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جمل�س الوزراء يعتمد قرارين ب�ساأن ر�سوم اخلدمات 
والغرامـات االإداريــة للهيئــة االحتاديـة لل�سرائب

•• دبي -وام: 

ب�ش�أن   2017 ل�شنة   39 رقم  ق��رار  ال��وزراء م�شروع  اعتمد جمل�س 
والقرار  لل�شرائب  االحت�دية  الهيئة  تقدمه�  التي  اخلدم�ت  ر�شوم 
ُتفر�س على  التي  االإداري��ة  الغرام�ت  ب�ش�أن   2017 ل�شنة   40 رقم 

خم�لفة القوانني ال�شريبية يف الدولة.
واأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم ن�ئب ح�كم دبي وزير 
اأهمية  على  لل�شرائب  االحت�دية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل�لية 
الهيئة  ع��اق��ة  يف  ال�شف�فية  م�شتوى  ت��ع��زز  ك��ون��ه���  ال���ق���رارات  ه���ذه 
االحت�دية مع املتع�ملني ، وت�شكل ح�فزاً ل�شم�ن االمتث�ل وااللتزام 
الت�م من جميع اأ�شح�ب امل�شلحة واالأطراف املعنية لامتث�ل والتقيد 

ب�الأنظمة واالإجراءات ال�شريبية.              )التف��شيل �س3(

زايد للإ�سكان يعتمد اأ�سماء 602 من م�ستحقي 
الدعــم ال�ســكني بقيمــة 383 مليون درهـــم

•• دبي -وام: 

اعتمد جمل�س اإدارة برن�مج ال�شيخ زايد لاإ�شك�ن خال اجتم�عه بدبي 
ام�س اأ�شم�ء 602 مواطن من م�شتحقي قرارات الدعم ال�شكني بقيمة 
الع�ملي  اليوم  مع  ب�لتزامن  وذل��ك  دره��م  مليون   383 بلغت  اإجم�لية 
ل�ش�حب  ال�ش�مية  للتوجيه�ت  تنفيذا  االعتم�د  ه��ذا  ي���أت��ي  لاإ�شك�ن. 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه 
الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب 
رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل ومت�بعة �شمو ال�شيخ من�شور 

بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئ��شة.
)التف��شيل �س2(

��ستقبل وفد� من �سركة ق�سر �لإمار�ت.. وجو�هر �لكميتي و�أ�ساد ب�سجاعتها وموقفها �لبطويل يف �إنقاذ حياة �سائق

حممد بن زايد يبحث مع اجلعفري العلقات 
الثنائيـة وجهـود جتـاوز االأزمـات يف املنطقـة 

الهلل االأحمر: توزيع م�ساعدات غذائية 
على االأ�ســــر مبديريــة الطلح يف �ســبوة

•• �شبوة-وام:

يف  واالإغ�ثية  االإن�ش�نية  جهوده�  االإم���رات��ي  االأحمر  الهال  هيئة  توا�شل 
الغذائية لاأ�شر يف  امل�ش�عدات  املزيد من  بتقدمي  اليمنية  �شبوة  حم�فظة 
املديري�ت واملن�طق والقرى الن�ئية وذلك يف اإط�ر الدعم الذي تقدمه دولة 

االإم�رات مل�ش�عدة االأ�شق�ء يف اليمن.
ووزعت الهيئة اأم�س االول األفني و 200 �شلة اإغ�ثية ت�شم املواد الغذائية 
يف  ال�شرقية  امل��دي��ري���ت  اإح���دى   - الطلح  م��دي��ري��ة  اأه����يل  على  االأ�ش��شية 
للتخفيف  اإقت�ش�دية �شعبة - وذلك  اأو�ش�ع�  والتي تع�ين  �شبوة  حم�فظة 
من مع�ن�تهم وحت�شني ظروفهم املعي�شية واالإقت�ش�دية. وق�ل حممد �شيف 
اإن  املن��شبة  املهريي رئي�س فريق الهال االأحمر االإم�راتي يف �شبوة بهذه 
توزيع ال�شال الغذائية على اأه�يل مديرية الطلح ي�أتي ا�شتمرارا لربن�مج 
احلمات  من  �شل�شلة  �شمن  الهيئة  به  تقوم  ال��ذي  االإن�ش�نية  امل�ش�عدات 
اأولوي�ته�  راأ����س  وعلى  �شبوة  مديري�ت  عموم  يف  تنفذه�  التي  االإن�ش�نية 

املن�طق الن�ئية واملكتظة ب�الأمل والوجع االإن�ش�ين.      )التف��شيل �س9(

فوز ثلثة علماء اأمريكيني 
بجائزة نوبل للطب لعام 2017 

•• �شتوكهومل-رويرتز:

وم�يكل  هول  جيفري  العلم�ء  فوز  االثنني  ام�س  نوبل  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
رو���ش��ب������س وم���ي��ك��ل ي����جن ب��ج���ئ��زة ن��وب��ل ل��ل��ط��ب ل��ع���م 2017 بف�شل 

اكت�ش�ف�تهم الآلي�ت جزيئية تتحكم يف ال�ش�عة البيولوجية لاإن�ش�ن.
تف�شر  ب��ي���ن  يف  ال�����ش��وي��دي  ك���رول��ي��ن�����ش��ك���  مبعهد  ن��وب��ل  جمعية  وق���ل��ت 
البيولوجي  اإيق�عهم  والنب�ت واحليوان  الب�شر  يوائم  اكت�ش�ف�تهم كيف 

حتى يتم��شى مع دوران االأر�س.
مليون   1.1( ���ش��وي��دي��ة  ك��رون��ة  م��اي��ني  ت�شعة  اجل���ئ��زة  قيمة  وت��ب��ل��غ 

•• ابوظبي-وام:

عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  ا�شتقبل 
�شموه  جمل�س  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي 
بق�شر البحر مع�يل اإبراهيم اجلعفري وزير خ�رجية جمهورية العراق 
ح�لي� لرتوؤ�س  الباد  ي��زور  ال��ذي  امل��راف��ق  الر�شمي  وال��وف��د  ال�شقيقة 

اجتم�ع اللجنة العراق�ية-االإم�راتية امل�شرتكة يف دورته� الت��شعة.
من جهة اخرى ا�شتقبل �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن 
البحر  امل�شلحة بق�شر  الق�ئد االأعلى للقوات  اأبوظبي ن�ئب  ويل عهد 
عمل  من  به  ق�مت  مل�  تقديراً  الكميتي  �شيف  جواهر  املواطنة  ام�س- 
حي�ة  الإنق�ذ  ال�شريع  وتدخله�  والبطويل  ال�شج�ع  وموقفه�  اإن�ش�ين 

�ش�ئق اآ�شيوي.                                            )التف��شيل �س2(
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لدى و�سوله �ىل �لقطاع لإجناز �مل�ساحلة 

رئي�س الوزراء الفل�سطيني يعلن بدء ممار�سة احلكومة مهامها يف غزة
•• غزة -اأ ف ب:

اأعلن رئي�س رئي�س الوزراء الفل�شطيني رامي احلمداهلل 
بعد و�شوله االثنني اىل قط�ع غزة، ان )احلكومة بداأت 
اإر�ش�ء  اىل  �شي�شعى  ح��ي��ث  غ���زة(  يف  مه�مه�  مب��م���ر���ش��ة 
القط�ع  على  ت�شيطر  التي  حم��س  حركة  مع  امل�ش�حلة 
وهي  وزراء حكومته،  اهلل  ويرافق احلمد   .2007 منذ 
مقرا،  اهلل  رام  من  تتخذ  التي  للحكومة  االوىل  الزي�رة 

اىل قط�ع غزة منذ ع�م 2015.
ا�شتقب�ال ر�شمي� و�شعبي�  الذي لقي  ال��وزراء  وق�ل رئي�س 
ح��شدا عند معرب بيت ح�نون )ايريز(، يف موؤمتر �شح�يف 
عقده فور و�شوله: احلكومة بداأت مبم�ر�شة مه�مه� يف 

اىل غزة من جديد  نعود  وت�بع:  اليوم.  ابتداء من  غزة 
النه�ء االنق�ش�م وحتقيق الوحدة. نحن االن ام�م �شل�شلة 
ال�شك�ن،  خطوات وبرامج عمل من �ش�نه� التخفيف عن 

اأولوي�تن� التخفيف من مع�ن�ة اهل غزة.
كوادر  م��ن  ال��ع�����ش��رات  ال��ك��ب��ري  ال��وف��د  ا�شتقب�ل  وك����ن يف 
وحواىل  حم��س  حركة  م�شوؤويل  م��ن  وع��دد  فتح  حركة 
الفي فل�شطيني جتمعوا ام�م البوابة اخل�رجية للمعرب، 

بح�شب مرا�شل لوك�لة فران�س بر�س.
وق�ل احلمد اهلل ان جن�ح عمل احلكومة �شيكون مرهون� 
وا�شع  ت�أثري  واإح���داث  االأر����س،  على  التنفيذية  بقدرته� 
ي��زال طويا  ن��درك ان الطريق ال  امل��واط��ن. وق���ل  على 

و�ش�ق�، لكن �شعبن� ق�در على النهو�س من جديد.

مواقــيت ال�صالة

�لإمار�ت تدين حادث �إطالق �لنار �لإرهابي يف مدينة ل�س فيغا�س �لأمريكية

مقتل الع�سرات واإ�سابة املئات يف ال�س فيجا�س باطلق نار نفذه امريكي

القوات العراقية ت�سن 
هجوما لتحرير بقية احلويجة

•• بغداد-اأ ف ب:

�شنت القوات العراقية هجوم� وا�شع� االثنني ال�شتع�دة بلدة الر�ش�د الواقعة 
داع�س  لتنظيم  االخ��ري  املعقل  احلويجة  �شرق  جنوب  كلم   30 بعد  على 

االره�بي يف �شم�ل الباد.
وق�ل الفريق الركن عبد االمري ر�شيد ي�ر اهلل يف بي�ن على بركة اهلل �شرعت 
قوات جه�ز مك�فحة االره�ب وقطع�ت احل�شد ال�شعبي بتنفيذ عملية وا�شعة 
ال�شفحة  �شمن  به�  املحيطة  وامل��ن���ط��ق  وال��ق��رى  ال��ر���ش���د  ن�حية  لتحرير 

الث�نية من املرحلة الث�نية لعملي�ت حترير احلويجة والتف��شيل.
وا�شتع�دت القوات العراقية منذ انطاق عملي�ت ا�شتع�دة احلويجة ، ثاث 
بلدات وهي العب��شي والزاب وال�ش�حل االي�شر لل�شرق�ط واكرث من مئتي 
قرية. واعلنت قوات احل�شد ال�شعبي حترير خم�س قرى منذ حتيط جنوب 

الر�ش�د منذ انطاق العملية فجر ام�س.
واأ�شرم تنظيم داع�س النريان يف عدد من اب�ر النفط احلويجة لوقف تقدم 

القوات احلكومية.
عن  كلم   230 بعد  على  تقع  التي  احلويجة  على  االره���ب��ي��ون  وا�شتوىل 
املو�شل، ث�ين  2014 تزامن� مع �شيطرته على  بغداد، يف حزيران يونيو 
مدن العراق التي ا�شتع�دته� القوات العراقية بدعم من طريان التح�لف 

الدويل بقي�دة الوالي�ت املتحدة يف متوز يوليو امل��شي.

ـــام  نــــواز �ــســريــف ميــثــل اأم
الف�ساد  ملــكــافــحــة  حمــكــمــة 

•• ا�شالم اباد-اأ ف ب:

الب�ك�شت�ين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  م��ث��ل 
ال�ش�بق نواز �شريف جمددا االثنني 
فيم�  الف�ش�د  ملك�فحة  اأم���م حمكمة 
يدان  ق��د  اأن��ه  اإىل  م�شوؤولون  اأ���ش���ر 
قد  م���  ب���ل��ف�����ش���د يف جل�شة الح��ق��ة 

يف�شي اإىل �شجنه.
وح���ل���ق���ت ط�����ئ����رة م���روح���ي���ة فوق 
وهتف  اأب��������د  اإ�����ش����ام  يف  امل��ح��ك��م��ة 
م�����ن خلف  ب���������ش����ع�����رات  م������وؤي������دوه 
ف��ي��م��� و�شل  االأم����ن����ي����ة  احل����واج����ز 
�شريف يف موكب م�شحوب� بعن��شر 

من �شرطة النخبة.
االإع����ام والعديد  و���ش���ئ��ل  وم��ن��ع��ت 
من املح�مني وامل�شوؤولني مبن فيهم 
من  اإق��ب���ل  اإح�ش�ن  الداخلية  وزي��ر 
قوات  �شكلت  حيث  املحكمة  دخ��ول 
دخول  م��ع  ب�شرية  �شل�شلة  االأم����ن 

رئي�س الوزراء ال�ش�بق الق�عة.

قتلى يف هجوم انتحاري مزدوج 
بدم�سق  لل�سرطة  مركز  على 

•• بريوت-رويرتز:

ق�ل اللواء حممد اإبراهيم ال�شع�ر 
اإن  ال���������ش����وري  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�������ر 
انتح�ريني ه�جم� مركزا لل�شرطة 
يف دم�شق ام�س مم� اأ�شفر عن مقتل 
عدد من املدنيني ورج�ل ال�شرطة 
يف اأول هجوم من نوعه ب�لع��شمة 

ال�شورية منذ يوليو متوز.
التلفزيونية  املي�دين  قن�ة  وذك��رت 
اأن اأربعة مت�شددين نفذوا الهجوم 
مم���� اأ���ش��ف��ر ع���ن م��ق��ت��ل اأك����رث من 
اأ���ش��خ������س. وق����ل���ت وك�لة  ع�����ش��رة 
�شخ�ش�   15 اإن  الرو�شية  االإع��ام 
ق��ت��ل��وا. وق�����ل وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة يف 
ال�شرطة  م��رك��ز  م���ن  ت�����ش��ري��ح���ت 
ن��ق��ل��ه��� ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ر���ش��م��ي اإن 
الواقع  املركز  ه�جموا  مت�شددين 
اأي�ش� مع  وا�شتبكوا  امليدان  يف حي 

رج�ل �شرطة.

•• اأبوظبي-عوا�شم-وام-وكاالت: 

اأدانت دولة االإم�رات ب�شدة احل�دث 
االإره�بي الذي وقع يف مدينة ال�س 
واأدى اىل  ام�س  االأمريكية  فيغ��س 
�شقوط عدد من القتلى واجلرحى 

من االأبري�ء.
والتع�ون  اخل�رجية  وزارة  واأك���دت 
دولة  اإ�شتنك�ر  له�  بي�ن  يف  ال��دويل 
االإره�بي  العمل  واإدانته�  االإم���رات 
الث�بت  ال��دول��ة  م��وق��ف  م��وؤك��دة   ..
العنف  اأ���ش��ك���ل  ملختلف  وال��راف�����س 
واالإره��������ب. واأع���رب���ت ال�����وزارة عن 
العديد  ل�شقوط  ال�����ش��دي��د  ا�شفه� 
من ال�شح�ي� نتيجة هذا االإعتداء 
االإره�����ب����ي االآث������م. واأك������دت وقوف 
احلكومة  مع  وت�ش�منه�  االإم���رات 
العنف  م���واج���ه���ة  يف  االأم���ري���ك���ي���ة 
تك�تف  اىل  داع���ي���ة  وال����ت����ط����رف.. 
مواجهة  يف  ال���������دويل  امل���ج���ت���م���ع 
واجتث�ثه�  اخل��ط��رية  االآف����ة  ه���ذه 
م���ن ج����ذوره����� وال���ت���ي ت���ه���دد اأم���ن 
اأعربت  كم�  الع�مل.  دول  وا�شتقرار 
االإم�رات  دول��ة  تع�زي  ال���وزارة عن 
واحلكومة  ل��ل�����ش��ع��ب  وم��وا���ش���ت��ه��� 
جراء  ال�شح�ي�  وذوي  االمريكية 
متمنية  ال���ن���ك���راء  اجل���رمي���ة  ه����ذه 

ال�شف�ء الع�جل للم�ش�بني.
 50 اإن  اأك��دت  قد  ال�شرطة  وك�نت 
واأ�شيب  قتلوا  االأق��ل  على  �شخ�ش� 
حفل  اأث������ن�������ء   400 م�����ن  اأك��������رث 

مل��و���ش��ي��ق��ى ال��ري��ف يف م��دي��ن��ة ال�س 
عندم�  ام�����س  االأم��ري��ك��ي��ة  فيج��س 
ب�لر�ش��س  اجلمهور  م�شلح  اأمطر 
لعدة  ف��ن��دق  32 يف  ال��ط���ب��ق  م���ن 
ب�إطاق  ي��ن��ت��ح��ر  اأن  ق��ب��ل  دق����ئ���ق 
م�شوؤوالن  وق���ل  نف�شه.  على  الن�ر 
اأمريكي�ن كبريان اإنه ال توجد اأدلة 
ح�لي� على اأن مطلق الن�ر مرتبط 

ب�أي جم�عة دولية مت�شددة.
الرئي�س  اإن  االأب��ي�����س  البيت  وق���ل 

القتلى  ع���دد  اأن  ال�����ش��رط��ة  واأك����دت 
الهجوم  العدد  ه��ذا  ويجعل  اأويل. 
اأكرث اإطاق ن�ر جم�عي دموية يف 
متخطي�  املتحدة  ال��والي���ت  ت���ري��خ 
يف  ليلي  ملهى  يف  مذبحة  ح�شيلة 
اأورالن����دو ال��ع���م امل������ش��ي قتل فيه� 

49 �شخ�ش�.
وك���ن هن�ك ح�شد موؤلف من نحو 
22 األف �شخ�س عندم� فتح امل�شلح 
امل���وق���ع يف  ال���ن����ر وف���ر االآالف م���ن 

دون�لد ترامب اأحيط علم� ب�إطاق 
الن�ر واإنه قدم تع�زيه يف ال�شح�ي�. 
على  ت���غ���ري���دة  ت����رام����ب يف  وق�������ل 
وتع�طفي  احل����رة  “تع�زي  ت��وي��رت 
اإطاق  يف  واأ���ش��ره��م  ال�شح�ي�  م��ع 
فيج��س”.  ال����س  يف  امل�����روع  ال���ن����ر 
اإن  �ش�ندرز  �ش�رة  املتحدثة  وق�لت 
عن  امل��وق��ف  يت�بع  االأب��ي�����س  البيت 
كثب واأبدى الدعم الك�مل للوالية 

وامل�شوؤولني املحليني.

