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�لقو�ت �مل�شلحة تعلن ��شت�شهاد �أحد جنودها 
�مل�شاركني يف عملية )�إعادة �لأمل(

•• ابوظبي-وام:

 اأعلنت القيادة العامة للقوات امل�شلحة ا�شت�شهاد الوكيل را�شد علي حممد 
الظهوري اأحد جنودها البوا�شل بقواتها امل�شاركة يف عملية " اإعادة الأمل 
ال�شعودية  العربية  اململكة  تقوده  ال��ذي  العربي  التحالف  ق��وات  مع   "
للوقوف مع ال�شرعية يف اليمن. وتتقدم القيادة العامة للقوات امل�شلحة 
بخال�ص تعازيها وموا�شاتها اإىل ذوي ال�شهيد البطل ..�شائلة اهلل عز وجل 
اأن ي�شكنه ف�شيح جناته ويتغمده بوا�شع رحمته. انا هلل وانا اليه راجعون.

بتوجيهات رئي�س الدولة
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي تتكفل بعالج عدد 

كبري من �جلرحى �ليمنيني مب�شت�شفيات �لدولة
•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
الدولة حفظه اهلل اأعلنت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي عن تكفلها 
ج��راء احلرب  ت��اأث��روا  اليمنيني ممن  ع��دد كبري من اجلرحى  بعالج 
اليمنية يف اإطار  مبادرتها  لعالج 1500 جريح ميني تزامنا مع مبادرة 
الدولة  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  للخري  عاما   2017 ع��ام 
وتعليمات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ودعم �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة يف هذا ال�شاأن.    )التفا�شيل �ص3(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله وزير اخلارجية امل�شري )وام(

ا�صتقبل وزير اخلارجية امل�صري وبحث معه تعزيز العالقات الأخوية بني البلدين

حممد بن ز�يد: م�شر �ل�شقيقة هي �لبعد �ل�شرت�تيجي �ملهم لعامل عربي و�ثق من قدر�ته

•• عوا�صم-وكاالت:

وامللي�شيات  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  �شنت 
هجوما  لها  ال��داع��م��ة  الأج��ن��ب��ي��ة 
املعار�شة  م���واق���ع  ع��ل��ى  وا����ش���ع���ا 
وامليدعاين  ح��زرم��ا  يف  امل�شلحة 
والن�شابية يف منطقة املرج بغوطة 

دم�شق ال�شرقية.
ت����زام����ن ذل�����ك م����ع ق�شف  وق�����د 
�شاروخي مكثف ا�شتهدف مواقع 
امل���ع���ار����ش���ة امل�����ش��ل��ح��ة والأح����ي����اء 
الرئي�شية  وال����ط����رق  ال�����ش��ك��ن��ي��ة 
فرق  حت����اول  بينما  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
ال����دف����اع امل������دين ال���و����ش���ول اإىل 
عن  للبحث  امل�شتهدفة  امل��ن��اط��ق 

�شحايا، واإجالء املدنيني.
و���ش��ه��دت الأح����ي����اء ال�����ش��ك��ن��ي��ة يف 
مدينة حر�شتا بالغوطة ال�شرقية 
ق�����ش��ف��ا م��دف��ع��ي��ا م���ن ق��ب��ل قوات 
يف  دم�����ار  اإىل  اأدى  مم���ا  ال��ن��ظ��ام 

املمتلكات.
كما قالت م�شادر اإن قوات النظام 
ع�شكرية  ت���ع���زي���زات  ا���ش��ت��ق��دم��ت 
اجلوي  ال��دف��اع  ثكنة  اإىل  ك��ب��رية 

ب�شاحية الأ�شد ال�شكنية، الواقعة 
يف اأطراف غوطة دم�شق ال�شرقية، 
قريبة  ع�شكرية  حلملة  متهيدا 
ه��دف��ه��ا ال��غ��وط��ة ال�����ش��رق��ي��ة، اأهم 
امل�شلحة يف ريف  املعار�شة  معاقل 

دم�شق.

مواقــيت ال�صالة
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مواقــيت ال�صالة

�صوريا الدميقراطية تبداأ معركة جديدة بالرقة

هجوم و��شع للنظام على �لغوطة �ل�شرقية

وي��اأت��ي ه���ذا يف وق���ت و���ش��ل��ت فيه 
م��ع��ر خميم  اإىل  رو���ش��ي��ة  ق����وات 
ال��واف��دي��ن ���ش��م��ال م��دي��ن��ة دوم���ا، 
اإن�شاين  مم����ر  اآخ������ر  ك�����ان  ال������ذي 

للغوطة ال�شرقية.
ه�������ذا واأع�����ل�����ن�����ت ق��������وات ����ش���وري���ا 

بدء  ال�شبت  ام�ص  الدميقراطية 
يف  عملياتها  من  جديدة  مرحلة 
ل�شيطرة  اخلا�شعة  الرقة  مدينة 
بهدف  الإره���اب���ي  داع�����ص  تنظيم 
اإكمال عزل املدينة، ثم ا�شتعادتها 

من قب�شة التنظيم.

عنا�شر قوات �شورية الدميقراطية تبداأ عملياتها يف الرقة �شد تنظيم داع�ص الإرهابي

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ق�شر  يف  ام�����ص  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
�شكري  ���ش��ام��ح  م��ع��ايل  ال�����ش��اط��ئ 
وزي���ر خ��ارج��ي��ة ج��م��ه��وري��ة م�شر 
ال�����ذي يزور  ال�����ش��ق��ي��ق��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

البالد حاليا.
اخلارجية  ب��وزي��ر  ���ش��م��وه  ورح���ب 
تعزيز  م���ع���ه  وب����ح����ث  امل���������ش����ري 
البلدين  ب��ني  الأخ��وي��ة  العالقات 
وال�شبل  ال�����ش��ق��ي��ق��ني  وال�����ش��ع��ب��ني 
مبا  وتنميتها  بتطويرها  الكفيلة 

يحقق امل�شالح امل�شرتكة .
ال��ذي ح�شره   - اللقاء  مت خ��الل 
اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان 
الدويل - بحث تطورات الأو�شاع 
ال��ع��رب��ي��ة واجلهود  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
الراهنة  املبذولة لتجاوز الأزمات 
ليبيا و�شوريا واليمن واملوقف  يف 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  اإزاء  ال���ع���رب���ي 
التن�شيق  واأهمية  املنطقة  تواجه 
العربي  وال��ت�����ش��ام��ن  وال���ت���ع���اون 
يف ���ش��ب��ي��ل احل����ف����اظ ع���ل���ى اأم����ن 

اأكد �شاحب  وا�شتقرار املنطقة. و 
اآل  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان ال�����دور امل���ح���وري مل�����ش��ر يف 
العربي  والتوجه  العربي  ال��ع��امل 

ل����ل����خ����روج م�����ن ع����ق����د الأزم����������ات 
واأ�شار   . ت��واج��ه��ه  ال��ت��ي  العنيفة 
ال�شقيقة  م�����ش��ر  اأن  اإىل  ���ش��م��وه 
ه���ي ال��ب��ع��د ال���ش��رتات��ي��ج��ي املهم 

ل��ع��امل ع��رب��ي واث����ق م���ن قدراته 
الإقليمية  بالتدخالت  قابل  غري 
بالتوا�شل  م�شيدا   .. ���ش��وؤون��ه  يف 
فيه  م��ا  ك��ل  يف  امل�شتمر  والت�شاور 

العرب. والأ���ش��ق��اء  البلدين  خ��ري 
وتطرق اللقاء اإىل عدد من امللفات 
الإقليمية والدولية ذات الهتمام 

امل�شرتك.   )التفا�شيل �ص2(
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امل�صابقة م�صتمرة بني ال�صديقني اللدودين:
�لبلدوزر تر�مب يهزم �لقي�شر 

بوتني يف عقر د�ره..!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

على م�شتوى التاأثري الإعالمي، خبا جنم فالدميري بوتني حتى داخل 
بلده ل�شالح نظريه الأمريكي. فح�شب نظام حتليل الخبار الذي قامت 
به وكالة انرتفاك�ص الرو�شية، جمع ا�شم دونالد ترامب 202 األف مرجع 
 147700 مقابل   ،2017 عام  يناير  �شهر  يف  الرو�شية  الإع��الم  و�شائل  يف 
بر�شيد  الثالث  امل��رك��ز  اأوب��ام��ا  ب���اراك  واح��ت��ّل  الكرملني.  لزعيم  فقط 
احلايل،  ال����وزراء  رئي�ص  ك��ان  اجل��دي��د،  الت�شنيف  ه��ذا  61155.وح���ت���ى 
دميرتي ميدفيديف يختطف ال�شدارة الإعالمية من معلمه، عندما 

كان رئي�شا لرو�شيا من 2007 اإىل 2012.  )التفا�شيل �ص13(

�لحتاد للطري�ن ت�شتاأنف نقل �لركاب 
من �لدول �ملحظورة �ىل �أمريكا

•• عوا�صم-وكاالت:

تاأ�شريات  اإ���ش��دار  ب��اإع��ادة  الأمريكية  واحل���دود  اجل��م��ارك  هيئة  �شمحت 
دخ���ول ل��ل��م��ت��اأث��ري��ن ب��ق��رار ال��رئ��ي�����ص الأم���ريك���ي دون��ال��د ت��رم��ب الذين 
اإن  قوله  ب�شركة طريان  رويرتز عن م�شوؤول  تاأ�شرياتهم.ونقلت  األغيت 
ال�شماح  بو�شعها  اأن  الأمريكية  الطريان  �شركات  اأبلغت  اجلمارك  اإدارة 
الذي  التنفيذي  الأم��ر  ال��ذي فر�شه  �شملهم احلظر  قد  كان  مل�شافرين 

اأ�شدره الرئي�ص الأمريكي دونالد ترمب.
 وقالت �شركة طريان الحتاد ام�ص ال�شبت اإنها �شت�شمح للركاب الذين 
منعوا من قبل من ال�شعود على منت طائرات متجهة للوليات املتحدة 
اأن علق قا�ص احتادي  بعد  بال�شفر  اأمريكي على دولهم  مبوجب حظر 

اأمريكي تنفيذ قرار ترامب. 

جماعة  �حلوثيون  و��شنطن: 
�إره���اب���ي���ة ت��اب��ع��ة لإي����ر�ن

•• وا�صنطن-وكاالت:

القومي  الأم����ن  م�شت�شار  و���ش��ف 
الأمريكي مايكل فلني احلوثيني 
اإحدى اجلماعات الإرهابية  باأنها 

بالوكالة التابعة ل� اإيران.
ت��زام��ن��ت ه���ذه ال��ت�����ش��ري��ح��ات مع 
اأمريكيني  م�������ش���وؤول���ني  اإع�������الن 
اإر����ش���ال وا���ش��ن��ط��ن م��دم��رة تابعة 
ال�شاحل  اإىل  الأمريكية  للبحرية 
ال��غ��رب��ي ل���� ال��ي��م��ن ق���رب م�شيق 
املمرات  املندب بهدف حماية  باب 

املائية من ملي�شيا احلوثي.
وقال امل�شوؤولن اللذان طلبا عدم 
ذكر ا�شميهما اإن املدمرة "يو اأ�ص 
ق���رب م�شيق  اأ����ص كول" و���ش��ل��ت 
دوريات  �شتنفذ  حيث  املندب  ب��اب 

ت�شمل مرافقة �شفن.
�شفنا  اأن  ح���ني  يف  اأن����ه  واأ����ش���اف���ا   
عمليات  ن��ف��ذت  اأم��ريك��ي��ة  حربية 
فاإن  ال�شابق  يف  باملنطقة  روتينية 
ه����ذا ال���ت���ح���رك ج����زء م���ن وج���ود 
حماية  ي�شتهدف  ه��ن��اك  م��ت��زاي��د 
احلوثيني  م��ن  البحرية  امل��الح��ة 

املتحالفني مع اإيران.
اإي��ران والرئي�ص  ن��زاع بني  ون�شب 
دونالد ترمب  الأمريكي اجلديد 
اأجرتها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��رب��ة  ب�����ش��ب��ب 
ط��ه��ران م��وؤخ��را لإط���الق �شاروخ 

بالي�شتي.
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات
�لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة تعلن ��شت�شهاد �أحد 

جنودها خالل مهمة تدريبية �عتيادية د�خل �لدولة 
•• اأبوظبي-وام:

اأحد  ا�شت�شهاد  ع��ن  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  اأعلنت 
امل��زروع��ي خالل  عبيد  ج��وه��ر  عبيد  اأول  ال��ع��ري��ف  ج��ن��وده��ا 

قيامه مبهمة تدريبية اعتيادية داخل الدولة.
العزاء  بخال�ص  امل�شلحة  للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة  وتقدمت 
يتغمده  اأن  القدير  امل��وىل  �شائلة  ال�شهيد  ذوي  اإىل  واملوا�شاة 
“ اإن��ا هلل  بوا�شع رحمته واأن يلهم ذوي��ه ال�شر وال�شلوان .. 

واإنا اإليه راجعون” .

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون رئي�س �شريالنكا بعيد �ل�شتقالل

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�ص مايرتيبال �شريي�شينا رئي�ص جمهورية 

�شريالنكا الدميقراطية ال�شرتاكية مبنا�شبة يوم ا�شتقالل بالده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ص مايرتيبال �شريي�شينا.

حملة توعوية باأمر��س �ل�شرطان يف عجمان
•• عجمان-وام :

للتوعية  حملة  الطبية  عجمان  مبنطقة  ال�شحي  م�شريف  م��رك��ز  اأط��ل��ق 
باأمرا�ص ال�شرطان بالتزامن مع اليوم العاملي لل�شرطان واحلملة اخلليجية 

للتوعية به.
تفاعال  تاأتي  احلملة  اأن  املركز  مديرة  ال�شام�شي  ال��ف��وره  م��رية  واأو�شحت 
ال�شحي  الوعي  لرفع  وتهدف  بال�شرطان  للتوعية  اخلليجية  احلملة  مع 
اإىل  م�شرية  عنها..  املبكر  الك�شف  وط��رق  ال�شرطانات  اأن���واع  خمتلف  ح��ول 

ا�شتمرارها حتى التا�شع من فراير اجلاري.
واأكدت الدكتورة جلني متعب طبيبة اأ�شرة باملركز ومن�شق الفح�ص الدوري 
مبنطقة عجمان الطبية حر�ص وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع واملنطقة على 
التوعية والتثقيف بالأمرا�ص ل�شيما اأمرا�ص ال�شرطان التي اأ�شبحت اليوم 

ت�شكل هاج�شا كبريا لدى اأفراد املجتمع.. منوهة اإىل اأهمية التوعية املبكرة 
يف احلد من الإ�شابة باملر�ص.

وقالت اإن املركز و�شع جمموعة من الرامج للتوعية والوقاية من ال�شرطان 
بالتعاون مع الهالل الأحمر الإمارتي بعجمان اإىل جانب حما�شرات وور�ص 
عمل عن كيفية الفح�ص املبكر وفحو�شات عملية ملن جتاوز الأربعني عاما 
تتم باملركز .. فيما �شيتم حتويل احلالت التي حتتاج اإىل فح�ص دقيق من 

خالل جهاز املاموجرام اإىل مركز تعزيز الأ�شرة بال�شارقة.
الرحم  وع��ن��ق  ال��ث��دي  ���ش��رط��ان  على  �شرتكز  ب��رام��ج احلملة  اأن  واأو���ش��ح��ت 
والقولون.. حيث هناك برنامج يومي لزوار املركز بعنوان درد�شة ملدة 10 
تغلبوا على مر�ص  ملر�شى  واقعية  فيه عر�ص ق�ش�ص وحكايات  يتم  دقائق 
املواقف اجلاذبة والهادفة وامل�شلية  الدر�شات  ال�شرطان فيما روعي يف هذه 

حتى تلقى القبول لدى املراجعني.

ا�صتقبل وزير اخلارجية امل�صري وبحث معه تعزيز العالقات الأخوية بني البلدين

حممد بن ز�يد: م�شر �ل�شقيقة هي �لبعد �ل�شرت�تيجي �ملهم لعامل عربي و�ثق من قدر�ته

عبد�هلل بن ز�يد ي�شتقبل وزير �خلارجية �مل�شري

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة  ام�ص يف  عهد 
ق�شر ال�شاطئ معايل �شامح �شكري وزير خارجية جمهورية 

م�شر العربية ال�شقيقة الذي يزور البالد حاليا.
تعزيز  معه  وبحث  امل�شري  اخلارجية  ب��وزي��ر  �شموه  ورح��ب 
العالقات الأخوية بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني وال�شبل 

الكفيلة بتطويرها وتنميتها مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة .
مت خالل اللقاء - الذي ح�شره �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 

اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل - بحث تطورات 
لتجاوز  امل��ب��ذول��ة  واجل��ه��ود  العربية  ال�شاحة  على  الأو���ش��اع 
العربي  واملوقف  واليمن  و�شوريا  ليبيا  يف  الراهنة  الأزم���ات 
اإزاء التحديات التي تواجه املنطقة واأهمية التن�شيق والتعاون 
وا�شتقرار  اأم��ن  على  احل��ف��اظ  �شبيل  يف  العربي  والت�شامن 

املنطقة.
و اأك������د �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان الدور 
للخروج  العربي  والتوجه  العربي  العامل  يف  مل�شر  امل��ح��وري 
اإىل  �شموه  واأ�شار   . تواجهه  التي  العنيفة  الأزم��ات  من عقد 
لعامل  امل��ه��م  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال��ب��ع��د  ه��ي  ال�شقيقة  م�شر  اأن 

الإقليمية  بالتدخالت  قابل  غري  قدراته  م���ن  واث������ق  عربي 
يف �شوؤونه .

خري  فيه  م��ا  ك��ل  يف  امل�شتمر  والت�شاور  بالتوا�شل  م�شيدا   .
البلدين والأ�شقاء العرب.

اإىل عدد من امللفات الإقليمية والدولية ذات  وتطرق اللقاء 
الهتمام امل�شرتك.

ديوان  وك��ي��ل  امل��زروع��ي  م��ب��ارك  حممد  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
�شفري  ج��اد  حممد  ال�شيد  وائ��ل  و���ش��ع��ادة  ابوظبي  عهد  ويل 
جمهورية م�شر العربية لدى الدولة والوفد املرافق لوزير 

اخلارجية امل�شري.

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
باأبوظبي معايل  ال��وزارة  والتعاون الدويل ام�ص يف ديوان عام 

�شامح �شكري وزير خارجية جمهورية م�شر العربية.
مت خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ع��الق��ات ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك وال�شبل 
الكفيلة بتعزيزها وتبادل وجهات النظر حول اآخر امل�شتجدات 
اإ�شافة  والتطورات الراهنة على امل�شتويني الإقليمي والدويل 

اإىل بحث عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.
�شامح  ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  واتفق 
دولة  ب��ني  ال�شيا�شية  ل��ل��م�����ش��اورات  اآل��ي��ة  تاأ�شي�ص  على  �شكري 

تعقد  العربية  م�شر  وجمهورية  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
واآخ��رى على  العام على م�شتوى وزي��ري اخلارجية  مرتني يف 
م�شتوى كبار امل�شوؤولني واأن يكون هذا الإطار معززا للعالقات 

ال�شرتاتيجية التي جتمع البلدين.
بزيارة معايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  ورح��ب 
وزير اخلارجية امل�شري .. موؤكدا حر�ص دولة الإم��ارات على 

تعزيز التعاون امل�شرتك مع جمهورية م�شر العربية.
الأخوية  العالقات  على  �شكري  �شامح  معايل  اأك��د  جانبه  من 
الوثيقة ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني دول���ة الإم�����ارات وج��م��ه��وري��ة م�شر 
العربية منذ عقود من الزمن .. وعر عن حر�ص بالده على 

تعزيز التعاون امل�شرتك مع دولة الإمارات.

دولة  وزي��رة  الها�شمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  اللقاء  ح�شر 
اأحمد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  وم��ع��ايل  ال���دويل  التعاون  ل�شوؤون 
م��ب��ارك اجلنيبي  و���ش��ع��ادة جمعة  دول���ة  وزي���ر  اجل��اب��ر  �شلطان 
الدائم  مندوبها  العربية  م�شر  جمهورية  لدى  الدولة  �شفري 
املزروعي  حممد  ف��ار���ص  و���ش��ع��ادة  العربية  ال���دول  جامعة  اإىل 
الأمنية  لل�شوؤون  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد 

والع�شكرية.
و ح�شر اللقاء من اجلانب امل�شري �شعادة وائل ال�شيد حممد 
جاد �شفري جمهورية م�شر العربية لدى الدولة و�شعادة خالد 
لدى  ال��ع��رب��ي��ة  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  م��ن��دوب  عبداحلميد  ج���الل 

جامعة الدول العربية.

حمد�ن بن ز�يد يتفقد م�شتجد�ت �لأعمال يف م�شروع تطوير طريق �ملفرق �لغويفات �لدويل
•• املنطقة الغربية-وام:

اأك������د ���ش��م��و ال�������ش���ي���خ ح����م����دان بن 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
�شاحب  ح��ر���ص  الغربية  املنطقة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبدعم من 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
تطوير  ع���ل���ى  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
وتلبية  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة  وتنمية 
الأه��ايل وتوفري  جميع احتياجات 

كل اأ�شباب الراحة والرخاء لهم.
م�شاعفة  اأهمية  اىل  �شموه  ولفت 
املقبلة  امل�����رح�����ل�����ة  يف  اجل������ه������ود 
ل����ش���ت���ك���م���ال م�����ا حت���ق���ق واإجن�������از 
امل�شاريع املختلفة خا�شة يف جمال 
واخلدمات  امل��الئ��م  امل�شكن  ت��اأم��ني 
وم�شاريع  والتعليمية  ال�����ش��ح��ي��ة 
تطوير  وا�شتمرار  والنقل  الطرق 

وحتقيق  املجتمع  تطلعات  وتلبية 
ال�شعادة له.

يذكر اأن فرق عمل امل�شروع - الذي 
مليار   5.3 ال��ك��ل��ي��ة  تكلفته  ت��ب��ل��غ 
درهم - يعملون على مدار ال�شاعة 
وف�����ق اخلطة  اأع����م����ال����ه  ل��ت�����ش��ل��ي��م 
الطريق  لأهمية  نظرا  املو�شوعة 
الذي يعمل على ربط مدن املنطقة 
الغربية وت�شهيل احلركة التجارية 

الرية يف ال�شارع الدويل.
6 حزم  م����ن  امل���������ش����روع  وي����ت����األ����ف 
ويعمل فيه نحو 8500 ا�شت�شاري 
على  وي�شتمل  وع��ام��ل  وم��ه��ن��د���ص 
جديدا  علويا  تقاطعا   16 تنفيذ 
اإجراء  اأعماله  نطاق  يت�شمن  كما 
حت�شينات على التقاطعات احلالية 
املوجودة يف منطقة املفرق وحميم 
وت���ق���اط���ع مدينة  الأب���ي�������ص  واأب������و 
زاي����د وحت�����ش��ي��ن��ات م��ل��م��و���ش��ة على 
يبلغ  بحيث  احل��ال��ي��ة  ال��ت��ق��اط��ع��ات 
التح�شينات  اأع��م��ال  ط��ول  جممل 

بلدية  م���دي���ر  امل����زروع����ي  خ��م��ي�����ص 
املنطقة الغربية بالإنابة.

اإجناز  م��راح��ل  على  �شموه  واط��ل��ع 
امل�شروع الذي مت افتتاح اأجزاء منه 
يف مرحلته الوىل يف 2016 بينما 
املتبقية  املراحل  املتوقع اجناز  من 
على مراحل من منت�شف 2017 
وذلك انطالقا من حر�ص م�شاندة 
على جت�شيد روؤى القيادة الر�شيدة 
وف���ق اإط����ار خ��ط��ة اأب��وظ��ب��ي واأح���د 
اأهدافها الرئي�شية يف توفري نظام 
الإمارة  جمتمع  يخدم  فعال  نقل 
�شبكة  تكامل  ويحقق  واقت�شادها 
الرامية  ال���ري  ال��ن��ق��ل  وخ���دم���ات 
من  الإم��������ارة  روؤي������ة  حت��ق��ي��ق  اإىل 
خالل اإر�شاء بنية حتتية م�شتدامة 

وفق اأف�شل املعايري العاملية.
واأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
الطريق  م�������ش���روع  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل 
الدويل اجلديد املفرق - الغويفات 
للقادمني  ح�����ش��اري��ة  واج��ه��ة  ي��ع��د 

وتنفيذ  والدوائر  الهيئات  اأن�شطة 
ال���ت���ي تلبي  ال��ط��م��وح��ة  خ��ط��ط��ه��ا 
وتطلعات  احل���ا����ش���ر  اح���ت���ي���اج���ات 
مواكبة  ت�شتطيع  حتى  امل�شتقبل 

التطور الذي ت�شهده البالد.
جاء ذلك خالل اجلولة التفقدية 
التي قام بها �شموه مل�شروع تطوير 
ط��ري��ق امل��ف��رق ال��غ��وي��ف��ات الدويل 
ال�������ذي ت���ن���ف���ذه ����ش���رك���ة اأب���وظ���ب���ي 
رافقه  م�شاندة  العامة  للخدمات 
ال�شيخ ذياب بن حممد  فيها �شمو 
نهيان  وال�شيخ  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اآل نهيان  ب��ن حم��م��د  ب��ن ح��م��دان 
و����ش���ع���ادة حم��م��د ح��م��د ب���ن ع���زان 
املزروعي وكيل ديوان ممثل احلاكم 
يف املنطقة الغربية و�شعادة �شلطان 
مكتب  مدير  الرميثي  خلفان  ب��ن 
املنطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ���ش��م��و 
ال���غ���رب���ي���ة و����ش���ع���ادة ع��ي�����ش��ى حمد 
الهالل  هيئة  م�شت�شار  ب��و���ش��ه��اب 
الأح��م��ر الإم��ارات��ي و���ش��ع��ادة عتيق 

م�����ن اجل����ه����ة ال���غ���رب���ي���ة ل���ل���دول���ة 
نوعية  نقلة  حتقيق  يف  و�شي�شاهم 
احلديثة  الطرق  �شبكات  يف  كبرية 
الدولة  م��ك��ان��ة  م��ع  يتنا�شب  ومب���ا 
العمرانية  والنه�شة  احل�����ش��اري��ة 

ال�شاملة.
�شركة  ب���ج���ه���ود  ����ش���م���وه  واأ�������ش������اد 
اأبوظبي للخدمات العامة م�شاندة 
وم�شاهمتها يف اإجناز هذا امل�شروع 
تطوير  ودوره��ا يف  واحليوي  املهم 
واإن�شاء م�شاريع تخدم العديد من 
اجلهات احلكومية منها بالإ�شافة 
اإىل م�شاريع النقل والطرق كل من 
م�شاريع الإ�شكان والتعليم واملباين 
واملراكز  العامة  واملرافق  وال�شحة 
امل�شاريع  م��ن  وغ��ريه��ا  اخل��دم��ي��ة 
التي تنبثق جميعها  طويلة الأم��د 
اأبوظبي وت�شب  اأه��داف خطة  عن 
وهو  األ  الأ�شمى  هدفها  خدمة  يف 
دعم التنمية املحلية واإر�شاء ركائز 
وامل�شتدامة  ال�����ش��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

كل اجتاه من منطقة املفرق حتى 
 182 منطقة غابة بينونة بطول 
كيلومرتا ومن حارتني اإىل ثالث 
ح����ارات يف ك��ل اجت���اه م��ن منطقة 
الغويفات  ول��غ��اي��ة  ب��راك��ة  منطقة 

بطول 64 كيلومرتا.
جانبية  م��واق��ف  اإن�����ش��اء  ويت�شمن 
جار  والعمل  الطريق  مل�شتخدمي 

246 كيلومرتا متتد من منطقة 
الدولية  احل������دود  وح���ت���ى  امل���ف���رق 
يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  م��ع 
منطقة الغويفات واملركز ال�شناعي 

يف الروي�ص.
الطريق  اإن�شاء  امل�شروع  ويت�شمن 
الجتاهني  بكال  ج��دي��دة  م�شارات 
م��ن ح��ارت��ني اإىل اأرب����ع ح����ارات يف 

على تنفيذ كتف على ميني الطريق 
يف كال الجتاهني حلالت الطوارئ 
�شفلي  معر  اإن�شاء  اإىل  بالإ�شافة 
من  القريبة  املنطقة  يف  للجمال 
�شيخدم  والتي  والغويفات  ال�شلع 
مربي اجلمال يف املناطق املحيطة 
الهجن  �شباق  وم�شمار  بالطريق 

القريب من منطقة ال�شلع.

خالد بن ز�يد ي�شهد توقيع �تفاقية بني موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا وكلية فاطمة للعلوم �ل�شحية
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  ال�شيخ خالد بن  رف��ع �شمو 
موؤ�ش�شة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  نهيان 
زايد العليا للرعاية الإن�شانية وذوي 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة اأ���ش��م��ى اآيات 
الر�شيدة  لقيادتنا  والتقدير  ال�شكر 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة على 
لكافة  الكرمية  احلياة  �شبل  توفري 
املواطنني وعلى دعم جهود املوؤ�ش�شة 
خلدمة  الإن�������ش���ان���ي���ة  وم�����ش��اري��ع��ه��ا 
الفئات امل�شمولة برعايتها من فئات 

ذوي الإعاقة.
زايد  ب��ن  خالد  ال�شيخ  �شمو  وت��ق��دم 
ل�شمو  اجل��زي��ل  بال�شكر  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
����ش���م���وه بدعم  اأب���وظ���ب���ي له���ت���م���ام 
الإن�شائية  وم�����ش��اري��ع��ه��ا  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
بتطبيق  ال��ك��ب��ري  ���ش��م��وه  واه���ت���م���ام 
العاملية  املمار�شات  لأف�شل  املوؤ�ش�شة 
اأف�شل  وتقدمي  والتميز  اجل��ودة  يف 
���ش��ب��ل ال��رع��اي��ة لأب��ن��ائ��ه��ا م��ن فئات 
باهتمامات  م�شيدا  الع��اق��ة..  ذوي 
ومنها  امل�����ش��ه��ودة  الإن�����ش��ان��ي��ة  �شموه 
ن�������ش���ر ال����وع����ي ب���اأه���م���ي���ة ال���رع���اي���ة 
وتذليل  الإع���اق���ات  ل���ذوي  ال�شاملة 
دجمهم  ليتم  ودعمهم  ال�شعوبات 

امل�شاندة  وال��ع��الج��ي��ة  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 
وتاأهيلهم  الإع����اق����ة  ذوي  ل��ف��ئ��ات 
ومتكينهم  جمتمعهم  يف  لالندماج 
اأ�شرهم  اأدواره��م جتاه  من ممار�شة 

ووطنهم بكفاءة واقتدار.
وقال �شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل 
توا�شل خططها  املوؤ�ش�شة  اإن  نهيان 
والتح�شني  ل��ل��ت��ط��وي��ر  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
اخلدمات  مب�شتوى  ال��رق��ي  ب��ه��دف 
تعمل  اإذ  الإع���اق���ة  ل����ذوي  امل��ق��دم��ة 
م��ن خ���الل جم��م��وع��ة م��ن اخلطط 
ع��ل��ى تطوير  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال����رام����ج 
مراكز  جميع  يف  املقدمة  اخلدمات 
ال���رع���اي���ة وال���ت���اأه���ي���ل ال��ت��اب��ع��ة لها 
املمار�شات  اأف�شل  مع  يتوافق  ومب��ا 
العاملية كما حتر�ص  املعايري  واأرقى 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��ط��اب اأف�����ش��ل اخل����رات 
يخدم  مب��ا  وتوظيفها  املتخ�ش�شة 
حتقيق  يف  وي�شاعد  املوؤ�ش�شة  روؤي���ة 

ر�شالتها.
و���ش��ك��ر ���ش��م��وه امل�����ش��وؤول��ني يف مركز 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
ل�����ه معهد  ي���ت���ب���ع  ال�������ذي  وامل����ه����ن����ي 
وكلية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�������ش���ح���ي���ة على  ل���ل���ع���ل���وم  ف���اط���م���ة 
املوؤ�ش�شة..  م��ع  ال�����ش��ادق  ت��ع��اون��ه��م 
الدعم  ت��ق��دمي  اأهمية  على  م�شددا 
وال�����رع�����اي�����ة م�����ن ك�����اف�����ة اجل����ه����ات 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
مل�شاعدتهم  الإع����اق����ة  ذوي  ل��ف��ئ��ات 
على ك�شر العزلة والندماج ب�شورة 

كاملة يف املجتمع.
الدكتور  ���ش��ع��ادة  ث��م��ن  ج��ان��ب��ه  م���ن 

يف املجتمع.
و�شهد �شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل 
موؤ�ش�شة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  نهيان 
زايد العليا للرعاية الإن�شانية وذوي 
الحتياجات اخلا�شة توقيع اتفاقية 
املوؤ�ش�شة  ب��ني  ا�شرتاتيجية  �شراكة 
ال�شحية  ل��ل��ع��ل��وم  ف��اط��م��ة  وك��ل��ي��ة 
التكنولوجيا  ل�����م��ع��ه��د  ال���ت���اب���ع���ة 
ح�شني  معايل  بح�شور  التطبيقية 
بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية 
كفاءة  رف����ع  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ع��ل��ي��م 
وتطوير  اجلهتني  من  امل�شتفيدين 
وحت�����ش��ني خ��دم��ات��ه��م��ا وخ��ا���ش��ة يف 
الكلية  ط���ال���ب���ات  ت����دري����ب  جم�����ال 
لذوي  ال�شحية  الرعاية  وموظفي 
تاأهيل  يف  ت�����ش��اه��م  ك���م���ا  الإع�����اق�����ة 
ال����ك����وادر امل���واط���ن���ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
اإىل  الإع����اق����ة  ذوي  وت���اأه���ي���ل  ع����الج 
مبوؤ�شرات  واللتزام  التفاق  جانب 
الأداء املطلوبة يف جمالت الهتمام 

امل�شرتك امل�شتقبلية.
�شحفي  ت�شريح  يف  ���ش��م��وه  ورح���ب 
ت���اأت���ي كرتجمة  ال���ت���ي  ب��الت��ف��اق��ي��ة 
التعاون  تعزيز  يف  احلكومة  ل��روؤي��ة 
واملوؤ�ش�شات  اجلهات  بني  والتن�شيق 
العليا  زاي���د  �شعي  و���ش��م��ن  املحلية 
لإبرام �شراكات مع موؤ�ش�شات املجتمع 

خلدمة امل�شمولني برعايتها.
ت�شتمد  العليا  زاي��د  اأن  �شموه  واأك��د 
الجتماعية  الأه����داف  م��ن  روؤي��ت��ه��ا 
الرئي�شية الواردة يف اأجندة حكومة 
ال���ر����ش���ي���دة وال���ت���ي تركز  اأب���وظ���ب���ي 
التعليمية  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 

اأح����م����د ع���ب���د امل����ن����ان ال����ع����ور ال�����دور 
ال������رائ������د ل����ل����ق����ي����ادة ال����ر�����ش����ي����دة يف 
القيام  من  التقني  اأبوظبي  متكني 
امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  يف  ب��واج��ب��ات��ه 
ومنهم  الوطن  اأب��ن��اء  لكافة  امل�شرق 
اأ�شحاب القدرات اخلا�شة  بالتاأكيد 
م���ن ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تنال 
زايد  موؤ�ش�شة  م��ن  ال��ت��ام  اله��ت��م��ام 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة الإن�����ش��ان��ي��ة وذوي 
حتظى  التي  اخلا�شة  الحتياجات 
باإدارة �شامية تتمثل يف �شخ�ص �شمو 
ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان الذي 
توقيع  حفل  �شموه  ت�شريف  يعطي 
الدلئل  من  الكثري  التفاقية  هذه 
الر�شيدة  القيادة  رعاية  م��دى  على 
والغالية  ال���ق���دي���رة  ال���ف���ئ���ة  ل���ه���ذه 
�شركاء  وب��اع��ت��ب��اره��م  جميعا  علينا 
رئي�شني يف �شناعة امل�شتقبل الزاهر 

بالدولة.
وقع التفاقية كل من �شعادة الدكتور 
العام  املدير  العور  املنان  اأحمد عبد 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  مل��ع��ه��د 
للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  مل���رك���ز  ال���ت���اب���ع 
وال�شيد  واملهني  التقني  والتدريب 
احلميدان  ال���ع���ايل  ع��ب��د  ع���ب���داهلل 
زايد  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ص  ع�شو 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة الإن�����ش��ان��ي��ة وذوي 
اللجنة  اخلا�شة ع�شو  الحتياجات 
التفاقية  ه��ذه  وت��اأت��ي  التنفيذية.. 
�شمن اإطار التعاون وتكامل اجلهود 

بني اجلهتني.
الكلية  ت��ق��وم  الت��ف��اق��ي��ة  ومب��وج��ب 
باختيار وتر�شيح طالباتها الراغبات 

ل���الل���ت���ح���اق ب����رن����ام����ج ال���ت���دري���ب 
العملي يف مراكز الرعاية والتاأهيل 
يكون  اأن  ع��ل��ى  للموؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع��ة 
طالبات  ب�شفتهن  معهن  التعامل 
�شيا�شة  عليهن  وينطبق  م��ت��درب��ات 
التعريفية  وال�شارة  بالزي  اللتزام 
اخلا�شة  الإج����راءات  من  غريها  اأو 
بذلك وتنظم الكلية برامج تدريبية 
يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  مل��وظ��ف��ي  متخ�ش�شة 
جمال العالج الطبيعي والتمري�ص. 
وتلتزم كلية فاطمة للعلوم ال�شحية 
ب��ا���ش��راك م��وؤ���ش�����ش��ة زاي����د يف جميع 
تنظمها  التي  والفعاليات  الأن�شطة 
م��ث��ل ال��ي��وم امل��ف��ت��وح ال���ذي ت��ق��وم به 
ال�شحية  باملن�شاآت  للتعريف  الكلية 
التوظيف  وفر�ص  بالدولة  العاملة 
اإىل  اإ�شافة  املطلوبة  والتخ�ش�شات 
العليا يف  م�شاركة ممثلني عن زايد 
لكلية  التابعة  ال�شت�شارية  اللجان 
والتعاون  ال�شحية  للعلوم  فاطمة 
الدرا�شات  جم��الت  يف  املوؤ�ش�شة  مع 
وال�����ب�����ح�����وث وت������ب������ادل امل���ع���ل���وم���ات 

والبيانات ذات الهتمام امل�شرتك.
يبداأ  ال���ت���ي   - الت���ف���اق���ي���ة  وت���ن�������ص 
عليها  ال���ت���وق���ي���ع  ع���ق���ب  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
مبا�شرة وملدة عام وميكن جتديدها 
ل���ف���رتات مم��اث��ل��ة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
اجلانبني - على امكانية فتح الكلية 
موظفي  م����ن  ل���ل���راغ���ب���ني  امل����ج����ال 
للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي������د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
للح�شول  امل���واط���ن���ني  الإن�����ش��ان��ي��ة 
تعزيزا  الأك��ادمي��ي��ة  امل��وؤه��الت  على 

ملهاراتهم وخراتهم.

قائد عام �شرطة �أبوظبي يفتتح ملتقى جمل�س �ملرور لل�شباب باأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

���ش��ه��د م��ع��ايل ال���ل���واء حم��م��د خ��ل��ف��ان ال��رم��ي��ث��ي القائد 
لل�شباب  امل���رور  جمل�ص  ملتقى  اأبوظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام 
باأبوظبي بح�شور  ال�شرطة  الذي عقد يف نادي �شباط 
�شعادة اللواء مكتوم ال�شريفي مدير عام �شرطة اأبوظبي 
العمليات  ع��ام  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  خلفان  علي  والعميد 
مدير  نائب  الكتبي  معيوف  حممد  والعميد  املركزية 
مدير  اخلييلي  خليفة  والعميد  املركزية  العمليات  عام 
مديرية املرور والدوريات والعميد اأحمد ال�شحي نائب 

مدير مديرية املرور والدوريات وعدد من ال�شباط.
حول  توجيهية  بكلمة  امللتقى  الرميثي  معايل  وافتتح 
ترجمة  ياأتي  ال��ذي  لل�شباب  امل��رور  الهدف من جمل�ص 
من  اجلهود  اأق�شى  بذل  يف  الر�شيدة  القيادة  لتطلعات 
اأجل توفري اأف�شل ال�شبل والآليات حلماية ال�شباب من 
املاآ�شي التي ت�شببها احلوادث املرورية من خالل العمل 
اأف�شل  على  والط����الع  الإم��ك��ان��ات  ك��اف��ة  ت�شخري  على 
والأخذ  املرورية  ال�شالمة  جمال  يف  العاملية  املمار�شات 
اأكرث وعيا  بالأن�شب والعمل على تعزيز ثقافة مرورية 
عن  تنتج  التي  والتحديات  املخاطر  ال�شباب  لتجنيب 
توؤدي  وال��ت��ي  امل��روري��ة  ل��ل��ح��وادث  الإ���ش��اب��ات اجل�شيمة 
يف  امل�شاركة  ع��ن  الطاقات  تلك  حتييد  اإىل  بال�شرورة 
م�شرية التنمية والتطوير التي ت�شهدها الدولة يف كافة 
ماآ�ص  من  املخاطر  تلك  توؤديه  ما  على  ع��الوة  امليادين 

على ال�شحية نف�شه واملجتمع من حوله.
التعر�ص  خماطر  من  ال�شباب  حماية  اأن  معاليه  واأك��د 
القطاعات  لكافة  م�شوؤولية جماعية  املرورية  للحوادث 
واجلهات.. م�شيفا علينا البدء با�شتطالع اآراء ال�شباب 
و�شع  ت�شهم يف  التي  ومبادراتهم  باقرتاحاتهم  والخذ 
اف�شل اخلطط الوقائية ومن ثم اعتماد اأف�شل املبادرات 
اخلا�شة بالروؤية امل�شتقبلية املرورية لإمارة اأبوظبي يف 

ظل التو�شع العمراين الذي ت�شهده .
كما اأكد اأهمية الأخذ باأفكار ال�شباب عن طريق املجل�ص 

�شناعة  م�شتويات  اإىل  وتقدميها  وتطلعاتهم  امل���روري 
التي  ال�شبابية  امل��روري��ة  املن�شة  ه��ذه  القرار من خ��الل 
�شتكون الأقرب اإىل الواقع و�شيكون كل ما ي�شدر عنها 
ب��واق��ع��ي��ة كبرية  للتطبيق  الأن�����ش��ب  ه��و  ت��و���ش��ي��ات  م��ن 

ونتائج مثمرة.
ووجه معاليه بتوفري كافة اإمكانات الدعم لإجناح دور 
جمل�ص املرور لل�شباب ليكون اأحد اأهم املن�شات التي جتعل 
اآليات  اعتماد  واآرائهم دورا فاعال يف  ال�شباب  اأفكار  من 
وال�شرتاتيجيات  املبادرات  وتطبيق  املرورية  ال�شالمة 
ذات ال�شلة واعتماد اآلية لت�شمية �شفراء املجل�ص املروري 
لل�شباب لأداء الدور التوعوي املطلوب لت�شويق املجل�ص 

واأهدافه ور�شالته لدى ال�شباب.
ال�شريفي مدير عام �شرطة  اللواء مكتوم  واأ�شار �شعادة 
ال�شلة  ذات  والأم�������ور  ال��ق�����ش��اي��ا  ك���اف���ة  اإىل  اأب���وظ���ب���ي 
واآليات  املرورية  احل��وادث  املرورية وخماطر  بال�شالمة 
العمل على تفعيل الدور التوعوي وتعزيز ال�شراكات مع 
كافة القطاعات ال�شبابية واملوؤ�ش�شات التعليمية والعمل 
يتم  متخ�ش�ص  م��روري  ملتقى  اأو  موؤمتر  تنظيم  على 
بتوفري  املتعلقة  والق�شايا  الظواهر  ت��داول  من خالله 
اأف�شل �شبل ال�شالمة وجتنب م�شببات احلوادث املرورية 
واللوائح  وال��ن��ظ��م  وال��ق��وان��ني  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  وم��ن��اق�����ش��ة 
وقوع  م�شببات  من  للحد  وفاعليتها  واأهميتها  املرورية 
احلوادث املرورية وتفعيل اأدوات الرقابة على الطرقات 
عوامل  تعزيز  اأج��ل  من  والتعليمات  القوانني  وتنفيذ 
الت�شرفات  بع�ص  وحماربة  املرورية  وال�شالمة  الم��ن 
ال�شلبية يف اإجراء الزوائد على املركبات والتي تغري من 
املمكن و�شع  اأن��ه من  واأ���ش��اف  الأم��ان فيها.  موا�شفات 
بقطاع  امل����روري  ال��وع��ي  رب��ط  لعملية  عملية  ت�����ش��ورات 
اآل��ي��ات م��درو���ش��ة وب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلهات  التعليم وف��ق 
املعنية. وا�شتعر�ص العميد علي خلفان الظاهري مدير 
عام العمليات املركزية واقع ال�شالمة املرورية يف اإمارة 
اأبوظبي واأهمية فتح قنوات الت�شال مع ال�شباب والأخذ 

باآرائهم ومقرتحاتهم.
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امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ص     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
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�شلطان بن ز�يد يعزي ن�شيب 
وعلي �ل�شبو�شي يف وفاة و�لدتهما

•• �صويحان -وام:

قدم �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�ص 
الدولة واجب العزاء اإىل ن�شيب وعلي عتيق عبيد زعل ال�شبو�شي يف وفاة 
والدتهما. جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها �شموه �شباح ام�ص اإىل 

جمل�ص العزاء املقام يف منطقة �شويحان.
وعر �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان عن خال�ص العزاء و�شادق 
املوا�شاة لأجنال الفقيدة.. �شائال اهلل العلي القدير اأن يتغمدها بوا�شع 

رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�شر وال�شلوان.

دبي �خلريية ت�شرف 2,5 مليون درهم للم�شاعد�ت �ل�شهرية �ملقطوعة
•• دبي-وام:

�شهريا حلواىل  دره��م  2،5 مليون  �شهرية مقطوعة ت�شل ىل  دبي اخلريية عن �شرف م�شاعدات  ك�شفت جمعية 
يعانون من ظروف اجتماعية واإن�شانية . ممن  حالة   600

و اأكد اأحمد م�شمار اأمني �شر اجلمعية اأهمية مثل هذا النوع من امل�شاعدات التي متكن �شاحب احلالة من تلبية 
حوائجه املختلفة يف الوقت املنا�شب ل �شيما اأنها تركز على دفع مبالغ ر�شوم املدار�ص و�شداد الإيجارات والعالج ودفع 

فاتورة الكهرباء اإ�شافة اإىل توفري الأجهزة الكهربائية.
و اأ�شار اإىل اأن دبي اخلريية اأعطت اهتماما خا�شا لل�شرائح الجتماعية الأكرث معاناة من الن�شاء وقدمت العديد 

من الرامج وامل�شاريع اخلريية التي حتمي املراأة من الظروف الجتماعية التي تتعر�ص فيها الأ�شرة خللل ما.
و نوه م�شمار اإىل اأن اجلمعية حققت منوا كبريا يف براجمها وم�شاريعها اخلريية �شواء داخل الدولة اأو خارجها 
وتقدمي امل�شاعدة والعون للمحتاجني وذوي الدخول املحدودة انطالقا من روؤيتها التي تت�شمن الريادة يف تقدمي 

اخلدمات الإن�شانية وحتقيق اأف�شل تلبية لرغبات املترعني واملح�شنني.

بتوجيهات رئي�س الدولة

 �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يتكفل بعالج عدد كبري من �جلرحى �ليمنيني مب�شت�شفيات �لدولة
•• اأبوظبي-وام:

ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
اأعلنت  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
ع����ن ت��ك��ف��ل��ه��ا ب���ع���الج ع�����دد كبري 
م����ن اجل����رح����ى ال��ي��م��ن��ي��ني ممن 
ت��اأث��روا ج���راء احل���رب اليمنية يف 
اإط����ار  م��ب��ادرت��ه��ا  ل��ع��الج 1500 
ج��ري��ح مي��ن��ي ت��زام��ن��ا م��ع مبادرة 
التي  ل��ل��خ��ري  ع��ام��ا   2017 ع���ام 
ال�����ش��م��و رئي�ص  ���ش��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
ال�شمو  �شاحب  وتعليمات  الدولة 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ودعم 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

امل�شلحة يف هذا ال�شاأن.
ت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة يف اإط���ار دعم 
املتوا�شل لالأ�شقاء  الإمارات  دولة 
يف اليمن للتخفيف من معاناتهم 
ظل  يف  ج��ان��ب��ه��م  اإىل  وال����وق����وف 
تواجههم  التي  ال�شعبة  الظروف 
ت�شهدها  ال����ت����ي  الأزم���������ة  ج�������راء 
ب����الده����م. وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة اأك���د 
اآل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان  �شمو 
املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������ص  ال���غ���رب���ي���ة 
اأن نهج الكرم  الأح��م��ر الإم��ارات��ي 

التنمية  جم��الت  وتعزيز  املعاناة 
تقوم  كما   .. والإن�شانية  الب�شرية 
ال�شعوب  جت���اه  ب���دوره���ا  ال���دول���ة 
ال�شقيقة وال�شديقة انطالقا من 
اهتمامها الدائم بجميع الق�شايا 
الإن�����ش��ان��ي��ة وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا ق�شية 

املر�شى وامل�شابني.
الم�����ارات  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  ول���ف���ت 
عام  اخل�����ري يف  ع�����ام  ب���اإط���الق���ه���ا 
جديدة  ملرحلة  توؤ�ش�ص   2017
م��ن امل���ب���ادرات الإم��ارات��ي��ة وت�شع 
جلهود  دائ��م��ا  ا�شرتاتيجيا  اإط���ارا 
واخلريية  الإن�����ش��ان��ي��ة  الإم�������ارات 
وال����ق����ي����ام ب�������دور اإي����ج����اب����ي جت���اه 
ال�����ش��ع��وب ال��ت��ي ت��واج��ه اأزم�����ات اأو 
بجميع  ال��دع��م  لها  وت��ق��دم  نكبات 

اأ�شكاله.

اإع������داده بهذا  وف��ق��ا ل��رن��ام��ج مت 
التقييم  ع��ل��ى  وب��ن��اء  اخل�����ش��و���ص 
احلالت  م��ن  ح��ال��ة  لكل  ال�شحي 
اإىل جانب تقدمي كل ما من �شاأنه 
وي�شهم  م��ع��ان��ات��ه��م  م���ن  ي��ح��د  اأن 
�شبل  وي��وف��ر  �شفائهم  عملية  يف 
الراحة لهم ولذويهم ومرافقيهم 

خالل فرتة اإقامتهم يف الدولة.
الأحمر  الهالل  هيئة  و�شتتحمل 
الإماراتي اأي�شا تكاليف املرافقني 
ال�شحيني للجرحى ل�شمان تهيئة 
الظروف ال�شحية والنف�شية كافة 
الدعم  ب��رن��ام��ج  �شمن  للجرحى 
توفرها  ال���ذي  وامل��ع��ن��وي  النف�شي 

للحالت التي تتكفل بعالجها.
ال�شحي  القطاع  يعانيه  ملا  ونظرا 
الإمكانات  �شعف  م��ن  ال��ي��م��ن  يف 

والعطاء لي�ص بغريب على قيادتنا 
م��ن معني  ال��ت��ي نهلت  ال��ر���ش��ي��دة 
اأياديه  زاي���د اخل���ري ال���ذي ط��ال��ت 
اأبناء دولة الإم��ارات ومن  اخلرية 
يعي�ص على ترابها الطاهر م�شددا 
الإن�شاين  ال���ع���ط���اء  ي���د  اأن  ع��ل��ى 
ام��ت��دت م��ن اإم�����ارات ال��ع��ط��اء اإىل 
ال�شعوب  م��ن  وال�����داين  ال��ق��ا���ش��ي 
حتيز  دون  وال�شديقة  ال�شقيقة 
اأ�شبحت  حتى  معتقد  اأو  جلن�ص 
الدول  طليعة  يف  الإم�����ارات  دول���ة 

املانحة للغذاء والك�شاء والدواء.
اإن  و قال �شموه يف ت�شريحات له 
دولة الإمارات توؤكد يوميا ريادتها 
يف امل��ج��ال الإن�����ش��اين ومت��ي��زه��ا يف 
اإي��ج��اد ال��ب��دائ��ل واب��ت��ك��ار احللول 
ال��ت��ي ت�����ش��اه��م يف ت��خ��ف��ي��ف وط����اأة 

اليمن  يف  الإم����ارات����ي  والإغ����اث����ي 
الحتياجات  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل 
ودواء  غ�������ذاء  م����ن  ال���������ش����روري����ة 
الظروف  لتح�شني  طبية  وم���واد 
لالأ�شقاء  وال�����ش��ح��ي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
مع  والتعاون  بالتن�شيق  اليمنيني 
الإقليمية  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 
وال���دول���ي���ة امل���وج���ودة ح��ال��ي��ا على 
لتح�شني  ال���ي���م���ن���ي���ة  ال���������ش����اح����ة 
الآثار  ودرء  الإن�شانية  ظروفهم 
الناجمة عن الأزمة التي ت�شهدها 
قطاعات  بها  تاأثرت  والتي  اليمن 

كبرية من اأبناء �شعبها ال�شقيق.
الأحمر  الهالل  هيئة  وف��رت  وقد 
الو�شائل كافة لنقل اجلرحى اإىل 
م�شت�شفيات الدولة لتوفري العالج 
لهم  الالزمة  ال�شحية  والرعاية 

واأ����ش���ار ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان بن 
زايد اآل نهيان اإىل اأن هيئة الهالل 
القطاع  رف��د  على  تعمل  الأح��م��ر 
بامل�شاعدات  ال��ي��م��ن��ي  ال�����ش��ح��ي 
ال�شعوبات  ل���ت���ذل���ي���ل  ال�����الزم�����ة 
يتواجد  ح���ي���ث  ي���واج���ه���ه���ا  ال���ت���ي 
يف  متوا�شل  ب�شكل  الهيئة  ممثلو 
لتقييم  اليمنية  املناطق  خمتلف 
الح��ت��ي��اج��ات وامل�����ش��ت��ل��زم��ات التي 
ال���ي���م���ن من  مت���ك���ن الأ�����ش����ق����اء يف 
ت��خ��ط��ي ه���ذه امل��رح��ل��ة م��ن تاريخ 
ب��ل��ده��م وحت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات��ه��م يف 
ما  بعد  و�شالم  با�شتقرار  العي�ص 
ال�شرعية  ع��ل��ى  امل��ت��م��ردون  خلفه 
من دمار للبنية التحتية وتهديد 

لل�شلم الأهلي.
الإن�شاين  ال���رن���ام���ج  اأن  ي���ذك���ر 

تكفلت  ال�شحية  والكوادر  الطبية 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
ب�����ع�����الج ه�������ذه احل�����������الت وذل������ك 
الداعم  الإم���ارات  ل��دور  ا�شتمرارا 
ال�شرعية  ال��ي��م��ن��ي��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
الدعم  وه����و  ال��ي��م��ن��ي  وال�����ش��ع��ب 
اليمن  الذي مل ينقطع يوما عن 

و�شعبه.
ك����ان����ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل الأح����م����ر 
الإماراتي قد تكفلت �شابقا بعالج 
اليمنيني  اجل��رح��ى  م��ن  ال��ع��دي��د 
القوافل  م���ن  ال���ع���دي���د  و����ش���ريت 
لالأ�شقاء  دعما  والإغاثية  الطبية 
يف اليمن حيث تقدم الإمارات كل 
للحكومة  التنموي  ال��دع��م  اأن���واع 
ال��ي��م��ن��ي��ة ال�������ش���رع���ي���ة والإغ�����اث�����ة 

لل�شعب اليمني ال�شقيق.

بتوجيهات رئي�س �لدولة.. 71,6 مليون جرعة تطعيم لأطفال باك�شتان �شد �شلل �لأطفال يف 2016
•• اإ�صالم اأباد-وام:

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  اإط���ار  يف 
ومتابعة  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�شلحة  عهد 
بتقدمي امل�شاعدات الإن�شانية والتنموية ودعم القطاع 
ال�شحي وتعزيز براجمه الوقائية بجمهورية باك�شتان 
مل�شاعدة  الإم��ارات��ي  امل�شروع  اإدارة  اأعلنت  الإ�شالمية.. 
باك�شتان عن النتائج ال�شنوية حلملة الإمارات للتطعيم 
�شد �شلل الأطفال يف مرحلتها الثالثة التي نفذت خالل 
بختونخوا  خير  باإقليم  منطقة   66 يف   2016 ع��ام 
واإقليم  بلو�ش�شتان  واإقليم  القبلية فتح  املناطق  واإقليم 

ال�شند بجمهورية باك�شتان الإ�شالمية.
وب��ح�����ش��ب ال��ن��ت��ائ��ج.. ف��ق��د جن��ح��ت احل��م��ل��ة مبرحلتها 
األ���ف و908  م��ل��ي��ون و597   71 اإع���ط���اء  ال��ث��ال��ث��ة يف 
ج���رع���ات ت��ط��ع��ي��م ���ش��د م��ر���ص ���ش��ل��ل الأط���ف���ال ل���� 10 

ماليني و673 األفا و875 طفال باك�شتانيا.
واأ�شارت اإدارة امل�شروع الإماراتي اإىل اأن حملة الإمارات 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مبادرة  اإط��ار  يف  تنفذ  للتطعيم 
اأب��وظ��ب��ي نائب  اآل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  حم��م��د ب��ن زاي���د 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ل�شتئ�شال مر�ص �شلل 
القيادة  لتوجيهات  ترجمة  ومتثل  العامل  يف  الأطفال 
انت�شار  م��ن  للحد  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  بتعزيز  احلكيمة 
الأوبئة والوقاية من التداعيات ال�شحية ال�شلبية التي 
على  دليل  احلملة  اإن  وقالت  منها.  الأط��ف��ال  يعانيها 
ال�شعوب  مل�شاعدة  الإن�شانية  وامل��ب��ادئ  بالنهج  الل��ت��زام 
الب�شرية  التنمية  برامج  وتطوير  والفقرية  املحتاجة 
والهتمام بالإن�شان وفئة الأطفال املحتاجني للرعاية 

ال�شحية الوقائية.
نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  وكان �شاحب 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
قد قدم يف عام 2013 مبلغ 440 مليون درهم 120 
مليون دولر م�شاهمة من �شموه يف دعم اجلهود العاملية 
 2018 عام  بحلول  الأطفال  �شلل  مر�ص  ل�شتئ�شال 
واأفغان�شتان..  باك�شتان  ب�شكل خا�ص على  الرتكيز  مع 
اأن  ل��دى الإع���الن عن ه��ذه امل�شاهمة  اأك��د �شموه  حيث 
اإنقاذ الأطفال من اأمرا�ص ميكن الوقاية منها هو عمل 

اإن�شاين عظيم ل يتحقق اإل بتكاتف وتعاون اجلميع.
كما اأ�شار �شموه اإىل اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
بقيادة وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل ت�شعى دائما لإقامة 

واأن  املهمة  الدولية  الق�شايا  �شراكات عاملية حلل هذه 
كليا  للق�شاء  العامل  اأم��ام  ت��زال  التاريخية ل  الفر�شة 
على مر�ص �شلل الأطفال خالل ال�شنوات ال�شت املقبلة 
يف ظ��ل الن��خ��ف��ا���ص ال��ك��ب��ري يف ح���الت الإ���ش��اب��ة بهذا 
املر�ص املوهن عامليا.. م�شيفا اأن املجتمع الدويل قادر 
التحدي  احلا�شمة على مواجهة هذا  اللحظة  يف هذه 
منفعة  وحتقيق  الأط��ف��ال  �شلل  م��ر���ص  على  للق�شاء 
دائ��م��ة ل��الأج��ي��ال امل��ق��ب��ل��ة. وت��ع��د ه���ذه امل�����ش��اه��م��ة ثاين 
م�شاهمة يقدمها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان لإي�شال اللقاحات املنقذة للحياة اإىل الأطفال 
يف جميع اأنحاء العامل. ففي عام 2011.. اأعلن �شموه 
وموؤ�ش�شة بيل ومليندا جيت�ص عن �شراكة ا�شرتاتيجية 
مليون   100 ق��دره  اإج��م��ايل  مبلغ  تقدمي  خاللها  مت 
دولر منا�شفة بني الطرفني ل�شراء واإي�شال اللقاحات 

احليوية لالأطفال يف اأفغان�شتان وباك�شتان.
امل�شروع  مدير  الغفلي  خليفة  ع��ب��داهلل  �شعادة  واأع��ل��ن 
التف�شيلية  النتائج  ع��ن  باك�شتان  مل�شاعدة  الإم��ارات��ي 
املا�شية..  ال�شنوات  خ��الل  للتطعيم  الإم���ارات  حلملة 
التي  الثالثة  املرحلة  بختام  جنحت  اأن��ه��ا  اإىل  م�شريا 
نفذت خالل عام 2016 يف اإعطاء 71 مليونا و597 
األفا و908 جرعات تطعيم لالأطفال �شد مر�ص �شلل 
الأطفال. وقال اإن نتائج هذه املرحلة تاأتي توؤكد موؤ�شر 
عام  الثانية  املرحلة  يف  احلملة  حققته  ال��ذي  النجاح 
73 مليونا و299  اإعطاء  والتي متكنت من   2015
الأوىل  املرحلة  وكذلك  تطعيم..  جرعة  و231  األفا 
التي نفذت يف عام 2014 وجنحت باإعطاء 13 مليونا 

و283 األفا و701 جرعة تطعيم.
على  ق��دم��ت  للتطعيم  الإم����ارات  حملة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
و180  مليونا   158 املا�شية  الثالث  ال�شنوات  مدى 
الباك�شتانيني  ل��الأط��ف��ال  تطعيم  ج��رع��ة  و840  األ��ف��ا 
مر�ص  �شد  �شنوات  خم�ص  ع��ن  اأع��م��اره��م  تقل  ال��ذي��ن 
�شلل الأطفال. واأو�شح �شعادة عبداهلل خليفة الغفلي اأن 
حملة الإم��ارات للتطعيم جنحت يف الو�شول اإىل نحو 
 2014 بداية عام  األف طفل من  31 مليونا و695 
التنفيذ  خ��الل  م��ن  ومت   ..2016 ع��ام  نهاية  وح��ت��ى 
بختونخوا  خير  باإقليم  منطقة   66 تغطية  امليداين 
واإقليم  بلو�ش�شتان  واإقليم  القبلية فتح  املناطق  واإقليم 
ال�����ش��ن��د وال���ت���ي ت��ع��ت��ر م���ن امل��ن��اط��ق ال�����ش��ع��ب��ة وعالية 
ت�شمن  للحملة  اجلغرايف  النطاق  اإن  وقال  اخلطورة. 
بختونخوا ح�شل الأطفال  خير  باإقليم  منطقة   25
جرعة  و928  األ��ف��ا  و534  م��ل��ي��ون��ا   85 ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا 
املناطق  ب��اإق��ل��ي��م  منطقة   13 اإىل  اإ���ش��اف��ة  ت��ط��ع��ي��م.. 

 17 ع��ل��ى  فيها  الأط���ف���ال  ح�شل  وال��ت��ي  ف��ت��ح  القبلية 
مليونا و987 األفا و857 جرعة تطعيم.. عالوة على 
بلو�ش�شتان ح�شل الأطفال فيها  اإقليم  يف  منطقة   16
األف و991 جرعة تطعيم..  18 مليونا و100  على 
و12 منطقة يف اإقليم ال�شند ح�شل الأطفال فيها على 

تطعيم. جرعة  و64  األفا  و557  مليونا   36
اأنها  على  ت�شنف  واملناطق  الأقاليم  هذه  اأن  اإىل  ون��وه 
ذات اأهمية عالية يف اجلهود العاملية للق�شاء على �شلل 
الإ�شابة  ح��الت  اأك��رث  اأن��ه��ا حتت�شن  الأط��ف��ال خا�شة 
ب�شلل الأطفال يف العامل خالل الأعوام املا�شية وبن�شبة 
جتاوزت 90 يف املائة من احلالت امل�شجلة يف باك�شتان. 
واأو�شح اأن النجاح الكبري الذي حققته حملت الإمارات 
بانخفا�ص  �شاهم  والأقاليم  املناطق  هذه  يف  للتطعيم 
الأط���ف���ال يف  �شلل  ب��ف��ريو���ص  امل�����ش��اب��ني  واأع�����داد  ن�شبة 
عام  خ���الل  ت�شجيلها  مت  ح���الت   306 م��ن  باك�شتان 
2015 وعدد  54 حالة مت ت�شجيلها يف  اإىل   2014
20 حالة مت ت�شجيلها يف 2016.. منوها اإىل اأن هذه 
اإيجابيا على حتقيق  النتيجة الإيجابية تعتر موؤ�شرا 
بالق�شاء  العامل  ودول  املتحدة  الأمم  منظمة  اأه��داف 

نهائيا على وباء �شلل الأطفال يف امل�شتقبل القريب .
اإىل  باك�شتان  مل�شاعدة  الإماراتي  امل�شروع  مدير  واأ�شار 
اأن احلملة �شهدت ن�شبة جناح عالية واإقبال كثيفا من 
الإعالمية  للحمالت  لال�شتجابة  املناطق  اأه��ايل  قبل 
�شعار  حت��ت  امل�����ش��روع  اإدارة  اأطلقتها  ال��ت��ي  وال��ت��وع��وي��ة 
وتنبيه  لتوعوية  اأف�شل  م�شتقبل  للجميع..  ال�شحة 
ال�شكان بخطورة وباء �شلل الأطفال وت�شجيعهم وحثهم 

على املبادرة بتطعيم اأبنائهم ووقايتهم منه.
وب��ال��ن�����ش��ب��ة لأ���ش��ال��ي��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ.. اأو����ش���ح ال��غ��ف��ل��ي اأنه 
ال��ل��ق��اح��ات وتطعيم  ا���ش��ت��خ��دام خ��ي��اري��ن لإي�����ش��ال  مت 
الثابتة يف  التطعيم  اأولهما من خالل فرق  الأطفال.. 
امل��راك��ز ال�شحية.. وال��ث��اين م��ن خ��الل ف��رق التطعيم 
التي  والقرى  املناطق  لتغطية  خ�ش�شت  التي  املتنقلة 
التطعيم  م��راك��ز  اإىل  ال��و���ش��ول  �شكانها  ي�شتطيع  ل 
الرئي�شية. وقال اإنه مت فتح مواقع متنقلة للتطعيم يف 
واملراكز  الطرق  وعلى  والالجئني  النازحني  خميمات 

احلدودية الفا�شلة بني املناطق واملدن الرئي�شية.
ونوه اإىل اأن اجلهود امليدانية لتنفيذ حمالت التطعيم 
اأكرث  مب�شاركة  متت  الباك�شتانية  الأقاليم  خمتلف  يف 
واأع�شاء  األف �شخ�ص من الأطباء واملراقبني   85 من 
احلماية  اأفراد  من  األف  فرق التطعيم واأكرث من 25 

والأمن وفرق الإدارة والتن�شيق.
ال��ذي تقدمه  الدعم  اأن نطاق ومن��ط  الغفلي  واأو���ش��ح 

حلمالت  باك�شتان  مل�شاعدة  الإم���ارات���ي  امل�����ش��روع  اإدارة 
التطعيم �شمل جميع مكونات احلملة من خالل متويل 
امليداين  التدريب والت�شالت وتكاليف اجلهد  برامج 
لفرق التطعيم والفرق الأمنية واملراقبني.. اإ�شافة اإىل 

تنفيذ خطة التوعية الإعالمية الجتماعية.
والتعاون  بالتن�شيق  ن��ف��ذت  احل��م��الت  ه���ذه  اإن  وق���ال 
امل�����ش��رتك م���ع ق���ي���ادة اجل��ي�����ص ال��ب��اك�����ش��ت��اين ومنظمة 
ال�شحة  ووزارة  العاملية  ال�شحة  ومنظمة  اليوني�شيف 
الأقاليم  حكومات  يف  ال�شحة  ووزارات  الباك�شتانية 
جميع  حر�شت  حيث  غيت�ص..  ومليندا  بيل  وموؤ�ش�شة 
اجلهات امل�شاركة على تعزيز جناح جهود احلملة ودعم 
وتنظيم  وتخطيط  وال��ت��اأم��ني  التطعيم  ف���رق  ج��ه��ود 
امل�شتهدفني  ل���الأط���ف���ال  ال��ل��ق��اح��ات  اإع���ط���اء  ع��م��ل��ي��ات 

ومتابعة التنفيذ امليداين ملراحل احلملة.
الإماراتي  امل�شروع  الغفلي مدير  واأك��د عبداهلل خليفة 
مل�شاعدة باك�شتان اأن هذا النجاح يرهن للعامل على اأن 
العربية  الإم��ارات  لدولة  الإن�شانية  واملبادرات  اجلهود 
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  القيادة  بتوجيهات  املتحدة 
اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه  ال�شيخ خليفة بن زايد 
الإن�شانية  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف  وم��ت��م��ي��زة  ف��ع��ال��ة  اهلل 
من  وحمايته  الإن�����ش��ان  �شحة  تنمية  وتعزيز  النبيلة 
الأمرا�ص والأوبئة. واأ�شاف اأن هذا النجاح يوؤكد اأي�شا 
اأبناء  ال��دور القيادي لدولة الإم��ارات يف م�شاعدة  على 
الدولية  اجل��ه��ود  ودع���م  واملحتاجة  الفقرية  ال�شعوب 
من  املجتمعات  ل��وق��اي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  هيئة  وب��رام��ج 
الأمرا�ص والأوبئة والأزمات والكوارث وتاأمني احلياة 

الكرمية لالإن�شان.
مبادرة  اأهمية  اأي�شا  يوؤكد  النجاح  ه��ذه  اأن  اإىل  ولفت 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�شلحة  عهد 
واأكر  اأ���ش��ع��ب  يف  الأط���ف���ال  �شلل  م��ر���ص  ل�شتئ�شال 

املناطق احلا�شنة له يف العامل.
بداأت  التي  ال�شتثنائي  النجاح  موؤ�شرات  اأن  اإىل  ولفت 
مدى  على  ت��دل  احلملة  لإط��الق  الأوىل  املرحلة  منذ 
ت��ق��دي��ر وحم��ب��ة اأب���ن���اء ال�����ش��ع��ب ال��ب��اك�����ش��ت��اين وثقتهم 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  الكبرية يف ما تقدمة 
والأيادي البي�شاء للقيادة الر�شيدة من جهود واأعمال 

اإن�شانية وتنموية خريه.
وكانت منظمة ال�شحة العاملية حذرت من خطورة وباء 
التي  الإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  يف  الأطفال  �شلل 
�شجلت يف عام 2011 ما جمموعه 198 حالة و58 

حالة يف 2012 و93 حالة يف 2013 .

