واملالية،  االقت�شادية 
اأن يكون ذلك اليوم االثنني.    واأ�شارت 
يجري  ال�شب�شي  اأن  اإىل  امل�شادر  نف�س 
ويبحث  ال��غ��ر���س  يف  حثيثة  ات�����ش��االت 
ع��ن ت��واف��ق��ات م��ع ع���دد م��ن االأح����زاب 
على غرار حركة النه�شة واأفاق تون�س 
ت��ون�����س.    وح�شب ما  وحركة م�شروع 
اأ�شرفوا  ال��ذي��ن  اخل����رباء  اأح���د  ك�شفه 
مّت  فاإنه  القانون،  م�شروع  تنقيح  على 
تنق�يح م�شروع القانون، واقرتاح تغري 
اإىل  االقت�شادية  امل�شاحلة  من  ا�شمه 
الت�شوية االقت�شادّية واع�تماد ت�شل�شل 
االعتذار.     ث��ّم  املحا�شبة  ث��ّم  امل�����ش��اءل��ة 
وقد �شم�ل م�شروع هذا القانون ح�شب 
يف  االأوىل  ت��ت��م��ّث��ل  ف��ئ��ت��ني،  امل�������ش���در، 
واالإط���ارات  املوظفني  و�شعية  ت�شوية 
وكبار  التون�شية  االإدارة  يف  ال�شامية 
امل�شوؤولني غري الفا�شدين.    اأما الفئة 
القانون،  ه��ذا  �شي�شملها  التي  الثانية 
االأعمال  رجال  فهم  امل�شدر،  ذات  وفق 
الذين حت�شّلوا على منفعة، ح��يث دعا 
الت�شوية  اإىل  املنّقح،  القانون  م�شروع 
مع ه���وؤالء، وذل��ك عرب اإع���ادة االأموال 
دفع  م��ع  ال��دول��ة  م��ن  ت�شلموها  ال��ت��ي 
كل  عن  5باملائة  بقيمة  مالية  غرامة 

�شنة من تاريخ ا�شتالم تلك االأموال. 
اأّنه تعطل النظر يف م�شروع  ي�شار اإىل 
بعد  االوىل  ن�شخته  يف  ال��ق��ان��ون  ه���ذا 
الوا�شع  وال�شيا�شي  القانوين  اجل��دل 
ال��ذي راف��ق��ه. كما مت رف�س ع��دد من 
نقاطه من قبل البع�س من االأحزاب، 
خا�شة املعار�شة منها، وهيئة احلقيقة 
العدالة  مب��ل��ف  امل��ت��ع��ه��دة  وال���ك���رام���ة، 
مكونات  م��ن  ع��دد  وي���رى  االنتقالية. 
املجتمع املدين واأحزاب ان هذا القانون 
ميثل وفق تعبريهم التفافا على م�شار 

العدالة االنتقالية .

البالد  بناء  واإع��ادة  ال�شحيح  الطريق 
الت�شامح  ق��وام��ه��ا  �شليمة  اأ���ش�����س  على 
وال��دمي��ق��راط��ي��ة.    اأم���ا االأم���ني العام 
الكيالين،  حممد  اال�شرتاكي  للحزب 
العدالة االنتقالية لي�شت  اأن  اأكد  فقد 
منح�شرة يف هيئة احلقيقة والكرامة 
وط���ن���ي، مو�شيا  ه���و جم���ه���ود  واإمن������ا 
االنتقالية  ال��ع��دال��ة  م�����ش��ار  ب��ت�����ش��ري��ع 
باعتبار اأن امل�شاحلة الوطنية ال�شاملة 
اأ����ش���ح���ت اأم��������را حم���ت���وم���ا م����ن اج���ل 
ال���ب���الد، لكنها ال  ب��اأو���ش��اع  ال��ن��ه��و���س 
واملف�شدين، كما  الف�شاد  تبيي�س  تعني 
بقدر  اقت�شادية  م�شاحلة  لي�شت  اأنها 
ما هي م�شاحلة �شيا�شية. من ناحيته، 
اأف������اد ���ش��ل��ي��م ال���ري���اح���ي رئ��ي�����س حزب 

ال��ت��ي تقدمت  وامل���ال���ي���ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
�شنة  ابريل  يف  اجلمهورية  رئا�شة  بها 
2015 ثم مت تعديل الن�شخة االأوىل 
واأ�شاف      .  2016 م��اي��و  يف  منها 
ق�شائية  اأح�����ك�����ام  �����ش����دور  اث������ر  ان������ه 
و���ش��ف��ه��ا ب��ال��ق��ا���ش��ي��ة ����ش���د ع�����دد من 
ال�شابق  النظام  ال��وزراء وامل�شوؤولني يف 
بتقدمي  تون�س  م�شروع  حركة  ب���ادرت 
حتقيق  اإىل  ت��رم��ي  ت�شريعية  م��ب��ادرة 
م�شريا  ال�شاملة،  الوطنية  امل�شاحلة 
اأّن احلركة عدلت عن  ال�شدد  ه��ذا  يف 
ت��ق��دمي رئ��ا���ش��ة اجلمهورية  اث���ر  ذل���ك 
والتي  ال���غ���ر����س  يف  ج����دي����دة  مل����ب����ادرة 
على  ت��ون�����س  م�����ش��روع  ح��رك��ة  �شتعمل 
العدالة  اأن  واأك��د      . واإثرائها  دعمها 

ف�شاء للتفكري للدرا�شات واملقرتحات، 
بامل�شاحلة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���درا����ش���ات  ب�����اأّن 
اأنه  االق��ت�����ش��ادي��ة يف ت��ون�����س، اأظ���ه���رت 
يف   2 ف��ا���ش��ل   1 ت�شيف  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه��ا 
االإجمايل،  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  من��و  ن�شبة 
ايجابية  ان��ع��ك��ا���ش��ات  ل��ه��ا  �شيكون  ك��م��ا 
على االإدارة واالقت�شاد التون�شيني وال 
اال�شتثمار  م��ن��اخ  م�شتوى  على  �شيما 

واالأعمال.

هيئة للم�صاحلة
   ويف �شياق مت�شل اأعلنت حركة م�شروع 
الندوة،  عقب  اأ�شدرته  بيان  يف  تون�س 
رئي�س  م���ب���ادرة  “دعم  اع��ت��زام��ه��ا  ع��ن 
مببادرات  امل�شاحلة  حول  اجلمهورية 

ب��اأن امل�شاحلة  االإحت��اد الوطني احل��ر، 
الوطنية ال�شاملة ال تتنافى مع م�شار 
اأ�شحت  وه����ي  االن��ت��ق��ال��ي��ة،  ال���ع���دال���ة 
من  البالد  تعي�شه  ما  اإزاء  ملحا  اأم��را 
وت��ع��رث يف م�شار  اق��ت�����ش��ادي��ة  م�����ش��اك��ل 
العدالة االنتقالية، الذي قال اإنه طال 
اأن يكتمل  اأكرث من ال��الزم لكن يجب 
ب���ه���دوء.     ومت خ��الل ال��ن��دوة تنظيم 
ور�شتي عمل تعلقت االأوىل بامل�شاحلة 
على  الرتكيز  خالل  من  االقت�شادية، 
اهتمت  ح��ني  يف  ال��الم�����ش��احل��ة،  كلفة 
ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��ر���س ق����راءة ن��ق��دي��ة مل�شار 
و�شرح  تون�س.  يف  االنتقالية  العدالة 
ملركز  ال��ع��ام  الكاتب  اإبراهيمي  �شمري 
التنمية  واال�شت�شراف حول  الدرا�شات 

العمومي  امل����ايل  ا���ش��رتج��اع  وت�����ش��م��ن 
الغري م�شروع.

»عد�لة �نتقائية«
    من جهته، ك�شف رئي�س كتلة احلرة 
نواب  مبجل�س  تون�س  م�شروع  حلركة 
ال�����ش��ع��ب ع��ب��د ال�����روؤوف ال�����ش��ري��ف، اإّن 
النواب  جمل�س  اإىل  �شتتقدم  الرئا�شة 
ت�����ش��ري��ع��ي��ة ج���دي���دة تخ�س  مب����ب����ادرة 
م��ل��ف امل�����ش��احل��ة ال���وط���ن���ي���ة.    واأف����اد 
���ش��ادرة عن  ن�شخة ج��دي��دة  ه��ن��اك  اأن 
بامل�شاحلة  تتعلق  اجلمهورية  رئا�شة 
مكتب  اإىل  و�شلت  اأنها  رجح  الوطنية 
باملبادرة  ال�شعب، مذكرا  نواب  جمل�س 
بامل�شاحلة  امل���ت���ع���ل���ق���ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 

ال�شمولية  ت�شتهدف  الحقة  ت�شريعية 
وجت�����اوز امل�����ش��احل��ات امل��ن��ق��و���ش��ة على 
اأهميتها اجلزئية والفئوية، والت�شريع 
يف امل�شاحلة بتب�شيط اإجراءات العدالة 
االنتقالية وجتنيبها �شبهات الت�شيي�س 

واالنتقام وامل�شاومة واالبتزاز.
   واق��رتح��ت حركة م�شروع تون�س يف 
للم�شاحلة  عليا  هيئة  اإح��داث  بيانها، 
اجلهود  ت��ن�����ش��ي��ق  ه���دف���ه���ا  ال���وط���ن���ي���ة 
الوطنية  امل�������ش���احل���ة  اإىل  ال���رام���ي���ة 
اأنها  اإىل  ال�شاملة.    واأ���ش��ارت احلركة 
ت��ع��ت��زم االن����ط����الق يف م�������ش���اورات مع 
االأحزاب ال�شيا�شية واملنظمات الوطنية 
الإيجاد حلول  امل��دين  املجتمع  وهيئات 
�شريعة وعادلة حتمي حقوق ال�شحايا 

ح�شور متنوع بحثا عن امل�شاحلة امل�شاحلة �شرط اأ�شا�شي للخروج من االأزمة

�س���ليم الري���احي: امل�ساحل��ة الوطني���ة
 ال�ساملة  ال تتنافى مع م�سار العدالة االنتقالية 

حرك���ة م�س���روع تون�س تدع���م املب�ادرة
 الرئا�سية وتدعو الإحداث هيئة عليا للم�ساحلة 

•• الفجر - تون�س - خا�س

تعددت  �لو�جهة،  �إىل  �مل�صاحلة  ملف  عاد  �أن  بعد     
تتجاوز  مل  لكنها  �لجتاه  هذ�  يف  و�ملو�قف  �ملبادر�ت 
�لنو�يا و�لدعوة �إليها، ومل تت�صكل يف مبادرة ت�صريعية  
نهائية، ولعل �جلميع يف �نتظار مبادرة �لرئي�س �لتون�صي 

�لباجي قائد �ل�صب�صي  �جلديدة،  و�لتي هي تعديل ملبادرة 
�ل�صياق  هذ�  ويف     . فيها  �حل�صم  تعطل  �أن  �صبق  قدمية 
باإقر�ر  �ل�صيا�صية،  �لأحز�ب  من  جمموعة  طالبت  �لعام، 
من  �خلــروج  �أجل  من  تون�س،  يف  �صاملة  وطنية  م�صاحلة 
�لأزمة �ل�صيا�صية �لتي متر بها �لبالد، وخا�صة تعرث م�صار 
من  ع�صر  �لر�بع  عن  �صنو�ت   6 بعد  �لنتقالية  �لعد�لة 

يناير 2011 .    و�أكدت �أحز�ب حركة م�صروع تون�س، 
وحزب  �حلر،  �لوطني  و�لإحتــاد  �ل�صرت�كي،  و�حلزب 
�لوطن �ملوحد، خالل ندوة �مل�صاحلة �لوطنية �ل�صاملة 
�مل�صاحلة  �أن هذه   ، �لتي نظمتها حركة م�صروع تون�س 
�أمر� �صروريا ل حميد عنه، باعتبارها طريقا  �أ�صحت 

للعد�لة و�حلرية وحتقيق �ل�صلم �لجتماعي.

ح�شور وزراء من النظام ال�شابق الرياحي وجغام امل�شاحلة حاجة ملحة

جبهة االنقاذ يف انتظار ال�شكل النهائي

عبري مو�شي حتذر

حم�شن مرزوق

 مرزوق: العدالة االنتقالية يف تون�س لي�ست قانونية بقدر ما هي �سيا�سية وهدفها مداواة اجلروح ال اإثارتها 

•• الفجر - تون�س
اأك���د حم�شن م���رزوق االأم���ني العام      

التي  االإنقاذ”،  “جبهة  اجلديدة  ال�شيا�شية  اجلبهة  اأن  تون�س،  م�شروع  حلركة 
�شيتم االإعالن ر�شميا عن ميالدها يوم 2 اأبريل القادم، هي يف املراحل االأخرية 
هيئتها  �شمن  �شتكون  التي  ال�شخ�شيات  وا�شتكمال  النهائي،  ا�شمها  الختيار 
التاأ�شي�شية.    واأفاد مرزوق، يف ت�شريح اإعالمي على هام�س اأ�شغال الندوة التي 
االإعالن  تاأخري  تقرر  باأنه  ال�شاملة”،  الوطنية  “امل�شاحلة  حول  حزبه  نظمها 
يوم  م��ق��ررا  ك��ان  ال��ذي  اجل��دي��دة  ال�شيا�شية  اجلبهة  ه��ذه  تاأ�شي�س  ع��ن  الر�شمي 
الت�شاور  اإليها وموا�شلة  20 مار�س اجلاري، نظرا الن�شمام �شخ�شيات جديدة 
جهته،  م��ن  عملها.     وبرنامج  توجهاتها  ح��ول  االأح���زاب  بقية  م��ع  والتفاو�س 
ال�شيا�شية  اأن اجلبهة  اأو�شح �شليم الرياحي رئي�س حزب االإحتاد الوطني احلر، 

اجلديدة �شت�شم 12 حزبا، موؤكدا اأّن 
االإعالن  تنتظر  لها  املكونة  االأح���زاب 
النتخابات  اإج��راء  تاريخ  عن  الر�شمي 
امل�شاركة  ط����رق  يف  ل��ل��ب��ح��ث  ال��ب��ل��دي��ة 
فيها بالنجاعة املطلوبة.    وتتكون جبهة االإنقاذ اإىل حد االآن من كل من حركة 
م�شروع تون�س واالإحتاد الوطني احلر واملنتمني للهيئة الت�شيريية حلركة نداء 
تون�س، وحزب الثوابت واحلزب اال�شرتاكي وحزب العمل الوطني الدميقراطي، 
اأّن لقاءات بني قيادات من حزب  اإىل جانب �شخ�شيات وطنية م�شتقلة.    يذكر 
االإحتاد الوطني احلر وحركة م�شروع تون�س كانت قد انطلقت بداية �شهر نوفمرب 
2016 بهدف تكوين جبهة �شيا�شية جديدة ت�شاهم يف اإعادة التوازن اإىل امل�شهد 
�شيا�شية و�شطية  اأحزاب  ات�شاالت وم�شاورات مع  اإجراء  بالتوازي مع  ال�شيا�شي، 

ق�شد جتميع عدد اأكرب من االأحزاب يف اإطار جبهة �شيا�شية موحدة.

�لرئي�س �لتون�صي يتقدم مببادرة 
ت�صـــريعية جديـــدة للم�صاحلــة

�صتزيد �مل�صاحلة يف ن�صبة �لنمو
 و�صتنعك�س �إيجابا على �لإد�رة و�لقت�صاد

جغام: طي �صفحة �لنتقام وتر�صيخ 
�لت�صـــامح مــع ��صــــتثناء �لفا�صــــدين

•• الفجر - تون�س
    اعتربت عبري مو�شي، رئي�شة احلزب الد�شتوري احلر، ام�س االأحد، اأن 
حزبها يرى اأن ا�شتقالل تون�س وال�شيادة الوطنية، اأ�شحيا اليوم مهددين 
بلغه االقت�شاد  ال���ذي  ال��ك��ارث��ي  ال��و���ش��ع  اأي وق��ت م�شى، ج���راء  اأك���رث م��ن 

الوطني، على حد قولها.
الذي  االأول  االقت�شادي  املنتدى  هام�س  على  مو�شي،  عبري  واأو�شحت      
مبنا�شبة  �شو�شة  مبدينة  االأح���د،  ام�����س  احل���ر،  ال��د���ش��ت��وري  احل���زب  نظمه 
املالية  بلغتها  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  امل��دي��ون��ي��ة  اأن  ل��ال���ش��ت��ق��الل،   61 ال���ذك���رى 
اقت�شادية  تبعية  ويف  للخارج،  االرتهان  و�شع  يف  بالدنا  جعلت  العمومية، 
اأن جتر تبعية �شيا�شية وا�شتعمارا من نوع  وا�شحة ومف�شوحة من �شاأنها 

جديد، بح�شب و�شفها.
   واأ�شافت اأن حزبها اأراد من خالل تنظيم هذا املنتدى االقت�شادي، الذي 
الوطني”،  القرار  االقت�شاد �شمانة ال�شتقالل  “�شالمة  �شعار  و�شع حتت 
اإطالق �شيحة فزع، وحتذير ال�شعب التون�شي، اإزاء الرتدي الوا�شح ملختلف 
اأركان املنظومة االقت�شادية الوطنية، ودعوته للقيام بت�شحيات وتنازالت، 
وتركيز التفكري على ال�شبل الكفيلة باإيجاد احللول التي من �شاأنها احلد 

من تبعات الو�شع االقت�شادي اخلطري.
   من ناحيته، حذر عبد ال�شالم البنوري، االأمني العام للحزب الد�شتوري 
احل����ر، مم��ا ا���ش��م��اه م��غ��ب��ة ال��ت��م��ادي يف ط��م�����س م��ف��ه��وم ال���دول���ة واإ�شعاف 
وقوف  حتمية  م��وؤك��دا  باأمنها،  والتالعب  اقت�شادها  وتدمري  موؤ�ش�شاتها 

اأجواء  ظل  يف  اال�شتعمار،  اأ�شكال  خمتلف  الأخطار  للت�شدي  الد�شتوريني 
التخاذل والتواطوؤ والتوافقات املغ�شو�شة، بح�شب تعبريه.

جبهة االإنقاذ يف االأمتار االأخرية 

الد�ستوري احلر: ا�ستقال تون�س وال�سيادة الوطنية مهددان
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وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
الرو�شا  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شيدات  رخ�شة رقم:CN 1137227  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فالح عبداهلل �شلطان �شيف الكعبي ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف غانا حممد حممد رفعه

تعديل وكيل خدمات
حذف عبداهلل مرزوق �شعيد عجالن املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شقر اال�شود لتبديل الزيوت

رخ�شة رقم:CN 1469620  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة ١*٢.٥ اىل ٦*١

تعديل ا�شم جتاري من/ال�شقر اال�شود لتبديل الزيوت
BLACK FALCON OIL CHANGE

اىل/ال�شقر اال�شود لتجارة االطارات وتبديل الزيوت 
BLACK FALCON TYRES TRADING & OIL LUBRICANT

تعديل عنوان/ Building Owner Name من بناية:علي را�شد �شعيد عبيد 
النيادي اىل ال�شيد/�شعد �شعيد �شحى العامري

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة اطارات ال�شيارات ولوازمها )٤٥٣٠٠٠٥(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا الربيع

رخ�شة رقم:CN 1104194  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة ١*٣ اىل ١*٣

تعديل ا�شم جتاري من/كافترييا الربيع
AL RABEE CAFETERIA

اىل/مطعم الربيع 
AL RABEE RESTAURANT

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )٥٦١٠٠٠١(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات خلفيفة )كافترييا( )٥٦١٠٠٠٣(

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

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

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيديو الرائع

رخ�شة رقم:CN 1139823  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة ٠١*٠١ اىل ٤*١

تعديل ا�شم جتاري من/فيديو الرائع
اىل/الرائع للهواتف املتحركة 

AL RAEI MOBILE PHONES

تعديل ن�شاط/حذف بيع الت�شجيالت املرئية  - بالتجزئة )٤7٦٢٠٠٣(
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

�إعــــــــــالن
العيناوية  القلعة  ال�ش�����ادة/مغ�شلة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1123777  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هدى عبداهلل �شلطان �شيف الكعبي ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل را�شد عبيد م�شبح ال�شام�شي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة ١*١٠ اىل ١*١٠

تعديل عنوان/ من العني العني - منطقة �شناعية هيلي - بناية : حممد را�شد 
ع�شيان  حممد  بناية:جمعه  العني  �شناعية  العني  العني  اىل  التميمي  علي 

املن�شوري واخرون
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

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

املودعة حتت رقم ٢٦٥٤٣٣        بتاريخ :  ٢٠١٦/١٢/٢٥   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�ش��م: فيتا فارميد للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
وعنوانه: �س  ب:  ٢٣٦٩٤٨، دبي. االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات
م�شتح�شرات �شيدالنية وبيطرية. م�شتح�شرات �شحية لغايات طبية. مواد و اأغذية حمية معدة لالإ�شتعمال 
اأو البيطري واأغذية للر�شع واالأطفال. مكمالت للحمية الغذائية لالإن�شان واحليوان. ل�شقات و  الطلبي 
مواد �شماد. مواد ح�شو االأ�شنان و �شمع طب االأ�شنان. مطهرات. م�شتح�شرات الإبادة احل�شرات و احليوانات 

ال�شارة. مبيدات فطريات ومبيدات اأع�شاب.
الواق�عة بالفئة:  ٠٥

و�شف العالمة: العالمة التجارية )Vita Pharmed( مكتوبة بحروف من االأبجدية الالتينية مع 
�شعارللون.

يف  حدى  علي  كل   vita، pharma املقطع  عن  التنازل  و  جمملها  يف  للعالمة  احلماية  اال�ش��رتاطات: 
الو�شع العادي.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا االإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  مار�س 2017 العدد 11973

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 بن�شر التعديالت املو�شحة اأدناه على طلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:  

املودعة حتت رقم:  ٢٤٨٠٨7        بتاريخ :  ٢٠١٦/٠٢/٠٣
امل�شجلة حتت رقم:  ٢٤٨٠٨7        بتاريخ :  ٢٠١٦/١٠/٢٦

با�ش��م: جيثاعدي كومار.
وعنوانه: ال�شارقة، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات
خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات  ، خدمات االيواء املوؤقت. 

الواق�عة بالفئة:  ٤٣
رقم و تاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )١٦7( )٢٠١٦/٠٩/٠١(

التعديالت علي الطلب بعد الن�شر ال�شابق:
لت�شبح  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  يف   )Malanaad( ك��ل��م��ة  اأ���ش��ف��ل   )restaurant  ( ك��ل��م��ة  ا���ش��اف��ة 
 )Malanaad( و كلمة الالتينية  االأبجدية  )Malanaad Restaurant( مكتوبة بحروف من 
و  مطعم  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  تعني   )Restaurant( كلمة  اأم���ا  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  م��ق��اب��ل  معنى  ل��ه��ا  لي�س 

يظهراأعلى الكمتني ر�شم على �شكل �شوكة طعام يعلوه نخلتني كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  مار�س 2017 العدد 11973

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : ٢٠١٦/٠٨/٠٥ املودعة حتت رقم : ٢٣٨١7٤ 

با�ش��م: تي ا�س يف ليمتد 

وعنوانه: ٣٤  جنوب مولتون �شرتيت، لندن، W1K 5RG، اجنلرتا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد تعليمية وخا�شة بالتدري�س؛ املواد املطبوعة )جميعها حتت الفئة ١٦(  يف الفئة: ١٦

و�شف العالمة : عبارة عن performance learning مكتوبة باحرف التينية وت�شميم 

مميز باللون االأحمر ي�شكل حرف "O". العبارة مكتوبة على ما لطخة �شوداء. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  مار�س 2017 العدد 11973

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : ٢٠١٦/٠٨/٠٥ املودعة حتت رقم :٢٣٨١7٣ 
با�ش��م: تي ا�س يف ليمتد 

وعنوانه: ٣٤  جنوب مولتون �شرتيت، لندن، W1K 5RG، اجنلرتا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

حتميلها؛  اإمكانية  بدون  ولكن  االنرتنت،  على  االإلكرتونية  املن�شورات  توفري  التدريب؛  توفري 
على  واملجالت  االإلكرتونية  الكتب  ن�شر  الكتب؛  ن�شر  الدعاية؛  ن�شو�س  غري  الن�شو�س،  ن�شر 

االنرتنت؛ خدمات التعليم؛ معلومات تعليمية؛ تنظيم واجراء ور�س عمل (للتدريب(
يف الفئة: ٤١

و�شف العالمة : عبارة عن performance learning مكتوبة باحرف التينية وت�شميم 
مميز باللون االأحمر ي�شكل حرف "O". العبارة مكتوبة على ما لطخة �شوداء. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  مار�س 2017 العدد 11973

�إعــــــــالن 
�س.م.خ.  لال�شتثمارات  كابيتال  اأنفرا  �شركة  تود 
)معروفة �شابقاً ب"بيت اأبوظبي لال�شتثمار"( اإعالم 
م�شاهميها الكرام باأنه مت االنتقال من موقع مكتبها 
برج  اخلالدية،  كورني�س  اأبوظبي  اإمارة  يف  الكائن 
الهنا الطابق ال�شابع ع�شر، اإىل منطقة مركز اأبوظبي 
ع�شر.  الثاين  الطابق  حمودة،  بن  برج  للمعار�س، 
يرجى العلم باأن اأرقام االت�شال والفاك�س و�شندوق 

الربيد باقية كما هي.  لذا اإقت�شى التنويه.

