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البديل..�شياطني املانيا اجلددمناورات تركية عراقية م�شرتكة قرب احلدود مع العراق  )رويرتز(

جنود االحتالل يعتقلون �شقيق مطلق النار يف ال�شفة   )ا ف ب( املمثل اخلا�س لالأمم املتحدة يف ليبيا خالل اجتماعه مع الف�شائل الليبية يف تون�س )ا ف ب(

�سهدا االجتماعات ال�سنوية حلكومة االإمارات لبحث الق�سايا الوطنية واإطالق اال�سرتاتيجيات واملبادرات 

حممد بن را�سد : نريد للأجيال القادمة رخاء اأكرث .. وتعليما اأف�سل.. واقت�سادا اأقوى .. وبنية حتتية م�ستقبلية هي الأكرث تطورا عامليا
حممد بن زايد : تقدم الإمارات ونه�ستها م�سوؤولية جماعية ولن ن�سل اإىل اأهدافنا ما مل تت�سافر اجلهود وعملنا كفريق واحد

اردوغان يتهم الربزاين بـاخليانة ويحذر من حرب طائفية ويلوح بتجويع اأكراد العراق

تركيا تدر�س عملية ع�سكرية م�سرتكة مع احلكومة العراقية
•• عوا�صم-وكاالت:

اأنها  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س  تركيا،  اأعلنت 
اإقليم  م��ع  ال��ري��ة  احل����دود  �شتغلق 
اال�شتفتاء  ب��ع��د  ال���ع���راق  ك��رد���ش��ت��ان 
ب�����ش��اأن اال���ش��ت��ق��الل وه�����ددت بوقف 
�شادرات االإقليم النفطية، كما هددت 
احلكومة  مع  م�شرتكة  عملية  ب�شن 
العراقية. فيما حذر الرئي�س الرتكي 
رجب طيب اردوغان من خطر اندالع 
اإتنية وطائفية يف حال م�شى  حرب 
العراق يف م�شروعه  كرد�شتان  اإقليم 
نف�شه،  ال�شعيد  وعلى  لال�شتقالل. 
ق���ال وزي����ر خ��ارج��ي��ة ت��رك��ي��ا مولود 
ت�شاوو�س اأوغلو، اإن تركيا �شتقيم كل 
التي تقدمت بها احلكومة  الطلبات 
املركزية العراقية يف اأعقاب ا�شتفتاء 
اأك����راد ال��ع��راق على اال���ش��ت��ق��الل مبا 
اإج���راء عملية م�شرتكة مع  ذل��ك  يف 

العراق.

 24 ل���ت���ل���ف���زي���ون  وق������ال يف ح���دي���ث 
العراق.  ط��ل��ب��ات  »���ش��ن��ق��ي��م  ال���رتك���ي 
العمليات  ذل����ك  يف  مب���ا  ����ش���يء،  ك���ل 

امل�شرتكة، مطروح على الطاولة«.
واأ�شاف اأنه ما من �شبب يدعو تركيا 
الإغ�����الق م��ع��ر اخل���اب���ور احل����دودي 
اتهم  العراق. من جانبه،  �شمال  مع 

الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان 
رئي�س اإقليم كرد�شتان العراق م�شعود 
الرزاين ب�»اخليانة« مل�شيه قدماً يف 
اإجراء ا�شتفتاء على االنف�شال وحذر 
�شيت�شورون  ال��ع��راق  اأك����راد  اأن  م��ن 
�شاحناتها  تركيا  متنع  عندما  جوعاً 

من عبور احلدود.

�سعود احلزب مبثابة زلزال �سيا�سي

اأملانيا: املخالب الأربعة للبديل من اأجل املانيا!

تعديل اتفاق ال�سخريات وخطة �سلم اأممية يف ليبيا
حكومة احلمدهلل ت�سكل جلانًا للمعابر والدوائر احلكومية يف غزة

م�سرع 3 جنود اإ�سرائيليني يف عملية بالقد�س

•• الفجر – خرية ال�صيباين

رجال، يف منت�شف العمر، بي�س، 
واغ���ل���ب���ه���م اأع�������ش���اء ���ش��اب��ق��ني يف 
امل�شيحي،  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب 
احل����������زب امل�����ح�����اف�����ظ الأجن����ي����ال 
م��رك��ل. ه���ذا م��ا ي�����ش��دم عندما 
ترى �شور نواب البديل من اجل 

املانيا املنتخبني يوم االحد.
اليميني  احل������زب  ه�����ذا  حت�����ش��ل 
مقعدا   94 على  الفتي  املتطرف 
دخوال  م�شجال   ،709 اأ�شل  من 
الذي  االأمل���اين  ال��رمل��ان  اإىل  قويا 
اأب��دا اجللو�س حتت  له  ي�شبق  مل 

قبته. 
الوطنية  اجل���ب���ه���ة  م����ن  ق���ري���ب���ا 
متطرفة  م��ي��ول  م��ع  الفرن�شية، 
واملهاجرين،  ل��الإ���ش��الم  م��ع��ادي��ة 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

م��ن حر�س احلدود  اأف���راد   3 قتل 
االإ���ش��رائ��ي��ل��ي واأ���ش��ي��ب راب����ع، بعد 
اأم�س  �شباح  فل�شطيني  اأط��ل��ق  اأن 
النار عليهم يف م�شتوطنة هار اأدار 
يقتل  اأن  قبل  الغربية،  ال�شفة  يف 
االإحتالل  ق��وات  بر�شا�س  ب��دوره 
اعلن  ذل�����ك،  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة.اإىل 
رامي  الفل�شطيني  ال��وزراء  رئي�س 
ت�����ش��ك��ي��ل عدد  ام�������س  اهلل  احل���م���د 
املخت�شة  ال���وزاري���ة  ال��ل��ج��ان  م��ن 
والدوائر  واالأم����ن  امل��ع��اب��ر  بت�شلم 
احل��ك��وم��ي��ة يف ق��ط��اع غ���زة الذي 
�شيتوجه اإليه االثنني املقبل.وقال 
"قررت احلكومة ت�شكيل عدد من 
ال��ت��ي تخت�س  ال����وزاري����ة  ال��ل��ج��ان 
والدوائر  واالأم����ن  امل��ع��اب��ر  بت�شلم 

•• تون�س-وكاالت:

اأكد املبعوث االأممي اخلا�س لليبيا، 
غ�شان �شالمة، اأن اتفاق ال�شخرات 
بات بحاجة اإىل جتديد جلعله اأكرث 
ولكي  احلالية  املرحلة  م��ع  توافقا 
يحظى مبوافقة كل الليبيني، الفتا 
اإىل اأنه طرح خطة عمل متتد ل�شنة 

وتتوافق مع املناخ الليبي.
واأ�شاف �شالمة، يف موؤمتر �شحفي 
ال��ع��ا���ش��م��ة ام�س  ت��ون�����س  ع��ق��ده يف 
من  �شئموا  الليبيني  اأن  ال��ث��الث��اء، 
م�شراً  االن���ت���ق���ال،  اإىل  االن���ت���ق���ال 
اأدخلت  ال��ت��ع��دي��الت  بع�س  اأن  اإىل 
الليبي،  ات����ف����اق_ال���������ش����خ����رات 
قبل  من  عليها  الت�شديق  وينتظر 
الرملان، متوقعاً اأن يتم ذلك خالل 

�شهر.

رغ��م ان ال��ب��دي��ل م��ن اج��ل املانيا 
الأكادمييني  م���ب���ادرة  ول��ي��د  ك���ان 
وج���ام���ع���ي���ني حم���اف���ظ���ني. وك����ان 
ت��اأ���ش��ي�����ش��ه عام  م��ط��ل��ب��ه��م ع���ن���د 
ثم  ال��ي��ورو،  معار�شة   :2013

وامل�شيحية  االأ�شرية  القيم  تعزيز 
ال������ت������ي ت����خ����ل����ى ع����ن����ه����ا احل�������زب 
الذي  امل�����ش��ي��ح��ي،  ال��دمي��ق��راط��ي 
اأك��رث اع��ت��داال، م��ن وجهة  اأ�شبح 

نظرهم.

احلكومية، ومعاجلة اآثار االنق�شام 
املدنية  الق�شايا  وك��اف��ة  وتبعاته، 
الناجمة  وال��ق��ان��ون��ي��ة  واالإداري�������ة 
عن االنق�شام وما ترتب عليه من 
حتديات وعراقيل.ويتوجه احلمد 

م��ع حكومته  امل��ق��ب��ل  االث��ن��ني  اهلل 
م�شوؤولية  لت�شلم  غ��زة  قطاع  اىل 
اأعلنت حركة  اإدارة القطاع بعدما 
حما�س حل اللجنة االإداري��ة التي 

�شكلتها لهذه الغاية.

ال�شخرات  ات����ف����اق  اأن  واأو������ش�����ح 
مرجعنا واإطار عملنا، لكنه بحاجة 
خطة  اأن  م�شيفا  ت�شذيب"،  اإىل 
حماور  �شل�شلة  على  ن�شت  العمل 
تنتهي خالل عام. كما �شدد على اأن 

ليبيا اأمام فر�شة حقيقية للخروج 
من االن�شداد ال�شيا�شي. واأ�شاف اأن 
ت�شورها  و�شع  التي  ال�شالم  خطة 
بانتخابات  وت��ن��ت��ه��ي  ل���ع���ام  مت���ت���د 

نيابية ورئا�شية يف البالد.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

ROYAL WATCHES
Swiss Watches

Mob: +971 50 316 6 477 Tel: +971 2 566 8 007 Fax: +971 2 583 3 279
          royalwatches royalwatches_abu_dhabi             Info. royalwatches@gmail.com

2444 633 2 971+و���� ا��� �� ����� ا����ان
+971 2 633 5555

www.almadinarecruit.com��� ������ اال����ر �� ������:

أ�����- ا������� ��ار ا�����ي ���� ����� ��د��ت - �����ت - �����ت

+971 55 6695044
أ���ب ا����ة

رئي�س الدولة ي�سدر قانونا احتاديا 
ب�ساأن عمال اخلدمة امل�ساعدة

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
رقم 10 ل�شنة 2017 يف �شاأن عمال  االحتادي  اهلل" القانون  "حفظه 
املوارد  وزير  غبا�س  �شعيد  غبا�س  وقال معايل �شقر  امل�شاعدة.  اخلدمة 
وينظم عالقة  التوازن وي�شبط  القانون يحقق  اإن  والتوطني  الب�شرية 
جميع  حقوق  يحفظ  مبا  القانونية  احلماية  ويوفر  التعاقدية  العمل 
ذاته  الوقت  يعك�س يف  القانون  اأن  اإىل  م�شرا   .. العالقة  ه��ذه  اأط��راف 
التزام دولة االإمارات بدعم �شيادة القانون ومواءمة الت�شريعات الوطنية 

مع املعاير الدولية ذات العالقة بق�شايا العمل.      )التفا�شيل �س3(

انح�سار الكولريا وتوقف الوفيات يف اليمن
الأمن اليمني ي�سبط خلية اإرهابية يف حلج

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلنت االأجهزة االأمنية يف حمافظة حلج جنوب اليمن، عن �شبط خلية 
اأمنية يف مدينة احلوطة  اإرهابية خططت لتنفيذ عمليات �شد مقرات 

عا�شمة املحافظة.
وقال مدير اأمن حمافظة حلج، �شالح ال�شيد، اإن عملية دهم نفذت �شباح 
اأ�شخا�س،   3 ت�شم  اإرهابية  خلية  وا�شتهدفت  تنب،  مديرية  يف  االثنني 
كانت  اأ�شلحة ومتفجرات وقذائف هاون  العثور بحوزتها على  حيث مت 

تعتزم اخللية ا�شتخدامها يف عملياتها االإرهابية.
الوفيات  توقف  اليمنية، عن  ال�شحة  وزارة  اأعلن م�شوؤول يف  ذل��ك،  اىل 
 15 منذ  حمافظة،   22 تف�شى يف  ال��ذي  الكولرا،  وب��اء  ب�شبب  متاماً 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  لقطاع  ال�شحة  وزارة  وك��ي��ل  وق���ال  امل��ا���ش��ي.  اإب��ري��ل 
املحلية  "اجلهود  اإن  ال��ول��ي��دي،  على  ال��دك��ت��ور  ال�شرعية،  احلكومة  يف 
ن�شبة  وانخفا�س  تدريجيا  الكولرا  وباء  بانح�شار  اأ�شهمت  واالإقليمية 

الوفيات، التي توقفت متاماً".
ال�شرعية  اليمنية  للحكومة  ال�شخي  ال�شعودي  بالدعم  الوليدي،  ونوه، 
االأم��ر حممد  ال�شعودي  العهد  وتقدمي ويل  االأوبئة،  ان�شار  للحد من 
اإر�شال  اإىل  اإ�شافًة  الكولرا،  ملجابهة  دوالر  مليون   66.7 �شلمان  بن 
االأدوية وامل�شتلزمات الطبية من قبل مركز امللك �شلمان  550 طنا من 

لالإغاثة واالعمال االن�شانية، والتزال امل�شاعدات م�شتمرة.

نفت ا�ستهداف مدنيني باإدلب.. ووفد اأ�ستانا يوؤكد 
رو�سيا ت�سيد ج�سرًا ع�سكريًا فوق نهر الفرات 

•• عوا�صم-وكاالت:

ذكر التلفزيون الرو�شي اأن اجلي�س الرو�شي �شيد ج�شرا فوق نهر الفرات 
قرب دير الزور يف �شوريا لنقل القوات واملركبات الع�شكرية اإىل اجلانب 
التلفزيون  وعر�س  ال�شوري.  النظام  ق��وات  ت�شنه  هجوم  لدعم  االآخ��ر 
التابعة  ال��ط��رق  خدمة  رئي�س  اجل�شر.واأعلن  تعر  ل�شاحنات  لقطات 
لوزارة الدفاع الرو�شية، فالدمير بوروفت�شيف خالل موؤمتر �شحايف، 
اأن اإن�شاء اجل�شر ال�شغر مت خالل اأقل من يومني، وذلك رغم ا�شتمرار 
نوفو�شتي  وكالة  اأف��ادت  ما  بح�شب  املتطرفني،  النار من جانب  اإط��الق 
ريف  على  رو�شية  ب��غ��ارات  مدنياً   37 من  اأك��رث  مقتل  وبعد  الرو�شية. 
اأ�شتانا رو�شيا م�شوؤولية  اإدلب االثنني، حمل وفد الف�شائل ال�شورية يف 
، مطالباً  و حم�س  ح��م��اة  و  اإدل���ب  االأخ���رة يف حمافظات  االع���ت���داءات 

بالتوقف الفوري عنها.
واأو�شح بيان �شادر عن املعار�شة ال�شورية اأن املدنيني يف هذه املحافظات 
يتعر�شون لق�شف جوي وبحري ممنهج من قبل قوات رو�شيا والنظام 
التحتية،  والبنية  واملدار�س  امل�شايف  ال�شوري، وال�شتهداف متعمد يدمر 

االأمر الذي يو�شف بجرمية حرب ت�شتوجب امل�شاءلة اجلنائية .

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ان��ط��ل��ق��ت 
اأم�س اأعمال االجتماعات ال�شنوية 
برئا�شة  الإم����ارات  دول���ة  حلكومة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
)رع��اه اهلل( و�شاحب  دب��ي  حاكم 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد االأعلى للقوات امل�شلحة.
ال�شنوية  االج���ت���م���اع���ات  وت���ع���د 
اللقاء  حل��ك��وم��ة دول���ة االإم�����ارات 
الذي  نوعه  م��ن  االأك���ر  الوطني 
الأكرث  مو�شعة  اج��ت��م��اع��ات  �شهد 
من 30 فريق عمل من احلكومة 
وامل��ح��ل��ي��ة يف خمتلف  االحت���ادي���ة 
الق�شايا  ل���ب���ح���ث  ال���ق���ط���اع���ات 
الوطنية واإطالق اال�شرتاتيجيات 
النموذج  ت��ع��زز  ال��ت��ي  وامل����ب����ادرات 
ملئوية  و���ش��وال  ل��ل��دول��ة  التنموي 

االإمارات 2071.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  وت���راأ����س ���ش��اح��ب 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 

 3 اإط�����������الق  ال�������ش���ب���ع ح����ي����ث مت 
التعاون  لتعزيز  هادفة  م��ب��ادرات 

بني املجال�س املختلفة. 
االج����ت����م����اع����ات خالل  و����ش���ه���دت 
 120 اإط���������الق  االأول  ي���وم���ه���ا 
م��ب��ادرة وطنية يف اأك��رث م��ن 30 
امل�شتويني  ب��ني  م�شرتكا  قطاعا 
االحت�����ادي وامل��ح��ل��ي ح��ي��ث �شيتم 
بعد  التنفيذ  نتائج  عن  االإع���الن 
االجتماعات  خ���الل  وذل����ك  ع���ام 
االإمارات  دولة  حلكومة  ال�شنوية 

.2018
 ك��م��ا مت اإط����الق م�����ش��روع مدينة 
بناء  م�شروع  وهو  العلمية  املريخ 
من  االأوىل  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة  امل��دي��ن��ة 
نوعها بتكلفة 500 مليون درهم 
مليون  تبلغ  اأر����س  م�شاحة  على 
و900 األف قدم مربع .  ويف هذا 
االإطار قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
مكتوم:  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
حم��ا���ش��رة اأخ���ي حم��م��د ب��ن زايد 
ل�شباب االإمارات يف مار�س املا�شي 
ك��ان��ت ه��ي االأ���ش��ا���س ل��ب��دء العمل 
للخم�شني  وط��ن��ي��ة  روؤي������ة  ع��ل��ى 
ال��ق��ادم��ة، وق��د دع��ون��ا لهذه  �شنة 

ال����دول����ة واحل���ك���وم���ة االحت���ادي���ة 
وم�������واءم�������ة اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
والتن�شيق  وامل��ح��ل��ي��ة  االحت���ادي���ة 
ملئوية  وال��ت��خ��ط��ي��ط  بينها  م��ا  يف 

االإمارات 2071.
من�شور  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���س  كما 

و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان خالل اليوم االأول 
وروؤ�شاء  ال��ع��ه��ود  اأول��ي��اء  اج��ت��م��اع 
املجال�س التنفيذية من االإمارات 
ال�شبع وذلك بهدف تعزيز التعاون 
وال��ت��ن�����ش��ي��ق ب����ني ك���اف���ة اإم�������ارات 

ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي���د 
�شوؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
من  االأول  اليوم  خ��الل  الرئا�شة 
حلكومة  ال�شنوية  االج��ت��م��اع��ات 
اأمناء  اج��ت��م��اع  االإم��������ارات  دول�����ة 
االإمارات  يف  التنفيذية  املجال�س 

اأنا واأخي حممد بن  االجتماعات 
زايد الأننا نريد اجلميع اأن يكون 
م�شتقبل  احلديث عن  ج��زءا من 
االإمارات .. واأ�شاف:  لدينا اليوم 
ي�شعون  م�����ش��رتك��ا  ف��ري��ق��ا   30
مئوية  يف  االأول  لليوم  االأ���ش��ا���س 

االإمارات.
خطوة يف �شنعه.

اأك���د ���ش��اح��ب ال�شمو  م��ن ج��ان��ب��ه 
ب�����ن زاي��������د اآل  ال�������ش���ي���خ حم���م���د 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
ل��ل��ق��وات امل�شلحة  ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى 
اأه���م���ي���ة ه�����ذه االج����ت����م����اع����ات يف 
ا���ش��ت�����ش��راف م�����ش��ت��ق��ب��ل االم�����ارات 
.. وق����ال ���ش��م��وه: ���ش��ع��دت واأخ���ي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
بن را�شد مب�شاركة اأولياء العهود 
والقيادات احلكومية ..اجتماعات 
حكومة االمارات حدث وطني هام 
يوؤ�ش�س ملرحلة تنموية جديدة .. 

كل الدعم والتوفيق للجميع.
ه����ذه  :اإن  �����ش����م����وه  واأ���������ش��������اف 
االجتماعات مبادرة وطنية رائدة 
النظر  م�شوؤولية  جميعا  حتملنا 
يف املرحلة القادمة وماذا خططنا 

حممد بن را�شد وحممد بن زايد ي�شهدان االجتماعات ال�شنوية حلكومة دولة االإمارات  )وام(
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اأخبـار الإمـارات

�سهدا االجتماعات ال�سنوية حلكومة االإمارات

حممد بن را�سد: حما�سرة اأخي حممد بن زايد ل�سباب الإمارات يف مار�س املا�سي هي الأ�سا�س لروؤية وطنية للخم�سني �سنة القادمة  
نائب رئي�س الدولة : نريد لالأجيال القادمة رخاء اأكرث .. وتعليما اأف�سل.. واقت�سادا اأقوى .. وبنية حتتية م�ستقبلية هي االأكرث تطورا عامليا

زايد �سنع لنا دولة.. واأودع عندنا اأمانة .. وترك لنا و�سية باأن ي�ستمر العمل حتى نكون اأف�سل دولة يف العامل 

حممد بن زايد : �سعدت واأخي حممد بن را�سد مب�ساركة اأولياء العهود والقيادات احلكومية 
�سموه: اجتماعات حكومة االمارات حدث وطني هام يوؤ�س�س ملرحلة تنموية جديدة 

ويل عهد اأبوظبي:تقدم دولة االإمارات ونه�ستها ورقيها م�سوؤولية جماعية ولن ن�سل اإىل اأهدافنا ما مل تت�سافر اجلهود وعملنا كفريق واحد

حتى  العمل  ي�شتمر  ب��اأن  و�شية  لنا 
نكون اأف�شل دولة يف العامل.

من جانبه اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
االجتماعات يف  اأهمية هذه  امل�شلحة 
ا�شت�شراف م�شتقبل االمارات .. وقال 
�شموه: �شعدت واأخي �شاحب ال�شمو 
مب�شاركة  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
احلكومية  والقيادات  العهود  اأولياء 
..اجتماعات حكومة االمارات حدث 
تنموية  ملرحلة  يوؤ�ش�س  ه��ام  وط��ن��ي 
والتوفيق  ال���دع���م  ك���ل   .. ج���دي���دة 

للجميع.
واأ�شاف �شموه :اإن هذه االجتماعات 

وطنية.
ال�شمو  ويف هذا االإط��ار قال �شاحب 
مكتوم:  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
حم���ا����ش���رة اأخ������ي حم���م���د ب����ن زاي����د 
املا�شي  م��ار���س  يف  االإم����ارات  ل�شباب 
العمل على  لبدء  االأ�شا�س  كانت هي 
روؤية وطنية للخم�شني �شنة القادمة، 
وق���د دع��ون��ا ل��ه��ذه االج��ت��م��اع��ات اأنا 
واأخ����ي حم��م��د ب��ن زاي���د الأن��ن��ا نريد 
اجلميع اأن يكون جزءا من احلديث 
واأ�شاف:    .. االإم���ارات  م�شتقبل  عن 
م�شرتكا  ف��ري��ق��ا   30 ال���ي���وم  ل��دي��ن��ا 
االأول يف  ل��ل��ي��وم  االأ���ش��ا���س  ي�����ش��ع��ون 

مئوية االإمارات.
واأك��د �شموه اأن امل��وارد الطبيعية لن 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك��ان 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
قد �شارك يف جل�شة الروؤية امل�شتقبلية 
للتعليم يف دولة االإمارات اإىل جانب 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان 
ال������دويل وب��ح�����ش��ور م���ع���ايل ح�شني 
الرتبية  اإبراهيم احلمادي وزير  بن 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  وال��ت��ع��ل��ي��م وم��ع��ايل 
بن عبداهلل حميد بالهول الفال�شي 
العايل  التعليم  ل�����ش��وؤون  دول��ة  وزي��ر 
يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات  وم�����ش��وؤويل 
الدولة. وتبادل �شموه االأحاديث مع 
دولة  قيادة  حر�س  موؤكدا  احل�شور 

مدينة  اأك����ر  ب��ذل��ك  لت�شكل  م��رب��ع 
االأر����س  ع��ل��ى  ب��ن��اوؤه��ا  ي��ت��م  ف�شائية 
�شاحلاً  ع��م��ل��ي��اً  من����وذج����اً  وت�����ش��ك��ل 

للتطبيق على كوكب املريخ.
وج������������رى ا������ش�����ت�����ع�����را������س ال������واق������ع 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ع��امل��ي  اجليو�شيا�شي 
خالل  ال��دول��ة  م�شتهدفات  مناق�شة 
العام  حتى  املقبلة  الثالث  ال�شنوات 

.  2021
اإق��رار برامج  امل��ب��ادرات بني  وتوزعت 
وقوانني وت�شريعات و�شيا�شات وطنية 
بيانات  وق���واع���د  وت��ط��وي��ر خ��دم��ات 
وخطط  وطنية  وق��درات  ومعلومات 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وت���ق���اري���ر ودرا����ش���ات 
واأدلة  م�شرتكة  وطنية  عمل  وف��رق 

رائدة حتملنا جميعا  مبادرة وطنية 
م�شوؤولية النظر يف املرحلة القادمة 

وماذا خططنا لها.
دول����ة  ت����ق����دم  ان  ����ش���م���وه:  واأردف 
االإمارات ونه�شتها ورقيها م�شوؤولية 
للتنمية  خططنا  فمهما  ج��م��اع��ي��ة 
ن�شل  ل��ن  اال�شرتاتيجيات  وو�شعنا 
اأهدافنا ما مل تت�شافر اجلهود  اإىل 
�شموه  واحد..منوها  كفريق  وعملنا 
ب��اأن اآب��اءن��ا واأج��دادن��ا ه��م قدوتنا يف 
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وب��ن��اء الوطن 
واأجيالنا القادمة لن تغفر لنا اإذا مل 
ن��رتك لهم االإم���ارات يف طليعة دول 
العامل وهذه هي اأمانة زايد وهي يف 

اأعناقنا.

االإن�شان  �شي�شتمر  ولكن   .. ت�شتمر 
�شناعة  على  ال��ق��ادر  املثقف  ال��واع��ي 
التغرات  م��ع  وال��ت��ك��ي��ف  م�شتقبله 
نريد   : ����ش���م���وه  وق������ال  ال���ع���امل���ي���ة.. 
ل���الأج���ي���ال ال���ق���ادم���ة رخ����اء اأك����رث .. 
 .. اأقوى  اأف�شل.. واقت�شادا  وتعليما 
االأكرث  هي  م�شتقبلية  حتتية  وبنية 

تطورا عامليا.
ال�شيخ حممد  ال�شمو  وتابع �شاحب 
بن را�شد : من يرتك نف�شه لل�شدف 
ول��ل��ظ��روف امل��ح��ي��ط��ة ب��ه ل��ن ي�شنع 
للم�شتقبل  والتخطيط   .. م�شتقبله 

هو اأول خطوة يف �شنعه.
واختتم �شموه قائال : زايد �شنع لنا 
وترك   .. اأمانة  عندنا  واأودع  دول��ة.. 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ال���ع���ا����ش���م���ة  يف  ان���ط���ل���ق���ت 
ال�شنوية  االجتماعات  اأع��م��ال  اأم�����س 
برئا�شة  الإم��������ارات  دول�����ة  حل��ك��وم��ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل(  )رع��اه 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�شلحة.
وتعد االجتماعات ال�شنوية حلكومة 
دولة االإمارات اللقاء الوطني االأكر 
اجتماعات  ���ش��ه��د  ال����ذي  ن��وع��ه  م���ن 
عمل  فريق   30 من  الأك��رث  مو�شعة 
من احلكومة االحتادية واملحلية يف 
الق�شايا  لبحث  القطاعات  خمتلف 
اال�شرتاتيجيات  واإط���الق  الوطنية 
النموذج  ت���ع���زز  ال���ت���ي  وامل������ب������ادرات 
ملئوية  و����ش���وال  ل���ل���دول���ة  ال��ت��ن��م��وي 

االإمارات 2071.
وتراأ�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو  بن را�شد 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
اأولياء  اج��ت��م��اع  االأول  ال��ي��وم  خ��الل 
التنفيذية  املجال�س  وروؤ�شاء  العهود 
بهدف  وذل���ك  ال�شبع  االإم�����ارات  م��ن 
ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
واحلكومة  ال���دول���ة  اإم�������ارات  ك���اف���ة 
االحتادية ومواءمة اال�شرتاتيجيات 
ما  يف  والتن�شيق  واملحلية  االحتادية 
االإم���ارات  ملئوية  والتخطيط  بينها 

.2071
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  تراأ�س  كما 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الرئا�شة  ������ش�����وؤون  وزي������ر  ال����������وزراء 
االجتماعات  من  االأول  اليوم  خالل 
ال�����ش��ن��وي��ة حل��ك��وم��ة دول����ة االإم�����ارات 
اجتماع اأمناء املجال�س التنفيذية يف 
االإم���ارات ال�شبع حيث مت اإط��الق 3 
التعاون بني  مبادرات هادفة لتعزيز 

املجال�س املختلفة. 
يومها  خ��الل  االجتماعات  و�شهدت 
م��ب��ادرة وطنية   120 اإط��الق  االأول 
يف اأكرث من 30 قطاعا م�شرتكا بني 
حيث  واملحلي  االحت���ادي  امل�شتويني 
التنفيذ  نتائج  ع��ن  االإع����الن  �شيتم 
االجتماعات  خ��الل  وذل���ك  ع��ام  بعد 
ال�����ش��ن��وي��ة حل��ك��وم��ة دول����ة االإم�����ارات 

.2018
 كما مت اإطالق م�شروع مدينة املريخ 
املدينة  ب��ن��اء  م�����ش��روع  وه���و  العلمية 
الف�شائية االأوىل من نوعها بتكلفة 
م�شاحة  على  دره���م  مليون   500
األ��ف قدم  اأر���س تبلغ مليون و900 

االإمارات على تكري�س اأف�شل النظم 
التعليمية املرتكزة على التكنولوجيا 
التعليم  جلعل  االمكانات  وتوظيف 
ل��دي��ن��ا اب��ت��ك��اري��ا مي��ك��ن اأج��ي��ال��ن��ا من 
للتعامل  والقدرات  املهارات  امتالك 
و�شنع  ال����ت����ح����دي����ات  خم���ت���ل���ف  م�����ع 

م�شتقبل م�شرق لوطننا.
ال�شنوية  االج����ت����م����اع����ات  وت�������ش���ه���د 
التي  االإم�������������ارات  دول�������ة  حل���ك���وم���ة 
تتوا�شل على مدار يومي 26 و27 
�شخ�شية   450 م�����ش��ارك��ة  �شبتمر 
وروؤ�شاء  ال��ع��ه��ود  اأول���ي���اء  ���ش��م��و  م���ن 
امل��ج��ال�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف االإم������ارات 
اإىل جانب ال��وزراء وروؤ���ش��اء اجلهات 
احل���ك���وم���ي���ة االحت�����ادي�����ة و روؤ�����ش����اء 
وكالء  و  املحلية  احلكومية  اجلهات 
ع��م��وم اجلهات  وم������دراء  ال��������وزارات 
االحت���ادي���ة وم�����دراء ع��م��وم اجلهات 
املحلية والوكالء امل�شاعدين واملدراء 

التنفيذيني.
30 مو�شوعا يف  وناق�س املجتمعون 
التحتية  والبنية  االقت�شاد  جماالت 
ال�شحية  واخل�����دم�����ات  واالإ�����ش����ك����ان 
والتوطني  وال�������ش���ب���اب  وال���وق���ائ���ي���ة 
العايل  والتعليم  وال��ط��اق��ة  والبيئة 
والبحث العلمي واالإعالم واخلدمات 
والتكنولوجيا  وال���ع���ل���وم  ال���ذك���ي���ة 
ب��ني اجلن�شني  واالب��ت��ك��ار وال���ت���وازن 
احلكومية  وال�����ك�����ف�����اءة  وال���ت���م���ي���ز 
احلكومية  وال����ق����درات  وال���ق���ي���ادات 
وال��ث��ق��اف��ة وغ��ره��ا .. ك��م��ا مت عقد 
واملحا�شرات  العمل  ور���س  م��ن  ع��دد 
امل���ت���خ�������ش�������ش���ة ال����ت����ي ت����ط����رح اأه�����م 
املتوقعة  وال�شيناريوهات  التحديات 
املقبلة  اخل���م�������ش���ة  ال���ع���ق���ود  خ�����الل 

وكيفية و�شع اخلطط املالئمة لها.
ال�شنوية  االج���ت���م���اع���ات  وت�������ش���ع���ى 
حلكومة دولة االإمارات« اإىل متابعة 
حتققت  التي  والنتائج  امل�شتهدفات 
2021 التي  �شمن روؤي��ة االإم���ارات 
ت��ه��دف الأن ت��ك��ون دول����ة االإم������ارات 
�شتى  يف  ال��ع��امل  دول  اأف�����ش��ل  �شمن 

املجاالت.
توفر  اإىل  االجتماعات  تهدف  كما 
م��ن�����ش��ة ه���ي االأك�����ر واالأ����ش���م���ل من 
نوعها جتمع بني احلكومة االحتادية 
واحلكومات املحلية لبحث التحديات 
التنمية  م�������ش���رة  ت�����واج�����ه  ال����ت����ي 
احلكومي  العمل  اأولويات  ومناق�شة 
التنموية  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
و�شيا�شات  والرامج  اخلطط  ور�شم 
على  ع������الوة  ال�����ش��ل��ة  ذات  ال���ع���م���ل 
االحتادية  اال�شرتاتيجيات  مواءمة 
واملحلية والتن�شيق يف ما بينها وبدء 
العمل يف التخطيط ملئوية االإمارات 

.2071

حممد بن زايد يف وداع 
ال�سي�سي لدى مغادرته البلد

•• اأبوظبي-وام:

غادر فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة البالد 
الرئا�شة،  ا�شتغرقت يومني. وكان يف وداعه لدى مغادرته مطار  زيارة للدولة  ام�س بعد 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
للقوات امل�شلحة. كما كان يف وداع فخامته الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
اآل نهيان م�شت�شار  ال�شيخ طحنون بن زايد  الداخلية و�شمو  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
االأمن الوطني و�شعادة جمعة مبارك اجلنيبي �شفر الدولة لدى جمهورية م�شر العربية 

و�شعادة وائل ال�شيد حممد جاد �شفر جمهورية م�شر العربية لدى الدولة.

بحث الق�سايا الوطنية واإطالق اال�سرتاتيجيات واملبادرات التي تعزز النموذج التنموي للدولة و�سوال ملئوية االإمارات 2071
مبادرة وطنية يف اأكرث من 30 قطاعا م�سرتكا بني امل�ستويني االحتادي واملحلي   120

م�سروع مدينة املريخ العلمية لبناء املدينة الف�سائية االأوىل من نوعها بتكلفة 500 مليون درهم 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يطلقان م�سروع مدينة املريخ العلمية
•• اأبوظبي-وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأط��ل��ق   
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  دب���ي )رع�����اه اهلل( و���ش��اح��ب  ح��اك��م 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
املدينة  بناء  امل�شلحة م�شروع  للقوات  االأعلى  القائد 
الف�شائية االأوىل من نوعها التي �شتتخذ من داخل 
مليون   500 بتكلفة  ل��ه��ا  م��ق��را  م�����ش��رف  ح��دي��ق��ة 
األف  و900  مليون  تبلغ  اأر���س  م�شاحة  على  دره��م 
يتم  اأك��ر مدينة ف�شائية  بذلك  لت�شكل  قدم مربع 
بناوؤها على االأر�س ومنوذجا عمليا �شاحلا للتطبيق 
تبلغ  ال��ذي   - امل�شروع  ويت�شمن  املريخ.  كوكب  على 
عنه  الك�شف  ومت  م��رب��ع  ق��دم  األ���ف   500 م�شاحته 
دولة  حلكومة  ال�شنوية  االجتماعات  اأع��م��ال  �شمن 
يومي  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  يف  تعقد  ال��ت��ي  االإم�����ارات 
للغذاء  خم��ت��رات   - احل����ايل  �شبتمر  و27   26
زراعية  اختبارات  اإج��راء  وتت�شمن  واملياه  والطاقة 
متنوعة تلبي احتياجات الدولة امل�شتقبلية يف االأمن 
اأبرز  ي��ع��ر���س  ع��امل��ي  متحف  ع��ن  ف�شال   ، ال��غ��ذائ��ي 

. كما يت�شمن  الف�شاء  الب�شرية يف جمال  اإجن��ازات 
يف  امل�شاهمة  اإىل  ت��ه��دف  للتعليم  مبتكرة  م��ن��اط��ق 
والف�شاء  ال��ع��ل��م  ن��ح��و  ال�شغف  ي��ق��وده  ج��ي��ل  اإن�����ش��اء 
واال�شتك�شاف .. ومن املقرر اأن تطبع جدران املتحف 
بتقنية ثالثية االأبعاد با�شتخدام رمال من �شحراء 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأك���د  االإم����ارات. 
لرت�شيخ  ت�شعى  االإم���ارات  دول��ة  اأن  مكتوم  اآل  را�شد 
اجل���ه���ود ال��دول��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر ت��ق��ن��ي��ات وع���ل���وم تفيد 
القادمة،  اأف�شل لالأجيال  وتبني م�شتقبال  االإن�شان 
اأبناء  يف  والعلم  ال��ري��ادة  �شغف  تر�شيخ  على  وتعمل 
على  �شموه  ،م�شدداً  املقبلة  للقرون  االإم���ارات  دول��ة 
اأن ع��ل��وم ال��ف�����ش��اء لعبت ال����دور االأك����ر واالأب�����رز يف 
حت�شني حياة االإن�شان على كوكب االأر�س، و�شاهمت 
التحديات  م��ن  للعديد  مبتكرة  ح��ل��ول  ت��ط��وي��ر  يف 
امل�شتحيل.  من  �شرباً  قريب  زم��ن  حتى  ظلت  التي 
ك��ب��رة بروؤيتها  دول���ة  االإم�����ارات  »اإن  ���ش��م��وه:  وق���ال 
التي  املت�شارعة  املتغرات  لطبيعة  وفهمها  واإرادتها 
الف�شاء  باأن حتويل  اإمياننا  .. ومع  العامل  بها  مير 
اإىل جهود  الب�شرية يحتاج  للحياة  اإىل مكان �شالح 
جبارة تقودها دول كبرة باإمكانيات �شخمة وموارد 

اإال   ، ا�شتثنائية من علماء وخراء وباحثني  ب�شرية 
وتكثيف  ال��دويل  للتعاون  ذل��ك فر�شة  ن��رى يف  اأننا 
اجلهود لت�شخر خمرجات هذا احلراك العاملي مبا 
يلبي احتياجات االإن�شان ويرتقي بجودة حياته على 
االأر���س. واأكد �شموه ان امل�شروع اجلديد هو خطوة 
جديدة ت�شاف اإىل اإ�شهامات دولة االإمارات يف قيادة 
حتفيز  يف  يتمثل  ودورن���ا  ال��ع��امل��ي،  العلمي  احل���راك 
يحتذى  ومن����وذج  ق����دوة  وت�شكيل  االأخ�����رى  ال����دول 
نحو  الب�شرية  م�شرة  يف  واالإ�شهام  للم�شاركة  لها، 
الف�شاء. وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان : ثقتنا كبرة يف عطاء كوادرنا الوطنية، 
وم�شروع مدينة املريخ العلمية يف االإم��ارات يرهن 
الطموحات  حتقيق  يف  �شبابنا  وك��ف��اءة  ج���دارة  على 
ال��وط��ن��ي��ة. وي���اأت���ي االإع�����الن ع��ن امل�����ش��روع يف اإط���ار 
الريادة  لتحقيق  احلثيثة  وم�شاعيها  الدولة  جهود 
يف ال�شباق العلمي العاملي الإي�شال الب�شر اإىل كوكب 
املريخ خالل العقود املقبلة، من خالل ا�شرتاتيجية 
اأعمال  ���ش��م��ن  اإط��الق��ه��ا  مت  ال��ت��ي   ،2117 امل��ري��خ 
ال�����دورة اخل��ام�����ش��ة ل��ل��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات يف 
م�شتوطنة  اأول  لبناء  تهدف  والتي  املا�شي،  فراير 

ب�����ش��ري��ة ع��ل��ى امل���ري���خ م���ن خ����الل ق���ي���ادة حتالفات 
خمترات  امل�شروع  ويت�شمن  دولية.  بحثية  علمية 
وبيئته  االأحمر  الكوكب  ت�شاري�س  حتاكي  متطورة 
مطورة  تقنيات  با�شتخدام  تنفيذه  و�شيتم  القا�شية، 
واحلرارة،  االأ�شعة  وع��زل  االأب��ع��اد  ثالثية  للطباعة 
والتجارب  العلماء  اأف�شل  ا�شتقطاب  على  و�شيعمل 
العلمية من حول العامل اإىل دولة االإم��ارات لتلبية 
وتطبيق  امل�شتقبلية،  العلمية  ال��دول��ة  اح��ت��ي��اج��ات 
الدرا�شات ب�شكل ي�شاهم يف تطوير وحت�شني احلياة 
واملياه  ال��غ��ذاء  اأم��ن  لتحديات  والت�شدي  الب�شرية 
وال��ط��اق��ة ع��ل��ى ك��وك��ب االأر������س. ك��م��ا ت�شمل خطط 
جمال  يف  ع��امل��ي��ا  واالأك������ر  االأوىل  امل��دي��ن��ة  اإن�������ش���اء 
الف�شاء جتربة نوعية الإ�شراك فريق ب�شري خمت�س 
بيئية  واحد و�شط ظروف  ملدة عام  داخلها  �شيعي�س 
وحياتية حتاكي ظروف الكوكب االأحمر، مع اإجراء 
الدرا�شات ال�شلوكية املطلوبة ملتابعة النتائج العلمية 
واال�شتفادة منها الحقاً يف جمال رحالت ا�شتك�شاف 
الف�شاء .. ومن املقرر اأن يقوم الفريق باإجراء جتارب 
لتحقيق االكتفاء الذاتي من الطاقة واملياه والغذاء. 
وبخ�شو�س ال�شكل اخلارجي، ف�شتتكون املدينة من 

ابتكار  يتطلب  ما  اأع��م��دة،  على  ترتكز  ال  قبب  ع��دة 
لت�شكل  و�شالمتها،  ثباتها  ل�شمان  جديدة  تقنيات 
اأعمدة.  ب���دون  ع��امل��ي��اً  االأك���ر  ال�شقف  ال��ق��ب��اب  ه��ذه 
مما  �شت�شتفيد  التي  البحثية  امل��راك��ز  ع��دد  و�شيبلغ 
�شتوفره املدينة من فر�س الكت�شاف الف�شاء 200 
ال���ع���امل. وباإجناز  اأن���ح���اء  ب��ح��ث��ي يف خم��ت��ل��ف  م��رك��ز 
اأكرث  العلمية  املريخ  مدينة  مبنى  �شيكون  امل�شروع 

ب�شكل  تنفيذه  وب��االإم��ك��ان  ال��ع��امل،  ت��ط��ورا يف  مبنى 
امل�شروع  على  عملت  وق��د  امل��ري��خ،  كوكب  على  كامل 
وم�شممني،  وم��ه��ن��د���ش��ني  ع��ل��م��اء  م���ن  ع����دة  ف����رق 
مركز  م��ن  اإم��ارات��ي  هند�شي  علمي  ف��ري��ق  يقودهم 
و�شممه  دب���ي،  وب��ل��دي��ة  للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
انغيل الذي �شمم م�شاريع  ال�شهر بيارك  املهند�س 
»غوغل«  ���ش��رك��ة  م��ق��ر  م��ن �شمنها  م��ت��م��ي��زة  ع��امل��ي��ة 

مدينة خليفة الطبية تنظم اأ�سبوع ال�سيدلية
•• اأبوظبي-وام:

اأم�س  ال�شحية �شحة  اأبوظبي للخدمات  �شركة  الطبية احدى من�شات  ال�شيخ خليفة  نظمت مدينة 
اأ�شبوع ال�شيدلية يف مبنى العيادات بهدف تعزيز التوا�شل بني ال�شيادلة ومقدمي الرعاية  فعالية 

ال�شحية و تبادل املعلومات حول االأدوية مبا ي�شب يف م�شلحة املري�س .
مدينة  يف  التخ�ش�شية  اخلارجية  العيادات  �شيدلية  م�شرفة  الطنيجي  ميادة  الدكتورة  واأو�شحت 
ال�شيخ خليفة الطبية اأن اأ�شبوع ال�شيدلية يهدف اىل تثقيف املر�شى وذويهم حول الطرق ال�شليمة 
ال�شتعمال االأدوية وفق الو�شفة الدوائية و التوعية بكيفية ا�شتعمال و حفظ االأدوية بطريقة امنة 

م�شرة اىل ا�شتمرار الفعالية ملدة اأ�شبوع يتم خاللها تنظيم تنظيم فعاليات تثقيفية و تعليمية .
وقالت ان عدد االأدوية التي �شرفت خالل ال� 8 اأ�شهر من يناير حتى اأغ�شط�س املا�شي مليونا و 797 

الفا و611 دواء .
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي توا�سل عر�س دورياتها ب�سكلها اجلديد

•• ابوظبي - الفجر

توا�شل �شرطة اأبوظبي، عر�س دورياتها بهويتها وحلتها اجلديدة و�شكلها احلديث باللونني االأبي�س 
، �شمن نطاق  باأبوظبي والعني والظفرة  العايل احلكومية واخلا�شة  التعليم  واالأزرق يف موؤ�ش�شات 
ال�شراكة املجتمعية وتعريف اجلمهور مببادراتها التي تعزز  تقدمي خدماتها للمتعاملني واإ�شعادهم . 

وجرى عر�س الدوريات يف كلية التقنية العليا -اأبوظبي ، وجامعتي زايد ، واالإمارات يف العني .
التي  التطويرية  بالدوريات يف هويتها  اجلديدة، وتتوافق مع م�شرتها  اإعجابه   واأب��دى اجلمهور 

تختزل 60 عاماً من االإجناز واحلفاظ على مكت�شبات االأمن واالإ�شتقرار.
وا�شتمع اجلمهور اإىل �شرح من عنا�شر �شرطة اأبوظبي عن مهام الدوريات ودورها يف حتقيق ال�شالمة 
املرورية واحلفاظ على االأمن وتعزيز ثقة اجلمهور باخلدمات املتطورة وامل�شتوى املتميز الذي و�شلت 

اإليه �شرطة اأبوظبي.

رئي�س الدولة ي�سدر قانونا احتاديا ب�ساأن عمال اخلدمة امل�ساعدة
•• اأبوظبي-وام: 

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ل�شنة   -  10  - رق��م  القانون االحت���ادي  ال��دول��ة حفظه اهلل 

امل�شاعدة. اخلدمة  عمال  �شاأن  يف   2017
وقال معايل �شقر غبا�س �شعيد غبا�س وزير املوارد الب�شرية 
والتوطني اإن القانون يحقق التوازن وي�شبط وينظم عالقة 
يحفظ  مب��ا  القانونية  احل��م��اي��ة  وي��وف��ر  التعاقدية  العمل 
حقوق جميع اأطراف هذه العالقة .. م�شرا اإىل اأن القانون 
ال��ت��زام دول��ة االإم����ارات بدعم �شيادة  ال��وق��ت ذات��ه  يعك�س يف 
القانون ومواءمة الت�شريعات الوطنية مع املعاير الدولية 

ذات العالقة بق�شايا العمل.
واأ�شاف اإن القانون يتميز ب�شموله وتغطيته لكل مراحل دورة 
والن�شو�س  االأحكام  جمموعة  خالل  من  التعاقدي  العمل 
ال�شريحة التي ح��ددت التزامات كل االأط��راف مبا يف ذلك 
اأو  العمال  ال�شتقدام  بالتو�شط  املعنية  اال�شتقدام  مكاتب 
اأثرا  �شيحدث  ال��ذي  االأم���ر  وه��و  للعمال  امل��وؤق��ت  بالت�شغيل 

اإيجابيا ونقلة نوعية يف قطاع عمال اخلدمة امل�شاعدة.
الوزارة  اأن   - القانون  على  له  تعليق  - يف  معاليه  اأو���ش��ح  و 
�شارفت على االنتهاء من اإعداد الالئحة التنفيذية للقانون 

ومناذج عقود العمل متهيدا لبدء تطبيق القانون.
حول  ن�شو�شا  تت�شمن  م���ادة   -  41  - يف  ال��ق��ان��ون  ي��ق��ع  و 
التعريفات ونطاق �شريان القانون ومكاتب ا�شتقدام وت�شغيل 
واالإجازات  العمل  وتنظيم  العمل  عقد  اإىل  اإ�شافة  العمال 
والعقوبات  والتفتي�س  والعامل  العمل  �شاحب  وال��ت��زام��ات 

ومكافاأة نهاية اخلدمة وانتهاء العقد وت�شوية املنازعات.
و حدد القانون يف جدول ملحق به اأنواع مهن عمال اخلدمة 
وبحار  م�شتخدم  مهن  ت�شمل  ن��وع��ا   -  19  - يف  امل�����ش��اع��دة 
مدبرة  وع��ام��ل  و�شقار  وم�شمر  و�شاي�س  وراع���ي  وح��ار���س 
منزل وطباخ ومربية اأطفال ومزارع وب�شتاين ومدرب خا�س 
وممر�س خا�س و مدر�س خا�س و مندوب خا�س ومهند�س 

زراعي خا�س و�شائق خا�س.
و تت�شمن املادة رقم - 1 - من القانون عدة تعريفات اأهمها 
�شاحب  اإىل  العامل  ي��وؤدي��ه��ا  ال��ت��ي  وه��ي  امل�شاعدة  اخل��دم��ة 
القانون  الأحكام هذا  وفقا  العمل  مكان  اأ�شرته يف  اأو  العمل 
و �شاحب العمل وهو كل �شخ�س طبيعي اأو مكتب ا�شتقدام 
و  امل�شاعدة  اأعمال اخلدمة  الأداء عمل من  ي�شتخدم عامال 
الت�شغيل املوؤقت وهو نظام يقوم مبقت�شاه مكتب اال�شتقدام 
بت�شغيل عامل لديه بق�شد اإتاحته لطرف ثالث - امل�شتفيد - 
الأداء عمل من االأعمال التي تخ�شع الأحكام القانون ويكون 

اأداء هذا العمل حتت اإ�شراف واإدارة امل�شتفيد.
اأن  وب�شاأن نطاق �شريان القانون .. تن�س املادة الثانية على 
ت�شري اأحكامه على ا�شتقدام وت�شغيل العمال املبينة مهنهم 
باجلدول امللحق به واالأطراف ذات العالقة وملجل�س الوزراء 
بناء على عر�س الوزير اإجراء اأي تعديل على املهن الواردة 

بهذا اجلدول.
كما تن�س على اأنه يف حالة �شفر العامل برفقة �شاحب العمل 
اأو اأ�شرته خارج الدولة يلتزم طرفا العقد املرم - وفقا لهذا 
القانون - مبا ورد فيه من اأحكام ما مل يق�س قانون الدولة 

االأجنبية بغر ذلك.
وفيما يتعلق مبكاتب ا�شتقدام وت�شغيل العمال .. ن�شت املادة 
الثالثة على اأنه ال يجوز الأي �شخ�س طبيعي اأو معنوي اأن 
يعمل و�شيطا ال�شتقدام العمال اأو ت�شغيلهم موؤقتا اإال اإذا كان 
مواطنا ح�شن ال�شر وال�شلوك ومرخ�شا له بذلك الن�شاط 
يكون  اأن  ويجب  التنفيذية  والئحته  ال��ق��ان��ون  لهذا  طبقا 
للمن�شاأة املرخ�س لها مدير مواطن ح�شن ال�شر وال�شلوك 
حتدده  ال��ذي  النحو  على  املطلوبة  ال�شمانات  تقدمي  م��ع 
الرتخي�س  ملنح  ويتعني  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة 
والئحته  القانون  هذا  يحددها  التي  ال�شروط  باقي  توافر 

التنفيذية والقرارات ال�شادرة عن الوزارة .
اإال  العامل  اأو ت�شغيل  ا�شتقدام  اأن��ه ال يجوز  كما ن�شت على 
وفقا لل�شروط وال�شوابط واالإج��راءات املن�شو�س عليها يف 
عن  ال�شادرة  وال��ق��رارات  التنفيذية  والئحته  القانون  ه��ذا 
الوزارة واأية ت�شريعات �شارية يف الدولة يف هذا املجال ومع 
مراعاة ال�شروط القانونية الالزمة لرتخي�س كل مهنة – 
اأو ت�شغيل  اإن وجدت - ويف جميع االأح��وال يحظر ا�شتقدام 

عامل تقل �شنه عن ثماين ع�شرة �شنة ميالدية.
اأو  العمال  ا�شتقدام  اأن��ه يتعني يف حال  امل��ادة  وت�شمنت هذه 
االآتية  االأعمال  اأي عمل من  ت�شغيلهم موؤقتا عدم ممار�شة 
بينهم  امل�شاواة  بقاعدة  يخل  مبا  العمال  بني  التمييز  وهي 
الراأي  اأو  الدين  اأو  اجلن�س  اأو  اللون  اأو  العرق  اأ�شا�س  على 
اأو االأ����ش���ل االج��ت��م��اع��ي ..  اأو االأ����ش���ل ال��وط��ن��ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
اأو  لفظيا  التحر�س  ك��ان  �شواء  بالعامل  جن�شيا  والتحر�س 
يف  يدخل  لعمل  ممار�شة  واأي��ة  اجل��ري  والعمل   .. ج�شديا 
اإط���ار االجت���ار بالب�شر وذل��ك وفقا مل��ا اأ���ش��درت��ه ال��دول��ة من 

قوانني اأو �شادقت عليه من اتفاقيات .
و ن�شت على اأنه ال يجوز ت�شغيل العمال يف اأعمال ال ت�شري 
موافقة  على  احل�شول  بعد  اإال  القانون  ه��ذا  اأح��ك��ام  عليها 
ال�شوابط  بتحديد  قرارا  الوزير  وي�شدر  املخت�شة  اجلهات 
ال���الزم���ة ل��ع��م��ل م��ك��ات��ب اال���ش��ت��ق��دام وب��ال�����ش��روط الواجب 
وت�شغيل  با�شتقدام  له  لل�شماح  العمل  �شاحب  يف  توافرها 
العمال اخلا�شعني الأحكام هذا القانون كما ي�شدر القواعد 
هذه  قبل  من  ا�شتخدامها  ال��واج��ب  والنماذج  واالإج����راءات 

املكاتب.
ا�شتقدام  ب��ع��دم  ال��راب��ع��ة مكتب اال���ش��ت��ق��دام  امل���ادة  األ��زم��ت  و 
العمل وطبيعته  ب��ن��وع  اإع��الن��ه  بعد  اإال  دول��ت��ه  م��ن  ال��ع��ام��ل 
وحالته  لياقته  يثبت  م��ا  وت��واف��ر  ال�شامل  االأج���ر  وم��ق��دار 
التي  ال�����ش��روط  م��ن  وغ��ره��ا  واملهنية  والنف�شية  ال�شحية 
تراعى  اأن  على  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتددها 
اأو  اأو بوا�شطة الغر  طبيعة كل مهنة واأن ال يطلب بنف�شه 

اأو  العمل  مبا�شرة  قبل  ذلك  كان  �شواء  عامل  اأي  من  يقبل 
ي�شتويف  اأن  اأو  العمل  اأي��ة عمولة مقابل ح�شوله على  بعده 
الطبية  الفحو�شات  اإج��راء  اإىل  اإ�شافة  م�شاريف  اأي��ة  منه 
الالزمة للعامل خالل ثالثني يوما على االأكرث �شابقة على 

دخوله الدولة.
كما األزمت مكاتب اال�شتقدام بتحمل نفقات اإعادة العامل اإىل 
بلده اإ�شافة اإىل توفر بديل عنه دون حتميل �شاحب العمل 
اأية نفقات اإ�شافية اأو رد كل املبالغ التي دفعها �شاحب العمل 
- ح�شب اختيار االأخر اإذا تبني اأو حدث اأي مما يلي خالل 
اإليها يف املادة - 9 - من هذا القانون  فرتة التجربة امل�شار 
يف  ال�شخ�شي  ال�شلوك  وح�شن  املهنية  الكفاءة  انتفاء  وه��ي 
لل�شروط  وفقا  ال�شحية  العامل  لياقة  وثبوت عدم  العامل 
التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون بعد دخوله 
الدولة واأثناء فرتة التجربة على اأن تراعى طبيعة كل مهنة 
بها  املرخ�س  االأح���وال  غر  يف  العمل  ب��رتك  العامل  وقيام 
على النحو املبني بالالئحة التنفيذية لهذا القانون واإنهاء 
ال�شروط  حتقق  لعدم  منه  ب�شبب  اأو  العامل  برغبة  العقد 

املتفق عليها يف هذا العامل .
بعادات  العامل  وتعريف  توعية  على  الرابعة  امل��ادة  ن�شت  و 
للعامل  موؤقت  م�شكن  وتوفر  الدولة  يف  املجتمع  وتقاليد 
�شرورة  هناك  كانت  كلما  الالئقة  املعي�شة  بو�شائل  جمهز 
له مكان  يكون  اأن  تقت�شي  املكتب فرتة  العامل لدى  لبقاء 
يقيم فيه اإ�شافة اإىل ح�شن معاملة العامل وعدم تعري�شه 
للعنف وتوعية العامل باجلهات املخت�شة بنظر �شكواه ب�شاأن 
كتيبا  العمل  وت�شليم �شاحب  امتهان حلقوقه وحرياته  اأي 
كامل  العمل  ل�شاحب  ي��رد  واأن  االأج���ر  ا�شتالم  ب��اإي�����ش��االت 
املبالغ التي دفعها هذا االأخر للمكتب اأو جزءا منها ح�شبما 
من  حالة  اأي  يف  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  حت��دده 
فرتة  بعد  العقد  بف�شخ  العامل  قيام  االآت��ي��ت��ني..  احلالتني 
التجربة وبدون �شبب يرجع اإىل �شاحب العمل وقيامه بعد 
فرتة التجربة برتك العمل لدى �شاحب العمل بدون �شبب 