كما �شجلت يف عام 2014 اأعلى عدد من حالت �شلل 
الأطفال يف ال�شنوات الأربعة ع�شر املا�شية بعدد 306 
حالت.. حيث ل يزال �شلل الأطفال متوطنا يف دولتني 
فقط هما باك�شتان واأفغان�شتان اللتني �شجلتا 33 حالة 

اإ�شابة باملر�ص يف عام 2016.
باأنه  الأط��ف��ال  �شلل  العاملية  ال�شحة  منظمة  وت�شف 
مر�ص فريو�شي �شديد العدوى يغزو اجلهاز الع�شبي 
وهو كفيل باإحداث ال�شلل التام يف غ�شون �شاعات من 

الزمن.
ويتكاثر  الفم  ع��ر  الإن�����ش��ان  ج�شم  الفريو�ص  وي��دخ��ل 
احلمى  يف  الأولية  املر�ص  اأعرا�ص  وتتمثل  الأمعاء  يف 
وال�شعور  الرقبة  وت�شلب  والتقيوؤ  وال�شداع  والتعب 

باأمل يف الأطراف.
وت�����وؤدي ح��ال��ة واح����دة م��ن اأ���ش��ل 200 ح��ال��ة عدوى 
ع����ادة/..  ال�����ش��اق��ني  ي�شيب  ع�����ش��ال  �شلل  اإىل  ب��امل��ر���ص 
املائة  املائة و10 يف  5 يف  ي��رتاوح بني  فيما يالقي ما 
ب�شبب توقف ع�شالتهم  بال�شلل حتفهم  امل�شابني  من 

التنف�شية عن اأداء وظائفها.
من  باأكرث  الأط��ف��ال  ب�شلل  الإ�شابة  ح��الت  وتناق�شت 
اإن�شاء  مت  وعندما   ..1988 ع��ام  منذ  املائة  يف   99
املر�ص  كان  الأطفال  �شلل  ل�شتئ�شال  العاملية  املبادرة 

يت�شبب يف اإ�شابة 350 األف طفل بال�شلل �شنويا.
وهبطت عدد احلالت امل�شجلة اإىل 33 حالة اأبلغ عنها 
املبذولة  العاملية  للجهود  نتيجة   ..  2016 ع��ام  يف 
يف  بلدين  ���ش��وى  ال��ي��وم  ي��وج��د  ل  فيما  ل�شتئ�شاله.. 
العامل مل تتمكنا قط من وقف انتقال هذا املر�ص وهما 

باك�شتان واأفغان�شتان.
ورغم ما اأحرز من تقدم منذ عام 1988.. فاإن وجود 
اأن  يعني  ال�شلل  ف��ريو���ص  ب��ع��دوى  م�شاب  واح��د  طفل 
الإ�شابة  خلطر  معر�شون  البلدان  جميع  يف  الأطفال 
ال�شلل  ف��ريو���ص  ينتقل  اأن  امل��م��ك��ن  م��ن  اإذ  ب��امل��ر���ص.. 
ب�شهولة اإىل بلدان خالية منه وميكن اأن ينت�شر �شريعا 

بني ال�شكان غري املطعمني �شده.
وقد ي�شفر الف�شل يف ا�شتئ�شال �شلل الأطفال عن نحو 
باملر�ص يف غ�شون  األف حالة جديدة لالإ�شابة   200

ع�شر �شنوات يف عموم اأرجاء العامل.
الوقاية  لكن ميكن  الأط��ف��ال..  ل�شلل  ول يوجد عالج 
منه بلقاح ال�شلل الذي يعطى على دفعات متعددة ميكن 
اأن يقي الطفل من �شر املر�ص مدى احلياة حيث تفيد 
الوعي  باأن غياب  الدولية  واملنظمات  تقارير احلكومة 
ال�شحي حول اأخطار املر�ص واملعتقدات اخلاطئة تعيق 

حمالت الق�شاء عليه.
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�خليمة  ر�أ�س  ب�شرطة  يتدربون  منت�شبًا   132
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�شهد العميد اأحمد �شامل ال�شلومي مدير معهد تدريب �شرطة راأ�ص 
6 دورات تخ�ش�شية مبعهد تدريب ال�شرطة،  اخليمة، حفل تخريج 
 : ت�شمنت  دورات  هي  القيادات،  خمتلف  من  منت�شبا   132 �شملت 
معايري اجلودة احلديثة يف الأداء، ودورة املخدرات املتقدمة بوا�شطة 
الكالب البولي�شية بالتعاون مع ال�شرطة الفرن�شية، ودورة اأخالقيات 
التفكري  ، ودورة  العمالء  التعامل مع  الأمنية، ودورة مهارات  املهنة 

الإبداعي ودوره يف حل امل�شكالت، ودورة قواعد ال�شالمة املرورية.
م��ن منهجية حت��دي��د الحتياجات  ان��ط��الق��اً  ال����دورات   وت��اأت��ي ه��ذه 

مما  الب�شرية،  امل���وارد  وتطوير  ت��دري��ب  اإىل  تهدف  التي  التدريبية 
ي�شمن وجود كوادر ب�شرية موؤهلة ومدربة قادرة على القيام مبهامها 

وم�شوؤولياتها على اأف�شل وجه.
يف ختام التخريج كّرم العميد اأحمد ال�شلومي، املحا�شرين و خريجي 
ملا بذلوه من جهود ُمقْدّرة يف العمل على  ال��دورات تقديراً وعرفاناً 
حتقيق النتائج املرجوة من هذه الدورات بال�شكل املطلوب على اأكمل 

وجه.
ال���دورات يف تطوير  ه��ذه  اإىل تطبيق مكت�شبات  داع��ي��اً  اخلريجني   
املجال  يخدم  الأمني مبا  وتنمية ح�شهم  املهنية،  اليومية  مهاراتهم 

ال�شرطي.

جائزة �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك لأ�شرة �لد�ر تبد�أ يف ��شتقبال طلبات �لرت�شح
•• ابوظبي-وام:

بداأت اللجان اخلا�شة بجائزة �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لأ�شرة الدار 
يف دورتها الثانية 2016-2017 يف ا�شتقبال طلبات الرت�شح.

الأ�شر  وت�شتهدف  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  تنظمها  التي  اجلائزة  وتاأتي 
ال�شيخة  ا�شتجابة لتوجيهات �شمو  الدولة..  املقيمة يف  الإماراتية والعربية 
ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي  رئي�شة الحتاد  بنت مبارك  فاطمة 

التنمية ال�شرية رئي�شة املجل�ص الأعلى لالأمومة والطفولة.
لالإبداع  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  برنامج  �شمن  اجلائزة  وتندرج 
�شمو  ا�شم  حتمل  التي  اجلوائز  كافة  على  ي�شرف  ال��ذي  املجتمعي  والتميز 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك.
املجتمع  الأ���ش��ري يف  وال��رتاب��ط  التالحم  قيم  تعزيز  اإىل  اجل��ائ��زة  وت��ه��دف 
الإماراتي، كما ت�شلط ال�شوء على املمار�شات الأ�شرية ال�شليمة والناجحة يف 

املجتمع، وتقدر اإجنازاتها املجتمعية التي تدعم ا�شتقرار الأ�شرة واملجتمع.
وبداأ فريق عمل اجلائزة بالرتويج عنها وفق خطة ت�شمل و�شائل فاعلة من 
خالل التعاون مع ال�شركاء ال�شرتاتيجيني من اجلهات احلكومية وو�شائل 
الإعالم، بالإ�شافة اإىل تفعيل مواقع التوا�شل الجتماعي للجائزة، والن�شر 
ت��ق��دم خدمات  ال��ت��ي  للجهات احلكومية  الل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  ع��ر  ك��ذل��ك 
اجتماعية لالأ�شرة لي�شتقطبوا فئاتهم امل�شتهدفة وامل�شتفيدة من خدماتهم.
ومن املقرر اأن يقوم فريق الرتويج بزيارات ميدانية للمراكز التابعة ملوؤ�ش�شة 
التنمية الأ�شرية يف املنطقة الغربية والو�شطى وال�شرقية بهدف ا�شتقطاب 
الفئات امل�شتفيدة من برامج املوؤ�ش�شة والتي ت�شمل الأ�شرة وجميع اأفرادها، 
للتعريف عن جائزة �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لأ�شرة الدار، وللتاأكيد 
جمتمع  بناء  يف  الفاعلة  امل�شاهمة  على  الأ���ش��ر  ت�شجع  التي  ر�شالتها  على 
متما�شك ومرتابط، وذلك من خالل امل�شاركة يف اخلدمات واملبادرات التي 
تطرحها موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية واجلهات احلكومية املختلفة، وال�شتفادة 

من البحوث والدرا�شات وامل�شاريع واملبادرات التي تنفذها اجلهات الداعمة 
العلمي  البحث  موؤ�ش�شات  حتفيز  اإىل  بالإ�شافة  الأ���ش��رة،  بق�شايا  واملهتمة 
احلكومية  و�شبه  احلكومية  القطاعات  من  والأف���راد  واملوؤ�ش�شات  والهيئات 

والأهلية على دعم الأ�شرة ومتكينها والعمل على ا�شتدامتها.
التحكيم  العليا وجلنة  اللجنة  وه��ي  ع��دة جل��ان  وتعمل اجلائزة من خ��الل 
وت�شرف  ال��رتوي��ج،  فريق  اإىل  بالإ�شافة  التقييم  وف��ري��ق  الفنية  واللجنة 
اللجنة العليا على عمل اجلائزة ور�شم �شيا�شاتها، واعتماد خطة تطويرها 
بالتن�شيق مع اجلهات املعنية داخل وخارج املوؤ�ش�شة، واعتماد املوازنة ال�شنوية 
ن�شاطات  على  ال�شرف  اأوج���ه  وحت��دي��د  اجل��ائ��زة،  مكتب  قبل  م��ن  املقرتحة 
باعتماد  اللجنة  ت��ق��وم  كما  املعتمدة،  للميزانية  وف��ق��ا  وب��راجم��ه��ا  اجل��ائ��زة 
واإقرار  للجائزة،  ال�شنوية  التطوير  خطة  واع��ت��م��اد  واملحكمني،  املقيمني 
من  النتائج  على  النهائية  وامل�شادقة  لالعتماد  للفائزين  النهائية  النتائج 
برنامج  مقرتح  اعتماد  اإىل  بالإ�شافة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 

احلفل اخلتامي.
اختيار  ويتم  الفائزين،  واختيار  اجلائزة  بتحكيم  التحكيم  جلنة  وتخت�ص 
اأع�شائها بناء على معايري حمددة من قبل اللجنة العليا للجائزة، اأما اللجنة 
الفنية فهي متخ�ش�شة مبراجعة معايري اجلائزة وحتديثها ل�شمان ا�شتيفاء 
طلبات الرت�شح ل�شروطها، كما تقوم بو�شع الدليل الإر�شادي اخلا�ص بكل 
من فريق التقييم وجلنة التحكيم، مبا يتالءم والتغيريات املنا�شبة، وتقوم 

اللجنة كذلك بدرا�شة جميع املقرتحات التي ت�شل اإىل مكتب اجلائزة.
ويعمل فريق التقييم على حتليل وتقييم طلبات الرت�شح، حيث يتم اختيار 
العليا للجائزة، ويق�شم  اللجنة  بناء على معايري حمددة من قبل  اأع�شائه 
الفريق اإىل عدة فرق فرعية ح�شب فئات اجلائزة املختلفة، اأما فريق الرتويج 
فمهمته الرتويج عن اجلائزة داخل الدولة بطرق وو�شائل حتفيزية جاذبة 

حتث الأ�شر والأفراد واملوؤ�ش�شات على الرت�شح لفئات اجلائزة.
الأ�شرة  ف��ئ��ة   2017-2016 ال��ث��ان��ي��ة  دورت��ه��ا  يف  اجل��ائ��زة  ف��ئ��ات  وت�شمل 

النموذجية، فئة الأ�شرة النا�شئة املتميزة، فئة الأفراد املتميزين، فئة املبادرة 
اإىل  املوؤ�ش�شات الداعمة لق�شايا الأ�شرة بالإ�شافة  الجتماعية الرائدة، فئة 

فئة ال�شخ�شية الداعمة لق�شايا الأ�شرة.
املمتدة  الأ�شرة  هي  تكرميها  اإىل  اجلائزة  ت�شعى  التي  النموذجية  والأ���ش��رة 
وتراثها  الوطنية  هويتها  على  واملحافظة  وامل�شتقرة  واملتعلمة  املرتابطة 
الوطني بحيث تكون م�شوؤولة اجتماعيا، وي�شرتط اأن تكون من �شكان دولة 
المارات واأن تكون الأ�شرة املرت�شحة اأو بع�ص اأفرادها قد �شاركوا يف خدمات 
موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية، اأو يف خدمات املوؤ�ش�شات ذات امل�شوؤولية املجتمعية 
يحق  ول  جمتمعية،  م�شوؤولية  الأ���ش��رة  ل��دى  تكون  واأن  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف 
لالأ�شرة الرت�شح اإل لفئة واحدة من فئات اجلائزة، و�شيكون عدد الفائزين 

يف هذه الفئة اأ�شرة واحدة.
اأما فئة الأ�شرة النا�شئة هي الأ�شرة حديثة التكوين، مل مير عليها اأكرث من 
ثالثة اأعوام، على ان تكون اأ�شرة متعلمة وم�شتقرة وحمافظة على هويتها 
وي�شرتط  جمتمعية،  م�شوؤولية  لديها  وت��ك��ون  الوطني  وتراثها  الوطنية 
اأن تكون الأ�شرة املرت�شحة يف هذه الفئة من �شكان دولة الم��ارات العربية 
ي��زي��د عن  اأق���ل م��ن ع��ام��ني، ول  ي��ك��ون ق��د م��ر على تكوينها  امل��ت��ح��دة، واأل 
ثالثة اأعوام.، كما ي�شرتط اأن تكون قد �شاركت يف خدمات موؤ�ش�شة التنمية 
يحق  ول   ، جمتمعية  م�شاريع  اأو  م��ب��ادرات  الأ���ش��رة  ل��دى  يكون  و  ال�شرية، 
لالأ�شرة الرت�شح اإل لفئة واحدة من فئات اجلائزة، اأما عدد الأ�شر الفائزة 
يف هذه الفئة هي اأ�شرتان. وتت�شمن فئة الأفراد املتميزين كل من فئة اجلد 
واجلدة بالإ�شافة اإىل الزوج والزوجة، اأما عن ال�شروط اخلا�شة بهذه الفئة 
يكون من  اأن  للجائزة  املر�شح  ي�شرتط على  اأن��ه  اأو�شح فريق عمل اجلائزة 
�شكان دولة المارات العربية املتحدة واأن تكون له م�شاهمات تدعم التنمية 
املجتمعية. ، كما يحق لأحد اأفراد الأ�شرة تر�شيح من تنطبق عليه ال�شروط 
اخلا�شة بالفئة.و ل يحق تر�شيح الفرد اإىل اأكرث من فئة.، وعدد الفائزين 

يف هذه الفئة اأربعة فائزين.

املجتمعية  باملبادرات  خا�شة  فئة  هي  ال��رائ��دة  الجتماعية  امل��ب��ادرة  فئة  اأم��ا 
التي نفذتها اأ�شرة اأو اأحد اأفرادها، اأو جمموعة اأفراد ينتمون اإىل عدة اأ�شر، 
بهدف اإفادة املجتمع، على اأن تكون املبادرة قد اأثرت اإيجابا يف املجتمع املحلي 
اأو املجموعة املر�شحة  اأن تكون الأ�شرة  الفئة  اأو العربي.، وي�شرتط يف هذه 
املبادرة  املتحدةو تخدم  العربية  الإم��ارات  دول��ة  تقيم يف  اأو عربية  اإماراتية 
عدد  اأم��ا  احلكومة.  توجهات  وتعزز  نوعية  تكون  بحيث  الم���ارات  جمتمع 

الأعمال الفائزة يف هذه الفئة هي مبادرتان.
و�شبه  املوؤ�ش�شات احلكومية  الأ�شرة  لق�شايا  الداعمة  املوؤ�ش�شات  فئة  وت�شمل 
اأهمية  تعزيز  على  وتعمل  الأ���ش��رة  لق�شايا  الداعمة  واخلا�شة  احلكومية 
اأن تكون  الإيجابية. وي�شرتط  الأ�شرية واملجتمعية  القيم  الأ�شرة، وتر�شيخ 
اأو �شاهمت يف ن�شر  املوؤ�ش�شة عاملة يف دولة الم��ارات، واأن تكون قد �شاركت 
اأو اخلدمات واملبادرات احلكومية  الأ�شرية،  التنمية  ودعم خدمات موؤ�ش�شة 

املعنية ب�شوؤون الأ�شرة، و�شيتم اختيار موؤ�ش�شتان فائزتان يف هذه الفئة.
وتهدف فئة ال�شخ�شية الداعمة لق�شايا الأ�شرة اإىل تكرمي ال�شخ�شية التي 
تدعم ق�شايا الأ�شرة وتعتني ب�شوؤونها من اأجل حتقيق ا�شتقرارها ومتا�شكها 
وتالحمها، ويف كل دورة من دورات اجلائزة تختار �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 

مبارك -حفظها اهلل-�شخ�شيتني �شاهمتا يف دعم الأ�شرة وق�شاياها.
وقالت ال�شيدة ميثة املن�شوري من�شقة عام اجلائزة اأن جائزة �شمو ال�شيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك لأ����ش���رة ال�����دار ه���ي ج���ائ���زة حم��ل��ي��ة م��وج��ه��ة لالأ�شرة 
والأفراد وكذلك للموؤ�ش�شات والهيئات التي تقدم اأو تدعم امل�شاريع الأ�شرية 
واملجتمعية، ويتم ال�شرتاك فيها من خالل تعبئة طلبات الرت�شح املدرجة يف 
املوقع اللكرتوين للجائزة بعد الطالع على دليل تعبئة ال�شتمارة املرفقة 
ارتاأت  اأن  بعد  فئات اجلائزة،  التغيريات يف  بع�ص  اإج��راء  املوقع، وقد مت  يف 
ور�شالتها  وروؤيتها  هدفها  يعزز  ب�شكل  تطويرها  اأهمية  اإىل  العليا  اللجنة 
الفريدة من نوعها، باعتبارها جائزة خم�ش�شة لالأ�شرة نواة املجتمع واأ�شا�ص 

بنائه وقوته وترابطه.

الرتبية توؤكد يف قرار لها

ت�شجيل �أطفال �لرو�شة ب�بطاقة �لهوية فقط و�لر�شوم مع بدء �لدر��شة
اإدارات الريا�س تتعنت وتطالب اأولياء الأمور بـ 14 بندا و20 �صورة �صخ�صية وال�صداد الفوري

•• دبي – حم�صن را�صد:

�شكا ع��دد من اأول��ي��اء الأم��ور تعنت 
مناطق  يف  اأط���ف���ال  ري��ا���ص  اإدارات 
لرف�شهم   ، م���ت���ف���رق���ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الهوية  ببطاقة  اأب��ن��ائ��ه��م  ت�شجيل 
بتوجيهات  ج����اء  مل���ا  وف���ق���ا   ، ف��ق��ط 
عليه  واأك��������دت   ، ال���رتب���ي���ة  وزارة 
لوكيل  اإداري  ت��ع��م��ي��م  يف  ال������وزارة 
لقطاع  امل�����ش��اع��د  ال���رتب���ي���ة  وزارة 
ح�شن  ف��وزي��ة  امل��در���ش��ي��ة  العمليات 
ب�شاأن   ،  2016 ل�شنة   3 ب��رق��م    ،
فتح باب الت�شجيل بالريا�ص للعام 
 ،  2018  –  2017 ال���درا����ش���ي 
حيث اأكد تعميم  الوزارة يف �شروط 
اإدارات  ملديري  واملوجه   ، الت�شجيل 
والنطاق  امل���در����ش���ي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
ومديري املدار�ص وريا�ص الطفال 
، ب���الل���ت���زام ب��ت�����ش��ج��ي��ل ال��ط��ل��ب��ة ) 
وتعمدت   ،  ) فقط  الهوية  ببطاقة 
العبارة  ه����ذه  ت�����درج  اأن  ال��������وزارة 
ل��ت��ك��ون وا�شحة   ، ب��ال��ل��ون الح��م��ر 
كما   ، الريا�ص  اإدارات  م��ن  للعيان 
اأرفقت وزارة الرتبية مع قرار فتح 
باب الت�شجيل قائمة بعدة �شوابط 
الريا�ص اللتزام  اإدارات  ، وطالبت 
بها ، ومنها �شداد ر�شوم الرو�شة يف 

بقائمة  الم������ور  اأول����ي����اء  ت��ط��ال��ب 
ط��وي��ل��ة م���ن ال��ط��ل��ب��ات ب��ل��غ��ت 14 
�شخ�شية  ���ش��ورة   20 منها   ، ب��ن��دا 
ح��دي��ث��ة ل��ل��ط��ف��ل ، ب��الإ���ش��اف��ة اىل 
ال����ش���ل و���ش��ورم��ن ج�����وازات �شفر 
الب  العائلة  اأف���راد  قيد  وخال�شة 
�شخ�شية  ومقابلة   ، والطفل  والم 
�شحية  اإ���ش��ت��م��ارة  وت��ع��ب��ئ��ة  للطفل 
الت�شجيل  ب��ر���ش��وم  وم��ط��ال��ب��ت��ه��م   ،
تاأجيل  وع�����دم  دره�����م   1000 ال����� 
حت�����ش��ي��ل ال���ر����ش���وم  ل��ب��داي��ة العام 
الدرا�شي املقبل 2017 – 2018 
. واأعرب اأولياء اأمور عن ا�شتيائهم 
الطفال  ريا�ص  اإدارات  من  بدر  ملا 
، موؤكدين اأنهم طالعوا قرار وزارة 
الت�شجيل  ب�شاأن  والتعليم  الرتبية 
وم���ا ج���اء ف��ي��ه ، ب��ل وح�����ش��ل��وا على 
ن�شخة من القرار الذي مت تداوله 
حني �شدوره على قنوات التوا�شل 
جاء  ما  اأن  وفوجئوا   ، الجتماعي 
بالقرار خالف ما يطالب به اإدارات 
ال��ري��ا���ص ، خ��ا���ش��ة م��ط��ال��ب��ت��ه��م ب� 
وكذا   ، للطفل  حديثة  �شورة   20
على  ال���ري���ا����ص  اإدارات  م��ط��ال��ب��ة 
قبول  فيما   ، ال�شخ�شية  امل��ق��اب��ل��ة 
كافة الطفال بالريا�ص وفق ال�شن 
على  واإ�شرارهم   ، اإلزامي  املطلوب 

الر�شوم  �شداد  قبل  الت�شجيل  عدم 
وت�شاءلوا   ، دره������م   1000 ال������ 
اإدارات   اأن  ي��ف��رت���ص  ب��ي��ن��ه��م  ف��ي��م��ا 
ري���ا����ص الط����ف����ال ، ومت��ا���ش��ي��ا مع 
توجهات احلكومة الذكية الكتفاء 
بالت�شجيل بالهوية فقط ، حيث اأنه 
مب��ج��رد اإدخ��ال��ه��ا على ج��ه��از قارئ 
بيانات  كافة  بقراءة  يقوم   ، الهوية 
الطالب ، وبالتايل فال حاجة لأية 
�شهادة  بخالف   ، اأخ��رى  م�شتندات 
الورقي  امل�����ش��ت��ن��د  ال��ط��ف��ل  ت��ط��ع��ي��م 

الوحيد مبلف الطفل .
اأك��دت م�شادر م�شوؤولة  من جهتها 

اأن ما ي�شدر من   ، ب��وزارة الرتبية 
بع�ص اإدارات ريا�ص الطفال ب�شاأن 
ت�شرف  ه��و   ، والت�شجيل  ال��ق��ب��ول 
����ش���خ�������ش���ي م����رف����و�����ص وخم����ال����ف 
ل��ت��وج��ي��ه��ات وت��ع��ل��ي��م��ات ال�������وزارة 
والتحديث  للتطوير  تتجه  ال��ت��ي 
من  ق��ل��ة  ه���ن���اك  اأن  اىل  م�����ش��ريا   ،
ترف�ص  م���ازال���ت  امل���دار����ص  اإدارات 
مواكبة التطوير وتقف حملك �شر 
ي��ك��ون لهم  األ  ي��ف��رت���ص  ، وه����وؤلء 
مكانا يف ال�شاحة وامليدان الرتبوي 
لوزارة  ي�شيئون  باأفعالهم  لنهم   ،

الرتبية والتعليم باأكملها .
بداية العام الدرا�شي املقبل 2017 
اإل اأنه ورغم كل تلك   ،  2018 –

التاأكيدات فلم تبايل اإدارات ريا�ص 
و�شربت  ال���وزارة  بتعليمات  اأطفال 

ب��ت��ل��ك ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ع���ر احل���ائ���ط ، 
الوزارة  توجيهات  تنفيذ  ورف�شت 

والكتفاء بت�شجيل اأطفال الرو�شة 
ب��� ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة ف��ق��ط ، وراح���ت 

الدرا�صي  العام  بداية  يف  الر�صوم  ب�صداد  الوزارة  توجيهات  من  الداري• ن�صخة  بالتعميم  جاء  ما  خالف  مبطالبات  الريا�س  اإحدى  من  • تعميم 

الهوية  بـبطاقة  الكتفاء  فيه  مو�صحة  الوزارة  لتعميم  • ن�صخة 

غرفة عجمان تد�شن �ملرحلة �لتجريبية مل�شروع �ملنفذ �لإلكرتوين خلدمة �شهادة �ملن�شاأدوريات مرورية ل�شالمة ز�ئري �ملو�قع �ل�شياحية بر�أ�س �خليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

علي  اللواء  �شعادة  من  بتوجيهات 
قائد  النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد 
ع���ام ���ش��رط��ة راأ�����ص اخل��ي��م��ة كثفت 
ب�شرطة  وال���دوري���ات  امل����رور  اإدارة 
راأ������ص اخل��ي��م��ة، م��ه��ام 24 دوري���ة 
 – الأم�����ص  - منذ �شباح  م��روري��ة 
بتوزيعها  ق��ام��ت  الليل  اآخ���ر  حتى 
والطرق  امل���ن���اط���ق  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
لالإمارة،  وال��داخ��ل��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
وذل�������ك مل�������ش���اع���دة ج���م���ي���ع اأف�������راد 
ملقا�شدهم  ال��و���ش��ول  يف  اجلمهور 
جبل  منطقة  وخ��ا���ش��ة  ال�شياحية 
كبري  ازدح����ام  �شهدت  ال��ت��ي  جي�ص 
خمتلف  م��ن  النا�ص  ت��واف��د  ب�شبب 
باأجواء  لال�شتمتاع  الدولة  اأرج��اء 
اجلبل العلوية التي �شهدت ت�شاقط 
من  كبرية  وكميات  عليها،  الثلوج 
الأمطار، كما اأدى الزدحام الكبري 
امل�شار  ملنطقة جبل جي�ص لإغ��الق 
املوؤدي اإىل الأعلى ب�شبب الزدحام 
4 ح����وادث مرورية  ك��م��ا ح��دث��ت   ،
�شاعد  اأف���راد  معها  تعامل  ب�شيطة 

•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  د����ش���ن���ت 
عجمان املرحلة التجريبية مل�شروع 
“املنفذ الإلكرتوين خلدمة �شهادة 
الأول  امل�شروع  يعد  حيث  املن�شاأ”، 
من نوعه يف املنطقة يتم من خالله 
من  املن�شاأ  �شهادات  خدمة  تطوير 
خالل توفري جهاز خا�ص بطباعة 
واملختومة  امل�شدقة  املن�شاأ  �شهادات 

بكل موثوقية واأمان ويف اأي وقت.
اإدارة  م��دي��ر  ه��الل  عائ�شة  واأك���دت 
ج������ودة وت�������ش���وي���ق اخل�����دم�����ات، اأن 
م�شروع املنفذ الإلكرتوين خلدمة 
اإىل تقدمي  ي��ه��دف  امل��ن�����ش��اأ  ���ش��ه��ادة 
الإلكرتونية  اخل����دم����ات  اأف�������ش���ل 
ذات  خ��دم��ة  وت��ق��دمي  للمتعاملني 
ق���ي���م���ة م�������ش���اف���ة ل���الأع�������ش���اء مبا 
معامالتهم  اجن�����از  م���ن  مي��ك��ن��ه��م 
مبرونة كبرية دون التقييد باملكان 
ال�شتغالل  خ����الل  م���ن  وال����زم����ان 

المثل للمعلومات والتكنولوجيا.
املبتكرة  اخل����دم����ة  ان  واأ�����ش����اف����ت 
ل�شتقطاب  ال���رتوي���ج  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 

ال�شادرات  وتنمية  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
ال���وط���ن���ي���ة وال����ت����ب����ادل ال���ت���ج���اري 
الع�شاء  م�شاندة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
القت�شادية  ال�شتدامة  حتقيق  يف 
ومنو العمال الأمر الذي ينعك�ص 
القت�شادي  ال���ق���ط���اع  من����و  ع���ل���ى 
لإم����������ارة ع���ج���م���ان خ���ا����ش���ة دول�����ة 
المارات ب�شكل عام. م�شرية اإىل ان 
غرفة عجمان حري�شة على ايجاد 
خ��دم��ات اب��داع��ي��ة ورائ����دة ت�شمن 
منو وا�شتدامة جمتمع العمال مع 
بال�شرعة  املقدمة  اخل��دم��ات  متيز 

واملرونة والأمان. من جانبه او�شح 
النعيمي  ع��ب��دامل��ح�����ش��ن  ع����ب����داهلل 
رئ��ي�����ص ق�شم ج���ودة اخل���دم���ات، ان 
مرحلته  خ��الل  ي�شتهدف  امل�شروع 
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ت��وف��ري ج��ه��از خا�ص 
ب��اإ���ش��دار ���ش��ه��ادات امل��ن�����ش��اأ يف مقر 
املتعامل  ي���ق���دم   ب��ح��ي��ث  ال���غ���رف���ة، 
الكرتونياً  امل��ط��ل��وب��ة  امل�����ش��ت��ن��دات 
مرجعي  برقم  ت��زوي��ده  يتم  وعليه 
من خالله تتم طباعة �شهادة املن�شاأ 
من  للمتعامل  واملختومة  امل�شدقة 

اجلهاز اخلا�ص باخلدمة.

اليوم  م��ن  ال��ب��اك��ر  ال�شباح  وح��ت��ى 
ال�شائقني  واإر�شاد  لتوجيه  التايل، 
بعيداً  ال��ب��دي��ل��ة  امل�����ش��ارات  لت��خ��اذ 
والتاأكيد  الزدح������ام،  م��ن��اط��ق  ع��ن 
م�شافة  ت�����رك  ب�������ش���رورة  ع��ل��ي��ه��م 
الطريق،  امل��رك��ب��ات يف  ب��ني  ك��اف��ي��ة 
من  �شكل  ب��اأي  التجاوز  جتنب  مع 
الأمطار  �شقوط  خ��الل  الأ���ش��ك��ال 
توخي احلذر  كما يجب   ، الغزيرة 
واإيقاف  ال���روؤي���ة  ان���ع���دام  ح���ال  يف 
لتفادي  ال��ط��ري��ق  خ�����ارج  امل��رك��ب��ة 
ح���دوث احل����وادث امل��روري��ة، واأخذ 

والإ����ش���ع���اف ال��وط��ن��ي وف����رق ق�شم 
اخليمة  راأ�������ص  ب�����ش��رط��ة  الن����ق����اذ 
واأهابت �شرطة راأ�ص اخليمة باأفراد 
اجل��م��ه��ور ب�����ش��رورة اأخ���ذ احليطة 
اأثناء القيادة يف مثل هذه  واحلذر 

الظروف الغري م�شتقرة. 
خمي�ص  اهلل  عبد  العميد  واأو���ش��ح 
�شرطة  ع��ام  قائد  نائب  احل��دي��دي 
راأ�ص اخليمة الذي تواجد �شخ�شياً 
يف منطقة جبل جي�ص ، اأنه قد مت 
ب���ذل ج��ه��ود ح��ث��ي��ث��ة وف��ّع��ال��ة منذ 
ال�شاعات الأوىل من ال�شباح الباكر 

التي  الح������رتازي������ة  الإج������������راءات 
املركبات  �شائقي  معظم  يرتكبها 

عند �شقوط الأمطار.
عام  قائد  نائب  متنى  جانبه  ومن 
ال�شالمة  اخل��ي��م��ة،  راأ�����ص  ���ش��رط��ة 
اأن  اإىل  م�شرياً  للجميع.  امل��روري��ة 
�شرطة راأ�ص اخليمة متمثلة بغرفة 

ال�شتعداد  اأه��ب��ة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل��ي��ات 
اأي وقت، كما  امل�شاعدة يف  لتقدمي 
ب�شرورة  املجتمع  �شرائح  ك��ل  دع��ا 
اجلهاز  م���ع  وال���ت���ع���اون  ال��ت��ف��اع��ل 
ال�شرطي واتباع الإر�شادات املرورية 
جتنياً لوقوع احلوادث يف مثل هذه 

الظروف اجلوية املتقلبة.
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�ل�شارقة للتخطيط �لعمر�ين يثمن قر�ر تهيئة �لإمارة ل� �شبكة �ملدن �ملر�عية لل�شن
•• ال�صارقة-وام :

ثمن ال�شيخ خالد بن �شلطان القا�شمي رئي�ص جمل�ص ال�شارقة للتخطيط 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدره  الذي  القرار  العمراين 
تهيئة  ب�شاأن  ال�شارقة  الأعلى حاكم  املجل�ص  القا�شمي ع�شو  بن حممد 

الإمارة لالن�شمام لل�شبكة العاملية للمدن املراعية لل�شن.
وقال يعد هذا القرار من القرارات املهمة لإمارة ال�شارقة حيث ي�شعى 
املدن  اأه���م  م��ن  الإم����ارة  ت�شبح  اأن  اإىل  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب 

العاملية املراعية ملعايري ال�شتدامة يف �شتى املجالت والقطاعات .
واجتماعية  و�شحية  مادية  بيئة  اإيجاد  اإىل  الهادف  القرار  اأن  واأو�شح 
واقت�شادية وح�شارية �شاملة وم�شتدامة تتيح لكبار ال�شن ال�شتفادة من 

حتقيق  يف  اجلميع  مع  بخراتهم  وم�شاركتهم  وي�شر  ب�شهولة  مواردها 
الفئة  بهذه  والعناية  العطاء  من  جديدة  اآف��اق  �شيفتح  املجتمع  تنمية 

املهمة باملجتع مبا يلبي الطموحات امل�شتقبلية لل�شارقة.
واأكد ال�شيخ خالد بن �شلطان القا�شمي اأن املجل�ص �شيعمل على الفور مع 
اجلهات املختلفة واملعنية يف الإمارة على تطبيق املعايري التي ت�شمنها 
وا�شحة  عمل  وخطط  واآل��ي��ات  ا�شرتاتيجيات  و�شع  خ��الل  م��ن  ال��ق��رار 
املعامل  وا�شحة  اإيجابية  وم��وؤ���ش��رات  بنتائج  للخروج  بتنفيذها  للبدء 
لتهيئة الإمارة لالن�شمام اإىل �شبكة املدن املراعية لل�شن يف اأقرب وقت 

ممكن.
ولفت اإىل اأن القرار يحتوي بني ثناياه على العديد من القيم الإن�شانية 
ال�شارقة على  ال�شمو حاكم  التي تدل على حر�ص �شاحب  واحل�شارية 

املبادرات  واإط���الق  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  ع��ر  ل��الإم��ارة  اأف�شل  غ��د  بناء 
املتنوعة التي ت�شب يف �شالح قاطني الإمارة.

ال�شارقة  العام ملجل�ص  الأم��ني  اآل علي  املهند�ص خالد  اأك��د  من جانبه.. 
اأن املجل�ص �شيبذل ق�شارى  للتخطيط العمراين اأهمية القرار.. مبينا 
جهده لرتجمته على اأر�ص الواقع من خالل اتخاذ جميع ال�شبل لذلك 
ل�شمان  التحتية  البنية  وت��اأه��ي��ل  الذكية  احل��ل��ول  جميع  تطبيق  ع��ر 
متتع كبار ال�شن يف الإمارة بكافة المتيازات التي حتفظ لهم حقوقهم 
وراحتهم النف�شية واجل�شدية وال�شحية مبا يرتجم روؤية �شاحب ال�شمو 
حاكم ال�شارقة احلكيمة الرامية اإىل تهيئة وتوفري البيئة املنا�شبة لهذه 

الفئة املهمة من فئات املجتمع.
واأ�شاد اآل علي بقرارات �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة ومبادراته البناءة 

مواطنني  من  الإم���ارة  قاطني  �شالح  يف  دائما  ت�شب  التي  والإن�شانية 
ومقيمني .. لفتا اإىل اأن املجل�ص اأطلق العديد من املبادرات املجتمعية 
لتطوير  بال�شارقة  الر�شيدة  القيادة  بتوجيهات  خمتلفة  م�شاريع  ونفذ 
مبانيها وبنيتها التحتية خلدمة اأفراد املجتمع كافة وفقا ل�شرتاتيجيات 
الع�شر  متطلبات  مع  يتوافق  مبا  ومبتكر  متقن  ب�شكل  معدة  وخطط 

احلايل وامل�شتقبلي.
امل�شاهمة  احلكومية  الدوائر  �شمن  من  �شيكون  املجل�ص  اأن  اىل  واأ�شار 
وال��داع��م��ة ب�شكل ف��ع��ال ل��ه��ذا ال��ق��رار مل��ا ل��ه م��ن منافع ك��ث��رية لالإمارة 
ومردود اإيجابي على دوائرها كافة لتحقيق التنمية امل�شتدامة لل�شارقة 
وحتقيق طموحاتها امل�شتقبلية باأن ت�شبح من اأهم املدن العاملية يف �شتى 

املجالت الثقافية والإن�شانية واخلدمية وال�شتثمارية وغريها.

حاكم �ل�شارقة ي�شهد �نطالق مهرجان �ل�شعر �ل�شعبي �ليوم

برنامج اقرتاحات املوظفني ا�صتقبل العام املا�صي 379 اقرتاحا

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم ور�شة تعريفية لالإبد�ع و�لبتكار لدر��شة �قرت�حات �ملوظفني و�ملتعاملني وتطبيقها

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يرفد م�شت�شفى �ملكال لالأمومة و�لطفولة باأجهزة ومعد�ت طبية حديثة

�شرطة ر�أ�س �خليمة ت�شبط تاجر �ملخدر�ت �خلفي 

•• ال�صارقة-وام:

برعاية وح�شور �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
لل�شعر  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  ينطلق  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�شو 
ال�شعبي يف دورته الثالثة ع�شرة حتت �شعار الق�شيدة ال�شعبية .. وجدان اأمة 

م�شاء اليوم الأحد بق�شر الثقافة بال�شارقة.
38 �شاعرا و�شاعرة من  الثقافة والإع��الم مب�شاركة  دائ��رة  املهرجان  ينظم 

داخل الدولة وخارجها وعدد من النقاد والباحثني وي�شتمر حتى 11 فرير 
�شعرية يقدمها طالب  بفقرة جماراة  املهرجان  وت�شتهل فعاليات  اجل��اري. 
عر�ص  ذلك  يلي  �شعبية  ا�شتعرا�شية  لوحة  تتخللها  ال�شارقة،  مدار�ص  من 
لفيلم ت�شجيلي عن اإجنازات الرواد املكرمني ثم �شلة تراثية يلقيها ال�شاعر 
ال�شاعران  اأم�شية الفتتاح يحييها  يتبعها  ال�شريف  املكرم حممد بن ها�شم 
الإماراتيان جمال ال�شق�شي وفهد بن غراب املري. و يكرم املهرجان يف دورته 
ال�شاعر علي بن بخيت و  الإم��ارات هم  ال�شعر يف  اجلديدة كوكبة من رواد 

ال�شاعر حممد ال�شريف وال�شاعرة كلثم عبداهلل .
ال�شعر  يف  اأ�شمى  لعطاء  ج��دي��دة  ن��اف��ذة  التقديرية  اجل��ائ��زة  ه��ذه  تعتر  و 
ال�شعبي  ال�شعر  ا�شتغلوا يف  الذين  العرب  ال�شعراء  للمكرمني وغريهم من 

و�شغلوا ال�شاحة الفكرية باإبداعاتهم واأثروها بعطائهم.
تقام  اأ�شبوحات  وثالث  �شعرية  اأم�شيات  اأرب��ع  املهرجان  فعاليات  تت�شمن  و 
مدينة  جانب  اإىل  احللو  ووادي  وخورفكان  ال�شارقة  مدينة  م�شتوى  على 

العني باإمارة اأبوظبي .

•• اأبوظبي -الفجر:

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي الور�شة التعريفية لالإبداع والبتكار والتي 
ا�شتهدفت من خاللها عر�ص الأفكار الإبداعية واملبتكرة املقدمة يف العام 
والرتقاء  اخلدمات  تطوير  يف  الأفكار  هذه  وا�شتثمار   ،  2016 املا�شي 
وال�شركاء  وامل��ت��ع��ام��ل��ني  ال��ع��ام��ل��ني  ت��ط��ل��ع��ات  ي��ح��ق��ق  ال����ذي  بال�شكل  ب��ه��ا 

ال�شرتاتيجيني واملجتمع .
وكانت بلدية مدينة اأبوظبي قد �شكلت جلنة حتت م�شمى )اللجنة العليا 
الإبداعية  وامل��ب��ادرات  الأف��ك��ار  وتنمية  رعاية  بهدف  والب��ت��ك��ار(  ل��الإب��داع 

الواردة من املوظفني بها ومن املتعاملني معها.
وتاأتي هذه الور�شة تاأكيدا حلر�ص دائرة ال�شوؤون البلدية والنقل – بلدية 

مدينة اأبوظبي على حتفيز الطاقات الإيجابية والإبداعية لدى املوظفني 
واملجتمع واإ�شراكهم يف اإحداث التغيري الإيجابي ، وامل�شاهمة يف حت�شني 

الداء واخلدمات العامة .
اخل��ري( خمرجات  )ع��ام  ج��اءت حت��ت مظلة  وال��ت��ي  الور�شة  تناولت  كما 
العليا  اللجنة  تتيح  حيث   ، الإل���ك���رتوين  امل��وظ��ف��ني  اق��رتاح��ات  ب��رن��ام��ج 
املوظفني   جميع  قبل  من  املبا�شر  التوا�شل  اإمكانية  والبتكار  ل��الإب��داع 
امل���ج���الت ع���ر الرابط  ���ش��ت��ى  ل��ت��ق��دمي م���ب���ادرات���ه���م واق���رتاح���ات���ه���م يف 

 .)HCCI@adm.abudhabi.ae( الإلكرتوين
وا�شتعر�شت الور�شة العديد من املحاور منها :التعريف بالإبداع والبتكار 
،موؤ�شر البتكار العاملي ،برنامج اقرتاحات املوظفني ،اح�شائيات برنامج 

القرتاحات لعام 2016 ،والقرتاحات املميزة.

تقدما مهما  املتحدة حققت  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  الور�شة  ونوهت 
الأوىل  املرتبة  يف  حلت  بعدما   2016 لعام  العاملي  البتكار  موؤ�شر  على 

عربيا و41 عامليا.
الثانية عربيا  املرتبة  املوؤ�شر متقدمة من  ال�شامل على  اأدائها  من حيث 
الأوروب���ي لالأمم  املقر  اإط��الق��ه يف  ال��ذي مت  العام  املوؤ�شر  و47 عامليا يف 

املتحدة مبدينة جنيف ال�شوي�شرية. 
واأو����ش���ح���ت ال��ب��ل��دي��ة اأن���ه���ا ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت ال���ع���ام امل��ا���ش��ي 2016 ع����ددا من 
القرتاحات وبلغ العدد الكلي الذي مت ا�شتقباله عر  برنامج اقرتاحات 
املوظفني 379 اقرتاحا ، حيث بلغ عدد القرتاحات املقبولة من اللجنة 

واملر�شلة لالإدارات للدرا�شة 
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•• املكال-وام :

رفدت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي اليوم م�شت�شفى املكال لالأمومة والطفولة 
باأجهزة ومعدات طبية حديثة �شمن الدعم ال�شخي املتوا�شل التي تقدمة دولة 
بح�شرموت.  ال�شحية  اخلدمات  مب�شتوى  لالرتقاء  املتحدة  العربية  الم��ارات 
عبداحلكيم  الدكتور  والطفولة  لالأمومة  املكال  م�شت�شفى  ع��ام  مدير  واأ���ش��اد 
الهيئة  م�شاريع  م�شرف  بح�شور  الت�شليم  عملية  خ��الل  مبرييك  ب��ن  حممد 
ملختلف  الإماراتي  الأحمر  الهالل  يقدمه  الذي  الكبري  بالدعم   .. بح�شرموت 
رئي�ص  قال  ال�شحي. من جانبه  القطاع  ومنها  باملحافظة  القطاعات اخلدمية 

هذا  ت�شليم  اإن  امل�شافري  عبداهلل  بح�شرموت  الإماراتي  الأحمر  الهالل  فريق 
املعدات والأجهزة الطبية اإىل م�شت�شفى املكال لالأمومة والطفولة ياأتي يف اطار 
دعم اجلانب ال�شحي والإن�شاين وحت�شني اأداء امل�شت�شفيات احلكومية مبحافظة 
املواطنني  العبء عن  لتخفيف  الرامية  الهالل  وذلك �شمن جهود  ح�شرموت 
اليمنيني يف املجالت ال�شحية والإن�شانية كافة وم�شاعدة الأه��ايل عر دعم و 
توفري اأهم الحتياجات الطبية يف امل�شت�شفيات احلكومية واإعادة تاأهيلها وتوفري 
الأجهزة احلديثة لها. واأكد امل�شافري موا�شلة الهيئة تنفيذ م�شاريعها الن�شانية 
يف اجلوانب الإغاثية وال�شحية والبنية التحتية يف خمتلف املحافظات املحررة 
مع  متا�شيا  واخل��دم��ي��ة  التنموية  امل�شاريع  م��ن  حزمة  ع��ر  ح�شرموت  ومنها 

توجيهات القيادة الر�شيدة يف جمالت العطاء الإن�شاين والتكافل الجتماعي.
الدكتور  ح�شرموت  ب�شاحل  وال�شكان  العامة  ال�شحة  مكتب  عام  مدير  واأ�شاد 
الذي  الكبري  بالدعم  الطبية  واملعدات  الأجهزة  ت�شليم  ريا�ص اجلريري خالل 
يقدمة الهالل الأحمر الإماراتي ملختلف القطاعات اخلدمية باملحافظة ومنها 
معاناة  رف��ع  الطبية يف  وامل��ع��دات  الأج��ه��زة  ه��ذه  اأهمية  موؤكدا  ال�شحي  القطاع 
تدخل  اأن  مو�شحا  اخل��ا���ش��ة..  امل�شت�شفيات  ع��ن  لهم  بديل  وت��وف��ري  امل��واط��ن��ني 
الهالل الإماراتي يف ح�شرموت كان اإن�شانيا وامل�شاريع التي مت افتتاحها واإعادة 
الظروف  تلك  اليمن يف  العون لأه��ل  يد  اإىل مد  الرامي  ب��دوره  ت�شهد  تاأهيلها 

املعي�شية ال�شعبة التي يحيونها.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اإدارة   - اخليمة  راأ����ص  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  متكنت 
اجلن�شية  عربي  �شخ�ص  �شبط  من  امل��خ��درات  مكافحة 
يعتر م��ن ك��ب��ار م��روج��ي امل���خ���درات يف ال���دول���ة، وذلك 
بح�شب ما �شرح به �شعادة العقيد عدنان علي الزعابي 
اخليمة،  راأ����ص  ب�شرطة  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  مدير 
حيث اأو�شح باأنه وردت معلومات موؤكدة تفيد عن وجود 
واأنه  امل��خ��درات،  م��روج��ي  كبار  اأح��د  م��ن  �شخ�ص يعتر 
ي�شتخدم دائماً اأ�شماًء م�شتعارة اأثناء ترويجه للمخدرات 
ويف تعامله مع زبائنه من املروجني و املتعاطني، والذي 
ك���ان ي��ح��ر���ص ع��ل��ى ع���دم ل��ق��ائ��ه��م ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ا���ش��رة، و 
التعرف  ع��دم  اإخ��ف��اء مالحمه، وذل��ك بهدف  اإىل  يعمد 
رجال  قبل  من  اإليه  التو�شل  و�شعوبة  �شخ�شيته  على 
املكافحة، مما �شكل حتدي كبري اأمامهم، خ�شو�شاً واأن 
خرة  اأن  اإل  ج��داً،  �شحيحة  لديهم  املتوفرة  املعلومات 
رج����ال امل��ك��اف��ح��ة وح��ن��ك��ت��ه��م يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع م��ث��ل تلك 

الق�شايا، مكنهم من ر�شده وك�شف هويته.   
ت�شكيل  مت  باأنه  املخدرات  مكافحة  اإدارة  مدير  واأ�شاف 
فريق لر�شد ومراقبة ومتابعة حتركاته، اإىل اأن ا�شتقر 

يف  اإحدى ال�شرتاحات املوجودة بالإمارة، وبعد اأخذ كافة 
الإجراءات القانونية، وحتديد �شاعة ال�شفر، قام رجال 

مبداهمة  اخلا�شة  القوات  من  قوة  ت�شاندهم  املكافحة 
وبحوزته  �شبطه  مت  حيث  فيها،  يقطن  ال��ت��ي  ال��غ��رف��ة 
كمية من العقاقري املخدرة، وبتفتي�ص مركبته مت العثور 
على جمموعة من احلبوب املخدرة، وعلى جمموعة من 
اجلهات  اإىل  اإحالته  مت  اأن��ه  واأ���ش��ار  البي�شاء،  الأ�شلحة 
بحقه،  القانونية   الإج��راءات  باقي  املخت�شة ل�شتكمال 

لينال جزاوؤه العادل. 
وق���د ت��وج��ه ال��ع��ق��ي��د ع��دن��ان ال��زع��اب��ي ب��خ��ال�����ص ال�شكر 
والتقدير لإدارة املهام اخلا�شة على ما اأبدوه و يبدونه 
املتورطني  �شبط  يف  كبري  وجهد  بناء  تعاون  من  دائماً 
لإدارة  ال���الزم  ال��دع��م  ت��وف��ريه��م  و  امل���خ���درات،  بق�شايا 
مكافحة املخدرات، مما يعزز منظومة الأمن يف الدولة، 
العبث  ت�شول له نف�شه  وي�شرب بيد من حديد كل من 
ب��اأم��ن ال��ب��الد، وامل��ت��اج��رة ب����اأرواح اأب��ن��ائ��ه��ا ال�����ش��ب��اب، كما 
توجه بال�شكر اجلزيل، لكافة ال�شباط و �شباط ال�شف 
والأفراد باإدارة مكافحة املخدرات على جهودهم املخل�شة 
الت�شحية  و  اأم����ن وط��ن��ه��م،  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ���ش��ب��ي��ل  يف 

باأرواحهم من اأجل خدمة هذا الوطن.  

د�ئرة ميناء وجمارك عجمان حتقق 
�أعلى ن�شبة توطني لعام 2016 

•• عجمان-وام:

حققت دائرة ميناء وجمارك عجمان اأعلى ن�شبة توطني لعام 2016 بني 
وال�شرافية  القيادية  % بالوظائف   100 بن�شبة  عجمان  حكومة  دوائ��ر 

و93.5 % يف بقية الوظائف.
وقال �شعادة ال�شيخ حممد بن عبداهلل النعيمي رئي�ص دائرة ميناء وجمارك 
عجمان اإن ن�شبة التوطني جاءت نتيجة اتباع ا�شرتاتيجية وا�شحة ل�شيا�شة 
الدائرة هدفها توطني كافة الوظائف القيادة وال�شرافية واأي�شا الوظائف 
اإر�شاء املتعاملني وذلك من خالل  كافة والرتقاء باأداء العمل والتميز يف 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفيذ 
بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  من  حثيثة  ومبتابعة  عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�ص 
اإمارة عجمان رئي�ص املجل�ص التنفيذي ب�شرورة  حميد النعيمي ويل عهد 
اىل  للو�شول  وتدريبها  وتاأهيلها  املواطنة  الب�شرية  الكوادر  على  الرتكيز 

م�شتويات ذات كفاءة عالية ت�شطيع قيادة العمل الإداري والفني يف امليناء.
نتيجة  تاأتي  النتائج  ه��ذه  اأن  النعيمي  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  واأ���ش��اف 
الهيكل  على  تعديل  اإج���راء  بعد  باخلدمات  لالرتقاء  النوعية  للخطوات 
والرتكيز  ال��دائ��رة  يف  وا���ش��ع  م�شتوى  على  الب�شرية  ل��ل��ك��وادر  التنظيمي 
ال�شركاء  م��ع  �شراكة  يف  وال��دخ��ول  ال��دائ��رة  لعمل  الأ�شا�شية  الأدوار  على 
اقتدار  بكل  امل�شاندة  اخل��دم��ات  واإدارة  اخلا�ص  والقطاع  ال�شرتاتيجيني 
ومهنية مما دعى اىل العتماد على الكادر الب�شري املواطن يف تنفيذ تلك 

املهام.
فرتة  ومنذ  �شعت  الإدارة  ان  عجمان  وج��م��ارك  ميناء  دائ���رة  رئي�ص  واأك���د 
يف  التوطني  �شيا�شة  مع  تتما�شى  بالدائرة  للتوطني  �شاملة  خطة  لو�شع 
المارات عامة وحكومة عجمان خا�شة واحلر�ص على تطبيقها من خالل 
مبادرات ومقرتحات �شاهمت يف حتقيق الهدف ال�شرتاتيجي وهو تنمية 
خالل  من  بالدائرة  التوطني  موؤ�شر  وزي��ادة  الب�شري  امل��ال  راأ���ص  وتطوير 
برامج تدريب تخ�ش�شية لتفعيل مبادرات التوطني ومتكينهم بالوظائف 
بهدف  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  با�شتثمار  للتدريب  الأمثل  وال�شتغالل 
�شاهمت اخلطة بتحقيق م�شتهدفات  املواطن حيث  العن�شر  الرتكيز على 
دليل التوطني ومت توطني الوظائف القيادية والإ�شراقية بن�شبة 100% 
 92 وجتاوزت م�شتهدفات الدليل يف الفئة التنفيذية الخرى لت�شل اىل 

.2016 لعام  كافة  للوظائف  % و93.5 
املواهب  وا�شتقطاب  الطموحة  والتوظيف  التوطني  ب��رام��ج  اأن  واأو���ش��ح 
والتنوع بالتعيني بني العن�شر ال�شبابي من اجلن�شني دون متيز و�شلت اإىل 
مرحلة متقدمة وجنحت الدائرة اإىل حد كبري يف توظيف كوادر بكفاءات 
جيدة لتعزيز ا�شرتاتيجية الدائرة واملحافظة على الكوادر املميزة والنخبة 
�شمن  احلكومي  الأداء  تعزيز  يف  ي�شاهمون  بدورهم  الذين  املوظفني  من 

اأرقى امل�شتويات العاملية.
واأ�شار ال�شيخ حممد بن عبداهلل النعيمي ان الدائرة ما�شية يف تعزيز كفاءة 
املواطنني وتعمل على التطوير امل�شتمر الذي ي�شهم يف حتقيق ال�شيا�شات 
املو�شوعة يف الإم��ارة من خالل حت�شني الأداء والرتقاء به اإىل م�شتويات 
�شاهمت  التي  الوظيفية  والأوزان  الوظيفي  امل�شار  �شيا�شة  وتفعيل  عليا 

با�شتقطاب الكوادر الوطنية واملحافظة عليها.

�شرطة عجمان.. خم�شون عاما من �لتميز و�لريادة
•• عجمان-وام:

اأكد �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبداهلل النعيمي القائد العام ل�شرطة 
جمال  يف  عجمان  �شرطة  حققته  ال��ذي  امل�شبوق  غري  التطور  اأن  عجمان 
دعم  نتيجة  ج��اء  ك��اف��ة  املجتمع  اأف����راد  و���ش��الم��ة  طماأنينة  على  احل��ف��اظ 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واهتمام 
حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�ص 
النعيمي ويل  بن حميد  عمار  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  الأعلى حاكم عجمان 
عهد عجمان رئي�ص املجل�ص التنفيذي ورعاية الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 

زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية.
جاء ذلك يف املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد فى مقر القيادة العامة ل�شرطة 
عجمان لالإعالن عن فعاليات الحتفالت القيادة العامة ل�شرطة عجمان 

باليوبيل الذهبي لتاأ�شي�ص ال�شرطة يف الإمارة.
وقال �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبداهلل النعيمي اإن املرحلة الزمنية 
ما بني اللحظة التاريخية التي انطلقت فيها اأول قوة �شرطية يف عجمان 
رحمه  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  من  مبر�شوم 
اهلل ت�شتحق منا جميعا التوقف والتاأمل لتلك العقود التي جتاوزت خاللها 
التقدم،  مرحلة  ثم  البناء  مرحلة  اإىل  التاأ�شي�ص  مرحلة  عجمان  �شرطة 
و  املحلية  اجلوائز  و ح�شد  وال��ري��ادة  والتطور  التميز  اإىل مرحلة  و�شول 
كانت  �شرطة عجمان  ان  اىل  �شعادته  اليوم.. م�شريا  تعي�شها  التي  العاملية 
عند تاأ�شي�شها عام 1967 قليلة العدد والعدة حيث بداأت ب�شبعة موظفني 
هذه  يف  و�شلت  ان  اىل  عجمان  ح�شن  يف  �شغري  ومبنى  واح���دة  و���ش��ي��ارة 
2200 منت�شب و550 مركبة و26 مبنى تغطى  2017 ب�  املرحلة عام 
النعيمي  عبداهلل  بن  �شلطان  ال��ل��واء  واأ���ش��اف  عجمان.  ام��ارة  ارج��اء  كافة 
انه حتت �شعار  خم�شون عاما من التميز والريادة  �شوف تنطلق فعاليات 
القيادة العامة ل�شرطة عجمان لالحتفال بيوبيلها الذهبي التي تت�شمن 
العديد من الرامج مب�شاركة اجلمهور واملوؤ�ش�شات من القطاع احلكومي 
واخلا�ص يف الدولة. وقال انه �شيقام حتت رعاية وح�شور �شاحب ال�شمو 
للتميز  عجمان  يوم  حفل  عجمان  حاكم  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ 
بح�شور  القادم  مار�ص  �شهر  يف  املنا�شبة  بهذه  احتفال  اخلام�ص  ال�شرطي 
�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان والفريق �شمو ال�شيخ 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية وقادة 
وزارة الداخلية.. مو�شحا ان احلفل �شي�شهد تكرمي كل من اأ�شهم و�شارك يف 
تاأ�شي�ص ال�شرطة ودعم م�شريتها على مدى اخلم�شني عاما اإىل ان اأ�شبحت 
منرا لالأمن والأمان والتميز. واو�شح �شعادته اأن فعاليات اليوبيل الذهبي 
احلايل  ال�شهر  من   15 يف  احتفايل  يوم  تنظيم  �شت�شهد  عجمان  ل�شرطة 
يف �شتاد نادي عجمان الثقايف والريا�شي يرتفع فيه اكر �شعار يف العامل 
يت�شمن �شعار اليوبيل الذهبي و�شعار وزارة الداخلية بح�شور ممثلني من 
�شخ�ص  اآلف  �شتة  ال�شعار  حمل  يف  و�شي�شارك  العاملية..  جينيز  مو�شوعة 
والدوائر  وال���وزارات  وامل��دار���ص  اجلامعات  وطلبة  الداخلية  وزارة  ميثلون 
واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة يف امارة عجمان �شيحملون لوحات متثل 
�شعار وزارة الداخلية من جهة و�شعار اليوبيل الذهبي ل�شرطة عجمان من 

اجلهة الأخرى مطبوعا عليه روؤية وزارة الداخلية.
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•• عجمان ـ الفجر 

اأطلق مركز م�شريف ال�شحي مبنطقة عجمان الطبية 
حملة للتوعية باأمرا�ص ال�شرطان، وقالت مرية الفوره 
احلملة  اإن  ال�شحي  م�شريف  مركز  مديرة  ال�شام�شي 
تاأتي �شمن تفاعل مركز م�شريف ال�شحي مع احلملة 
اخلليجية للتوعية بال�شرطان ، والتي تتزامن مع اليوم 
فراير  م��ن  ال��راب��ع  ي�شادف  ال���ذي  لل�شرطان  العاملي 
 40% – "%40 وق���اي���ة  م���ن ك���ل ع���ام حت���ت ���ش��ع��ار 
�شفاء" بهدف رفع الوعي ال�شحي حول خمتلف اأنواع 

ال�شرطانات وطرق الك�شف املبكر.
تكون  �شاحة  بافتتاح  ب���داأت  احلملة  ان  ال��ف��ورة  وق��ال��ت 
امل��رك��ز وذل���ك مبنا�شبة عام  ل����رواد  ا���ش��رتاح��ة  حم��ط��ة 
اخلري ، وهي معنية بالأ�شا�ص مبر�شى ال�شكري باإ�شراف 
املمر�شة دينا عبداهلل ، ولكن �شيتم ال�شتفادة من هذه 
بالأمرا�ص  للتوعية  ب��رام��ج  لتنفيذ  اي�����ش��ا  ال�����ش��اح��ة 
يوم  انطلقت  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  ف���رتة  ط���وال  ال�شرطانية 
فراير  م��ن  التا�شع  حتى  وت�شتمر  امل��ا���ش��ي  اخلمي�ص 

اجلاري.
اأ�شرة  الدكتورة جلني متعب طبيبة  اأك��دت  من جانبها 
الدوري  الفح�ص  ومن�شق   ، ال�شحي  م�شريف  مبركز 
ال�شحة  وزارة  حر�ص  على  الطبية  عجمان  مبنطقة 
التوعية  يف  الطبية  عجمان  ومنطقة  املجتمع  ووقاية 

والتثقيف بالأمرا�ص ول�شيما امرا�ص ال�شرطان الذي 
اأ�شبحت اليوم ت�شكل هاج�شا كبريا لدى اأفراد املجتمع 
، م�����ش��رية اإىل اأه��م��ي��ة ال��ت��وع��ي��ة امل��ب��ك��رة ب��ه��ذا امل��ر���ص ، 
التوعية يف احلد من ال�شابة بهذا  حيث ت�شاهم هذه 
واتخذ  املر�ص  بهذا  مبكرا  ال�شخ�ص  تعرف  اذا  املر�ص 

الحتياطات ال�شحية الالزمة.
وقالت الدكتورة جلني ان مركز م�شريف ال�شحي ومن 
ق��ام بو�شع جمموعة من  خ��الل اطالقه ه��ذه احلملة 

الرامج للتوعية والوقاية من ال�شرطان بالتعاون مع 
تنفيذ  اىل جانب  بعجمان،  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل 
 ، املبكر  الفح�ص  كيفية  عن  العمل  وور���ص  املحا�شرات 
مع فحو�شات عملية ملن جتاوز الأربعني عاما ، وهذه 
الفحو�شات تتم باملركز ، و�شيتم حتويل احلالت التي 
حتتاج اىل فح�ص دقيق من خالل جهاز املاموجرام اىل 

مركز تعزيز الأ�شرة بال�شارقة.
مو�شحة ان برامج احلملة �شرتكز على �شرطان الثدي 

، وعنق الرحم ، والقولون ، حيث هناك برنامج يومي 
لزوار املركز بعنوان "درد�شة" ملدة 10  دقائق يتم فيه 
على  تغلبوا  ملر�شى  واقعية  وح��ك��اي��ات  ق�ش�ص  ع��ر���ص 
املواقف  الدرد�شات  هذه  يف  وروع��ي   ، ال�شرطان  مر�ص 
لدى  القبول  تلقى  حتى  وامل�شلية  وال��ه��ادف��ة  اجل��اذب��ة 

املراجعني.
الثالثاء  ي��وم  حما�شرة  �شتقيم  احلملة  ان  واأ���ش��اف��ت 
املوؤمنني  اأم  جمعية  يف  اجل����اري  ف��راي��ر  م��ن  ال�����ش��اب��ع 
احلملة  عليها  تركز  التي  الثالث  ال�شرطانات  تتناول 
وهي �شرطان الثدي ، و�شرطان عنق الرحم ، و�شرطان 
، و�شوف تختتم احلملة براجمها با�شت�شافة  القولون 
 ، عيادة متنقلة بالتعاون مع منطقة الفجرية الطبية 
حيث �شتو�شع هذه العيادة يف حديقة ال�شفيا لتقدمي 
�شباحا  الثامنة  ال�شاعة  احلديقة من  ل��زوار  خدماتها 
وبها  ال��ع��ي��ادة جم��ه��زة  وه���ذه   ، ال�شابعة م�شاء  وح��ت��ى   ،
ت�شمل فح�ص  اأخ����رى  ف��ح��و���ش��ات  ج��ان��ب  اىل  خم��ت��ر 
ال�شكر ، وقيا�ص �شغط الدم ، وطالبت من�شقة الفح�ص 
الدوري اأفراد املجتمع بالتعاون مع احلملة وال�شتفادة 
من الرامج والفحو�شات التي �شتقدمها ، لأن تقدمي 
مر�ص  م��ن  للوقاية  الخت�شا�شات  م��ت��ع��ددة  خ��دم��ات 
ال�شرطان والك�شف املبكر ، تقلل من الإ�شابات واملعاناة 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  جميع  فعلى  لذلك   ، وال��وف��ي��ات 

واخلا�شة امل�شاهمة يف تعزيز �شحة اأفراد املجتمع.

•• دبي-وام:

 Joint Commission انرتنا�شيونال  كومي�شان  جوينت  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
اأن  ال�شحية  للمن�شاآت  الدولية  العتمادات  مبنج  املهنية   International
العامل  يف  الوحيد  املركز  هو  بدبي  ال�شحة  لهيئة  التابع  ال�شحي  زعبيل  مركز 
اأ�شبح  باأنه  باملائة وو�شفته   100 بن�شبة   JCI ال��دويل  العتماد  احلا�شل على 
للرعاية  عاملي  ا�شتاندر  ل�شياغة  ومهيئا  وجتهيزاته  بخدماته  عامليا  مرجعا 

ال�شحية الأولية ي�شجل باإ�شم مدينة دبي .
امل�شرتكة  للجنة  التنفيذية  الرئي�شة  ديل�شون  بول  ل�شان  على  املوؤ�ش�شة  وك�شفت 
م�شوؤويل  وب��ني  بينها  دارت  التي  املناق�شات  تفا�شيل  عن  الدولية  لالعتمادات 
الهيئة ل�شتخال�ص معايري جديدة لتقييم بع�ص اخلدمات ال�شحية تكتب باإ�شم 
اإمارة دبي وتكون هي الأ�شا�ص يف تقييم املن�شاآت ال�شحية دوليا بحيث يكون مركز 

القطامي  حممد  حميد  معايل  وق��ال   . للتقييم  عامليا  ا�شتاندر  ال�شحي  زعبيل 
غري  الإجن���از  ه��ذا  اإن  بدبي  ال�شحة  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
الهيئة ومراكزها  الريادة مل�شت�شفيات  املزيد من  امل�شبوق مقدمة مهمة لتحقيق 
برعاية وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
�شمو  املتوا�شل من  والدعم  رع��اه اهلل  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي واملتابعة احلثيثة من 
�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية رئي�ص هيئة 
ال�شحة بدبي . ويف هذا الإطار التقى معايل القطامي .. بول ديل�شون بعد جولة 
تفقدية قامت بها يف مركز زعبيل التقت فيها اإدارة املركز وجميع العاملني فيه .. 
موؤكدة اأن مركز زعبيل هو املن�شاأة ال�شحية الوحيدة عامليا احلا�شلة على اعتماد 
على  احلا�شلة  املن�شاآت  جميع  بخالف  باملائة   100 قدرها  تفوق  بن�شبة   JCI
العتماد نف�شه مبعدلت متفاوتة مل ترق اإىل حد 100 باملائة وهو ما اعترته 

مبنهجية  والإ���ش��ادة  التهنئة  ي�شتحق  م�شبوق  غ��ري  عامليا  اإجن���ازا  ديل�شون  ب��ول 
التطوير التي تتبعها هيئة ال�شحة بدبي لتحقيق الريادة مل�شت�شفياتها ومراكزها 

الطبية كافة .
املديرة  ترمي  منال  الدكتورة  الذي ح�شرته  اللقاء  ديل�شون خالل  بول  وعرت 
التنفيذية لقطاع الرعاية ال�شحية الأولية يف الهيئة عن تقدير املوؤ�ش�شة للجهود 
الكبرية التي تقوم بها الهيئة وهناأت من�شوبي �شحة دبي بهذا ال�شبق الذي حتقق 

يف مركز زعبيل ال�شحي .
واأكدت بول ديل�شون اأن املوؤ�ش�شة وهيئة ال�شحة بدبي �شتعمالن معا خالل الفرتة 
ت�شجيلها  يتم  تقييم جديدة حلزمة من اخلدمات  املقبلة ل�شتخال�ص معايري 
يف املوؤ�ش�شة با�شم مدينة دبي وتكون هي املرجع يف تقييم اخلدمات املماثلة عامليا 

التي �شيتم تطبيقها م�شتقبال .
و ذكرت اأن لقاءها اإدارة مركز زعبيل ال�شحي وجميع العاملني بح�شور الدكتورة 

كليثم املزروعي مديرة املركز ا�شتهدف توجيه ال�شكر والتقدير لهم وحثهم على 
حتقيق املزيد من التفوق واحلفاظ على ريادة املركز .

اأن مركز زعبيل مل يكن لي�شل اإىل هذا امل�شتوى  اأكد معايل حميد القطامي  و 
من دون دعم حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل �شمو ال�شيخة هند بنت مكتوم 

بن جمعة اآل مكتوم .
اآل مكتوم كانت قد وجهت هيئة ال�شحة بدبي  اأن �شمو ال�شيخة هند  اإىل  ولفت 
لإن�شاء مركز زعبيل ال�شحي وجتهيزه باآخر ما جادت به التقنيات الت�شخي�شية 
والعالجية وو�شائل الرعاية الأكرث تطورا ورفده بكفاءات اإدارية وطبية متميزة 
ليكون وجهة �شحية مثالية ومتوافقة مع املعايري والأ�شول الطبية العاملية وهو 
ما جعله املن�شاأة ال�شحية بني امل�شت�شفيات واملراكز الطبية احلا�شلة على العتماد 

الدويل بن�شبة 100 باملائة يف العامل .