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/346  عقاري كلي
العقاري ذ.م.م جمهول حمل االقامة  املدخل/ ١-�شركة تنميات جلوبال للتطوير  اىل اخل�شم 
مبا ان املدعي / �شادق عماد اال�شعد وميثله : جو�شلني �شبلي خري اهلل قد اأقام عليك الدعوى 
ودفع مبلغ  برد  املدعي عليها  وال��زام  بالتملك  ايجارة منتهية  بف�شخ عقد  املطالبة  ومو�شوعها 
وقدره )٩٨٨.٠٠٠( درهم وما يرتتب عليه من فوائد بواقع ١٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�شداد التام والزام املدعي عليها كذلك برد وت�شليم عدد )٣٣( �شيكا م�شحوبة من املدعي ل�شالح 
HSBC والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب. وحددت لها جل�شة يوم االحد  املدعي عليها على بنك 
املوافق ٢٠١7/٣/٢٦   ال�شاعة ٠٩.٣٠ �س بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

  اعالن بيع عقار بالن�سر  للمنفذ �سده 
فى الدعوى رقم 2016/147 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: �شتاندرد ت�شاترد بنك 
عنوانه :  بناية الفردان - بردبي - دبي 
املنفذ �شده : متلي�س رام �شاند �شولنكي 

عنوانه :  ال�شقة رقم )2202( برج خليفة - امل�شاكن - منطقة داون تاون برج خليفة- اإمارة دبي 
5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان  2017/3/29  ال�شاعة  انه يف يوم االربعاء  املوافق 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة 
االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى  للمزادات وعلى موقعها  االم��ارات 
امل��زاي��دة ولكل  االأ�شا�شي قبل دخ��ول  الثمن  %20 م��ن  ع��ن  ت��اأم��ني ال يقل  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  من 
يعتمد  من  وعلى  املدنية  االإج���راءات  قانون  من   301 باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري 
ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة 
وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�شفا -3 

رقم االر�س : 27 - امل�شاحة : 1012.09  مرت مربع قيمتها ب���� )10000000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

  اعالن بيع عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2016/147 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: �شتاندرد ت�شاترد بنك 
عنوانه :  بناية الفردان - بردبي - دبي 
املنفذ �شده : متلي�س رام �شاند �شولنكي 

عنوانه :  ال�شقة رقم )2202( برج خليفة - امل�شاكن - منطقة داون تاون برج خليفة- اإمارة دبي 
5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان  2017/3/29  ال�شاعة  انه يف يوم االربعاء  املوافق 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة 
االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى  للمزادات وعلى موقعها  االم��ارات 
امل��زاي��دة ولكل  االأ�شا�شي قبل دخ��ول  الثمن  %20 م��ن  ع��ن  ت��اأم��ني ال يقل  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  من 
يعتمد  من  وعلى  املدنية  االإج���راءات  قانون  من   301 باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري 
ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة 
وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�شفا -3 

رقم االر�س : 27 - امل�شاحة : 1012.09  مرت مربع قيمتها ب���� )10000000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05277/2016 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04217/2015  �سكني- ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �شده :  بي دبليو اي خلدمات رجال االعمال 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات 
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:

١- الزام املنفذ �شده باإخالء املاجور وت�شليمه للمدعي خاليا من ال�شواغل
٢٠١٤/٩/٢٣ وحتى  م��ن  ل��ل��ف��رتة  االج����رة  ب�����ش��داد  ���ش��ده  امل��ن��ف��ذ  ال����زام   -٢
تاريخ  اجرة حتى  ي�شتجد من  وما  دره��م(  والبالغة )١٠٨٢٠٥   ٢٠١٥/٥/٣١

االخالء الفعلي وبواقع ١٤٥77٠ درهم �شنويا. 
املاء  ا�شتهالك  ع��ن  ال��ذم��ة  ب���راءة  يفيد  م��ا  بتقدمي  ���ش��ده  املنفذ  ال���زام   -٣

والكهرباء وبالر�شوم وامل�شاريف. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05284/2016 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04218/2015  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : العارف و�شريو�س للتجارة العامة - �س ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات  
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:

١- الزام املنفذ �شده باخالء العني حمل الدعوى وت�شليمها للمدعية خالية 
من ال�شواغل

تاريخ  ٢٠١٤/١٢/١ وحتى  اعتبارا من  االيجار  ببدل  �شده  املنفذ  ال��زام   -٢
االخالء بواقع بدل ايجار �شنوي مقداره ٩٠٠٠٠ درهم �شنويا 

٣- الزام املنفذ �شده بتقدمي براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي ا�شافة 
اىل ر�شوم وم�شاريف الدعوى.  

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05287/2016 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04219/2015  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : �شالون لوت�س بوند للتجميل - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات    

 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:
١- باإخالء املنفذ �شده من املاأجور مع الزامها بت�شليمه خاليا من ال�شواغل

٢- الزام املنفذ �شدها ب�شداد مبلغ وقدره ٢١١٣٥٥.٨٩ درهم ما ميثل االجرة 
للفرتة من ٢٠١٤/٢/١ ولغاية ٢٠١٥/٥/٣١ وما ي�شتجد من اجر بواقع اجرة 

�شنوية وقدرها ١7٠٠٠٠ درهم. 
الكهرباء وامل��اء وذل��ك عن  ب��راءة الذمة من  باإح�شار  املنفذ �شدها  ال��زام   -٣

فرتة انتفاعها باملاجور ، مع الزامها بر�شوم وم�شروفات الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
يتم  �شوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�شر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00468/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : الرب�س للعقارت - وايرو �شوفت انرتنا�شونال - ذ م م  
مبا اأن املدعي : كراتو�س للزجاج - �س ذ م م    

 قد اأقام �شدكم الدعوى ٠٢/٠٠٤٦٨/٢٠١7 /�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بالتكافل والت�شامن بان توؤدي للمدعية بدل التعوي�س 

عما حلقه من �شرر وخ�شارة ب�شب تفويت حق املنفعة عليها مببلغ وقدره ٦٨.٤٠٠ درهم 
البالغ قدره ١٦.٦٨٠ درهم  التاأمني  رد مبلغ  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - مطالبة مالية 

ال�شابق ا�شتالمه عند بداية التعاقد 
امل�شتحق   ٨٨ رقم  ال�شيك  ا�شل  برد  عليه  املدعي  ال��زام   - بت�شليم م�شتندات   املوؤجر  ال��زام 

الدفع بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٦ مع الفائدة القانونية بواقع ٩% 
ف�شخ عقد ايجار �شاري - الق�شاء بف�شخ عقد االيجار املربم بني املدعي واملدعي عليه املوؤرخ 

يف ٢٠١٦/٤/٦ واعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد.  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  االرب���ع���اء   ي���وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع��الن��ك��م  الق�شائية  اللجنة  وق����ررت 
٢٠١7/٣/٢٢ ال�شاعة ٣.٠٠م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة ال�شاد�شة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�شري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . الن�شر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

ي��ع��ل��ن ال�����ش��ي��د/ ���ش��ع��ي��د حم��م��د ال�����ش��ارد ال��ف��ال���ش��ي امل�شفي 
ال��ق�����ش��ائ��ي  ان���ه مب��وج��ب ح��ك��م حم��ك��م��ة ال��ع��ني االبتدائية 
بالدعوى رقم ٥٢٥ �شنة ٢٠١٦ جتاري كلي - العني ال�شادر 
وت�صفية   بحل  مبنطوقة  والقا�شي   ،  ٢٠١7/١/٢٥ بتاريخ 
�شركة  م   �لثبات لإعمال �حلجر و�لرخام ذ م  �صركة 
ذات م�شوؤولية حمدودة  فعلىمن لديه اعرتا�س او مطالبة 
مالية التقدم اىل مكتب امل�شفي املعني هاتف : ٠٤٢٥٥٥١٥٥ 
فاك�س : ٠٤٢٥٥٥١٥١ ، �س  ب :  ٤٤٥٣٦٣ دبي - القرهود - 
مكتب   -  ١ الطابق   - املطار  �شارع   - لالعمال  الفجر  بناية 
رقم : ١١٩،  واإح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك خالل مدة 

اق�شاها ٤٥ يوم من تاريخ هذا االإعالن

 اإعالن ت�سفية
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عربي ودويل
تو�سيع البحرية االأمريكية ي�سطدم بنق�س العمالة 

•• وا�صنطن-رويرتز:

يقول الرئي�س دونالد ترامب اإنه يريد بناء ع�شرات ال�شفن 
احلربية اجلديدة يف واح��دة من اأكرب خطوات زي��ادة حجم 

البحرية االأمريكية يف وقت ال�شلم.
غري اأن مقابالت مع �شركات بناء ال�شفن واحتادات عمالية 
اأن ه���ذه اخلطة  ل��وث��ائ��ق ع��ام��ة وداخ��ل��ي��ة تظهر  وم��راج��ع��ة 

تواجه عقبات كربى.
تبلغ  قد  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تكلفة  اأن  والوثائق  املقابالت  وتبني 
وي�شتغرق  ال��ع��ام��ة  االأم����وال  م��ن  دوالر  مليار   700 ق��راب��ة 
من  االآالف  ع�شرات  توظيف  وت�شتلزم  عاما   30 اكتمالها 

العمال املهرة وتدريبهم. 

كان ترامب قد تعهد بزيادة كبرية يف حجم اجلي�س االأمريكي 
الإبراز القوة االأمريكية يف وجه ال�شني ورو�شيا مبا يف ذلك 
زيادة عدد �شفن البحرية من 275 �شفينة حربية اليوم اإىل 
لزيادة  زمنيا  ج��دوال  اأو  تفا�شيل  يذكر  ومل  �شفينة.   350

حجم االأ�شطول.
وقال االأم��ريال بيل م��وران نائب رئي�س العمليات البحرية 
اإن  لرويرتز  البحرية  يف  ال�شفن  بناء  اأن�شطة  على  امل�شرف 
البحرية قدمت لوزير الدفاع جيم ماتي�س تقريرا ت�شتك�شف 
فيه كيف ميكن للقاعدة ال�شناعية يف البالد اأن تدعم بناء 

ال�شفن.
وام��ت��ن��ع ع��ن ذك���ر م��زي��د م��ن ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل. ل��ك��ن م��ن اأجرت 
رويرتز مقابالت معهم لهذا التقرير قالوا اإن ثمة م�شكلتني 

كبريتني االأوىل تتمثل يف عدم كفاية العمال املهرة يف ال�شوق 
ال�شفن  بناء  اأح��وا���س  واإن  واللحام  الكهرباء  يف  فنيني  من 
�شيواجهون  ال��ن��ووي  ال��وق��ود  فيهم منتجو  وم��وردي��ه��ا مب��ن 
ظل  اأن  بعد  اإنتاجهم  ل��زي��ادة  ���ش��ن��وات  م��دى  على  م�شاعب 

االإنتاج عند م�شتويات متدنية قيا�شية ل�شنوات.
ومن املوؤكد اأن العقبة االأوىل واالأكرب اأمام ترامب هي اإقناع 

الكوجنر�س باإيجاد التمويل الالزم.
وامتنع البيت االأبي�س عن التعقيب. وقالت متحدثة با�شم 
ال�شفن احلالية  بناء  زي��ادات بخالف خطة  اأي  اإن  البحرية 
قدراتها  ل��زي��ادة  ال�����ش��رك��ات  لتهيئة  ك��اف��ي��ا  وق��ت��ا  �شت�شتلزم 
وهانتنجتون  دايناميك�س  جرنال  �شركتا  وقالت  االإنتاجية. 
الواليات  ال�شفن يف  لبناء  �شركتني  اأكرب  اند�شرتيز  اإجنولز 

عامل   6000 توظيف  تعتزمان  اإن��ه��م��ا  ل��روي��رتز  امل��ت��ح��دة 
حاملة  الغوا�شة  مثل  احلالية  الطلبات  لتلبية   2017 يف 

ال�شواريخ البالي�شتية من طراز كولومبيا.
وتقول ال�شركات اإنها حتر�س على العمل مع ترامب يف بناء 
اأ�شطول بحري اأكرب لكن امل�شوؤولني يقولون اإن ذلك �شعب 

اإىل اأن تتلقى ال�شركات طلبيات جديدة. 
اال�شرتاتيجي  التخطيط  ق��اد  ال���ذي  ك���الرك  ب��راي��ان  وق���ال 
اأث���ن���اء ع��م��ل��ه م�����ش��اع��دا خ��ا���ش��ا ل��ق��ائ��د العمليات  ل��ل��ب��ح��ري��ة 
هائال  حتديا  �شتواجه  ال�شركات  اإن   2013 حتى  البحرية 
يف زيادة عدد العاملني لديها ب�شرعة اإذا ما طراأت طفرة على 
اأن�شطة بناء ال�شفن وذلك الأنها لن ت�شتعني بعمالة اإ�شافية 

مقدما.

•• بغداد-رويرتز:

بجد  االأم��ري��ك��ي��ون  اجل��ن��ود  يعمل 
القيارة  غ��رب  قاعدة  اإ�شالح  على 
امل���دم���رة ل��ت�����ش��ب��ح مركز  اجل���وي���ة 
العراقية  للقوات  لوجي�شتي  دع��م 
احلا�شمة  امل��ع��رك��ة  يف  وال���دول���ي���ة 
����ش���د ت��ن��ظ��ي��م داع���������س االإره����اب����ي 
الواقعة  املو�شل  مدينة  ال�شتعادة 
على م�شافة 60 كيلومرتا �شمايل 

القاعدة.
القوات  وع����ودة  ال��ن�����ش��اط  وي�����ش��ري 
االأم��ري��ك��ي��ة اإىل زي����ادة ج��دي��دة يف 
حجم الوجود االأمريكي يف العراق 
ال���غ���زو الذي  14 ع��ام��ا م���ن  ب��ع��د 
العديد  �شهد  �شراع  �شرارة  اأطلق 

من التحوالت.
الع�شكريني  امل�شوؤولني  كبار  لكن 
حم������دودة  امل���ه���م���ة  اأن  ي������وؤك������دون 
وم����وؤق����ت����ة. وال����ه����دف امل���ع���ل���ن هو 
ال���ق�������ش���اء ع���ل���ى ت���ن���ظ���ي���م داع�������س 

وم�شاعدة اجلي�س العراقي.
وقالت اللفتنانت جرنال اليزابيث 
كريت�س من الكتيبة 82 املحمولة 
اإن��ه��ا دول����ة ذات ���ش��ي��ادة وقد  ج���وا 
ب��احل�����ش��ور وتقدمي  ل��ن��ا  ���ش��م��ح��ت 
من  التخل�س  نريد  لها.  امل�����ش��ورة 
ن�شعى  ج��م��ي��ع��ا  ن��ح��ن  االأ������ش�����رار. 

لهدف واحد.
اأ���ش��ه��ر ك����ان تنظيم  وق��ب��ل ت�����ش��ع��ة 
ي�شيطر على قاعدة  م��ازال  داع�س 
غرب القيارة اجلوية وكان التنظيم 

امل��و���ش��ل وما  م��ع��رك��ة  ع��ل��ى  تعتمد 
جرنال  اللفتنانت  واأك��دت  بعدها. 
احل�شد ال  اإن  على  كذلك  كريت�س 
تلزم  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  اأن  يعني 
التدخل  م��ن  جديد  بعهد  قواتها 

املكلف والطويل االأمد.
ال��ع��راق خالل  يف  وعملت كريت�س 

الغزو عام 2003.
وقالت انه قتال خمتلف االآن. نحن 
العراقية.  احل��ك��وم��ة  ل��دع��م  ه��ن��ا 
ن��ح��ن ه��ن��ا ب�����اإذن م��ن��ه��ا ب��ن��اء على 
طلبها. ل�شنا الطرف الذي يحارب 

نحن فقط نقدم الن�شح.
وردت على �شوؤال عن الوقت املتوقع 
 : قائلة  االأمريكية  ال��ق��وات  لبقاء 
ال  امل��و���ش��ل.  غ���رب  يف  االآن  قتالنا 
بعد  �شيحدث  مب��ا  التنبوؤ  ميكننا 

ذلك.
كاري  كولونيل  اللفتنانت  وقالت 
كوملان قائدة املجموعة اال�شت�شارية 
ت�شليم  اإن  اجل����وي  ل��ال���ش��ت��ط��الع 
هدف  العراقية  للقوات  ال��ق��اع��دة 

اأ�شا�شي كذلك.
باإمكان  واأ���ش��ب��ح  امل�����درج  واأ���ش��ل��ح 
�شي-130  ال����ن����ق����ل  ط������ائ������رات 

ا�شتخدامه.
هي  هنا  مهمتنا   : ك��ومل��ان  وق��ال��ت 
ا����ش���ت���م���رار حركة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
وجلب  ال��ل��وج��ي�����ش��ت��ي��ة  اخل����دم����ة 
اأن  ال�شحنات واالأف��راد. هدفنا هو 
ي��ق��وى ال��ع��راق��ي��ون يف اأق���رب وقت 

ممكن.

وزير الدفاع ال�سيني 
يتوجه اإىل �سريانكا ونيبال 

•• بكني-رويرتز:

قالت وزارة الدفاع ال�شينية اإن وزير 
توجه  ت�����ش��ي��وان  وان  ت�شانغ  ال��دف��اع 
ام�������س  اإىل ���ش��ري��الن��ك��ا ون���ي���ب���ال يف 
وذل��ك يف خطوة  ر�شميتني  زي��ارت��ني 

قد تثري غ�شب الهند.
وت�����ش��ع��ى ب��ك��ني ل��ت��ع��زي��ز ن��ف��وذه��ا يف 
ن��ي��ب��ال ال��ت��ي ت��ع��ت��رب م��ن��ط��ق��ة عازلة 
طبيعية بني ال�شني والهند وتناف�س 
منذ  ن��ي��ودل��ه��ي  تلعبه  ال����ذي  ال����دور 
وقت طويل بو�شفها القوة اخلارجية 

االأقوى يف نيبال.
وت�شتثمر ال�شني بقوة يف �شريالنكا 
والطرق  امل����ط����ارات  ومت�����ول  اأي�������ش���ا 
يف  مبا  وامل��وان��ئ  احلديدية  وال�شكك 
ذلك م�شروع يف �شريالنكا ل�شق طريق 
الدفاع  وزارة  وق��ال��ت  ج��دي��د.  حرير 
االأول  ك��ان��ون  دي�شمرب  يف  ال�شينية 
مناورات  اأول  �شتجري  ال�����ش��ني  اإن 
حربية لها مع نيبال يف 2017. ويف 
لغوا�شة  �شريالنكا  �شمحت   2014
يف  بالر�شو  �شينية  حربية  و�شفينة 
اأثار  مما  كولومبو  بالعا�شمة  ميناء 

القلق يف نيودلهي.

الرتكي املقيم يف الواليات املتحدة 
كان وراء حماولة االنقالب.

قوله  ك��ال  ع��ن  ال�شحيفة  ونقلت 
اإق��ن��اع��ن��ا بذلك  ت��رك��ي��ا  : ح���اول���ت 
ع���ل���ى ك����ل امل�������ش���ت���وي���ات ل��ك��ن��ه��ا مل 
كالني  اإب��راه��ي��م  وق��ال  بعد.  تنجح 
الرتكي  الرئي�س  با�شم  امل��ت��ح��دث 
اإردوغ��ان اليوم االأحد  رجب طيب 
اأملانيا  اأن  اإن ت�شريحات كال تثبت 
ت��دع��م ���ش��ب��ك��ة ك��ول��ن ال��ت��ي ت�شري 
كولن  منظمة  با�شم  اأن��ق��رة  اإليها 

االإرهابية .
واأ�شاف يف مقابلة بثتها على الهواء 
قناة )�شي.اإن.اإن ترك( اأنها جهود 
املعلومات  جميع  �شحة  الإب��ط��ال 
منظمة  ع��ن  لهم  اأعطيناها  التي 
كولن االإرهابية. اأنها عالمة على 

دعمهم لهذه املنظمة.
الأنهم  ي���ح���م���ون���ه���م؟  مل������اذا  وق������ال 
لت�شتخدمها  الأملانيا  جيدة  اأدوات 
����ش���د ت���رك���ي���ا. وت���ف���اق���م اخل����الف 
اأمل��ان��ي��ا وتركيا  ب��ني  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
بع�س  ال�����ش��ل��ط��ات  م��ن��ع��ت  اأن  ب��ع��د 
م���ن احلديث  االأت��������راك  ال��������وزراء 
املغرتبني  ل���الأت���راك  جت��م��ع��ات  يف 
قبيل ا�شتفتاء ال�شهر املقبل ب�شبب 

خماوف اأمنية. 
اأن  اإمكانية  هناك  اإن  كالني  وق��ال 
اإردوغان لتجمع ملخاطبة  يخطط 
ا�شتفتاء  ق��ب��ل  اأمل��ان��ي��ا  يف  االأت�����راك 
تعديل  ب�����ش��اأن  ني�شان  اأب��ري��ل   16
من  تزيد  ق��د  خطوة  يف  الد�شتور 

تفاقم التوترات مع برلني.

ال�شيطرة عليها  انتزع  املت�شدد قد 
 2014 من اجلي�س العراقي عام 
امل����ب����اين وحطم  ودم����ره����ا وه������دم 

مدرج الطائرات باآالت حفر.
العراقي  اجل���ي�������س  وا����ش���ت���ع���اده���ا 
ون�شرت  امل��ا���ش��ي  ي��ول��ي��و مت���وز  يف 
 101 الفرقة  من  اأمريكية  قوات 
اأكتوبر  يف  ه��ن��اك  ج���وا  امل��ح��م��ول��ة 
الهجوم  ب���دء  م��ع  االأول  ت�����ش��ري��ن 
اآخ�����ر مدينة  امل��و���ش��ل  ال���ش��ت��ع��ادة 
ي�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا امل���ت�������ش���ددون يف 
ال���ب���الد. وت�����ش��ل��م��ت ال��ك��ت��ي��ب��ة 82 
املحمولة جوا القاعدة يف دي�شمرب 

كانون االأول.
اللفتنانت  ال��ق��اع��دة  ق��ائ��د  وق����ال 
اإن  با�شتور  �شيبا�شتيان  كولونيل 
ال��ق��اع��دة ي��ت��م��رك��ز ب��ه��ا ن��ح��و األف 
االأمريكيني  م��ن  اأغ��ل��ب��ه��م  ج��ن��دي 
لكن من بينهم اأفراد من جن�شيات 
اأخرى من قوات التحالف الدويل 
يف  جندي   1700 ع��دده��ا  البالغ 

منطقة عمليات املو�شل.
وت����ق����دم ق����اع����دة غ������رب ال���ق���ي���ارة 
اللوجي�شتية  واخل���دم���ات  ال��دع��م 
التجمع  م���ن���اط���ق  م����ن  ل���ل���ع���دي���د 
م����ن جبهة  ال���ق���ري���ب���ة  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي 

وي��ن��ام اجل��ن��ود يف خم��اب��ئ �شغرية 
ماء  خ��زان  واأ�شبح  اخلر�شانة  من 
للمكان.  مم���ي���زة  ع���الم���ة  م���دم���ر 
املا�شية حولت  القليلة  االأي��ام  ويف 
اأر����س القاعدة  االأم��ط��ار ال��غ��زي��رة 

اإىل بحر من الوحل.
ويبدو امل�شهد بعيدا كل البعد عما 
كان عليه عندما كانت قاعدة غرب 
ال��ق��ي��ارة ق���اع���دة اأم��ري��ك��ي��ة كبرية 
ت�شم  وكانت  االحتالل  ذروة  وقت 
�شباحة  وح���م���ام  ل��ل��ج��ول��ف  م��ل��ع��ب��ا 
و�شت  كي  ا�شم  عليها  يطلق  وك��ان 

على ا�شم منتجع يف فلوريدا.
امل�شوؤولة  اآن ناجي  وقالت الكابنت 
�شت�شبح  االإن�������ش���اءات  اأع���م���ال  ع��ن 

اأكرب لكنها لن ت�شبح اأجمل.
وو�شفت ناجي القاعدة باأنها تبدو 

مثل حمطة حافالت عمالقة.
االأف�������راد  م���ئ���ات  “لدينا  وق����ال����ت 
ال�����ع�����اب�����ري�����ن وه��������م ي���ح���ت���اج���ون 
الإم����������دادات. ه���ن���اك ال���ع���دي���د من 
مهمتهم  تتمثل  ال��ذي��ن  االأف������راد 
االأ�شا�شية يف تنظيم النا�س والغذاء 

والوقود والذخرية.»
القوات  م���ن  امل���زي���د  اأن  وت���اب���ع���ت 
�شي�شل لكن االأع��داد ومدة بقائها 

م���واق���ع ل��ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف غرب 
م��ن��ه��ا طائرات  وت��ن��ط��ل��ق  امل��و���ش��ل 
الربية  ال��ق��وات  ل��دع��م  هليكوبرت 

العراقية على االأر�س.
ما بعد الدمار ال�شامل

االأمريكيون  وامل�شت�شارون  القتال. 
القتال لكن  منت�شرون على جبهة 
كذلك،  هجومي  دور  لها  القاعدة 
�شواريخ  ب���ط���اري���ة  ت�����ش��م  ف���ه���ي 
على  بانتظام  ال�����ش��واري��خ  وتطلق 

وتتكد�س  ال��داخ��ل.  اإىل  متعرجة 
احل���اوي���ات وم��ن�����ش��ات امل����وؤن يف كل 
املدرعات  اأ�شاطيل  مكان وت�شطف 
واجل������راف������ات يف ����ش���ف���وف داخ����ل 

القاعدة.