اأ�شقط  االأح����ي�����ن  ب��ع�����س  ويف  ف����زع 
الفرار فيم�  اأثن�ء  البع�س  بع�شهم 
لتحديد  ال�����ش��رط��ة  اأف�������راد  ����ش����رع 
اأفراد  وج���ب  وقتله.  امل�شلح  موقع 
امل�شدومني،  احل��ف��ل  ج��م��ه��ور  م��ن 
وبع�شهم ماب�شه ملطخة ب�لدم�ء، 

ال�شوارع يف ذهول بعد الهجوم.
اأحد  امل�����ش��ل��ح  اأن  ال�����ش��رط��ة  وذك����رت 
�شتيفن  وي���دع���ى  امل��ن��ط��ق��ة  ���ش��ك���ن 

ب�دوك )64 ع�م�(.

ح�شود من جمهور احلفل يف ح�لة فزع بينم� يتوا�شل دوي اإطاق الن�ر يف انح�ء املنطقة ب�لقرب من امللهى الليلي با�س فيج��س  )ا ف ب(

ا�شتقب�ل ر�شمي و �شعبي ح�فل لرئي�س الوزراء الفل�شطيني لدى و�شوله اىل غزة   )رويرتز(

حممد بن زايد خال ا�شتقب�له وزير اخل�رجية العراقي  )وام(
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لتز�ل �لأزمة تبحث عن جو�ب:
ماريانو ي�سقط يف �سندوق االقرتاع الكاتالوين!

•• الفجر - خرية ال�شيباين

بنينّ ا�شتفت�ء ك�ت�لوني� الدامي، اأن العنف على مرمى حجر، وان اأحام اال�شتقال حني تنتقل 
اىل ال�شوارع ميكن اأن تتحول اإىل حرب اأهلية كم� حدث يف امل��شي... 

� ورئي�س احلكومة م�ري�نو راخوي القى بنف�شه فيه... ان املب�راة التي  هذا اال�شتفت�ء ك�ن جبنّ
هل يعلن زعيم املع�ر�شة اال�شتقال من ج�نب واحد؟اأ�شر كل طرف على ك�شبه� انتهت بهزمية للجميع.                 )التف��شيل �س15(
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اأخبـار الإمـارات
حمكمة اأمن الدولة ترف�س �ستة طعون وتثبت اأحكاما �سابقة

•• اأبوظبي-وام:

االحت�دية  ب�ملحكمة  الدولة  اأم��ن  حمكمة  رف�شت 
حممد  الق��شي  برئ��شة  ام�س  جل�شته�  يف  العلي� 
�شتة  من  مرفوعة  طعون  �شتة  الطنيجي  اجل��راح 
تتعلق  �ش�بقة  ق�ش�ي�  يف  خمتلفة  ب�أحك�م  مدانني 
ب����أم���ن ال���دول���ة ك���ن��ت ق���د ع��ر���ش��ت اأم������م حمكمة 
اأحك�م  فيه�  و�شدرت  االحت�دية  اأبوظبي  ا�شتئن�ف 
خم��ت��ل��ف��ة. وب���ه���ذا ال��رف�����س ت��ك��ون ت��ل��ك االحك�م 
نه�ئية  االحت�دية  اأبوظبي  ا�شتئن�ف  من  ال�ش�درة 

غري ق�بلة للطعن.
)�س.م.  م��ن  امل��ق��دم  الطعن  املحكمة  رف�شت  فقد 

اأ.م” اإيراين اجلن�شية وثبتت عليه احلكم ال�ش�بق 
ال�ش�در من اأ�شتئن�ف اأبوظبي االحت�دية ب�ل�شجن 
الق�ش�ئية  ب�مل�ش�ريف  وال��زام��ه  �شنوات   10 مل��دة 
بعد  وذل��ك  تنفيذ احلكم  بعد  الباد  واالبع�د عن 
اأدان���ت���ه ب���ل��ت��خ���ب��ر م��ع اي����ران وا���ش��ت��رياد مولدات 
النووي  امل�����ش��روع  يف  ت�شتعمل  واأج���ه���زة  ك��ه��رب���ء 
االيراين من بريط�ني� وحم�ولة اإع�دة ت�شديره� 
اإي��ران عن طريق دولة ث�لثة ب�شورة خم�لفة  اىل 

للق�نون .
“م.�س.ع.ن(  من  املقدم  الطعن  املحكمة  ورف�شت 
ال�ش�در  احل��ك��م  عليه  وث��ب��ت��ت  اجلن�شية  اإم����رات���ي 
ملدة  ب�ل�شجن  االحت���دي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ا�شتئن�ف  م��ن 

االت�ش�ل  اج��ه��زة  جميع  وم�����ش���درة  �شنوات   10
وال��ك��م��ب��ي��وت��ر وال���ه���وات���ف ال��ن��ق���ل��ة امل�����ش��ب��وط��ة يف 
وذلك  الق�ش�ئية  ب�مل�ش�ريف  واإل���زام���ه  الق�شية 
االره�بي  داع�����س  لتنظيم  ب�الن�شم�م  اإدان��ت��ه  بعد 
التوا�شل  �شبك�ت  على  م��واق��ع  وان�����ش���ء  ���ش��وري���  يف 
االره�بية  اجلم�ع�ت  الفك�ر  للرتويج  االجتم�عي 
ال��ي��ه��� واال�ش�ءة  ال�����ش��ب���ب ع��ل��ى االن�����ش��م���م  وح���ث 

للدولة ورموزه� عرب تلك املواقع.
امل��ح��ك��م��ة الطعن  رف�����ش��ت  ال��ث���ل��ث��ة  ال��ق�����ش��ي��ة  ويف 
ك�نت  خليجية  جن�شية  يحمان  اثنني  من  املقدم 
حكمت  ق��د  االحت���دي��ة  ابوظبي  ا�شتئن�ف  حمكمة 
كل  وت��غ��رمي  �شنوات  ث��اث  مل��دة  ب�ل�شجن  عليهم� 

منهم� مبلغ 500 األف درهم واالبع�د عن الباد 
كليب  ببث  ادانتهم�  بعد  انق�ش�ء مدة احلكم  بعد 
عب�رات ط�ئفية  فيه  ين�شران  وات�ش�آب  فيديو عرب 
ت�شتخدمه�  ال��ك��راه��ي��ه  ع��ل��ى  حت��ر���س  و����ش���ع����رات 
وامليلي�شي�ت  ال��ع��راق��ي  ال�شعبي  احل�شد  جم�ع�ت 
املحكمة  وثبتت  ال��ع��راق..  يف  االره�بية  االيرانية 

احلكم ال�ش�در بحقهم� �ش�بق�.
امل��ح��ك��م��ة الطعن  ال��راب��ع��ة رف�����ش��ت  ال��ق�����ش��ي��ة  ويف 
ك�نت  اجلن�شية  “اأ.�س.ع.ع” ���ش��وداين  م��ن  امل��ق��دم 
حكمت  ق��د  االحت���دي��ة  ابوظبي  ا�شتئن�ف  حمكمة 
عليه ب�ل�شجن ملدة �شنتني واالبع�د عن الدولة بعد 
انق�ش�ء مدة احلكم والزامه ب�مل�ش�ريف الق�ش�ئية 

وذلك بعد ادانته ب�الن�شم�م للتتظيم�ت االره�بية 
يف ���ش��وري��� وال���ع���راق وان�����ش���ء م��واق��ع ع��ل��ى �شبك�ت 
التوا�شل االجتم�عي ب�لدولة للرتويج الفك�ر تلك 
اليه� واال�ش�ءة  التنظيم�ت واحلث على االن�شم�م 
ل�شي��شة دولة االم�رات واململكة العربية ال�شعودية 
لعاق�ت  ت�شيء  فيديو  وكليب�ت  م��ق���الت  بن�شره 

الدولة بدولة �شقيقة.
الطعن  املحكمة  رف�شت  اخل�م�شة  الق�شية  ويف 
املقدم من ف.اأ.ع.م اإم�راتي اجلن�شية ك�نت حمكمة 
ا���ش��ت��ئ��ن���ف اب��وظ��ب��ي االحت����دي���ة ق��د ح��ك��م��ت عليه 
االجهزة  وم�����ش���درة  �شنوات  خم�س  مل��دة  ب�ل�شجن 
ب�مل�ش�ريف  وال����زام����ه  اجل���رمي���ة  يف  امل�����ش��ب��وط��ة 

للتنظيم  ب�الن�شم�م  ادانته  بعد  وذل��ك  الق�ش�ئية 
ال�شري املحظور الت�بع جلم�عة االخوان امل�شلمني 
االإره�بية وامل�ش�ركة يف من�ه�شة املب�دئ التي يقوم 
ال��ب��اد واال���ش��ت��ي��اء على  ن��ظ���م احل��ك��م يف  عليه� 

ال�شلطة.
الطعن  املحكمة  رف�شت  ال�ش�د�شة  الق�شية  ويف 
ك�نت  اجلن�شية  اإم����رات���ي  “ع.اأ.اأ.ي”  م��ن  امل��ق��دم 
حكمت  ق��د  االحت���دي��ة  ابوظبي  ا�شتئن�ف  حمكمة 
���ش��ن��وات وم�ش�درة  خ��م�����س  مل����دة  ب���ل�����ش��ج��ن  ع��ل��ي��ه 
االج�����ه�����زة امل�������ش���ب���وط���ة يف اجل����رمي����ة وال����زام����ه 
ب�مل�ش�ريف الق�ش�ئية وذلك بعد ادانته ب�الن�شم�م 

لتنظيم داع�س االره�بي يف �شوري�.

�سيف بن زايد ينقل حتيات القيادة خلادم احلرمني ال�سريفني

 زايد للإ�سكان يعتمد اأ�سماء 602 من م�ستحقي الدعم ال�سكني بقيمة 383 مليون درهم

•• جدة-وام:

ا�شتقبل خ�دم احلرمني ال�شريفني 
امللك �شلم�ن بن عبدالعزيز اآل �شعود 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك 
يف  ال�شام  بق�شر  مكتبه  يف  ام�س 
جدة الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية الذي يقوم 

بزي�رة ر�شمية للمملكة.

للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق����ئ���د  ن�����ئ����ب 
رئي�س  ن�ئب  �شمو  وك���ن   . امل�شلحة 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
ق��د و���ش��ل ج��دة اأم�����س االول حيث 
التقى �ش�حب ال�شمو امللكي االأمري 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ���ش��ع��ود ب���ن ن�يف 
الداخلية  وزي�����ر  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 
ال�شعودي يف جدة وتب�حث� يف ق�ش�ي� 

تتعلق بتعزيز التع�ون االأمني.
ل�شموه  امل�����راف�����ق  ال�����وف�����د  ي�������ش���م 

�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  ونقل   
بن زايد اآل نهي�ن خل�دم احلرمني 
ال�شمو  �ش�حب  حتي�ت  ال�شريفني 
نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ش�حب 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم 
جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  و�ش�حب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي��د 

النعيمي  ���ش��ي��ف  ع��ب��داهلل  ..ال���ل���واء 
واللواء  االم���ن  ج��ه���ز  رئي�س  ن���ئ��ب 
اخلييلي  ح�������رب  خ��ل��ي��ف��ة  ال����رك����ن 
اجلن�شية  ل�شوؤون  امل�ش�عد  الوكيل 
الداخلية  بوزارة  واملن�فذ  واالإق�مة 
ب���الإن���ب��ة وال���ل���واء ال��دك��ت��ور اأحمد 
وزارة  ع���م  مفت�س  الري�شي  ن��شر 
حميد  حممد  والعميد  الداخلية 
ب��ن دمل���وج ال��ظ���ه��ري االأم���ني الع�م 
مل��ك��ت��ب ���ش��م��و ن���ئ��ب رئ��ي�����س جمل�س 

ب�الإن�بة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ال�����وزراء 
وال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور را���ش��د اخل�شر 
رئ����ي���������س امل���ج���ل�������س ال�����ق������ن�����وين يف 
�شاح  ال��دك��ت��ور  والعميد  ال����وزارة 
ال���غ���ول م���دي���ر م���رك���ز دع����م اتخ�ذ 
عزيز  والعميد  ال����وزارة  يف  ال��ق��رار 
املن�فذ  ع���م  مدير  الع�مري  حمود 
والعميد  ال��������وزارة  يف  وامل�����ط������رات 
جمعة اأحمد ه�مل القبي�شي وعددا 

من �شب�ط الوزارة.

•• دبي -وام: 

برن�مج  اإدارة  جم��ل�����س  اع���ت���م���د 
ال�����ش��ي��خ زاي������د ل���اإ����ش���ك����ن خال 
اجتم�عه بدبي ام�س اأ�شم�ء 602 
م���واط���ن م���ن م�����ش��ت��ح��ق��ي ق����رارات 
اإجم�لية  بقيمة  ال�شكني  ال��دع��م 
وذلك  دره���م  مليون   383 بلغت 
الع�ملي  ال�����ي�����وم  م�����ع  ب�����ل����ت����زام����ن 

لاإ�شك�ن.
تنفيذا  االع����ت����م�����د  ه������ذا  ي������أت�����ي 
ل�ش�حب  ال�����ش���م��ي��ة  ل��ل��ت��وج��ي��ه���ت 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي���ن  اآل 
ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  واأخيه  اهلل 
ن�ئب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال����������وزراء ح����ك���م دب�����ي رع�������ه اهلل 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ومت�بعة 
زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س جمل�س 

بن  عبداهلل  الدكتور  مع�يل  وق���ل 
حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي���ر 
ال��ت��ح��ت��ي��ة رئي�س  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
ال�شيخ  ب���رن����م���ج  اإدارة  جم��ل�����س 
زاي����د ل��اإ���ش��ك���ن ان االإع�����ان عن 
الدعم  مل�شتحقي  ج��دي��دة  اأ���ش��م���ء 
ال�شكني ج�ء ليوؤكد حر�س القي�دة 
�شع�دة  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى  ال���ر����ش���ي���دة 
وا���ش��ت��ق��رار امل��واط��ن��ني م��ن خال 
ال�شكن  اح��ت��ي���ج���ت��ه��م م��ن  ت��وف��ري 
ومتليكهم وحدات ع�شرية تتاءم 
وبيئتهم  ال�شك�نية  وخ�ش�ئ�شهم 
الت�ش�ميم  ح���ي���ث  م����ن  امل���ح���ل���ي���ة 
ال������ذي يوفر  االأم�������ر  ال���ع���م���ران���ي���ة 
واال�شتقرار  الكرمية  احلي�ة  لهم 
وامل�شتقبل  والرف�هية االجتم�عية 
املن�شودة  ال�شع�دة  ويحقق  االآم���ن 

للمواطنني.
الربن�مج  اأن  اإىل  مع�ليه  واأ���ش���ر 
هدفه�  وا�شحة  خطة  وف��ق  يعمل 

الوزراء وزير �شوؤون الرئ��شة.
اأعلن  الذي  ال�شكني  الدعم  وتوزع 
عنه الربن�مج م� بني 486 قر�ش� 
بني  وم�����  ���ش��ك��ن��ي��ة  م��ن��ح��ة  و116 
و49  جديد  بن�ء  فئة  من   442
من فئة ا�شتكم�ل م�شكن و27 من 
م�شكن  على  واإ���ش���ف��ة  �شي�نة  فئة 
و26  �شراء م�شكن  فئة  و31 من 
م���ن ف��ئ��ة م�����ش��ك��ن ح��ك��وم��ي و27 
م�شكن.  ع��ل��ى  اإ����ش����ف���ة  ف��ئ��ة  م���ن 
على  جديد  بن�ء  فئة  وا�شتحوذت 
عنه�  اأعلن  التي  القرارات  غ�لبية 
ا�شم�   442 ت�شمنت  اإذ  الربن�مج 
م���ن م�����ش��ت��ح��ق��ي ف��ئ��ة ب��ن���ء جديد 
ح��ي��ث ت��ع��د ف��ئ��ة ب���ن����ء ج���دي���د من 
الربن�مج  يقوم  التي  الفئ�ت  اأب��رز 
للمواطن  تتيح  وه���ي  ب���ع��ت��م���ده��� 
اختي�ر الت�ش�ميم املن��شبة واختي�ر 
اختي�ر  وح����ري����ة  امل�����ش��ك��ن  ح���ج���م 

املق�ول واال�شت�ش�ري.