مقبول.
وق�شت املادة اخلام�شة باأن يرم العقد وفقا للنموذج املعتمد 
لتنظيم  العمل  اال�شتقدام و�شاحب  ال��وزارة بني مكتب  من 
يت�شمن  اأن  على  ال��ع��ام��ل  با�شتقدام  اخل��ا���ش��ة  االل��ت��زام��ات 
التي يحددها �شاحب  ال�شروط   .. بوجه خا�س  العقد  هذا 
واحلقوق  با�شتقدامه  املكتب  يكلف  ال��ذي  العامل  يف  العمل 
العمل جتاه  بها �شاحب  يلتزم  التي  االأ�شا�شية  وااللتزامات 
اإ�شافة  ال�شامل  االأج��ر  ومقدار  العمل  نوع  وخا�شة  العامل 
بلده  م��ن  العامل  النتقال  ال��الزم��ة  املالية  االل��ت��زام��ات  اإىل 
وغرها  للمكتب  امل�شتحقة  اخل��دم��ات  ومقابل  ال��دول��ة  اإىل 
ويجوز للوزير اأو من يفو�شه اإ�شدار قرار ب�شوابط وبقيمة 
اإج����راءات  امل��ح��ددة لتنفيذ  امل���دة  امل��ق��اب��ل .. ف�شال ع��ن  ه��ذا 
اال�شتقدام  مكتب  خالف  اإذا  اأن��ه  امل��ادة  وت�شمنت  اال�شتقدام 
ال�شروط املتفق عليها يف العقد املن�شو�س عليه يف البند - 1 
- من هذه املادة يكون ل�شاحب العمل احلق يف رف�س ت�شغيل 
العامل الذي ا�شتقدمه ويكون اإخطار الرف�س كتابيا وتطبق 
اأحكام املادة 4 4 من هذا القانون وذلك دون االإخالل بحق 
�شاحب العمل يف مطالبة مكتب اال�شتقدام بالتعوي�س عن 

اأي �شرر يلحقه نتيجة االإخالل ب�شروط العقد.
و ب�شاأن عقد العمل .. يلتزم �شاحب العمل يف املادة ال�شاد�شة 
للنموذج  وف��ق��ا  العامل  م��ع  ب��اإب��رام عقد عمل  ال��ق��ان��ون  م��ن 
من  مكتوبا  العقد  يكون  اأن  وي�شرتط  ال���وزارة  من  املعتمد 
العمل  واالأخ��رى ل�شاحب  للعامل  اإحداها  ت�شلم  ن�شخ  اأرب��ع 
وتودع الثالثة لدى مكتب اال�شتقدام والرابعة لدى الوزارة.. 
ويف جميع االأحوال يجوز الأطراف العقد اإثبات اأية �شروط 

اإ�شافية بعقد ملحق.
العمل  اأن يت�شمن عقد  ال�شابعة على وج��وب  امل��ادة  و�شددت 
- وه���و ك���ل ات���ف���اق حم���دد امل����دة ي���رم ب���ني ���ش��اح��ب العمل 
للنموذج  وفقا  الطرفني  والتزامات  حقوق  ينظم  والعامل 
وتاريخ  العمل  اأطرافه ومكان  اأ�شماء   - ال��وزارة  املعتمد من 
اإبرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومدة العقد ومقدار االأجر 
ال�شامل وطريقة دفعه واالإجازات امل�شموح بها للعامل وفرتة 
ق��د ينتج عنها  ال��ت��ي  ال��راح��ة واالأو����ش���اع  التجربة وف���رتات 
انتهاء العقد اإ�شافة اإىل اأية �شروط اأخرى تقت�شيها طبيعة 
العمل وترد يف منوذج العقد املعتمد من الوزارة.. ويف جميع 
االأحوال يجب اأن ال جتاوز مدة العقد االأوىل �شنتني ويجوز 

جتديده ملدد اأخرى باتفاق الطرفني.
اأن��ه ال ت�شمع عند االإنكار وعدم  الثامنة على  امل��ادة  و ن�شت 
توافر العذر ال�شرعي دعوى املطالبة باأي حق من احلقوق 
املرتتبة مبقت�شى اأحكام هذا القانون بعد م�شي �شتة اأ�شهر 
من تاريخ انتهاء عالقة العمل.. بينما ت�شمنت املادة التا�شعة 
اأ�شهر من تاريخ  اأنه يو�شع العامل حتت التجربة ملدة �شتة 

ت�شلمه العمل .
و اأك����دت امل����ادة ال��ع��ا���ش��رة اأن���ه ي��ج��ب ���ش��داد االأج����ر ال�شهري 
بدرهم االإم��ارات خالل مدة ال جتاوز ع�شرة اأيام من تاريخ 
ا�شتحقاقه وللوزارة اأن ت�شع النظام الذي تراه اأن�شب لكيفية 
و�شمان �شداد االأجر - اأي االأجر االأ�شا�شي الذي ين�س عليه 
عقد العمل دون اأن تكون م�شافة اإليه اأية بدالت اأو عالوات 
اأخ��رى - وي�شتحق االأج��ر ال�شامل للعامل من  اأية مزايا  اأو 
و�شعه  تعديل  ت��اري��خ  م��ن  اأو  للدولة  العامل  دخ���ول  ت��اري��خ 
اأية  اأو  خطي  اإي�����ش��ال  مبوجب  ال�شامل  االأج���ر  اأداء  ويثبت 

و�شيلة اإثبات اأخرى تقررها الوزارة.
ي�شتقطع من  اأن  على  ال��ق��ان��ون  م��ن   -  11  - امل���ادة  ون�شت 
اإليه  االأ�شا�شي م�شافا  االأجر  ال�شامل للعامل - وهو  االأجر 
كل البدالت والعالوات واأية مزايا اأخرى ين�س عليها عقد 
ق�شائي  حلكم  تنفيذا  ال��دي��ون  ال�شتيفاء  يلزم  ما   - العمل 

ومبا ال يجاوز ربع االأجر ال�شامل.
العامل فعال جنم عنه �شرر  ارتكب  اإذا  اأن��ه  كما ن�شت على 
منتجات  اأو  اآالت  اأو  اأدوات  اإت��الف  اأو  بفقد  العمل  ل�شاحب 

اأو مواد مملوكة لهذا االأخر اأو مما يكون يف عهدة العامل 
العامل  نا�شئا عن خطاأ  ذلك  كان  ما  ت�شرفه متى  اأو حتت 
اجل�شيم اأو خمالفته التعليمات يكون ل�شاحب العمل يف هذه 
احلالة مبوافقة العامل ومبوافقة اجلهة املعنية بالوزارة اإذا 
ال�شامل ومب��ا ال  االأج��ر  ي�شتقطع من  اأن  العامل  يوافق  مل 
يجاوز الربع ما يلزم جلر ال�شرر على النحو الذي تقدره 
الوزارة واإذا مل يتم ال�شلح باملوافقة على ما تقرره الوزارة 
اأن  يجوز  االأح���وال  جميع  ويف  الق�شاء..  اإىل  ال��ن��زاع  يحال 
يتي�شر  مل  اإذا  اخل��دم��ة  نهاية  مكافاأة  م��ن  اال�شتقطاع  يتم 
اال�شتقطاع من االأجر ل�شداد املبالغ الثابت ا�شتحقاقها على 

العامل.
و يف �شاأن تنظيم العمل .. ت�شمنت املادة - 12 - اأن للعامل 
مل��ا حتدده  وفقا  �شامل  ب��اأج��ر  اأ�شبوعية  راح��ة  ي��وم  احل��ق يف 
يوم  يف  ت�شغيله  وي��ج��وز  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة 
ل��ه احل��ق يف يوم  راح��ت��ه االأ�شبوعية ويف ه��ذه احل��ال��ة يكون 
راحة بديل اأو مينح بدال نقديا عنه مبا يعادل االأجر ال�شامل 
لذلك اليوم وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون اأوقات 
للعامل عن  اليومية  الراحة  تقل  والراحة بحيث ال  العمل 
االأقل  على  منها  تكون  اأن  على  يوميا  �شاعة  ع�شرة  اثنتي 

ثماين �شاعات متوا�شلة.
13 - من  امل���ادة -  اأو���ش��ح��ت   .. االإج����ازات  ب���  و فيما يتعلق 
مل���دة ثالثني  ���ش��ن��وي��ة  اإج�����ازة  ي�شتحق  ال��ع��ام��ل  اأن  ال��ق��ان��ون 
بها  القيام  قبل  االأج���ر  وت��ك��ون مدفوعة  �شنة  ك��ل  ع��ن  يوما 
واإذا كانت مدة اخلدمة اأقل من �شنة واأكرث من �شتة اأ�شهر 
ا�شتحق اإجازة يومني عن كل �شهر ول�شاحب العمل حتديد 
موعد بدء االإجازة ال�شنوية وله عند ال�شرورة جتزئتها اإىل 
ت�شغيل  العمل  ظ��روف  ا�شتدعت  ف��اإذا  االأك��رث  على  فرتتني 
العامل يف اأثناء اإجازته ال�شنوية كلها اأو بع�شها ومل ترحل 
مدة االإجازة التي عمل خاللها اإىل ال�شنة التالية وجب اأن 
يوؤدي اإليه �شاحب العمل اأجره م�شافا اإليه بدل اإجازة عن 
االأ�شا�شي.. ويف جميع االأح��وال ال  اأج��ره  اأي��ام عمله ي�شاوي 
مرة  من  اأكرث  ال�شنوية  اإجازته  اأثناء  العامل  ت�شغيل  يجوز 

واحدة خالل �شنتني متتاليتني.
ال�شنوية  االإج����ازة  م��دة  ي��دخ��ل يف ح�شاب  اأن���ه  على  ن�شت  و 
اأو  اتفاقا  اأو  قانونا  املقررة  العطالت  اأي��ام  للعامل  املمنوحة 
اإذا تداخلت مع هذه االإجازة  اأخ��رى ب�شبب املر�س  اأية مدد 
القانون  ه��ذا  ال�شابعة من  امل��ادة  عليه  ن�شت  ما  مع مراعاة 
جتميع  العمل  عقد  جت��دي��د  ح��ال��ة  يف  للعامل  ي��ج��وز  حيث 
االإجازة امل�شتحقة له عن اأكرث من �شنتني واحل�شول عليها 
جممعة ويتحمل �شاحب العمل كل �شنتني قيمة تذكرة �شفر 
العامل اإىل بلده وعودته منه اأو البدل النقدي امل�شاوي الأجر 
االإجازة امل�شتحقة للعامل عن �شنتني اإ�شافة لقيمة التذكرة 
القيام  بالعمل وعدم  العامل رغبته يف اال�شتمرار  اأب��دى  اإذا 

باالإجازة.
دون  اأح��د طرفيه  ف�شخه من  اأو مت  العمل  انتهى عقد  واإذا 
ا�شتحق  ال�شنوية  اإج��ازت��ه  على  ح�شل  قد  العامل  يكون  اأن 
العامل عنها بدال نقديا م�شاويا الأجره عن عدد اأيام االإجازة 
االإجازة  ا�شتحقاق  بفئته وقت  االأجر  له ويح�شب  امل�شتحقة 
اإال اإذا كان عدم احل�شول على االإجازة راجعا ل�شاحب العمل 

فيح�شب االأجر يف هذه احلالة بفئته وقت �شرفه للعامل .
اأن للعامل  اأو���ش��ح��ت  ال��ق��ان��ون فقد  14 - م��ن  امل���ادة -  اأم���ا 
مل��دة ال تزيد على ثالثني يوما يف  اإج���ازة مر�شية  احل��ق يف 
متى  متقطعة  اأو  مت�شلة  عليها  ويح�شل  التعاقدية  ال�شنة 
ثبتت حاجته اإليها بتقرير طبي �شادر من اجلهة ال�شحية 
املعتمدة ر�شميا يف الدولة وحت�شب على النحو االآتي اخلم�شة 
ع�شر يوما االأوىل باأجر �شامل واخلم�شة ع�شر يوما التالية 

بدون اأجر.
وعن التزامات �شاحب العمل والعامل .. األزمت املادة - 15 - 
�شاحب العمل بااللتزامات الواردة يف عقد العمل وملحقاته 
عليه  املتفق  العمل  اأداء  م�شتلزمات  توفر  اإىل  باالإ�شافة 
وتهيئة مكان الئق ل�شكن العامل وتقدمي احتياجات العامل 
من وجبات الطعام واملالب�س املنا�شبة الأداء العمل طاملا يعمل 
لديه بنظام الدوام الكامل ولي�س بنظام الت�شغيل املوؤقت اإال 
اإذا اأتفق على خالف ذلك اإ�شافة اإىل حتمل تكاليف العالج 
الدولة  به يف  املعمول  ال�شحي  للنظام  للعامل وفقا  الطبي 
ومعاملة العامل معاملة ح�شنة حتفظ له كرامته و�شالمة 
لل�شروط  وفقا  اإال  الغر  ل��دى  العامل  ت�شغيل  وع��دم  بدنه 
وعدم  القانون  لهذا  التنفيذية  بالالئحة  املقررة  واالأو�شاع 
بالعمل  للعامل  اإذا كان مرخ�شا  اإال  اأي عامل لديه  ت�شغيل 

وفقا الأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.
كما األزمت �شاحب العمل بدفع التعوي�س الالزم الناجت عن 
اإ�شابات العمل واالأمرا�س املهنية وفقا جلداول التعوي�شات 
اإذا  اإال  ب��ه  املعمول  العمل  ع��الق��ات  تنظيم  بقانون  امللحقة 
عدم  بجانب  التعوي�س  ه��ذا  ب�شداد  التاأمني  �شركة  قامت 
بر�شاه  اإال  العامل مبهنة تختلف عن طبيعة عمله  ت�شغيل 
وب�شرط اأن تكون من املهن امل�شمولة بهذا القانون و�شمان 
به  اخل��ا���ش��ة  الثبوتية  بوثائقه  االح��ت��ف��اظ  يف  ال��ع��ام��ل  ح��ق 
اأث��ن��اء اخل��دم��ة االأج���ر ال�شامل  وم��ن��ح ورث���ة العامل امل��ت��ويف 
لل�شهر الذي تويف فيه و اأية م�شتحقات اآخرى للعامل واأن ال 
يتقا�شى بنف�شه اأو بو�شيط عنه من العامل اأية مبالغ اأو اأي 
مقابل ما مل يكن من�شو�شا عليه بهذا القانون اأو بالالئحة 
اأو بنموذج العقد املعتمد من الوزارة واأن يخطر  التنفيذية 
ال������وزارة ب����اأي اإخ�����الل م���ن ال��ع��ام��ل مب���ا ت��ف��ر���ش��ه االأنظمة 
القانونية ال�شارية وعلى �شاحب العمل اأن يلتزم مبا تطلبه 

منه الوزارة يف هذه االأحوال .
ال�شخ�س  وه���و   - ال��ع��ام��ل   -  16  - امل����ادة  األ���زم���ت  يف ح��ني 
�شامل  اأج��ر  مقابل  م�شاعدة  خدمة  ي���وؤدي  ال��ذي  الطبيعي 
اإدارة واإ�����ش����راف وت��وج��ي��ه ���ش��اح��ب ال��ع��م��ل -  وذل����ك حت���ت 
العمل  اأداء  اإىل  اإ�شافة  العمل  عقد  يف  ال��واردة  بااللتزامات 
هو  ملا  وطبقا  العمل  �شاحب  واإ���ش��راف  لتوجيه  تبعا  بنف�شه 

واأال  ال��الزم��ة  العناية  ت��اأدي��ت��ه  يف  يبذل  واأن  بالعقد  حم��دد 
ينقطع عن العمل بغر عذر مقبول ومراعاة عادات وتقاليد 
باأوامر �شاحب  العامة وااللتزام  ب��االآداب  املجتمع وااللتزام 
يف  يكن  مل  م��ا  عليه  املتفق  العمل  بتنفيذ  اخلا�شة  العمل 
العام  النظام  اأو  القانون  اأو  العقد  يخالف  ما  االأوام��ر  هذه 
و االآداب العامة اأو ما يعر�شه للخطر اأو امل�شاءلة القانونية 
واملحافظة على ممتلكات �شاحب العمل واأدوات العمل وكل 
العناية  بها  واالعتناء  ت�شرفه  حتت  اأو  عهدته  يف  يكون  ما 
حلفظها  ال�شرورية  االإج����راءات  بجميع  وال��ق��ي��ام  ال��الزم��ة 
اإف�شاء  وع��دم  اخل�شو�شية  اح���رتام  اإىل  اإ�شافة  و�شالمتها 

االأ�شرار التي يطلع عليه بحكم عمله ولو بعد انتهائه .
خارج  العمل  اأدوات  ا�شتخدام  بعدم  اأي�شا  العامل  واأل��زم��ت 
بهذه  واالحتفاظ  العمل  �شاحب  مبوافقة  اإال  العمل  مكان 
االأدوات يف االأماكن املخ�ش�شة لها و تقدمي العون وامل�شاعدة 
ال��الزم��ة يف ح���االت ال���ك���وارث واالأخ���ط���ار ال��ت��ي ت��ه��دد مكان 
العمل اأو �شالمة املوجودين فيه واأال يعمل حتت اأية �شورة 
الوزارة  اإال مبوجب ت�شريح عمل �شادر له من  من ال�شور 
ال��وزارة يف حال  اأن يخطر  و  الت�شريح  ووفقا ل�شروط هذا 
فرتة  خ��الل  العمل  ت�شريح  يف  امل��دون  اإقامته  حمل  تغير 
زمنية ال تتعدى �شبعة اأيام من تاريخ التغير ون�شت املادة 
- 17 - على �شرورة اأن يبلغ �شاحب العمل ال��وزارة خالل 
خم�شة اأيام من تغيب العامل عن العمل دون �شبب م�شروع 
.. كما يجب على العامل اإبالغ الوزارة خالل - 48 - �شاعة 

من تركه للعمل دون علم �شاحب العمل .
و ن�شت املادة - 18 - على اأن يلتزم �شاحب العمل والعامل 
واأ�شاليب  املعتمدة  املهنية  وال�شالمة  ال�شحة  با�شرتاطات 
التنفيذية  الالئحة  عليه  تن�س  ملا  وفقا  ال�شحية  الوقاية 

لهذا القانون واأية ت�شريعات اأخرى �شارية بالدولة .
القانون  م��ن   -  19  - امل���ادة  يف   .. التفتي�س  يخ�س  فيما  و 
الق�شائي  ال�شبط  م��اأم��وري  م��ن  يتوىل  م��ن  ال��وزي��ر  يحدد 
اأح��ك��ام ه��ذا القانون  ب��امل��ه��ام االآت��ي��ة م��راق��ب��ة تنفيذ  ال��ق��ي��ام 
ال�شادرة تنفيذا له و�شبط كل ما يقع  واللوائح والقرارات 
باملخالفة الأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�شادرة 
تنفيذا له والتفتي�س على مكاتب اال�شتقدام والتفتي�س على 
اأماكن عمل واإقامة العمال مع مراعاة اأحكام املادة - 20 - 

من هذا القانون.
و تن�س امل��ادة - 20 - على اأن��ه - مع مراعاة اأحكام امل��ادة - 
القانون - ال يجوز للمفت�شني دخول اأماكن  19 - من هذا 
النيابة  اإذن  اأو  اأ�شحابها  من  ب��اإذن  اإال  العمال  واإقامة  عمل 
العامة وذلك يف احلالتني التاليتني االأوىل وجود �شكوى من 
العامل اأو من �شاحب العمل والثانية وجود دالئل معقولة 
على وقوع خمالفات الأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات 

ال�شادرة تنفيذا له.
و ب�شاأن ت�شوية املنازعات .. اأو�شحت املادة - 21 - اأنه اإذا وقع 
نزاع بني طريف العقد وف�شال يف ت�شويته وديا وجب عليهما 
ت��راه منا�شبا  ما  باتخاذ  ال���وزارة  وتقوم  ال���وزارة  اإىل  اإحالته 
لالإجراءات  وف��ق��ا  اأ���ش��ب��وع��ني  خ���الل  ودي���ا  ال���ن���زاع  لت�شوية 
وال  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  يف  عليها  املن�شو�س 
االإجراءات  اإتباع  املخت�شة قبل  املحكمة  اأمام  الدعوى  تقبل 

املن�شو�س عليها يف هذا القانون والئحته التنفيذية.
و عن انتهاء العقد ن�شت املادة - 22 - على اأن ينتهي عقد 
العمل يف اإحدى احلاالت االآتية .. انتهاء مدته ما مل يجدد 
والقرارات  التنفيذية  والئحته  القانون  ه��ذا  الأح��ك��ام  وفقا 
اإ�شابته  اأو  العامل  وفاة  اأو  ال�شاأن  ال�شادرة يف هذا  الوزارية 
ن�شبته  وحت���دد  العجز  ويثبت  وب�شببه  العمل  اأث��ن��اء  بعجز 
العمل  �شاحب  ويتحمل  خمت�شة  طبية  جلنة  من  بتقرير 
اإىل  العاجز  العامل  اأو  املتويف  العامل  اإع��ادة جثمان  تكاليف 
اإىل  العقد  ي�شتمر  اأن  ويجوز  العمل  �شاحب  وف��اة  اأو  بلده 
اأو  جناية  يف  العامل  اأواإدان���ة  ال���وزارة  مبوافقة  مدته  نهاية 

احلكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يف جناية اأو يف جنحة.
كما ينتهي العقد يف حالة اتفاق الطرفني على اإنهاء العقد 
التي  ال��وزي��ر احل���االت  وي��ح��دد  ال�شتني  �شن  العامل  اأوب��ل��وغ 
يجوز فيها مد اخلدمة ملا بعد هذا ال�شن اأوا�شتنفاد االإجازة 
املر�شية اأوعدم اللياقة ال�شحية للعمل اأوانقطاع العامل عن 
العمل بدون عذر مقبول خالل ال�شنة التعاقدية ملدة ع�شرة 
اإخالل  اأوثبوت  يوما متقطعة  اأو خم�شة ع�شر  اأي��ام مت�شلة 
اأحد طريف العقد بااللتزامات املقررة عليه قانونا اأو اتفاقا 
وتطبق يف ه��ذه احل��ال��ة اأح��ك��ام امل���ادة 23 م��ن ه��ذا القانون 
العامل  م�شتحقات  جميع  اأداء  العمل  �شاحب  على  ويجب 

املالية خالل ع�شرة اأيام من تاريخ انتهاء العقد.
اأن��ه الأي من ط��ريف عقد العمل  23 - على  و ن�شت امل��ادة - 
بالتزاماته  االآخ��ر  الطرف  اأخل  اإذا  املنفردة  ب��االإرادة  ف�شخه 
املن�شو�س عليها يف املادتني 15 - و  16 - من هذا القانون 
ول�شاحب العمل وللعامل ف�شخ العقد فاإذا كان ف�شخ العقد 
فيلتزم  للعامل  يعود  ال  وب�شبب  العمل  �شاحب  ط��رف  من 
بلده  اإىل  العامل  �شفر لعودة  العمل بتوفر تذكرة  �شاحب 
واأية  �شهر  ملدة  ال�شامل  االأجر  يعادل  تعوي�س  اإ�شافة لدفع 
واأي���ة  ال��ع��م��ل  ���ش��اح��ب  ذم���ة  ل��ل��ع��ام��ل يف  اأخ����رى  م�شتحقات 

تعوي�شات اأخرى قد حتكم بها املحكمة .
و اإذا كان ف�شخ العقد من طرف العامل وب�شبب يرجع اإليه 
بعد فرتة التجربة حتمل العامل م�شاريف عودته اإىل بلده 
اإ�شافة لدفع تعوي�س ل�شاحب العمل يعادل االأجر ال�شامل 
ذمة  يف  العمل  ل�شاحب  اأخ���رى  م�شتحقات  واأي���ة  �شهر  مل��دة 
ويف  املحكمة  بها  حتكم  ق��د  اأخ���رى  تعوي�شات  واأي���ة  العامل 
جميع اأحوال انتهاء عالقة العمل تكون للوزارة ال�شالحية 
طبقا  منحه  ع��دم  اأو  ج��دي��دا  عمل  ت�شريح  العامل  منح  يف 
االأحكام  ال�����ش��اأن ومب��راع��اة  ه��ذا  ت��ق��رره��ا يف  ال��ت��ي  للقواعد 

النافذة يف الدولة .
ون�شت املادة - 24 - على اأنه يكون جلميع املبالغ امل�شتحقة 
للعامل اأو لورثته مبقت�شى اأحكام هذا القانون امتياز على 

وت�شتوفى  وعقار  منقول  من  العمل  �شاحب  اأم���وال  جميع 
والنفقة  ال��ع��ام��ة  للخزانة  امل�شتحقة  امل��ب��ال��غ  بعد  مبا�شرة 

ال�شرعية.
اأم��ا امل��ادة - 25 - فقد ن�شت على اأن��ه يف كل ح��االت انتهاء 
عالقة العمل ال يكون �شاحب العمل ملزما مب�شاريف عودة 
النحو  على  اآخ��ر  بعمل  العامل  التحق  اإذا  بلده  اإىل  العامل 

املبني بالالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ب�شاأن مكافاأة نهاية اخلدمة اأو�شحت املادة - 26 - اأن العامل 
الذي اأكمل �شنة اأو اأكرث يف اخلدمة امل�شتمرة ي�شتحق مكافاأة 
نهاية اخلدمة عند انتهاء خدمته وال تدخل اأيام االنقطاع 
عن العمل بدون اأجر يف ح�شاب مدة اخلدمة وحت�شب املكافاأة 
ت�شلم  اأن  ال�شنة على  اأربعة ع�شر يوما عن  اأجر  اأ�شا�س  على 
انتهاء  عند  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  من  م�شتحقاته  للعامل 

العقد ويتجدد ح�شاب املكافاأة بتجديد العقد.
كما ي�شتحق العامل مكافاأة عن ك�شور ال�شنة االأخرة بن�شبة 
ما ق�شاه منها يف العمل ب�شرط اأن يكون قد اأكمل �شنة من 

اخلدمة امل�شتمرة.
ويف املادة - 27 - يحرم العامل من مكافاأة نهاية اخلدمة اإذا 
اأو اإذا  انتهى عقد العمل لالنقطاع غر امل�شروع عن العمل 

مت ف�شخ العقد من قبل العامل بدون �شبب م�شروع .
اأن كل عامل يحب�س احتياطيا  28 - على   - امل��ادة  و ن�شت 
كانت  واإذا  ال�شامل ط��وال مدة احلب�س  اأج��ره  يوقف �شرف 
الدعوى اجلنائية مرفوعة بناء على بالغ من �شاحب العمل 
براءة  نهائي  حكم  �شدر  اأو  احلفظ  اإىل  التحقيق  وانتهى 
العامل �شرف له اأجره ال�شامل عن مدة احلب�س ويف حالة 
الدعوى اجلنائية  واإذا كانت  االأج��ر  االإدان��ة يحرم من هذا 
مرفوعة بناء على بالغ من غر �شاحب العمل ومتت اإدانة 
اإذا  اأم��ا  ال�شامل  اأج��ره  العامل فال ي�شرف ما مت وقفه من 

حفظ التحقيق اأو متت براءته فيلزم املبلغ بدفع االأجر.
اأن��ه مع   -  29  - امل���ادة  اأو�شحت  العقوبات  ب���  يتعلق  فيما  و 
اآخر  اأي قانون  اأ�شد ين�س عليها  باأية عقوبة  عدم االإخ��الل 
التي  وبالغرامة  اأ�شهر  �شتة  باحلب�س مدة ال جت��اوز  يعاقب 
األ��ف درهم  اآالف دره��م وال جت��اوز مائة  ع��ن ع�شرة  ال تقل 
اأحد  منع  اأو  كل من عرقل   .. العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو 
املوظفني املكلفني بتطبيق اأحكام هذا القانون اأو اللوائح اأو 
القرارات ال�شادرة تنفيذا له من اأداء عمله اأو �شرع يف ذلك 
وكل موظف مكلف بتنفيذ اأحكام هذا القانون اأف�شى �شرا من 
االأ�شرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد 
ترك العمل وكل من �شهل للعامل ترك العمل اأو اآواه بغر�س 
اأن  اأو ت�شغيله بطريقة غر م�شروعة وللمحكمة  ا�شتغالله 

تق�شي باالإبعاد عند االإدانة .
باأية  اأن���ه م��ع ع��دم االإخ���الل  30 - على  امل���ادة -  كما ن�شت 
ك��ل من  ي��ع��اق��ب  اآخ���ر  ق��ان��ون  اأي  اأ���ش��د ين�س عليها  ع��ق��وب��ة 
1 و2 و3   3  - البنود  امل��ادة يف  اأحكام  اأي حكم من  يخالف 
التي ال تقل عن خم�شني  بالغرامة  القانون  و4 - من هذا 
األ��ف دره��م وت�شاعف العقوبة  األ��ف دره��م و ال جت��اوز مائة 
تاريخ  �شنة من  خ��الل  العمل  ه��ذا  العودة الرتكاب  يف حالة 
1 من  البند  املبينة يف  العقوبة  ب��ذات  ويعاقب  عليه  احلكم 
هذه املادة مكتب اال�شتقدام الذي يخالف اأي حكم من اأحكام 

املادة - 4 - من هذا القانون .
وق�شت املادة - 31 - باأنه مع عدم االإخالل باأية عقوبة اأ�شد 
ين�س عليها اأي قانون اآخر يعاقب بالغرامة التي ال جتاوز 
ع�شرة اأالف درهم كل من خالف اأي حكم اآخر من اأحكام هذا 

القانون اأو اللوائح اأو القرارات ال�شادرة تنفيذا له.
اال�شتقدام هو  يكون مكتب  اأن��ه  - على   32  - امل��ادة  ون�شت 
من  ذل��ك  ينال  اأن  دون  امل��وؤق��ت  الت�شغيل  يف  العمل  �شاحب 
من   - اأ�شرته  اأو  الطبيعي  ال�شخ�س  قبل  العامل  التزامات 
اأو  م�شاهرة  اأو  قربى  بعالقة  العمل  �شاحب  بهم  يرتبط 
يتوىل رعايتهم الأي �شبب قانوين اأو اأخالقي - امل�شتفيدين 
القانون  ل��ه��ذا  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  وت��ن��ظ��م  اخل��دم��ة  م��ن 

اإجراءات و�شروط الت�شغيل املوؤقت .
ون�شت املادة - 33 - على اأن اللغة العربية هي لغة العقود 
اللغة العربية يكون  اإىل جانب  اأجنبية  ا�شتخدام لغة  وعند 

الن�س العربي هو املعتمد.
املقامة من  ال��دع��اوى  تعفى  اأن��ه   -  34  - امل���ادة  اأو�شحت  و 
ال��ع��م��ال وف��ق��ا الأح���ك���ام ه���ذا ال��ق��ان��ون م���ن ج��م��ي��ع الر�شوم 
على  نظرها  ويكون  التقا�شي  مراحل  جميع  يف  الق�شائية 

وجه اال�شتعجال.
جمال  يف  العاملة  املكاتب  طالبت  فقد   -  35  - امل���ادة  اأم���ا 
اال�شتقدام اأو الت�شغيل املوؤقت للعمال بت�شوية اأو�شاعها وفقا 
الأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذا له 

خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وت�شمنت املادة 36 - اأنه مع مراعاة ما ن�شت عليه املادة - 
القانون حتدد بقرار من جمل�س الوزراء  هذا  من   - ج   -  5

الر�شوم امل�شتحقة على تنفيذ اأحكام هذا القانون.
اتفاق  اأو  �شرط يف عقد  ك��ل  باطال  يقع   -  37  - امل���ادة  ويف 
يخالف اأحكام هذا القانون ولو كان �شابقا على نفاذه ما مل 

يكن اأكرث فائدة للعامل.
ون�شت املادة - 38 - على اأن حماكم الدولة تخت�س بالنظر 
اأحكام هذا  يف املنازعات والدعاوى املرفوعة ب�شبب خمالفة 
القانون اأو اللوائح اأو القرارات ال�شادرة تنفيذا له والعقود 
التي ينظمها .. فيما ن�شت املادة - 39 - على اأن يلغى كل 

حكم يخالف اأو يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.
اأو من  ال���وزراء  اأن ي�شدر جمل�س   - 40 امل��ادة -  و ت�شمنت 
لتنفيذ  ال��الزم��ة  وال���ق���رارات  التنفيذية  الالئحة  يفو�شه 
اأحكام هذا القانون خالل مدة ال جتاوز �شتة اأ�شهر من تاريخ 
نفاذه ويظل العمل م�شتمرا بالقواعد ال�شارية وقت اإ�شدار 

هذا القانون حلني اإقرار اللوائح والقرارات اجلديدة .
ون�شت املادة - 41 - على اأن ين�شر هذا القانون يف اجلريدة 

الر�شمية ويعمل به بعد �شهرين من تاريخ ن�شره.
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اأخبـار الإمـارات
انطلق فعاليات يوم التوظيف لطلبة كليات التقنية العليا

•• اأبوظبي-وام: 

انطلقت يف كليات التقنية العليا بكافة فروعها ال� 17  على م�شتوى الدولة 
املعتمدة  اجلديدة  االآلية  وف��ق  تنفيذها  يتم  والتي  التوظيف  ي��وم  فعاليات 
واملطبقة يف الكليات والقائمة على تخ�شي�س يوم لكل موؤ�ش�شة عمل اأو قطاع 
وما  التوظيف  م��ن  الحتياجاتها  وفقا  امل�شتهدفني  الطلبة  للقاء  �شناعي 

يتوفر لديها من فر�س الرعاية والتدريب.
التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�شام�شي  عبداللطيف  الدكتور  �شعادة  واأك��د 
العليا اأن الكليات لديها هدف ا�شرتاتيجي وفق روؤيتها اجلديدة اجليل الثاين 
%100 للخريجني بحلول العام  حيث ت�شعى للو�شول اىل ن�شبة توظيف 
عالقات  توطيد  يتطلب  الهدف  هذا  حتقيق  تعزيز  اأن  اإىل  واأ�شار   .2021
تعريفهم  ي�شمن  مب��ا  وال�شناعة  العمل  قطاعات  م��ع  وال�����ش��راك��ة  ال��ت��ع��اون 

التعليم  واقع  واملهنية واطالعهم على  العلمية  الطلبة وخراتهم  مبهارات 
ت�شل  والتي  املطروحة  التخ�ش�شات  وطبيعة  الكليات  يف  املتميز  التطبيقي 
لنحو 100 تخ�ش�س متما�شية مع متطلبات �شوق العمل. واأ�شاف اأن االآلية 
اجلديدة املطبقة اليوم يف فعاليات يوم التوظيف �شاهمت يف تنظيم وتفعيل 
دور الكليات وتوفر اأف�شل فر�س التوظيف والتدريب والرعاية للطلبة من 
والتدريبية  الوظيفية  الفر�س  ملعرفة  املوؤ�ش�شات  امل�شبق مع  التن�شيق  خالل 
اأو  الدرا�شية  مقاعد  على  وه��م  الطلبة  ل�شالح  ا�شتثمارها  وكيفية  لديها 
اأب��واب التخرج مما يدعم التوظيف املبكر للطالب وربطه اأكرث بواقع  على 
�شوق العمل اليوم واحتياجاته امل�شتقبلية. وثمن ال�شام�شي تعاون موؤ�ش�شات 
العمل املختلفة وحر�شها على امل�شاركة يف يوم التوظيف اخلا�س يف الكليات 
الوطنية  الكفاءات  اإع��داد  يف  املجتمعية  وامل�شوؤولية  ال�شراكة  على  يوؤكد  مبا 
وا�شتقطابهم يف اأف�شل الفر�س الوظيفية مبا يدعم التوطني يف القطاعني 

لل�شوؤون  التنفيذي  العميد  امل��ال  اأحمد  اأو���ش��ح  جانبه  من  واخل��ا���س.  العام 
منذ  ب��داأت    17 ال�  بفروعها  الكليات  اأن  العليا  التقنية  كليات  الطالبية يف 
اإقامة فعاليات يوم التوظيف والذي ي�شتقطب يف  الف�شل الدرا�شي احلايل 
كل مرة اإحدى جهات العمل بحيث تقوم كل كلية با�شتقطاب جهتي عمل على 
االأقل خالل االأ�شبوع الواحد مبا يعني اأن الكلية الواحدة على مدار كل ف�شل 
درا�شي ميكنها ا�شتقطاب ما يقارب من 32 موؤ�ش�شة اأو جهة عمل. واأو�شح اأن 
هذه االآلية املعتمدة يف الكليات اليوم متثل خطوة تطويرية لفكرة معار�س 
التوظيف مبا ي�شمن حتقيق االأهداف املرجوة منها واملتمثلة يف دعم توظيف 
واأ�شاف  الوظيفية.  ومهاراتهم  لتخ�ش�شاتهم  وفقا  الطلبة  من  عدد  اأك��ر 
املال اأن كل كلية تقوم من خالل الق�شم اخلا�س بالتوظيف لديها بالتن�شيق 
يتم  بحيث  التوظيف  يوم  يف  بامل�شاركة  ترغب  التي  العمل  جهة  مع  امل�شبق 
موافاة الكلية بالفر�س الوظيفية والتدريبية وفر�س الرعاية املتوفرة لدى 

املوؤ�ش�شة ومتطلبات كل منها وبناء عليه يتم حتديد الطلبة الذين ميكنهم 
ويتم  الدرا�شية  وال�شنة  التخ�ش�س  حيث  من  الفر�س  تلك  من  اال�شتفادة 
خماطبة الطلبة عر املر�شد املهني الإر�شال ال�شرة الذاتية اخلا�شة بهم مبا 
ميكنهم من عمل مقابالت مع ممثلي جهة العمل يف يوم التوظيف. وذكر 
اأن يوم التوظيف يت�شمن فعاليات عديدة للموؤ�ش�شة امل�شاركة تت�شمن  املال 
يقدمها  عمل  ور���س  وكذلك  ن�شاطها  وطبيعة  املوؤ�ش�شة  ح��ول  تعريفيا  لقاء 
فيها  للتوظيف  ت�شعى  التي  والتخ�ش�شات  الوظائف  حول  املوؤ�ش�شة  ممثلو 
اأن  اىل  م�شرا  معهم  املفتوحة  واملناق�شات  الطلبة  مقابالت  اىل  باالإ�شافة 
امل�شاركة  املوؤ�ش�شات  التوظيف مع  يوم  فعاليات  نتائج  تقوم مبتابعة  الكليات 
فر�س  اأو  والتدريبية  الوظيفية  الفر�س  على  الطلبة  ح�شول  من  للتاأكد 
الرعاية التي مت طرحها مما يعزز تكوين قاعدة بيانات فعلية حول النجاح 

على م�شتوى توظيف اخلريجني.

عمار النعيمي يوجه بتن�سيق اجلهود بني اجلهات اخلريية بعجمان ومواءمتها مع التوجهات الحتادية

را�سد النعيمي: الإمارات من اأكرث دول العامل تقدما وازدهارا 

برنامج الدكتوراه الفل�سفة يف القانون 

جامعة عجمان تطلق اأول برنامج دكتوراه على م�ستوى الإمارة

•• عجمان-وام:

بن حميد  ال�شيخ عمار  �شمو  وجه 
رئي�س  النعيمي ويل عهد عجمان 
املجل�س التنفيذي ب�شرورة تن�شيق 
اخلرية  اجل���ه���ات  ب���ني  اجل���ه���ود 
اإم������ارة ع��ج��م��ان وال��ع��م��ل على  يف 
م���واءم���ة ال��ت��وج��ه��ات اخل��ري��ة يف 
االحتادية  التوجهات  مع  االإم���ارة 
ورب��������ط االأن���������ش����ط����ة وامل������ب������ادرات 
اخل���ري���ة امل��ح��ل��ي��ة م���ع اأول����وي����ات 
من  احلكومية  واأجندتها  ال��دول��ة 

خالل العمل امل�شرتك.
واأك����د ���ش��م��وه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة العمل 
ان���ه لي�س  اإىل  م�����ش��را  اخل����ري.. 
االإم���ارات وهي  بجديد على دول��ة 
واأنها  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  ال�����ش��ب��اق��ة 
االأي������ادي  ذات  امل���ع���ط���اءة  ال����دول����ة 
والعون  باخلر  املمتدة  البي�شاء 
جل���م���ي���ع امل���ح���ت���اج���ني ب��������دءا من 
ال�����ش��ع��ي��د امل���ح���ل���ي وو�����ش����وال اإىل 

ال�شعيد العاملي.
ت���روؤ����س �شموه  ج����اء ذل����ك خ����الل 

طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه موؤكدا �شموه اأنها مبادرة 
م�شمونها  يف  وك���ب���رة  ع��ظ��ي��م��ة 
القائد  تهدف للتعريف بدور هذا 
االإم���ارات وو�شع  دول��ة  تاأ�شي�س  يف 
احلديثة  نه�شتها  اأ�ش�س  وتر�شيخ 
واإجنازاتها على امل�شتويات املحلية 

كانت او االإقليمية والعاملية.
ال�شيخ  له  املغفور  اإن  �شموه  وق��ال 
مبادئ  ح��ي��ات��ه  خ���الل  زاي���د ج�شد 
ال�����ش��ل��ب الذي  ت����زال االأ���ش��ا���س  ال 
يِكنه  وم��ا  االإم����ارات  عليه  نه�شت 
له �شعبه من حب ووالء ومن هنا 
ومبادئه  �شخ�شيته  تخليد  علينا 
وعامليا  واق��ل��ي��م��ي��ا  وق��ي��م��ه حم��ل��ي��ا 
ال�شخ�شيات  اأع���ظ���م  م���ن  ك���واح���د 
القيادية واكرثها اإلهاما يف �شره 

وحكمته وروؤيته.
العمل  تن�شيق  جمل�س  اأن  ي��ذك��ر 
اإن�شاوؤه  مت  واالأوق��������اف  اخل�����ري 
مب��وج��ب م��ر���ش��وم اأم����ري بهدف 
ت�شهيل تبادل املعلومات واخلرات 
ف��ي��م��ا ب����ني اجل����ه����ات ال���ع���ام���ل���ة يف 

م�شتوى  ع���ل���ى  اخل������ري  ال���ع���م���ل 
اأهمية  على  �شموه  موؤكدا  االإم��ارة 
ال��رب��ط االإل��ك��رتوين ب��ني اجلهات 
ال���ع���ام���ل���ة يف االإم��������ارة  اخل����ري����ة 
واإيجاد �شبكة ات�شال موحدة بغية 
ت�شهيل تبادل اخلرات واملعلومات 
االأداء  رفع  اأج��ل  بينها، ومن  فيما 
املوؤ�ش�شي يف قطاع العمل اخلري.
اختيار  االج����ت����م����اع  خ������الل  ومت 
ال�������ش���ي���خ���ة ع�������زة ب����ن����ت ع����ب����داهلل 
امل��ج��ل�����س مدير  ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ش��و 
النعيمي  موؤ�ش�شة حميد بن را�شد 
اخلرية نائبا لرئي�س املجل�س كما 
املقرتحة  امل��وازن��ة  ا�شتعرا�س  مت 

للمجل�س من قبل االأمني العام.
واأك�������د االأع���������ش����اء ع���ل���ى ����ش���رورة 
للجهات  املوؤ�ش�شي  العمل  تنظيم 
والتعاون  اخل���ري���ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ايجاد  على  والعمل  اأ�شمل  ب�شورة 
بينها  فيما  م�شرتكة  م�����ش��روع��ات 
وذات مردود مايل كبر ي�شتغل يف 
تطوير العمل اخلري وزيادة عدد 
اأع��م��ال الر  اأو الإجن����از  جم��االت��ه 

تن�شيق  ملجل�س  االأول  ل��الج��ت��م��اع 
العمل اخلري واالأوق��اف بديوان 
ال�شيخ  االأع�شاء  وح�شره  احلاكم 
النعيمي  ع�����ب�����داهلل  ب�����ن  حم���م���د 
رئي�س جمل�س اأمناء هيئة االأعمال 
اخل����ري����ة وال�������ش���ي���خ���ة ع�����زة بنت 
املجل�س  ع�شوة  النعيمي  ع��ب��داهلل 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي وال�������ش���ي���خ ال���دك���ت���ور 
النعيمي  ع���ل���ي  ب����ن  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
جلمعية  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
عبيد  و�شعادة  اخلرية  االإح�شان 
ال�شوؤون  ه��ي��ئ��ة  م���دي���ر  ال���زع���اب���ي 
عجمان  يف  واالأوق���اف  االإ�شالمية 
النعيمي  اإب��راه��ي��م  �شيف  و���ش��ع��ادة 
االأحمر  ال��ه��الل  هيئة  ف��رع  مدير 
ب���ع���ج���م���ان وال�����دك�����ت�����ور ع����ب����داهلل 
االأن�شاري ومرمي املعمري االأمني 

العام للمجل�س.
ورح������ب ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار بن 
حميد النعيمي باالأع�شاء يف بداية 
املزيد  بذل  على  وحثهم  االجتماع 
م��ن اجل��ه��ود وال��ت��ع��اون م��ع جميع 
اجلهات اخلرية لالرتقاء بثقافة 

واالإح�شان يف االإمارة وخارجها.
وا����ش���ت���ع���ر����س االأع�����������ش�����اء خ���الل 
العام  التقرير  م��ق��رتح  االج��ت��م��اع 
االإم�����������ارة  اخل���������ري يف  ل���ل���ع���م���ل 
لتطوير  ���ش��ع��ي��ا   2017 ل����ع����ام 
ال��ع��م��ل واالرت����ق����اء ب���ه م���ن خالل 
بيانات  وتوفر  امل�شرتكة  اجلهود 
لدعم  ����ش���روري���ة  واإح�������ش���ائ���ي���ات 
العمل اخلري يف االإمارة. وناق�س 
ا�شتحداث  �����ش����رورة  االج����ت����م����اع 
الئ���ح���ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م �شر 
تكوين  واق����رتاح  باملجل�س  العمل 
عام  مببادرات  تعنى  فرعية  جلان 
وفعاليات  اأن�����ش��ط��ة  ل��درا���ش��ة  زاي���د 
الفرتة  يف  اخل���ري���ة  اجل��م��ع��ي��ات 
القادمة لهذه املبادرة وذلك نظرا 
رئي�س  �شمو  اأ�شاد  حيث  الأهميتها 
املجل�س مببادرة عام زايد واعتماد 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل ع��ام 2018 ع��ام زاي��د ليكون 
لالحتفاء  ت��ق��ام  وط��ن��ي��ة  منا�شبة 
املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ  بالقائد 

•• عجمان-وام: 

ب����ن حميد  ال�������ش���ي���خ را�����ش����د  اأك������د 
البلدية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
دول���ة  اأن  ب��ع��ج��م��ان  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
االإمارات العربية املتحدة ا�شبحت 
تقدماً  ال����ع����امل  دول  اأك������رث  م����ن 
وازده�����������اراً يف خم��ت��ل��ف جم����االت 
احلياة وتتبواأ اأعلى املراكز وهي يف 
والف�شل  املتقدمة  ال��دول  م�شاف 
اأف�شل  ي��ع��ود ال���ش��ت��خ��دام  يف ذل���ك 
قدماً  وال�شر  احلديثة  التقنيات 
الذي  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  درب  يف 

يدفع بعجلة التنمية والرقي.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارت��ه امليدانية 
رافقه  وال����ت����ي   SAP ل�������ش���رك���ة 
حممد  عبدالرحمن  �شعادة  فيها 
ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر ع�����ام ال����دائ����رة 

املتعامل.
البلدية  دائ�������رة  رئ���ي�������س  وت���ف���ق���د 
غرفة  ب���ع���ج���م���ان  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
ال�شركة  يف  ال��ذك��ي��ة  االج��ت��م��اع��ات 
وال���ت���ي ت��وف��ر م��ع��ل��وم��ات حلظية 
عن حالة ال�شركة وم�شاريعها مبا 
يتيح للم�شوؤولني و�شانعي القرار 
وفورية  ���ش��ري��ع��ة  ق������رارات  ات���خ���اذ 
ب�شكل  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  اع���ت���م���اداً 
مبا  اآن  ب�شكل  وحتليلها  م��ب��ا���ش��ر 
ي�شرع من وترة العمل االإيجابي 
النتائج  اأف�����ش��ل  حتقيق  وي�شمن 
را�شد  ال�����ش��ي��خ  واأ�����ش����اد  امل����رج����وة. 
ت�شميم  مبختر  ال���زي���ارة  خ���الل 
يعتمد  وال��ذي  ال�شركة  االأفكار يف 
الفريدة  االأف����ك����ار  ت�����ش��خ��ر  ع��ل��ى 
التحديات  ل��ك��اف��ة  ح��ل��ول  الإي��ج��اد 
مبتكرة  حلول  اإيجاد  ي�شمن  مبا 

من  ال��ع��دي��د  اج��ت��ي��از  وا�شتطاعت 
امل����راح����ل وجم���اب���ه���ة ال��ك��ث��ر من 
واقعاً  التحول  لي�شبح  التحديات 
يلم�س اأثره اجلميع حيث اأ�شهم يف 
توفر الكثر من الوقت واجلهد 
جتربة  حت�������ش���ني  ع����ل����ى  ف���������ش����اًل 
ر�شاهم  موؤ�شر  ورف���ع  املتعاملني 
تقدمها  ال����ت����ي  اخل�����دم�����ات  ع�����ن 
ال�شعادة  لر�شم  باالإ�شافة  الدائرة 
ع��ل��ى وج��وه��ه��م و���ش��م��ان ر�شاهم 

املطلق.
ال��دائ��رة تطمح لتحقيق  اأن  وب��ني 
ال���ت���ح���ول  االأف�����������ش�����ل يف جم�������ال 
دائم  ب�شكل  تعمل  لذلك  الرقمي 
االأف����ك����ار  حت����وي����ل  ع���ل���ى  ودوؤوب 
ال��ن��رة يف ك��اف��ة جم���االت احلياة 
ف�������ش���اًل على  ل�����واق�����ع م���ل���م���و����س 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ا���ش��ت��ق��ط��اب 

وامل�����دي�����رون ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون وع���دد 
وامل�شوؤولني  االإدارات  مديري  من 

بالدائرة.
تدعم  البلدية  دائ���رة  اأن  واأو���ش��ح 
كافة ال�شركات التي تعنى بالتحول 
ال��رق��م��ي وت�����ش��ع��ى ل��ت��اأط��ر اأوج���ه 
التعاون املتبادل وتاأ�شيل التن�شيق 
م�شلحة  يف  ي�شب  مب��ا  امل�����ش��رتك 
القيادات  اأن  م��و���ش��ح��ا  اجل��م��ي��ع، 
ارت������اأت تنظيم  ب���ال���دائ���رة  ال��ع��ل��ي��ا 
ال��ه��ادف��ة لالطالع  ال���زي���ارة  ه���ذه 
امل��م��ار���ش��ات اخلا�شة  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى 
با�شتخدام التحول الرقمي والتي 
اأبرز  تعد  التي  ال�شركة  تنتهجها 
واأه����م ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة يف هذا 

املجال.
واأف���اد ب��اأن ال��دائ��رة قطعت �شوطاً 
الرقمي  التحول  جم��ال  يف  كبرا 

وتبادل اخلرات مع كافة اجلهات 
امل��ع��ن��ي��ة ب���ه���ذا امل���ج���ال واالط�����الع 
والنماذج  امل�شرقة  التجارب  على 
العمل  �شر  حت�شن  التي  امل�شرفة 

وتطوره ب�شكل اإيجابي.
النعيمي  را����ش���د  ال�����ش��ي��خ  واط���ل���ع 
واحل�������ش���ور خ����الل ال����زي����ارة على 
تتبعها  التي  واملنهجيات  الو�شائل 
امل�����دن  الإدارة   SAP �����ش����رك����ة 
من  ال���ط���رق  الإدارة  ب���االإ����ش���اف���ة 
املتطورة  التحكم  اأن��ظ��م��ة  خ���الل 
ال���ق���ائ���م���ون على  ..وا����ش���ت���ع���ر����س 
النفايات  اإدارة  ك��ي��ف��ي��ة  ال�����ش��رك��ة 
واأف�شل الو�شائل املتبعة لت�شريف 
العر�س  ..وت��خ��ل��ل  االأم��ط��ار  مياه 
مناق�شة فعالة بني الطرفني حول 
باتباع  الذكية  اخل��دم��ات  تطوير 
اأف�شل املمار�شات مبا ي�شمن ر�شا 

•• عجمان ـ الفجر 

ال�شغر،  ك�����رمي  ال���دك���ت���ور  اأع����ل����ن 
اجلامعة  اأن  عجمان،  جامعة  مدير 
هيئة  م��ن  املوافقة  على  ح�شلت  ق��د 
االعتماد االأكادميي يف وزارة الرتبية 
الدكتوراه  برنامج  لطرح  والتعليم 
كلية  �شمن  القانون  يف  الفل�شفة  يف 
اأول  ل��ي��ك��ون  ال��ق��ان��ون يف اجل��ام��ع��ة، 
اإمارة  دكتوراه على م�شتوى  برنامج 

عجمان.
امل��وؤمت��ر ال�شحفي  ج���اء ه���ذا خ���الل 
اليوم يف جامعة عجمان  ال��ذي عقد 
ونوابه  اجل��ام��ع��ة  م���دي���ر  وح�����ش��ره 
وع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ال��ق��ان��ون وع����دد من 
امل�شوؤولني يف اجلامعة، باالإ�شافة اإىل 
عدد من ممثلي الو�شائل االإعالمية 
امل��خ��ت��ل��ف��ة داخ������ل ال�����دول�����ة. واأ�����ش����ار 
يف  الت�شجيل  اأن  اإىل  ك��رمي  الدكتور 
و�شتبداأ  ق��ري��ب��ا،  ���ش��ي��ب��داأ  ال��رن��ام��ج 
الف�شل  ب���داي���ة  م���ع  ف��ي��ه  ال���درا����ش���ة 
الدرا�شي الثاين من العام االأكادميي 
موؤكدا   .2018-2017 احل���ايل 
باجلودة  �شيتمتع  الرنامج  اأن  على 
جامعة  عليها  ح��ر���ش��ت  ط��امل��ا  ال��ت��ي 
ب���راجم���ه���ا  ع����ج����م����ان يف خم���ت���ل���ف 

وتخ�ش�شاتها.
جامعة  اإن  ك����رمي  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 

موؤ�ش�شاتهم،  وتطوير  والتخطيط، 
ومي��ّك��ن ال��ط��ل��ب��ة امل��ل��ت��ح��ق��ني ب��ه من 
اإجراء البحوث والدرا�شات القانونية 
املعرفة  املتخ�ش�شة على نحو يرثي 

القانونية.
الدكتوراه  ب���رن���ام���ج  اأن  واأ����ش���اف���ت 
�شي�شاهم يف تنمية املجتمع االإماراتي 
جمل�س  دول  جمتمعات  م��ن  وغ��ره 
التعاون اخلليجي، من خالل تهيئة 
كوادر مواطنة موؤهلة تعليميا الأعلى 
درجة يف كافة التخ�ش�شات القانونية 
االأمر  العمل  ���ش��وق  يحتاجها  ال��ت��ي 
ي�����ش��اه��م يف م��وا���ش��ل��ة م�شرة  ال���ذي 

التنمية املجتمعية.
واأ�شارت عميدة كلية القانون اإىل اأن 
العلمية  الكفاءات  ي�شجع  الرنامج 
وتطوير  واالب���ت���ك���ار  االإب��������داع  ع��ل��ى 
ملعاجلة  وت��وج��ي��ه��ه  العلمي  ال��ب��ح��ث 
املجتمعات،  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ق�����ش��اي��ا 
االإب����داع  روح  غ��ر���س  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
وال����ت����ط����ور امل����ع����ريف امل�����ش��ت��م��ر لدى 
ال���ق���ان���ون مبا  ال���ط���ال���ب يف جم�����ال 
مي���ّك���ن ال��ط��ال��ب م���ن ب���ل���وغ اأه�����داف 
قيادية  اأدوار  و�شغل  عالية،  مهنية 
الرنامج  ي��وؤه��ل  ك��م��ا  جمتمعه.  يف 
للم�شكالت  للت�شدي  ب��ه  امللتحقني 
من  وميكنهم  القانونية،  والق�شايا 

تطوير مهارات التفكر الناقد.

ع����ل����ى م����واف����ق����ة ه���ي���ئ���ة االع����ت����م����اد 
الدكتوراه  برنامج  االأكادميي لطرح 
يف القانون يعد مثاال حيا وثمرة من 
ثمار التخطيط اال�شرتاتيجي الذي 
وواقع  ا�شرتاتيجي  عمل  اإىل  حت��ّول 

ملمو�س. 
اأن هذا االإجن��از العظيم  اإىل  م�شرا 
م�����ا ك������ان ل��ي��ت��ح��ق��ق ل������وال اجل���ه���ود 
العمل  فريق  بذلها  التي  اجلماعية 
التدري�س  هيئة  اأع�����ش��اء  يف  املتمثل 
ومكتب  ال���ق���ان���ون  ك��ل��ي��ة  وم���وظ���ف���و 

البحوث املوؤ�ش�شية والتخطيط.
ت�شريحه  ك���رمي  ال��دك��ت��ور  واخ��ت��ت��م 
اعتادت  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  اإن  ق��ائ��ال 

عجمان حر�شت منذ ن�شاأتها قبل 29 
املحلي  العمل  �شوق  رف��د  على  عاما 
من  بخريجني  وال��دويل  واالإقليمي 
خمتلف التخ�ش�شات مبا يتواءم مع 
خريجونا  يتمتع  حيث  احتياجاته، 
متميزة  و����ش���م���ع���ة  ع���ال���ي���ة  ب���ك���ف���اءة 
لل�شركات  اأنظار  جعلت منهم حمط 

والهيئات واملوؤ�ش�شات املختلفة.
الدكتوراه  لرنامج  طرحنا  وياأتي   
درا�شة  ب��ع��د  ال���ق���ان���ون  يف  ال��ف��ل�����ش��ف��ة 
العمل  ����ش���وق  م�����ش��ت��ف��ي�����ش��ة حل���اج���ة 
قانونية  وطنية  وكفاءات  ك��وادر  اإىل 
م��وؤه��ل��ة ت��اأه��ي��ال ع��ال��ي��ا.وب��نّي مدير 
اأن ح�شول اجلامعة  جامعة عجمان 

موؤ�ش�شات  اأف�����ش��ل  ���ش��م��ن  ت��ك��ون  اأن 
التعليم العايل على م�شتوى الدولة، 
خطوة  اأول  هو  الدكتوراه  وبرنامج 
يف طريقنا امل�شتقبلي والذي �شي�شهد 
ط��رح ب��رام��ج دك��ت��وراه اأخ���رى �شمن 

كليات اجلامعة .
الدكتورة لطيفة  اأكدت  من جانبها، 
ح��م��ي��د، ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ال���ق���ان���ون اأن 
برنامج الدكتوراه يهدف اإىل تعميق 
بالتخ�ش�شات  ال���ط���ال���ب  م���ع���رف���ة 
ال����ق����ان����ون����ي����ة، وم��������دى ارت���ب���اط���ه���ا 
املجتمع  �����د  ِ وميمُ امل��ج��ت��م��ع،  ب��ق�����ش��اي��ا 
ب��خ��ري��ج��ني م��وؤه��ل��ني ق���ادري���ن على 
التدري�س  يف  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م  حت��م��ل 

االأوقاف العاملة يف االإمارة اإ�شافة 
اإىل التن�شيق مع قيادات اجلمعيات 
ب���������ش����اأن و�����ش����ع خطة  اخل�����ري�����ة 
االإم������ارة ف�شال  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
والبحوث  الدرا�شات  ت�شجيع  عن 
عن اأو�شاع الفئات املحتاجة للعون 
االإن�����ش��اين وت��وف��ر ق��اع��دة بيانات 
مركزية اإىل جانب و�شع �شيا�شات 
لتنظيم  فعالة  حملية  وت�شريعات 

مزاولة العمل اخلري.