ظهرت القاعدة و�شط اأنقا�س دمار 
�شامل فمازالت اأكوام من احلجارة 
م�����ن اأن����ق����ا�����س امل�����ب�����اين امل����دم����رة 
جدران  وحتيط  امل��ك��ان.  يف  تتناثر 
خر�شانية مبحيط القاعدة ومتتد 

االأزهر يدين ا�ستهداف ملي�سيا احلوثي 
م�سجدًا مبحافظة ماأرب اليمنية

•• القاهرة-وام:

منطقة  يف  مل�شجد  احلوثي  ملي�شيا  ا�شتهداف  ب�شدة  ريف  ال�َشّ االأزه��ر  اأدان 
�شرواح التابعة ملحافظة ماأرب �شرقي اليمن، مما اأ�شفر عن وقوع الع�شرات 
من ال�شحايا وامل�شابني خالل اأدائهم �شالة اجلمعة . واأكد االأزهر يف بيان 
يف  بها  وال��زج  وتخريبها  العبادة  ودور  االآمنني  ا�شتهداف  اأن  ام�س  ا�شدره 
�شراعات طائفية تنفيًذا الأجندات خارجية، جرمية ب�شعة ترف�شها �شريعة 
االإ�شالم ال�شمحة وكافة ال�شرائع ال�شماوية واالأعراف والتقاليد االإن�شانية 
والقوانني الدولية التي دعت اإىل حماية دور العبادة، داعًيا ال�شعب اليمني 
اإىل الوحدة، واإعالء امل�شلحة العليا للبالد، ونبذ الفرقة والطائفية.وتقدم 
واأ�شر  و�شعًبا  وحكومة  قيادة  اليمن  اإىل  العزاء  بخال�س  ال�شريف  االأزه��ر 
ال�شحايا، �شائال اهلل – عز وجل- اأن يتغمد ال�شحايا بوا�شع رحمته، واأن 
يلهم اأهلهم وذويهم ال�شرب وال�شلوان، واأن مين على امل�شابني بال�شفاء، واأن 

يعيد اإىل اليمن اأمنه وا�شتقراره يف القريب العاجل .

اأملانيا ترف�س ت�سريحات ترامب �سدها 
•• برلني-رويرتز:

رف�����ش��ت وزي����رة ال��دف��اع االأمل��ان��ي��ة اأور����ش���وال ف���ون دي���ر ل��ي��ني ام�����س م��زاع��م الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب باأن برلني تدين لبالده وحللف �شمال االأطل�شي مببالغ 
طائلة يف مقابل الدفاع عن م�شاحلها. وقالت فون دير ليني يف بيان ال يوجد ح�شاب 
ديون يف حلف �شمال االأطل�شي” م�شيفة اأنه من اخلطاأ الربط بني الهدف الذي 
و�شعه احللف لدفع اأع�شائه اإىل اإنفاق اثنني يف املئة من الناجت القومي على الدفاع 
الن�شبة  اإنفاق هذه  2024 وبني  بحلول 
دير  فون  واأو�شحت  على احللف ح�شرا. 
اإىل  اأي�شا  الدفاعي  االإنفاق  يذهب  ليني 
ال�شالم  حل��ف��ظ  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ه��م��ات 
وم��ه��م��ات��ن��ا االأوروب�����ي�����ة وم�����ش��اه��م��ت��ن��ا يف 

احلرب �شد تنظيم داع�س االإرهابي.
واأ�شارت اإىل اأن اجلميع يرغب يف اقت�شام 
من  ه��ذا  يحدث  ولكي  بالت�شاوي  العبء 
ال�����ش��روري و���ش��ع م��ف��ه��وم اأم��ن��ي حديث 
�شمال  حلف  تطوير  فقط  لي�س  ي�شمل 
االأطل�شي ولكن اأي�شا ال�شيا�شة الدفاعية 
االأمم  يف  واال�شتثمار  االأوروب���ي  لالحتاد 

املتحدة.

من جهة اأخرى، اتهمت تركيا ام�س 
لداعية  تابعة  �شبكة  بدعم  اأملانيا 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  مقيم  تركي 
حماولة  م���دب���ر  اأن����ق����رة  ت���ع���ت���ربه 
البالد  ال��ت��ي ج���رت يف  االن���ق���الب 
ت�شريحات  يف  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام  يف 
يرجح اأن تفاقم خالفا دبلوما�شيا 
دير  جملة  ون�شرت  البلدين.  بني 
كال  ب��رون��و  م��ع  م��ق��اب��ل��ة  �شبيجل 
اخلارجية  املخابرات  جهاز  رئي�س 
احلكومة  اإن  ف��ي��ه��ا  ق���ال  االأمل�����اين 
جهازه  اإقناع  ت�شتطع  مل  الرتكية 
ب���اأن ف��ت��ح اهلل ك��ول��ن رج���ل الدين 

على  وردا  اب��ري��ل.  ني�شان   16 يف 
الرتكي  الداخلية  وزير  ذلك هدد 
األف   15 باإر�شال  �شويلو  �شليمان 
االحتاد  ارا�شي  اإىل  �شهريا  الج��ئ 
االتفاق  �شيهدد  ما  االوروب��ي وهو 
امل���ربم ب��ني ان��ق��رة وب��روك�����ش��ل قبل 

عام للحد من تدفق املهاجرين.
وق����ال ي��ون��ك��ر ت��رك��ي��ا ل��ن ترتاجع 
اردوغ������ان  اأن  ع���ن االت����ف����اق رغ����م 
ق���ال يل م����رارا اأن���ه ي��ري��د ذلك”. 
لرتكيا  م�شلحة  ال  اأن  واأ����ش���اف 
الب�شر  ملهربي  ح��دوده��ا  ت�شليم  يف 

واملجرمني.

•• عوا�صم-وكاالت:

االأوروبية  املفو�شية  رئي�س  ح��ذر 
ج���ان-ك���ل���ود ي��ون��ك��ر ام�����س م���ن اأن 
اإع�������ادة ال��ع��م��ل ب��ع��ق��وب��ة االع�����دام 
اأح��م��ر يف  �شتكون خ��ط��ا  ت��رك��ي��ا  يف 
م�شاعي انقرة املتوقفة لالن�شمام 

اإىل االحتاد االوروبي.
ي���ون���ك���ر يف م���ق���اب���ل���ة مع  و�����ش����رح 
اأعادت  اذا  االملانية  بيلد  �شحيفة 
االإع��دام فاإن  العمل بعقوبة  تركيا 
ذلك �شيوؤدي اإىل نهاية املفاو�شات، 

وا�شفا ذلك باأنه خط اأحمر.
وك������ان ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي رجب 
باأنه  ال�شبت  �شرح  اردوغ��ان  طيب 
يتوقع موافقة الربملان على اإعادة 
اإجراء  العمل بعقوبة االإعدام بعد 
اال���ش��ت��ف��ت��اء ال�����ش��ه��ر امل��ق��ب��ل على 

تو�شيع �شالحياته.
يعار�س  اأن�����ه  اك����د  ي��ون��ك��ر  اأن  اإال 
مفاو�شات  جلميع  ال��ت��ام  ال��وق��ف 

االن�شمام مع تركيا. 
واأو�شح لي�س من املنطقي حماولة 
املفاو�شات  بوقف  اردوغ��ان  تهدئة 
التي ال جتري حتى. وم�شى وزير 
غابرييل  �شيغمار  املانيا  خارجية 
اأبعد من ذلك وقال يف مقابلة مع 
بعيدون  ن��ح��ن  �شبيغل  در  جم��ل��ة 
اأكرث من اأي وقت م�شى عن �شم 

تركيا اإىل االحتاد االأوروبي .
وال��غ��ت ت��رك��ي��ا ع��ق��وب��ة االع����دام يف 
2004، واو�شح االحتاد االوروبي 
مرارا اأن اأي حماولة الإعادة العمل 

م�شاعي  تخريب  اإىل  �شتوؤدي  بها 
انقرة للح�شول على الع�شوية. اإال 
اأن وزراء اتراكا يقولون اأن عليهم 
ال�شعبي  ل��ل��م��ط��ل��ب  اال���ش��ت��ج��اب��ة 
االع�������دام  ع���ق���وب���ة  اإىل  ب����ال����ع����ودة 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع اال���ش��خ��ا���س الذين 
ك��ان��وا وراء حم��اول��ة االن��ق��الب يف 

متوز/يوليو.
وت�شتمر االزمة الدبلوما�شية بني 
تركيا واوروبا بعدما رف�شت املانيا 
وه��ول��ن��دا ال�����ش��م��اح ل����وزراء اتراك 
بالقيام بحمالت داعمة للت�شويت 
�شيجري  الذي  اال�شتفتاء  بنعم يف 

تقدم �خلدمات �للوجي�صتية للعديد من مناطق جبهة �لقتال

وا�سنطن ترمم »قاعدة القيارة« لدعم معركة املو�سل

�إردوغان يتهم �أملانيا بدعم حماولة �لإنقالب �لفا�صلة

املفو�سية االأوروبية حتذر اأنقرة من عقوبة االإعدام 

 تعزيز اأمن البيت االأبي�س بعد تهديدات �سوريون ي�سافرون اإىل اإيطاليا لبدء حياة جديدة
•• بريوت-اأ ف ب:

ب��ريوت، جتمع ع�شرات  الليل ويف حي ه��ادئ يف  قبل منت�شف 
الالجئني ال�شوريني داخل باحة مدر�شة وحتلقوا يف جمموعات 
وتذاكر  النقالة  بهواتفهم  مم�شكني  حقائبهم،  ح��ول  �شغرية 
برونتو،  ت��وري��ن��و،  كلمات  ب��ف��رح  م��رددي��ن  اي��ط��ال��ي��ا،  اىل  �شفر 

كابوت�شينو.
بكثري من احلما�شة، انتظر هوؤالء الالجئون و�شول حافالت 
�شتقلهم من منطقة اجلعيتاوي يف اال�شرفية )�شرق بريوت( 
اىل مطار العا�شمة اللبنانية الدويل، لينطلقوا منه اىل حياة 
جديدة يف ايطاليا، يف اطار مبادرة اعلنتها احلكومة االيطالية 
العام املا�شي، وتن�س على منح تاأ�شريات دخول ان�شاين ملدة عام 

لنحو 700 �شوري متهيداً لبدء اجراءات طلب اللجوء.
وي��ق��ول حممد )24 ع��ام��اً( وه��و الج��ئ ���ش��وري ك��ان يقيم يف 
جنوب لبنان منذ خم�س �شنوات، لوكالة فران�س بر�س تورينو 

هي املدينة التي كنت اأحلم بها.

ويو�شح وهو يقف قرب زوجته احلامل هذه الرحلة هي خطوة 
غوغل  م��وق��ع  على  ���ش��وراً  يت�شفح  وه��و  م�شيفاً  للم�شتقبل 
االآن  ال�شخمة  وم�شانعها  ايطاليا  جنوب  الواقعة  للمدينة 

ميكنني اأن اأبني حياتي من جديد.
احدى احلقائب  اىل  ي�شري  وهو  ابت�شامة عري�شة  ويتابع مع 
املبادرة  وت��ع��د ه��ذه   . االأه���م  ال���ذي ننتظره ه��ي  الطفل  ث��ي��اب 
االيطالية االول من نوعها يف اأوروبا وهي ت�شكل بدياًل �شريعاً 
من االجراءات املطولة لالمم املتحدة من اجل اعادة التوطني، 
كما جتّنب الالجئني خماطر الدخول غري ال�شرعي او ال�شفر 

يف عبارات املوت عرب البحر املتو�شط.
االمريكي  الرئي�س  ا�شدره  ال��ذي  ال�شفر  حظر  مع  وباملقارنة 
دونالد ترامب، يرى الالجئون هذا املمر االإن�شاين مبثابة هبة 
من اهلل . وجتد �شهى )34 عاماً( التي ت�شطحب معها طفلها 
اجنلو يف هذه الرحلة طريق خال�س من الرعب الذي عا�شته 

خالل �شنوات النزاع ال�شت يف �شوريا.
���ش��اروخ يف  �شقط  ���ش��ن��وات،  اأرب���ع  ب��ر���س قبل  وت��ق��ول لفران�س 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ع���زز ج��ه��از االم���ن امل��ك��ل��ف ح��م��اي��ة ال��رئ��ي�����س االمريكي 
االجراءات االأمنية يف البيت االبي�س بعد اعتقال رجل 
للجهاز، يف  ت��اب��ع  تفتي�س  ح��اج��ز  عند  ت��ه��دي��دات  اأط��ل��ق 
نحو  االأبي�س خالل  البيت  يواجهه  امني  تهديد  ثالث 
االأ�شبوع. وذكرت �شبكة “�شي اإن اإن” اأن الرجل هدد باأن 
لديه قنبلة يف �شيارته وقد اعتقل على الفور و�شودرت 

�شيارته م�شاء ام�س االأول ال�شبت.
ف��ل��وري��دا عند وقوع  ت��رام��ب يف  دون��ال��د  الرئي�س  وك���ان 

احلادث.
واأ�شاف البيان “يوم 18 اآذار مار�س 2017 عند نحو 
حاجز  ع��ن��د  ب�����ش��ي��ارة  �شخ�س  و���ش��ل   23،05 ال�����ش��اع��ة 
ال�شرية وعند االت�شال بهذا ال�شخ�س،  جلهاز اخلدمة 
قام عنا�شر اجلهاز ال�شري االأمريكي باعتقاله واعتبار 
زاد  امل��ن��ا���ش��ب،  ل��ل��ربوت��وك��ول  وطبقا  م�شبوهة.   عربته 

عنا�شر جهاز اخلدمة ال�شرية ا�شتعداداتهم». 
القفز من على  ح��اول  اعتقل رجل  ب�شاعات  ذلك  وقبل 
االمن  جهاز  بح�شب  االأبي�س،  للبيت  اخلارجي  ال�شور 
ال�شخ�س فورا  ه��ذا  اعتقال  اأن��ه مت  بيان  ق��ال يف  ال��ذي 
و�شتوجه له تهم اجرامية، بدون حتديد هوية امل�شتبه 
به. وقال م�شوؤول يف اجلهاز طلب عدم ك�شف هويته اأن 

ال�شخ�س مل يكن يحمل اأ�شلحة.
وجاء ذلك بعد حادث اآخر اأكرث خطورة طرح عالمات 

ا�شتفهام حول الو�شع االأمني خارج البيت االأبي�س.
اآذار مار�س متكن رجل  فقبل منت�شف ليل العا�شر من 
االأبي�س وهي  البيت  اخ��رتاق ثالثة حواجز خ��ارج  من 
املقر  ح��رم  يف  و�شار  اآخ��ر،  و�شياج  �شيارات  وب��واب��ة  �شياج 

الرئا�شي ملدة 16 دقيقة قبل اأن يتم اعتقاله.
وكان ترامب وقتها داخل املبنى. و�شف ع�شو الكونغر�س 
تام  اإح���راج  ب��اأن��ه  احل���ادث  �شافيتز  اجل��م��ه��وري ج�شيون 

ومطلق. 

عرفت  عندما  والحقاً  ومايكل.  انطوان  ول��داي  وقتل  منزلنا 
وانطوان  مايكل  ا�شم  من  حرفني  اأخ��ذ  اأحببت  حامل،  بانني 
و�شميت طفلي اأجنلو. وت�شيف نريد ان نبداأ حياتنا اجلديدة. 

وكل ذلك من اأجل هذا ال�شبي.
بعد  روم��ا  ج��دي��دة يف  فتح �شفحة  اىل  ب���دوره  مي�شال  يتطلع 
لبنان  اىل  وكتفه وهربه مذعورا  بر�شا�س يف �شدره  ا�شابته 

الذي دخله بطريقة غري �شرعية مطلع هذا العام. 
واأتطلع اىل بدء حياة جديدة هناك،  ذاه��ب اىل روم��ا  ويقول 

بعيداً عن كل ما واجهته حتى االآن.
اىل  �شتقلهم  التي  احلافلة  اىل  ثقيلة  وبعد �شعوده بخطوات 
اىل  مبا�شرة  �شي�شافر  الأنه  ارتياحه  مي�شال عن  يعرب  املطار، 
واتعر�س  التهريب  عرب  الذهاب  اىل  ا�شطر  ال  لكي  اإيطاليا 

للبهدلة.
اىل  ماأ�شوية  ظ��روف  يف  اال�شخا�س  من  االالف  مئات  وو�شل 
���ش��واط��ئ اوروب�����ا ع��رب ال��ب��ح��ر االب��ي�����س امل��ت��و���ش��ط اال ان نحو 

4500 �شخ�س غرقوا خالل حماولتهم. 
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العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
الت�شديق  وطلب  االإم����ارات    : اجلن�شية   ، النقبي  عبود  ع��ب��داهلل  �شعيد  علي  عثمان 
واملرخ�س  من  للعقارات  ال�شمالية  التجاري  اال�شم  )تنازل( يف  يت�شمن  على حمرر 
دائرة التنمية االقت�شادية يف   ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 7٣١٩٨٨ ال�شادر بتاريخ 
٢٠١٥/٢/١7 يف دائرة التنمية االقت�شادية بخورفكان. اىل �شريكه ال�شيد/ خالد علي 
�شعيد عبداهلل النقبي اجلن�شية : االإمارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

 اعـــــــالن       
 املرجع :٢٠١7/١٩٦  ك.ع.ت

من  عجمان   والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
ال�شيدة/ �شفيه �شليمان زوجه طارق جمعه حمد امل�شغوين ، اجلن�شية : االإمارات  
طلب الت�شديق علي حمرر يت�شمن : تنازل يف اال�شم التجاري )طلحة للمقاوالت 
الكهروميكانيكية( املرخ�شة من دائرة التنمية االقت�شادية يف عجمان حتت رقم 
امللف : 7٦٤٥٥ وامل�شجل لدى غرفة جتارة و�شناعة عجمان  اىل ال�شيد/ اخرت بانو 
، اجلن�شية : االإم��ارات - ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم  ف�شل 
ا�شبوعني  ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء  التوقيعات ذوي  بالت�شديق على  

من تاريخ ن�شر هذا االعالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
   يف الدعوى رقم )2016/1232( جتاري كلي  

املدعي عليه اخلام�س : �شعيد يو�شف اإبراهيم بو عتابه الزعابي 
اأعاله  املذكورة  بالدعوى  اإنتدابنا خبريا ح�شابيا  باأنه مت  علما  �شيادتكم  نحيط 
اأو من ميثلكم  واملرفوعة �شدكم من عبد ال�شهيد كعبي ، وعليه فاأنتم مكلفني 
 ٢٠١7/٣/٢٣ املوافق  اخلمي�س  يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اإجتماع  بح�شور  قانونا 
يف متام ال�شاعة ١٢.٠٠ ظهرا ، وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن دبي - مركز 
الهنا - بجوار دوار ال�شطوة - بجانب فندق ت�شيل�شي - مكتب رقم )٢٢٩/٢٢٨( 
لدفاعكم  امل��وؤي��دة  امل�شتندات  واإح�����ش��ار  امل��ح��دد  وامل��ك��ان  باملوعد  احل�شور  نطلب 
بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�شور فاإن اخلربة �شتبا�شر اأعمالها 

وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونا
طارق الغيث - اخلبري احل�سابي    

 حتديد موعد اإجتماع اخلربة
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/1733   

املنذرة  : فندق ذا اإت�س 
املنذر اليها : �شركة االأحالم الذهبية لل�شياحة - �س ذ م م 

املو�شوع : اإنذار عديل ب�شداد مبلغ ٦٦.٣٠٤/٩٩ درهما واملرت�شد بذمة املنذر اليها 
االجراءات  اإتخاذ  طائلة  حتت  اليها  واملنذر  املنذر  بني  جتارية  معامالت  نتيجة 
القانونية �شدكم - فاننا ننذركم مبوجبه ب�شداد مبلغ ٦٦.٣٠٤/٩٩ درهما نتيجة 
املعامالت التجارية املرت�شدة بذمتكم وذلك خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 
ت�شلمكم هذا االنذار حتت طائلة اتخاذ االجراءات القانونية �شدكم ، مع حتمليكم 

الر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1727   

املخطر : املحامي د. علي ا�شماعيل اجلرمن 
املخطر اليه : فاروق علي �شادق - اإماراتي اجلن�شية 

 ٢٠١٠/١/٤٠٥ رق��م  الوكالة  باعتزال  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��ان 
امام الكاتب العدل حماكم دبي واعتبارها الغية من تاريخ ابالغه بها 
التاريخ  ذلك  منذ  الوكالة  تلك  عن  تنتج  التي  الت�شرفات  كافة  وتكون 
غري منتجة الثارها القانونية ويف حال العدم وذلك دون ثمة م�شوؤولية 

على املخطر بكافة انواعها وهذا للعلم واالحاطة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/1732   

املنذرة  :كابيتال انف�شتمنت اإنرتنا�شيونال - �س ذ م م  
املنذر اليها : كيمجني لال�شتثمار - �س ذ م م 

املو�شوع : اإنذار عديل ب�شداد مبلغ ٨٦.7٩٥/٩٩ درهما  املرت�شد بذمتكم ل�شالح املنذرة ، حتت طائلة 
اإتخاذ االجراءات القانونية �شدكم  باالإخالء من العقار ومطالبتكم باملبالغ املرت�شدة بذمتكم حتى 

تاريخ االخالء الفعلي 
املنذرة والذي ميثل قيمة بدل  لذلك فاإننا ننذركم مبوجبه ب�شداد مبلغ ٨٦.7٩٥/٩٩ درهما ل�شالح 
االيجار املرت�س بذمتكم حتى تاريخ ٢٠١7/٣/١م ا�شافة اىل بدل ا�شتهالك املنافع املرت�شد بذمتكم 
حتى تاريخ ٢٠١7/٢/١٢م وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ت�شلمكم هذا االنذار حتت طائلة اتخاذ 
االجراءات القانونية �شدكم باإخالئكم من العقار ومطالبتكم بكافة املبالغ املرت�شدة بذمتكم ا�شافة 
املنافع حتى تاريخ االخ��الء الفعلي ، مع حتميلكم  اىل ما ي�شتجد من بدالت ايجار وبدل ا�شتهالك 

الر�شوم وامل�شاريف والفوائد القانونية ومقابل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1724   

املخطر : املحامي د. علي ا�شماعيل اجلرمن 
املخطر اليه : زبريو ايل هادج �شايوو - بينيني  اجلن�شية 

ف����ان امل��خ��ط��ر ي��خ��ط��ر امل��خ��ط��ر ال���ي���ه ب���اع���ت���زال ال���وك���ال���ة رق����م املحرر 
من  الغية  واعتبارها  دبي  حماكم  العدل  الكاتب  ام��ام   ٢٠١٢/١/٩٤٦٣٥
تاريخ ابالغه بها وتكون كافة الت�شرفات التي تنتج عن تلك الوكالة منذ 
العدم وذلك دون  القانونية ويف حال  التاريخ غري منتجة الثارها  ذلك 

ثمة م�شوؤولية على املخطر بكافة انواعها وهذا للعلم واالحاطة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1709   