خال  ال�شكني  اال�شتقرار  حتقيق 
فيه�  تقل�س  وج��ي��زة  زمنية  ف��رتة 
على  للح�شول  االن��ت��ظ���ر  ���ش��ن��وات 
وذل�����ك حتقيق�  ال�����ش��ك��ن��ي  ال���دع���م 
 2021 الوطنية  االأجندة  خلطة 
اأح���ي����ء �شكنية  اإن�����ش���ء  م��ن خ���ال 
مبوا�شف�ت  امل����راف����ق  م��ت��ك���م��ل��ة 
ع�ملية حديثة م�شتدامة تلبي هذه 
مب�شتوى  وت��رت��ق��ي  ال��ط��م��وح���ت 
املعي�شة وحتقق رف�هية املواطنني.

واأعلن الربن�مج عن اعتم�د اأ�شم�ء 
ا�شتكم�ل  فئة  م�شتحقي  من   49
م�شكن حيث تعد �شريحة ا�شتكم�ل 
التي  املهمة  ال�شرائح  م��ن  م�شكن 
لطلب�ته�  اال���ش��ت��ج���ب��ة  ت�����ش��ت��دع��ي 
وال��ب��ت ف��ي��ه��� ب���أ���ش��رع وق���ت ممكن 
اأهمية  من  ت�شكله  مل�  نظرا  وذل��ك 
ال�شكني  اال����ش���ت���ق���رار  حت��ق��ي��ق  يف 
تكبده�  ال���ت���ي  وال��ت��ك���ل��ي��ف  ل��ه��م 
امل��واط��ن يف االأع��م���ل امل��ن��ف��ذة دون 

اال�شتف�دة من هذا امل�شكن الأ�شب�ب 
امل�لية  امل��ق��درة  ع��دم  مقدمته�  يف 
لفرتة  امل�شكن  بق�ء  اأن  عن  ف�شا 
من الزمن دون ا�شتكم�ل قد يوؤدي 
اإىل تلف الهيكل اخلرا�ش�ين وعدم 

�شاحية البن�ء الق�ئم.
27 من  اأ�شم�ء  الربن�مج  واعتمد 
م�شتحقي فئة �شي�نة على م�شكن 
ال��ت��ي ت��ع��د م��ن اأب����رز ف��ئ���ت الدعم 
ال�شكني اإذ يقوم الربن�مج بتقدمي 
للمح�فظة  ال�شكني  ال��دع��م  ه���ذا 
حلدوث  جتنب�  امل�شكن  عمر  على 

اأ�شرار على امل�شكن يف امل�شتقبل.
اعتم�د  الدفعة  هذه  ت�شمنت  كم� 
على  اإ���ش���ف��ة  فئة  م��ن  ا�شم�   27
ي��ت��ي��ح ه����ذا الدعم  م�����ش��ك��ن ح��ي��ث 
اإدخ�����ل امل��اح��ق واالإ���ش���ف���ت على 
الق�ئم لتحقيق اال�شتقرار  امل�شكن 
وحتقيق  املواطنة  لاأ�شرة  االأمثل 
����ش���ع����دت���ه���� وك��������ون ال����ع����دي����د من 

املواطنني يقومون ب�إ�ش�فة املاحق 
على امل�ش�كن الق�ئمة بهدف اإ�شك�ن 
االأبن�ء الراغبني يف اال�شتقرار مع 
الع�ئلة ومل �شمل االأ�شرة الواحدة 
من  ال�شكني  اال���ش��ت��ق��رار  وحتقيق 

خال جتمع االأبن�ء مع االآب�ء.
واأعلن الربن�مج عن اعتم�د اأ�شم�ء 
31 من م�شتحقي فئة �شراء م�شكن 

ي���أت��ي ك���أح��د حلول الدعم  وال���ذي 
املواطنني  ي��خ��ول  ال���ذي  ال�شكني 
ج�هز  م�شكن  على  احل�شول  م��ن 
ح�شب رغبتهم وح�شب ميزانيتهم 
امل�لية مم� يوفر عليهم عن�ء بن�ء 

م�شكن جديد.
26 من  اأ�شم�ء  الربن�مج  واعتمد 
يقدم  ح��ي��ث  ح��ك��وم��ي  م�شكن  ف��ئ��ة 

احلكومية  امل�������ش����ك���ن  ال���ربن����م���ج 
ال�شكنية  االأح��ي���ء  م�ش�ريع  �شمن 
يف  ينفذه�  التي  امل��راف��ق  املتك�ملة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ك�أحد  ال���دول���ة  اإم�������رات 
يوفر  ال��ذي  ال�شكني  الدعم  اأن��واع 
البحث  ع���ن����ء  امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ع��ل��ى 
املن��شب  واال�شت�ش�ري  املق�ول  عن 

ب�لقيمة املن��شبة.

حممد بن زايد يبحث مع اجلعفري العلقات الثنائية وجهود جتاوز االأزمات يف املنطقة 

حممد بن زايد ي�ستقبل عددا من م�سوؤويل وموظفي �سركة ق�سر االمارات 

حممد بن زايد ي�ستقبل جواهر الكميتي ل�سجاعتها 
وموقفها البطويل يف اإنقاذ حياة �سائق

•• ابوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش���ح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن���ه���ي����ن ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
االأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  عهد 
جمل�س  يف  ام�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
�شموه بق�شر البحر مع�يل اإبراهيم 
جمهورية  خ�رجية  وزير  اجلعفري 
الر�شمي  وال��وف��د  ال�شقيقة  ال��ع��راق 
امل���راف���ق ال����ذي ي����زور ال��ب��اد ح�لي� 
العراق�ية- اللجنة  اجتم�ع  لرتوؤ�س 

دورته�  يف  امل�����ش��رتك��ة  االإم�����رات����ي����ة 

زايد بن �شلط�ن اآل نهي�ن لاأعم�ل 
ال�شيخ  و�شمو  واالإن�ش�نية  اخلريية 
رئي�س  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي����د  ب���ن  ح���م��د 
و�شمو  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  دي�����وان 
نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ 
وزي��ر اخل���رج��ي��ة وال��ت��ع���ون الدويل 
بن  �شلط�ن  الدكتور  ال�شيخ  و�شمو 
�ش�حب  م�شت�ش�ر  نهي�ن  اآل  خليفة 
ومع�يل  ال����دول����ة  رئ���ي�������س  ال�����ش��م��و 
نهي�ن  اآل  مب�رك  بن  نهي�ن  ال�شيخ 
وزير الثق�فة وتنمية املعرفة وعدد 

من ال�شيوخ وكب�ر امل�شوؤولني.

تواجه  التي  التحدي�ت  اإزاء  العربي 
التطرف  م��ق��دم��ت��ه���  ويف  امل��ن��ط��ق��ة 
التن�شيق  واأه����م����ي����ة  واالإره���������������ب، 
وال���ت���ع����ون وال��ت�����ش���م��ن ال��ع��رب��ي يف 
وا�شتقرار  اأمن  على  �شبيل احلف�ظ 

املنطقة.
والتوفيق  ال��ن��ج���ح  ���ش��م��وه  ومت��ن��ى 
الج��ت��م���ع���ت ال��ل��ج��ن��ة االإم����رات���ي���ة 
-ال��ع��راق�����ي��ة امل�����ش��رتك��ة مل��� ف��ي��ه خري 
وال�شعبني  ال���ب���ل���دي���ن  وم�����ش��ل��ح��ة 

ال�شقيقني.
امللف�ت  اللق�ء اإىل عدد من  وتطرق 

الت��شعة.
ورحب �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اآل نهي�ن بوزير اخل�رجية  بن زايد 
ال���ع���راق���ي وال���وف���د امل���راف���ق وبحث 
م��ع��ه ت��ع��زي��ز ال���ع���اق����ت االأخ���وي���ة 
ال�شقيقني  وال�شعبني  البلدين  بني 
وال�شبل الكفيلة بتطويره� وتنميته� 

مب� يحقق امل�ش�لح امل�شرتكة.
كم� مت خال اللق�ء بحث تطورات 
العراقية  ال�ش�حتني  على  االأو���ش���ع 
والعربية واجلهود املبذولة لتج�وز 
االأزم�ت الراهنة يف املنطقة واملوقف 

االهتم�م  ذات  والدولية  االإقليمية 
امل�شرتك.

اأندور  االمري  �شموه  جمل�س  ح�شر 
حمدان  ال�شيخ  و���ش��م��و  ي���ورك  دوق 
اآل نهي�ن ممثل احل�كم يف  بن زايد 
الدكتورة  ومع�يل  الظفرة  منطقة 
رئي�شة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي  ع����ب����داهلل  اأم������ل 
و�شمو  االحت�����دي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهي�ن 
العني  م��ن��ط��ق��ة  احل����ك���م يف  مم��ث��ل 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي���ن ب��ن زاي����د اآل 
نهي�ن رئي�س جمل�س اأمن�ء موؤ�ش�شة 

•• ابوظبي-وام:

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  ا�شتقبل 
نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد االأعلى للقوات 
امل�شلحة بق�شر البحر ام�س- املواطنة جواهر �شيف 
ال��ك��م��ي��ت��ي ت��ق��دي��راً مل��� ق���م��ت ب��ه م��ن ع��م��ل اإن�ش�ين 
ال�شريع  ال�����ش��ج���ع وال��ب��ط��ويل وت��دخ��ل��ه���  وم��وق��ف��ه��� 

الإنق�ذ حي�ة �ش�ئق اآ�شيوي.
اأ�شفر عنه  ال�ش�ئق قد تعر�س حل���دث ت�ش�دم  وك���ن 
اندالع حريق يف �ش�حنته م� اأدى اإىل ن�شوب النريان 
يف م��اب�����ش��ه وع��ل��ى ال���ف���ور ���ش���رع��ت الإن���ق����ذ حي�ته 

ب��شتخدام عب�ءة �شديقته� الإخم�د الن�ر.
الكميتي،  جلواهر  البطويل  ب�ملوقف  �شموه  واأ���ش���د 
معرب�ً �شموه عن تقديره واعتزازه ب�لعمل االإن�ش�ين 
العفوي الذي ق�مت به، موؤكدا �شموه ان هذا العمل 

•• اأبوظبي -وام:

ا�شتقبل �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد االأعلى 

للقوات امل�شلحة يف جمل�س �شموه بق�شر البحر 
ام�����س وف���دا م��ن ���ش��رك��ة ق�شر االإم�������رات �شم 
�شع�دة �شلط�ن �ش�حي احلمريي ع�شو جمل�س 
مدير  هولدر  وال�شيد  املنتدب  الع�شو  االإدارة 

ع���م فندق ق�شر االم����رات وع��دد من موظفي 
ال�����ش��رك��ة. ورح����ب ���ش��م��وه ب��وف��د ���ش��رك��ة ق�شر 
اأهمية  االم�رات وتب�دل معهم االأح�ديث حول 
قط�ع ال�شي�فة يف الدولة ك�أحد الروافد اله�مة 

موا�شلة  و����ش���رورة  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����ش���د  لنمو 
ابراز مع�ملن� احل�ش�رية ودوره� يف تعزيز موقع 
االأعم�ل  خ�رطة  على  مف�شلة  كوجهة  الدولة 

وال�شي�حة واملوؤمترات الع�ملية.

ن�ش�أوا  ال��ذي��ن  اخل��ري  زاي��د  عي�ل  على  بغريب  لي�س 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  املغ�����فور  م��در���ش��ة  م��ن  ون��ه��ل��وا 
الذي  ونهجه  ث���راه  اهلل  طيب  نهي�ن  اآل  �شل�����ط�ن 
�ش�ر عليه �ش�حب ال�ش������مو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل.
من جهته� اأكدت جواهر الكميتي اأن م� ق�مت به هو 
عمل اإن�ش�ين ب�لدرجة االأوىل حيث ترعرعن� ون�ش�أن� 
على حب اخلري ولهفة املحت�ج من خال نهج دولتن� 
ال��غ���ل��ي��ة وق��ي���دت��ه��� احل��ك��ي��م��ة، م��ع��رب��ة ع��ن �شكره� 
وتقديره� ل�ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد االأعلى للقوات 
توؤكد  والتي  ب��شتقب�له�  الكرمية  ولفتته  امل�شلحة 
حر�س ق�دتن� على االهتم�م وت�شجيع املواطنني على 
اأي  امللهوف يف  واإغ���ث��ة  املحت�ج  ح��ب اخل��ري وجن���دة 

مك�ن وحتت اأية ظروف.
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اأدنوك للتوزيع حتّدث اأنظمة تقنية املعلومات يف مراكز الفح�س الفني للمركبات يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-الفجر: 

��ل ال��وح��ي��د ملراكز  اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة اأدن����وك ل��ل��ت��وزي��ع، امل�����ش��غنّ
اأبوظبي عن  اإم�رة  الفح�س الفني للمركب�ت اخلفيفة يف 
نيته� تنفيذ عملية ترقية الأنظمة تقنية املعلوم�ت املعتمدة 
يف تلك املراكز الب�لغ عدده� 21 مركزاً يف خمتلف من�طق 
اأنظمته�  ترقية  عملية  ال�شركة  و�شتنفذ  اأبوظبي.   اإم���رة 
الذي  االأم����ر   ،2017 اأك��ت��وب��ر   6 امل���واف���ق  ي���وم اجل��م��ع��ة 
الع�ملة  االأرب��ع��ة  مراكزه�  خدم�ت  تعليق  عليه  �شيرتتب 
الرئي�شي، ومركز  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  وه��ي  ال��ي��وم؛  ذل��ك  يف 
العني الرئي�شي، ومركز حموي، ومركز ال�شمحة، على اأن 

ال�شبت  ابتداء من �شب�ح يوم  املراكز عمله�  ت�شت�أنف هذه 
امل��واف��ق 7 اأك��ت��وب��ر 2017.  وع��ن اأه��م��ي��ة حت��دي��ث نظ�م 
الرا�شدي  مب�رك  �شعيد  املهند�س  ق���ل  املعلوم�ت،  تقنية 
الرئي�س التنفيذي ب�الإن�بة ل�شركة اأدنوك للتوزيع: ك�شركة 
رائدة يف جم�ل عمله�، نحن يف اأدنوك للتوزيع متحم�شون 
دوم�ً ملبداأ االبتك�ر ك�أداة اأ�ش��شية لتح�شني اخلدمة، وتنويع 
اخلي�رات، وحتقيق اأعلى م�شتوي�ت الراحة لعمائن�. هذه 
خطوة  ه��ي  املعلوم�ت  تقنية  الأنظمة  اجل��دي��دة  الرتقية 

اإ�ش�فية لا�شتف�دة من التكنولوجي� املبتكرة يف �شركتن�. 
النمو.  م�ش�ر  للتوزيع  اأدن��وك  توا�شل  الرا�شدي:  واأ�ش�ف 
اجل�ري  ال��ع���م  م��ن  االأوىل  الثم�نية  االأ�شهر  �شهدت  وق��د 

الفح�س  األ����ف م��رك��ب��ة يف م��راك��ز   530 ف��ح�����س ح����وايل 
اإىل حجم  الرقم ال ي�شري فقط  الت�بعة له�. وهذا  الفني 
موا�شلة  على  اأي�ش�ً  ي�شجعن�  بل  ننجزه�،  التي  العملي�ت 
املتن�مي  الطلب  يلبي  الذي  النحو  على  خدم�تن�  تطوير 

ل على عمائن� اإجن�ز مع�ماتهم.  عليه�، وي�شهنّ
لعمائه�  الفني  الفح�س  خدم�ت  للتوزيع  اأدن��وك  تنفذ 
من اأ�شح�ب املركب�ت اخلفيفة عرب 21 مركزاً تتوزع على 
خمتلف اأنح�ء اأبوظبي ومنطقة العني ومنطقة الظفرة، 
لة مبوجب اتف�قية مع القي�دة الع�مة ل�شرطة  وهي خمونّ
يف  اخلفيفة  للمركب�ت  الفني  الفح�س  ب���إج��راء  اأبوظبي 

اإم�رة اأبوظبي.