االإمارة  العمل اخل��ري يف  جم��ال 
اجلمعيات  ج�����ه�����ود  ول����ت����وح����ي����د 
بغية  متكاملة  وب�شورة  اخل��ري��ة 
اأك��ر يف جمال  حتقيق م�شروعات 
اأع���م���ال ال����ر واالإح�������ش���ان مم���ا ال 
ب�شوره  حتقيقه  جمعية  ت�شتطيع 
بخلق  املجل�س  ويخت�س  منفردة. 
امل��زي��د م��ن ق��ن��وات ال��ت��ع��اون املثمر 
وال���ت���وا����ش���ل امل�����ش��ت��م��ر ف��ي��م��ا بني 
و�شناديق  اخل���ري���ة  اجل��م��ع��ي��ات 

ووجه �شمو رئي�س املجل�س يف ختام 
االج��ت��م��اع ب�����ش��رورة ح�����ش��د كافة 
واالإمكانيات  وال��ط��اق��ات  اجل��ه��ود 
خلدمة العمل اخلري يف االإمارة 
وت��ط��وي��ره وال��ن��ه��و���س ب��ه والعمل 
ك���م���ن���ظ���وم���ة واح��������دة م����ن خ���الل 
اخلري  ال��ع��م��ل  تن�شيق  جم��ل�����س 
واالأوقاف متمنيا جلميع االأع�شاء 
العمل  ه��ذا  يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق 

اجلليل.

يف تقدمي اخلدمات.
البلدية  دائ��������رة  رئ���ي�������س  وث����م����ن 
نهاية  يف  ب��ع��ج��م��ان  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
 SAP �����ش����رك����ة  دور  ال�������زي�������ارة 
الرائدة يف جمال التحول الرقمي 

اإىل  م�����ش��راً  للجميع،  وم��الئ��م��ة 
واملنهجيات  امل��م��ار���ش��ات  ه���ذه  اأن 
اال�شتفادة  ي��ج��ب  م��ث��ل��ى  و���ش��ائ��ل 
حلول  اإيجاد  يف  وت�شخرها  منها 
مبتكرة للتحديات وطرق اإبداعية 

ال�شناعات  العديد من  وتقدميها 
����ش���رورة توثيق  امل��م��ي��زة، م���وؤك���داً 
الطرفني  ب���ني  ال��ت��ع��اون  اأوا����ش���ر 
ل��ت��ب��ادل اخل����رات وال��ت��ج��ارب مبا 

ي�شب يف م�شلحة اجلميع.

املوارد الب�سرية بعجمان توا�سل برنامج الدبلوم املهني يف امل�سرعات احلكومية
•• عجمان ـ الفجر

لتنمية  امل��رك��زي��ة  االإدارة  ن��ظ��م��ت 
اأم�س  ب��ع��ج��م��ان  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد 
برنامج  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة  ال�����وح�����دة 
الدبلوم املهني امل�شرعات احلكومية 
امل�شتقبل  و���ش��ن��اع��ة  ت�����ش��م��ي��م  يف 
مب�شاركة و ح�شور ممثلي اجلهات 

احلكومية يف اإمارة عجمان.
و تناولت الوحدة الثانية من دبلوم 
امل�شرعات احلكومية دور املوؤ�ش�شات 
و �شناعة  ا�شت�شراف  احلكومية يف 
تعريفا  وت�������ش���م���ن���ت  امل�������ش���ت���ق���ب���ل 
التخطيط  م���ف���ه���وم  و  ل��ط��ب��ي��ع��ة 
و  بينه  ال��ف��رق  و  بال�شيناريوهات 
ب��ني ال��ت��خ��ط��ي��ط اال���ش��رتات��ي��ج��ي ، 
و ف���وائ���د ا���ش��ت�����ش��راف امل�����ش��ت��ق��ب��ل و 
ع��الق��ت��ه ب���االإب���داع و االب��ت��ك��ار اإىل 
ل�شبل دعم منظومة  �شرحاً  جانب 
اإدارية  ملنظومة  احلكومي  التميز 
متميزة و متفردة توؤدي اإىل ريادة 

اجلهات احلكومية و متيزها.
و اأو�شحت موزة ال�شام�شي- مدير 
والتطوير  ال��ت��ن��م��ي��ة  ق�����ش��م  اأول 
يهدف  ال���دورة  تنظيم  اأن  باالإنابة 
اإىل ب��ن��اء ال���ق���درات امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة يف 

جمال ا�شت�شراف امل�شتقبل و كيفية 
امل�شاهمة  و  �شناعته  يف  ال��ت��اأث��ر 
التوظيف  خ���الل  م��ن  ت�شكيله  يف 
ا�شت�شراف  مل��ن��ه��ج��ي��ات  االأم�����ث�����ل 
الروؤية  حتقيق  كيفية  و  امل�شتقبل 
امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة يف ظ���ل ال��ت��ع��رف على 

املحركات اجلديدة.
املهني  ال��دب��ل��وم  ب��رن��ام��ج  اأن  ي��ذك��ر 
ت�شميم  يف  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ش��رع��ات 
اأطلقته  ق���د  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ���ش��ن��اع��ة  و 
امل����وارد  لتنمية  امل��رك��زي��ة  االإدارة 
اأغ�شط�س  يف  ب��ع��ج��م��ان  ال��ب�����ش��ري��ة 
املا�شي و ي�شتمر اإىل نوفمر املقبل 

املركزية  االإدارة  ح��ر���س  اإط����ار  يف 
على ا�شتثمار راأ�س املال الب�شري يف 
حكومة عجمان من خالل الرامج 
التدريبية و التطويرية وامل�شاهمة 
واأداء  االإن��ت��اج��ي��ة  م�شتوى  رف��ع  يف 
مب�شتوى  االإرت����ق����اء  و  امل��وظ��ف��ني 
اجلهات  يف  امل���ق���دم���ة  اخل�����دم�����ات 
احل��ك��وم��ي��ة، و حت��ق��ي��ق االأه�����داف 
الكوادر  وتاأهيل  بتدريب  امل��رج��وة 
الب�شرية املواطنة، وتطبيق خطط 
تدريب وتطوير فعالة للموظفني 
و ت��اأ���ش��ي�����س ث��ق��اف��ة اال���ش��ت��ث��م��ار يف 
كاأهم  الب�شري  امل��ال  راأ����س  تطوير 
حتقيق  لدعم  ا�شرتاتيجي  توجه 
 2021 خ��ط��ط و روؤي�����ة ع��ج��م��ان 

ومتكني الكفاءات املوؤهلة.
على  ال��دب��ل��وم  ب��رن��ام��ج  يت�شمن  و 
اأرب���������ع وح���������دات و ه�����ي االب���ت���ك���ار 
التغيري يف اخلدمات و املنتجات، 
دور  ح������ول  ال���ث���ان���ي���ة  ال�����وح�����دة  و 
ا�شت�شراف  املوؤ�ش�شات احلكومية يف 
الوحدة  اأم���ا  امل�شتقبل،  �شناعة  و 
مت�شاعفة  املوؤ�ش�شات  عن  الثالثة 
الرابعة  والوحدة  والنتائج،  االأداء 
حول ت�شميم املوؤ�ش�شات و اخلدمات 

و تطويرها.

فقدان جواز �سفرت
�شريفه  امل������دع������و/  ف���ق���د 
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�سارقة ينال الدكتوراة الفخرية من جامعة كاليكوت ويلتقي رئي�س حكومة كريال

نهنئكم  ون��ح��ن  جمتمعاتنا..  م��ن 
ع��ل��ى ج���ه���ودك���م امل��ت��وا���ش��ل��ة على 
ون���ت���م���ن���ى لكم  ال���ت���م���ي���ز  ط����ري����ق 
ا���ش��ت��م��رار ال��ن��ج��اح وال��ت��وف��ي��ق يف 

جميع م�شاعيكم » .
ممتنون  نحن   «  : �شموه  واأ���ش��اف 
اال�شتقبال  دفء  على  ب�شدة  لكم 
�شكرنا  ون���ق���دم  ال�����ش��ي��اف��ة  وك�����رم 

ال�شارقة والبالغ عددهم  اإم��ارة  يف 
149 وتبلغ قيمة مديونياتهم ما 

يقارب 20 مليون درهم.
حاكم  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وق��������ال 
ن��ع��ل��م مدى  ن��ح��ن   «  : ال�������ش���ارق���ة 
تاأثر جامعة كاليكوت التدريجي 
وامل�����ش��ت��م��ر ع��ل��ى جم��ت��م��ع��ات والية 
لدينا  م���ث���ل���ك���م  ون����ح����ن  ك��������راال 

اإمي���ان را���ش��خ ب���اأن ت��وف��ر التعليم 
اجل���ي���د ل�����ش��ب��اب��ن��ا و����ش���اب���ات���ن���ا هو 
االأمد على  ا�شتثمار طويل  اأف�شل 
االإبداعية  واالأف���ك���ار  االإط������الق.. 
جامعاتنا  خريجي  م��ن  واملبتكرة 
مكونات  اأ����ش���ا����س  ه���ي  امل���وه���وب���ني 
االقت�شادية  االأه��������داف  حت��ق��ي��ق 
والتنمية  والثقافية  واالجتماعية 

فيها  اأ���ش��اد  كلمة  ك���راال  ح��ك��وم��ة 
عالقات  توطيد  يف  �شموه  بجهود 
ال����ت����ع����اون امل�������ش���رتك ب����ني اإم������ارة 
ال�������ش���ارق���ة وك������راال وت���ط���رق اإىل 
ال�شرة الذاتية ل�شموه واإجنازاته 
التعليمي والثقايف  امل�شتويني  على 
موؤكدا اأن اختيار جامعة كاليكوت 
ملنح �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
اأم����ر غاية  ال���دك���ت���وراه ال��ف��خ��ري��ة 
ل�شخ�س  الأن���ه���ا مت��ن��ح  ب��االأه��م��ي��ة 

ي�شتحقها وبجدارة.
�شباح  ال���ت���ق���ى  ق����د  ����ش���م���وه  ك������ان 
ال��ي��وم وق��ب��ل ال��ت��وج��ه حل��ف��ل منح 
�شري  معايل  الفخرية  الدكتوراة 
حكومة  رئي�س  فيجايان  بيناراي 
دعوة  بناء على  ال��والي��ة يف منزله 
ق��دم��ه��ا م��ع��ال��ي��ه ل�����ش��م��وه يف وقت 
تبادل  اللقاء  خ��الل  ج��رى  �شابق. 
االهتمام  ذات  ال��ودي��ة  االأح���ادي���ث 
امل�شرتك وناق�شا عددا من الق�شايا 
تطوير  م�شلحة  يف  ت�����ش��ب  ال��ت��ي 

جماالت التعاون بني البلدين.
ال�شمو  �شاحب  منح  حفل  ح�شر 
حاكم ال�شارقة الدكتوراة الفخرية 
من جامعة كاليكوت كل من ال�شيخ 

تطوير  خ����ا�����س  ب�����ش��ك��ل  وي�����وؤي�����د 
قطاعي  يف  ال���ت���ع���اون���ي���ة  اجل����ه����ود 
ال�شناعة واخلدمات التي باإمكانها 
التناف�شية يف  امليزة  اال�شتفادة من 

املوارد امل�شرتكة بني البلدين.
» نحن   : كلمته  �شموه يف  واأ�شاف 
����ش���ع���داء ل���ل���غ���اي���ة ب���ح�������ش���ور ه���ذا 
ال�����ذي يحظى  امل��م��ي��ز  االح���ت���ف���ال 
ال�شيوف  م���ن  ال��ع��دي��د  ب��ت��واج��د 
ال�����ك�����رام واالأع�����������ش�����اء ال���ب���ارزي���ن 
بحكومة كراال وجامعة كاليكوت 
ننال  اأن  وي�����ش��رف��ن��ا  وي�����ش��ع��دن��ا   ..
اجلامعة  من  الفخرية  الدكتوراه 
نتقدم  اأن  ���ش��رورن��ا  دواع�����ي  وم���ن 
للجان  والتقدير  ال�شكر  بخال�س 
الرت�شيح واالإدارة العليا للجامعة 
واتخاذ  ال��رت���ش��ي��ح��ات  يف  ل��ل��ن��ظ��ر 

القرارات ب�شاأنها ».
اأع��ل��ن �شاحب  ذات��ه��ا  ال��ك��ل��م��ة  ويف 
ال�����ش��م��و ح���اك���م ال�������ش���ارق���ة واأم�����ام 
بالعفو عن  ق����راره  ع��ن  احل�����ش��ور 
مالية  ق�شايا  يف  عليهم  امل��ح��ك��وم 
وج��ن��ح و خم��ال��ف��ات ب�����ش��ي��ط��ة من 
واملودعني  عامة  الهنود  املواطنني 
يف املوؤ�ش�شات العقابية واالإ�شالحية 

اخل�����ال�����������س ل���ل���ج���م���ي���ع واأط�����ي�����ب 
كاليكوت  جل���ام���ع���ة  ال���ت���م���ن���ي���ات 
كانت   .« ك��راال  و�شعب  وحلكومة 
الفخرية  ال��دك��ت��وراة  منح  مرا�شم 
ب��ارت��داء �شاحب  ب��داأت  ل�شموه قد 
عباءة  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م  ال�����ش��م��و 
وو�شاح الدكتوراة عقب ذلك اأعلن 
حمافظ  ���ش��ادا���ش��ي��وم  ب��ي  ج�شت�س 
والية كراال بدء مرا�شم االحتفال 
بعدها تلى معايل وزير التعليم يف 
والية كراال قرار جمل�س جامعة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن��ح  ك��ال��ي��ك��وت 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي الدكتوراه الفخرية نظرا 
واجلوهري  ال���ب���ارز  ���ش��م��وه  ل����دور 
واالآداب  ب��ال��ث��ق��اف��ة  ال��ن��ه��و���س  يف 
ان�شغاله  ج���ان���ب  اإىل  وال���ف���ن���ون 
واهتمامه بت�شييد املراكز البحثية 
املتميزة.  التعليمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
الدكتوراه  ���ش��ه��ادة  ���ش��م��وه  وت�شلم 
ال���ف���خ���ري���ة م����ن حم����اف����ظ والي����ة 
كراال .. وقام بتدوين كلمة �شكر 
للدكتوراة  ال��ت��ذك��اري  ال�شجل  يف 

الفخرية جلامعة كاليكوت.
رئي�س  األ����ق����ى  امل���ن���ا����ش���ب���ة  وب����ه����ذه 

•• كرياال -وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ال�شارقة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ت��اري��خ  اأن 
وك��راال ميتد لعدة ق��رون م�شت 

واليزال م�شتمرا.
األقاها  ل�شموه  كلمة  ذل��ك يف  ج��اء 
احلكومة  دار  يف  ام�����س  ظهر  قبل 
االحتفال  ���ش��م��ن  ك����راال  ب���والي���ة 
�شموه  منح  مبنا�شبة  اأق��ي��م  ال���ذي 
ال��ف��خ��ري��ة يف جمال  ال����دك����ت����وراة 
العالقات الثقافية والتعليم وذلك 
�شادا�شيوم  ب��ي  ج�شت�س  بح�شور 
حم��اف��ظ ال���والي���ة وم��ع��ايل �شري 
بيناراي فيجايان رئي�س حكومتها. 
التعاون  جم��االت  اإن  �شموه  وق��ال 
وا�شح  ب�شكل  من��ت  اجلانبني  ب��ني 
وملمو�س على مدى العقود ال�شتة 
ع��ن��ه م�شاهمات  ن��ت��ج  م��ا  امل��ا���ش��ي��ة 
امل�شاريع  اأ���ش��ح��اب  ب���ني  م��ت��ب��ادل��ة 

واملهنيني والتجار.
اأنه دائما ما يقدر هذه  واأ�شار اإىل 
امل�شاهمات وي�شجع منوها امل�شتمر 

�شلطان بن اأحمد القا�شمي رئي�س 
جمل�س ال�شارقة لالإعالم وال�شيخ 
القا�شمي  عبدالرحمن  ب��ن  �شامل 
رئي�س مكتب �شمو احلاكم وال�شيخ 
القا�شمي  ����ش���ل���ط���ان  ب�����ن  ف����اه����م 
احلكومية  العالقات  دائ��رة  رئي�س 
اأح����م����د عبد  و�����ش����ع����ادة ال����دك����ت����ور 
الرحمن البنا �شفر الدولة لدى 
اهلل  عبد  و�شعادة  الهند  جمهورية 
دائرة  رئي�س  العوي�س  حممد  ب��ن 
ال��ث��ق��اف��ة و����ش���ع���ادة اأح���م���د حممد 
املدفع الرئي�س الفخري للجمعية 
بال�شارقة و�شعادة حممد  الهندية 
ع���ب���ي���د ال����زع����اب����ي رئ���ي�������س دائ������رة 
و�شعادة  وال�����ش��ي��اف��ة  ال��ت�����ش��ري��ف��ات 
جمال ح�شني الزعابي قن�شل عام 
االإمارات يف كراال و�شعادة نفديب 
جمهورية  ���ش��ف��ر  ����ش���وري  ���ش��ي��ن��غ 
الهند لدى الدولة و�شعادة حممد 
موؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر  خ��ل��ف  ح�شن 
ال�������ش���ارق���ة ل�����الإع�����الم وع������دد من 
اأع�شاء  ال�����وزراء  امل��ع��ايل  اأ���ش��ح��اب 
والدبلوما�شيني  ك���راال  ح��ك��وم��ة 
االأعمال  ورج�����ال  واالأك���ادمي���ي���ني 

فيها.

الإر�ساء اأ�س�س الريادة يف �سمات الطالب االإماراتي

الرتبية تطبق م�سار النخبة العام الدرا�سي اجلاري على 26 مدر�سة منها 6 بدبي 
•• دبي – حم�صن را�صد 

والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اع��ت��م��دت 
املدار�س احلكومية التي تطبق م�شار 
ال��ن��خ��ب��ة ال���ع���ام ال���درا����ش���ي اجل����اري، 
وال���ب���ال���غ ع���دده���ا 26 م���در����ش���ة يف 
خمتلف اإمارات الدولة، وقطاعاتها، 
حيث ركزت املادة االأوىل من القرار 
 2017 ل�شنة   671 رق��م  ال���وزاري 
ن�شخة  ع��ل��ى  ال��ف��ج��ر  ح�شلت  ال���ذي 
م��ن��ه، ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ب��رن��ام��ج م�شار 
النخبة على تلك املدار�س بناء على 
ووفق  ال���ع���ام،  امل�شلحة  مقت�شيات 
العلوم  ل��رن��ام��ج  املنهجية  اخل��ط��ة 

املتقدمة.
وبح�شب القرار خ�ش�شت الوزارة 6 
يف  النخبة  م�شار  لتطبيق  م��دار���س 
ال��ف��ج��رة، و3  دب���ي، و4 يف منطقة 
مدار�س لكل من اأبوظبي وال�شارقة 
وعجمان وراأ�س اخليمة، ومدر�شتني 
ومدينة  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  م���ن  ك���ل  يف 

العني.
واحتل القطاعني ب-ج القوائم، من 
ح��ي��ث ع���دد امل���دار����س ب��واق��ع 5 لكل 
 4 ب��واق��ع  د  القطاع  يليهما  منهما، 
 3 بن�شيب  ه���  القطاع  ث��م  م��دار���س، 
تابعة  م���دار����س  مقابل5  م���دار����س، 
ال��ت��ي ال تطبق  وال���ع���ني  الأب���وظ���ب���ي 

نظام القطاعات بعد.
 ا�شتملت قائمة املدار�س املعتمدة على 

ب��ت��ح��ق��ي��ق م���ه���ارات ال���ق���رن احل����ادي 
تخ�شي�س  خ���الل  م��ن  وال��ع�����ش��ري��ن 
واملوجهة  احل���رة  ل��ل��ق��راءة  ح�ش�س 
واالإجنليزية،  العربية  اللغتني  يف 
احلياتية،  امل���ه���ارات  م��ادت��ي  واإدراج 
التوازن  وحتقيق  االأع���م���ال،  واإدارة 
والريا�شيات  ال��ع��ل��وم  مل���واد  الن�شبي 
العلوم  برنامج  »النخبة«  م�شار  يف 
املتقدمة، ف�شاًل عن اإتاحة الفر�شة 
ع�شر  ال���ث���اين  ال�����ش��ف  يف  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
امل�����ش��ار ال��ع��ام »الخ��ت��ي��ار م���ادة علمية 
م��ن اث��ن��ت��ني، وزي�����ادة ج��رع��ة الوزن 
وذلك  االأع��م��ال،  اإدارة  مل��ادة  الن�شبي 
مهارات  على  الطلبة  ت��دري��ب  بغية 

�شوق العمل.
مرحلة  ال��ن��خ��ب��ة  م���دار����س  ت��ع��د  اإذ 
جديدة قائمة على االبتكار واالإبداع 
واالرتقاء مب�شتوى مهارات الطالب، 
وت�������ش���م���ني امل����در�����ش����ة االإم����ارات����ي����ة 
فاعلة،  تعليمية  ج��دي��دة  مب�����ش��ارات 
نابغ  ج����ي����ل  اإي������ج������اد  اإىل  ت����ه����دف 
م��ت��ع��ل��م وم��ه��ي��اأ ف��ك��ري��اً وق�����ادر على 
مهارات  وميتلك  االب��داع��ي،  النقد 
بعيداً  والتحليلية،  العليا  التفكر 
وت�شتند  وال��ت��ل��ق��ني،  ال��ن��م��ط��ي��ة  ع��ن 
ي��ت��واف��ق مع  اإىل جت���ارب عاملية مب��ا 
ال��ط��اب��ع االإم���ارات���ي االأ���ش��ي��ل، ومبا 
احل�شاري  نهجنا  وي�شون  يحفظ 
القيم  الطالب  يف  ويغر�س  والثقايف 

الفا�شلة واملواطنة االإيجابية.

�شفية  والثانوي،  االأ�شا�شي  للتعليم 
االأ�شا�شي  للتعليم  املطلب  عبد  بنت 
االأ�شا�شي  للتعليم  القيعان  للبنات، 
االأ�شا�شي  للتعليم  الرحيب  للبنني، 
والثانوي للبنات، اأبو جندل للتعليم 
االأ�شا�شي للبنني، والفجرة للتعليم 
للتعليم  خ���ت  ل��ل��ب��ن��ات،  االأ����ش���ا����ش���ي 
والغب  للبنني،  والثانوي  االأ�شا�شي 

للتعليم االأ�شا�شي للبنات .
الغزايل  مدار�س  القائمة  وت�شمنت 
الرمي  للبنني،  االأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم 
الريادة  للبنات،  االأ�شا�شي  للتعليم 

كل من عمر بن اخلطاب النموذجية 
للتعليم االأ�شا�شي للبنني، واأم �شقيم 
النموذجية للتعليم االأ�شا�شي للبنات، 
وهيا بنت احل�شني للتعليم االأ�شا�شي 
والثانوي، واملنار النموذجية للتعليم 
االأ�شا�شي للبنات، واملجد النموذجية 
بن  را�شد  ومدر�شة  للبنني،  للتعليم 
حميد النموذجية للتعليم االأ�شا�شي 
. وم����دار�����س ع��ائ�����ش��ة بنت  ل��ل��ب��ن��ني 
للبنات،  االأ�شا�شي  للتعليم  اهلل  عبد 
و�شمية بنت خياط للتعليم االأ�شا�شي 
ل��ل��ب��ن��ات، وح���امت الظائي  وال��ث��ان��وي 

امل�شرتكة للبنات، املعايل النموذجية 
االأ�شا�شي  للتعليم  التميز  للبنات، 
االأ�شا�شي  للتعليم  ال���رازي  للبنني، 
للبنني، وند احلمر للتعليم االأ�شا�شي 
للتعليم  �شعيد  ب��ن  را���ش��د  ل��ل��ب��ن��ات، 
النوف  للبنني،  والثانوي  االأ�شا�شي 
للتعليم االأ�شا�شي للبنات، اأبن القيم 
و�شددت   . للبنني  االأ�شا�شي  للتعليم 
املادة الثانية من القرار على جميع 
التنفيذ  �شرعة  االخت�شا�س  جهات 

كل فيما يخ�شه .
بالعناية  النخبة  مدار�س  وحتر�س 

حاكم ال�سارقة ي�سهد حفل ثقافيا فلكلوريا يف كريال 
•• كرياال - الهند - وام: 

ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
فلكلوريا  ثقافيا  حفال  املا�شية  قبل  الليلة  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 

حول تراث كراال الفني واالأدبي.
اإقامة  ملقر  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ب��و���ش��ول  الفعاليات  وا�شتهلت 
رئي�س  فيجايان،  بيناراي  �شري  �شموه معايل  ا�شتقبال  كان يف  احلفل حيث 
حكومة والية كراال، وعدد من معايل الوزراء اأع�شاء حكومة الوالية، وكبار 

امل�شوؤولني ورجال االأعمال يف كراال.
وتخلل احلفل عر�س لوحات فنية حتكي التنوع الدميوغرايف والثقايف الأبناء 
اللوحات  كراال، وتعك�س مدى الرتابط الذي يجمع بينهم، كما روت تلك 
بع�س ق�ش�س الن�شال التي خا�شها �شعب كراال يف مواجهة كل ما يعرقل 

م�شرة التنمية يف بالدهم.
وتلقى �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة جمموعة من االإه��داءات احتوت على 
ن�شخ نادرة من الكتب واملخطوطات من بينها ن�شخ من القراآن الكرمي تعود 
اللغة  تاريخ  ح��ول  وكتاب  احلجرية،  الطباعة  فيها  ا�شتخدمت   18 للقرن 

املالالميية، وعدد من الكتب حول الثقافة اال�شالمية وخمطوطات خلرائط 
لبع�س القارات و�شبه القارات املحيطة باملحيط الهندي.

واختتم احلفل بدعوة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة حل�شور ماأدبة الع�شاء 
التي اأقيمت على �شرف �شموه بهذه املنا�شبة.

ح�شر احلفل وماأدبة الع�شاء اإىل جانب �شموه كل من ال�شيخ �شلطان بن اأحمد 
القا�شمي رئي�س جمل�س ال�شارقة لالإعالم، وال�شيخ �شامل بن عبد الرحمن 
القا�شمي  �شلطان  بن  فاهم  وال�شيخ  احل��اك��م،  �شمو  مكتب  رئي�س  القا�شمي 
رئي�س دائرة العالقات احلكومية و�شعادة الدكتور اأحمد عبد الرحمن البنا 

العوي�س  حممد  بن  اهلل  عبد  و�شعادة  الهند  جمهورية  ل��دى  الدولة  �شفر 
رئي�س دائرة الثقافة، و�شعادة اأحمد حممد املدفع الرئي�س الفخري للجمعية 
الت�شريفات  دائ��رة  رئي�س  الزعابي  عبيد  حممد  و�شعادة  بال�شارقة،  الهندية 
كراال،  يف  االإم��ارات  عام  قن�شل  الزعابي  ح�شني  جمال  و�شعادة  وال�شيافة، 
و�شعادة  الدولة  لدى  الهند  جمهورية  �شفر  �شوري  �شينغ  نفديب  و�شعادة 
حممد ح�شن خلف مدير عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم، وعدد من اأ�شحاب 
املعايل الوزراء اأع�شاء حكومة كراال، والدبلوما�شيني واالأكادمييني ورجال 

االأعمال فيها.

جديد املدر�سة االماراتية

اإعالن ا�سرتجاع �سلعة من اأجل ال�سالمة

بالتن�شيق بني جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة و�شركة الكرتيك 
للجودة  اأبوظبي  جمل�س  م��ن  وحر�شا  �����س.ذ.م.م  للتجارة  افينيو 
 ، اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  املنتجات  �شالمة  م��ن  ال��ت��اأك��د  على  واملطابقة 
عمالئها  اىل  �����س.ذ.م.م  للتجارة  افينيو  الكرتيك  و�شركة  تعلن 
الكرام الذين ا�شرتوا مو�شالت كهربائية ماركة ترمنيرت موديل 
وذلك   ، املنتج  ا�شتخدام  ع��ن  يتوقفوا  اأن   TPBIU-6USB:رقم

لعدم مطابقة املنتج ل�شروط ال�شالمة املعتمدة.
يرجى من العمالء الكرام التوا�شل مع املورد على:00971553939556 
حتويلة:322 الإ�شرتداد ثمن اجلهاز و�شركة الكرتيك افينيو للتجارة 

�س.ذ.م.م تعتذر عن اأي اإزعاج قد ي�شببه هذا االأمر لعمالئها
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل 

القن�سل الأمريكي
•• راأ�س اخليمة-وام: 

املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
االأعلى حاكم راأ���س اخليمة يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن حممد ام�س 
باول . ر . مالك قن�شل عام الواليات املتحدة يف دبي. ومت خالل اللقاء بحث 
�شبل تعزيز اأوا�شر العالقات والتعاون القائم بني البلدين ال�شديقني على 
خمتلف امل�شتويات. ح�شر اللقاء ال�شيخ خالد بن �شعود بن �شقر القا�شمي 
وال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي وال�شيخ �شلطان بن جمال بن 
�شقر القا�شمي مدير �شوؤون املواطنني يف الديوان االأمري وحممد اأحمد 

الكيت امل�شت�شار يف الديوان االأمري.

الدفاع املدين املدر�سي ي�سادق طلب املدار�س براأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأعلن العميد حممد عبد اهلل الزعابي مدير اإدارة الدفاع املدين يف راأ�س اخليمة عن ت�شكيل فريق اأ�شدقاء الدفاع املدين 
يف عدد من مدار�س االإمارة بواقع 10 عنا�شر وتوزيع زي االإطفاء عليهم. طالب من كل مدر�شة  . واأ�شار العميد الزعابي 
اأن ذلك ياأتي انطالقا من حر�س االإدارة على تنفيذ روؤية وزارة الداخلية وتوجيهات  اإن�شاء هذا الفريق مبينا  اأن  اإىل 
القيادة العامة للدفاع املدين وتويف اأعلى معدالت ال�شالمة يف املدار�س مبا يحد من اخل�شائر الناجمة عن احلرائق يف 
حال وقوعه . ا  واأ�شاف ان فريق العمل التابع للدفاع املدين قام موؤرا بتوزيع بدالت زي االإطفاء على الطالب امل�شاركني 
الوقاية وال�شالمة  امل�شاندة لفرق  اليد  االأ�شدقاء مع تقدمي توعوية لهم يف جمال االأمن وال�شالمة ليكونوا  يف فرق 
.  ولفت العميد الزعابي اىل انه  املدر�شية يف التعامل االأويل مع احلرائق وتوجيه الطلبة يف التوجه لنقاط التجمع 
مت ار�شال خطابات اإىل اأولياء اأمور الطلبة للح�شول على موافقتهم بان�شمام اأبنائهم لفريق اأ�شدقاء الدفاع املدين يف 
املدار�س والذي �شي�شارك اأع�شاوؤه يف الفعاليات التي تنفذها االإدارة يف خمتلف املنا�شبات مثل اليوم العاملي للدفاع املدين 

وغرها من االأمور موؤكدا اأن مثل هذه املبادرات ت�شهم يف تعزيز اجلانب الوقائي والتوعوي لدى الطلب .

برعاية �سعود بن �سقر 

جامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم حتتفل بتخريج الدفعة ال�سابعة لطلبها يوم غد اخلمي�س 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�شحية بحفل التخريج ال�شابع لطالبها وذلك 
 ،  2017 5 من اكتوبر ع��ام  و  28 من �شبتمر  امل��واف��ق  ي��وم غد اخلمي�س 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وح�شور  برعاية  وذل��ك 
للجامعة  االأعلى  والرئي�س  راأ�س اخليمة  اإم��ارة  االأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
و�شيقام احلفل يف مبنى اجلامعة. حيث ي�شلم �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
بن �شقر القا�شمي ال�شهادات لعدد 293 من اخلريجني من خمتلف كليات 

اجلامعة. 
وويف موؤمتر �شحفي اأعلنت ادارة اجلامعة اأن عدد اخلريجني 79 حا�شال 
االأ�شنان  طب  لبكالوريو�س  و57  واجلراحة  العام  الطب  بكالوريو�س  على 
بكالوريو�س   21  ، ال�شيدلة  ماج�شتر  و8  ال�شيدلية  بكالوريو�س   47 و 
ماج�شتر  17من  و  للتمري�س  التكميلي  الرنامج  من   64 و  التمري�س 

التمري�س 
وتفخر جامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�شحية بكونها �شرحا تعليميا 
اأن يتحقق لوال  وملتقى لثقافات عديدة حتت �شقف واح��د، وما كان لذلك 
الرعاية والدعم املتوا�شل من �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
وتكاتف وزارة ال�شحة ووزارة الرتبية والتعليم - �شوؤون التعليم العايل على 

مدى 12 عاما من التوجيه و التطوير.
 22 يتعد  الطلبة مل  بعدد متوا�شع من   2006 عام  اأفتتحت اجلامعة يف 
وطاقم اإداري واأكادميي ملا يتجاوز 15 لي�شل العدد االآن اإىل ما يربو على 
1300 طالب وطالبة من 50 بلدا خمتلفا ويبلغ الطاقم االأكادميي 227 

ع�شوا والطاقم االإداري 102 من 32 جن�شية خمتلفة. 
اجلامعة  ب��رام��ج  يف  ال�شريع  والنمو  امل�شطردة  ال��زي��ادة  ه��ذه  م��ع  ومتا�شيا 
خم�ش�س  جديد  اك��ادمي��ي  مبني  باإن�شاء  اجلامعة  قامت  ال��ط��الب  واأع����داد 
احلاقه  قدم مربع مت  الف   96 م�شاحة  على  وال�شيدلة  التمري�س  لكليتي 
قدم  الف   216 اجلامعة  م�شاحة  اإجمايل  ليبلغ  احل��ايل  املبنى  على جانب 

مربع باالإ�شافة اىل مبنى كلية طب االأ�شنان و جممع ريا�شي منف�شل على 
و قد مت جتهيز مباين اجلامعة مبا تتطلبه  الف قدم مربع.   21 م�شاحة 

العملية التعليمية من اأحدث االأجهزة واملعدات.
12 غرفة للتعليم باأ�شلوب  21 قاعة حما�شرات،  و ي�شم احلرم اجلامعي 
260 جهاز  توفر  امل�شاكل، خمتر بحثي مركزي، خمترات كمبيوتر  حل 
كمبيوتر، 8 خمترات طبية، 9 خمترات �شيدلية، 4 خمترات متري�س، 
3 قاعات للموؤمترات، 137 مكتب جامعي، مكتبة مركزية حمدثة بالكامل 
، م�شرح �شعة 650 مقعدا، باالإ�شافة اىل جممع ريا�شي خم�ش�س لالأن�شطة 
وتن�س  الطائرة،  والكرة  والتن�س،  ال�شلة،  وك��رة   ، القدم  كرة  مثل  الريا�شية 

الطاولة والبلياردو مع توفر �شاالت جيمانيزيوم منف�شلة للبنني والبنات.
 و داأبت اجلامعة منذ ن�شاأتها على اعتماد ال�شفافية والو�شوح يف اإدارتها مع 
الرتكيز على نوعية التعليم والذي انعك�س جليا على جودة التعليم الطبي 
املقدم لطالب اجلامعة و تفخر اجلامعة باإجنازات طالبها و خريجيها يف 
والبحوث  امل��وؤمت��رات  يف  كامل�شاركة  العامة  والن�شاطات  التعليمية  امل��ج��االت 
القطاع  احتياجات  تلبية  يف  بنجاح  اجلامعة  ت�شهم  و  والريا�شة.  العلمية 
50 من  قرابة  التحاق  الفخر  بكل  ن�شجل  بالدولة حيث  وال�شحي  الطبي 
ف�شال  واأبوظبي  دبي  كل من  االخت�شا�س يف  برامج  الطب  كلية  خريجي 
م��ن حملة  التمري�س  كلية  م��ن خريجي   500 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ال��ت��ح��اق  ع��ن 
بالدولة  ال�شحي  القطاع  موؤ�ش�شات  يف  بوظائف  املاج�شتر  و  البكالوريو�س 
يف  التمري�س  ماج�شتر  خريجي  اأن  اىل  االإ���ش��ارة  جت��در  و  تخرجهم.  ف��ور 
االأطفال،  متري�س  الكبار،  �شحة  متري�س  ت�شمل  و  املختلفة  التخ�ش�شات 
متري�س ال�شحة املجتمعية، والتمري�س النف�شي وال�شحة النف�شية ي�شغلون 
منا�شب مديرو اأق�شام التمري�س يف معظم امل�شت�شفيات يف اإمارة راأ�س اخليمة 

والبع�س يف االإمارات االأخرى. 
كما تعد جامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�شحية رائدة يف افتتاح برامج 

املاج�شتر لل�شيدلة يف العلوم ال�شيدالنية وعلوم ال�شيدلة االكلينيكية 
يف  ال�شحة  هيئة  امتحانات  بنجاح  االأ�شنان  طب  كلية  خريجي  اجتاز  وق��د 

اأبوظبي ودبي ووزارة ال�شحة يف دولة االإمارات العربية املتحدة وح�شلوا على 
�شهادة ممار�شة املهنة يف القطاعني العام واخلا�س يف دولة االإمارات العربية 
اإجراء   18،643 ح��وايل  وامل��ت��درب��ون  الطالب  واأج���رى  وخارجها.  املتحدة 
خمتلف  م��ن  ملر�شى  االأ���ش��ن��ان  ط��ب  تخ�ش�شات  خمتلف  يف  جم��ان��ا  عالجيا 

اجلن�شيات خالل العام الدرا�شي 17-2016.
البكالوريو�س واملاج�شتر معتمدة  و ن�شر اىل ان جميع هذه الرامج من 
من قبل جلنة االعتماد االكادميي التابعة لوزارة الرتبية والتعليم - �شوؤون 
التعليم العايل. و اجلامعة مدرجة اأي�شا يف قوائم منظمة ال�شحة العاملية مما 
 USMLE يوؤهل خريجي اجلامعة للتقدم المتحانات املعادلة االمريكية
و الريطانية PLAB وغرها لاللتحاق بالدرا�شات والتخ�ش�شات خارج 
الدولة. كما مت اإدراج كلية طب اال�شنان يف منظمة ال�شحة العاملية )اإمرو( 
امللكية  الكلية  امتحان  قبل  م��ن  للكلية  ال�شريري  بالتدريب  االع���رتاف  و 

للجراحني يف ايرلندا.
اأن  ال�شابعة  الدفعة  بتخريج  واحتفالنا  ال�شعيدة  املنا�شبة  هذه  يف  وي�شرفنا 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  واالم��ت��ن��ان  ال�شكر  جزيل  لتقدمي  الفر�شة  ننتهز 
اخليمة  راأ���س  اإم��ارة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود 
كل  وذللت  الطريق  لنا  ان��ارت  التي  لتوجيهاته  للجامعة  االأعلى  والرئي�س 
نتقدم  كما  مراحلها.  خمتلف  يف  اجلامعة  م�شرة  واجهت  التي  التحديات 
بال�شكر والتقدير لدعمه لطالب اجلامعة من تخ�شي�س عدد من  ل�شموه 
املنح الدرا�شية الكاملة لعدد من املواطنني من خالل برنامج ال�شيخ �شقر 

للتميز احلكومي وقد بلغت قيمة املنح 46.58 مليون درهم. 
ويجدر بنا هنا كذلك اأن نتقدم بوافر ال�شكر والتقدير لوزارة ال�شحة لدعمها 
امل�شت�شفيات  يف  الطلبة  تدريب  بت�شهيل  تكتف  مل  حيث  للجامعة  املتوا�شل 
منح  بتخ�شي�س  وقامت  بل  الفجرة  و  دب��ي  و  اخليمة  راأ���س  يف  احلكومية 
دعم  و  املختلفة  التمري�س  ب��رام��ج  لاللتحاق  املواطنني  للطلبة  درا�شية 
لدرا�شة  مكثف  تاأهيلي  ل��رن��ام��ج  االدب���ي  الق�شم  خريجي  اإحل���اق  ب��رن��ام��ج 
العوي�س  حممد  الرحمن  عبد  ل�شعادة  يرجع  ذلك  يف  والف�شل  التمري�س. 

وزير ال�شحة والدكتور حممد �شامل العلماء وكيل وزارة ال�شحة والدكتور 
امل�شت�شار يا�شر النعيمي من وزارة ال�شحة والذي ارتبط ا�شمه باجلامعة منذ 

البداية، والدكتور عبد اهلل النعيمي مدير منطقة راأ�س اخليمة الطبية. 
بن  اأحمد  الدكتور  ملعايل  والتقدير  ال�شكر  بجزيل  نتقدم  ان  ي�شرفنا  كما 
عبداهلل حميد بالهول الفال�شي وزير دولة ل�شوؤون التعليم العايل ملا مل�شناه 
اىل  والتقدير  ال�شكر  توجيه  كذلك  نن�شى  ال  كما   ، وت�شجيع  دع��م  من  منه 
التعليم العايل  جلنة االعتماد االكادميي بوزارة الرتبية والتعليم - �شوؤون 
مواكبتنا  على  جلية  ب�شورة  �شاعدت  والتي  العال  اأب��و  بدر  الدكتور  برئا�شة 
للمعاير العاملية يف جمال التعليم العايل فلهم منا جزيل ال�شكر والعرفان 

على ما قدموه للجامعة.
و تثمن ادارة اجلامعة بامل�شاهمة االيجابية لل�شادة رئي�س ال�شئون االأكادميية 
ودعم  تطوير  يف  احلثيثة  جلهودهم  االإداري����ة  الهيئة  واأع�����ش��اء  ال��ع��م��داء  و 
الفاعلة واالخال�س الذي اواله  بامل�شاركة  اأن�شطة اجلامعة. و ن�شيد كذلك 
وتوجيههم  الطالب  مواهب  ل�شقل  اجلامعة  يف  االكادميية  الهيئة  اأع�شاء 
وبكل  هنا  ن�شجل  اأن  بنا  و يجدر  البجثية.  و  العلمية  املمار�شات  اأف�شل  اإىل 
فخرم�شاركة طالب اجلامعة و خريجيها يف املوؤمترات العلمية املتخ�ش�شة 
العلمي لطالب اجلامعة هذا  املوؤمتر  ورق��ة بحثية يف   35 حيث مت عر�س 
دوفات  م��وؤمت��ر  ورق��ة بحثية يف   20 ال�شيدلة  كلية  ق��دم ط��الب  كما  ال��ع��ام 

ال�شنوي و ح�شلوا على 4 جوائز عن ابحاثهم املميزة.
من  يقرب  ما  ن�شر  يف  املتمثلة  التدري�شية  الهيئة  بجهود  اجلامعة  ت�شيد  و 
288 بحثاً يف الدوريات العلمية املحلية والعاملية حتى االآن، ذلك باالإ�شافة 
طالب  ملوؤمتر  املقدمة  الطالب  بحوث  على  املتميز  العلمي  اال���ش��راف  ملهام 

اجلامعة العلمي واملوؤمترات االخرى )351(. 
الطلبة  الأبنائنا  والتريكات  التهنئة  ب�شادق  نتقدم  ان  بنا  يجدر  اخلتام  يف 
الذين ظلوا يجتهدون خالل �شنوات الدرا�شة حتى كللت جهودهم باالإجناز 
الكبر املتمثل يف نيل هذه الدرجات العلمية الرفيعة ورفعوا برق جامعة 

راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�شحية خفاقا يف �شماء هذا الوطن املعطاء.

خميمات طبية لتاأهيل القلب 

م�ست�سفى راأ�س اخليمة :اأمرا�س القلب هي 
ال�سبب الرئي�سي للوفيات يف الإمارات 
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مبنا�شبة اليوم العاملي للقلب، تقيم 
خميمات  اخليمة  راأ����س  م�شت�شفى 
طبية جمانية ليوم واحد لفح�س 
امل�شت�شفى يف كل  القلب يف مقرات 
من راأ�س اخليمة يف 28 �شبتمر، 
ديابيتي�س �شنرت‘ بدبي،  ’راك  ويف 
اجلاري.  �شبتمر   30 يف  جمرا، 
و���ش��ت��ف��ت��ح امل��خ��ي��م��ات اأب���واب���ه���ا من 
ال�شاعة  وحتى  �شباحاً   9 ال�شاعة 
يقّدم  االإط��ار،  هذا  ويف  م�شاًء.   5
اخليمة  راأ�����س  م�شت�شفى  ب��رن��ام��ج 
ال��ق��ل��ب��ي ملر�شى  ال��ت��اأه��ي��ل  الإع�����ادة 
القلب جل�شة اإعادة تاأهيل جمانية 
�شبتمر   29 م��ن  وذل���ك  واح�����دة، 
ولغاية 30 اأكتوبر بناًء على موعد 

م�شبق. 
راأ�س  م�شت�شفى  يف  االأط��ب��اء  واأك���د 
الوظيفة  ا����ش���ت���ع���ادة  اأن  اخل��ي��م��ة 
ممكناً  اأم��راً  بات  للقلب  الطبيعية 
على  وي�شددون  احلا�شر  وقتنا  يف 
القلبي  ال���ت���اأه���ي���ل  اإع�������ادة  وج�����وب 
لل�شفاء  اأ�شا�شية  خ��ط��وة  بو�شفها 
تهدف  حيث  القلب،  اأم��را���س  م��ن 
على  التغلب  اإىل  ال��ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة 
ال�����ش��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه مر�شى 
االآثار  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  القلب، 
القلبية  ل����ل����ح����وادث  ال�������ش���ل���ب���ي���ة 
الفيزيولوجية  ال��ن��اح��ي��ت��ني  م���ن 

والنف�شية.

االأغذية والقلوب :
التاأهيل  اإع�����ادة  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
القلبي، الذي يجمع بني الن�شاطات 
الفيزيولوجية ال�شخ�شية املتنوعة 
م�شاعدة  اإىل  ال��ط��ب��ي��ة،  وامل�����ش��ورة 
قدرتهم  ال�شتعادة  القلب  مر�شى 
اأنف�شهم للقيام  على االعتماد على 
بن�شاطات احلياة اليومية، والعودة 
يف  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  العمل  اأن�شطة  اإىل 
اأق�������رب وق�����ت مم���ك���ن. ك���م���ا يعمل 
االأ�شباب  حت��دي��د  ع��ل��ى  ال��رن��ام��ج 
مبا  القلبية  ل��الإ���ش��اب��ات  ال��ك��ام��ن��ة 
وال�شمنة،  ال�����ش��ك��ري،  ال����داء  ف��ي��ه��ا 
وارتفاع  واالإج����ه����اد،  وال���ت���دخ���ني، 
على  وي�شاعد  ال�����ش��ري��اين،  ال��ت��وت��ر 
وال�شيطرة  احل����االت  ه���ذه  ت��دب��ر 
ع��ل��ي��ه��ا. ف�����ش��اًل ع���ن ذل�����ك، يقوم 
حول  امل��ر���ش��ى  بتثقيف  ال��رن��ام��ج 

ك��ي��ف��ي��ة م��ت��اب��ع��ة م��ر���ش��ه��م، وذلك 
ملعدل  الذاتية  املراقبة  خ��الل  من 
االإجهاد  وم�����ش��ت��وى  ال��ق��ل��ب  نب�س 
وحتديد  التمارين،  ممار�شة  اأثناء 
االأغذية الواجب تناولها اأو جتنبها، 
العاطفية،  ال�����ش��ح��ة  ج���ان���ب  اإىل 
وغرها.  الطبية،  واالح��ت��ي��اج��ات 
اأي�شاً  التاأهيل  اإع��ادة  ويعمل فريق 
على تقدمي امل�شورة وثتقيف اأفراد 
الواجب  التغيرات  ح��ول  العائلة 
ات��ب��اع��ه��ا يف اأ����ش���ل���وب احل���ي���اة. ويف 
فيها  ي�����ش��م��ح  ال  ال���ت���ي  احل��������االت 
الو�شع ال�شحي للمري�س بالعودة 
برنامج  ي�شاعد  ال�شابق،  اإىل عمله 
اإع����ادة ال��ت��اأه��ي��ل يف حت��دي��د العمل 
املالئم مبا يتنا�شب وقدرة املري�س 

على العمل.

اال�سراف الطبي:
الدكتور  ي��ق��ول  ال�����ش��ي��اق،  ه��ذا  ويف 
اال�شت�شاريني  كبر  ج��وي��ال،  اأرون 
القلبية  اجل���راح���ة  ق�����ش��م  ورئ��ي�����س 
تاأتي  اخليمة:  راأ����س  م�شت�شفى  يف 
مقدمة  يف  ال��ق��ل��ب��ي��ة  االأم�����را������س 
االأ���ش��ب��اب امل���وؤدي���ة ل��ل��وف��اة يف دولة 
العناية  ن�����ش��ع  ل�����ذا  االإم������������ارات، 
اأولوياتنا.  راأ�������س  ع��ل��ى  ب��ال��ق��ل��ب 
التاأهيل  اإع����ادة  ب��رن��ام��ج  وي�شمن 
حتقيق  ال���ط���ب���ي  االإ�������ش������راف  م����ع 
اأف�شل ب�شحة القلب خالل  حتكم 
مرحلة التعايف بعد النوبة القلبية 
اأو  االأوع����ي����ة،  راأب  ع��م��ل��ي��ة  ب��ع��د  اأو 
فبعد  اجل��راح��ة.  اأو  القلب  ق�شور 
�شبيل  على  االأوع���ي���ة،  راأب  عملية 
امل����ث����ال، ن��ع��ي�����س اإح�������ش���ا����ش���اً زائ���ف���اً 
ب��ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة ب����اأن ال��ق��ل��ب ق��د عاد 
اأنه  ل��و  كما  جيد  ب�شكل  لوظيفته 
الأ�شلوب  جم��دداً  نعود  ل��ذا  جديد، 

لكننا  �شابقاً،  اتبعناه  الذي  احلياة 
يف الواقع نحتاج اإىل تطبيق روتني 
موجه متخ�ش�س ال�شتعادة �شحة 
القلبية،  الع�شلة  وتقوية  القلب، 
اإىل جانب اتباع اأ�شلوب حياة يالئم 
ن�شاطنا  وح���دود  ال�شحي  و�شعنا 

الفيزيائي .

القلب وراء ثلث الوفيات :
وع���ل���ى ال�����ش��ع��ي��د ال���ع���امل���ي، حتتل 
االأول  امل��رك��ز  القلبية  االأم���را����س 
ذلك  وينطبق  للوفيات،  كم�شبب 
اأي�������ش���اً ع��ل��ى دول�����ة االإم���������ارات. اإذ 
يقارب  م��ا  اأن  اإىل  التقارير  ت�شر 
ينجم عن  البالد  الوفيات يف  ثلث 
اأ�شباب قلبية، يف حني تبدي الن�شاء 
لالأمرا�س  م���ت���زاي���دة  اأع����را�����ش����اً 
القلبية مع خطورة اأكر لالإ�شابة 
ارتفاعاً  الدرا�شات  تظهر  كما  بها. 
الذين  ال�شباب  اأع���داد  يف  م��ت��زاي��داً 

يقعون فري�شة لهذا املر�س.
ر�شا  ال��دك��ت��ور  ق��ال  ناحيته،  وم��ن 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ����ش���دي���ق���ي، 
ملجموعة الرعاية ال�شحية العربية 
راأ�س  مل�شت�شفى  التنفيذي  وامل��دي��ر 
القلب  مل��ر���ش��ى  مي��ك��ن  اخل���ي���م���ة: 
اأي�شاً  طبيعية  بحياة  يحظوا  اأن 
���ش��ري��ط��ة ات��ب��اع��ه��م ب��رن��ام��ج اإع���ادة 
نعرف  وجميعنا  منا�شب.  ت��اأه��ي��ل 
يعاين  االأق���ل  على  واح���داً  مري�شاً 
ونقّدر  قلبية،  �شحية  م�شاكل  من 
باحلياة  امل�������ش���ي  ���ش��ع��وب��ة  م�����دى 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و، وه���و اأم����ر �شبه 
م�شتحيل دون وج��ود توجيه طبي 
ي�����ش��اع��ده��م على  وف���ي���زي���زل���وج���ي 
وهذه  ال�شحيح،  ب��االجت��اه  ال�شر 
هي الر�شالة التي نريد اإي�شالها يف 

اليوم العاملي للقلب .
راأ������س  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
اخل����ي����م����ة، احل�����ائ�����ز ع���ل���ى ج���ائ���زة 
�شنوات  ل���ث���الث  ’�شوبربراند‘ 
عام  اإىل   2014 عام  متتالية من 
الرعاية  م��وؤ���ش�����ش��ة  ه��و   ،2016
ال�������ش���ح���ي���ة ال�������رائ�������دة امل����ع����روف����ة 
وتقنياتها  ال��ط��ب��ي��ة،  ب��خ��رات��ه��ا 
التوعية  وب������رام������ج  احل�����دي�����ث�����ة، 
الوا�شعة. وتتعاون امل�شت�شفى حالياً 
االأخرى  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  مع 
لتح�شني  امل�شتويات  خمتلف  على 

الناجت ال�شحي يف دولة االإمارات.

�سقر اخلريية تطلق برناجما تعليميا خرييا

 335  م�ستفيدا يف اأ�سبوع 

جمتمعية �سرطة املدينة تكثف توعية طلب راأ�س اخليمة اأمنيا 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

بن  اأح��م��د  ال�شيخ  ت��وج��ي��ه��ات  حت��ت 
�شقر القا�شمي رئي�س جمل�س ادارة 
موؤ�ش�شة �شقر بن حممد القا�شمي 
واالن�شانية  اخل���ري���ة  ل���الأع���م���ال 
اخلري  برناجمها  املوؤ�ش�شة  ب��داأت 
التعليمي ال�شنوي والذي ي�شتهدف 
طالب االأ�شر املتعففة يف امارة را�س 

وقد قامت املوؤ�ش�شة باعتماد قائمة 
يف  وامل�شتحقة  امل�شجلة  ب��االأ���ش��م��اء 
ذوي  املحتاجة  االأ�شر  من  املوؤ�ش�شة 
ترعاهم  ال���ت���ي  امل����ح����دود  ال����دخ����ل 
الق�شائم  ع��دد  ق��در  حيث  املوؤ�ش�شة 
ق�شيمة   1000 بنحو  ال�����ش��رائ��ي��ة 
دره����م   200 ق�����ش��ي��م��ة  ك����ل  ق��ي��م��ة 
توزع بالت�شاوي على كل طالب من 

االأ�شرة املتعففة امل�شجلة م�شبقا.

اجلن�شيات.  ج��م��ي��ع  م���ن  اخل��ي��م��ة 
ح����ي����ث ت�������ش���م���ن ال�����رن�����ام�����ج دف����ع 
املدار�س  الدرا�شية لطالب  الر�شوم 
توزيع  ب��االإ���ش��اف��ة اىل  واجل��ام��ع��ات 
قرطا�شية املدر�شة والتي تاأتي على 
�شكل ق�شائم �شرائية يتم �شرفها من 
جمموعة كارفور التابعة )ملجموعة 
ماجد الفطيم( التجارية اأحد اكر 

�شال�شل الهاير ماركت يف العامل.