املنذر / بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : جونكوتيييل فيليب جون فيليب 

فنحن ب�شفتنا وكالء عن البنك املنذر ننذركم ب�شرورة �شدادكم قيمة مبلغ وقدره /٤.7١٣.٥7٩.٥٥/ )اربعة 
ماليني و�شبع مائة وثالثة ع�شر الف وخم�س مائة وت�شعة و�شبعني درهم وخم�شة وخم�شني فل�س( وذلك على 
�شوء �شند ال�شمان ال�شخ�شي املقدم من قبلكم اىل البنك املنذر وعمال باالحكام الثابتة بها ، )مو�شوع قيمة 
املديونية املرت�شدة يف ذمة �شكاي وي للتجارة - ذ م م ( وذلك يف غ�شون �شبعة ايام من تاريخ ا�شوال بهذا 
االنذار ، واال �شن�شطر ا�شفني اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية اجتاهكم ، ومطالبتكم ق�شائيا بالت�شامن 
والتكافل مع املدين ب�شدادكما قيمة هذا املبلغ ، مع الزامكما اي�شا بتعوي�س البنك املنذر عن كافة اال�شرار 
التي  اال�شرار  كافة  املنذر عن  البنك  بتعوي�س  اي�شا  الزامكما  ، مع   املبلغ  ب�شدادكما قيمة هذا  املدين  مع 
تكبدها جراء تعنتكم وامتناعكم عن �شدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم بالفائدة القانونية لهذا املبلغ 
بواقع ١٢% من تاريخ ا�شتحقاقه وحتى متام �شداده باال�شافة اىل حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة املرتتبة عن ذلك
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعــــــــــالن بالن�ســــــر 

الكعبي  ال�����ش��رى  حممد  خمي�س  اهلل  عبد  ال�����ش��ي��د/:  ب���اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
، رخ�شة رقم  امل��زون ملقاوالت والزجاج  - االإم���ارات  اجلن�شية ب�شفته مالك : دار 
اىل  وذل��ك   %١٠٠ البالغة  تنازل ح�شته  يرغب يف  كلباء  ٢٥٢٠١١ مقرها مدينة   :

ال�شيد/ ماتيو الك�شاندير ، الهند اجلن�شية  
وعمال بن�س املادة )١٤(  فقرة )٥(  من القانون االحتادي رقم )٤( ل�شنة ٢٠١٣م  يف 
�شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم واإنه �شوف يتم امل�شادقة 
اي  االع���الن فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوعني  بعد  الهي  امل�شار  االج���راء  على 
التباع  باالعالن  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�س 

االجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعــــــــــالن بالن�ســــــر 

الرحمن �شريازي موالنا عبد االحد  ال�شيد/ حممد ويل  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
، رخ�شة رقم : ٥٦٤٠٢٩  االب��داع للعطور  ، بنجالدي�س اجلن�شية ب�شفته مالك ج��ودة 
ال�شيد/ وحيد  البالغة ١٠٠% وذلك اىل  مقرها مدينة كلباء يرغب يف تنازل ح�شته  

الزمان امري علي - بنجالدي�س اجلن�شية 
التعديالت : 

- تغيري اال�شم التجاري اىل بيت االمرية لتجارة العطور  
ل�شنة ٢٠١٣م   رق��م )٤(  االحت���ادي  القانون  امل��ادة )١٤(  فقرة )٥(  من  بن�س   وعمال 
ال��ع��دل.  فقد اقت�شى ن�شر ه��ذا االع��الن للعلم وعلى كل من له حق  الكاتب  يف �شان 
االعرتا�س على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن واال�شت�شتكمل  االجراءات القانونية
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2015/138 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: وكاالت النابوره لل�شفر وال�شياحة - ذ م م 

عنوانه : اإمارة دبي  - ديره - بور�شعيد - بناية ال�شعلة - �شارع االحتاد - الطابق اخلام�س - هاتف : 04/2948888
املنفذ �شده : جا�شم حممد �شعيد احمد احلمادي 

عنوانه :  اإمارة دبي - واحة ال�شيليكون - فيال رقم 56 هاتف : 050/7947771 
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2017/3/29 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
االأ�شا�شي  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  ايداع  ال�شراء  راغبي  )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
ي���ربره م��ن م�شتندات قبل  ال��ت��ق��دم باعرتا�شه م��ع��ززا مب��ا  البيع  اع��رتا���س على  ل��دي��ه  امل��زاي��دة ول��ك��ل م��ن  قبل دخ���ول 
ايداع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  االإج���راءات  قانون  من   301 باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�شة 
يزيد على  ان  املزايدة  �شخ�س غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�شة  اي��ام  وامل�شارييف خالل ع�شرة  الثمن  كامل 
الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : ح�شة املنفذ �شده من االر�س 
94.06 قدم   : امل�شاحة  املنفذ �شده من  2044 - ح�شة   : الرا�شدية - رقم االر���س   : املنطقة   - بناء  وما عليها من 

مربع - قيمة احل�شة : )337394( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2016/108 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك اأت�س ا�س بي �شي ال�شرق االأو�شط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب االدارة ال�شرق االو�شط ، مدينة دبي 

لالنرتنت ، �س ب 66 دبي ، هاتف : 043904722 ، ف : 043906607
املنفذ �شده : كامران مالك جافيد ب�شري -  عنوانه : دبي ، برج خليفة ، داون تاون ، برج خليفة ريزنتيال تاور ، الطابق 26 

، ال�شقة رقم 2605 ، رقم االر�س 155 ، رقم املبنى 1 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.   
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/3/29 املوافق  االربعاء  يوم  يف  انه 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 155 - رقم املبنى : 
1 - ا�شم املبنى : خليفة تاور زون 2 بي - رقم العقار : 2605 - رقم الطابق : 26 - امل�شاحة : 1639 - قدم مربع واملقدرة 

قيمتها ب��� )4500000( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   - للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2015/138 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: وكاالت النابوره لل�شفر وال�شياحة - ذ م م 
عنوانه : اإمارة دبي  - ديره - بور�شعيد - بناية ال�شعلة - �شارع االحتاد - الطابق اخلام�س - هاتف : 04/2948888

املنفذ �شده : جا�شم حممد �شعيد احمد احلمادي 
عنوانه :  اإمارة دبي - واحة ال�شيليكون - فيال رقم 56 هاتف : 050/7947771 

انه يف يوم االربعاء  املوافق 2017/3/29 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
االأ�شا�شي  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  ايداع  ال�شراء  راغبي  )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
ي���ربره م��ن م�شتندات قبل  ال��ت��ق��دم باعرتا�شه م��ع��ززا مب��ا  البيع  اع��رتا���س على  ل��دي��ه  امل��زاي��دة ول��ك��ل م��ن  قبل دخ���ول 
ايداع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  االإج���راءات  قانون  من   301 باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�شة 
يزيد على  ان  املزايدة  �شخ�س غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�شة  اي��ام  وامل�شارييف خالل ع�شرة  الثمن  كامل 
الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : ح�شة املنفذ �شده من االر�س 
94.06 قدم   : امل�شاحة  املنفذ �شده من  2044 - ح�شة   : الرا�شدية - رقم االر���س   : املنطقة   - بناء  وما عليها من 

مربع - قيمة احل�شة : )337394( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده      

فى الدعوى رقم  2016/108 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك اأت�س ا�س بي �شي ال�شرق االأو�شط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب االدارة ال�شرق االو�شط ، مدينة دبي 

لالنرتنت ، �س ب 66 دبي ، هاتف : 043904722 ، ف : 043906607
املنفذ �شده : كامران مالك جافيد ب�شري -  عنوانه : دبي ، برج خليفة ، داون تاون ، برج خليفة ريزنتيال تاور ، الطابق 26 

، ال�شقة رقم 2605 ، رقم االر�س 155 ، رقم املبنى 1 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.   
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/3/29 املوافق  االربعاء  يوم  يف  انه 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 155 - رقم املبنى : 
1 - ا�شم املبنى : خليفة تاور زون 2 بي - رقم العقار : 2605 - رقم الطابق : 26 - امل�شاحة : 1639 - قدم مربع واملقدرة 

قيمتها ب��� )4500000( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 يف الدعوى رقم 2016/3759 جتاري جزئي  

املدعى عليه : مالك نواز اخرت بن مالك غالم عبا�س 
ابو �شغاره - �شارع الوحده - بناية الرثيا - �شقة رقم )١١٤(  ال�شارقة - منطقة  اإم��ارة   : )العنوان 
بالقرب من بنك اخلليج االول - هاتف متحرك : 7٦7١٢٠٤-٠٥٠ - هاتف العمل ٥7٢٦٥٦٥-٠٦ & 

٥7٤٨٢٥٢-٠٦ - �س ب :  ٦٠٦٣٨(  
يرجى احل�شور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�شريف  املدون ادناه وذلك يف متام ال�شاعة 
امل��واف��ق ٢٠١7/٣/٢٢  وذل��ك لبيان دفوعكم يف الدعوى  ي��وم  االرب��ع��اء   احل��ادي��ة ع�شره  من �شباح 

املرفوعة عليكم من قبل بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع  
بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات - بناية ال�شم�س امل�شيئة - الدور االأول مكتب رقم ١١٢،  هاتف رقم 
الطاير  مقابل   -  ٠٥٠٦٥١٦٠٩٢  : رق��م  متحرك  هاتف   -  ٠٤٢٨٣٣٦٢٢  : رق��م  فاك�س   -  ٠٤٢٨٣٠١٠٠

لل�شيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 277

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/23 عقاري كلي                                            

ا�س  اأن املدعي / لويدز تي  العلمي  جمهول حمل االقامة مبا  اىل املدعي عليه/١- حممد 
بي بنك بي . ال . �شي وميثله : �شمري حليم كنعان -  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ  ٢٠١7/٢/٢٦  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/لويدز تي ا�س بي بنك بي 
املدعي  اىل  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام   -: - مبثابة احل�شوري  املحكمة  بحكمت  �شي  ال 
وت�شعة  وثمامنائة  ال��ف  واربعني  وواح��د  و�شبعمائة  ماليني  )خم�شة  دره��م   ٥7٤١٨٤٩ مبلغ 
كما  التام  ال�شداد  وحتى   ٢٠١٦/7/٢١ تاريخ  من  �شنويا   %٩ بواقع  والفائدة  دره��م(  واربعون 
احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  والف  وامل�شروفات  بالر�شوم  الزمته 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/238  جتاري جزئي 
بنك  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  �شينجيني   �شينجيني  �شيلفاكومار   -  ١/ عليه  املدعي  اىل 
بتاريخ   املحكمة حكمت  ب��اأن  نعلنكم  اأع��اله وعليه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  التجاري )ف���رع(  قد  ابوظبي 
ليثبت  التحقيق  على  الدعوى  باإحالة   : املحكمة  حكمت   : اوال   : التايل  التمهيدي  احلكم   ٢٠١7/٣/١٥
املدعي بكافة طرق االثبات: ماهية املعاملة املالية مو�شوع الدعوى التي ي�شتند اليها املدعي يف طلباته ، 
وما ح�شل عليه املدعي عليه من متويل ، و�شماناته. " تاريخ قفل احل�شاب يف تاريخ اخر قيد دائن ، وبيان 
الر�شيد يف تاريخ اول ا�شتحقاق بعد اخر �شداد وبيان ما مت �شداده بعد ذلك التاريخ �شواء كان ال�شداد 
وفاء من املدعي عليه  مبا�شرة او بطريق التنفيذ على �شمان الدين و�شوال اىل حتديد قيمة امل�شتحق 
للمدعي يف ذمة املدعي عليه عن مبلغ التمويل وللمدعي عليه نفي ذلك بذات طريق االثبات وحددت 
لبدء جل�شة ٢٠١7/٣/٢٢ ال�شاعة العا�شرة يف مكتب القا�شي على ان ينتهي التحقيق خالل �شهر. ثانيا : 
قررت املحكمة العدول عن حكم ندب اخلبري ال�شادر بتاريخ ٢٠١7/٢/١٥  - وحددت لها املحكمة جل�شة 

 Ch.1.B.8 يوم االربعاء  املوافق ٢٠١7/٣/٢٢  ال�شاعة ٣٠ : ٨ �شباحا يف القاعة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2906  جتاري جزئي                               

اىل املدعي عليه /١ - �شركة املر�شاة الذهبية للتجارة العامة - �س ذ م م  ٢- رام جوباالن 
ناير - جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة روف كري - ذ م م  قد اق��ام الدعوى 
املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ ٢٠١7/٣/٨  احلكم التمهيدي التايل 
: حكمب املحكمة : بندب اخلبري احل�شابي �شاحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى 
ان يقدمه  واأوراق��ه��ا وم�شتنداتها وما ع�شى  الدعوى  بعد االط��الع على ملف  تكون مهمته 
اليه الطرفان من حمررات ومرا�شالت اخرى ، ورقية او الكرتونية واالطالع على الدفاتر 
وقدرها  خ��ربة  امانة  وح��ددت  بينهما  العالقة  هي  ما  لبيان  للطرفني  املنتظمة  التجارية 
خم�شة االف درهم كاتعاب اخلبري وكلفت املدعي ب�شدادها.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم 

 Ch1.B.8 االربعاء املوافق ٢٠١7/٤/١٢  ال�شاعة ٣٠ : ٨ �شباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن جمموعة ) بالن�سر(      
                      اىل املنفذ �شدها: رير فيلد اجنينري�س   مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا 
التنفيذات املو�شحة بالك�شف ادناه- وذلك اللزامك ب�شداد املبالغ املو�شحة به خالل 
)١٥( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �شتتخذ االجراءات التنفيذية بحكم 

يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
١٤٥٥ درهم

١٤٥٣ درهم

١7٩٠7  درهم

١٨٠٢٦  درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
كوثر �شريف برهان �شريف

فريد ح�شني حممد ح�شني 

 ٢٠١7/٤١٥
تنفيذ عمايل

 ٢٠١7/٣٠٨
تنفيذ عمايل

م
١

٢

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/679  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-املميز لتجارة قطع غيار ال�شيارات - �س ذ م م  ٢- زهو ليو 
٣-فينغ ك�شني ليان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/هاين ويل انرتنا�شونال 
اينك وميثله : �شيف �شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املدعي عليها مببلغ وقدره )٢٣٩.٢٨٨.٤٤ درهم( )مائتان وت�شعة  بالزام  املطالبة 
به  م�شمول  فل�س(  واربعون  واربعة  درهم  وثمانون  وثمان  ومائتان  الف  وثالثون 
مبلغ التعوي�س والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم االحد   
مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.19 بالقاعة  �س   ٨.٣٠ ال�شاعة    ٢٠١7/٤/٢ املوافق  
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

   يف  الدعوى 2017/264  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه / ١-العنود جا�شم مطر جا�شم مفتاح  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بنك االحتاد الوطني وميثله : عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام  املتنازع �شدها مببلغ وقدره )٥٣١.٥٦٢ درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٠.٥٠% �شنويا  عن القر�س ال�شخ�شي 
ومبعدل فائدة )٣٦%( �شنويا عن بطاقة االئتمان ومبعدل فائدة تاأخريية )١7%( �شنويا  
لها  وح��ددت  التام.   ال�شداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  املك�شوف من  ال�شحب على  عن 
جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  ٢٠١7/٣/٣٠  ال�شاعة ٩.٣٠ �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2015/1636  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / ١-موؤ�ش�شة كوروتيك لالن�شاءات الكيميائية  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �شركة اميريت�س بيتون ردي مك�س - �س ذ م م وميثله : حبيب حممد 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد    - امل��ال  �شريف عبداهلل 
عليهم بالت�شامن والت�شامن بان يوؤدوا مببلغ )٥١٥٩7١٦٢ درهم( مبلغ  ١٠٢٦٠٥١٤.٤٠ 
درهم مبلغ تعوي�س عن �شرر مادي وادبي مبلغ ١٤ مليون درهم والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة وان يوؤدوا بالت�شامن والت�شامم الفائدة ١٢% من ٢٠٠٨ وحتى ال�شداد 
التام.   وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  ٢٠١7/٣/٢٩  ال�شاعة ٩.٣٠ �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/200  احوال نف�س م�سلمني                 

االقامة  �شلطانوف  جمهول حمل  / ١-�شرييك  املدعي عليه  اىل 
مبا ان املدعي/ دينارا �شيليفا وميثله : �شفيع حممد اإبراهيم  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  بالطالق لل�شرر وتقرير 
املوافق  ٣/٢7/٢٠١7   احل�شانة.  وح��ددت لها جل�شة يوم االثنني  
باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    )٦( رق��م  بالقاعة  ���س   ٨.٣٠ ال�شاعة 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن جمموعة  )بالن�سر(            
اىل املنفذ �شدها : كولتي تت�س خلدمات التنظيف  
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�شحة بالك�شف ادناه، وذلك اللزامك 
ب�شداد املبالغ املو�شحه به خالل )١٥( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة 

�شتتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ 
٢٠١7/٥٤٣ تنفيذ عمايل  
٢٠١7/٥٤٢ تنفيذ عمايل  
٢٠١7/٥٤٤ تنفيذ عمايل  
٢٠١7/٥٤٥ تنفيذ عمايل 

م
١
٢
٣
٤

اجلهة طالبة التنفيذ   
رو�س ماري دي فريا ريفريا
جوليتا فويرتي�س جدوقو 
ماريبيل فالديز اقوينو 
جو�شلني رامو�س تيباالو 

 ر�صم �لتنفيذ   
  ١٠١٥ درهم  

٩٠٠ درهم  
٩٠٠ درهم  
٩٠٠ درهم

 �ملبلغ �ملنفذ به   
  ١١٦٤٠ درهم 

 ٢٩٦٠ درهم
 ٢٩٦٠ درهم
 ٢٩٦٠ درهم
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النعيم�ي  را�ش�د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  عجمان  حاك�م  االأعلى  املجل�س  ع�ش�و 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان ام�س يف الديوان 
االأمريي اأع�شاء فريق مزيرع الفائز باملركز االأول يف بطولة 

فزاع للرماية “ اإ�شقاط ال�شحون «.

�شم الفريق را�شد عبداهلل الكعبي و�شعود ال�شريقي الكعبي 
ال�شمو  �شاحب  وا���ش��اد  الكعبي.  ع��ب��ود  ب��ن  خمي�س  و�شعيد 
بن  ع��م��ار  ال�شيخ  و�شمو  النعيم�ي  را�ش�د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
مزيرع  منطقة  فريق  حقق�ه  ال��ذي  املتميز  ب��االإجن��از  حميد 
بطولة  مناف�شات  يف  االأول  امل��رك��ز  على  بح�شوله  للرماية 

فزاع للرماية والتي اأقيمت يف دبي. واأو�شح �شموهما خالل 
واكد  ال�شباب..  تتويجا جلهود  ياأتي  االإجن��از  اأن هذا  اللقاء 
املناف�شات  ه��ذه  مثل  يف  امل�شتمر  امل�شاركة  ���ش��رورة  �شموهما 
وال��ب��ط��والت وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت��ف��وق��ه��م. وب����ارك �شموهما 
الأع�شاء الفريق هذا االإجناز ودعيا اجلميع اىل بذل مزيد 

من اجلهد والتدريب والتاأهل لتحقيق اإجنازات اأخرى على 
الدولة. ح�شر  تقام يف  التي  واملناف�شات  البطوالت  م�شتوى 
اللقاء ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �شاحب ال�شمو 
حاكم عجمان لل�شوؤون االإداري��ة واملالية وال�شيخ عبدالعزيز 
ال�شياحية ومعايل  التنمية  دائرة  رئي�س  النعيمي  بن حميد 

ال�شيخ الدكتور ماجد بن �شعيد النعيمي رئي�س ديوان حاكم 
عجمان وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
والتخطيط و�شعادة طارق بن غليطة مدير مكتب �شاحب 
ال�شمو حاكم عجمان و�شعادة يو�شف حممد النعيمي مدير 

اإدارة الت�شريفات وال�شيافة وعدد من كبار امل�شوؤولني.

حتددت اأ�شماء الفائزين يف بطولة مدار�س االإمارات 
واالأخرية  الرابعة  اجلولة  مناف�شات  بعد  للكارتينغ 
للبطولة والتي عقدت م�شاء يوم ال�شبت 18 مار�س 

حلبة دبي كارتدروم.  على   2016
بطولة �لكبار وكاأ�س نوماد

فريق  اأع�شاء  ك��ان  املو�شم،  يف  �شباق  اآخ��ر  �شباح  مع 
ب��االإجن��ل��ي��زي��ة املرابع  ل��ل��ت��خ��اط��ب  م��در���ش��ة ج��م��ريا 
وهاري  تريغفا�شون  وماك�س  جونز  اإليوت  العربية: 
يكفي  م��ا  مي��ل��ك��ون  ب��ورت��ون��وود،  و���ش��ام  تريغفا�شون 
�شمن  الثالث  املركز  يف  ال�شباق  لينهوا  النقاط  من 
اأي مركز عدا  بقبول  لكنهم مل ير�شوا  الكبار،  فئة 

االأول. 
ال��ف��وز باجلولة  امل��داف��ع��ون ع��ن اللقب م��ن  ومت��ك��ن 
بكاأ�س  وال��ت��ت��وي��ج  لقبهم  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  االأخ�����رية 
كبار مدار�س االإمارات للكارتينغ للمرة الثانية على 

التوايل. 
للتخاطب  جمريا  مدر�شة  فريق  واج��ه  البداية  ويف 
العربية �شعوبات مع تفوق كل  املرابع  باالإجنليزية 
دبي  لكلية   7 وال��ف��ري��ق  ري�شينغ  غو�شت  ف��ري��ق  م��ن 
باالإجنليزية يف حجز مراكز متقدمة يف  للتخاطب 
انطالقة ال�شباق. وب��داأ كل من �شمري حمي الدين 
مو�شاوي  وماتيو  غ��ارب��ت  و�شامويل  تيفور  و�شيد 
من فريق غو�شت ري�شينغ اليوم ب�شكل جيد بتحقيق 
م�شافة  بعد قطع  االنطالق  االأول على خط  املركز 
الوحيد  الفريق  دقيقة،   1:10.992 بزمن  اللفة 

الذي قطعها يف اأقل من 1:11 دقيقة. 
و�شارك 15 فريقا طالبيا يف �شباق التحمل االأخري 
وامل���ث���ري، وال����ذي ي��ج��رب ال��ف��رق ع��ل��ى ال���وق���وف اأربع 
وكان  ال�شائقني.  لتغيري  ال�شيانة  نقاط  مرات عند 

احلظ  ببع�س  جمموعا  ال��دق��ي��ق  اجل��م��اع��ي  للعمل 
وتلقي املناف�شني للغرامات دور كبري يف ت�شدر فريق 
املرابع  ب��االإجن��ل��ي��زي��ة  للتخاطب  اجل��م��ريا  م��در���ش��ة 

العربية وتو�شيع الفارق يف ال�شدارة. 
وقال ماك�س تريغفا�شون من فريق مدر�شة اجلمريا 
ل��ل��ت��خ��اط��ب ب��االإجن��ل��ي��زي��ة امل���راب���ع ال��ع��رب��ي��ة: م��ا اأن 
للحفاظ  طاقتنا  ك��ل  بذلنا  ال�����ش��دارة،  يف  اأ�شبحنا 
املناف�شني،  اأق��رب  مع  الفارق  وتو�شيع  مركزنا  على 

وموا�شلة التقدم لالأمام حتى الفوز.
وقاد اإليوت جونز اجلزء االأخري ل�شالح فريق مدر�شة 
جمريا للتخاطب باالإجنليزية املرابع العربية وعمل 
حتديات.  الأي  ال��ف��ري��ق  م��واج��ه��ة  ع��دم  �شمان  على 
وقبل ثالث لفات من اختتام ال�شباق متكن من قطع 

لفة احللبة بزمن قيا�شي بلغ 1:10.037 دقيقة، 
ك��ان االأ���ش��رع يف ال��ي��وم، وو���ش��ل اأدائ���ه املميز ليقطع 
عن  ثانية   58.628 بفارق  متقدما  النهاية  خط 
اأقرب مناف�شه، فريق مدر�شة ريبتون. يف ذهب املركز 

الثالث ل�شالح فريق غو�شت ري�شينغ. 
وبعد جمع نقاط اجلوالت االأربع ملو�شم 2016 – 
جمريا  مدر�شة  فريق  تربع  البطولة،  من   2017
املركز  على  العربية  املرابع  باالإجنليزية  للتخاطب 
 169 بر�شيد  ال��ت��وايل  على  الثانية  للمرة  االأول 
ف��ك��ان م��ن ن�شيب ماثيو  ال��ث��اين  امل��رك��ز  اأم���ا  نقطة. 
فريق  من  بحر  وداني�س  ميت�شل  وهاري�شون  اإليوب 
حل  فيما  ن��ق��ط��ة،   145 بر�شيد  ري��ب��ت��ون  م��در���ش��ة 
للتخاطب  دب��ي  لكلية   4 الفريق  الثالث  امل��رك��ز  يف 