جمل�س الوزراء يعتمد قرارين ب�ساأن ر�سوم اخلدمات والغرامات االإدارية للهيئة االحتادية لل�سرائب
•• دبي -وام: 

م�شروع  ال��������وزراء  جم��ل�����س  اع��ت��م��د 
ب�ش�أن   2017 39 ل�شنة  ق��رار رقم 
ر�شوم اخلدم�ت التي تقدمه� الهيئة 
رقم  وال��ق��رار  لل�شرائب  االحت���دي��ة 
الغرام�ت  ب�ش�أن   2017 ل�شنة   40
التي ُتفر�س على خم�لفة  االإداري��ة 

القوانني ال�شريبية يف الدولة.
واأك�������د ���ش��م��و ال�������ش���ي���خ ح����م����دان بن 
اآل م��ك��ت��وم ن���ئ��ب ح���ك��م دبي  را���ش��د 
اإدارة  امل���ل��ي��ة رئ��ي�����س جم��ل�����س  وزي����ر 
على  لل�شرائب  االحت����دي���ة  الهيئة 
تعزز  ال���ق���رارات كونه�  ه��ذه  اأه��م��ي��ة 
م�شتوى ال�شف�فية يف عاقة الهيئة 
وت�شكل   ، املتع�ملني  م��ع  االحت���دي��ة 
وااللتزام  االمتث�ل  ل�شم�ن  ح���ف��زاً 
امل�شلحة  اأ�شح�ب  جميع  م��ن  ال��ت���م 
واالأطراف املعنية لامتث�ل والتقيد 

ب�الأنظمة واالإجراءات ال�شريبية.
واأ�ش�ف �شموه اأن الهيئة م��شية يف 
اأرقى  تقدمي خدم�ت �شريبية وفق 
�شي�شكل دليل  الع�ملية حيث  املع�يري 
ق���ع��دة مرجعية  اخل���دم����ت  ر���ش��وم 
ملعرفة  امل��ت��ع���م��ل��ني  ع��ل��ي��ه���  ي��ع��ت��م��د 

لامتث�ل  عليهم  املرتتبة  التكلفة 
مت  وق��د   .. ال�شريبية  ل���اإج���راءات 
درا�ش�ت  بعد  ال��ر���ش��وم  ه��ذه  اق���رتاح 
وافية للوقوف على اإمك�نية تقدمي 
خدم�ت متميزة ب�أقل تكلفة حتقيق�ً 
لتوفري  ال��ه��ي��ئ��ة  ور����ش����ل���ة  ل����روؤي����ة 

خدم�ت ذات جودة ع�لية.
ال�����وزراء رقم  ق���رار جمل�س  وي��ن�����س 
ر�شوم  ب�����ش���أن   2017 ل�شنة   39
الهيئة  ت��ق��دم��ه���  ال���ت���ي  اخل����دم�����ت 
اأن  ل���ل�������ش���رائ���ب ع���ل���ى  االحت�������دي������ة 

اخلدم�ت  نظري  ال��ر���ش��وم  ُت�شتوفى 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��� ال��ه��ي��ئ��ة االحت����دي���ة 
حيث  معه�  للمتع�ملني  لل�شرائب 
ال�شريبي  الت�شجيل  �شتكون خدمت� 
�شريبي  ت�شجيل  ���ش��ه���دة  واإ����ش���دار 
�شيتم  بينم�  جم�نيتني،  اإلكرتونية 
درهم   500 بقيمة  ر�شوم  حت�شيل 
بطلب  التقدم  عند  �شه�دة  ك��ل  ع��ن 
�شريبي  ت�����ش��ج��ي��ل  ���ش��ه���دة  اإ�����ش����دار 
تبلغ  .. يف ح��ني  ورق��ي��ة وم�����ش��دق��ة 
ال�شريبي يف  الوكيل  ت�شجيل  ر�شوم 

 3،000 ال�شريبني  الوكاء  �شجل 
درهم ملدة 3 �شنوات، و�شيتم حت�شيل 
درهم مق�بل   3،000 بقيمة  ر�شوم 
ال�شريبي  الوكيل  ت�شجيل  جتديد 
يف �شجل الوكاء ال�شريبني ملدة 3 

�شنوات.
ال����وزراء ف�إن  ل��ق��رار جمل�س  ووف��ق���ً 
ر�شوم ت�شجيل مورد برامج حم��شبية 
يف الهيئة تبلغ 10،000 درهم ملدة 
بقيمة  ر�شوم  حت�شيل  و�شيتم  �شنة، 
ت�شجيل  للتجديد  درهم   10،000
�شتبلغ  فيم�  �شنة،  م��دة  امل���ورد  ه��ذا 
ر�����ش����وم ت�����ش��ج��ي��ل م��ن��ط��ق��ة حم����ددة 
2،000 درهم �شنوي�ً، ويف املق�بل ال 
يوجد اأي ر�شوم على خدمة ت�شجيل 
�شه�دة  واإ������ش�����دار  م�����ش��ت��ودع  اأم�����ني 
اإلكرتونية،  م�شتودع  اأم��ني  ت�شجيل 
بقيمة  ر���ش��وم  حت�شيل  �شيتم  بينم� 
عند  ���ش��ه���دة  ك��ل  ع��ن  دره���م   500
التقدم بطلب للح�شول على اإ�شدار 
�شه�دة ت�شجيل اأمني م�شتودع ورقية 

وم�شدقة.
وت�����ش��ري اأح���ك����م ال���ق���رار رق����م 40 
ل�شنة 2017 على جميع املخ�لف�ت 
الواردة يف الق�نون االحت�دي رقم 7 

االإج����راءات  ���ش���أن  يف   2017 ل�شنة 
بق�نون  وامل����ر�����ش����وم  ال�������ش���ري���ب���ي���ة، 
يف   2017 ل�شنة   7 رق���م  احت�����دي 
�ش�أن ال�شريبة االنتق�ئية، واملر�شوم 
�ش�أن  يف   8 رق����م  احت�������دي  ب���ق����ن���ون 
ويجب   .. امل�ش�فة  القيمة  �شريبة 
اأال تقل الغرامة االإدارية عن 500 
درهم الأية خم�لفة واردة وال جت�وز 
ال�شريبة  مقدار  اأ�شع�ف  ثاثة   3
الغرام�ت  تقييم  اإ����ش���دار  مت  ال��ت��ي 

االإدارية ب�ش�أنه�.
ومب���وج���ب ال���ق���رار ال ي��رتت��ب على 
مبقت�شى  اإداري���ة  غرامة  اأي  توقيع 
من  ���ش��خ�����س  اأي  اإع����ف�����ء  اأح���ك����م���ه 
م�شوؤولية �شداد ال�شريبة امل�شتحقة 
وفق� الأحك�م الق�نون االحت�دي رقم 
7 ل�شنة 2017 يف �ش�أن االإجراءات 
ال�شريبية  القوانني  اأو  ال�شريبية 
وفق�ً  ل��ل�����ش��خ�����س  ي���ح���ق  ب��ي��ن��م���   ..
االعرتا�س  ال����وزراء  جمل�س  ل��ق��رار 
املفرو�شة  االإداري����ة  ال��غ��رام���ت  على 
املن�شو�س  ل���اإج���راءات  وف��ق���ً  عليه 
 7 الق�نون االحت���دي رقم  عليه� يف 
االإج����راءات  ���ش���أن  يف   2017 ل�شنة 

ال�شريبية.

ر�سدت 254 م�سوهًا للمظهر �لعام

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة على االأ�سجار الع�سوائية يف م�سفح ال�سناعية

ال�شن�عية اأ�شفرت عن ر�شد 254 
يف  متثلت  ال��ع���م  للمظهر  م�شوه� 
ع�شوائية  ب�����ش��ورة  اأ���ش��ج���ر  زراع����ة 

متطلب�ت مظهر املدينة. 
التي  احلملة  اأن  البلدية  واأك����دت 
امتدت على جميع من�طق م�شفح 

 ، ت��ه��ذي��ب  اأو  ع��ن���ي��ة  وت��رك��ه��� دون 
النب�تية  االأ�شيجة  اإىل  ب�الإ�ش�فة 
والزراع�ت التجميلية غري املن�شقة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي حملة 
ا���ش��ت��ه��دف��ت احل��ف���ظ ع��ل��ى املظهر 
ال����ع�����م ، وم���واج���ه���ة ك����ف���ة اأن������واع 
احلملة  ا�شتملت  حيث   ، امل�شوه�ت 
منطقة م�شفح ال�شن�عية ، وركزت 
ج���ه���وده���� ع��ل��ى ت�����ش��ح��ي��ح اأو����ش����ع 

االأ�شج�ر والزراع�ت الع�شوائية.
وت�������أت������ي ه������ذه امل������ب�������درة ت����أك���ي���دا 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  حل��ر���س 
الع�م  املظهر  على  املح�فظة  على 
امل�شتمر  واالرت�������ق��������ء  ل���ل���م���دي���ن���ة 
ب�ملرافق الع�مة ، واإزالة ك�فة اأنواع 
االأ�شج�ر  ت�أهيل  واإع����دة  امل�شوه�ت 

والزراع�ت التجميلية .
احلملة  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  واأ�������ش�������رت 
�شي�نة  ب�أهمية  التوجيه  ت�شمنت 
وتهذيبه�  وت��ق��ل��ي��م��ه���  االأ����ش���ج����ر 
يحقق  متن��شق�  م��ظ��ه��را  لتعك�س 

تقرير  اإع����داد  مت  حيث   ، واملهملة 
وحتويله  امل�شوه�ت  بهذه  ح�شري 
واملنتزه�ت  احل���دائ���ق  اإدارة  اإىل 
التخذا  ال��ب��ل��دي��ة  يف  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
االإجراءات الازمة والتي ت�شتهدف 
واإزالة  االأ�شج�ر  هذه  ت�أهيل  اإع���دة 
ت�شكل  ال��ت��ي  ب��ع�����ش��ه��� وخ�����ش��و���ش��� 
الطرق  مل�شتخدمي  ب�شرية  اإع�قة 
اأو التي تهدد التمديدات اخلدمية 
وخطوط  ال�شحي  ال�����ش��رف  مثل 
واأ�ش�فت   . االأخ�������رى  اخل����دم�����ت 
تنفيذ  يف  م�شتمرة  اأن��ه���  ال��ب��ل��دي��ة 
احلمات على امتداد الع�م بهدف 
م�شوه�ت  م��واج��ه��ة  خطة  تطبيق 
املظهر الع�م ، ورفع م�شتوى الوعي 
امل��ج��ت��م��ع��ي ب���أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ح�س 
امل�شوؤولية املجتمعية وتطبيقه� من 
خال االلتزام مبتطلب�ت ال�شحة 
احل�ش�ري  وامل���ظ���ه���ر  وال�����ش��ام��ة 

جلميع املدن واملن�طق.

ن�سبة جناح  %  98 بو��سطة �لعالج �لتد�خلي 

م�ست�سفى الكورني�س يطور اأول عيادة لعلج االآالم املزمنة لدى الن�ساء

املر�شى  على  الطبي  واالإ���ش��راف 
الذين يحت�جون اإىل اأدوية االأمل 
املزمنة  اأو  احل�������دة  ل���اأم���را����س 
وا�شتخدام  احل��م��ل،  ف��رتة  خ��ال 
االأمل  الإدارة  ب���دي���ل���ة  ع����اج�����ت 
وال�شيطرة عليه، وجنح امل�شت�شفى 
يف عاج اأكرث من 500 مري�شة 
م��ن��ذ اف��ت��ت���ح ال��ع��ي���دة م��ن��ه��� 90 
وبن�شبة  التداخلي  ب�لعاج  ح�لة 

جن�ح 98%.

•• اأبوظبي-الفجر:

الت�بع  الكورني�س  جنح م�شت�شفى 
للخدم�ت  اأب����وظ����ب����ي  ل�������ش���رك���ة 
ال�شحية �شحة ، يف تطوير عي�دة 
عاج االآالم املزمنة والتي تعترب 
من  وال���وح���ي���دة  االأوىل  ال��ع��ي���دة 
نوعه� يف دولة االإم���رات العربية 
م�شتوى  ت���وف���ر  وه����ي  امل���ت���ح���دة، 
والتقني�ت  اخل����ربة  م���ن  ��ز  م��ت��م��ينّ
العاج�ت  ج���ن��ب  اإىل  متقدمة، 
امل����ب����ت����ك����رة وخ�����ط�����ط ال����رع�����ي����ة 
ك�فة  العي�دة  تع�لج  ال�شخ�شية. 
جوانب �شعف ق�ع احلو�س وهي 
تهدف اإىل م�ش�عدة كل امراأة على 
التع�يف وتلقي الرع�ية املطلوبة ، 

وق�����ل ال��دك��ت��ور ول��ي��د ���ش��ل��ي��م���ن ، 
ا���ش��ت�����ش���ري ورئ��ي�����س ع��ي���دة عاج 
احلو�س  اآالم   : امل��زم��ن��ة  االالآم 
امل�ش�كل  اأب��رز  اإح��دى  هي  املزمنة 
من   1 على  توؤثر  فهي  ال�شحية 
من  العديد  ت��وج��د  ن�ش�ء.   5 ك��ل 
احل�الت املر�شية التي قد ت�شبب 
اآالم احلو�س املزمنة ورغم كونه� 
اإال  ال�ش�ئدة  الطبية  امل�ش�كل  من 
اأنه�  حيث  جت�هله�  يجب  ال  اأن��ه 
قد توؤثر على �شري وجود احلي�ة 
ال�شروري  م��ن  واإن����ه  وال�����ش��ح��ة، 
مراجعة طبيب خمت�س للح�شول 

على العاج املن��شب .
وتعمل عي�دة اآالم احلو�س املزمنة 
وبهدف   ، االأ����ش���ب���وع  يف  م���رت���ني 

كم� جنح امل�شت�شفى يف عاج اأكرث 
افتت�ح  منذ  مري�شة   500 م��ن 
ب�لعاج  ح�لة   90 منه�  العي�دة 

التداخلي وبن�شبة جن�ح 98%.
املزمنة  احل���و����س  اآالم  وت���ع���رف 
املنطقة  ت��ظ��ه��ر يف  ال��ت��ي  ب������الآالم 
ال�شفلى لل�شرة والتي ت�شتمر ملدة 
اأ�شهر على االأق��ل. وكم� هي  �شتة 
احل�ل مع االآالم املزمنة االأخرى، 
من ال�شعب على ال�شخ�س معرفة 
زي�����رة الطبيب.  ب��ه  ي��ج��در  م��ت��ى 
على  ينبغي  ع�����م،  ب�شكل  ول��ك��ن، 
الطبيب  مع  موعد  حتديد  امل��رء 
االأمل يف احلو�س يعرقل  اإذا ك�ن 
ك�نت  اإذا  اأو  ال���ي���وم���ي  ن�����ش���ط��ه 

االأعرا�س تزداد �شوءاً.

حتى  ال���ظ���ه���ر،  اأ����ش���ف���ل  اآالم  م���ن 
ب�الإ�ش�فة  احل��م��ل،  ف���رتة  اأث���ن����ء 
اأم����را�����س  ح�������الت  م���ت����ب���ع���ة  اإىل 
ح�الت  ومت�بعة  ال��رح��م،  بط�نة 
عن  ال����ن�����جت����ة  امل����زم����ن����ة  االالم 
التنظري،  اأو  القي�شرية،  ال��والدة 
ومت�بعة  ال���رح���م،  ا���ش��ت��ئ�����ش���ل  اأو 
الع�شلي،  ال��ل��ي��ف��ي  احل��و���س  اأمل 
النخ�ع  اإ�ش�ب�ت  ملت�بعة  ب�الإ�ش�فة 
ح�الت  ومت�بعة  الع�نة،  ومنطقة 
اأمل والته�ب�ت الع�شع�س والع�نة، 
كم�  العج�ن،  اأمل منطقة  وع��اج 
مب�  االأرداف  اأمل  ع����اج  ت���وف���ر 
ل����اأمل، وكذلك  يف ذل���ك احل��ق��ن 
ب��شتخدام  االأع�����ش���ب  اأمل  اإدارة 
ت����ق����ن����ي�����ت احل�����ق�����ن ال�������وري�������دي، 

البحث  ع��ن���ء  امل��ري�����ش���ت  جتنيب 
املتك�ملة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ن���ي��ة  ع���ن 
ال�شطراب�ت ق�ع احلو�س، ي�شعى 
امل��خ��ت�����ش��ون واال���ش��ت�����ش���ري��ون يف 
م�شت�شفى الكورني�س للعمل جنب�ً 
عن�ية  اأف�شل  ل�شم�ن  جنب  اإىل 
املركز  وي��خ�����ش��ع  ل���ه���ن.  ���ش��ح��ي��ة 
الإ�شراف ا�شت�ش�ري تخدير متميز 
ميلك خربة تزيد على 25 ع�م�ً 
متخ�ش�س  تدريب  على  وح��شل 
يف عاج االآالم املزمنة. ويبلغ عدد 
زوار العي�دة حوايل 6 اإىل 10 يف 
ق��ب��ول ح�ملي  وي��ت��م  ي��وم عملهم 

بط�قة ثقة و الدفع الذاتي.
وت������وف������ر ال������ع������ي�������دة اخل�����دم������ت 
يع�نني  الاتي  للن�ش�ء  العاجية 