و�شمن الرنامج التعليمي اخلري 
من  بعدد  بالتكفل  املوؤ�ش�شة  قامت 
ط��الب امل��دار���س واجل��ام��ع��ات حيث 
مت دفع ر�شومهم املتاأخرة املرتاكمة 
واحلالية اأي�شا تخفيفا على االأ�شر 

املتعففة.
وقالت وفاء اخلنبويل رئي�س ق�شم 
موؤ�ش�شة  اأن  االج��ت��م��اع��ي:  ال��ب��ح��ث 
القا�شمي  حم����م����د  ب�����ن  )�����ش����ق����ر 

واالن�شانية(  اخل���ري���ة  ل��الأع��م��ال 
تعتمد هذه املبادرة �شنويا مع بداية 
ك��ل ���ش��ن��ة درا���ش��ي��ة مل�����ش��اع��دة االأ�شر 
املتعففة على البدء بالعام الدرا�شي 
ال��ع��بء عليهم  اجل��دي��د وت��خ��ف��ي��ف 
املوؤ�ش�شة  اأه��داف  وذلك متا�شيا مع 
لدعم  خرية  خدمات  تقدمي  على 
امل��ج��ت��م��ع وت��زام��ن��ا م���ع ع���ام اخلر 

.2017

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  ف����رع  اأع���ل���ن 
ال�شامل  امل��دي��ن��ة  ���ش��رط��ة  مب��رك��ز 
برنامج  ت��ن��ف��ي��ذ  اخل��ي��م��ة  ب����راأ�����س 
وطالبات  ط���الب  جلميع  توعيته 
مراحلهم  ب���اخ���ت���الف  امل�����دار������س 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن���ذ ب����داي����ة ال���ع���ام 
القيام  ع���ر   ،  2017 ال���درا����ش���ي 

، وا���ش��ت��ف��اد م��ن��ه��ا ن��ح��و اأك����رث عن 
اأ�شبوع  خ���الل  م�شتفيد   )335(
واح�������د ف���ق���ط ، وق�������ال ب�������اأن ه���ذه 
الطلبة من  ا�شتهدفت  املحا�شرات 
العديد  فيها  وتتناول   ، اجلن�شني 
من الظواهر وال�شلوكيات ال�شلبية 
واأثرها  نتائجها  وتبيان  اخلاطئة 
حياة  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر  وال����ذي  ال�شلبي 
ال��ط��ل��ب��ة وال���ت���ي ق���د ت��ه��دد احلياة 

وتقدمي  امل���ي���دان���ي���ة  ب�����ال�����زي�����ارات 
للمحافظة  االإر�شادية  املحا�شرات 

على �شالمة الطلبة .
بوروغة  ج��ا���ش��م  ال��ن��ق��ي��ب  واأك�����د    
املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  ف���رع  م��دي��ر 
مب��رك��ز ���ش��رط��ة امل��دي��ن��ة ال�����ش��ام��ل ، 
عدد  بتنظيم  ق���ام  ال���ف���رع  اأن  اإىل 
ال��ي��وم��ي��ة لعدد  امل���ح���ا����ش���رات  م���ن 
م���ن امل����دار�����س وري���ا����س االأط���ف���ال 

االأ���ش��ري��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��دي��ه��م ، 
بالتوعية  تعنى  التي  تلك  خا�شة 
حول العنف اللفظي الذي يت�شدر 
ال�شرطة  اأول����وي����ات  ق��ائ��م��ة  ع�����ادة 
املجتمعية نظراً لوقوع هذه الفئة 
وتتزايد  كبر  ب�شكل  فيه  العمرية 
مطالب املدار�س الإلقاء املحا�شرات 
، كما  امل��ح��ور  ه��ذا  التوعوية ح��ول 
تتحدث املحا�شرات عن دور وعمل 

مكافحة  يف  املجتمعية  ال�����ش��رط��ة 
اجلرمية ومنع وقوعها واملحافظة 
واأف������راده ومتا�شك  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى 
الهوية  ال��ت��اأك��ي��د على  م��ع  االأ���ش��رة 
ال��وط��ن��ي��ة وال����ع����ادات وال��ت��ق��ال��ي��د ، 
وت�شليط ال�شوء على دور املواطن 
ن��ف�����ش��ه يف احل����ف����اظ ع���ل���ى االأم�����ن 
يف  االأمثل  ال�شريك  كونه  والنظام 

عملية تعزيز االأمن واالمان .
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن زايد: قيادة الدولة اأفردت حيزا كبريا للعطاء الإن�ساين حمليا ودوليا

المارات تعرب عن ان�سغالها اإزاء تراجع النقا�س يف جمل�س حقوق 
الإن�سان حول النتهاكات يف فل�سطني

بلدية مدينة اأبوظبي ت�سيف خمرجًا لأبراج البحر وحت�ّسن التقاطع الـ69

بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم 

جامعــة زايـــد تنظـــم معـــر�ســـا للتــدريــــب امليـــدانــــي 
•• دبي –الفجر:

نظمت جامعة زايد يف فرعها بدبي، بالتعاون مع وزارة 
�شارك  امل��ي��داين،  للتدريب  معر�شا  والتعليم،  الرتبية 
فيه عدد من ال�شركاء اال�شرتاتيجيني للوزارة لتعريف 
التدريبية  الفر�س  وع��ر���س  عملهم  مبجال  الطالبات 
التوظيف  جت��رب��ة  معاي�شة  م��ن  متكنهن  ال��ت��ي  امل��ت��اح��ة 
املحلية  ال�شركات  من  ع��دداً  املعر�س  �شم  التخرج.  قبل 
احلو�شبة  من  القطاعات،  خمتلف  متثل  التي  والعاملية 
واال�شت�شارات  ال��ع��ق��ارات  جم���ال  اإىل  واالإل���ك���رتون���ي���ات 
اإىل دعم  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وغ���ره���ا. وه������دَف احل�����دث 
واطالعهم  للطلبة،  التدريب  فر�س  وتوفر  التوطني 
على الرامج التي توفرها اجلهات امل�شاركة يف التدريب 
اتفاقياتهم  برامج  �شمن  وذلك  التخ�ش�شات،  مبختلف 
ال�شام�شي  را�شد  واأو���ش��ح  والتعليم.   الرتبية  وزارة  مع 
مدير ال�شوؤون املهنية بفرع اجلامعة يف دبي اأن املعر�س 
ي�شع ال�شباب يف ال�شورة امليدانية الأحدث امل�شتجدات يف 
التعاون  اأهمية  على  موؤكداً  املختلفة،  االأعمال  قطاعات 
وت��ب��ادل اخل���رات وامل��ع��ارف ب��ني جامعة زاي��د وكريات 
براجمها  اجلامعة  تعر�س  حيث  واملوؤ�ش�شات،  ال�شركات 
فيما  املتنوعة،  وتخ�ش�شاتها  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 
وا�شرتاتيجيات  التدريبية  براجمها  املوؤ�ش�شات  ت��ق��دم 

وظائفها.
ومن جهته، اأكد اأحمد �شامل العلي – مدير اأول توظيف 
اإع��م��ار ع��ل��ى دور جامعة  ال��ت��وط��ني يف ���ش��رك��ة  وت��ط��وي��ر 
مبكراً  العمل  ل�شوق  التوجه  على  طلبتها  حث  يف  زاي��د 
اإننا ن�شتقبل يف كل  من خالل التدريب امليداين قائال: 
عام عدداً من طلبة جامعة زايد للتدرب لدينا يف فروع 
ال�شركة على م�شتوى االإمارة، ومما يثلج ال�شدور اأن من 

بينهن ثالث موظفات انتقلن العام املا�شي من كونهن 
متدربات اإىل موظفات ر�شميات .

اإعجابها  اإعمار  يف  متدربة  وهي  ن�شيم،  الطالبة  واأب��دت 
ت�شليمها  وكيفية  هناك  عليه  حت�شل  ال��ذي  بالتدريب 
الر�شميني،  املوظفني  كحال  متاماً  حالها  عملها،  مهام 
حيث اأن برنامج تدريبها ي�شتمر ملدة 10 اأ�شابيع، تداوم 
فيه ب�شكل ر�شمي يف اأوقات الدوام العادية، كما اأن لديها 

واجبات واأهداف يجب تنفيذها مع نهاية تدريبها.
املواهب  ا�شتقطاب  ق�شم  م�شوؤولة  رح��م��ان،  اأمينة  اأم���ا 
مبجموعة الفطيم، فاأكدت على اأهمية هذه ال�شراكة التي 
الثغرات مبتدربني يحلون  املجال ل�شد  تفتح للموؤ�ش�شة 
املجال،  نف�س  يف  ويعملون  الر�شميني  املوظفني  حم��ل 
ال��ذي يحفز  االأم��ر  ا�شتفادة للطرفني،  االأم��ر  ففي هذا 
املتدربني.   اأكر عدد ممكن ملنا�شب  ال�شركات على فتح 
وت�شيف: لدى جمموعة الفطيم عدد من الرامج التي 
�شوق  من  لتمكنيهم  اجل��دد  واملتخرجني  الطلبة  تدعم 
مدته  للجميع  �شيفياً  برناجماً  تخ�ش�س  حيث  العمل، 
املهنية،  امل��ه��ارات  ومتكني  للتدريب  االأج��ر  مدفوع  �شهر 
باملتخرج  الذي يتدرج  امل�شتقبل  اإىل جانب برنامج قادة 
ي�شبح  اأن  اإىل  ب��دون خرة  كونه متخرجاً  اجلديد من 
قادراً على القيادة وحتمل م�شوؤولية فريق كامل يف مدة 

ال تزيد عن 18 �شهرا .
م�شوؤويل  اآالء-  و  ب�شاين  الدين  �شهاب  من  كل  واأظ��ه��ر 
للم�شاركة  حتم�شهما  �شيمن�س،  ب�شركة  الب�شرية  امل��وارد 
و�شقلها  ال�شابة  امل��واه��ب  وا�شتقطاب  امل��ع��ر���س  ه��ذا  يف 
الطلبة  ل��دى  تنمي  تدريبية  ب��رام��ج  �شمن  ال�شركة  يف 
االحرتافية  م��ن  بالكثر  تتمتع  عالية  مهنية  م��ه��ارات 
اإىل جنب مع اأفراد ذوي  والرتكيز، وذلك بالعمل جنباً 

خرات طويلة يف اأق�شام خمتلفة من ال�شركة. 

اأكادميية ربدان تنظم حملة للتربع بالدم بالتعاون مع �سحة و جامعة نيويورك -اأبوظبي
•• اأبوظبي - الفجر: 

العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ������رة  ت���ب���داأ 
اأبوظبي  مدينة  بلدية   - وال��ب��ل��دي��ات 
اإ����ش���ايف الأب����راج  اأع���م���ال تنفيذ خم���رج 
اأي�شاً  تت�شمن  اأب���وظ���ب���ي،  يف  ال��ب��ح��ر 
 69 اأ  التقاطع  عند  حت�شينات  اإج��راء 
،ب��ال��ق��رب م��ن ���ش��ارع ال�����ش��ي��خ زاي���د بن 
ب�شبكة  االرت��ق��اء  �شاأنها  م��ن  �شلطان، 
الطرق ورفع كفاءتها مبا يتما�شى مع 
وروؤية  امل�شتدامة  التنمية  متطلبات 
منظومة  تعزيز  اإىل  الهادفة  اأبوظبي 

البنية التحتية احلديثة.  
امل�شروع  ه����ذا  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأ�����ش����ارت 
يندرج �شمن اإطار حر�شها على تعزيز 
وتطويرها  التحتية  البنية  م��ك��ون��ات 
ي��ت��الءم م��ع حجم منو  ال��ذي  بال�شكل 
خدمات  وت��وف��ر  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة 
الطرق احل�شارية املتقدمة ، وحتقيق 
وال�شالمة  االن�����ش��ي��اب��ي��ة  ن�����ش��ب  اأع���ل���ى 

املرورية جلميع م�شتخدمي الطرق .

االأعمال  ه���ذه  ب��ت��اأث��ر  يتعلق  وف��ي��م��ا 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال�����ش��الم��ة امل����روري����ة، ، 
ف���اإن���ه مت ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع اجل���ه���ات ذات 
العالقة مثل مركز التحكم باالإ�شارات 
الزمنية  ال���رام���ج  مل��الءم��ة  امل���روري���ة 
ال�شوئية، وذلك  التوافقية لالإ�شارات 

ملنع االزدحام املروري وحتقيق �شهولة 
اأي  لتقليل  امل��روري��ة  احل��رك��ة  ان�شياب 
ال��ط��رق والتدفق  ت��اأث��ر ع��ل��ى ح��رك��ة 

املرن لل�شيارات.
وذكرت بلدية مدينة اأبوظبي اأن تنفيذ 
مثل هذه التح�شينات ي�شاهم يف حركة 

امل�شتمر  وال��ت��ط��ور  ال�شاملة  التنمية 
واملتدفق للبنية التحتية يف املدينة، و 
طرق  �شبكة  بتوفر  التزامها  يج�شد 
حديثة و رفع كفاءتها وحت�شني نوعية 
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة مب���ا ت��ت��واف��ق مع 

املعاير العاملية لل�شالمة املرورية.

•• ابوظبي-الفجر: 

مقرها  يف  رب�������دان  اأك����ادمي����ي����ة  ن��ظ��م��ت 
املا�شيني  ال���ي���وم���ني  خ����الل  ب��اب��وظ��ب��ي 
حملة للترع بالدم ، بالتعاون مع �شركة 
و  �شحة   ال�شحية  للخدمات  ابوظبي 
قام  اإذ   ، اأب��وظ��ب��ي  يف  ن��ي��وي��ورك  جامعة 
عدد كبر من اأع�شاء الهيئة التدري�شية 
االكادميية  واالإداري��ة وطالب وطالبات 

بالترع بالدم .
وق����ال ال�����ش��ي��د ج��ي��م�����س م���ور����س، رئي�س 
الترع  ح��م��ل��ة  ان  رب�������دان،  اأك���ادمي���ي���ة 
اإىل تعزيز ثقافة الترع  ، تهدف  بالدم 
التطّوعي بالدم من خالل ن�شر الوعي 
وتثقيف املجتمع املحلي باأهميته، ودوره 
يف اإنقاذ حياة املر�شى وامل�شابني، اإ�شافة 
اإىل تلبية االحتياجات املتزايدة للمر�شى 

عر الترع بالدم ب�شكل دائم. 
العيان  عبيد  في�شل  ال��دك��ت��ور  واأع����رب 
نائب رئي�س اأكادميية ربدان عن �شعادته 
اإطار  يف  تاأتي  التي  احلملة  هذه  لنجاح 
ح��ر���س االك���ادمي���ي���ة ع��ل��ى دع����م العمل 

االإن�شاين واخلري .

ربدان  اكادميية  قائال نحن يف  واأ�شاف 
نحر�س كل احلر�س على خدمة املجتمع 
امللقاة  االجتماعية  للم�شوؤولية  واإدراك���اً 
على عاتق االكادميية يف ت�شليط ال�شوء 
على الترع بالدم ب�شفته ق�شية حيوية 
ترتبط باالأمن ال�شحي الأفراد املجتمع 

تعزيز خدمات  ب��دور �شحة يف  واأ���ش��اد   ،
ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة يف دول����ة االإم�����ارات 
َعدُّ ملمحاً مهماً  العربية املتحدة، التي تمُ

لالزدهار ال�شحي واحل�شاري فيها.
كما اأ�شاد بالتعاون مع جامعة نيويورك 
تعزيز  اىل  يهدف  وال���ذي  ابوظبي   –

ال���������ش����راك����ة م�����ع خم���ت���ل���ف امل���وؤ����ش�������ش���ات 
والهيئات العلمية والتعليمية يف الدولة 
النوعية  بهذه  يتعلق  ما  يف  خ�شو�شاً   ،
االإن�شاين،  ال��ط��اب��ع  ذات  احل��م��الت  م��ن 
ال��ت��ي ت��ع��ود مب���ردوده���ا االإي��ج��اب��ي على 

اأفراد املجتمع االإماراتي كافة.

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن زايد 
احل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل 
الظفرة، رئي�س هيئة الهالل االأحمر 
وم�شاريع  ب����رام����ج  اأن  االإم������ارات������ي 
ال��ه��ي��ئ��ة االإن�����ش��ان��ي��ة واخل���ري���ة التي 
املحلي  امل�شتويني  على  تنفيذها  يتم 
والدويل حتظى بدعم �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�شاحب  ومتابعة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
..م�شراً  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 

ويف  الر�شيدة  قيادتنا  اأن  اإىل  �شموه 
للعطاء  اأف��������ردت  اخل�����ر  ع�����ام  اإط�������ار 
لي�شل لكافة  ك��ب��راً  االإن�����ش��اين ح��ي��زاً 
ال�شرائح ال�شعيفة واملهم�شة يف جميع 

اأنحاء العامل.
واأ�شار �شموه خالل تروؤ�شه الليلة قبل 
املا�شية بق�شر النخيل اجتماع جمل�س 
اإدارة هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
ت��دخ��ر و���ش��ع��اً يف  ل���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل 
االإن�شانية  تطلعاتها  حتقيق  �شبيل 
ع��ر االن��ت�����ش��ار وال��ت��و���ش��ع يف الرامج 
ال�شرائح  امل�شتهدفني من  التي تخدم 
االأحمر  ال���ه���الل  ي�����ش��ت��ه��دف��ه��ا  ال���ت���ي 
الهيئة  تعمل  كما  االإن�����ش��اين  بعطائه 

اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وحت�شني  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى 
اأو�شاعهم و�شتعمل على بالتعاون مع 
املح�شنني والداعمني اال�شرتاتيجيني 
حتقيق  على  االأحمر  الهالل  مل�شاريع 
على  االإن�شانية  املكت�شبات  من  املزيد 

ال�شاحتني املحلية واخلارجية.
ال��ذي ي�شطلع  ب��ال��دور  �شموه  واأ���ش��اد 
به اأع�شاء جمل�س اإدارة هيئة الهالل 
توجيه م�شرة  االإم��ارات��ي يف  االأحمر 
التجويد  م���ن  امل���زي���د  ن��ح��و  ال��ه��ي��ئ��ة 
داعياً  ال��ع��ط��اء  يف  وال��ت��م��ي��ز  االأداء  يف 
االأع�شاء اإىل تبني املبادرات االإن�شانية 
التي تعزز جهود الهيئة على ال�شاحة 
املتزايدة  االحتياجات  ملقابلة  املحلية 

للعمل االإن�شاين داخل الدولة وتنفيذ 
امل�����ش��اري��ع والرامج  م���ن  م��ت��ن��وع  ك���م 
التي  ال���دول  يف  واالإغ��اث��ي��ة  التنموية 

ت�شررت من الكوارث والنزاعات.
ح�شر اجتماع املجل�س �شعادة الدكتور 
حمدان م�شلم املزروعي رئي�س جمل�س 
اإدارة هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
و�شعادة عي�شى حمد بو�شهاب م�شت�شار 
رئي�س الهيئة واأع�شاء جمل�س االإدارة 
�شعادة كل من حممد �شيف ال�شويدي 
ر�شا�س  ب����ن  ع���ل���ي  حم���م���د  و���ش��ع��ي��د 
االأحبابي  م�شلح  وع��ل��ى  امل��ن�����ش��وري 
ال��ق��ب��ي�����ش��ي وعلي  ���ش��ل��ي��وي��ح  وحم���م���د 
غامن الرميثي ومرمي عبداهلل �شقر 

ومرمي حممد الرميثي ورمي يو�شف 
ال�شمري و�شعادة الدكتور حممد عتيق 
الفالحي االأمني العام لهيئة الهالل 
االأحمر االإماراتي ونواب االأمني العام 
امل�����ش��ان��دة وقطاع  ل��ق��ط��اع اخل���دم���ات 
ال�شوؤون  وق��ط��اع  الدولية  امل�شاعدات 
ال��ت�����ش��وي��ق وجمع  وق����ط����اع  امل��ح��ل��ي��ة 

الترعات.
وا���ش��ت��ع��ر���س ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
االجتماع  خ�����الل  ال���ف���الح���ي  ع��ت��ي��ق 
الهيئة  ب��ج��ه��ود  اخل��ا���ش��ة  ال��ت��ق��اري��ر 
وم�شاريعها  وب��راجم��ه��ا  االإن�����ش��ان��ي��ة 
ال���ت���ن���م���وي���ة وع���م���ل���ي���ات���ه���ا االإغ���اث���ي���ة 
للم�شاريع  ال���ط���ارئ���ة  واال����ش���ت���ج���اب���ة 

اال�شتثمارية  وامل�����ش��اري��ع  االإن�����ش��ان��ي��ة 
احلالية للهيئة.

كما مت االط��الع على �شوابط الئحة 
امل�����ش��اع��دات امل��ح��ل��ي��ة ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 

جدول  على  املدرجة  البنود  من  ع��دد 
اجتماع جمل�س اإدارة الهيئة.

•• جنيف-وام:

اعربت دولة االإمارات العربية املتحدة 
النقا�س  ت��راج��ع  اإزاء  ان�����ش��غ��ال��ه��ا  ع��ن 
االإن���������ش����ان حول  ح���ق���وق  يف جم��ل�����س 
االأرا�شي  يف  االإن�شان  حقوق  انتهاكات 
عامة،  ب�شفة  امل��ح��ت��ل��ة  الفل�شطينية 
ب�شفة  ال�شابع  البند  ف�شاء  وتقلي�س 
الدولة  ف��ى كلمة  ذل���ك  خ��ا���ش��ة. ج���اء 
التى القاها �شعادة عبيد �شامل الزعابي 
امل����ن����دوب ال����دائ����م ل����دول����ة االم�������ارات 
اأمام  امل��ت��ح��دة يف جنيف  ل���الأمم  ل��دى 
ملجل�س  وال��ث��الث��ني  ال�شاد�شة  ال����دورة 
امل��ن��ع��ق��دة يف جنيف  ح��ق��وق االإن�������ش���ان 

 29 اإىل   11 م����ن  ال����ف����رتة  خ������الل 
���ش��ب��ت��م��ر اجل������اري يف اإط������ار احل����وار 
يف  االإن�����ش��ان  حقوق  حالة  ب�شاأن  ال��ع��ام 
منذ  امل��ح��ت��ل��ة  الفل�شطينية  االأر�������س 
يف  ���ش��ع��ادت��ه  واأع����ل����ن   .،1967 ع����ام 
اإىل  االإم���ارات  ان�شمام  كلمته  م�شتهل 
اإذا  مت�شائال  العربية  املجموعة  بيان 
االإن�شان  ح��ق��وق  جمل�س  ي�شتطع  مل 
االنتهاكات  الإب�����راز  م��ن��را  ي��ك��ون  اأن 
امل�شتمّرة  االحتالل  ل�شلطة  ال�شارخة 
م��ن��ذ اأك���رث م��ن 60 ع��ام��ا، م��ن الذي 
االإن�شان  ح��ق��وق  وي��ح��م��ي  ���ش��ي�����ش��م��ن 
واأك������د   . ؟  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ل��ل�����ش��ع��ب 
لل�شوؤون  التن�شيق  مكتب  اأن  �شعادته 

تقريره  ٌيظهر يف  اأوت�����ش��ا   االإن�����ش��ان��ي��ة 
ما  ب����اأن   ،  2017 ي��ون��ي��و   - االأخ�����ر 
الغربية  ال�شفة  40? من  يقرب من 
مت�شببة  االح���ت���الل،  �شلطة  ت��دي��ره��ا 
اإىل  اأدت  ب��ذل��ك يف ���ش��غ��وط م��ت��زاي��دة 
عن  الفل�شطينية  املجتمعات  جت��زئ��ة 
االأرا�شي  وتقلي�س  البع�س  بع�شها 
العواقب  وت�شاعف  واملوارد واحلركة، 
باالإ�شافة  واالقت�شادية،  االجتماعية 
وتو�شيع  التفتي�س  نقاط  ارت��ف��اع  اإىل 
حواجز الطرق وغرها من العقوبات 
اجلماعية االأخرى نتيجة �شد الطرق 
باإ�شرائيل،  امل�شتوطنات  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
وذلك خالفا ملبادئ ال�شرعية الدولية 

الرابعة.  جنيف  اتفاقية  راأ�شها  وعلى 
اإح�شائيات االأمم  اأنه وح�شب  وا�شاف 
اال�شتيطان  ف����اإن  االأخ������رة،  امل��ت��ح��دة 
االإ�شرائيلي يف ال�شفة الغربية وا�شل 
من����وه ب�����ش��ك��ل م���ط���رد ب���ح���وايل 5.5 
اجلدد  ال��واف��دي��ن  معظم  واأن  �شنويا، 
اال�شتيطانية  ال��ك��ت��ل  يف  ي�����ش��ت��ق��رون 
ال��واق��ع��ة غ��رب اجل���دار حيث  الكبرة 
يقيم اأكرث من 80 يف املائة من جميع 
النمو  معدل  واأن  حاليا،  امل�شتوطنني 
امل�شتوطنني  ع��دد  �شي�شاعف  احل��ايل، 
 12 900، الف يف  اإىل ما يقرب من 
اأن هذه  اإىل  �شنة فقط. ون��ّوه �شعادته 
يتم  االأرق��ام مر�شّحة لالرتفاع ما مل 

اأك�����ر ع��ل��ى �شلطة  مم���ار����ش���ة ���ش��غ��ط 
م�شرة  يف  ق��دم��ا  للم�شي  االح��ت��الل 
لالتفاقات  وف��ق��ا  ال�شلمية،  الت�شوية 
ال�شلة نذكر  الدولية واالإقليمية ذات 
من بينها قرار جمل�س االأمن 2334 
لعام 2016  ومبادرة ال�شالم العربية، 
اأ�شا�شيني  م���رج���ع���ني  ب���اع���ت���ب���اره���م���ا 
فل�شطينية  دول��ة  اإقامة  اإىل  للو�شول 
م�شتقلة وعا�شمتها القد�س ال�شرقية. 
ال�شفر  �شعادة  اأك��د  كلمته،  ختام  ويف 
ال��زع��اب��ي دع���م دول���ة االإم�����ارات للحل 
الدولتني،  مبداأ  على  املبني  ال�شيا�شي 
خطورة  م��ن  ال�شياق  ه��ذا  يف  ����ّذرا  حممُ
الدولة  بفكرة  اخل��ي��ار  ه��ذا  ا���ش��ت��ب��دال 

الواحدة والنظامني التي بداأ الرتويج 
ل���ه���ا م�����ن ق���ب���ل ����ش���ل���ط���ة االح�����ت�����الل. 
وكاإجراء فوري، اأكد �شعادته باأن دولة 

حل�شول  م�شاندتها  جت��دد  االإم�����ارات 
الدولة  ع��ل��ى ���ش��ف��ة  ف��ل�����ش��ط��ني  دول����ة 
الكاملة الع�شوية يف اجلمعية العامة 

ل���الأمم امل��ت��ح��دة، وت��دع��و ك��اف��ة الدول 
املطلب  ه��ذا  دع��م  اإىل  لل�شالم  املحبة 

امل�شروع .

•• اأبوظبي -وام:

النقيب  ال�شهيد  روح  الغائب على  تقام �شالة 
ط���ي���ار خ���ال���د حم��م��د ج���دي���د ال�����ش��ح��ي اليوم 
ال�شهداء  مب�شجد  الظهر  �شالة  بعد  االأربعاء 

مبنطقة قدفع يف اإمارة الفجرة.
امل�شلحة قد  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ك��ان��ت   
خلل  نتيجة  ع�شكرية  ط��ائ��رة  �شقوط  اأعلنت 

قوات  عمليات  �شمن  مهمتها  اأداء  اأث��ن��اء  فني 
التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية 
اأف���راد  اأح���د  وا�شت�شهاد  ال��ي��م��ن  يف  ال�����ش��ع��ودي��ة 

طاقمها وفقدان االآخر.
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وت��ت��ق��دم   
بخال�س تعازيها وموا�شاتها اإىل ذوي ال�شهيد 
�شائلة اهلل عز و جل اأن يتغمده بوا�شع رحمته 

واأن ي�شكنه ف�شيح جناته.

•• اأبوظبي-وام: 

للدرا�شات  االإم��ارات  والع�شرين مبركز  الواحد  القرن  القادة حلروب  موؤمتر  الدفاع  وزارة  تنظم 
والبحوث اال�شرتاتيجية يومي 22 و23 اأكتوبر املقبل.

وت�شعى وزارة الدفاع من وراء عقد موؤمترها الثاين موؤمتر القادة حلروب القرن الواحد والع�شرين 
وزيادة  املعا�شرة  احل��روب  جم��ال  يف  التطورات  عن  الناجمة  التحديات  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل 
تقدمي  خ��الل  من  وامل�شتقبلية  املعا�شرة  ال�شراعات  بطبيعة  ال�شرورية  اال�شرتاتيجية  املعرفة 
اأحدث الروؤى املتعلقة باالجتاهات �شريعة التطور يف طابع ال�شراع وتاأثرات التهديدات املحتملة 

النا�شئة واملتغرة على البيئة االأمنية اال�شرتاتيجية.
يهدف املوؤمتر اإىل فهم اأ�شكال ال�شراعات احلديثة دائمة التغر وتقدير اأثرها االإقليمي والدويل 
احلديثة  ال�شراعات  ه��ذه  ت�شكلها  التي  للتهديدات  الت�شدي  اأدوات  على  التعرف  اإىل  باالإ�شافة 

امل�شتوى  على  ال��ت��اأث��رات  تلك  م��ع  والتعامل  اال�شتجابة  يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  ومناق�شة 
الوطني.

ياأتي تنظيم وزارة الدفاع لهذا املوؤمتر تعزيزا لروؤية الوزارة يف كونها موؤ�ش�ش�ة ا�شتباقي�ة ال�شت�شراف 
امل�شتقبل ومن منطلق احلر�س على تناول الق�شايا اال�شرتاتيجية الكرى التي ترتبط باالأمن 
طبيعة  وتغر  واالإره���اب  التطرف  خطر  ت�شاعد  ظل  يف  والعامل  املنطقة  يف  وال�شلم  واال�شتقرار 
لو�شائل  ال��ه��دام  اال�شتغالل  وتنامي  ال��دويل  التناف�س  واح��ت��دام  والدولية  االإقليمية  ال�شراعات 
االت�شال والتكنولوجيا احلديثة من قبل اجلماعات االإرهابية واملتطرفة وظهور املفاهيم اجلديدة 

لل�شراعات واحلروب وبروز اأجيال جديدة من احلروب غر التقليدية املعا�شرة وامل�شتقبلية.
ي�شارك يف املوؤمتر نخبة من كبار ال�شباط و اأبرز امل�شوؤولني واخلراء واملتخ�ش�شني واالأكادمييني 
والق�شايا  للم�شتقبل  اال�شرتاتيجي  اال�شت�شراف  جم��االت  يف  وال��دويل  الوطني  ال�شعيدين  على 

االأمنية والع�شكرية.

اإقامة �سلة الغائب على روح ال�سهيد خالد 
ال�سحي مب�سجد ال�سهداء بقدفع بالفجرية اليوم

وزارة الدفاع تنظم موؤمتر القادة حلروب القرن الواحد والع�سرين 22 و23 اأكتوبر

اعالن تغيري ا�سم
�شفره  احمل جواز  راج،  برافيني  والد  راج،  كانيكاي  بينجامني  مانتوتام  انا، 
هندي رقم )L3887187( �شادر يف ابوظبي بتاريخ 22/8/2013، العنوان 
الدائم الرقم القدمي 3/ئي الرقم اجلديد 4، �شارع �شوكالينغام، مادومانغر، 
للتجارة  �شعود  بن  موؤ�ش�شة  لدى  حاليا  واعمل   600011 �شيناي  برامبور، 
القا�شر  ا�شم طفلي  اغر  ع م- مبوجبه  ا  ابوظبي-   70081 الفنية، �س ب 
برافني راج يحمل جواز �شفر رقم )L4991271( �شادر يف ابوظبي بتاريخ 

4/12/2013 من برافيني راج اىل برافيني راج كانيكايراج  باأثر فوري.
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خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واال �شي�شطر املنذر التخاذ اإجراءات بيع �شيارة  املنذر اليه 
واملرهونة للمنذر ) مينى / كوبر/ا�شود/ابي�س/2014 ( رقم ) 16689/خ�شو�شي/ابوظبي/13 ( طبقا 

لن�س املادة 172&175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل فاتن لت�شليح االطارات  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1040634 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�شة/ من حرفية اىل جتارية
 تعديل ا�شم جتاري من/حمل فاتن لت�شليح االطارات

FATIN TYRE REPAIRS
اىل/ جرين �شتار لالعمال املعدنية واحلديدية 

GREEN STAR METAL & IRON WORKS
تعديل ن�شاط/ا�شافة االعمال املعدنية واحلديدية )4390006(

تعديل ن�شاط/حذف تبديل وا�شالح االطارات )4520007(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  االقت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

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

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

اإعــــــــــالن
الهند�شية  للخدمات  تكنلوجي  ال�ش�����ادة/اجنان  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1199952 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 2*2 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/اجنان تكنلوجي للخدمات الهند�شية ذ.م.م
ANJAN TECHNOLOGY & ENGINEERING SERVICES LLC

اىل/ اجنان تيك لل�شيانة العامة ذ.م.م 
ANJAN TECH GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شت�شارات هند�شة ال�شالمة والوقاية من احلريق )7110957(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شت�شارات الك�شف على االن�شاءات لالأبنية والتجهيزات ال�شناعية )7120013(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة حدائق روما لبيع االجبان ومنتجاتها ذ.م.م  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1145703 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يو�شف بن علي بن �شامل ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف بن علي بن �شامل ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حميد حارب مفتاح حمد النيادي

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 8*6 اىل 1*5
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

 تعديل ا�شم جتاري من/�شركة حدائق روما لبيع االجبان ومنتجاتها ذ.م.م
ROMA GARDENS CHEESE PRODUCTS TRADING LLC

اىل/ حدائق روما لتجارة املواد الغذائية 
ROMA GARDENS FOODSTUFF TRADING

تعديل عنوان/من العني العني ال�شناعية بناية فاطمة �شامل الورد الدرمكي اىل العني املنطقة 
ال�شناعية ليتاق 77398 77398 �شامل حممد حمد ركا�س واخرين

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع التوابل والبهارات ومواد العطارة - بالتجزئة )4721030(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات متوين باملواد الغذائية )5629001(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع االغذية املجففة - بالتجزئة )4721021(
تعديل ن�شاط/حذف بيع االلبان ومنتجاتها - بالتجزئة )4721002(

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

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

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

اإعــــــــــالن
وال�شيانة  للمقاوالت  ال�شاعد  ال�ش�����ادة/البناء  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1165177 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمد �شالح عمر جربوع %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد عبدالرحمن جعفر حممد الزعابي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد عبدالرحمن جعفر حممد الزعابي من 100% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمد جعفر الزعابي %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل جعفر الزعابي %25

تعديل راأ�س املال/من 100000 اىل 50000
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
 تعديل ا�شم جتاري من/البناء ال�شاعد للمقاوالت وال�شيانة العامة

ALBENA ALSAED CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
اىل/ البناء ال�شاعد للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م 

ALBENA ALSAED CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1035554:الكرم لت�شليح االطارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

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

افرين لتجارة مواد البناء- ذ.م.م- فرع
 رخ�شة رقم:CN 1175439 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شقر اجلزيرة الدارة  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

النفايات رخ�شة رقم:CN 1728298 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شاميه ثاين م�شبح عبيد ال�شعدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

اإعــــــــــالن
مربان  بنى  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدولية للمقاوالت
رخ�شة رقم:CN 1014806 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جهاد خليل فرج عيلبوين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف غامن حميد عبداهلل �شامل �شعيد ال�شام�شي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
العامة   للتنظيفات  تالند  ال�ش�����ادة/بور  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1254861 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جمال نا�شر �شعيد �شويدر %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مهند حممد ماجد احلطاب
تعديل وكيل خدمات/حذف �شامل هالل يا�شر حممد القبي�شي

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1.20*30 اىل 1*1
 تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح م 26 قطعة 21 مكتب A-13 بناية �شامل 
هالل يا�شر حممد القبي�شي اىل ابوظبي ابوظبي �شارع ال�شالم �شرق 11 قطعة 

C32 طابق 7 �شركة ابوظبي الوطنية للمواد الغذائية
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1019480 باال�شم التجاري بقالة بلد اخلرات 
كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  االقت�شادية بخ�شو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1043152 باال�شم التجاري �شركة النيل الدولية 
للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:بن كافيه

Bn CAFE: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :278737     بتاريخ : 2017/08/27
با�ش������م :بن كافيه 

وعنوانه:ابوظبي �شارع املطار امييل: bncafe.ae@gmail.com ابوظبي
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 كافيه.

كلمة  وا�شفلها  االجنليزية  باللغة  مميزة  بطريقة  مكتوبة   bn كلمة  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
.CAFE

اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27  �سبتمرب 2017 العدد 12132

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:�شركة الينبوع لل�شناعات الغذائية ذ.م.م

BONO GLUCOSE: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :263487     بتاريخ : 2016/11/19
با�ش������م :�شركة الينبوع لل�شناعات الغذائية ذ.م.م 

وعنوانه:مبنى رقم:930-597 جممع دبي لال�شتثمار 2 دبي - االمارات العربية املتحدة- هاتف:048895885 
- فاك�س:048895544 - �شندوق الريد:184318- امييل:info@yabnoufood.com دبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا بدائل 
النب ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر والكعك واحللويات ، املثلجات ، الع�شل 

والع�شل االأ�شود ، اخلمرة وم�شحوق اخلبيز ، امللح اخلردل واخلل والتوابل والبهارات والثلج.
GLUCOSE تعني  و�شف العالمة:BONO كلمة لي�شت اجنليزية ولي�س لها ما يقابلها بالعربية 

�شكر.
اال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27  �سبتمرب 2017 العدد 12132

منوذج اعالن بالن�سر عن التعديل بعد الت�سجيل
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك:�شركة امناء املزارع العربية املحدودة )فرع دبي(
بن�شر التعديالت املو�شحه ادناه عن العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم:TM - 58 - 970703    بتاريخ:2017/9/9
امل�شجلة بالرقم:183890                      بتاريخ:2012/12/20

با�ش������م املالك: 
وعنوانه:الهباب - دبي - �س.ب:14864 دبي - هاتف:048321361

بتاريخ: واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:2 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29 تربية الدواجن وانتاج البي�س.

التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق
العالمة:كلمة �شحة SAHA مع �شكل مميز لدجاجة.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27  �سبتمرب 2017 العدد 12132

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

 اإعـــالن �سطب قيد
�س.م.ح  دي�شرتبيو�شن  افريقيا  ريدجنتون  ال�شادة/�شركة  باأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
بطلب  تقدمت  قد  علي(  جبل   - احلرة  املنطقة  هيئة  )اجلن�شية:  متثيل(  )مكتب 
 ، �شنرتال  تريد   - الوليد  ابن  )العنوان:خالد  دبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب 
بالوزارة.  االجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )4345( رقم  حتت  واملقيدة  �س.ب:12816( 
وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 م يف �شاأن ال�شركات التجارية 
اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  ل�شنة 2010م يف  الوزاري رقم )377(  القرار  و  وتعديالتة 
الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى 
من ال�شادة ا�شحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد 
ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة االقت�شاد اإدارة الت�شجيل 

التجاري �س.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

تنويه
باال�شارة اىل االعالن ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12130 بتاريخ 2017/09/25 
بخ�شو�س الرخ�شة التجارية )CN-2171187( باال�شم التجاري/جمان برلز لطب 
االعالن  يف  اخلطاأ  بطريق  ورد  بانه  االقت�شادية  التنمية  دائرة  تنوه  ذ.م.م   اال�شنان 

امل�شار اليه وال�شحيح انه جاري:
تعديل ال�شركاء و تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل ابراهيم حممد املزروعي %51

باال�شافة اىل التعديالت ال�شابقة
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/07116/2017 / جتاري 

اإىل املدعي عليه: جكونو�س لتجارة الفراء - �س ذ م م  ، واليا�س جكونو�س  
مبا اأن املدعي : ال�شويب للعقارات - �س ذ م م 

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/07116/2017  جتاري  اإيجارات اأمام املركز بطلب اإلزامكم بالتايل: 
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد ما قد ي�شتجد من اجره من تاريخ 2017/8/1   وحتى تاريخ االخالء الفعلي التام

تاريخ  تاريخ 2017/4/1 وحتى  الدعوى من  االأج��رة للعني حمل  �شداد  املدعي عليه ميتنع عن   - اإخ��الء عقار   -
2017/7/31   ورغم اأن املدعي اأعذر املدعي عليه باإنذار عديل بتاريخ  2017/6/19  اإال انه تعذر االإنذار فتم اإعالنه 
بالن�شر باجلريدة بتاريخ  2017/7/16  ب�شداد االإيجار اأو االإخالء اإال اأنه مل يحرك �شاكنا االأمر الذي كان معه اأن 

اأقام املدعي تلك الدعوى للق�شاء له بطلب االإخالء الثابت باخالل املدعي عليه ب�شداد االأجرة 
- مطالبة مالية - املدعي عليه ميتنع عن �شداد االجرة للعني حمل الدعوى من تاريخ 2017/4/1 وحتى تاريخ 
2017/7/31 حيث �شيك االيجار املرجتع واملرفق بالدعوى فرت�شد يف ذمته مبلغ 25000 درهم ورغم اإنذاره بتاريخ 
انه مل  اإال   ، االيجارية  القيمة  ب�شداد  بتاريخ 2017/7/16  بالن�شر  اعالنه  االن��ذار فتم  تعذر  انه  اإال    2017/6/19

يحرك �شاكنا فاأقاما املدعي تلك الدعوى للق�شاء له ب�شداد االجره املتاأخرة.  
- مطالبة مالية اأن عقد االإيجار ت�شمن الن�س يف البند مالحظة بال�شحيفة االوىل على غرامة رجوع ال�شيك  دون 
�شرف مببلغ 1000 درهم وقد ارجتع عدد �شيك واحد دون �شرف االأمر الذي يكون معه املدعي عليه ملزم ب�شداد 

تلك الغرامة ، حيث اأنه اأقر بها بتوقيعه على عقد االإيجار. 
اإلزام بت�شليم م�شتندات -  اأن امل�شتاأجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهر املاأجور من تلك 

االلتزامات ليمكن اإعادة االنتفاع به. 
- مطالبة مالية - اإلزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

وقررت اللجنة الق�شائية اإعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االحد  املوافق 2017/10/1  ال�شاعة 2.30 م اأمام 
لنظر  االيجارية  املنازعات  ف�س  واملنعقدة مبقر مركز  االبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�شائية   اللجنة 
الدعوى وقد اأمر بتق�شر مدة امل�شافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�شر فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24035 /2017
مطالبة مببلغ ) 49009.71 ( درهم 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - وميثله / قانونا / عدي عز الدين الدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، العنوان / النخيل - راأ�س اخليمة 

املنذر اليهم : 1-  رامي ديبان طعمه - اجلن�شية : �شوريا 
العنوان / ابوظبي - فلج  هزاع - فيال رقم 18 - اأقرب عالمة : مركز ال�شرطة 

هاتف / 00971562892755  
 ( وق��دره  بذمته  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر يخطر  ف��ان   - االخطار  ذل��ك  مبوجب 
49009.71  درهم( ) ت�شعة واربعون الف وت�شعة دراهم وواحد و�شبعون فل�س درهم ( وذلك خالل مدة 
�شبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واال �شي�شطر املنذر التخاذ اإجراءات بيع �شيارة  املنذر اليه واملرهونة 
املادة  لن�س  طبقا   ) 43741/خ�شو�شي/ابوظبي/10   ( رقم   ) /ياري�س/ابي�س/2015  ياري�س   ( للمنذر 

172&175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2010  مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- حممد ال�شيد البدوي عبد اللطيف دوي��دار  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ �شركة االحتاد للتاأمني - �س م ع - فرع دبي - وميثله / حممد 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد   - اأهلي  امللك م�شطفى  عبد 
املحاماة  اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  وق��دره )4.700  املدعي عليه مببلغ 
لها جل�شة  وح��ددت     . التام  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق   تاريخ  والفائدة  9% من 
يوم الثالثاء  املوافق  2017/10/3   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإخطار عديل 

رقم 24013 /2017
مطالبة مببلغ ) 20907.8 ( درهم 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - وميثله / قانونا / عدي عز الدين الدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، العنوان / النخيل - راأ�س اخليمة 

املنذر اليهم : 1- احمد عبدالوهاب ال�شبيع - اجلن�شية : �شوريا 
2-�شركة / بجر لتاأجر ال�شيارات - ابوظبي - �شارع زايد االأول - املالك  علي �شامل �شيف املهري /3885 

-ق 122- حمل 7 هاتف / 00971526443093 
 ( وق��دره  بذمته  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر يخطر  ف��ان   - االخطار  ذل��ك  مبوجب 
ايام  ( وذل��ك خالل مدة �شبعة  20907.8  دره��م( )ع�شرون الف وت�شعمائة و�شبعة دره��م وثمانية فل�س 
من تاريخ هذا االإعالن - واال �شي�شطر املنذر التخاذ اإجراءات بيع �شيارة  املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) 
ني�شان /�شنرتا/ابي�س/2014 ( رقم ) 44813/خ�شو�شي/ابوظبي /12 ( طبقا لن�س املادة 172&175 من 

قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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•• دبي-الفجر:

خليفة  ع��ب��داهلل  ال��ل��واء  �شعادة  اطلق 
امل����ري، ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����ش��رط��ة دبي، 
امل�شت�شار  امل��ه��ن��د���س  ال��ل��واء  بح�شور 
القائد  الزفني م�شاعد  �شيف  حممد 
ال��ع��م��ل��ي��ات، خدمة  ل�������ش���وؤون  ال���ع���ام 
ال����ب����ث ال���ت���ل���ف���زي���وين امل���ب���ا����ش���ر من 
اجليل  بتقنية  طيار  ب��دون  ط��ائ��رات 
كافة  اإر���ش��ال  بهدف   ،)4G( ال��راب��ع 
التفا�شيل التي حتدث يف الفعاليات 
وامل��ن��ا���ش��ب��ات وال����ط����رق، وال���ت���ي يتم 
نقلها والتحكم يف �شورها من حيث 
ت��ق��ري��ب ال�����ش��ورة وت��ك��ب��ره��ا ودرجة 
ال��و���ش��وح وحت���دي���د االجت���اه���ات من 
م��رك��ز ال��ق��ي��ادة وال�����ش��ي��ط��رة ب����االإدارة 

العامة للعمليات.

وق���ال ���ش��ع��ادة ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�شرطة 
دب�����ي، خ����الل ح��ف��ل االإط������الق الذي 
ح�شره العميد كامل بطي ال�شويدي، 
مدير االإدارة العامة للعمليات ونائبه 
والتقنيات،  االت���������ش����االت  ل�������ش���وؤون 
والعميد الدكتور خالد املري، ونائبه 
ل�������ش���وؤون ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��م��ي��د عمر 
هذه  اإن  ق��ال  ال�شام�شي،  عبدالعزيز 
التقنية اجلديدة �شت�شاهم يف اأر�شفة 
والفعاليات  املنا�شبات  كافة  وت�شجيل 
واالأزم���������ات وال�����ك�����وارث واحل�������وادث، 
بطريقة  التحركات  جميع  وتر�شد 
اأي وقت،  لها يف  الرجوع  تتيح  �شهلة 
مكان  من  املبا�شر  بالبث  ي�شمح  كما 
احلدث اإىل مركز القيادة وال�شيطرة 
مم�����ا ي����دع����م م����ت����خ����ذي ال������ق������رار يف 
التعامل بفعالية مع االأحداث املهمة 

والطارئة اأو يف حاالت االأزم��ات، كما 
ي��ت��ي��ح ال��ن��ظ��ام ال��ن��ق��ل ال��ع��ك�����ش��ي من 
غرفة  اإىل  وال�شيطرة  القيادة  مركز 
العمليات  وغ��رف  املتنقلة  العمليات 
البث  اأن  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��ي��دان��ي��ة، 
م���ن طائرات  امل��ب��ا���ش��ر  ال��ت��ل��ف��زي��وين 
ال�شابط  ���ش��ي��م��ك��ن  ط����ي����ار  ب�������دون 
القيادة  م���رك���ز  اإدارة  يف  امل�����ن�����اوب 
وال�����ش��ي��ط��رة م���ن ات���خ���اذ ال����ق����رارات 
اإىل  امل��ن��ا���ش��ب،  ال���وق���ت  امل��ن��ا���ش��ب��ة يف 
االأحداث  توثيق  تفيد يف  اأنها  جانب 
وتقدميها للجهات املخت�شة، ومتكن 
ال�شباط من الوقوف عن قرب على 
واال�شتفادة  واحل������وادث  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
التدريب  التقنية يف اعمال  من هذه 
املخاطر  مل����واج����ه����ة  واال�����ش����ت����ع����داد 
التدريبات  يف  ال�شيناريوهات  واع��داد 

التخ�ش�شية .
واأو������ش�����ح ����ش���ع���ادة ال����ل����واء امل������ري اأن 
ال���راب���ع يف  ا���ش��ت��خ��دام تقنية اجل��ي��ل 
النقل التلفزيوين املبا�شر تتميز عن 
البيانات  نقل  يف  بال�شرعة  �شابقاتها 
لنقل  وتطويعها  تطويرها  مت  وق��د 
القيادة  م��رك��ز  اإىل  مبا�شرة  احل���دث 
وال�شيطرة من اأي موقع دون النظر 
اأثبتت  ح��ي��ث  اجل���غ���رايف  ال��ب��ع��د  اىل 
ع��م��ل��ي��ة ال���ب���ث جن�����اح ال����ت����ج����ارب يف 

خمتلف الظروف واملواقع.
م����ن ج���ان���ب���ه اأ�����ش����ار امل�������الزم حممد 
ع��م��ر امل���ه���ري، م��دي��ر امل�����ش��روع، اىل 
ب���دون ط��ي��ار مت تطوير  ال��ط��ائ��رة  اأن 
احدث  وف��ق  عليها  املثبتة  ال��ك��ام��را 
املبا�شر،  البث  يف  العاملية  املوا�شفات 
لبقاء  ال��ب��ط��اري��ة  ت��ط��وي��ر  ومت  ك��م��ا 

ال����ط����ائ����رة زم������ن اأط��������ول يف اجل����و، 
تتميز  ال��ط��ائ��رة  اأن  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
ونقلها  وم��رون��ت��ه��ا  حركتها  ب�شرعة 
ماألوفة،  غ���ر  زواي������ا  م���ن  امل��ب��ا���ش��ر 
مقارنة بالبث املبا�شر من الطائرات 

العمودية.
واأو����ش���ح اأن ���ش��رط��ة دب���ي م��ن اأوائ���ل 
االأجهزة ال�شرطية التي تطبق نظام 
ال���ك���ام���رات وال���ت���ي ب����داأ ال��ع��م��ل بها 
1986، حيث تعتر  بالفعل يف عام 
الو�شائل  م��ن  واح����دة  التقنية  ه���ذه 
والنقل  امل��راق��ب��ة  يف  ت�شتخدم  ال��ت��ي 
وحتديد  وامل��واق��ع  للحوادث  املبا�شر 
واآلية عملها، وهذا  الدوريات  مواقع 
الدوريات منذ  به يف  النظام معمول 
مت  اأن�����ه  اإال   2008 اأك���ت���وب���ر  ���ش��ه��ر 
عليه  التغيرات  من  العديد  اإدخ���ال 

النارية  ال��دراج��ات  مع  يتوافق  حتى 
ت�شمنت  وال���ت���ي   ،2012 ال���ع���ام  يف 
الثالث  اجل���ي���ل  ت��ق��ن��ي��ة  م���وا����ش���ف���ات 
واال����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا م���ن ح��ي��ث نقل 

ال�شوت وال�شورة بو�شوح عال. 
امل��الزم حممد عمر املهري  واأ�شاف 
اعتمدت  للعمليات  العامة  االإدارة  اأن 
دبي  �شرطة  يف  العاملة  الكوادر  على 

واأن النظام املطور يف الطائرات بدون 
طيار يتميز بانخفا�س التكلفة حيث 
املتاحة  امل��وارد  ا�شتخدام  اإع��ادة  جرت 

من معدات وتقنيات يف تطويره.

•• دبي-الفجر:

 اأكد اللواء احمد حمدان بن دملوك، 
يف  للتدريب  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر 
���ش��رط��ة دب����ي، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تطوير 
�شرطة  يف  العليا  ال��ق��ي��ادي��ة  ال��ف��ئ��ات 
وتطوير  ب����ن����اء  خ������الل  م�����ن  دب������ي 
قدراتهم االإدارية وتعزيز مهاراتهم 
�شرطة  اأه��داف  يلبي  الوظيفية مبا 

دبي وخطتها اال�شرتاتيجية .
تنمية  دورة  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 
تنظمها  ال��ت��ي   ، القيادية  ال��ك��ف��اءات 
�شركة  مع  بالتعاون  العامة  االإدارة 
فندق  يف  ال��ري��ط��ان��ي��ة،   TTM
رافلز بدبي، بح�شور اللواء الدكتور 
احمد عيد املن�شوري، مدير االإدارة 

ل����الدل����ة اجل���ن���ائ���ي���ة وعلم  ال���ع���ام���ة 
اجلرمية، ومديري االإدارات العامة 

ومراكز ال�شرطة.
وق�����ال ال����ل����واء اح���م���د ب���ن دمل�����وك يف 
القيادة  اإن  ال������دورة  اف��ت��ت��اح  ك��ل��م��ة 
دب��ي حت��ر���س على  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
الب�شرية  ك��وادره��ا  وتطوير  تدريب 
ال�شرطية  امل��م��ار���ش��ات  اأح����دث  وف���ق 
هذه  مثل  اأن  اإىل  م�شراً  والعلمية، 
و�شقل  ت��اأه��ي��ل  يف  ت�شهم  ال�����دورات 
مهارات امل�شاركني وتطوير قدراتهم 
م����ن خ������الل ت����زوي����ده����م ب���امل���ع���ارف 
واالأ�����ش����ال����ي����ب ال����ت����ي مت��ك��ن��ه��م من 
العمل من  الفعالة ملجريات  القيادة 
القيادة  ق��واع��د  اإىل  التعرف  خ��الل 
امل�شكالت  ح���ل  م���ن  مت��ك��ن��ه��م  ال���ت���ي 

الوقت  املنا�شبة يف  القرارات  واتخاذ 
املنا�شب. واأ�شاف اأن القيادي الناجح 
روح  لديه  يكون  اأن  يجب  والفعال، 
يف  وال���ع���زمي���ة  واالإرادة  االإ������ش�����رار 
حتقيق االأهداف املن�شودة من خالل 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال�����ش��ل��ي��م، وال����ت����درج يف 
التغير واالإقناع والبدء من املمكن 
اإىل  اإ�شافة  االأ�شعب،  اإىل  للو�شول 
واتخاذ  امل�����ش��ك��الت  ح���ل  يف  ح��ك��م��ت��ه 
ال�����ق�����رارات ال�����ش��ائ��ب��ة وال���ع���م���ل مع 
ا�شتيعاب  ع��ل��ى  وال���ق���درة  اجل��م��اع��ة، 
االآخرين والتطلع دائماً اإىل االأمام.

وع���ر ال���ل���واء اح��م��د ب��ن دمل����وك عن 
ل�شرطة  العام  القائد  ل�شعادة  �شكره 
للدورات  ومتابعته  الهتمامه  دب��ي 
العامة  االإدارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي 

املتابعة  اأن  اإىل  م�����ش��را  ل��ل��ت��دري��ب، 
دافعا  تعد  القائد  ل�شعادة  احلثيثة 
وموا�شلة  اجلهود  مل�شاعفة  وحافزا 
االأهداف  حتقيق  اأج��ل  م��ن  العطاء 

اال�شرتاتيجية ل�شرطة دبي.
كما واأ���ش��اد ال��ل��واء اح��م��د ب��ن دملوك 
  TTM ����ش���رك���ة  ب���ال�������ش���راك���ة م����ع 
ال��ري��ط��ان��ي��ة وت��ع��اون��ه��ا م��ع �شرطة 
الكفاءات  م�����ش��روع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  دب����ي 
حما�شري  خ��رات  مثمناً  القيادية، 
الدورة وقدرتهم على تو�شيل جميع 
والتطبيقات  والنظريات  املعلومات 

العلمية للم�شاركني .
اأحمد  ال��ع��ق��ي��د   وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال 
تخطيط  اإدارة  م���دي���ر  م�����ردا������س، 
التدريب يف االإدارة العامة للتدريب، 

ان دورة تنمية الكفاءات القيادية هي 
عبارة عن م�شروع ي�شتمر ملدة ثالثة 
االإدارات  مديري  وي�شتهدف  ا�شهر 
وقيادات  ال�شرطة  وم��راك��ز  ال��ع��ام��ة 
ال�����ش��ف ال���ث���اين وال���ف���ئ���ات االأخ����رى 
تنمية  وي��ه��دف اىل  دب��ي،  �شرطة  يف 
وتعزيز املهارات الفكرية واالبداعية 
وتعزيز الكفاءات القيادية مبا يحقق 
التطلعات واالهداف اال�شرتاتيجية 

يف �شرطة دبي.
م�شروع  ان  مردا�س  العقيد  واأو�شح 
يت�شمن  القيادية  ال��ك��ف��اءات  تنمية 
اأرب����ع����ة حم�����اور رئ��ي�����ش��ي��ة يف جمال 
التي  االأه���داف  قيادة  وه��ي  القيادة، 
ت�����ش��م��ل ال��ت��ف��ك��ر ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي، وحل 
امل�������ش���ك���الت ب�����ش��ك��ل ف����ع����ال، وات���خ���اذ 

ال��������ق��������رارات ال�������ش���ل���ي���م���ة، وحت���م���ل 
الت�شغيلية  وال���ق���ي���ادة  امل�����ش��وؤول��ي��ة، 
امل���������وارد  اإدارة  ت���ت�������ش���م���ن  ال�����ت�����ي 
واإدارة  العملي،  والتميز  الب�شرية، 

املجتمعية،  وال���ق���ي���ادة  ال��ع��م��ل��ي��ات، 
التوا�شل  املجتمع،  ا���ش��ع��اد  وت�شمل 
العمل  اخل���الف���ات،  اإدارة  ال��ف��ع��ايل، 
التنوع  م���ن  اال���ش��ت��ف��ادة  اجل��م��اع��ي، 

االبتكارية  وال��ق��ي��ادة  وال�����ش��م��ول��ي��ة، 
املرنة التي تتناول االبداع واالبتكار 
والقيادة  ال��ت��غ��ي��ر،  ن��ح��و  وال��ت��وج��ه 

اال�شرتاتيجية. 