جين�شون  كايل  من  كل  له  يقود  ال��ذي  باالإجنليزية 
وج�����ادن ت��اي��ل��ور وه����رني ج��ان��ك��ي��ن��ز ب��ر���ش��ي��د 132 

نقطة. 
وع���ن جن���اح ال��ف��ري��ق يف ال��ف��وز ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة على 
تريغفا�شون  ه��اري  ق��ال  الكبار،  فئة  بلقب  ال��ت��وايل 
باالإجنليزية  للتخاطب  من فريق مدر�شة اجلمريا 
هذا  اأح��ب  للغاية.  رائ��ع  �شعور  اإن��ه  العربية:  املرابع 

ال�شعور واآمل اأن نتمكن من تكراره جمددا.
من جهته �شرح �شام بورتونوود، الذي توج باللقبني 
م���ع ف���ري���ق م��در���ش��ة ج���م���ريا ق���ائ���ال: ل��دي��ن��ا بع�س 
 12 اخلطط مع هذا الفريق للم�شاركة يف �شباقات 

�شاعة حتمل و24 �شاعة حتمل.
للفرق  املخ�ش�شة  نوماد،  لقب  على  املناف�شة  اأم��ا يف 

انطلق  خمتلفة،  م��دار���س  م��ن  �شائقني  م��ن  املوؤلفة 
مناف�شان  ف��ري��ق��ان  واأم��ام��ه  ري�شينغ  غو�شت  ف��ري��ق 
يف  وفريق  ري�شينغ  بي1  فريق  الفئة،  نف�شه  �شمن 
الثالث  املركز  حتقيق  من  وبالرغم  ري�شينغ.  اآر  دي 
رفع  الفريق  اأن  اإىل  وال�شباق،  التاأهيلية  اجلولة  يف 
ر�شيده الكلي يف البطولة ليبلغ 123 نقطة، الذي 
لقب  على  واحلفاظ  نوماد  كاأ�س  بلقب  للفوز  اأهله 

املو�شم املا�شي. 
املركز الثاين كان من ن�شيب فريق بي1 املوؤلف من 
وهوغو  كوماران  وكايل  وات  واإيثان  الرواحي  را�شد 
غيد بر�شيد 121 نقطة، فيما ذهب املركز الثالث 
ل�شالح فريق يف دي اآر املوؤلف من جوردي ثان دورت 
واألبينا غابدر�شتوفا وجوفريدو اأوالندي كونتو�شي، 

مدار�س  بطولة  �شغار  فئة  نقطة.    119 بر�شيد 
االإمارات للكارتينغ وكا�س نوماد

م��ع ن��ه��اي��ة ج��ول��ة ال�����ش��غ��ار االأخ������رية، ���ش��ع��د ثالثة 
نف�س  م��ن  لكن  التتويج  من�شة  على  خمتلفة  ف��رق 
يف  الدولية  ال�شوي�شرية  العلمية  املدر�شة  املدر�شة، 
املراكز  على  ال�شيطرة  فرقها  اأحكمت  وال��ت��ي  دب��ي، 
من  ال�شوي�شرية  امل��در���ش��ة  ف��رق  ومتكنت  ال��ث��ال��ث.  
االأخرى  الفرق  على  يتوجب  التي  املعايري  حتديد 
بلوغها، خا�شة مع متكن كل فريق من فرق املدر�شة 
ومتكن  للبطولة.  االأرب��ع��ة  ال�شباقات  يف  ال��ف��وز  م��ن 
االأول  الفريق  من  االأزه���ري  واآدم  كيانو  ال�شقيقان 
دبي من  الدولية يف  ال�شوي�شرية  العلمية  للمدر�شة 
لقب  ب��اأول  التتويج  و�شمان  ب�شباقني  الفوز  حتقيق 

يف بطولة مدار�س االإمارات للكارتينغ. 
اإنزو االأزهري من الفريق الثالث  البداية كانت مع 
ل��ل��م��در���ش��ة ال�����ش��وي�����ش��ري��ة، ال���ذي مت��ك��ن م��ن التقدم 
لكن  ث��ان��ي��ة.   1.536 ب��ف��ارق  ك��ي��ان��و  �شقيقه  ع��ل��ى 
الثاين  ال�شباق  يف  ال�����ش��دارة  ا�شتعاد  االأول  الفريق 
ب��ف��ارق �شئيل  ال��ذي ف��از بال�شباق  اآدم االأزه���ري  م��ع 
بلغ 0.213 جزء من الثانية عن بول �شيفيلد من 

الفريق الثالث. لنف�س املدر�شة. 
ودخل الفريق الثاين للمدر�شة ال�شوي�شرية املناف�شات 
النهاية  خط  وقطع  ري�شت�س  ق�شطنطني  تفوق  مع 
بول  مناف�شيه،  اأق���رب  ع��ن  ثانية   20.287 ب��ف��ارق 
الرابعة ل�شالح كيانو  �شيفيلد. وذهب لقب اجلولة 
ال�شوي�شرية  للمدر�شة  االأول  الفريق  من  االأزه��ري 
ليفوز  ب��ق��وة  وح���ارب  االأوىل  هزميته  ع��و���س  ال���ذي 
بال�شباق بفارق 0.447 جزء من الثانية عن �شقيقه 

اإنزو االأزهري من فريق املدر�شة الثالثة. 

حاكم عجمان وويل عهده ي�ستقبان فريق مزيرع الفائز باملركز االأول يف بطولة فزاع للرماية

�ملدر�صة �لعلمية �ل�صوي�صرية �لدولية يف دبي تهيمن على فئة �ل�صغار 

مدر�سة جمريا للتخاطب باالإجنليزية املرابع العربية تفوز بثاين األقابها يف بطولة مدار�س االإمارات للكارتينغ فئة الكبار

نريفانا لل�سفر و ال�سياحة الراعي الر�سمي ل�سباقات 
جامعة باري�س-�سوربون اأبوظبي الريا�سية 

اأعلنت �شركة نريفانا لل�شفر وال�شياحة عن رعايتها 
للعام الثاين على التوايل لفعاليات �شباق التجديف 
اأبوظبي”  “باري�س-�شوربون  جامعة  تنظمها  التي 
ال�شنوية والتي اأقيمت ام�س االأول يف مر�شى جزيرة 

يا�س اأبوظبي .
وقال متحدث با�شم �شركة نريفانا لل�شفر وال�شياحة: 
باري�س- للم�شاهمة مع جامعة  �شعداء جدا  “نحن 

على  وال�شابات  ال�شباب  لت�شجيع  اأبوظبي  �شوربون 
عليه  حتر�س  م��ا  وه��ذا  الريا�شية  االأن�شطة  ات��ب��اع 

اجلامعة من خالل تنظيم احلدث الناجح.
وي�شاف �شباق التجديف اإىل �شل�شلة من ال�شباقات 
جمل�س  ق��ب��ل  م��ن  املنظمة  وال�شياحية  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
اأبوظبي الريا�شي ومنها �شباق جزيرة اللولو بطول 
امل�شافات  و���ش��ب��اق  الليلي  وال�����ش��ب��اق  كيلومرتا   20

منظمة  دورات  و  ك��ي��ل��وم��رت   28 ب��ط��ول  ال��ط��وي��ل��ة 
للريا�شيني على طرقات جديدة و م�شوقة. 

ل���رف���ع م�������ش���ت���وى الوعي  ال�������ش���ب���اق  وي����ه����دف ه�����ذا 
ن��ظ��را الأه��م��ي��ة اللياقة  ال�����ش��ب��اب وال�����ش��اب��ات  ل���دى 
ال�شكري  و  ال���دم  �شغط  اأم��را���س  لتجنب  البدنية 
يف  �شيوعاً  االأك���رث   ، املفا�شل  واآالم  الكول�شرتول  و 

الوقت احلايل. 

نهيان بن زايد ي�سدر قرارا باإعادة ت�سكيل 
جمل�س اإدارة نادي العني للثقافة وال�سطرجن

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��در 
اآل نهيان  اأم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان  جم��ل�����س 
اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  واالإن�شانية  اخلريية  لالأعمال 
نادي  اإدارة  اإع��ادة ت�شكيل جمل�س  ب�شاأن  الريا�شي قرارا 
بن  �شلطان  ال�شيخ  برئا�شة  وال�شطرجن  للثقافة  العني 

خليفة بن �شلطان بن �شخبوط اآل نهيان.
ون�س القرار على اأن ي�شم املجل�س يف ع�شويته كال من 

اأمني  �شلطان حممد علي اليبهوين الظاهري وحممد 
ال��زرع��وين و�شيف �شامل خلريباين  اأح��م��د  ب��ن ع��ب��داهلل 
البلو�شي وطارق  �شهداد حممد  النعيمي و�شعيد ح�شن 
ع��ل��ي حم��م��د ال��ط��اه��ر وم���ن���رية حم��م��د ���ش��ي��ف الكعبي 
وعائ�شة علي خلفان الرزي ال�شام�شي ومنى حممد علي 
عبد الرحمن الهرمودي. ومتتد فرتة الع�شوية - وفقا 

لقرار �شموه - لعامني قابلة للتجديد.

ب��ح��ث ���ش��ع��ادة اإب��راه��ي��م ع��ب��د امللك 
للهيئة  ال���ع���ام  االأم������ني   - حم��م��د 
والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة 
�شعادة  ام�س  مبكتبه  لقائه  خ��الل 
جمهورية  �شفري  رو�شتيك  روب��رت 
�شبل تعزيز  ال��دول��ة  ل��دى  ب��ول��ن��دا 
جمايل  يف  امل�����ش��رتك��ة  ال���ع���الق���ات 

ال�شباب والريا�شة.
املدفع  عي�شى  خالد  اللقاء  ح�شر 
للهيئة  امل�������ش���اع���د  ال����ع����ام  االأم�������ني 

وحممد خليفه بالهول مدير اإدارة 
االت�شال احلكومي وخالد عبداهلل 
ال�شوؤون  اإدارة  م��دي��ر  ح�����ش��ني  اآل 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وه���دى م��ط��ر املهريي 
اخلارجية  ال�����ش��وؤون  ق�شم  رئ��ي�����س 

وح�شن الرم�شي م�شوؤول املرا�شم.
امللك  عبد  اإبراهيم  �شعادة  اأ���ش��اد  و 
حممد بالعالقات التي تربط بني 
وما  الريا�شي  امل��ج��ال  يف  البلدين 

متثله الريا�شة لكل منهما .

ون����اق���������س ال����ط����رف����ان ع���������دداً من 
املوا�شيع حول امل�شاركات الريا�شية 
متتلكها  ال���ت���ي  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ى 
موؤ�ش�شاتهما  يف  وبولندا  االإم��ارات 

ومن�شاآتهما الريا�شية.
اللقاء  ه���ذا  اإن  امل��ل��ك  ع��ب��د  ق���ال  و 
امل�شرتك  ل��ل��دور  ا���ش��ت��ك��م��ااًل  ي��اأت��ي 
اخلربات  وتبادل  التعاون  وتفعيل 
وال����زي����ارات ب���ني ك���ال ال��ب��ل��دي��ن يف 
اجلوانب الريا�شية تفعياًل ملذكرة 

يناير  يف  بينهما  املوقعة  التفاهم 
.. موؤكداً حر�س   2013 من عام 
االإمارات على اإقامة عالقات فاعلة 
ومتميزة مع خمتلف بلدان العامل 
املتبادل  اأ�ش�س االحرتام  تقوم على 
والتعاون امل�شرتك وتعميق اأوا�شر 

ال�شداقة مع ال�شعوب.
م���ن ج��ان��ب��ه اأع�����رب ���ش��ع��ادة �شفري 
جمهورية بولندا لدى الدولة عن 
واهتمام  نتائج  مل�شه من  ملا  تفاوؤله 

من دولة االإمارات العربية املتحدة 
جمايل  يف  ال��ق��ائ��م��ني  وحت����دي����داً 

ال�شباب والريا�شة بالدولة .
ب��ري��ا���ش��ة االإم��������ارات وما  اأ����ش���اد  و 
ح��ق��ق��ت��ه م���ن اجن�������ازات ع��امل��ي��ة .. 
بولندا  جمهورية  ح��ر���س  م��وؤك��دا 
ال�شداقة  ع���الق���ات  ت��ر���ش��ي��خ  ع��ل��ى 
وامل��ح��ب��ة م��ع االإم�����ارات م��ن خالل 
الرتبية  جم�������االت  يف  ال����ت����ع����اون 

البدنية والريا�شة.

االإمارات وبولندا تبحثان تعزيز التعاون مبجال ال�سباب والريا�سة

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ حبيب اتا اهلل 
جواز  اجلن�شية  باك�شتان    ،
�شفره رقم )6039861( 
ي���ع���رث  مم��������ن  ي�������رج�������ى   -
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
الباك�شتانية  او اقرب مركز 

�شرطة باالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
جومينيم   / امل��دع��و  ف��ق��د 
مارتو وياتنو ، اندوني�شيا 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1684974( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/4414107

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /حم���م���د 
امريكا    ، اح����م����د  ك����م����ال 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )450294316( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 056/6771031

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و /ا����ش���د ر�شا 
باك�شتان     ، ح�����ش��ني  ق����ادر 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )9899831( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/9741297

فقدان جواز �سفرت
/�شكينه  امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اندوني�شيا   ، ريجو  كارتو 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1684970( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/4414107

فقدان جواز �سفرت
جمد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�شوريا    ، ع��و���س  ج��رج�����س 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )6509541( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 055/5498082

فقدان جواز �سفرت
عالء  ادم   / امل���دع���و  ف��ق��د 
االردن   ، نخله  ا�شماعيل 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )493961( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/4856277

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / روال حممد 
االدرن   ، ك����رام����ه  اح���م���د 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )937102( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/2850039
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ريا�شة  الإدارة  اأبوظبي  �شركة  توا�شل 
اأبوظبي  ل�����رايل  دع��م��ه��ا  ال�������ش���ي���ارات 
ن�شخته  ي��ط��ل��ق  ال����ذي  ال�������ش���ح���راوي، 
ال���ق���ادم، وذل����ك وفقاً  ال�����ش��ه��ر   27 ال���� 
التفاقية العمل امل�شرتك التي وقعتها 
بهدف  لل�شيارات  االإم����ارات  ن��ادي  م��ع 

تطوير الرايل.
الرئي�س  ال���ع���ام���ري،  ال���ط���ارق  وق�����ال 
�شاهم  يا�س:  التنفيذي حللبة مر�شى 
مدى  على  ال�شحراوي  اأبوظبي  رايل 
ال�شنوات املا�شية، بو�شع اأرقى املعايري 
الدولية يف الراليات ال�شحراوية، كما 
يف  بامل�شاهمة  م�شريته  ط���وال  �شاهم 
الرتويج الإمارة اأبوظبي ب�شكل خا�س 
ودولة االإمارات العربية املتحدة ككل. 
حممد  مع  العمل  موا�شلة  وي�شعدنا 

وف��ري��ق ع��م��ل��ه، ون��ل��ت��زم ب��دع��م الرايل 
واالرتقاء به الآفاق عاملية جديدة. 

وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال ب���ن ���ش��ل��ّي��م، رئي�س 
ورئي�س  ل��ل�����ش��ي��ارات  االإم�������ارات  ن����ادي 
ال�شيارات  ل��ري��ا���ش��ة  االإم������ارات  احت���اد 
�شراكتنا  اإن  ال���ن���اري���ة:  وال�����دراج�����ات 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  م��ع  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ت���اأت���ي  ال���������ش����ي����ارات  ري����ا�����ش����ة  الإدارة 
الوطيدة  العمل  لعالقة  ا�شتمرارية 
ال��ت��ي ت��رب��ط��ن��ا ب��ال�����ش��رك��ة م��ن��ذ العام 
نادي  تعيني  �شهدت  وال��ت��ي   2009
ل��ل�����ش��ي��ارات ك��ج��ه��ة منظمة  االإم������ارات 
للطريان  االحت�������اد  ج����ائ����زة  ل�����ش��ب��اق 

الكربى للفورموال 1 يف اأبوظبي. 
واأ������ش�����اف ب����ن ����ش���ل���ّي���م: ي��ح��ظ��ى رايل 
عاملية  ب�شهرة  ال�����ش��ح��راوي  اأب��وظ��ب��ي 

الراليات  اأب����رز  اأح���د  وي��ع��ت��رب  وا���ش��ع��ة 
ال�شحراوية الدولية، و�شركة اأبوظبي 
كامل  ت�شع  ال�شيارات  ريا�شة  الإدارة 
الفعالية  ل���دع���م  وخ���ربات���ه���ا  ث��ق��ل��ه��ا 
قمنا  ا�شرتاتيجية  خ��ط��ة  م��ن  ك��ج��زء 
عمليات  ال�����ش����ت����دام����ة  ب��ت�����ش��م��ي��م��ه��ا 
التطوير.  و�شت�شت�شيف حلبة مر�شى 
�شباقات  حلبات  اأف�شل  اإح���دى  ي��ا���س، 
الفورموال يف العامل، املركز االإعالمي 
ل����رايل اأب��وظ��ب��ي ال�����ش��ح��راوي، الذي 
اأبريل،   6-1 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  يقام يف 

و�شت�شكل مقرا له. 
فعاليات  احل��ل��ب��ة  �شت�شت�شيف  ك��م��ا 
بالرايل  اخل��ا���س  ال�شحفي  امل���وؤمت���ر 
مار�س   30 ي�����وم  ���ش��ي��ن��ع��ق��د  وال�������ذي 
�����ش����ائ����ق����و  و�������ش������ي������ب������داأ     .2017

والفرق  النارية  والدراجات  ال�شيارات 
ال�شهر  نهاية  العا�شمة  على  بالتوافد 
احلايل ا�شتعدادا للم�شاركة يف الرايل 
الثالثة  اجل��ول��ة  ي�شكل  ال���ذي  امل��ث��ري، 
للراليات  ال���ع���امل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  م���ن 
واجل����ول����ة   )FIA( ال�������ش���ح���راوي���ة 
للدراجات  ال��ع��امل  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ث��ان��ي��ة 
و�شيقوم   .‘’FIM وال��ك��وادز  النارية 
احلا�شرون من خمتلف اأنحاء العامل 
باإخ�شاع مركباتهم واآلياتهم لعمليات 
حلبة  يف  �شتقام  التي  الفني  الفح�س 
بدء  قبل  م��ار���س   31 يف  يا�س  مر�شى 
ال��ت��ايل بخو�س  ال��ي��وم  االإث����ارة �شباح 
التي  اخلا�شة  اال�شتعرا�شية  اجلولة 
الأبطال  ال��ف��ر���ش��ان  حلبة  م��ن  تنطلق 
وبعد  اأبوظبي.   يف  ال��وع��رة  الطرقات 

يتوجه  اال����ش���ت���ع���را����ش���ي���ة،  اجل����ول����ة 
الغربية  املنطقة  �شحراء  اإىل  ال��رايل 
مل����دة خ��م�����ش��ة اأي�����ام خل��و���س اجل����والت 
الرمال  ع��ل��ى  ت��ق��ام  ال��ت��ي  التناف�شية 
والتي  وال�شعبة،  املثرية  ال�شحراوية 
واإمكانيات  ل��ق��درات  امتحانا  �شت�شكل 

ال�شائقني ومركباتهم على ال�شواء.
االإمارات  ن��ادي  بني  التعاون  وي�شطر 
الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة  ل��ل�����ش��ي��ارات 
ال�شيارات الدعم الكبري الذي  ريا�شة 
ل�����ش��م��ان تفوق  اأب���وظ���ب���ي  ت��خ�����ش�����ش��ه 
واعتالئه  ال�شحراوي  اأبوظبي  رايل 
بطوالت  اأج��ن��دة  على  متقدماً  م��رك��زاً 
ال�شحراوية  ل��ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل  ك��اأ���س 

لل�شيارات والدراجات النارية. 
ال�شحراوي،  اأب��وظ��ب��ي  رايل  ويحظى 

ال���ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة  من 
�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، 
الغربية،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
بدعم كل من ديوان احلاكم يف املنطقة 
الغربية،  امل��ن��ط��ق��ة  وب��ل��دي��ة  ال��غ��رب��ي��ة 
الت�شهيالت  ك��اف��ة  ي���وف���ران  وال���ل���ذان 
العاملي  احل���دث  ال�شت�شافة  ال��الزم��ة 

ال�شحاري  اأك����رث  م���ن  واح�����دة  و���ش��ط 
جمااًل واإثارة يف العامل. 

 وللعام 14 على التوايل متت ت�شمية 
ن��ي�����ش��ان ب���ات���رول، ب��ط��ل ج��م��ي��ع دروب 
للرايل.  الر�شمية  بال�شيارة  احل��ي��اة، 
اال�شرتاتيجيني  الرعاة  قائمة  وت�شم 
ك����ال م����ن ب���ل���دي���ة اأب����وظ����ب����ي، ال���ق���وات 

العربية  االإم�������ارات  ل���دول���ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
امل��ت��ح��دة، ���ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي، اأدن�����وك، 
طريان اأبوظبي، مياه العني املعدنية، 
خدمات  ال��ن��ف��اي��ات،  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي 
ن��ي�����ش��ان، فنادق  ال��وط��ن��ي،  االإ����ش���ع���اف 
يا�س،  – ج����زي����رة  و����ش���ن���رتو  روت����ان����ا 

ومنتجع ق�شر ال�شراب. 

النا�شئة  م���راك���ز  م��ه��رج��ان  خ���ت���ام  يف 
العبا  ع�شرا  �شبعة  متكن  للتايكوندوا 
الريا�شي  ال�شارقة  ن���ادي  اأب��ط��ال  م��ن 
الثقايف من اإحراز �شبعة ع�شر ميدالية 
ذهبية وميداليه ف�شية و�شط م�شاركة 
 حافلة من 135 العبا مثلوا 14 ناديا .
ومتكن فريق نادي ال�شارقة الريا�شي 
العايل  ب�����اأدائ�����ه  االأن�����ظ�����ار  ل���ف���ت  م����ن 
التتويج يف كافة  و�شعوده على من�شة 
اأن حقق رقما قيا�شيا من  الفئات بعد 
العبا   18 وع���دده���م  الع��ب��ي��ه  خ����الل 
 بالفوز ب� 17 ميدالية بجدارة ومتيز .

الوطني  امل���درب  اأ���ش��اد  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
عبداهلل حامت مدرب فريق التايكوندوا 
بهذا االإجناز واأهداه ملجل�س اإدارة نادي 
النادي  ال��ري��ا���ش��ي والأ����ش���رة  ال�����ش��ارق��ة 
وقال : نتقدم بال�شكر لل�شيخ اأحمد بن 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ث��اين  اآل  عبداهلل 
ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي على دعمه  ن���ادي 
الالحمدود للعبه التايكواندو ومل�شرف 
الهاجري  �شليمان  ال��ف��ردي��ه  االأل��ع��اب 
ال�شر  اأم�����ني  االإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
نادي  اإدارة  جمل�س  والأع�شاء  امل�شاعد 
ال�شارقه  وجمل�س  الريا�شي  ال�شارقة 
الريا�شي وعبدالعزيز النومان االأمني 
الريا�شي  ال�������ش���ارق���ه  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام 
اله��ت��م��ام��ه��م ب��ري��ا���ش��ة ال��ت��اي��ك��ون��دوا ، 
م�شريا اإىل اأن الريا�شة تقدم خطوات 

اال�شتعداد  اإط��ار  يف  وناجحة  مدرو�شة 
ا�شرتاتيجية  وو�شع  االأوملبية  للدورة 

حتى 2020 اأوملبياد طوكيو.
ال�شارقة  ن��ادي  فريق  اأن  ح��امت  واأ���ش��ار 
ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو ي��ع��د م��ن ال��ف��رق االأوىل 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى االم������������ارات يف ه���ذه 
واأن  اإجن���ازات���ه ال�شيما  ول��ه  ال��ري��ا���ش��ة 
اأغ��ل��ب ع��ن��ا���ش��ره امل��ك��ون م��ن منتخب 
وللفريق  ال��ف��ئ��ات  جميع  يف  االإم�����ارات 
االآ�شيوي  امل�شتوى  على  الفريق  نتائج 

والدوىل والعاملي.