ف�طمة  �شرحت  ق���ل��ت  ذل��ك  اىل 
املر�شى  اح������دى  غ�������زي  ح�����ش��ن 
بلق�ء  ���ش��ررت  للعي�دة  امل��راج��ع���ت 
العمل  وف���ري���ق  ول���ي���د  ال���دك���ت���ور 
بح�لتي  اه���ت���م����م���ه���م  وا�����ش����ك����ر 
واملت�بعة الدورية وتقدمي خدم�ت 
كنت  ع����ل���ي���ٍة  ج������ودة  ذات  ط��ب��ي��ة 
اع�ين من االآم مزمنة يف منطقة 
ا�شفل الظهر ولكن بف�شل جهود 
ع���اج تداخلي  اأج����رى  ال��دك��ت��ور 
االأمل  اخ���ت���ف���ى  االن����ت����ه�����ء  وف������ور 
العاج  ل��ت��ل��ق��ي  ���ش��ع��ي��دة  مت����م����ً. 
الكورني�س وان�شح  من م�شت�شفى 
ال�������ش���ي���دات ال���ات���ي ي��ع���ن��ني من 
العي�دة  اىل  ب�لتوجه  اآالم مزمنة 

لتلقي العاج الازم  العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3157  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- حممد من�شور حممد  جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�ش�م�شي - قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� مببلغ 
وقدره )19.957.66 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة  %2.49 
الثاث�ء  ي��وم  جل�شة  له�  وح��ددت  ال��ت���م.  ال�شداد  وحتى   2011/12/20 من  �شهري� 
مكلف  ف�أنت  ل��ذا   Ch1.C.13 ب�لق�عة  �س   8.30 ال�ش�عة   2017/10/3 امل��واف��ق 
ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/181  مدين كلي                 

االق�مة  م م جمهول حمل  ذ  �س   - �شيبنج  م�ن�شي�شرت   -1 املدخل/  اىل اخل�شم 
مب� ان املدعي/ مهدي حممد علي حممد علي زاده -  قد اأق���م عليك الدعوى 
ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1000000 درهم( والر�شوم 
وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة  9% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�شداد الت�م 
االربع�ء   ي��وم  جل�شة  له�  وح���ددت  ك��ف���ل��ة.  ب��ا  املعجل  ب�لنف�ذ  احل��ك��م  �شمول  و 
املوافق 2017/10/11 ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة Ch1.C.15 لذا ف�أنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1454  جتاري كلي               

ان  االق���م��ة مب�  بيتزا  جمهول حمل  تيبل  راون��د  1- مط�عم  املدعي عليه /  اىل 
املدعي/ ميث�ء جمعة �شيف را�شد بن بخيت الفا�شي ب�شفته� وارثة وب�شفته� و�شي 
عبدالرحمن  علي  ح�شني   / وميثله  الفا�شي  بخيت  بن  را�شد  �شيف  جمعة  تركة 
لوت�ه -  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم� مببلغ 
وقدره )37362865.88 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة %12 
املوافق   الت�م.  وحددت له� جل�شة يوم االربع�ء   ال�شداد  من ت�ريخ املط�لبة وحتى 
2017/10/18  ال�ش�عة 9.30 �س ب�لق�عة Ch2.E.22 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد امل��دع��و / جن���  انرى 
اجلن�شية  ال��ه��ن��د   ، ن���روث 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������واز   -
 )N 9 8 0 2 1 8 2 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش����ل 
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اأخبـار الإمـارات
ت�ساعدهم بيت اخلري براأ�س اخليمة وطالبة  طالب   204

•• راأ�س اخليمة -الفجر

اأعلن فرع جمعية بيت اخلري يف راأ�س اخليمة عن تقدميه م�ش�عدات طابية بقيمة 382 األف درهم 
لعدد 204 ط�لب وط�لبة من 110 اأ�شرة متعففة.

واأ�ش�رت �شم�شة ح�شوب مديرة فرع جمعية بيت اخلري اإىل اأن فرع اجلمعية �شهد منذ انطاقة الع�م 
الدرا�شي اإقب�ال كبريا من االأ�شر املتعففة للح�شول على م�ش�عدات ل�شداد ر�شوم درا�شية عن اأبن�ئهم 

يف املراحل الدرا�شية املختلفة . 
واأو�شحت اأن الفرع �شهد اإقب�ال كبريا من االأ�شر املتعففة �شعي� منه� وراء تقدمي طلب�تهم للح�شول 
على م�ش�عدات �شداد الر�شوم الدرا�شية الأبن�ئهم حيث خ�شعت الطلب�ت لدرا�ش�ت م�شتوفية من فريق 
اأنه مت توقيف ا�شتقب�ل طلب�ت  العمل املخت�شة حر�ش� على و�شول امل�ش�عدات مل�شتحقيه� ، م�شيفة 

م�ش�عدات الر�شوم الدرا�شية يف ظل �شرف املب�لغ امل�لية املخ�ش�شة لهذه النوعية من امل�ش�عدات .. 

طرق دبي حت�سد 12 جائزة يف م�سابقة اأمريكية 
•• دبي-وام: 

ف�زت هيئة الطرق واملوا�شات يف دبي ب� 12 ج�ئزة يف امل�ش�بقة 
الدولية التي نظمته�  منظمة االأفك�ر االأمريكية  وتعنى بجوانب 
القط�عني  وال��ه��ي��ئ���ت يف  امل��وؤ���ش�����ش���ت  واالب��ت��ك���ر ملوظفي  االإب����داع 
موؤ�ش�شة  ح�شدت  ال��ت��ي  اجل��وائ��ز  وت�شلم  واخل������س.  احل��ك��وم��ي 
 4 دبي  ت�ك�شي  موؤ�ش�شة  ن�لت  بينم�  منه�  املوا�شات الع�مة 8 
جوائز - وفد من هيئة الطرق واملوا�شات وذلك حفل اأقيم يف 

مدينة فينك�س بوالية اأريزون� االأمريكية.
جوائز  ثاث  على  الع�مة  املوا�شات  موؤ�ش�شة  جوائز  وا�شتملت 
ذهبية االأوىل عن التميز يف م�ش�همة املوظفني يف تر�شيد النفق�ت 
مطبق  اق��رتاح  كل  عن  الرت�شيد  يف  املتميز  االأداء  عن  والث�نية 

امل�ش�ركني يف تقدمي االقرتاح�ت .  والث�لثة عن ن�شبة املوظفني 
الفح�س  نظ�م  االأوىل عن  ا�شتملت على ج�ئزتني ف�شيتني  كم� 
ال�شوتي للح�فات والث�نية عن االأداء املتميز الإجم�يل الرت�شيد 
االأداء  للتميز يف  ال�شرف  االأوىل ج�ئزة  اإىل ج�نب ثاث جوائز 
لاقرتاح�ت املقدمة من 100 موظف وج�ئزة ال�شرف يف القي�دة 
وت�شمنت  والتوا�شل.  االت�ش�ل  يف  ال�شرف  وج���ئ��زة  التنفيذية 
التميز  عن  االأوىل  برونزيتني  ج�ئزتني  ت�ك�شي  موؤ�ش�شة  جوائز 
عن  والث�نية  موظف   100 من  املقدمة  لاقرتاح�ت  االأداء  يف 
التميز يف االأداء مل�ش�ركة املوظفني اإ�ش�فة اإىل ج�ئزة ال�شرف عن 
التميز يف م�ش�همة املوظفني يف تر�شيد النفق�ت وج�ئزة ال�شرف 
عن االأداء املتميز يف الرت�شيد عن كل اقرتاح مطبق. واأعرب عبد 
الع�مة  املوا�شات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  علي  اآل  يو�شف  اهلل 

عن �شع�دته ب�لفوز ب�جلوائز ال� 8 م� يوؤكد م�شتوى االأداء املتطور 
للموؤ�ش�شة وم�ش�ركته� اأفك�ر موظفيه� املبتكرة مب� ي�شمن حتقيق 
روؤية الهيئة املتمثلة ب� تنقل اآمن و�شهل للجميع . من جهته عرب 
الدكتور يو�شف اآل علي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة ت�ك�شي دبي عن 
فخره لنيل اجلوائز االأربع م� يج�شد حر�س املوؤ�ش�شة على تبني 
اأف�شل االأ�ش�ليب يف االأداء املوؤ�ش�شي مب� ي�شمن تطوره� واحلف�ظ 

على م�شتواه� االبتك�ري عرب املوظفني .
منذ  وت�أ�ش�شت  ربحية  غري  االأمريكية  االأفك�ر  منظمة  اأن  يذكر 
اأكرث من 70 ع�م� وت�شم اأع�ش�ء من جميع اأنح�ء الع�مل ميثلون 
والتج�رية  واحلكومية  وال�شن�عية  امل�لية  القط�ع�ت  خمتلف 
امل�ش�هم�ت والفوائد القيمة لربامج االبتك�ر  اإىل تعزيز  وتهدف 

التي يقدمه� املوظفون ملوؤ�ش�ش�تهم وبيئ�ت عملهم.

ويل عهد ال�سارقة ي�سهد انطلق فعاليات موؤمتر التعليم وامل�ستقبل

 �سقر اخلريية وجمتمعية �سرطة راأ�س اخليمة تنظمان مبادرة لكبار ال�سن 

•• ال�شارقة-وام: 

ع�شو  الق��شمي  حممد  ب��ن  �شلط�ن  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  حت��ت 
�شهد   .. املعلمني  جلمعية  الفخري  الرئي�س  ال�ش�رقة  ح�كم  االأعلى  املجل�س 
�شمو ال�شيخ �شلط�ن بن حممد بن �شلط�ن الق��شمي ويل عهد ون�ئب ح�كم 
ال�ش�رقة ام�س انطاق فع�لي�ت موؤمتر التعليم وامل�شتقبل اأفك�ر ملهمة الذي 

تنظمه اجلمعية.
ي�أتي املوؤمتر �شمن مب�درة الوطن اأم�نة وتزامن� مع يوم املعلم الع�ملي الذي 
ي�ش�دف اخل�م�س من اأكتوبر من كل ع�م ومن منطلق اأهمية تطوير املوؤ�ش�ش�ت 
الري�دة  نحو  للو�شول  امل�شتقبلي  التخطيط  جم�ل  يف  لقدراته�  التعليمية 
ا�شت�شراف  اأدوات  ب��شتخدام  للمتغريات  اال�شتج�بة  على  وامل��ق��درة  الع�ملية 
امل�شتقبل واالطاع على اأف�شل املم�ر�ش�ت التعليمية الرائدة وحتليل ودرا�شة 

االجت�ه�ت الع�ملية وامل�شتقبلية وكيفية مواكبته� للم�شتقبل.
ي�شلط املوؤمتر ال�شوء على الروؤى واملب�درات وامل�ش�ريع التعليمية الرامية اإىل 
رفع خمرج�ت قط�ع التعليم والدور الرائد الذي يقوم به املعلم وم�ش�همته 

يف بن�ء جيل واعد ق�در على قي�دة امل�شتقبل.
ب�ل�ش�رقة -  ال�شرياتون  اأقيم يف ق�عة احل�شن يف فندق  الذي  بداأ احلفل - 

ب�ل�شام الوطني للدولة واآي�ت من الذكر احلكيم.
�شلط�ن بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو   ومت خال احلفل منح �ش�حب 
الق��شمي و�ش�م املنظمة العربية للرتبية املذهب من الدرجة االأوىل تقديرا 
والثق�فية  والتعليمية  الرتبوية  العملية  وتطوير  دعم  �شموه يف  الإ�شه�م�ت 
عهد  ويل  �شمو  عنه  ني�بة  ال��و���ش���م  وت�شلم  االإم������رات  دول���ة  يف  واالإب��داع��ي��ة 

ال�ش�رقة.
وق�لت �شريفة مو�شى ن�ئب رئي�س جمعية املعلمني يف كلمة خال احلفل اإنه 
يبقى احللم  امل�شتحيل  دروب  وي�شق جن�حه�  الزمن  تقدمه�  ي�شبق  دولة  يف 
عنوان الواقع وحقيقته هي لبنة النم�ء واأ�ش�س الرخ�ء التي ر�شمه� املغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلط�ن اآل نهي�ن رحمه اهلل وانطلق به� قبل 46 ع�م� لتكون 

دولة االإم�رات يف م�ش�ف الدول االأوىل ب�أ�شوله� وح�ش�رته� وازده�ره� الذي 
يرع�ه �ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه 
اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  اهلل و�ش�حب 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  رع���ه اهلل و�ش�حب  ال��وزراء ح�كم دبي  رئي�س جمل�س 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن 

واإخوانهم اأ�شح�ب ال�شمو ال�شيوخ اأع�ش�ء املجل�س االأعلى حك�م االإم�رات.
ه��و ق�طرة  التعليم  االإجن����ز فيه حلمه يظل  ي�ش�رع  اأن��ه يف وط��ن  واأ���ش���ف��ت 
التقدم والعلم واملعرفة اأن�شودة اأبن�ئن� عند حتية العلم ويف ح�شتهم االأوىل 
كل �شب�ح وهم يرددون ق�شم الوالء واالنتم�ء لوطن يفخر بقي�داته وقي�دات 

ترعى الوطن نحو املجد والتفرد.
 وق�لت ن�ئب رئي�س جمعية املعلمني اإنن� جنتمع اليوم يف من�رة الثق�فة مدينة 
�شلط�ن ع��شمة الثق�فة االإ�شامية وع��شمة الكت�ب الع�ملية لع�م 2019 يف 
ال�ش�رقة التي �شهدت ب�كورة التعليم يف دولة االإم�رات حيث ت�أ�ش�شت فيه� اأول 
مدر�شة نظ�مية يف خم�شيني�ت القرن امل��شي جنتمع لنتب�حث مع� ونحتفي 

ب�ملعلم يف يومه الع�ملي الذي يوافق اخل�م�س من اأكتوبر من كل ع�م.
وت�بعت ونحن اإذ نحتفي ب�ملعلم يف يومه الع�ملي ف�إنن� ن�شري على نهج قي�دتن� 
الر�شيدة التي اأولت املعلم اهتم�م� ب�لغ� فهو عم�د التعليم و�شي�ء مدار�شن� 
الذي ال يخبو حيث ي�أخذن� هذا اليوم مب� يحمله من معنى كبريا لن� اإىل 
م�آثر املعلم وت�شحي�ته واإخا�شه لر�ش�لته ولاأم�نة التي نوؤمتن عليه� يف 

اأبن�ئن� وبن�تن� وم�شتقبل اأوط�نن� .
واأو�شحت اأن جمعية املعلمني ت�شعى اإىل العمل من اأجل دعم م�شرية التعليم 
يف الدولة واالرتق�ء ب�مليدان الرتبوي بتقدمي خدم�ت متميزة للع�ملني يف 
امليدان الرتبوي وتنمية قدراتهم لتحقيق خمرج تعليمي متفرد لبن�ء اقت�ش�د 
املجتمع  وموؤ�ش�ش�ت  التعليمية  املوؤ�ش�ش�ت  مع  ب�لتن�غم  ال��دول��ة  يف  املعرفة 
املحلي ودعم وتبني الكوادر املبتكرة والف�علة وتر�شيخ قيمة االنتم�ء والوالء 
التحدي�ت والفر�س  اأنن� نعي�س يف زمن كثري  اإىل  واأ�ش�رت مو�شى  للوطن.  
والت�أثر  ب�لتوا�شل  زاخر  مفتوح  ع�مل  يف  نعي�س  والأنن�  واملعطي�ت  والبدائل 

واملجتمعية  العلمية  اأدوارن���  ت�أدية  يف  جن�حن�  ب�أن  ونوؤمن  املتب�دل  والت�أثري 
اإىل  ب��ه  واالرت��ق���ء  امل�شتقبلي  امل��ع��ريف  املجتمع  بن�ء  يف  ر�ش�لتن�  بنج�ح  كفيل 
االأول  21 لذا فقد نظمت اجلمعية موؤمتره�  ال�  القرن  م�شتوى متطلب�ت 
هذا. واأعربت عن اأمله� اأن يكون املوؤمتر حمطة تطويرية مهمة يلتقي فيه� 
املخت�شون وامل�شوؤولون و�شن�ع القرار لتحقيق م� ي�شبو اإليه من ف�ئدة من 
التعليمية والرتبوية  القي�دات  وامل�ش�رك�ت وتب�دل خربات  امل�ش�هم�ت  خال 
على امل�شتوى املحلي واالإقليمي والعربي ومن خال عر�س التج�رب امللهمة 
التي اأثبتت جن�حه� وتركت ب�شمته� يف حي�ة من ب�در به� و�شترتك ب�شمته� 

اأي�ش� يف حي�ة اجلميع.
وق�لت اإن اختي�ر هذا الوقت لتنظيم املوؤمتر والذي يتزامن مع يوم الع�ملي 
للمعلم يعرب عن تقدير وم�ش�ندة جمعية املعلمني للدور العظيم الذي يقوم 

به املعلم وم�ش�همته يف خدمة املجتمع وتربية الن�شئ.
 من جهته ق�ل الدكتور جم�ل احل�ش�مي رئي�س املنظمة العربية للرتبية اإن 
اختي�ر موؤمتر التعليم وامل�شتقبل لعنوان اأفك�ر ملهمة وم�ش�دفته مع اليوم 
الع�ملي للمعلم يوؤكد الوعي واالحت�ش�ن والتكرمي للمعلم يف عيده وتطلعه 