�سرطة دبي تطلق خدمة بث تلفزيوين مبا�سر من طائرات بدون طيار 

اللواء ابن دملوك يفتتح دورة تنمية الكفاءات القيادية 

�سرطة الفجرية تنظم مبادرة املحافظة على م�سرح اجلرمية م�سوؤولية اجلميع

ي�سم يف ع�سويته 31 امراأة بينهن 12من دوائر حكومية 

 جمل�س �سرطة دبي الن�سائي يعقد 
اجتماعه الأول بت�سكيلته اجلديدة

•• دبي-الفجر:

املري،  اهلل خليفة  ال��ل��واء عبد  �شعادة  اأوام���ر  على  ب��ن��اًء 
ت�شكيل جمل�س  ب���اإع���ادة  دب����ي،  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
املجل�س  عقد  املجتمع،  الإ���ش��ع��اد  الن�شائي  دب��ي  �شرطة 
القرهود،  ال�شباط مبنطقة  نادي  )الثالثاء( يف  ام�س 
ال�شعدي،  اأحمد  عنود  النقيب  برئا�شة  االأول  اجتماعه 
العامة،  القيادة  داخ��ل  من  املجل�س  ع�شوات  وبح�شور 
اأع�شائه  بكامل  الثاين  اجتماعه  املجل�س  �شيعقد  فيما 
احلكومية  ال��دوائ��ر  خمتلف  م��ن  ع�شوات  ي�شم  ال��ذي 
با�شم  ال�شعدي  عنود  النقيب  وتقدمت  املقبل.  ال�شهر 
عبد  اللواء  �شعادة  اإىل  ال�شكر  بجزيل  الع�شوات  كافة 
اأواله��ا لهن،  اهلل خليفة املري على الثقة الغالية التي 
حمط  عند  يكون  اأن  على  �شيعمل  املجل�س  اأن  م��وؤك��دًة 
االأهداف  حتقيق  يف  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة  ثقة 
اال�شرتاتيجية وتعزيز دور العن�شر الن�شائي يف حتقيق 

تطلعات القيادة وخدمة الوطن.
اجلديد  املجل�س  اأع�شاء  با�شم  ال�شعدي  وتقدمت  كما 
بذلها  التي  اجلهود  على  ال�شابق  املجل�س  اإىل  بال�شكر 
يف خدمة العن�شر الن�شائي ل�شرطة دبي واإبراز دورهن 
نفذها،  التي  املتنوعة  والفعاليات  امل��ب��ادرات  خالل  من 
على  ال��ع��م��ل  يف  �شي�شتمر  احل���ايل  املجل�س  اأن  م���وؤك���دًة 
وفق  دبي  �شرطة  الن�شائي يف  العن�شر  تطلعات  حتقيق 

روؤية القيادة باأهداف ونظام جديد للمجل�س.
وبينت النقيب ال�شعدي اأن املجل�س بالت�شكيلة اجلديدة 
بينهن  الن�شائي  العن�شر  من   31 ع�شويته  يف  ي�شم 
احلكومية بناًء على  الدوائر  خمتلف  من  ع�شوة   12
تعزيز  اأجل  ل�شرطة دبي من  العامة  القيادة  توجيهات 
ال�شراكة مع ال�شركاء وتبادل اخلرات مبا يعزز من دور 

العن�شر الن�شائي.
واأكدت ال�شعدي اأن املجل�س �شيعمل على حتقيق جملة 

ت��ل��م�����س احتياجات  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن االأه������داف وامل���ه���ام م���ن 
العن�شر الن�شائي بالقيادة العامة ل�شرطة دبي، وال�شعي 
ذلك  اأث��ر  وقيا�س  االحتياجات  تلك  لتحقيق  بفعالية 
على م�شتوى �شعادتهن، والوقوف على ظروف وطبيعة 
و�شع  على  وال��ع��م��ل  ب��ال��ق��ي��ادة  الن�شائي  العن�شر  عمل 
كفاءتها،  ورف��ع  بتح�شينها  الكفيلة  وامل��ب��ادرات  الرامج 
والنظر يف املو�شوعات التي حتال اإىل املجل�س من قبل 
�شيعمل  املجل�س  اأن  اإىل  ولفتت  ال��ع��ام.  القائد  �شعادة 
باملراأة  تمُعنى  التي  املمار�شات  اأف�شل  االط��الع على  على 
العاملة واال�شتفادة منها يف تطوير بيئة العمل، وتوثيق 
التعاون واإقامة العالقات مع كافة الهيئات واملوؤ�ش�شات 
وامل��ن��ظ��م��ات امل��ح��ل��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب���امل���راأة، اإىل 
االأحداث  يف  الن�شائي  العن�شر  م�شاركة  تفعيل  جانب 
والفعاليات واملبادرات التي تمُعنى باملراأة وتعزز مكانتها 
االإيجابية  ال��روح  تبث  التي  امل��ب��ادرات  وط��رح  وهويتها، 
وحتفيزهن  الن�شائي  العن�شر  ل��دى  ال�شعادة  وحت��ق��ق 

على االإبداع واالبتكار.
دور  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �شيعمل  املجل�س  اأن  اإىل  وب��ي��ن��ت  ك��م��ا 
املبادرات  الن�شائي يف املجتمع من خالل طرح  العن�شر 
وامل�����ش��اري��ع االأم��ن��ي��ة واإ���ش��راك ال��ك��ف��اءات يف دع��م القيم 
االأ�شرية املتعلقة بالعمل االأمني داخل املجتمع، وتقدمي 
ال�شيا�شات  ت��ط��وي��ر  يف  ت�شاهم  وت��و���ش��ي��ات  م��ق��رتح��ات 
املتطلبات  مع  يتوافق  مبا  باملراأة  املتعلقة  والت�شريعات 

احلكومية.
واأطلعت ال�شعدي امل�شاركات يف االجتماع على االأهداف 
ون��اق�����ش��ن جم��م��وع��ة من  للمجل�س  اجل���دي���دة  وامل���ه���ام 
تطبيقها  على  العمل  ميكن  ال��ت��ي  واالأف���ك���ار  امل���ب���ادرات 
االأول  ا�شتغالل فر�شة االجتماع  اإىل جانب  م�شتقباًل، 
كل  متتلكها  التي  وامل��ه��ارات  االإمكانيات  على  للتعرف 
م��ن��ه��ن مب��ا ي��خ��دم ت��ط��ل��ع��ات امل��ج��ل�����س خ���الل ال�شنوات 

املقبلة.

مدير عام حماكم دبي يكّرم الق�ساة املنتهية اإعارتهم 

•• الفجرية -الفجر:

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال����ق����ي����ادة  ن��ظ��م��ت 
الفجرة مبادرة املحافظة على م�شرح 
اجل��رمي��ة م�����ش��وؤول��ي��ة اجل��م��ي��ع وذلك 
العميد  ب��ح�����ش��ور  ن��وف��وت��ي��ل  ب��ف��ن��دق 
حممد بن نايع الطنيجي نائب قائد 

عام �شرطة الفجرة .
التعاون  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل���ب���ادرة  ت��ه��دف 
ب������ني ج���م���ي���ع اجل������ه������ات امل���ع���ن���ي���ة يف 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع م�����ش��رح اجل��رمي��ة وهم 
واملرور  التحريات  ورج���ال  املحققني 
القيادة  �شركاء  املبادرة  ت�شتهدف  كما 
متمثلني  ال��ف��ج��رة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
ال�شرعي  الطب  و  العامة  النيابة  يف 
و ال��دف��اع امل��دين واالإ���ش��ع��اف الوطني 
ثالثة  �شرح  املبادرة  برنامج  وت�شمن 

حماور رئي�شية.
احمد  حم����م����د  ال���ن���ق���ي���ب  وحت���������دث 
الزحمي رئي�س ق�شم م�شرح اجلرمية 
املعتمدة من قبل وزارة  ال�شيا�شة  عن 
الداخلية حول اإدارة م�شرح اجلرمية 
االأول  امل�شتجيب  وم��ه��ام  دور  و���ش��رح 
واالإج�������راءات ال���واج���ب ات��خ��اذه��ا من 
ممكن  قدر  اكر  على  املحافظة  اجل 
من االأدل���ة واالآث���ار وحت��دث الدكتور 

ب���احل���اج م���دي���ر نيابة  ���ش��ع��ي��د ح�����ش��ن 
االأح��داث حول االإج���راءات القانونية 
وت�شمنت  اجل���رمي���ة  م�����ش��رح  الإدارة 
اأه��م��ي��ة ال��دل��ي��ل امل�����ادي امل���رف���وع من 
م�������ش���رح اجل����رمي����ة وح���ج���ي���ت���ه اأم�����ام 
االأحداث  نيابة  مدير  واأك��د  الق�شاء 
االأولية  اال���ش��ت��دالل  حما�شر  اأهمية 

ودور ماأموري ال�شبط الق�شائي .
كما تطرق الطبيب ال�شرعي الدكتور 
ع��ل��ي ال��ع��ب��د ع���ن م��اه��ي��ة االإج������راءات 
م�شرح  اإدارة  يف  ات���خ���اذه���ا  ال���واج���ب 
اجلرمية من منظور الطب ال�شرعي 
وت�����ش��م��ن��ت اأه���م���ي���ة امل���ح���اف���ظ���ة على 
و  االأول��ي��ة  معاينتها  وكيفية  اجل��ث��ث 

املرفوعة  االآث���ار  الإث��ب��ات جميع  ذل��ك 
من اجلثة.

احمد  �شعيد  العميد  كرم  اخلتام  ويف 
العلميات  ع����ام  م���دي���ر  ن���ائ���ب  احل���ل���و 

ال�شرطية كل من املحا�شرين. 
ح�شر الور�شة كل من العميد حميد 
حم��م��د ح��م��ي��د ال��ي��م��اح��ي م��دي��ر عام 

�شعيد  والعميد  ال�شرطية  العمليات 
العمليات  ع����ام  ن���ائ���ب  احل���ل���و  اح���م���د 
ال�����ش��رط��ي��ة وال��ع��م��ي��د اح���م���د حممد 
اإدارة  م�����دي�����ر  احل������م������ودي  ك����ا�����ش����ب 
و�شف  وال�شائقني  االآل��ي��ات  ترخي�س 
والعن�شر  واالأف��������راد  ال�����ش��ب��اط  م���ن 

الن�شائي.

•• دبي –الفجر:

املن�شوري  عيد  ط��ار���س  �شعادة  ك��رم 
الق�شاة  دب����ي  حم���اك���م  ع����ام  م���دي���ر 
حمكمة  م����ن  اإع����ارت����ه����م  امل���ن���ت���ه���ي���ة 
االبتدائية،  وامل��ح��اك��م  اال���ش��ت��ئ��ن��اف 
ال��ق��ا���ش��ي عي�شى  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور 
ال�شريف رئي�س حمكمة اال�شتئناف، 
وعدد من روؤ�شاء املحاكم االبتدائية 
حتقيق  يف  ل��دوره��م   ، التخ�ش�شية 
ر�شالة حماكم دبي وهي العدالة من 
الت�شوية  يف  وال�شرعة  الدقة  خ��الل 

والف�شل يف الدعاوى.
لدور  تقديره  ع��ن  املن�شوري  وع��ّر 
الق�شاة يف تطوير م�شرة الق�شاء يف 
الدولة، قائاًل: اإن حماكم دبي تقدم 
ك��ل م��ا م��ن ���ش��اأن��ه االرت���ق���اء بالعمل 
التوفيق  ل��ه��م  م��ت��م��ن��ي��اً  ال��ق�����ش��ائ��ي، 

والتقدم دائماً يف املجال الق�شائي.

و����ش���م���ل���ت ق���ائ���م���ة امل����ك����رم����ني ك���اًل 
اأحمد  اي��ه��اب  القا�شي  ���ش��ع��ادة  م��ن، 
نادر  القا�شي  و���ش��ع��ادة  عبداحلليم، 

عبدالفتاح  القا�شي  و�شعادة  حممد، 
حممد عبد الفتاح، و�شعادة القا�شي 
حيدر عبدالرحيم حاج عمر، و�شعادة 

القا�شي اأحمد فخر الدين، و�شعادة 
اأحمد  ع���ب���دال���اله  ع�����زت  ال���ق���ا����ش���ي 
اأحمد  ال��ق��ا���ش��ي  م��ن�����ش��ور، و���ش��ع��ادة 

و�شعادة  علي،  ابراهيم  عبدالعزيز  
و�شعادة  دروي�������س،  ع��ط��ي��ه  ال��ق��ا���ش��ي 

القا�شي ا�شماعيل عثمان علي.

•• راأ�س اخليمة- وام:

جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  اخليمة  راأ���س  يف  االأمريكية  اجلامعة  وقعت 
لها  مقرا  اجلنوبية  بكوريا  اإنت�شون  من  تّتخذ  التي  الوطنية  اإنت�شون 
بهدف تعزيز التعاون التعليمي والعلمي الذي ميكن حتقيقه من خالل 
التبادل الطالبي وتبادل اأع�شاء الهيئة التدري�شية اإ�شافة اإىل التعاون 
يف جمال االأبحاث. وتوفر املذكرة التي مت التوقيع عليها موؤخرا اأ�شا�شا 
للتبادل الثقايف بني االإم��ارات العربية املتحدة وكوريا اجلنوبية اإ�شافة 
اإىل اإمكانية تعزيز الروابط االأكادميية بني املوؤ�ش�شتني من خالل برامج 

رئي�س  العلكيم  حمدان  ح�شن  الروفي�شور  وق��ال  امل��زودج��ة.  ال�شهادات 
اجلامعة االأمركية يف راأ�س اخليمة اإن جامعة اإنت�شون الوطنية تعتر 
الهيئة  الأع�شاء  يوفر  اأن  ميكن  عاملي  مب�شتوى  يتمّتع  اأكادمييا  �شريكا 
فر�شة  امل��ذك��رة  ه��ذه  ومتثل  الفر�س  م��ن  امل��زي��د  ولطالبنا  التدري�شية 
من  دفعة  ب��اأول  الرتحيب  اإىل  ونتطلع  الثقافية  اآفاقنا  لتو�شيع  رائعة 
طالب التبادل الكوريني يف راأ�س اخليمة. ومن جانبه ا�شار الروفي�شور 
حتقيق  اإىل  نتطلع  الوطنية  اإنت�شون  جامعة  رئي�س  ت�شو  �شوجن  دوجن 
�شراكة ناجحة مع اجلامعة االأمريكية يف راأ�س اخليمة خا�شة يف اإطار ما 

ميكننا حتقيقه عر التعاون يف جمال االأبحاث يف امل�شتقبل.

•• اأم القيوين -وام:

رفعت حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س االأعلى حاكم اأم 
القيوين ال�شيخة �شمية بنت �شقر القا�شمي اأ�شمى اآيات التهاين والتريكات اإىل �شمو 
ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة مبنا�شبة تكرميها من قبل 
 Agent هيئة االأمم املتحدة للمراأة ومنتدى ال�شراكة العاملية وح�شولها على جائزة
ل�شموها  واالأمن تكرميا وتقديرا  ال�شالم  القياديات يف جمال  للن�شاء   of change
يف جماالت متكني املراأة. واأكدت ال�شيخة �شمية يف ت�شريح لها اأن �شمو ال�شيخة فاطمة 

بنت مبارك حر�شت على االهتمام وتقدمي الدعم الكامل الإبنة االإمارات واالرتقاء بها 
يف  �شواء  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  تعزيز  علي  حر�شها  اإىل  اإ�شافة  متكينها  على  والعمل 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة اأو خارجها مما �شاهم يف حتقيق امل��راأة اإجن��ازات مبهرة 
اأم القيوين  يف م�شرتها علي مر ال�شنوات املا�شية. و قالت حرم �شاحب ال�شمو حاكم 
اإن هذا التكرمي فخر واعتزاز لكل امراأة اإماراتية واأو�شحت اأنه بف�شل من اهلل ومن ثم 
حر�س �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك على حتقيق التنمية الب�شرية الناجحة حققت 
�شموها  جعل  ما  امل�شتويات  وخمتلف  املجاالت  كل  يف  كبرة  اإجن���ازات  االإماراتية  امل��راأة 
حلماية  امل�شهودة  االإن�شانية  ملبادراتها  الدولية  املجتمعات  تقدير  جدارة  وبكل  ت�شتحق 

الن�شاء واالأطفال وعطائها الكبرة يف جمال دعم املراأة.

مذكرة تفاهم بني اأمريكية راأ�س اخليمة 
وجامعة اإنت�سون الوطنية الكورية اجلنوبية

حرم حاكم اأم القيوين تهنئ ال�سيخة فاطمة بح�سولها 
على جائزة الن�ساء القياديات مبجال ال�سلم  
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بالتعاون مع فريق ن�سامى االإمارات التطوعي

موا�سلت الإمارات تعزز وعي موظفيها باأهمية التطوع

مركز اأبوظبي لل�سلمة املهنية ينفذ 2000 �ساعة توعوية خلل 3 �سهور
•• ابوظبي -وام:

اك���رث من  املهنية  وال�����ش��ح��ة  لل�شالمة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأن��ه��ى 
ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة وال��ت��وع��وي��ة �شمن  م��ن  ���ش��اع��ة   2000
اأعلن عنها  ال�شالمة يف احلر، والتي  اإط��ار برنامج و م�شابقة 
خالل  الظهرة  وق��ت  العمل  حظر  ف��رتة  ب��دء  م��ع  بالتزامن 

الفرتة بني 15 يونيو و15 �شبتمر.
ويهدف برنامج ال�شالمة يف احلر الذي يطلقه املركز لل�شنة 
الرابعة توفر املعلومات الالزمة جلهات العمل التي متار�س 
ن�شاطها داخ���ل اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي ول��دي��ه��ا ع��م��ال يف اأم��اك��ن ذات 
يف  العمل  الطق�س  ذل��ك  ويت�شمن  مرتفعة،  ح���رارة  درج���ات 
اأو يف مكان مفتوح  مبا�شرة  لل�شم�س  اأماكن خارجية معر�شة 
احلار   الطق�س  يف  لل�شم�س  املعر�شة  اخلارجية  االأم��اك��ن  على 
اأو  والعمليات احلرارية التي تتم داخل موقع العمل االأف��ران 
التنور وغرها من العمليات التي تت�شم بارتفاع درجة احلرارة 
عر م�شاعدة وتوجيه اأ�شحاب العمل على فهم وتنفيذ برنامج 
ال�شحيحة  الرقابة  تدابر  و�شمان  احل��راري،  االإجهاد  اإدارة 
اأهم  ال�شم�س. وتتلخ�س  التعر�س الأ�شعة  العّمال من  حلماية 
نقاط التي مت الرتكيز عليها يف هذه الفرتة هي توفر اأماكن 
مظللة اأو باردة للراحة خالل �شاعات العمل، وتوفر مياه باردة 
املطلوب  التدريب  وتوفر  للعاملني،  الكايف  بالقدر  و�شوائل 
خماطر  مع  التعامل  عند  الالزمة  املهام  على  التعرف  ب�شاأن 

وحاالت االإجهاد احلراري وامل�شاعدات الطبية الالزمة.
اإمارة  يف  العاملة  اجلهات  مع  بالتعاون  �شنوياً  املركز  ويقوم 
بجميع  العّمال  وع��ي  ل��زي��ادة  توعوية  م��واد  بتوفر  اأب��و ظبي 
اال���ش��رتاط��ات اخل��ا���ش��ة ب��رن��ام��ج ال�����ش��الم��ة يف احل���ر، والتي 
داخ��ل��ي��ة ملوظفيها من  ت��وع��وي��ة  ور����س  بتنظيم  ت��ق��وم  ب��دوره��ا 
م�شرفني وع��ام��ل��ني، حيث ق��ام امل��رك��ز منذ ب��دء ال��رن��ام��ج يف 

توعوية  من�شورة  األف   320 يقارب  ما  بتوزيع  �شنة 2014 
ب� 6 لغات على ما يقارب 7200 جهة لتحقيق اأكر قدر من 

الفائدة.
يونيو  �شهر  انطلق  ال��ذي  احلر  ال�شالمة يف  برنامج  وت�شمن 
العام،  هذا  من  �شبتمر  �شهر  نهاية  حتى  وا�شتمر   2017
توزيع 100  األف مادة توعوية على خمتلف اجلهات العاملة 
ت�شم ما يقارب 600 األف عامل، وقد دعا املركز هذه اجلهات 
ال�شفحة  على  امل��ت��وف��رة  التوعوية  امل���واد  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  اإىل 
املركز  م�شاركة  و  احل��ر،  يف  ال�شالمة  لرنامج  االلكرتونية 
هذه  بن�شر  �شنويا  املركز  يقوم  كما  الوعى.  رفع  يف  بتجاربهم 
امل�شاركة، واالإع��الن عن  التجارب والق�ش�س وتكرمي اجلهات 
الفائزين يف م�شابقة برنامج ال�شالمة يف احلر املقرر انعقاده 
يف �شهر اأكتوبر من هذا العام، كما وقد زار �شفحة الرنامج 
منذ اإطالقه يف 2015 ما يقارب 2400 جهة ا�شتفادت من 

املطبوعات والعرو�س التدريبية املجانية املتوفرة يف املوقع.
برنامج  فعاليات  و�شمن  االإط����ار  ه��ذا  يف  ان��ه  امل��رك��ز  وك�شف 
300 ور�شة توعوية  اأك��رث من  ال�شالمة يف احل��ر، مت تنظيم 
و 250 زيارة تفتي�شية وتفقدية الأكرث من 300 األف عامل 
من خالل اجلهات العاملة يف االإمارة، غطت اأن�شطة خمتلفة 
ك��ال��ط��اق��ة وال��ن��ق��ل وال��ب��ن��اء واالإن�����ش��اء وال�����ش��ن��اع��ة وال�شياحة 
�شارك  التي  الزيارات  اأهم  ومن  والنفايات،  والغذاء  وال�شحة 
�شخبوط  ال�شيخ  ملدينة  االإن�شائي  للموقع  زي��ارت��ه  املركز  بها 
القطاع  التطويرية يف جمال  امل�شاريع  اأهم  اأحد  وهو  الطبية 
اأخرى  توعوية  زي���ارة  و   ، م�شاندة  مل�شاريع  وال��ت��اب��ع  ال�شحي 
اأحد  وه��ي  امل��ف��رق،  مبنطقة  البناء  لعمال  ال�شكنية  للمدينة 
املدن العمالية التابعة للموؤ�ش�شة العليا للمناطق االقت�شادية 
لكل  ت��وع��وي��ة  ور����س  يف  امل�شاركة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  املتخ�ش�شة، 
العقارات واخلدمات وتقدمي عر�س  �شركة خدمة الإدارة  من 

تقدميي توعوي وامل�شاركة يف ور�شة برنامج ال�شالمة يف احلر 
والتي نظمتها مدينة خليفة ال�شناعية كيزاد .

كما �شاهمت العديد من اجلهات احلكومية واخلا�شة يف دعم 
جهود املركز خالل ال�شنوات املا�شية وال زال هذا الدعم م�شتما 
حيث عملت هذه اجلهات على تنظيم حما�شرات وور�س عمل 

وتوزيع من�شورات توعوية .
وللعام الثاين على التوايل ت�شتمر م�شابقة ال�شالمة يف احلر 
للمناطق  العليا  املوؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  املركز  ينظمها  والتي 
العامة  للخدمات  اأبوظبي  و�شركة  املتخ�ش�شة  االقت�شادية 
م�شاندة بهدف رفع م�شتوى التوعية و تعزيز ثقافة ال�شالمة 
ما  يقطنها  عمالية  مدينة   30 تغطية  خ��الل  م��ن  املهنية، 
يقارب 380 الف عامل يف املناطق االقت�شادية، كما مت اأي�شا 
للخدمات  اأبوظبي  �شركة  مع  بالتعاون  م�شروع   63 تغطية 
العامة م�شاندة و�شيتم اختيار اأف�شل مدينة عمالية - م�شروع 
بناء واأف�شل عامل، واأف�شل مدينة - م�شروع عن فئة االبتكار 

واأف�شل عامل عن فئة االبتكار يف �شهر اأكتوبر املقبل.
وقام فريق التقييم اخلا�س باجلائزة وبرئا�شة املركز وع�شوية 
املتخ�ش�شة  االقت�شادية  للمناطق  العليا  املوؤ�ش�شة  م��ن  لكل 
زياراتهم  اأث��ن��اء  م�شاندة  العامة  للخدمات  اأبوظبي  و�شركة 
للمدن العمالية وامل�شاريع املختلفة يف اإمارة اأبوظبي، للوقوف 
على تطبيقها ال�شرتاطات برنامج ال�شالمة يف احلر، ومدى 
ت��واف��ق��ه��ا م��ع اال���ش��رتاط��ات امل��ح��ددة م��ن ق��ب��ل امل��رك��ز، بهدف 
العّمال  املهنية �شمن فئة  ال�شالمة وال�شحة  االرتقاء بثقافة 
واأ�شحاب العمل والو�شول اإىل اأكر عدد من العّمال يف مكان 

واحد.
وي�شعى املركز م�شتقباًل اإىل التدرج يف تو�شعة نطاق امل�شابقة 
ليغطي �شركات املقاوالت وامل�شانع و�شركات ال�شيانة وال�شركات 

اخلدمية �شركات النظافة واالأمن والزراعة وغرها. 

برملانيون وحمامون لــ وام: قانون عمال اخلدمة امل�ساعدة اإجناز ت�سريعي يعك�س اإرث الإمارات احل�ساري

•• بروك�صل-وام:

ال���ت���ق���ى وف������د ال�������ش���ع���ب���ة ال���رمل���ان���ي���ة 
برئا�شة  االحت��ادي  الوطني  للمجل�س 
ال��زع��اب��ي النائب  ���ش��ع��ادة ع��ب��دال��ع��زي��ز 
مقر  يف  امل���ج���ل�������س  ل���رئ���ي�������س  ال����ث����اين 
اأم�س  بروك�شل  يف  االأوروب����ي  ال��رمل��ان 
�شعادة اأنطونيو لوبيز اإي�شتوريز وايت 
 - االإماراتية  ال�شداقة  جمعية  رئي�س 

االأوروبية.
�شم وفد ال�شعبة الرملانية االإماراتية 
����ش���ع���ادة ك���ل م���ن حمد  يف ع�����ش��وي��ت��ه 
�شعيد  وال���دك���ت���ور  ال��غ��ف��ل��ي  ع���ب���داهلل 
وعزا  الرميثي  �شالح  و�شعيد  املطوع 
���ش��ل��ي��م��ان ب��ن ���ش��ل��ي��م��ان وم��ط��ر �شهيل 

ال���ظ���اه���ري. ج����رى خ����الل ال���ل���ق���اء .. 
التعاون  ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  �شبل  ب��ح��ث 
وال���������ش����راك����ة ب�����ني دول��������ة االإم�����������ارات 
خمتلف  يف  االأوروب������ي  االحت����اد  ودول 
القطاعات واآخر تطورات االأحداث يف 
االأمن  على  وتداعياتها  املنطقة  دول 
الرامية  واجل��ه��ود  الدوليني  وال�شلم 

اىل مكافحة االإرهاب والتطرف.
م�شتجدات  اجل���ان���ب���ان  وا���ش��ت��ع��ر���س 
امل��ن��ط��ق��ة واأه���م���ي���ة دعم  االأو�����ش����اع يف 
اإىل   .. االأو���ش��ط  ال�شرق  يف  اال�شتقرار 
جانب امل�شاعدات االإن�شانية واالإغاثية 
ملختلف  االإم���ارات  دول��ة  تقدمها  التي 
�شعوب العامل جراء الكوارث الطبيعية 
التخفيف  يف  وت�������ش���اه���م  واحل��������روب 

والنازحني  ال���الج���ئ���ني  م���ع���ان���اة  م���ن 
وغرهم.

واأكد امل�شاركون خالل االجتماع اأهمية 
الدفع  يف  ال��رمل��ان��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  دور 
ب��ع��الق��ات ال��ت��ع��اون وال�����ش��داق��ة قدما 
يف  الزيارة  اأهمية هذه  على  و�شددا   ..
التي  الق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د  مناق�شة 
�شيتم خاللها عقد اجتماع مو�شع يوم 
غد مع رئي�س واأع�شاء جلنة العالقات 
الرملانية مع �شبه اجلزيرة العربية يف 

الرملان االأوروبي.
ال��زع��اب��ي عمق عالقات  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
التعاون وال�شداقة وال�شراكة املتميزة 
التي جتمع بني دول��ة االإم���ارات ودول 
االحتاد االأوروبي يف خمتلف املجاالت 

واالقت�شادية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ���ش��ي��م��ا  ال 
وال�شياحية  والثقافية  واالجتماعية 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ظ���ل  يف 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
دول���ة  اهلل”ونهج  “حفظه  ال����دول����ة 
االإمارات بتعزيز عالقاتها مع خمتلف 

دول و�شعوب العامل.
ال���ل���ق���اء يف  ه�����ذا  اأه���م���ي���ة  اإىل  ن�����وه  و 
بني  اال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  تعزيز 
املوؤ�ش�شتني الرملانيتني والتي �شت�شهم 
العالقات وتقريب  بدورها يف تطوير 

وجهات النظر بينهما.
من ناحيته رحب �شعادة اأنطونيو لوبيز 
االإماراتية يف  ال�شعبة الرملانية  بوفد 
الرملان االأوروبي م�شيدا بالدور الذي 

االحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ب��ه  ي��ق��وم 
مع  ال�شداقة  للجنة  الفعال  وال���دور 

الرملانات االأوروبية .
و اأكد اأن دولة االإم��ارات تعتر �شريكا 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ا وم��ه��م��ا ل����دول االحت���اد 
واأعرب  االأوروب���ي  والرملان  االأوروب���ي 
عن تطلع دول االحتاد االوروبي ملزيد 
التعاون والعمل معها يف خمتلف  من 
امل��ج��االت.. واأ�شاد بجهود االم��ارات يف 
حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني 

املراأة يف القطاعات كافة.
القائمة  العالقات  اأهمية  �شدد على  و 
االإم��������ارات ودول االحت����اد  دول�����ة  ب���ني 
اأهمية الزيارات  اإىل  االأوروب��ي م�شرا 
الت�شاور  يف  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة 

ح�����ول ال���ع���دي���د م����ن ال���ق�������ش���اي���ا ذات 
االهتمام امل�شرتك .

الرملان  م���ن  وف�����دا  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  و 

ال�شداقة  جل���ن���ة  ي�����ش��م  االأوروب�����������ي 
رئي�س  ونائبي  االأوروب��ي��ة  االإم��ارات��ي��ة 
الرملان �شيقوم بزيارة لدولة االإمارات 

عالقات  لتعزيز  اأك��ت��وب��ر  �شهر  نهاية 
املجل�س  م����ع  وال����ت����ع����اون  ال�������ش���داق���ة 

الوطني االحتادي.

•• دبي –الفجر: 

ن��ظ��م��ت م���وا����ش���الت االإم�����������ارات يف 
ال���ع���ام���ة يف دبي  ب���������االإدارة  م��ق��ره��ا 
عنوان  حت���ت  جمتمعية  حم��ا���ش��رة 
ثقافة العمل التطوعي بالتعاون مع 
التطوعي،  االإم����ارات  ن�شامى  فريق 
امل�شتمرة  م�شاعيها  اإط���ار  يف  وذل���ك 
جمال  يف  امل���ت���وا����ش���ل���ة  وج����ه����وده����ا 
الذي  االأم���ر  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
وتوجهات  ت��ط��ل��ع��ات  م���ع  ي��ن�����ش��ج��م 
القيادة الر�شيدة لتبني ثقافة العمل 
والتطوعي  وال���وط���ن���ي  االإن�������ش���اين 
املجتمعية،  امل�شوؤولية  روح  وتعزيز 

مبادرة  لدعم  جهودها  مع  ويتالءم 
�شاحب  اأطلقها  ال��ت��ي   ، اخل��ر  ع��ام 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
ورع��اه. واأّك��د عبداهلل حممد ح�شن، 
يف  احلكومي  االت�����ش��ال  اإدارة  م��دي��ر 
امل��وؤ���ش�����ش��ة، اأن م��وا���ش��الت االإم����ارات 
للتطوير،  ك��ن��واة  ب��االإن�����ش��ان  ت��وؤم��ن 
تنمية  يف  ف��اع��ل  ب�شكل  ت�شهم  حيث 
ال�شعيد  ع��ل��ى  املجتمع  وا���ش��ت��دام��ة 
ال���ب���ي���ئ���ي واالج����ت����م����اع����ي وامل���ه���ن���ي 
مفهوم  اأن  اإىل  م�����ش��راً  وال��وط��ن��ي، 
ممار�شات  م��ن  يتبعه  وم���ا  ال��ت��ط��وع 
جزءاً  يعد  االجتماعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة 

واأهداف  قيم  من  واأ�شا�شياً  اأ�شياًل 
موا�شالت االإمارات اال�شرتاتيجية، 
وال ي��ق��ل اأه���م���ي���ة ع���ن ح��ر���ش��ه��ا يف 
املوا�شالت  جمال  يف  ريادتها  تعزيز 

الذي  االأم��ر  امل�شتدامة،  واخل��دم��ات 
دعم  على  املوؤ�ش�شة  حر�س  يف  متّثل 
م��وظ��ف��ي��ه��ا ال��راغ��ب��ني ب��ال��ت��ط��وع يف 

خمتلف الفعاليات.
االت�شال  اإدارة  م���دي���ر  واأ������ش�����اف 
احل��ك��وم��ي اأن م��وا���ش��الت االإم����ارات 
ملتزمة ببذل كافة جهودها وتوفر 
واإ�شناد  لدعم  وخراتها  اإمكاناتها 
خمتلف االأن�شطة واملبادرات التي من 
وتنفيذ  التطوع  روح  تر�شيخ  �شاأنها 
وذلك  التخ�ش�شية،  التطوع  برامج 
ال��ت��ع��اون بني  ب��اأه��م��ي��ة  اإمي���ان���اَ منها 
النفع  وجمعيات  املختلفة  املوؤ�ش�شات 
والتجارب  اخل����رات  ل��ت��ب��ادل  ال��ع��ام 

ا�شتثمار  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  واالأف���ك���ار 
امل���ت���ط���وع���ني نحو  ودف�������ع ط�����اق�����ات 
للمجتمع،  اأف�����ش��ل  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
يعتز  االأم��ر الذي يعد واجباً وطنياً 

اجلميع بتنفيذه.
ال��ت��ي قدمتها  امل��ح��ا���ش��رة  وت��ن��اول��ت 
رئي�س  ال�����ب�����دواوي  ع��ي�����ش��ى حم��م��د 
التطوعي،  االإم����ارات  ن�شامى  فريق 
على مفهوم التطوع واأهميته، حيث 
ب��رف��ع م�شتوى  امل��ح��ا���ش��رة  اأ���ش��ه��م��ت 
و�شائل  ب���اأه���م���ي���ة  امل���وظ���ف���ني  وع�����ي 
االإعالم املرئية وامل�شموعة واملقروءة 
ثقافة  ون�شر  لدعم  فعالة  كو�شيلة 
ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي، وح���ث���ه���م على 

تطرقت  ك����م����ا  ب��������ه،  االن��������خ��������راط 
املحا�شرة على كيفية اختيار العمل 
و�شخ�شية  مل��ي��ول  وف���ق���اً  ال��ت��ط��وع��ي 
ال��ذي ي�شهم  االأم��ر  الفرد،  ومواهب 

يف ا�شتثمار الطاقات بال�شكل االأمثل، 
وال�شعادة  واالإيجابية  االأم��ل  ويعزز 

يف املجتمع.
تكرمي  مت  امل���ح���ا����ش���رة،  خ���ت���ام  ويف 

املوظفني  اأب�����دى  وق����د  ال����ب����دواوي، 
التي  املحا�شرة  من  ا�شتفادتهم  عن 
ل��الن��خ��راط يف  ل��ه��م ح���اف���زاً  �شكلت 

العمل التطوعي واملجتمعي.

•• اأبوظبي-وام:
االإحتادي  القانون  اأن  حمامون  و  برملانيون  اأك��د 
ع��م��ال اخلدمة  ���ش��اأن  2017 يف  ل�شنة   10 رق��م 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��دره  ال���ذي  امل�����ش��اع��دة 
ال��دول��ة، حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  خليفة بن 
يف  الت�شريع  مل�����ش��رة  مم��ي��زة  اإ���ش��اف��ة  يعتر  اهلل، 
ال��دول��ة واإن��ع��ك��ا���ش��ا ���ش��ادق��ا ل����الإرث احل�����ش��اري و 
االإم���ارات���ي احل��ري�����س على  للمجتمع  االأخ��الق��ي 
اأي  دون  كرامتهم  و���ش��ون  اجلميع  حقوق  حفظ 

متييز اأو تفرقة.
وثمن الرملانيون واملحامون يف ت�شريحات خا�شة 
لوكالة اأنباء االإمارات وام تغطية القانون ال�شاملة 
جلميع مراحل عالقة العمل اخلا�شة بفئة عمالة 
اخل��دم��ة امل�����ش��اع��دة وح��ر���ش��ه ع��ل��ى ح��ف��ظ حقوق 
ج��م��ي��ع االأط������راف م���ن ك��ف��ي��ل وم��ك��ف��ول ومكاتب 
االإ�شتقدام وفق معاير واأطر حتدد ب�شكل وا�شح 

واجبات والتزمات كل منهم جتاه االآخر.
وقال �شعادة حمد اأحمد الروحومي ع�شو املجل�س 

اإن ال��ق��ان��ون اجل��دي��د يعتر  ال��وط��ن��ي االإحت�����ادي 
يف  الت�شريعية  لل�شلطة  ي�شجل  ج��دي��دا  اإجن����ازا 
ال��دوام مبواكبة جميع  على  التي متيزت  الدولة 
امل��ت��غ��رات وال���ت���ط���ورات ال��ت��ي ي�����ش��ه��ده��ا املجتمع 
و طموحاتهم  اأب��ن��ائ��ه  ح��اج��ات  يلبي  امل��ح��ل��ي مب��ا 
منظومة  اإط���ار  يف  عي�شهم  �شبل  عليهم  وي�شهل 
وتوؤكد  اجلميع  حقوق  حتفظ  متكاملة  قانونية 

م�شاواتهم امام القانون.
و اأ���ش��اف ال��رح��م��وم��ي : و���ش��ع ال��ق��ان��ون اجلديد 
و  الكفيل  بالن�شبة حلقوق  النقاط على احلروف 
املكفول واأ�شحاب مكاتب اإ�شتقدام عمال اخلدمة 
مع  ومتوافقة  ومقننة  وا�شحة  لتكون  امل�شاعدة 
حقوق االإن�شان التي تكفلها الدولة عر تاريخها.. 
م�شرا اإىل اأنه نتاج عمل م�شرتك ما بني خرات 
املجل�س الوطني االإحتادي ووزارة املوارد الب�شرية 
امل��ج��ال الذين  ال��ت��وط��ني وامل��خ��ت�����ش��ني يف ه���ذا  و 
املتوازن  ال�شكل  بهذا  خروجه  على  جميعا  عملوا 

و املتكامل.

من جهته اأ�شاد �شعادة جا�شم النقبي ع�شو املجل�س 
و�شفه  ال��ذي  القانون  باإجناز  االإحت��ادي  الوطني 
الدولية  املعاير  جميع  مع  املتوافق  و  بالع�شري 
اخلا�شة بق�شايا العمل .. م�شرا اإىل ال�شال�شة و 
الب�شاطة التي تتميز بها جميع مواده مبا ي�شهل 

عملية تطبيقها وفهمها من جميع االأطراف.
العديد من  ي��وؤك��د يف  ال��ق��ان��ون  اإن  النقبي  ق��ال  و 
بالتمتع  امل�شاعدة  م��واده على حق عمال اخلدمة 
بجميع االإمتيازات التي توفر له حياة كرمية مثل 
االجازة اال�شبوعية و ال�شنوية و ال�شكن وال�شمان 
ن��ه��اي��ة اخل��دم��ة وغ��ره��ا من  ال�شحي وم��ك��اف��اأة 

االإمتيازات التي جتعله ي�شعر باالآمان الوظيفي.
ال�شحي ع�شو  ب��ال��ن��ار  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  ق���ال  ب����دوره 
ال��ق��ان��ون احلايل  اإن  االإحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
بال�شابق  مطروحة  ك��ان��ت  �شعوبات  ع��دة  ت��الف��ى 
بثالثة  ك��ان��ت حم���ددة  ال��ت��ي  التجربة  ف��رتة  مثل 
اأ�شهر فقط وهي فرتة غر كافية خا�شة اأن ترك 
العامل للعمل بعد اإنق�شاء هذه الفرتة ولو بيوم 

ا�شرتداد ما  اأي حق يف  الكفيل  واح��د كانت تفقد 
دف��ع��ه م��ن اأم�����وال مل��ك��ت��ب االإ���ش��ت��ق��دام ول��ذل��ك مت 
كاملة  ا�شهر   6 اإىل  التجريبية  ال��ف��رتة  مت��دي��د 

وهي فرتة مقبولة ن�شبيا.
و اأ�شار ال�شحي اإىل التن�شيق الكبر الذي �شهدته 
الوطني  املجل�س  مابني  القانون  مناق�شة  مرحلة 
اأ�شهم  م��ا  ال��ت��وط��ني  و  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد  ووزارة 
اأهداف  حتقق  مر�شية  نتيجة  اىل  ال��و���ش��ول  يف 
اأن م�����ش��رة حت��دي��ث وتطوير  اجل��م��ي��ع.. م��وؤك��دا 
القوانني يف دولة االإم��ارات م�شتمرة مبا يتواكب 
مع متطلبات التنمية امل�شتدامة التي ت�شهدها يف 

جميع القطاعات.
و ع��ر امل��ح��ام��ي ع��ب��داهلل احل��م��داين ع��ن قناعته 
عالقة  �شينظم  اجل��دي��د  ال��ق��ان��ون  ب��اأن  الرا�شخة 
من  االأع��م��ال  باأ�شحاب  امل�شاعدة  اخل��دم��ة  عمال 
االإ�شتقدام  الفئتني مبكاتب  جهة وعالقة هاتني 
التي  امل��ه��ن  م��ن خ���الل حت��دي��د  االأم��ث��ل  بال�شكل 
التزامات  وو���ش��ع  ال��ق��ان��ون  اأح��ك��ام  عليها  ت�شري 

االأط���راف وحت��دي��د عالقاتها يف �شوء  على ه��ذه 
قطاع  اأن  مو�شحا  ال��ت��زام��ات..  م��ن  يت�شمنه  م��ا 
هذا  ملثل  احل��اج��ة  باأم�س  ك��ان  امل�شاعدة  العمالة 

القانون من اأجل اإنتظام اآلية العمل به.
اإجن��ازا كبرا  ي�شكل  القانون  اأن  واأك��د احلمداين 
تراعي  وقواعد  قانونية  مبادئ  من  ت�شمنه  مبا 
اأ���ش�����س االت��ف��اق��ي��ات واالل���ت���زام���ات ال��دول��ي��ة التي 
التزمت بها الدولة...وا�شفا اإياه باالإبداع اجلديد 
للم�شرع االإماراتي نظرا ملا يتمتع به من عدالة يف 

توزيع احلقوق و الواجبات.
من جهته قال املحامي علي املن�شوري اإن القانون 
النزاعات  ف�����س  ت�����ش��ري��ع  يف  ���ش��ي�����ش��ه��م  اجل���دي���د 
امل�شاعدة  بفئة عمال اخلدمة  املتعلقة  وال�شكاوى 
وذلك بحكم تغطيته جلميع جوانب عالقة العمل 
بني جميع االأطراف من خالل جمموعة االأحكام 
كل  التزامات  حددت  التي  ال�شريحة  والن�شو�س 

واحد منها.
اإعتماد  على  ال��ق��ان��ون  بحر�س  امل��ن�����ش��وري  ن��وه  و 

العاملية خا�شة فيما يتعلق بحقوق  املعاير  اأرقى 
ال�شنوية  و  االأ�شبوعية  االإج���ازات  مثل  العاملني 
واملر�شية، واحل�شول على تعوي�س نهاية اخلدمة 
وتوفر ال�شكن املالئم و التامني ال�شحي ... اإىل 
جانب احلر�س على عدم التمييز بني العمال مبا 
العرق  اأ�شا�س  على  بينهم  امل�����ش��اواة  بقاعدة  يخل 
اأو ال��راأي اأو االأ�شل  اأو اللون اأو اجلن�س اأو الدين 

الوطني اأو االأ�شل االجتماعي.
القانون  اأن  اإىل  ال�شام�شي  ط��ارق  املحامي  لفت  و 
اجلديد يتواءم مع �شعي الدولة الدائم اإىل تعزيز 
العمل الالئق جلميع فئات العمال و�شمان حقوق 
ا�شحاب العمل من اجل خلق بيئة مثالية لالإنتاج 

واالإبداع واالإبتكار.
و قال اإن اأهم ما يف القانون اأنه يتالءم مع االإرث 
اأعراف  احل�شاري والديني لدولة االإم��ارات ففي 
معاملة  واأهلها  البالد  هذه  واأخالقيات  وتقاليد 
االأمر  متييز  دون  ومن  وجه  اأح�شن  على  العمال 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  دائماً  عليه  الذي حتث 

•• دبي-وام:

ناق�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة �شقيا االإمارات يف اجتماعه 
الثالث ام�س برئا�شة �شعادة �شعيد حممد الطاير رئي�س 
جمل�س االأمناء امل�شروعات اخلرية ل�شنة 2017 حيث 
بداأت املوؤ�ش�شة بالتعاون مع موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل 
االأحمر  والهالل  واالإن�شانية  اخلرية  لالأعمال  مكتوم 
االإماراتي يف تنفيذ اأكرث من 60 م�شروعاً يف 16 دولة 
وال�شومال  وموريتانيا  وبنغالدي�س  اأفغان�شتان  ت�شمل 
وبوركينافا�شو  وغ��ان��ا  وال��ف��ل��ب��ني  وج��ي��ب��وت��ي  وت��اي��الن��د 

وب��ن��ني وم���ايل وال�����ش��وم��ال وم�شر وال�����ش��ودان وال�شني 
وال����ع����راق. وت�����ش��م��ل امل�����ش��روع��ات حم��ط��ات م��ي��اه واآب����ار 
اأن  امل��ت��وق��ع  امل��ي��اه م��ن  ارت���وازي���ة وم�����ش��روع��ات لتو�شيل 
250،000 �شخ�س عند االنتهاء من  اأكرث من  تخدم 

تنفيذها.
ح�شر االجتماع �شعادة حميد را�شد ال�شام�شي م�شت�شار 
االأحمر  ال��ه��الل  ال��دول��ي��ة يف هيئة  امل�����ش��اع��دات  ���ش��وؤون 
كل  املجل�س  واأع�����ش��اء  املجل�س  رئي�س  ون��ائ��ب  االإم��ارات��ي 
للرئي�س  التنفيذي  النائب  �شلمان  وليد  املهند�س  من 
لقطاع تطوير االأعمال والتميز يف هيئة كهرباء ومياه 

للرئي�س  التنفيذي  النائب  لوتاه  نا�شر  واملهند�س  دبي 
وال�شيد  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  االإن���ت���اج يف هيئة  ل��ق��ط��اع 
حممد عبدالكرمي ال�شام�شي املدير التنفيذي بالوكالة 
�شر  اأم��ني  الفال�شي  عفرا  بن  فهد  وال�شيد  للموؤ�ش�شة 

املجل�س.
وناق�س جمل�س االأمناء اي�شا اإجنازات وم�شروعات �شقيا 
بن  حممد  م��ب��ادرات  “موؤ�ّش�شة  مظلة  حت��ت  االإم�����ارات 
الثالث من عام  الربع  العاملية” خالل  اآل مكتوم  را�شد 
ومواءمتها  املقبل  للعام  املوؤ�ش�شة  وا�شرتاتيجية  اخلر 

مع اأهداف عام زايد.

و ق��ال ���ش��ع��ادة ال��ط��اي��ر ان م�����ش��روع��ات وم���ب���ادرات �شقيا 
العام  تن�شجم هذا  االإن�شاين  العمل  االإم��ارات يف جمال 
االجتماع  خ���الل  ناق�شنا  ك��م��ا  اخل���ر  ع���ام  م���ب���ادرة  م��ع 
زايد  ع��ام  اأه����داف  م��ع  املوؤ�ش�شة  ا�شرتاتيجية  م��واءم��ة 
اأهداف  اأهم  اأحد  االإم��ارات بتنفيذ  حيث نلتزم يف �شقيا 
موؤ�ش�شة “مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية” 
وهو مكافحة الفقر واالأمرا�س عر امل�شاهمة يف اإيجاد 
��ّح امل��ي��اه ح��ول العامل  ح��ل��ول دائ��م��ة وج��ذري��ة مل�شكلة ���شمُ
وال��درا���ش��ات لتطوير حلول  البحوث  اإج���راء  من خ��الل 
يعانون  املاليني ممن  مل�شاعدة  تقنية مبتكرة ورخي�شة 

�شح وندرة وتلوث مياه ال�شرب حول العامل اإ�شافة اإىل 
توفر املياه ملاليني املحتاجني حول العامل.

االجتماع  اأن  اإىل  ال�شام�شي  عبدالكرمي  حممد  واأ���ش��ار 
التعاون  ظ��ل  يف  خ��ر  ر���ش��ال��ة  م��ب��ادرة  نتائج  ا�شتعر�س 
كهرباء  وهيئة  االإم����ارات  �شقيا  موؤ�ش�شة  ب��ني  امل�شرتك 
ومياه دبي وموؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال 
اخلرية واالإن�شانية حيث مت تنظيم اأول زيارة تطوعية 
اإىل جمهورية طاجيك�شتان اأ�شفرت عن افتتاح اآبار مياه 
�شخ�س مب�شاركة  األ��ف   45 لنحو  ال�شرب  لتوفر مياه 

دبي. ومياه  كهرباء  هيئة  موظفي  من  متطوعاً   15

�سقيــا الإمـــارات يناقـــ�س م�ســـروعــات املوؤ�ســ�ســــة يف 16 دولـــة

•• دبي-وام:

فعاليات  لالإ�شكان  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  تنظم 
ف�شتيفال  دب���ي  يف   2017 ل��الإ���ش��ك��ان  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
وتت�شمن  امل��ق��ب��ل  اأك��ت��وب��ر  و6   5 ي��وم��ي  م���ول  �شيتي 
حزمة من املبادرات والفعاليات التي ت�شتهدف جميع 
وامل�شتفيدين  واملتعاملني  واملواطنني  العامة  الفئات 

من خدماتها.
ياأتي ذلك تزامنا مع االحتفال الذي اعتمدته االأمم 
واإمكانية  وق��ران��ا  ح��ال��ة مدننا  ب��ي��ان  ب��ه��دف  امل��ت��ح��دة 
اأح��د حقوق  ال��ذي يعد  امل���اأوى  ح�شول االإن�����ش��ان على 
االإن�شان االأ�شا�شية اإ�شافة اإىل تذكر العامل بامل�شوؤولية 

امل�شرتكة لتوفر م�شاكن لالأجيال القادمة.

اأو���ش��ح ���ش��ام��ي ع��ب��داهلل ق��رق��ا���س امل��دي��ر التنفيذي  و 
الغذاء  ���ش��اأن  ���ش��اأن��ه  امل��ن��ا���ش��ب  ال�����ش��ك��ن  اأن  للموؤ�ش�شة 
والدواء واملاء اإذ يعد توفره جزءا من مكونات احلياة 
املجتمع  لي�شعر  طبيعي  ب�شكل  ومن��وه��ا  ورك��ائ��زه��ا 
بنائه  واكتمال  االإن�شاين  م�شروعه  اأه��داف  حقق  اأن��ه 
املجتمعات  م��ن  الكثر  اإل��ي��ه  ت�شعى  ال��ذي  احل�شاري 
عبد  هيثم  قال  جانبه  من   . واحلكومات  واملوؤ�ش�شات 
الرحمن اخلاجة مدير اأول مكتب االت�شال املوؤ�ش�شي 
ال�شبوع  امل��وؤ���ش�����ش��ة  تنظيم  اإن  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة  وال��ت�����ش��وي��ق 
الفعاليات  من  العديد  ي�شمل  لالإ�شكان  العاملي  اليوم 
اجلمهور  ب��ه��ا  �شيحظى  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  واالأن�����ش��ط��ة 
واأهميته  امل�شكن  ع��ن  ب��ن��ب��ذة  ت��زوي��ده��م  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

وتوزيع الرو�شورات وخمططات امل�شاكن.

الحتفال باليوم العاملي للإ�سكان 5 و6 اأكتوبر يف دبي

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /حممد حامت 
حممد عو�س اهلل ، املانيا 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )c8trtpnhh(  رق���م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 056/9218553

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / جوان الكيزى 
الفلبني   ، ج��و���ش��ى  ب����وري 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )0262233( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 052/8186647

فقدان جواز �سفرت
/جينيتى   امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا   ، حممد  ي��ا���ش��ني  
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )EP1490841( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/9876333
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عربي ودويل

اأعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ حكم االإعدام ب�42 مداناً بتهمة 
االإرهاب، يف اأكر عملية اإعدام جماعي منذ مطلع العام اجلاري.

واأكدت الوزارة يف بيان اأن حكم االإعدام نفذ مبجموعة من العنا�شر 
االإرهابية الذين اكت�شبت اأحكامهم الدرجة القطعية، وبعد ا�شتالم 

مرا�شيمهم اجلمهورية وموافقة االدعاء العام على التنفيذ .
كانت  م��دان��اً،   42 بهم  املنفذ  املجرمني  ع��دد  ف��اإن  البيان،  وبح�شب 
اأح��ك��ام��ه��م �شمن ق��ان��ون مكافحة االإره�����اب، وج��رائ��م��ه��م ك��ان��ت بني 
وتفجر  امل�شلح  وال�شطو  االأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  عنا�شر  وق��ت��ل  اخل��ط��ف 

عبوات نا�شفة و�شيارات مفخخة .
واأ�شار البيان اإىل اأن هذه االإجراءات تاتي ا�شتمراراً ملا تعهد به وزير 
ال��ع��دل حيدر ال��زام��ل��ي، م��ن ع��دم ت��اأخ��ر تنفيذ اأح��ك��ام االإع����دام ملن 
اكتملت م�شادقة اأحكامهم اأ�شولياً ، م�شراً اإىل اأن الوزارة ا�شتلمت 
اإذن التنفيذ بهذه املجموعة يف 19 من ال�شهر اجلاري، ومت التنفيذ 
االأحد . و�شهد تنفيذ هذه االأحكام عدد من عوائل �شحايا االإرهاب 
اأب��ن��اءه��م يف العمليات االإره��اب��ي��ة، وال��ت��ي ك��ان اآخرها  ال��ذي��ن ف��ق��دوا 
االعتداء االإرهابي الذي وقع يف حمافظة النا�شرية، بح�شب البيان.

ودانت مديرة منظمة العفو الدولية يف ال�شرق االأو�شط لني معلوف، 
االإعدامات االأخرة يف العراق، وقالت اإن ا�شتخدام عقوبة االعدام لن 

يجعل البلد اأو �شعبه اأكرث اأماناً .

ام�س  وال���ه���راوات  ل��ل��دم��وع  امل�شيل  ال��غ��از  الكينية  ال�شرطة  ا�شتخدمت 
انتخابات  قبل  االنتخابات  م�شوؤويل  بعزل  يطالبون  حمتجني  لتفريق 
الغاز  اأطلقت  ال�شرطة  اإن  روي��رتز  من  �شاهد  وق��ال  الرئا�شية.  االإع���ادة 
و�شط  يف  االنتخابية  اللجنة  مقر  ق��رب  املحتجني  على  للدموع  امل�شيل 
وابال  االأم��ن  م�شوؤولو  اأطلق  �شفوفهم  جتميع  اأع��ادوا  وعندما  نروبي. 
جديدا من الغاز امل�شيل للدموع و�شربوا بع�س املتظاهرين بالهراوات. 
و�شيح�شل رايال اأودينجا، الذي خ�شر يف انتخابات الرئا�شة يوم الثامن 
من اأغ�شط�س اآب، على فر�شة اأخرى عندما تعاد االنتخابات بعد اأن األغت 
اأخرى م�شرة  اأوه��ورو كينياتا بفرتة والية  املحكمة العليا فوز الرئي�س 
اإىل خمالفات. ون�س قرار املحكمة العليا ال�شادر يوم االأول من �شبتمر 
اإنه  اأودينجا قال  60 يوما لكن  اإع��ادة االنتخابات يف غ�شون  اأيلول على 
لن ي�شارك يف انتخابات االإعادة املقررة يوم 26 اأكتوبر ت�شرين االأول ما 
اإنها مل  قالت  املحكمة  وكانت  ويحاكموا.  االنتخابات  م�شوؤولو  يعزل  مل 
جتد دليال على تق�شر فردي بني م�شوؤويل جلنة االنتخابات م�شيفة اأن 

تق�شر موؤ�ش�شات اأدى اإىل جتاوزات وخمالفات يف نقل نتائج الت�شويت.
 11 املا�شي بالتحقيق مع  االأ�شبوع  واأم��ر كبر ممثلي االدع��اء يف كينيا 
ت�شيلوبا  اإزرا  التنفيذي  بينهم مديرها  االنتخابية  اللجنة  من م�شوؤويل 

وحمام واأحد العاملني يف حملة اأودينجا االنتخابية.

رث على �شابط من قوات النخبة التابعة حلر�س الرئي�س الفيليبيني  عمُ
رودريغو دوترتي مقتوال بطلق ناري ام�س داخل املجمع الرئا�شي، 
بح�شب ما اأفاد م�شوؤول. وعرثت زوجة الرائد هارين غونزاغا )37 
عاما( عليه م�شابا بطلق ناري يف قلبه داخل غرفته يف جممع ق�شر 
قائد  داغ���وي،  ل��وب  العميد  اأف���اد  م��ا  بح�شب  مانيال،  يف  ماالكانانغ 
جمموعة االأمن الرئا�شي. واأ�شار امل�شدر اإىل عدم وجود اأدلة اأولية 
ت�شر اىل حدوث مقاومة من قبل ال�شابط املقتول، اإال اأن ال�شرطة 
اأن احلادثة وقعت بعيدا عن مقر  ال ت��زال حتقق يف االأم��ر. واأ�شاف 
اإقامة دوترتي داخل املجمع، م�شرا اإىل اأن حتى باقي عنا�شر القوة 
االأمنية مل يكونوا على علم بوقوع اإطالق النار قبل اأن جتد زوجة 
ال�شابط جثته. وقال داغوي لل�شحافيني اأن الزوجة، وهي عن�شر يف 
القوة االأمنية ذاتها، اأكدت اأنها وزوجها مل يواجها اأي م�شاكل، عدا 
ال�شابط  وك��ان  ع��ادة.  له غونزاغا  ال��ذي يتعر�س  العمل  عن �شغط 
اأف���راد احلر�س  ال��ق��وة االأم��ن��ي��ة ومل يكن ب��ني  م�����ش��وؤوال ع��ن عمليات 
ال�شخ�شي للرئي�س. وحقق دوترتي فوزا كا�شحا يف انتخابات العام 
ما  قتل  املجتمع عر  املخدرات يف  بالق�شاء على  تعهده  اثر  املا�شي 

يقارب من مئة األف مهرب ومدمن.

عوا�صم

بغداد

مانيال

نريوبي

تل اأبيب توا�سل بيع ال�سلح اإىل بورما
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

من  ع��دد  ت��راه��ن  فيما  ب��ورم��ا،  اإىل  ال�شالح  بيع  موا�شلة  اإ�شرائيل  اأعلنت 
ال�شاروخية  التجربة  وك��ذب  زي��ف  على  االإ�شرائيلية  الع�شكرية  امل�����ش��ادر 

البالي�شتية االإيرانية االأخرة. 
اإ�شرائيلية �شادرة ام�س تتفاعل ق�شية املعاقني يف املجتمع  ووفقاً ل�شحف 

االإ�شرائيلي ب�شورة باتت توؤثر وبقوة عليهم.
االآن  متاماً  ترف�س  ع�شكرية  اإ�شرائيلية  جهات  اإن  هاآرت�س  �شحيفة  قالت 

االإعالن عن وقف بيع االأ�شلحة لبورما. 
ما  اأن  ي��رون  اإ�شرائيل  يف  امل�شوؤولني  كبار  بع�س  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
يجري يف بورما هو �شراع ع�شكري، بني جماعة انف�شالية واجلي�س وهناك 
ا�شتكمال م�شرة  ب��د م��ن  اإ���ش��رائ��ي��ل وب��ال��ت��ايل ال  ب��ورم��ا م��ع  ع��ق��ود وقعتها 

التعاون الع�شكري والعالقات معها. 
ال�شاروخ  اإط����الق  لعملية  اإي����ران  ت��زي��ي��ف  اإىل  م��ع��اري��ف  �شحيفة  اأ����ش���ارت 

البالي�شتي االأخر. 
ونقلت ال�شحيفة عن م�شادر ع�شكرية اإ�شرائيلية قولها، اإن هناك تاأكيدات 
باأن عملية اإطالق هذا ال�شاروخ كانت مزيفة اأو هيكلية من اأجل حماولة 
امل�شادر  كافة  اأن  غ��ر  االأ���ش��ا���س،  يف  اإ�شرائيل  ترهيب  اأو  �شعبية  اأي  ك�شب 
�شراحة  ت�شر  اال�شتخباراتية  اأو  الع�شكرية  اأو  االأمنية  �شواء  االإ�شرائيلية 
اأو م��ن��اورات ع�شكرية قالت �شحيفة  اأي��ة حم��اوالت  اإي���ران مل جتر  اأن  اإىل 
االإ�شرائيلية حترر خمالفات للمتظاهرين  ال�شرطة  اإن  اأحرونوت  يديعوت 
من ذوي االإعاقة الإغالقهم طرق عامة يف اإطار احتجاجاتهم لرفع قيمة 

خم�ش�شاتهم املالية. 
بقوة  االإ�شرائيلي  املجتمع  تق�شم  باتت  الق�شية  اأن هذه  ال�شحيفة  وذك��رت 
خا�شة مع تعاطف الكثر من االإ�شرائيليني مع هوؤالء املعاقني بعد تقليل 

املخ�ش�شات املالية لهم. 