بدوره اأثنى املهند�س �شليمان الهاجري 
ال�شارقة  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
االألعاب  م�����ش��رف  ال��ث��ق��ايف  ال��ري��ا���ش��ي 
اأمني ال�شر امل�شاعد على اإجنازات فريق 
املدرب  وجل��ه��ود  بالنادي  التايكوندوا 
ن��ح��ن فخورين  ع���ب���داهلل ح���امت وق����ال 
اأبطال  يحققها  التي  االإجن���ازات  بهذه 
النادي يف كافة امل�شاركات ومتكنهم من 
الفوز ب17 ميدالية ذهبية يف بطولة 
الذي  االم��ر  النا�شئة  مراكز  مهرجان 
يزيدنا �شعادة وفخرا مب�شتقبل هوؤالء 

الالعبني وقدرتهم على متثيل الدولة 
يف املحافل الدولية .

جمل�س  اأع�شاء  جميع  على  اأثنى  كما 
بن  اأحمد  ال�شيخ  راأ�شهم  وعلى  االإدارة 
على  املجل�س  رئي�س  ث��اين  اآل  ع��ب��داهلل 
دعمهم ل��الأل��ع��اب ال��ف��ردي��ة ب��ال��ن��ادي و 
االألعاب  ب��ه  ال����ذي حت�����ش��ى  االإه��ت��م��ام 

الفردية و القرارات التي ت�شدر من
قبل املجل�س و التي ت�شب يف م�شلحة 
االألعاب و االأجهزة االإدارية و الفنية و 

الالعبي.

القا�شمي  بن �شقر  �شعود  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  ا�شتقبل 
ويل عهد راأ�س اخليمة مبكتبه بالديوان االأمريي اليويل 
لليولة  فزاع  ببطولة  الفائز  احلب�شي  �شعيد  اأحمد حممد 
مركز  ينظمها  والتي  ع�شرة  ال�شابعة  ن�شختها  يف   2017

حمدان بن حممد الإحياء الرتاث .
وث��م��ن �شمو ويل ع��ه��د راأ�����س اخل��ي��م��ة خ���الل ال��ل��ق��اء دعم 
ورعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي للريا�شات الرتاثية يف دولة االإم��ارات التي 
اأبناء الوطن  �شاهمت يف تر�شيخ الهوية الوطنية و�شجعت 

املوروث  على  حفاظا  الرتاثية  الريا�شات  ممار�شات  على 
وقيم  م��ع��ان  م��ن  حتمله  مب��ا  للدولة  واحل�����ش��اري  الثقايف 

عربية اأ�شيلة .
واكد اأن بطولة فزاع لليولة حققت جناحات وانت�شارا لي�س 
اخلليجي  امل�شتويني  على  ب��ل  فقط  املحلي  امل�شتوى  على 
ال�شباب  ف��ئ��ة  ب��ني  ك��ب��رية  بجماهريية  وحت��ظ��ى  وال��ع��رب��ي 
حيث عززت من روح املناف�شة ال�شريفة يف ميادين االأ�شالة 

الرتاثية .
له  متمني�������ا  احلب�ش����������ي  اأحم������������د  اليويل  �شموه  وه��ن��اأ 

التوفي����ق والنج����������������اح .
بلقب  للظفر  ومثابرة  متيز  من  حققه  مبا  م�صيد� 

بطولة فز�ع لليولة 2017 .
من جانبه تقدم احلب�شي بال�شكر والتقدير ل�شمو ويل عهد 
اأكرب  ت�شكل  التي  وتوجيهاته  ا�شتقباله  على  اخليمة  راأ���س 
حافز لال�شتمرار يف رحلة التميز والنجاح وال�شعي الدوؤوب 
والريا�شات  ال��ب��ط��والت  خمتلف  يف  االأول  امل��رك��ز  حل�شد 
وهويتنا  ت��راث��ن��ا  م��ن  مهما  ج���زءا  تعترب  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة 

الوطنية .

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�ستقبل الفائز ببطولة فزاع لليولة 2017 

�صركة �أبوظبي لإد�رة ريا�صة �ل�صيار�ت تو��صل دعمها لر�يل �أبوظبي �ل�صحر�وي

بن �سلّيم: ال�سراكة اال�سرتاتيجية تدعم جهود تطوير الرايل 
واالرتقاء به اإىل اآفاق جديدة

العبو التايكوندو  بنادي ال�سارقة  الريا�سي  يحرزون 17 
 ميدالية ذهبية يف ختام مهرجان مراكز النا�سئة

ل�شباقات  ال�����ع�����امل  ب����ط����ول����ة  ت�����ب�����داأ 
الفورموال واحد حقبة جديدة اعتبارا 
ب��غ��ي��اب بطل  اآذار/م�����ار������س،   26 م���ن 
املا�شي و ع��راب  جناحها منذ  املو�شم 
عقود، ويف ظل مالك جديد وقوانني 
فريق  لهيمنة  ح��دا  ت�شع  ق��د  معدلة 

مر�شيد�س.
ا�شتثنائيا   2017 م��و���ش��م  و���ش��ي��ك��ون 
اأو  اجل���دي���دة  ال��ق��وان��ني  ب�شبب  ل��ي�����س 
املالكني اجل��دد وح�شب، بل الأن��ه يقام 
االأملاين  املا�شي  املو�شم  بطل  غياب  يف 
ب��ع��د ايام  ال���ذي اع��ت��زل  نيكو روزب����رغ 
ل��ل��م��رة االأوىل  ال��ل��ق��ب  اح�������رازه  م���ن 
يف م�����ش��ريت��ه، ب��ع��د ���ش��راع ���ش��ر���س مع 
الربيطاين  م��ر���ش��ي��د���س  يف  زم���ي���ل���ه 
)مع   2008 بطل  هاميلتون  لوي�س 

ماكالرين( و2014 و2015.
االأحد  االفتتاحي  ال�شباق  و�شيكت�شي 
االأ�شرتالية طابعا  على حلبة ملبورن 
خم��ت��ل��ف��ا الأن����ه ي��ع��ل��ن ان���ط���الق حقبة 
م��ا ب��ع��د ال���ع���راب  ال��ربي��ط��اين بريين 
عن  تنحيته  مت��ت  ال���ذي  ايكلي�شتون 
�شلطة القرار يف البطولة بعد انتقال 
ملكية الفورموال واحد اىل جمموعة 
وبعدما  االأم��ريك��ي��ة.  ميديا   ليربتي 
احدى  اىل  واح����د  ال���ف���ورم���وال  ح����ول 
وجد  و�شعبية،  ث��راء  الريا�شات  اأك��رث 
خارج  نف�شه  ع��ام��ا(   86( ايكلي�شتون 
منذ  مبفا�شلها  حتكم  التي  البطولة 
امرباطورية  منها  وجعل  عاما،   40
ف��ارق��ة. وقررت  ع��الم��ة  ذات  جت��اري��ة 
ا����ش���ت���ح���وذت على  ال����ت����ي  امل���ج���م���وع���ة 
البطولة مقابل ثمانية مليارات دوالر 
امريكي، اق�شاءه وا�شتبداله بت�شاي�س 
ك�����اري، وت�����ش��م��ي��ت��ه رئ��ي�����ش��ا ف��خ��ري��ا يف 
م��ن�����ش��ب ���ش��ريف ق���ال اي��ك��ل��ي�����ش��ت��ون انه 
. ووع�����دت ليربتي  ه���و  م���ا  ي��ع��رف  ال 
اىل  الريا�شة  ه��ذه  حت��ول  اأن  ميديا  
ا�شتعرا�س ترفيهي، فيما حتدث كاري 
عن املزيد. املزيد من ال�شباقات، املزيد 
من اال�شتعرا�س، املزيد من ال�شفافية 
. ولوحظ التغيري قبل انطالق املو�شم 
بر�شلونة  يف  ال��ت��ج��ارب  جولتي  خ��الل 
بن�شر  وال��ف��رق  لل�شائقني  �شمح  حيث 
�����ش����ور م����ن احل���ظ���ائ���ر ع���ل���ى م���واق���ع 
فل�شفة  �شمن  االجتماعي  التوا�شل 
امل�شجعني  م���ع  وال��ت��وا���ش��ل  االن��ف��ت��اح 
وذلك  اجل��دد،  املالكون  ي�شجعها  التي 
خالفا اليكلي�شتون الذي كان مت�شددا 
يف ه���ذا اخل�����ش��و���س. وت��ع��ول ليربتي 
لكاري  الطويلة  اخل��ربة  على  ميديا  

يف املجال االعالمي واالع��الين، وهو 
الذي �شاهم يف النمو االعالمي لعدد 
م���ن االل���ع���اب ال��ري��ا���ش��ي��ة ال���ش��ي��م��ا يف 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االم��ريك��ي��ة، حيث 
ت��زال الفورموال واح��د اق��ل �شعبية  ال 
من بطوالت اخرى ل�شباقات ال�شرعة. 
ت�شمله من�شبه على  بعد  كاري  و�شدد 
ان امل��ال��ك��ني اجل���دد ل��ل��ف��ورم��وال واحد 
�شيحافظون على �شباقاتها التاريخية، 
ن��ف�����ش��ه اىل  ال����وق����ت  و���ش��ي�����ش��ع��ون يف 
بالن�شبة  جاذبيتها  وتعزيز  تطويرها 
�شتى،  ب��ط��رق  وق����ال  امل�����ش��ج��ع��ني.  اىل 
الريا�شة  ه��ذه  تب�شيطي،  معنى  ويف 
ان  وعلينا  يلزم،  اكرث مما  +ال+  قالت 
+ن��ع��م+  علينا ان جند  ق��ول  ن�شرع يف 
و�شائل للقيام باأمور جديدة وحما�شية 

ملوا�شلة منو الريا�شة .
عافيتها  ال��ري��ا���ش��ة  ت�����ش��ت��ع��ي��د  ول���ك���ي 
و�شعبيتها، ياأمل القيمون عليها يف ان 
يعود التناف�س اىل احللبات بعد فرتة 
مر�شيد�س  ف��ري��ق  فر�شها  ال��ت��ي  امل��ل��ل 
ال�شائقني  ل���ق���ب���ي  ع���ل���ى  ب��ه��ي��م��ن��ت��ه 
الثالثة  امل����وا�����ش����م  يف  وال�������ش���ان���ع���ني 
ال�شابقة. ويف هذا االإطار، عمد االحتاد 
و�شول  وقبل  فيا   لل�شيارات  ال���دويل 
اإدخ��ال تعديالت  ، اىل  ليربتي ميديا 
على ال�شيارات خللط االأوراق وفر�س 
مر�شيد�س  ع���ل���ى  ج����دي����دة  حت����دي����ات 
فرياري  ف��ري��ق  واأب���رزه���م  ومناف�شيه 
بر�شلونة  جت�����ارب  خ����الل  ب����دا  ال�����ذي 
اأف�شل تاأقلما من مناف�شه االأملاين مع 
ب�شكل  تتعلق  التي  اجلديدة  القوانني 

خا�س بان�شيابية ال�شيارات.
بتاأثري  �شعيد  غ��ري  ه��ام��ي��ل��ت��ون  وب����دا 
اأداء فريقه  التعديالت اجلديدة على 
البطولة  ان���ط���الق  ق��ب��ي��ل  ق����ال  وه����و 
املتعلقة  ال���ق���وان���ني  ن�������ش���رت  ع���ن���دم���ا 
باأن  املهند�شون  ق��ال  احل��ايل،  باملو�شم 
ذلك �شيجعل ال�شيارات اأ�شرع ومينحها 
املزيد من قوة الدفع العمودي، لكنها 
بال�شيارات  ال��ل��ح��اق  عملية  �شتجعل 
االأم���ام���ي���ة اأك�����رث ���ش��ع��وب��ة . وحت���دث 
ه���ام���ي���ل���ت���ون ع�����ن ت�����اأث�����ري ال���ق���وان���ني 
ا�شبحت  التي  ال�شيارة  على  اجلديدة 
ب��ع��ر���س م��رتي��ن ت��ق��ري��ب��ا م���ن اجلهة 
االطارات،  احت�شاب  دون  من  اخللفية 
متطرقا اىل التفاوت يف �شعور القيادة 

على احللبة من ق�شم اىل اآخر.
)خلف  اخللف  يف  تكون  عندما  وق��ال 
����ش���ي���ارة( ي��ك��ون ال�����ش��ع��ور خم��ت��ل��ف��ا ثم 
فتخ�شر  نحوك  القادم  الهواء  تواجه 

ال�شيطرة على مقدمة ال�شيارة، وهذا 
�شرعتك  تخفيف  اىل  يدفعك  االأم���ر 
الكفاية  فيه  لن تقرتب مبا  وبالتايل 
نف�شي  وج��دت  اأمامك(.  ال�شائق  )من 
يف ه���ذا ال��و���ش��ع م����رات ع���دة )خالل 
الو�شع  يكن  ومل  بر�شلونة(  جت���ارب 

�شهال على االإطالق .
 2017 ����ش���ي���ارات  ت��ك��ون  ان  وي���رج���ح 
اأ�شرع بفارق 4 اأو 5 ثوان عن املوا�شم 
االأخرية، والدليل على ذلك ان ت�شعة 
�شائقني هم الفنلندي كيمي رايكونن 
وزميله يف فرياري االملاين �شيبا�شتيان 
فري�شتابن  ماك�س  والهولندي  فيتل، 
وزميله يف ريد بول االأ�شرتايل دانيال 
�شاينز  كارلو�س  واال�شباين  ريكياردو، 
والفنلندي  رو����ش���و(  )ت����ورو  ج��ون��ي��ور 
ف����ال����ت����ريي ب����وت����ا�����س )م���ر����ش���ي���د����س( 
)رينو(،  ه��ول��ك��ن��ربغ  ن��ي��ك��و  واالمل������اين 
���ش��ج��ل��وا يف جت����ارب ب��ر���ش��ل��ون��ة اأوق����ات 
للحلبة،  القيا�شي  ال��رق��م  م��ن  اأ���ش��رع 
والذي يحمله اال�شرتايل مارك ويرب 
على  القيمون  وي��اأم��ل   .2010 منذ 
البطولة التي �شتقام هذا املو�شم دون 
اأن   ،1993 منذ  االأوىل  للمرة  بطل 
اإطارات  تطال  التي  التعديالت  ت��وؤدي 
ال�شباقات  ح�شم  اىل  اي�شا،  برييلي  
ال�شيانة.  وقفات  ولي�س يف  احللبة  يف 
ال�شباق  م���ن���ذ  االأن������ظ������ار  و����ش���ت���ك���ون 
فريق  و�شع  اىل  م�شدودة  االفتتاحي 
مر�شيد�س الذي قرر تعوي�س روزبرغ 
بوتا�س  فالتريي  بالفنلندي  املعتزل 
اىل  �شيقود  ال���ذي  �شابقا(  )وليام�س 
ه��ام��ي��ل��ت��ون، يف خ��ط��وة ت�شع  ج��ان��ب 
عاما   27 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ال�شائق 
بطلي  خطى  على  ال�شري  ع��بء  حت��ت 
العامل ال�شابقني ميكا هاكينن وكيمي 
الفنلنديان الوحيدان  رايكونن، وهما 

اللذان توجا باللقب.

حقبة جديدة ل�فورموال واحد بغياب البطل والعراب

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/30  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / ١-  فيكتوري هومز للو�شاطة العقارية - وميثلها قانونا/�شامل بانديلي ٢- 
برني�س اناند باراماتنان فيتامانيكم بارامانامت فيت  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �شركة 
ايه & ان بي كيه خلدمات التمويل - �س ذ م م وميثله : علي عبيد حميد عبيد عابد ال�شام�شي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بايقاف �شرف ال�شيكات ارقام 
)٥٠٠٠١١ ، ٥٠٠٠١٢( امل�شحوبة ل�شالح املدعي عليه الثاين على بنك ابوظبي اال�شالمي مع الزام 
املدعي عليهما باعادة ال�شيكات اىل املدعية والزامهما بالت�شامن ب�شداد قيمتها حال �شرفهما 
مع الزام املدعي عليهما بتعوي�س املدعية مببلغ )٥٠٠٠٠( درهم. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س   
املوافق  ٢٠١7/٣/٢٣   ال�شاعة ٨.٣٠ �س بالقاعة Ch 1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ش���م ال�شركة : “ اندار عثمان لتجارة املواد الغذائية “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�ش��ة : ٦٤٠١77 عن�وانها : مكتب رقم ٥ ملك احمد علي بطي بن بليلة – 
ديره – عيال نا�شر    ال�شك�ل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة   رقم القيد بال�شجل 
التجاري : ١٠٦٠٣٢٠  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )٢٠١7/٠٣/٠7( وامل�شدق لدى 
ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )٢٠١7/٠٣/٠7(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )١٠- ٩( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )٢٢٢٦٢٦٦ – ٠٤( فاك�س )٢٢٢٣77٣ – ٠٤( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ش���م ال�شركة : جي ان ات�س للخدمات الفنية “ )�س.ذ.م.م( 
العقارية  دبي  رقم ١٤ ملك موؤ�ش�شة  : م�شتودع  عن�وانها    ٦٩77٠٦ : الرخ�ش��ة  رقم 
ال�شك�ل القانوين    : ذات م�شئولية حمدودة  رقم  الثانية   – القوز  را�شد  – مبارك 
القيد بال�شجل التجاري : ١١٢٤٩٤٣  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية 
املذكور  ال�شركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد   ، باأنه  بدبي 
بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  مب��وج��ب  وذل���ك   ، اع���اله 
)٢٠١7/٠٢/٠٢( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )٢٠١7/٠٢/٠٢(  وعلى 
من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )١٠- ٩( ملك مركز 
 منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )٢٢٢٦٢٦٦ – ٠٤( فاك�س )٢٢٢٣77٣ – ٠٤( 
م�شتحبا معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان����ه : مكتب )١٠-٩( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها 
بتعيني  امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية « اندار عثمان لتجارة املواد الغذائية 
« )����س.ذ.م.م( وعنوانها  : مكتب رقم ٥ ملك احمد علي بطي بن بليلة – ديره – 
عيال نا�شر  وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ 
)٢٠١7/٠٣/٠7( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )٢٠١7/٠٣/٠7( وعلى 
من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )١٠- ٩( ملك مركز 
 منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )٢٢٢٦٢٦٦ – ٠٤( فاك�س )٢٢٢٣77٣ – ٠٤( 
م�شتحبا معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات 
عن���وان����ه : مكتب )١٠-٩( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا 
التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية « جي ان ات�س للخدمات الفنية « 
)�س.ذ.م.م(  وعنوانها  : م�شتودع رقم ١٤ ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية – مبارك را�شد 
لل�شركاء  العمومية  ال�شادر من اجلمعية  القرار  وذل��ك مبوجب  الثانية   القوز   –
بتاريخ )٠٢/٠٢/٢٠١7(   العدل  الكاتب  ال�شيد  بتارخ )٢٠١7/٠٢/٠٢( وامل�شدق لدى 
املعني يف مكتب )١٠- ٩(  امل�شفي  التقدم اىل  او مطالبة   وعلى من لديه اعرتا�س 
– ٠٤( فاك�س  ال��ب��ط��ني - ه��ات��ف : )٢٢٢٦٢٦٦  ل��الع��م��ال - رق���ة  م��ل��ك م��رك��ز م��ن��ت 
)٢٢٢٣77٣ – ٠٤( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

٤٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/1573  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/١-حممد احمد حممد مقبل احلمريي جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف    ٢٠١7/١/٢٤ بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�شالح/ام دبليو ام للتجارة العامة �س.ذ.م.م - بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )خم�شمائة الف وثمانون درهم( مع الفائدة التاأخريية 
عنه بواقع ٩% �شنويا من تاريخ اال�شتحقاق يف:٢٠١٥/٩/٢٩ وحتى ال�شداد التام مع 
اتعاب  الف درهم مقابل  الدعوى وم�شروفاتها ومبلغ  بر�شوم  املدعي عليه  ال��زام 
املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اعالن تغيري ا�سم 
اأن����ا ج��ي��ت��ي��ن��دران ب��االك��ري�����ش��ن��ان وال����د ���ش��ري��ا ، ح��ام��ل ج����واز ال�����ش��ف��ر ال��ه��ن��دي رقم 
M5252441 ال�شادر يف اأبوظبي بتاريخ 12/3/2015 واملقيم الدائم يف 40 
اأ انناجار ، ال�شارع الثالث لنغنور تاميل نادو ، الهند واملقيم حاليا يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة يف مدينة العني منزل رقم 8 ، عود التوبة ، اود تغيري ا�شم ابنتي 
 L9524035 الهندي رقم  ال�شفر  ، حاملة جواز  �شريا جيتيندران  القا�شر من 
ال�شادر يف اأبوظبي بتاريخ 9/6/2014 من �شريا جيتيندران اإىل �شريا جيتيندران 

على ان يكون جيتيندران ا�شم العائلة مع النفاذ الفوري لذلك
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الفجر الريا�ضي

ال�����ش��ل��ة االمريكي  ك���رة  ل��ق��ب دوري  ك��اف��ال��ي��ريز ح��ام��ل  ك��ل��ي��ف��الن��د  م��ن��ي 
بغياب  كليبريز  اجنلي�س  لو�س  اأم��ام  ال�شبت  قا�شية  بخ�شارة  للمحرتفني 
غولدن  و�شيفه  حقق  بينما  ايرفينغ،  وك��اي��ري  جيم�س  ل��ي��ربون  جنميه 

�شتايت ووريرز فوزه الثالث تواليا على ميلووكي باك�س.
-78 اأمام م�شيفه كليبريز  ب�شقوطه  30 نقطة  وخ�شر كليفالند بفارق 
108، يف مباراة اعتمد فيها امل�شيف على ت�شكيلة من الالعبني اال�شا�شيني 

كان اأف�شل م�شجل بينهم باليك غريفني مع 23 نقطة.
واأفاد كليبريز خام�س املنطقة الغربية، من جلوء مدرب كليفالند تايرون 
لو الراحة جيم�س وايرفينغ ا�شتعدادا لالأدوار النهائية من الدوري بالي 
-16( بنقطتني  متقدما  كليفالند  اأنهاه  متقارب  اأول  رب��ع  وبعد   . اأوف 
املبادرة،  زم��ام  ب��ول  وكري�س  غريفني  بقيادة  كليبريز  العبو  ت�شلم   ،)14

واأنهوا الربع الثاين متقدمني بفارق 17 نقطة )15-33(.

وحافظ كليبريز على تقدمه حتى نهاية املباراة، علما ان الفارق ات�شع يف 
كان  ال��ذي  غريفني  بف�شل  ال�شيما  نقطة،   32 اىل  لي�شل  املراحل  بع�س 
حتقيق  يف  ب��ذل��ك  م�شاهما  نقطة،   23 م��ع  وامل���ب���اراة  فريقه  يف  االأف�����ش��ل 

كليبريز فوزه ال� 41 هذا املو�شم يف مقابل 29 خ�شارة.
وقال غريفني بعد املباراة الالعبون الذين كانوا يف مواجهتنا هم العبون 
ام��ا مدرب  الفوز  ه��ذا  يهدونا  وه��م مل  للمحرتفني،  ال�شلة  ك��رة  دوري  يف 
كليفالند لو، فقلل من �شاأن قراره اراحة العبني اأ�شا�شيني واخل�شارة على 
فر�س انهائه املو�شم العادي مت�شدرا املنطقة ال�شرقية، قائال ل�شت قلقا، 
عليها )الفرق االأخرى( ان تفوز علينا... ميكن ان ن�شمح الأنف�شنا بالقيام 
باأمور مماثلة . والفوز هو االأول لكليبريز بعد ثالث هزائم متتالية جعلت 

اأوكالهوما �شيتي ثاندر يقرتب منه يف الرتتيب.
ويف ظل املناف�شة على املركز اخلام�س يف املنطقة الغربية، حقق اأوكالهوما 

فوزه ال� 40 هذا املو�شم )مقابل 29 خ�شارة( بتغلبه على �شاكرامنتو كينغز 
را�شل و�شتربوك جنم اأوكالهوما واأحد  فيها  �شجل  110-94، يف مباراة 
و10  متابعات  وثماين  نقطة   28 اأف�شل العب،  املر�شحني جلائزة  اأب��رز 
تريبل  املزدوجة  ثالثيته  حتقيق  يف  و�شتربوك  وف�شل  حا�شمة.  متريرات 
دبل  اخلام�شة تواليا، اال ان يف ر�شيده 34 تريبل دبل  هذا املو�شم الذي 
تتبقى منه 13 مباراة، ما يتيح له حماولة معادلة الرقم القيا�شي الذي 
-1961 مو�شم   )41( روبرت�شون  اأو���ش��ك��ار  اال���ش��ط��وري  ال��الع��ب  حققه 

اخلام�س تواليا، وعادل لبع�س الوقت  فوزه  اأوكالهوما  وحقق   .1962
كليبريز يف الرتتيب اخلام�س، قبل ان يحقق الثاين فوزه على كليفالند.