مل�شتقبل زاهر للتعليم يف هذا البلد احلبيب.
واأكد اأن الت�ريخ هو الهوية احلقيقية الأمم وال�شعوب وهن�ك عام�ت ف�رقة 
ت�ريخ  اأن  اإال  بعده�  م�  مع  قبله�  م�  يت�ش�به  ال  وال���دول  ال�شعوب  ت�ريخ  يف 
االإم�رات امل�شرق ال يقل اأهمية عن ح��شره� الزاهي فمنذ قي�م دولة االإم�رات 
احتل التعليم مك�نة يف اهتم�م ق�دة الدول ولدى موؤ�ش�شه� املغفور له ال�شيخ 
الو�شع  اأولوي�ته حت�شني  راأ���س  ال��ذي و�شع على  اآل نهي�ن  �شلط�ن  زاي��د بن 

املعي�شي للمواطن والنهو�س ب�لتعليم كونه اأ�ش��س التنمية ال�ش�ملة .
اإىل منظم�ت دولية تربوية بهدف  ان�شمت  االإم���رات  اأن  واأ�ش�ف احل�ش�مي 
القدمي  النهجني  بني  ووازن���ت  التعليمي  النظ�م  تطوير  يف  به�  اال�شتع�نة 
والك�فية  ال��ك��ب��رية  امل��ي��زان��ي���ت  ور���ش��دت  التعليمية  ب��راجم��ه���  يف  واحل��دي��ث 
لتطوير العملية الرتبوية والتعليمية.. م�شريا اإىل اأنه اليوم تنت�شر املدار�س 
على امتداد م�ش�حة االإم�رات وبلغت ن�شبة املتعلمني - ا�شتن�دا اإىل اح�ش�ئي�ت 

منظمة االأمم املتحدة للرتبية - تفوق ال� 92 يف امل�ئة من املواطنني .
وق�ل اإن التعليم يف دولة االإم�رات ي�شهد اليوم تطورا مطردا حيث تتجه وزارة 
الرتبية نحو التعليم من اأجل اال�شتدامة وهو م� يعد من اأولوي�ت املرحلة 
املقبلة بعد اأن اأ�شبحت اال�شتدامة �شمن الرك�ئز االأوىل للتن�ف�شية الع�ملية 
وواحدا من املوؤ�شرات املهمة للتنمية والتقدم والت�شنيف الدويل كم� يعتمد 
تطوير التعليم يف االإم�رات على امتاكه� كل اأ�شب�ب النج�ح ومقوم�ته من 
اخلربات والكف�ءات واخلطط واملنهجية العلمية واملوارد املتنوعة وقبل كل 

ذلك الدعم غري املحدود من قي�دته� الر�شيدة.
العط�ء  اأب���رز حم��ط���ت م�شرية  ح��ول  وث���ئ��ق��ي  فيلم  ع��ر���س  احل��ف��ل  وتخلل 
واإ�شه�م�ته  الق��شمي  حممد  بن  �شلط�ن  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�ش�حب 

العديدة يف تطوير التعليم ب�لدولة.
املتحدثني  الق��شمي  �شلط�ن  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  �شلط�ن  ال�شيخ  �شمو  وك���رم 

وال�شرك�ء وامل�ش�همني يف اإجن�ح املوؤمتر.
 ومت منح �ش�حب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلط�ن بن حممد الق��شمي و�ش�م 
االأوىل تقديرا الإ�شه�م�ته يف  الدرجة  املذهب من  العربية للرتبية  املنظمة 
دولة  يف  واالإبداعية  والثق�فية  والتعليمية  الرتبوية  العملية  وتطوير  دعم 

االإم�رات وت�شلم الو�ش�م ب�لني�بة عنه �شمو ويل عهد ال�ش�رقة.
 وك�ن �شمو ويل عهد ال�ش�رقة قد جتول يف املعر�س امل�ش�حب للموؤمتر مطلع� 
الدولة وم�  التعليم يف  �شجلت م�شرية  التي  وال�شور  امل�ش�ركة  املن�ش�ت  على 

�شهدته من تطور كبري يف خمتلف املج�الت.
ح�شر احلفل .. �شع�دة خولة املا رئي�س املجل�س اال�شت�ش�ري يف اإم�رة ال�ش�رقة 
و�شع�دة �شعيد الكعبي رئي�س جمعية املعلمني يف الدولة و�شع�دة مروان اأحمد 
ال�شوالح وكيل وزارة الرتبية والتعليم لل�شوؤون االأك�دميية والدكتور علي بن 
عبد اخل�لق القرين مدير ع�م مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج و�شع�دة 
�ش�مل  ر���ش���د  وال��دك��ت��ور  ال�ش�رقة  وتلفزيون  اإذاع���ة  ع���م  م��دي��ر  خلف  حممد 
الرتبوية  اجله�ت  وممثلي  امل�شوؤولني  من  وع��دد  الق��شمية  اجل�معة  مدير 

والتعليمية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

���ش���رك��ت ال��ق��ي���دة ال��ع���م��ة ل�����ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ممثلة ب��ف��رع��ي ال�شرطة 
 ، ال�ش�مل  الرم�س  �شرطة  ومركز  ال�ش�مل  املدينة  �شرطة  مبركز  املجتمعية 
بح�شور  احلي�ة  حتلو  بر�ش�هم  �شع�ر  حتت  االإن�ش�نية  املجتمعية  ب�ملب�درة 
راأ�س  من�طق  هيئة  ادارة  جمل�س  رئي�س  الق��شمي  �شقر  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
اخليمة االقت�ش�دية راكز ، و�شع�دة �ش�مل الن�ر ال�شحي ع�شو املجل�س الوطني 
االحت�دي ، و�شمية ح�رب مديرة منطقة راأ�س اخليمة التعليمية �شمن يوم 
ترفيهي ا�شتهدف فئة كب�ر ال�شن من اجلن�شني والتي نظمته� موؤ�ش�شة �شقر 
مفهوم  تعزيز  اإىل  الرامية  م�ش�عيه�  �شمن  اخلريية  الق��شمي  حممد  بن 
االأج���واء  وت��وف��ري  ال�شن  ك��ب���ر  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  وت��ع��زي��ز  املجتمعية  امل�شوؤولية 

االأ���ش��ري��ة ب��ني اجل���ن��ب��ني وال��ت��ف���ع��ل معهم ب���ل��ت��ع���ون م��ع ع��دد م��ن املدار�س 
واجله�ت والدوائر ب�الإم�رة .

 واأ�ش�ر اأحمد بن �شقر الق��شمي اإىل اأن االإ�شام اأكد على احرتام كب�ر ال�شن 
وحث الن��س على االهتم�م بهم يف الكثري من االح�ديث ال�شحيحة ، ومن هذا 
املنطلق كفلت دولة االإم�رات احلي�ة الكرمية لكب�ر ال�شن واأو�شت برع�يتهم 
واالأخذ بيدهم فهن�ك يف الواقع فن يف التع�مل مع كب�ر ال�شن يحمل االدب 

واخللق الرفيع وم�ش�ركتهم جلميع املح�فل .
اأن ه��ذه امل��ب���درة تتواكب مع ع���م اخل��ري ،   واأ�ش�فت �شمية ح���رب يف كلمته� 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  الإع��ان  وا�شتج�بة 
الدولة حفظه اهلل ولدعوة �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ن�ئب رئي�س الدولة ، رئي�س جمل�س الوزراء ، ح�كم دبي رع�ه اهلل ، اإىل تكثيف 

املب�درات االإن�ش�نية ، كم� ت�أتي يف اإط�ر رد اجلميل لاآب�ء واالأمه�ت من فئة 
كب�ر ال�شن تقديراً لعط�ئهم وم� قدموه للمجتمع االإم�راتي .

 وق�ل �ش�مل الن�ر اإن املب�درة جت�شد ر�ش�لة واأهداف مب�درة ع�م اخلري ، م�شرياً 
اله�دفة   ، واملجتمعية  االإن�ش�نية  امل��ب���درات  تفعيل  على  ال��دول��ة  حر�س  اإىل 
لرت�شيخ ثق�فة العط�ء ، مفهوم�ً وعمًا ، خ��شة تلك املوجه للرعيل االأول 
فرد  كل  الأن  والتقدير  واحلن�ن  الرع�ية  ت�شتحق  فئة  تعد  التي  ال�شن  كب�ر 

منهم قدم الكثري الأ�شرته وجمتمعه ووطنه .
مبركز  املجتمعية  ال�شرطة  بفرع  �ش�بط  البح�ر  ح�شن  اأول  امل���ازم  واأك���د   
راأ���س اخليمة  ل�شرطة  الع�مة  القي�دة  اأن م�ش�ركة   ، ال�ش�مل  الرم�س  �شرطة 
ي�أتي  ال�شن  لكب�ر  الرتفيهي  اليوم  م��ب���درة  يف  املجتمعية  ب�ل�شرطة  ممثلة 
الربن�مج  لقي  حيث   ، اخل��ريي��ة  �شقر  موؤ�ش�شة  م��ع  م�شرتك  ت��ع���ون  �شمن 

االأن�شطة  يف  مل�ش�ركتهم  �شع�دتهم  ع��ن  وع���ربوا  ج�نبهم  م��ن  ك��ب��رياً  تف�عًا 
املختلفة والتي اعتربوه� مبث�بة هدية من قبل املنظمني مل� اأ�شفته من روح 

اإيج�بية .
التي  الفئة  للتعبري عن حبن� وتقديرن� لهذه  اليوم فر�شة  ب���أن هذا   وق���ل 
اأهمية  ح��ول  االإن�ش�نية  القيم  تعزيز  اإط���ر  يف  الوطن  لهذا  و�شحت  اأعطت 
كب�ر ال�شن وتر�شيخه� يف الوعي والوجدان االجتم�عي كر�ش�لة يف بر االآب�ء 

واالأجداد .
 وت�شمنت االحتف�لية اإفط�ر جم�عي ، وا�شتعرا�س عدد من الفقرات الرتاثية 
ال�شعبية امل�شحوبة ب�أه�زيج واأغ�ين �شعبية من اأداء طلبة وط�لب�ت املدار�س 
�شمن  الثق�فية  االأ�شئلة  من  عدد  طرح  اإىل  ب�الإ�ش�فة   ، املب�درة  يف  امل�ش�ركة 

م�ش�بق�ت �شعبية موجه لكب�ر ال�شن وتوزيع الهداي� واجلوائز عليهم . 

دائرة اأ�سغال ام القيوين تد�سن دوريات الرقابة العامة 
•• اأم القيوين ـ الفجر 

القيوين  ب�أم  الع�مة  االأ�شغ�ل واخلدم�ت  دائرة  نت  د�شنّ واملظهر اجلم�يل لاإم�رة  البيئة  املح�فظة على  بهدف 
دوري�ت الرق�بة الع�مة واملخ�ش�شة للرق�بة على املخ�لف�ت والتج�وزات املت�شلة ب�لنظ�فة الع�مة.

اإط��اق دوري�ت  اأن الهدف من   : اأحمد طيب حممد ن�ئب مدير ع�م دائ��رة االأ�شغ�ل واخلدم�ت الع�مة  وق���ل 
الرق�بة الع�مة لي�س فر�س الغرام�ت والعقوب�ت، بل املح�فظة على النظ�فة الع�مة واملظهر اجلم�يل لاإم�رة.

واأكد اأن الدوري�ت �شتتجول يف طرق االإم�رة على مدار 24 �ش�عة ملراقبة الو�شع البيئي ور�شد اأي خم�لف�ت 
تت�شل ب�لنظ�فة الع�مة ميداني�ً، الفًت� اىل منح مفت�شي الدائرة �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية، لتوقيع املخ�لف�ت 

والغرام�ت على االأفراد املخ�لفني لق�نون النظ�فة الع�مة.
اإال  املخلف�ت  رم��ي  وع��دم  الع�مة  النظ�فة  املح�فظة على  اىل  االأ�شغ�ل، اجلمهور  دائ��رة  ع���م  ن�ئب مدير  ودع��� 
اأم القيوين، وتوعية الن�سء وزرع روح  اإم���رة  يف االأم�كن املخ�ش�شة له�، للحف�ظ على نظ�فة املن�طق ك�فة يف 

املح�فظة على النظ�فة الع�مة.

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3155  جتاري جزئي
ان  مب���  االق���م��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ري��ن��و  �ش�رمينتو  لين�  اجني�س   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله: عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�ش�م�شي قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� مببلغ وقدره 
�شهري�   %2.49 والف�ئدة  املح�م�ة  وات��ع���ب  وامل�ش�ريف  والر�شوم  دره���م(    24.736.30(
من:2013/12/20 وحتى ال�شداد الت�م و�شمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل با كف�لة . وحددت 
 Ch 1.C.12 له� جل�شة يوم االربع�ء املوافق  2017/10/4  ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة
لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأي�م على االأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
التنمية االأ�سرية تعر�س م�ساريعها االإلكرتونية يف جيتك�س 2017

•• اأبوظبي-وام:

تعر�س موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية - خال م�ش�ركته� لل�شنة الث�لثة على 
التوايل يف فع�لي�ت ا�شبوع جيتك�س للتكنولوجي� 2017 الذي يق�م يف 
الفرتة بني 8 و12 اأكتوبر اجل�ري - من�شة االأ�شرة e-life ومن�شة 
التعلم الذاتي لاأ�شرة التي مت اإطاقه� هذا الع�م والتي ي�شتفيد منه� 
االآب�ء واالأمه�ت والق�ئمون على تربية االأطف�ل ب�لت�ش�رك مع العديد 

من املنظم�ت املكر�شة لتطوير منو الطفل يف عمر الطفولة املبكرة.
االجتم�عية  التنمية  املتمثلة يف  املوؤ�ش�شة  روؤي��ة  على  ت�أكيدا  ذلك  ي�أتي 
التي  لر�ش�لته�  وتعزيزا  متم��شك  وجمتمع  واعية  الأ�شرة  امل�شتدامة 
تهدف اإىل االإ�شه�م احل�ش�ري يف تطوير جم�الت التنمية االجتم�عية 

االأداء  يف  ع�لية  ب��ك��ف���ءة  واملجتمع  االأ���ش��رة  رف����ه  وحتقيق  امل�شتدامة 
املوؤ�ش�شي الت�ش�ركي.

حكومة  من�شة  �شمن  ب�حلدث  م�ش�ركته�  خ��ال   - املوؤ�ش�شة  وت�شعى 
اأبوظبي الرقمية التي ينظمه� وي�شرف عليه� مركز اأبوظبي لاأنظمة 
عرب  االأ����ش���رة  بق�ش�ي�  ال��وع��ي  ن�شر  اىل   - وامل��ع��ل��وم���ت  االإل��ك��رتون��ي��ة 
الو�ش�ئط املقروءة وامل�شموعة واملرئية املتطورة وذلك حر�ش� منه� على 
االإم�رات  وحكومة  خ�شو�ش�ً  اأبوظبي  اإم���رة  حكومة  توجه�ت  مواكبة 
عموم�ً والإثب�ت ح�شوره� املتميز يف تقدمي خدم�ته� لاأ�شرة وجميع 

اأفراده�.
ومن خال اجلن�ح الذي �شت�ش�رك فيه املوؤ�ش�شة �شيتم ت�شليط ال�شوء 
على اإجن�زاته� املتعلقة ب�الأ�شرة واأفراده� يف اإم�رة اأبوظبي اإىل ج�نب 

ا�شتعرا�س البوابة االإلكرتونية اخل��شة به� وتطبيق�ت اله�تف الذكي 
اإىل  ب�الإ�ش�فة  التي تقدمه� للمجتمع،  املرتبطة ب�لربامج واخلدم�ت 

عر�س اآلية التحول الرقمي الذي حققته على �شعيد خدم�ته�.
وتتوا�شل املوؤ�ش�شة خال هذا احلدث الع�ملي مع اجله�ت ذات العاقة 
يف  بدوره�  لتعريفهم  واأف��راده���  االأ�شرة  بق�ش�ي�  املهتم  اجلمهور  ومع 
�شرائح  اإىل خمتلف  واأفراده� وكيفية و�شوله�  االأ�شرة  تنمية ومتكني 
والهواتف  ب�الإنرتنت  ممثلة  احلديثة  التقني�ت  عرب  املجتمع  وفئ�ت 
اأح���دث���ت مبجمله� حتوال  ال��ت��ق��ن��ي���ت وال���ت���ي  امل��ح��م��ول��ة وغ���ريه���� م���ن 
املتطورة  ال��دول  واالأع��م���ل يف  والعمل  ه�ئا على م�شتوى احلكوم�ت 
ا�شرتاتيجي�ت  ب�العتم�د على  املعلوم�ت  وي�شرت عملية تدفق وتداول 
الرقمية  التنمية  حتقيق  اأج��ل  م��ن  واالت�����ش���ل  املعلوم�ت  تكنولوجي� 

للتكنولوجي�  املن��شبة  البيئة  هي�أت  التي  االإم���رات  دولة  يف  امل�شتهدفة 
يف  االأو���ش��ط  ال�شرق  ب��ل��دان  مقدمة  يف  جعلته�  التي  التحتية  والبنية 
على  تقوم  رائ��دة  رقمية  حكومة  ت�أ�شي�س  ويف  الرقمي  التحول  عملية 
االبتك�ر واالإبداع وجتعل منه� وجهة ه�مة ورئي�شة لي�س فقط ب�لن�شبة 
الذي  وب�ل�شكل  اإلكرتوني�  املتطورة  ال��دول  اإمن� جلميع  املنطقة  لدول 
يحقق لاإم�رات منواً اإلكرتوني�ً متزايدا وا�شتثم�راً تكنولوجي�ً متميزاً 
وحي�ة ذكية ت�شهم يف بن�ء اقت�ش�د املعرفة مب� يلبي تطلع�ت احلكومة 
والتخطيط  الت�شريع  م�شتوى  على  امل�شتدامة  التنموية  واأه��داف��ه��� 
واأبرز  اأه��م  يعترب  جيتك�س  اأ�شبوع  واأن  خ��شة  واال�شتف�دة  والتطبيق 
معر�س متخ�ش�س يف ع�مل تكنولوجي� املعلوم�ت واالت�ش�ل يف ال�شرق 

االأو�شط و�شم�ل اأفريقي� وجنوب اآ�شي�.