االحتالل يوا�سل اعتقال 30 �سحافيًا فل�سطينيًا

حملة ع�سكرية اإ�سرائيلية على قرية منفذ عملية القد�س

وزيرة الدفاع الهندية: لن نر�سل جنودًا لأفغان�ستان

الكرملني: ندعم وحدة اأرا�سي دول املنطقة

مو�سكو ت�سيد ج�سرًا لنقل القوات عرب الفرات يف �سوريا

•• نيودلهي-وكاالت:

قالت وزيرة الدفاع الهندية نرماال �شيتارمان، ام�س الثالثاء، بعد 
لن  الهند  اإن  ماتي�س  االأمريكي جيم  مباحثات مع نظرها  اإج��راء 

تر�شل جنوداً الأفغان�شتان.
وزاري  م�شوؤول  اأول  ماتي�س،  املباحثات مع  بعد  �شيتارمان  واأ�شافت 
من اإدارة ترامب يزور الهند: لن يكون للهند جنود على االأر�س يف 

اأفغان�شتان .
االأمريكية يف  اأثناء حديثه عن اال�شرتاتيجيات  وكان ترامب طلب 
اأفغان�شتان، موؤخراً من الهند، امل�شاركة ب�شورة اأكر يف هذه املنطقة 

امل�شطربة.

اأفغان�شتان  بناء  اإع��ادة  اأعمال  ت�شاهم يف  الهند  اإن  �شيتارمان  وقالت 
امل���ب���ادرات يف  م��ن  دع��م جمموعة  و�شت�شتمر يف  ف��رتة ط��وي��ل��ة،  منذ 

جماالت تتعلق بالتنمية وال�شحة والبنية التحتية.
ماتي�س:  ق��ال  حيث  االإره���اب،  �شد  بت�شريحات  اجلانبان  اأدىل  كما 
العامل،  ف��ى  قياديتان  دول��ت��ان  املتحدة  وال��والي��ات  الهند  الأن  ن��ظ��راً 

فاإنهما م�شممتان على العمل �شويا ال�شتئ�شال هذا الوباء .
هناك  يكون  اأن  ميكن  ال  لباك�شتان:  االإ���ش��ارة  دون  ماتي�س  واأ���ش��اف 

مالذ اأمن لالإرهابيني يف اأي مكان .
الق�شية  االأمريكي طرح هذه  الدفاع  وزير  �شيتارمان من  وطالبت 
اآم��ن��اً يف  ل��دى زي��ارت��ه لباك�شتان، وق��ال��ت: ال��ق��وات التي جتد م��الذاً 

باك�شتان هى التي تقوم بهجمات يف نيويورك ومومباي .

بنغلد�س ت�سهل و�سول امل�ساعدات اإىل الروهينغا   •• دكا-اأ ف ب:

ال����ق����ي����ود على  ب����ن����غ����الد�����س  خ���ف���ف���ت 
خميمات  يف  العاملة  االغاثة  وك��االت 
احل�شول  اإىل  ت�شعى  فيما  الالجئني 
البنك  م��ن  دوالر  مليون   250 على 
امل�شاعدة  ع��م��ل��ي��ات  ل��ت��م��وي��ل  ال����دويل 
م�شوؤولون  اأف���اد  م��ا  بح�شب  ال��ط��ارئ��ة 
األ��ف��ا من   435 اأك��رث م��ن  بعد تدفق 
اأق���ل���ي���ة ال��روه��ي��ن��غ��ا م���ن ب���ورم���ا اإىل 

املنطقة احلدودية.
غر  املنظمات  ���ش��وؤون  مكتب  و�شمح 
احلكومية التابع لدكا لثالثني وكالة 
االحتياجات  ت��وف��ر  ودول��ي��ة  حملية 
الالجئني،  خم���ي���م���ات  يف  ال���ع���اج���ل���ة 
اأحد  ح�شني  ���ش��ه��ادة  ق���ال  م��ا  بح�شب 

مدراء املكتب، لوكالة فران�س بر�س.
كبر  ب�شكل  ح��دت  بنغالد�س  وك��ان��ت 
خميمات  اإىل  ال���و����ش���ول  اإم���ك���ان���ي���ة 

امل��ن��ظ��م��ات ج��م��ع��ي��ات خرية  وت�����ش��م 
ال�شلطات  وك���ان���ت  ودول����ي����ة.  حم��ل��ي��ة 
منظمات  الأرب����ع  ال�����ش��اب��ق  يف  �شمحت 
دولية فقط، بينها اأطباء بال حدود و 
اأك�شيون كونرت ال فام )التحرك �شد 
والرعاية  الطعام  بتقدمي   ، اجل���وع( 
���م���ح جل��م��ع��ي��ة م�شلم  و����شٌ ال�����ش��ح��ي��ة. 
يف  العمل  اخل��ري��ة  الريطانية  اي��د 
اأن  اإال  املا�شي  االأ���ش��ب��وع  ب���ازار  كوك�س 
هذا االذن �شحب منها الحقا حيث ال 
تزال حمظورة رغم ا�شتمرار عملها يف 

باقي انحاء بنغالد�س.
اأمرت  البنغالد�شية  ال�شلطات  وكانت 
ب���وق���ف تقدمي  ال���ث���الث  امل��ج��م��وع��ات 
ع���ام  ال���روه���ي���ن���غ���ا  اإىل  امل���������ش����اع����دات 
ع�شرات  بنغالد�س  ون�شرت   .2012

االأخ���رة،  االأع����وام  خ��الل  الروهينغا 
القيود،  لهذه  اأ�شبابا  تعطي  اأن  دون 
فيما  ب��ال��غ��ة  ح�شا�شية  ه��ن��اك  اأن  اإال 
اأن  يخ�س االم��ن و�شط خم��اوف م��ن 
تدفق امل�شلمني قد يجذب املجموعات 
دفعة جديدة  دخ��ول  ولكن  املتطرفة. 
من الالجئني منذ 25 اآب/اغ�شط�س، 
�شغط على املخيمات التي كان يعي�س 
فيها 300 األف م�شلم من الروهينغا 
فروا من موجة �شابقة من العنف يف 

بورما، التي يهيمن عليها البوذيون.
وت��ع��اين امل��خ��ي��م��ات ح��ال��ي��ا م��ن نق�س 
�شديد يف الطعام والدواء فيما حذرت 
من  االثنني  العاملية  ال�شحة  منظمة 

تنامي خطر انت�شار الكولرا.
ال��ق��ي��ود، لن  ول��ك��ن حتى م��ع تخفيف 

بالعمل  اإال  االغ��اث��ة  ل��وك��االت  ي�شمح 
يف  املنت�شرة  املخيمات  يف  �شهرين  ملدة 
احلدودية،  ب���ازار  كوك�س  بلدة  اأن��ح��اء 

على  الرتكيز  وعليها  بح�شب ح�شني، 
واملرافق  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ر 

ال�شحية واملاأوى للروهينغا.

اإىل  تعزيزات  واأر�شلت  الطبية  الفرق 
ب��ازار حيث مت  امل�شت�شفيات يف كوك�س 
 2350 اأكرث من  اإىل  تقدمي العالج 
ال��روه��ي��ن��غ��ا الإ����ش���اب���ات خطرة  م���ن 
اإليها خالل احلملة االأمنية  تعر�شوا 
البورمي �شدهم،  �شنها اجلي�س  التي 
مبا فيها اإ�شابات بالر�شا�س واملناجل 

وانفجار االلغام.
اأط���ف���ال  م����ن  األ����ف����ا   80 ت��ل��ق��ي��ح  ومت 
الروهينغا من اأمرا�س بينها احل�شبة 
و���ش��ل��ل االأط����ف����ال ف��ي��م��ا ع���ول���ج اآالف 
اإ�شهال واأمرا�س  البالغني من حاالت 

تنف�شية وتعقيدات يف احلمل.
ول��ك��ن م��ع وج���ود ح��اج��ة ملحة ملزيد 
اأع��ل��ن وزي����ر ال�شحة  امل�����ش��اع��دة،  م��ن 
زاهد مالك اأن دكا �شعت اإىل احل�شول 
البنك  م��ن  دوالر  مليون   250 على 
الدويل لتقدمي الرعاية ال�شحية اإىل 

الروهينغا.

بكني: الو�سع يف �سبه اجلزيرة الكورية مبرحلة خطرية 
•• بكيرن-رويرتز:

قال وزير اخلارجية ال�شيني وانغ يي ام�س الثالثاء، اإن الو�شع يف �شبه اجلزيرة الكورية و�شل اإىل مرحلة خطرة 
االأمم  اجتماع يف  )بريك�س( على هام�س  دول  نظرائه من جمموعة  اأم��ام  ال�شيني  الوزير  ت�شريح  وج��اء   . للغاية 
املتحدة يف نيويورك. واأ�شار وانغ اإىل اأن املهمة العاجلة حالياً هي منع تطور الرامج النووية وال�شاروخية يف كوريا 
ال�شمالية وجتنب تفاقم التوترات، ال �شيما منع اللجوء اإىل ال�شالح. من جهة اأخرى، نقلت وكالة االإعالم الرو�شية 
اإن وزارة اخلارجية الرو�شية تعتزم اإجراء حمادثات مع ممثل لوزارة  عن �شفارة كوريا ال�شمالية يف رو�شيا قولها، 
اخلارجية يف كوريا ال�شمالية من املقرر اأن ي�شل اإىل مو�شكو ام�س الثالثاء. وقال دميرتي بي�شكوف املتحدث با�شم 
الكرملني اإن االأعمال التي توؤدي اإىل تفاقم التوتر يف �شبه اجلزيرة الكورية غر مرغوب بها، وهي تنطوي على 
عواقب خطرة للغاية. وقال وزير خارجية كوريا ال�شمالية ري يوجن هو، اإن الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اأعلن 
احلرب على كوريا ال�شمالية، م�شدداً على اأن بالده حتتفظ بحقها يف اتخاذ اإجراءات م�شادة ت�شمل اإ�شقاط قاذفات 

اأمريكية ا�شرتاتيجية حتى اإذا مل تكن داخل املجال اجلوي لل�شمال. 

متي:  ب�شر  الكردي  قال  جهته،  ومن   . كرد�شتان  ا�شتقالل 
ال�شعب  هنا  ك��رد���ش��ت��ان.  ا�شتقالل  اأج���ل  م��ن  هنا  اإىل  اأت��ي��ن��ا 
�شعيد جداً، وهذا كله نتاج ت�شحيات دماء ال�شهداء يف جبال 

كرد�شتان .
ورفعت االأع��الم الكردية يف كل مكان، بينما كانت االأغنيات 
الكردية ت�شدح من مكرات ال�شوت، واأقيمت حلقات رق�س 
التقليدية،  الكردية  االأزي���اء  البع�س  وارت���دى  وه��ن��اك.  هنا 
بينما ارتدت فتاة مالب�س الب�شمركة، اأي املقاتلني العراقيني 
الواردة  باالأخبار  فرحاً  الزغاريد  الن�شاء  واأطلقت  االأك��راد. 

من االإقليم العراقي املجاور.
اإما  ب��ال��ك��ردي��ة  عليها  ك��ت��ب  الف��ت��ة  امل��ك��ان  يف  ارت��ف��ع��ت  بينما 

م�شوؤولياتها يف غزة  ت�شلم احلكومة  بدء  اأن  اهلل،  رام  مدينة 
اأو  اج��ت��زاء  اأي  دون  �شامل  فعلي  ب�شكل  العمل  تبداأ  اأن  يعني 
وب�شط  و�شالحياتها  وم�شوؤولياتها  مهامها  لكافة  انتقا�س 
واليتها القانونية وفقاً للقانون االأ�شا�شي يف جميع القطاعات 

ويف خمتلف املجاالت دون ا�شتثناء.
بت�شلم  تخت�س  وزاري��ة  جل��ان  ت�شكيل  عن  اهلل  احلمد  واأعلن 
وال��دوائ��ر احلكومية يف قطاع غزة ومعاجلة  واالأم��ن  املعابر 
اآث����ار وت��ب��ع��ات االن��ق�����ش��ام وك��اف��ة الق�شايا امل��دن��ي��ة واالإداري�����ة 
وال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ن��اج��م��ة ع��ن االن��ق�����ش��ام وم���ا ت��رت��ب ع��ل��ي��ه من 

حتديات وعراقيل.
واعتر اأن اإعالن حركة حما�س حل جلنتها االإداري��ة يف غزة 
االنق�شام  �شفحة  لطي  والتفاوؤل  لالأمل  نافذة  فتح  موؤخراً 
القيام  م��ن  ال��وف��اق  خ��الل متكني حكومة  م��ن  االأب����د،  واإىل 

•• عوا�صم-وكاالت:

ذكر التلفزيون الرو�شي اأن اجلي�س الرو�شي �شيد ج�شراً على 
نهر الفرات قرب دير الزور يف �شوريا، لنقل القوات واملركبات 

اإىل اجلانب االآخر لدعم هجوم ي�شنه اجلي�س ال�شوري.
وقالت  اجل�شر،  تعر  ل�شاحنات  لقطات  التلفزيون  وعر�س 
حتت  اجل�شر  اأق���ام  اجلي�س  اإن  ال��رو���ش��ي  التلفزيون  ق��ن��وات 
واإنه  �شاعة،   48 اأق��ل من  داع�س يف  ر�شا�س مقاتلي تنظيم 
االإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ن��ق��ل  يف  ك��ذل��ك  ي�شتخدم  اأن  مي��ك��ن 

واإجالء املر�شى واجلرحى .
واأ�شافت اأن اجل�شر يقع �شرقي دير الزور، وميكن من خالله 
عبور 8 اآالف مركبة خالل 24 �شاعة مبا يف ذلك الدبابات . 
هذا واأ�شار الكرملني اأم�س الثالثاء، اإىل معار�شته النف�شال 
االأجزاء التي ي�شيطر عليها االأكراد يف �شمال العراق، قائاًل 

اإن مو�شكو تدعم وحدة اأرا�شي دول املنطقة. 
وهذه هي اأوىل ت�شريحات للكرملني بعد اأن اأظهر ا�شتفتاء 
يف اإقليم كرد�شتان �شبه امل�شتقل يف �شمال العراق تاأييداً قوياً 

لالنف�شال.
وقال املتحدث با�شم الكرملني دميرتي بي�شكوف يف موؤمتر 
عر الهاتف مع ال�شحافيني: ما زلنا نعتقد اأن احلفاظ على 
وحدة االأرا�شي والتكامل ال�شيا�شي لدول املنطقة يعد عاماًل 
حا�شماً للحفاظ على اال�شتقرار واالأمن يف املنطقة، ولت�شوية 

العديد من امل�شكالت احلرجة التي تعاين منها .
بحث  بوتني  ف��الدمي��ر  الرئي�س  اأن  كذلك  بي�شكوف  واأك���د 
تركيا  زع��م��اء  م��ع  هاتفية  حم��ادث��ات  يف  اال�شتفتاء  م�شاألة 

واإيران اأم�س االثنني.
يف غ�شون ذلك، نفت وزارة الدفاع الرو�شية اأم�س الثالثاء، 
اإدلب  قتلت مدنيني يف حمافظة  اأن طائراتها  ت��ردد عن  ما 
ال�شورية م�شرة اإىل اأنها مل تق�شف يف االأيام القليلة املا�شية 

اإال مواقع مقاتلني من تنظيم داع�س يف املنطقة.

وجاء ت�شريح الوزارة، رداً على اأنباء اأوردها املر�شد ال�شوري 
حلقوق االإن�شان وقال فيها اإن 6 مدنيني قتلوا يف املحافظة 

بينهم امراأة وطفل.
وانتقد اأي�شاً وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�شاوو�س اأوغلو 
يف  الرو�شي  الق�شف  اإن  قائاًل  ال�شبب،  لنف�س  اأم�س  رو�شيا 
املعار�شة، وقال  اإدل��ب قتل مدنيني ومقاتلني معتدلني من 
اإن تركيا �شتثر هذا االأمر مع الرئي�س الرو�شي فالدمير 

بوتني عندما يزورها هذا االأ�شبوع.
الدفاع  وزارة  كونا�شينكوف من  اإيجور  ج��رال  امليجر  وق��ال 
والرو�شية  ال�شورية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  اإن  ب��ي��ان،  يف  الرو�شية 
مزاعم  بتلفيق  املر�شد  وات��ه��م  �شكنية،  مناطق  تق�شف  مل 

والتعاطف مع املقاتلني االإ�شالميني املت�شددين.
واأ�شاف: يف االأيام القليلة املا�شية ق�شفت املقاتالت الرو�شية 
اإدلب بعد عملية ا�شتطالع  اإرهابية يف حمافظة  10اأهداف 

اأجرتها طائرة من دون طيار والتاأكد من قنوات اأخرى .
واأ�����ش����اف: ك��ان��ت ه���ذه ق���واع���د مل��ت�����ش��ددي��ن وخم�����ازن ذخرة 
وعربات مدرعة واأنظمة �شاروخية ومعامل لتجهيز �شيارات 
ج��ي��ب خ��ا���ش��ة ب��امل��ت��ط��رف��ني، وت��ق��ع ع��ل��ى م�����ش��اف��ة ب��ع��ي��دة عن 

املناطق ال�شكنية .
واأ�شار اإىل اأن االأهداف كانت �شاركت يف هجوم �شنه املت�شددون 
االأ�شبوع املا�شي، وحا�شروا فيه 29 من ال�شرطة الع�شكرية 
بغطاء  مدعومة  خا�شة  بعملية  اإخ��راج��ه��م  تعني  الرو�شية 

جوي.
من جانب اآخر، جتمع مئات االأكراد، يف القام�شلي يف �شمال 
حول  ال��ع��راق  يف  اال�شتفتاء  ب��اإج��راء  لالحتفال  �شوريا  �شرق 
االأعالم  وحملوا  وغنوا  ورق�شوا  كرد�شتان،  اإقليم  ا�شتقالل 

الكردية.
االحتفال:  يف  م�شاركته  اأث��ن��اء  بيجو،  رزك���ار  ال��ك��ردي  وق���ال 
�شنحتفل  اللحظة.  ننتظر هذه  ونحن  عام   100 اأك��رث من 
واأرواحنا وباأموالنا، نحن مع  با�شتقالل كرد�شتان. بدمائنا 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�شنت ق���وات ك��ب��رة م��ن جي�س االح��ت��الل االإ���ش��رائ��ي��ل��ي ام�س 
الثالثاء حملة ع�شكرية وا�شعة النطاق يف بلدة بيت �شوريك 
�شمال غرب مدينة القد�س املحتلة، حيث خرج منفذ عملية 
القد�س منر اجلمل )37 عاماً( والتي اأدت اإىل مقتل 3 جنود 

اإ�شرائيليني يعملون يف حرا�شة م�شتوطنة هارهدار .
وق���وات  فل�شطينيني  ���ش��ب��ان  ب���ني  ع��ن��ي��ف��ة  م��واج��ه��ات  ودارت 
للقرية  اقتحامها  خ��الل  االإ�شرائيلي  االح��ت��الل  جي�س  م��ن 
ال�شبان  م��ن  ع���دد  اإ���ش��اب��ة  اإىل  اأدت  امل���ج���اورة،  ب���دو  ول��ق��ري��ة 
امل�شيل  ال��غ��از  وق��ن��اب��ل  امل��ط��اط��ي  ب��ال��ر���ش��ا���س  الفل�شطينيني 
مداخلها  واأغلقت  البلدة  على  اأمنياً  طوقاً  وفر�شت  للدموع 

ومنعت الفل�شطينيني من الدخول واخلروج.
واأفادت م�شادر حملية يف البلدة اإىل اأن قوات كبرة من جي�س 
بتدمر  و�شرعت  اجلمل،  ال�شهيد  منزل  اقتحمت  االحتالل 
اإ�شرائيلي عاجل  حمتوياته واأخذ ما به، يف ظل �شدور قرار 

بالعمل على هدم منزله، يف حني اعتقلت �شقيقه مدحت.
وقال والد ال�شهيد: دخلت قوات كبرة من جي�س االحتالل 
للتحقيق  العائلة  من  عنا�شر  واأخ�شعت  وف�شته،  املنزل  اإىل 

امليداين، قبل اأن تعتقل �شقيقه مدحت .
ويف ال�شياق ذاته، اأعلنت �شرطة االحتالل اأن القتلى الثالثة 
هم جندي يف حر�س احلدود من منطقة بئر يعقوب وحار�شا 
اأب��و غو�س ق��رب القد�س وه��و جندي  اأم��ن اأح��ده��م م��ن بلدة 
حر�س حدود �شابق اإىل جانب حار�س اأمن اإ�شرائيلي اآخر مل 

تعلن هويته بعد.
اىل ذلك، اأكدت موؤ�ش�شة فل�شطينية خمت�شة، اليوم الثالثاء، 
�شجون  يف  معتقلني  زال����وا  ال  فل�شطينياً  �شحافياً   30 اأن 
ال�����ش��ح��ايف يف  ع��ل��ى خلفية عملهم  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  االح���ت���الل 

االأرا�شي الفل�شطينية. 
عدد  اإن  فل�شطني،  يف  والتلفزيونات  االإذاع����ات  احت���اد  وق���ال 
االأ�شرى ال�شحافيني يف ال�شجون االإ�شرائيلية و�شل اإىل اأكرث 
االحتالل  �شجون  يف  املعتقلني  ع��دد  واإن  �شحافياً،   30 من 

يرتفع ب�شبب تكثيف حمالت االعتقاالت التي ت�شنها �شلطات 
االحتالل بحق ال�شحافيني .

تاأجيل  يتعمد  االإ�شرائيلي  االح��ت��الل  اأن  االحت���اد،  واأ���ش��اف 
اأن  واهية، كما  ال�شحافيني عدة مرات حتت حجج  حماكمة 
اأي تهم  اإداري��اً دون توجيه  ع��دداً من ال�شحافيني موقوفون 

لهم .
امل�����ش��ع��ورة اليومية  وا���ش��ت��ن��ك��ر االحت�����اد، ح��م��ل��ة االع���ت���ق���االت 
ال��ت��ي ي�شنها االح���ت���الل االإ���ش��رائ��ي��ل��ي بحق  امل�����ش��ب��وق��ة،  غ��ر 
ال�����ش��ح��اف��ي��ني وال��و���ش��ائ��ل االإع���الم���ي���ة وارت���ف���اع وت��رت��ه��ا يف 

االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة.
وا�شتهجانه  ال�شديدة  اإدان��ت��ه  ل��ه، عن  بيان  وع��ر االحت��اد يف 
ل��ت��ك��رار ع��م��ل��ي��ات االع���ت���ق���االت ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني، وال�����ذي ياأتي 
ل��ل��ت�����ش��ام��ن م���ع ال�شحفي  ال���ع���امل���ي  ال���ي���وم  ب���ال���ت���زام���ن م���ع 
الفل�شطيني، الذي ي�شادف 26 �شبتمر)اأيلول( من كل عام، 
الرحمن  عبد  ال�شحايف  ال��ي��وم  فجر  اعتقالها  بعد  وخا�شة 
اهلل،  رام  ق�شاء  بدر�س  قرية  يف  منزله  مداهمة  بعد  عو�س، 
واحتجاز امل�شور ال�شحايف ع�شام الرمياوي خالل حماولته 

الت�شوير قرب موقع عملية القد�س.
واأكد اأن احلملة االإ�شرائيلية �شد ال�شحافيني واالإعالميني 
جاهدة  تعمل  االح��ت��الل  حكومة  اأن  على  ت��دل  والنا�شطني، 
اأبناء  التي ترتكبها �شد  اإخفاء جرائمها  الو�شائل على  وبكل 
واعتقاالت  ممنهج،  م��ي��داين  قتل  م��ن  الفل�شطيني  ال�شعب 
وهدم منازل وا�شتيطان، واحلد من حرية حركة ال�شحافيني 

واإحلاق االأذى بهم اأثناء قيامهم بعملهم.
ال��راأي العام العاملي  اإ�شرائيل حتاول خداع  اإن  وقال االحت��اد، 
من خالل ظهورها مبظهر الريء املدافع عن نف�شه، بينما 
هي تعمل دوماً على طم�س ال�شورة احلقيقية جلرائمها من 

خالل تكميم االأفواه وقمع حرية الراأي والتعبر .
ال��وزراء الفل�شطيني رام��ي احلمد اهلل  اىل ذل��ك، قال رئي�س 
اأم�س الثالثاء، اإن حكومته يجب اأن حتكم قطاع غزة من دون 

اأي انتقا�س اأو اجتزاء ل�شالحياتها وم�شئولياتها.
يف  االأ�شبوعي  اجتماع حكومته  ب��دء  ل��دى  اهلل،  وذك��ر احلمد 

ك��رد���ش��ت��ان واإم���ا ال��ف��ن��اء . و���ش��وت اإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان العراق، 
ي��ري��د من  ت��اري��خ��ي  ا�شتفتاء  االإث���ن���ني، ع��ل��ى اال���ش��ت��ق��الل يف 
خالله اأكراد العراق فتح باب التفاو�س من اأجل اإقامة دولة 
حتديا  �شكل  لكنه  تقريباً،  ق��رن  منذ  اأجلها  م��ن  ينا�شلون 
اأنواع  كل  التي مار�شت  املجاورة  وللدول  العراقية  للحكومة 

ال�شغوط ملنعه.
واالأكراد هم �شعب بال دولة يرتاوح عددهم، بح�شب م�شادر 
ب�شكل  وي��ت��وزع��ون  ن�شمة،  مليون  و35   25 ب��ني  خمتلفة، 

اأ�شا�شي يف اأربع دول هي تركيا واإيران والعراق و�شوريا.
اأن متتد عدوى  واأن��ق��رة ودم�����ش��ق  ك��ل م��ن ط��ه��ران  وتخ�شى 

اال�شتقالل اإىل االأقليات الكردية على اأر�شها

ق��ط��اع غ���زة. ودعا  ك��اف��ة م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا يف  مبهامها وحت��م��ل 
ومكوناته  اأط��ي��اف��ه  بكافة  الفل�شطيني  ال�شعب  اهلل  احل��م��د 
م�شاندة  اإىل  واالأه��ل��ي  امل��دين  املجتمع  ومنظمات  والف�شائل 
جهود امل�شاحلة واإنهاء االنق�شام ومتكني احلكومة من القيام 
يف  احلكومية  املوؤ�ش�شات  واإع���ادة  ال��وح��دة  ال�شتعادة  مبهامها 

قطاع غزة اإىل ال�شرعية.
وكانت حكومة الوفاق امل�شكلة برئا�شة احلمد اهلل منذ 2014 
يف  االأ�شبوعي  اجتماعها  �شتعقد  اأن��ه��ا  االإث��ن��ني  اأم�����س  اأعلنت 
قطاع غزة االأ�شبوع املقبل، بعد اأ�شبوع من اإعالن حما�س حل 

جلنتها االإدارية يف القطاع.
الداخلي  الفل�شطيني  االنق�شام  اإن��ه��اء  اخل��ط��وة  وت�شتهدف 
اإثر �شيطرة حما�س على   2007 امل�شتمر منذ منت�شف عام 

االأو�شاع يف قطاع غزة بالقوة.



األربعاء   27   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12132  
Wednesday  27   September   2017  -  Issue No   1213212

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27



األربعاء   27   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12132  
Wednesday  27   September   2017  -  Issue No   12132

13

عربي ودويل
وا�سنطن تريد حًل دبلوما�سيًا للزمة الكورية 

•• نيودلهي-اأ ف ب:

اأعلن وزير الدفاع االمركي جيم ماتي�س ام�س ان بالده ترغب 
بحل االزمة الكورية ال�شمالية بال�شبل الدبلوما�شية.

وقال ماتي�س يف موؤمتر �شحايف يف نيودلهي نحتفظ بالقدرة 
على الت�شدي الأخطر التهديدات ال�شادرة عن كوريا ال�شمالية 
قدر  امل�شاألة  نبقي  بحيث  دبلوما�شيينا  دعم  على  كذلك  ولكن 

امل�شتطاع يف املجال الدبلوما�شي .
وتابع هدفنا هو حل امل�شاألة عر ال�شبل الدبلوما�شية واعتقد 
ان الرئي�س )االأمركي دونالد( ترامب كان وا�شحا جدا ب�شاأن 

هذه امل�شاألة .

وو�شل ماتي�س بعد ظهر االثنني اىل الهند يف زيارة خم�ش�شة 
مواجهة  اج��ل  من  نيودلهي  مع  الع�شكرية  العالقات  لتعزيز 
االوىل  الهند هي  اىل  ال��زي��ارة  وه��ذه  لل�شني.  املتزايد  النفوذ 

مل�شوؤول رفيع من ادارة ترامب.
وكانت كوريا ال�شمالية اتهمت ترامب االثنني ب اعالن احلرب 
بعد ان حلقت مقاتالت حربية امركية بالقرب من �شواحلها 

وهو ما اعترته وا�شنطن اتهامات عبثية .
وال�شبت حلقت قاذفات اأمركية قرب ال�شاحل ال�شرقي لكوريا 
ال�شمالية، يف املوقع االبعد يف �شمال املنطقة املنزوعة ال�شالح 
الذي حتلق فوقه اأي طائرة امركية هذا القرن يف ما و�شفه 

البنتاغون باأنه ر�شالة وا�شحة لنظام كيم.
 

•• بكني-اأ ف ب:

حيث  جيبوتي  يف  الع�شكرية  مناوراتها  اأوىل  ال�شني  اأج��رت 
له  اأول قاعدة  اغ�شط�س  اآب  ال�شيني يف مطلع  د�شن اجلي�س 
. وعر�س  اأم�س  التلفزيون ال�شيني  اأف��اد  يف اخل��ارج، وفق ما 
منطقة  يف  وم��داف��ع  م�شفحات  ���ش��ور  ال�شيني  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
�شحراوية يف جيبوتي وجنودا بزي املغاوير يطلقون النار من 
اجلنود يف  ع�شرات  ون�شر  ر�شا�شة يف منطقة مقفرة.  اأ�شلحة 
جو تتجاوز حرارته 40 درجة مئوية بهدف تعزيز مهاراتهم 
نف�شه.  امل�شدر  ، وفق  الع�شكرية  للتقنيات  واتقانهم  القتالية 
وقال قائد القاعدة ليانغ يانغ يف ريبورتاج عر�شه التلفزيون 

اإنها املرة االأوىل التي يغادر فيها �شباط وجنود متمركزون يف 
جيبوتي مع�شكرهم الإجراء تدريبات بالذخرة احلية .

هو  جيبوتي  يف  القاعدة  اإقامة  من  الهدف  اأن  ال�شني  توؤكد 
دعم عمليات حفظ ال�شالم حتت مظلة االأمم املتحدة واإجالء 
رعاياها ومواكبة ال�شفن البحرية علما اأن البحرية ال�شينية 
متواجدة منذ نهاية 2008 قبالة ال�شومال ويف خليج عدن 

يف اإطار اجلهود الدولية ملحاربة القرا�شنة يف املنطقة.
ننيانغ  جامعة  يف  ال�شيني  اجلي�س  ���ش��وؤون  يف  اخلبر  وق��ال 
املتوا�شعة  التمرينات  ه��ذه  اإن  �شنغافورة  يف  للتكنولوجيا 
للرماية  حقل  �شمن  يبدو  م��ا  على  ج��رت  احلية  بالذخرة 

و�شارك فيها عدد حمدود من اجلنود .

ال�سني جتري اأول مناورة ع�سكرية يف جيبوتي 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

اأع�ساء  واغلبهم  بي�س،  العمر،  منت�سف  يف  رجــال، 
احلزب  امل�سيحي،  الدميقراطي  احلــزب  يف  �سابقني 
املحافظ الأجنيال مريكل. هذا ما ي�سدم عندما ترى 
يوم  املنتخبني  املانيا  اجــل  من  البديل  نــواب  �سور 

االحد.
على  الفتي  املتطرف  اليميني  احلــزب  هــذا  حت�سل 
اإىل  قويا  دخوال  م�سجال   ،709 اأ�سل  من  مقعدا   94
اجللو�س  اأبــدا  له  ي�سبق  مل  الــذي  ــاين  االأمل الربملان 

الفرن�سية،  الوطنية  اجلبهة  من  قبته.قريبا  حتت 
واملهاجرين،  لالإ�سالم  معادية  متطرفة  ميول  مع 
مبادرة  وليد  كــان  املانيا  اجــل  من  البديل  ان  رغــم 
الأكادمييني وجامعيني حمافظني.  وكان مطلبهم عند 
تعزيز  ثم  اليورو،  معار�سة   :2013 عام  تاأ�سي�سه 
التي تخلى عنها احلزب  وامل�سيحية  االأ�سرية  القيم 
اعتداال،  اأكرث  اأ�سبح  الذي  امل�سيحي،  الدميقراطي 
من وجهة نظرهم. و�سرعان ما ا�ستوىل قادة احلزب 
على ال�سريان ال�سعبوي الذي اعطى ثماره يف جميع 

اأنحاء اأوروبا. 

ال����ه����ائ����ل  ال������ت������دف������ق  وق����������ت  ويف 
 ،2015 ع��ام  �شيف  للمهاجرين 
االأوروب����ي����ة، وخا�شة  ال���ق���ارة  ع��ل��ى 
البديل قب�شته  ع��زز ح��زب  اأمل��ان��ي��ا، 
ك����ل من  ال�������ش���ي���ا����ش���ي يف  ون�����ف�����وذه 
اأملانيا  ووالي���ات  الغربية  ال��والي��ات 

الدميقراطية ال�شابقة.
النازيني  م��ن  �شغرة  جم��م��وع��ات 
اجلدد، ي�شكنها احلنني اىل القومية 
اال�شرتاكية، غازلت اجلناح االأكرث 
راديكالية يف احلزب، اإىل حد جذبه 
ب�����ش��ك��ل م���ت���زاي���د. اال  ال��ي��م��ني  اىل 
على  مّت  ال�شريع  ال�شعود  ه��ذا  ان 
ال�شيا�شي.  الت�شكيل  تفتيت  ح�شاب 
وم�����ا ان م�����رت ان���ت���خ���اب���ات االأح�����د 
يف  ال�شقوق  ظ��ه��رت  حتى  امل��ا���ش��ي، 
ه��ذا اجل��م��ع م��ن ال��رج��ال والن�شاء 
دافع  ح��ول  املجتمعني  ال�شيا�شيني 

واحد: كراهية االأجانب. 
يف ما يلي بورتريه للروؤ�شاء االأربعة 
ال��ت��ي ت�شكل  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ل��ل��رواف��د 

البديل من اجل املانيا.

بيورن هوك: الهوية
الوحيد  ال�����ش��ع��ب  االأمل�������ان،  “نحن 
يف  للعار  تذكاريا  ن�شبا  زرع  ال��ذي 
اجلملة،  ه����ذه  عا�شمته”.  ق��ل��ب 
اأط��ل��ق��ه��ا ال���ن���ائ���ب ب�����ورن ه���وك���ه يف 
اج���ت���م���اع ح���ا����ش���د يف دري�������ش���دن يف 
يناير، �شفق لها اجلمهور، ولكنها 
قد تكّلفه موقعه داخل البديل من 
اجل املانيا. وكان البالغ من العمر 
الن�شب  اإىل  ي�����ش��ر  ع��ام��ا  اأرب���ع���ني 
الهولوكو�شت  مل��ح��رق��ة  ال��ت��ذك��اري 
احلزب  زعيمة  وطلبت  ب��رل��ني.  يف 

حينها، فراوكه بيرتي ا�شتبعاده.
الرئي�شي  امل����م����ث����ل  ه�����و  ه�����وك�����ه، 
لتنظيم  ��َوِوّي��ة  ال��همُ القومية  لتيار 
ال���ي���م���ني امل����ت����ط����رف ال��������ذي دخ���ل 
اأن�شار  م����ن  ال���ب���ون���د����ش���ت���اغ.  اىل 
ويدافع  التحريفية،  االأط��روح��ات 
عن  للتاريخ  ال�شابق  اال���ش��ت��اذ  ه��ذا 
للقومية  واق��ل��ي��م  “هوية  اإن�����ش��اء 
اجلرمانية”، متنا�شيا ف�شل الرايخ 
تاأهيل  ب����اإع����ادة  وم���ن���ددا  ال���ث���ال���ث، 
ال�����ش��ع��ب االأمل������اين ق�����ش��را م���ن قبل 

احللفاء بعد عام 1945.
بتحول  تقوم  ان  يجب  “املانيا  ان 
�شرح  لذاكرتها”،  درج����ة   180
اأي�شا يف يناير. وعرف هوكه تزايد 
ن���ف���وذه داخ�����ل ح����زب ال���ب���دي���ل بني 
انتخابه  اإث����ر  و2016،   2014
وتعيينه  ت��وري��ن��غ��ن  ل��رمل��ان  ن��ائ��ب��ا 
حلزب  ال��رمل��ان��ي��ة  للكتلة  كرئي�س 

البديل
ا�شتبعاده  اإج����راءات  �شغط  وحت��ت 
فروكه  اأطلقتها  التي  احل��زب  م��ن 

البديل من اجل املانيا. 
املثليني،  ل����زواج  ���ش��ر���ش��ة  م��ع��ار���ش��ة 
وم��ن��ع احل��م��ل واالإج��ه��ا���س، تطرح 
�شكل  وذات  تكوينا،  املحامية  ه��ذه 
كمب�شرة  نف�شها  ت��ط��رح  متق�شف، 
“قبل  انها:  غر  االأ�شرية،  بالقيم 
كل �شيء رجعية، معادية للمثليني، 
ومعادية لالأجانب بعنف، وحتركها 
اإرادة �شليبية �شد االإ�شالم”، يقول 
باتريك  االأخ������رى،  اأمل��ان��ي��ا  م���وؤل���ف 

مورو.
ا�شتقبال  ح��ول  نقا�س  خ�شم  وف��ى 
ال���الج���ئ���ني، اث�����ارت ح��ف��ي��دة وزي���ر 
مالية هتلر جدال بقولها انه يجب 
امكانية  احل���دود  �شرطة  متنح  ان 
غر  املهاجرين  على  النار  اإط��الق 
“الن�شاء  ذل��ك  فى  مبا  ال�شرعيني، 
الرملان  يف  ن��ائ��ب��ة  واالطفال”. 
االوروب������ي، ن����ادرة ال��ن�����ش��اط، قالت 
اإعالن  حلظة  فرحا”  “بكت  اإن��ه��ا 

الريك�شيت.

الك�سندر غوالند:
 القوميون املحافظون

م�شاء  غ����والن����د  األ���ك�������ش���ن���در  وع�����د 
الناخبني  ام����ام ح�����ش��د م��ن  االح����د 
االملانية  احل��ك��وم��ة  “مبطاردة” 
اجل�������دي�������دة واجن������ي������ال م����رك����ل. 
اجل  م��ن  البديل  با�شم  وامل��ت��ح��دث 
املانيا هو اأحد موؤ�ش�شيه. 76 عاما، 
فر�س نف�شه كممثل للخط القومي 
ان  رغم  للحزب.  املت�شدد  املحافظ 
ابن اأملانيا ال�شرقية هذا، بداأ حياته 
ال�شيا�شية يف االحتاد الدميقراطي 

امل�شيحي عام 1970.
ق�شى غوالند معظم حياته موؤمنا 
والليرالية  املجتمعية  باملحافظة 
اإىل  حتوله  يبداأ  ومل  االقت�شادية، 
اليمني املتطرف اإال يف العقد االأول 
والع�شرين.  احل�����ادي  ال���ق���رن  م���ن 
“البديل  ت��اأ���ش��ي�����س  يف  ����ش���ارك  ث���م 
ردا على  النتخابات عام 2013”، 
ت�����ش��ام��ن احل��ك��وم��ة االأمل���ان���ي���ة مع 
اليونانيني. حركة ا�شبحت ب�شرعة 

البديل من اجل املانيا. 
ال�شعبوية  م��ن��اورات��ه  ق��ادت��ه  وق���د   
بالده  ح��دود  باإغالق  املطالبة  اإىل 
مار�س،  ويف  االأوروب�������ي.  واالحت�����اد 
الهجرة  على  قيود  فر�س  اإىل  دع��ا 
انزالقه  ي��ت��اأخ��ر  ومل  اال���ش��الم��ي��ة، 
ال�����ث�����اين من  ال�����ن�����ازي�����ة. يف  ن���ح���و 
�شبتمر، قال: “اإذا كان للفرن�شيني 
احلق يف اأن يفخروا باإمراطورهم 
نابليون، عندئذ يحق لنا اأن نفخر 
ب��اأداء اجلنود االأمل��ان خالل احلرب 

العاملية الثانية”.
عن ليبريا�سيون الفرن�سية

برتي، اجر على االعتذار وراقب 
ومع  احل��م��ل��ة.  خ���الل  ت�شريحاته 
ب�شعبية  يتمتع  م��ازال هوكه  ذل��ك، 
ل���دى ال��ع��دي��د م��ن اأن�����ش��ار البديل 

من اجل املانيا.

يورغ ميوثن: الليرباليون
عندما ي�شال عما اإذا كانت اجلبهة 
الوطنية الفرن�شية منوذجا للبديل 
امل�شتوى  ع���ل���ى  امل���ان���ي���ا  اج�����ل  م����ن 
ميوثن  ي�����ورغ  ي��ح��ت��ج  االوروب���������ي، 
املتطرف  اليمني  يتهم  فهو  ب�شدة. 
الكفاءة  اىل  “االفتقار  ب�  الفرن�شي 

االقت�شادية”.

انتقدت نائبة رئي�شة حزب البديل 
م���ن اج����ل امل���ان���ي���ا ب��ي��ات��ري�����س فون 
خمتلطا.  اأملانيا  منتخبا  �شتور�س، 
ف��ف��ي ت��ل��ك ال��ل��ي��ل��ة، ���ش��ارك خم�شة 
الع���ب���ني م���ه���اج���ري���ن يف امل����ب����اراة. 
االإعالمية،  ب�����ش��ط��ح��ات��ه��ا  ���ش��ه��رة 
فيها”رمبا  ج����اء  ت���غ���ري���دة  ك��ت��ب��ت 
ت�شريك  ال���ق���ادم���ة  امل����رة  يف  ع��ل��ي��ن��ا 

املنتخب االأملاين”. 
البالغة من العمر 46 عاما، دوقة 
ن�شبها  ي��ت��ق��اط��ع  ال��ت��ي  اأول���دن���ب���ورغ 
الدمناركية،  املالكة  العائالت  م��ع 
جت�شد  والريطانية،  وال��روج��ي��ة 
اجل��ن��اح وال���راف���د ال��رج��ع��ي حلزب 

البديل اأنف�شهم امام خيار: التكّيف 
م���ع خ��ط��اب ك��راه��ي��ة االأج���ان���ب اأو 
الرحيل. انحاز ميوثن اىل اخليار 
�شد  وق���ف   ،2016 وع���ام  االأول. 
من  ب��اخل��وف  م�شت�شهدا  ال��ه��ج��رة، 

انه “مل يعد يتعّرف على بلده”.
عاما،  خم�شني  ممار�س،  كاثوليكي 
من  البديل  با�شم  االآن  وامل��ت��ح��دث 
مواقف  يف  نف�شه  يجد  املانيا،  اجل 

 كان يف ال�شابق قريبا من ليراليي 
احلزب الدميقراطي احلر، وميثل 
اجلناح  ه�����ذا  االق���ت�������ش���اد  اأ�����ش����ت����اذ 
ال��ل��ي��رايل وامل��ن��اه�����س الوروب�����ا يف 
ح���زب ال��ب��دي��ل. ه���ذا ال��ت��ي��ار، الذي 
عام  احل���زب  تاأ�شي�س  منطلق  ك��ان 
تاأثره  من  الكثر  خ�شر   ،2013
م��ن��ذ ت��ف��اق��م اأزم������ة ال���ه���ج���رة عام 
حزب  ك�����وادر  وج���د  ل��ق��د   .2015

البديل يف بادن فورمتبرغ وحدته، 
اليه، يف  ينتمي  ي��زال جيديون  وال 

حني انتخب ميوثن اإىل الرملان.

بياتري�س فون �ستور�س: 
امل�سيحية االأ�سولية

يف  فرن�شا  �شد  اأمل��ان��ي��ا  ه��زمي��ة  بعد 
بطولة  م��ن  النهائي  ن�شف  ال���دور 
ال����ق����دم،  ل����ك����رة   2016 اوروب����������ا 

انه  اال  امل���ح���اف���ظ���ني،  ال���ق���وم���ي���ني 
التطرف  مكافحة  ذل��ك  مع  يّدعي 
ج����دوى(  )دون  داف�����ع  ل���ذل���ك   ...
جيديون  وولفغانغ  ا�شتبعاد  على 
من احلزب، وهو نائب اإقليمي من 
لل�شامية  معادي  فورمتبرغ  ب��ادن 
علنا. هذا اخلالف اأدى اىل انق�شام 
ال��ك��ت��ل��ة يف ب��رمل��ان ���ش��ت��وت��غ��ارت عام 
حزب  ا���ش��ت��ع��اد  وال����ي����وم،   .2016

بورن هوكه الك�شندر غوالند

يورغ ميوثن ليربايل انعطف اىل اأفكار اليمني املتطرف بورن هوكه يطالب بهوية واإقليم للقومية اجلرمانية
بياتري�س فون �شتور�س يورغ ميوثن

األك�سندر غوالند 
ممثل اخلط 

القومي املحافظ 
املت�سدد للحزب

بياتري�س فون �ستور�س: 
ـــة لـــالأجـــانـــب ـــادي ـــع م

اإرادة  وحتركها  بعنف   
االإ�سالم �سد  �سليبية 

البديل من اأجل املانيا كان وليد مبادرة الأكادمييني وجامعيني حمافظني

�سعود احلزب مبثابة زلزال �سيا�سي

اأملانيا: املخالب الأربعة للبديل من اأجل املانيا...!

البديل �شياطني املانيا اجلدد

جمموعة اأوىل من اللجئني تغادر املخيمات ال�سرتالية  اأملانيا تبداأ حماكمة زعيم �سبكة جتنيد لداع�س 
 •• �صيدين-اأ ف ب:

غادرت جمموعة اأوىل من ع�شرين الجئا اأم�س خميم احتجاز مثرا للجدل 
تديره ا�شرتاليا يف منطقة املحيط الهادئ، متوجهة اإىل الواليات املتحدة، 

عمال باتفاق يندد به الرئي�س االأمركي دونالد ترامب.
ويتم نقل هذه املجموعة يف اإطار اتفاق بني كانبرا وادارة الرئي�س االأمركي 

ال�شابق باراك اأوباما، انتقده ب�شدة ترامب عند دخوله البيت االأبي�س.
وتعتمد ا�شرتاليا �شيا�شية �شارمة للغاية جتاه الالجئني الذين يحاولون 
اإىل  اأو  ناورو  اإىل خميمات يف جمهورية  اإىل �شواطئها فرت�شلهم  الو�شول 

جزيرة مانو�س يف بابوازيا-غينيا اجلديدة.
اإر�شال  اأرا�شيها وحت��اول  على  اأي الجئ  اأ�شرتاليا  ت�شتقبل  ال  املح�شلة،  يف 

•• برلني-اأ ف ب:

�شبكة  اأملانيا  يف  الإن�شائه  والء  اأب��و  العراقي  الداعية  حماكمة  اأم�س  ب��داأت 
�شوق  اع��ت��داء  ك���ان منفذ  ال���ذي  االإره���اب���ي  داع�����س  تنظيم  جتنيد حل�����ش��اب 
امليالد يف برلني على �شلة بها. وميثل احمد عبد العزيز عبد اهلل وعمره 
اأم��ام الق�شاء االأمل��اين يف مدينة ت�شيله يف �شمال  اأبو والء  33 عاما ولقبه 
البالد، باالإ�شافة اإىل �شركائه االأربعة امل�شتبه بهم ح�شن كيلينك وهو تركي 
اجلن�شية وعمره 51 عاما، وبوبان �شيميونوفيك وهو اأملاين - �شربي عمره 
عاما   28 وعمره  االأملانية  اجلن�شية  يحمل  عمرات  وحممود  عاما،   37

باالإ�شافة اإىل اأحمد فيف�س يو�شف وهو من الكامرون وعمره 27عاما.
املنظمة  ه���ذه  وب��دع��م  داع�����س  تنظيم  اىل  ب��االن��ت��م��اء  متهمون  وجميعهم 

اأخ��رى. ووافقت  اإىل دول  الذين ي�شتوفون من بينهم معاير حق اللجوء 
ادارة اأوباما على ا�شتقبال عدد غر حمدود من بني الجئي ا�شرتاليا بعد اأن 
وافقت هذه االأخرة على ا�شتقبال الجئني من اأمركا الو�شطى حمتجزين 

يف خميمات تديرها الواليات املتحدة.
وو�شف ترامب بعد و�شوله اإىل احلكم االتفاق بال� غبي .

وقالت ال�شفارة االمركية يف بورت مور�شبي لوكالة فران�س بر�س اإن 24 
الجئا كانوا حمتجزين يف مانو�س، غ��ادروا بابوازيا اإىل مانيال ومنها اإىل 

وجهة غر حمددة يف الواليات املتحدة.
التي  االأوىل  املجموعة  اإنها  ثاكر  بيفريل  ال�شفارة  با�شم  املتحدثة  وقالت 
حت�شل على ال�شوء االأخ�شر، بعد اأن خ�شعوا لعملية حتقق متقدمة للغاية 

وا�شتوفوا كل معاير اإعادة توزيعهم .

االرهابية االأجنبية ويواجهون عقوبة ال�شجن ملدة ت�شل اإىل ع�شر �شنوات 
وفق قانون اجلنايات. وط��ّوق عدد كبر من قوات االأم��ن حميط املحكمة 
اأ�شلحتهم ومرتدين �شرتات واقية من الر�شا�س، فيما  الثالثاء، حاملني 

فر�شت يف قاعة املحكمة اجراءات اأمنية م�شددة.
متتّد  قد  التي  القانونية،  املناق�شات  اأن  االأملانية  �شبيغل  �شحيفة  واأف���ادت 
حتى �شباط فراير 2018، �شتعطي روؤية مف�شلة عن اآليات عمل ال�شبكة 
االإ�شالمية املتطرفة، و هو ما يجعل من )هذه املناق�شات( املحاكمة االأهم 
اأبو والء يف م�شجد  اأن�شاأ  منذ �شنوات لعنا�شر مت�شددة . وبح�شب االدع��اء، 
يوؤمه يف هيلد�شهامي، �شبكة جتنيد تر�شل مقاتلني اإىل �شوريا والعراق اإىل 
اأملانيان نفذا  اأ�شخا�س على االأق��ل، من بينهم تواأمان  اأر�شلت ثمانية  حيث 

تفجرا انتحاريا داميا يف العراق عام 2015.
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عربي ودويل
اأردوغان يحذر من حرب طائفية اإثر ا�ستفتاء كرد�ستان 

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:
حذر الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان اأم�س من خطر 
اندالع حرب اإتنية وطائفية يف حال م�شى اإقليم كرد�شتان 
الذي  اال�شتفتاء  عقب  لال�شتقالل  م�شروعه  يف  ال��ع��راق 
اأجراه. وقال اردوغان يف خطاب متلفز يف حال مل يرتاجع 
اإقليم  وحكومة  ب��ارزاين  م�شعود(  الكرد�شتاين  )الرئي�س 
كرد�شتان عن هذا اخلطاأ يف اأقرب وقت ممكن، ف�شيالزمهم 

تاريخيا عار جر املنطقة اإىل حرب اإتنية وطائفية .
اال�شتفتاء  يف  االث��ن��ني  ب��اأ���ش��وات��ه��م  ال��ع��راق  اأك����راد  واأدىل 
من  ال��ق��وي��ة  املعار�شة  رغ��م  اال�شتقالل  الأج���ل  التاريخي 

ن�شبة  وبلغت  وتركيا.  اي��ران  بينها  جم���اورة،  ودول  بغداد 
اإجمايل  3،3 مليون من  �شارك  باملئة حيث   72 امل�شاركة 
4،58 مليونا م�شجلني على قوائم الناخبني، بح�شب ما 
زرار.  ���ش��روان  االنتخابية  املفو�شية  با�شم  املتحدث  اأف��اد 
ويتوقع �شدور النتائج يف غ�شون 24 �شاعة، يف ظل عدم 

ا�شتبعاد اأن تكون الغالبية الكا�شحة �شوتت ل�شالح نعم .
انعكا�شات  م��ن  تخ�شى  ال��ت��ي  ت��رك��ي��ا،  اأن  اردوغ������ان  واأك����د 
جميع  يف  �شتنظر  لديها،  الكردية  االأقلية  على  الت�شويت 
اخل����ي����ارات ان���ط���الق���ا م���ن ع���ق���وب���ات اق��ت�����ش��ادي��ة وم�����رورا 

باإجراءات ع�شكرية.
وقال يف ما يبدو اأنها اإ�شارة وا�شحة اإىل تهديداته ال�شابقة 

باإغالق احلدود اإن اخليارات اجلوية وعلى االأر�س جميعها 
اأن جميع اخليارات على الطاولة حاليا  واأكد   . مطروحة 
وجتري مناق�شتها �شتكونون اأنتم )حكومة اقليم كرد�شتان( 

حما�شرين من حلظة البدء بتطبيق العقوبات .
�شتعرتف  دول����ة  اأي  ي��وج��د  ال  اأن����ه  اإىل  اردوغ������ان  واأ����ش���ار 

با�شتقالل االأكراد �شوى ا�شرائيل، التي اأيدت اال�شتفتاء.
لي�س  العامل  ا�شرائيل.  با�شتقاللكم؟  �شيعرتف  من  وقال 

كله ا�شرائيل .
وحذر بارزاين من اأن دعم الدولة العرية لن يكون كافيا 
حيث قال عليك اأن تعلم اأن التلويح باالأعالم اال�شرائيلية 

لن ينقذك .

الأمم املتحدة توؤكد
 اإحراز تقدم يف اأفغان�ستان

•• نيويورك -وام:

اأكد ممثل االأمني العام لالأمم املتحدة يف اأفغان�شتان تاداميت�شي ياماموتو، 
والفر�س  التحديات  اأفغان�شتان، رغم وجود عدد من  اإح��راز تقدم يف  على 

لالنخراط ال�شيا�شي من اأجل ال�شالم.
جاء ذلك خالل بيانه اأم�س االول اأمام االجتماع الذي عقده جمل�س االأمن 
حول اأفغان�شتان داعيا اىل �شرورة اجراء االنتخابات الرملانية وانتخابات 

جمال�س املقاطعات فى موعدها .
اإىل  تقارير  ت�شر  حيث  قلق  م�شدر  ي�شكل  االأم��ن��ي  الو�شع  ان  من  وح��ذر 

اأن�شطة داع�س يف �شمايل البالد.

االنتخابات  ن��ت��ائ��ج  م���ع  ان،  غ���ر 
تنّكر  اال����ش���ب���وع،  ن��ه��اي��ة  االأمل���ان���ي���ة 

احلظ له فجاأة.
العظيمة  خطته  اأن  الوا�شح  ومن 
ال����ي����ورو، التي  الإ����ش���الح م��ن��ط��ق��ة 
غنى  ال  اأم����������را  ب����ح����ق  ي���ع���ت���ره���ا 
لالقت�شاد  ال��ع��ن��ان  الإط����الق  ع��ن��ه 
ال�شياطني  وم����ط����اردة  االأوروب��������ي 

القومية، تتعر�س للخطر.
التي  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  اإن  ب��ال��ت��اأك��ي��د، 
اأجنيال  ال���ك���رى،  حليفته  ي��راه��ا 
ولكن  م�شت�شارة،  �شتبقى  مركل، 
ال�شيا�شي.  مالها  راأ���س  تقل�س  مع 
الدميقراطي  احل����زب  ح��ق��ق  ف��ق��د 
البافاري  -واالحت��������اد  امل�����ش��ي��ح��ي 
نتيجة اأقل بكثر مما كان متوقعا 
فا�شل   41 م��ق��اب��ل  ب��امل��ائ��ة   33(
و�شيتعني   )2013 ع��ام  باملائة   5
اأن يحكم مع ائتالف ملّون:  عليه 
احل����زب  و”ليراليي”  ح����زب����ه، 
ال�����دمي�����ق�����راط�����ي احل����������ر، ورمب������ا 

اخل�شر.
الذي  احل��زب الدميقراطي احل��ر، 
يدافع  مل  اللعبة،  قلب  يف  �شيكون 
يف االأ���ش��ه��ر االأخ�����رة ع��ن مواقف 
ق����وي����ة م�����وؤي�����دة الأوروب������������ا، وه����ذا 
ف��ق��د عار�س  وت��ل��ط��ي��ف.  ت��خ��ف��ي��ف 
ليندنر  كري�شتيان  ال�شاب  زعيمه 
)38 عاما( فكرة ميزانية ملنطقة 
ا�شتقرارا  �شت�شمن  ال��ت��ي  ال��ي��ورو 
رف�س  كما  م��اك��رون.  ح�شب  اأك���ر 
امل��ايل بني  الت�شامن  اأي فكرة عن 
ال��ب��ل��دان، واأع��ل��ن اأن���ه ي��وؤي��د خروج 
�شياق  ويف  ال���ي���ورو،  م���ن  ال��ي��ون��ان 
التقليد االأملاين اخلال�س، دعا اإىل 
عقوبات الية يف حالة جتاوز العجز 

العام �شقف 3 باملائة.