حمد�ن بن حممد ي�شدر قر�ر� ب�شاأن تنظيم عمل �ملد�ر�س �خلا�شة يف �إمارة دبي
•• دبي-وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي قرار 
عمل  تنظيم  ب�شاأن   2017 ل�شنة   2 رق��م  املجل�ص 
املدار�ص اخلا�شة يف اإمارة دبي بهدف تعزيز الإطار 
ا�شرتاتيجية  يواكب  مبا  عملها  لتنظيم  القانوين 
التعليمية  املمار�شات  اأف�شل  ودعم  امل�شتقبلية،  دبي 
واحلوكمة  ال�شفافية  م��ب��ادئ  تطبيق  �شمان  ع��ر 
ذي  تعليم  على  دب��ي  طلبة  ح�شول  م��ن  تعزز  التي 

جودة عالية مبعايري عاملية.
ال�����ش��روط وال�����ش��واب��ط الالزمة  ال��ق��ان��ون  وح����دد 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب���ج���ودة  الرت����ق����اء  مل��وا���ش��ل��ة 
ورب����ط خمرجاتها  ب���دب���ي،  اخل��ا���ش��ة  امل����دار�����ص  يف 
يف  والتقنية  والق��ت�����ش��ادي��ة  املجتمعية  باملتغريات 
واإناطة  ال��ع��امل��ي��ة،  التناف�شية  وم��وؤ���ش��رات  ال��دول��ة 
على  الفعلية  والرقابة  والإ�شراف  التنظيم  عملية 
املدار�ص اخلا�شة يف الإمارة بهيئة املعرفة والتنمية 
الت�شاريح  اإ����ش���دار  �شالحية  ومنحها  ال��ب�����ش��ري��ة، 
الن�شاط  مل���زاول���ة  اخل��ا���ش��ة  ل��ل��م��دار���ص  التعليمية 

التعليمي والرتبوي والرقابة والإ�شراف عليها.
كل من  على  اأحكامه  تطبق  ال��ذي  ال��ق��رار  ويهدف 
ذلك  الإم���ارة، مبا يف  التعليمي يف  الن�شاط  ي��زاول 
م��ن��اط��ق ال��ت��ط��وي��ر اخل��ا���ش��ة، وامل��ن��اط��ق احل���رة مبا 
العملية  تنظيم  اإىل  العاملي،  املايل  دبي  فيها مركز 
ورفع  اخلا�شة،  امل��دار���ص  يف  والرتبوية  التعليمية 
فيها،  التعليمية  البيئة  وحت�شني  التعليم،  ج��ودة 
اإىل  ي��وؤدي  وتوفري نظام تعليمي ذو م�شتوى عايل 
ا�شتخدام الطلبة لإمكانياتهم وقدراتهم على نحو 
العاملي  امل�شتوى  على  للتناف�ص  موؤهلني  يجعلهم 
القرار  يهدف  كما  الوطنية،  الهوية  من  انطالقا 
املدر�شي  التعليم  قطاع  يف  ال�شتثمار  ت�شجيع  اإىل 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  وت��ط��ب��ي��ق  واج���ت���ذاب  اخل���ا����ص، 

العاملية يف هذا املجال.
والتنمية  املعرفة  هيئة  اخت�شا�شات  القرار  وح��دد 
املبدئية  املوافقة  اإ�شدار  ومنها:  دب��ي،  يف  الب�شرية 
اأنه  على  القرار  عرفه  الذي  التعليمي،  والت�شريح 
الوثيقة التي ت�شدرها الهيئة للمالك، التي ي�شرح 
ل��ل��م��در���ش��ة اخل��ا���ش��ة مب���زاول���ة الن�شاط  مب��وج��ب��ه��ا 
التعليمي، كما عرف القرار املدر�شة اخلا�شة باأنها 
تزاول  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة،  غ��ري  التعليمية  امل��ن�����ش��اأة 
الت�شريح  مبوجب  الإم���ارة  يف  التعليمي  الن�شاط 
التعليمي، وت�شمل املدار�ص غري الربحية واملدار�ص 
الن�شاط  مب��زاول��ة  الدبلوما�شية  للبعثات  العائدة 
وال�شوابط  ل��ل�����ش��روط  وف��ق��ا  وذل����ك   ، ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
الهيئة  تخت�ص  كما  ال�شاأن،  هذا  يف  لديها  املعتمدة 
الذي  ال�شخ�ص  اأو  امل�شغل،  اختيار  على  باملوافقة 
ي��خ��ت��اره م��ال��ك امل��در���ش��ة اخل��ا���ش��ة ل��الإ���ش��راف على 
امل��در���ش��ة اخل��ا���ش��ة وت�����ش��غ��ي��ل��ه��ا، ال����ذي ت��ت��وف��ر فيه 
وفقا  الهيئة،  حتددها  التي  وال�شوابط  ال�شروط 
لل�شروط وال�شوابط املعتمدة لديها يف هذا ال�شاأن 

والت�شريعات ال�شارية يف الإمارة.
كما يحق للهيئة وفقا للقرار، املوافقة على تعيني 
اأو تغيري املدير واأع�شاء الكادر التعليمي يف املدر�شة 
اخلا�شة، وكذلك املوافقة على طلب تعديل بيانات 
الت�شريح التعليمي، وحتديد مدى مواءمة املوقع 
الأكادميية  اخلطة  مع  اخلا�شة  للمدر�شة  املقرتح 
املقدمة من املالك واملتطلبات املعتمدة لدى الهيئة 

يف هذا ال�شاأن.
دبي،  يف  الب�شرية  والتنمية  املعرفة  لهيئة  ويجوز 
حتديد ال�شروط وال�شيا�شات والإج��راءات الالزمة 
فيه  ت��راع��ى  نحو  على  التعليمي،  املنهاج  لعتماد 
الر�شوم  واع���ت���م���اد  وال��ع��امل��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
الدرا�شية وتعديلها، وفقا لل�شوابط املعتمدة لديها 

املدر�شي  التقومي  اعتماد  وك��ذل��ك  ال�����ش��اأن،  ه��ذا  يف 
ي��ت��واف��ق م���ع متطلبات  ل��ل��م��دار���ص اخل��ا���ش��ة مب���ا 
ومعادلة  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  التعليمية  امل��ن��اه��ج  وم��ع��اي��ري 
ال�شارية،  للت�شريعات  وف��ق��ا  ال��درا���ش��ي��ة  ال�����ش��ه��ادات 
وت�����ش��دي��ق ه����ذه ال�������ش���ه���ادات وت���ق���اري���ر ال���درج���ات 
واملوا�شفات  املتطلبات  وحتديد  بالطلبة،  اخلا�شة 
ومرافقها،  اخل��ا���ش��ة  امل��در���ش��ة  ملبنى  وال��ت�����ش��ام��ي��م 
وال��ت��ج��ه��ي��زات ال��ت��ي ي��ج��ب ت��وف��ريه��ا ف��ي��ه واإ�شدار 
املوافقات الالزمة بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية 

املعنية.
وخول القرار الهيئة يف منح املوافقة على ت�شجيل 
والإج����راءات  وال�����ش��واب��ط  لل�شروط  وف��ق��ا  الطلبة 
ال�شكاوى  وتلقي  ال�����ش��اأن،  ه��ذا  يف  لديها  املعتمدة 
واتخاذ  فيها،  والتحقيق  اخل��ا���ش��ة  امل��دار���ص  بحق 
ذل��ك فر�ص  ب�شاأنها، مب��ا يف  ال��الزم��ة  الإج�����راءات 
الإجراءات  وات��خ��اذ  املنا�شبة،  والتدابري  اجل���زاءات 
اخلا�شة  امل����دار�����ص  يف  ال��ط��ل��ب��ة  ل���دع���م  ال����الزم����ة 
ال���دول���ة، و���ش��م��ان ح�شولهم  وب��خ��ا���ش��ة م��واط��ن��ي 
ودرا�شة  حتليل  خ��الل  م��ن  املنا�شب،  التعليم  على 

اأو�شاعهم وحتديد احتياجاتهم.
ويحق للهيئة و�شع ال�شروط وال�شوابط واملعايري 
ودمج  ت�شجيل  عملية  ت�شهيل  ل�شمان  ال��الزم��ة 
اخلا�شة  امل���دار����ص  يف  الإع���اق���ة  ذوي  م��ن  ال��ط��ل��ب��ة 
واإتاحة فر�ص ح�شولهم على تعليم عايل اجلودة، 
لل�شروط  وف��ق��ا  �شنويا  اخل��ا���ش��ة  امل��دار���ص  وتقييم 
يف  الهيئة  ل��دى  املعتمدة  والإج����راءات  وال�شوابط 
ه��ذا ال�����ش��اأن، واإن�����ش��اء ق��اع��دة بيانات بكل م��ا يتعلق 
واملراحل  التعليمي،  وك��ادره��ا  اخل��ا���ش��ة  ب��امل��دار���ص 
املعتمد  التعليمي  التي تقدمها، واملنهاج  التعليمية 
ل��ه��ا، وال��ط��ل��ب��ة امل�����ش��ج��ل��ني ل��دي��ه��ا، وك���ذل���ك و�شع 
املتطلبات وال�شوابط واملعايري واملخرجات الالزمة 
لتحقيق تعليم ذو جودة عالية، اإ�شافة اإىل حتديد 
حاجة الإمارة للمدار�ص اخلا�شة واملناهج التعليمية 
وال�شرتاتيجيات  اخل���ط���ط  وو����ش���ع  امل���ط���ل���وب���ة، 
والإج�����راءات ال��الزم��ة يف ه��ذا ال�����ش��اأن، مب��ا يف ذلك 
يف  ال�شتثمار  لت�شهيل  ال��الزم��ة  الإج����راءات  اتخاذ 
بالتن�شيق  اخلا�شة  املدار�ص  وت�شغيل  اإن�شاء  جمال 

مع اجلهات احلكومية املعنية.
ومنح القرار هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي 
�شالحية اعتماد ميثاق ال�شلوك الأخالقي واملهني 
التعليمي،  ال��ك��ادر  واأع�����ش��اء  اخل��ا���ش��ة،  ل��ل��م��دار���ص 
والرقابة والتفتي�ص على املدار�ص اخلا�شة والتحقق 
من التزامها باأحكام هذا القرار والقرارات ال�شادرة 
مبوجبه، و�شروط الت�شريح التعليمي ال�شادر لها، 
واملوافقة  منها،  املخالفني  على  اجل���زاءات  وفر�ص 
الر�شم  املدر�شة اخلا�شة على  اأي خ�شم تقره  على 
والإجراءات  وال�شوابط  لل�شروط  وفقا  املدر�شي، 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�����ش��اأن،  ه��ذا  الهيئة يف  ل��دى  املعتمدة 
تنفيذ  ح�شن  ل�شمان  ال��الزم��ة  التعاميم  اإ���ش��دار 

اأحكام هذا القرار والقرارات ال�شادرة مبوجبه.
التي  املبدئية  املوافقة  وم��دة  �شروط  القرار  وح��دد 
الأولية  املتطلبات  ا�شتكمل  مل��ن  الهيئة  ت�شدرها 
للح�شول على الت�شريح التعليمي، متهيدا للم�شي 
يف اإجراءات اإ�شدار الرخ�شة واأي رخ�ص اأو ت�شاريح 
تكون  املعنية  احلكومية  اجلهات  من  موافقات  اأو 
والبدء  التعليمي،  الت�شريح  على  للح�شول  لزمة 
ويحظر  املدر�شي وجتهيزه،  املبنى  اإن�شاء  اأعمال  يف 
يف  التعليمي  ال��ن�����ش��اط  م���زاول���ة  �شخ�ص  اأي  ع��ل��ى 
الإمارة، اإل بعد احل�شول على الت�شريح التعليمي، 
الذي حدد القرار �شروطه، ومدة �شالحيته، واآلية 

التنازل عنه.
ووفقا للقرار، يحظر على املدر�شة اخلا�شة التوقف 
عن مزاولة الن�شاط التعليمي ب�شكل دائم اأو موؤقت 
خالل ال�شنة الدرا�شية، ويجوز للهيئة املوافقة على 

التعليمي وفقا  الن�شاط  التوقف عن مزاولة  طلب 
التي ي�شدر بتحديدها قرار  وال�شوابط  لل�شروط 
املديرين،  جمل�ص  ورئي�ص  الهيئة  ع��ام  مدير  م��ن 
وع��ل��ى امل��در���ش��ة اخل��ا���ش��ة يف ح���ال ح�����ش��ول��ه��ا على 
م��واف��ق��ة ال��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ت��وق��ف ع��ن م���زاول���ة الن�شاط 
والكادر  الأم��ور  اأولياء  باإخطار  اللتزام  التعليمي، 
التعليمي مبوافقة الهيئة على هذا التوقف كتابيا 
قبل �شنة درا�شية على الأقل، وال�شتمرار مبزاولة 
الدرا�شية  ال�شنة  ن��ه��اي��ة  اإىل  التعليمي  ال��ن�����ش��اط 
الالحقة لل�شنة الدرا�شية التي متت املوافقة فيها 
�شهادات  واإ����ش���دار  ال��ت��وق��ف،  ه��ذا  على  الهيئة  م��ن 
انتقال الطلبة وت�شوية م�شتحقات الكادر التعليمي، 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري م��ق��اع��د درا���ش��ي��ة للطلبة يف 
اإنهاء  اأخ���رى يف الإم����ارة، وك��ذل��ك  م��دار���ص خا�شة 
مزاولة  ع��ن  ال��ت��وق��ف  بطلب  املتعلقة  الإج������راءات 
الت�شريح  اإل��غ��اء  ذل��ك  يف  مب��ا  التعليمي،  الن�شاط 
ظاهر  م��ك��ان  يف  والإع�����الن  وال��رخ�����ش��ة،  التعليمي 
التعليمي  الن�شاط  م��زاول��ة  ع��ن  بالتوقف  داخلها 
خ��الل �شبعة اأي���ام م��ن ت��اري��خ ���ش��دور امل��واف��ق��ة لها 
اأو مبالغ  ر���ش��وم  اأي  ���ش��داد  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ب��ال��ت��وق��ف، 

م�شتحقة عليها ل�شالح اأي جهة حكومية.
املدار�ص اخلا�شة وفقا للقرار اللتزام بعدد  وعلى 
من اللتزامات ومنها: �شروط الت�شريح التعليمي 
الإم��ارة، مبا  ال�شارية يف  والت�شريعات  لها،  ال�شادر 
ال��ق��رار وال��ق��رارات ال�شادرة مبوجبه  يف ذل��ك ه��ذا 
والتنمية  املعرفة  هيئة  ت�شدرها  التي  والتعليمات 
التعليمي،  بالن�شاط  العالقة  ذات  دبي  الب�شرية يف 
ب�شمان  اللتزام  اخلا�شة  املدار�ص  على  يجب  كما 
ت��ق��دم��ه للطلبة،  ال����ذي  ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م  ج����ودة 
والتعليمات  ال����ق����رارات  م���ع  م���واءم���ت���ه  و�����ش����رورة 
ال�������ش���ادرة ع���ن ال��ه��ي��ئ��ة، وال�������ش���روط والإج�������راءات 

املعتمدة من قبل الهيئة لت�شجيل الطلبة.
الكادر  بتطوير  اخلا�شة  املدار�ص  القرار  األ��زم  كما 
التعليمي ب�شكل م�شتمر، مما يعد ت�شجيعا لها على 
تطبيق اأف�شل املمار�شات والتح�شني امل�شتمر لبيئات 
التعلم، على نحو يحقق املزيد من الرتقاء بجودة 
التعليم، اإ�شافة اإىل حظر مزاولة اأي ن�شاط يف مقر 
املدر�شة اخلا�شة غري الن�شاط التعليمي اأو الرامج 

اأو الأن�شطة امل�شرح لها بها من الهيئة.
وا����ش���رتط ال���ق���رار ع���دم ت��غ��ي��ري امل���ال���ك اأو اإدخ����ال 
امل�شوؤول  امل��دي��ر  اأو  امل�شغل  تغيري  اأو  ج��دي��د،  مالك 
بعد احل�شول على  اإل  املدر�شة اخلا�شة،  اإدارة  عن 
موافقة الهيئة امل�شبقة على ذلك، وتقدمي البيانات 
تطلبها  التي  والإح�شائيات  والتقارير  واملعلومات 
الهيئة اأو املخولني من قبلها ب�شورة كاملة ودقيقة 

و�شحيحة.
اأي  اإج���راء  ب��ع��دم  ك��ذل��ك  امل��دار���ص اخلا�شة  وتلتزم 
اأو تغيري على الن�شاط  تعديل يف املنهاج التعليمي، 
اأي  اإج�����راء  اأو  ال��درا���ش��ي��ة،  ال��ر���ش��وم  اأو  التعليمي، 
اأو تغيري على  امل��در���ش��ي،  ال��ر���ش��م  ع��ل��ى  خ�����ش��وم��ات 
ا�شمها اأو عنوانها اأو غري ذلك من البيانات الواردة 
يف الت�شريح التعليمي، اأو اإن�شاء اأي مبان اأو اإ�شافة 
اأي مرافق اإليها، اأو اإلغاء اأي مرفق قائم اأو ا�شتئجار 
اأي مبنى جديد لغايات مزاولة الن�شاط التعليمي، 
قبل احل�شول على موافقة هيئة املعرفة والتنمية 
الب�شرية يف دبي واجلهات احلكومية املعنية امل�شبقة 

على ذلك.
لأي  ال�شماح  اخلا�شة  املدار�ص  على  القرار  وحظر 
�شوؤونها،  يف  بالتدخل  املدير  اأو  امل�شغل  غري  طرف 
وتعيني كادر تعليمي موؤهل تتوفر فيه ال�شرتاطات 
يف  الب�شرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  لدى  املعتمدة 
دبي يف هذا ال�شاأن، كما األزمها بامل�شاواة بني الطلبة 
اأ�شا�ص  امل�شجلني لديها، وعدم التفرقة بينهم على 
اجلن�شية اأو العرق اأو اجلن�ص اأو العقيدة اأو امل�شتوى 

لذوي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات  اأو  الج��ت��م��اع��ي، 
الإعاقة، وقبول ت�شجيل الطلبة من ذوي الإعاقة، 
وال�شوابط  التعليمي  ال��ت�����ش��ري��ح  ل�����ش��روط  وف��ق��ا 
ال�شارية يف هذا  الهيئة والت�شريعات  املعتمدة لدى 

ال�شاأن.
ويجب على املدار�ص اخلا�شة يف دبي انتهاج �شيا�شة 
وحقوق  التعليمي  املنهاج  تخدم  ومعلنة  وا�شحة 
الطالب، وحتافظ على النظام العام والآداب العامة 
عدم  وت�شمن  ال��دول��ة  يف  املجتمع  وتقاليد  وق��ي��م 
ال�شرورية  امل�شتلزمات  وتاأمني  ل��الأدي��ان،  الإ���ش��اءة 
ومعدات  اأج��ه��زة  م��ن  التعليمي  الن�شاط  ملمار�شة 
واأثاث وغري ذلك من امل�شتلزمات التي تقرر الهيئة 
امل�شتلزمات  ذل��ك  يف  مب��ا  فيها،  ت��وف��ريه��ا  ���ش��رورة 
تلتزم  ك��م��ا  الإع���اق���ة،  ذوي  م��ن  بالطلبة  اخل��ا���ش��ة 
املدار�ص اخلا�شة بتاأمني جميع املتطلبات ال�شحية 
والبيئية وم�شتلزمات ال�شالمة داخل مقرها، وفقا 
ملا هو معتمد لدى هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية 
ذلك  يف  مب��ا  املعنية،  احلكومية  واجل��ه��ات  دب��ي  يف 
�شالمة الطعام املقدم لديها، وتنا�شب جن�ص عمال 

النظافة واملراحل ال�شفية مع جن�ص الطلبة.
ومن بني اللتزامات التي يجب اأن تراعيها املدار�ص 
اإن�����ش��اء ال�شجالت  اخل��ا���ش��ة يف دب���ي وف��ق��ا ل��ل��ق��رار، 
والكادر  لديها،  امل�شجلني  الطلبة  ب�شوؤون  اخلا�شة 
للمدة  بها  والحتفاظ  املالية،  وال�شوؤون  التعليمي، 
تلك  واإدخ���ال  ال�شاأن،  ه��ذا  يف  الهيئة  تقررها  التي 
البيانات اخلا�ص بالهيئة،  البيانات يف نظام حفظ 
مزاولة  ع��ن  التوقف  وع��دم  ب���اأول،  اأول  وحتديثها 
موافقة  على  احل�شول  بعد  اإل  التعليمي  الن�شاط 
بال�شروط  والل���ت���زام  ذل���ك،  ع��ل��ى  امل�شبقة  الهيئة 
وامل��ت��ط��ل��ب��ات امل��ح��ددة يف ه���ذه امل��واف��ق��ة، ك��م��ا تلتزم 
املدار�ص اخلا�شة كذلك باإبرام عقد مع ويل الأمر 
الأح���وال،  بح�شب  الجنليزية  اأو  العربية  باللغة 
حتدد مبوجبه كافة احلقوق واللتزامات املتبادلة 
بني طرفيه، على اأن يعتمد هذا العقد من الهيئة، 
بعد  اإل  و���ش��ي��ل��ة  ب����اأي  نف�شها  ع��ن  الإع�����الن  وع����دم 
ذلك،  على  امل�شبقة  الهيئة  موافقة  على  احل�شول 
الهيئة،  من  املعتمد  املدر�شي  بالتقومي  تلتزم  كما 
اأولوية  ال���دول���ة  ال��ط��ل��ب��ة م���ن م��واط��ن��ي  واإع����ط����اء 

الت�شجيل لديها.
ووفقا للقرار تلتزم املدرا�ص اخلا�شة يف دبي بقبول 
ال�����ش��ك��اوى امل��ق��دم��ة م��ن ال��ط��ل��ب��ة واأول���ي���اء الأم����ور 
لهذا  لديها  ت�شكيلها  يتم  ودرا�شتها من قبل جلنة 
ب�شاأنها،  امل��ن��ا���ش��ب��ة  الإج�������راءات  وات���خ���اذ  ال��غ��ر���ص، 
وتطبيق ميثاق ال�شلوك الأخالقي واملهني املعتمد 
من هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي، وتطبيق 
من  املعتمدة  للطلبة  ال�شلوكي  الن�شباط  لئحة 
ال��الزم��ة نحو  ات��خ��اذ الإج�����راءات  الهيئة، وك��ذل��ك 
ل��الن�����ش��م��ام للكادر  امل��واط��ن��ني  ت�����ش��ج��ي��ع وحت��ف��ي��ز 
ال�شارية  للت�شريعات  وفقا  بها،  اخلا�ص  التعليمي 
وما هو معتمد لدى الهيئة يف هذا ال�شاأن، وتزويد 
اأولياء الأمور وفقا للمنهاج التعليمي املطبق لديها 
واأي  اأك��ادمي��ي��ا  ال��ط��ال��ب  ت��ب��ني حت�شيل  ب�����ش��ه��ادات 
واأل  ال�شاأن،  هذا  يف  الهيئة  حتددها  اأخ��رى  بيانات 
تتعار�ص الرامج والأن�شطة املدر�شية التي تقدمها 
برامج  وك��ذل��ك  العامة،  والآداب  ال��ع��ام  النظام  م��ع 
الإر�شاد الطالبي والرعاية ال�شحية والجتماعية 

والنف�شية وغريها من الرامج.
واأل�����زم ال���ق���رار امل���دار����ص اخل��ا���ش��ة يف دب���ي بتوعية 
اأولياء الأمور بكل ما يتعلق بحقوق اأبنائهم الطلبة 
م�شائل  واأي  املعتمد  التعليمي  واملنهاج  وواجباتهم 
واأهداف  ور�شالة  روؤي��ة  وو�شع  عالقة،  ذات  اأخ��رى 
وا�شحة للعمل بها، ورعاية حقوق الطلبة واحلفاظ 
ل�شمان  الالزمة  الإج��راءات  واتخاذ جميع  عليها، 
املعلومات  تكنولوجيا  ا�شتخدام  وكذلك  حمايتها، 

موقع  واإن�شاء  التعليمية،  العملية  يف  وتطبيقاتها 
على  دوري،  ب�شكل  وحتديثه  بها  خا�ص  اإل��ك��رتوين 
التعليمي  باملنهاج  اخلا�شة  البيانات  يت�شمن  اأن 
التطويرية وبيانات  الدرا�شية وخططها  ور�شومها 
بالن�شاط  واأي بيانات ذات عالقة  اإجن��ازات الطلبة 
التعليمي، اإ�شافة اإىل التعاون مع موظفي ومفت�شي 
وعزف  مبهامهم،  ال��ق��ي��ام  م��ن  ومتكينهم  الهيئة، 
ال�شالم الوطني للدولة ورفع علمها دون غريه من 
اأعالم الدول الأخرى، وعدم و�شع �شور اأو لوحات 

ل�شخ�شيات اأو رموز لغري قيادات الدولة.
اخلا�شة  للمدر�شة  يكون  اأن  يجب  للقرار  ووف��ق��ا 
ا�شما مالئما، تراعى فيه كافة الأحكام والإجراءات 
املنظمة حلماية الأ�شماء التجارية وفقا للت�شريعات 
ال�شارية يف الإمارة، واأن يعك�ص هذا ال�شم بو�شوح 
امل���ن���ه���اج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وروؤي��������ة امل���در����ش���ة واأه���داف���ه���ا 
هيئة  م��ن  ال���ش��م  ه��ذا  اعتماد  يتم  واأن  ور�شالتها، 
لل�شروط  وفقا  دب��ي  يف  الب�شرية  والتنمية  املعرفة 
وال�����ش��واب��ط والإج������راءات امل��ع��ت��م��دة ل��دي��ه��ا يف هذا 

ال�شاأن.
املدار�ص  ت��ل��ت��زم  التعليمي،  ب��ال��ك��ادر  يتعلق  وف��ي��م��ا 
اخلا�شة بتعيني كادر تعليمي موؤهل، وفقا لل�شروط 
والإجراءات واملتطلبات املعتمدة لدى هيئة املعرفة 
والتنمية الب�شرية يف دبي، وعدم تعيني اأي ع�شو يف 
الكادر التعليمي قبل احل�شول على موافقة الهيئة 
امل�شبقة على ذلك، وكذلك تزويد الهيئة بن�شخ من 
طلبها،  مت  حال  يف  التعليمي،  كادرها  تعيني  عقود 

اإ�شافة اإىل اإعداد اخلطط ال�شنوية لتطويره.
دبي  يف  الب�شرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  وتعتمد 
املنهاج التعليمي، وفقا لل�شروط وال�شوابط والأدلة 
التعليمي  املنهاج  يعك�ص  اأن  ويجب  لديها،  املعتمدة 
الإماراتية  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ه��وي��ة  وت��ق��دي��را  اه��ت��م��ام��ا 
تلتزم  اأن  يجب  كما  الإ�شالمية،  ال�شريعة  ومبادئ 
لها  املعتمد  التعليمي  باملنهاج  اخل��ا���ش��ة  امل��در���ش��ة 
من الهيئة، ول يجوز لها تعديله اإل بعد احل�شول 
كما يجب  ذل��ك،  على  امل�شبقة  الهيئة  موافقة  على 
غري  منهاجا  تعتمد  ال��ت��ي  اخل��ا���ش��ة  امل��در���ش��ة  على 
منهاجها  ت�شمني  الدولة  يف  العام  التعليم  منهاج 
التعليمي مادة الدرا�شات الإ�شالمية كمادة اإلزامية 
للطلبة امل�شلمني، ومادتي اللغة العربية والدرا�شات 
الطلبة،  جلميع  اإلزاميتني  كمادتني  الجتماعية 
وحتدد الهيئة احلد الأدنى من املتطلبات اخلا�شة 
على  املوافقة  للهيئة  ويجوز  امل���واد،  ه��ذه  بتدري�ص 
منهاج  م��ن  اأك��رث  بتطبيق  اخلا�شة  امل��در���ش��ة  طلب 
ت��ع��ل��ي��م��ي. وع���ل���ى امل���در����ش���ة اخل��ا���ش��ة ال���ت���ي تطبق 
بالتقومي  اللتزام  الدولة،  العام يف  التعليم  منهاج 
امل��در���ش��ي ال�����ش��ادر ع��ن اجل��ه��ة امل��خ��ت�����ش��ة، وتعتمد 
التي  اخلا�شة  للمدر�شة  املدر�شي  التقومي  الهيئة 
العام  التعليم  منهاج  غري  تعليميا  منهاجا  تطبق 
يف الدولة، على اأن يت�شمن هذا التقومي تاريخ بدء 
اإجازات  من  يتخللها  وما  الدرا�شية  ال�شنة  ونهاية 
يف  الطلبة  دوام  وي��ك��ون  ر�شمية،  واإج����ازات  درا�شية 
واحدة  ول��ف��رتة  �شباحيا  اخلا�شة  امل��دار���ص  جميع 
خا�شة  مدر�شة  اأي  ا�شتثناء  للهيئة  ويجوز  فقط، 

من هذا الأمر عند القت�شاء.
الأن�شطة  باعتماد  دبي  املدار�ص اخلا�شة يف  وتلتزم 
والرعاية  الطالبي  والإر���ش��اد  املدر�شية  وال��رام��ج 
من  وغ��ريه��ا  والنف�شية  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�شحية 
الرامج مبا فيها الرامج الال�شفية، التي ترغب 
بتنفيذها خالل ال�شنة الدرا�شية من هيئة املعرفة 
والتنمية الب�شرية يف دبي، ويحظر عليها تنفيذ اأي 
برنامج من غري الرامج امل�شار اإليها دون احل�شول 

على موافقة الهيئة امل�شبقة على ذلك.
اخلا�شة  للمدر�شة  يكون  اأن  يجب  للقرار،  ووفقا 
�شالمة  �شاأن  يف  ومطبقة  ومعلنة  وا�شحة  �شيا�شة 

ال�شيا�شة معتمدة  واأن تكون هذه  وحماية طلبتها، 
على  دب��ي،  يف  الب�شرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  من 
ان ت��ك��ون امل��در���ش��ة اخل��ا���ش��ة م�����ش��وؤول��ة ع��ن �شالمة 
وح��م��اي��ة ال��ط��ل��ب��ة امل��ق��ي��دي��ن ل��دي��ه��ا خ����الل اليوم 
الدرا�شي داخلها، ويف مرافقها وحافالتها، وكذلك 
خ���الل اأي ن�����ش��اط ط��الب��ي ي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا خارج 

املدر�شة اخلا�شة.
ب��ال�����ش��روط واملتطلبات  امل��در���ش��ة اخل��ا���ش��ة  وت��ل��ت��زم 
املعنية  احلكومية  اجلهة  من  املعتمدة  واملوا�شفات 
تتحمل  كما  و�شائقيها،  املدر�شية  احلافالت  ب�شاأن 
املدر�شة امل�شوؤولية كاملة عن خدمة املوا�شالت التي 
ي�شتخدمونها  الذين  و�شالمة  لطلبتها،  تقدمها 
اأي  مع  التعاقد  اخلا�شة  للمدر�شة  ويجوز  منهم، 
وذلك  لطلبتها  امل��وا���ش��الت  خ��دم��ة  ل��ت��وف��ري  ج��ه��ة 
الطلبة  �شالمة  جت��اه  مب�شوؤوليتها  الإخ���الل  دون 

واإي�شالهم من واإىل املدر�شة اخلا�شة.
وتقوم هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي بو�شع 
م��ع��اي��ري ���ش��م��ان اجل����ودة ل���دى امل���دار����ص اخلا�شة، 
اأدائ����ه����ا و���ش��م��ان اجل�����ودة لديها،  ل��ت��ق��ي��ي��م  واآل���ي���ة 
وتخ�شع املدر�شة اخلا�شة للرقابة والتفتي�ص عليها 
من الهيئة يف جميع الأوقات، للتاأكد من التزامها 
مبعايري �شمان اجلودة ومبا هو من�شو�ص عليه يف 
هذا القرار والقرارات ال�شادرة مبوجبه، وللتحقق 
�شواء من حيث  اأدائها وتقييمها  من كفاءة وجودة 
التعليمي،  ال���ك���ادر  اأو  وم��راف��ق��ه،  امل��در���ش��ي  امل��ب��ن��ى 
اأو  والتعليمية،  ال��رتب��وي��ة  العملية  خم��رج��ات  اأو 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة، وغ���ري ذل���ك من 

امل�شائل ذات العالقة بالن�شاط التعليمي.
ت�����ش��ك��ي��ل اللجان  ���ش��ب��ي��ل ذل����ك،  ل��ل��ه��ي��ئ��ة يف  وي���ك���ون 
بني  من  �شواء  ب��اخل��رات،  وال�شتعانة  املتخ�ش�شة 
الهيئة  وت�شدر  خ��ارج��ه��ا،  م��ن  اأو  الهيئة  موظفي 
اخلا�شة،  امل��دار���ص  تقييم  نتائج  عن  دوري��ا  تقريرا 
التي  والكيفية  بالطريقة  نتائجه  تن�شر  اأن  ولها 

تراها منا�شبة.
وت�شتويف الهيئة نظري اإ�شدار املوافقات والت�شريح 
التي تقدمها مبوجب  التعليمي و�شائر اخلدمات 
هذا القرار، الر�شوم املو�شحة يف جداوله املرفقة.. 
كما حدد القرار العقوبات والتدابري الإدارية على 
املخالفني لأحكامه، على اأن يكون ملدير عام هيئة 
املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي ورئي�ص جمل�ص 
التدابري  من  اأي  اتخاذ  يفو�شه  من  اأو  املديرين، 
التالية بحق املدر�شة اخلا�شة املخالفة.. وت�شمل: 
اأ�شهر،  �شتة  على  تزيد  ل  مل��دة  معامالتها  تعليق 
واإيقاف ت�شجيل الطلبة لل�شنة الدرا�شية اجلديدة، 
وتعليق حقها يف التو�شع اأو اإ�شافة مراحل درا�شية 
اإلغاء  ث��م  ال��درا���ش��ي��ة،  ر�شومها  تعديل  اأو  ج��دي��دة 
الرتخي�ص  �شلطة  واإخ��ط��ار  التعليمي،  الت�شريح 

بذلك لإلغاء الرخ�شة.
وعلى كافة املن�شاآت التي تزاول الن�شاط التعليمي 
يف الإمارة وقت العمل باأحكام هذا القرار، توفيق 
اأو�شاعها مبا يتفق واأحكامه خالل مهلة ل تزيد 
ع��ل��ى �شنة واح����دة م��ن ت��اري��خ ال��ع��م��ل ب���ه، ويجوز 
الب�شرية  والتنمية  املعرفة  لهيئة  ال��ع��ام  للمدير 
يف دب����ي مت���دي���د ه����ذه امل��ه��ل��ة مل����دة مم��اث��ل��ة عند 

القت�شاء.
ووفقا للقرار، يحظر على املدار�ص اخلا�شة يف دبي 
جمع اأو قبول الترعات اأو املعونات اأو الهبات من 
اأي �شخ�ص، �شواء من داخل الدولة اأو خارجها، اإل 
امل�شبقة على  املوافقة اخلطية  بعد احل�شول على 
دبي  الب�شرية يف  والتنمية  املعرفة  ذلك من هيئة 

واجلهات احلكومية املعنية يف هذا ال�شاأن.
امل��دى الذي  اإىل  اآخ��ر  اأي ق��رار  اأي ن�ص يف  ويلغى 
ي��ت��ع��ار���ص ف��ي��ه واأح���ك���ام ه���ذا ال���ق���رار، وي��ن�����ش��ر يف 

اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من تاريخ ن�شره.

مركز زعبيل �ل�شحي بدبي يح�شل على �عتماد دويل غري م�شبوق بن�شبة 100 باملائة 

 �مل�شتقبل لالأبحاث �ل�62 عامليا يف قائمة 
�أف�شل مر�كز �لدر��شات �مل�شتقلة

•• اأبوظبي-وام:

حقق مركز امل�شتقبل لالأبحاث والدرا�شات املتقدمة باأبوظبي املرتبة ال� 62 
امل�شتقلة  الدرا�شات  اأف�شل مراكز  العامل يف قائمة  148 مركزا حول  بني 
اأن  84 مركزا من حيث وج��ود برامج ميكن  بالعامل بني   73 ال�  واملرتبة 
بن�شلفانيا  جلامعة  العا�شر  التقرير  بح�شب  ال��ق��رار..  �شنع  عملية  تخدم 

بالوليات املتحدة لت�شنيف مراكز البحوث والدرا�شات بالعامل.
واحدا من  لالأبحاث  امل�شتقبل  التقرير  اأدرج  التوايل..  الثاين على  وللعام 
مراكز الدرا�شات ال� 75 الرئي�شية يف منطقة ال�شرق الأو�شط.. حيث متكن 
جمالت  حتدد  التي  الفرعية  الت�شنيفات  دخ��ول  من  الأوىل  للمرة  املركز 
على  وح�شل  العامل  م�شتوى  على  املختلفة  الدرا�شات  مراكز  متيز  اأو  قوة 
3 ت�شنيفات متميزة لي�شبح املركز العربي وال�شرق اأو�شطي الوحيد الذي 

يدخل هذا الت�شنيف.
العامل من  60 مركزا حول  43 من بني  ال�  املرتبة  املركز يف  اختيار  ومت 
حيث اأف�شل ا�شتخدام لالإنرتنت من جانب مراكز الدرا�شات حمققا تقدما 
على مراكز درا�شات موؤثرة عامليا اإ�شافة لكونه املركز العربي الوحيد الذي 

يدخل هذا الت�شنيف.
ويعد تقرير الت�شنيف ال�شنوي ملراكز البحوث ال�شادر عن برنامج مراكز 
الأمريكية  بن�شلفانيا  التابع ملعهد لودر بجامعة  املدنية  الفكر واملجتمعات 
على  وال��درا���ش��ات  البحوث  مل��راك��ز  ت�شنيفا  ي�شع  ال��ذي  نوعه  م��ن  الوحيد 
البحوث  ملراكز  بن�شلفانيا  جامعة  ت�شنيف  يكت�شب  حيث  العامل  م�شتوى 

الأكرث اأهمية على م�شتوى العامل فيما يتعلق مبراكز الفكر.

مركز م�شريف �ل�شحي بعجمان يطلق حملة للتوعية بال�شرطان
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اأخبـار الإمـارات
••اأبوظبي-الفجر:

الهيئة  رئي�ص   ، الكعبي  الدكتور حممد مطر  �شعادة  قام 
تفقدية  بجولة  والأوق����اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة 
ميدانية على مراكز حتفيظ القراآن الكرمي �شملت مراكز 
التحفيظ يف اأبوظبي ، رافقه خاللها �شعادة حممد عبيد 
املزروعي املدير التنفيذي لل�شوؤون الإ�شالمية يف الهيئة ، 

وعدد من املدراء يف الهيئة .
وقال الكعبي يف اأعقاب زيارته : ا�شتقبلت مراكز حتفيظ 
القراآن الكرمي يف الدولة ،  و على م�شتوى الإمارات كافة 
ما ناف على 45 األف دار�ص ودار�شة هذا العام من خمتلف 
امل�شتويات بدءا من الراعم اإىل اأعلى م�شتويات العمر و 
حفظ القراآن كاماًل ،  ثم ما فوق ذلك ،  و هو م�شتوى 
كاأحدث   ... ال�شند  �شهادة  على  احل�شول  يف  التخ�ش�ص 

  ، الأوق��اف  الإ�شالمية و  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  مبادرات 
مل ت�شبق اإليه يف العامل الإ�شالمي وذلك تنفيذاً لتوجهات 
القيادة الر�شيدة يف تن�شئة الأجيال على العتدال و قيم 
الدين احلنيف و الرتبية الأخالقية التي تعتز باأ�شالتها 
اكت�شاب  اإىل  وتتطلع    ، لقيادتها  ال��ولء  و    ، وطنيتها  و 
القائد  اأراد  ك��م��ا  امل�شتقبل  ل�شناعة  امل��ع��رف��ي��ة  الأدوات 

املوؤ�ش�ص من خمرجات هذه املراكز التخ�ش�شية .
امل��راك��ز بكثافة  اأي�����ش��ا : يقبل الأه����ايل ع��ل��ى ه���ذه  وق���ال 
تخ�ش�شية  مناهج  من  به  متتاز  ملا    ، اأولده���م  لت�شجيل 
و�شعتها الهيئة ،  و ملا توفره من حمفزات تربوية قراآنية 
،  تنمي مهارات الأطفال اللغوية ،  و ت�شقل مواهبهم يف 

تذوق جمال اللغة العربية ،  و �شال�شة نطقها ،  و عذوبة 
الف�شول  واأ���ش��وات مت��الأ  بحناجر  والآي���ات  ال�شور  ترتيل 

والبيوت �شجناً و راحة اإميانية و نف�شية . 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  ت�شهد   : الكعبي  واأ�شاف 
الطبيعي  وم��ن    ، احل��ي��اة  مظاهر  ك��ل  يف  التطور  ت�شارع 
ال��ت��ط��ور فقد قطعت  ه��ذا  التحفيظ  م��راك��ز  ت��واك��ب   اأن 
مراحل متقدمة يف التطوير مبا تناله من الدعم الكبري 
العامة  الهيئة  القيادة الر�شيدة،  فاأن�شاأت  واملتوا�شل من 
لل�شوؤون الإ���ش��الم��ي��ة و الأوق����اف م��راك��ز من��وذج��ي��ة غري 
م�شبوقة يف العامل الإ�شالمي من حيث الأبنية والف�شول 
وو�شائلهم  املحفظني  وك��ف��اءة  املناهج  وج���ودة  الدرا�شية 

التطوير  ن��ح��و  ال��دف��ع  م��ن  امل��زي��د  ولأج����ل   التطبيقية. 
امل�شتمر يف هذه املراكز جتيء هذه اجلولة للوقوف على 
الهيئة يف  التي طرحتها  املبادرات اجلديدة  تفعيل  مدى 
القراآين  ال�شند  اأبرزها مبادرة منح  و من    ، املراكز  هذه 
للحفاظ على م�شتوى الدولة ، والتي بداأت دورتها الأوىل 

التي انتظم فيها 86 حافظاً وحافظة للقراآن كاماًل .
و قد ختم رئي�ص الهيئة جولته باجتماع �شم جميع اإدارات 
الإمارات  يف  الهيئة  ف��روع  م�شتوى  على  الن�شائية  املراكز 
  ، البيت متوحد يف مدينة خليفة  ذل��ك مبركز  و    ، كافة 
اأ�شاد يف م�شتهله باهتمام و دعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ  و 
اهلل  –حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص   ، نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

–واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
، نائب رئي�ص الدولة ، رئي�ص جمل�ص الوزراء ، حاكم دبي ، 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ، ويل عهد 
واأ�شحاب  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  ،نائب  اأبوظبي 
ال�شمو حكام الإمارات ،مبراكز حتفيظ القراآن  ثم تناول 
تفعيل مبادرة يا جبال اأوبي ،  و احت�شان و �شقل مهارات 
املواطنني  للطالب  التالوة  يف  املتميزة  والأ�شوات  الأداء 
لي�شار اإىل تاأهيلهم للعاملية عر دورات تخ�ش�شية ،  ثم 
يتم ال�شتفادة منهم  بدعم امل�شاجد و الإذاعات والتلفزة 

الوطنية بهم .  
وقد دعا الكعبي جميع املحفظني واملحفظات وامل�شرفني 
من  يتطوروا  واأن  ال��ق��راآن  ب��اأخ��الق  يتحلوا  اأن  والإدارات 
ق����دوة يف مت��ك��ن احل��ف��ظ والرتتيل  ل��ي��ك��ون��وا  اأن��ف�����ش��ه��م 

والو�شطية والعتدال .

••  دبي - الفجر

وال��ت��ع��ل��ي��م عن  ال��رتب��ي��ة  اأع��ل��ن��ت وزارة 
اخ���ت���ب���ارات وطنية  م��ن��ظ��وم��ة  اإط�����الق 
قيا�شية الكرتونية حتت م�شمى "اختبار 
 ،"  EmSAT ال��ق��ي��ا���ش��ي   الم�����ارات 
لالختبارات  وطني  م�شروع  اأول  تعد 
امل��ع��ي��اري��ة الإل��ك��رتون��ي��ة امل��ب��ن��ي��ة وفق 
اعتماداً  و�شعها  جرى  وطنية  معايري 
الأوروبية،  املنظومة  موا�شفات  على 
لتكون قادرة على قيا�ص املهارات ب�شكل 
املنهاج لل�شفوف )4-1- م�شتقل عن 

.  )12-10-8-6
ملنظومة  امل��و���ش��وع��ة  ل��ل��خ��ط��ة  ووف���ق���اً 
القيا�شية،  ال���وط���ن���ي���ة  الخ����ت����ب����ارات 
القيا�شي   الم�����ارات  "اختبار  �شيحل 
باللغة  اخل����ا�����ص    "  EmSAT
 cepaشيبا� اختبار  الإجنليزية حمل 
وكذلك  احل���ك���وم���ي���ة،  اجل���ام���ع���ات  يف 
ما  بح�شب  اخلا�شة  للجامعات  ميكن 
الطالب  لقبول  اعتماده  منا�شباً  ت��راه 
ايلت�ص   ال���  اختباري  عن  بدياًل  ليكون 
اللذين   toefl وال���ت���وف���ل   ielts
الثانوية  طلبة  لقبول  متطلباً  يعدان 
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  يف  ال��ع��ام��ة 

اخلا�شة. 
القيا�شي  الم����ارات  اخ��ت��ب��ار  و�شيطبق 
ال���درا����ش���ي  ال����ع����ام  يف   EmSAT
و�شي�شمل   2017-2016 احل���ايل 
ال��ق��ي��ا���ش��ي يف  الم�������ارات  اخ��ت��ب��ار  اأول 
العربية  وال��ل��غ��ة  الإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ل��غ��ة 
ال�شف  لطلبة  والفيزياء  والريا�شيات 
الدار�شني  املواطنني  من  ع�شر  الثاين 
يف املدار�ص احلكومية واخلا�شة بغ�ص 
�شواء  لديها  املطبق  املنهاج  عن  النظر 
وزاري اأو غريه، يف حني �شيطبق اختبار 
الوافدين  للطلبة  القيا�شي  الم���ارات 
واخلا�شة  احل���ك���وم���ي���ة  امل�����دار������ص  يف 
اللغة  يف  ال����وزاري  املنهاج  تطبق  التي 
و���ش��ي��ك��ون اختبار  ف��ق��ط،  الإجن��ل��ي��زي��ة 

باللغة  اخل���ا����ص  ال��ق��ي��ا���ش��ي  الم������ارات 
الإجنليزية لطلبة ال�شف الثاين ع�شر 
الدولة  ج��ام��ع��ات  يف  للقبول  معتمداً 

. cepa بدًل عن اختبار
كما �شيرتك للجامعات حرية العتماد 
م��ن ع��دم��ه ل��ن��ت��ائ��ج اخ��ت��ب��ار الم����ارات 
اللغة  يف   EmSAT ال���ق���ي���ا����ش���ي 
العربية والريا�شيات والفيزياء لطلبة 
ال�����ش��ف ال���ث���اين ع�����ش��ر وف���ق���ا مل���ا ت���راه 
الختبار  تطبيق  �شيتم  كما  منا�شبا، 
ب�شكل جتريبي على جمموعة خمتارة 
الرتبية،  ل���وزارة  التابعة  امل��دار���ص  من 
وال���راب���ع،  الأول،  ال�����ش��ف��وف،  ل��ط��ل��ب��ة 

وال�شاد�ص، والثامن، والعا�شر. 
بجانب اعداد تقرير خا�ص لكل طالب 
بالنتائج التي حت�شل عليها لتكون اأداة 
م�شاعدة للمدر�شة والطالب يف معرفة 
وال�����ش��ع��ف، وحتديد  ال���ق���وة  م���واط���ن 
اأوجه الدعم الأكادميي الذي يحتاجه 

الطالب.
اأكد معايل ح�شني احلمادي، اأن اختبار 
ياأتي   EmSAT القيا�شي  الم��ارات 
ال�شاملة  التطوير  لعملية  ا�شتجابة 
توفري  وب��ه��دف  ال���دول���ة،  يف  للتعليم 
ل�شناع  وح��ا���ش��م��ة  دق��ي��ق��ة  م��ع��ل��وم��ات 
ال����ق����رار وال����ق����ي����ادات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة عن 
الدولة  يف  التعليمية  املنظومة  كامل 
لتح�شني  ال�شرورية  القرارات  لتخاذ 
النظام، ف�شاًل عن  اأن تقنيات القيا�ص 
الرتبوي احلديثة مبا يف ذلك احلا�شب 
املواءمة  بطريقة  يعمل  ال���ذي  الآيل 
بيانات  �شتمكن من تقدمي  واملحاكاة،  

و معلومات مهمة يف هذا املجال.
الرتبية  وزارة  ج���ه���ود  اأن  واأو������ش�����ح 
حالياً  م��ن�����ش��ب��ة  احل��ث��ي��ث��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
لدولة  الوطنية  الأجندة  حتقيق  على 
فيما   ،2021 وروؤي���ت���ه���ا  الإم���������ارات 
التعليمية،  املنظومة  تطوير  يخ�ص 
وحت��ق��ي��ق اأف�����ش��ل م��ع��اي��ري اجل�����ودة يف 
املدر�شة الماراتية، وياأتي هذا التغيري 

مواكباً للم�شتجدات التعليمية و�شمن 
تقييم  نظام  لإي��ج��اد  ال����وزارة  م�شاعي 
املمار�شات  اأف�شل  اإىل  م�شتند  معياري 
العاملية واملعايري الدولية يف ا�شتخدام 
والتقومي  امل��ت��اب��ع��ة  يف  التقييم  ن��ت��ائ��ج 

وحت�شني نوعية التعليم.
وذهب معاليه اإىل اأن النعقاد الدوري 
القيا�شي  الم���ارات  لختبار  واملتقارب 
EmSAT ، �شي�شمن طريقة فّعالة 
املدار�ص،  التقدم يف  ملراجعة م�شتويات 
مّدة  خ��الل  عموماً  التعليم  نظام  ويف 
النتائج  وم���ن خ���الل  م��ع��ي��ن��ة،  زم��ن��ي��ة 
على  وامل���دّر����ش���ون  ال��ط��ل��ب��ة  �شيح�شل 
مواطن  ب�����ش��اأن  بها  م��وث��وق  معلومات 
الدرا�شّية  امل����واّد  يف  اأدائ���ه���م  يف  ال��ق��وة 
التي  اجل��وان��ب  ج��ان��ب  اإىل  املختلفة؛ 
ت�����ش��ت��وج��ب ال��ت��ح�����ش��ني، ع������الوة على  
متكن اأولياء الأمور من متابعة تطور 

اأبنائهم الأكادميي عن كثب.
ث���م���رة جهود  ه���و  امل�������ش���روع  اإن  وق�����ال 
بني  وث��ي��ق  وت��ع��اون  ودوؤوب�����ة  م�شتمرة 
الرتبية  وزارة  وادارات  ق���ط���اع���ات 
والتعليم مع  اإدارة الختبارات الوطنية 
وا�شعة  خرات  نتاج  وكذلك  والدولية 
يف تطبيق اأنواع خمتلفة من تقييمات 
ال��ط��ل��ب��ة، ع���الوة ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة ودعم 
وطنية  تعليمية  موؤ�ش�شات  م��ن  وا���ش��ع 
الرتبوية  بكفاءاتها  �شاهمت  ع��دي��دة 
اختبار  معايري  بلورة  يف  والك��ادمي��ي��ة 

.EmSAT المارات القيا�شي
المارات  اختبار  اأن  معاليه،  واأو���ش��ح 
ينق�شم   EmSAT ال���ق���ي���ا����ش���ي 
وه����ي:  رئ���ي�������ش���ة،  اأق�������ش���ام  ث���الث���ة  اإىل 
اخ���ت���ب���ارات  حت��دي��د امل�����ش��ت��وى لل�شف 
 Baseline(الأ�شا�شي الأول 
اختبارات  عن  عبارة  وهي   ،)Tests
بعد  للتعلم  الطلبة  ا���ش��ت��ع��داد  تقي�ص 
وعند  الط��ف��ال  ريا�ص  مرحلة  انتهاء 
ل�شّناع  وت��وف��ر   ب��امل��در���ش��ة،  التحاقهم 
ال����ق����رار ب���ي���ان���ات دق��ي��ق��ة ح����ول نقطة 

ومعارف  م��ه��ارات  تطوير  يف  ال��ب��داي��ة 
الثاين،  الق�شم   اأما  واأ�شاف:  الطلبة. 
املهارات واملعارف  فهو اختبارات تتبع  
ال��ط��ل��ب��ة ع���ر �شنوات  ال��ت��ي مي��ت��ل��ك��ه��ا 
العربية  ال��ل��غ��ت��ني  يف  ال���ع���ام  ال��ت��ع��ل��ي��م 
والعلوم،  وال��ري��ا���ش��ي��ات  والإجن��ل��ي��زي��ة 
ب��ح��ي��ث ت����زود ال��ب��ي��ان��ات ال��ن��اجت��ة عن 
الختبار مبعلومات عن مدى امتالك 
ال��ط��ل��ب��ة يف ك��اف��ة م���دار����ص الإم������ارات 
ومعارف  مل����ه����ارات  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
للفئات  العاملية  التوقعات  تتما�شى مع 
ال�شفوف  وت�شمل  املختلفة  العمرية 

الرابع وال�شاد�ص والثامن والعا�شر .
واأردف اأن الق�شم الثالث يخت�ص بطلبة 
ال�����ش��ف ال���ث���اين ع�����ش��ر ل��ق��ي��ا���ص مدى 
امل��ه��ارات وامل��ع��ارف يف اللغتني  امتالك 
والريا�شيات  والجن��ل��ي��زي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
وال��ف��ي��زي��اء وال��ك��ي��م��ي��اء والح���ي���اء قبل 
العايل  التعليم  مبوؤ�ش�شات  اللتحاق 
مما ي�شاعد يف اتخاذ  ق��رارات متعلقة 

بقبول الطلبة باجلامعات 
اخ���ت���ب���ار الم������ارات  اأه���م���ي���ة  اأن  وذك�����ر 
يف  ت��ت��م��ث��ل   EmSAT ال���ق���ي���ا����ش���ي 
اأداء  م�������ش���ت���وى  ب���ت���ح���دي���د  امل�������ش���اع���دة 
ال���ط���ل���ب���ة، مم�����ا ����ش���ي�������ش���اع���د  ال����ك����ادر 
حتديد  ع���ل���ى  والداري  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
يتم  كي  حلها  ا�شتع�شاء  قبل  امل�شاكل 
للطلبة،  املنا�شبة  امل�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي 
الأم������ر ال�����ذي ���ش��ي��م��ك��ن ال��ط��ل��ب��ة  من 
املتوافقة  ال�شا�شية  امل��ه��ارات  امتالك 
فالدرا�شات  ال��ع��م��ري��ة،  م��راح��ل��ه��م  م��ع 
الأ�شا�شية  امل��ه��ارات  اأن  توؤكد  الدولية  
يكت�شبها  ال���ت���ي  وال���ع���ددي���ة  ال��ل��غ��وي��ة 
الدرا�شية  ال�����ش��ن��وات  خ���الل  ال��ط��ل��ب��ة 
مل�شتقبلهم  م���وؤ����ش���را  ت��ع��ت��ر  الأوىل 
ت��دارك اخللل  ف��اإذا مل يتم  التعليمي. 
اإتقان املهارات الأ�شا�شية يف املرحلة  يف 
الب��ت��دائ��ي��ة، ف���اإن ذل���ك ق��د ي����وؤدي اإىل 

تعرث الطلبة يف املراحل التالية. 
كذلك  النتائج  �شتعمل  معاليه:  وتابع 

على ربط مدخالت وخمرجات مراحل 
البع�ص:  ببع�شها  ال���ث���الث  ال��ت��ع��ل��ي��م 
العام،  ال��ت��ع��ل��ي��م  امل���ب���ك���رة،  )ال��ط��ف��ول��ة 
التعليم العايل(، وبالتايل القدرة على 
�شد الفجوات يف املهارات التي ميتلكها 
ال��ط��ل��ب��ة. م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت معايل 
ل�شوؤون  دول����ة  وزي����ر  امل��ه��ريي  جميلة 
م�شتهدفات  حتقيق  اإن  العام،  التعليم 
ال��دول��ة وروؤي����ة الم����ارات 2021، يف 
تتطلب  ملحة،  �شرورة  التعليم  قطاع 
اخلروج بنظام تعليمي فعال، وحتقيق 
التعليمية  واملمار�شات  الرامج  اأف�شل 
قطاعي  ب��ني  وتكاملي  �شمويل  ب�شكل 

التعليم العام والعايل.
الرتبية  وزارة  روؤي������ة  اأن  واأ����ش���اف���ت 
التطويرية  وخ���ط���ط���ه���ا  وال���ت���ع���ل���ي���م 
ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع ت��وج��ه��ات ال����دول����ة، لذا 
تت�شق  ج��دي��دة  و���ش��ع منظومة  ارت����اأت 
مع هذه الأهداف وتعد م�شدراً حيوياً 
للتزود باملعلومات التي تقي�ص مهارات 
معيارية  اأ���ش�����ص  وف��ق  املبنية  ال��ط��ال��ب 
ع��امل��ي��ة، وه���و ب��ال��ت��ايل م��ا ���ش��ي��ع��زز من 
الروؤية الوا�شحة �شواء لدى امل�شوؤولني 
العام  التعليم  القطاع  يف  والرتبويني 
لتقييم واقع الطلبة التعليمي، ف�شاًل 
التعليم  ملوؤ�ش�شات  مرجعية  كونها  عن 
ال���ع���ايل ع���ن م�����ش��ت��وى ال��ط��ل��ب��ة، التي 
�شيا�شاتها  بح�شب  الختيار  حرية  لها 
التعليمية من اعتماد هذه النتائج من 
اآلية  اأن وجود  واأك��دت معاليها  عدمه. 
حترزه  ال��ذي  التطور  م�شتوى  تقي�ص 
باأهداف  مدار�شنا ل�شيما فيما يت�شل 
لذا  ملحة،  �شرورة  الوطنية  الأجندة 
واأداة  مثلى  و�شيلة  يعد  الختبار  ف��اإن 
اأهدافها  لتحقيق  للمدار�ص،  م�شاندة 
خا�شة  الوطنية،  ب��الأج��ن��دة  اخلا�شة 
القيا�ص  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  الخ���ت���ب���ار   اأن 
نظريات  يف  مهمة  ركيزة  يعتر  ال��ذي 
العاملية  الخ��ت��ب��ارات  واأف�شل  التقييم 
التي تهدف اإىل قيا�ص م�شتوى الطلبة 

لتح�شني م�شتوياتهم. 
وت���اب���ع���ت: ي��ع��ت��ر اخ���ت���ب���ار الإم�������ارات 
القيا�شي، اأحد الأدوات املهمة امل�شتقبلية 
العلمية ملدراء  املدار�ص يف و�شع خطط 
التكميلية  واخلطط  الذاتي،  التقييم 
الختبارات  ج��م��ي��ع  ب���ني  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
للو�شول اإىل اجلوانب التي حتتاج اإىل 
تطوير، ف�شاًل عن كونها و�شيلة مهمة 
ب��ي��د ال�����وزارة ل��ت��ق��دمي اأ���ش��ك��ال الدعم 
املدر�شني  لتدريب  املطلوبة  وامل�شاعدة 
فيما يتعلق بنقاط التح�شني املطلوبة 

وفق النتائج التي افرزها الختبار. 
ه��ذه اخلطوة  اأن  اإىل  وذك��رت معاليها 
ب��ط��رح ه���ذا الخ��ت��ب��ار ت��اأت��ي يف �شياق 
ومعايري  اأ���ش�����ص  ع��ل��ى  مبنية  ق��ن��اع��ات 
الأنظمة  اأف�����ش��ل  اأن  يف  تتمثل  ع��امل��ي��ة 
بوجود  تتميز  ال��ت��ي  ت��ل��ك  التعليمية 
يقي�ص  ل���الخ���ت���ب���ارات  وط���ن���ي  ن���ظ���ام 
مهارات وم�شتويات الطلبة على اأ�ش�ص 
الرتبويني  وي������زود  ع��امل��ي��ة  م��ع��ي��اري��ة 
و�شع  يف  ت�شاعدهم  �شحيحة  ببيانات 
اخلطط التطويرية التي يحتاج اإليها 
ما  وه���ذا  م�شتوياتهم،  ل��رف��ع  الطلبة 
اخلروج  اإىل  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف  دفعنا 
ب��اخ��ت��ب��ار ع�����ش��ري ي��ت��ن��ا���ش��ب م��ع نظام 
اإليه  ن�شعى  ال����ذي  ال��ط��م��وح  ال��ت��ع��ل��ي��م 
والتناف�شية  التميز  اإىل  اأبناءنا  ليقود 
المارات  اختبار  اأن  واأك���دت  العاملية. 
دوراً  �شيلعب   ،  EmSAT القيا�شي 
حمورياً  يف قيا�ص حت�شن الطلبة عر 
مراحل التعليم العام املختلفة، وهو ما 
�شي�شاهم يف حتقيق التميز والثبات يف 
معاليها  وخل�شت   ، التعليم  م�شتوى 
اإىل اأن وزارة الرتبية لن تدخر جهداً 
النهو�ص  م�����ش��وغ��ات  ت��وف��ري  �شبيل  يف 

ومتكني  ب��ال��دول��ة،  التعليم  ق��ط��اع  يف 
ط��ل��ب��ت��ن��ا، وحت�����ش��ني م��ه��ارات��ه��م ب�شكل 
يت�شق مع اأجندة الدولة، والطموحات 
من�شة  ت��وف��ري  يف  ل��ل��دول��ة  امل�شتقبلية 
لأج����ي����ال م���ه���ي���اأة وم��ت��ع��ل��م��ة يف اإط����ار 
اقت�شاد  جم��ت��م��ع  ن���ح���و  ال���ت���وج���ه���ات 

املعرفة امل�شتدام.
اأك���د م��ع��ايل د. اأح��م��د بالهول  ب����دوره، 
التعليم  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  الفال�شي 
القيا�شي  الم���ارات  اختبار  اأن  العايل، 
EmSAT يعد نقلة نوعية يف عملية 
م�شرياً  الطلبة،  نتائج  وقيا�ص  تقييم 
ترتبط  ج���دي���دة  م��ن��ظ��وم��ة  اأن���ه���ا  اإىل 
ارتباطاً وثيقاً باجلامعات ومبنية على 
مبنهاج  مت�شلة  غ��ري  وطنية  معايري 
اإىل  م��ف��ه��وم��ه��ا  وت�����ش��ت��ن��د يف  حم�����دد 
اأف�شل  بجانب  عاملية  واأ�ش�ص  معايري 
لقيا�ص  اخل�شو�ص  ه��ذا  يف  املمار�شات 

مهارات الطلبة .
ظل  يف  ياأتي  الختبار  هذا  اأن  واأو�شح 
اختبارات  مل��ن��ظ��وم��ة  امل��ا���ش��ة  احل���اج���ة 
ملوؤ�ش�شات  وداعماً  راف��داً  ت�شكل  مثالية 
بنتائج  تزويدها  عر  العايل  التعليم 
معايري  على  املبنية  الخ��ت��ب��ارات  تلك 
على  �شيعمل  م��ا  بالتايل  وه��و  عاملية، 
اإع���ط���اء ����ش���ورة م��ت��ك��ام��ل��ة ع���ن نتائج 
الطلبة يف مواد الريا�شيات والفيزياء 
واللغتني العربية والجنليزية، ويتيح 
يف  القبول  لأغ��را���ص  منها  ال�شتفادة 

التخ�ش�شات اجلامعية.
اللغة  م��ادة  اأن الختبار يف  اإىل  واأ���ش��ار 
اختبار  عن  بدياًل  �شيكون  الجنليزية 
Cepa الذي يعد متطلباً للقبول يف 
اجل��ام��ع��ات، م��وؤك��داً يف ال��وق��ت ذات��ه اأن 
عملية التطوير هذه ت�شب يف م�شلحة 

املنظومة  ويف  خ��ا���ص،  ب�شكل  الطلبة 
الو�شول  بغية  ع��ام  ب�شكل  التعليمية 
عالية،  بجودة  تعليمية  خمرجات  اإىل 
الختبارات  ه��ذه  نتائج  اأن  عن  ف�شاًل 
���ش��ت�����ش��ك��ل م��رج��ع��ي��ة ل�����ش��ن��اع ال���ق���رار 
الرتبوي يف جتويد العملية التعليمية 

وقيا�ص م�شتوى الطلبة الأكادميي.
امل�����ش��ارك��ة يف و���ش��ع اختبار  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

EmSAT
يحظى اختبار الإمارات القيا�شي بدعم 
الأكادميية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
يف ال���دول���ة ح��ي��ث ب�����ادرت ب��ع�����ص تلك 
الأكادميي  ال��دع��م  بتقدمي  املوؤ�ش�شات 
بناء  العامل على  للفريق  واللوج�شتي 
الختبار يف الوزارة .و�شاركت موؤ�ش�شات 
تعليمية عديدة من خالل جلان وطنية 
لو�شع  متخ�ش�شني  اأكادمييني  ت�شم 
القيا�شي  الإم�������ارات  اخ��ت��ب��ار  م��ع��اي��ري 
وزارة  اإىل  فبالإ�شافة   ،  EmSAT
اأبوظبي  جمل�ص  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة 
وجامعة  الم���ارات،  وجامعة  للتعليم، 
خليفة، وجامعة زايد، ومعهد اأبوظبي 
ومركز   ، وامل���ه���ن���ي،  ال��ت��ق��ن��ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
والتنمية  امل���ع���رف���ة  وه��ي��ئ��ة  وامل���ه���ن���ي، 
بوليتيكنك  واأبوظبي  بدبي،  الب�شرية 
التطبيقية،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وم��ع��ه��د   ،

وكليات التقنية العليا.
الرابط اللكرتوين

ملختلف  والتعليم  الرتبية  وزارة  تتيح 
ع��ن��ا���ش��ر امل���ي���دان ال��ت��ع��ل��ي��م��ي الط���الع 
باختبار  املتعلقة  التفا�شيل  كافة  على 
عر   EmSAT القيا�شي  الإم���ارات 

رابط املوقع الإلكرتوين التايل: 
Emsat.moe.gov.ae

•• اأبوظبي-وام:

يف  ال��ع��ل��ي��ا  التوجيهية  ال��ل��ج��ن��ة  ن��اق�����ش��ت 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وؤه��الت - خالل 
 - مبقرها  عقد  ال��ذي  ال�25  اجتماعها 
م�شتجدات امل�شروع التجريبي لرتخي�ص 

املعلمني والقيادة املدر�شية بالدولة.
ويف ت�شريحات لوكالة اأنباء الإمارات وام 
.. اأو�شح �شعادة ثاين اأحمد ثاين املهريي 
مدير عام الهيئة رئي�ص اللجنة اأن تطوير 
والقيادة  امل��ع��ل��م��ني  ت��رخ��ي�����ص  م��ع��اي��ري 
الكفاءة  ل��ل��ت��اأك��د م��ن  ي��ه��دف  امل��در���ش��ي��ة 
املدر�شية  وال��ق��ي��ادة  للمعلمني  امل��ه��ن��ي��ة 
الوظيفية..  م�شتوياتهم  اختالف  على 
اأه����داف روؤية  ال���ذي ين�شجم م��ع  الأم���ر 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة 2021 
الدولية.  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  وي���واك���ب 
املعلمني  ت��رخ��ي�����ص  م�����ش��روع  اإن  وق����ال 
وال���ق���ي���ادة امل��در���ش��ي��ة ي��ه��دف اأي�����ش��ا اإىل 
املعلم وجعل  التعليم ومكانة  رفع جودة 
حتتكم  مهنية  ممار�شة  التدري�ص  مهنة 
مع  يتنا�شب  مبا  و�شوابط  �شروط  اإىل 
وحتقيق  ل��ل��دول��ة  التطويرية  اخل��ط��ط 
2021. واأك��د املهريي اأن اهتمام  روؤي��ة 
ال�شرتاتيجيني  و���ش��رك��ائ��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م وجمل�ص  ال���رتب���ي���ة  ك�������وزارة 
اأبوظبي للتعليم وهيئة املعرفة والتنمية 
الب�شرية يف دبي ومركز اأبوظبي للتعليم 

بو�شع  وال���ت���ق���ن���ي  امل���ه���ن���ي  وال����ت����دري����ب 
والقيادات  املعلمني  ترخي�ص  م��ع��اي��ري 
هو  التعليم  ب���اأن  اإمي��ان��ا  ي��اأت��ي  املدر�شية 
معايري  تبني  واأن  الدولة  نه�شة  اأ�شا�ص 
يف  �شيخدم  للمعلمني  موحدة  ترخي�ص 
والتدريب  التعليم  قطاع  املطاف  نهاية 
الثالثة  م�شاراته  مبختلف  الإم���ارات���ي 
والعايل  العام  والتدريب  التعليم  وه��ي 
معايري  م����ن  حل����زم����ة  وف����ق����ا  وامل���ه���ن���ي 
حتقيق  �شيجعل  فيما  م��وح��دة..  وطنية 
م���ب���داأ ال���ش��ت��دام��ة يف ال��رتخ��ي�����ص من 
مع  التفاعل  على  ق���ادرة  مهنة  التعليم 
وي�شجع  ال�شلة  ذات  العاملية  ال��ت��غ��ريات 
تطوير  اأن  واأو����ش���ح  ال��ت��وط��ني.  عملية 
معايري ترخي�ص املعلمني مت وفق اآليات 
ع��ل��م��ي��ة وم��ن��ه��ج��ي��ة م�����ش��م��ون��ة اجل����ودة 
واأكادمييني  اخت�شا�شيني  ب��ا���ش��ت�����ش��ارة 
بحيث  وال��رتب��وي  التعليمي  القطاع  يف 
اإج����راءات  يف  الآل���ي���ات  ه���ذه  �شت�شتخدم 
يف  املعلمني  وت��اأه��ي��ل  وتقييم  ترخي�ص 
املدار�ص احلكومية واخلا�شة من خالل 
اإخ�����ش��اع��ه��م لخ���ت���ب���ارات م���وح���دة قبل 

احل�شول على رخ�شة املعلم.
وو�شف رخ�شة املعلم باأنها �شهادة جودة 
ع��ل��ى تقدمي  ق����ادر  ���ش��اح��ب��ه��ا  اأن  ت���وؤك���د 
اخلدمة التعليمية داخل الدولة بال�شكل 
العتبار  ب���ع���ني  الأخ�������ذ  م����ع  امل���ط���ل���وب 
املدر�شية  وال���ق���ي���ادة  امل��ع��ل��م  م��وا���ش��ف��ات 

الإم����ارات يف  روؤى  ال��ق��ادرة على حتقيق 
توفري تعليم ذي جودة قائم على الإبداع 
والبتكار.. م�شريا اإىل اأن من �شاأن ثقافة 
التعليم الناجحة متكني الطلبة من اأن 
ومتحفزين  فعالني  متعلمني  ي�شبحوا 
امل�شتمر  بالتعليم  وملتزمني  وم�شتقلني 

مدى احلياة.
الفنية  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  امل��ه��ريي  ون����وه 
املكلفة بو�شع معايري ترخي�ص املعلمني 
وال���ق���ي���ادات امل��در���ش��ي��ة ب���ال���دول���ة قامت 
ملعايري  دولية  معيارية  مراجعة  باإجراء 
امل��ع��ل��م��ني وال���ق���ي���ادة امل��در���ش��ي��ة واأن������واع 
ال��رتخ��ي�����ص يف ع����دة دول  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
خا�شة اأ�شرتاليا وكندا والوليات املتحدة 
الأمريكية واإجنلرتا ونيوزيالندا وذلك 
اخلا�شة  املعلمني  معايري  و�شع  بغر�ص 
ب��دول��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مبا 
يلبي طموحاتها يف اإر�شاء قواعد متينة 
لتطوير الكفاءة لدى املدر�شني وي�شاعد 
الوطنية  الأج��ن��دة  اأه���داف  حتقيق  على 
الأكفاء  املعلمني  اأع���داد  رف��ع  من خ��الل 

والرتقاء مبخرجات التعلم.
واأو�شح اأن جمالت املقارنة فيما يخ�ص 
معايري املعلمني والقيادة املدر�شية متثل 
التدري�ص  مبهنة  املتعلقة  اجلوانب  اأهم 
لطرائق  امل����ع����ريف  اجل����ان����ب  وت��ت�����ش��م��ن 
تطبيق  يف  امل��ه��اري  واجل��ان��ب  التدري�ص 
التقييم  واأ�شاليب  الرتبوية  النظريات 

ال�����ذات�����ي وت���ق���ي���ي���م ال���ط���ل���ب���ة واجل����ان����ب 
واأخريا  القيم  على  واحلفاظ  ال�شلوكي 
م���ع ج��م��ي��ع مكونات  ال��ت��وا���ش��ل  ج���ان���ب 

العملية التعليمية التعلمية.
اإىل  خل�شت  املعيارية  املقارنة  اإن  وق��ال 
و���ش��ع ت�����ش��ور وا����ش���ح مل��ك��ون��ات معايري 
املعلمني والقيادة املدر�شية والتي ت�شمل 
م��ع��ظ��م اجل���وان���ب ال��ت��ي ت��وؤ���ش�����ص لرفع 

كفاءة املدر�ص.
املقارنة..  ل��ه��ذه  ون��ت��ي��ج��ة  اأن����ه  واأو����ش���ح 
ملعايري  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال�����ش��ي��غ��ة  و����ش���ع  مت 
الدولة  يف  املدر�شية  وال��ق��ي��ادة  املعلمني 
بالن�شبة  معايري   4 اأه���م  ت�شمل  وال��ت��ي 
املهني  ال���������ش����ل����وك  وه�������ي  ل���ل���م���ع���ل���م���ني 
واملمار�شات  واملهن  واملعرفة  والأخالقي 
بالن�شبة  اأم��ا  املهني..  والتطوير  املهنية 
املهنية  القيادة  فهي  املدر�شية  للقيادات 
ال�شرتاتيجية  وال��ق��ي��ادة  والأخ��الق��ي��ة 

والقيادة الرتبوية والقيادة الت�شغيلية.
واأكد �شعادة املهريي اأن م�شروع ترخي�ص 
ال��ت��غ��ل��ب على  ���ش��ي�����ش��اه��م يف  امل��ع��ل��م��ني 
العديد من املعوقات املتعلقة بالرتكيبة 
ال�����ش��ك��ان��ي��ة وال���ت���ي ت�����ش��م��ل ع���دة جوانب 
والقت�شادية..  الج��ت��م��اع��ي��ة  خ��ا���ش��ة 
الناحية  م��ن   - امل�����ش��روع  �شيعمل  ح��ي��ث 
املواطنني  ت�شجيع  على   - الجتماعية 
على اللتحاق مبهنة التعليم بجعل هذه 
املهنة حتظى مبكانة اجتماعية مرموقة 

اآف��اق عدة  مقارنة باملهن الأخ��رى وفتح 
فيما يتعلق بامل�شتقبل والتدرج الوظيفي 

للمعلم املواطن يف املجتمع.
وق���ال ك��م��ا ���ش��ريف��ع امل�����ش��روع م��ن مكانة 
املعلم مهنيا ويعيد �شورته اإىل مكانتها 
الطبيعية وتغيري تلك ال�شورة النمطية 
والتي  امل��ج��ت��م��ع  امل���وج���ودة يف  ال�����ش��ل��ب��ي��ة 
الأ�شر  ت�����ش��ج��ي��ع  ع���دم  اإىل  ع����ادة  ت�����وؤدي 
مبهنة  اللتحاق  على  لأبنائها  املواطنة 
املعلم  التعليم ويعمل حتما على تكرمي 
الريادي  ودوره  ب��اإجن��ازات��ه  والع����رتاف 
يف املجتمع وخا�شة مبا يتعلق بالرتقاء 

بجودة التعليم .
القت�شادية..  ل��ل��ن��اح��ي��ة  بالن�شبة  اأم����ا 
فاأو�شح اأن امل�شروع �شيعمل على تخطي 
املتعلقة  ك��ت��ل��ك  امل���ع���وق���ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
برواتب  مقارنة  املعلمني  روات��ب  بتدين 
املهن الأخرى كون الرتخي�ص مت و�شعه 
ا�شتنادا اإىل معايري مهنية عاملية �شتعمل 
حتما على رفع الكفاءة املهنية للمعلم يف 
التناف�شية  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ال��دول��ة 
من  الرفع  على  وامل��دار���ص  املعلمني  بني 
جودة التعليم عن طريق ا�شتقطاب ذوي 
ماديا..  وت�شجيعهم  العالية  ال��ك��ف��اءات 
حيث �شيتمكن املعلمون - نتيجة لذلك - 
من توفري حياة كرمية اأف�شل لأ�شرهم 
الرتكيز  ع��ل��ى  ي�شاعدهم  ال���ذي  الأم����ر 

ب�شكل اأكر على مهنتم وتطويرها.