حاكم عجمان يكرم مواطنة ل�سجاعتها وموقفها البطويل يف اإنقاذ حياة �سائق
•• عجمان -وام: 

كرم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س االأعلى 
ح�كم عجم�ن ام�س- بح�شور �شمو ال�شيخ عم�ر بن حميد النعيمي ويل 
عهد عجم�ن يف ديوان احل�كم - املواطنة جواهر �شيف الكميتي تقديرا مل� 
ق�مت به من عمل اإن�ش�ين وموقفه� ال�شج�ع والبطويل وتدخله� ال�شريع 

الإنق�ذ حي�ة �ش�ئق اآ�شيوي.

وك�ن ال�ش�ئق قد تعر�س حل�دث ت�ش�دم اأ�شفر عنه ن�شوب حريق يف �ش�حنته 
م� اأدى اإىل ن�شوب النريان يف ماب�شه وعلى الفور �ش�رعت الإنق�ذ حي�ته 

ب��شتخدام عب�ءة �شديقته� الإخم�د الن�ر.
واأعرب �ش�حب ال�شمو ح�كم عجم�ن عن فخره واعتزازه ببن�ت االإم�رات 
لقي�مهن بدورهن االإن�ش�ين وم�ش�عدة االآخرين .. م�شيدا مب� ق�مت به 
�شبت يف  التي  ال��ن��ريان  الإخ��م���د  وال��ت��ي هرعت  الكميتي  ج��واه��ر  املواطنة 
ماب�س �ش�ئق ال�ش�حنة دون تردد ومتكنت من اإنق�ذ حي�ته.. مثمن� �شموه 

دوره� البطويل و�شج�عته� يف اإنق�ذ ال�ش�ئق واإقدامه� على تقدمي العون 
ب�شرعة وتف�ين دون ت�أخري.

من جهته� اأكدت الكميتي - خال لق�ئه� مع �ش�حب ال�شمو ح�كم عجم�ن 
- اأن م� ق�مت به ي�أتي يف اإط�ر العمل اخلريي واالإن�ش�ين واإنق�ذ اإن�ش�ن ك�ن 
يف اأم�س احل�جة للم�ش�عدة .. م�شرية اإىل اأنه� مل ترتدد للحظة يف اإنق�ذ 
.. متمنية  اطم�أنت على ح�لته  بعدم�  اإال  املك�ن  تغ�در  ال�ش�ئق ومل  حي�ة 

ال�شامة جلميع اأفراد املجتمع وم�شتخدمي الطرق.

ح�شر التكرمي .. ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �ش�حب ال�شمو 
ح�كم عجم�ن لل�شوؤون االإدارية وامل�لية.

 و�شع�دة �ش�مل �شيف املطرو�شي ن�ئب مدير ديوان احل�كم و�شع�دة اأحمد 
اإبراهيم املغما�شي رئي�س مكتب �شمو ويل العهد.

عجم�ن  ح�كم  ال�شمو  �ش�حب  مكتب  مدير  غليطة  ب��ن  ط���رق  و�شع�دة   
و�شع�دة يو�شف النعيمي مدير ع�م اإدارة الت�شريف�ت وال�شي�فة وعدد من 

كب�ر امل�شوؤولني.

جمل�س ادارة موا�سلت عجمان يطلع على اجنازات الن�سف االأول

غرفة عجمان ت�ستعر�س نتائج التقييم الذاتي لتطبيق امل�سوؤولية املجتمعية وفقًا ملعايري االيزو

•• عجمان : الفجر

اأحمد  اإبراهيم  رحب �شع�دة يحيي 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
اع�ش�ء  بك�فة  الع�مة  امل��وا���ش��ات 
تعزيز  يف  دوره���م  مثمن�  املجل�س، 
اآل��ي��ة ع��م��ل امل��وؤ���ش�����ش��ة، م�����ش��ريا اإىل 
ال���احم���دود م��ن �ش�حب  ال��دع��م 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�شد 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
احلثيثة  وامل��ت���ب��ع��ة  عجم�ن  ح���ك��م 
حميد  ب��ن  ع��م���ر  ال�شيخ  �شمو  م��ن 
رئي�س  عجم�ن  عهد  ويل  النعيمي 

االإدارة  جمل�س  اأع�ش�ء  �ش�دق  كم� 
ال�ش�بق،  االج��ت��م���ع  حم�شر  ع��ل��ى 
واط��ل��ع ع��ل��ى ت��ق��ري��ر امل��دق��ق امل�يل 
اجل�ري،  الع�م  من  االأول  للن�شف 
وم�������� �����ش����در ع����ن����ه م�����ن ق��������رارات 
حم�شر  يف  وردت  وت����و�����ش����ي�����ت 

االجتم�ع ال�ش�بق.
وع����ر�����س ����ش���ع����دة امل���ه���ن���د����س عمر 
اأحمد بن عمري مدير ع�م موؤ�ش�شة 
ع��ل��ى املجل�س  ال��ع���م��ة  امل��وا���ش��ات 
املوؤ�ش�شة  حققته�  التى  االجن����زات 
ع�م  م����ن  االأول  ال��ن�����ش��ف  خ�����ال 
ت�أتي  االجن�زات  اأن  حيث   2017

املجل�س التنفيذي وتوجيه�ت �شموه 
اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  بتحقيق 
متطلب�ت  ي��واك��ب  مب���  للموؤ�ش�شة 
الع�شر ويتم��شى مع روؤية عجم�ن 

2021
�شع�دته  ت���راأ����س  ذل���ك خ���ال  ج����ء 
االج��ت��م���ع ال�����دوري ل��ع���م 2017 
وف������ق������� ل�������اأج�������ن�������دة امل����ع����ت����م����دة 
جمل�س  ب���ج��ت��م���ع���ت  واخل��������ش���ة 
والذي  ال��ع���م��ة  امل��وا���ش��ات  اإدارة 
ب�جلرف،  الرئي�شي  ب�ملبنى  ع��ق��د 
االإدارة  جمل�س  اأع�����ش���ء  بح�شور 

واملدير الع�م. 

اال�شرتاتيجية  خ��ط��ت��ه���  ���ش��م��ن 
وح�����������ش�����ب اجل���������������دول ال����زم����ن����ي 
هذه  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ل��ت��ن��ف��ي��ذه���، 
الفرتة �شهدت العديد من اطاق 
ل��ت��ل��ب��ي��ة طلب�ت  خ���دم����ت ج���دي���دة 
واحتي�ج�ت اجلمهور.  كم� عر�س 
الفني  الفح�س  م�شروع  عمري  بن 
على  وو�شعه  ل��ه  الت�بعه  وامل��راف��ق 
اال�شرتاتيجية  املوؤ�ش�شة  خريطة 
لتعزيز دوره� يف تقدمي اخلدم�ت 
ب��شلوب متقدم وب�آلية تعتمد على 
واملبتكرة  احل��دي��ث��ة  التكنولوجي� 
مل��واك��ب��ة م��� ي��ح��دث يف ه���ذا املج�ل 

روؤية  وق��دم  ال��ع���مل،  م�شتوى  على 
ح���ول ات��ف���ق��ي���ت ال��ت��ع���ون املربمة 
م��ع ع���دد م��ن اجل��ه���ت احلكومية 
احتي�ج�تهم  ل��ت��ل��ب��ي��ة  واخل��������ش���ة 

وتب�دل اخلربات وامله�رات.
�شع�دة  وج��ه  االج��ت��م���ع  نه�ية  ويف 
اإب���راه���ي���م رئ��ي�����س جمل�س  ي��ح��ي��ى 
ال�شع�ب  ك����ل  ب���ت���ذل���ي���ل  االإدارة 
م�شرية  تعرقل  ال��ت��ى  وال��ت��ح��دي���ت 
للموؤ�ش�شة  يت�شنى  ح��ت��ى  ال��ت��ق��دم 
حركة  تطوير  يف  ب�شمة  ت�شع  اأن 
ال��ن��ق��ل وامل���وا����ش���ات ع��ل��ى نط�ق 

املنطقة. 

•• عجمان ـ الفجر 

و�شن�عة  جت���رة  غرفة  ا�شتعر�شت 
عجم�ن نت�ئج تقرير التقييم الذاتي 
املجتمعية وفق  امل�شوؤولية  لتطبيق 
التو�شي�ت،  واه���م  االي���زو  مع�يري 
وذلك �شمن خطة الغرفة لتطبيق 
املجتمعية  امل�شوؤولية  مع�يري نظ�م 
ب�لتوافق مع املوا�شف�ت االر�ش�دية 
ثق�فة  وتعزيز   26000 ل��اي��زو 
وال�شعي  االج��ت��م���ع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
يف  والنزاهة  العدالة  حتقيق  نحو 
يتم��شى مع  االأع��م���ل مب�  جمتمع 

توجه�ت و�شي��ش�ت الدولة.

بحيث  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������ش���وؤول���ي���ة 
برن�مج  ع���ج���م����ن  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
تدريبي بعنوان اأ�ش��شي�ت ومف�هيم 
املجتمعية  امل�������ش���وؤول���ي���ة  ب���رن����م���ج 
على  ل��ل��ت��ع��رف   ،  26000 اي�����زو 
ومب�دئ  وم�����ش��ط��ل��ح���ت  م��ف���ه��ي��م 
وموا�شف�ت  املجتمعية  امل�شوؤولية 
املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ومتطلب�ت 
الازمة  القدرة  واكت�ش�ب  الع�ملية 
ل��ت��ط��وي��ر وت��ط��ب��ي��ق وت��ك���م��ل نظ�م 
ورفع  املجتمعية،  امل�شوؤولية  اإدارة 
ال��ق���ئ��م على  ف��ري��ق العمل  ق���درات 
امل�شوؤولية  جم������ل  يف  امل���������ش����روع 
نظمت  كم�  الغرفة.  يف  املجتمعية 

�ش�مل  ����ش���ع����دة  االج���ت���م����ع  ح�����ش��ر 
ال�شويدي مدير ع�م غرفة عجم�ن 
وامل���������دراء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون وم������دراء 
بحيث  عجم�ن،  غرفة  يف  االدارات 
ت���ن����ول االج���ت���م����ع م���� مت اجن�����زه 
يف م�����ش��روع ت���أه��ي��ل غ��رف��ة عجم�ن 
امل�شوؤولية  نظ�م  مع�يري  لتطبيق 
نت�ئج جل�شة  اإىل ج�نب  املجتمعية 

التقييم الذاتي واهم التو�شي�ت.
من ج�نبه� اأكدت اإمي�ن ال�ش�م�شي 
االع���������ش�����ء  دع��������م  ادارة  م�����دي�����ر 
غرفة  ان  املجتمعية،  وامل�����ش��وؤول��ي��ة 
ت��خ��ط��و خ���ط���وات حثيثة  ع��ج��م���ن 
ن����ح����و ت���ط���ب���ي���ق م����ع�����ي����ري ن���ظ����م 

غرفة جت�رة و�شن�عة عجم�ن دورة 
تدريبية حول امل�شئولية املجتمعية 
للتعريف    ISO 26000
املجتمعية  امل�������ش���وؤول���ي���ة  ب���أه��م��ي��ة 
والفوائد التي ميكن حتقيقه� من 
امل�شوؤولية  ومب�دئ  االأي��زو  تطبيق 
تطبيق  خ��ط��ة  وو���ش��ع  املجتمعية 
ن��ظ���م امل�����ش��ئ��ول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة من 
و  التطبيق  ف��ري��ق  خ���ال حت��دي��د 
التدريب  و  التوعية  و  امل�شئولي�ت 
التوافق،  ادل���ة  اع���داد  و  والتوثيق 
و  ل��ل��ن��ظ���م  ط��ب��ق���  االآداء  ت��ق��ي��ي��م  و 
قي��س التطبيق واتخ�ذ االجراءات 
التقييم  ل��ن��ت���ئ��ج  ط��ب��ق���  ال���ازم���ة 

امل�شئولية  نظ�م  لتقييم  واالع���داد 
امل�شتمر  وال��ت��ح�����ش��ني  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
التقييم الذاتي ومراقبة وحت�شني 
املجتمعية  امل�شوؤولية  لنظ�م  االأداء 
ال�ش�م�شي  اإمي���ن  واك��دت  ب�لغرفة. 
ان غ��رف��ة ع��ج��م���ن ح��ري�����ش��ة على 
تقدمي  يف  امل��ع���ي��ري  اع��ل��ى  تطبيق 
خ��دم���ت��ه��� ب�����ش��ك��ل ع�����م ب���ن����ء على 
توجيه�ت جمل�س اإدارة الغرفة مب� 
الغرفة يف  يعزز حت�شني مم�ر�ش�ت 
ومم�ر�ش�ت  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  احل��وك��م��ة 
ال��ت�����ش��غ��ي��ل ال���ع����دل���ة ومم����ر����ش����ت 
وتنمية  وتطوير  والبيئة  العماء 

املجتمع.

اتفاقية تعاون بني جامعة عجمان و االأن�ساري لل�سرافة لت�سهيل �سداد الر�سوم اجلامعية
•• عجمان ـ الفجر 

اتف�قية  ع��ج��م���ن  ج���م��ع��ة  وق��ع��ت 
لل�شرافة  االأن�������ش����ري  م��ع  ت��ع���ون 
توفري  يف  املتخ�ش�شة  ال�����ش��رك��ة   ،
خ�����دم������ت ال����ت����ح����وي����ات امل����ل���ي���ة 
و�شرف العمات االأجنبية يف دولة 
االإم�رات، بهدف تقدمي حلول دفع 
عملية  ت�شهيل  �ش�أنه�  من  مريحة 
وتوفري  الدرا�شية  الر�شوم  ت�شديد 
الوقت واجلهد على الطلبة، وذلك 
ع���رب خم��ت��ل��ف ف�����روع االأن�������ش����ري 
لل�شرافة يف دولة االإم���رات والتي 
 170 اأك��رث من  اإىل  ي�شل عدده� 
االتف�قية يف  توقيع  فرع�ً. وجرى 
كل  قبل  من  عجم�ن  ج�معة  مقر 
�س، مدير العملي�ت  من ربيع اخلفنّ
يف ج�معة عجم�ن ، وعلي النج�ر، 
م�������ش����ع���د امل����دي����ر ال����ع�����م وم���دي���ر 
االأن�������ش����ري  يف  ال��ع��م��ل��ي���ت  اإدارة 
ل��ل�����ش��راف��ة ، وذل����ك ب��ح�����ش��ور عدد 
من كب�ر امل�شوؤولني واملديرين من 

اجل�نبني.
�س اإىل اأن ج�معة  واأ�ش�ر ربيع اخلفنّ
حت�شني  اإىل  دائ��م���ً  ت�شعى  عجم�ن 
وتعمل  للطلبة  املقدمة  خدم�ته� 
اإبرام اتف�قي�ت تع�ون  ج�هدة على 
وحتقيق �شراك�ت ا�شرتاتيجية بني 
خمتلف موؤ�ش�ش�ت املجتمع املحلي، 

من  مت�أخرة  �ش�ع�ت  وحتى  الب�كر 
ال��ل��ي��ل، مب��� ي��وف��ر ال��وق��ت واجلهد 
املبذولني يف عملية ت�شديد الر�شوم 
اخلدمة  اأن  م����وؤك����داً  ال���درا����ش���ي���ة، 
للطلبة  ومي���ك���ن  االآن،  ���ل���ة  م���ف���عنّ

اال�شتف�دة منه� ب�شورة فورية.
اأو���ش��ح ع��ل��ي النج�ر،  م��ن ج���ن��ب��ه، 
اإدارة  ومدير  الع�م  املدير  م�ش�عد 
لل�شرافة  االأن�ش�ري  يف  العملي�ت 
مع ج�معة  التع�ون  اتف�قية  ب���أننّ   ،
ه�مة  اإ�����ش�����ف����ة  مت���ث���ل  ع���ج���م����ن 

اجل�معة  ا�شرتاتيجية  يعك�س  مب� 
على  ق�ئم  م�شتقبل  ا�شت�شراف  يف 
مبتكرة  ب���آل��ي���ت  اخل��دم���ت  تقدمي 
و�شهلة ومي�شرة مب� يعزز مك�نته� 

الري�دية يف الدولة.
�س ب�أن هذه االتف�قية  واأو�شح اخلفنّ
اأمورهم  واأول���ي����ء  للطلبة  �شتتيح 
الدرا�شية  الر�شوم  اإمك�نية ت�شديد 
عن طريق اأي من فروع االأن�ش�ري 
الدولة،  داخ��ل  املنت�شرة  لل�شرافة 
ال�شب�ح  م خدم�ته� من  والتي تقدنّ

ال�شراك�ت  املتن�مية من  للمحفظة 
اال�شرتاتيجية التي تدعم امل�ش�عي 
لل�شرافة  االأن�ش�ري  تبذله�  التي 
�شريعة  دف�����ع  خ�����ي������رات  ل���ت���وف���ري 
فروعه�  ع��رب  للجميع،  وم��وث��وق��ة 
دولة  اأن��ح���ء  خمتلف  يف  املنت�شرة 
ال��ت��زام ال�شركة  االإم�����رات، م��وؤك��داً 
مبواكبة اأحدث االجت�ه�ت يف ع�مل 
الطلبة  لتزويد  امل�لية  اخل��دم���ت 
لت�شديد  وم��ري��ح��ة  �شهلة  ب��ط��رق 

الر�شوم الدرا�شية.