ا�سرتاتيجية خا�سرة
ا�شرتاتيجية  ي��ق��و���س  ه����ذا،  وك���ل 
اإميانويل ماكرون، الذي كان يحلم 
ب�شال�شة.  االأمل��اين  ال�شريك  باإقناع 
اأوال،  ب�������ش���ي���ط���ة:  خ���ط���ت���ه  ك����ان����ت 
و”جدية”  احل�شنة  النية  اإظ��ه��ار 

لن يكون كذلك. وعلى الرغم من 
مركل  اأجن��ي��ال  تكنها  التي  امل���ودة 
للرئي�س الفرن�شي، فاإنها لن تكون 

قوية كما كان ياأمل.

غياب “اخلطة ب”
ماكرون  اإمي���ان���وي���ل  اأح������رق  ل��ق��د 
�شفنه، ولي�س جليا كيف �شينجح يف 
تغير الطريق دون ان يغّر حكمه. 
االقت�شادي  امل��ن��ط��ق  اع��ت��ن��ق  ان����ه 
االأملاين، وانتقد اأولئك الذين دعوا 
اإىل مواجهة مع برلني. ويف حالة 
ا���ش��ط��دام خ��ط��ت��ه الإع�����ادة تنظيم 
فاإنه مل  بالرف�س،  اليورو  منطقة 

يعّد “خطة ب”.
 ك��ي��ف ���ش��ي��ك��ون م���ي���زان ال���ق���وى يف 
فكرة  اإن  ال�شياق؟  ه��ذا  يف  باري�س 
اليورو،  منطقة  ق����رارات  تعطيل 
ن�شخة  ال��ف��ارغ  ال��ك��ر���ش��ي  ب�شيا�شة 
تالم�شه.  مل  ال��ع�����ش��ري��ن،  ال���ق���رن 
اخل���ي���ار ال���وح���ي���د ال�����ذي ي���ب���دو يف 
لعمل  هام�شي  تعديل  هو  متناوله 
اليورو، من اأجل اإنقاذ ماء الوجه.  
اأي اأن يكون يف املظهر اأكرث منه يف 

جوهر االإ�شالح احلقيقي.
اإميانويل ماكرون  ف��اإن  ومع ذل��ك، 
يعرف اأن الو�شع القائم، يف منطقة 
التي تعاين من خلل،  اليورو هذه 
مل  واإذا  تدريجيا.  اأوروب���ا  يقو�س 
بلدان  �شت�شتمر  ���ش��يء،  اأي  يتغر 
كان  ح��ني  يف  التباعد،  يف  املنطقة 
من املفرت�س اأن يدفع اليورو اىل 
احلركات  و�شت�شتمر  تتالقى.  ان 
القومية يف التقدم، و�شيبقى البناء 

ود. االأوروبي داخل االْخدمُ
اإن دخ���ول ح��زب ال��ب��دي��ل م��ن اجل 
ال���رمل���ان االأمل������اين هو  امل��ان��ي��ا اىل 
اخر اعرا�س هذا االجنراف، وهذا 
املتطرف  لليمني  الهائل  ال�شعود 
باأهوال  م�����ش��ك��ون��ا  زال  م���ا  ب��ل��د  يف 
مركل  ي�شجع  ل��ن  املا�شي  ال��ق��رن 
وائتالفها امل�شتقبلي على ا�شتئناف 
م�شار الت�شامن االأوروبي، بل على 

العك�س متاما.

وا�شح  ب�شكل  ال���رد  وق���رر  فرن�شا. 
ع��ل��ى امل��ط��ال��ب االأمل��ان��ي��ة، مم��ا اأدى 
ال��ع��م��ل بوترة  ���ش��وق  اإ���ش��الح  اإىل 
اأوائل  يف  اأمل��ان��ي��ا  فعلت  كما  ث��اب��ت��ة، 
 3 اإىل  االآن  وي��ت��ج��ه  ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات، 

عالقة ثقة قوية مع مركل، والتي 
�شتظهر بعد ذلك، وب�شكل تلقائي، 
اأكرث انخراطا يف تعزيز الت�شامن 
التحالف  لكن  ال��ي��ورو.  يف منطقة 
برلني  يف  يت�شكل  ال����ذي  اجل��دي��د 

زم���ن���ّي���ا يف ب��ع�����س االإ�����ش����الح����ات، 
ال�شكن  ����ش���ري���ب���ة  اإل������غ������اء  م����ث����ل 
اال�شر  م��ن  باملائة   80 م��ن  الأك��رث 
امل��ت��وا���ش��ع��ة، وت��خ��ف��ي�����س االت����اوات 
ع��ل��ى االأج������ور، وال����زي����ادة يف احلد 

اإله  ت��ع��ه��د ق����ّدم اىل  ب��امل��ائ��ة، وه���و 
التق�شف.

لالقت�شاديني  ال��ك��ب��ر  اال���ش��ت��ي��اء 
احلملة،  خ����الل  ن�����ش��ح��وه  ال���ذي���ن 
التمديد  اأو  ت���اأج���ي���ل  اإىل  ق������اده 

مالية  هند�شة  ط��رف  م��ن  قّو�شت 
خيالية، ومن خالل اعتماد برامج 

قدمية.
مل يطلب ماكرون �شيئا من اأملانيا 
يف امل��ق��اب��ل: ك��ان ره��ان��ه ه��و اإقامة 

يف  ال��زي��ادة  اأو  لل�شيخوخة  االأدن���ى 
ال��ن�����ش��اط. وح���ت���ى اخلطة  م��ن��ح��ة 
تبلغ  التي  ال�شهرة  اال�شتثمارية 
والتي  ي����ورو،  م��ل��ي��ار   50 قيمتها 
قد  االث��ن��ني،  تقريبا  �شرا  عر�شت 

تاأكيد عراقا موحدا ل�شد اإيران .
واأع���ل���ن���ت اإي��������ران ح���ظ���ر رح����الت 
كرد�شتان  اإىل  املبا�شر  ال��ط��ران 
طلبت  بينما  االأح����د  ي���وم  وم��ن��ه��ا 
وقف  االأجنبية  ال��دول  من  بغداد 

•• اربيل-رويرتز:

العراقية  احل��ك��وم��ة  ا���ش��ت��ب��ع��دت 

ام�����س ال��ث��الث��اء اإج���راء حمادثات 
ان��ف�����ش��ال بع�س  اإم��ك��ان��ي��ة  ح����ول 
اخلا�شعة  ال��ع��راق  �شمال  مناطق 
اأظهر  اأن  بعد  االأك����راد  ل�شيطرة 
االإقليم  ا�شتقالل  على  ا�شتفتاء 
الكردي تاأييدا جارفا لالنف�شال.

فقد ذكرت قناة روداو التلفزيونية 
االأول���ي���ة  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  ارب���ي���ل  يف 
االثنني  اأج��ري  ال��ذي  لال�شتفتاء 
املئة  يف   72 م�����ش��ارك��ة  اأظ����ه����رت 
وت�شويت  املوؤهلني  الناخبني  من 
 90 تتجاوز  �شاحقة رمبا  اأغلبية 
يف املئة باملوافقة على اال�شتقالل 
النتائج  �����ش����دور  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 

النهائية يوم االأربعاء.
االح����ت����ف����االت حتى  وت���وا����ش���ل���ت 
�شباح  م����ن  االأوىل  ال�������ش���اع���ات 
اإقليم  ع��ا���ش��م��ة  ارب���ي���ل  يف  ال���ي���وم 
اأ�شاءتها  التي  ال��ع��راق  كرد�شتان 

اأبو الغيط ياأ�سف لإجراء 
ال�ستفتاء يف كرد�ستان العراق

•• القاهرة -وام:

العام  الغيط، االأمني  اأبو  اأحمد  اأعرب 
اأ�شفه  ال��ع��رب��ي��ة ع���ن  ال�����دول  جل��ام��ع��ة 
الإ����ش���راراالأخ���وة االأك�����راد ع��ل��ي اإج���راء 
العراق  كرد�شتان  اإقليم  يف  اال�شتفتاء 
الرغم  على  عليها  امل��ت��ن��ازع  وامل��ن��اط��ق 
من امل�شاعي العربية والدولية املكثفة 
عقده  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة  ب���ذل���ت  ال���ت���ي 
االأمني  وق��ال  الو�شع.  لتفاقم  تفاديا 
ال���ع���ام يف ب��ي��ان ا����ش���دره ام�����س اأن����ه ال 
يزال من املمكن احتواء تداعيات هذا 
االإجراء اإذا ما ات�شمت خطوات جميع 
من  ال���الزم  بالقدر  املعنية  االأط����راف 
احلكمة وامل�شوؤولية والت�شرف يف اإطار 
وبدوره  ال��ع��راق��ي��ة.   ال��دول��ة  مقومات 
ا�شار الوزير املفو�س حممود عفيفي، 
املتحدث الر�شمي با�شم االأمني العام، 
عليه  ن�����س  م���ا  اإىل  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا  يف 
جامعة  جمل�س  ع��ن  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار 
امل�شتوى الوزاري  الدول العربية على 
دعم  ب�شاأن    12-9-2017 بتاريخ 
جمهورية  وا�شتقالل  و���ش��ي��ادة  وح���دة 
الد�شتور  اح��رتام  �شرورة  من  العراق 

العراقي والتم�شك به.

العراقي  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  وق����ال 
حيدر العبادي يف كلمة احنا غر 
نتحاور  اأو  نتناق�س  اأن  م�شتعدين 
غر  الأن��ه  اال�شتفتاء  نتائج  ح��ول 
اإجراءاته  �شرعي  وغ��ر  د�شتوري 
باملقايي�س  ���ش��واء  �شحيحة  غ��ر 
مبقايي�س  ح���ت���ى  اأو  ال���ع���راق���ي���ة 
لن  ....وب��ال��ت��ايل  نف�شه  االإق��ل��ي��م 

نتعامل مع نتائج اال�شتفتاء. 
اال�شتفتاء  االأك������راد  اأج����رى  وق���د 
رغ���م ت��ه��دي��دات م��ن ب��غ��داد ومن 

اإيران وتركيا.
ويقول اأكراد العراق اإن اال�شتفتاء 
مب�شاهمتهم  اع�����رتاف�����ا  مي���ث���ل 
يف ال���ت�������ش���دي ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة 
االإ���ش��الم��ي��ة ال���ذي اج��ت��اح مواقع 
 2014 ال���ع���راق���ي ع����ام  اجل��ي�����س 
و�شيطر على ثلث م�شاحة العراق. 
وكان على الناخبني يف اال�شتفتاء 
اأو بال على �شوؤال عما  ال��رد بنعم 
اإذا كانوا يرغبون اأن ي�شبح اإقليم 
الكردية خارج  كرد�شتان واملناطق 

االإقليم دولة م�شتقلة.

االأعالم  وزينتها  النارية  االألعاب 
الكردية باألوانها الثالثة االأحمر 
ورق�س  واالأخ�������ش���ر.  واالأب���ي�������س 
�شارت  بينما  ال�شاحات  يف  النا�س 
مواكب ال�شيارات يف ال�شوارع وهي 

تطلق اأبواقها.
عرقيا  امل��خ��ت��ل��ط��ة  ك����رك����وك  ويف 
بقيادة  املحلية  ال�شلطات  رف��ع��ت 
على  فر�س  ليليا  حظرا  االأك����راد 
ال��ت��ج��ول يف امل��دي��ن��ة ال��ت��ي عار�س 
والرتكمان  ال��ع��رب  م��ن  �شكانها 

اال�شتفتاء.
وغ����ذى اال���ش��ت��ف��ت��اء خم����اوف من 

ن�شوب �شراع اإقليمي جديد.
اإقليم  ح���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  وي����ق����ول 
ك��رد���ش��ت��ان م�����ش��ع��ود ال�����رزاين اإن 
اال�شتفتاء غر ملزم لكن الهدف 
تفوي�س  على  احل�شول  ه��و  منه 
ل��ل��ت��ف��او���س م���ع ب���غ���داد وال�����دول 
االإقليم  ان��ف�����ش��ال  ع��ل��ى  امل���ج���اورة 

�شلميا.
معار�شتها  ع��ل��ى  ب��غ��داد  واأ����ش���رت 

الثابتة لال�شتقالل الكردي.

املتحدثة  ���ش��ان��درز  ���ش��ارة  و�شئلت 
ب����ا�����ش����م ال����ب����ي����ت االأب�����ي�����������س عن 
ي���وم االثنني  ف��ق��ال��ت  اال���ش��ت��ف��ت��اء 
للق�شاء  م���وح���دا  ع���راق���ا  ن��ت��م��ن��ى 
ع��ل��ى ال���دول���ة االإ���ش��الم��ي��ة وبكل 

وي��ن��ت�����ش��ر 30 م��ل��ي��ون ك�����ردي يف 
العراق  يف  اأك��رثه��م  املنطقة  دول 
وتخ�شى  و�شوريا  وتركيا  واإي���ران 
ان��ت�����ش��ار النزعة  ه���ذه احل��ك��وم��ات 

االنف�شالية بني �شكانها االأكراد.
رجب  الرتكي  الرئي�س  ق��ال  وق��د 
طيب اإردوغان اإن تركيا قد تقطع 
النفط  االأنابيب الذي ينقل  خط 
العامل  اإىل  ال���ع���راق  ���ش��م��ال  م���ن 
اإن جي�شه  العراق  وقال  اخلارجي 
ب���داأ م��ن��اورات ك��رى م��ع اجلي�س 

الرتكي على احلدود.
واأوق���ف���ت ت��رك��ي��ا ب���ث ق��ن��اة روداو 
ال����ت����ل����ف����زي����ون����ي����ة ع������ر ق���م���ره���ا 
قال  ح�شبما  ترك�شات  ال�شناعي 

م�شوؤول تركي لرويرتز.
وقالت وزارة اخلارجية االأمريكية 
�شديدة  اأم��ل  بخيبة  اأ�شيبت  اإنها 
اال�شتفتاء  اإج���راء  االإقليم  ب��ق��رار 
العالقة  اأن  اأ�����ش����اف����ت  ل���ك���ن���ه���ا 
وا�شنطن  تربط  التي  التاريخية 
ب�شعب اإقليم كرد�شتان العراق لن 

تتغر.

االنتخابات االأملانية:

�سربة �سيئة جدا لإميانويل ماكرون »واأوروبا«...!
�سعود اليمني املتطرف لن ي�سجع مريكل وائتالفها امل�ستقبلي على ا�ستئناف م�سار الت�سامن االأوروبي

التحالف اجلديد الذي يت�سكل يف برلني م�ساد لأحلم ماكرون الوروبية

ظل اإميانويل ماكرون 
حمظوظا  االآن  حتى 
جــــــدا. فـــقـــد كــانــت 
االنتخابية  احلملة 
الهدايا  مــن  �سل�سلة 
الف�سيحة  )اأهــمــهــا 
فران�سوا  ابادت  التي 
ـــرد  ـــج فـــــيـــــون( ومب
الو�سع  �سهد  و�سوله، 
االقت�سادي انتعا�سا. 

•• الفجر - با�صكال ري�صيه  
ترجمة - خرية ال�صيباين

اليمني االملاين املتطرف زاد من اوجاع ماكرون

ماكرون  �شفعة املانية موؤملة هل تتخلى مركل عن م�شروع حليفها الفرن�شي؟

احلزب الدميقراطي احلر �شيد اللعبة

النتائج الأولية ت�سري اإىل موافقة باأغلبية �ساحقة .. العراق يرف�س بحث ا�ستقلل الأكراد بعد ال�ستفتاء 

خطة الرئي�س الفرن�سي الإ�سالح منطقة اليورو 
ومطـاردة ال�ســياطني القوميـة تتعر�س للخطـر

رغم املودة التي تكنها مريكل للرئي�س الفرن�سي 
فاإنهــا لن تكون قويــة كما كــان ياأمــل لت�ســعفه

جتارة النفط املبا�شرة مع االإقليم 
بت�شليمها  نف�شه  االإقليم  وطالبت 
الدولية  املطارات  على  ال�شيطرة 
وامل����راك����ز احل����دودي����ة م���ع اإي�����ران 

وتركيا و�شوريا.
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الفجر الريا�ضي

حقق فر�شان االإرادة منتخب االإمارات لرماية املعاقني 
اأبطال نادي اأبوظبي لذوي االحتياجات اخلا�شة اإجنازاً 
ال��ع��امل��ي��ة، حيث  اإجن���ازات���ه  �شل�شة  اإىل  ي�����ش��اف  ج��دي��داً 
ا�شتطاع حتقيق خم�س ميداليات متنوعة بواقع ثالث 
ذهبيات وميداليتني ف�شيتني يف مناف�شات بطولة كاأ�س 
العامل لرماية املعاقني اأو�شييك 2017 والتي اأقيمت 
 25 100 العب والعبة ميثلون  يف كرواتيا مب�شاركة 

دولة من خمتلف قارات العامل. 
الذهبية االأوىل

منتخبنا الوطني متكن من انتزاع امليدالية الذهبية يف 
للفرق،  اأو�شاع  ثالث  مرت  خم�شني  ال�شكتون  م�شابقة 
العرياين  �شلطان  عبداهلل  البارملبي  البطل  كما ح�شل 
بفارق  امل�شابقة  اإنهاء  من  ومتكن  الفردي  ذهبية  على 
�شاحب  ال�شربي  ال��الع��ب  املناف�شني  اق��رب  ع��ن  كبر 
ذهبية دورة االألعاب البارملبية التي اأقيمت العام املا�شي 
يف ريو دي جانرو الرازيلية مناف�شات البطولة كانت 
�شعبة للغاية يف ظل االأحوال اجلوية املتقلبة التي توؤثر 
على الرماة، حيث ت�شدر الت�شفيات الالعب ال�شربي 
بطلنا  وج��اء  نقطة   1156 بتحقيق  �شراجني  ال�شلوا 
 1152 بر�شيد  ثانيا  ال��ع��ري��اين  ع��ب��داهلل  االإم���ارات���ي 
نقطة فيما احتل ال�شلوفاكي رادو�شالف ميالنو�شفكي 
املركز الثالث بتحقيق 1146 نقطة ، كما تاأهل العب 
بر�شيد  للنهائي  ال��ده��م��اين  عبيد  الوطني  منتخبنا 
على 1116  النعيمي  �شيف  وح�شل   ، نقطة   1124
�شدارة  على  الوطني  منتخبنا  اب��ط��ال  ليرتبع  نقطة 
املجموع العام بر�شيد3392 نقطة بفارق 22 نقطة 
الذي  ال��ث��اين  امل��رك��ز  �شاحب  ال�شلوفاكي  الفريق  ع��ن 
 50 م�شابقة  ت�شفيات  نهاية  يف  نقطة   3370 حقق 

مرت لثالثة اأو�شاع.

الذهبية الثانية
ا�شتطاع  االوىل  الطلقة  وم��ن��ذ  امل�شابقة  نهائيات  ويف 
النجم الباراملبي عبداهلل العرياين ت�شدر املجموعة يف 
و�شعية املرتكز وبفارق خم�س نقاط عن اأقرب مناف�شيه 
الرتكيز  م��ري��ح بف�شل  ف���ارق  وه���و  االمل�����اين،  ال��الع��ب 
الكبر يف كل طلقة بو�شعية الراقد ثم املرتكز ليح�شم 
امل�شابقة  نهاية  يف  الذهبية  امليدالية  العرياين  بطلنا 
�شربيا  م��ن  املتناف�شني  ب��اق��ي  وي�����ش��ع  ال���ف���ارق  بنف�س 

واأملانيا للتناف�س للح�شول على امليدالية الف�شية 
اجلدير بالذكر اأن الرقم القيا�شي العاملي لتلك امل�شابقة 
م�شجل با�شم بطلنا عبداهلل العرياين حققه منذ ثالث 
�شنوات يف بطولة �شول االأملانية بر�شيد 1172 نقط. 

الذهبية الثالثة
الوطني  منتخبنا  عليها  ح�شل  التي  الثالثة  الذهبية 
م�شابقة  يف  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���ش��ي��ف  اهلل  ع��ب��د  لبطلنا  ك��ان��ت 
اأم���ت���ار ه���وائ���ي يف و���ش��ع��ي��ة الرقود  ال��ب��ن��دق��ي��ة ع�����ش��رة 
املختلط بتحقيقه 253.4 نقطة بعد مناف�شة �شر�شة 
يف  ج���اءا  ال��ذي��ن  وال��ن��م�����ش��اوي  الفرن�شي  البطلني  م��ع 

املركزين الثاين والثالث على التوايل. 
ف�سيتان

للفريق  االأوىل  كانتا  ملنتخبنا  الف�شيتان  امليداليتان 
وعبيد  ال����ع����ري����اين،  ���ش��ل��ط��ان  اهلل  ع���ب���د  م����ن  امل����ك����ون 
الدهماين، و�شيف النعيمي يف م�شابقة البندقية ع�شرة 
الثانية  الف�شية  بينما  راق��د،  الو�شع  اأمتار هوائي من 
العرياين  �شلطان  اهلل  ع��ب��د  ال��ب��ارامل��ب��ي  لبطلنا  ك��ان��ت 
اأمتار هوائي  البندقية ع�شرة  ح�شل عليها يف م�شابقة 

من الو�شع وقوف. 
العرياين : اأهدي االإجناز لل�سيخ خليفة بن 

زايد وحكام االمارات و اأولياء العهود 

العرياين هذا  �شلطان  البارملبي عبد اهلل  اأهدى بطلنا 
�شاحب  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  اإىل  االجن���از 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
حفظه اهلل، واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
�شمّوه  يوليه  ال��ذي  الكبر  ال��دع��م  اإن  وق��ال  امل�شلحة، 
ب�شكل عام ولريا�شة املعاقني ب�شكل خا�س كان له اكر 
االأثر يف ا�شتمرار التفوق الذي ت�شهده ريا�شة ا�شحاب 
الهمم، كما ان املتابعة امل�شتمرة من �شمو ال�شيخ نهيان 
الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن 
مل�����ش��رة ال��ري��ا���ش��ي��ة وال���ش��ي��م��ا ر���ش��اة اأ���ش��ح��اب الهمم 
�شاهمت بو�شول فريق الرماية بنادي العني للمعاقني 

اإىل من�شات التتويج.
االن�شانية  للرعاية  العليا  زاي���د  موؤ�ش�شة  ان  واأ���ش��اف 
وبتوجيهات �شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
النجاح  م��ق��وم��ات  ك��ل  للفريق  وف���رت  االدارة  جمل�س 
لرفع  العاملية  م�شاركاتها  جميع  يف  اليه  ت�شتند  ال��ذي 
علم الدولة يف املحافل الدولية، م�شراً اإىل اأن التعاون 
الريا�شية  ب��االأن��دي��ة  ممثلة  العليا  زاي���د  ب��ني  امل�شتمر 
التابعة لها نادي العني للمعاقني ونادي ابوظبي لذوي 
االحتياجات اخلا�شة و احتاد االمارات لريا�شة املعاقني 
امل�شوؤولية  حمل  على  ق���ادر  ري��ا���ش��ي  جيل  ع��ن  �شيثمر 

الكبرة واملحافظة على املكت�شبات التي مت ح�شدها.
واأ�شاف: امليدالية الذهبية االأوىل التي ح�شلت عليها 
حيث  خا�شة  �شخ�شيا  الكثر  يل  تعني  املناف�شات  يف 
الذهبية  امليدالية  �شاحب  الالعب  من  انتزعتها  انني 
املزيد من اجلهد يف  ب��ذل  ري��و متعهدا على  اأوملبياد  يف 
املحافظة على هذا االإجناز حيث ان البطولة القادمة 
ال�شمود  ان  َي��َرْون  امل�شاركني  والعديد من  قريبه جداً 

يف قمة الرماية امر م�شتحيل وان الفريق بعد عودته 
االأ�شبوع القادم �شيوا�شل تدريباته لبطولة كا�س العامل 
التي �شتقام يف يف العا�شمة التايلندية بانكوك يف �شهر 

نوفمر القادم. 
�شلطان  اهلل  ع��ب��د  ال��ب��ط��ل  ق����ال  ت�����ش��ري��ح��ه  خ��ت��ام  ويف 
اأن��ه يحملنا  ال��ذي حتقق رغ��م  العرياين ه��ذا االإجن���از 
اأنه  اإال  امل�شتوى،  هذا  على  للحفاظ  كبرة  م�شوؤوليات 
يعد دافعاً كبراً لنا من اأجل حتقيق املزيد االإجنازات، 
وتوجه بطلنا البارملبي بال�شكر ملجل�س االمارات لتنمية 

عالقات العمل على دعم منتخب الرماية. 
الدهماين يطالب بتفريغ الريا�سيني

البطل عبيد الدهماين: �شعيد حل�شويل على امليدالية 
الذهبية برفقة عبداهلل العرياين و�شيف النعيمي الذي 
ي�شارك يف هذه امل�شابقة للمرة االوىل علما ان املناف�شة 
ال��ف��ردي خالل  وامل��رك��ز اخل��ام�����س يف مناف�شات  ق��وي��ة 
الو�شول  وال��ط��م��وح  مقبول،  اأم��ر  احلالية  املناف�شات 
البطولة  يف  فردية  ميدالية  على  للح�شول  للمن�شة 
بالدولة  الريا�شية  اجلهات  تقوم  ان  متمنياً  القادمة، 
بتوفر التفريغ الريا�شي املالئم ليت�شنى للريا�شيني 
املوؤهلني حتقيق اإجنازات ترفع بها علم الدول، وقال: 
الوقت احلايل للموظف ال ي�شعفه لتكثيف التدريبات 
الالزمة للح�شول على امل�شتوى املطلوب خا�شة يف ظل 

التطور الكبر الذي ت�شهده ريا�شات املعاقني دوليا .
�سيف النعيمي: القادم اأف�سل

ال��ب��ط��ل ���ش��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي ي���ق���ول: ال��ن��ت��ي��ج��ة االوىل يف 
م�شابقة الثالث اأو�شاع اإيجابية وح�شولنا على ذهبية 
واأنا  املتبقية للبطولة،  امل�شابقات  الفرق دافع كبر يف 
�شخ�شيا مل اأكن اأتوقع الذهب حيث ان البطولة تزخر 
التاريخ  مر  على  �شطروا  الذين  النجوم  من  بالعديد 

اأ����ش���م���اءه���م م���ن ذه����ب ل��ك��ن ث��ق��ة زم���الئ���ي الالعبني 
جديد  �شخ�شي  رق��م  و�شجلت  معنوياتي،  م��ن  رف��ع��ة 
واأوؤك��د ان احل�شول على االإجن��از بجانب  امل�شابقة،  يف 
للح�شول  فيه  رج��ع��ة  ال  خ��ط  مبثابة  يعتر  زم��الئ��ي 
على املزيد من االألقاب يف البطوالت الدولية والقارية 

القادمة 
دعم القيادة الر�سيدة وراء االإجناز

ه��ن��اأ حم��م��د حم��م��د ف��ا���ش��ل ال��ه��ام��ل��ي رئ��ي�����س احتاد 
اإدارة  امل��ع��اق��ني ع�����ش��و جم��ل�����س  االإم��������ارات ل��ري��ا���ش��ة 
الوطني  منتخبنا  بعثة  ال��دول��ي��ة  الباراملبية  اللجنة 
ل��رم��اي��ة امل��ع��اق��ني ع��ل��ى االإجن�����از، م���وؤك���دا اأن اجلهود 
قيادتنا  دع��م  خلفه  ي��اأت��ي  وذل���ك  بالنجاح  تكللت  ق��د 
م�شاف  اىل  اليوم  و�شلنا  ملا  لوالها  والتي  الر�شيدة 
ال���دول املتقدمة يف ري��ا���ش��ة امل��ع��اق��ني وه���ذا ال��ك��م من 
االإجنازات على ال�شعيد الدويل، واأ�شار اإىل اأن العبينا 
باإ�شرارهم وعزميتهم مبدياً فخره  اأثبتوا تواجدهم 
اأبطالنا  حققها  التي  الكبرة  بالنجاحات  واع��ت��زازه 

اأ�شحاب الهمم
ب��ك��ل املقايي�س  ي��ع��د  اأن ه���ذا االإجن����از  ال��ه��ام��ل��ي  وق���ال 
تتويجاً لكل اجلهود التي بمُذلت خالل الفرتة املا�شية 

ع��ل��ى ك��اف��ة ال�����ش��ع��د م��ن خ���الل م��ا ت��ق��دم��ه موؤ�ش�شة 
�شمو  يف  واملتمثلة  االإن�����ش��ان��ّي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  العليا  زاي���د 
ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س االإدارة 
وكذلك اندية املعاقني ال�شريك اال�شرتاتيجي الحتاد 
االإمارات لريا�شة املعاقني لالرتقاء بريا�شة املعاقني 
ودفع عجلتها اإىل االأمام يف اأعقاب ما قدمه »فر�شان 
ك��ب��رة يف  االإرادة« م��ن م�����ش��ت��وي��ات ج��ي��دة وجن���اح���ات 

املحافل الدولية.
العني ت�ست�سيف كاأ�س العامل 2018

اتفاقية  توقيع  البطولة  مناف�شات  هام�س  على  يتم 
وذوي  االإن�شانّية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  ب��ني 
ال������دويل لرماية  االح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���ش��ة واالحت������اد 
العامل  كاأ�س  مناف�شات  املوؤ�ش�شة  ال�شت�شافة  املعاقني 
2918 مبدينة العني خالل مار�س  لرماية املعاقني 
من العام املقبل وذلك للعام الثالث على التوايل االمر 
الذي يثبت بجالء مدى الثقة التي توليها االحتادات 
زايد،  وملوؤ�ّش�شة  االم���ارات  لدولة  الدولية  الريا�شية 
الذي حتقق من تنظيم  الباهر  للنجاح  نتيجة  وذلك 
اأعوام  املوؤ�ش�شة ملناف�شات كاأ�س العامل لرماية املعاقني 

2106 و2017 مبدينة العني.

االإم��ارات اجتماعها االأول مع  ن��ادي  اإدارة  عقدت 
االأجهزة االإدارية والفنية والطبية الأكادميية كرة 
املو�شم  �شر عمل وخطة  ملناق�شة  بالنادي  القدم 
اجلديد، بح�شور حممود ح�شن ال�شم�شي رئي�س 
العو�شي  ا�شماعيل  النادي وحممد  اإدارة  جمل�س 
بطي  اأحمد  ورا���ش��د  االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 

عام  م�����ش��رف  االإدارة  ع�����ش��و جم��ل�����س  ال�����ش��ام�����ش��ي 
املدير  ال��درب��ي  اهلل  عبد  واأن����ور  ال�شنية  امل��راح��ل 
االإداريني  وجميع  القدم  كرة  الأكادميية  االإداري 

واملدربني بالنادي.
 وق�����دم حم���م���ود ح�����ش��ن ال�����ش��م�����ش��ي خ����الل كلمة 
لالأكادميية  اجل��دي��د  االإداري  امل��دي��ر  للح�شور 

اأحد  ال��درب��ي  اأن����ور  اإىل  مهامها  اأ���ش��ن��دت  وال��ت��ي 
االإداريني املميزين بالنادي �شابقاً ووجه اجلميع 
للتعاون معه والعمل بروح الفريق الواحد وحث 
على التميز واالإبداع والتفاين من اأجل االرتقاء 

باملراحل ال�شنية اإىل االأف�شل.
م�����ش��رف عام  ب��ط��ي  اأح��م��د  را���ش��د  ا�شتعر�س  ك��م��ا 

اتباعها  �شيتم  التي  االإج����راءات  ال�شنية  امل��راح��ل 
للعمل  الوظيفي  الو�شف  املو�شم من خالل  هذا 
خ����الل امل��رح��ل��ة ال���ق���ادم���ة، وط��ل��ب م���ن اجلميع 
للو�شول  وتطبيقها  االإج�����راءات  ب��ه��ذه  االل��ت��زام 
اإىل نتائج مر�شية الأن النادي االآن مير مبرحلة 
وهذه  والفني  االإداري  العمل  تنظيم  يف  جديدة 

يف  والعطاء  وااله��ت��م��ام  اجل��دي��ة  تتطلب  املرحلة 
نف�س الوقت. 

اأ�شبوعية،  برامج عمل  و�شع  كما طالب اجلميع 
املراحل  جميع  يف  الواحد  الفريق  ب��روح  والعمل 
والعمل  امل�شتويات  اأع��ل��ى  اإىل  بالفرق  للنهو�س 

باالإجراءات املطلوبة يف بداية املو�شم. 

ال�شكر  بخال�س  ال��درب��ي  اأن���ور  ت��ق��دم  جانبه  م��ن 
والتكليف يف  الثقة  على  النادي  الإدارة  والتقدير 
لفريق  اإ�شافة  يكون  اأن  ومتنى  اجلديدة  املهمة 
العمل  ي��ك��ون  واأن  حالياً  امل��وج��ود  املتميز  العمل 
دافعاً للنهو�س والتقدم من اأجل اأبناء االأكادميية 

لتحقيق االأهداف والطموحات املرجوة.

اجلهات  خمتلف  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ج�شور  ب��ن��اء  اإىل  �شعياً 
والدوائر احلكومية يف االإمارة بغية االرتقاء مبهارات 
الريا�شي  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  وال���ط���ف���ل  امل�������راأة  وط����اق����ات 
واالجتماعي، وتعزيز ح�شور كل منهما يف ميادين لعبة 
�شراكة  اتفاقية  ال�شارقة  �شيدات  نادي  وّقع  ال�شطرجن، 
املنت�شبة له،  االإم���ارات لل�شطرجن، واالأن��دي��ة  مع احت��اد 
والطفل  امل����راأة  ق���درات  وتنمية  ب��ن��اء  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

وحتفيز طاقاتهما ملزيد من االإبداع والتفّوق. 
وت�شّورات  خ��ط��ط  و����ش���ع  االت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  و���ش��م��ل 
املراأة  ملبادرات تن�ّس يف م�شمونها على ا�شراك كل من 
وااالإ�شهام يف  والريا�شي،  املجتمعي  الدور  الطفل يف  و 
وامل�شي قدماً  ق��درات وتنمية طاقة كل منهما  تطوير 
دعت  كما  للمناف�شة  لهما  امل��ج��ال  واإت��اح��ة  دعمهما  يف 
االتفاقية اإىل تكثيف جهود جميع االأطراف مبا يحقق 
الروؤى والتطلعات امل�شرتكة، وتبادل املعارف واخلرات 
املوؤ�ش�شية على خمتلف االأ�شعدة مبا ي�شّب يف م�شلحة 

العن�شر الن�شائي عامة . 
واأ����ش���ارت خ��ول��ة ال�����ش��رك��ال، م��دي��ر ع���ام ن����ادي �شيدات 
كل  ت��وف��ر  اإىل  ت��ه��دف  االت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  ال�����ش��ارق��ة، 
م��ا ي��ل��زم للنهو�س ب��ط��اق��ات وت��ط��وي��ر خ���رات امل����راأة و 
وقالت  ال�����ش��ط��رجن،  بلعبة  ل��اله��ت��م��ام  ال��ط��ف��ل  حت��ف��ي��ز 
ال�����ش��رك��ال: ج���اءت ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة ل��ت��وؤك��د ع��ل��ى واقع 
التعاون امل�شرتك الذي يربط النادي مبختلف اجلهات 
اال���ش��ت��ف��ادة مما  بغية  االإم����ارة  وال��دوائ��ر احلكومية يف 
كل  م�شلحة  يف  ت�شّب  وم��ع��ارف  خ���رات،  م��ن  تقدمه 

من املراأة والطفل ، ومت�شي يف تعزيز ح�شورهما على 
جانب  اإىل  غرها،  اأم  كانت  ريا�شية  االأ�شعدة  جميع 
التعاون  ج�شور  م��د  اإىل  االتفاقية  ه��ذه  ت��ه��دف  ذل���ك، 
مع احد اأبرز االحتادات على �شعيد لعبة ال�شطرجن يف 
الدولة واالإقليم مبا يحظى به من �شمعة طيبة، ومن 
اأثر وا�شح على �شعيد تطوير قدرات ال�شيدات وقدرات 
مع  يتما�شى  مبا  املهمة،  اللعبة  بهذه  وربطها  الطفل 
على  دوم��اً  حتر�س  التي  النادي  وا�شرتاتيجية  خطط 

ت�شاهم  التي  املجاالت  كل  من  واال�شتفادة  التخ�شي�س 
يف النهو�س بطاقات ومهارات املراأة و�شقلها . 

الدوام  وعلى  ال�شارقة  �شيدات  ن��ادي  يمُعنى  واأ���ش��اف��ت: 
بتثبيت عالقات طيبة مع جميع اجلهات الر�شمية وغر 
الر�شمية يف الدولة مبا ي�شب يف م�شلحة املراة والطفل 
يف ان واحد ، العتبار انهما لبنة املجتمع، ف�شاًل عن ما 
ثابتة  قواعد  تر�شيخ  ال�شراكات يف  كل هذه  فيه  ت�شهم 
من اأجل ن�شر ثقافة لعبة ال�شطرجن يف امارة ال�شارقة 

خا�شة من خالل خمتلف فروع نادي �شيدات ال�شارقة 
لالنخراط  املجتمع  �شيدات  لكافة  الفر�شة  اإت��اح��ة  و 

وممار�شة هوايتهّن وحتقيق طموحاتهّن الكبرة . 
لل�شطرجن  االإم����ارات  احت��اد  اأن  على  ال�شركال  واأك���دت 
يعد البوابة الرئي�شية لكل هواة وحمرتيف اللعبة واأن 
اأو�شع ومتّد  ال�شراكة معه تفتح املجاالت على نطاقات 
�شبيل  يف  امل�شتقبلي  التعاون  م��ن  مزيد  نحو  اخل��ط��وة 
جديدة،  ريا�شية  عنا�شر  الذهنية  اللعبة  ه��ذه  منح 

ل���رتك ب�شمتها  امل�����راأة ح��ت��ى  ت��ع��زي��ز واق����ع  اإىل ج��ان��ب 
الريا�شات  باقي  مثل  مثلها  الريا�شي،  ال�شعيد  على 
التي اأكدت فيها على ح�شورها الالفت مبا ي�شر اإىل 

م�شتويات متقدمة حتققها ريا�شة املراأة االإماراتية. 
ومن جانبه قال �شعادة الدكتور �شرحان ح�شن املعيني، 
ب�شراكتنا  نعتّز  لل�شطرجن:  االإم��ارات��ي  االحت��اد  رئي�س 
مع نادي �شيدات ال�شارقة، اأحد اأبرز راعي ا�شرتاتيجي 
اإمارة ال�شارقة، ب�شكل خا�س والدولة عامة،  للمراأة يف 

ون�شعى من خالل هذه االتفاقية اإىل امل�شاهمة يف تعزيز 
�شيما  ال  امليادين  والطفل يف يف خمتلف  امل��راأة  ح�شور 
عن  الك�شف  على  احلر�س  و  اللعبة  بهذه  يتعّلق  فيما 
عديد من الطاقات واملواهب البارزة يف هذا املجال مبا 

يخدم ميدان اللعبة حملياً واإقليمياً . 
املعلومات  ت��ب��ادل  اإىل  االتفاقية  ه��ذه  متّهد  واأ���ش��اف: 
وت�شجيع  الن�شائي  العن�شر  ب��دع��م  املتعلقة  وامل��ع��ارف 
الطفل وم�شاعفة ح�شورهما يف ال�شاحة الريا�شية مبا 
يرز مكانتهما وقدراتهما كما اأنها ت�شعى اإىل تاأ�شي�س 
واقع �شراكة مثمر يهدف اإىل ترجمة اجلهود واخلطط 
واال�شرتاتيجيات اإىل فعاليات وبطوالت تقام على اأر�س 
الواقع  وي�شعى الطرفان من خالل هذه االتفاقية اإىل 
اإقامة مناف�شات واأحداث دورية ت�شاهم يف خدمة املراأة 
اأحد  ال�شطرجن  باعتبار  البعيد،  امل��دى  على  والطفل 
االألعاب الذهنية التي حتظى باهتمام واإقبال كبرين، 
كل  مهارات  وتنمية  باالرتقاء  قدماً  امل�شي  جانب  اإىل 
من املراأة والطفل يف نف�س االن وبناء قدراتهما وحتفيز 
طاقات االإبداع واالبتكار لديهما، و توحيد اجلهود بني 
امل�شاركة  اإىل  اجلانبني لو�شع خطط ومبادرات تهدف 
بفعالية يف الدور املجتمعي والريا�شي و حر�س النادي 
الهادفة  والفعاليات  االأن�شطة  من  حزمة  تفعيل  على 
واملقدرة  الثقافة  وتعزيز  والطفل  باملراأة  االهتمام  اإىل 
واإتاحة الفر�شة لهما للقيام مبختلف الن�شاطات ف�شاًل 
عن توفر املجال االأمثل ملمار�شة الريا�شة املف�شلة يف 

بيئة مالئمة حتفظ خ�شو�شية كل منهما.

اأهدى االإجناز لرئي�س الدولة وحممد بن زايد

ثلث ذهبيات وف�سيتان ملنتخبنا الوطني لرماية املعاقني يف بطولة كاأ�س العامل بكرواتيا
العرياين : دعم حممد بن زايد املتوا�سل، ومتابعة خالد بن زايد �سر ا�ستمرار التفوق

اإدارة الإمارات تعقد اجتماعًا للأجهزة الإدارية والتدريبية يف املراحل ال�سنية

تهدف اإىل ا�سراك املراأة بفعالية يف الدور الريا�سي واملجتمعي 

 �سيدات ال�سارقة واحتاد الإمارات لل�سطرجن يوقعان اتفاقية لتعزيز مهارات وخربات املراأة والطفل يف ال�سطرجن 
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العاملي بطل الطائرة يف اأوملبياد نا�سئة خورفكان
�شمن  نفذت  التي  الطائرة  بطولة  لقب  العاملي  فريق  ح�شد 
نا�شئة  ينظمه مركز  الذي  نا�شئة خورفكان،  اأوملبياد  فعاليات 
اإ�شراف  حت��ت  اجل���اري  �شبتمر  �شهر  نهاية  حتى  خ��ورف��ك��ان 
القادة  ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�ش�شة  التابعة  ال�شارقة  نا�شئة 

واملبتكرين.
�شارك يف البطولة التي اأقيمت بنظام جمموعتني ، على مدار 
اأيام متتالية، 54 العباً ميثلون 6 فرق من املنت�شبني ملركز   5

نا�شئة خورفكان. 
املباراة  جمعت  حيث  مباريات،  ثمان  على  البطولة  وا�شتملت 
االأوىل بني فريقي االمراطور و النمور، وانتهت بفوز فريق 
االإمراطور بنتيجة 2 0، فيما التقى فريقا العاملي و الفر�شان 

يف املباراة الثانية التي ح�شمها فريق العاملي ل�شاحله بنتيجة 
االإمراطور على فريق الوحدة يف املباراة  1، وتغلب فريق   2
الثالثة بنتيجة 2 1، ويِف املباراة الرابعة انت�شر فريق اجلوكر 

ع فريق الفر�شان بنتيجة 2 1.
وتاأهل اإىل الدور ن�شف النهائي مع فريق العاملي، واالإمراطور، 

فريق النمور بعد فوزه على فريق الوحدة بنتيجة 1-2 
ويف م���ب���اري���ات ن�����ش��ف ال��ن��ه��ائ��ي م���ن ال��ب��ط��ول��ة ت���ف���وق فريق 
االإمراطور على نظره اجلوكر بنتيجة 2 1، فيما فاز فريق 

العاملي على فريق النمور بنتيجة 2 0 يف املباراة الثانية.
بالندية  ات�شمت  قوية  م��ب��اراة  على  اخلتامي  ال��ي��وم  وا�شتمل 
اأن  اإىل  واالإم���راط���ور،  العاملي  فريقي  ب��ني  الفر�س  وت��ك��اف��وؤ 

ال�شيطرة ع��ل��ى جم��ري��ات��ه��ا وحقق  ال��ع��امل��ي م��ن  مت��ك��ن ف��ري��ق 
رم فريق العاملي  الفوز بجدارة بنتيجة 2 �شفر.  ويف اخلتام كمُ
احلا�شل على املركز االأول وح�شد كاأ�س البطولة وتوج العبوه 
رم فريق االإمراطور الفائز باملركز  بامليداليات الذهبية، كما كمُ
الثاين وتوج العبوه بامليداليات الف�شية اما املركز الثالث فكان 
من ن�شيب فريق النمور وتوج العبوه بامليداليات الرونزية.

باأهمية ممار�شة  الريا�شي  اإىل ن�شر الوعى  ويهدف االأوملبياد 
النا�شئة  ب���ني ���ش��ف��وف  ب�����ش��ف��ة م�����ش��ت��م��رة  ال���ب���دين  ال��ن�����ش��اط 
واكت�شاف  ال��ب��دن��ي��ة،  لياقتهم  م�شتوى  وحت�����ش��ني  وال�����ش��ب��اب، 
الفردية  الريا�شية  االأل��ع��اب  خمتلف  يف  امل��وه��وب��ني  النا�شئة 

واجلماعية.

•• ابوظبي - الفجر

بكاأ�س  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  فريق  توج 
بطولة ال�شرطة  ال�شاد�شة لل�شباحة، والتي اأقيمت 
مب�شاركة   اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  م�شبح  على 
ثماين قيادات على م�شتوى الدولة ،برعاية الفريق 
�شمو ال�شيخ  �شيف بن زايد اآل نهيان ، نائب رئي�س 
احتاد  ونظمها   ، الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س 
ال�شرطة الريا�شي، بالتعاون مع �شرطة  اأبوظبي، 

�شمن الرنامج الريا�شي 2017 - 2018 .
واأو�شح العميد حممد حميد دملوج الظاهري رئي�س 
اأن بطولة  الريا�شي  ال�شرطة  اإحت��اد  اإدارة  جمل�س 
البطوالت  اوىل  هي  ال�شاد�شة  لل�شباحة  ال�شرطة 
لهذا  الريا�شي  مو�شمه  يف  االحت��اد  ينظمها  التي 
ال��ع��ام، وت��اأخ��ذ اأه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة يف ج���دول بطوالته 
االإحت������اد، ل���دع���م   امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة، والفرق 

ال�شرطية يف العديد من االألعاب التي تقام �شمن 
البطولة  اأن  واأ�شاف  الريا�شي.  التناف�س  فعاليات 
 100 ���ش��در  �شباحة  منها  م�����ش��اب��ق��ات،  ت�شمنت  
و50 مرتا ، وظهر 50 و 100 وفرا�شة والتتابع 
50 و100 مرت حرة، مب�شاركة  فرق  وال�شباحة 
وراأ�س  وعجمان  وال�شارقة  ودب��ي  اأبوظبي  �شرطة 
اخليمة وال��ف��ج��رة وق��ي��ادة ال��دف��اع امل��دين ووكيل 

امل�شاعد ل�شوؤون اجلن�شية واالقامة واملنافذ.
وانطالقاً  الريا�شي،  ال�شرطة  اإحت���اد  اأن  واأو���ش��ح 
من حر�س القيادة ال�شرطية ي�شعى دائماً لتطوير 
االألعاب والبطوالت الريا�شية، موؤكداً اأن البطوالت 
على  ملحوظاً  ت��ط��وراً  ت�شهد  لل�شرطة  الريا�شية 
ال�شرطة دائماً على  جميع االأ�شعدة، ويقف احتاد 

جناحاتها.
ال��ظ��اه��ري ع��ن �شكره وت��ق��دي��ره لكل من  واأع����رب 
بجهود  ،م�����ش��ي��داً  البطولة  ودع���م  اجن���اح  يف  ا�شهم 

�شرطة  اأبوظبي  لدعمها  و جامعة نيويورك على 
ا�شت�شافتهم املتميزة.

و هناأ العميد خليفة بطي ال�شام�شي، نائب مدير 
ق��ط��اع امل��ال��ي��ة واخل���دم���ات رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة العليا 
الريا�شية ب�شرطة اأبوظبي، خالل تتويج الفائزين 
بالبطولة ، فريق �شرطة اأبوظبي والفرق الفائزة، 
وقال اإن فريق �شرطة اأبوظبي ظفر بلقب بطولة 
ال�����ش��رط��ة ل��ل�����ش��ب��اح��ة رق����م )6( ع���ن ج�����دارة بعد 
حتقيقه 107 من النقاط، فيما حل فريق �شرطة 
دبي يف املركز الثاين بح�شاب 70 نقطة، ويف املركز 
الثالث فريق القيادة العامة للدفاع املدين بح�شاب 

نقطة.  66
واأ����ش���اد ال�����ش��ام�����ش��ي ب���االإجن���از ال����ذي ح��ق��ق��ه فريق 
�شرطة اأبوظبي، وم�شتوى االأداء املميز الذي قدمه 
القيادة  حر�س  موؤكداً  البطولة،  مناف�شات  ط��وال 
االأن�شطة  كافة  دعم  على  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 

واللياقة  اجل�����ش��دي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
التناف�س  روح  وب���ث  ال�����ش��رط��ة،  ملنت�شبي  ال��ب��دن��ي��ة 

ال�شريف بني اجلميع.

اإبراهيم  حم��م��د  ،ال��ع��ق��ي��د  ال��ب��ط��ول��ة  خ��ت��ام  ح�شر 
وال�شالمة  ال���ط���وارى  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري 
العامة، والعقيد  حممد علي املهري مدير مركز 

اأبوظبي،  �شرطة  يف  ال�شرطية  الريا�شية  الرتبية 
والعقيد  عارف الري�س مدير اإدارة اإحتاد ال�شرطة 

الريا�شي، وعدد من ال�شباط .

•• ابوظبي - رم�صان عطا:

مل�شابقات قفز احلواجز  املنظمة  اللجان  اجتمعت 
للتجهيز  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  االإم�������ارات  احت����اد  م��ق��ر  يف 
مل�شابقات املو�شم احلايل لقفز احلواجز ، و ح�شر 
االجتماع عدد من ممثلي اللجان املنظمة و اأندية 
�شعادة  االجتماع  تراأ�س  كما  الدولة  الفرو�شية يف 
املهند�شة مرمي حممد �شعيد حارب املهري ع�شو 
ادارة احتاد االإم��ارات للفرو�شية و رئي�س  جمل�س 

جلنة قفز احلواجز والرتوي�س.
واأع��رب��ت ���ش��ع��ادة م��رمي ح���ارب خ��الل ال��ل��ق��اء عن 
�شعيها واالإحتاد لتذليل كافة ال�شعاب التي واجهة 
و  ال�شابقة  االأع���وام  املنظمة يف  اللجان  و  االندية 
ريا�شة  لتنمية  متوا�شل  ب�شكل  اجلميع  ل��دع��م 
قفز احلواجز يف االإم��ارات العربية املتحدة ، كما 

اعلنت خالل االجتماع عن تفعيل نظام الت�شجيل 
االإلكرتوين الذي �شيبداأ يف االأيام القليلة القادمة 
، كما مت مناق�شة اجل��دول الزمني مل�شابقات قفز 
احلواجز لهذا املو�شم بعد املوافقة عليها ، كما مت 
متابعة اآخر امل�شتجدات يف قواعد االحتاد الدويل 

للفرو�شية ب�شاأن ريا�شة قفز احلواجز.
كما اأعلنت �شعادة مرمي حارب عن انطالق من�شات 
ببطولة  اخلا�شة  اجلديدة  االجتماعي  التوا�شل 
دوري االمارات لوجنني لقفزاحلواجز و دعت اإىل 
بر�شلونة  املتواجد حاليا يف  االإم��ارات  فريق  دعم 
لوجنني  االأمم  ك��اأ���س  نهائي  بطولة  يف  باإ�شبانيا 
لقفز احل���واج���ز ب��ك��اف��ة اأ���ش��ك��ال ال��دع��م امل��م��ك��ن و 
الت�شجيع. و ي�شعى احتاد االإمارات للفرو�شية اإىل 
البالد  يف  الفرو�شية  اأن��دي��ة  جميع  مع  التوا�شل 
الريا�شي  للمو�شم  املقرتحات  لكافة  اال�شتماع  و 

كافة  م��ن  متميز  م��و���ش��م  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ال���ق���ادم 
االأوجه ، كما ي�شعى دائما اإىل التعاون مع اللجان 
املو�شم  يحتاجه  ما  لتوفر  �شل�س  ب�شكل  املنظمة 

ال�شباقات  القادم خا�شة مع وجود جمموعة من 
�شياحية  وجهة  اأ�شبحت  التي  املحلية  و  الدولية 

لدولة االإمارات العربية املتحدة.