ترخي�ص  م�شروع  اأن  اإىل  املهريي  ون��وه 
اجلهات  جلميع  حافزا  �شيكون  املعلمني 
املنظمة للتعليم العام يف الدولة لتحقيق 
اأهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 
بالرتقاء  وامل��رت��ب��ط��ة  امل��ت��ح��دة  العربية 
قيا�ص  خ��الل  من  العام  التعليم  بجودة 
م��وؤ���ش��رات م���دى ال��ت��ق��دم ال����ذي حترزه 
وتطلعات  اأه�����داف  امل���دار����ص يف حت��ق��ي��ق 
روؤية الإمارات 2021 وحتديد م�شتوى 
اكت�شبوها  ال���ت���ي  وامل�����ع�����ارف  امل�����ه�����ارات 
اإجراءها  مت  التي  الدولية  والختبارات 
وهي اختبارات درا�شة الجتاهات العاملية 
 TIMSS وال���ع���ل���وم  ال��ري��ا���ش��ي��ات  يف 
وال��ت��ي ت��خ��ت��ر الجت���اه���ات ال��دول��ي��ة يف 
العلوم والريا�شيات.. اإ�شافة لختبارات 
الطلبة  ل��ت��ق��ي��ي��م  ال�������دويل  ال���رن���ام���ج 

فيما  ال��ط��ل��ب��ة  ي��ق��ي��م  وال����ذي   PISA
والريا�شيات  للعلوم  ب��اإج��ادت��ه��م  يتعلق 

ومهارات القراءة وحل امل�شكالت.
ترخي�ص  نظام  تنفيذ  خطة  اأن  واأ�شاف 
�شت�شمل  املدر�شية  وال��ق��ي��ادات  املعلمني 
واأ�شلوبا  للرتخي�ص  م��ت��ع��ددة  م��داخ��ل 
ت��ت��ك��ون من  ال��ن��ظ��ام  لتطبيق  ت��دري��ج��ي��ا 
باملعلمني  خ���ا����ص  وه����و  الأول  امل���دخ���ل 
املتدربني اجلدد وميكن ترخي�شهم بعد 
اأويل..  تدريب  اأو  تعليم  على  ح�شولهم 
للمعلمني  وهو  الثاين  للمدخل  اإ�شافة 
ال����ذي����ن ل���دي���ه���م اأدل�������ة ع���ل���ى م���وؤه���الت 
ترخي�شهم  ومي���ك���ن  ���ش��اب��ق��ة  وخ������رات 
التقييم والعرتاف  اإجراء عمليات  بعد 

بخرات التعلم ال�شابقة اخلا�شة بهم.
يخت�ص  اأن��ه  فاأو�شح  الثالث  املدخل  اأم��ا 

باملعلمني الذين ميتلكون رخ�شة دولية 
وميكن ترخي�شهم بعد القيام باإجراءات 
امل��ع��ادل��ة ل��ل��رتاخ��ي�����ص ال���دول���ي���ة.. فيما 
الذين  باملعلمني  الرابع  املدخل  يخت�ص 
ل ميتلكون اأدلة على وجود خرة �شابقة 
ترخي�شهم  اجل��دد وميكن  للمعلمني  اأو 

بعد اإعداد ملفات الأدلة اخلا�شة بهم.
ب�شورة  النظام  تطبيق  �شيتم  اإن��ه  وق��ال 
املبا�شر  التوا�شل  خ��الل  م��ن  تدريجية 
مع املعلمني واملدار�ص لتقدمي التف�شري 
ال��وا���ش��ح مل��ع��اي��ري ال��رتخ��ي�����ص وم���ن ثم 
للرتخي�ص  جت���ري���ب���ي  ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق 
الرتاخي�ص  م��ع��ادل��ة  اإج�����راءات  ي�شتمل 
اأخ����رى  ل��ل��م��ع��ل��م��ني م���ن دول  ال���دول���ي���ة 
الختبار  واإج��������راء  ال���وط���ن���ي  ب��ال��ن��ظ��ام 

النظري اخلا�ص بطرائق التدري�ص.

اختبار الإمارات القيا�صي EmSAT يحل بدياًل عن cepa يف اجلامعات

قيا�شية  وطنية  �ختبار�ت  منظومة  "�لرتبية" تطلق 
مل�شتوى مهار�ت �لطلبة

مناق�شة م�شتجد�ت �مل�شروع �لتجريبي لرتخي�س �ملعلمني و�لقيادة �ملدر�شية بالدولة

بلدية �حلمرية ت�شتنفر جهودها لإز�لة �لرمال و�لأ�شجار
 �لتي تاأثرت بها �لطرق خالل �لأجو�ء غري �مل�شتقرة

•• ال�صارقة –الفجر:

ا����ش���ت���ن���ف���رت ب���ل���دي���ة احل����م����ري����ة خ���الل 
من  جهودها  كافة  املا�شيني  اليومني 
املختلفة  واأق�����ش��ام��ه��ا  اإدارات����ه����ا  خ���الل 
ملتابعة  ال�شاعة  م��دار  على  عملت  التي 
التغريات املناخية غري امل�شتقرة خ�شية 
ال�شرار التي قد تلحق نتيجة الرياح 
ف����رق بلدية  ك��اف��ة  . وع��م��ل��ت  ال��ق��وي��ة 
احلمرية التي تناوبت باإ�شراف مبارك 
را�شد ال�شام�شي مدير بلدية احلمرية 

ال�شتجابة  ع��ل��ى  امل��خ��ت�����ش��ة  واجل���ه���ات 
جراء  نتجت  التي  للتاأثريات  العاجلة 
الغري م�شتقره حيث  ظ��روف الج��واء 
تفاعل ق�شم الزراعة يف بلدية احلمرية 
�شريع  ب�شكل  بيئة  �شركة  مع  بالتعاون 
���ش��ق��ط��ت نتيجة  ال���ت���ي  م���ع ال����ش���ج���ار 
بازالتها  قامت  حيث  ال�شديده  للرياح 
بال�شافة اىل تنظيف الطرق الداخلية 
الرمال  م���ن  امل��دي��ن��ة  يف  واخل���ارج���ي���ة 

للحفاظ على امن و�شالمة الطرق.
العامه  اخل�����دم�����ات  ق�������ش���م  وجت��������اوب 

ب���ال���ب���ل���دي���ة وق�������ام ب�����ازال�����ة ال���ل���وح���ات 
ال��ت��ي �شقطت  الر����ش���ادي���ة وال��دع��ائ��ي��ة 
املرور  ح��رك��ة  وتعطيل  لإع��اق��ة  جتنبا 

يف املدينة.
اجلانحه  ال�����ش��ف��ن  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ومت 
ب�����ش��ب��ب ����ش���وء الأح���������وال اجل����وي����ة مع 
اجلهات املخت�شة و بادر فريق الرقابة 
وال�شحة ببلدية احلمرية باأخذ عينات 
بيئي  تلوث  اأي  عن  حت�شبا  البحر  من 
ي��ط��راأ وم��ب��دئ��ي��ا ل ي��وج��د اث���ر  تلوث 
ال�شام�شي  را�شد  مبارك  واأ�شار  يذكر. 

من  البلدية  ك���وادر  اأن  البلدية  مدير 
على  كانوا  والأق�شام  الإدارات  خمتلف 
توزيع  مت  اأن  ب��ع��د  واح�����د  رج����ل  ق��ل��ب 
العمل من خ��الل حتريك فريق  ف��رق 
واملعدات  الل���ي���ات  وج��م��ي��ع  ال���ط���وارئ 
بفعالية  امل�����ش��اك��ل  وح���ل  للعمل  وذل���ك 
ال�شكاوى  م����ع  وال���ت���ع���ام���ل  و����ش���رع���ه 
ال������وارده م���ن امل��واط��ن��ني م��و���ش��ح��ا اأن 
بلدية احلمرية كانت قد اأعدت م�شبقا 
للتعامل  اأق�شامها  واأه��ل��ت  جاهزيتها 
متوقعة  كانت  التي  احل���الت  تلك  م��ع 

بحيث قامت البلدية بدورها يف خدمة 
منطقة احلمرية.

واأ�شار ال�شام�شي اإىل اأن بلدية احلمرية 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ووف����ق روؤي�����ة ���ش��اح��ب 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
حاكم  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�شو 
ال�����ش��ارق��ة _ ح��ف��ظ��ه اهلل ورع������اه _ 
و���ش��ع��ت ه��دف��ه��ا وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف 
احل��ف��اظ على الن�����ش��ان وامل��ك��ان لذلك 
عمدت على اأن تظل كافة الأجواء اأمنه 
�شواء لقاطني احلمرية اأو الرواد اإليها  

حفاظاً على �شالمة النا�ص.
قام  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  ال�شام�شي   وا���ش��اد 
الإق�شام  ج��م��ي��ع  م���ن  ب��ل��دي��ة  م��وظ��ف��ي 
لإبراز  واملخت�شة   املتعاونة  وباجلهات 
وت�شافر  باأبهى حله  منطقة احلمرية 

اجلهود منعا حلدوث اأية طوارئ .

مر�كز حتفيظ �لقر�آن يف �لدولة ,  مناذج ريادية يف تخ�ش�شها

معايل جميلة املهريي معايل اأحمد بالهولمعايل ح�شني اإبراهيم احلمادي
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العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   
 اخطار دفع بالن�سر

يف الق�سية التنفيذية رقم 2016/1137 
اىل املحكوم عليه: علي ح�شن علي ح�شن املن�شوري ، اجلن�شية: الإمارات ، العنوان : الإمارات راأ�ص 

اخليمة - 4856-6  الهاتف املتحرك : 9710504900271+ 
بتاريخ 2016/10/17 يف  ا�شدرت بحقك حكما  را�ص اخليمة قد  بان حمكمة  ليكن معلوما لديك 
�شامال  دره��م   470810.00 وق��دره  مبلغ  بدفع  بالزامك    ، امل��دين  ال�شتئناف   )2016/394( ق�شية 

الر�شوم وامل�شاريف 
ل�شالح : حممود �شامل وفائى اجلن�شية :�شوريا ، العنوان : الإمارات راأ�ص اخليمة بالقرب من بقالة 

ا�شمرا املعريي�ص - راأ�ص اخليمة : الهاتف املتحرك : 9710566060134+     
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله 

مالحظات : مت احت�شاب الفائدة القانونية حتى تاريخ التنفيذ 2016/11/8 
فموجب ه��ذا ان��ت مكلف بتنفيذ م��ا ج��اء اع��اله خ��الل م��دة 15 ي��وم م��ن ت��اري��خ ال��ي��وم ال��ت��ايل ويف 
حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم،  

والر�شوم املرتتبة عليك
 رئي�س ق�سم التنفيذ

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   
تبليغ حكم بالن�سر

يف الدعوى 2016/1978 مدين )جزئي ( 
اىل املحكوم عليه : �شركة جنم اخللج لتجارة املواد  الغذائية ذ م م / الرميلة �شارع 57 من 

�شارع 44 من �شارع ال�شيخ را�شد بن حميد قرب م�شجد عبد الرحمن الكمايل 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2017/1/11م  

قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�شالح : �شر كة �شيام  التجارية - ذ م م - بالتايل : حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليها   
الوىل ان توؤدي للمدعية مبلغ 275041.20 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
املطالبة احلا�شل يف 2016 وحتى متام ال�شداد والزمتها الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة 

درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما قابال لالإ�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لإ�شتالمك هذا التبليغ 

حرر بتاريخ : 2017/1/24 
مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

          مذكرة اإعادة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       

يف الق�سية رقم 2016/2559 جتاري كلي           
اىل اخل�شم املدخل : �شركة الريموك    ملقاولت البناء - ذ م م 

حيث ان املدعي : عبد اهلل علي من�شور احلو�شني 
قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها اعاله لدى هذا املحكمة ، ويطالب فيها بالطلبات 
الواردة تف�شيال يف لئحة الدعوى والدخال ، بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
لذلك يقت�شي ح�شورك امام هذه  املحكمة )الدائرة الكلية الثانية - القاعة 139( يف 
متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم 2017/2/15 ، وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديكم من بيانات،  ويف حال تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم 

يف الوقت املحدد و�شيتم اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم
قلم الكتاب 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

          اإعالن حكم  بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

  2015/4324 جتاري )جزئي(            
املرفوعة من املدعي / الل�شرتايندا ا�شرتي�ص ذ م م 

�شد املدعي عليها / جا�شكو انرتنا�شونال �ص م ح 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : 

بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره �شتة واربعني الفا واربعمائة درهم 
، والفائدة بواقع 3% من تاريخ قيد �شحيفة الدعوى وحتى متام ال�شداد ، على ال تزيد 
الفائدة على ا�شل املبلغ املق�شي به مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف والف درهم مقابل 

اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية

قلم الكتاب 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   
انذار عديل بالن�سر

 رقم 2017/689   
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع 

املنذر اليه : هبه على احلاج - اجلن�شية : لبنان 
فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم وقدره 27625.76 
درهم �شبعة وع�شرون الفا و�شتمائة وخم�شة وع�شرون درهما و�شتة و�شبعون فل�شا( 
كما يف تاريخ 2017/1/3 حتت طائلة اتخاذ الجراءات لبيع ال�شيارة املرهونة من 
نوع كيا �شبورجت - رقم اللوحة j - 34008 - جهة الرتخي�ص دبي - خ�شو�شي - 
اللون ازرق - �شنة ال�شنع 2014  بعد انق�شاء )7( يوم من تاريخ ن�شر هذا الخطار 

�شندا لن�ص املادة 172  من قانون املعامالت التجارية. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده      

فى الدعوى رقم 2016/85 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: البنك العربي - �ص م ع   - عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - بناية اعمار �شكوير رقم -2 الطابق ال�شاد�ص 
- وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�شت�شارات القانونية  - ال�شارقة - �شارع كورني�ص اخلان - برج الهند - مقابل قناة 

الق�شباء - مكتب 1114
املنفذ �شده : عبد اجلليل جواد بجاري  -  عنوانه :  اإمارة دبي - مر�شى دبي - مبنى دبي مارينا هوتيل - �شقة رقم 2213 

- ار�ص رقم 217 - رقم البلدية 479 - 392 - املبنى رقم 1 - الطابق 22 
�شيجرى  اقت�شى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2017/2/22 املوافق  الربعاء   يوم  انه يف 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
قبل اجلل�شة  م��ن م�شتندات  ي���رره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  اع��رتا���ص على  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل  امل��زاي��دة  دخ���ول 
الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة 
ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�ص : 217 - رقم 
املبنى : -1 ا�شم املبنى :   دبي مارينا مول هوتيل - رقم العقار 2213  - رقم الطابق : -22 امل�شاحة : 879.95 قدم 

مربع - القيمة الكلية : 1760777 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده      
فى الدعوى رقم 2016/75 تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ:بنك اخلليج الول   - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �شارع ابوبكر ال�شديق 
املنفذ �شده : ريتي جني دهار - واآخرون   - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - �شارع الحتاد - برج ماف -1 الطابق 

والإعالن  للدعاية  جلف   بان  بات�ص  موؤ�ش�شة   - �شنرت  �شيتي  ديرة  مقابل   -  6
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/2/22 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة :الثنية اخلام�شة - رقم 
 : ال��وح��دة  رق��م   -1 �شور  : ليك  املبنى  ا�شم   1- : املبنى   رق��م   - م��رت مربع   138.95  : امل�شاحة   -  901  : الر����ص 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   1495643  : الكلية  القيمة   -  1805
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2016/1398 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ:بنك نور ال�شالمي  - �ص م ع - �شركة م�شاهمة عامة 
عنوانه : اإمارة دبي - املبنى رقم -1 جممع اعمار - منطقة برج خليفة  

املنفذ �شده : عثمان عبد الرحمن حممد �شريف �شلطان العلماء واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - اجلمريا  الثانية - هاتف - 04/3449377  - 050/6520770 - بالر�شاد 

احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/2/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : حمل - املنطقة 
: الثنية الثالثة : رقم الر�ص : -35 رقم املبنى : -2 ا�شم املبنى : الظفرة 2 - رقم الوحدة : G06 - امل�شاحة 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   )1120844( ب����  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   69.42
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده      
فى الدعوى رقم 2016/75 تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ:بنك اخلليج الول - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �شارع ابوبكر ال�شديق 
املنفذ �شده : اندرونيل دهار عا�شي�ص كومار دهار  - واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - �شارع الحتاد - 

برج ماف -1 الطابق 6 - مقابل ديرة �شيتي �شنرت - موؤ�ش�شة بات�ص بان جلف  للدعاية والإعالن 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/2/22 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الثمن الأ�شا�شي  %20 من  ايداع تاأمني ل يقل عن  ال�شراء  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة :الثنية اخلام�شة - رقم 
 : ال��وح��دة  رق��م   -1 �شور  ليك   : املبنى  ا�شم   1-  : املبنى  رق��م   - م��رت مربع   138.95  : امل�شاحة   -  901  : الر����ص 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   1495643  : الكلية  القيمة   -  1805
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2016/75 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ:بنك اخلليج الول   - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �شارع ابوبكر ال�شديق 

املنفذ �شده : ريتي جني دهار - واآخرون   - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - �شارع الحتاد - برج ماف -1 الطابق 
والإعالن  للدعاية  جلف   بان  بات�ص  موؤ�ش�شة   - �شنرت  �شيتي  ديرة  مقابل   -  6

انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/2/22 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة :الثنية اخلام�شة - رقم 
 : ال��وح��دة  رق��م   -1 �شور  : ليك  املبنى  ا�شم   1- : املبنى   رق��م   - م��رت مربع   138.95  : امل�شاحة   -  901  : الر����ص 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   1495643  : الكلية  القيمة   -  1805
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2016/75 تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ:بنك اخلليج الول - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �شارع ابوبكر ال�شديق 
املنفذ �شده : اندرونيل دهار عا�شي�ص كومار دهار  - واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - �شارع الحتاد - 

برج ماف -1 الطابق 6 - مقابل ديرة �شيتي �شنرت - موؤ�ش�شة بات�ص بان جلف  للدعاية والإعالن 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/2/22 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الثمن الأ�شا�شي  %20 من  ايداع تاأمني ل يقل عن  ال�شراء  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة :الثنية اخلام�شة - رقم 
 : ال��وح��دة  رق��م   -1 �شور  ليك   : املبنى  ا�شم   1-  : املبنى  رق��م   - م��رت مربع   138.95  : امل�شاحة   -  901  : الر����ص 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   1495643  : الكلية  القيمة   -  1805
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1917  احوال نف�س م�سلمني                 

ان  اىل املدعي عليه / 1-خالد زي��اد �شالح زيد الكيالين  جمهول حمل القامة مبا 
الكعبي    نا�شر من�شور حمد  : عبداهلل  ابو�شكران وميثله  نايف ح�شني  بثينة  املدعي/ 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  دعوى طالق لل�شرر وال�شقاق واملطالبة مبوؤخر 
واجرة  وزي���اد  رزان  لل�شغريين  ونفقة  �شابقة  زوج��ي��ة  ونفقة  املتعة  ونفقة  ال�����ش��داق 
   . للمح�شورنني  خادمة  واج��رة  درا�شية  ور���ش��وم   ، احل�شانة  م�شكن  واج��رة  احل�شانة 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق  2017/2/6   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة  رقم )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 الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/949  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�شيدين مار�شال اجنيلو روبريت �شرييل ليمو�ص ليمو�ص  2- حممد 
علي حممد عبداهلل جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ جيم�ص �شتيوارت فليمينج 
وميثله : احمد حممد جعفر حممد الزعابي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم مت�شامنني ومت�شاميم ب�شداد مبلغ وقدره )152.774 دولر امريكي 
او ما يعادله 560680 بالدرهم الإماراتي بال�شافة اىل الفائدة القانونية 12% من تاريخ 
ت�شجيل الدعوى حتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة(.  وحددت لها 
Ch2.E.22 لذا  جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/2/8  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1831 ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-درميا�شكيب للحفالت  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف /اي تي بي منطقة حرة - ذ م م وميثله : يو�شف حممد ح�شن 
حممد البحر   قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2016/1551 
جتاري جزئي بتاريخ 2016/12/6 وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 
2017/2/13   ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/220 ا�ستئناف مدين    

م م  جمهول حمل  ذ   - للنقليات  الفار�ص  امل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة  اىل 
حممد  يو�شف   : وميثله  فريما  براكا�ص  /اوم  امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
ح�شن حممد البحر  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم :  
2015/399 مدين كلي بتاريخ 2015/8/11 وحددت لها جل�شه يوم  الحد  
 ch2.D.17 املوافق 2017/03/12  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/323 ا�ستئناف تظلم جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-منوج كومار را جمي داكان  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /ثاين مطر حممد �شيف بن حميدان الفال�شي وميثله  : 
احمد عي�شى حممد عي�شى   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
رقم : 2016/469 تظلم جتاري بتاريخ 2016/11/27 وحددت لها جل�شه 
بالقاعة رقم  ال�شاعة 17.30 م�شاء    امل��واف��ق 2017/3/8    الرب��ع��اء   ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/3385 تنفيذ جتاري
ان  املنفذ ���ش��ده/1- حيات اهلل بن نعمت اهلل  جمهول حمل الق��ام��ة مبا  اىل 
ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ارك��ل��ي��ز ب��ن��ك ������ص.م.ع ومي��ث��ل��ه:ع�����ش��ام ع��ب��دالم��ري حمادي 
الفا�شلي التميمي   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2224580.35( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة 
رق�����م:2015/339 جت��اري يف  التحفظي  اج���راءات احلجز  املحكمة   2- ب�شحة 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  احلكم  بهذا  دي��ن  من  ثبت  ما  ح��دود 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/27  بيع عقار مرهون   

مو�شوع الق�شية:بيع عقار مرهون.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري �ص.م.ع

املطلوب اعالنه:املنفذ �شده:1- ح�شني حممد م�شلح نيا 2- فاطمة علي حممد د�شت اويز
جمهويل حمل القامة

مو�شوع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن حق منفعة - املنطقة:جممع 
دبي لال�شتثمار الول - رقم الر���ص:357 - رقم املبنى:110 - امل�شاحة:778.57 مرت مربع 

وفاء للمبلغ املطالب به )4.550.000( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1048  ا�ستئناف جتاري    

اك�شيلين�ص لك�شري لتاجري  باتيل 2-  باتيل اكر  امل�شتاأنف �شده/ 1- فراز  اىل 
�ص.ذ.م.م/انف�شتيك  ال�شيارات  لتاجري  ف��الج  �شاكريد   -3 ����ص.ذ.م.م  ال�شيارات 
امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  )�شابقا(   الفخمة  ال�شيارات  لتاأجري 
/ ���ش��رك��ة ت��راف��اجل��ار امل���ح���دودة ومي��ث��ل��ه:ح�����ش��ني ع��ل��ي ح�شن ع��ل��ي ال��ب��ن��اي  قد 
ب��ال��دع��وى رق���م 2016/420 جت���اري جزئي  ال�����ش��ادر  ال���ق���رار/ احل��ك��م  ا���ش��ت��اأن��ف 
بتاريخ:2016/6/1  وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/2/26 ال�شاعة 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1531  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- كر�شتيز انرتنا�شيونال ريل ا�شتيت �ص.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ مراد انطوان اخلوري وميثله:يو�شف حممد ح�شن حممد 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البحر  
من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   13.500( وق��دره 
يوم   جل�شة  لها  وح��ددت  ال�شداد  مت��ام  وحتى  يف:2016/6/17  املبلغ  ا�شتالم  تاريخ 
الحد املوافق  2017/2/12   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2026  مدين جزئي

القامة  برا�شنت  جمهول حمل  �شيفاناجنابا  بيالمي   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ اوليل كريل وميثله:حممد احمد علي عبدالرحمن بو ها�شم  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن 
والت�شامم بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )250000 درهم( )مائتان وخم�شون 
ال��ف دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وح���ددت لها جل�شة ي���وم  الث��ن��ني املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 2.D.18 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�شاعة     2017/2/13
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/238  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  �شيلفاكومار �شينجيني �شينجيني  جمهول حمل القامة مبا 
عبدالرحمن  ن�شيب  عبدالرحمن   : وميثله  ف��رع  التجاري  ابوظبي  بنك  املدعي/  ان 
دع��وى ثبوت احل��ق و�شحة احلجز  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  بن ن�شيب   قد 
مبلغ  على  احلجز  بتوقيع  ب��ت��اري��خ:2016/12/26  ال�شادر  رق����م:577/2016  التحفظي 
)99425( درهم املودعة خزينة حمكمة دبي بامللف رق��م:1245/2016 بيع مال مرهون 
والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء   املوافق  
2017/2/8 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2899  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عا�شق كافو جنال عزيز عزيز  جمهول حمل القامة 
عبداهلل  عبدالرحمن  وميثله:  احل��ق  ف�شل  احمد  �شالح  امل��دع��ي/  ان  مبا 
ح�شني امل�شرب قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه باداء مبلغ )100000 درهم( . وحددت لها جل�شة يوم الح��د   املوافق  
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.19 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة    2017/2/5
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   
       اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/2284  جتاري جزئي
ان  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  البناء  املدعي عليه / 1-الريامي لتجارة م��واد  اىل 
املدعي/ام�شار لل�شناعات اخل�شبية قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ:2017/1/30 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة بندب اخلبري احل�شابي 
ملف  على  كالتي:الطالع  مهمته  وتكون  الدعوى  هذه  يف  خبريا  باجلدول  ال��دور  �شاحب 
الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها 
ان لزم المر والطالع على املرا�شالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�شجالت والدفاتر 
امانة  دره���م(  الف  )ارب��ع��ة  وق��دره��ا  خ��رة  ام��ان��ة  وح���ددت  واللكرتونية  الورقية  التجارية 
م�شروفات واتعاب اخلبري والزمت املدعي ب�شدادها يف خزانة املحكمة ، وحددت لها املحكمة 

.  ch2.E.22:جل�شة يوم الثنني املوافق:2017/2/13 ال�شاعة:08:30 �ص يف القاعة
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

الأداء  ملراجعة  الأول  اجتماعها  العليا  التقنية  كليات  عقدت 
اجلديدة  ا�شرتاتيجيتها  اإط���ار  يف  والت�شغيلي  ال�شرتاتيجي 
الأول  الدرا�شي  للف�شل  الأداء  لتقرير  ووفقا  املقبلة  للمرحلة 

للعام الكادميي احلايل.
ال�شام�شي رئي�ص جممع  تراأ�ص الجتماع معايل حممد عمران 
ال�شام�شي  عبداللطيف  الدكتور  بح�شور  العليا  التقنية  كليات 
الدارة  اأع�شاء  من   47 و   العليا  التقنية  كليات  جممع  مدير 

العليا واملتو�شطة من قيادات الكليات.
الجتماع هو  اأن هذا  ال�شام�شي  اأو�شح معايل حممد عمران  و 
الأول من نوعه يف تاريخ كليات التقنية العليا والذي يهدف اإىل 
موؤ�شرات  وفق  الأول  الدرا�شي  للف�شل  الأداء  وتقييم  مراجعة 
الأداء املعتمدة �شمن ا�شرتاتيجية اجليل الثاين لكليات التقنية 
العليا لل�شنوات اخلم�ص املقبلة  2017 2021 واملعتمدة من 

قبل جمل�ص اأمناء كليات التقنية العليا .. م�شريا اىل اأن الكليات 
الطموحة  الوطنية  ال��روؤى  مع  متا�شيا  ا�شرتاتيجيتها  و�شعت 
قادرة على  اإماراتية  كفاءات  والرامية لإعداد  الر�شيدة  للقيادة 
بناء اقت�شاد املعرفة والعمل بكفاءة واقتدار يف القطاع ال�شناعي 

والتجاري ملرحلة ما بعد النفط..
وقال اإن التحديات العاملية الكبرية و�شوق العمل املتغرية فر�شت 
امل�شتقبلية  ال��ن��ظ��رة  ام��ت��الك  ���ش��رورة  التعليم  موؤ�ش�شات  على 
والعمل على الو�شول ملخرجات تتمتع مبهارات القرن ال�  21 
اأولت  التقنية  كليات  ف��اإن  ولهذا  العاملية  التناف�شية  على  ق��ادرة 
الرامج  لتطبيق  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  اجل��دي��دة  ا�شرتاتيجيتها  يف 
احلايل  العمل  �شوق  يف  املطلوبة  وامل��ه��ارات  للتخ�ش�شات  وفقا 
وامل�شتقبلي وتقدمي تعليم بجودة عالية وكفاءات تدري�شية قادرة 

على متكني الطالب من اخلرات العلمية والتطبيقية معا ومت 
ال�شناعة ل�شمان  العمل على ذلك ب�شراكة فاعلة مع قطاعات 

جاهزية الطلبة ل�شوق العمل.
واأ�شار معاليه اىل اأن ال�شرتاتيجية اجلديدة للكليات تت�شمن  
320 موؤ�شر اأداء لقيا�ص املخرجات والو�شول لالأهداف املرجوة 
.. لفتا اإىل اأن هذا الجتماع املو�شع لقيادات الكليات من خمتلف 
ال�شرتاتيجية  حتقيق  ب���اأن  الكليات  قناعة  ي��وؤك��د  امل�شتويات 
كفريق  والعمل  املو�شوعة  ب��الأه��داف  اجلميع  ب��اإمي��ان  مرهون 

واحد لتحقيقها ملا فيه م�شلحة اإعداد اأبنائنا للم�شتقبل.
جممع  مدير  ال�شام�شي  عبداللطيف  الدكتور  اأك��د  جانبه  من 
كبرية  باأهمية  يحظى  الجتماع  ه��ذا  اأن  العليا  التقنية  كليات 
الأداء  م��وؤ���ش��رات  لتقييم  عر�ص  خالله  يتم  اجتماع  اأول  كونه 

العليا  التقنية  لكليات  ال��ث��اين  اجليل  با�شرتاتيجية  اخلا�شة 
الأول  الدرا�شي  الف�شل  خ��الل  تطبيقها  على  العمل  مت  والتي 
للعام الأكادميي احلايل يف اإطار من املو�شوعية وال�شفافية التي 
كافة  مب�شاركة  وتو�شيات  وح��ل��ول  مبقرتحات  اخل���روج  تدعم 
قيادات كليات التقنية مما يدعم تر�شيخ ثقافة الأداء املوؤ�ش�شي 
والنظر لالأداء على اأنه املحفز الرئي�شي للعمل اليومي وكذلك 
والتطوير  التطبيق  م�شتوى  على  الفريق  ب��روح  العمل  �شمان 
امل�شتمر فكل عن�شر يف الكليات هو جزء من هذه ال�شرتاتيجية 

امل�شتقبلية .
الثاين  اجليل  ا�شرتاتيجية  اأن  اإىل  ال�شام�شي  الدكتور  واأ���ش��ار 
تقييم  مت  وال��ت��ي  رئي�شية  م��رت��ك��زات  ع���دة  ع��ل��ى  ت��ق��وم  للكليات 
موؤ�شرات الأداء فيها وت�شمل تنمية راأ�ص املال الب�شري للكليات 

من كوادر اإدارية وتدري�شية وحتقيق التميز الأكادميي وتعزيز 
جناح الطلبة وكذلك مرتكز توظيف اخلريجني والذي تهدف 
من ورائه الكليات لتحقيق ن�شبة توظيف خلريجيها ت�شل اىل 
%100 بحلول العام 2021 يف اإطار من ال�شراكة الفاعلة مع 

موؤ�ش�شات وقطاعات العمل.
واأ���ش��اف اإن��ه خ��الل الجتماع ق��دم ك��ل م��ن ن��واب مدير جممع 
عر�شا  الكليات  وم���دراء  التنفيذيني  وال��روؤ���ش��اء  التقنية  كليات 
وكلية  اإدارة  بكل  اخل��ا���ش��ة  الأداء  مل��وؤ���ش��رات  وف��ق��ا  لإجن��ازات��ه��م 
لالأهداف  العام  امل�شتوى  على  الأداء  لتقييم  لعر�ص  بالإ�شافة 
ت�شعى من خالل كل هذه  الكليات  اأن  .. موؤكدا  ال�شرتاتيجية 
التعليم بطرق مبتكرة  الريادة يف  لتحقيق  التطويرية  اجلهود 
ي�شمن  مب��ا  عاملية  معايري  ووف��ق  م��رن  تعليمي  نظام  وت��ق��دمي 
اح��رتاف��ي��ة عر  تتمتع مب��وؤه��الت  مل��خ��رج��ات وطنية  ال��و���ش��ول 
الرتكيز على مهارات القرن لبناء عقول قادرة على اإنتاج املعرفة 

والأفكار الإبداعية.

•• ال�صارقة –الفجر: 

عقد املجل�ص ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة 
العادي  الن��ع��ق��اد  ل���دور  اأع��م��ال��ه  �شمن 
التا�شع  الت�شريعي  الف�شل  م��ن  ال��ث��اين 
جل�شته  التا�شعة �شباح اخلمي�ص  وذلك 
برئا�شة  ال�������ش���ارق���ة  م��دي��ن��ة  يف  مب���ق���ره 
املجل�ص  رئي�ص  املال  عبدالرحمن  خولة 
برملانيان  ���ش��وؤلن  ون��اق�����ص  ال���ش��ت�����ش��اري 
وجها لدائرة الثقافة والعالم ولدائرة 

الأ�شغال العامة .
حم�شر  على  بالت�شديق  اجلل�شة  ب��داأت 
املجل�ص  ناق�ص  بعدها  ال�شابقة  اجلل�شة 
م�شروع  التا�شعة  جل�شته  يف  ال�شت�شاري 
�شيا�شة  مناق�شة  ب�شاأن  املجل�ص  تو�شيات 
ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����ش���الت يف اإم�����ارة 
ال�شارقة الوارد من جلنة اإعداد م�شروع 
املجل�ص  ع�شو  تالها  والتي  التو�شيات 
نقا�ص  وب���ع���د  ب����وك����اله  ح�����ش��ني  اأح����م����د 
ب�شاأن  تو�شيات  املجل�ص  اأق��ر  م�شتفي�ص 

هيئة الطرق واملوا�شالت .
ب���ع���د ذل�����ك ن���اق�������ص امل���ج���ل�������ص �����ش����وؤالن 
دائرة  رئي�ص  اإىل  الأول موجه  برملانيان 
ال�شارقة  اإم������ارة  يف  ال��ع��ام��ة  الأ����ش���غ���ال 
بح�شور املهند�ص علي �شعيد بن �شاهني 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  ال�شويدي ع�شو 
الأ�شغال  دائ���رة  رئي�ص  ال�شارقة  لإم���ارة 
دائرة  رئي�ص  اإىل  والآخ��ر موجه  العامة 
ب��ح�����ش��ور عبداهلل  والإع�������الم  ال��ث��ق��اف��ة 
حممد العوي�ص ع�شو املجل�ص التنفيذي 
الثقافة  دائ���رة  رئي�ص  ال�شارقة  لإم����ارة 
والإعالم و اأحمد بو رحيمه مدير اإدارة 
الق�شري مدير  اإبراهيم  امل�شرح وحممد 

اإدارة ال�شوؤون الثقافية.
اأحمد  ل��ل��م��ج��ل�����ص  ال���ع���ام  وت����ال الأم������ني 
�شعيد اجلروان ال�شوؤال الأول املقدم من 
اأمين عثمان باروت حول تنفيذ  الع�شو 
مبوا�شفات  املطاطية  املما�شي  م�شاريع 
املو�شوع:   : ن�شه  ج���اء  وال����ذي  �شحية 
علي  املهند�ص  �شعادة  اإىل  موجه  ���ش��وؤال 
دائرة  رئي�ص   – ال�����ش��وي��دي  �شاهني  ب��ن 
م�شاريع  تنفيذ  ب�شاأن  العامة  الأ���ش��غ��ال 
�شحية  مبوا�شفات  املطاطية  املما�شي 
ل�شنة   )3( رق��م  القانون  باأحكام  عمال 
ال�شت�شاري  امل��ج��ل�����ص  ب�����ش��اأن   1999
لإم������ارة ال�����ش��ارق��ة، واأح����ك����ام امل�����ادة رقم 
)94( من الالئحة الداخلية للمجل�ص 
املو�شح  ال�����ش��وؤال  بتوجيه  التكرم  اأرج���و 

العامة.  ال����ش���غ���ال  دائ������رة  رئ��ي�����ص  اإىل 
اأ���ش��رف��ت دائ�����رة الأ����ش���غ���ال ال��ع��ام��ة على 
وبلغت  م�شروع،   300 ومتابعة  تنفيذ 
قيمة املبالغ املر�شودة لها ما يزيد على 
اأولوياٍت  وفق  موزعة  درهم  مليارات   3
لُتحقُق التوازن بني خمتلف القطاعات، 
حققتها  ال���ت���ي  امل�������ش���اري���ع  اأب�������رز  وم�����ن 
الدائرة يف مدينة ال�شارقة وذلك يف عام 
الدائرة  وحتر�ص  2015_2017م 
املحدد  امل�شاريع يف موعدها  اإجن��از  على 
معتمدة،  قيا�شية  ومب��وا���ش��ف��ات  ���ش��ل��ف��اً 
ي��ن��ب��ع ذل����ك م���ن ح���ر����ص ف���ري���ق العمل 
التي  الأه�����داف  ع��ل��ى حتقيق  ب��ال��دائ��رة 
و�شعت لالرتقاء اإىل م�شتويات عليا من 
التميز والبتكار، وفق مهمتها الأ�شا�شية 
متعددة،  م�����ش��اري��ع  وت��ن��ف��ي��ذ  ب��ت�����ش��م��ي��م 
التي متثل  امل�شاريع  تلك  وم��ن بني  ل��ذا 
املما�شي  اإن�شاء  كبرية،  جمتمعية  حاجة 
املطاطية يف خمتلف مدن ومناطق اإمارة 
متكن  �شحية  موا�شفات  وفق  ال�شارقة، 
ال�شتفادة  من  املما�شي  لتلك  املرتادين 
منها يف ممار�شة الريا�شة ومتكنهم من 
ا�شتخدامها باأريحية و�شهولة ،،ولأهمية 
هذه املما�شي املطاطية التي باتت مطلبا 
هاما لكافة اأفراد املجتمع يف ظل حر�ص 
ال��ق��ي��ادة وك���اف���ة امل��وؤ���ش�����ش��ات ع��ل��ى جعل 
ب�شوؤايل  ،،اأت��ق��دم  حياة  اأ�شلوب  الريا�شة 
التي  املطاطية  املما�شي  ع��دد  ك��م  وه��و: 
وما  2017م؟  ع��ام  يف  اإجن��ازه��ا  �شيتم 
هو توزيعها الزمني على مدن ومناطق 
اإم���ارة ال�����ش��ارق��ة؟ ومل���اذا ي��الح��ظ تفاوت 
اأنواع تلك املما�شي املطاطية من منطقة 
امل�شتخدمة؟  امل�����واد  ح��ي��ث  م���ن  اأخ�����رى 
املم�شى  موا�شفات  تعميم  اإمكانية  وم��ا 
ليكون  املجاز  واجهة  يف  املقام  املطاطي 
منوذجا يف كافة اأنواع املما�شي التي يتم 
اإن�شائها يف الإمارة؟ مقدم ال�شوؤال اأمين 
املجل�ص  ع�شو  ال���ب���اروت  ب����اروت  ع��ث��م��ان 

ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة.
العامة  الأ���ش��غ��ال  دائ���رة  وج��اء رد رئي�ص 
ال�شويدي  ���ش��اه��ني  ب���ن  ع��ل��ي  امل��ه��ن��د���ص 
جمل�شكم  داأب  ع��ال��ي��ا  اأث���م���ن   : ق���ائ���ال 
امل���وق���ر و اه��ت��م��ام��ه ب��خ��ط��ط ال���دائ���رة 
روؤيتها  متطلبات  يلبي  مبا  وم�شاريعها 
م�شتدام  ح�������ش���اري  اإع����م����ار  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
م��ب��ا���ش��ر مواطني  ب�����ش��ك��ل  ت���دع���م  ال���ت���ي 
بالنه�شة  الإ���ش��ه��ام  يف  وَتن�شب  الإم���ارة 
جلّية  تبدو  التي  املت�شارعة  العمرانية 

مع  يتما�شى  مبا  البنيان  مالمح  بتنّوع 
الدولية  وامل��ع��اي��ري  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل 
ال�شمو  ل��ت��وج��ي��ه��ات  �شاحب  ت��ن��ف��ي��ذاً  ؛ 
حاكم البالد حفظه اهلل بتوفري مرافق 
وخدمية  ح��ي��وي��ة  وم��ن�����ش��اآت  ع��م��ران��ي��ة 
الإم��ارة. جمتمع  طموحات  تلبي  ُمثلى 

هذا وحول ا�شتف�شار الأخ ع�شو املجل�ص 
بداية  الإ���ش��ارة  اأود  املوقر،   ال�شت�شاري 
الدائرة واخت�شا�شاها  اإىل طبيعة عمل 
وف��ق��ا ل��ل��م��ر���ش��وم الأم�����ريي رق���م ت�شعة 
املتعلقة   2 رق���م  وامل�����ادة   2000 ل��ع��ام 
وتكون  العامة،  الأ���ش��غ��ال  دائ���رة  باإن�شاء 
املهام  املنوطة بال�شطالع بكافة  اجلهة 
املتعلقة بخطة الإعمار ومواكبة التطور 
اخلطة  وف��ق  والق��ت�����ش��ادي  الجتماعي 
التنموية التي يقرها احلاكم اأو املجل�ص 

التنفيذي.
لبنود  ت��ن��ف��ي��ذاً  و  ه���ذا اخل�����ش��و���ص،  ويف 
املا�شي  للعام  التنموية  ال��دائ��رة  خطة 
مبنظومة  الرت���ق���اء  ا�شتهدفت  ال��ت��ي  و 
اخلدمات املتكاملة التي ُتقّدم للمجتمع 
كافة  ع��ل��ى  م��وزع��ة  �شمولية  اآل��ي��ة  ع��ر 
مناطق ومدن الإمارة، والتي مت ر�شمها 
املجال�ص  م���ع  ب��ال��ت�����ش��اور  و���ش��ي��اغ��ت��ه��ا 
ال�شمو  �شاحب  �شيدي  وباركها  البلدية 
ا���ش��ت��م��ل��ت نتائج  ال����ب����الد، ح��ي��ث  ح���اك���م 
اخل��ط��ة وخم��رج��ات��ه��ا ع��ل��ى اإجن����از عدة 
وا�شتهالكية  وخدمية  حيوية  م�شاريع 
كالأ�شواق واحلدائق واملما�شي املطاطية 
اإىل جانب  ال�����ش��ي��ادي��ن  ت��خ��دم  واأخ�����رى 
الدائرة  ال�شيانة. وتابع رئي�ص  م�شاريع 
: ب�����داأت ال���دائ���رة  خ���الل ع���ام 2016 
ت��ن��م��وي��ا وف����ق روؤي�����ٍة  45 م�����ش��روع��ا  ب 
وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ٍة وا���ش��ح��ة خ��ا���ش��ة بذات 
ُترجمت  ال��ب��ل��دي��ة  ب��امل��ج��ال�����ص  ال��ع��الق��ة 
اإجن���از جملة من  مب��وؤ���ش��رات ع��دة منها 
املطاطية  احلدائق واملتنزهات واملما�شي 
منها  دره���م،  مليون   60 ق��ارب��ت  بقيمة 
يف  املطاطية  للمما�شي  م�شاريع  ت�شعة 
النتفاع  مَت  الإم������ارة  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف 
منها، ومثُلها جاري العمل عليها حالياً 
العام  النور خالل  اأن ترى  املتوقع  ومن 
مم�شًى   12 اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اجل������اري، 
مطاطيا مقرتحا يف كافة اأنحاء الإمارة 
وفق منهجية حمددة تن�شوي حتت لواء 
اخلطة التنموية ال�شاملة للعام احلايل 
مطاطي  مم�شى  اإن�����ش��اء  اإىل  ال��ه��ادف��ة  و 
قطاعات  م����ن  ق���ط���اع  ك����ل  يف  ل���ل���ج���ري 

املجال�ص البلدية الت�شعة؛ لتاأتي ترجمة 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ل��روؤي��ة 
كل  يف  مطاطي  مم�شى  توفري  ب�شرورة 
ما  تدعم  كما  ب��الإم��ارة،  منطقة حيوية 
بتحقيقها  ال�شارقة  اإم���ارة  اإل��ي��ه  و�شلت 
وما  للُم�شن  �شديقة  مدينة  ا�شرتاطات 
�شحية.  كمدينة  األ��ق��اب  م��ن  ح�شدته 
املتابعة  ع��ل��ى  ال����دائ����رة  رئ��ي�����ص  واأث���ن���ى 
الكرمية حل�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 
حاكم  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�شو 
ال�شارقة واهتمام �شموه باأعمال الدائرة 
املما�شي  لإن�����ش��اء  توجيهاته  ع��ن  ف�شال 

املطاطية يف كافة اأنحاء المارة .
اأمين  الع�شو  اأو���ش��ح  الأول  تعقيبه  ويف 
اأ�شئلة ب�شاأن  الباروت باأن ما يحمله من 
هذا املو�شوع اإمنا هي مالحظات املجتمع 
امل��الح��ظ��ات ب�شاأن  اإىل ع��دد م��ن  وا���ش��ار 
يالحظ  اإذ  امل��ط��اط��ي��ة  امل��م��ا���ش��ي  �شماكة 
املم�شى  نوعية  اختالف  الأه���ايل  بع�ص 
من منطقة اإىل اأخرى لفتا اإىل اأن تلك 
املالحظات عن نوعية املما�شي يالحظها 
املفا�شل  يف  ال���ش��اب��ات  ذوي  ال�شخا�ص 
املم�شى  �شعة  اأن  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الظهر  اأو 
ت��ن��ا���ش��ب ممار�شي  امل��ن��اط��ق ل  ب��ع�����ص  يف 

الريا�شي ل�شغر حجم املم�شى 
�شاهني  ب����ن  ع���ل���ي  امل���ه���ن���د����ص  واأو������ش�����ح 
تتم  املم�شى  م��وا���ش��ف��ات  ب���اأن  ال�����ش��وي��دي 
وف���ق م��وا���ش��ف��ات ع��امل��ي��ة ووف���ق م�شاحة 
اأنه  اإىل  وا�شار  الريا�شة  ملمار�شة  تت�شع 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وت��ن��ف��ي��ذا 
امل�شاريع  اأب������رز  ف�����اإن  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
لإن�����ش��اء امل��م��ا���ش��ي ه��ي مم�����ش��ى مطاطي 
للن�شاء  ال��وط��ن��ي  ال�����ش��ارق��ة  م��ن��ت��زه  يف 
ا�شتعر�ص  ال�شهداء  �شاحة  ح��ول  واأخ���ر 
املنجزة  امل��ط��اط��ي��ة  امل��م��ا���ش��ي  م�����ش��اري��ع 
2016 وهي ت�شعة م�شاريع  خالل عام 
�شغرافة  ح��دي��ق��ة  يف  م��ط��اط��ي  مم�����ش��ى 
ك�شي�شة  ح��دي��ق��ة  يف  م��ط��اط��ي  ومم�����ش��ى 
واأخر للدراجات ومم�شى مطاطي حول 
حم��م��ي��ة وا����ش���ط ومم�����ش��ى م��ط��اط��ي يف 
جزيرة  العلم ومم�شى بحديقة اجلرينة 
واح����د ومم�����ش��ى م��ط��اط��ي ح����ول ملعب 
اجلامعة الأمريكية لكرة القدم ومم�شى 
احل�شن  بدبا  الريا�شية  القب�ص  �شالة 
احل�شن  بدبا  العامة  احلديقة  ومم�شى 

ومم�شى حديقة احلمرية للن�شاء 
اأمين  الع�شو  اأ���ش��ار  ال��ث��اين  تعقيبه  ويف 

ال���دائ���رة  ب��ج��ه��ود  ث��ق��ت��ه  اإىل  ال����ب����اروت 
بناء  م�شاريع  يف  اجل��ودة  على  وحر�شها 
تاأخذ  اأن  ومت���ن���ى  امل��ط��اط��ي��ة  امل��م��ا���ش��ي 
املم�شى  �شعة  الع��ت��ب��ارات  بعني  ال��دائ��رة 
وليونته والتعرف على اأراء الأهايل قبل 

الإن�شاء.
واأكد  الثقة  بهذه  الدائرة  رئي�ص  واأ�شاد 

على تبني خمتلف املوا�شفات العاملية .
اأحمد  للمجل�ص  العام  الأم��ني  بعده تال 
اإىل رئي�ص  �شعيد اجلروان �شوؤال موجه 
دائرة الثقافة والإعالم يف اإمارة ال�شارقة 
ال�شرقي  ع��ب��داهلل  �شلطان  الع�شو  م��ن 
امل�شرح  اإدارة  لأع���م���ال  ال���رتوي���ج  ح���ول 
باأحكام  ال�شعر جاء ن�شه : عمال  واإدارة 
ب�شاأن   1999 ل�شنة   )3( رقم  القانون 
ال�شارقة،  لإم����ارة  ال���ش��ت�����ش��اري  املجل�ص 
امل��ادة رق��م )94( من الالئحة  واأح��ك��ام 
الداخلية للمجل�ص اأرجو التكرم بتوجيه 
ال�شوؤال املو�شح اإىل رئي�ص دائرة الثقافة 
والإعالم ، يويل ح�شرة �شاحب ال�شمو 
ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�ص الأعلى لالحتاد 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة _ح��ف��ظ��ه اهلل ورع���اه 
وبال�شعر   ب��امل�����ش��رح  ك��ب��ريا  _اه��ت��م��ام��ا 
تنفذ  التي  الرامج  كافة  �شموه  ويعلي 
وال�شعر  امل�������ش���رح  ب�����اأن  ���ش��م��وه  لإمي������ان 
ميثالن  جزءا اأ�شيال من النهج الثقايف 
الرائج يف اإمارة ال�شارقة ،، ولأهمية دور 
الثقافية  ال�����ش��وؤون  واإدارة  امل�شرح  ادارة 
الثقافة والع��الم من  لدائرة  التابعتان 
ممار�شة اأدوار كبرية يف تفعيل م�شاراتها 
ور�شالتهما  وال�������ش���ع���ر  امل�������ش���رح  اجت������اه 
واملجتمع  ال���ف���رد  ت��وع��ي��ة  يف  ودوره����م����ا 
م���ن خ����الل ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ن��ظ��م يف 
العربية  الدول  ال�شارقة ويف كافة  اإمارة 
واقع  بالتعبري عن  والقيام   ، والأجنبية 
باملبدعني  اله��ت��م��ام  ع��ن  احل��ي��اة ف�شال 
ال��واع��دة يف هذين  باملواهب  واله��ت��م��ام 
الهام  ال�����دور  ل��ه��ذا  ، ون���ظ���را  امل��ج��ال��ني 
ظل  ...يف  التايل   ال�شوؤال  اأط��رح  اأن  اأود 
اإدارة  الرامج والن�شطة التي تقوم بها 
من  الثقافية   ال�����ش��وؤون  واإدارة  امل�����ش��رح 
جهود واأعمال طوال العام ، ما هي اأبرز 
اجلاري  ل��ل��ع��ام  وخططهما  ب��راجم��ه��م��ا 
2017م ؟ وما خطط الدائرة لتدعيم 
ال��ت��وج��ه ن��ح��و امل�����ش��رح وال�����ش��ع��ر وتفعيل 
تنمية  يف  ه��ام��ة  ثقافية  ك����اأداة  دوره��م��ا 
املجتمع وعك�ص واقعه وخماطبة ق�شاياه  

الذي ميتع اجلميع ؟ وملاذا ل يتم ترويج 
كافة فعاليات الدارتني ب�شورة اأكر يف 
التوا�شل  ومن�شات  العالمية  الو�شائل 
الجتماعي والت�شويق لهما يف ظل �شغف 
امل��ج��ت��م��ع وح��ر���ش��ه ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة كافة 
بيوت  واأعمال  امل�شرحية  الفنون  اأ�شكال 
ال�شعر يف اإمارة ال�شارقة ؟ مقدم ال�شوؤال 
املجل�ص  ال�شرقي ع�شو  عبداهلل  �شلطان 

ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة
متكامال  �شرحا  العوي�ص  عبداهلل  وق��دم 
التي  والفعاليات  ال��رام��ج  خمتلف  عن 
املقبلة  الفرتة  خالل  الدائرة  �شتنفذها 
�شعرية ومهرجانات  ملتقيات  �شواء من 
م�شرحية تعزز ملكانة ال�شارقة وح�شورها 
يف هذا املجال معربا عن تقديره لدعم 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  واهتمام �شاحب 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
ال�شارقة  الأعلى لالحتاد حاكم  املجل�ص 
لأع����م����ال   _ ورع��������اه  اهلل  ح���ف���ظ���ه   _
واأن�����ش��ط��ة ال����دائ����رة وال���ت���ي ت��ع��م��ل على 
لإمارة  والفني  الثقايف  احل�شور  تعزيز 
ال���رام���ج املنفذة  ال�����ش��ارق��ة م���ن خ���الل 
على مدار العام ل�شيما يف جمال ال�شعر 
والهتمام  الدعم  يقدم  و�شموه  وامل�شرح 
للم�شرح وللمهرجانات امل�شرحية واإن�شاء 
العربي  الوطن  ال�شعر  يف  �شموه لبيوت 
الرامج  جممل  اإىل  العوي�ص  وت��ط��رق 
ل�شيما  الدائرة  تنفذها  التي  والعمال 
مهرجان ال�شارقة لل�شعر  ال�شعبي الذي 
�شينطلق م�شاء يوم الأحد والذي تنظمه 
دائرة الثقافة والإعالم من خالل مركز 
اإىل  م�����ش��ريا  ال�شعبي  لل�شعر  ال�����ش��ارق��ة 
ي�شعى  ال��ذي  الثقايف  للجهد  اأن��ه  مثال 
وي��ع��م��ل ب��ج��د ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال����رتاث 
الفر�شة  وي��ت��ي��ح  ال���دول���ة  يف  ال�����ش��ع��ب��ي 
ل��ت��الق��ي م��ب��دع��ي ال�����ش��ع��ر ال�����ش��ع��ب��ي من 

عموما  العربي  ال��وط��ن  اأق��ط��ار  خمتلف 
خ�شو�شا  اخل��ل��ي��ج  ودول  والإم����������ارات 
ح��ي��ث ت��ع��ق��د ه���ذه ال�����دورة حت��ت عنوان 
»ال��ق�����ش��ي��دة ال�����ش��ع��ب��ي��ة.. وْج������َداُن اأّم����ة«، 
اإدارة  بو رحيمة مدير  اأحمد  وق��دم  كما 
امل�شرح �شرحا لكافة الفعاليات امل�شرحية 
تنفيذها  �شيتم  والتي  تنفيذها  مت  التي 
خ��الل ال��ع��ام اجل���اري كما وق��دم حممد 
الثقافية بيانا  ال�شوؤون  مدير  الق�شري 
الرثية  وال��رام��ج  للفعاليات  تف�شيال 
الثقافة  جمال  يف  الدائرة  تنفذها  التي 
����ش���واء يف داخ�����ل اإم�������ارة ال�������ش���ارق���ة ويف 

خمتلف دول العامل .
�شلطان عبداهلل  اأ�شار  الأول  ويف تعقيبه 
ل�شاحب  بداية  ن�شكر   : قائال  ال�شرقي 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان بن 
الأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد 
اهلل  حفظه   _ ال�شارقة  حاكم  لالحتاد 
ورع��اه _ علىى رعاية �شموه وحر�شه 
ع��ل��ى دع���م اجل���وان���ب ال��ث��ق��اف��ي��ة ف�شموه 
لذا  والكتاب  وال�شعر  للم�شرح  العا�شق 
احل�شيلة  ه��ذه  جن��د  اأن  بغريب  فلي�ص 
ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي راف���ق���ت ا�شم 
الثقافة  ل����دائ����رة  ون����ق����در   ، ال�������ش���ارق���ة 
والعالم جهوده ولرئي�ص الدائرة �شعادة 
ع��ب��داهلل حم��م��د ال��ع��وي�����ص ع��ل��ى جهوده 
عطاء  من  وقدمه  يقدمه  وم��ا  الكبرية 
ملمو�ص للثقافة ، واإننا وما نتطلع اإليه 
الذي  واملنجز  الكبري  احل��ج��م  ه��ذا  م��ن 
ال�شارقة  ب��اإم��ارة  كمواطنني  ب��ه  نفتخر 
هو ما يتحقق من مهرجانات وفعاليات 
ت�شل اإىل 13 فعالية متنوعة والهتمام 
الكبري بامل�شرح وال�شعر ، ليكون احل�شور 
وموؤثرا  الع��الم��ي  امل�شهد  يف  وا���ش��ح��ا 
يف امل��ج��ت��م��ع وال�������راأي ال���ع���ام م���ن خالل 
اإ�شراك املجتمع يف تلك الفعاليات حتى 

بل   ، بالنخبة  ي�شمى  ل تقت�شر على ما 
ح�شورا لفتا ، فهذا ما نطمح اإليه ، فما 
هي جهودكم لإ�شراك �شريحة اأكر من 
املجتمع بجميع فئاته يف تلك الفعاليات 
اأية  فنجاح  احل�����ش��ور  على  لت�شجيعهم 
اجلماهريي  باحل�شور  مرتبط  فعالية 
، وما هي الدعاية الإعالمية املنا�شبة ؟ 
املوقرة  دائرتكم  التعاون بني  وما مدى 
ل���الإع���الم ومركز  ال�����ش��ارق��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
املوؤ�ش�شات  وك��اف��ة  الع��الم��ي  ال�����ش��ارق��ة 
لكافة  ل���ل���رتوي���ج  وذل�������ك  الع����الم����ي����ة 

الفعاليات التي تنفذونها ؟
واأكد اأحمد بو رحيمة مدير اإدارة امل�شرح 
مع  بالتوا�شل  ال��دائ��رة  اله��ت��م��ام  على 
وامل�شموعة  امل���ق���روءة  الإع�����الم  و���ش��ائ��ل 
الجتماعي  وب���ال���ت���وا����ش���ل  وامل����رئ����ي����ة 
ل��ت��ع��زي��ز ت���ل���ك ال���ف���ع���ال���ي���ات واإب�����رازه�����ا 
�شريحة  اأك���ر  اإىل  وو���ش��ول��ه��ا  اإع��الم��ي��ا 
للجمهور  لفتا اإىل التعاون الكبري مع 
ال�شارقة  املحلية ومع موؤ�ش�شة  ال�شحف 
الإعالمي  ال�����ش��ارق��ة  وم��رك��ز  ل���الإع���الم 
لتغطية كافة الفعاليات املنفذة للدائرة 

�شواء يف داخل الدولة ويف خارجها .
الع�شو  ت���ق���دم  ال����ث����اين  ال��ت��ع��ق��ي��ب  ويف 
باجلهود  ب���الإ����ش���ادة  ال�����ش��رق��ي  ���ش��ل��ط��ان 
ومعانيه  العوي�ص  لعبداهلل  ال�شخ�شية 
وقال : نقدر لكم تفانيكم حقيقه وهذا 
اجلهد وتلك الثمرة التي جتنيها اإمارة 
كوادر  واإخ��ال���ص  باإخال�شكم  ال�شارقة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  نهجكم  وف���ق  ال���دائ���رة 
ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�ص الأعلى لالحتاد 
ورعاه  اهلل  حفظه   _ ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
_ ، واأك��رر لكم حتياتي على ح�شوركم 
وا�شتجابتكم ال�شريعة وح�شوركم جل�شة 

اليوم .

�ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة يناق�س �شوؤ�لني برملانيني عن �لفعاليات 
�مل�شرحية و�ملهرجانات �ل�شعرية وعن �ملما�شي �ملطاطية 

•• دبي-الفجر:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لإع��الن  ترجمة 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
حفظه اهلل ، وتوجيهات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص 
 2017 عام  �شعار  يكون  اأن  دبي  حاكم 
يف دول��ة الإم���ارات "عام اخلري" ليكون 
ال���ع���ام اجلديد  ال��ع��م��ل خ����الل  ت��رك��ي��ز 
يف  املجتمعية  امل�شئولية  تر�شيخ  ع��ل��ى 
موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص لتوؤدي دورها 
يف خدمة الوطن وامل�شاهمة يف م�شريته 
التنموية وتر�شيخ روح التطوع وبرامج 
فئات  ك��اف��ة  يف  التخ�ش�شية  ال��ت��ط��وع 
خدمات  تقدمي  من  لتمكينها  املجتمع 
وال�شتفادة  الإم���ارات  ملجتمع  حقيقية 
من كفاءاتها يف كافة املجالت و تر�شيخ 
الأج���ي���ال اجلديدة  ال��وط��ن يف  خ��دم��ة 
كاأحد اأهم �شمات ال�شخ�شية الإماراتية 
لتكون خدمة الوطن رديفا دائما حلب 
الوطن الذي تر�شخ عر عقود يف كافة 
ق��ل��وب اأب��ن��اء الإم�����ارات وامل��ق��ي��م��ني على 
�شمو  قرينة  م��ن  وبتوجيهات  اأر���ش��ه��ا. 
ال  خليفة  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
نهيان امل�شت�شار اخلا�ص ل�شاحب ال�شمو 
�شيخة  ال�شيخة  ���ش��م��و  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 

الفخري  الرئي�ص  نهيان  ال  �شيف  بنت 
املوؤ�ش�شة  اأعلنت  اأمنية   حتقيق  ملوؤ�ش�شة 
" برنامج التحدي  ال��ي��وم ع��ن  اط��الق 
وال�شركات  للهيئات  واملوجه  اخلريي" 
دولة  الوطنية واخلا�شة يف  واملوؤ�ش�شات 
للم�شاهمة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
يف ال��ع��م��ل اخل����ريي خ���الل ع���ام اخلري 
امل�شوؤولية  وق��ي��م  م��ف��ه��وم  يحقق  ومب���ا 

املجتمعية لها.
الرئي�ص  الزبيدي  ه��اين  �شعادة  و�شرح 
باأن  اأمنية  حتقيق  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
مبادرة حتدي اخلري هي مبادرة جديدة 
اأمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  مبادرات  �شمن 
اعطاء  فكرتها  وتتلخ�ص  اخل��ري،  لعام 
لإ�شراك  الفر�شة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
حتقيق  يف  وم��ن��ت�����ش��ب��ي��ه��م  م��وظ��ف��ي��ه��م 
ب��اأ���ش��ل��وب ج��دي��د ومبتكر يف  الأم��ن��ي��ات 
ت�شميم الأمنية من خالل تقدمي افكار 
التطوع  فر�ص  تدعم  وخالقة  جديدة 
لكل  التمويل  املوؤ�ش�شة  وتوفر  امامهم 

اأمنية خالل فرتة زمنية حمدد.
تواكب  امل���ب���ادرة  ان    : ال��زب��ي��دي  وق����ال 
الدولة  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  تاأكيدات 
للخري  عاما  ليكون   2017 اختيار  اأن 
يعك�ص النهج الذي تبنته دولة الإمارات 
الإن�شاين  ال��ع��ط��اء  يف  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  م��ن��ذ 
مقابل  دون  للجميع  اخل���ري  وت��ق��دمي 
بلد  ه��ي  "الإمارات  ���ش��م��وه:  ق��ال  حيث 
اأب��ن��اء زايد  اخل��ري و�شعب الإم���ارات هم 
النا�ص  يفاخر  اخلري" م�شيفا: عندما 
زايد  اأبناء  باأننا  نفاخر  نحن  باإجنازات 
اخل����ري وع��ن��دم��ا ي��ت��ح��دث ال��ن��ا���ص عن 
ت���اري���خ ن��ح��ن ن��ت��ح��دث ع���ن ت���اري���خ من 

اخلري بداأ مع قيام دولتنا.
اإىل  �شموه   بتوجيهات  الزبيدي   واأ�شاد 
كتوجه  العطاء  مفهوم  اإر���ش��اء  ���ش��رورة 
فئات  كافة  فيه  ينخرط  عام  جمتمعي 
املجتمع، قائال: دولة الإمارات �شطرت 
ون�شعى  ال���ع���ط���اء  يف  ع��امل��ي��ة  اإجن��������ازات 
كاأحد  وال��ب��ذل  العطاء  قيمة  لرت�شيخ 

الإماراتية  ال�شخ�شية  مم��ي��زات  اأه����م 
واملوؤ�ش�شات الإمارتية. 

اأعطينا  "كلما  �شموه  مقولة  على  واكد 
عطاء  ن���ع���م���ه  م�����ن  اهلل  زادن���������ا  اأك��������رث 
وراح��ة وحياة  واأم��ان��ا  واأم��ن��ا  وا�شتقرارا 

كرمية.
�شاحب  ح���ر����ص  ان  ال���زب���ي���دي  وق������ال 
ال�شمو رئي�ص الدولة يف هذا اخل�شو�ص 
يف  يقرتن  العطاء  ب��اأن  يو�شح  اأن  على 
اأن��ب��ل ���ش��وره ب��خ��دم��ة ال��وط��ن والعمل 
واإعالء  اأج���ل رفعته ومن��ائ��ه  دوم���ا م��ن 
اأن  دون  �شبيله  يف  والت�شحية  كلمته 
ننتظر مقابال يف قول �شموه : املواطنة 
بل  ب��ا���ش��ت��م��رار  اأخ����ذا  لي�شت  احلقيقية 
ال��ذات يف �شبيل  اإف��ن��اء  عطاء ي�شل حد 
ال���وط���ن وت�����ش��دي��د  ���ش��م��وه ب����اأن خدمة 
م�شرتكة  م�شوؤولية  واملجتمع  ال��وط��ن 
ب����ني احل���ك���وم���ة والأف����������راد ال���ق���ادري���ن 
والقطاع اخلا�ص ودولة الإمارات كانت 

و�شتبقى فريق عمل واحد.

•• دبي-الفجر

و�شوؤون  الوق������اف  م��وؤ���ش�����ش��ة  مت��ك��ن��ت 
���ر م������وؤخ������راً، م����ن دع������م ع���دد  ال���ق�������شّ
ال�شحية  وامل����ب����ادرات  احل���م���الت  م���ن 
ال�شاملة  ل��روؤي��ت��ه��ا  ت��ع��زي��زاً  املختلفة، 
يف العمل الوقفي مبا يحقق الرتقاء 
مب�������ش���ت���وى اخل������دم������ات ال���ط���ب���ي���ة يف 
امل���ج���ت���م���ع، وج������اء ال����دع����م م����ن وقف 
بتوفري  بغلف  اأح��م��د حممد  امل��رح��وم 
الأج����ه����زة ال��ط��ب��ي��ة ال���الزم���ة يف عدد 
ال�شحية  وامل���راك���ز  امل�شت�شفيات  م��ن 
هذه  لتمكني  ال��دول��ة،  يف  املتخ�ش�شة 
اجلهات من خدمة قطاعات اأو�شع من 
نطاق  تو�شيع  اإىل  اإ�شافة  املتعاملني، 
احتياجات  وتوفري  منها،  امل�شتفيدين 

خمتلف الفئات الجتماعية.
وحول هذا املو�شوع، قال �شعادة طيب 
الري�ص، الأمني العام ملوؤ�ش�شة الأوقاف 
ر: يعتر توفري خدمات  و�شوؤون الق�شّ
املتميزة  والطبية  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
ملواطني دولة الإمارات واملقيمني على 
اأر���ش��ه��ا م��ن م��ق��وم��ات ال�����ش��ع��ادة التي 
على  دائماً  الر�شيدة  قيادتنا  حتر�ص 
يف  امل�شاهمة  وي�شعدنا  عليها،  التاأكيد 
لهم،  العالج  وتقدمي  املر�شى  رعاية 
وخريياً  اإن�شانياً  عماًل  ذل��ك  باعتبار 
مبفهومه  ال����وق����ف،  ي�����ش��ع��ى  ن���ب���ي���اًل، 
اأفراد  وت�شجيع  تاأكيده  اإىل  ال�شامل، 

املجتمع على دعمه.
و������ش�����ّل�����م�����ت م����وؤ�����ش���������ش����ة الأوق�������������اف 
مببلغ  �شيكاً  ب��دب��ي  ��ر  ال��ق�����شّ و����ش���وؤون 
)مليون  دره��م    1،337،000.00
وث��الث��م��ئ��ة و���ش��ب��ع��ة وث����الث����ون األ���ف 
درهم( اإىل م�شت�شفى �شقر احلكومي 
ال�شيد  ق���ام  راأ������ص اخل��ي��م��ة، ح��ي��ث  يف 
تنمية  اإدارة  مدير  �شهاب،  اأب��و  احمد 

الوقف باملوؤ�ش�شة  بت�شليم ال�شيك اىل 
را�شد بن ر�شيد، مدير  ال�شيد حممد 
اأجهزة  �شراء  لدعم  �شقر،  م�شت�شفى 
يف  عمليات  لغرفتي  طبية  وم��ع��دات 
ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ى، الذي  ق�����ش��م احل������وادث 
امل�شت�شفيات  واأه����م  اأق����دم  م��ن  يعتر 
راأ������ص اخليمة،  اإم�����ارة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�شحية  الرعاية  خدمات  يقدم  وهو 
التخ�ش�شات  من  العديد  يف  ال�شاملة 
واملناطق  الإم�����ارة  ل�����ش��ك��ان  احل��ي��وي��ة، 
م�شتمر  ب�شكل  ويعمل  ل��ه��ا،  امل��ج��اورة 
خدماته  وحت�����دي�����ث  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
اأعداد  منو  مع  يتما�شى  مبا  ال�شحية 

ال�شكان وزيادة الإقبال عليه.
ر�شيد،  بن  را�شد  حممد  ال�شيد  وق��ال 
ترع  ي��ع��د  ���ش��ق��ر:  م�شت�شفى  م��دي��ر 
ر  الق�شّ و����ش���وؤون  الأوق�����اف  م��وؤ���ش�����ش��ة 
لالأعمال  اأ����ش���ا����ش���ي  داع�������م  مب���ث���اب���ة 

اخل���ريي���ة والإن�������ش���ان���ي���ة. وك����ل ترع 
اإنقاذ  يف  ي�����ش��ه��م  للم�شت�شفى  ي��ق��دم 
وخ�شو�شاً  واملراجعني  املر�شى  حياة 
على  �شيعمل  مم��ا  احل����وادث،  ق�شم  يف 
منحنا اإمكانية التعامل مع عدد اأكر 
رعاية  خدمات  وتوفري  املر�شى،  من 

�شحية اأف�شل لهم.
كما قدمت موؤ�ش�شة الأوق��اف و�شوؤون 
ر بدبي، دعماً بقيمة 250 األف  الق�شّ
مل�شاعدة  "اأمل"  م���ب���ادرة  اإىل  دره����م، 
م���ر����ش���ى ����ش���رط���ان ال�����ث�����دي، وال���ت���ي 
اأطلقتها موؤ�ش�شة خلف اأحمد احلبتور 
دب���ي، موؤخراً،  ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة يف 
ن���ورة حم��م��د احلبتور،  مب���ب���ادرة م��ن 
حفيدة رجل الأعمال الإماراتي خلف 

اأحمد احلبتور.
الإن�شانية  احل��م��ل��ة  ه����ذه  ومت��ك��ن��ت 
اأكتوبر  نهاية  يف  ر�شمياً  اأطلقت  التي 

"اأكتوبر  ���ش��ه��ر  م���ع  ت��زام��ن��اً  امل��ا���ش��ي، 
املوؤ�ش�شات  فيه  تنظم  ال��ذي  الوردي" 
ح���ول ال��ع��امل م���ب���ادرات ح���ول مر�ص 
 1.6 الثدي، من جمع مبلغ  �شرطان 
ا�شتخدامها  ���ش��ي��ت��م  دره������م،  م��ل��ي��ون 
الفتيات  وم�شاعدة  ع��الج  يف  بالكامل 
الثدي  ب�شرطان  امل�شابات  وال�شيدات 
واأ���ش��ره��ّن يف دول��ة الإم����ارات العربية 
املتحدة وذلك من خالل رفع م�شتوى 

الوعي ومتويل اأبحاث ال�شرطان.
و�شوؤون  الأوق����اف  موؤ�ش�شة  اأن  ي��ذك��ر 
وتنمية  اإدارة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ��ر  ال��ق�����شّ
اأموال الوقف، ورعايتها، وا�شتثمارها، 
مدرو�شة  خطة  وف��ق  ريعها،  و���ش��رف 
احت�شان  اإىل  اإ���ش��اف��ة  واع��ي��ة،  وروؤي����ة 
����ر، وال����ع����ن����اي����ة ب����اأم����وال����ه����م،  ال����ق���������شّ
اجتماعياً،  ورع��اي��ت��ه��م  وا���ش��ت��ث��م��اره��ا، 

وتاأهيلهم، ومتكينهم. 