و�شهد م�شاء ال�شبت عودة غولدن �شتايت اىل االنت�شارات املتتالية، وذلك 
الثاين/ ت�شرين  منذ  االأوىل  للمرة  متتالية  هزائم  لثالث  تعر�شه  بعد 

نوفمرب 2013.

خ�س��ارة قا�سي��ة لكليف��ان��د بغي��اب جمي���س وايرفين���غ 

ع���اد م��رب��ط دب���ي ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة اإىل اإح����راز 
ال��ث��الث��ي��ات خ���الل ب��ط��ول��ة دب���ي ل��ل��ج��واد العربي 
التي اختممت م�شاء اأم�س بح�شور �شاحب ال�شمو 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ال��دول��ة رئ��ي�����س جم�����س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه 
اهلل، وح�شور راعي البطولة �شمو ال�شيخ حمدان 
اآل مكتوم، حيث متكن مربط دبي من  را�شد  بن 
ثالثية  باإحراز  البطولة  يف  التميز  م�شتوى  رفع 
ذهبية يف املو�شم بعد ثالثية ذهبية يف بطولة كل 
االأمم االأخ����رية. واأك���د م��رب��ط دب��ي مت��ي��زه الذي 
القيادية  املناف�شات لي�شجل ب�شمته  �شجله خالل 
املعتادة يف البطوالت الدولية مع نهائي بطوالت 
املهر دي  العربي. فقد منح  الدولية للجواد  دبي 
�شالل ابن كنز االإنتاج العاملي املعا�شر الفحل اأف 
اأيه الر�شيم والفر�س دي �شهال  مربط دبي املركز 
االأول وامليدالية الذهبية يف بطولة االأمهار بعمر 
ال�شنة.  ومنحت املهرة العجيبة  بطلة العامل «دي 
والفر�س  فريد  اآي  اأف  اآر  الفحل  ابنة  عجايب» 
ليدي فريونيكا مربط دبي املركز االأول وامليدالية 
�شنتني،  بعمر  امل��ه��رات  فئة  يف  الثانية  الذهبية 
ذلك  كان  العامل، وقد  اأجمل مهرات  اأنها  موؤكدة 

املركز  عن  تتنازل  مل  كونها  اإىل  بالنظر  متوقعا 
االأول يف كل البطوالت التي �شاركت بها انطالقا 
من االإمارات وحول العامل، و�شوال اإىل القمة يف 

كل من اأملانيا وفرن�شا.. 
اأم بطلة العام  كما متكنت البطلة العاملية الولود 
دي �شهال الفر�س اأف تي �شيال ابنة الفحل �شايل 
اأ�س  جي  تي  بريتي  �شول  والفر�س   دي��زرت  درمي 
االأول  باملركز  البطولة  اأف��را���س  ب��ني  ال��ت��األ��ق  م��ن 
ما  وه��و  دب��ي،  ملربط  الثالثة  الذهبية  وامليدالية 
مكن مربط دبي من اإحراز ح�شة االأ�شد يف بطولة 
اخليول  اأج��م��ل  وت�شتقطب  اأر���ش��ه  ع��ل��ى  م��ق��ام��ة 

العربية االأ�شيلة يف العامل.
ومل ي��خ��ل ر���ش��ي��د م��رب��ط دب���ي م��ن ب��اق��ي املعادن 
مميزة  دي  املميزة  امل��ه��رة  اأح���رزت  حيث  النفي�شة 
اأم  والفر�س  الر�شيم  اأي��ه  اأف  العاملي  الفحل  ابنة 
ال��و���ش��اف��ة وامل��ي��دال��ي��ة الف�شية يف  ران����دي م��رك��ز 
ب��ط��ول��ة امل���ه���رات ب��ع��م��ر ال�����ش��ن��ة. يف ح���ني متكنت 
فالمينكا  اأي��ل��ي  الفر�س   ال��ع��امل  بطولة  و�شيفة 
ابنة الفحل عجمان مون�ش�شن والفر�س االمارا اأم 
اأيه من اإحراز املركز الثالث وامليدالية الربونزية 
�شنوات.   6 اإىل   4 ب��ع��م��ر  االأف����را�����س  ب��ط��ول��ة  يف 

وعززت امليداليتني الف�شية والربونزية احل�شيلة 
للخيول  دبي  مربط  ليت�شدر  الثالثية  الذهبية 
العربية املرابط ملتناف�شة يف بطولة دبي الدولية، 
موؤكدا �شيطرته املطلقة يف احتالل املراكز االأوىل 

يف اأقوى بطوالت وم�شابقات العاىمل.

�لتوحيدي: �أ�صعدنا �حل�صور �ل�صامي ل�صانع 
جمد �خليل �لعربية

العام  امل�شرف  التوحيدي  حممد  املهند�س  اأع��رب 
مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن �شعادته 
نالته بطولة دبي للجواد  الذي  بال�شرف  البالغة 
ل�شاحب  ال�شامي  باحل�شور  ال��ع��ام  ه��ذا  العربي 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س ال��وزراء، حاكم دبي 
البطلة  للمرابط  �شموه  – وتتويج  اهلل  – رعاه 
الذي  العربية  ويف مقدمتها مربط دبي للخيول 
يعترب منجزا عامليا رائدا منبثقا من روؤية �شموه 

ل�شناعة اخليل االأ�شيلة.
وقال التوحيدي: اإنه ح�شور مبارك لفار�س العرب 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  والعامل �شيدي �شاحب 
اآل م��ك��ت��وم، و���ش��م��وه ق��د ق��اد �شناعة جمد  را���ش��د 

يف  منتجيها  ت�شدر  م��ن  ومكننا  العربية  اخل��ي��ل 
العامل ومتوجيها يف البطوالت العاملية. وح�شول 
املركز  اأر�����س  االأول يف  امل��رك��ز  ع��ل��ى  دب���ي  م��رب��ط 
االأول واأمام �شموه �شانع املجد واملركز االأول اأقل 
حققه  م�شبوق  غري  تاألق  بعد  ت�شجيله  ماينبغي 
و�شوال  واخل��ارج��ي  املحلي  املو�شمني  يف  امل��رب��ط 
العربي  للجواد  دبي  العامل. وبطولة  اإىل بطولة 
االأغلى يف العامل، هي �شورة وا�شحة لكرم �شموه 

نحو اخليل العربية واأهلها.
���ش��ع��ادت��ه باالإجناز  ال��ت��وح��ي��دي ع���ن  اأع�����رب  ك��م��ا 
الكبري الذي حققه املربط يف بطولة دبي الدولية 
للجواد العربي واإحرازه ثالث بطوالت ذهبية، يف 
ع��دة من  مل�شاركة  نظرا  ب��االأق��وى  و�شفها  بطولة 
املناف�شة  ال��ت��وح��ي��دي:  وق���ال  العامليني.  االأب��ط��ال 
هذا العام كانت قوية جدا فهناك اأحد ع�شر بطال 
اإجنازا  يعترب  ذهبيات  بثالث  وفوزنا  موجودين 
�شنوات  تاأ�ش�س منذ ع�شر  الذي  كبريا ملربط دبي 
وهي فرتة وجيزة لكنه حقق فيها اإجنازات كربى 

وغري م�شبوقة. 
ب��ت��اأك��ي��د مكانتنا  اأن�����ش��ف��ت��ن��ا  ال��ب��ط��ول��ة  امل���رازي���ق: 
ملربط  التنفيذي  امل��دي��ر  اأع���رب  ب���دوره  ال��ري��ادي��ة 

دب���ي ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل���رازي���ق ع��ن ����ش���روره العميق 
للجواد  دبي  لبطولة  الكبري  بالعر�س  و�شفه  مبا 
العربي وتتويج مربط دبي بثالثة األقاب منها يف 
جو مهيب و�شعيد بح�شور وتتويج �شاحب ال�شمو 
�شمو  واأخ��ي��ه  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم.
وعززت  تاريخية  باأنها  البطولة  املرازيق  وو�شف 
امل�شبوقة  االإجن���ازات غري  دبي من  ر�شيد مربط 
والتي توجت م�شرية من العمل االإنتاجي الدوؤوب. 
اأن بطولة دبي للجواد العربي كانت من  م�شيفا 
اأعلى البطوالت العاملية تناف�شا بني اأجمل اخليول 

البطولة مربط  اأن�شفت  العامل، وقد  العربية يف 
دبي الذي يت�شدر اإنتاج واإجنازات اخليل العربية 

بني املرابط يف العامل.
املربط:  مدير  ق��ال  القادمة  امل��رب��ط  وجهة  وع��ن 
القريب  امل�شتقبل  ويف  االإن��ت��اج  ه��و  االأول  هدفنا 
يف  للم�شاركة  الأوروب�����ا  �شتتحول  خيولنا  بع�س 

البطوالت الدولية خالل ف�شل ال�شيف. 
املحلي  الذهبي لالإنتاج  الع�شر  اأن  املرازيق  واأك��د 
يف مربط دبي اليزال م�شتمرا بف�شل اهلل والدعم 
الالحمدود من القياد الر�شيدة وما تنعم به على 

اخليل العربية.

بطولة دبي للجواد العربي تنال �سرف احل�سور ال�سامي ومربط دبي 
يحرز املركز االأول بثاثية ذهبية وف�سية وبرونز

م�شيفه  على  ف���وزه  بعد  اخلام�س  امل��رك��ز  اىل  يونايتد  مان�ش�شرت  ت��ق��دم 
م��ي��دل��زب��ره 3-1 ام�����س يف امل��رح��ل��ة ال��ت��ا���ش��ع��ة وال��ع�����ش��ري��ن م��ن ال����دوري 

االنكليزي املمتاز لكرة القدم.
اقالة  اول مباراة بعد  �شتاديوم، خا�س ميدلزبره  �شايد  على ملعب ريفر 
النتائج  ب�شبب  من�شبه  م��ن  اخلمي�س  ك��اران��ك��ا  اي��ت��ور  اال���ش��ب��اين  م��درب��ه 
ال�شيئة، وحتت ا�شراف م�شاعده �شتيف مانيو. يف املقابل، لعب مان�ش�شرت 
2009 قبل هبوط ميدلزبره  امللعب منذ  يونايتد اول مباراة على هذا 
اىل الدرجة االوىل وهزمه يومها -2�شفر �شجلهما الويلزي راين غيغز 

والكوري اجلنوبي جي �شونغ بارك.
الهداف  مورينيو  ج��وزي��ه  ال��ربت��غ��ايل  امل���درب  ت�شكيلة  ع��ن  وغ���اب 

اال�شباين  الو�شط  والع��ب  ابراهيموفيت�س  زالت���ان  ال�شويدي 
اندير هرييرا املوقوفني، و�شانع االلعاب الفرن�شي بول بوغبا، 
اغلى العب يف العامل، بداعي اال�شابة، فيما بقي العب الو�شط 

االرميني هرنيك خميتاريان على مقاعد االحتياط.
و�شتبقى هذه املباراة يف ذاكرة كل من ميدلزبرة النها �شهدت 
النها  يونايتد  ومان�ش�شرت  ال����دوري،  يف  ال�1000  هزميته 

فوزه  اي�شا  و�شهدت  دون هزمية  تواليا  ع�شرة  اخلام�شة 
الرقم 600 يف البطولة.

ملان�ش�شرت  اول���ه���ا  م��ب��ك��ر  وق����ت  يف  ال���ف���ر����س  وب�������داأت 
ع��ن��دم��ا جن���ح احلار�س  ال�����ش��اب��ع��ة  ال��دق��ي��ق��ة  يف 

اال���ش��ب��اين ف��ي��ك��ت��ور ف��ال��دي�����س يف اب��ع��اد كرة 
مرماه  اىل  متجهة  را���ش��ف��ود  مل��ارك��و���س 

غا�شتون  االوروغ���وي���اين  ورد   ،)8(
رامرييز بكرة خطرية جدا حولها 

حار�س مان�ش�شرت اال�شباين دافيد 
دي خيا اىل ركنية )13(.

ال�شائعة  ال��ف��ر���س  وت���وال���ت 
وب�شكل  اجل����ان����ب����ني  م�����ن 
ان  اىل  مان�ش�شرت،  خا�س 
البلجيكي  الع���ب���ه  مت��ك��ن 
مروان فاليني من افتتاح 

راأ�شية  مبتابعة  الت�شجيل 
ا���ش��ل��ي يونغ  ل���ك���رة رف��ع��ه��ا 

 )30( الي�شرى  اجلهة  م��ن 
 21 يف  االول  هدفه  م�شجال 

م���ب���اراة ل��ع��ب��ه��ا م���ع ف��ري��ق��ه يف 
البطولة احلالية.

فر�شة  من  مان�ش�شرت  فالدي�س  وح��رم 
هدف ثان قبيل نهاية ال�شوط االول عندما 
قطع كرة عر�شية خطرية ار�شلها را�شفورد 

امام مرماه )43(.
لينغارد  جي�شي  ا�شاف  الثاين،  ال�شوط  ويف 
ه���دف االط��م��ئ��ن��ان ل��ل�����ش��ي��وف ب��ع��دم��ا �شار 

بالكرة خطوات عدة وجتاوز اأكرث من العب، قبل ان يطلقها قوية من عند 
بدوره  م�شجال   )63( الي�شرى  للزاوية  االعلي  املق�س  يف  املنطقة  قو�س 

الهدف االول هذا املو�شم.
يونايتد  ت��راج��ع  م��ع  مليدلزبره  ك��ام��ل  ب�شكل  ذل��ك  بعد  ال�شيطرة  ودان���ت 
بعد  ال��ف��ارق  تقلي�س  من  االر���س  �شاحب  ومتكن  تقدمه،  على  للحفاظ 
ال�شباك  يف  غي�شتيد  رودي  ال��ب��دي��ل  ان��ه��اه��ا  خيا  دي  م��رم��ى  ام���ام  درب��ك��ة 

.)77(
التعادل  الدراك  متتاليتني  فر�شتني  نيغرييدو  الفارو  اال�شباين  وف��وت 
عندما  قاتال  خطاأ  فالدي�س  يرتكب  ان  قبل  و89(   88(
ح���اول االح��ت��ف��اظ ب��ك��رة اع��اده��ا ال��ي��ه اح��د املدافعني 
انطونيو  االك������وادوري  ليخطفها  اأر���ش��ا  ف�شقط 

فالن�شيا وي�شعها يف املرمى اخلايل )3+90(.
ورفع مان�ش�شرت الذي فاز ذهابا 2-1 على ملعبه 
وتقدم  نقطة   52 اىل  ر���ش��ي��ده  اول���دت���راف���ورد، 
ال�شبت  �شقط  الذي  ار�شنال  على  نقطتني  بفارق 
ونقطتني   ،3-1 البيون  بروميت�س  و���ش��ت  ام���ام 
اي�����ش��ا ع��ل��ى اي��ف��رت��ون ال����ذي ���ش��ح��ق ه���ال �شيتي 
-4�شفر، فيما وقف ر�شيد ميدلزبره عند 22 

نقطة يف املركز التا�شع ع�شر قبل االخري.
وع�����زز ي��ون��اي��ت��د ح��ظ��وظ��ه االوروب����ي����ة 
للمو�شم املقبل، اذ بات على بعد اربع 
ن��ق��اط ع��ن ت��وت��ن��ه��ام ال��ث��اين الذي 
�شاوثمبتون،  الحقا  ي�شت�شيف 
وك��ذل��ك ع��ن ج���اره مان�ش�شرت 
الثالث، وثالث نقاط  �شيتي 
علما  الرابع،  ليفربول  عن 
يلعبان  االخ������ريي������ن  ان 
قمة  يف  الح������ق  وق������ت  يف 

املرحلة.
ف���������رق  ت���������رت���������ي���������ب   -

ال�شدارة:
-1 ت�شل�شي 69 نقطة 

من 28 مباراة
من   56 توتنهام   2-

27
-3 مان�ش�شرت �شيتي 

من 27  56
 55 ليفربول   4-

من 28
مان�ش�شرت   5-
 52 ي����ون����اي����ت����د 

من 27

مان�س�سرت يونايتد باملركز اخلام�س يف الربميريليغ ن��اب���ول��ي يف و�س��اف���ة الك���الت�س�ي����و موؤقت�����ًا 
يف   2-3 امبويل  م�شيفه  على  ب�شعوبة  نابويل  فاز 
االإيطايل  ال��دوري  من  والع�شرين  التا�شعة  املرحلة 

لكرة القدم، و�شعد موقتا اىل املركز الثاين.
بفارق  وتقدم  نقطة   63 اىل  ر�شيده  نابويل  ورف��ع 
وقت  يف  ي�شت�شيف  ال���ذي  روم���ا  على  واح���دة  نقطة 
الحق �شا�شوولو، يف حني وقف ر�شيد امبويل ال�شابع 

ع�شر عند 22 نقطة.
الذي  ن��اب��ويل  ج��دد  كا�شتيالين،  ك��ارل��و  ملعب  على 
اوروب��ا بخ�شارته مرتني  ابطال  ودع م�شابقة دوري 
يف ثمن النهائي وبنتيجة واحدة )1-3( امام ريال 
اللقب، فوزه على امبويل  مدريد اال�شباين حامل 
انت�شاره  وح��ق��ق  -2�شفر،  ذه���اب���ا  ه��زم��ه  ب��ع��دم��ا 
الثالث على التوايل حمليا منذ خ�شارته على ملعبه 

ال�شاد�شة  املرحلة  برغامو �شفر2- يف  اتاالنتا  اأم��ام 
والع�شرين.

وبعد تلك اخل�شارة التي عززت موقع روما يف املركز 
2-1 على امللعب  ن��اب��ويل على االخ��ري  ال��ث��اين، ف��از 
على  ل��ه  ق��وي��ا  مناف�شا  وع���اد  العا�شمة  يف  االومل��ب��ي 
الو�شافة، ثم على كروتوين الوافد اجلديد و�شاحب 

املركز قبل االخري -3�شفر.
ركلة  م��ن  للتقدم  لنابويل  مبكرة  فر�شة  و�شنحت 
بعدما  مرتنز  دراي�س  البلجيكي  عليها  ح�شل  ج��زاء 
لها  ان���ربى  املنطقة،  داخ���ل  كو�شتا  ان��دري��ا  اأ�شقطه 
البولندي  احلار�س  قدم  يف  و�شددها  نف�شه  الالعب 
جورجينيو  الربازيلي  وح��اول  �شكوروب�شكي  لوكا�س 
�شطح  ع��ل��ى  ف�شقطت  ب��راأ���ش��ه  امل��رم��ى  اىل  اع��ادت��ه��ا 

ال�شبكة )7(.
وتقدم نابويل بعدما رفع املدافع الدويل اجلزائري 

فوزي غالم كرة من اجلهة الي�شرى تهياأت من 
راأ�س احد املدافعني امام لورنت�شو اين�شينيي 

ال�شفلى  اليمنى  اللزاوية  بهدوء يف  تابعها 
.)19(

خو�شيه  اال�����ش����ب����اين  وح�������ش���ل 
على  ك����اي����خ����ون 

رك�������ل�������ة 

حرة عن قو�س منطقة امبويل نفذها مرتنز و�شجل 
الفر�شة  اه����داره  معو�شا  ل��ن��اب��ويل  ال��ث��اين  ال��ه��دف 
االوىل )24(. وانهى نابويل ال�شوط االول متقدما 
ب�شكل عملي بعدما ح�شل  النتيجة  بثالثية حا�شما 
ك��اي��خ��ون ع��ل��ى رك��ل��ة ج����زاء اث����ر ع��رق��ل��ت��ه م���ن قبل 
مانويل با�شكوال، نفذها هذه املرة اين�شينيي 
و�شجل الهدف الثاين ال�شخ�شي هو 
الثاين ع�شر له يف البطولة 

.)38(
ويف ال�شوط الثاين، 
م�������ال�������ت ال����ك����ف����ة 
كامل  ب�����ش��ك��ل 

ت�شجيل هدفني مل يجنباه  ا�شتطاع  ال��ذي  المبويل 
اخل�شارة ال�شابعة ع�شرة هذا املو�شم.

وقل�س املغربي عمر القدوري الفارق من ركلة حرة 
ح�شل عليها بنف�شه اثر خطاأ ارتكبه كايخون �شده 
خطاأ  بعد  ج��زاء  ركلة  على  امبويل  وح�شل   .)70(
نفذها  كرونيت�س  رادي  البو�شني  �شد  غ��الم  ارتكبه 
ب��ن��ج��اح م��ا���ش��ي��م��و م���اك���اروين و���ش��ج��ل م��ن��ه��ا الهدف 

الثاين ال�شحاب االر�س )82(.
كييفو  م��ع  وب��ول��ون��ي��ا  بي�شكارا،  م��ع  ات��االن��ت��ا  ويلعب 
ف���ريون���ا، وك���ال���ي���اري م���ع الت�����ش��ي��و، وك����روت����وين مع 
فيورنتينا، و�شمبدوريا مع يوفنتو�س املت�شدر وبطل 
املوا�شم اخلم�شة االخ��رية، واودينيزي مع بالريمو. 
وافتتحت املرحلة ال�شبت بتعادل تورينو مع انرت 
ميالن 2-2، وفوز ميالن على جنوى 

-1�شفر.



    
مل تق�س �سعرها ملدة 20 عاما

ن�شرت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية مقطع فيديو ل�شيدة رو�شية 
تدعى عليا نا�شروفا تبلغ من العمر 27 عاما تبدو وكاأنها اأمرية 
بو�شة   90 طوله  �شعرا  ال�شيدة  ه��ذه  متلك  ال��ق��دمي،  الزمن  من 

ويبلغ وزنه 2 كيلو جرام اأي ما يعادل وزن قطة �شغرية .
و�شاعة  للغ�شيل  �شاعة  ي�شتغرق  �شعرها  اإن  ال�شيدة  زوج  وي��ق��ول 
اأن تق�س  اأن زوجته رف�شت  الزوج  واأ�شاف  للتم�شيط والتجفيف، 
اإىل  باالإ�شافة  الطول،  اإىل هذا  عاما حتى و�شل   20 ملدة  �شعرها 

عدم ا�شتخدامها للمواد الكيماوية.

م�سرد يتحول اإىل رجل و�سيم
اإ�شبانيا من ال�شيطرة على دموعه،  مل يتمكن م�شرد خم�شيني يف 
اأن �شاهد نف�شه يتحول اإىل رجل و�شيم وج��ذاب للن�شاء، بعد  بعد 
�شالونات  اأح��د  يف  ال�شعر  وت�شذيب  لت�شفيف  جلل�شة  خ�شع  اأن 
احل���الق���ة. وح�����ش��ل خ��و���ش��ي��ه اأن��ط��ون��ي��و )55 ع���ام���اً( ع��ل��ى عر�س 
اأحد  �شعره وحت�شني مظهره، من قبل مالكة  لت�شفيف وت�شذيب 
�شالونات التجميل يف مدينة مايوركا، حيث دخل ال�شالون ب�شعره 
25 عاماً من  اأو�شاخ  التي حتمل  املبعرثة  القذرة  االأ�شيب وحليته 
وحلية  �شعر  و�شباغة  ت�شذيب  مت  اأن  وبعد  ال�����ش��وارع.  يف  الت�شرد 
على  اللم�شات  من  جمموعة  التجميل  خبرية  اأ�شافت  اأنطونيو، 
اأن النادل يف اأحد  مظهره، ليتغري �شكله ب�شكل ال ي�شدق، لدرجة 
اأنه  ي��درك  اأن  دون  ال�شراب،  من  كاأ�شاً  له  ق��دم  القريبة،  املطاعم 
نف�س ال�شخ�س الذي اعتاد على روؤيته وهو يقوم مب�شاعدة �شائقي 

ال�شيارات للعثور على مواقف ل�شياراتهم باالإ�شافة اإىل تنظيفها.
الكثريون،  منه  ينفر  املظهر  قبيح  �شخ�شاً  اأنطونيو  كان  اأن  وبعد 
بو�شامته  الن�شاء  م��ن  الكثري  اأن��ظ��ار  لفت  و�شيم  رج��ل  اإىل  حت��ول 
وم���الب�������ش���ه االأن����ي����ق����ة، ب��ح�����ش��ب م����ا ذك������رت ���ش��ح��ي��ف��ة دي���ل���ي ميل 
اإىل  يتحول  اأن  قبل  كهربائياً  يعمل  اأنطونيو  وك��ان  الربيطانية. 
م�شرد يف ال�شوارع، عقب معانته من االكتئاب، وعلى الرغم من اأن 
هذه امل�شاهد مت ت�شويرها يف عام 2015، اإال اأنها حظيت ب�شعبية 

كبرية بعد ن�شرها للمرة االأوىل خالل االأيام القليلة املا�شية.