حتت رعاية �سيف بن زايد

�سرطة اأبوظبي تظفر بكاأ�س بطولة ال�سرطة ال�ساد�سة لل�سباحة

اللجان املنظمة مل�سابقات قفز احلواجز جتتمع يف مقر احتاد الإمارات للفرو�سية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24068 /2017
مطالبة مببلغ ) 90480.56 ( درهم 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - وميثله / قانونا / عدي عز الدين الدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، العنوان / النخيل - راأ�س اخليمة 

املنذر اليهم : 1- مادهو فا�شوديفان فا�شوديفان - اجلن�شية : الهند
العنوان / ابوظبي - م�شفح �شعبية 12 - مبنى رقم 62 - �شقة رقم 302 ، هاتف / 00971505196923 

 ( وق��دره  املبلغ املرت�شد بذمته  �شداد  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر يخطر  - فان  مبوجب ذلك االخطار 
90480.56  درهم( ) ت�شعون الف واربعمائة وثمانون درهم و�شتة وخم�شون فل�س درهم ( وذلك خالل 
مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإع��الن - واال �شي�شطر املنذر التخاذ اإج��راءات بيع �شيارة  املنذر اليه 
واملرهونة للمنذر ) برادو /برادو/ابي�س لوؤلوؤي/2013 ( رقم ) 32144/خ�شو�شي/ابوظبي /10  ( طبقا 

لن�س املادة 172&175 من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24027 /2017
مطالبة مببلغ ) 16480.38 ( درهم 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - وميثله / قانونا / عدي عز الدين الدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، العنوان / النخيل - راأ�س اخليمة 

املنذر اليهم : 1- �شوري�س راماكري�شنا بيالي - اجلن�شية الهند 
2-�شركة / جلف �شاير خلدمات تقنية املعلومات - ابوظبي - جزيرة ابوظبي - �شارع حمدان مكتب رقم 

402/2 - برج العرب بناية / امنة دروي�س بن كرم القبي�شي هاتف / 971508588146 
 ( وق��دره  بذمته  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر يخطر  ف��ان   - االخطار  ذل��ك  مبوجب 
( وذل��ك خالل  16480.38  دره��م( ) �شتة ع�شر الف واربعمائة وثمانون دره��م وثمانية وثالثون فل�س 
اإج��راءات بيع �شيارة  املنذر اليه  اي��ام من تاريخ هذا االإع��الن - واال �شي�شطر املنذر التخاذ  مدة �شبعة 
لن�س  طبقا   ) 51852/خ�شو�شي/ابوظبي/0   ( رقم   ) ني�شان/�شني/ابي�س/2016   ( للمنذر  واملرهونة 

املادة 172&175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24079 /2017
مطالبة مببلغ ) 123986.56 ( درهم 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - وميثله / قانونا / عدي عز الدين الدياب - مبوجب وكالة رقم 
2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، العنوان / النخيل - راأ�س اخليمة 

املنذر اليهم : 1-  حممد �شالح عبدالرحيم املجذوبه - اجلن�شية : االردن 
العنوان / ابوظبي - �شارع املطار - فيال 39 - اقرب عالمة / مول م�شرف 

هاتف / 00971529223433 
مب��وج��ب ذل��ك االخ��ط��ار - ف��ان امل��ن��ذر يخطر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ش��رورة ���ش��داد املبلغ امل��رت���ش��د بذمته وق���دره ) 
123986.56  درهم( ) مائة وثالثة وع�شرون الف وت�شعمائة و�شتة وثمانون درهم و�شتة وخم�شون فل�س درهم  
اإج���راءات بيع �شيارة   ( وذل��ك خ��الل م��دة �شبعة اي��ام من تاريخ ه��ذا االإع��الن - واال �شي�شطر املنذر التخاذ 
املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) �شيلفرادو/�شيلفرادو/احمر/2015 ( رقم ) 18252/خ�شو�شي/ابوظبي/14 

( طبقا لن�س املادة 172&175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24031 /2017
مطالبة مببلغ ) 41283.69 ( درهم 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - وميثله / قانونا / عدي عز الدين الدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، العنوان / النخيل - راأ�س اخليمة 

املنذر اليهم : 1- �شامر احمد املو�شى - اجلن�شية : �شوريا 
2-�شركة / املتميز لتاأجر ال�شيارات - ابوظبي - �شارع الظفرة - بناية - �شيف دروي�س الكتبي

هاتف / 00971556237000 
 ( وق��دره  بذمته  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر يخطر  ف��ان   - االخطار  ذل��ك  مبوجب 
41283.69  درهم( ) واحد واربعون الف ومائتان وثالثة وثمانون درهم وت�شعة و�شتون فل�س ( وذلك 
خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واال �شي�شطر املنذر التخاذ اإج��راءات بيع �شيارة  املنذر 
اليه واملرهونة للمنذر ) تويوتا/كوروال/ازرق/2014 ( رقم ) 78016/خ�شو�شي/ابوظبي/0 ( طبقا لن�س 

املادة 172&175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24029 /2017
مطالبة مببلغ ) 49354.33 ( درهم 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - وميثله / قانونا / عدي عز الدين الدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، العنوان / النخيل - راأ�س اخليمة 

املنذر اليهم : 1- نزار �شالح احمد اأبوزهري - اجلن�شية : االردن  ،  2-�شركة /روز داميوند لتجارة مواد 
البناء - ابوظبي - املنطقة الغربية - ال�شناعية القدمية - دائرة �شوؤون البلدية - بلدية املنطقة الغربية 

- ار�س رقم 137 - حمل رقم 14 هاتف : 00971506104825
 ( وق��دره  بذمته  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر يخطر  ف��ان   - االخطار  ذل��ك  مبوجب 
49354.33  درهم( ) ت�شعة واربعون الف وثالثمائة واربعة وخم�شون درهم وثالثة وثالثون فل�س ( وذلك 
خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واال �شي�شطر املنذر التخاذ اإجراءات بيع �شيارة  املنذر اليه 
واملرهونة للمنذر ) كيا/اوبتيما/ف�شي/2015 ( رقم ) 86287/خ�شو�شي/ابوظبي/0 ( طبقا لن�س املادة 

172&175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24072 /2017
مطالبة مببلغ ) 56335.36 ( درهم 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - وميثله / قانونا / عدي عز الدين الدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، العنوان / النخيل - راأ�س اخليمة 
املنذر اليهم : 1- في�شل حممد دروي�س خمي�س ال�شبلي - اجلن�شية : االإمارات 

2-�شركة ابتكار لتاأجر ال�شيارات - ابوظبي - �شارع الفالح / قطعة c7/حو�س E18-3/حمل رقم 4/
املالك عيد الغبي�شي دحروي العامري هاتف / 00971506644670  

 ( وق��دره  بذمته  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر يخطر  ف��ان   - االخطار  ذل��ك  مبوجب 
56335.36  درهم( ) �شتة وخم�شون الف وثالثمائة وخم�شة وثالثون درهم و�شتة وثالثون فل�س ( وذلك 
خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واال �شي�شطر املنذر التخاذ اإجراءات بيع �شيارة  املنذر اليه 
واملرهونة للمنذر ) تويوتا/ياري�س/ف�شي/2014 ( رقم ) 24530/خ�شو�شي/ابوظبي/0 ( طبقا لن�س 

املادة 172&175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24028 /2017
مطالبة مببلغ ) 22349.8 ( درهم 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - وميثله / قانونا / عدي عز الدين الدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، العنوان / النخيل - راأ�س اخليمة 

املنذر اليهم : 1- زبر مر اف�شل احلق مر - اجلن�شية : باك�شتان 
2- �شركة / برث للمقاوالت العامة - ابوظبي - جزيرة ابوظبي - اخلالدية - غرب 4 ق 163 املالك : 

حممد مو�شى القبي�شي  هاتف / 00971554466055 
وق��دره )  بذمته  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر يخطر  ف��ان   - االخطار  ذل��ك  مبوجب 
22349.8  درهم( ) اثنني وع�شرون الف وثالثمائة وت�شعة واربعون درهم ثمانية فل�س ( وذلك خالل 
اإج��راءات بيع �شيارة  املنذر اليه  اي��ام من تاريخ هذا االإع��الن - واال �شي�شطر املنذر التخاذ  مدة �شبعة 
( رقم ) 80969/خ�شو�شي/ابوظبي/0 ( طبقا لن�س  واملرهونة للمنذر ) تويوتا/كوروال/احمر/2013 

املادة 172&175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24080 /2017
مطالبة مببلغ ) 83366.84 ( درهم 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - وميثله / قانونا / عدي عز الدين الدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، العنوان / النخيل - راأ�س اخليمة 

املنذر اليهم : 1-  حازم كمال حممد دياب - اجلن�شية : فل�شطني 
العنوان / ابوظبي - �شارع الكرتا - مبنى الرم�شي - �شقة رقم 901 

هاتف / 00971509091318 
 ( وق��دره  بذمته  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر يخطر  ف��ان   - االخطار  ذل��ك  مبوجب 
83366.84  درهم( ) ثالثة وثمانون الف وثالثمائة و�شتة و�شتون درهم واربعة وثمانون فل�س درهم ( 
وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإع��الن - واال �شي�شطر املنذر التخاذ اإج��راءات بيع �شيارة  
املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) جي 25/جي 25/احمر/2014 ( رقم ) 31678/خ�شو�شي/ابوظبي/13 ( 

طبقا لن�س املادة 172&175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24032 /2017
مطالبة مببلغ ) 42310.45 ( درهم 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - وميثله / قانونا / عدي عز الدين الدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، العنوان / النخيل - راأ�س اخليمة 

املنذر اليهم : 1- �شامر احمد املو�شى - اجلن�شية : �شوريا 
2-�شركة / املتميز لتاأجر ال�شيارات - ابوظبي - �شارع الظفرة - بناية - �شيف دروي�س الكتبي

هاتف / 00971556237000
 ( وق��دره  بذمته  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر يخطر  ف��ان   - االخطار  ذل��ك  مبوجب 
42310.45  درهم( ) اثنني واربعون الف وثالثمائة وع�شر درهم وخم�شة واربعون فل�س ( وذلك خالل 
اإج��راءات بيع �شيارة  املنذر اليه  اي��ام من تاريخ هذا االإع��الن - واال �شي�شطر املنذر التخاذ  مدة �شبعة 
واملرهونة للمنذر ) تويوتا/كوروال/ابي�س/2014 ( رقم ) 73055/خ�شو�شي/ابوظبي/0 ( طبقا لن�س 

املادة 172&175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24030 /2017
مطالبة مببلغ ) 44951.42 ( درهم 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - وميثله / قانونا / عدي عز الدين الدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، العنوان / النخيل - راأ�س اخليمة 

املنذر اليهم : 1-  عبدالرزاق �شامل غازى مرزوك العميم - اجلن�شية : االإمارات ، 2- �شركة / �شتاليون 
للتجارة العامة - ابوظبي - جزيرة ابوظبي - �شارع ال�شيخ را�شد بن مكتوم - �شارع املطار �شابقا - احلو�س 

غرب 14-2/قطعة C17- بناية �شركة الغيث هاتف / 00971502227772  
 ( وق��دره  بذمته  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر يخطر  ف��ان   - االخطار  ذل��ك  مبوجب 
44951.42  درهم( ) اربعة واربعون الف وت�شعمائة وواحد وخم�شون درهم واثنني واربعون فل�س ( وذلك 
خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واال �شي�شطر املنذر التخاذ اإجراءات بيع �شيارة  املنذر اليه 
واملرهونة للمنذر ) تويوتا/ياري�س/ابي�س/2015 ( رقم ) 60954/خ�شو�شي/ابوظبي/0 ( طبقا لن�س 

املادة 172&175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24073 /2017
مطالبة مببلغ ) 64551.74 ( درهم 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - وميثله / قانونا / عدي عز الدين الدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، العنوان / النخيل - راأ�س اخليمة 

املنذر اليهم : 1- �شوتراكاندوت عبدال�شمد - اجلن�شية : الهند 
2-�شركة / مومينتو لنقل الركاب - ابوظبي - مدينة حممد بن زايد - �شرق 9 - ق 45 - ميزان مكتب 

رقم 3 - عبدالرحمن �شماعيل ابراهيم احلو�شني هاتف / 00971558065306 
 ( وق��دره  بذمته  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر يخطر  ف��ان   - االخطار  ذل��ك  مبوجب 
64551.74  درهم( ) اربعة و�شتون الف وخم�شمائة وواحد وخم�شون درهم واربعة و�شبعون فل�س ( وذلك 
خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واال �شي�شطر املنذر التخاذ اإجراءات بيع �شيارة  املنذر اليه 
واملرهونة للمنذر ) تويوتا/هايلوك�س/ابي�س/2016 ( رقم ) 72801/خ�شو�شي/ابوظبي/0 ( طبقا لن�س 

املادة 172&175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24018 /2017
مطالبة مببلغ ) 48426.66 ( درهم 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - وميثله / قانونا / عدي عز الدين الدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، العنوان / النخيل - راأ�س اخليمة 

املنذر اليهم : 1- �شامر حممد ديب حامد - اجلن�شية : �شوريا 
العنوان / ابوظبي - م�شفح �شعبية خليفة - مبنى رقم 125 �شقة رقم 404 

هاتف / 00971552277333 
 ( وق��دره  بذمته  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر يخطر  ف��ان   - االخطار  ذل��ك  مبوجب 
48426.66  درهم( ) ثمانية واربعون الف واربعمائة و�شتة وع�شرون درهم و�شتة و�شتون فل�س درهم ( 
وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإع��الن - واال �شي�شطر املنذر التخاذ اإج��راءات بيع �شيارة  
املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) �شيفيك / �شيفيك/احمر/2012 ( رقم ) 70856/خ�شو�شي/ابوظبي/12 ( 

طبقا لن�س املادة 172&175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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الفجر الريا�ضي

بر�سلونة يف �سيافة �سبورتينغ ل�سبونة

مباراة قمة بني �سان جرمان وبايرن يف دوري الأبطال
ت��خ��ط��ف م���ب���اراة ال��ق��م��ة ب���ني ب��اري�����س �شان 
ميونيخ  ب��اي��رن  و�شيفه  الفرن�شي  ج��رم��ان 
االنظار  باري�س،  االرب��ع��اء يف  ال��ي��وم  االمل���اين 
املجموعة  مناف�شات  من  الثانية  اجلولة  يف 

الثانية لدوري ابطال اوروبا يف كرة القدم.
وبداأ �شان جرمان وبايرن ميونيخ، املر�شحان 
ال�16  دور  اىل  امل��ج��م��وع��ة  ب��ط��اق��ت��ي  ل��ن��ي��ل 
كا�شح  بفوز  غال�شغو  من  االول  فعاد  بقوة، 
اال�شكتلندي بخما�شية نظيفة،  �شلتيك  على 
وت��غ��ل��ب ال��ث��اين ع��ل��ى ار���ش��ه ع��ل��ى اندرخلت 

البلجيكي بثالثية.
وي�����ش��ع��ى ال��ف��ري��ق��ان اىل ال���ذه���اب ب��ع��ي��دا يف 
البطولة، ف�شان جرمان ابرم �شفقات خيالية 
ملقارعة االندية الكبرة يف البطولة القارية، 
اىل  ال�شاد�س  اللقب  باإ�شافة  ياأمل  وب��اي��رن 
ال��ت��ي يواجهها  ب��رغ��م االن��ت��ق��ادات  ر���ش��ي��ده 
املدرب  ان�شيلوتي،  ك��ارل��و  االي��ط��ايل  م��درب��ه 
الفرتة  يف  تق�شفه  و  جرمان،  ل�شان  ال�شابق 

ال�شيفية من �شوق االنتقاالت.
حقق �شان جرمان بداية قوية جدا يف �شعيه 
ال�شتعادة لقب الدوري الفرن�شي من موناكو 
على  معوال  االوىل  ال�شت  باملباريات  ب��ف��وزه 
جنميه اجلديدين الرازيلي نيمار وكيليان 
م��ب��اب��ي ال��ل��ذي��ن ���ش��ك��ال م���ع االأوروغ����وي����اين 

ادين�شون كافاين ثالثيا �شاربا حتى االن.
وانفق �شان جرمان مبلغ 222 مليون يورو 
ل�شم نيمار من بر�شلونة، و�شم مبابي من 
موناكو على �شبيل االعارة ملدة عام مع خيار 
وذلك  ي���ورو،  مليون   180 مقابل  ال�����ش��راء 

بهدف املناف�شة على اللقب االوروبي.
مباراتيهما  يف  ت����ع����رثا  ال���ف���ري���ق���ني  ل���ك���ن 
االخ����رت����ني، ف�����ش��ق��ط ���ش��ان ج���رم���ان يف فخ 
التعادل ال�شلبي مع مونبلبييه بغياب نيمار 

ب�����ش��ب��ب اال����ش���اب���ة ل��ك��ن ذل����ك مل 
مي�����ن�����ع�����ه م���ن 

ظ  حتفا ال ا

فولف�شبورغ  مع  ميونيخ  وبايرن  بال�شدارة، 
فر�شة  ففوت  بهدفني،  تقدم  ان  بعد   2-2

م�شاركة دورمتوند يف املركز االول.
باحل�شبان يف فريق  تكن  ازم��ة مل  وتفجرت 
العا�شمة الفرن�شية بني نيمار وكافاين بعد 
باحل�شول  االول  ط��ل��ب  االخ����ر  رف�����س  ان 
املباراة  يف  ج���زاء  رك��ل��ة  لتنفيذ  ال��ك��رة  ع��ل��ى 
ق��ب��ل امل��ا���ش��ي��ة يف ال������دوري ال��ف��رن�����ش��ي امام 
ل��ي��ون. وا����ش���ارت ت��ق��اري��ر ���ش��ح��اف��ي��ة اىل ان 
�شجارا ح�شل بني الالعبني يف غرفة تبديل 

املالب�س بعد املباراة.
التتويج  اختر  ال��ب��اف��اري  الفريق  ك��ان  واذا 
باللقب االوروبي يف خم�س منا�شبات اآخرها 
يف 2013، فان �شان جرمان ال يزال يبحث 
عن لقبه االول، ويبقى اف�شل اجناز له فيها 

و�شوله اىل ن�شف النهائي عام 1995.
وتوقف م�شوار �شان جرمان يف البطولة عند 
الدور ربع النهائي يف اربعة موا�شم متتالية، 
قبل ان يخرج ب�شكل مدو من ثمن النهائي 
يف الن�شخة املا�شية اثر خ�شارة تاريخية امام 
بر�شلونة اال�شباين ايابا 1-6، بعد ان ح�شم 

مباراة الذهاب على ار�شه -4�شفر.
واك���د اال���ش��ب��اين اون���اي امي���ري م���درب �شان 
باأن  اع��ت��ق��د  �شلتيك  اك��ت�����ش��اح  ب��ع��د  ج���رم���ان 
كان  ال�شخ�شية.  م��ن  الكثر  اظهر  فريقنا 
الذين  الفريق  فعال جهدا جماعيا لالعبي 
اظ���ه���روا ن��ه��ج��ا ح��ق��ي��ق��ي��ا ب��ال�����ش��ي��ط��رة على 
م�شيفا   ، ب��ذل��ك  حقا  م�شرور  وان���ا  امل��ب��اراة، 
بل  الو�شط  خ��ط  على  فقط  لي�س  �شيطرنا 

على جميع انحاء امللعب .
اجل  م��ن  جيدة  القوية  البداية  اىل  واأ���ش��ار 
الثقة، الأنه كما تعلمون �شتكون هناك اوقاتا 
اك���رث ���ش��ع��وب��ة، ول��ذل��ك ان��ه��ا خ��ط��وة جيدة 

لالمام يف التح�شر لها .
ال�شابق  فريقه  ان�شيلوتي  يواجه  املقابل،  يف 
�شان جرمان للمرة االوىل منذ ان تركه يف 

2013 بعد رحلة ا�شتمرت 18 �شهرا.

االرجنتيني  ي�شعى  ال��راب��ع��ة،  امل��ج��م��وع��ة  يف 
ليونيل مي�شي اىل متابعة هوايته التهديفية 
اال�شباين  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ف��ري��ق��ه  ي��ق��ود  ع��ن��دم��ا 
يف  ال��رت��غ��ايل،  �شبورتينغ  م�شيفه  ملواجهة 
يف  ايطاليا  بطل  يوفنتو�س  ي�شت�شيف  حني 
املوا�شم ال�شتة املا�شية اوملبياكو�س اليوناين.

فريقه  ثالثية  م��ن  ه��دف��ني  مي�شي  و�شجل 
اجلولة  يف  ي��وف��ن��ت��و���س  م��رم��ى  يف  النظيفة 
للكرواتي  الثالث  بالهدف  وت�شبب  االوىل، 
الفريق  �شعي  ي��وؤك��د  م��ا  راكيتيت�س،  اي��ف��ان 
الكاتالوين اىل ا�شتعادة اللقب الذي احرزه 
ح�شاب  ع��ل��ى   2015 يف  االخ������رة  ل��ل��م��رة 

يوفنتو�س بالذات.
ك���م���ا ان م��ي�����ش��ي ح���ق���ق ب����داي����ة م��ث��ال��ي��ة يف 
اه��داف يف  ت�شعة  ف�شجل  اال�شباين  ال���دوري 
يف  فريقه  و�شعت  االن  حتى  م��ب��اري��ات  �شت 

ال�شدارة مبكرا.
برحيل  ك��ث��را  ت��اأث��ر  بر�شلونة  ان  ي��ب��دو  وال 
ال��ت��ي واج��ه��ه��ا رئي�شيه  ن��ي��م��ار وب��ال�����ش��غ��وط 
املو�شم،  بداية  يف  بارتوميو  ماريا  جو�شيب 
باولينيو  االخ���ر  ال��رازي��ل��ي  جنمه  ان  وب���دا 
الذي اثارت قيمة التعاقد معه من غوانغجو 

اي��ف��رغ��ران��د ال�����ش��ي��ن��ي ���ش��ج��ة اي�����ش��ا، بداأ 
يتاأقلم مع الفريق وقد عرف الطريق 

اىل ال�شباك يف اكرث من منا�شبة.
لكن مدرب بر�شلونة اجلديد ارن�شتو 
ف���ال���ف���ردي ال������ذي غ����ر ك���ث���را يف 
الفريق تلقى �شربة موجعة  ا�شلوب 
الفرن�شي  اجل��دي��د  ال��ن��ج��م  ب��ا���ش��اب��ة 

ا�شابة  اىل  دمي��ب��ي��ل��ي  ع��ث��م��ان 
ه  �شتبعد

ا  �شهر ا
بعد 

ثالث مباريات فقط مع الفريق.
واعرتف فالفردي باأن وجود مي�شي يف نف�س 
عانيت  ك��م��درب  عليه  بكثر  اأ�شهل  املع�شكر 
عدة مرات من اللعب �شد مي�شي، واالآن اأنا 
حمظوظ لكونه يف فريقي. نعلم اأنه عندما 

ي�شتلم الكرة فاأي �شيء قد يح�شل .
برد  مطالبا  يوفنتو�س  �شيكون  امل��ق��اب��ل،  يف 
لتعوي�س  جمهوره  وب��ني  ار�شه  على  �شريع 
خ�شارته يف اجلولة االوىل، وهو ا�شتعد جيدا 
الدوري  باكت�شاح تورينو برباعية نظيفة يف 
االيطايل ال�شبت حيث يت�شدر الرتتيب مع 

نابويل.
اال���ش��ب��اين يف حتقيق  م��دري��د  اتلتيكو  ي��اأم��ل 
على  االوىل  االوروب���ي���ة  م��ب��ارات��ه  ال��ف��وز يف 
الذي  مرتوبوليتانو  وان��دا  اجلديد   ملعبه 
حل مكان ملعب في�شنتي كالديرون ، وذلك 
يف  انكلرتا  بطل  ت�شل�شي  ي�شت�شيف  عندما 

مواجهة قوية.
اجلديد  ملعبه  على  اتلتيكو  ب��داي��ة  وت��ب��دو 
االوليني  امل���ب���ارات���ني  يف  ف�����وزه  ب��ع��د  ج���ي���دة 
وا�شبيلية  -1�شفر  ملقة  على  حمليا  عليه 

-2�شفر.
امل���ه���اج���م  ان  ي����ذك����ر 
دييغو  اال������ش�����ب�����اين 
ك��و���ش��ت��ا ���ش��ي��ع��ود من 
ناديه  اىل  ت�����ش��ل�����ش��ي 
على  اتلتيكو  القدمي 
بامل�شاركة  ي���ب���داأ  ان 
العام  م���ط���ل���ع  م���ع���ه 
العقوبة  انتهاء  بعد 
امل��ف��رو���ش��ة ع��ل��ي��ه من 

الفيفا.
وي����������ح����������ل روم������������ا 
�شيفا  االي����ط����ايل 
ثقيال على قره باخ 

االذربيجاين.
وك������ان������ت اجل����ول����ة 
������ش�����ه�����دت  االوىل 
لقره  ت�شل�شي  اكت�شاح 
وتعادل  -6�شفر،  ب����اخ 

روما واتلتيكو �شلبا.
االوىل،  املجموعة  ويف 
مان�ش�شرت  ي����ح����ل 
�شيفا  ي����ون����اي����ت����د 
ع�������ل�������ى �����ش���������ش����ك����ا 
الرو�شي،  مو�شكو 
وي��ل��ت��ق��ي ب����ازل 
ي  ي�شر ل�شو ا
�شيفه  م����ع 
ب�����ن�����ف�����ي�����ك�����ا 
الرتغايل.

وح������������ق������������ق 
ن�ش�شرت  ما
حامل  ي��ون��اي��ت��د 
اآخ����ره����ا عام  م�����رات   3 ال��ل��ق��ب 
عودة  االوىل  اجلولة  يف   2008
على  ب��ف��وزه  امل�شابقة  اىل  موفقة 
اأن غاب  �شيفه بازل -3�شفر، بعد 

عنها يف املو�شم املا�شي.
وتوج يونايتد يف املو�شم املا�شي بقيادة 
مورينيو  ج���وزي���ه  ال��رت��غ��ايل  م���درب���ه 
ب��ط��ال ل���ل���دوري االأوروب������ي ي���وروب���ا ليغ 
خوله  م���ا  ت���اري���خ���ه،  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة 
مبا�شرة  االأب���ط���ال  دوري  يف  امل�����ش��ارك��ة 

كونه حل �شاد�شا يف الدوري املحلي.

•• اأبوظبي - الفجر:

الثانية  الطاولة  الغذائية موؤخراً، بطولة تن�س  اأبوظبي للرقابة  نظم جهاز 
ب�شالة خليفة الدولية للبولينغ - مدينة زايد الريا�شية يف اأبوظبي، بح�شور 
الوعي  تعزيز  على  حر�شه  اإط���ار  يف  وذل��ك  وعائالتهم،  املوظفني  م��ن  ع��دد 
الريا�شي لدى منت�شبيه وحتقيق ال�شعادة لهم من خالل اإقامة العديد من 
مبادرات  �شمن  تندرج  التي  والرتفيهية،  الريا�شية  واالأن�شطة  الفعاليات 
ال�شعادة التي خ�ش�شها اجلهاز الأن�شطة ال�شعادة واالإيجابية من خالل تنظيم 
والعالقات  ال��رواب��ط  وتوثيق  لتعزيز  تهدف  وال��ت��ي  الرتفيهية  الفعاليات 
االجتماعية بني املوظفني مما ينعك�س اإيجاباً على الر�شا الوظيفي لديهم. 

12 موظفاً من خمتلف قطاعات اجلهاز، تتابعوا  و�شهدت البطولة تناف�س 
على عدة مراحل حتى و�شل منهم ثالثة العبني اإىل من�شة التتويج، حيث 
فاز باملركز االأول مفرج حممد العامري، واملركز الثاين معت�شم عبد الرحمن 
م�شعود، وحل يف املركز الثالث و�شام �شبحي �شرحان وتاأتي هذه البطولة يف 
وخدمة  االت�شال  اإدارة  تنفذها  التي  والريا�شية  الرتفيهية  االأن�شطة  اإط��ار 
املجتمع ملوظفي اجلهاز، و�شمن ا�شرتاتيجيته الرامية لدعم كافة االأن�شطة 
الريا�شية  املمار�شات  وت�شجيع  والرتفيهية،  والثقافية  والريا�شية  العلمية 
اجلهاز،  منت�شبي  بني  والتوا�شل  التقارب  وحتقيق  املجتمع،  يف  االإيجابية 
ن�شر  على  حر�شه  جانب  اإىل  لديهم،  الريا�شية  وال���روح  االأخ���الق  وتنمية 

الوعي الريا�شي والثقايف، ورعاية املواهب الريا�شية املجتمعية.

�سمن مبادرات ال�سعادة التي خ�س�سها الأن�سطة ال�سعادة واالإيجابية

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ينظم بطولة تن�س الطاولة الثانية ملوظفيه

تعهدت كوريا اجلنوبية ام�س باأن تكون دورة االلعاب 
اآمنة   2018 عام  ت�شانغ  بيونغ  ال�شتوية يف  االوملبية 
بعد اقرتاحات لعدد من الريا�شيني بعدم امل�شاركة يف 
لكوريا  النووية  الطموحات  حول  التوتر  تفاقم  حال 

ال�شمالية.
�شباط   25 اىل   9 م��ن  ت�شانغ  بيونغ  اومل��ب��ي��اد  وي��ق��ام 
من  فقط  كيلومرتا   80 بعد  على   2018 ف��راي��ر 
م��ع كوريا  م�����ش��ددة  ال��ت��ي تخ�شع حل��را���ش��ة  احل����دود 

ال�شمالية.
اال�شبوع  ومن�شويون  فرن�شيون  م�شوؤولون  اأث��ار  وق��د 
االلعاب  اىل  ريا�شيني  ار���ش��ال  ع��دم  احتمال  املا�شي 
ال�شمالية  وكوريا  املتحدة  الواليات  ق��ادة  يكثف  حيث 

حربهم الكالمية.
وقللت وزارة اخلارجية يف �شيول من املخاوف االمنية 
الدبلوما�شية  ال��ق��ن��وات  خ��الل  م��ن  تعمل  ان��ه��ا  قائلة 

لطماأنة امل�شاركني.
وقال املتحدث با�شم الوزارة نوه كيو-دوك ان حكومة 
ان  ل�شمان  جهدها  ق�شارى  تبذل  اجلنوبية  ك��وري��ا 
تكون دورة االلعاب االوملبية والباراملبية ال�شتوية عام 

. اآمنة  ت�شانغ  بيونغ  فى   2008
انها لن  وا�شاف حتى االن، مل تعلن اي دولة ر�شميا 

ت�شارك .
ال�شت  ال��ن��ووي��ة  ال��ت��ج��ارب  بعد  ال��ت��وت��ر  ح��دة  وازدادت 
ل��ك��وري��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة واق����واه����ا يف ال��ث��ال��ث م���ن ايلول 
�شبتمر، وهي فال عن التجارب ال�شاروخية ادت اىل 
ت�شاعد التهديدات وال�شتائم ال�شخ�شية بني الرئي�س 
االمركي دونالد ترامب وزعيم كوريا ال�شمالية كيم 

جونغ-اون.
ال�شمالية، يف  لكوريا  تام  ب� تدمر  ترامب هدد  وكان 
باأنه  وو�شفه  �شخ�شي  بهجوم  عليه  رد  كيم  ان  حني 
ثمن  غاليا  �شيدفع  ان��ه  م��ن  وح���ذره   ، عقليا  خمتل 

تهديداته.
ال��ك��الم��ي��ة، ادع���ى وزير  اآخ���ر حلقة م��ن احل���رب  ويف 
اأن تعليقات ترامب  خارجية كوريا ال�شمالية االثنني 

االأخرة بلغت مرحلة اإعالن احلرب.
العامل،  اأن��ح��اء  اىل جميع  االزم���ة  ارت����دادات  وو�شلت 

على  ال�شك  من  ظ��الال  يلقي  من  اأول  فرن�شا  وكانت 
م�شاركتها يف االلعاب االوملبية ال�شتوية.

وقالت وزيرة الريا�شة الفرن�شية لورا فلي�شيل اال�شبوع 
املا�شي اذا ازداد الو�شع �شوءا وال ميكننا �شمان اأمننا 
فان فريقنا الفرن�شي �شيبقى هنا ، م�شيفة لن ن�شع 

فريقنا يف خطر .
ذلك  م��ن��ذ  ت��راج��ع��ت  فلي�شيل  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
فان  االل��ع��اب،  يف  �شتناف�س  فرن�شا  اأن  وقالت  احل��ني، 
تعليقاتها اثارت خماوف من اأن باقي الدول ميكن اأن 

تبقى بعيدة.
وق���ال يل ه��ي-ب��ي��وم رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة لدورة 
وقت  يف  ت�شانغ  بيونغ  يف  ال�شتوية  االوملبية  االل��ع��اب 
باء  خطة  هناك  لي�س  ان��ه  احل��ايل  ال�شهر  م��ن  �شابق 
اآمنا  �شيكون  املقبل  العام  احل��دث  وان  االلعاب،  لنقل 

ب�شكل تام برغم التوترات النووية.
وا���ش��ت�����ش��اف��ت ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة ب��ن��ج��اح ال��ع��دي��د من 
االحداث الريا�شية الدولية مبا يف ذلك كاأ�س العامل 
ل���ك���رة ال���ق���دم 2002 ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ع���ق���ود من 

التوترات الع�شكرية يف �شبه اجلزيرة الكورية.
�شيول  يف  ال�شيفية  االوملبية  االل��ع��اب  دورة  ان  يذكر 
عام 1988 اقيمت بعد ا�شهر فقط من انفجار قنبلة 
زرعها عمالء من كوريا ال�شمالية مما ادى اىل مقتل 
جميع الركاب ال� 115 الذين كانوا على منت طائرة 
لتخويف  وا�شحة  كوريا اجلنوبية، يف حماولة  تابعة 

امل�شاهدين وامل�شاركني االجانب.
الكوري  ال��دول��ي��ة،  االومل��ب��ي��ة  اللجنة  ع�شو  ق��ال  كما 
ال�شمايل ت�شانغ اونغ، ان العاب بيونغ ت�شانغ لن تتاأثر 
باالزمة احلالية، واعرب عن امله يف روؤية ريا�شيني 

من بالده ي�شاركون فيها.
وقال اونغ يف مقابلة مع القناة االوملبية هذا ال�شهر انا 
واثق متاما من ان ال�شيا�شة �شيىء وااللعاب االوملبية 
اآخر. لذلك ال ارى اي م�شكلة كبرة بالن�شبة  �شيىء 

اىل دورة االلعاب االوملبية يف بيونغ ت�شانغ .
ومل يتاأهل اي ريا�شي من كوريا ال�شمالية اىل العاب 
بيونغ ت�شانغ حتى االن، لكن ت�شانغ قال لكن ناأمل يف 

انهم �شيذهبون يف حال تاأهلهم .

كوريا اجلنوبية تتعهد باألعاب اأوملبية اآمنة 

افتتاح �سالة الظفرة للإعداد البدين واللياقة بجزيرة دملا
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذا 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة االأب الروحي لنادي الظفرة 
ال�شباب  بقطاع  االه��ت��م��ام  ب�����ش��رورة  زاي���د  مبدينة  الريا�شي 
والريا�شية يف املنطقة ، ويف اإطار اإعادة هيكلة وتطوير املراكز 
نادي  افتتح   ، ال��ري��ا���ش��ي  ال��ظ��ف��رة  ل��ن��ادي  التابعة  اخل��ارج��ي��ة 
الظفرة الريا�شي �شالة االألعاب الريا�شية احلديثة ال�شاملة 
الثالثة  التابع للنادي والتي متثل ال�شالة  مبركز جزيرة دملا 
 .. ،ثم مركز غياثي  زايد  الرئي�شي مبدينة  املركز  بعد �شالة 
من  وع���دد  املن�شوري  مطر  املهند�س  االف��ت��ت��اح  حفل  وح�شر 
احلديثة  ال�شالة  افتتاح  وي��ه��دف   ، وامل��رك��ز  ال��ن��ادي  م�شئويل 
الريا�شية املجتمعية يف تلك املنطقة ال�شكانية بهدف ت�شجيع 
وال�شعي  ال��ري��ا���ش��ة  مل��م��ار���ش��ة  املجتمع  اأف����راد  وك��اف��ه  ال�����ش��ب��اب 
الكت�شاب اللياقة البدنية بالطريقة العلمية ال�شحيحة،خا�شة 
اجليل ال�شاعد مما ي�شهم يف عمل نقلة يف التعامل مع العمل 
تو�شل  ما  اآخ��ر  ملواكبة  بيدهم  وتاأخذ  امل�شتقبل  يف  الريا�شي 

اإليه العامل يف تدريبات اللياقة البدنية.
– اأ�شاد �شالح بن جذالن املزروعي رئي�س جمل�س  من جهته 
اإدارات نادي الظفرة التي  اإدارة نادي الظفرة بجهود خمتلف 
االأفكار  خ���الل خم��ت��ل��ف  م��ن  م�����ش��رت��ه  دع���م  ت�شهم يف  ظ��ل��ت 
احلديثة  الريا�شية   ال�شالة  افتتاح  ياأتي  ،حيث  اال�شتثمارية 
الظفرة على تنفيذ  نادي  اإدارة  انطالقا وحر�شاً من جمل�س 
اأو�شى  ،حني  الظفرة  مبنطقة  احلاكم  ممثل  �شمو  توجيهات 
�شموه باالهتمام بال�شباب وت�شجيعهم على ممار�شة الريا�شة 
بكل اأنواعها م�شيفاً اأن جمل�س اإدارة النادي ي�شعى اإىل ت�شخر 
كافة اإمكانياته خلدمة املجتمع املحلي باملنطقة ، حيث �شتقدم 
هذه ال�شالة التي تعتر االأحدث من نوعها واملجهزة باأف�شل 
دملا  جزيرة  مبدينة  ال�شباب  قطاع  لكل  خدماتها  االإمكانيات 
مع اأف�شلية خا�شة ومراعاة لبع�س فئات املجتمع، وقد تقرر 
منح الريا�شيني والراغبني ا�شرتاك جماين ملده �شهر ابتهاجا 

بافتتاح ذلك ال�شرح املميز .



    
اعتقال زوجني خلطفهم وقتلهم الع�سرات ثم اأكلهم ! 

اعتقلت ال�شلطات الرو�شية يف مقاطعة كرا�شنودار، رو�شياً وزوجته، 
بتهمة خطف، وقتل، واأكل، ما اليقل عن 30 �شخ�شاً على امتداد 

18 �شنة، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفو�شتي الرو�شية .
اعتقلت  الرو�شية،  املقاطعة  يف  االأم��ن  �شلطات  اأن  الوكالة  ونقلت 
الطران  يمُقيمان يف مدر�شة  وزوج��ت��ه،  رو���ش��ي��اً  امل��ا���ش��ي،  االأ���ش��ب��وع 
جثة  على  العثور  وب��ني  بينهما  ال��رب��ط  بعد  امل��دي��ن��ة،  يف  الرو�شية 

مقطعة االأو�شال، على قارعة الطريق.
اأن بقايا اجلثة، تعود  الوكالة  ال�شرطة وفق  وتبني بعد حتقيقات 
ل�شيدة ك��ان��ت م��ع ال��زوج��ني ال��رو���ش��ني ق��ب��ل ال��ع��ث��ور ع��ل��ى جثتها، 
تقطيع  تعمدا  ال��زوج��ني  اأن  امل��داه��م��ة،  بعد  التحقيقات  واأث��ب��ت��ت 

اجلثة، الأكلها الحقاً.
من  وق��ط��ع��اً  اأج����زاء  ال�شرطة  اكت�شفت  م�شكنهما  م��داه��م��ة  وب��ع��د 
اللحم، واأكدت التحاليل املعملية اأنها قطع حلم من جثث ب�شرية، 
اأطعمة  بقايا  ج��ان��ب  اإىل  خ��ا���ش��ة،  وق��واري��ر  اأواين،  يف  حمفوظة 

مطبوخة باللحم الب�شري.
لفائدة  الق�شية  املحلية عن  ال�شرطة  االكت�شاف تخلت  وبعد هذا 
دائرة اجلرائم الكرى والق�شايا الهامة، على امل�شتوى الفدرايل 

يف مو�شكو.
العلمية  والتحاليل  االإ���ش��اف��ي��ة  التحقيقات  اأن  ال��وك��ال��ة  واأوردت 
ثث  اأثبتت تورط الزوجني يف خطف، وقتل، وا�شتهالك قطع من جمُ

ال�شحايا يف االأطعمة التي كانا ي�شتهلكانها على امتداد �شنوات.

ل�س يغري على منزل 4 مرات 
ون�شر على موقع  كامرا مراقبة  التقطته  ت�شجيل م�شور  اأظهر 
يوتيوب االإلكرتوين، ل�شاً وهو يت�شلل اإىل اأحد املنازل عر نافذة 

احلمام ال�شغرة بينما كان اأ�شحاب املنزل يغطون يف نوم عميق. 
فبعد اأن جنح الل�س امللثم يف الت�شلل اإىل املنزل خل�شة، قام ب�شرقة 
اإليها،  مفاتيح �شيارة العائلة الفارهة، وبداأ بنقل االأ�شياء الثمينة 

حيث دخل املنزل عدة مرات و�شرق ما خف وزنه وغال ثمنه.
عر  املنزل  حميط  با�شتك�شاف  الل�س  قام  فقد  الفيديو  وبح�شب 
اأن يكت�شف  الباب اخللفي، قبل  اإ�شعال م�شباح يدوي وقام بتفقد 

باأن نافذة احلمام كانت مفتوحة. 
اأن  اإال  ال�شاعة،  زه��اء  ال�شرقة  عملية  ا�شتمرار  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
جميع اأفراد العائلة الذين كانوا يغطون يف نوم عميق يف الطابق 
املكان  مغادرة  من  متكن  ال��ذي  الل�س  بوجود  يح�شوا  مل  العلوي، 

ب�شيارة العائلة الثمينة.
ويف ال�شباح اكت�شف اأ�شحاب املنزل ال�شرقة بعد مراجعة ت�شجيالت 
مقطع  بن�شر  وقاموا  باحلادث،  ال�شرطة  واأبلغو  املراقبة،  كامرا 
الفيديو على االإنرتنت لتحذير جرانهم، وم�شاعدة ال�شرطة يف 

القب�س على امل�شتبه به.
يذكر باأن احلادثة وقعت يف ال�شاعات االأوىل من فجر يوم الثالثاء 

املا�شي يف منطقة بال�شال هيث مبدينة برمنغهام الريطانية. 
اأي  ال�شارق، واأهابت بكل من ميلك  ال�شرطة تبحث عن  وال زالت 
معلومات عن الل�س االإدالء بها على الفور، وفق ما ورد يف �شحيفة 

مرور الريطانية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تزوجت 7 مرات خلل 4 اأ�سهر
زيجات وهمية يف  ا عر  اأ�شخا�شً �شرقت  عاًما،   18 العمر  تبلغ من  فتاة،  القب�س على  باك�شتان،  ال�شرطة يف  األقت 

مدينة �شرجوداً باإقليم البنجاب.
وذكرت قناة جيو التليفزيونية الباك�شتانية اأن الفتاة قد تزوجت 7 مرات خالل 4 �شهور فقط، و�شرقت مقتنيات 

عالية القيمة من �شحاياها.
واأثرت الق�شية بعد اأن قدم اثنان من االأزواج ال�شحايا عقدي الزواج الإحدى املحاكم.

ووفًقا مل�شادر يف املحكمة، فاإن الفتاة وتدعى �شنا، اعتادت اأن تختفي بعد يوم اأو يومني من الزواج مع �شرقة متعلقات 
وجموهرات.

ومت ت�شجيل الق�شية لدى مركز ال�شرطة يف املنطقة احل�شرية �شد الفتاة، واأمرت املحكمة ب�شجنها.
ا اأنهما مزيفان. واقرتفت الفتاة جرائمها مب�شاعدة جمموعة من بينها �شقيق مزعوم واأب و ماأذون ات�شح اأي�شً

ومل يتم ت�شجيل اأي من عقود الزواج بال�شكل ال�شحيح.
وذكرت جيو اأن امل�شادر علمت باأن �شنا وجمموعتها كانوا يبحثون عن الرجال الراغبني يف الزواج ويخدعونهم.

وتطالب املجموعة عائلة العري�س مببلغ 200 األف روبية )1900 دوالر( اإىل 300 األف روبية ) 2845 دوالًرا( . 
وبعد عقد الزواج املزيف، ت�شرق �شنا لي�س فقط اأ�شرة الزوج، بل واالأقارب املقيمني لديها ك�شيوف.
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مكتبة ت�ستعيد كتابًا بعد 78 عامًا 
بعد حوايل ثمانية عقود من الزمن، ا�شتعادت مكتبة يف والية ما�شات�شو�شت�س 

االأمريكية كتاباً كان قد ا�شتعاره اأحد االأ�شخا�س ومل يعده اإىل املكتبة. 
على  لها  من�شور  يف  ريلنغر  اإمي���ي  ال��ع��ام��ة،  اأت��ل��ي��ب��ورو  مكتبة  اأم��ي��ن��ة  ق��ال��ت 
الفي�شبوك، باأن اأحد االأ�شخا�س ح�شر اإىل املكتبة ليعيد كتاب تي اإ�س اآرثر 

�شابة يف املنزل اإىل املكتبة يف بداية االأ�شبوع املا�شي. 
واأ�شافت: كان الكتاب قد خرج من املكتبة يف احلادي والع�شرين من نوفمر 
)ت�شرين االأول( من عام 1938. لقد عرث الرجل على الكتاب يف قبو ملنزل 
�شديقه، وعندما علم باأنه يعود ملكتبتنا، هرع ليعيده اإىل املكتبة بعد هذه 
الذي  للرجل  وامتنانها  �شعادتها  عن  ريلنغر  وع��رت   . الطويلة  ال�شنوات 
اأعاد الكتاب الذي و�شفته بالقيم اإىل املكتبة. واأ�شارت ريلنغر اإىل اأن غرامة 
التاأخر على الكتاب تبلغ 2800 دوالر اأمريكي، غر اأن املكتبة لن تطالب 
بهذه الغرامة وذلك ل�شعوبة تعقب ال�شخ�س الذي ا�شتعاره، بح�شب ما ورد 

يف موقع يو بي اآي االإلكرتوين. 

يبتكر طوبة ذكية ت�ستخدم كلعبة الليغو 
ابتكر املهند�س الفل�شطيني موؤيد الرمياوي، )31 عاماً( من بلدة بيت رميا 
ب�شكل  البناء  وا�شتخدامها يف  تركيبها  يتم  ذكية  اهلل طوبة  رام  غرب مدينة 
احل�شى  من  امل�شنوع  العادي  للطوب  بدياًل  لتكون  الليغو،  كلعبة  مت�شابك 
واالإ�شمنت وامل�شتخدم بكرثة يف فل�شطني. ودر�س الرمياوي الهند�شة املعمارية 
املاج�شتر من  يف بولتكنيك فل�شطني يف مدينة اخلليل، وح�شل على درجة 
جامعة برزيت ويعمل حما�شراً يف كلية الهند�شة، وت�شتخدم طوبته اجلديدة 
يف البناء دون احلاجة لالإ�شمنت فهي ت�شابك بع�شها البع�س كما يحدث يف 
لعبة الليجو، �شهلة الرتكيب وتوفر وقتاً وماال على النا�س.  وقال الرمياوي 
الطوبة  ومقايي�شها  موا�شفاتها  يف  ت�شبه  الطوبة  ه��ذه  اإن  ل�24  حديث  يف 
القائمة على تداخل  الت�شميم  اأنها تتميز يف طريقة  اإال  العادية،  االإ�شمنتية 
القطع ببع�شها كقطع الليغو عن طريق الت�شبيك اأو الت�شريك دون احلاجة 
لالإ�شمنت ففي زوايا الطوبة يوجد قطع خا�شة ت�شمح بتداخل الطوبة بالتي 
تليها بدقة وتوازن عايل لت�شكل خط م�شتقيم متوازن . واأ�شاف جاءت هذه 
الطوبة كحل جلميع امل�شاكل التي يعاين منها البناء العمراين يف فل�شطني 
من حيث الوقت واجلهد واحلاجة للمواد اخلام من قوى اإ�شمنتية ومتديدات، 
والتكاليف الباهظة املرتتبة عليها باالإ�شافة اىل تكلفة االأيدي العاملة، حيث 
يتيح ت�شميم هذه الطوبة اإمكانية تركيبها ب�شهولة من قبل اأي �شخ�س كما 
 . لك�شرها  احلاجة  دون  ال�شرورة  عند  اإزالتها  ت�شهل  بطريقة  م�شممة  اأنها 
واأ�شار الرمياوي، اإىل اأن هذه الطوبة جتهز بقوالب خا�شة بوا�شطة ماكينات 
ت�شتخدم ب�شكل خا�س ل�شناعة الطوب ف�شاًل عن اأنها تتكون اأي�شاً من واجهة 
على  مرتتبة  كانت  التي  التكاليف  توفر  يف  كبر  ب�شكل  �شاهم  ما  حجرية 

�شراء احلجر ال�شناعي اأو الطبيعي بعد االإ�شمنت يف ال�شابق .

عر�س اأثر نادر 
لـ »هرقل« 

قال م�شوؤولو متاحف اإنه مت افتتاح 
تابوت هرقل احلجري وهو قطعة 
للخارج،  تهريبها  مت  ن��ادرة،  اأثرية 
قبل حوايل 50 عاماً وعادت موؤخراً 
للعر�س  �شوي�شرا،  من  تركيا  اإىل 

للجمهور يف متحف اأنطاليا .
وق��ال��ت وك��ال��ة االأن��ا���ش��ول الرتكية 
االأثر  على  العثور  مت  اإن��ه  لالأنباء 
عمليات  خالل  القدمي،  الروماين 
ق��ان��ون��ي��ة يف مدينة  غ���ر  ت��ن��ق��ي��ب 
اأنطاليا  اإقليم  يف  القدمية،  ب��رج 
ج���ن���وب ال����ب����الد، وك�����ان ق���د جرى 
�شتينيات  اأواخ����ر  ل��ل��خ��ارج  تهريبه 

القرن املا�شي.
احلجري  ال���ت���اب���وت  اأن  وي��ع��ت��ق��د 
ي�شور  ال��ذي  ال��رخ��ام  امل�شنوع من 
�شل�شلة  وه��ي  ال�12  هرقل  اأع��م��ال 
اأعمال تتعلق بالتوبة كان يقوم بها 
هرقل، اأن��ه واح��د من 12 فقط يف 

العامل.
وك���ان مت م�����ش��ادرة ه��ذا االأث���ر من 
قبل م�شوؤويل جمارك �شوي�شريني 
اأنقرة  ط��ال��ب��ت  .2010ثم  ع���ام  يف 
العام  النائب  واأمر مكتب  بعودته. 
يف  تركيا  اإىل  ب��اإع��ادت��ه  جنيف،  يف 
التابوت  ن��ق��ل  ومت   .  2015 ع����ام 
امل�����ش��ن��وع م��ن ال���رخ���ام، ال���ذي يزن 
 14 اأنطاليا يف  اإىل  اأط��ن��ان،  ثالثة 
و�شعه  ومت  )اأي�����ل�����ول(،  ���ش��ب��ت��م��ر 
داخل �شندوقه يف متحف اأنطاليا، 
ح�����ش��ب االأن���ا����ش���ول. ومي��ث��ل عودة 
التي  لرتكيا،  رمزياً  اإجن���ازاً  االإث��ر 
ت��واج��ه م��ن��ذ ع���دة ���ش��ن��وات العديد 
ال�شرتداد  القانونية  امل��ع��ارك  م��ن 
التي  القدمية،  االآث��ار  ع�شرات من 

مت تهريبها للخارج.

يحول منزله اإىل مزرعة ماريغوانا 
األقت االإدارة العامة ملكافحة املخدرات الكويتية 
القب�س على مواطن اأقدم على حتويل منزله 
جمهزة  املخدرة،  املاريغوانا  لنبتة  مزرعة  اإىل 

باأحدث التقنيات الزراعية.
املواطن  اإن  الكويتية،  االأنباء  �شحيفة  وقالت 
من  ���ش��ت��ل��ة   1000 ح������وايل  م���ن���زل���ه  يف  زرع 

املاريغوانا بق�شد االجتار بها.
املواطن  ت��روي��ج  ح���ول  م��ع��ل��وم��ات  تلقي  وب��ع��د 
اإىل  االأم��ن اجلنائي  ق��وات  للمخدرات، عمدت 
لتلقي  ح��ول��ه،  ال��ت��ح��ري��ات  وتكثيف  م��راق��ب��ت��ه 

القب�س عليه بالقرب من م�شكنه.
وع����رثت ق����وات االأم����ن يف م��ن��زل��ه ع��ل��ى معمل 
جم��ه��ز ب��ال��ك��ام��ل ب���اأح���دث ال��ت��ق��ن��ي��ات، واآخ����ر 
يحتوي حمميتني جمهزتني مبعدات زراعية 
من  كبرة  كمية  حممية  ك��ل  وداخ���ل  حديثة، 
االأحجام  خم��ت��ل��ف��ة  ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة  ال���ق���وال���ب 
املاريغوانا  �شتالت  بداخلها  م��زروع  واالأ�شكال 
اإىل كمية كبرة من بذور  املخدرة، باالإ�شافة 

املاريغوانا، وميزان ح�شا�س.

طفلن ينقذان رجًل من النتحار   
متكن �شبيان �شجاعان يبلغان من العمر 12 عاماً فقط، 
من اإنقاذ �شاب حاول االنتحار، برمي نف�شه من فوق اأحد 
اأن رجاًل  اإخبارية،  اجل�شور يف بريطانيا. وذكرت تقارير 
نف�شه  برمي  االنتحار،  ح��اول  العمر،  من  الع�شرينات  يف 
الريطانية  بالعا�شمة  ك��رو���س  والتهام  ج�شر  ف��وق  م��ن 

لندن، لكن ال�شبيني منعاه من ذلك واأنقذا حياته.
�شاهدة  كانت  والتي  ع��ام��اً(،   47( �شتامرز  جوانا  وتقول 
يقول  وه��و  ال�شبيني،  اأح���د  �شمعت  اإن��ه��ا  احل��ادث��ة،  على 
اأرج���وك ال تفعل ذل��ك، ال  ال��ذي ح��اول االنتحار  للرجل 
باأنهما  ال�شابني  ج��وان��ا  وو�شفت   . العمر  مبقتبل  ت��زال 
بطلني، خا�شة واأن االأطفال يف عمرهما، ميكن اأن يكتفوا 
كبرة،  �شجاعة  اأظ��ه��را  لكنهما  ي��ح��دث،  م��ا  مب�����ش��اه��دة 
و�شارعا اإىل املخاطرة بحياتهما الإنقاذ الرجل الذي كان 

على و�شك االنتحار، بح�شب مق نقل وقع اإندي 100.
و�شارعت جوانا مل�شاعدة ال�شبيني، بعد اأن الحظت اأنهما 
الثقيل،  ال�����ش��اب  م��ع وزن  ال��ت��ع��ام��ل  ���ش��ع��وب��ة يف  ي��ج��دان 
واإبعاده عن اجل�شر ومن ثم  ومتكنوا جميعاً من �شحبه 

نقله اإىل امل�شت�شفى، قبل اأن ينفذ ما كان ينوي فعله.

زوجان يتحديان الإع�سار لإنقاذ 7 كلب 
اجتاح االإع�شار ماريا بقعة هادئة يف جزيرة بويرتوريكو 
�شاندرا  بني  التفريق  ي�شتطع  مل  لكنه  بالطمي  وك�شاها 

هارا�شيموفيت�س وحيواناتها االأليفة املحببة اإليها.
وذك����رت ���ش��ان��درا وزوج��ه��ا ج���اري روزاري�����و اأن��ه��م��ا ت�شبثا 
ال�شبعة  الإنقاذ كالبهما  املا�شي  االأ�شبوع  ل�شاعات  مبنزل 
من االإع�شار الذي حول منطقة �شكنهم يف بويرتوريكو 
�شاندرا، وهي من بولندا  اإىل حفرة من الطمي. وقالت 
وتبلغ من العمر 43 عاما، اإن املياه و�شلت اإىل االأعناق يف 
اأن  منزلها ببلدة ياوكو يف جنوب غرب بويرتوريكو بعد 
اجتاحه االإع�شار ماريا يوم االأربعاء فهرعت هي وجاري 

والكالب ال�شبعة اإىل �شطح منزل اأحد اجلران للفرار.
على  اأ�شخا�س  ع�شرة  بحياة  اأودت  التي  العا�شفة  وك�شت 
االأقل يف اجلزيرة االأمريكية ال�شارع الذي يقطنه جاري 
وزوجته بالطمي بعد في�شان نهر قريب. ودخل الطمي 
االأمر  اإن  االثنني  اأم�س  ل��روي��رتز  �شاندرا  وقالت  املنزل 
بدا وكاأنها نهاية العامل . و�شعيا لالإبقاء على احليوانات 
اأحد  ف��زع  تابعت يف  اإن��ه��ا  ���ش��ان��درا  ق��ال��ت  ب��ال��ق��رب منهما 
الكالب وهو يقفز اأربع مرات و�شط ال�شيول التي جرفت 
ال�شارع. وكان جاري يتحرك يف كل مرة ال�شتعادة الكلب.

ذلك  فعل  لقد  �شاأخ�شره...  اأنني  ظننت  �شاندرا  وقالت 
الأنه حمب كبر للحيوانات. قلت لنف�شي: انتهى االأمر. 

فقدت احليوانات وفقدت زوجي .

مزهرية قيمتها 700 يورو تباع بـ4 مليني
 430 م��ق��ّدراً مبا بني  ثمنها  ك��ان  بيعت مزهرية �شينية 
يورو و690، ب�شعر خم�شة ماليني فرنك �شوي�شري )4.3 

ماليني يورو( يف مزاد علني نّظمته دار جنيف ان�شر .
فران�س  لوكالة  امل��زاد  امل�شوؤول عن  في�شو  اأوليفييه  وق��ال 
بر�س اإنه ال�شعر الذي ر�شا عليه املزاد، ولكن يجب اإ�شافة 
ماليني   6.08 االإج��م��ايل  الثمن  ي�شبح  بحيث  العمولة 

فرنك )5.4 ماليني يورو( . املمثلة تري�سيا هيلفر خالل ح�سورها حفل فوك�س يف هوليوود، كاليفورنيا.   )ا ف ب(

اأرنب يحقق رقمًا 
قيا�سيًا يف كرة ال�سلة

اأظ�����ه�����ر اأرن���������ب م�����وه�����وب ق���درت���ه 
املده�شة على اإدخال اأكر عدد من 
دقيقة  خالل  ال�شلة  داخ��ل  الكرات 
واحدة، حمققاً بذلك رقماً قيا�شياً 

عاملياً جديداً. 
مو�شوعة  ب���ي���ن���ي  االأرن���������ب  دخ������ل 
بعدما  القيا�شية  لالأرقام  غيني�س 
حقق نتيجة مذهلة يف اإدخال اأكر 
عدد من الكرات ال�شغرة يف ال�شلة 

خالل دقيقة واحدة. 
ال�شيد  االأرن���������ب،  ����ش���اح���ب  وق������ال 
كاليفورنيا،  والي��ة  من  اآ�شور  �شاي 
اإىل  ال�����ش��ل��ة  ب��ك��رة  ن��ق��ل �شغفه  اإن����ه 
اأرن���ب���ه ال����ذي ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 5 
اأع���وام، بعدما الح��ظ االأرن���ب وهو 
منا�شبات،  ع���دة  يف  ب��ال��ك��رة  ي��ع��ب��ث 
الكرات  اإدخ��ال  على  بتدريبه  فبداأ 

ال�شغرة يف �شلة خا�شة. 
واأ����ش���اف اآ����ش���ور ب��اأن��ه واظ����ب على 
تدريب اأرنبه كل ليلة قبل اخللود 
اأ�شهر، حتى  للنوم على مدى عدة 

اأجاد هذه املهارة ب�شكل تام. 
مده�س  م�����ش��ور  ت�شجيل  واأظ���ه���ر 
ن���������ش����ر ع�����ل�����ى م������وق������ع ي����وت����ي����وب 
االإل����ك����رتوين، االأرن�����ب ب��ي��ن��ي وهو 
ي��ق��وم ب��اإدخ��ال ال��ك��رات واح���دة تلو 
اإجنازاً  حمققاً  ال�شلة  يف  االأخ���رى 
األيف  حيوان  حققه  واأن  ي�شبق  مل 
من قبل، بح�شب ما ورد يف موقع 

يو بي اآي االإلكرتوين. 

كيف تاأكل بطريقة �سحية يف �سالة الطعام باملول؟
على  االأ�شبوع  م��رة يف  الت�شوق  زي��ارة مركز  تتكرر 
�شاعات  مت�شية  وب��ع��د  اأك����رث،  ت��ك��ن  مل  اإن  االأق����ل، 
الطعام  �شالة  تكون  اأن  الطبيعي  من  الت�شوق  يف 
خيارات  من  الكثر  وتتوفر  ال��راح��ة.  حمطة  هي 
االأكالت �شريعة التح�شر الغنية بالنكهات يف هذه 
اإذن،  ك��رمي.  واالآي�����س  اإىل جانب احللوى  املطاعم 
واأنت متعب  تاأكل بطريقة �شحية  اأن  كيف ميكن 

وجائع واأمامك كل هذه النكهات وامل�شهّيات؟
من  الكثر  ال�شريعة  ال��وج��ب��ات  مطاعم  تعر�س 
اأو  ال�شندوي�س  الكومبو والتي جتمع بني  عرو�س 
ال�شحن الرئي�شي مع البطاط�س املقلية وم�شروب 
بال�شكر  غنية  توليفة  وه��ي  الع�شر،  اأو  ال�شودا 
والكربوهيدرات والدهون وامللح. لذا، احر�س على 
جتنب عرو�س الكومبو خا�شة اأنك لن توّفر فيها 
عليه هو  �شتح�شل  م��ا  ك��ل  ي�شتحق،  م��ا  امل���ال  م��ن 

مزيد من امل�شروب الغازي اأو قطعة من احللوى.
م بت�شكل �شحنك وال ت�شت�شلم لعرو�س الكومبو،  قمُ

واإليك اأف�شل اخليارات:

الغني  واي  ال�����ش��ب  و���ش��ن��دوي�����س  ال�������ش���اورم���ا   *
الحتوائه  ال�شحية  اخل��ي��ارات  م��ن  ب��اخل�����ش��روات 
ع��ل��ى اخل�������ش���روات وال��ط��ح��ي��ن��ة. ومي��ك��ن��ك طلب 

�شل�شة قليلة الدهون لل�شندوي�س.
االأطباق  اأف�����ش��ل  م���ن  وال��ب��اب��اغ��ن��وج  احل��م�����س   *

اجلانبية واأكرثها فائدة لل�شحة.
اأو ال�شلطة بداًل من البطاط�س  * اطلب ال�شوربة 
املقلية، واحر�س على اختيار �شل�شلة ال�شلطة من 

االأنواع قليلة الدهون.
اأو اخل�شروات  * يف حال توفر خيارات مثل االأرز 
الأنها  االأول���وي���ة،  لها  اج��ع��ل  البخار  على  املطهية 

اأف�شل طريقة طهي ل�شحتك.
والبيتزا  اجل��نب،  وبرغر  املقلي،  الدجاج  جتّنب   *

الغنية باالأجبان، واحللوى امل�شّنعة.
مثل  ال�شحي  اجل��ان��ب��ي  بالطبق  طعامك  اب���داأ   *

احلّم�س اأو الباباغنوج اأو ال�شلطة اأو ال�شورية.
* ال��روت��ني امل�����ش��وي، ���ش��واء ك��ان دج��اج��اً اأو حلماً 

بقرياً اأو �شمكاً هو االأف�شل.

�سيلينا غوميز حتتاج 
لزارعة كلية جديدة 

بعدما خ�شعت النجمة �شيلينا غوميزلعملية زرع كلية قدمتها لها �شديقتها 
اإىل  �شتحتاج  اإنها  قولهم  اأطبائها  عن  زي  اإم  تي  موقع  نقل  راي�شا،  فران�شيا 

عملية ثانية بعد مرور 15 عاماً.
وكتبت �شيلينا عن املو�شوع وقالت: اكت�شفت اأنني اأحتاج اإىل عملية زرع كلية 
ما  قريباً  الأت�شاطر معكم  اأت�شوق  واأ�شافت:   ، الذئبة  اإ�شابتي مبر�س  ب�شبب 

اخترته خالل االأ�شهر االأخرة .
اأحد  على  اخلا�س  ح�شابها  عر  ن�شرت  قد  كانت  غوميز،  النجمة  اأن  ويمُذكر 
ال�شرير يف  على  فيها مم���ددة  ظ��ه��رت  ���ش��ورة  االج��ت��م��اع��ي،  التوا�شل  م��واق��ع 

امل�شت�شفى، وبقربها �شديقتها التي اأعلنت اأنها ترعت لها بكلية.