ترجمة لتوجيهات القيادة يف اطالق فعاليات عام اخلري

بتوجيهات �شيخة بنت �شيف .. " حتقيق �أمنية" تطلق مبادرة حتدي �خلري
من بينها جتهيز غرفتي عمليات ودعم مر�صى �صرطان الثدي

 طيب �لري�س: توفري �خلدمات �ل�شحية �ملميزة من مقومات �ل�شعادة للمو�طنني و�ملقيمني

كليات �لتقنية تعقد �جتماعها �لأول ملر�جعة �لأد�ء �ل�شرت�تيجي و�لت�شغيلي
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عربي ودويل
لوبان تد�شن حملتها �لرئا�شية وتعد �لفرن�شيني »باحلرية« 

•• ليون-رويرتز:

اأطلقت الزعيمة احلزبية اليمينية مارين لوبان حملتها 
اأن  اآم��ل��ة  ام�ص  الفرن�شية  الرئا�شية  بالنتخابات  للفوز 
يف  فر�شها  العوملة  من  الناخبني  بحماية  وعودها  تدعم 

وقت يعاين فيه امل�شهد ال�شيا�شي من ا�شطرابات.
وتر�شح ا�شتطالعات الراأي لوبان )48 عاما( زعيمة حزب 
اجلبهة الوطنية وابنة موؤ�ش�شه جان ماري لوبان لت�شدر 
23 ابريل  اجل��ول��ة الأوىل م��ن الن��ت��خ��اب��ات امل��ق��ررة ي��وم 
التي �شتجري يف  ني�شان لكنها �شتخ�شر يف جولة الإع��ادة 

ال�شابع من مايو اأيار.

-املقرر يف  النتخابي  املوؤمتر  يقنع  اأن  ياأمل  احل��زب  لكن 
برناجمها  لوبان  فيه  و�شتطرح  يومني  م��دار  على  ليون 
النتخابي- الناخبني بدعمها يف اأ�شعب انتخابات رئا�شية 
144 التزاما تقرتح  فرن�شية يف عقود. ويف قائمة ت�شم 
اليورو وفر�ص �شرائب  لوبان خروج فرن�شا من منطقة 
وزيادة  التقاعد  �شن  وخف�ص  الأج��ان��ب  عمل  عقود  على 
عدد املزايا الجتماعية وتقليل ال�شرائب على الرواتب يف 

ال�شركات ال�شغرية.
األف   15 اإىل  ي�شل  مب��ا  ال�شتعانة  اأي�شا  القائمة  ت�شم 
الهجرة  وكبح  ال�شجون  من  املزيد  وبناء  اإ���ش��ايف  �شرطي 

وترك القيادة املوحدة حللف �شمال الأطل�شي.

وقالت لوبان يف تقدمي للرنامج النتخابي الهدف من 
هذا الرنامج هو يف املقام الأول ا�شتعادة فرن�شا حلريتها 

ومنح ال�شعب �شوتا.
وم���ن امل��ق��رر اأن ي��ن��ظ��م اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون ال����ذي تقول 
ا�شتطالعات الراأي اأنه مر�شح للو�شول اإىل جولة الإعادة 
اأمام لوبان موؤمترا انتخابيا يف ليون ال�شبت اأي�شا لطرح 

برنامج خمتلف كليا. 
وقالت لوبان ت�شهد هذه النتخابات الرئا�شية برناجمني 
خ�شومي...  كل  يدعمه  ال��ذي  العوملة  خيار  متعار�شني. 
ال��ذي��ن ي��ري��دون اإل��غ��اء ك��ل احل�����دود... واخل��ي��ار الوطني 

الذي اأمثله.

مقتل �أربعة جنود يف �شمال مايل 
•• باماكو-اأ ف ب:

قتل اربعة جنود من مايل خالل هجوم على مركز امني للجي�ص يف ميناكا 
واأحد نواب  امني  ال�شبت لوكالة فران�ص بر�ص م�شدر  اعلن  )�شمال(، كما 
املنطقة. وقال �شابط كبري يف اجلي�ص لوكالة فران�ص بر�ص يف �شمال مايل 
ال�شاعة اخلام�شة من هذا ال�شباح، تعر�ص مركز امني للجي�ص يف ميناكا 

لهجوم �شنه م�شلحون. قتل اربعة من جنودنا، وتكبد العدو خ�شائر اي�شا.
بعد  ميناكا  �شمال  اىل  توجهوا  بال�شالح  املدججني  املهاجمني  ان  وا�شاف 
الهجوم، فيما بداأ اجلي�ص مالحقتهم . واو�شح نائب عن ميناكا اكد وقوع 
يف  لوحظت  ق��د  احل���ادث  ع�شية  مل�شلحني  م�شبوهة  حت��رك��ات  ان  ال��ه��ج��وم، 
�شواحي ميناكا. واأ�شاف النائب اعتقد ان املهاجمني ا�شتعانوا مبتواطئني. 
ا�شفر الهجوم عن اربعة قتلى من اجلنود املاليني. وراأى �شهود اي�شا اثنني 

من املهاجمني على الأقل ممددين على الر�ص.

•• وا�صنطن-وكاالت:

القوات  �شنتها  دام��ي��ة  غ��ارة  اأث���ارت 
اخلا�شة الأمريكية الأ�شبوع املا�شي 
يف اليمن جدل جديدا عقب ن�شر 
وزارة الدفاع )البنتاغون( �شريطا 
م�شورا قدميا مل�شلحني متطرفني 
جناحا،  حققت  ال��غ��ارة  اأن  لإث��ب��ات 

لكنها ما لبثت اأن �شحبته.
ا�شتولت  -ال��ذي  ال�شريط  واأظ��ه��ر 
الأمريكية  اخلا�شة  القوات  عليه 
م��ن ج��ه��از ح��ا���ش��وب- رج��ال ملثما 
ك��ي��ف��ي��ة حتطيم  ي��ل��ق��ي درو����ش���ا يف 

ال�شليب و�شنع متفجرات.
اأن  يف  ت��ك��م��ن  امل���ف���ارق���ة  اأن  غ����ري 
نحو  قبل  اإع���داده  ج��رى  ال�شريط 

الإنرتنت  �شبكة  عر  م��ت��داول  ظل  واأن��ه  �شنوات،  ع�شر 
من قبل.

واأكد خبري باإعالم اجلماعات املت�شددة اأن ال�شريط الذي 
اأعده مت�شددون غري معروفني هو مقطع على ما يبدو 
من �شرائط م�شورة ُبثت على الإنرتنت قبل نحو ع�شر 

�شنوات، مما يقّو�ص رواية البنتاغون ب�شاأن اأهميته.
�شريط  اأن  ك���ان يف  ال��وح��ي��د  الخ��ت��الف  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

البنتاغون اأُ�شيفت له ترجمة بالإجنليزية.
وقال املتحدث با�شم القيادة الو�شطى الأمريكية العقيد 

جون توما�ص مل نكن نعرف اأن امللف قدمي .
للمنتقدين  ال�شريط لأن��ه ل يريد  اأن��ه �شحب  واأ���ش��اف 
الدع���اء ب��اأن اجلي�ص الأم��ريك��ي ق��ام ب��اإع��ادة اإن��ت��اج مادة 
على  ا�شتولت  اخلا�شة  ال��ق��وات  اأن  على  و�شدد  قدمية، 
جمموعة نفي�شة من امللفات املفيدة التي �شتبقى �شرية.

ال��ت��ي يجيزها  الأوىل  الأح����د، وه��ي  ال��غ��ارة  �شن  وم��ن��ذ 
القاعدة  تنظيم  ل�  جممع  على  ترمب  دونالد  الرئي�ص 
يف جزيرة العرب مبحافظة البي�شاء و�شط اليمن، ظل 

البيت الأبي�ص والبنتاغون يف موقع املدافع عنها.
الأمريكية  القوات اخلا�شة  الغارة جندي من  وُقتل يف 
اأ�شفرت عن  وُج��رح ثالثة منهم ودم��رت مروحية. كما 
مقتل 14 �شخ�شا، تقول و�شائل اإعالم غربية اإنهم من 
رويرتز  وك��ال��ة  ون�شبت  ن�شاء.  بينهم  القاعدة  عنا�شر 
الغارة  اإن  ال��ق��ول  ت�شمهم-  -مل  ع�شكريني  مل�����ش��وؤول��ني 
اأو  اأو دعم بري  ا�شتخبارية كافية  ُنفذت دون معلومات 
اإنه  م�شوؤولني  ثالثة  وق��ال  كافية.  م�شاندة  جتهيزات 
ال���ذي قام  ال��ق��وات اخلا�شة  ل��ذل��ك وج��د ف��ري��ق  نتيجة 
للقاعدة  حم�شنة  ق��اع��دة  داخ��ل  ينزل  نف�شه  بالهجوم 
كان  اأك���ر مم��ا  وع���دد  اأر���ش��ي��ة وقنا�شة،  األ��غ��ام  حتميها 

متوقعا من املتطرفني املدججني بال�شالح.

•• الفجر - تون�س - خا�س
   اتهم الناطق الر�شمي با�شم اجلبهة 
نداء  حركة  الهمامي  حمة  ال�شعبية 
تون�ص، املتحالفة مع حركة النه�شة 
التون�شي  ال�����ش��ع��ب  اإرادة  ب��ع��رق��ل��ة 
ملجابهة الإرهاب، عالوة على عرقلة 
ال�شهداء  قتلة  عن  الك�شف  م�شاعي 
وحممد  بلعيد  �شكري  راأ�شهم  وعلى 
والع�شكريني  والأمنيني  الراهمي 

واملدنيني.
تعبئة  خ��ل��ق  اإىل  ال��ه��م��ام��ي  ودع����ا     
م�شار  ل���ف���ر����ص  وم���دن���ي���ة  ���ش��ع��ب��ي��ة 
املوؤمتر  وع���ق���د  الإره�������اب  م��ك��اف��ح��ة 
احلاكم  الئ����ت����الف  ع��ل��ى  ال���وط���ن���ي 
امل�شار  ه����ذا  يف  ل���ل���ذه���اب  ال���راف�������ص 
ل�ك�شف كل الأوراق حول العقل املدّبر 

لالإرهاب، على حد قوله.
ت�شريح  يف  الهمامي  حمة  وانتقد    
الذكرى  اإح��ي��اء  اإذاع���ي، على هام�ص 
ال�شهري  ال�شيا�شي  لغتيال  الرابعة 
اإ�شرتاتيجية  غ��ي��اب  بلعيد،  �شكري 

وطنية ملكافحة الإرهاب.
لدى  الإرادة  غ���ي���اب  اأك������د  ك���م���ا     
موؤمتر  ل��ع��ق��د  احل���اك���م  الئ����ت����الف 
ما  ب�شبب  الإره����اب،  ملقاومة  وط��ن��ي 
اعتره عدم رغبة حركة النه�شة يف 
2012 و2013  اإىل �شنتي  العودة 
فيها  توفر  ال��ف��رتة  ه��ذه  اأن  باعتبار 
والديني  وال���ث���ق���ايف  الأم���ن���ي  امل���ن���اخ 

لتطور الإرهاب.
اأك��د القيادي يف اجلبهة    من جهته 
النجاحات  اأن  خل�شر  زي��اد  ال�شعبية 
الإرهاب  مكافحة  امل�شجلة يف جمال 
تبقى ن�شبية وغري كاملة باعتبار اأن 

التهديد الإرهابي ل يزال قائما.
الت�شدي  اأن  ع��ل��ى  و���ش��دد خل�����ش��ر    
لالإرهاب يتطلب اإرادة �شيا�شية قوية 
ل تتوّفر يف الئتالف احلاكم ح�شب 

تعبريه.
    ي�شار اإىل اأّن اأربع �شنوات مرت على 
دون  بلعيد،  �شكري  اغ��ت��ي��ال  ح��ادث��ة 

احلقيقة  ك��ام��ل  ع��ن  نهائيا  الك�شف 
وراءه���م،  يقف  وم��ن  مغتاليه  ح��ول 
وم�����ن ح���ر����ص ع���ل���ى ق��ت��ل��ه وخطط 
الق�شاء  ي�����ش��در  اأن  ودون  ل���ذل���ك، 
اأحكاما جازمة وباتة يف هذه الق�شية 

ال�شائكة والغام�شة.
الذكرى  ه��ذه  التون�شيون  ويحيي    
غ�����دا الث�����ن�����ني، وج�������زء وا�����ش����ع من 
التون�شيني يت�شاءلون يف كل منا�شبة 
باإح�شا�ص ميزج بني املرارة والغ�شب 

من قتل �شكري بلعيد؟ .
ع�شوة  وه��ي  بلعيد،  ب�شمة  اأرملته    
اغتياله  الدفاع عن ق�شية  يف فريق 
بلعيد  ���ش��ك��ري  م��وؤ���ش�����ش��ة  ، ورئ��ي�����ش��ة 
ملناه�شة العنف، تاأمل يف اأن يتو�شل 
بالق�شية  املتعهد  التحقيق  ح��اك��م 
و�شافية  �شافية  ملمو�شة  نتائج  اإىل 
اإليه ملف  اأعيد  اأن  بعد  الق�شية،  يف 

الق�شية للبحث فيه من جديد.
تون�ص  لوكالة  ت�شريح  يف  واأك���دت    
اإف��ري��ق��ي��ا ل��الأن��ب��اء ال��ر���ش��م��ي��ة، اأن ل 

ا�شتجابة  ال���ق���ادم،  اأب���ري���ل   25 ي���وم 
ال�شخ�شي،  باحلق  القائمني  لطلب 
ال�شليطي،  �شفيان  ب��ه  اأف���اد  م��ا  وف��ق 
املحكمة  ب��ا���ش��م  ال��ر���ش��م��ي  ال���ن���اط���ق 

البتدائية يومها. 
املحكمة  رح��������اب  �����ش����ه����دت  وق�������د    
كبري  ع��دد  عقد  بتون�ص،  البتدائية 
م�����ن اجل���ل�������ش���ات ب���خ�������ش���و����ص ه���ذه 
ال��ق�����ش��ي��ة، ان��ط��ل��ق��ت اأوله�����ا يف 30 
جميعها  ودارت   ،2015 ي���ون���ي���و 
والت�شنج،  ال���ت���وت���ر  اك��ت��ن��ف��ه  ج���و  يف 
الدفاع  لفريق  املتوا�شل  والحتجاج 
ع���ن ال���راح���ل ���ش��ك��ري ب��ل��ع��ي��د، الذي 
كان يف كل جل�شة ينتقد ب�شدة تعامل 

الق�شاء مع الق�شية.
  اأم����ا زي����اد الأخ�����ش��ر الأم����ني العام 
الدميقراطيني  ال��وط��ن��ي��ني  حل���زب 
بلعيد  ال�شهيد  اأ�ش�شه  ال��ذي  امل��وح��د 
اأكد  فقد  ال�شابق،  العام  اأمينه  وك��ان 
لقتلة  الفر�شة  يتيح  لن  حزبه  اأن   ،
ال�شهيد  بق�شية  يفعلوا  ب��اأن  بلعيد، 

التي   ، ال��ق�����ش��ي��ة  يف  ي���ذك���ر  ج���دي���د 
تفكيكها،  ب��ع��د  م��ل��ف��ني  اىل  حت��ول��ت 
مبينة اأّن امللف الأول جاهز لإ�شدار 
ل��ك��ن ل�شان  ال��ن��ه��ائ��ي ف���ي���ه،  احل���ك���م 
يطالبون  امل���ت���ه���م���ني  ع����ن  ال�����دف�����اع 
ب��ت��اأج��ي��ل ذل���ك يف ك��ل م���رة ، يف حني 
البداية  ط��ور  اإىل  ال��ث��اين  امللف  ع��اد 

للتحقيق فيه . 
اأن الق�شاء  اأرملة بلعيد،    ولحظت 
مع�شلة  يف  ن��ف�����ش��ه  وج���د  ال��ت��ون�����ش��ي 
لي�ص من ال�شهل اخلروج منها، وفق 
تقديرها، لأنه ينظر يف ملفني اثنني 
اجلرمية  نف�ص  ي��ت��ن��اولن  لكنهما   ،

ونف�ص ال�شحية ونف�ص املتهمني.
الدائرة اجلنائية    وللتذكري، كانت 
قررت  بتون�ص،  البتدائية  باملحكمة 
وهو   ،  2016 دي�����ش��م��ر   27 ي����وم 
ن���ظ���رت فيها  اآخ������ر ج��ل�����ش��ة  ت����اري����خ 
الإف���راج  الق�شية،  ه��ذه  يف  املحكمة 
عن ثالثة متهمني يف ق�شية اغتيال 
اإىل  الق�شية  وتاأجيل  بلعيد،  �شكري 

ال�شهيد  بق�شية  ف��ع��ل��وه  م���ا  ب��ل��ع��ي��د 
لطفي نق�ص، على حد قوله.

ال�شهيد  اأط���وار ق�شية  اأن    ولح��ظ 
وتعتيم  تعطيل  وج��ود  تثبت  بلعيد، 
لطم�ص  وحم�������اول�������ة  م���ت���ع���م���دي���ن 
ق��دم��ن��ا عديد   : ق���ائ���ال  احل��ق��ي��ق��ة، 
لوزارة  العامة  للتفقدية  ال�شكايات 
ال��ع��دل ���ش��د جملة م��ن الإخ����اللت 
التقنية والعامة املرتبطة بالق�شية، 
اإليه  ����ش���ي���وؤول  ب��ان��ت��ظ��ار م���ا  ون���ح���ن 

الأمر.
التون�شي  ال��رئ��ي�����ص  ان  اىل  ي�����ش��ار 
الباجي قائد ال�شب�شي جّدد التزامه 
خالل لقائه ب�شمة بلعيد اإىل بك�شف 
ولفتت  ال�����ش��ه��ي��د،  اغ��ت��ي��ال  ح��ق��ي��ق��ة 
ارملته اىل انه يبقى التنفيذ معّطال 
والق�شية تراوح بني التقدم والعودة 
فاإن  ذل���ك  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�����وراء  اإىل 
موقف دائرة التهام ل يعتر تقدما 
لكن طاملا اأنني على قيد احلياة اأمل 

ك�شف احلقيقة مازال قائما.

يف ذكرى اغتيال �صكري بلعيد:

تون�س: دعوة لفر�س مكافحة �لإرهاب على �لئتالف �حلاكم

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• اآن ديفور مانتيل 

بعد احلقيقة”،  “ما  اأك�شفورد  اختار قامو�ص       
2016. وف��ي��م��ا ي��ل��ي ت��ع��ري��ف��ه��ا: ما  ك��ل��م��ة ال��ع��ام 
للحقائق  فيها  ت��ك��ون  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  اإىل  ي�شري 
العام،  ال����راأي  ت�شكيل  اأق����ّل يف  ت��اأث��ري  امل��و���ش��وع��ي��ة 
 . ال�شخ�شية  املعتقدات  اأو  امل�شاعر  منا�شدة  م��ن 
الفال�شفة امل�شاكني، الذين حر�شوا منذ اأفالطون 
العقيدة  ب��ني  الف�شل  مبهمة  الفكر  تكليف  على 

واحلقيقة، عليهم اأن يعتزلوا.
اأّن م��ا �شنع ال���رواج الإع��الم��ي لهذا      ي��ب��دو يل 
اأُنتج ثم ا�شُتخدم من قبل نظام  اأنه  امل�شطلح، هو 
فيه من طرف معيار  باأنه مُطعون  �شعر  اإعالمي 
ومع  ل��الإخ��ب��ار.  الكال�شيكي  املنطق  داخ���ل  ج��دي��د 
واأّي  اأم���ام م�شطلح ج��دي��د؟  ه��ل نحن حّقا  ذل��ك، 
نظام مل ي�شتخدم الدعاية والبالغة امل�شللة، ويف 
كلمة التزييف، لال�شتيالء اأو احلفاظ على �شلطته 
حول  كراو�ص  كارل  حّذرنا  اأن  �شبق  و�شالحياته؟ 

هذا املو�شوع منذ قرن.
اإذا ك��ان هناك جديد فهو يكمن يف      يف ال��واق��ع، 
و�شائل  ت�شعر  والذي  الت�شحيح،  مزدوجة:  حركة 
الأكاذيب  به على  القيام  اأن��ه من واجبها  الإع��الم 
ال�شيا�شية، مل يعد له اأي تاأثري على الراأي العام، اذ 
يبدو اأن معظم هذا الخري مل يعد يبايل ب�شحة 
ال�شيا�شيني  على  ول  ب��ه��ا،  ُيق�شف  ال��ت��ي  ال��وق��ائ��ع 
لن�شر  م�شفاتهم  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ن  ت��وق��ف��وا  ال��ذي��ن 
التي  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  وه��ل��ع يف  اإرب����اك  خطبهم. 
لنفوذها  فقدانها  م��دى  ال��وق��ت،  نف�ص  يف  تقي�ص، 

وفقدان فائدتها.
     ولالختزال، ب�شكل يالم�ص حدود الكاريكاتور، 
التالية: يف عيون ال�شحافة  اأج��روؤ على الفر�شية 
ال�شفة،  هذه  ا�شتخدام  يف  �شخرية  ل   - الر�شمية 
لأنه من الأف�شل اأن تكون م�شدرا ر�شميا على اأن 
احلقيقة،  بعد  م��ا  �شتكون  عليما-  م�شدرا  تكون 
�شيطرته  يتفادون  الذين  ال�شيا�شيني  ت�شليل  هي 
الإعالم الر�شمي اأو حتى ال�شتغناء عليه يف �شعيهم 

للتاأثري على الراأي العام.
    وال�شوؤال هو: منذ متى مت تكري�ص هذا الطالق 
ب���ني ق�����ش��م م���ن ال�����راأي ال���ع���ام وو���ش��ائ��ل الإع�����الم؟ 
ب��ال��ت��اأك��ي��د ل��ي�����ص، ك��م��ا ُي��زع��م ه��ن��ا اأو ه��ن��اك، منذ 
الريك�شيت، اأو �شعود امل�شاب بجنون العظمة من 
اآبر اإي�شت �شايد اإىل املكتب البي�شاوي، واإمنا قبل 
خطاأ،  على  اأو  ���ش��واب  على  منذ،  اأي  بكثري،  ذل��ك 

مل يعد هذا اجل��زء املتزايد من ال��راأي العام يرى 
توازن  اأن  ُيفرت�ص  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  ال�شلطة  فيهم 
جتاوزات ال�شلطات الثالث الأخرى، بل يرى فيها 
ومبا  وتابعا.  وم�شاندا  م�شاعدا  ذل��ك،  عك�ص  على 
انه فقد الثقة يف الأجهزة ال�شيا�شية الوطنية، مل 
ال��راأي العام احلفاظ على تلك الثقة  يعد باإمكان 
اأن��ه موؤمتن على �شره. كما  يف ال��ذي بات ي�شك يف 
اأّن التجميع احلا�شل اليوم يف �شناعة الإعالم، ل 

يذهب بالتاأكيد �شّد هذا املزاج.
اإّن احلقيقة مفهوم جليل و�شاهق. وه��ل نحن      
ال�شيا�شة،  من  انتظارها  علينا  اأن��ه  من  يقني  على 
�شُيلقي  الذي  اأدجل��ة الن�شباط  اإن مل يكن بثمن 
بها اإىل املجال الديني؟ يف الفن وال�شعر: احلقيقة 
هي يف جمالها الطبيعي، واعذروين اإن اأنا اعتقدت 
بيتها وجمالها عندما  اأي�شا يف  ب��اأن احلقيقة هي 
تكون يف اإطار �شري لتحليل اأو عالج مل يتخّل عن 
انه  درج��ة  اإىل  ال��ك��الم  حر  اإّن  التطهري.  ف�شائل 
التي  اأخرى غري تلك  اأ�شوات  اأمام  يفتح الطريق 

اعتادتها قناعاتنا واعتقاداتنا وحتمياتنا. 
يفّكر،  باأنه  يتفاجاأ  اأن  �شخ�ص  لأي  ميكن  وهكذا 
ويحركه يف  داخله  ويختلج  ي�شكنه  ما  ويعّر، عن 
الواقع. هذه الكلمة احلية، دون خلفّية، لها فعال 
واإن��ه��ا ت�شبح  ث��ّم على وج��ودن��ا،  كياننا  تاأثري على 
منا�شبة للوحي، والتحّرر والنعتاق الدائم، مهما 
كانت موؤملة.. اإنها تعطي فر�شة للمعنى اأن يحدث 

يف قلب الرتباك.
اأن جت�شد  ال�شيا�شة  م��ن  ال��ع��ام  ال����راأي  ي��ت��وق��ع      
اخل��ي��ال وال���وه���م ال����ذي ي��ح��ت��اج��ه يف م��رح��ل��ة ما. 
وهم الأمن، ووهم التقدم، ووهم التجديد، ووهم 
اأو  ال�شدق  اأك��رث فائدة له من  ال��ذي هو  ال���رثوة، 
النزاهة. مبعنى من املعاين، متت مبايعة ترامب 

لأنه هو الوهم الذي يحتاجه ناخبوه. 
وكانتهازي  ينتظرون منه احلقيقة،  اأنهم ل  ومبا 
جيد، مل يعطها لهم. اإنهم يتطلعون اإىل اأن مُيّثل 
فيها،  اأنف�شهم  روؤي��ة  يريدون  التي  املطلقة  القوة 
 ، الفا�شح  �شلوكه  بكل  ب��اإت��ق��ان،  ذل��ك  يفعل  وه��و 
وغرائزه، ونزواته الطفولية. واإذا ما بداأنا بانتظار 
امل�شداقية من جانب ال�شيا�شيني، فقد تقوم، باأقل 
�شخرية ودمياغوجية يف امل�شهد، احلقيقة بنف�شها 
اأولئك الذين يخ�شونها، واأولئك  بعملية فرز بني 

الذين لي�شوا معادين لها.

ترجمة خرية ال�شيباين

�حلقيقة �شد �لدعاية, �ل�شوؤ�ل �لأبدي..

*فيل�شوفة فرن�شية وحمللة نف�شانية، ن�شرت العديد من الكتب، من بينها “املراأة والت�شحية«.

وقفة ا�شبوعية يف العا�شمة للمطالبة بك�شف احلقيقة

املروحيات المريكية و�شلت تون�ص ال�شاهد على منت املروحية اجلديدة

زياد خل�شر.. الت�شدي لالإرهاب يتطلب اإرادة �شيا�شية قويةم�شرية الم�ص للمطالبة بك�شف احلقيقة

لتعزيز قدرات جي�صها:

تون�س تت�شّلم دفعة �أوىل من مروحيات �أمريكية
•• الفجر – تون�س- خا�س

   اأ�شرف رئي�ص احلكومة التون�شية يو�شف ال�شاهد ام�ص ال�شبت 
بالقاعدة الع�شكرية بقاب�ص – جنوب- على مرا�شم ت�شلم الدفعة 

الأوىل من املروحيات الهجومية »oh-58d«.      وقد مّت ت�شّلم 
املتحدة  ال��ولي��ات  24 مروحية( من  6 مروحيات )م��ن جملة 
الأمريكية يف اإطار تعزيز القدرات ال�شتطالعية والهجومية يف 
احلرب على الإرهاب.      ومتتاز هذه املروحيات بتقنية التوجه 

بالليل والنهار وهي جمّهزة باأحدث تقنيات الطائرات وباأ�شلحة 
ذات دقة عالية من �شاأنها اأن ترفع من تعزيز القدرة العملياتية 
جلي�ص الطريان.    ومن املنتظر اأن تت�شّلم تون�ص بداية من �شهر 

مايو املقبل دفعة اأوىل من طائرات البالك هوت60 .

�لبنتاغون يبث �شريطًا قدميًا للغارة على �ليمن ثم ي�شحبه
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عربي ودويل

الأفغاين قلب  املفرو�شة على  العقوبات  الدويل  الأمن  رفع جمل�ص 
ق��د ميهد الطريق  الإ���ش��الم��ي مم��ا  ال��دي��ن حكمتيار زع��ي��م احل���زب 
لعودته علنا اإىل اأفغان�شتان. وطلبت احلكومة الأفغانية هذا الإجراء 

�شمن اتفاق �شالم مع حكمتيار وجماعته املقاتلة يف �شبتمر اأيلول.
وقوبل التفاق بانتقادات من بع�ص الأفغان وجماعات حقوق الإن�شان 
ب�شبب العفو الذي مينحه حلكمتيار وكثري من مقاتليه. ول يلعب 
كان  اأن��ه  اإل  اأفغان�شتان  يف  احل��ايل  ال�شراع  يف  كبريا  دورا  حكمتيار 
�شخ�شية رئي�شية خالل احلرب الأهلية يف الت�شعينات وانهالت عليه 
انتهاكات  وارت��ك��اب  كابول  على  ع�شوائيا  �شواريخ  باإطالق  اتهامات 
اأخرى حلقوق الإن�شان. ومل يت�شن احل�شول على تعليق فوري من 
املتحدثني با�شم حكمتيار واحلكومة الأفغانية. ورفع ا�شم حكمتيار 
بتنظيم  ل�شالتهم  ع��ق��وب��ات  عليهم  املفرو�شة  الأف����راد  قائمة  م��ن 
القاعدة وتنظيم الدولة الإ�شالمية وغريهما من اجلماعات املت�شددة 
ينهي جتميدا فر�شته الأمم املتحدة على اأر�شدته وممتلكاته وحظرا 
لل�شفر وال�شالح �شدر بحقه. ومكان حكمتيار غري معروف منذ اأن 
وقع اتفاق ال�شالم مع الرئي�ص الأفغاين اأ�شرف عبد الغني يف �شبتمر 
اأيلول عر ت�شجيل فيديو م�شجل م�شبقا يف موقع مل ُيعلن عنه. ومع 
رفع عقوبات الأمم املتحدة الآن يتوقع م�شوؤولون حكوميون اأن يعود 

حكمتيار اإىل العا�شمة الأفغانية رغم ا�شتمرار اجلدل حوله.

ا�شتاأنفت  اإنها  ام�ص  فران�ص  اإي��ر  الفرن�شية  اجلوية  اخلطوط  قالت 
ال�شماح لركاب من دول �شملها حظر �شفر اأمريكي من ال�شعود على 
منت رحالتها املتجهة للوليات املتحدة بعد تعليق حمكمة احتادية 

اأمريكية لالأمر التنفيذي.
وقال ايرفيه ا�شلري املتحدث با�شم ال�شركة بدءا من اليوم ننفذ قرار 
املحكمة... مواطنو الدول املعنية �شي�شمح لهم بالطريان مرة اأخرى 
للوليات املتحدة ب�شرط اأن تكون وثائقهم وتاأ�شريات دخولهم �شارية 

و�شليمة.
باري�ص  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  احلكومة  ع��ن  ممثلني  اإن  املتحدث  واأ���ش��اف 
تقدمي  ا�شتئناف  باإمكانها  ب��اأن  املحلية  ال��ط��ريان  خطوط  ن�شحوا 
وليبيا  والعراق  اإي��ران  ملواطني  املتحدة  للوليات  املتجهة  خدماتها 
وال�شومال وال�شودان و�شوريا واليمن. وعلق قا�ص يف �شياتل الأمر 
التنفيذي الذي اأ�شدره ترامب الذي يعلق برنامج الالجئني ومينع 

امل�شافرين من الدول ال�شبع.

الأوروب����ي عدم  ال��رمل��ان  ال�شيا�شية يف  الأح����زاب  ك��رى  ق��ادة  طالب 
املتحدة لدى الحتاد الأوروبي  اعتماد تيد مالوك �شفريا للوليات 

يف بروك�شل، واعتروه �شخ�شا غري مرغوب فيه.
ال�شعب  ح��زب  رئي�شا  بها  بعث  م�شرتكة  ر�شالة  يف  املطالبة  وج��اءت 
الأوروبي وحتالف الليراليني والدميقراطيني من اأجل اأوروبا، اإىل 
رئي�شي جمل�ص الحتاد الأوروبي دونالد تو�شك واملفو�شية الأوروبية 

جان كلود يونكر.
وورد يف الر�شالة اأن مالوك اأدىل بت�شريحات م�شيئة ل�شمعة الحتاد 
الأوروب��ي، ودعم انهيار الحت��اد على غرار الحت��اد ال�شوفياتي، كما 
اأ�شهر  خ��الل  امل�شرتكة  العملة  اإ���ش��ع��اف  على  �شابق  وق��ت  يف  راه���ن 
معدودة. واعترت اأن تلك الت�شريحات ك�شفت عن نية �شيئة �شادمة 
ل���دى م��ال��وك جت���اه ق��ي��م الحت����اد الأوروب������ي، م��رج��ح��ة ت��اأث��ري تلك 
يف  الأطل�شي  املحيط  �شفتي  بني  العالقات  على  �شلبا  الت�شريحات 

حال عني �شفريا للوليات املتحدة.
ففي مقابلة مع جملة دير �شبيغل الأملانية توقع مالوك الذي ر�شحه 
الرئي�ص الأمريكي دونالد ترمب ملن�شب ال�شفري يف بروك�شل تفكك 
الحتاد الأوروبي، معترا اأن خروج اململكة املتحدة من هذا الحتاد 

لي�ص �شوى البداية.
ال��ي��ورو -عملة الحت���اد الأوروب���ي  اإن  ال��ق��ول يف مقابلته ه��ذه  وك��رر 
يعمل يف م�شرف لال�شتثمار  ك��ان  اأن��ه  ول��و  فا�شلة  النقدية- جتربة 

لكان راهن �شد اليورو . 

عوا�صم

كابول

بروك�سيل

باري�س

�أ�شرت�ليا: �تفاق تبادل 
�لالجئني مع �أمريكا �شينفذ 

•• �صيدين-رويرتز:

مثريا  اتفاقا  اإن  ام�ص  ال�شرتالية  اخلارجية  وزي��رة  بي�شوب  ج��ويل  قالت 
للجدل لإعادة توطني الالجئني مع الوليات املتحدة �شينفذ على الرغم 

من تاأجيل م�شوؤويل الهجرة الأمريكيني مقابالت مع طالبي اللجوء.
ثانية  اإمت��ام جولة  اأمريكيني تراجعوا عن  اأن م�شوؤولني  روي��رتز   وذك��رت 
ناورو  ا�شرتايل يف جزيرة  املقابالت مع لجئني حمتجزين يف خميم  من 
يف املحيط الهادي مبا ي�شري اإىل اأن وا�شنطن تعيق بالفعل التقدم يف تنفيذ 

التفاق.
بعد  �شحبت  املقابالت  اإج��راء  تواريخ  اإن  ر�شمي  وم�شدر  وق��ال حمتجزون 
تنفيذيا  اأم��را  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  توقيع  من  فقط  �شاعات 
يعلق برنامج الالجئني الأمريكي ملدة 120 يوما ويوقف زيارات امل�شافرين 

من �شبع دول اأغلب �شكانها م�شلمون.
الذي  البلدين ل يزالن يعمالن على تفا�شيل التفاق  اإن  بي�شوب  وقالت 
ت�شبب يف اأزمة دبلوما�شية نادرة بني احلليفني املقربني بعد مكاملة هاتفية 

غا�شبة اأجراها ترامب برئي�ص الوزراء ال�شرتايل.
تعمل  وا�شنطن  يف  و�شفارتنا  ترامب  اإدارة  مع  توا�شل  على  بقينا  وقالت 
�شتكون م�شددة  التدقيق  اأن عملية  اأمريكيني ونتوقع  اأي�شا مع م�شوؤولني 
ال�شحة  يخ�ص  فيما  ال�شرتالية  التدقيق  عملية  �شرامة  م�شتوى  ب��ذات 

والفحو�شات الأمنية.
م�شتمرة  تزال  ل  الفح�ص  وعمليات  املقابالت  اأن  هي  معلوماتي  واأ�شافت 

دون الإف�شاح عن مزيد من التفا�شيل.

رئي�س مفو�صية الالجئني: املناطق الآمنة لن تنجح يف �صوريا 

»�شوريا �لدميقر�طية« تعلن بدء مرحلة جديدة من هجوم �لرقة 

�ملئات يتظاهرون يف نيويورك دعما للم�شلمني

�أوروبا تغري �لالجئني ماليًا للعودة لبلد�نهم �أو �لتوجه لغريها�ليابان تعول على زيارة ماتي�س لتعزيز �لأمن 
اأنها  واأ�شافت  متزايد  نحو  على  �شعبا  اأ�شبح  ال��ه��ادي 

تريد تعزيز التحالف بني الوليات املتحدة واليابان. 
واأ�شافت اأن كوريا اجلنوبية جارة مهمة.

وكوريا  لليابان  ماتي�ص  ال��وزي��ر  زي���ارة  اأرب���ط  اأن  »اأري���د 
الدول  بني  الدفاعي  التعاون  تعزيز  ب��زي��ادة  اجلنوبية 

الثالث.
وقال ماتي�ص يوم اجلمعة اإن ا�شتفزازات كوريا ال�شمالية 
النووية يف  التي تطور براجمها لالأ�شلحة وال�شواريخ 
حتد لقرارات الأمم املتحدة مل تدع جمال لل�شك ب�شاأن 
ال��ت��زام ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ب��دف��اع ال��ي��اب��ان. وك��ان��ت تلك 

الر�شالة مماثلة لر�شالة بعث بها يف كوريا اجلنوبية.

•• طوكيو-رويرتز:

اإنها  اإينادا ام�ص  قالت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي 
ت��اأم��ل ب���اأن ت����وؤدي زي����ارة وزي���ر ال��دف��اع الأم��ري��ك��ي جيم 
اإىل  الأ���ش��ب��وع  ه��ذا  وال��ي��اب��ان  اجلنوبية  لكوريا  ماتي�ص 

تعزيز العالقات الأمنية.
اإينادا بهذه الت�شريحات يف بداية املحادثات مع  واأدلت 
ماتي�ص الذي اأكد يوم اجلمعة التزام وا�شنطن مبعاهدة 
رئي�ص  م��ع  التقى  عندما  اليابان  م��ع  امل�شرتك  ال��دف��اع 

الوزراء الياباين �شينزو اآبي يف طوكيو. 
وقالت اإينادا اإن الو�شع الأمني يف منطقة اآ�شيا واملحيط 

•• نيويورك-اأ ف ب:

�شخ�ص   300 ح������واىل  ت���ظ���اه���ر 
جمددا يف نيويورك دعما مل�شلمني 
حظر  ي�شتهدفهم  دول  �شبع  م��ن 
الرا�شي  اىل  ال��دخ��ول  موقت من 

المريكية.
���ش��ارك فيها مئات  ت��ظ��اه��رة  وب��ع��د 
بروكلني،  يف  اخلمي�ص  اليمنيني 
اح��ت�����ش��د ه������وؤلء اجل��م��ع��ة يف حي 
اث��ن��ي��ا يف كوينز  امل��ت��ن��وع  اأ���ش��ت��وري��ا 
تظاهرات  ���ش��وى  ت��ن��ظ��م  مل  ح��ي��ث 

قليلة جدا �شد ترامب حتى الن.
امل�����ش��ري م�شطفى  امل��ه��اج��ر  وق���ال 
علي املقيم منذ 16 عاما يف احلي 

جئت لكي ادعم طائفتي . 
واأ�شاف ان ما يح�شل هو اجلنون 
اىل  النتباه  ترامب  وعلى  بعينه. 

ما يقول، واإل اطاح بكل �شيء .

املتعدد  الت���ن���ي  ب��ال��ط��اب��ع  م��ن�����ش��ة 
للحي، ودعوا اىل الت�شدي ملر�شوم 
حتى  اجلديد  الأم��ريك��ي  الرئي�ص 

�شحبه.
يحظر  الره����اب،  مكافحة  وبا�شم 
ي��وم اجلمعة  ال��ذي �شدر  امل��ر���ش��وم 
بلدان  �شبعة  رع��اي��ا  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي، 
)العراق وايران واليمن وال�شودان 
و�شوريا وليبيا وال�شومال( دخول 
الوليات املتحدة 90 يوما، ويعلق 

و�شول الالجئني 120 يوما.
وت�شبب مبوجة من التظاهرات يف 
انحاء البالد. ورفع عدد كبري من 
املر�شوم  ���ش��د  ال���ش��ت��ئ��ن��اف  دع����اوى 
خمالفا  م��ع��ار���ش��وه  يعتره  ال���ذي 
للد�شتور ومتييزيا بحق امل�شلمني.

نيويورك  يف  ك��ث��رية  وال��ت��ظ��اه��رات 
 20 منذ ت�شلم ترامب من�شبه يف 

كانون الثاين يناير.

ترامب  موؤيدي  اح��د  راأت  عمرها، 
ان توقفوا  ي��ج��ب  ب��ق��ول��ه  ي��ه��ددين 

التظاهر.
و��������ش�������ارك رج����������ال ون�����������ش�����اء من 
والبي�ص،  وال����ش���ي���وي���ني  ال�������ش���ود 
يف ال��ت��ظ��اه��رة، وا����ش���ادوا م��ن على 

احد  كولز  ادوارد  ق��ال  جانبه،  من 
���ش��ك��ان احل�����ي، ب��ي��ن��م��ا ك����ان يحمل 
التغلب  يجب  ���ش��ن��وات(،   6( ابنته 
ع��ل��ى ال��ك��راه��ي��ة ال��ت��ي ت��راف��ق هذه 

النتخابات .
واأ����ش���اف اب��ن��ت��ي يف ال�����ش��اد���ش��ة من 

تر�مب قد يبحث ت�شديد 
�لتفاق �لنووي مع �إير�ن 

•• وا�صنطن-اأنقرة-رويرتز:

التفاق  ت�شديد  كيفية  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  ت�شتك�شف 
النووي مع اإيران واإعادة التفاو�ص على بنود اأ�شا�شية فيه ولي�ص اإلغاءه لكن 
اإقناع القوى الكرى الأخرى واإيران ببحث اأي تعديل قد يكون م�شتحيال. 
ووافقت اإيران مبوجب التفاق املرم عام 2015 مع �شت قوى عاملية على 
القت�شادية  العقوبات  بع�ص  رف��ع  مقابل  يف  النووي  برناجمها  من  احل��د 
املفرو�شة من الوليات املتحدة واأوروبا والأمم املتحدة.  ويعتر كثري من 
اخلراء اأن التفاق ناجح حتى الآن. واأعطت اإدارة ترامب خالل الأ�شبوع 
اإذ وجهت  اإي��ران  بالغمو�ص حيال  تت�شم  لكن  ت�شددا  اأك��رث  اإ���ش��ارات  املا�شي 
للجمهورية حتذيرا ر�شميا بعد اأن اأجرت جتربة لإطالق �شاروخ بالي�شتي 
ثم فر�شت عقوبات اقت�شادية على 13 فردا و12 كيانا . وقال م�شدران 
اإن اخليارات التي تبحثها الإدارة الأمريكية ت�شمل الإ�شرار على  مطلعان 
تطبيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراءات رقابية اأكرث �شرامة مع 
ي�شمل مطالبتها بدخول مواقع ع�شكرية. وقال م�شدر مطلع  اإي��ران مبا 
على الأمر الفكرة الأ�شا�شية هي منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية اإذنا 
بالدخول لكنه اأقر باأن ح�شول الإدارة الأمريكية على تاأييد الدول الأخرى 
مواقع  لتفتي�ص  دول���ة   34 ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ  ال��وك��ال��ة  حمافظي  جمل�ص  يف 

ع�شكرية �شيكون �شعبا.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأن دول الحت��اد الأوروب���ي حت��اول تخفيف  ن�شرت �شحف بريطانية 
العودة  على  لت�شجيعهم  لهم  مالية  مبنح  عليها  الالجئني  �شغط 
�شمال  دول  م��ع  والت��ف��اق  اأوروب�����ا،  غ��ري  اأخ���رى  ب��ل��دان  اأو  لبلدانهم 
اأفريقيا على منعهم من التوجه لأوروبا. واأوردت �شحيفة اإندبندنت 
اأن بريطانيا خ�ش�شت ميزانية تبلغ ثالثني مليون جنيه اإ�شرتليني 
لتوفري اإمدادات منقذة للحياة لالجئني الذين و�شلوا ل�شرق اأوروبا، 

وحثهم على التفكري يف الذهاب اإىل اآ�شيا اأو اأمريكا الالتينية.
اأعلنت ذلك رئي�شة الوزراء الريطانية ترييزا ماي يف قمة الحتاد 
الأوروبي ب� مالطا، قائلة اإن هذه امليزانية تهدف مل�شاعدة الالجئني يف 

مواجهة الرد القار�ص باأوروبا ال�شرقية واليونان، وتت�شمن مالب�ص 
البنية  حت�شني  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ط��ب��ي��ة،  ورع��اي��ة  وم��الج��ئ  للتدفئة 
كانوا  ا�شتيعاب لجئني  راغبة يف  تكون  اأوروبية  التحتية بدول غري 
اأن برنامج امل�شاعدات  ياأملون يف ال�شتقرار باأوروبا. واأو�شحت ماي 
وليبيا  البلقان  ودول  ال��ي��ون��ان  يف  امل��وج��ودي��ن  ال��الج��ئ��ني  �شي�شاعد 
وم�شر وتون�ص واملغرب واجلزائر وال�شودان للعودة اإىل بلدانهم بدل 
من املخاطرة بحياتهم وال�شتمرار يف رحالت رمبا تكون قاتلة اإىل 
اأملانيا  اأن  فيه  ذك��رت  تقريرا  ال�شحيفة  نف�ص  ن�شرت  كذلك  اأوروب���ا. 
اللجوء  طالبي  ي�شجع  لرنامج  ي��ورو  مليون  اأربعني  مبلغ  عر�شت 
للعودة  �شعيفة-  طلباتهم  على  املوافقة  فر�ص  تكون  -ممن  داخلها 

لبلدانهم.

كافية لعودة النا�ص. ويف اجتماع مع جراندي قال الرئي�ص 
اللبناين مي�شيل عون يف وقت �شابق اإن القوى العاملية يجب 
اأن تعمل مع حكومة دم�شق لإن�شاء مناطق اآمنة يف �شوريا 

حتى يت�شنى لالجئني العودة لبالدهم.
وفر مليون �شوري على الأقل منذ 2011 اإىل لبنان الذي 

يقدر عدد �شكانه الإجمايل باأقل من �شتة ماليني.
وق�شمت احلرب �شوريا اإىل مناطق ي�شيطر عليها الرئي�ص 
ت�شيطر عليها جماعات خمتلفة من  واأخ��رى  الأ�شد  ب�شار 
املعار�شة امل�شلحة التي تقاتل لالإطاحة به واأخرى خا�شعة 
اأكراد واأخرى تخ�شع ل�شيطرة تنظيم  ل�شيطرة م�شلحني 
املتوقع  داع�ص. ووفقا لوثيقة اطلعت عليها روي��رتز فمن 
اأن ياأمر ترامب البنتاجون ووزارة اخلارجية بو�شع خطة 

ا�شتياء يف  املر�شوم  . ويثري  الإره��اب  يف عملية مكافحة 
العامل منذ ا�شبوع وادى اىل تظاهرات.

اإن ع�شرات  الأمريكية  اىل ذلك، قالت وزارة اخلارجية 
الآلف م��ن ت��اأ���ش��ريات ال��دخ��ول األ��غ��ي��ت مب��وج��ب حظر 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  الذي فر�شه  ال�شفر 

على مواطني �شبع دول ذات اأغلبية م�شلمة.
القن�شلية  ال�شوؤون  با�شم  املتحدث  كوك�ص  وليام  وق��ال 
يف وزارة اخلارجية اإن اأقل من 60 األف تاأ�شرية لأفراد 

األغيت ب�شكل موؤقت امتثال لالأمر التنفيذي.
نقال  �شابق  وق��ت  ذك��رت يف  قد  اإعالمية  تقارير  وكانت 
اأن عدد  احت��ادي��ة  م��دع حكومي يف جل�شة مبحكمة  عن 

التاأ�شريات التي األغيت اأكرث من 100 األف تاأ�شرية .
الوقت  األ��غ��ي��ت يف  ال��ت��اأ���ش��ريات  اإن ه���ذه  ك��وك�����ص  وق����ال 
اإىل  امل�شافرون  ي�شطر  اأن  دون  ُتعاد  قد  ولكن  احل��ايل 

•• عوا�صم-رويرتز:

بدء  عن  ام�ص  الدميقراطية   �شوريا  ق��وات  حتالف  اأعلن 
اخلا�شعة  ال��رق��ة  مدينة  يف  عملياته  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة 
ل�شيطرة تنظيم داع�ص الإرهابي بهدف اإكمال عزل املدينة 
وقطع الطريق املوؤدي ملحافظة دير الزور على املت�شددين.

متزايد  بدعم  جت��ري  العملية  اإن  بيان  يف  التحالف  وق��ال 
لقوات التحالف الدويل �شواء عر تاأمني التغطية اجلوية 
لتقدم قواتنا اأو عر امل�شاعدة التي تقدمها فرقها اخلا�شة 
اكتمال عملية  و�شيكون  واأ�شاف  املعركة.  اأر�ص  لقواتنا يف 
ع���زل م��دي��ن��ة ال��رق��ة ه��دف��ا اأ���ش��ا���ش��ي��ا يف ه���ذه امل��رح��ل��ة من 
حملتنا الع�شكرية. و�شنت قوات �شوريا الدميقراطية وهي 
ال�شورية  الكردية  ال�شعب  حماية  وح��دات  ي�شمل  حتالف 
الرقة  تطويق  بهدف  الثاين  ت�شرين  نوفمر  يف  حملتها 
التحالف  يف  ق��ي��ادي  وق���ال  ال��ن��ه��اي��ة.  يف  عليها  لل�شيطرة 
اإن القوات تقدمت حتى الآن ب�شعة كيلومرتات  لرويرتز 
يف املرحلة الأخرية التي تهدف لل�شيطرة على مناطق تقع 
الذي  ال�شريع  الطريق  ي�شمل  املدينة مبا  ال�شرق من  اإىل 
دير  حم��اف��ظ��ة  وتخ�شع  ال����زور.  دي���ر  مبحافظة  يربطها 
الإرهابي  داع�ص  تنظيم  ل�شيطرة  تقريبا  بالكامل  ال��زور 
وهي متتد حتى احلدود العراقية.  وقال م�شدر ع�شكري 
كردي لرويرتز يوم الثالثاء اإن اأهداف هذه املرحلة ت�شمل 

ال�شيطرة على الطريق ال�شريع الرئي�شي يف املنطقة.
الأم��ري��ك��ي��ة اخل��ا���ش��ة عمليات  ال��ق��وات  وي�شاند م��ئ��ات م��ن 
�شوريا.  �شمال  يف  داع�ص  �شد  الدميقراطية  �شوريا  ق��وات 
اإن قواتها اخلا�شة تقدم  وقالت فرن�شا يف يونيو حزيران 

امل�شورة ملقاتلي املعار�شة يف ذات املنطقة.
وه����ذه ه���ي امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ع��م��ل��ي��ة حت��ري��ر الرقة. 
من  ال�����ش��م��ال  اإىل  م��ن��اط��ق  الأوىل  امل��رح��ل��ة  وا���ش��ت��ه��دف��ت 
ت�شتهدف  التي  الثانية  املرحلة  ت��زال  ول  ال��رق��ة.  مدينة 
ت�شيطر  مل  اإذ  م�شتمرة  امل��دي��ن��ة  م��ن  ال��غ��رب  اإىل  مناطق 
قوات �شوريا الدميقراطية بعد على �شد الفرات اخلا�شع 
ل�شيطرة داع�ص. واأثار دعم الوليات املتحدة لقوات �شوريا 

�شمال  حلف  يف  حليفتها  تركيا  مع  توترات  الدميقراطية 
امتدادا  ال�شعب  حماية  وح���دات  تعتر  وال��ت��ي  الأط��ل�����ش��ي 
الذي يقاتل على مدى ثالثة  الكرد�شتاين  العمال  حلزب 
املتحدة  الوليات  ذاتي. وتقول  عقود للح�شول على حكم 
اإنها تقدم التدريب والدعم املادي للعنا�شر العربية فقط 
يف قوات �شوريا الدميقراطية. وقد زودتها ال�شهر املا�شي 
يف  للم�شاعدة  مدرعة  ع�شكرية  مبركبات  الأويل  وللمرة 
عملية حترير الرقة.  وقال بيان قوات �شوريا الدميقراطية 
�شت�شارك  الفرات(  عليها )غ�شب  اأطلق  التي  العملية  عن 
يف هذه املرحلة من حملة غ�شب الفرات جميع الف�شائل 
اإىل  الع�شكرية التي �شاركت يف املراحل ال�شابقة بالإ�شافة 
وف�شائل  حديثا  املحررة  املناطق  �شباب  من  كبرية  اأع��داد 
تقودها  التي  امل��ع��ارك  �شري  اأث��ن��اء  حديثا  ت�شكلت  ع�شكرية 
غرفة عمليات غ�شب الفرات من اأبناء املنطقة بعد اأن مت 
التحالف  قوات  من  ودعم  مب�شاعدة  وت�شليحهم  تدريبهم 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  ووقع  داع�ص.   ملحاربة  ال��دويل 
وزارة  م��ن  يطلب  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  تنفيذيا  اأم���را  ت��رام��ب 
ووكالت  الأرك��ان  وروؤ�شاء  )البنتاجون(  الأمريكية  الدفاع 
لدحر  يوما   30 خ��الل  اأولية  تقدمي خطة  اأخ��رى  اأمنية 
داع�ص. واأحد القرارات الرئي�شية املنتظرة من اإدارة ترامب 
لوحدات  مبا�شر  ب�شكل  اأ�شلحة  �شتقدم  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ه��و 
ال�شامية  املفو�شية  رئي�ص  ق��ال  ذل��ك،  اىل  ال�شعب.  حماية 
لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني  اإن فكرة املناطق الآمنة 
ل��ن تنجح داخ���ل ���ش��وري��ا يف ح��م��اي��ة ال��ف��اري��ن م��ن احلرب 
�شنوات. وقال  �شت  م��ن  م��ا يقرب  ال��ب��الد منذ  ال��دائ��رة يف 
اإنه  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ص 
�شيقيم بالتاأكيد مناطق اآمنة يف �شوريا للفارين من العنف 

واإن اأوروبا اأخطاأت حني اأدخلت ماليني الالجئني اإليها.
وق����ال فيليبو ج���ران���دي رئ��ي�����ص م��ف��و���ش��ي��ة ال��الج��ئ��ني يف 
الظروف  ���ش��وري��ا  يف  اأرى  ل  ب����ريوت  يف  �شحفي  م��وؤمت��ر 
)املواتية( لإقامة مناطق اآمنة ومن ثم فمثلما قلت ورمبا 
بع�ص من تغريداتي دعونا ل ن�شيع الوقت يف التخطيط 
اآمنة بدرجة  اإقامتها لنها لن تكون  اآمني لن تتم  ملناطق 

•• وا�صنطن-وكاالت:

علق قا�ص فدرايل موقتا املر�شوم الذي اأ�شدره الرئي�ص 
الأم���ريك���ي ل��ل��ح��د م��ن ال��ه��ج��رة وا���ش��ت��ه��دف ���ش��ب��ع دول 
اإ���ش��الم��ي��ة ل��ك��ن ال��ب��ي��ت الب��ي�����ص وع���د ب��ال��رد ع��ل��ى هذا 
الفدرايل  الق�شاء  بني  مواجهة  يد�شن  ال��ذي  الإج���راء 

ودونالد ترامب وي�شكل �شربة قانونية قا�شية لقراره.
القا�شي جيم�ص روبارت  املوؤقت من قبل  التعليق  وهذا 
ي�����ش��ري ع��ل��ى ك��ام��ل الرا����ش���ي الم��ريك��ي��ة ح��ت��ى درا�شة 
بوب  وا�شنطن  ولي��ة  يف  العدل  وزي��ر  بها  تقدم  �شكوى 

فرغ�شون.
ب��ي��ان ان  ال���ذي ق��ال يف  ي��ت��اأخ��ر رد البيت الب��ي�����ص  ومل 
م��ن اجل  ت��ق��دمي ط��ع��ن عاجل”  ي��ن��وي  ال��ع��دل  “وزير 

تطبيق القانون والغاء قرار القا�شي روبارت.
ويف البداية و�شف البيت البي�ص القرار بانه “ف�شيحة” 
قبل ان يبث بيانه جمددا بعد دقائق وي�شطب منه هذه 
اعالن  بعد  دميوقراطي،  وهو  فرغ�شون  وق��ال  الكلمة. 

قرار القا�شي الفدرايل ان الد�شتور انت�شر اليوم. 
وا�شاف ل احد فوق القانون ول حتى الرئي�ص، م�شريا 
الرئي�ص  م���ن  ب���ق���رار  ع���ني  روب������ارت  ال��ق��ا���ش��ي  ان  اىل 

اجلمهوري ال�شبق جورج بو�ص.
النقاط  لأبطال  ب�شكوى  الثنني  تقدم  فرغ�شون  وكان 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف امل��ر���ش��وم ال��رئ��ا���ش��ي ال����ذي ي��غ��ل��ق اب���واب 
الوليات املتحدة امام الالجئني لأربعة ا�شهر وملواطني 
وال�شومال  وليبيا  والعراق  )اي��ران  ا�شالمية  دول  �شبع 
وال�شودان و�شوريا واليمن( ثالثة ا�شهر. اما ال�شوريون 

�شكواه،  اآخ��ر. ويف  ا�شعار  الدخول حتى  فممنوعون من 
يوؤكد فرغ�شون ان احلظر الذي فر�شه الرئي�ص يخالف 
احل���ق���وق ال��د���ش��ت��وري��ة ل��ل��م��ه��اج��ري��ن وع��ائ��الت��ه��م لأنه 
ي�شتهدف امل�شلمني خ�شو�شا. اما حاكم ولية وا�شنطن 
جاي اين�شلي فقد حتدث عن ن�شر كبري لكنه حذر من 
فرغ�شون  اك��د  بعد.  تنته  مل  الن�ص  ل�شحب  املعركة  ان 
اذا  انه لن يتفاجاأ  ان  ان  المر نف�شه وقال ل�شبكة �شي 
انتهى اختبار القوة هذا يف املحكمة العليا. وكان املر�شوم 
ادى اىل احتجاز 109 ا�شخا�ص يقيمون ب�شكل قانوين 
يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، يف ع��دد م��ن امل���ط���ارات، كما قال 
ال�شعود  من  اآخ��رون  مئات  منع  بينما  الأبي�ص،  البيت 
اىل طائرات متوجهة اىل الوليات املتحدة. منذ دخول 
املر�شوم حيز التنفيذ، الغت الوليات املتحدة �شتني الف 
تاأ�شرية دخول منحت اىل مواطنني من الدول ال�شبع، 
كما قال الناطق با�شم وزارة اخلارجية المريكية ويل 
كوك�ص. ال ان حماميا يف وزارة العدل قال امام حمكمة 

يف فريجينيا ان حواىل مئة الف تاأ�شرية الغيت.
وق��ال كوك�ص لو�شع ه��ذه الرق��ام يف الط��ار ال�شحيح، 
ال�شنة  يف   )...( ت��اأ���ش��رية  مليون   11 م��ن  اك��رث  منحنا 

املالية 2015.
ويف الوليات املتحدة، و�شف خم�شة من اع�شاء جمل�ص 
ميكن  ل  دعاية  باأنه  املر�شوم  الدميوقراطيني  ال�شيوخ 
ت�شور حجمها بالن�شبة اىل اجلهاديني، وذلك يف ر�شالة 
وج��ه��ت اىل وزي���ر ال��دف��اع الم��ريك��ي. وق���ال اث��ن��ان من 
وليند�شي  م��اك��ني  ج��ون  اجلمهوريني  املجل�ص  اع�شاء 
القدم  على  ر�شا�شة  اط���الق  ي�شبه  الم���ر  ان  غ��راه��ام 

التورط  ق��د تزيد م��ن  اآم��ن��ة وه��ي خطوة  لإق��ام��ة مناطق 
الع�شكري الأمريكي يف �شوريا. ومل يوفر ترامب تفا�شيل 
يثبت  الآمنة قد  املناطق  . وحرا�شة  املقرتحة  املناطق  عن 
فيها اجلماعات  تنت�شر  اأنه مهمة �شعبة يف منطقة حرب 
اأنهى منذ وقت قليل زيارة  امل�شلحة. وقال جراندي الذي 
ب�شاأن  ط��رف  اأي  معها  يتوا�شل  مل  وكالته  اإن  �شوريا  اإىل 
قد  عما  تفا�شيل  اأي  لديها  ولي�ص  الآمنة  املناطق  خطط 

ي�شكل منطقة اآمنة وكيفية تنفيذها.
اأي حماولة  اإن  ي��وم الث��ن��ني  ال�����ش��وري��ة  وق��ال��ت احل��ك��وم��ة 
اآمنة لالجئني والنازحني دون  لإقامة ما ي�شمي مبناطق 
انتهاكا  وي�شكل  اآمن”  غري  “عمل  هو  دم�شق  مع  تن�شيق 

لل�شيادة ال�شورية.

اأن  واأ�شاف  اأخ��رى فور رفع احلظر.  تقدمي طلب مرة 
تاأ�شرية  اخلارجية  وزارة  اإب��ط��ال  يعني  امل��وؤق��ت  الإل��غ��اء 
وطلب  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اإىل  لل�شفر  ل���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
ُت��ع��اد يف وقت  ال��دخ��ول ول��ك��ن �شالحية ال��ت��اأ���ش��رية ق��د 
ت��ق��دمي طلب  امل�شافر  م��ن  ذل��ك  يتطلب  اأن  دون  لح��ق 

للح�شول على تاأ�شرية جديدة.
�شنبلغ امل�����ش��اف��ري��ن امل��ت�����ش��رري��ن ب��اأح��دث ال��ت��ط��ورات يف 
الأمر  واأوق��ف  يوما.   90 ت�شتمر  التي  املراجعة  اأعقاب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال����ذي وق��ع��ه ت��رام��ب ق��ب��ل اأ���ش��ب��وع برنامج 
ملدة  تعليقا  وفر�ص  موؤقت  ب�شكل  الأمريكي  الالجئني 
اإيران  امل�شافرين من  الأ�شخا�ص  يوما على دخول   90

والعراق وليبيا وال�شومال وال�شودان و�شوريا واليمن. 
�شت�شاعد على حماية  الإج��راءات  اإن هذه  وقال ترامب 

الأمريكيني من الهجمات الإرهابية.

األف تاأ�صرية األغيت يف قرار بحظر ال�صفر   60

قا�س فدر�يل يعلق موؤقتا
 مر�شوم تر�مب حول �لهجرة 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2011/07/07    املودعة حتت رقم  : 159653 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:بي ات�ص بروبرتيز ليمتد
وعنوانه : ويكهامز كاي ، رود تاون ، تورتول ، جزر العذراء الريطانية.

 ، ، كتيبات  ، كتب  ، مطبوعات  ، دوري��ات  ، �شحف  املنتجات: جمالت   / الب�شائع / اخلدمات  وذل��ك لتمييز 
مناذج مطبوعة ، كتب موجزة ، الن�شرات اإخبارية دورية ، كرا�شات مطبوعة ، الورق والورق املقوى واملنتجات 
امل�شنوعة من هذه املواد وغري الواردة يف فئات اأخرى ، مواد جتليد الكتب ، ال�شور الفوتوغرافية ، القرطا�شية 
، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية ، مواد الفنانني ، فرا�شي الدهان اأو التلوين ، الآلت 
الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�ص )عدا الأجهزة( ، مواد التغليف البال�شتيكية 
، الكلي�شيهات )الرا�شمات( ، مواد التغليف امل�شنوعة من  اأخ��رى( ، حروف الطباعة  ال��واردة يف فئات  )غري 

الورق اأو الورق املقوى اأو البال�شتيك )غري الواردة يف فئات اأخرى(.
الواقعة بالفئة: 16

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة betterhomes باللغة الإجنليزية باللون الأبي�ص على خلفية 
م�شتطيلة باللون النيلي وعلى ي�شار الكلمات م�شتطيل �شغري باللون الرجواين. 

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  13 /11 /2016    املودعة حتت رقم  : 263084 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:  جيويلولرتا ليمتد
وعنوانه :داميوند برايت هاو�ص ، ايويل لني ، وي�شت فارلني ، ميد�شتون ، كنت ، ام ئي15 0ان جي ، اجنلرتا.

واجللد  واملطاط  الكروم  حلماية  كيميائية  م�شتح�شرات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
والفينيل البال�شتيك والأقم�شة وال�شجاد والأ�شطح املعدنية والأ�شطح املطلية يف و/اأو على املركبات.

1 الواقعة بالفئة:  
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة iGuard بخط مميز فوقها احلرف G داخل ر�شم لدرع حوله 

ر�شم مزخرف لورق �شجر والكلمات باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  13 /11 /2016    املودعة حتت رقم  : 263085 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:  جيويلولرتا ليمتد
وعنوانه :داميوند برايت هاو�ص ، ايويل لني ، وي�شت فارلني ، ميد�شتون ، كنت ، ام ئي15 0ان جي ، اجنلرتا.

، م�شتح�شرات  ، لكيه ، طالءات زجاجية براقة  املنتجات: الورني�ص  وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / 
م�شتخدمة يف حماية املركبات من التاآكل وال�شداأ.

2 الواقعة بالفئة:  
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة iGuard بخط مميز فوقها احلرف G داخل ر�شم لدرع حوله 

ر�شم مزخرف لورق �شجر والكلمات باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

املودعة حتت رقم  : 263087 بتاريخ:  13 /11 /2016  
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   جيويلولرتا ليمتد
، اي��وي��ل ل��ني ، وي�شت ف��ارل��ني ، ميد�شتون ، كنت ، ام ئ���ي15 0ان ج��ي ،  وع��ن��وان��ه : دامي��ون��د ب��راي��ت ه��او���ص 

اجنلرتا.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وت�شميع وغ�شل بال�شامبو 

وك�شط.
3 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة iGuard بخط مميز فوقها احلرف G داخل ر�شم لدرع حوله 
ر�شم مزخرف لورق �شجر والكلمات باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  16 /11 /2016    املودعة حتت رقم  : 263341 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: جمموعة اأغذية �ص.م.ع
وعنوانه : �ص.ب. 37725 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�شوكولتة  م�شروبات   ، �شوكولتة   ، ك��رمي(  )اآي�ص  بوظة  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك   
 ، لالأكل(  �شاحلة  )مثلجات  البوظة  عوامل متا�شك   ، للبوظة  م�شاحيق   ، ، لنب جممد  ك�شرتد   ، باحلليب 

كرمية التارتار لأغرا�ص الطهو ، م�شتح�شرات لتكثيف الكرمية املخفوقة ، بوظة لي�شت من الألبان.
30 الواقعة بالفئة:  

بداخله كلمة  الأبعاد  ثالثي  بي�شاوي  �شبه  اإطار  عن  عبارة   al baya Dairy و�شف العالمة: عالمة
agthia بخط �شغري جميعهم باللغة الإجنليزية بجانبه نف�ص  Dairy وباأ�شفله كلمة  al bayan ثم 

العالمة بكلمات األبان البيان واأغذية باللغة العربية.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

املودعة حتت رقم  : 263088 بتاريخ:  13 /11 /2016
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   دان�وب ملواد البناء �ص.م.ح
وعنوانه : �ص.ب. 18022 ، جبل علي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اأجهزة لالأغرا�ص ال�شحية ، معدات للحمام ، معدات هواء �شاخن للحمام ، من�شاآت 
للحمام ، من�شاآت حلمام ال�شاونا ، بطانات للحمام ، مثبتات موا�شري احلمام ، اأحوا�ص ا�شتحمام )بانيو( ، اأحوا�ص ا�شتحمام )بانيو( 
لال�شتخدام الن�شفي ، �شخانات للحمامات ، مغاط�ص )اأوعية( للحمام باملياه املعدنية ، �شطافات ، حجرات نظيفة )تركيبات �شحية( 
، من�شاآت تريد للماء ، حجريات )مق�شورات( حلمام الد�ص ، اأدوات توزيع املطهرات يف التواليت ، مر�شحات )فالتر( حلمام الد�ص 
، مر�شحات )فالتر( ملياه ال�شرب ، عنا�شر ت�شخني ، حنفيات للموا�شري ، فتائل ت�شخني كهربائية ، مر�شحات )فالتر( )اأج��زاء من 
من�شاآت منزلية اأو �شناعية( ، اأجهزة رح�ص ، خزانات رح�ص ، اأجهزة ت�شخني ، اأجهزة لتجفيف اليدين عند املغا�شل ، من�شاآت تدفئة ، 
معدات ت�شخني )ماء( ، األواح ت�شخني ، لوازم تزويد احلمام بالهواء ال�شاخن ، حنفيات خلط ملوا�شري املياه ، فوهات مانعة لنت�شار ماء 
احلنفيات ، حنفيات )�شنابري( خلطوط الأنابيب ، موا�شري )اأجزاء من من�شاآت �شحية( ، خزانات �شغط للماء ، لوازم تنظيم ملوا�شري 
املاء ، لوازم تنظيم واأمان لأجهزة املاء ، اأجهزة ومن�شاآت �شحية ، معدات حلمام ال�شاونا ، مقاعد تواليت ، من�شاآت لتنقية نفايات املجاري 
، حمامات الد�ص ، مغا�شل ، اأجهزة لإزالة ع�شر املاء ، حنفيات للموا�شري ، حنفيات )�شنابري( ، اأحوا�ص تواليت ، مراحي�ص )دورات 
مياه( ، مراحي�ص متنقلة ، حجريات منقولة للحمام الرتكي ، مباول )تراكيب �شحية( ، �شمامات التحكم يف م�شتوى اخلزانات ، 
حلقات �شد )ُجلب( حلنفيات املياه ، مغا�شل لليدين )اأجزاء من اأدوات �شحية( ، اأوعية غ�شيل ، دورات مياه ، �شبكات تو�شيل املياه ، 
�شبكات توزيع املياه ، �شبكات تر�شيح املياه ، من�شاآت رح�ص باملاء ، اأجهزة ل�شحب املاء ، من�شاآت تنقية املاء ، اأجهزة واآلت لتنقية املاء ، 

معقمات ماء ، من�شاآت توريد املياه ، موا�شري مياه للرتاكيب ال�شحية ، اأجهزة لتدفق املاء الدوامي. الواقعة بالفئة:  11
 L باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة فاحلرف TRAVEL SHATTAF و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي

على �شكل دراجة الِرْجل واحلرف F على �شكل �شطاف.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك 
خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/10    املودعة حتت رقم  : 262985  
  تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/06/14

با�شم:   بريت�ص اأمريكان توباكو )براند�ص( انك.
وعنوانه : 2711 �شنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، الوليات املتحدة الأمريكية.