اأ�سغر قائد اأورك�سرتا يف العامل 
بات فتى بريطاين ال يتجاوز عمره 11 عاماً على و�شك دخول التاريخ 
من اأو�شع اأبوابه، وذلك من خالل قيادة فرقة اأورك�شرتا مكونة من 
ومن  ال��ع��امل.  يف  مو�شيقية  لفرقة  قائد  اأ�شغر  ليكون  ع�شواً،   75
القيا�شية،  ل��الأرق��ام  غيني�س  �شجل  �شميث  ماثيو  يدخل  اأن  املنتظر 
متفوقاً على فتى �شبق وقاد اأورك�شرتا ال�شباب الفنزويلي بعمر 14 
املو�شيقية  احل��ف��الت  قاعة  يف  مو�شيقية  فرقة  �شيقود  حيث  ع��ام��اً، 
امللكية يف نوتنغهام يوم 2 اأبريل ني�شان القادم، حيث �شتعزف الفرقة 
اأوبريت داي فليدرمو�س للمو�شيقار يوهان �شرتاو�س، والتي �شمعها 
االأ�شابيع  وخ��الل  �شنوات.   7 بعمر  كان  عندما  االأوىل  للمرة  ماثيو 
املا�شية، مترن ماثيو مع اأع�شاء االأورك�شرتا مرة يف االأ�شبوع، ويقول 
اإن م�شدر اإلهامه كان طفاًل يف ال�شابعة، قام بقيادة اأورك�شرتا عزفت 
كامل  لعزف  ا�شتعداد  على  االآن  وه��و  االأوب��ري��ت،  ه��ذا  دقائق من   9
املعزوفة من الذاكرة، بح�شب �شحيفة هافينغتون بو�شت االأمريكية. 
وي��ع��رتف ماثيو وه��و ع���ازف ك��م��ان م��ن ال��درج��ة 5 اإن���ه ك��ان ي�شعر 
االأورك�شرتا. ويقول  االآن اعتاد على قيادة  البداية، لكن  بالتوتر يف 
نيل بيني�شون مدير الربامج املو�شيقية يف قاعة احلفالت امللكية، اإن 
م�شتوى املهارات التي ميلكها ماثيو اأمر نادر، فقيادة فرقة اأورك�شرتا 
يتطلب امتالك مهارات القيادة والدبلوما�شية، وهذه ال�شفات حتتاج 

اإىل م�شتوى من الن�شج ياأتي فقط مع �شنوات اخلربة. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طائرة م�سرية �ساحلة لاأكل
ال�شيء الوحيد االأف�شل من روؤية طائرة م�شرية  للذين يواجهون اجلوع يف بقاع االأر���س اخلطرة واملعزولة، فاإن 

حملقة يف االأفق حمملة باملواد الغذائية هو طائرة من نف�س النوع ميكن اأكلها.
وهذا ما تزعمه �شركة بريطانية باأنها تطور منوذجا اأوليا لطائرة م�شرية �شاحلة لالأكل ميكن اأن تكون اأجزاء منها 

م�شنوعة من اأي �شيء من قر�س ع�شل النحل اإىل اخل�شراوات امل�شغوطة.
امل�شافة بني جناحيها  باون�شر و�شتكون  امل�شماة  الطائرة  النموذج من  اأبريل ني�شان هذا  اأن يخترب يف  املتوقع  ومن 

270 �شنتيمرتا.
من  امل�شرية  الطائرات  تتمكن  اأن  جيفورد  نايجل   Windhorse Aerospace �شركة  ورئي�س  موؤ�ش�س  وياأمل 

تو�شيل الغذاء اإىل اأماكن مثل جنوب ال�شودان اأو ال�شومال اأو اليمن اأو �شمال �شرق نيجرييا قبل نهاية العام.
وقال جيفورد، وهو اأحد املغامرين املحرتفني يف نقل املواد الغذائية بوا�شطة البالون، اإن قر�س الع�شل من االأغذية 

ال�شلبة. واأ�شاف اأنه فكر يف �شنع عجالت الهبوط من ال�شالمي نظرا لقوتها و�شدتها ومرونتها.
ونفى مزاعم اأن تكون طائراته امل�شرية ال�شاحلة لالأكل جمرد و�شيلة للتحايل، قائال اإنها ت�شتطيع الو�شول اإىل 

املناطق النائية اأو مناطق احلروب يف املراحل االأوىل من حاالت الطوارئ.
واأ�شاف اأن اإلقاء الغذاء من الطائرات يف ال�شومال يتم دون التاأكد متاما من و�شوله، واأن الكثري من املواد الغذائية 

التي اأ�شقطت يف مدينة حلب ال�شورية العام املا�شي اأ�شبحت طعاما ل� تنظيم داع�س االإرهابي.
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حماكمة �سائد فرا�سة نادرة 
ب��ري��ط��اين بتهمة قتل  ب��ري�����ش��ت��ول ه���اوي ج��م��ع  اأدان�����ت حمكمة يف م��دي��ن��ة 
فرا�شتني من االأك��رث ن��درة يف البالد من نوع فينغارو�س اري��ون، وهي من 

االأجنا�س املحمية التي كانت تلقى رواجا كبريا يف الع�شر الفيكتوري.
ودان الق�شاة فيليب كولن )57 عاما( بتهمة قتل واإم�شاك وحيازة فرا�شات 
من نوع فينغارو�س اريون، وهذه حالة نادرة اإذ مل حت�شل يوما مالحقات 
على خلفية االإم�شاك بفرا�شات وقتلها يف املا�شي، بح�شب املدعي العام كيفن 

ويتي.
ال�شابع  ال�شاأن يف  ال�شجن، و�شي�شدر احلكم يف هذا  املتهم احتمال  ويواجه 

من ني�شان اأبريل.
النادر يف موقعني  النوع  وقد ر�شد كولن وهو مي�شك بفرا�شتني من هذا 
يف  غ���رب(  )ج��ن��وب  �شومر�شت  يف  ث��م  غلو�شرت�شري  منطقة  يف  حمميني 
فرباير  ���ش��ب��اط  يف  بري�شتول  يف  م��ن��زل��ه  ال�����ش��رط��ة  وفت�شت  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم 
2016 وعرثت على عدد كبري من الفرا�شات النافقة بينها اثنتان من نوع 

فينغارو�س اريون.
ومت��ك��ن املحققون م��ن حت��دي��د م��وق��ع ه���اوي اجل��م��ع م��ن خ��الل م��وق��ع اإي 
اأن��ه ا�شرتاها من م��زارع لرتبية  اأك��د  ب��اي حيث ك��ان يبيع الفرا�شات، وق��د 

الفرا�شات يف اأوروبا.

حاول �سحن “اآيفون” فوقعت الكارثة
اأن حاول �شحن  بعد  اإجنليزي م�شرعه جراء �شعقة كهربائية،  لقي رجل 

هاتفه اآيفون اأثناء ا�شتحمامه، مما اأدى اإىل حروق عميقة يف �شدره.
وقالت زوجة الرجل البالغ من العمر 32 عاما، اإنها ظنت يف بداية االأمر 
راأت اجل��روح الكبرية التي غطت معظم  اأن  اأن زوجها تعر�س لهجوم بعد 

اأجزاء �شدره يف احلمام.
قتل  رت�شارد  اإن  قولها،  ال�شرطة  عن  الربيطانية  م��رتو  �شحيفة  ونقلت 
ب�شعقة كهربائية قوية بعد اأن و�شل هاتفه بال�شاحن ثم و�شعه على �شدره 

وهو ي�شتحم داخل حمام منزله يف منطقة ايلنج غرب لندن.
تكون  اأن  االأج��ه��زة ميكن  ه��ذه  اأن  �شون كوميجز:  ال�شرعي  الطبيب  واأك��د 
اأعتزم  االآن  واأن��ا  ال�شعر..  جمفف  مثل  مثلها  احلمام  داخ��ل  ج��دا  خطرية 
كتابة تقرير باحلادثة لتحذير ال�شركات امل�شنعة للهواتف املتحركة ب�شاأن 
هذه االأخطار وحلثها على كتابة حتذيرات على منتجاتها بعدم ا�شتخدام 

عطر فادميري بوتني 
اخلا�س بالن�ساء

ب���وت���ني عطره  ف���الدمي���ري  اأط���ل���ق 
“املعجبات”  ل��ل��ن�����ش��اء  اخل����ا�����س 
بكميات  ع��ر���ش��ه  �شيتم  ال���ذي  ب���ه، 
مو�شكو،  يف  م��ت��ج��ر  يف  حم������دودة، 

يطل على ال�شاحة احلمراء.
ببوتني  امل���ع���ج���ب���ات  ع���ل���ى  وي���ج���ب 
العطر،  ع��ل��ى  للح�شول  االإ����ش���راع 
الأنه مل ينتج �شوى 1500 زجاجة 
منه ويبلغ ثمن الزجاجة الواحدة 
العطر  على  واأط��ل��ق  دوالًرا.   180
ا����ش���م امل�������راأة ال���رو����ش���ي���ة وه����و من 
الرو�شية  ال��ع��ط��ور  ���ش��رك��ة  اإن���ت���اج 
الرو�شيني  اأن  اإال   ،Leaders
عند  اأم��ل��ه��م  �شيخيب  ال��وط��ن��ي��ني 
العطر  حت�شري  مت  اأن���ه  اإدراك���ه���م 
العالمة  رئي�س  وق���ال  فرن�شا.  يف 
  Leaders ل��ل��ع��ط��ور  ال���ت���ج���اري���ة 
ماك�شيم فوميت�شيف رئي�شنا �شجاع 
رو�شيا  حقيقي،  ق��ائ��د  ه��و  للغاية، 
كامراأة تقف خلف قائدها، وكانت 
�شانعي  األهمت  التي  الفكرة  ه��ذه 

العطر.
�شعة  ذات  ال��ع��ط��ر  زج���اج���ة  وت���ب���اع 
ما  اأي  روب����ل   7500 ب����  م���ل   100
هناك  ل��ك��ن  دوالرات   107 ي��ع��ادل 
ة من العطر تباع مع  ن�شًخة خا�شً
 180 بقيمة  تباع  خ�شبي  �شندوق 

دوالًرا.
 GUM ويعر�س العطر يف متجر
يدار  ك���ان  مو�شكو  يف  متجر  وه���و 

من قبل احلكومة يف ال�شابق.
واأطلق قادة يف ال�شابق عطًرا ا�شمه 
واحد  الرقم  اأو   Number one
الذين يرغبون  خم�ش�س للرجال 
تعد  لكن  لبوتني،  دعمهم  باإظهار 
ي�شبح  ال���ت���ي  االأوىل  امل�����رة  ه����ذه 

ا. باإمكان الن�شاء فعل ذلك اأي�شً

حتول مر�سها اجللدي للوحة فنية 
بعد اأن عانت االأمريكية ا�شلي �شوتو )21 
ب�شبب  واال�شتغراب  ال�شخرية  من  عاًما( 
اإ���ش��اب��ت��ه��ا مب��ر���س ال��ب��ه��اق امل���زم���ن، منذ 
عمرها،  م��ن  ع�شر  احل��ادي��ة  يف  ك��ان��ت  اأن 
البي�شاء  ال��ب��ق��ع  الن��ت�����ش��ار  اأدى  وال�����ذي 
اأخ�����رًيا قبوله  يف ك��اف��ة ج�����ش��ده��ا، ق����ررت 
وا�شتغالل اللون االأبي�س يف ر�شم لوحات 
فنية مبدعة. تقول �شوتو ل�شحيفة ديلي 
ميل الربيطانية، اإنها اعتادت على ارتداء 
ال�����ش��راوي��ل واالأك���م���ام ال��ط��وي��ل��ة، ح��ت��ى ال 
تلفت االأنظار اإليها وال تثري ده�شة النا�س 
�شبب  ع��ن  ي�شاألونها  ك��ان��وا  لطاملا  ال��ذي��ن 
ظهور هذه البقع الغريبة. ووجدت ال�شابة 
االأمريكية  ف��ل��وري��دا  والي����ة  يف  ال��ق��اط��ن��ة 
ج�شدها  وع��ي��وب  ح��ال��ت��ه��ا  لتقبل  و���ش��ي��ل��ة 
الإيجابية،  ال�شلبية  م�شاعرها  وحت��وي��ل 
واأ�شبحت  النا�س.  اأم��ام  ب�شرتها  وعر�س 
مدافعة عن حب الذات، حيث ت�شجع عرب 
املواقع التفاعلية على قبول عيوب اجل�شد 

ونزع ال�شلبية من العقل اإزاءه.

القب�س على حمتال �سلب300 مليون جنيه  
املدعني  اأحد  القب�س على   امل�شرية  االأم��ن  اأجهزة  األقت 
قام  ري��ا���ش��ي،  ا���ش��ت��ث��م��ار  ���ش��رك��ة  اإدارة  ب��رئ��ا���ش��ة جم��ل�����س 
عن  املواطنني  م��ن  جنيه  مليون   300 على  باال�شتيالء 
طريق الن�شب واالحتيال بزعم توظيفها، قبل اأن يهرب 
خارج البالد. وك�شفت حتقيقات النيابة العامة، باأن املتهم 
اأحمد.م .اأ مقيم بحي املهند�شني يف اجليزة، �شبق اتهامه 
يف 113 ق�شية ما بني ن�شب و�شيكات وتبديد و�شرقة تيار 
جنيه،  مليون   197 على  وا�شتيالء  واحتيال  كهربائي، 

بزعم اأنه ي�شتثمر مب�شنع علف حيواين يف اإ�شبانيا.
قام  واأن���ه  امل�����ش��روع،  غ��ري  بن�شاطه  املتهم  اع���رتف  وفيما 
باال�شتيالء على مبالغ مالية من املواطنني، بعدما اأر�شل 
ل��ه��م خ��ط��اب��ات حت��وي��ل م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة ك��ب��رية م��ن اإحدى 
ال��دول االأوروب��ي��ة، وامل�شاربة بتلك االأم��وال يف البور�شة 
العاملية، قررت النيابة العامة اتخاذ االإجراءات القانونية 

الالزمة حيال الواقعة.
و�شبط بحوزة املتهم هاتفان حمموالن، وبعد فح�شهما 
تبني اأنهما حممالن بالعديد من امللفات، بينها حمادثات 
كتابية و�شور تفيد بقيامه باال�شرتاك مع �شيدة اأجنبية، 
تدعي ناتاليا، بتزوير خطابات حتويل مبالغ مالية كبرية 
با�شمه وا�شم �شركته؛ ما بني بنوك بدول اأوروبية وعربية، 
وحمادثات على برنامج الوات�س اآب بينه وبني العديد من 

االأ�شخا�س، يطالبونه فيها ب�شداد م�شتحقاتهم املالية.

حمفظة جديدة تنبهك عند �سرقتها
تقوم  والتي  جديدة  حمفظة  عن  مطورين  فريق  ك�شف 
ملا  وفًقا  فقدانها،  اأو  منه  �شرقتها  فور  امل�شتخدم  باإخبار 

جاء على موقع TNW التقني.
البلوتوث  بتقنية  م���زودة  املحفظة  اأن  ال��ف��ري��ق  واأو���ش��ح 
بحيث يتم تو�شيلها بالهاتف عرب تطبيق م�شاحب لها، 
ومبجرد مغادرتها جيب امل�شتخدم ل�شرقتها اأو �شقوطها اأو 
فقدانها، ت�شدر املحفظة اإ�شارة تنبيهية ت�شل للم�شتخدم 
من  ومل��زي��د  هاتفه.  على  التطبيق  ع��رب  اإ�شعار  ���ش��ورة  يف 
التاأمني، املحفظة نف�شها مزودة ب�شماعات تطلق �شفارة 

تنبيه قوتها 90 دي�شيبل كي تنبه امل�شتخدم لفقدانها.

�سنع الكعك تهمة ت�ستوجب االإعتقال!
اأ�شحاب  اأرب��ع��ة م��ن  امل��ا���ش��ي  االأ���ش��ب��وع  ف��ن��زوي��ال  اعتقلت 
اأخرى، يف الوقت الذي  املخابز ل�شنعهم كعكا ومعجنات 
تهدد فيه حكومة الرئي�س نيكوال�س مادورو باال�شتيالء 

على املخابز يف كراكا�س يف اإطار "حرب خبز" جديدة.
�شبعمئة  اأك��رث من  اإىل  م��ادورو مفت�شني وجنودا  واأر�شل 
املا�شي، لفر�س  االأ�شبوع  العا�شمة  اأنحاء  �شتى  خمبز يف 
من   %  90 تخ�شي�س  ب�����ش��رورة  يق�شي  ق��ان��ون  تطبيق 

القمح للخبز بدال من املعجنات والكعك االأغلى ثمنا.
ملكافحة  احلكومة  بها  تقوم  خطوة  اأح��دث  تلك  وتعترب 
النق�س والطوابري الطويلة على املنتجات االأ�شا�شية التي 
�شابت االأزم��ة االقت�شادية يف البالد على مدى ال�شنوات 
اإن  احلاكم  اال�شرتاكي  احل��زب  ويقول  املا�شية.  الثالث 
اقت�شاد  ي��دم��رون  للمعار�شة  امل��وؤي��دي��ن  االأع��م��ال  رج���ال 
فيما  االأ�شعار،  ورف��ع  ال�شلع  تخزين  خ��الل  من  فنزويال 
يقول منتقدون اإن احلكومة م�شوؤولة عن ذلك ملوا�شلتها 

والعملة. االأ�شعار  على  الفا�شلة" بال�شيطرة  "�شيا�شاتها 

عامات احلمل ظاهرة على بيون�سيه 
خطفت النجمة العاملية بيون�شيه باإطاللتها االأخرية االأنظار حيث اأطلت 
�شفحتها  عرب  ال�شور  من  جمموعة  ن�شرها  خ��الل  من  جمهورها  على 
مالمح  ع��ن  ك�شفت  االإج��ت��م��اع��ي  التوا�شل  م��واق��ع  اأح���د  على  الر�شمية 

حملها.
"البيج"  اللون  ف�شتانا من  ترتدي  عاماً- وهي   -36 بيون�شيه  وظهرت 

ال�شيق ومعطف من اللون الزهري.
ات�����ش��ح عالمات  ق��ري��ب��ة م��ن وج��ه��ه��ا،  وم���ن خ���الل ن�شر ���ش��ورة �شيلفي 
االنتفاخ على وجهها ب�شبب احلمل الذي اأعلنت عنه مطلع �شهر مار�س 

اذار احلايل.
يذكر باأن بيون�شيه قررت تعليق جميع ن�شاطاتها الفنية بناًء على رغبة 

االأطباء ب�شبب احلر�س على �شالمة طفليها التواأم.

�ملمثلة �ي جي مي�صالكا لدى و�صولها مقر حملة حقوق �لإن�صان يف لو�س �جنلو�س حل�صور حفل تكرمي �أبطال �مل�صاو�ة كاتي بريي و�أمريكا فريير�.  )�أ ف ب(

�ساحب اأ�سرع 
لكمات يف العامل 

فنون  يف  ه����ن����دي  م�������درب  ����ش���ج���ل 
قيا�شياً  رق��م��اً  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع 
ع��امل��ي��اً ك���اأ����ش���رع م���وج���ه ل��ك��م��ات يف 
ال���ع���امل، م��ن خ���الل ت��وج��ي��ه 352 

لكمة خالل دقيقة واحدة.
ميار�س جايناث ريدي )54 عاماً( 
 40 ح��وايل  منذ  القتالية  الفنون 
ع��ام��اً، حيث ب���داأ ال��ت��دري��ب يف �شن 
ق���راأ كتاباً  اأن  ب��ع��د  م��ب��ك��رة، وذل���ك 
ا�شتعاره من �شقيقه، وبعد التدريب 
على التايكواندو والكاراتيه، اأ�شبح 
ال��دف��اع عن  ب��ف��ن��ون  ري���دي مهتماً 
على  وتاأثريها  ع��ام،  ب�شكل  النف�س 

ج�شم االإن�شان وعقله.
وي�����ش��ف ري���دي ف��ن��ون ال���دف���اع عن 
للج�شم،  داخلي  دواء  باأنها  النف�س 
الذين  النا�س  م��ن  الكثري  فهناك 
60 عاماً وال ي�شتطيون  بلغوا �شن 
ممار�شتهم  لقلة  امل�شي  اأو  احلركة 
ل��ل��ن�����ش��اط��ات ال��ب��دن��ي��ة، يف ح��ني اأن 
اأ���ش��خ��ا���ش��اً و���ش��ل��وا اإىل �شن  ه��ن��اك 
امل�شي  زال��وا قادرين على  املئة، وال 
واجل�����ري ومم��ار���ش��ة ال��ع��دي��د من 
اإتقانهم  البدنية، بف�شل  االأن�شطة 
القتالية، بح�شب ما نقلت  للفنون 

�شحيفة مريور الربيطانية.
ممار�شة  عليك  ري����دي:  وي�شيف 
الفنون القتالية مرتني يف االأ�شبوع 
على االأقل، فهي ت�شاعد يف احلفاظ 
على �شحتك، وجتعلك تعي�س حتى 
النا�س  املئة، وهديف هو تعليم  �شن 
لياقتهم  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  ك��ي��ف��ي��ة 

البدنية وحماربة االأمرا�س.

اخرتاق جديد يف مكافحة الكولي�سرتول ال�سار
اأوردت �شحف بريطانية اأم�س اأن عقارا جديدا يوقف 
الكول�شرتول  ن�شبة  يخف�س  اجل��ي��ن��ات،  اأح����د  ع��م��ل 
مبخف�شات  خ��ل��ط��ه  مت  اإذا   %  59 ب��ن�����ش��ب��ة  ال�����ش��ي��ئ 
االإ�شابة  ن�شبة  يخف�س  كما  االأخ��رى،  الكولي�شرتول 

بالنوبات القلبية.
اأن  الربيطانيتان  وتاميز  تليغراف  �شحيفتا  ون�شرت 
جتربة عاملية اأُجريت على 27 األفا من النا�س يف 49 
دولة، انتهت اإىل اأن من يتناولون عقار اإيفولوكوماب 
-الذي يثبط عمل اجلني امل�شمى بي �شي اأ�س كي -9 
تنخف�س لديهم م�شتويات الكول�شرتول ال�شيئ بن�شب 
تناولوا معه خمف�شات  اإذا  اأحيانا،   %  60 اإىل  ت�شل 

الكول�شرتول االأخرى املعروفة.
واأ����ش���اف���ت ن��ت��ائ��ج ال���درا����ش���ة -ال���ت���ي ُن�����ش��رت مبجلة 
عقار  اأن  م��ي��دي�����ش��ني-  اأوف  ج���ورن���ال  اإن��غ��الن��د  ن��ي��و 
بالنوبات  االإ���ش��اب��ة  اأي�����ش��ا  ي��خ��ّف�����س  اإي��ف��ول��وك��وم��اب 

%، ولي�شت له اآثار جانبية. القلبية بن�شبة 25 
خمف�شات  ع����ن  اإي����ف����ول����وك����وم����اب  ع���ق���ار  وي���خ���ت���ل���ف 

اأ�س  �شي  ب��ي  ج��ني   عمل  يوقف  اأن��ه  يف  الكول�شرتول 
الكبد على تنظيف الدم من  9 الذي يعيق قدرة  كي 
الكول�شرتول ال�شيئ. وقال الباحث بجامعة اإمربيال 
قاد  -ال���ذي  �شريفر  بيرت  الربوفي�شور  لندن  كوليج 
واحدة  هي  التجربة  هذه  اإن  بريطانيا-  يف  الدرا�شة 
من اأهم التجارب خلف�س معدالت الكول�شرتول منذ 

البدء با�شتخدام هذه املخف�شات قبل ع�شرين عاما.
وو�شف �شريفر الدرا�شة اأمام االجتماع ال�شنوي لكلية 
اأم�س  بوا�شنطن  كارديولوجي  اأوف  كوليج  اأم��ريك��ان 
اإيفولوكوماب  عقار  و�شف  كما  كبري،  اخ��رتاق  باأنها 
ب��ع��دا جديدا  وي�شيف  واآم���ن  ك��ب��رية  فعالية  ذو  ب��اأن��ه 
اإ�شعافا  االأمرا�س  اأكرث  الذين يعانون من  للمر�شى 

لقوى الب�شر يف العامل الغربي.
ُي�شار اإىل اأن عدد الوفيات باأمرا�س ال�شريان التاجي 
املتو�شط �شنويا،  األفا يف   73 وحده يف بريطانيا يبلغ 
واإىل اأن تكلفة عقار اإيفولوكوماب تبلغ 4500 جنيه 

اإ�شرتليني للمري�س الواحد �شنويا.