، بدائل التبغ  اأو ُم�شنع ، منتجات التبغ  ، تبغ خام  وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: �شجائر 
)غري املخ�ش�شة لغايات طبية( ، �شيجار ، �شيجاريلو )�شيجار رفيع( ، ولعات ، ثقاب ، اأدوات املدخنني ، ورق 
�شجائر ، اأنابيب �شجائر ، فالتر لل�شجائر ، اأجهزة تو�شع يف اجليب للف ال�شجائر ، اآلت حممولة حلقن التبغ 
يف الأنابيب الورقية ، �شجائر الكرتونية ، �شوائل لل�شجائر اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�شخني ، 

اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�شخني ال�شجائر اأو التبغ.
34 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن م�شتطيلني مائلني.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  07 /11 /2016    املودعة حتت رقم  : 262693 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   اإيه ئي اآي كايبلز ليمتد
وعنوانه : دورهام رود ، بريتلي ، كاونتي دورهام ، دي اإت�ص 3 2 اآراإيه ، اململكة املتحدة .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: كبالت كهربائية ، اأ�شالك حتكم ، كبالت ب�شرية ، كبالت متحدة 
اأ�شالك   ، ، ُجلَْب تو�شيل للكبالت الكهربائية  املحور ، مواد م�شادر الرئي�شية للتيار الكهربائي )اأ�شالك وكبالت( 
نحا�ص معزولة ، اأ�شالك اإن�شهار ، اأ�شالك من �شبائك معدنية )اأ�شالك اإن�شهار( ، اأ�شالك كهربائية معزولة ، اأ�شالك 
مات  مقوِّ  ، توزيع)كهربائية(  �شناديق  )كهربائية(،  اأ�شالك  مو�شالت   ، الكهربائية  للملفات  مما�شك   ، كهربائية 
عك�شية )كهربائية( ، دواليب توزيع )كهربائية( ، كبالت األياف ب�شرية ، اأغلفة للكبالت الكهربائية ، كبالت ت�شغيل 
تو�شيل  �شناديق   ، )كهربائية(  فرعية  �شناديق   ، البطاريات  مراكمات  �شناديق   ، بطاريات  �شناديق   ، للمحركات 
 ، الكهربائية  لالأ�شالك  متييز  خيوط   ، )كهربائية(  حتكم  لوحات   ، )كهربائية(   مفاتيح  �شناديق   ، )كهربائية( 
 ، ، ملفات كهربائية  اأ�شالك هواتف   ، اأ�شالك تلغرافات   ، اأ�شالك مغناطي�شية   ، اأغلفة متييز لالأ�شالك الكهربائية 
طرفيات تو�شيل )كهربائية( ، حمولت )كهربائية( ، اأجهزة )كهربائية( مانعة للت�شوي�ص ، مفاتيح خاليا )كهرباء( 
، خمف�شات )كهربائية( ، اأنابيب )كهربائية( ، موا�شري اأ�شالك كهربائية ، ملفات حث )كهربائية( ، �شناديق تو�شيل 

)كهربائية( ، حمددِّات )كهربائية(.
9 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن اأحرف AEI باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات: 

اإر�شاله  اأو   ، القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ص  لديه  من  فعلى 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  16 /11 /2016    املودعة حتت رقم  : 263315 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   جمموعة اأغذية �ص.م.ع
وعنوانه : �ص.ب. 37725 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: متور ، متور جمففة ، متور معاجلة.
 الواقعة بالفئة:  29

ومنحرف  حمدد  بي�شاوي  �شكل  عن  عبارة  الأبعاد  الثنائية   al ain Dates  و�شف العالمة: عالمة 
باللغة    al ainالعربية حتتها باللغة  العني  كلمات  به  وردة  �شكل  ر�شم مميز على  ينبعث منه  الأعلى  من 
وعلى  ومميز  حمدد  بخط  الإجنليزية  باللغة   Dates كلمة   الأ�شفل  من  وعليه  مميز  بخط  الإجنليزية 

ميينه نف�ص
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  16 /11 /2016    املودعة حتت رقم  : 263316 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   جمموعة اأغذية �ص.م.ع
وعنوانه : �ص.ب. 37725 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: متور طازجة ، متور اأولية.
31 الواقعة بالفئة:  

ومنحرف  حم��دد  بي�شاوي  �شكل  ع��ن  ع��ب��ارة  الأب��ع��اد  الثنائية   al ain Dates عالمة  العالمة:  و�شف 
باللغة    al ainالعربية حتتها باللغة  من الأعلى ينبعث منه ر�شم مميز على �شكل وردة به كلمات العني 
وعلى  ومميز  حمدد  بخط  الإجنليزية  باللغة   Dates كلمة   الأ�شفل  من  وعليه  مميز  بخط  الإجنليزية 

ميينه نف�ص
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  16 /11 /2016    املودعة حتت رقم  : 263318 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   جمموعة اأغذية �ص.م.ع
وعنوانه : �ص.ب. 37725 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: م�شروبات ع�شائر فواكه غري كحولية ، ع�شائر خ�شروات 
)م�شروبات( ، ع�شائر فواكه.

32 الواقعة بالفئة:  
كلمة  بداخله  الأبعاد  ثالثي  بي�شاوي  �شبه  اإطار  عن  عبارة    al bayan Juiceو�شف العالمة: عالمة
agthia بخط �شغري جميعهم باللغة الإجنليزية بجانبه نف�ص  كلمة  وباأ�شفله   Juice ثم   al bayan

العالمة بكلمات ع�شري البيان واأغذية باللغة العربية.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  16 /11 /2016    املودعة حتت رقم  : 263343 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   جمموعة اأغذية �ص.م.ع
وعنوانه : �ص.ب. 37725 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: األبان قابلة للدهن ، حلويات من الألبان ، منتجات الألبان ، 
بدائل الألبان ، ق�شدة ، م�شروبات اأ�شا�شها الألبان ، مبي�ص لي�ص من الألبان ، حلويات الألبان املثلجة ، الألبان 
قليلة الد�شم قابلة للدهن ، حليب مكثف ، حليب ، م�شروبات احلليب ، منتجات احلليب ، حليب ال�شويا ، 

خمفوق احلليب ، حليب الروتني ، ق�شدة خمفوقة.
29 الواقعة بالفئة:  

بداخله كلمة  الأبعاد  ثالثي  بي�شاوي  �شبه  اإطار  عن  عبارة   al baya Dairy و�شف العالمة: عالمة
agthia بخط �شغري جميعهم باللغة الإجنليزية بجانبه نف�ص  Dairy وباأ�شفله كلمة  al bayan ثم 

العالمة بكلمات األبان البيان واأغذية باللغة العربية.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/10    املودعة حتت رقم  : 262986 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/05/27

با�شم: بريت�ص اأمريكان توباكو )براند�ص( انك.
وعنوانه : 2711 �شنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، الوليات املتحدة الأمريكية.

اأو ُم�شنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ  ، تبغ خام  وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: �شجائر 
)غري املخ�ش�شة لغايات طبية( ، �شيجار ، �شيجاريلو )�شيجار رفيع( ، ولعات ، ثقاب ، اأدوات املدخنني ، ورق 
�شجائر ، اأنابيب �شجائر ، فالتر لل�شجائر ، اأجهزة تو�شع يف اجليب للف ال�شجائر ، اآلت حممولة حلقن التبغ 
يف الأنابيب الورقية ، �شجائر الكرتونية ، �شوائل لل�شجائر اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�شخني ، 

اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�شخني ال�شجائر اأو التبغ.
34 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن م�شتطيلني مائلني بداخلهما خطوط على �شكل اأ�شعة �شم�ص والعالمة 
باللونني الأزرق والأبي�ص.

ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  24 /11 /2016    املودعة حتت رقم  : 263876 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  27 /05 /2016

با�شم:   نيكوفنت�شرز هولدجنز ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�ص ، 4 متبل بلي�ص ، لندن دبليو �شي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: �شجائر اإلكرتونية ، خراطي�ص لل�شجائر الإلكرتونية ، �شوائل 
لل�شجائر الإلكرتونية ، �شجائر حمتوية على بدائل التبغ )غري املخ�ش�شة لغايات طبية( ، بدائل التبغ )غري 

املخ�ش�شة لغايات طبية(.
34 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة RAPTOR باللغة الإجنليزية
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/01    املودعة حتت رقم  : 262398 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: �شلطة مدينة دبي املالحية
وعنوانه : �ص.ب. رقم 117774 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: من�شورات مطبوعة ، ن�شرات اإخبارية دورية ، جرائد ، ن�شرات ، كتب 
، كتب ملخ�شة ، جمالت ، �شحف ، مطبوعات احلا�شوب ، كتب موجزة )اأدل��ة( ، دفاتر ، تعلميات الت�شغيل ، مواد 
التوجيه والتدري�ص )عدا الأجهزة( ، دفاتر قطع )قرطا�شية( ، ورق مرو�ص ، مغلفات )قرطا�شية( ، ملفات لالأوراق 
، اأقالم حر ، كتيبات ، بطاقات ، األبومات ، تقاومي ، اأعالم )من الورق( ، بطاقات بريدية ، اإعالنات كبرية ، بطاقات 
، �شفائح من  ، ورق  دليلية )قرطا�شية(  ، بطاقات  تهنئة  ، بطاقات  ال�شائب  للورق  ، حافظات  اإع��الن )قرطا�شية( 
الورق )قرطا�شية( ، كرا�شات ، دوريات ، بيانات اإعالنية ، اأختام توثيق ، اأختام )طبعات( ، طبعات )اأختام( ، دفرت 
الق�شا�شات ، ل�شاقات )قرطا�شية( ، �شور معدة للنقل ، تقاومي للمالحظات ، ملفات لل�شهادات ، اأطال�ص ، اأكيا�ص 
ورقية خمروطية ، اأكيا�ص )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�شتيك للتغليف ، �شناديق من الورق املقوى اأو الورق 
اأو ر�شم ،  اأحرف الطباعة ، دفاتر كتابة   ، ، كتالوجات )دليل م�شور( ، قرطا�شية واأدوات كتابة ، خرائط جغرافية 

دفاتر قطع للكتابة ، ورق كتابة.
الواقعة بالفئة: 16

 Maritime و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات خمتر الإبداع والبتكار البحري باللغة العربية حتتهم
ر�شم مميز لبو�شلة من الع�شور القدمية. الكلمات  وفوق  الإجنليزية  باللغة   Innovation Lab

ال�شرتاطات:
اإر�شاله  اأو   ، القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ص  لديه  من  فعلى 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/01    املودعة حتت رقم  : 262399 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: �شلطة مدينة دبي املالحية
وعنوانه : �ص.ب. رقم 117774 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

واإدارة احللقات  تنظيم   ، والتعليم(  )للرتبية  الأكادمييات  املنتجات:   / / اخلدمات  الب�شائع  لتمييز  وذلك 
الدرا�شية ، تنظيم واإدارة املوؤمترات ، تنظيم واإدارة ال�شمينار ، تنظيم واإدارة الندوات ، تنظيم واإدارة ور�شات 
العمل )تدريب( ، خدمات النوادي (الرتفيهية اأو التعليمية( ، التوجيه املهني (ن�شائح تعليمية اأو تدريبية) ، 
تنظيم املباريات اأو املناف�شات )للتعليم اأو للتناف�ص( ، دورات درا�شية باملرا�شلة ، معلومات عن الرتبية والتعليم 
 ، التعليمية  اأو  الثقافية  لالأغرا�ص  املعار�ص  تنظيم   ، والتعليم  الرتبية  خدمات   ، التعليمية  الإمتحانات   ،
توفري ت�شهيالت املتاحف )عر�ص ومعار�ص( ، ن�شر الكتب ، ن�شر الكتب وال�شحف الإلكرتونية الفورية ، ن�شر 

ن�شو�ص ما عدا ن�شو�ص الدعاية والإعالن ، التدري�ص ، كتابة ن�شو�ص ما عدا ن�شو�ص الدعاية والإعالن.
الواقعة بالفئة: 41

العربية حتتهم  باللغة  ال��ب��ح��ري  والب��ت��ك��ار  الإب����داع  ع��ن كلمات خمتر  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
Maritime Innovation Lab باللغة الإجنليزية وفوق الكلمات ر�شم مميز لبو�شلة من الع�شور 

القدمية.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/01    املودعة حتت رقم  : 262400 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   �شلطة مدينة دبي املالحية
وعنوانه : �ص.ب. رقم 117774 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: من�شورات مطبوعة ، ن�شرات اإخبارية دورية ، جرائد ، ن�شرات ، كتب 
، كتب ملخ�شة ، جمالت ، �شحف ، مطبوعات احلا�شوب ، كتب موجزة )اأدل��ة( ، دفاتر ، تعلميات الت�شغيل ، مواد 
التوجيه والتدري�ص )عدا الأجهزة( ، دفاتر قطع )قرطا�شية( ، ورق مرو�ص ، مغلفات )قرطا�شية( ، ملفات لالأوراق 
، اأقالم حر ، كتيبات ، بطاقات ، األبومات ، تقاومي ، اأعالم )من الورق( ، بطاقات بريدية ، اإعالنات كبرية ، بطاقات 
، �شفائح من  ، ورق  دليلية )قرطا�شية(  ، بطاقات  تهنئة  ، بطاقات  ال�شائب  للورق  ، حافظات  اإع��الن )قرطا�شية( 
الورق )قرطا�شية( ، كرا�شات ، دوريات ، بيانات اإعالنية ، اأختام توثيق ، اأختام )طبعات( ، طبعات )اأختام( ، دفرت 
الق�شا�شات ، ل�شاقات )قرطا�شية( ، �شور معدة للنقل ، تقاومي للمالحظات ، ملفات لل�شهادات ، اأطال�ص ، اأكيا�ص 
ورقية خمروطية ، اأكيا�ص )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�شتيك للتغليف ، �شناديق من الورق املقوى اأو الورق 
اأو ر�شم ،  اأحرف الطباعة ، دفاتر كتابة   ، ، كتالوجات )دليل م�شور( ، قرطا�شية واأدوات كتابة ، خرائط جغرافية 

دفاتر قطع للكتابة ، ورق كتابة.
الواقعة بالفئة: 16

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ر�شينا باللغة العربية وكلمة Raseina باللغة الإجنليزية وفوق الكلمات 
ر�شم ثنائي الأبعاد ل�شراع بطريقة مميزة.

ال�شرتاطات:
اإر�شاله  اأو   ، القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ص  لديه  من  فعلى 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/01    املودعة حتت رقم  : 262401 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   �شلطة مدينة دبي املالحية
وعنوانه : �ص.ب. رقم 117774 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

واإدارة احللقات  تنظيم   ، والتعليم(  )للرتبية  الأكادمييات  املنتجات:   / / اخلدمات  الب�شائع  لتمييز  وذلك 
الدرا�شية ، تنظيم واإدارة املوؤمترات ، تنظيم واإدارة ال�شمينار ، تنظيم واإدارة الندوات ، تنظيم واإدارة ور�شات 
العمل )تدريب( ، خدمات النوادي )الرتفيهية اأو التعليمية( ، التوجيه املهني (ن�شائح تعليمية اأو تدريبية) ، 
تنظيم املباريات اأو املناف�شات )للتعليم اأو للتناف�ص( ، دورات درا�شية باملرا�شلة ، معلومات عن الرتبية والتعليم 
، الإمتحانات التعليمية ، خدمات الرتبية والتعليم ، تنظيم املعار�ص لالأغرا�ص الثقافية اأو التعليمية ، توفري 
ت�شهيالت املتاحف )عر�ص ومعار�ص( ، الرتبية البدنية ، توفري ت�شهيالت ريا�شية ، ن�شر الكتب ، ن�شر الكتب 
وال�شحف الإلكرتونية الفورية ، ن�شر ن�شو�ص ما عدا ن�شو�ص الدعاية والإعالن ، التدري�ص ، كتابة ن�شو�ص 

ما عدا ن�شو�ص الدعاية والإعالن.
الواقعة بالفئة: 41

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ر�شينا باللغة العربية وكلمة Raseina باللغة الإجنليزية وفوق 
الكلمات ر�شم ثنائي الأبعاد ل�شراع بطريقة مميزة.

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/08    املودعة حتت رقم  : 262774 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: دان�وب ملواد البناء �ص.م.ح
وعنوانه :      �ص.ب. 18022 ، جبل علي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: لوازم للحمام ، معدات للحمام ، �شطافات ، اأجهزة ومتديدات 
�شحية ، اأحوا�ص تواليت ، مقاعد تواليت ، مراحي�ص متنقلة ، مراحي�ص )دورات مياه( ، مباول )جتهيزات 

�شحية( ، دورات مياه.
الواقعة بالفئة: 11

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمةSQUATTY  حتتها من اليمني كلمة Stool بخط �شغري 
والكلمات باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/02    املودعة حتت رقم  : 262433 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: مان�شمان اإجننريينج اآند كون�شرتك�شن جي ام بي اإت�ص
وعنوانه : ذيودور�شرتابي 182 ، 40472 دو�شلدورف ، اأملانيا.

)يف  املباين  فح�ص   ، ال�شلب  احلديد  م�شنوعات  اإن�شاء  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك   
 ، املباين  اإن�شاء  على  الإ�شراف   ، ال�شناعية  لالأغرا�ص  بالبناء  املتعلقة  البناء  ، خدمات  املباين(  اإن�شاء  �شياق 
ال�شت�شارات فيما يتعلق بالإ�شراف على اإن�شاء املباين ، خدمات ال�شت�شارات واملعلومات فيما يتعلق بالإن�شاء 
من  احلماية  معدات  برتكيب  املتعلقة  امل�شورة  خدمات   ، الإن��ارة  اأجهزة  برتكيب  املتعلقة  امل�شورة  خدمات   ،
برتكيب  املتعلقة  امل�شورة  خدمات   ، والتريد  التدفئة  اأجهزة  برتكيب  املتعلقة  امل�شورة  خدمات    ، احلرائق 
املعدات الهيدروليكية ، خدمات امل�شورة املتعلقة برتكيب معدات الأمن وال�شالمة ، خدمات امل�شورة املتعلقة 
باإن�شاء املباين ، اإحكام �شد املباين ، ن�شب �شقالت البناء وتركيب من�شات العمل والبناء ، تركيب املعدات الآلية 
ال�شناعية ، تركيب معدات الأمن وال�شالمة ، تركيب املحطات ، الإ�شراف على اإن�شاء املباين ، الإ�شراف على 

اإن�شاءات اأعمال الهند�شة املدنية يف املوقع. - الواقعة بالفئة: 37
 MANNESMANN ENGINEERING & كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�شف 

الإجنليزية. باللغة   CONSTRUCTION
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936
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عربي ودويل
»�وديربي�شت« ف�شيحة ف�شاد تهز �مريكا �لالتينية 

••مونتيفيديو-اأ ف ب:

تكف  ل  والعتقالت،  ال�شعبي  ال�شتياء  اىل  املتوقفة  ال�شغال  ور�شات  من 
ف�شيحة تتعلق بر�شى دفعتها جمموعة ال�شغال العامة الرازيلية العمالقة 
عن  الالتينية،  امريكا  دول  من  عدد  يف  عقود  على  للح�شول  اوديري�شت 

الت�شاع.
ك�شف التحقيق الوا�شع الذي فتح يف نظام الف�شاد يف برتوبرا�ص ، ممار�شات 

اكر �شركة للبناء يف املنطقة.
وعملية “الغ�شل ال�شريع” التي اطلقت العام 2014، ك�شفت ان جمموعات 
البناء الرازيلية وبينها اوديري�شت �شكلت كارتل لإبرام ال�شفقات املربحة 
للعقود الثانوية ملجموعة برتوبرا�ص النفطية، يوزع ر�شى على ال�شيا�شيني.

بالبريو  م��رورا  الرجنتني  اىل  املك�شيك  من  دول  ع�شر  يف  الق�شاء  وطلب 

 98 ح��واىل  وتبلغ  ال��رازي��ل،  بعد  الر�شى،  اك��ر  دفعت  اي�شا  فنزويال  ويف 
مليون دولر. ويف الدومينيكان التي ح�شلت على 2،5 مليار دولر من بنك 
التنمية الرازيلي، ا�شبح اجناز م�شاريع طرق وبناء م�شنع حراري مهددا.

ويف البريو حيث اعرتفت جمموعة اوديري�شت بدفع 29 مليون دولر بني 
2005 و2014، �شحبت احلكومة من املجموعة امتيازا لبناء انبوب للغاز 
بقيمة �شبعة مليارات دولر. ومل ينجز �شوى ثالثني باملئة من هذا امل�شروع 

الذي يفرت�ص ان ميتد 1100 كيلومرت يف جنوب البالد.
وجل�شات  الع��ت��ق��الت  ت�شتمر  بينما  ���ش��اب��ق��ون  ووزراء  م��وظ��ف��ون  اوق����ف 
اقرباء  يتعر�ص  الأح��ي��اء  بع�ص  يف  ال��ق��ارة.  ان��ح��اء  جميع  يف  ال���ش��ت��ج��واب 
حتقيق  ي�شتهدف  حيث  الرجنتني  يف  ح�شل  ما  وه��ذا  مل�شايقات.   روؤ���ش��اء 
برملانية  جلنة  ا�شتدعت  البريو  يف  اريبا�ص.  غو�شتافو  ال�شتخبارات  رئي�ص 
الرئي�شني ال�شابقني اويانتا اومال واليخاندرو توليد الذي قالت ال�شحف 

وبنما والوروغ��واي، معلومات من املدعني الرازيليني لإج��راء حتقيقات 
حملية. وقالت وزارة العدل المريكية ان املجموعة اتبعت لأكرث من عقد 
نظام الف�شاد الوا�شع هذا ودفعت حواىل 800 مليون دولر اىل م�شوؤولني 
وانغول  موزمبيق  اىل  امتدت  الق�شية  وه��ذه  ق���ارات.  ث��الث  يف  حكوميني 
اوديري�شت  اب��رم��ت  بعدما  ج��دي��دة  معلومات  تك�شف  ان  وي��ت��وق��ع  اي�����ش��ا. 
اتفاقات تعاون مع الق�شاء خلف�ص العقوبات التي �شتفر�ص على 77 من 

م�شوؤوليها بينهم رئي�ص جمل�ص ادارتها ال�شابق مارت�شيول اوديري�شت.
3،6 مليارات دولر  دفع  تعليق  الرازيلي اىل  التنمية  بنك  التحقيق  دفع 
وكوبا  الدومينيكان  وجمهورية  وفنزويال  الرجنتني  يف  م�شروعا  ل16 
وهندورا�ص وغواتيمال. والدول الكرث ت�شررا هي تلك التي ح�شلت على 
اكر مبالغ من بنك التنمية الرازيلي. ففي فنزويال )3،1 مليارات دولر( 

مل يعد اجناز �شتة م�شاريع بينها تو�شيع مرتو كراكا�ص، موؤكدا.

بنما، يالحق  الرازيلي. يف  امل��ق��اولت  ر�شى من عمالق  تلقى  ان��ه  اجلمعة 
ع�شر  وم���دراء  مارتينيلي  ري��ك��اردو  ال�شابق  الرئي�ص  وجن��ل  �شقيق  الق�شاء 
غابرييل  العدل  لوزير  ال�شابق  النائب  توقيف  مت  كولومبيا،  يف  �شركات. 

غار�شيا وال�شناتور ال�شابق اوتو بول.
ي�شعى  ال���دول. يف موزمبيق  ع��دد من  للمجموعة يف  ده��م  وج��رت عمليات 
املحققون ملعرفة امل�شوؤول الذي ح�شل على 900 الف دولر لل�شماح ببناء 

مطار يف ناكال )�شمال(.
الدومينيكان  وج��م��ه��وري��ة  وب��ن��م��ا  الك������وادور  بينها  ع���دة  دول  ا���ش��ت��ب��ع��دت 
اوديري�شت من طلبات ا�شتدراج العرو�ص املقبلة او منعت اإبرام عقود معها. 
وافقت املجموعة على دفع 3،5 مليارات دولر من الغرامات اىل الرازيل 
والوليات املتحدة و�شوي�شرا، ودفع تعوي�شات بقيمة 59 مليون دولر اىل 

بنما و189 مليونا جلمهورية الدومينيكان.

   على م�صتوى التاأثري الإعالمي، خبا جنم فالدميري 
الأمريكي.  ل�صالح نظريه  بلده  بوتني حتى داخل 
فح�صب نظام حتليل الخبار الذي قامت به وكالة 
ترامب  دونالد  ا�صم  جمع  الرو�صية،  انرتفاك�س 
يف  الرو�صية  الإعالم  و�صائل  يف  مرجع  األف   202
فقط   147700 مقابل   ،2017 عام  يناير  �صهر 
املركز  اأوبــامــا  ــاراك  ب واحتّل  الكرملني.  لزعيم 

الثالث بر�صيد 61155.
    وحتى هذا الت�صنيف اجلديد، كان رئي�س الوزراء 
ال�صدارة   يختطف  ميدفيديف  دميــرتي  احلــايل، 
لرو�صيا  رئي�صا  كان  عندما  معلمه،  من  الإعالمية 

من 2007 اإىل 2012. 

    ذات الجت��اه ُي�شّجل عند معهد 
املا�شي،  ي��ن��اي��ر  يف  م��ي��دي��ال��وغ��ي��ا، 
على  ترامب  دون��ال��د  حيث حت�شل 
 1.5 مقابل  نقطة  مليون   1.8

مليون لفالدميري بوتني.
وي�شتند �شّلم تنقيط ميديالوغيا 
الكمية  الإع��الم��ي��ة  املعايري  على 
والنوعية: عدد املقالت املخ�ش�شة 
وحجمها،  ال�������ش���ي���ا����ش���ة  ل���رج���ل���ي 
ت�شاحبها،  التي  ال�شور  وك��ذل��ك 
اأو  اإي���ج���اب���ي���ة   - ل��ه��ج��ة  واأخ��������ريا 

�شلبية- املوا�شيع. 
   ومن بني املو�شوعات املرتبطة 
ال�شهر  ح�شورا  الأك���رث  ب��رتام��ب 
امل�����ا������ش�����ي، ي�����ق�����ول امل����ع����ه����د، هو 
مرا�شم  دون  ال��رئ��ي�����ص  ت��ن�����ش��ي��ب 
يليها  ن��ق��ط��ة(،   1353( ب��اذخ��ة 
ب���ني ترامب  ال��ه��ات��ف��ي  الت�����ش��ال 
مع   ، ن��ق��ط��ة(   1339( وب���وت���ني 
الريطاين  الكاتب  اأّن  مالحظة 
ترامب  حول  “كومرومات”  لل� 
ل�شالح  عمل  اأن  الأ���ش��ل  يف  �شبق 

اجلمهوريني.

ترامب.. اأعرا�س 
تغيري النخب

    النتيجة، خلقت و�شائل الإعالم 
�شيا�شيا  الرو�شية لبوتني مناف�شا 
ق��ول �شحيفة  خ��ط��ريا، على ح��د 
التي  ال���رو����ش���ي���ة،  ف��ي��دوم��و���ش��ت��ي 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
    ظهر املك�شيك والوليات املتحدة 
اإىل احلائط. فقد حتولت العالقة 
اأزمة دبلوما�شية  اإىل  البلدين  بني 
منذ توقيع دونالد ترامب مر�شوم 
اإط����الق م�����ش��روع ب��ن��اء ج����دار على 

احلدود مع جارته. 
اإلغاء زيارته اإىل الوليات     وبعد 
املك�شيكي  الرئي�ص  اأجرى  املتحدة، 
انريكي بينيا نييتو، موؤخرا، مكاملة 
الأم��ري��ك��ي. يف  م��ع نظريه  هاتفية 
ه���ذه امل��ح��ادث��ة، ق��د ي��ك��ون دونالد 
ت���رام���ب ه���دد ب���اإر����ش���ال ق����وات اإىل 
ع�شابات  مل���ك���اف���ح���ة  امل���ك�������ش���ي���ك 
هذه  ن���ف���ى  مّت  ول���ئ���ن  امل�����خ�����درات. 
ال�شائعة، فاّن التوتر بني الإدارتني 

اأحد يخو�ص ال�شباق ليحتل مكان 
الزعيم، والو�شع ميكن اأن يتغري 
من �شهر لآخر، قال املتحدث با�شم 
الكرملني دميرتي بي�شكوف، كما 
العودة  ميديالوغيا  معهد  توّقع 

�شريعا اإىل “احلالة الطبيعية. 
   �شباح اأم�ص الأول اجلمعة، كان 
ف���الدمي���ري ب��وت��ني ي��ت�����ش��در مرة 
ملوقع  الرئي�شية  ال�شفحة  اأخ��رى 
رو�شيا اليوم، قناة الكرملني التي 
للمجتمع  ت���ق���ّدم  ب��اأن��ه��ا  ت��ت��ب��اه��ى 

الدويل وجهة نظر بديلة. 
ويف موؤمتر �شحفي عقد اخلمي�ص 
مع رئي�ص الوزراء املجري فيكتور 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����ص  ات��ه��م  اورب�����ان، 
املال  اب��ت��زاز  بالرغبة يف  اأوك��ران��ي��ا 
من �شركائها الغربيني ب�لعب دور 
كما  تعبريه،  ح��د  على  ال�شحية، 

نقلت عنه رو�شيا اليوم. 
    وك��ان دونالد ترامب يف املركز 
الرئي�شية  ال�شفحة  م��ن  الثالث 
ت�شريحات  خ����الل  م���ن  ل��ل��ق��ن��اة، 
اليميني  ال���ه���ول���ن���دي  ال���زع���ي���م 

املتطرف، خريت فيلدرز.
الأخ�������ري يعلن  ه��������������ذا  وك��������������������ان   
بحما�ص اأّن رئي�ص البيت الأبي�ص 
اأ�ش������بوعني  غ�ش������ون  يف  ف��ع��ل 
ملحارب���ة الهجرة اجلماعية، اأكرث 
احلكوم��ات  ج��م��ي��ع  ف��ع��ل��ت  مّم����ا 
وجوده������ا   ط��ي��ل��ة  الأوروب������ي������ة 

امل�شابقة م�شتمرة ...
عن لوفيغارو الفرن�صية

و”اأ�شياء  تكنولوجية،  ا�شت�شعار 
من هذا القبيل. باخت�شار، ل �شيء 

دقيق جدا حتى الآن.

متى �صيتم بناوؤه؟
   يف مقابلة مع �شبكة اي بي �شي 
اأك���د دون��ال��د ترامب،  الأم��ري��ك��ي��ة، 
اأّن البناء ميكن اأن يبداأ يف الأ�شهر 
املقبلة. من جانبه، قال جون كيلي 
نيوز،  ف��وك�����ص  ق���ن���اة  يف  الأرب����ع����اء 
اأّن يتّم ذل��ك يف العامني  اآم��ل حقا 
املقبلني.. قبل اأن ي�شيف بعبارة ل 
اجلدار  بناء  �شيتم  غمو�شا:  تقل 
ثم  ال�������ش���روري���ة،  امل���واق���ع  يف  اأول 

ي�شتكمل كلّيا .
عن �صحيفة لو باريزيان 

الفرن�صية

ك��ر���ش��ت ع���دده���ا اخل��م��ي�����ص لهذه 
امل�شالة. وح�شب النائب ال�شيوعي، 

جهود  ُت��ب��ذل  ال�شلطة،  دوائ����ر  يف 
ل��ت��ن�����ش��ي��ب ه����ذه الإح���������ش����اءات. ل 

اأعرا�ص  ُيج�ّشد  ت��رام��ب  انتخاب 
تغيري النخب.

ت�شريحات  يف  را���ش��ك��ني  ف��ال��ريي 
فان  القت�شادية،  اليومية  نقلتها 

ال�ش�����يوعيني، اإىل انه ق�����د ح��������ان 
حقائبه.     بوت���ني  ليح�زم  الوق���ت 

   وخل�ص النائ�ب الرملان�ي ال�شهري 
نظرائه  ع��ك�����ص  وع��ل��ى  وامل��ن�����ش��ق، 

يف ذروت��ه.     التفا�شيل ب�شاأن بناء 
اجلدار - الذي �شيكلف 8 مليارات 
دولر ح�شب دونالد ترامب، ولكن 
ما ي�شل اإىل 40 مليار دولر وفق 
بع�ص اخل��راء- لي�شت على و�شك 

ح�شمها.
فهل اأّن هذا الوعد، الذي ما انفك 
امل��ر���ش��ح اجل��م��ه��وري ي����ردده طوال 

 ، ما يفوق الأل��ف  كم منجزة بعد 
كم،   1600 ا�شتكمال  �شيتم  واأن��ه 
ح�شب تقدير ترامب خالل حملته 
الن��ت��خ��اب��ي��ة. غ��ري ان ج��ون كيلي، 
الأمريكي،  ال��داخ��ل��ي  الأم���ن  وزي��ر 
الإ�شراف على عملّية  امل�شوؤول عن 
ت�شميمه، ا�شاف اأنه �شتكون هناك 
اأجهزة  ع��ن  م��ادي��ة ف�شال  ح��واج��ز 

با�شتمرار اأنه ل جمال لذلك. ويف 
م��واج��ه��ة ه��ذا ال��ن��زاع ال��ق��ادم، فان 
دافعي  وبالتايل  املتحدة،  الوليات 
الأم����وال  ���ش��خ  ال�����ش��رائ��ب، عليهم 
ا�شتعادتها  ق��ب��ل  م�شبقا  ال��الزم��ة 

من املك�شيك. 
    وحول م�شاألة ال�شداد هذه، تطرح 
عدة م�شارات. اأول، اإحداث �شريبة 

حملته، قابل لالإيفاء به؟

 من الذي �صي�صدد تكاليفه؟
مليارات  ب���ع���دة  ال�������ش���وؤال  ه����ذا      
دونالد  يتم�ّشك  ال�����دولرات!  م��ن 
املك�شيك  اأّن:  على  وي�شّر  ت��رام��ب 
ه���ي ال��ت��ي ���ش��ت�����ش��ّدد ال���ف���ات���ورة. يف 
نييتو،  بينيا  انريكي  يجيب  ح��ني 

دولر عام 2016.

�صي�صبه ماذا؟
    اأك������د دون����ال����د ت����رام����ب م�����رارا 
�شيكون ج��دارا، ولي�ص  اأنه  وتكرارا 
 12 اإىل   10 ارتفاعه من  �شياجا، 
مرتا، و�شيمتد على طول 3200 
اأّن  علما  البلدين.   ح��دود  كم بني 

املك�شيكية،  املنتجات  على   %  20
التي من �شاأنها اأن توفر 10 مليار 
دولر �شنويا، وفق البيت الأبي�ص. 
ثم، خالل حملته النتخابية، هدد 
الأم����وال  بخ�شم  ت��رام��ب  دون���ال���د 
ال���ت���ي ي���ح���ّول���ه���ا امل����ه����اج����رون اإىل 
مبلغ   وه��و  املك�شيك،  يف  عائالتهم 
مليار   27 ق��ي��ا���ش��ي��ا  رق��م��ا  ���ش��ّج��ل 

ترامب يلقي بظالله على بوتني يف ال�شحافة الرو�شية

جان كيلي زاد �شورة اجلدار غمو�شا اجلدار.. وعد قد ل ينجز

ترامب ..املت�شدر

و����ش���ائ���ل �لإع�����الم 
خلقت  �ل��رو���ش��ي��ة 
مناف�شا �شيا�شيا خطري� 
ل�����ش��ّي��د �ل��ك��رم��ل��ني

�نتخاب  �شيوعي:  نائب 
�أعر��س  ُيج�ّشد  تر�مب 
تغيري �لنخب وحان �لوقت 
حقائبه ب��وت��ني  ليحزم 

امل�صابقة م�صتمرة بني ال�صديقني اللدودين:•• الفجر - خرية ال�صيباين

�لبلدوزر تر�مب يهزم �لقي�شر بوتني يف عقر د�ره..!
التتويج من ن�صيب ترامب.. وبوتني واوباما يف دور الو�صيفني

بوتني يهزم على ميدانه

القادر على الوعد قادر على الن�صيان:

جد�ر دونالد تر�مب: �لوعد �مل�شتحيل..؟
�صيناريوهات عدة مل�صاألة ت�صديد التكاليف والقرار النهائي غائب

 تفا�شيل �جلد�ر مل 
حتدد بعد.. وتاريخ

�نتهاء �أ�شغاله ل تقل غمو�شا
 هل هدد دونالد تر�مب 

باإر�شال قو�ت �إىل �ملك�شيك 
ملكافحة ع�شابات �ملخدر�ت؟
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م�شاندة تنجز 61 % من �أعمال تقاطع مطار �أبوظبي

ون�شعر بالر�شا الليلة ونحن نكرم الرواد يف ا�شتخدام اخلدمات الذكية الذين 
اأدركوا  مزايا اعتمادها كاأداة رئي�شة من اأدوات التجارة.

يف  الإبتكار  اأ�شبح   2015 يف  الإبتكار«  »ع��ام  اإط��الق  منذ  الب�شتكي:  واأ���ش��اف 
نعترهم  الذين  للعمالء  نقدمها  التي  للخدمات  وعنوان  اأولوياتنا  مقدمة 
الدورية  الجتماعات  عقد  خ��الل  م��ن  الأف��ك��ار  منهم  ون�شتمد  اإل��ه��ام   م�شدر 
والإ�شادة  تكرميهم  اأهمية  تاأتي  هنا  وم��ن  ومقرتحاتهم،  اآرائ��ه��م  وا�شتطالع 
اأفكارهم لتحويلها اإىل م�شاريع فعلية، و�شنعمل دوماً على  مب�شاريعهم وتبني 
حتقيق الوعد الذي قطعه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم لكل 

من يختار دبي كنقطة انطالق لأعماله  باأن يكون �شريكنا امل�شتقبلي.
اإجن��اح هذا احل��دث وهم  الرئي�شي يف  برعاة اجلائزة ودوره��م  الب�شتكي  واأ�شاد 
الأو�شط  ال�شرق  تكنوبرو   وموؤ�ش�شة  اللوج�شتية،  للخدمات  الفطيم  �شركة 
للخدمات  اأجيليتي  الف�شية وهم  الفئة  والرعاة �شمن  الذهبية،  الفئة  كرعاة 
اللوج�شتية ونيو اإيج حللول الرجميات، كما نوه بالدعم الكبري من املوؤ�ش�شات 
�شنوياً  ت�شارك  التي  القت�شاد  وزارة  ل�شيما  اخلا�شة،  وال�شركات  احلكومية 
اإىل جانب �شركائنا موانئ دبي العاملية، وجمارك دبي، وجافزا، وموؤ�ش�شة دبي 
لتنمية ال�شادرات، وغرفة التجارة الدولية بدولة الإمارات، و�شلطة مدينة دبي 
املالحية، واللجنة الوطنية لل�شحن والإمداد، وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم ك�شريك 
الإعالمية  بالتوعية  مل�شهامتهم  لالإعالم  اأبوظبي  وموؤ�ش�شة  رئي�شي،  اإعالمي 
التحول الذكي ب�شكل  التجارية يف  والرتويج لأه��داف اجلائزة واإجن��ازات دبي 

عام.

تزيد  اأن  واملتوقع  العاملي،  القت�شاد  منو  تباطوؤ  من  الرغم  على   2016 عام 
اليوم داعمني لهذا احلدث  اأجل هذا نقف  العام، من  %7 خالل هذا  بن�شبة 
ملفاتنا  تدعم  التي  الرئي�شة  املوؤ�شرات  اأح��د  لنا  بالن�شبة  ميثل  ال��ذي  املتميز، 
وتقارير تناف�شيتنا الدولية يف العديد من املجالت، و�شراكتنا مع دبي التجارية 
لي�شت فقط يف اإطار دعم اجلائزة بل هناك العديد من اخلدمات التي تعاونا 
من خاللها خلدمة القطاع الإقت�شادي والتجاري بالدولة، ونعتر اخلدمات 
اإحدى دعائم حتقيق ال�شعادة للمتعاملني  الذكية التي تقدمها دبي التجارية 
والتجار من خالل توفري اأرقى منظومات اخلدمات الذكية ومن�شات التجارة 

الإلكرتونية، وهذا ميثل اأحد اأهدافنا ال�شرتاتيجية يف الوزارة. 
وبدوره قال حممود الب�شتكي: اأطلقنا جائزة التميز يف اخلدمات الإلكرتونية 
قبل ت�شع �شنوات لت�شجيع  العمالء على ا�شتخدام اخلدمات الإلكرتونية وقد 
جنحت هذه اجلهود يف رفع ن�شبة التبني يف العديد من اخلدمات اىل 100%، 
كما ن�شهد ارتفاعاً كبرياً يف عدد معامالت ال�شركات والعمالء امل�شجلني عر 
البوابة العام تلو الآخر حيث بلغت يف العام 2016 ما يفوق 19 مليون معاملة، 
لكننا اليوم ومع ظهور التقنيات احلديثة الذكية وروؤية قيادتنا الر�شيدة التي 
تدعم  التي  املوؤ�ش�شات  نكرم  فاإننا  عاملياً،  الأذك���ى  اإىل  دب��ي  حتويل  اإىل  ت�شعى 
حتقيق هذه الروؤية، ويف الوقت ذاته نوا�شل تطوير خدماتنا واإطالق املن�شات 
التجارية الذكية التي تتميز بتقنياتها املتطورة وتكامل اإجراءاتها عر نافذة 
على  التاأمني  كخدمة  التاجر  يحتاجها  التي  اخل��دم��ات  جميع  ت�شم  موحدة 
وغريها،  ال��ري  النقل  اإدارة  وخ��دم��ة  امل�شتودعات،  حجز  وخ��دم��ة  الب�شائع، 

•• دبي-الفجر: 

اللوج�شتية يف دبي  املوحدة للتجارة واخلدمات  النافذة  التجارية،  كرمت دبي 
التا�شعة من »جائزة  بالدورة  الفائزين  العاملية،  والتابعة ملجموعة موانئ دبي 
التجارية  دبي  متنحها  والتي   ،)ESEA( الإلكرتونية«  اخلدمات  يف  ز  التميُّ
�شنوياً للمتعاملني عر بوابتها الإلكرتونية تقديراً جلهودهم يف تعزيز التحول 

الإلكرتوين يف التجارة والأعمال اللوج�شتية يف دبي.
التحول  عملية  لن�شوج  الرئي�شة  امل��وؤ���ش��رات  م��ن  يعتر  ال���ذي  احل��ف��ل  ح�شر 
الذكي يف دبي، �شعادة عبداهلل اآل �شالح وكيل وزارة القت�شاد ل�شوؤون التجارة 
اخلارجية، و علي ابراهيم حممد نائب املدير العام يف دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي، واملهند�ص حممود الب�شتكي املدير التنفيذي لدبي التجارية، وكوكبة من 
اجلهات  وم�شوؤويل  والتجارة،  الأع��م��ال  قطاع  يف  والقيادات  ال�شخ�شيات  كبار 
�شركات  وم��دراء  وامل��ايل،  البنكي  القطاع  ومن  والحت��ادي��ة،  املحلية  احلكومية 
وال�شركاء  وال��داع��م��ني  ال��رع��اة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اللوج�شتية،  واخل��دم��ات  ال�شحن 

الإعالميني وممثلي خمتلف و�شائل الإعالم.
و�شهد احلفل الذي اأقيم حتت رعاية كرمية من �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي »رعاه اهلل« تكرمي الفائزين باجلائزة ومنحهم 
بجائزة اخلدمات  العام  الري  للنقل  عابد  بن  �شركة  فازت  التميز، حيث  درع 
الذكية يف خدمات »اأم توكن«  )M-Token( بينما حلت باملركز الثاين يف 
نف�ص الفئة �شركة عامل املحيطات لل�شحن والتخلي�ص، وكانت جائزة اخلدمات 

الذكية يف خدمات املناطق احلرة من ن�شيب جمموعة نافكو، بينما فازت �شركة 
ديل مونتي فودز باملركز الثاين. وفازت اأي�شاً �شركة تخلي�ص خلدمات ال�شحن 
�شركة  بينما حلت  اجلمركي   التخلي�ص  الذكية يف خدمات  اخلدمات  بجائزة 
خدمات  يف  الذكية  اخلدمات  جائزة  منح  ومت  الثاين.  املركز  يف  للتجارة  مهتا 
لل�شحن  مو�شاكو  �شركة  وج��اءت  وال�شحن،  للتخلي�ص  التعاون  ملوؤ�ش�شة  الدفع 
اأف�شل م�شروع مبتكر للعام يف جمال  ، ويف فئة  الثانية  املرتبة  والتخلي�ص يف 
فازت  وق��د  الأول،  املركز  دامكو  �شركة  تبواأت  اللوج�شتية  واخل��دم��ات  التجارة 
الطالبة مي الباز من جامعة ولونغونغ ال�شرتالية يف دبي عن فئة اأف�شل فكرة 
مبتكرة.  كما مت تقدمي جائزتني لفئة امل�شدرين يف اإطار �شراكة دبي التجارية 
دائرة  موؤ�ش�شات  اإح��دى  ال�����ش��ادرات،  لتنمية  دب��ي  موؤ�ش�شة  مع  ال�شرتاتيجية 
التنمية الإقت�شادية بدبي، وهما »جائزة امل�شدر اجلديد للعام« والتي ح�شلت 
عليها �شركة ماي دبي وجاءت �شركة دلتا فودز لل�شناعات يف املركز الثاين، بينما 
حازت ال�شركة الوطنية ل�شناعات مكافحة احلريق »نافكو« على »جائزة امل�شدر 

املبتكر للعام« وحل يف املركز الثاين �شركة فالكون باك لل�شناعات.
دبي  دور  على  فيها  رك��ز  �شالح  ال  ع��ب��داهلل  �شعادة  األقاها  كلمة  احلفل  تخلل 
القت�شاد  وزارة  يف  نتحمل  ق��ائ��ال:  ال��دول��ة  يف  ال��ت��ج��ارة   ت�شهيل  يف  التجارية 
وممار�شة  التجارة  جم��ال  يف  الدولية  للتناف�شية  الإم����ارات  ت�شدر  م�شوؤولية 
ب�شكل فعال يف  �شاهمت  فاإنها  الإلكرتونية  الأعمال، وباحلديث عن اخلدمات 
غري  اخلارجية  التجارة  قيمة  بلغت  حيث  بالدولة  التجارية  احلركة  تنمية 
من  الأول  الن�شف  خ��الل  اأمريكي  دولر  مليار   215 نحو  للدولة  النفطية 

حتت رعاية مكتوم بن حممد، وبدعم ا�صرتاتيجي من وزارة القت�صاد

دبي �لتجارية تكرم �لفائزين بالدورة �لتا�شعة من »جائزة �لتميز يف �خلدمات �لإلكرتونية« 
اجلائزة موؤ�صر على تبني اخلدمات الذكية كاأداة رئي�صة يف ممار�صة الأعمال دعما ً للتجارة الذكية والقت�صاد املعريف

2. وقال املهند�ص حمد خليفة املرر الرئي�ص التنفيذي بالإنابة 
الري  النقل  واح��دا من م�شاريع  يعد  امل�شروع  اإن  ال�شركة  يف 
ال�شوؤون  دائ���رة  واعتمدتها  م�شاندة  تنفذها  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ن��ق��ل ان��ط��الق��ا م��ن ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى جت�شيد روؤى 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة  
حفظه اهلل وتنفيذ توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة باإجناز امل�شاريع ال�شرتاتيجية التي ت�شهم يف حتقيق 
التحتية وتدعيم  البنية  اأبوظبي وتعزيز جودة  اأه��داف خطة 
التنمية القت�شادية لإمارة اأبوظبي وامل�شهد التنموي يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة. 
خطة  تنفيذ  يف  ما�شية  ال�شركة  اأن  امل���رر  املهند�ص  واأ���ش��اف 

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت �شركة اأبوظبي للخدمات العامة م�شاندة اإجناز 16 يف 
املائة من اأعمال م�شروع �شبكة الطرق والتقاطع العلوي ملطار 
ويربط  درهم.  اأبوظبي الدويل والبالغة تكلفته 876 مليون 
الدويل  اأبوظبي  مطار  يف  اجلديد  امل�شافرين  مبنى  امل�شروع 
مبا�شرا  منفذا  01E  وي��وف��ر  ال�شهامة   اأب��وظ��ب��ي   بطريق 
باجتاه  وك��ذل��ك  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  ب��اجت��اه  املبنى  واإىل  م��ن 
مدينتي دبي والعني. كما ي�شهم يف ت�شهيل حركة املرور باجتاه 
العا�شمة اأبوظبي واإمارة دبي من خالل تو�شعة طريق اأبوظبي  
ال�شهامة  01E  من 4 اإىل 5 ح��ارات يف كل اجت��اه وتو�شعة 
طريق طريان الرئا�شة اإىل 3 حارات يف كل اجتاه عو�شا عن 

يا�ص وج�شر يربط ما بني  اإىل جزيرة  ي��وؤدي  اإىل نفق جديد 
جزيرة يا�ص ومدينة املطار  A  وتو�شعة طريق  01E  من 
اأربع حارات يف كل اجتاه اإىل خم�ص حارات يف كل اجتاه وبطول 
8 كيلومرتات واإن�شاء �شبكة طرق فرعية بطول 7.3 كيلومرت  
  21E  ثالث حارات بكل اجتاه  بني التقاطع رقم 6 وطريق
لت�شل نفق جزيرة يا�ص بطريق  01E  وكذلك �شتتم تو�شعة 
الطريق بني  01E  ومبنى طريان الرئا�شة من حارتني اإىل 
واإن�شاء ج�شر يخدم  اجت��اه  بكل  ح��ارات  بثالث  م��زدوج  طريق 
حمطة  تنفيذ  �شيتم  كما  م�شدر  وم��دي��ن��ة  ال��رئ��ا���ش��ة  ط���ريان 
 21E?? 01E تقاطع  تخدم  الأمطار  مياه  لت�شريف  �شخ 
وكذلك  الأم��ط��ار  مياه  لتجميع  �شبكة  تنفيذ  اإىل  بالإ�شافة 

�شبكة اإنارة الطرق وكذلك تقاطعات باإ�شارات �شوئية.

العام  اأواخ��ر  امل�شروع يف  لت�شليم  العمل وفق اجل��دول متهيدا 
امل�شروع  من  الأوىل  املرحلة  اإجن��از  بنجاح  مت  حيث  احل���ايل.. 
يف  م��وؤخ��را  امل��روري��ة  للحركة   2A العلوي  التقاطع  وافتتاح 
والتي  العاملية  املعايري  اأرق��ى  بتطبيق  منها  كامل  التزام  ظل 
فريق  تزويد  مت  فقد  والبيئة..  امل���وارد  على  احلفاظ  ت�شمن 
عمل امل�شروع باملبادئ والإر�شادات املتعلقة بال�شتدامة البيئية 
ل�شمان اإمكانية تطبيق برنامج ا�شتدامة الذي اأقرته حكومة 
اأثناء فرتة تنفيذ امل�شروع فيما يتعلق باملوارد ومواد  اأبوظبي 
تبلغ  ال��ذي  امل�شروع  اأن  اإىل  امل��رر  واأ���ش��ار  وال���ش��ت��دام��ة.  البناء 
تطوير  يت�شمن  دره����م  م��ل��ي��ون   876 ن��ح��و  ال��ك��ل��ي��ة  تكلفته 
التقاطع العلوي ملطار اأبوظبي الدويل من خالل اإن�شاء اأربعة 
ج�شور تعتر كمداخل وخمارج رئي�شية ملبني امل�شافرين اإ�شافة 

برئا�صة املن�صوري ونائب رئي�س الوزراء الرتكي 

�للجنة �لقت�شادية �مل�شرتكة بني �لإمار�ت وتركيا تنعقد يف �أنقرة 
املن�صوري: تعزيز اجلهود امل�صرتكة لالنتقال بالعالقات القت�صادية والتجارية اإىل مرحلة اأكرث تطورا

زيادة �لتبادل �لتجاري و�ل�شياحي و�لتعاون يف �لطري�ن �ملدين و�مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة و�لبتكار على قائمة جدول �أعمال �لجتماعات
•• ابوظبي-الفجر:

بن  �شلطان  املهند�ص  معايل  ي��راأ���ص 
القت�شاد،  وزي���ر  املن�شوري  �شعيد 
من  امل�شتوى  رفيع  اقت�شاديا  وف��دا 
الدولة اإىل جمهورية تركيا الأ�شبوع 
يومني  ت�شتغرق  زي���ارة  يف  اجل���اري 
اجتماعات  اأع���م���ال  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
القت�شادية  للجنة  التا�شعة  الدورة 

امل�شرتكة بني البلدين.
بالعا�شمة  الج���ت���م���اع���ات  ت��ع��ق��د 
الرتكية، اأنقرة، خالل الفرتة من 6 
-7 فراير اجلاري، برئا�شة كال من 
�شعيد  بن  �شلطان  املهند�ص  معايل 
ومعايل  القت�شاد  وزي��ر  املن�شوري 
حممد �شيم�شك نائب رئي�ص الوزراء 
الوزاري  الجتماع  وي�شبق  برتكيا. 
للجنة، اجتماعات فنية وحت�شريية 

والدوائية  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�����ش��ن��اع��ات 
رغبة  وج��ود  اإىل  م�شريا  والطبية، 
ال��ت��ع��اون يف قطاع  اأوج���ه  يف تطوير 
املرحلة  ال��ط��ريان وال��ن��ق��ل اجل���وي 
املقبلة، ملا له من اأثر مبا�شر يف دفع 
م�شتويات  اإىل  امل�شرتكة  العالقات 
م���ت���ق���دم���ة ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د ال���ت���ب���ادل 
عما  وال�����ش��ي��اح��ي، ف�شال  ال��ت��ج��اري 
القطاع احليوي من  به هذا  يتمتع 
معدلت منو عالية وفر�ص ا�شتثمار 

متنوعة.
واأك�����د ال���وزي���ر ع��ل��ى اأه��م��ي��ة العمل 
لتعزيز  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  امل�������ش���رتك 
جمتمعي  ب���ني  ال���ت���وا����ش���ل  ج�����ش��ور 
الوفود  ت��ب��ادل  وت�شجيع  الأع���م���ال 
ل��الط��الع عن  التجارية  وامل��ع��ار���ص 
قرب على اأبرز الفر�ص والت�شهيالت 
ال�شتثمارية  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  وامل�����زاي�����ا 

الإم������������ارات حم�������ورا ل���ل���و����ش���ل بني 
ال�����ش��رق وال����غ����رب، وه����و م���ا يعك�ص 
لتطوير  ال�����واع�����دة  الإم����ك����ان����ي����ات 
والتجارية  القت�شادية  ال��ع��الق��ات 
اأفاق  اإىل  بها  وال��و���ش��ول  امل�شرتكة 

اأو�شع م�شتقبال. 
وق������د ����ش���ج���ل ال����ت����ب����ادل ال���ت���ج���اري 
م�شتويات  وت��رك��ي��ا  الإم�������ارات  ب���ني 
اإذ  املا�شية،  الفرتة  خ��الل  متقدمة 

وا�شتك�شاف  ال���ب���ل���دي���ن،  ب����اأ�����ش����واق 
التجارة  ل��ت��ع��زي��ز  ج���دي���دة  ج���وان���ب 
واأ�شاف  امل��ت��ب��ادل��ة.  وال���ش��ت��ث��م��ارات 
القطاعات  من  ال�شناعة  قطاع  اأن 
الرتكي  القت�شاد  فيها  حقق  التي 
�شوطا كبريا و�شمعة دولية متميزة، 
اأفاق  لتو�شيع  املجال  يفتح  ما  وه��و 
ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك وت��ب��ادل املعارف 
واخلرات بني البلدين ومبا يواكب 
ت��ط��وي��ر قطاع  روؤي�����ة الإم�������ارات يف 
اأحدث  ع��ل��ى  ق��ائ��م  م��ت��ق��دم  �شناعي 
يحقق  التكنولوجية ومبا  التقنيات 

قيمة م�شافة لالقت�شاد الوطني.
واأو�شح اأن تركيا ت�شكل �شوقا مهما 
الإماراتية،  وال�شادرات  للمنتجات 
للو�شول  ن��اف��ذة  كونها  ع��ن  ف�شال 
الأوروبية  الأ����ش���واق  م��ن  ع���دد  اإىل 
متثل  امل���ق���اب���ل  ويف  والأ�����ش����ي����وي����ة، 

اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  اإج��م��ايل  بلغت 
بنهاية  البلدين  بني  النفطية  غري 
مليارات   7.4 ن��ح��و   ،2015 ع���ام 
لتاأتي  املناطق احل��رة،  �شاملة  دولر 
تركيا يف املرتبة 15 عاملياً بالن�شبة 
لل�شركاء التجاريني لدولة الإمارات، 
فيما متثل �شاد�ص اأكر م�شتورد من 
الدولة، ويف املرتبة 13 على قائمة 

الدول امل�شدرة لالإمارات.

اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ب��ع��د،  ت�شتثمر  مل 
ا�شتئناف انعقاد اللجنة القت�شادية 
امل�شرتكة بني البلدين ميثل خطوة 
�شبيل  يف  امل��ب��ذول��ة  للجهود  داع��م��ة 
القت�شادية  ب��ال��ع��الق��ات  الن��ت��ق��ال 
اأكرث تطورا  والتجارية اإىل مرحلة 

تعود بالنفع على الطرفني.
الب���ت���ك���ار  اأن  امل���ن�������ش���وري  وت����اب����ع 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  وامل�����ش��اري��ع 
وري���ادة الأع��م��ال من امل��ج��الت التي 
حتمل العديد من الفر�ص للتعاون 
وت��ب��ادل اخل���رات واإق��ام��ة �شراكات 
على ال�شعيدين احلكومي والقطاع 
اخل��ا���ص، خ��ا���ش��ة يف ظ��ل م��ا متثله 
البلدين،  اقت�شاد  لدى  اأولوية  من 
ال�شتثمار  ف����ر�����ص  ع�����ن  ف�������ش���ال 
الطاقة  ق���ط���اع���ات  يف  امل���ط���روح���ة 
التحويلية  وال�����ش��ن��اع��ات  امل��ت��ج��ددة 

الجتماعات  اأع��م��ال  ج��دول  وي�شم 
التعاون  اأوج������ه  ت��ط��وي��ر  م��ن��اق�����ش��ة 
احليوية،  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ع���دد  يف 
التجارة  ح��ج��م  ت��ط��وي��ر  اأب�����رزه�����ا، 
للتعاون  من��وذج  و�شياغة  البينية، 
اخل����������رات يف جم�����الت  وت������ب������ادل 
ال�شغرية  وامل���������ش����اري����ع  الب����ت����ك����ار 
على  ال�شوء  وت�شليط  واملتو�شطة، 
فر�ص ال�شتثمار يف قطاع ال�شياحة 
الغذائية،  وال�شناعات  وال�شيافة 
وال����ن����ق����ل وال�����ط�����اق�����ة امل����ت����ج����ددة، 
واخل�������دم�������ات امل����ال����ي����ة وال����رع����اي����ا 
ال�����ش��ح��ي��ة، م���ع ب��ح��ث ���ش��ب��ل تعزيز 

التعاون يف جمال الطريان املدين.
ق���ال م��ع��ايل امل��ه��ن��د���ص ���ش��ل��ط��ان بن 
�شعيد املن�شوري وزير القت�شاد، اإن 
العالقات الإماراتية الرتكية تتمتع 
والتي  النمو  مقومات  من  بالعديد 

ي��رتاأ���ش��ه��ا ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���ص حممد 
ال�شحي  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د  ب���ن  اأح���م���د 
لل�شوؤون  الق��ت�����ش��اد  وزارة  وك���ي���ل 
اجلانب  ي��راأ���ص  فيما  القت�شادية، 
نائب  دمل���ر  ح�شني  ���ش��ع��ادة  ال��رتك��ي 
وبح�شور  الق��ت�����ش��اد،  وزارة  وك��ي��ل 
�شفري  امل���رر  �شاهني  خليفة  ���ش��ع��ادة 
جانب  اإىل  ت���رك���ي���ا،  ل����دى  ال����دول����ة 
ع��دد م��ن ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني وممثلي 

موؤ�ش�شات حكومية من اجلانبني.
القت�شادية  اللجنة  ان��ع��ق��اد  ي��اأت��ي 
ال��ب��ل��دي��ن يف وقت  ب���ني  امل�����ش��رتك��ة 
ي�شعى فيه اجلانبان لتعزيز اأوا�شر 
والتجاري  الق���ت�������ش���ادي  ال���ت���ع���اون 
ال�شتثمارات  ب��ح��ج��م  والرت�����ق�����اء 
تعك�ص  م�����ش��ت��وي��ات  اإىل  امل�����ش��رتك��ة 
ومبا  املتاحة  وال��ق��درات  الإمكانيات 

يحقق الأهداف التنموية.

العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/2956 تنفيذ جتاري  
ن��وروز علي زاده قوجاين  جمهول  اىل املنفذ �شده/1- اأمري حممد 
التنفيذ/حممد ح�شني مهنام وميثله :  حمل القامة مبا ان طالب 
ابراهيم مو�شى علي مراد البلو�شي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )36832( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/1176  تنفيذ جتاري  

ح  م  FZC - �ص  ف��ري زون   - �شركة جلوبال ميتلز  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ميثلها املدير/ دانيال جوزيف فورتادو  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
قد  كماين   �شاندرافادان  �شوجون  مديرها  وميثلها   - التنفيذ/ميتالكوم 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1322060( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  فان املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2016/3373 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- موؤ�ش�شة ترا�شت موتورز للو�شاطة التجارية ل�شاحبها/ 
طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  الكتبي  بوقحيد  �شامل  علي  م��ب��ارك 
التنفيذ/طه حممد حممد وميثله : احمد مهري خمي�ص عبيد بن م�شحار  
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )152347( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/549  ا�ستئناف عقاري    

ب��را���ش��اد  جمهول  ك��وم��ار ج��وب��اجل��ي  ���ش��اجن��اى  امل�شتاأنف ���ش��ده/ 1-  اىل 
 : امل�شتاأنف/بنك اخلليج الول - فرع دبي وميثله  ان  حمل القامة مبا 
بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  اهلي  م�شطفى  عبدامللك  حممد 
لها جل�شه  ب���ت���اري���خ:2016/10/13 وح���ددت  ع��ق��اري كلي  رق��م 2016/424 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2017/3/13 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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املال والأعمال
جمموعة بن حم توقع عقد �إد�رة مركز جتاري باملغرب 

م�شاحة  ومتتد   ، املنطقة  بهذه  ال��ع��امل  دول  �شفارات  لتجمع 
ال��ف م��رت مربع و�شيحتوي على   65 التجاري ع��ل��ى    امل��رك��ز 
جمموعة من املاركات العاملية رفيعة امل�شتوي وذلك بالإ�شافة 
م��ارك��ت. والتكلفة  ال��رتف��ي��ه وه��اي��ر  امل��ط��اع��م وم��ن��اط��ق  اإيل 

التقديرية للم�شروع تتجاوز املليار درهم مغربي.
وعقب توقيع العقد اأ�شاد ال�شيخ م�شلم بن حم مبتانة العالقات 
الأخوية والتاريخية التي تربط �شعبي دولة الإمارات العربية 
املتحدة واململكة املغربية ال�شقيقة وقيادتهما احلكيمة، واكد ان 
قيامنا باأن�شاء هذا امل�شروع ال�شخم ياأتي تاأكيدا على عمق هذه 
العالقة الأخوية والرتابط القوي الذي اأر�شت دعائمه القيادة 
احلكيمة يف البلدين ال�شقيقني . ومتتلك جمموعة بن حم عدد 
من ال�شركات باململكة املغربية ال�شقيقة ومنها �شركة الإمارات 

اأول ال�شركات  الدولية للتجارة ومقرها الدار البي�شاء و هي 
وتعمل هذه  الإم���ارات،  خ��ارج  بن حم  اأن�شاأتها جمموعة  التي 
ال�شركة التي اأ�ش�شت عام 1993 يف جمالت املقاولت العامة 
وا�شترياد  العقاري  والتطوير  الطرق  ور�شف  ال��ردم  واأعمال 
باإدارة  ال�شركة  الهند�شية، كما تخت�ص هذه  املعدات  وت�شدير 
بن  جمموعة  اأقامتها  التي  العقارية  امل�شروعات  من  العديد 
حم يف املغرب.  وتعد �شركة ا�شواق لالإدارة واخلدمات واملوكلة 
�شي  اإ���ص  �شركة  عاملية منبثقة من  �شركة  امل�شروع  ب��اإدارة هذا 
�شي الفرن�شية والتي تعمل يف جمال املراكز التجارية من 50 
عاما وتدير العديد من املراكز التجارية بالإمارات ومنطقة 
ال�شرق  ، وبوابة  اب��راج الحت��اد   ، ابوظبي مول  اخلليج ومنها 

مول ، الفجرية مول وغريها...

•• العني - الفجر

ال��ع��ام��ري ع�شو  ح��م  ب��ن  �شامل  ب��ن  م�شلم  ال�شيخ  �شعادة  وق��ع 
جمل�ص  رئي�ص  ابوظبي  لإم��ارة  الوطني  ال�شت�شاري  املجل�ص 
اأ�شواق العاملية  ادارة جمموعة بن حم ، عقد اتفاق مع �شركة 
لإدارة مركز جتاري رفيع امل�شتوى بالعا�شمة املغربية الرباط 
روز  روي���ال  ف��ن��دق  اق��ي��م مبقر  وال���ذي  التوقيع  ، ح�شر حفل 
ابوظبي ، جون بوير املدير التنفيذي ل�شركة ا�شواق ، واملهند�ص 

حممد �شامي مدير م�شاريع جمموعة بن حم .
ويقع املركز التجاري املزمع ان�شائه مبكان متميز ب�شارع حممد 
ال�شكنية  الأح��ي��اء  اأرق���ي  يعد  وه��و  ال��رب��اط  مبدينة  ال�شاد�ص 
نظرا  ال�شفارات  حي  عليه  يطلق  وال��ذي  املغربية  بالعا�شمة 

مبعدل مليون و500 األف راكب يوميا 

يف دبي يف 2016 �جلماعي  �لنقل  و�شائل  ��شتخدمو�  ر�كب  مليون   543
% ن�صبة م�صاهمة املرتو والرتام واحلافالت وو�صائل النقل البحري ومركبات الأجرة يف حركة تنقل ال�صكان يف دبي الطاير: 24 

يف اجتماع ح�صره ممثلون عن اجلمارك وامل�صنعني والتجار

وز�رة �لقت�شاد تناق�س �أثر ت�شدير �ملخلفات �لورقية على �شناعة �لورق �لوطنية
ال�صام�صي: �صناعة الورق حتمل قيمة م�صافة وترفد القت�صاد الوطني بـ 7.5 مليار درهم �صنويًا 

ربط �إلكرتوين بني حمطات �أدنوك 
للتوزيع و دفاع مدين �أبوظبي  

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ب��رتول  و�شركة  اأبوظبي  يف  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  ا�شتكملت 
النظام الإلكرتوين اخلا�ص بربط  ا�شتكمال  اأدنوك للتوزيع  الوطنية للتوزيع 
حمطات اأدنوك اخلدمية بغرفة عمليات الدفاع املدين تعزيزا لإجراءات الوقاية 
وكان  واملمتلكات.  ل���الأرواح  وحماية  ال�شالمة  ملعايري  وتطبيقا  احل��رائ��ق  م��ن 
العقيد حممد عبد اجلليل الن�شاري مدير عام الدفاع املدين يف اأبوظبي.. قدم 
�شرحا لوفد من  اأدنوك برئا�شة عبداهلل �شامل الظاهري مدير دائرة املبيعات 
والت�شويق الذي زار غرفة عمليات الدفاع املدين يف مركز القبي�شات باأبوظبي 
املدين  الدفاع  اأجهزة  الربط اجلديد، وجاهزية  نظام  اآلية عمل  موخرا حول 
للتعامل مع اي طارئ.   وقال الأن�شاري  اإن هذا امل�شروع يعتر الأول من نوعه 
الإبالغ  املحطات  ملوظفي  يتيح  خا�ص  نظام  خالل  من  يعمل  حيث  الدولة  يف 
مبا�شرة يف حالة حدوث حريق اأو اأي طارئ ما ميكننا من حتديد املوقع فورا 
املركزية تفاديا لزدواجية  العمليات  واإبالغ غرفة  املدين  الدفاع  واإر�شال فرق 

البالغ والتقليل من الفرتة الزمنية لال�شتجابة .

•• دبي-الفجر:

ك�شف �شعادة مطر الطاير املدير العام 
امل��دي��ري��ن يف هيئة  ورئ��ي�����ص جم��ل�����ص 
الطرق واملوا�شالت، اأن و�شائل النقل 
مرتو  ت�شمل  ال��ت��ي  دب��ي  يف  اجلماعي 
املوا�شالت  دبي وحافالت  وت��رام  دبي 
البحري  ال��ن��ق��ل  وو����ش���ائ���ل  ال���ع���ام���ة، 
املائي  والتاك�شي  والفريي  )العرات 

والبا�ص املائي( ..
 اإ�شافة اإىل مركبات الأجرة )تاك�شي 
دب����ي و����ش���رك���ات الم���ت���ي���از(، ن��ق��ل��ت يف 
ال�شادرة  ل��الأرق��ام  وفقا   2016 ع��ام 
 543 الهيئة،  يف  الإح�شاء  ق�شم  من 
مقارنة  راك����ب،  األ���ف  و600  م��ل��ي��ون��اً 
بنحو 539 مليوناً و558 األف راكب 
اليومي  املتو�شط   وبلغ   ،2015 عام 
النقل  و����ش���ائ���ل  م�����ش��ت��خ��دم��ي  ل���ع���دد 
مليون  قرابة  املا�شي  العام  اجلماعي 

و500 األف راكب.
وقال الطاير: اإن مرتو دبي ا�شتحوذ 
على الن�شبة الكرى لعدد م�شتخدمي 
ال��ن��ق��ل اجل���م���اع���ي، مبعدل  و����ش���ائ���ل 
الأج����رة  م��رك��ب��ات  وج�����اءت   ،35%
حافالت  وحلت   ،33% بن�شبة  ثانياً 
بن�شبة  ث���ال���ث���اً  ال���ع���ام���ة  امل����وا�����ش����الت 
%28. م�شرياً اإىل اأن �شهر دي�شمر 
�شجل اأعلى معدل يف عدد ركاب و�شائل 

و392  م��الي��ني  �شبعة  ب��ع��دد  ���ش��ن��رت 
األ����ف راك����ب، ث��م حم��ط��ة ب���رج خليفة 
األ���ف  و254  م���الي���ني  ���ش��ب��ع��ة  ب���ع���دد 
راكب، وعلى م�شتوى اخلط الأخ�شر 
املرتبة  ال��ف��ه��ي��دي يف  ج����اءت حم��ط��ة 
ب��واق��ع �شبعة  ال��رك��اب  الأوىل يف ع��دد 
تلتها  راك����ب،  األ����ف  و945   م��الي��ني 
ماليني  �شتة  بعدد  يا�ص  بني  حمطة 
حمطة  وح��ل��ت  راك����ب،  األف  و410 
ب��ع��دد خم�شة ماليني  ث��ال��ث��اً  ال���ش��ت��اد 

و665 األف اركب.
واأو���ش��ح ���ش��ع��ادة امل��دي��ر ال��ع��ام ورئي�ص 
نقل  دب���ي  ت���رام  اأن  امل��دي��ري��ن  جمل�ص 
و400  ماليني  خم�شة  املا�شي  العام 
اأربعة  ب��ن��ح��و  م���ق���ارن���ة  راك������ب،  األ�����ف 
عام  يف  راك������ب  األ������ف  و70  م���الي���ني 

.2015

ويف �شهر نوفمر 46 مليوناً و288 
األ��ف راك��ب. واأ���ش��اف: نقل مرتو دبي 
العام  الأح���م���ر والأخ�������ش���ر،  ب��خ��ط��ي��ة 
األف  و300  م��ل��ي��ون��اً   191 امل��ا���ش��ي 
مليوناً   178 بنحو  م��ق��ارن��ة  راك����ب، 
و647 األف راكب يف 2015، و�شجل 
اخلط الأحمر ملرتو دبي منواً يف عدد 
م�شتخدميه قيا�شاً على عام 2015، 
ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد رك��اب��ه ال��ع��ام املا�شي  
راكب،  األ���ف  و600  م��ل��ي��ون��اً   121
و700  مليوناً   112 بنحو  مقارنة 
2015، فيما نقل  األف راكب يف عام 
اخل���ط الأخ�����ش��ر ال���ع���ام امل��ا���ش��ي 69 
مقارنة  راك����ب،  األ���ف  و700  م��ل��ي��ون��اً 
راكب  األ��ف  و942  65 مليوناً  بنحو 
حمطتي  اأن  اإىل  م�شرياً   ،2015 يف 
ال��ل��ت��ني تعتران  ب��رج��م��ان والحت�����اد 
ع���ل���ى اخلطني  م�����ش��رتك��ة  حم���ط���ات 
على  ا�شتحوذتا  والأخ�����ش��ر،  الأح��م��ر 
مرتو  رك����اب  ع���دد  يف  الأ����ش���د  ن�شيب 
دبي العام املا�شي، حيث بلغ عدد ركاب 
و644  مليوناً   11 برجمان  حمطة 
األ������ف راك�������ب، ف��ي��م��ا ب���ل���غ ع�����دد رك����اب 
حمطة الحتاد 10 ماليني، و522 
الرقة  حم��ط��ة  و�شجلت  راك����ب،  األ���ف 
اأكر عدد من ركاب املرتو على اخلط 
الأحمر بعدد ثمانية ماليني و293 
األ��ف راك��ب، تلتها حمطة دي��رة �شيتي 

و460  وم��ل��ي��ون  ل��ل��ح��اف��الت،  اآلف 
وقرابة  البحري،  النقل  لو�شائل  األف 
األفا لرتام دبي، فيما بلغ عدد   540
ركاب و�شائل النقل اجلماعي يف �شهر 
مار�ص 46 مليوناً و927 األف راكب، 

ال��ن��ق��ل اجل���م���اع���ي، ح��ي��ث ���ش��ه��د نقل 
47 مليون راك���ب، مبعدل  اأك��رث م��ن 
ملرتو  راكب  األف  و184  مليوناً   17
األف راكب  و315  دبي، و15 مليوناً 
ملركبات الأجرة، و12 مليوناً و508 

متطلباتها وت�شغيل خطوط اإنتاجها، 
بعدم منو  �شلباً  انعك�ص  ال��ذي  الأم��ر 
امل�����ش��ان��ع خ���الل ف���رتة طويلة،  ع���دد 
الأ�شعار  مناف�شة  على  قدرتها  وع��دم 
اخل��ارج��ي��ة، مثل  الأ����ش���واق  بع�ص  يف 

ال�شوق الأوروبية وغريها.
واأو�شحوا بالأرقام اأن حجم املخلفات 
ُق��در يف  الدولة  امل�شتعادة يف  الورقية 
األ��ف طن،   672 بنحو   2016 ع��ام 
مت ت�شدير 472 األف طن منها اإىل 
األف طن فقط   200 اخل��ارج ليبقى 
املحلية،  ال�شناعة  ل�شتخدام  متاحة 
يف حني حتتاج الأخرية اإىل ما ل يقل 
األ��ف طن منها، ما جعلها   273 عن 
م�����ش��ط��رة اإىل ا���ش��ت��رياد ال��ع��ج��ز من 
الأ�شواق اخلارجية ل�شد احتياجاتها.
وتوقع امل�شنعون اأن تت�شاعف الطاقة 
ال�شتيعابية مل�شانع الورق يف الدولة 
خالل العام اجلاري نظراً اإىل دخول 
اخلدمة  يف  م��رت��ق��ب  ج��دي��د  م�شنع 
خالل فرتة وجيزة، ما يرفع مقدار 
لت�شغيل  ال��الزم��ة  الورقية  املخلفات 

هذه امل�شانع اإىل 530 األف طن. 
اأن ال�����ش��وق امل��ح��ل��ي��ة ي��ت��وق��ع اأن  وم���ع 
األ����ف طن   680 ت��وف��ر م���ا م���ق���داره 
به  �شيحظى  م���ا  اأن  اإل  ال���ع���ام،  ه���ذا 
الت�شدير العايل الوترية يقدر بنحو 
 240 ت��ارك��اً  األ���ف ط��ن منها،   440
امل�شانع،  ل�شتخدام  فقط  ط��ن  األ��ف 
�شتواجه  الأخ����رية  ه��ذه  اأن  يعني  م��ا 
ي�شل  امل��ع��رو���ص  يف  م�شاعفاً  ع��ج��زاً 
األف طن مع نهاية العام،   290 اإىل 
و�شت�شطر لتعوي�شه عر ال�شترياد، 
على ال��رغ��م م��ن توفر ه��ذه امل���ادة يف 
الأ�شل،  م���ن ح��ي��ث  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��وق 
م�شريين اإىل اأن ال�شناعات الوطنية 
ال����دول الأخ����رى  اأوىل م��ن م�����ش��ان��ع 
اخلام  املخلفات  هذه  على  باحل�شول 
التي تعود اإىل اأ�شواق الدولة ب�شورة 
نظريه  يناف�ص  اأجنبي  نهائي  منتج 
املحلي يف دورة ل تتحقق فيها �شروط 

املناف�شة العادلة.

•• اأبوظبي-الفجر:

يف  اجتماعاً  القت�شاد  وزارة  عقدت 
م��ق��ره��ا ب��دب��ي ن��اق�����ش��ت خ��الل��ه اأهم 
ت��واج��ه��ه��ا �شناعة  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
الورق الوطنية، ويف مقدمتها ت�شدير 
واأثره  اإىل اخلارج،  الورقية  املخلفات 
يف تقلي�ص فر�ص امل�شانع العاملة يف 
الدولة يف احل�شول على كفايتها من 
كمادة  ت�شتخدم  التي  املخلفات  ه��ذه 
ال�شوق  م��ن  ال���ورق  اأول��ي��ة يف �شناعة 

املحلية.
ت���راأ����ص الج���ت���م���اع ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
الوكيل  ال�����ش��ام�����ش��ي،  ال��ف��ن  ���ش��ل��ط��ان 
بالوزارة،  ال�شناعة  لقطاع  امل�شاعد 
ب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة اأح��م��د ع��ب��داهلل بن 
للقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  لح�����ج، 
اجل����م����رك����ي ب���ال���ه���ي���ئ���ة الحت�����ادي�����ة 
اإدارات  ع���ن  ومم��ث��ل��ني  ل���ل���ج���م���ارك، 
اجلمارك املحلية يف عدد من اإمارات 
الدولة، ومب�شاركة عدد من امل�شّنعني 

وجتار الورق يف دولة الإمارات.
الفن  �شلطان  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
ال�شناعي  القطاع  دعم  اإن  ال�شام�شي 
وت���ع���زي���ز ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه وت���ن���وع���ه يعد 
ال�شرتاتيجية  الأه�����داف  اأه���م  اأح���د 
على  الق��ت�����ش��اد  وزارة  ت�شعها  ال��ت��ي 
عاتقها، انطالقاً من الدور املحوري 
للتنوع  كركيزة  القطاع  يوؤديه  ال��ذي 
القت�شادي وقاطرة نحو بناء اقت�شاد 
املعرفة  على  قائم  م�شتدام  تناف�شي 

والبتكار بقيادة كفاءات وطنية.
الورق  �شناعة  اأن  �شعادته  واأ���ش��اف 
احليوية  ال�������ش���ن���اع���ات  اإح�������دى  ه����ي 
على  تعتمد  حيث  ال��دول��ة،  يف  املهمة 
خطوط  لبناء  املكثفة  ال�شتثمارات 
التوظيف  على  قائمة  متطورة  اإنتاج 
ال����ع����ايل ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والأب����ح����اث 
ومراعاة معايري ال�شناعة اخل�شراء، 
وذل����ك ي��ن�����ش��ج��م ب�����ش��ورة ك��ام��ل��ة مع 
 2021 حم�����ددات روؤي�����ة الإم�������ارات 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وم����رت����ك����زات 

 6 ه���ن���اك  اأن  امل�������ش���ن���ع���ون  واأو������ش�����ح 
اليوم  الدولة  يف  قائمة  ورق  م�شانع 
بها  امل�شتثمر  امل��ال  راأ���ص  ي�شل حجم 
عوائد  دره����م، وحت��ق��ق  م��ل��ي��اري  اإىل 
�شنوية تبلغ 1.5 مليار درهم، اإ�شافة 
اإىل نحو 340 من�شاأة �شناعية تعمل 
ال��ورق لأغ��را���ص متعددة،  يف حتويل 
من�شاأة   250 ب��واق��ع  التغليف  منها 
مليار   3.7 ت��ب��ل��غ  ���ش��ن��وي��ة  وب��ع��وائ��د 
ال�شحية  ال�����ورق  وم��ن��ت��ج��ات  دره�����م، 
�شنوية  وع��وائ��د  م��ن�����ش��اأة   40 ب��واق��ع 
ومن�شاآت  دره���م،  مليار   1.5 بقيمة 
من�شاأة   50 بواقع  والن�شر  الطباعة 
 900 م��ق��داره��ا  �شنوية  ع��وائ��د  ت��در 
مليون درهم. واأ�شافوا اأن النمو الذي 
الورقية  امل��خ��ل��ف��ات  ت�����ش��دي��ر  ���ش��ه��ده 
ال�شنوات  ال���دول���ة خ���الل  اخل���ام م��ن 
الوطنية  امل�����ش��ان��ع  ا���ش��ط��ر  امل��ا���ش��ي��ة، 
باأ�شعار  املخلفات  ه��ذه  ا���ش��ت��رياد  اإىل 
يف  ال��ع��ج��ز  لتعوي�ص  تناف�شية  غ��ري 

يف ال���دول���ة وال����ش���ت���ع���داد مل��رح��ل��ة ما 
باأن  ال�شام�شي  واأف�����اد  ال��ن��ف��ط.  ب��ع��د 
رفد  يف  ت�شاهم  ال��ورق��ي��ة  ال�شناعات 
مليار   7.5 بنحو  الوطني  القت�شاد 
القطاع  اأن  م����وؤك����داً  ���ش��ن��وي��اً،  دره����م 
ي��ن��ط��وي ع��ل��ى اإم��ك��ان��ات ب����ارزة للنمو 
والتو�شع يف حال توفرت له املمّكنات 
املالئمة والبيئة الداعمة له لتجاوز 
الإنتاجية،  طاقاته  ورف��ع  التحديات 
م��ا ي��ج��ع��ل ق��درت��ه ع��ل��ى امل��ن��اف�����ش��ة يف 
ال�����ش��وق امل��ح��ل��ي��ة اأك�����ر، ف�����ش��اًل عن 
ت���ع���زي���ز ق����درات����ه ال��ت�����ش��دي��ري��ة اإىل 

الأ�شواق الإقليمية والعاملية.
واأو�شح �شعادة الوكيل امل�شاعد لقطاع 
ال�شناعة اأن الوزارة ت�شعى من خالل 
ب��ني امل�شنعني  ع��ق��د ه���ذا الج��ت��م��اع 
الحتادية  الهيئة  بح�شور  والتجار، 
يف  اجل��م��رك��ي��ة  والإدارات  ل��ل��ج��م��ارك 
الدولة، اإىل و�شع اأهم العقبات التي 
ت��واج��ه��ه��ا امل�����ش��اع��ي ال��ت��ن��م��وي��ة لهذا 

من  للحد  امل����واد  ه���ذه  ت�شدير  ع��ل��ى 
الكثافة الت�شديرية وحتقيق نوع من 
املنتج  الإن��ت��اج بني  ال��ت��وازن يف تكلفة 

الوطني ونظريه الأجنبي.
واأك�������د امل�����ش��ن��ع��ون م����ن ج��ه��ت��ه��م اأن 
للقطاع  احلكومية  اجلهات  م�شاندة 
ل�شمان  ج���وه���ري���ة  م�����ش��األ��ة  ت��ع��ت��ر 
يف  ال���ورق  �شناعة  ومن��و  ا�شتمرارية 
امل�شانع  ت�شهيل ح�شول  الدولة عر 
الوطنية على املواد اخلام من ال�شوق 
امل��ح��ل��ي��ة وب���اأ����ش���ع���ار م��ع��ق��ول��ة حتقق 
ج�شور  وم��د  العادلة،  املناف�شة  مبداأ 
التوا�شل مع التجار وجممعي الورق 
التعاون  على  قائمة  ع��الق��ة  لإن�����ش��اء 
وزارة  من  واإ���ش��راف  بدعم  وال�شراكة 
القت�شاد، ومبا يحقق م�شالح جميع 
الأطراف وينعك�ص اإيجاباً على تنمية 

القت�شاد.

امل�شانع  ه��ذه  ن  متكُّ يف  خلاًل  ت�شبب 
م��ن ت��وف��ري م��واده��ا الأول��ي��ة باأ�شعار 
احلد  اإىل  بالتايل  وت���وؤدي  تناف�شية، 
بكامل  ال���ع���م���ل  ع���ل���ى  ق���درت���ه���ا  م����ن 
زيادة  ث��م  وم��ن  الإن��ت��اج��ي��ة،  طاقاتها 
وت��ق��ل��ي�����ص فر�ص  الإن�����ت�����اج  ت��ك��ل��ف��ة 
الورق،  قطاع  يف  وال�شتثمار  التو�شع 
ك��م��ا اأن����ه ي��ن��ع��ك�����ص ���ش��ل��ب��اً ع��ل��ى قدرة 
منتجات الورق النهائية على مناف�شة 
املنتجات الأخرى يف الأ�شواق املحلية 

واخلارجية على ال�شواء.
اأن ت�شدير املخلفات  واأو�شح �شعادته 
ودون  ال�شائبة  حالتها  على  الورقية 
ي�شيف  ل  حت��وي��ل��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات  اأي 
الوطني،  لالقت�شاد  م�شتدامة  قيمة 
املنتج  تناف�شية  يرفع  اأن��ه  ف�شاًل عن 
الوطني،  املنتج  الأجنبي على ح�شاب 
يف حني ت�شهم اجلهود الرامية لدعم 

القطاع على طاولة البحث والنقا�ص، 
التي  احل��ل��ول  اأف�����ش��ل  اإىل  للتو�شل 
فر�ص  وتعظيم  تذليلها  يف  ت�شاهم 
النمو اأمام هذه ال�شناعة ذات القيمة 
امل�شلحة  مع  ين�شجم  ومب��ا  امل�شافة، 
العربية  الم�������ارات  ل���دول���ة  ال��ع��ام��ة 
املتحدة.  واأ�شاف �شعادته اأن التحدي 
ال��ذي تواجهه ه��ذه ال�شناعة  الأب��رز 
الورقية  املخلفات  ت�شدير  هو  اليوم 
ال��ت��ي ي��ت��م ت��ول��ي��ده��ا يف ال���دول���ة اإىل 
اخل�����ارج ب��ك��م��ي��ات ك��ب��رية ت�����وؤدي اإىل 
لال�شتخدام  املتاحة  الكمية  تقلي�ص 
امل�شانع  يجعل  ما  املحلي،  ال�شناعي 
ال�شترياد  اإىل  م�����ش��ط��رة  ال��وط��ن��ي��ة 
لتعوي�ص  خ���ارج���ي���ة  اأ�������ش������واق  م����ن 
العجز برغم توافر هذه املخلفات يف 

الدولة.
العملية  ه����ذه  ب�����اأن  ���ش��ع��ادت��ه  وت���اب���ع 

القاعدة ال�شناعية يف الدولة يف دفع 
ع��ج��ل��ة ال��ن��م��و امل�����ش��ت��دام ع��ر توفري 
املعرفة  بيئة  وت��ع��زي��ز  العمل  ف��ر���ص 

والبتكار وبناء الكفاءات الوطنية.
وتابع �شعادة الوكيل امل�شاعد باأن عدداً 
من الآليات املقرتحة للتعامل مع هذه 
التحديات متت مناق�شتها يف الفرتة 
احلكومي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال�����ش��اب��ق��ة 
دون  العادلة  املناف�شة  قواعد  لإر�شاء 
املعنية  الأط���راف  مب�شالح  الإ���ش��رار 
امل�شنعني  �شواء  اخلا�ص،  القطاع  يف 
الروؤية  مع  يتما�شى  ومبا  التجار،  اأو 
احل��ك��وم��ي��ة، وم��ن��ه��ا اإم��ك��ان��ي��ة اإل����زام 
امل�شدرين با�شتخراج رخ�ص ت�شدير 
نوع  لتطبيق  الورقية  املخلفات  على 
احلكومية  وال���رق���اب���ة  ال�����ش��ب��ط  م���ن 
لهذه العملية ل�شمان وفرة املعرو�ص 
ثابتة  ر���ش��وم  فر�ص  اأو  منها،  املحلي 

للمخلفات  �ملكثف  �لت�شدير 
�مل�شانع  ي�شطر  �لورقية 
باأ�شعار  ��شتري�دها  �إىل 
تناف�شيتها ت�شعف  عالية 

ملو�جهة  مقرتحة  �آل��ي��ات 
�إمكانية  منها  �مل�شكلة.. 
�أو  ت�شدير  ر�شوم  فر�س 
وتريته تخف�س  �شو�بط 
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جمال  حممد  جمال  ملالكها/يو�شف  فردية  موؤ�ش�شة   - ال�شيارات  لتاأجري  �شولو  املدعي/ 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  وميثله: روكز جورج حبيقه قد 
املحاماة والفائدة %12  عليه مببلغ وقدره )50.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت 
 Ch 2.D.19 لها جل�شة يوم الحد   املوافق  2017/2/12  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
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 الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2932  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ميونخ انرتنا�شيونال لتجارة الورق �ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ لوتاه للوقود احليوي وميثله: عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها مطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ 
وقدره )60.103.82( درهم فقط والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى 
بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى 
املعجل بال كفالة . وحددت لها جل�شة يوم الحد   املوافق  2017/2/19  ال�شاعة 8.30 �ص 
بالقاعة Ch 2.D.19 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 الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1891  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- جمموعة ال�شناعات املتطورة �ص.ذ.م.م وميثلها ال�شيد/في�شل 
ح�شيب ر�شول ب�شفته مدير ال�شركة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ايكان انك 
وميثلها الي�شد بينوى كومار جافريي ب�شفته مدير لل�شركة وميثله : رو�شة ح�شني 
ال�شيد حم�شن العطار قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
ب�شداد  مبلغ وقدره )1339630 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.    ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 القانونية 
الربعاء املوافق 2017/2/8 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/1441  جتاري كلي

اودراين  ك��ودام��ال  وي�شامبار   -2 ����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  جاي�شيم  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/12/15  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/بنك اخلليج الول فرع دبي حكمت املحكمة مبثابة ح�شوري/
بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ )ت�شعمائة 
واثنني و�شتون الفا وثالثمائة وثمانية و�شبعون درهما وفل�شني( والفوائد القانونية بواقع %9 
�شنويا من تاريخ قيد النزاع احلا�شل يف:2016/4/17 وحتى ال�شداد التام والزامكما امل�شاريف 
ذل��ك م��ن طلبات  . حكما مبثابة  م��ا ع��دا  امل��ح��ام��اة ورف�شت  ات��ع��اب  ال��ف دره��م مقابل  ومبلغ 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن 

�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 11936 بتاريخ 2017/2/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/132  عقاري جزئي

بنك    / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  زه��اي جمهول حمل  / 1-اك�شياوبو  املدعي عليه  اىل 
اأق��ام عليك  ����ص.م.ع  وميثله:احمد ح�شن رم�شان ال علي قد  دب��ي الوطني  الم���ارات 
والر�شوم  دره��م(  وق��دره )285332.30  املدعى عليه مببلغ  اإل��زام  الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف واأتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/2/7   ال�شاعة 08.30 �ص 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 الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/792  عقاري كلي

بنك   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  �شريف جمهول حمل  1-ع���ارف رحمن   / عليه  املدعي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�ص  عبداهلل   : وميثله  ����ص.م.ع  ال�شالمي  دب��ي 
الدعوى  مو�شوع  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
ب��اداء مبلغ  ال��زام املدعي عليه  العقار خاليا والغاء  ومالحقها وال��زام املدعي عليه بت�شليم 
وقدره )551.325( درهم كتعوي�ص عن العجز والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/2/12   ال�شاعة 
11.00 �ص 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 الأقل ، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/02    املودعة حتت رقم  : 262434 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:  مان�شمان اإجننريينج اآند كون�شرتك�شن جي ام بي اإت�ص
وعنوانه :      ذيودور�شرتابي 182 ، 40472 دو�شلدورف ، اأملانيا.

اأجهزة  يف  ال�شت�شارات   ، والهند�شية  املعمارية  اخلدمات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
وبرامج الكمبيوتر ، ال�شت�شارات يف برامج الكمبيوتر ، خدمات ال�شت�شارات فيما يتعلق باأنظمة الكمبيوتر 
، ال�شت�شارات يف اأجهزة الكمبيوتر ، خدمات امل�شورة املتعلقة بت�شميم اأجهزة الكمبيوتر ، خدمات الهند�شة 
، خدمات ال�شت�شارات الهند�شية ، درا�شات امل�شاريع الهند�شية ، ت�شميم الأنظمة الهند�شية للمباين ، اإجراء 
امل�شوحات الهند�شية ، اإعداد التقارير الهند�شية ، اخلدمات الهند�شية فيما يتعلق بت�شميم الهياكل ، اخلدمات 
الهند�شية فيما يتعلق بت�شميم املعدات الآلية ، الهند�شة امليكانيكية ، خدمات الهند�شية النووية ، اخلدمات 
الهند�شية فيما يتعلق ب�شناعة الغاز ، اخلدمات الهند�شية فيما يتعلق بنقل الغاز واأنظمة الإمداد ، اخلدمات 
الهند�شية يف جمال تكنولوجيا الطاقة ، الهند�شة التقنية ، تخطيط امل�شاريع التقنية يف جمال الهند�شة ، 

الت�شاميم الهند�شية. - الواقعة بالفئة: 42
 MANNESMANN ENGINEERING & كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�شف 

الإجنليزية. باللغة   CONSTRUCTION
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/27    املودعة حتت رقم  : 263911  
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   دان�وب للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م
وعنوانه : �ص.ب. 113806 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال 
، تفعيل الن�شاط املكتبي.

35 الواقعة بالفئة:  
الإجنليزية  باللغة   DANUBE PROPERTIES كلمتي  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�شف 

بطريقة مميزة باللونني الأحمر والأ�شود.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936  

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/27    املودعة حتت رقم  : 263916 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: هريدرميز هارهاندلز جي اإم بي اإت�ص
وعنوانه : فلور اكويلفيج 9 ، اأيه - 8051 جرات�ص ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: �شعر بديل.
10 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات Hairdreams Hybrid Hair باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936  

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/27    املودعة حتت رقم  : 263917 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: هريدرميز هارهاندلز جي اإم بي اإت�ص
وعنوانه : فلور اكويلفيج 9 ، اأيه - 8051 جرات�ص ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: �شعر م�شتعار ، خ�شل �شعر م�شتعار ، و�شالت �شعر ، �شفائر 
�شعر ، حِلى م�شتعارة ، اأربطة �شعر ، مالقط �شعر )م�شابك( ، دبابي�ص �شعر ، �شبكات لل�شعر ، حلي لل�شعر ، 

م�شابك �شعر.
26 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات Hairdreams Hybrid Hair باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/23    املودعة حتت رقم  : 263778 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: ماجد الفطيم العقارية )�ص.ذ.م.م(
وعنوانه : �ص.ب. 60811 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: ال�شوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية ، وكالء 
الإ�شكان ، اإدارة العمارات ، ال�شتثمار يف العقارات واملباين ، وكالت العقارات ، اإدارة العقارات ، تثمني العقارات 
، التقييم املايل للعقارات ، متويل ال�شراء والإيجار ، تاأجري العقارات ، �شم�شرة العقارات ، حت�شيل الإيجارات 

، تاأجري املكاتب )عقارات( ، تاأجري ال�شقق ال�شكنية ، تاأجري ال�شقق ، تاأجري املباين.
36 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي ghaf valley باللغة الإجنليزية بخط مميز فوقهما احلرف 
ر�شم ثالثي الأبعاد لقنطرة مزخرفة بر�شوم لورق �شجر. �شكل  الإجنليزية بطريقة مميزة على  باللغة   M

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/23    املودعة حتت رقم  : 263780 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: ماجد الفطيم العقارية )�ص.ذ.م.م(
وعنوانه : �ص.ب. 60811 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: ال�شوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية ، وكالء 
الإ�شكان ، اإدارة العمارات ، ال�شتثمار يف العقارات واملباين ، وكالت العقارات ، اإدارة العقارات ، تثمني العقارات 
، التقييم املايل للعقارات ، متويل ال�شراء والإيجار ، تاأجري العقارات ، �شم�شرة العقارات ، حت�شيل الإيجارات 

، تاأجري املكاتب )عقارات( ، تاأجري ال�شقق ال�شكنية ، تاأجري ال�شقق ، تاأجري املباين.
36 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي وادي الغاف باللغة العربية حتتهما  wadi al ghafباللغة 
الإجنليزية بخط مميز فوقهم احلرف M باللغة الإجنليزية بطريقة مميزة على �شكل ر�شم ثالثي الأبعاد 

لقنطرة مزخرفة بر�شوم لورق �شجر.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  29 /11 /2016    املودعة حتت رقم  : 264063 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: جلف اإنتليجن�ص منطقة حرة- ذ.م.م.
وعنوانه : �ص.ب. 502466 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات الإعالنات وخدمات الدعاية والإعالن ، وكالت الإعالنات ووكالت 
 ، املهنية  الأعمال  ا�شت�شارات   ، الأعمال  ب��اإدارة  يتعلق  فيما  امل�شورة  خدمات   ، الأعمال  اإدارة  ا�شت�شارات   ، والإع��الن  الدعاية 
املعلومات والأخبار عن الأعمال ، توفري املعلومات والأخبار عن الأعمال عر موقع ويب ، خدمات وكالت الأنباء التجارية 
، خدمات الو�شاطة التجارية ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ، جتميع البيانات الإح�شائية ، ت�شميم املواد 
الإعالنية ، اإ�شتن�شاخ الوثائق ، التنبوؤات القت�شادية ، خدمات الت�شميم لغايات الدعاية والإعالن ، درا�شات الت�شويق ، اأبحاث 
الت�شويق ، الت�شويق ، خدمات التفاو�ص واإجناز املعامالت التجارية للغري ، خدمات اإقتطاع الأخبار اأو املعلومات املهمة يف 
ال�شحف ، الإ�شتفتاء واإ�شتطالع الآراء ، تنظيم املعار�ص لغايات جتارية اأو اإعالنية ، العالقات العامة ، ن�شر ن�شو�ص الدعاية 

والإعالن ، خدمات كتابة ال�شيناريو للغايات الإعالنية ، كتابة ن�شو�ص الدعاية والإعالن.
35 الواقعة بالفئة:  

Gulf Intelligence باللغة الإجنليزية بخط مميز باللون الأ�شود على  و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات 
ي�شارهما مربع اأحمر �شغري به حريف GI باللغة الإجنليزية باللون الأبي�ص.

ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

  
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه

بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/27    املودعة حتت رقم  : 263914 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   دان�وب للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م
وعنوانه : �ص.ب. 113806 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: ال�شوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية ، وكالء 
الإ�شكان ، اإدارة العمارات ، ال�شتثمار يف العقارات واملباين ، وكالت العقارات ، اإدارة العقارات ، تثمني العقارات 
، التقييم املايل للعقارات ، متويل ال�شراء والإيجار ، تاأجري العقارات ، �شم�شرة العقارات ، حت�شيل الإيجارات 

، تاأجري املكاتب )عقارات( ، تاأجري ال�شقق ال�شكنية ، تاأجري ال�شقق ، تاأجري املباين.
36 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات BAYZ TOWER باللغة الإجنليزية
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/23    املودعة حتت رقم  : 263772 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: ماجد الفطيم العقارية )�ص.ذ.م.م(
وعنوانه : �ص.ب. 60811 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: ال�شوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية ، وكالء 
الإ�شكان ، اإدارة العمارات ، ال�شتثمار يف العقارات واملباين ، وكالت العقارات ، اإدارة العقارات ، تثمني العقارات 
، التقييم املايل للعقارات ، متويل ال�شراء والإيجار ، تاأجري العقارات ، �شم�شرة العقارات ، حت�شيل الإيجارات 

، تاأجري املكاتب )عقارات( ، تاأجري ال�شقق ال�شكنية ، تاأجري ال�شقق ، تاأجري املباين.
36 الواقعة بالفئة:  

 M باللغة الإجنليزية بخط مميز فوقهما احلرف ghaf hills و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي
باللغة الإجنليزية بطريقة مميزة على �شكل ر�شم ثالثي الأبعاد لقنطرة مزخرفة بر�شوم لورق �شجر.

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/23    املودعة حتت رقم  : 263773 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   ماجد الفطيم العقارية )�ص.ذ.م.م(
وعنوانه : �ص.ب. 60811 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: ال�شوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية ، وكالء 
الإ�شكان ، اإدارة العمارات ، ال�شتثمار يف العقارات واملباين ، وكالت العقارات ، اإدارة العقارات ، تثمني العقارات 
، التقييم املايل للعقارات ، متويل ال�شراء والإيجار ، تاأجري العقارات ، �شم�شرة العقارات ، حت�شيل الإيجارات 

، تاأجري املكاتب )عقارات( ، تاأجري ال�شقق ال�شكنية ، تاأجري ال�شقق ، تاأجري املباين.
36 الواقعة بالفئة:  

tilal al ghafباللغة  العربية حتتهما   باللغة  الغاف  العالمة عبارة عن كلمتي تالل  العالمة:  و�شف 
الإجنليزية بخط مميز فوقهم احلرف M باللغة الإجنليزية بطريقة مميزة على �شكل ر�شم ثالثي الأبعاد 

لقنطرة مزخرفة بر�شوم لورق �شجر.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/23    املودعة حتت رقم  : 263776 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: ماجد الفطيم العقارية )�ص.ذ.م.م(
وعنوانه : �ص.ب. 60811 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: ال�شوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية ، وكالء 
الإ�شكان ، اإدارة العمارات ، ال�شتثمار يف العقارات واملباين ، وكالت العقارات ، اإدارة العقارات ، تثمني العقارات 
، التقييم املايل للعقارات ، متويل ال�شراء والإيجار ، تاأجري العقارات ، �شم�شرة العقارات ، حت�شيل الإيجارات 

، تاأجري املكاتب )عقارات( ، تاأجري ال�شقق ال�شكنية ، تاأجري ال�شقق ، تاأجري املباين.
36 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي ghaf heights باللغة الإجنليزية بخط مميز فوقهما احلرف 
ر�شم ثالثي الأبعاد لقنطرة مزخرفة بر�شوم لورق �شجر. �شكل  الإجنليزية بطريقة مميزة على  باللغة   M

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/23    املودعة حتت رقم  : 263777 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   ماجد الفطيم العقارية )�ص.ذ.م.م(
وعنوانه : �ص.ب. 60811 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: ال�شوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية ، وكالء 
الإ�شكان ، اإدارة العمارات ، ال�شتثمار يف العقارات واملباين ، وكالت العقارات ، اإدارة العقارات ، تثمني العقارات 
، التقييم املايل للعقارات ، متويل ال�شراء والإيجار ، تاأجري العقارات ، �شم�شرة العقارات ، حت�شيل الإيجارات 

، تاأجري املكاتب )عقارات( ، تاأجري ال�شقق ال�شكنية ، تاأجري ال�شقق ، تاأجري املباين.
36 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي ghaf views باللغة الإجنليزية بخط مميز فوقهما احلرف 
ر�شم ثالثي الأبعاد لقنطرة مزخرفة بر�شوم لورق �شجر. �شكل  الإجنليزية بطريقة مميزة على  باللغة   M

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/27    املودعة حتت رقم  : 263912 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: دان�وب للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م
وعنوانه : �ص.ب. 113806 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

 ، املالية  ال�شوؤون   ، التمويلية  ال�شوؤون   ، التاأمني  خدمات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك   
ال�شوؤون العقارية.

36 الواقعة بالفئة:  
الإجنليزية  باللغة   DANUBE PROPERTIES كلمتي  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�شف 

بطريقة مميزة باللونني الأحمر والأ�شود.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  24 /11 /2016    املودعة حتت رقم  : 263878 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   بريت�ص اأمريكان توباكو )براند�ص( ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�ص ، 4 متبل بلي�ص ، لندن ، دبليو �ش�ي2اآر 2بي جي ،   اململكة املتحدة.

التبغ  ، بدائل  التبغ  ، منتجات  ُم�شنع  اأو  تبغ خام  املنتجات: �شجائر،   / الب�شائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
)غري املخ�ش�شة لغايات طبية( ، �شيجار ، �شيجاريلو )�شيجار رفيع( ، ولعات ، ثقاب ، اأدوات املدخنني ، ورق 
�شجائر ، اأنابيب �شجائر ، فالتر �شجائر ، اأجهزة تو�شع يف اجليب للف ال�شجائر ، اآلت حممولة حلقن التبغ 
يف الأنابيب الورقية ، �شجائر الكرتونية ، �شوائل لل�شجائر اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�شخني ، 
املت�شمنة يف فئات  الفئة 34 وغري  الواقعة يف  التبغ  اأو  ال�شجائر  اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�شخني 

اأخرى.
34 الواقعة بالفئة:  

ل�شبه  ر�شم  داخ��ل  اأ���ش��ود  مميز  بخط   GOLD FLAKE كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�شف 
م�شتطيل باللون الذهبي على خلفية لر�شم هند�شي �شبه بي�شاوي باللون الأحمر حمدد بالذهبي يف اأعاله 
كلمات W.D.&H.O.WILLS بخط منحني ذهبي ويف اأ�شفله كلماتHONEY DEW.  بخط 

منحني ذهبي وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/24    املودعة حتت رقم  : 263886 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   �شركة ال�شايع للتجارة ذ.م.م
وعنوانه : �ص.ب. 181 ، ال�شفاة 13002 ، الكويت.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات البيع وما بعد البيع ، عر�ص وبيع ال�شلع.
35 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات Alshaya بخط مميز حتتها ENTERPRISES باللغة 
باللغة  للم�شاريع  ال�شايع  بكلمات  العالمة  نف�ص  وحتتهم  مميز  هند�شي  ر�شم  ي�شارهم  وعلى  الإجنليزية 

العربية.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/24    املودعة حتت رقم  : 263887 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   �شركة ال�شايع للتجارة ذ.م.م
وعنوانه : �ص.ب. 181 ، ال�شفاة 13002 ، الكويت.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: تركيب املعدات ، خدمات الإ�شالح ، خدمات ال�شيانة.
37 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات Alshaya بخط مميز حتتها ENTERPRISES باللغة 
باللغة  للم�شاريع  ال�شايع  بكلمات  العالمة  نف�ص  وحتتهم  مميز  هند�شي  ر�شم  ي�شارهم  وعلى  الإجنليزية 

العربية.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/24    املودعة حتت رقم  : 263889 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: �شركة ال�شايع للتجارة ذ.م.م
وعنوانه : �ص.ب. 181 ، ال�شفاة 13002 ، الكويت.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات الت�شميم ، خدمات الت�شميم الداخلي.
42 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات Alshaya بخط مميز حتتها ENTERPRISES باللغة 
باللغة  للم�شاريع  ال�شايع  بكلمات  العالمة  نف�ص  وحتتهم  مميز  هند�شي  ر�شم  ي�شارهم  وعلى  الإجنليزية 

العربية.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه

بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/27    املودعة حتت رقم  : 263947 

 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   ميولكر�شم�شالن اإي ات�ص اإف

وعنوانه : 1  برتوهال�شي  ، 110 ريكافيك ، اآي�شلندا.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: احلليب ومنتجات احلليب.

29 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ÍSEY باللغة الآي�شلندية.

ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه

بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/27    املودعة حتت رقم  : 263948 

 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: ميولكر�شم�شالن اإي ات�ص اإف

وعنوانه : 1  برتوهال�شي  ، 110 ريكافيك ، اآي�شلندا.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: احلليب ومنتجات احلليب.

29 الواقعة بالفئة:  

الآي�شلندية. باللغة   SKYR كلمة  حتتها   ísey و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة

ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/24    املودعة حتت رقم  : 263879 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   بالقوا جروب بيه تي واي ليمتد
وعنوانه : �شويت 1 ، 344 اإيه اإلوارا رود ، ماريكفيل ان ا�ص دبليو 2204 ، اأ�شرتاليا.

اخلالية  امل�شروبات   ، الكحولية(  )غري  الغازية  امل�شروبات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
من الكحول ، م�شروبات الفواكه ، م�شروبات ع�شائر الفواكه ، م�شروبات ع�شائر الفواكه التي حتتوي على 
فيتامينات متعددة ، خال�شات ع�شائر الفواكه )للم�شروبات اأو لعمل امل�شروبات( ، م�شروبات ع�شائر الفواكه 

غري الكحولية.
32 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي HERBAL FIX باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936
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•• تغطية : خالد النقبي

عقدت اللجنة املكلفة من اإدارة نادي الإمارات للتح�شري 
والإ�شراف على تنظيم فعاليات اليوم الريا�شي الوطني 
الإدارة  جمل�ص  ع�شو  الطويل  اإب��راه��ي��م  خليل  برئا�شة 
ال��ت��ح�����ش��ريي لتنظيم  ال���ن���ادي اج��ت��م��اع��ه��ا  م���دي���ر ع����ام 
امل�شابقات الريا�شية وبالتعاون مع النادي العلمي براأ�ص 

اخليمة .
حيث اأنهت اللجنة خمتلف حت�شرياتها احلالية لإطالق 
فعاليات اليوم الريا�شي الوطني بالنادي والتي �شتت�شمن 
عددا كبري من الريا�شات بح�شور جماهريي عايل يليق 

باليوم  ال��دول��ة  واح��ت��ف��الت  ال��وط��ن��ي  احل���دث  مب�شتوى 
مارثون  النادي  فعاليات  و�شتت�شمن  الوطني،  الريا�شي 
اليوم الريا�شي وم�شابقات حركية واأن�شطة متعددة من 

�شباح يوم 16 فراير وحتى امل�شاء.
اللجنة  رئي�ص  الطويل  اإب��راه��ي��م  خليل  اأ���ش��اد  جهته  م��ن 
الذي  و  ال��ن��ادي  يف  عقد  ال��ذي  والجتماع  العمل  بفريق 
الريا�شي  لليوم  للتجهيز  الفعلي  العمل  مرحلة  ميثل 
اأ�شرة  اأن  اإىل  م�شرياً  العليا  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  وتنفيذ 
نادي الإمارات ت�شعى لرفع م�شت�وى الريا�شة املجتمعية 
من  املجتمع  ف�ئات  جميع  تخ�ص  وال��ت��ي  بها  والرت���ق���اء 
مواطنني ومقيمني، موؤكداً اأننا كنادي علينا اأن نوفر كل 

الإمكانات لتحقيق م�شاركة املجتمع يف جممل الفعاليات 
الريا�شية املتنوعة .

على  اأن  لتوؤكد  تتكامل  الفعاليات  ب��اأن  الطويل  ولفت 
�شحة الن�شان والرتقاء بحياته يف جميع املجالت هي يف 
قلب اهتمام قيادتنا الر�شيدة، واأو�شح اأن نادي الإمارات 
يتحمل عمله يف هذا اجلانب من خالل ك��وادره وتعاون 
النادي  ت��ع��اون  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  ال�شلة  ذات  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 
ي�شاركون  ال��ذي��ن  ال��دب��ل  ج��ا���ش��م  م��دي��ره��ا  ع��ر  العلمي 
ال�شكر  ك��ل  منا  ولهم  الفعاليات  ه��ذه  تنظيم  يف  ال��ن��ادي 
اليوم  هذا  للم�شاركة يف  للمجتمع  دع��وة  وهي  والتقدير 

الريا�شي الوطني .

اأح���م���د ب���ن عبداهلل  ا���ش��ت��ق��ب��ل ال�����ش��ي��خ 
نادي  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ث���اين  اآل 
ال��ث��ق��ايف م�شاء  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة 
اأم�ص الأول اأبطال النادي من اجلودو 
وفوزهم  م�����ش��ارك��ت��ه��م  ب��ع��د  وامل����ب����ارزة 
اأع�شاء  ال���ت���ك���رمي  ح�����ش��ر   . م����وؤخ����را 
الفني  واجلهاز   النادي  اإدارة  جمل�ص 
والإداري للجودو واملبارزة وهناأ ال�شيخ 
ث���اين العب  اآل  ع���ب���داهلل  ب���ن  اأح���م���د 
بذهبية  ل���ف���وزه  ال�����ش��ام�����ش��ي  م�����ش��ب��ح 

بطولة اجلودو اخلليجية التي اأقيمت 
الالعب  وه��ن��اأ  كما  البحرين  مبملكة 
عبدالرحمن احلو�شني لفوزه بذهبية 
ال��ف��ل��وري��ه يف بطولة الم���ارات  ���ش��الح 
�شنة   15 ل��الأ���ش��ب��ال حت���ت  ل��ل��م��ب��ارزة 
اأي�شا  لفوزه  املازمي  والالعب حممد 
ال�����ش��اب��ر .  ب�����ش��الح  ال��ب��ط��ول��ة  يف نف�ص 
الالعبني  بنتائج  اأحمد  ال�شيخ  وا�شاد 
حتققها  ال���ت���ي  الجن���������ازات  وب���ك���اف���ة 
النادي  يف  الفردية  الأل��ع��اب  ريا�شات 

�شليمان  املهند�ص  ج��ه��ود  على  واأث��ن��ى 
اأمني  الدارة  جمل�ص  ع�شو  الهاجري 
الألعاب  م�شرف  امل�شاعد  ال��ع��ام  ال�شر 
الفردية على الجنازات التي ت�شهدها 
ال����ن����ادي وما  ال���ف���ردي���ة يف  الأل�����ع�����اب 
ي��ح��رزه ال��ري��ا���ش��ي��ون ب��ه��ا م��ن مراكز 
مفخرة  تعد  ذهبية  وميداليات  اوىل 
ب�شورة  الماراتية  وللريا�شة  للنادي 
عامة . واأكد ال�شيخ اأحمد بن عبداهلل 
اآل ث���اين ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة دع��م��ه لكافة 

الجهزة  اأدوار  وق���در  ك��م��ا  ال��الع��ب��ني 
ريا�شات  ل��ك��اف��ة  والداري���������ة  ال��ف��ن��ي��ة 
النادي  ولدارة  ال���ف���ردي���ة  الأل����ع����اب 
 . النتائج  ه��ذه  على  الدارة  وملجل�ص 
�شليمان  امل��ه��ن��د���ص  اأ����ش���اد  م��ن ج��ان��ب��ه 
اأمني  الإدارة  جمل�ص  ع�شو  الهاجري 
الفردية  الأل��ع��اب  م�شرف  العام  ال�شر 
املبارزة  ري��ا���ش��ة  يف  ال��الع��ب��ني  بجهود 
ويف ريا�شة اجل���ودو  وم��ا ق��دم��وه من 
م�شاركة وما حققوه من نتائج ت�شب 

مل�شرية  الريا�شي  ال��ن��ج��اح  م�شرية  يف 
الل��ع��اب ال��ف��ردي��ة ب��ال��ن��ادي  وعك�شت 
م���دى اله��ت��م��ام ب��ف��ن��ون ال���دف���اع عن 
يوليها  ال���ت���ي  و  ال����ن����ادي  يف  ال��ن��ف�����ص 
النادي  اإىل  م�شريا  اله��م��ي��ة  ال��ن��ادي 
وامل�شاعدين   امل���درب���ني  ج��ه��ود  ي��ق��در 
م�شاركتهم   يف  والالعبني  والإداري���ني 
م�شتمر  ال���دع���م  اأن  ال��ه��اج��ري  واأك�����د 
من  بالنادي  الفردية  الأل��ع��اب  لكافة 
ال�شيخ  برئا�شة  الإدارة  جمل�ص  قبل 

اأح��م��د ب��ن ع��ب��داهلل األ ث��اين وجمل�ص 
الدارة و�شعي منظومة العمل بالنادي 

وتدعيم  الالعبني  كافة  تطوير  على 
والفنية  الداري��������ة  الأج����ه����زة  ج���ه���ود 

لتلك الفرق وما حتققه من جناح تلو 
جناح.

ال�شارقة  "مهرجان  م���ن  الأوىل  ال������دورة  ح��ظ��ي��ت 
اختتمت  وال��ت��ي   ،"2017 ال�شحراوي  الريا�شية 
�شحراء  يف  اجلمعة  الأول  اأم�����ص  م�شاء  فعالياتها 
ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت  ال�شارقة  ب��اإم��ارة  البداير 
�شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي، ويل العهد، 
نائب حاكم ال�شارقة، ومب�شاركة بارزة من عدد كبري 
�شت  اإىل  ينتمون  مت�شابق   65 بلغ  املت�شابقني  م��ن 
دول م��وزع��ة ع��ل��ى ث���الث ق����ارات، مب��ا مي��ث��ل جناحاً 

كبرياً ملهرجان ريا�شي ترفيهي وليد.
ال�شباقات  وه�������واة  حم�����رتيف  م����ن  امل����ئ����ات  وت����واف����د 
الذي  امل��ه��رج��ان،  اإط���ار  ج��رت يف  ال��ت��ي  ال�شحراوية 
نظمته قناة ال�شارقة الريا�شية، على مدى يومني، 
ال�شحراء"،  اأب���ط���ال  م��ن  واح�����داً  "كن  ���ش��ع��ار  حت��ت 
موتوكرو�ص  ال��ن��اري��ة  ال���دراج���ات  مناف�شات  ملتابعة 
املركبات  وم��ن��اف�����ش��ات   ،MX و2   ،MX1 لفئتي 
 ،UTVو  ،ATV فئتي  م��ن  ك���واد  ال�����ش��ح��راوي��ة 
ال��ت��ي حت��ظ��ى ب�شعبية ك��ب��رية بني  ال�����ش��ب��اق��ات  وه���ي 

�شباب دولة الإمارات، ودول اخلليج العربي.
وبداأت فعاليات اليوم الثاين والأخري من املهرجان 
ال��ري��ا���ش��ي وال��رتف��ي��ه��ي ال��ك��ب��ري، م��ع اإط���الق ال�شيخ 
�شلطان بن اأحمد القا�شمي رئي�ص موؤ�ش�شة ال�شارقة 
لالإعالم، اإ�شارة بدء ال�شباقات، بح�شور ال�شيخ �شقر 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  القا�شمي  خالد  بن  حممد  بن 
جا�شم  خ��ال��د  و���ش��ع��ادة  ال��ري��ا���ش��ي،  ال�شارقة  جمل�ص 
يف  وال�شياحي  التجاري  الإمن��اء  هيئة  رئي�ص  املدفع 
ال�شركال  ال�شارقة، و�شعادة م��روان بن جا�شم  اإم��ارة 
لال�شتثمار  ال�������ش���ارق���ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
وال��ت��ط��وي��ر )����ش���روق(، وحم��م��د ح�شن خ��ل��ف مدير 
لالإعالم،  ال�شارقة  مبوؤ�ش�شة  والتلفزيون  الإذاع���ة 
ورا�شد العوبد، مدير قناة ال�شارقة الريا�شية وعامر 

ال�شارقة  بقناة  والأن�شطة  الفعاليات  مدير  الغيثي 
الريا�شية.

وت�������ش���اع���دت وت�����رية احل���م���ا����ص، م���ع ام����ت����زاج زئري 
حمركات املركبات ال�شحراوية ب�شيحات اجلماهري، 
وهم  امل��ح��رتف��ني،  املت�شابقني  م��ه��ارات  تابعت  ال��ت��ي 
يخرتقون امل�شمار الرملي بكثبانه وعوائقه، والذي 
البلو�شي.  حممد  الإماراتي  ال�شباقات  بطل  �شممه 
لوحات  العالية  الفنية  بقدراتهم  املت�شابقون  ور�شم 
ال�شحراوية  امل��ن��اظ��ر  ج��م��ال  فيها  ا���ش��رتك  ب��دي��ع��ة، 
ع��ل��ى حتدي  امل��ت�����ش��اب��ق��ني  وق����درة  ال��ب��داي��ر،  ملنطقة 
حما�شة  من  زادت  التي  الطق�ص  وتقلبات  ال�شعاب 

ال�شباقات.
واك��ت�����ش��ح امل��ت�����ش��اب��ق��ون الإم���ارات���ي���ون امل��ن��اف�����ش��ني يف 

كل من  ال�شحراوية، حيث ح�شد  املركبات  �شباقات 
ماجد امليزة وح�شن لوتاه، وحممد املهريي، املراكز 
الثالث الأوىل على الرتتيب يف �شباق املركبات من 
فئة UTV، يف حني حل الإماراتيان عبيد الكتبي، 
من  وال��ث��اين  الأول  املركزين  يف  �شويدان  ومن�شور 
الكويتي  ATV، واقتن�ص  املركبات من فئة  �شباق 

فهد امل�شلم املركز الثالث.
احتل  "موتوكرو�ص"،  النارية  ال��دراج��ات  �شباق  ويف 
فئة  يف  الأول  امل���رك���ز  ج��ي��م�����ص  رو������ص  ال���ري���ط���اين 
الثاين،  املركز  يف  دوجارتي  مايكل  ياله   ،MX1
املركز  يف  هاجن�شني  دان��ي��ل  الإ�شكتلندي  ج��اء  فيما 
MX2، ت�شدر  النارية  الدراجات  الثالث، ويف فئة 
الإ�شكتلندي ماثيو بريو�ص وراي��ان بلري من جنوب 

اإفريقيا املركز الأول والثاين، ثم بنيامني هرينانديز 
من اململكة املتحدة يف املركز الثالث.

لرعاة  وتكرميه  للفائزين،  اجلوائز  ت�شليمه  وعقب 
القا�شمي:  اأح��م��د  ب��ن  ال�شيخ �شلطان  ق��ال  احل���دث، 
ال�شحراوي،  الريا�شية  ال�شارقة  مهرجان  يعك�ص 
من خالل موقعه ودقة تنظيمه والأن�شطة امل�شاحبة 
له، امل�شتوى الراقي من التكامل البَناء بني خمتلف 
روؤية  وف��ق  ال�����ش��ارق��ة،  اإم����ارة  امل��وؤ���ش�����ش��ات يف  الهيئات 
موحدة ت�شتهدف تعزيز مكانة الإمارة على خارطة 
يف  وال�شياحية  والرتفيهية  الريا�شية  الفعاليات 

الدولة والإقليم.
واأ�شاف: اأظهر حجم ونوعية امل�شاركة يف املهرجان، 
الريا�شات  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  م�����ش��ت��وى 

الإم���ارات، وق��درة مثل هذه  ال�شحراوية بني �شباب 
الفعاليات على اجتذاب الريا�شيني من دول املنطقة 
�شاهموا  الذين  الرعاة  اأ�شكر  اأن  هنا  واأود  وال��ع��امل، 
�شهدناها،  التي  امل�شرفة  بال�شورة  احلدث  خروج  يف 
وقد لعب هوؤلء الرعاة دوراً كبرياً يف الرتويج لهذا 
وا�شتمراره،  فر�ص جناحه،  وتهيئة  الكبري،  احلدث 
به  تتمتع  ال����ذي  ال��ت��ف��رد  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ي�شلط  مب��ا 
الأن�شطة  اإقامة  على  ي�شجع  وال��ذي  ال�شارقة  اإم��ارة 
امل�شتوى  ذات  والرتفيهية  الريا�شية  والفعاليات 

العاملي.
ال�شارقة  قناة  مدير  العوبد،  را�شد  اأك��د  جانبه،  من 
ملهرجان  ا�شتثنائياً  ختامياً  يوماً  ع�شنا  الريا�شية: 
اأجواًء  �شهد  الذي  ال�شحراوي،  الريا�شية  ال�شارقة 

ومهارات  ق���درات  اإظ��ه��ار  �شاهمت يف  م��وات��ي��ة،  غ��ري 
العالية  اإظهار احرتافيتهم  املت�شابقني ورغبتهم يف 
يف التعامل مع تقلبات الطق�ص، وهو ما ميثل اإ�شافة 
الأوىل  خطواته  يخطو  ال��ذي  املهرجان  اإىل  كبرية 

نحو العاملية.
واأو�شح اأن النجاح الكبري الذي حققته الدورة الأوىل 
من املهرجان يغرينا بالتطلع اإىل اأكرث مما حققناه 
منظمي  ل��دى  خطط  وج��ود  ع��ن  كا�شفاً  الآن،  حتى 
يف  رئي�شي  اإقليمي  كحدث  مكانته  لتعزيز  املهرجان 
الريا�شات  وع�شاق  لهواة  الأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة 
ال�شحراوية، وع�شاق رحالت الر وال�شفاري ب�شكل 
عام، موؤكداً اأن الدورة املقبلة �شت�شهد اإ�شافات نوعية 
و�شت�شتقطب  والفعاليات  املناف�شات  م�شتوى  على 

مناف�شني حمرتفني من �شتى اأنحاء العامل. 
اأب�����رز الأ�شماء  م���ن ج��ان��ب اآخ�����ر، ����ش���ارك ع���دد م���ن 
الريا�شات  يف  املتخ�ش�شة  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ع��الم��ات 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة،  ال�����ش��ح��راوي��ة يف دول���ة الإم�����ارات 
لأحدث  عر�شهم  خ��الل  م��ن  امل��ه��رج��ان  فعاليات  يف 

معدات وجتهيزات الريا�شات ال�شحراوية.
وتعد منطقة البداير يف ال�شارقة، من اأهم املقا�شد 
الإمارات  دولة  و�شياح  ل�شكان  ال�شتوية  ال�شحراوية 
طبيعتها  جمال  م��ن  ب��ه  تتميز  مل��ا  املتحدة،  العربية 
ال�شحراوية، واحت�شانها اأحد اأكر الكثبان الرملية 
التخييم  لع�شاق  املنطقة  وتتيح  الإم����ارات،  دول��ة  يف 
ورح���الت ال��ر ومم��ار���ش��ة ال��ق��ي��ادة ب�����ش��ي��ارات الدفع 
فريدة  فر�شة  ال�����ش��ح��راوي��ة  امل��رك��ب��ات  اأو  ال��رب��اع��ي 
لق�شاء اأ�شعد الأوقات، يف ظل توافر لو�شائل الأمن 
البداير  اأ�شهم يف جناح منطقة  ما  وهو  وال�شالمة، 
يف ا�شتقطاب الآلف من ال��زوار من داخل الإمارات 

وخارجها.

اأ�صاد بالنجاح الكبري لريا�صات الألعاب الفردية واأكد دعها 

�ل�شيخ �أحمد �آل ثاين و�أع�شاء جمل�س �إد�رة نادي �ل�شارقة 
�لريا�شي يحتفي باأبطال �لنادي يف �جلودو و�ملبارزة

الأوىل الدورة  يف  دول   6 من  مت�صابقا   65

�لإمار�ت جتتاح �ملر�كز �لأوىل يف �شباقات )�ل�شارقة �لريا�شية �ل�شحر�وي 2017(

نادي �لإمار�ت ي�شكل جلنة فعاليات �ليوم �لريا�شي �لوطني وينهي حت�شري�ته للمنا�شبة

العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/باب القمر للنقليات 

العامة رخ�شة رقم:CN 2108219 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة يو�شف جابر حممد احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ه�شام حممد عبود بن حريز
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5

اإعــــــــــالن
�شهيل  ابو  ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1045328 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة موزه العبد خزام العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد خلف خلفاين احلو�شني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5

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

 رخ�شة رقم:CN 1037373 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة موزه العبد خزام العامري %100
تعديل وكيل خدمات

حذف عبداهلل طار�ص �شعيد �شيلويح غيث املزروعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ش��الت )ق���ط���اع النقل 

البحري( بان /ايفري جرين لتاأجري قوارب النزهه قد تقدم 

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

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���ص  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
--                       --                   EVER GREEN 03 )ex:Alnabed(  
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زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
رئ��ي�����ص ال���دول���ة رئ��ي�����ص ن����ادي تراث 
ومناف�شات  فعاليات  ام�ص  الم��ارات 
�شموه  م��ه��رج��ان  م��ن  ال�شابع  ال��ي��وم 
الرتاثي احلادي ع�شر الذي ينظمه 
نادي تراث المارات ومركز �شلطان 
بن زايد للثقافة والعالم يف ميدان 
�شباقات الهجن ب�شويحان حتى 11 

فراير اجلاري.
ال��رغ��م م��ن الأح����وال اجلوية  وعلى 
وبكامل  امل�شاركني  اأن  اإل  ال�شائدة 
مناف�شاتهم  وا����ش���ل���وا  ح��م��ا���ش��ت��ه��م 
املهرجان  باأهمية  منهم  اإميانا  بقوة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��رف��ي��ع��ة  وم��ك��ان��ت��ه 
تقديرهم  ع��ل��ى  وت���اأك���ي���دا  امل��ن��ط��ق��ة 
حل�شور �شمو راعي املهرجان يوميا 

وب�شكل لفت.
ا�شتمل  ال���ذي  ال�شابع  ال��ي��وم  ومت��ي��ز 
اأ�شواط مل�شابقة جمال البل   3 على 
 : هي  ع�شار  لفئة  املزاينة  الأ�شايل 
الف�شي  واجلماعة  املفتوح  الذهبي 
وا�شعة من جانب  والتالد مب�شاركة 
ك����ب����ار م����رب����ي وم�������الك الب�������ل من 
المارات ومواطني جمل�ص التعاون 
وح�شور  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول 
ل��ل��ج��م��ه��ور خا�شة  وم��ك��ث��ف  ن���وع���ي 
الأ�شر والعائالت والوفود ال�شياحية 
الفرح  ب��اأج��واء  واملدر�شية  الأجنبية 

والبهجة.
وحت���ول���ت امل��ن�����ش��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة اإىل 
اح���ت���ف���ال���ي���ة ���ش��ع��ب��ي��ة زاده���������ا األ���ق���ا 
األقوا  الذين  النبط  �شعراء  وبهجة 
ق�شائدهم التي يعر م�شمونها عن 
حمبة وتقدير ل�شمو راعي املهرجان 
حياة  يف  الب����ل  مب��ك��ان��ة  يتعلق  وم���ا 
املكان  ي�شيعه  ما  اإىل جانب  املجتمع 
م���ن ع��ب��ق ال�����رتاث ال��وط��ن��ي بكامل 

هيبته ومفرداته الرثاثية.
ح�شر الفعاليات .. ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن خليفة بن زايد اآل نهيان 
خليفة  بن  حممد  بن  زاي��د  وال�شيخ 
م��ن كبار  نهيان وع���دد  اآل  زاي���د  ب��ن 
م��الك وم��رب��ي الإب���ل م��ن الإم����ارات 
وم��واط��ن��ي جم��ل�����ص ال��ت��ع��اون لدول 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة وع����دد م��ن رجال 
ال�شلك الدبلوما�شي املعتمدين لدى 
اأطيافه  مبختلف  والع���الم  ال��دول��ة 

وجمهور كبري.
وكان �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل 
ال�شباحية  ا�شتهل جولته  نهيان قد 
الع���ت���ي���ادي���ة يف ���ش��اع��ة م��ب��ك��رة من 
اإىل احلظرية  ب��زي��ارة  ام�����ص  ���ش��ب��اح 
التي اأ�شبحت املكان الأثري للحديث 
يف �شوؤون �شتى حول ريا�شة الهجن 
وامل���زاي���ن���ات وامل���ط���اي���ا الأ����ش���اي���ل يف 
الرتاثية  للمجال�ص  ا�شتعادة جميلة 
يف جمتمع الب��اء والأج���داد والتقى 
���ش��م��وه جم��م��وع��ة م���ن ك��ب��ار مالك 
ومربي الب��ل يف ال��دول��ة وع��ددا من 
���ش��وي��ح��ان. وو�شط  وج���ه���اء م��دي��ن��ة 
ال�شيخ  �شمو  ت��وج  �شعبية  احتفالية 
�شلطان بن زايد اآل نهيان يف املن�شة 
الرئي�شية الفائزين باملراكز الع�شرة 
املفتوح  ال��ذه��ب��ي  ل��ل�����ش��وط  الأوىل 
لفئة ع�شار للفرتة ال�شباحية حيث 
املطية  ال�������ش���وط  ن���ام���و����ص  خ��ط��ف��ت 
ال��ظ��ب��ي ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
زايد اآل نهيان والثانية اأوتار لل�شيخ 
الدكتور هزاع بن �شلطان بن زايد اآل 

لل�شيخ  ع���ن���ي���دة  وال���ث���ال���ث���ة  ن���ه���ي���ان 
زايد  ب��ن  �شلطان  ب��ن  ه��زاع  الدكتور 
ل�شمو  من�شورة  والرابعة  نهيان  اآل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
واخلام�شة مقي�شة لل�شيخ �شيف بن 
خليفة بن �شيف بن حممد اآل نهيان 
بن  جا�شم  لل�شيخ  ميا�شة  وال�شاد�شة 
وال�شابعة  ث��اين  اآل  ج��ر  ب��ن  �شعود 
ط���راب���ل�������ص مل��ح��م��د م����ب����ارك حممد 
لرا�شد  ال��دان��ة  والثامنة  ال��را���ش��دي 
والتا�شعة  امل��ن�����ش��وري  بالن�ص  ع��ل��ي 
بن  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  لل�شيخ  غ��ن��امي 
�شلطان بن زايد اآل نهيان والعا�شرة 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن  لل�شيخ  اجل��اف��ل 

�شلطان بن زايد اآل نهيان .
�شموه  ت����وج  امل�����ش��ائ��ي��ة  ال���ف���رتة  ويف 
األأوىل  الع�شرة  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زي��ن 
للفائزين يف �شوط اجلماعة الذهبي 
ل��ف��ئ��ة ع�������ش���ار ح���ي���ث ظ���ف���رت الب����ل 
القطرية بن�شيب الأ�شد من جوائز 
النامو�ص  ن��ال��ت  ف��ق��د  ال�����ش��وط  ه���ذا 
وال��و���ش��اح وال�����ش��ي��ارة امل��ط��ي��ة متعبة 
العامري  عنوده  �شامل  ل�شهيل حمد 
مل��ح��م��د عاي�ص  وال��ث��ان��ي��ة احل��اك��م��ة 
لرا�شد  اأب���راج  والثالثة  القحطاين 
والرابعة  امل��ن�����ش��وري  ب��ال��ن�����ص  ع��ل��ي 
جمايل ملحمد �شامل حممد عبد اهلل 
لرا�شد  اإعمار  واخلام�شة  املن�شوري 
وال�شاد�شة  املن�شوري  بالن�ص  علي 
ب���ن �شابت  مل���ب���ارك ع��ب��د اهلل  ع��رق��ه 
ال���دو����ش���ري ق��ط��ر وال�����ش��اب��ع��ة دمعة 
لرا�شد حممد �شالح الرا�شدي قطر 
والثامنة جبارة لرا�شد حممد �شالح 
�شرابة  وال��ت��ا���ش��ع��ة  ق��ط��ر  ال��را���ش��دي 
ب��ن �شابت  م��ب��ارك  مل��ب��ارك عبد اهلل 
ال��دو���ش��ري ق��ط��ر وال��ع��ا���ش��رة ميامة 
الرا�شدي  ���ش��ال��ح  حم��م��د  ل���را����ش���د 

قطر .
وتوج �شموه اأي�شا الفائزين باملراكز 
�شوط  ع�����ش��ار  لفئة  الأوىل  ال��ع�����ش��رة 
وو�شاح  النامو�ص  وح�شدت  ال��ت��الد 
امل��ط��ي��ة الظبي  ال�����ش��وط وال�����ش��ي��ارة 
ملالكها عي�شى مبارك را�شد بالكويد 
امل��ن�����ش��وري وث��ان��ي��ة ال��ك��اي��دة ل�شامل 
وثالثة  املن�شوري  طما�ص  بن  عبيد 
�شلهودة لطهميمة حمد �شامل عنوده 
العامري ورابعة بنت �شوغان ملحمد 
املن�شوري  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د  ���ش��امل 
بن  لإب��داح  وخام�شة حاكمة اخلليج 
ال��ه��اج��ري و���ش��اد���ش��ة عالية  ���ش��ي��ن��ان 
املعويل  �شيف  ب��ن  خلفان  ب��ن  حلمد 
و���ش��اب��ع��ة ال�����ش��اه��ي��ن��ي��ة ل�����ش��امل حمد 
وبره  وثامنة  املن�شوري  �شندية  بن 
العامري  عنوده  �شامل  حمد  ملحمد 

وتا�شعة �شوغه ملحمد �شامل حممد 
املركز  ويف  امل���ن�������ش���وري  اهلل  ع���ب���د 
�شامل  لأح��م��د  ال�شاهينية  ال��ع��ا���ش��ر 

اأحمد احلوتة العامري .
زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وت��وج 
اآل نهيان بعد ظهر الأم�ص الفائزين 
لفئتي  العربي  ال�شلوقي  مزاينة  يف 
والأه��دب مب�شاركة كبرية  الأ�شحك 
الأول  باملركز  وف��از  قوية  ومناف�شة 
ال�شلق ذهب  – اإن���اث  الأه���دب  لفئة 
املركز  ويف  ل�شعة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف 
الثالث طرية وجميعها  تعود ملزرعة 

ور�شان .
– اإن�����اث حلت  ف��ئ��ة الأ���ش��ح��ك  و يف 
حققت  بينما  الأول  املركز  يف  جمرة 
�شعيد  ل�شالح  ال��ث��اين  امل��رك��ز  وردة 
لرا�شد  ع��زوة  الثالث  وامل��رك��ز  را���ش��د 
�شعيد املن�شوري . و يف �شوط الذكور 
رداد  ال�شلق  ح�شلت  اله����دب  لفئة 
املركز  نالت  فيما  الأول  املركز  على 
الثاين ال�شلق ازرق وحل ثالثا ال�شلق 
ري�شان ملالكه مزرعة ور�شان ويف فئة 
الأ���ش��ح��ك – ذك����ور ح���ل ���ش��اه��ني يف 
املركز الأول وكان املركز الثاين من 
الثالث  املركز  وذهب  ور�شان  ن�شيب 
ملزرعة  ت��ع��ود  وجميعها  ظبيان  اإىل 
الفائزون باملراكز  .. وح�شل  ور�شان 
على  ال�����ش��ل��وق��ي  م��زاي��ن��ة  يف  الأوىل 
وكوؤو�ص  وميداليات  نقدية  ج��وائ��ز 
ال�شلوقي  م��زاي��ن��ة  م�شابقة  وك��ان��ت 
�شباح  انطلقت  قد  الرتاثي  العربي 
ام�ص بح�شور جماهريي مميز من 
من  الفريدة  ال�شباقات  هذه  حمبي 
اأر�شها  على  واملقيمني  الدولة  اأبناء 
.. وتخت�ص مزاينة ال�شلوقي العربي 
والأهدب  الأ�شحك  بفئتي  الأ�شيل 
على األ يقل عمر ال�شلوقي عن �شنة 
ال�شاعدي  �شعيد  واأكد حمد  واحدة. 
يف  ال�شلوقي  م�شابقة  جلنة  رئي�ص 
يتمتع  العربي  ال�شلق  اأن  املهرجان 
بعالمات اجلمال التي توؤهله ليكون 
ملا  وذل��ك  ال�شلقان  اأجمل  يف مقدمة 
كالطول  م��وا���ش��ف��ات  م��ن  ب��ه  يتميز 
والذكاء  ال��راأ���ص  وج��م��ال  والر�شاقة 
العليا  اللجنة  اأك���دت  م��ن جهتها     .
حقق  الأول  الأ����ش���ب���وع  اأن  امل��ن��ظ��م��ة 
جناحا ا�شتثنائيا على امل�شتويات كافة 

املهرجان  راع��ي  �شمو  وك��ان حل�شور 
وتوجيهاته  ال���ي���وم���ي���ة  وم��ت��اب��ع��ت��ه 
ولقائه  الفائزين  وتكرمي  ال�شديدة 
واللجان  وال�������ش���ي���وف  امل�������ش���ارك���ني 
البالغ  الأث����ر  وامل��واط��ن��ني  ال��ع��ام��ل��ة 
التي  �شويحان  احتفالية  اإث��راء  على 
�شكلت مبجمل �شورها عر�شا �شعبيا 

متاألقا.
خا�ص  ت�شريح  يف  اللجنة  واأ���ش��ارت 
من  الأول  الأ���ش��ب��وع  ختام  مبنا�شبة 
الثاين  الأ���ش��ب��وع  اأن  اإىل  امل��ه��رج��ان 
���ش��ي��ح��ف��ل مب���ج���م���وع���ة مم���ي���زة من 
املزاينات  يف  واملناف�شات  الفعاليات 
الأ�شيل  ال����رتاث����ي  الإب������ل  و����ش���ب���اق 
مناف�شات  ن�شاطات  اأه���م  اأح���د  وه��و 
امل��ه��رج��ان ال��ت��ي جت��ذب اإل��ي��ه��ا نخبة 
فر�شان ال�شحراء من حمبي ريا�شة 
ال��ه��ج��ن يف م��ل��ت��ق��ى الأج���ي���ال الذي 
يجمع م�شاركني من اأعمار 10 اإىل 
على  �شوطا   18 �شمن  عاما   70
املحلي  امل�شتويني  م��دار يومني على 

والإقليمي.
على  تعمل  اأنها  اإىل  اللجنة  ولفتت 
تنفيذ توجيهات �شمو راعي احلدث 
مبا يكفل حتقيق تكافوؤ الفر�ص بني 
الدعم  اأوج��ه  كافة  وتقدمي  اجلميع 
ورحبت  للم�شاركني  والت�شهيالت 
الإبل  ومربي  م��الك  كبار  مب�شاركة 
التعاون اخلليجية  من دول جمل�ص 
موؤكدة   .. امل��ه��رج��ان  م��ن��اف�����ش��ات  يف 
على  ولف��ت��ة  مم��ي��زة  م�شاركتهم  اأن 
وعدد  واحلما�شة  التفاعل  م�شتوى 

ال�شايل امل�شاركة.
املوؤ�ش�شات  اإىل  ال�����ش��ك��ر  وق����دم����ت 
وال���ه���ي���ئ���ات واجل����ه����ات امل�������ش���ارك���ة يف 
امل�شاحبة  ال���رتاث���ي���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
الراعية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ل��ل��م��ه��رج��ان  
اأع�شاء  ووج����ه  ل��ل��ح��دث  وال��داع��م��ة 
الوفد القطري امل�شارك يف مزاينات 
ل�شمو   وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  امل��ه��رج��ان 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
املهرجان  يف  للم�شاركة  دعوته  على 
للتعارف  طيبة  منا�شبة  �شكلت  التي 
واكت�شاب املهارات يف ريا�شة الهجن.

واأعربوا عن �شعادتهم البالغة بتفوق 
الإبل القطرية يف جملة من اأ�شواط 
ع�شار  فئة  مزاينة  خا�شة  املهرجان 

امل���ه���رج���ان بكل  م���وؤك���دي���ن جن����اح   ..
املقايي�ص والكل فائز مب�شافحة �شمو 
الأ�شقاء  وم�شاركة  امل��ه��رج��ان  راع��ي 
الماراتيني من مالك ومربي البل 
العر�ص  ب��ه��ذا  فرحتهم  وامل�����ش��ارك��ني 
الهجن  بريا�شة  لالحتفاء  الوطني 

العربية الأ�شيلة .
م�����ن ن���اح���ي���ة اآخ���������رى وب����ع����د ب�����روز 
جمموعة من اأ�شايل البل وح�شدها 
للنامو�ص واملراكز املتقدمة ا�شتقطب 
الأمر عددا كبريا من مالك ومربي 
الإب����ل ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ال���ش��اي��ل من 
البيع  حركة  وب���داأت  ال�شاللة  حيث 

وال�شراء ت�شهد انتعا�شا كبريا.
ال�شايل  م���ن  جم��م��وع��ة  و���ش��ج��ل��ت 
خيالية  اأ�شعارا  املزاينات  يف  الفائزة 
بهذه  وا���ش��ح��ا  اهتماما  يعك�ص  مم��ا 
التجارة التي جتد لها م�شاحة كبرية 
يف مهرجان �شلطان بن زايد الرتاثي 
اقتناء  املواطنني على  ت�شجيع  حيث 
ثروة  بو�شفها  الأ�شيلة  ال�����ش��اللت 
ال�شياح  وج����ذب  م�����ش��ت��دام��ة  وط��ن��ي��ة 
واملهتمني اإىل �شوق �شويحان لالبل 
يف اإطار تعزيز ال�شياحة الرتاثية من 
خالل احلدث . ومن الأمور الالفتة 
يف هذا ال�شياق هو ما ت�شكله ال�شوق 
م��ن ل���ق���اءات وجت��م��ع ل��ك��ب��ار التجار 
   . التعاون  الدولة ودول جمل�ص  من 
ومن اأهم ما مييز مناف�شات مزاينة 
والرابحني  اخلا�شرين  عناق  ام�ص 
وت���ق���دمي ال��ت��ه��اين مم���ا ي��دل��ل على 
الذي  العظيمة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال����روح 

يتمتع بها امل�شاركون يف املناف�شات .
و هذا اجلمال الإن�شاين الذي يتحقق 
يف ملتقى الأجيال يف �شويحان يبعث 
حينما  بالزهو  وال�شعور  الفرح  على 
هذا  على  اأه��داف��ه  امل��ه��رج��ان  يحقق 
ال�����ش��ع��ي��د ال����ذي لي��ق��ل اأه��م��ي��ة عن 
الفرحة باجلوائز  والنامو�ص خا�شة 
اأننا نعي�ص طموحات عام اخلري وما 
مظاهر  م��ن  مظلته  حت��ت  ين�شوي 

املحبة والخاء والتكاتف .
كانت  م����ا  الأج�����������واء  ه������ذه  م���ث���ل  و 
ال�����ش��ف��اف��ي��ة لول  ب���ه���ذه  ل��ت��ت��ح��ق��ق 
ال���الف���ت ل�شمو  ال��ي��وم��ي  احل�����ش��ور 
راعي املهرجان وم�شافحته للجميع 
و�شوؤاله عن اأحوال امل�شاركني الذين 
اإعجابه  ع��ن  منهم  كبري  ع��دد  ع��ر 
بهذه الظاهرة اجلميلة التي تعك�ص 
ت��ق��ال��ي��د وث��ق��اف��ة ال�����ش��ح��راء حيث 
ي�شكل لقاء املحبة الإن�شاين العنوان 
الإماراتية  التظاهرة  لهذه  الالفت 

اجلميلة .
و�شمن ليايل �شويحان يف املهرجان 
ال�شوق  م�����ش��رح  خ�شبة  ع��ل��ى  ت��ع��ان��ق 
ال�شعبية الفن والرتاث لر�شم لوحة 
ت��ت�����ش��اب��ك خ��ي��وط��ه��ا لتمزج  ج��م��ي��ل��ة 
اآفاق  لت�شت�شرف  باحلا�شر  املا�شي 

امل�شتقبل.
ليلة  ال�شعبي  ال�شوق  م�شرح  و�شهد 

اأحيته  غ��ن��ائ��ي��ا  ح��ف��ال  الأول  ام�����ص 
الفنانة اأريام والفنان حمد العامري 
اللذان قدما جمموعة من الأغنيات 
ع���ن ال���وط���ن وم��ك��ت�����ش��ب��ات��ه وت����راث 
الأجداد واأ�شادا فيها بحكمة القيادة 
وجهود �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 

اآل نهيان .
من  وا�شعا  تفاعال  الأغ���اين  ولق��ت 
اأدوا  ال���ذي���ن  احل��ا���ش��ري��ن  ج��م��ه��ور 
اإي��ق��اع��ات��ه��ا تعبريا  ال��رق�����ش��ات ع��ل��ى 
واإرثه  وقيادته  للوطن  ع�شقهم  عن 
ال�شباب  الثقايف وكان لفتا م�شاركة 
وال����ن���������صء يف ال���ت���ع���ب���ري ع�����ن ه���ذه 

املفاهيم.
اأريام قبل �شعودها  املطربة  وعرت 
خ�شبة م�شرح �شويحان عن �شعادتها 
الغامرة وهي ت�شارك لل�شنة الرابعة 
املهرجان  اأم�شيات  يف  ال��ت��وايل  على 
للقاء  ال�������ش���وق  مي���ل���وؤين   : وق���ال���ت 
الذي  وللمهرجان  �شويحان  جمهور 
اآخ������ر حتى  اإىل  ع�����ام  م����ن  ان���ت���ظ���ره 

كزائرة ي�شتهويها تراث المارات".
املهرجان  الغناء يف ه��ذا  اأن  و ذك��رت 
املا�شي  ل��ق��ي��م  ر���ش��خ  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 
الطالع  للجمهور  واأت����اح  اجل��م��ي��ل 
ع��ل��ى م����وروث����ات الآب�������اء والأج�������داد 
خ�شو�شا  اإم��ارات��ي  ف��ن��ان  لكل  فخر 
اخل�شبة.  الطبيعة  اأر���ص  �شويحان 
العامري  ح���م���د  ع����ر  ج���ان���ب���ه  م����ن 
اأم�شيات  يف  بامل�شاركة  �شعادته  ع��ن 
املهرجان وقال : اأنا من حمبي هذا 
الذي غري خارطة  الكبري  املهرجان 
ال�شعبي يف منطقة اخلليج  امل��وروث 
اإذ اأن���ه ج��ام��ع ل��ك��ل ت���راث الإم����ارات 

وملتقى لأهل الفن .
الإم����ارات����ي  ال���ط���رب  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
الأ�شيل اأثبت جدارته على مر الأيام 
واأن اجلمهور الذي ح�شر  وال�شنني 
ت��ك��رمي حقيقي  ك��ان مبثابة  احل��ف��ل 
املهرجان  اأن  م��وؤك��دا  املحلي  للغناء 
اأ�شعد النا�ص بالفن واأ�شعد اأهل الفن 
للطرب  املحب  اجلمهور  بهذا  اأي�شا 

الإماراتي الأ�شيل.
جناح  الأول  اأم�����ص  ل��ي��ل��ة  ج�����ش��دت  و 
املهرجان بف�شل جهود اللجنة العليا 
املنظمة يف مترير ر�شالته باحلفاظ 
ما�شيهم  مع  الأج��ي��ال  توا�شل  على 
يبنى  رك��ي��زة  بو�شفه  اآب��ائ��ه��م  واإرث 
تخطو  وه��ي  البالد  م�شتقبل  عليها 

بثقة نحو امل�شتقبل امل�شرق.
ام�ص  ال�شعبية  ال�����ش��وق  �شهدت  كما 
الرتاثية  للرق�شات  ع��ر���ش��ا  الأول 
قدمته فرقة �شامل الرا�شدي و�شهد 
اإق���ب���ال ك��ب��ريا م���ن اجل��م��ه��ور الذي 
ح�شور  يف  ال�شوق  خيمة  يف  اإحت�شد 

غري م�شبوق .
  وت���وا����ش���ل ال��ل��ج��ن��ة امل�����ش��رف��ة على 
التي  ال�����ش��وئ��ي  ال��ت�����ش��وي��ر  م�شابقة 
ع�������ام �شمن  ك�����ل  ت���ن���ظ���ي���م���ه���ا  ي����ت����م 
للمهرجان  امل�����ش��اح��ب��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

العام حمورين  هذا  م�شابقة  وت�شم 
ال���رتاث  ح���ول  ع���ام  الأول حم���ور   :
من  امللتقطة  بال�شور  فيه  وي�شمح 
جميع اإمارات الدولة يف مو�شوعات 
الألعاب ال�شعبية واملالب�ص الرتاثية 
وي�شرتط  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  والأك�����������الت 
بال�شباقات  واملخت�ص  الثاين  املحور 
اأن تكون ال�شور ملتقطة  الريا�شية 
م����ن م���ه���رج���ان ���ش��ل��ط��ان ب����ن زاي����د 
ال��رتاث��ي يف دورت����ه احل��ال��ي��ة �شمن 
و�شباق  الإب����ل  م��زاي��ن��ة  م��و���ش��وع��ات 
ال��رتاث��ي وم�����ش��اب��ق��ة املحالب  الإب����ل 
وتهدف  ال�شلوقي.  ومزاينة  و�شباق 
واحت�شان  اإب��������راز  اإىل  امل�������ش���اب���ق���ة 
الت�شوير  جم�������ال  يف  امل����ب����دع����ني 
ال�شوئي وحتفيز وا�شتقطاب الهواة 
مالية   جوائز  ور�شدت  واملحرتفني 
للفائزين بحيث يح�شل املركز الأول 
الثاين  وامل��رك��ز  دره���م   10،000  :
الثالث  وامل���رك���ز  دره����م   7،000  :
5،000 : درهم وا�شرتطت امل�شابقة 
تقل عن  ال�شورة ل  ج��ودة  تكون  ان 
ول   dpi بو�شة  لكل  نقطة   300
تقبل ال�شورة التي مت اإ�شافة بيانات 
حرفية اأو رقمية اإليها كما اأن ال�شور 
املقدمة يف امل�شابقة يجب اأن ل تكون 
ق���د ف����ازت يف م�����ش��اب��ق��ة م���ن ق��ب��ل .. 
وي���ح���ق ل���ك���ل م�������ش���ارك الإ�����ش����رتاك 
بثالث �شور بحد اأق�شى يف املو�شوع 
الواحد ول يحق ملوظفي نادي تراث 
امل�شابقة  يف  الإ�����ش����رتاك  الإم�������ارات 
موعد  اآخ���ر  العليا  اللجنة  وح���ددت 
فراير   13 يف  امل�����ش��ارك��ات  لتقدمي 
اجلاري يف مقر نادي تراث المارات 
اأو على �شندوق بريد: 79197 – 

اأبوظبي.
علي  حممد  عر�ص  ثانية  جهة  م��ن 
الذي  الفجرية  اإم���ارة  م��ن  الزحمي 
احلادية  الن�شخة  يف  للم�شاركة  جاء 
ع�شرة من مهرجان �شلطان بن زايد 
التي  ال��رتاث��ي��ة  مقتنياته  ال��رتاث��ي 

ورثها من بع�ص اأفراد اأ�شرته.
وق����ال اإن م�����ش��ارك��ت��ه ه����ذا ال���ع���ام يف 
واأن��ه ميتلك  ال�شاد�شة  املهرجان هي 
اأثرية  قطعة  اآلف  خم�شة  ح���وايل 
متنوعة منها اأ�شلحة نارية وتقليدية 
وع��م��الت ت��ع��ود اإىل ح��ق��ب��ة م��ا قبل 
ادوات  اإىل  اإ�شافة  الحتاد وما بعده 

نحا�شية منزلية واجللود.
اإن ف��ك��رة املتحف  ال��زح��م��ي  واأ���ش��اف 
احلفاظ  يف  رغبته  م��ن  ل��دي��ه  نبعت 
من  الرتاثية  اأ�شرته  مقتنيات  على 
ال�����ش��ي��اع ب��الإ���ش��اف��ة اإىل رغ��ب��ت��ه يف 
اآث��ار للم�شاركة  اإتاحة ما ميلكه من 
مع املهتمني معربا عن �شكره ل�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
راعي املهرجان رجل الرتاث العربي 
الإماراتي  ب��ال��رتاث  اله��ت��م��ام  على 
ودعمه  متقدمة  مكانة  يف  وو�شعه 

الكرمي لرتاث الدولة.
ويخت�ص متحف عبد اهلل را�شد املر 
املقتنيات  م��ن  ع��دد  بعر�ص  الكعبي 
اخل��ا���ش��ة ب��امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زايد 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
اخلا�شة  الكتب  اإىل  بالإ�شافة  ث��راه 
الكعبي  وي��ج��د  ال���ع���ط���رة.  ب�����ش��ريت��ه 
ال�������ذي ي���������ش����ارك م���ن���ذ �����ش����ن����وات يف 
املهتمني  م����ن  ال���ك���ث���ري  امل����ه����رج����ان 
ب�������ش���رية ال�����ش��ي��خ زاي������د رح���م���ه اهلل 
تدفعهم  ال�شعبية  ال�شوق  رواد  م��ن 
وحكمته  بحياته  الإمل���ام  يف  رغبتهم 
التي �شنعت دولة الإم��ارات العربية 
يبدي  الذي  الن�صء  ل�شيما  املتحدة 
�شيء  ك��ل  مبعرفة  وا�شحا  اهتماما 
عن ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه وهو 
عن  البحث  على  اإقبالهم  يف�شر  ما 
و�شوره  �شريته  تخ�ص  التي  الكتب 
واأي�����ش��ا ي��اأت��ي اله��ت��م��ام م��ن  الزوار 

ال��ذي��ن  جتذبهم  الأج��ان��ب  وال�شياح 
ال�شيخ  املوؤ�ش�ص  ال�شيخ  �شمعة  �شرية 

زايد.
الكالم  كتاب  الكعبي  موؤلفات  وم��ن 
 2003 ال��ع��رب  حكيم  م��ن  العجب 
اإىل م�شاركات  الذي يبني بالإ�شافة 
بجمع  اه����ت����م����ام����ه  م�������دى  اأخ����������رى 
حلكيم  ال��ع��ط��رة  ال�����ش��رية  وت�شجيل 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ال��ع��رب 

نهيان رحمه اهلل .
النخيل  ���ش��ع��ف  م��ن��ت��ج��ات  وت��ظ��ه��ر 
الإماراتي  الإن�شان  توافق  اخلو�ص 
خام  ي�شتمد  اإذ  ال��ق��دمي��ة  بيئته  م��ع 
اإنتاجه من �شعف النخيل املتوافر يف 
حميطه وهو ما يف�شر اإطالق اأ�شماء 
اأخ������رى ع��ل��ى ه����ذه ال�����ش��ن��اع��ة مثل 
ال�شعفيات و�شناعة النخيل يف حني 
التعميم  اإىل  الباحثني  بع�ص  ينحو 
املن�شوجات  �شناعة  ي�شمونها  ح��ني 
النباتية اإل اأن ال�شم القدمي لها هو 

اخلوا�شة.
من  ج��زءا  اخلو�ص  �شناعة  وتعتر 
ال�شعبية  ال�شوق  ت�شمها  التي  املهن 
فر�شة  ي���ع���د  ال������ذي  امل����ه����رج����ان  يف 
الرتاثية  امل���ه���ن  ل���ع���ر����ص  ���ش��ان��ح��ة 
وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا ���ش��م��ن م�������ش���روع دعم 
الأ�شر املنتجة للحفاظ على املوروث 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  الن����دث����ار  م���ن 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن زاي����د اآل 
نهيان بنقل الرتاث  للجيل اجلديد 
ال�شناعة  اليوم  حتى  زال��ت  ما  التي 
ال���رائ���دة ال��ت��ي مل ت��ن��دث��ر ف��ه��ي اإرث 
يرجح  مما  بالهتمام  يحظى  ممتد 
ال�شيدات  العديد من  اإذ تقوم  بقاءه 
الإماراتيات مبمار�شة هذه ال�شناعة 
م����ن اأج������ل احل����ف����اظ ع��ل��ي��ه��ا وذل����ك 
الدولة  اختطته  الذي  للنهج  اتباعا 
ب��ه��ذا ال�����ش��دد ل���ش��ي��م��ا اأن��ه��ا حتظى 
يقومون  ال���ذي���ن  ال�����ش��ي��اح  ب��اإع��ج��اب 
يجمعون  ما  �شمن  اقتناءها  يهوون 

من م�شغولت تراثية.
وحتظى الأكالت ال�شعبية الإماراتية 
باإقبال لفت من قبل رواد املهرجان 
عن  النعيمي  جواهر  حتدثت  حيث 
منتجاتها من الأطباق ال�شعبية التي 
والبالليط  اخل��ب��ي�����ش��ة  ب���ني  ت��ت��ن��وع 
والهري�ص  وال���ب���ث���ي���ث  وال���ع���ر����ش���ي���ة 
الإماراتي  ال�شعبي  الطبق  فقالت 
الزوار  من  وا�شتح�شانا  اإقبال  يجد 
من  الأجنبية  الأ�شناف  دخول  رغم 

الأطعمة الواردة من اخلارج .
ال���ن���ع���ي���م���ي على  واأث������ن������ت ج�����واه�����ر 
الرتاثي  زاي��د  بن  �شلطان  مهرجان 
ب����اله����ت����م����ام على  ي���ح���ظ���ى  ال��������ذي 
ال�����ش��ع��ي��دي��ن امل��ح��ل��ي واخل��ل��ي��ج��ي .. 
ب��ال�����ش��ك��ر اجل���زي���ل ل�شمو  وت��وج��ه��ت 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
راعي املهرجان على جهوده ومتابعته 
الكرمية  زي��ارت��ه  مثمنة   .. احلثيثة 
لل�شوق والوقوف على براجمها وما 

تقدمة للزوار.
وحتتل الأزياء الإماراتية التقليدية 
معرو�شات  ���ش��م��ن  ط��ي��ب��ة  م�����ش��اح��ة 
امل���ه���رج���ان  ال�������ش���ع���ب���ي���ة يف  ال���������ش����وق 
وجت������د اه���ت���م���ام���ا م�����ن ال����زائ����ري����ن 
وزخارفها  نقو�شها  جتذبهم  الذين 
وتدفعهم لقتنائها �شواء اأكانوا من 

املواطنني اأم من ال�شياح الأجانب.
اأنواعا  ال��ظ��اه��ري  �شالمة  وتعر�ص 
بالتلي  املزينة  امللبو�شات  من  بديعة 
البادلة  ال�����ش��روال  وم��ن��ه��ا  ال���ب���وادل 

وثوب الكندورة والرقع.
ت�شتخدم  اإن���ه���ا  ال���ظ���اه���ري  وق���ال���ت 
اأق��م�����ش��ة امل�������زراي وب����وط����رية ووي���ل 
منتجاتها  �شناعة  يف  ق��دمي  ومنقد 
الإك�ش�شوارات  اأي�����ش��ا  ت�شمل  ال��ت��ي 
املرتع�شة  ع���ق���د  م���ث���ل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
واحل����������زام امل�������ش���ن���وع م�����ن ال���ذه���ب 

وفرا�شة تثبيت ال�شعر.
الثامن  اليوم  ي�شهد  اأن  املقرر  ومن 
املهرجان برناجما  الأحد من  اليوم 
م�����ش��اب��ق��ة جمال  ي��ت�����ش��م��ن  م��ك��ث��ف��ا 
اإيذاع  لفئة  املزاينة  الأ�شايل  الب��ل 
الذهبي   : هما  �شوطني  �شمن  بكار 
ال�شوط  اإ���ش��ت��الم  ث��م  ال��ت��الد  املفتوح 
امل��ف��ت��وح مل�����ش��اب��ق��ة امل��ح��ال��ب احلالب 
�شيوف  جمل�ص  ن�شاطات  وت��وا���ش��ل 
وفلكلورية  فنية  بفقرات  املهرجان 
ال�شعبية  ال�شوق  ون�شاطات  وتراثية 
وتراثية  ث��ق��اف��ي��ة  م�����ش��اب��ق��ات  م����ن 
ج��م��اه��ريي��ة وع���رو����ص ف��ن��ي��ة لفرق 
ن�شاطات  وتوا�شل  ال�شعبية  الفنون 
الدكاكني التي ي�شل عددها اإىل 70 

دكانا .

�شلط��ان ب��ن ز�ي�د يت�وج �لف�ائزي�ن مب�ز�ين�ة ع�ش�ار و�ل�شلوق�ي �لعرب��ي

العدد 11936 بتاريخ 2017/2/5   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00341/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه:  حممد على حاجي حممد حنيف       
        ونوره علي غلوم ابو الركب 
مبا اأن املدعي : �شركة بيتا الهند�شية - ذ م م   

 قد اأقام �شدكم الدعوى02/00341/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
للماجور للفرتة من 2016/6/5  �شداد الج��رة  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اخ��الء عقار 
وحتى 2016/12/31 فرت�شد بذمته مبلغ 137500 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره 

بال�شداد او الخالء يف 2016/11/19 بالن�شر 
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/6/5  
وحتى 2016/12/31 فرت�شد بذمته مبلغ 137500 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره 
بال�شداد او الخالء يف 2016/11/19 بالن�شر ، مع الزام املدعي عليه مبا ي�شتجد من قيمة 

ايجارية حتى تاريخ الخالء التام.  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني املوافق 2017/2/6 
ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة احلادي ع�شر( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة 
مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل 
ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان  جواز  �سفرت
ف���ق���د امل������دع������و/ ارف���������ان اهلل 
باك�شتان    ، خ�����ان  خ�����اواج�����ا  
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)1983802( - يرجى ممن 
بال�شفارة   ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق��رب  او  الباك�شتانية  

�شرطة بالمارات.   

فقدان  جواز  �سفرت
ف������ق������د امل�����������دع�����������و/  حم���م���د 
باك�شتان    ، اهلل  �شعيد  يون�ص 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)6901961( - يرجى ممن 
بال�شفارة   ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق��رب  او  الباك�شتانية  

�شرطة بالمارات.   



األحد   5   فبراير    2017  م   -   العـدد  11936  
Sunday  5  February   2017  -  Issue No   11936

19191919

الفجر الريا�ضي

ي��ب��ح��ث م��ن��ت��خ��ب م�����ش��ر ع���ن ل��ق��ب��ه ال��ث��ام��ن ع��ن��دم��ا يلتقي 
العا�شمة  ال��ي��وم الح���د يف  ارب���ع م���رات  املتوجة  ال��ك��ام��ريون 
ال��غ��اب��ون��ي��ة ل��ي��رف��ي��ل، يف امل����ب����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ك��اأ���ص الأمم 

الفريقية احلادية والثالثني يف كرة القدم.
وي�شكل النهائي املرتقب اعادة لنهائي ن�شخة 2008 يف غانا، 
ال�شاد�ص،  امل�شري لقبه  الفراعنة  والذي احرز فيه منتخب 
رقمه  ويعزز  ال�شابع،  لقبه  بعد عامني  اليه  ي�شيف  ان  قبل 

القيا�شي يف عدد األقاب البطولة.
امل��رو���ش��ة اىل اللقب  ت�����ش��ع��ى ال����ش���ود غ���ري  امل��ق��اب��ل،  يف 

الدفاع  ام��ك��ان��ه��ا  ���ش��ي��ك��ون يف  وال�����ذي  اخل��ام�����ص، 
بطولة  ت�شت�شيف  عندما  ار�شها  على  عنه 

.2019
متوقعا  النهائي  املنتخبني  بلوغ  يكن  ومل 

البطولة،  ان���ط���الق  ق��ب��ي��ل  ك��ب��ري  ح���د  اىل 
الخرية،  ال��ث��الث  الن�شخ  ع��ن  غ��اب��ت  فم�شر 

بينما و�شلت الكامريون اىل الغابون 
لعبيها  م����ن  ع�����دد  دون  م����ن 

اوروب����������ا،  يف  امل����ح����رتف����ني 
البقاء  ف�����ش��ل��وا  وال���ذي���ن 

من  ب��دل  انديتهم  مع 
اللعب مع املنتخب.
املنتخبني  ان  اإل 
الداء  ق�������دم�������ا 
الف�������������������ش���������ل يف 
البطولة احلادية 
اذ  وال�����ث�����الث�����ني، 
مل  م�����������ش�����ر  ان 

مباراة،  اي  تخ�شر 
�شباكها  ت��ه��ت��ز  ومل 

واحد  ب��ه��دف  ���ش��وى 
ام���ام ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ش��و يف 

ن�شف النهائي )4-3 بركالت 
الرتجيح بعد التعادل 1-1(. 

ويف الدور الول، تعادل الفراعنة 
�شلبا مع مايل وت�شدروا املجموعة 

وغانا  اوغ��ن��دا  على  بفوزين  الرابعة 
ربع  ويف  -1�شفر.  واح������دة  ب��ن��ت��ي��ج��ة 

النهائي تغلبوا على املغرب -1�شفر.
الغابون  عقبة  فتخطت  ال��ك��ام��ريون،  ام��ا 

كثاين  وت��اأه��ل��ت  الول،  ال�����دور  يف  امل�����ش��ي��ف��ة 
ربع  يف  ال�����ش��ن��غ��ال  مل��واج��ه��ة  الوىل  امل��ج��م��وع��ة 

ال��ن��ه��ائ��ي وت��خ��ط��ت��ه��ا ب���رك���الت ال��رتج��ي��ح. وكانت 
مهمتها يف ن�شف النهائي اأ�شهل من املتوقع امام غانا، 

وفازت بهدفني نظيفني.
جنميها  اىل  خا�ص  ب�شكل  النهائي  ببلوغها  م�شر  وتدين 

ن�����ادي روم�����ا الي����ط����ايل، واحلار�ص  حم��م��د ����ش���الح لع����ب 
امل��خ�����ش��رم ع�����ش��ام احل�����ش��ري )44 ع��ام��ا( ال���ذي ت�شدى 

لركلتني ترجيحيتني امام بوركينا فا�شو.
ويكرر احل�شري يوميا ان هدف املنتخب هو العودة بالكاأ�ص 
ال��ق��اه��رة. وق��ال اجلمعة يف درد���ش��ة م��ع ال�شحافيني  اىل 
امل��ن��ت��خ��ب امل�����ش��ري يتحلى مب��ي��زة ت��ف��رق��ه ع��ن غ���ريه هي 

باأربعة  وتوج احل�شري  الالعبني.  لدى جميع  الوطن  حب 
 ،2008  ،2006  ،1998( ال�شبعة  امل�شرية  اللقاب  من 
ال�شعب  ا���ش��ع��اد  ي��ري��د  املنتخب  ان  ع��ل��ى  و���ش��دد  و2010(، 
وما  امل�شريني،  وج���وه  على  الب�شمة  ر���ش��م  وي��ري��د  امل�����ش��ري، 
ي�شعدهم هو الفوز باللقب. احلب موجود، والتفاهم موجود 
والهدف واحد. عندي بلدي اهم من اي حاجة، لكننا نتمنى 
ان نوفق وان يحالفنا احلظ. واعتر انه ل يوجد منتخب 
امل�شتوى  بنف�ص  املنتخبات  كل  ق��وي.  واآخ��ر  �شعيف  افريقي 
خ�شو�شا  العامل  يف  الأن��دي��ة  اك��ر  يف  حمرتفون  ولعبوها 
الكامريون  ان  معترا  ال��ع��اج،  و�شاحل  ال��ك��ام��ريون 
مثل  وال�شباب  اخل��رة  يجمع  ق��وي  "منتخب 

منتخب م�شر، وا�شم كبري يف كرة القدم.
م�شوارنا  كان  املحمدي  احمد  املدافع  وق��ال 
عظيما يف البطولة وبلغنا املباراة النهائية، 
ال�شمى  هدفنا  نحقق  عندما  العظم  لكن 

ونرفع الكاأ�ص، وهذا ما نركز عليه حاليا.
هو  بهدف وحيد  البطولة  ب��داأن��ا  اأ���ش��اف 
العودة اىل م�شر ومعنا الكاأ�ص 
امل���رم���وق���ة. ق��دم��ن��ا ك���ل ما 
لدينا وولج �شباكنا هدف 

واحد. الكامريون منتخب جيد يف افريقيا ونحن نعرف اننا 
الهجوم، و�شيكون  �شنواجه منتخبا كبريا خ�شو�شا يف خط 

تركيزنا على ابطال هجماته.
كوبر  هيكتور  امل�شري  للمنتخب  الرجنتيني  امل��درب  وياأمل 
بعدما  النهائية،  املباريات  يف  يالزمه  ال��ذي  النح�ص  فك  يف 
اوروبا  ابطال  دوري  نهائي  اىل  ال�شباين  فالن�شيا  نادي  قاد 
نهائي  اىل  وم��اي��ورك��ا  و2001،   2000 يف  تواليا  مرتني 
 .1999 الوروبية  الكوؤو�ص  وكاأ�ص   ،1998 ا�شبانيا  كاأ�ص 

وخ�شرت اندية كوبر يف كل هذه النهائيات.
وقال الرجنتيني )61 عاما( بعد التاأهل للنهائي الفريقي 
يف  حمظوظا  ل�شت  ما.  يوما  النهائي  يعطوين  ان  يف  "اآمل 
هو  الح��د  ليرفيل  نهائي  ان  معترا  النهائية"،  املباريات 
"النهائي الكبري بالن�شبة ايل. لدي جمموعة من الالعبني 
الكبرية  اجلهود  على  واهناأهم  ا�شكرهم  ان  اري��د  الرائعني. 

التي يقدمونها. ناأمل يف رفع الكاأ�ص".
ل��وج��ه م��ع حار�ص  ال��ي��وم نف�شه وج��ه��ا  و���ش��ي��ج��د احل�����ش��ري 
كامريوين �شاب ي�شغره بنحو 23 عاما هو فابري�ص اوندوا 
ولعب  الوىل،  اخلم�ص  املباريات  ب�شكل لفت يف  تاألق  ال��ذي 
عندما  ال�شنغال  ���ش��د  امل���ب���اراة  يف  خ�شو�شا  مف�شليا  دورا 
ت�شدى لركلة اجلزاء اخلام�شة التي �شددها جنم ليفربول 

النكليزي �شاديو مانيه.
ب�شكل  الكامريون  اثبتت  الأول،  للدور  وخالفا 
ون�شف  رب��ع  م��ب��ارات��ي  يف  فيه  لب�ص  ل 
ان��ه��ا مت��ل��ك جمموعة  ال��ن��ه��ائ��ي 

موهوبة وم�شممة على الفوز.
البلجيكي  مل����درب����ه����ا  وي���ح���ل���و 
ه��وغ��و ب��رو���ص ال��ت��ذك��ري يف كل 
 14 ان  ال�شحافية  امل��وؤمت��رات 
لع��ب��ا ي�����ش��ارك��ون لول م���رة يف 
ف�شل  بعدما  ال��ق��اري��ة  امل�شابقة 
ال�شا�شيون البقاء مع انديتهم 

الأوروبية.
النهائي  ب���ل���وغ  ب��ع��د  وق�����ال 
كمدرب،  عاما   29 خ��الل 
جم�����م�����وع�����ة  اج�������������د  مل 
ك��ه��ذه م���ن تفاهم  رائ���ع���ة 
واح��رتام وكل ما حتتاجه 
لدي  لي�شت  ال��ق��دم.  ك���رة 
م�شكلة يف التبديالت لن 
الالعبني ال� 23 جاهزون 

وبنف�ص امل�شتوى.
املواجهات  ك���ف���ة  ومت���ي���ل 
كبري  ب�������ش���ك���ل  امل����ب����ا�����ش����رة 
فازت  التي  م�شر  ل�شالح 
�شتة  م���ق���اب���ل  م�����رة   15

تعادلت وخم�ص هزائم.
بينهما  ل���ق���اء  اآخ�����ر  وك�����ان 
الفريقية  المم  ك��اأ���ص  يف 
2010، وف��ازت م�شر  عام 

.1-3

نهائي كاأ�س الأمم الإفريقية

م�شر تبحث عن �للقب �لثامن و�لكامريون �خلام�س 

من�شور بن حممد بن ر��شد يتوج كيتل بط�ال لطو�ف دبي �لدويل للدر�جات �لهو�ئية
توج �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد 
اآل م��ك��ت��وم رئ��ي�����ص نادي  ب��ن را���ش��د 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
دراج  كيتل  مار�شيل  الأمل���اين  ام�����ص 
البلجيكي  ���ش��ت��ي��ب  ك���وي���ك  ف���ري���ق 
لط�واف  ال��راب��ع��ة  ال��ن�����ش��خ��ة  ب��ل��ق��ب 
الهوائية  ل��ل��دراج��ات  ال����دويل  دب���ي 
الذي اأقيم حتت رعاية �شمو ال�شيخ 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص جمل�ص 
دب����ي ال��ري��ا���ش��ي مب�����ش��ارك��ة 128 
ال�����ش��ي��ت��ي ووك  وذل������ك يف  دراج��������ا، 

بدبي.
حارب  �شعيد  �شعادة  التتويج  ح�شر 
الريا�شي  دب���ي  جمل�ص  ع���ام  اأم���ني 
للطواف،  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����ص 
ال�����ش��ع��ف��ار رئي�ص  اأ����ش���ام���ة  و����ش���ع���ادة 
احت���اد الإم����ارات ل��ل��دراج��ات ونائب 
للطواف،  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����ص 
و�شعادة يو�شف جواد ع�شو جمل�ص 
ونائب  الريا�شي  دبي  اإدارة جمل�ص 
للطواف،  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����ص 
مدير  حريز  بن  املر  حريز  و�شعادة 
املنظمة  اللجنة  واأع�شاء  الطواف، 

والرعاة.
واحتفظ كيتل باللقب بعد ت�شدره 
ل���ل���رتت���ي���ب ال�����ع�����ام ب����زم����ن ق�����دره 
على  متقدما  �شاعة   15:08:56
ديالن  ال�شاعد  الهولندي  ال���دراج 
غروينيوغن من فريق لوتو جمبو 

ه��ول��ن��دا وال�����ذي ح��ق��ق زم��ن��ا قدره 
الأملاين  وجاء  �شاعة   15:09:14
فريق  دراج  دي���ج���ون���ك���ول���ب  ج�����ون 
ت��ري��ك ���ش��ي��غ��اف��ري��دو الأم��ري��ك��ي يف 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ب��زم��ن ب��زم��ن قدره 

�شاعة.  15:09:16

بعد  ال��ل��ق��ب  ح�شم  يف  كيتل  جن��ح  و 
التي  امل��رح��ل��ة اخل��ام�����ش��ة  ف����وزه يف 
"مرا�ص" ويبلغ طولها  ا�شم  حتمل 
 2:34:12 124 كم بزمن قدره 
����ش���اع���ة م��ت��ق��دم��ا ع���ل���ى الي���ط���ايل 
�شكاي  ف��ري��ق  دراج  ف��ي��ف��ي��اين  اي��ل��ي��ا 

املركز  يف  ح���ل  ال�����ذي  ال���ري���ط���اين 
مينايل  ريكاردو  واليطايل  الثاين 
الكازاخ�شتاين  اأ�شتانا  ف��ري��ق  دراج 

�شاحب املركز الثالث.
و تاألق كيتل ب�شكل لفت يف الن�شخة 
احل��ال��ي��ة ل��ل��ط��واف ب��ف��وزه اأي�����ش��ا يف 

نخيل  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  املرحلتني 
وراأ������ص اخل��ي��م��ة م���ا م��ه��د الطريق 

اأمامه لالحتفاظ بلقبه.
و متكن كيتل من الفوز بالقمي�ص 
دبي  ب���ن���ك  ي����رع����اه  ال������ذي  الأزرق 
الرتتيب  ق��م��ي�����ص  وه���و  ال��ت��ج��اري 

بالقمي�ص  ف��از  كما  للمرحلة  العام 
بقمي�ص  ي���ع���رف  ال������ذي  الأح����م����ر 
الأ�شرع  ل���ل���دراج  ال��ن��ق��اط  ت�شنيف 
وترعاه  النهاية  نقطة  اإىل  و�شول 
���ش��رك��ة ط����ريان الم������ارات وح�شل 
فريق  دراج  ب���وام  نيكول  الإي��ط��ايل 

ب���اردي���اين الإي���ط���ايل ع��ل��ى قمي�ص 
ع��ل��م الإم������ارات ال���ذي ت��رع��اه هيئة 
ال�شحة بدبي، ويح�شل عليه الدراج 
مراحل  خ����الل  م��ن��اف�����ش��ة  الأك������رث 
الطواف، فيما فاز الهولندي ديالن 
غروينيوغن دراج فريق لوتو جمبو 
الأبي�ص  القمي�ص  على  الهولندي، 
25 عاما  لأف�شل دراج �شاعد دون 

وترعاه هيئة الطرق واملوا�شالت.
وع���ل���ى ���ش��ع��ي��د ال���ف���رق ت����وج فريق 
ب��امل��رك��ز الأول  اأب��وظ��ب��ي  الإم������ارات 
�شاعة   45:28:21 ق���دره  ب��زم��ن 
الكازاخ�شتاين  اأ�شتانا  فريق  وج��اء 
زمنا  حم���ق���ق���ا  ال����ث����اين  امل����رك����ز  يف 
بي  وتقا�شم  �شاعة..   45:28:24
واكوا  الريطاين  راي�شينغ  �شي  اأم 
ب��ل��و الي���رل���ن���دي امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ب�� 

�شاعة.  45:28:27
فريق  دراج  م���ريزا  يو�شف  وح�شل 
الإمارات اأبوظبي على لقب الدراج 
ال���ق���وي يف جميع  لأدائ�������ه  امل���ق���ات���ل 
ب��اأن��ه احتل  ال��ط��واف علما  م��راح��ل 
املركز 13 يف الرتتيب العام بزمن 

�شاعة.  15:09:25

ي�شهد نهائي كاأ�ص المم الفريقية 2017 يف كرة القدم بني م�شر والكامريون 
اليوم الحد، مواجهات ثنائية اأبرزها يف حرا�شة املرمى، حيث يقف بني اخل�شبات 
ال�شاب  وال��ك��ام��ريوين  عاما(   44( احل�شري  ع�شام  امل�شري  املخ�شرم  الثالث 

فابري�ص اوندوا )21 عاما(.
كاأف�شل  اليهما  ينظر  حيث  الغابون،  يف  كعبهما  علو  واأون���دوا  احل�شري  اثبت 

حار�شي مرمى يف البطولة احلادية والثالثني.
املرمى  حرا�شة  ال�شناوي  احمد  ت��وىل  اذ  ا�شا�شيا،  البطولة  احل�شري  ي��ب��داأ  مل 
ال�شناوي  ا�شابة  ان  ال  الرابعة.  املجموعة  يف  مايل  مع  الوىل  املباراة  بداية  يف 
منت�شف ال�شوط الول، اتاحت للح�شري تويل مهمة الذود عن املرمى امل�شري، 

وهي مهمة اأداها على اكمل وجه.
البطولة الفريقية،  ي�شارك يف  �شنا  بات اكر لعب  الذي  فقد حافظ احلار�ص 
على نظافة �شباكه يف الدور الأول والدور ربع النهائي، ومل تتلق �شباكه الهدف 
الول �شوى يف ال�شوط الثاين من مباراة ن�شف النهائي امام بوركينا فا�شو )1-1 

يف الوقتني ال�شلي والإ�شايف(.
ال ان احل�شري كان �شاحب الدور البرز يف تاأهل بالده اىل النهائي، اذ متكن 

من �شد ركلتي ترجيح.
وعلى رغم �شغر �شنه، ال ان غرمي احل�شري الكامريوين اأوندوا، اثبت انه موؤهل 
امثال جوزيف  الكبار،  الكامريونيني  فيه لرت��داء كفي احلرا�ص  لب�ص  ب�شكل ل 

انطوان بيل وتوما�ص نكونو وجاك �شونغو.
البطولة،  املرحلة من  اون��دوا ب�شكل رئي�شي يف بلوغ منتخب بالده هذه  و�شاهم 
14 كانون الثاين/ وهو ما مل يكن متوقعا على نطاق وا�شع قبل انطالقها يف 
يناير. وين�شب اليه ب�شكل كبري اق�شاء ال�شنغال، املر�شحة القوية، يف الدور ربع 

النهائي، ب�شده ركلة الرتجيح الخرية.
قدمت م�شر احد اف�شل الداءات الدفاعية يف هذه البطولة، ومل تتلق اي هدف 
الدفاع  وي�شتند  النهائي.  ن�شف  وحتى  الول  ال��دور  منذ  دقيقة   433 مر  على 
امل�����ش��ري اىل ج��ه��ود قلبيه: لع��ب ال��زم��ال��ك علي ج��ر ، ولع���ب اله��ل��ي احمد 

حجازي.

ال�شباك  اهتزت  اذ  امل�شري،  من  بكثري  اأ�شواأ  الكامريوين  الدفاع  حال  يكن  ومل 
الكامريونية مرتني فقط، عر هدفني يف الدور الول. وتعتمد الكامريون على 
 25( اويونغو  وام���راوز  تيكيو  وادول��ف  عاما   24 ف��اي  لكولينز  دفاعية  جهود 
انه  اذ   ، نغاديو  ميكايل  عر  فكانت  الكامريوين  الدفاع  يف  املفاجاأة  ام��ا  عاما(. 
اف�شل م�شجل يف �شفوف املنتخب يف هذه البطولة، عر هدفني، احدهما �شد 

غينيا بي�شاو 2-1 يف دور املجموعات، والثاين يف ن�شف النهائي امام غانا .
عانى املنتخب امل�شري من غياب عدد من لعبيه ال�شا�شيني، ل�شيما لعب خط 
و�شط نادي ار�شنال النكليزي حممد النني امل�شاب، والذي غاب عن مبارتي ربع 
النهائي ون�شف النهائي. وياأمل املنتخب يف عودته يف وقت مالئم للنهائي، من 

دون ان يكون ذلك موؤكدا بعد.
اثبتوا قدرتهم على  اعتمد على لعبني  كوبر  الرجنتيني هكتور  امل��درب  ان  اإل 

التعوي�ص، مثل رم�شان �شبحي وطارق حامد.

وبرز يف الكامريون �شيبا�شتيان �شياين 30 عاما الذي �شجل هدفا يف البطولة، 
وارنو دجوم وجورج ماندجك. تفتقد الكامريون منذ اعتزال �شامويل ايتو اىل 
جنم ذي �شمعة عاملية، على عك�ص م�شر التي برز منها يف هذه البطولة جناح نادي 

روما الإيطايل حممد �شالح )24 عاما(.
وحل �شالح �شمن اخلم�شة الوائل يف جائزة اف�شل لعب افريقي لعام 2016، 
اأك��ان عر مهاراته يف  الفريقية،  البطولة  امل�شرية يف  للت�شكيلة  و�شكل مفتاحا 

املراوغة، او التمريرات املتقنة لزمالئه.
و�شجل �شالح هدفني يف البطولة، اولهما �شربة حرة مبا�شرة منحت م�شر الفوز 
على غانا يف الدور الأول )-1�شفر( و�شدارة املجموعة الرابعة، والثانية لفتتاح 

الت�شجيل امام بوركينا فا�شو بت�شديدة متقنة.
قائدها  على  رئي�شي  ب�شكل  فاعتمدت  الكامريونية،  املرو�شة  غري  ال���ش��ود  ام��ا 
املمرر  بدور  البطولة  اكتفى خالل  ان الخري  بنجامان موكاندجو. وعلى رغم 
ومنفذ الركالت احلرة وغاب عن التهديف بعد اجلولة الوىل، ال ان يف حوزة 
توكو- وكارل  با�شوغوغ،  بكري�شتيان  تتمثل  اخرى  الكامريوين مفاتيح  الهجوم 

ايكامبي وفن�شان ابو بكر.

مناف�شة �ل�شباب و�خلربة يف حر��شة �ملرمى باأمم �إفريقيا

�لبولندية ر�دفان�شكا ت�شارك يف 
دولية دبي للتن�س

م�شاركتها  رادف��ان�����ش��ك��ا  اأن���ي���ازك���ا  ال��ب��ول��ن��دي��ة  اأك�����دت 
يف ب��ط��ول��ة ���ش��وق دب���ي احل����رة ل��ل��ت��ن�����ص ال��ت��ي تنطلق 
ال�شوق  �شتاد  19 فراير اجلاري على  مناف�شاتها يف 
الع�شر  امل�شنفات  من  ثمان  جانب  اإىل  بدبي،  احل��رة 

الأوائل يف العامل. 
املخيب  خروجها  و�شعت  ال��ت��ي  رادفان�شكا،  وتتطلع 
لالآمال من الدور الثاين لبطولة اأ�شرتاليا املفتوحة 
موؤخراً وراء ظهرها، اإىل تكرار النجاح الذي حققته 
عقب  بالكاأ�ص  ُتوجت  عندما   2012 دب��ي  بطولة  يف 
 ،4-6  5-7 ج��ورج�����ص  جوليا  الأمل��ان��ي��ة  على  تغلبها 
اإل��ي��ه بعد  وت��ب��دو واث��ق��ة م��ن م��ن حتقيق م��ا تطمح 
ال�شهر  �شيدين  بطولة  نهائي  اإىل  ب��ج��دارة  و�شولها 
توؤهلها  م���ه���ارات  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا  ون��ظ��را  امل��ا���ش��ي، 
عليهن.  الفوز  وحتقيق  بل  خ�شماتها  واإرب��اك  لإبهار 
وُتعرف رادفان�شكا على نطاق وا�شع با�شم "ال�شاحرة" 
وال��روف��ي�����ش��ورة ب�����ش��ب��ب ت�����ش��دي��دات��ه��ا ال��ق��وي��ة، وقد 
نهاية  التن�ص  ملحرتفات  ال��دول��ي��ة  ال��راب��ط��ة  منحتها 
جائزة  ال��ت��وايل  على  الرابعة  ولل�شنة  املا�شي  املو�شم 
مواجهتها  خ���الل  نفذتها  للعام"  ���ش��رب��ة  "اأف�شل 

مونيك نكيولي�شكو يف بطولة اإنديان ويلز. 
امل��ا���ش��ي يف  امل��و���ش��م  27- �شنة-  وجن��ح��ت رادف��ان�����ش��ك��ا 

مبا  ب��ط��ولت  �شت  نهائي  ن�شف  اإىل  ال��و���ش��ول 
الرابطة  ونهائي  املفتوحة  اأ�شرتاليا  فيها 

الدولية ملحرتفات التن�ص يف �شنغافورة، 
اإىل �شجلها يف  األقاب  واأ�شافت ثالثة 

�شينزن ونيو هافن وبكني. 
غري اأن تكرار النجاح ال�شابق الذي 
يتطلب  دب��ي  يف  رادفان�شكا  حققته 
لديها يف  م��ا  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي  منها 

قائمة  م���واج���ه���ة 
باأقوى  غنية 

لع�������ب�������ات 
لتن�ص  ا

يف 

الفائزة  اأجنليك كريبر،  الثانية  امل�شنفة  العامل مثل 
بطلة  م��وغ��وروزا،  وجاربني  �شالم،  جراند  ببطولتي 
فرن�شا املفتوحة، ودومينيكا �شيبولكوفا، احلائزة على 
و�شفيتالنا  التن�ص،  حم��رتف��ات  نهائي  بطولة  لقب 
ويف  م��رات  ثالث  دبي  نهائي  بلغت  التي  كوزنيت�شوفا 
اأ�شرتاليا  �شالم  اإح��دى بطولت غراند  لقب  جعبتها 
املفتوحة للزوجي، وكارولينا بلي�شكوفا احلائزة التي 
 ،2016 املفتوحة  املتحدة  ال��ولي��ات  نهائي  و�شلت 

وجوانا كونتا الفائزة موؤخراً ببطولة �شيدين. 
اأنيازكا  مبهارات  البطولة  مدير  تهلك  �شالح  واأ�شاد 
رادفان�شكا وقدرتها على الفوز باأي بطولة تخو�شها، 
اأن رغبتها يف حتقيق مزيد من الإجنازات  ولفت اإىل 
بعد كل هذه ال�شنوات يف القمة ما زالت قوية واأ�شاف: 
ن��ت��ط��ل��ع مل��ت��اب��ع��ة م��وه��ب��ة رادف��ان�����ش��ك��ا امل��ت��م��ي��زة خالل 
ب��ط��ولت حمرتفات  اأق���وى  م�شاركتها يف واح���دة م��ن 
ال��ت��ن�����ص.    تقام ب��ط��ولت �شوق دب��ي احل��رة املفتوحة 
للتن�ص التي متلكها وتنظمها �شوق دبي احلرة، حتت 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د  ال�شمو  ���ش��اح��ب  رع��اي��ة 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم، 
حاكم دبي. وجتري مناف�شاتها خالل الفرتة من 19 

فراير4- مار�ص.
ال�شوق  �شتاد  على  تنطلق  التي  البطولة  وت�شتهل  
احلرة يف القرهود بدبي يف 19 فراير 
)برمييري  ال�شيدات  مبناف�شات 
5(، تليها بطولة الرجال من 
27 فراير،  500 يف  فئة 
جوائز  اإج�����م�����ايل  وي�������ش���ل 
 5.2 اإىل  امل��ال��ي��ة  احل����دث 

مليون دولر. 



    
حاولت �إيقاف بكاء �شقيقها فقتلته

اإثر �شقوطه من الطابق  العمر عاًما ون�شف  تويف طفل يبلغ من 
الرابع من يد �شقيقته التي كانت حتاول اأن توقفه عن البكاء.

والداتها  اأعوام”  برفقة   5“ الطفلة ملك  التفا�شيل،  كانت  ويف 
يف زي��ارة جلدتها املري�شة ومكثت معها بع�ص الأي��ام لرعايتها يف 

منطقة الزيتون ب�شرق العا�شمة امل�شرية القاهرة.
وك�شفت التحقيقات اأن الأم قامت باإعداد الطعام وانتهت من اإطعام 
اإىل امل�شجد لأداء ال�شالة،  والدتها وطفليها وزوجها الذي توجه 
ب�شحبة  الطفلني  وتركت  الأطباق  لتنظيف  هي  توجهت  حني  يف 

جدتهما التي تالزم فرا�ص املر�ص.
اأن  اإل  منها،  والنظر  جدتها  غرفة  �شرفة  فتح  الطفلة  وح��اول��ت 
جدتها نهرتها خوفاً عليها، فما كان منها اإل اأن ا�شطحبت �شقيقها 
اإىل  ب��دع��وى توجهها  ال��ع��ام  ع��اًم��ا ون�شف  العمر  م��ن  البالغ  اأن�����ص 
والدتها نظراً لبكائه ال�شديد، وفق ما ن�شرته �شحيفة “الأنباء” 
اأن  امل�شرية. وفكرت ال�شغرية يف حيلة لإيقاف بكاء �شقيقها دون 
تزعج اأمها، وحملته لينظر من �شرفة بنهاية �شالة املنزل، م�شتغلة 
ب�شكل جيد  لعدم قدرتها على حمله  لها، ونظراً  اأح��د  روؤي��ة  ع��دم 
الطابق  من  وي�شقط  ت��وازن��ه  ليختل  ال�شرفة  ب�شور  الطفل  تعلق 
التي كادت  الأم  الرابع جثة هامدة، لتنطلق �شرخاتها م�شتدعية 

اأن تفقد وعيها من هول ال�شدمة.

تقتل مولودها خوفا من فقد�ن عملها
اأن��ه��ا ت��خ��اف من  قتلت ام����راأة رو���ش��ي��ة م��ول��وده��ا اجل��دي��د مدعية 
فقدان عملها يف دار لالأيتام اإذا عرف م�شغلوها اأنها اأجنبت طفاًل 
جديداً.  ونقلت �شحيفة ديلي ميل الريطانية اأن املراأة، التي مل 
يذكر ا�شمها، كانت تخفي حملها عن زمالئها يف العمل ثم األقت 

مولودها يف موقد ي�شتخدم لت�شخني ال�شاونا يف قريتها. 
منطقة  يف  بالغوف�شنكا  قرية  يف  املفجعة  احل��ادث��ة  ه��ذه  ووق��ع��ت 

كمروفو الرو�شية. 
وقال م�شدر يف القرية اأجنبت املراأة، البالغة من العمر 34 عاماً 
واأحرقت  ال�شمك  كان زوجها ي�شطاد  بينما  اأطفال،  والأم لثالثة 
امل��ول��ود حتى امل���وت يف امل��وق��د.  واأ���ش��اف ك��ان��ت خائفة م��ن فقدان 
وزنها  زاد  اأنها  امل��راأة اجلميع  اأبلغت  عملها. وخ��الل فرتة حملها، 
اأ�شيب  امل���راأة  زوج  اأن  امل�شدر  واأك���د  الأخ����رية.   الآون���ة  فح�شب يف 
مبوجة غ�شب و�شربها ثم ات�شل بال�شرطة.  واعتقلت املراأة وهي 

تخ�شع الآن لفحو�ص نف�شية، بح�شب ال�شرطة. 

حمكمة تق�شي بفقء عني �مر�أة 
اأعلنت وكالة اأنباء ت�شنيم الإيرانية اأن املحكمة الُعليا ق�شت بفقء 
ا تطبيًقا لقاعدة العني بالعني عقاًبا لها على  ام��راأة ق�شا�شً عني 

ت�شببها بفقدان �شخ�ص لب�شره بعد اأن األقت عليه مادة حم�شية.
الق�شائي  امل�شوؤول  عن  نقاًل  الر�شمية  �شبه  ت�شنيم  وكالة  وقالت 
ودفع  عينيها  اإح���دى  ف��قء  العليا  املحكمة  ���دت  اأيَّ  : ك��رام��ي  جميد 

الّدية وال�شجن �شبعة اأعوام.
امل��راأة التي مل ُيك�شف عن ا�شمها باإلقاء حم�ص على وجه  واأُدينت 
 60 بعد  على  الواقعة  ماه�شهر  مدينة  يف  عامني  قبل  �شحيتها 
كيلومرًتا اإىل الغرب من طهران. ويف ظل قوانني ال�شريعة املطبَّقة 
1979 ُيطبَّق الق�شا�ص يف  اإيران منذ الثورة الإ�شالمية العام  يف 
حالت الإيذاء اجل�شدي، ولل�شحايا واأ�شرهم القول الف�شل بتنفيذ 

العقوبة من عدمه وفًقا للقانون.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حتديد �أ�شباب �ل�شو�شاء �لع�شبية يف �لدماغ
لن�شاط  الع�شوائية  للتقلبات  الأ�شباب احلقيقية  لنتائج تبني  اأنهم تو�شلوا  الأملانية  اأكد علماء من جامعة لوبيك 

الدماغ اأو ما ي�شمى ب� "ال�شو�شاء الع�شبية". 
ووفقا للعلماء فاإن "هذا النوع من ال�شو�شاء اأو التقلبات الع�شوائية لن�شاط عمل الدماغ، يوؤثر �شلبا على تف�شريه 
اأخ��رى، ما ي�شبب م�شاكل كبرية يف الإدراك، وكلما زادت تلك  األ��وان  اأنها  لظالل الأ�شواء والأل��وان ليفهمها على 

ال�شو�شاء كلما عانى املري�ص من قلة الرتكيز".
وخالل  ال�شو�شاء،  تلك  وراء  تقف  التي  احلقيقية  الأ�شباب  لتحديد  عديدة  باأبحاث  قاموا  اأنهم  العلماء  واأو�شح 
اأبحاثهم عر�شوا عددا من املتطوعني، ترتاوح اأعمارهم بني 19 و74 عاما، ملوجات خمتلفة من الأ�شعة ال�شوئية 

وال�شوتية، وبنف�ص الوقت متت مراقبة عمل اأدمغة املتطوعني عن طريق اأجهزة الرنني املغناطي�شي.
ونتيجة لتلك التجارب؛ و�شل البحثون اإىل اأن التقدم يف ال�شن، يلعب الدور الأهم يف تطور تلك الظاهرة، حيث 
تبني اأن اأدمغة الأ�شخا�ص الأكر �شنا، قامت بتف�شري تلك املوجات على نحو اأ�شواأ من اأدمغة ال�شغار يف ال�شن، كما 

لوحظ اأن ن�شبة ال�شو�شاء الع�شبية لدى الكبار اأعلى بكثري.
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م�شوؤول �إنفاذ قانون يقتل �بنه ثم ينتحر
اأقدم نائب �شريف يف بلدة اأمريكية على قتل ابنه قبل اأن ينتحر يف منزلهما، 

وفق ما نقلته �شحيفة ديلي ميل الريطانية. 
جوزيف باركر 61 عاماً عرث عليه ميتاً مع ابنه »كن�شي«، البالغ من العمر 

27 عاماً، يف منزلهما الواقع يف مدينة غراهام بولية تك�شا�ص. 
واأكدت ال�شرطة اأن الأب م�شوؤول عن الوفاتني. 

من  اأي���اً  اإن  وق��ال  لالنتحار  �شبباً  وي��دن��ر  ت��وين  ال�شرطة  قائد  يذكر  ومل 
الرجلني مل يرتك ر�شالة. 

عرث على جثتي الرجلني يف اإحدى غرف نوم منزلهما. 
املحققون على جثتي  ع��رث  امل��ن��زل،  اإىل  ال��دخ��ول  ف��ور  ال�شرطة:  واأ���ش��اف��ت 
اأث��ر جرح ر�شا�شة  الرجلني يف غرفة نوم وكانت كل واح��دة منهما حتمل 

واحدة.  
وعرث على �شالح اجلرمية املزدوجة بالقرب من اجلثتني. ومل يت�شح ما 
اإن كان امل�شد�ص امل�شتخدم يف اجلرمية هو �شالح الأب.  وكان باركر �شابط 

�شرطة متقاعداً يف غراهام قبل اأن يبداأ العمل كنائب »�شريف« يف املدينة. 

يطلق �لنار على �ملدعوين يف حفل زفاف 
املدعوين خالل حفل زفاف داخل كني�شة يف الرازيل،  هاجم رجل م�شلح 

واأطلق النار على اثنني منهم، قبل اأن يلوذ بالفرار من املكان.
وا�شع،  نحو  على  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  تناقلته  فيديو  مقطع  ويف 
يظهر رجل يرتدي قمي�شاً خمططاً، وهو ي�شري خلف العرو�شني، قبل اأن 
يتوجه �شالحه اإىل املدعوين، ويطلق النار على كل من باربو�شا دا �شيلفا 
)62 عاماً( وابنه اإدميل�شون دا �شيلفا )37 عاماً(، لتعم الفو�شى يف املكان، 

بح�شب ما اأوردت �شحيفة ذا �شن الريطانية.
اأظهرت التحقيقات  وتبحث ال�شرطة عن امل�شتبه به املدعو بيتينهو، حيث 
اإدميل�شون  اجل��اين  اتهم  �شابق، حيث  وق��ت  ابنه يف  ملقتل  النتقام  اأراد  اأن��ه 
بقتله. وتقول التقارير اإن باربو�شا وابنه تعر�شا لإ�شابات خطرية، لكنهما 

الآن بحالة م�شتقرة يف امل�شت�شفى.
وتعاين الرازيل من تف�شي اأعمال العنف ب�شكل كبري، ويبلغ معدل جرائم 
واح��د من  األ��ف �شخ�ص، وه��و   100 35 جرمية لكل  و   30 ب��ني  م��ا  القتل 
اأعلى املعدلت يف العامل. وقبل اأيام اأظهرت م�شاهد �شادمة من داخل اأحد 
ال�شجون، جمموعة من ال�شجناء، وهم يتفاخرون ب�شوي حلوم ب�شرية، يف 

اأعقاب اأعمال �شغب دامية بني ع�شابات املخدرات داخل ال�شجن. 

يتجول يف �ل�شو�رع 
و�لنري�ن تلتهم ج�شده

يف م�شهد مثري للرعب والده�شة، 
اأظ��ه��ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ن�����ش��ر على 
ي��وت��ي��وب رج���اًل وه��و يتجول بكل 
مدينة  �����ش����وارع  اأح������د  يف  ه������دوء 
واأل�شنة  الأم���ري���ك���ي���ة  ن���ي���وي���ورك 

اللهب تلتهم ج�شده. 
ال�����ذي �شوره  ال��ف��ي��دي��و  واأظ����ه����ر 
�شوءاً  النقال،  بهاتفه  امل��ارة  اأح��د 
اأحد  ع��ل��ى  امل�شتعلة  ال��ن��ريان  م��ن 
امل�شور  اق��رتاب  ول��دى  الأر�شفة. 
م����ن م�������ش���در ال�������ش���وء ك�����ان وقع 
�شاهد  حني  عليه  �شديداً  املفاجاأة 
كان  رج���ل  ج�شد  تلتهم  ال���ن���ريان 
يتجول بكل هدوء دون اأن ياأبه ملا 

حدث له. 
وكانت األ�شنة اللهب تت�شاعد من 
ال��رج��ل الذي  اأن��ح��اء ج�شم  ك��اف��ة 
اأن  ب��ي��ده، قبل  ���ش��رتة  ك��ان يحمل 
الفيديو  م�������ش���ور  م���ن���ه  ي���ق���رتب 
وي�����ش��األ��ه اإن ك���ان ب��خ��ري، غ��ري اأن 
الرجل جتاهل امل�شور واأدار ظهره 

له واأكمل طريقه. 
�شحيفة  يف  ورد  م����ا  وب���ح�������ش���ب 
دي���ل���ي ���ش��ت��ار ال���ري���ط���ان���ي���ة، ف���اإن 
امل����ح����رتق بقي  ال����رج����ل  م�������ش���ري 
جمهوًل، غري اأن مقطع الفيديو 
ك���ب���رياً ع��ل��ى مواقع  ل��ق��ي رواج������اً 
وح�شد  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
ع��دد م�����ش��اه��دات كبري و���ش��ل اإىل 
عدة  ب��ع��د  م�����ش��اه��دة   280.000

�شاعات من ن�شره.  

�شر��شري يف 
بهار�ت مطعم

يظهر  فيديو  مقطع  �شعودي  وثق 
وجود �شرا�شري يف بهارات الطبخ 
ال��ب��خ��اري يف حي  اأح���د مطاعم  يف 

الرحيلي يف جدة.
اجلهات  الفيديو،  م�شور  وطالب 
املطعم،  ع��ل��ى  ب���ال���وق���وف  امل��ع��ن��ي��ة 
فيما  الالزمة،  الإج���راءات  واتخاذ 
البلدية،  املقطع  م��ت��داول��و  ط��ال��ب 
بت�شديد الرقابة على تلك املطاعم، 
�شارمة  وق��وان��ني  عقوبات  وو���ش��ع 
ملن ي�شتهني ب�شحة النا�ص، بح�شب 

�شحيفة توا�شل.
اأي��ام، �شور  وكان �شعودي اآخر قبل 
ل��دود عرث عليه يف  مقطع فيديو، 
طبق طعام يف مطعم اأثار جدل يف 

اململكة.

ل�شو�س يخدعون نظام �لإنذ�ر يف معر�س �شيار�ت 
اأظهر ت�شجيل م�شور �شادم ن�شر على العديد من مواقع 
التوا�شل الجتماعي، ل�شو�شاً وهم يزحفون على الأر�ص 
يف معر�ص لل�شيارات لتجنب نظام الإنذار قبل اأن يفروا 

من املكان. 
يظهر  فيديو  مقطع  اإفريقيا  جنوب  يف  ال�شرطة  ن�شرت 
الإن��ذار يف معر�ص  نظام  يحاولون جتنب  وهم  ل�شو�شاً 
اإفريقيا  بجنوب  ميلروز  مدينة  يف  لل�شيارات  اإنفينيتي 
ال�شرطة،  تقارير  وبح�شب  بطنيهما.  على  الزحف  عر 
املعر�ص  م��ن  ���ش��ي��ارات   6 �شرقة  يف  الل�شو�ص  جن��ح  فقد 

والتي يبلغ ثمنها حوايل مليون دولر اأمريكي. 
�شرقة  م��ن  ال��ل�����ش��ني  امل�����ش��ادر، كيفية مت��ك��ن  ت��ذك��ر  ومل 
يف  ق��ال  ال�شرطة  با�شم  ناطقاً  اأن  اإل  ال�شتة،  ال�����ش��ي��ارات 
العثور  ال�شرطة متكنت من  ب��اأن  له على احل��ادث  تعليق 
ينوون  ك��ان��وا  الل�شو�ص  واأن  منها،  ���ش��ي��ارات  ث��الث  على 
اإفريقيا  جلنوب  املجاورة  البلدان  اإىل  ال�شيارات  تهريب 

وبلدان يف ال�شرق الأو�شط. 
ال��ري��ط��ان��ي��ة، لزال���ت  وب��ح�����ش��ب �شحيفة دي��ل��ي م����ريور 
ال�����ش��ل��ط��ات امل��خ��ت�����ش��ة يف امل��دي��ن��ة جت��ه��د يف ال��ب��ح��ث عن 

الل�شو�ص، وحتاول ا�شتعادة ال�شيارات الثالثة املتبقية.  

م�شاجرة بال�شكاكني د�خل م�شجد 
با�شرت �شرطة مكة املكرمة التحقيق يف ق�شية م�شاجرة 
جماعية وقعت اأخريا بني جمموعة من املواطنني داخل 
امل�����ش��اج��د، وا���ش��ت��خ��دم��ت ف��ي��ه��ا الأ���ش��ل��ح��ة البي�شاء  اأح����د 
وال��ع�����ش��ي. وك�����ش��ف ال��ن��اط��ق ب��ا���ش��م ���ش��رط��ة منطقة مكة 
املكرمة، العقيد عاطي بن عطية القر�شي، اأن خمفر �شبت 
�شمران التابع ل�شرطة حمافظة القنفذة با�شر التحقيق 
يف ق�شية �شجار وقع بني 6 اأ�شخا�ص، اإثر خالف بينهم؛ 
لتلقي  للم�شت�شفى  نقله  ومت  اأح��ده��م،   لإ�شابة  اأدى  م��ا 
العالج. واأ�شاف مت التحفظ على جميع اأطراف الق�شية 
لإحالتهم برفقة كامل الأوراق لهيئة التحقيق والدعاء 

العام بحكم الخت�شا�ص.
واأ�شارت م�شادر حملية اإىل اأن اأحد املقبو�ص عليهم اأُحيل 
لطعنة  تعر�شه  بعد  وذل���ك  القنفذة؛  ج��ن��وب  مل�شت�شفى 
قوية، فيما ذكرت م�شادر اأخرى اأن اخلالف وقع ب�شبب 

قطعة اأر�ص متنازع عليها.

تقتل طفلها لإهماله در��شته
لفظ طفل، 12 عاما، اأنفا�شه الأخرية يف حمافظة الفيوم 
باأحد احلبال  اأمه له، وتعليقه  يف م�شر، متاأثرا بتعنيف 

املتدلية من �شقف منزلهما.
وت��ل��ق��ت ال�����ش��رط��ة ب��الغ��ا ع���ن و����ش���ول ج��ث��ة ط��ف��ل، يبلغ 
ال�����ش��اد���ص الب��ت��دائ��ي اإىل  12 ع��ام��ا م��ن ع��م��ره، بال�شف 
الكرى،  �شقيقته  ذك���رت  التحقيقات  واإث���ر  امل�شت�شفى. 
42 عاما،  اأن والدتهما،  17 عاما،  23 عاما، وال�شغرى، 
درا�شته،  يف  واإهماله  ل�شقاوته  املتوفى  �شقيقهما  عاقبت 
بغر�ص  امل��ن��زل  �شقف  م��ن  ي�شقط  حبل  يف  تعلقه  وك��ان��ت 

تخويفه، حتى لفظ اأنفا�شه الأخرية.
اإىل  الق�شية  واأحيلت  الأم،  القب�ص على  ال�شرطة  واألقت 

النيابة للتحقيق.

�أريانا غر�ندي تنطلق 
يف جولتها �لغنائية

 Dangerous الغنائية   بجولتها  رغ��ان��دي  اأري��ان��ا  النجمة  انطلقت 
Woman حيث غنت النجمة البالغة من العمر 23 عاماً يف اأريزونا.

 Dangerous م�����ش��ريت��ه��ا  يف  ال���ث���ال���ث  اأري����ان����ا  لأل����ب����وم  ه���ي  اجل���ول���ة 
.Woman

وكان لأريانا جمموعة من الإطاللت على امل�شرح .
وتنتهي اجلولة يف ايطاليا يف 17 حزيران يونيو .

يذكر ان اريانا تطل حالياً يف ديو غنائي مع النجم جون جلند لأغنية 
.Beauty And The Beast فيلم

برج اإيفل م�صاء باألوان العلم الأوملبي خالل اإطالق حملة دولية ملحاولة باري�س ل�صت�صافة دورة الألعاب الأوملبية 2024. )رويرتز(

قطط مدعوة مل�شابقة 
جمال �لكالب

كما يحدث يف اأو�شاط املو�شة حيث 
عرو�ص  يف  ي�شاركن  الن�شاء  باتت 
ال��رج��ال وال��ع��ك�����ص �شحيح،  اأزي����اء 
الكالب  ج��م��ال  م�شابقة  دور  اأت���ى 
نيويورك  يف  �شو  دوغ  وي�شتمن�شرت 
لدعوة القطط اإىل دورتها املقبلة.

العرو�ص  يف  القطط  ت�����ش��ارك  ل��ن 
ح��ل��ب��ة مادي�شون  ع��ل��ى  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
تفعل  كما  العريقة  غ��اردن  �شكوير 
الكالب يف اإطار هذه امل�شابقة التي 
احلادية  ل��ل��م��رة  ال�شنة  ه���ذه  ت��ق��ام 

والأربعني بعد املئة.
فراير    11 يف  �شت�شارك  اأن��ه��ا  اإل 
امل�شابقة  ه��ذه  فعاليات  اح���دى  يف 
ال�شهرية ميت ذي بريدز لقاء مع 
الأن��واع حيث �شيتمكن ال��زوار من 
م�شاهدة اأربعني نوعاً من القطط 
الأوىل،  للمرة  ق��رب  عن  الأ�شيلة 
ف�شاًل عن 130 نوعاً من الكالب.

يف  �شتكون  والقطط  ال��ك��الب  لكن 
اأو�شحت  ما  على  منف�شلة  مواقع 
با�شم  ال��ن��اط��ق��ة  ه���ان���رت  ب����ران����دي 
اأمريكان كينيل كلوب منظم  نادي 
احل������دث. واأ����ش���اف���ت ات���خ���ذن���ا كل 
والكالب  القطط  لت�شعر  التدابري 
ال�شعب  فمن  وب��الأم��ان.  بالراحة 
الكبري  ال��ع��دد  ت��رى ه��ذا  اأن  عليها 
م���ن ال��ن��ا���ص ح��ول��ه��ا ول ن��ري��د اأن 

نفاقم هذا ال�شغط عليها.
وت��ب��ل��غ امل�����ش��اب��ق��ة ذروت����ه����ا يف 14 
اختيار  م����ع  )�����ش����ب����اط(  ف����راي����ر 
اأناقة  والأك������رث  الأج���م���ل  ال��ط��ل��ب 

ليح�شل على لقب بي�شت اإن �شو.
�شنوياً  ال���ك���الب  ع�������ش���رات  وت���ق���وم 
امل�شابقة  ه�����ذه  خ�����الل  ب���ع���رو����ص 
ال��ت��ي ت��ب��ث م��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى حمطة 

تلفزيونية اأمريكية. 

لجئون �شوريون يجدون موطنًا قرب �لقطب �ل�شمايل
اآي�شلندا حيث تع�شف الرياح ب�شدة وتذيب الأمطار  يف 
يف  الآن  باتوا  اأنهم  واأ�شرته  جمعة  ي�شعر  ببطء،  الثلوج 
اأمان بعد اأن تركوا دم�شق وجلاأوا اإىل هذا البلد الذي ل 

يبعد كثرياً عن القطب ال�شمايل.
ل يتجاوز عدد �شكان اآي�شلندا 330 األف ن�شمة وتنت�شر 
فيها الراكني وجبال اجلليد وينابيع املياه احلارة وهي 
النزاع  من  الفارين  لالجئني  ماألوفة  وجهة  ت�شكل  ل 
 2015 انتقلوا منذ العام  118 �شورياً  اأن  اإل  يف �شوريا. 

للعي�ص يف هذا البلد على اأمل بناء م�شتقبل م�شتقر.
العديد من هوؤلء جلاأوا يف البدء اإىل لبنان املجاور قبل 

اأن توجههم املفو�شية العليا لالجئني اإىل هذا البلد.
ريكيافيك  يف  ال�����ش��وري��ني  ال��الج��ئ��ني  غالبية  ا���ش��ت��ق��رت 
)�شمال(  اكوريري  يف  البع�ص  يقيم  بينما  و�شواحيها، 

على بعد 70 كلم من الدائرة القطبية ال�شمالية.
واأبناوؤهما  وزوج����ت����ه  ن��ا���ش��ر  ج��م��ع��ة  ه������وؤلء  ب���ني  م���ن 

اخلم�شة.
متول الدولة اإقامتهم ملدة عام وت�شرف لهم خم�ش�شات 
من اأجل النفقات اليومية، بينما يتوىل ال�شليب الأحمر 

تدري�شهم اللغة والثقافة الآي�شلندية. واأقر جمعة الذي 
املناخ  اأم��ا  الأ�شا�شي.  العائق  هي  اللغة  اأق��وال��ه  ترجمت 

القا�شي فلي�ص م�شكلة.
اأي ظروف  التاأقلم مع  ق��ادرون على  وق��ال جمعة نحن 
اللغة  معها  �شنتعاي�ص  �شعبة،  اأو  �شهلة  كانت  �شواء  هنا 
فقط معقدة بع�ص ال�شيء. نحن بحاجة لبع�ص الوقت 
اأجمد  وخ�شو�شاً  اأولده  اأن  اإل  مت��ام��اً.  الن��دم��اج  قبل 

يتعلمون اللغة اأ�شرع من والديهما.
وي�شاعدهم تكوين �شداقات وامل�شاركة يف اأن�شطة ريا�شية 

مثل كرة القدم على التكيف يف بلدهم اجلديد.
ويقول اأجمد وهو يلهو يف الثلج اأحب اآي�شلندا لأنها بلد 
جميل جدا والنا�ص لطفاء للغاية. هنا نحب الثلوج التي 

ل نراها اإل نادراً يف �شوريا!
ي��ع��ي�����ص م�شطفى  م���ن اجل����زي����رة،  الآخ������ر  يف اجل���ان���ب 
ال�شكنية للعا�شمة. يف �شقتهما  اأحد الأحياء  وب�شمة يف 
احلديثة باأثاثها الب�شيط والتي ل تتجاوز م�شاحتها 50 
مرتاً مربعاً ول تبعد �شوى خطوات عن املحيط، ينعم 

الزوجان القادمان من الالذقية بالأمان.