للح�سول على رخ�س �لقيادة �لبحرية 
تعاونية �سيادي راأ�س اخليمة تدرب اأ�سحاب طرادات النزهة براأ�س اخليمة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

دورات  تنظيم  االأ�شم�ك  ل�شي�دي  التع�ونية  اخليمة  راأ���س  اأعلنت جمعية 
رخ�شة  على  للح�شول  توؤهلهم  النزهة  ط���رادات  الأ�شح�ب  متخ�ش�شة 
البحرية  هواي�تهم  مم�ر�شة  ح�مليه�  ت��وؤه��ل  ال��ت��ي   ، البحرية  ال��ق��ي���دة 
الربية  للموا�شات  االحت���دي��ة  الهيئة  وت�شدره�  ال��دول��ة،  �شواحل  يف 
والذي  م��وؤخ��را،  ب�ش�أنه�  ال�ش�در  اجل��دي��د،  الق�نون  �شوء  يف  والبحرية، 

ا�شرتط ترخي�س تلك القوارب.
ووفق� خلليفة املهريي، رئي�س جمعية �شي�دي راأ�س اخليمة : اإن اجلمعية 
اأعلنت مب�درته� اأم�س، وفتحت الب�ب اأم�م ماك قوارب النزهة وال�شي�دين 
وتبداأ  وامل�ش�ركة،  للت�شجيل  واملقيمني،  املواطنني  من  واالأه����يل،  اجل��دد 
ب�لتع�ون مع  الق�دم،  )ال�شبت(  اجل���ري،  اأكتوبر  ال�ش�بع من  ال��دورات يف 
الذي  ال�ش�رقة،  يف  واليخوت  ال��ق��وارب  قي�دة  على  للتدريب  ي��س  معهد 
ومدربني  حم��شرين  و�شيوفر  اجلديدة  التخ�ش�شية  ال���دورات  �شينفذ 
املب�درة  تتبنى  االإم�����رة  يف  ال�شي�دين  جمعية  اأن  معتربا  متخ�ش�شني، 
النزهة  ق���وارب  الأ���ش��ح���ب  الفر�شة  اإت���ح��ة  ب��ه��دف  م��رة  الأول  وتنظمه� 
الرخ�شة  على  احل�شول  يف  عليهم  والت�شهيل  اخليمة  راأ���س  يف  و�شواهم 
خمف�شة  ب�أ�شع�ر  �شتكون  ال���دورات  اأن  اإىل  م�شريا  قواربهم،  وترخي�س 

قي��ش� لقيمته� يف االأم�كن واملوؤ�ش�ش�ت االأخرى. 
قوارب  ع��دد  البحري  وال�شيد  النقل  قط�ع  يف  خمت�شة  م�ش�در  وق��درت 
النزهة يف راأ�س اخليمة، التي ح�شلت على الرتخي�س اجلديد اخل��س به� 
حتى االآن، بنحو 400 ق�رب تقريب�، تعود ملكيته� ملواطنني ومقيمني من 

جن�شي�ت خمتلفة، ولفتت اإىل اأن ن�شبة من اأ�شح�ب قوارب النزهة يف راأ�س 
وا�شرتاطه  الق�نون اجلديد،  بعد �شدور  قواربهم  تخل�شوا من  اخليمة 
احل�شول على الرخ�س اجلديدة، لل�شم�ح له� ب�الإبح�ر ومم�ر�شة ال�شيد 
النخف��س  اأف�شى  م�  الرخ�س،  على  احل�ملني  غري  ومنع  متنه�،  على 

اأعداده� يف االإم�رة موؤخرا.
ل�شي�دي  التع�ونية  اخليمة  راأ���س  جمعية  مقر  اأن  املهريي  خليفة  وب��ني 
االأ�شم�ك، يف راأ�س اخليمة القدمية، ب�شوق ال�شمك يف مدينة راأ�س اخليمة، 
اجلمعية  م��ب���درة  اإط����ر  يف  البحرية،  القي�دة  رخ�شة  دورات  �شيحت�شن 
للت�شهيل على اأ�شح�ب القوارب للح�شول على الرخ�س وتوفريه� ب�أ�شع�ر 
بقي�دته�  ال�ش�ملة  ب�ملعرفة  اأ�شح�به�  ال��ق���ن��ون  اإل���زام  ظ��ل  يف  معقولة، 
وبقوانني املاحة وال�شامة البحرية، التي تنظم عملية االإبح�ر، وهو م� 
�شتقدمه تلك الدورات. واأو�شح اأن الت�شجيل للم�ش�ركة يف دورات القي�دة 
البحرية، املوجهة حتديدا الأ�شح�ب قوارب النزهة ، بداأ اعتب�را من اأم�س، 
فيم� ب�در عدد من االأه�يل اإىل الت�شجيل ب�شرعة الفتة، يف ظل احل�جة 
ال�شديدة لتنظيمه� يف االإم�رة وب�أ�شع�ر خمف�شة، م�شريا اإىل اأن الدورات 
�شتكون مكثفة على فرتتني �شب�حية وم�ش�ئية، وت�شتوعب م� بني 10اإىل 
20 �شخ�ش� اأ�شبوعي�، وميكن التمديد والتو�شع يف ح�ل ف�ق العدد القدرة 

اال�شتيع�بية، وت�شتمر كل دورة يوم� واحدا.
النظري  اجل�نبني  للمهريي،  وفق�   ، البحرية  القي�دة  دورات  وتت�شمن 
والعملي، الذي �شيطبق عرب تدريب ميداين مب��شر يف البحر، �شمن خور 
اأ�شح�ب  لتدريب  طرادين  ق�ربني  اجلمعية  وف��رت  حيث  اخليمة،  راأ���س 

القوارب عملي�، حر�ش� منه� على ت�شخري كل �شبل النج�ح للمب�درة.
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن حممد ي�ستقبل حاكم عام ا�سرتاليا
•• دبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي يف اأبراج االإم�رات يف دبي ام�س - بح�شور �شمو ال�شيخ 
مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ن�ئب ح�كم دبي - مع�يل 

ال�شري بيرت كو�شغروف ح�كم ع�م اأ�شرتالي� والوفد املرافق.
وتب�دل �شموه وال�شيف احلديث حول العاق�ت الت�ريخية التي 
تربط دولة االإم�رات وا�شرتالي� قي�دة وحكومة و�شعب� واإمك�نية 
على  الثن�ئي  والتع�ون  التق�رب  من  ملزيد  جديدة  اآف���ق  اإيج�د 

منه�  التعليمية  خ��شة  ك�فة  املج�الت  ويف  امل�شتوي�ت  خمتلف 
وال��ث��ق���ف��ي��ة . واأ����ش����د ���ش��م��و ويل ع��ه��د دب���ي ب���مل�����ش��ت��وى املتقدم 
واملتطور الذي ت�شهده عاق�ت البلدين وال�شعبني ال�شديقني 
املتب�دل  االح��رتام  على  الق�ئمة  العاق�ت  يوؤكد عمق هذه  م� 

وامل�ش�لح امل�شرتكة.
الذي  ال��وا���ش��ع  احل�����ش���ري  ب�لتقدم  كو�شغروف  ال�شري  واأ���ش���د 
�شهدته دول��ة االإم�����رات يف العقد االأخ���ري وال���ذي ط���ل جميع 
ال��ت��ح��ت��ي��ة واخل����دم�����ت والبيئة  ال��ب��ن��ي��ة  ال��ق��ط���ع���ت ال���ش��ي��م��� 
الع�ملية ورج�ل  ال�شرك�ت  التي ت�شتقطب كربي�ت  اال�شتثم�رية 

ال�شيخ  �شمو  اللق�ء  ال��ع���مل. ح�شر  اأن��ح���ء  امل���ل واالأع��م���ل من 
اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 
االأعلى ملجموعة طريان االإم���رات ومع�يل حممد بن عبداهلل 
ومع�يل  وامل�شتقبل  ال����وزراء  جمل�س  ���ش��وؤون  وزي���ر  ال��ق��رق���وي 
�شلط�ن بن �شعيد املن�شوري وزير االقت�ش�د رئي�س بعثة ال�شرف 
وزيرة  اله��شمي  اإبراهيم  بنت  رمي  ومع�يل  لل�شيف  املرافقة 
دولة ل�شوؤون التع�ون الدويل ومع�يل حممد ابراهيم ال�شيب�ين 
مدير ع�م ديوان �ش�حب ال�شمو ح�كم دبي و�شع�دة ارثر ميلتون 

�شب�يرو �شفري اأ�شرتالي� لدى الدولة.

منظومة ذكية يف االإقامة و�سوؤون االأجانب.. 45 ثانية للمعاملة وال جمال للروتني
•• اأبوظبي-وام:

�شجلت منظومة اخلدم�ت الذكية الإدارات االإق�مة و�شوؤون االأج�نب يف وزارة 
الداخلية جن�ح�ت الفتة عرب حتويل خدم�ت جتديد االإق�م�ت ودفع الر�شوم 
الطلب�ت  تقدمي  خطوات  تقلي�س  يف  �ش�همت  ذكية  خدم�ت  اإىل  والغرام�ت 
واإت�حته� ب�أكرث من لغة اإ�ش�فة اإىل تقلي�س زمن تخلي�س تلك املع�مات اإىل 
45 ث�نية فقط.. وذلك يف خطوة توؤكد  اإىل  اأرق���م ا�شتثن�ئية ي�شل بع�شه� 

م�شي االإم�رات قدم� يف التحول نحو احلكومة الذكية.
االإلكرتونية  اخل��دم���ت  اإدارة  مدير  ال�ش�عدي  خرب��س  مطر  العقيد  واأك��د 
املنظومة  اإط��اق  اأن  وام  ل�  واملن�فذ  واالإق�مة  اجلن�شية  ب�شوؤون  واالت�ش�الت 
بخدم�ت  االرت��ق���ء  يف  �ش�هم  والذكية  االإلكرتونية  اخلدم�ت  من  اجلديدة 
ف�ئقة  ذكية  اإج���راءات  اإىل  التخلي�س  اإج���راءات  اأغلب  حتويل  بعد  االإدارات 

الدقة.
واأ�ش�ر اإىل اأن اإطاق املنظومة ج�ء ان�شج�م� مع ا�شرتاتيجية دولة االإم�رات 
اآل مكتوم ن�ئب رئي�س  اأطلقه� �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد  التي 
االأع��ب���ء عن  دب��ي رع���ه اهلل لتخفيف  ال���وزراء ح�كم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
واخلدم�ت  الذكية  التطبيق�ت  خ��ال  من  اإج��راءات��ه��م  وت�شهيل  املتع�ملني 

االإلكرتونية.
واأ�ش�ف اأن املنظومة اجلديدة تتيح ملك�تب الطب�عة وال�شرك�ت واالأفراد من 
التع�ون  جمل�س  دول  ومقيمي  ومواطني  فيه�  واملقيمني  الدولة  مواطني 
وي�شر  �شهولة  بكل  واالإق����م���ة  اجلن�شية  خ��دم���ت  على  ال��ت��ق��دمي  اخلليجي 
املع�يري  اأف�شل  تطبيق  خ��ال  م��ن  وذل���ك  للم�شتخدم  وا�شحة  وب��خ��ط��وات 

الع�ملية يف هذا املج�ل مع الت�شديد على تقلي�س مدة اإجن�ز املع�مات يف وقت 
ا�شتثن�ئي ي�شل اإىل 45 ث�نية يف العديد من الطلب�ت.

و�شل  تقدمي اخلدم�ت حيث  قي��شية يف معدالت  اأرق�م�  املنظومة  وحققت 
اأقل زمن الإنه�ء مع�ملة جتديد االإق�مة اإىل 45 ث�نية.. كم� ت�شري البي�ن�ت 
نف�شه� اإىل اأن �شرعة تقدمي اخلدم�ت تفوق االآلية ال�ش�بقة مبعدل 11 مرة 

وتتج�وز ذلك يف كثري من احل�الت.
 80% بن�شبة  اخلدمة  ملراكز  املراجعني  ن�شبة  تقليل  يف  املنظومة  وت�ش�هم 
حتى الع�م 2018 مع زي�دة موازية يف ن�شب ا�شتخدام اخلدم�ت االإلكرتونية 
اأو عرب  اأي مك�ن  اإجن���ز مع�ماتهم من  املراجعني من  والذكية مب� ميكن 

اله�تف الذكي ب�شورة مب�شطة ودقيقة يف اآن واحد.
واأظهرت االرق�م واملعدالت امل�شجلة يف االأ�شبوع االأول من اإطاق املنظومة اأن 
25 الف مع�ملة وهو العدد التقريبي  م� يلزم من معدل الأوراق مرفقة ل� 
اال�شتخدام  مع  ينخف�س  �شوف  االق���م��ة  مراكز  يف  اال�شبوعية  للمع�مات 
 50 دون  م���  اإىل  مرفقة  ورق��ة  األ��ف   250 م��ن  الذكية  للمنظومة  الفعلي 
ال�شفرية  للن�شبة  و�شوال   80% وبن�شبة  املع�مات  من  العدد  لنف�س  األف 
�شمن االهداف الرئي�شية املر�شومة للمنظومة مم� ي�ش�هم يف تخفي�س عدد 
االف   5 اإىل  ا�شبوعي�  زائ��ر  األ��ف   25 معدل  من  اخلدمة  ملراكز  املراجعني 

فقط.
املركب�ت وحركته� من  مواقف  ا�شغ�ل  على خف�س معدل  املنظومة  وعملت 
العبء  معدل  يف  م�ش�به�  انخف��ش�  ذلك  وتبع  الفني  من  اأقل  اإىل   8000

امللقى على الع�ملني يف مراكز اخلدمة بن�شبة مبدئية و�شلت اإىل 45 %.
وتخت�شر منظومة اخلدم�ت الذكية للجن�شية واالإق�مة رحلة املتع�مل التي 

مغ�درة  لغ�ية  للمع�ملة  التح�شري  بدء  منذ  اي�م�  اأو  �ش�ع�ت  ت�شتغرق  ك�نت 
مركز اخلدمة حيث اأن الرحلة تبداأ بعد ا�شتكم�ل االأوراق الازمة واالإجراءات 
الهوية والفح�س الطبي من مركز الطب�عة واالنتظ�ر حلني  االأولية مثل 
االنتظ�ر  وبعده�  للمع�ملة  رق��م  اأخ��ذ  النتظ�ر  ال��وق��وف  ث��م  الطلب  انته�ء 
اأخر يختلف مدته بح�شب  لتقدمي الطلب على ك�ونرت اخلدمة ثم انتظ�ر 
نوع املع�ملة وكونه� ع�جل ام غري ع�جل لتقدمي اخلدمة واحل�شول عليه� 
ا�شتكم�ل  فبعد  االن  اأم���  ال�ش�بق..  النظ�م  وف��ق  االإج���راءات  ا�شتكم�ل  حلني 
الت�شجيل يف  املتع�مل �شوى  االأولية ال يحت�ج  االأوراق الازمة واالإج��راءات 
اأو زي�رة اأحد مراكز الطب�عة  رابط اخلدمة االلكرتوين وملرة واحدة فقط 
املعتمدة لتقدمي الطلب الكرتوني� وحتميل بع�س الوث�ئق حيث اأن معظمه� 
دفع  ثم  احلكومية  املوؤ�ش�ش�ت  مع  االلكرتوين  الربط  نتيجة  ا�شا  موجود 
الر�شوم اآلي� ومن ثم ا�شع�ر املتع�مل بنتيجة طلبه ب�شرعة ع�لية وكف�ءة ودقة 

وعلى نحو ي�شهم يف اإ�شع�د املتع�ملني.
وتوفر املنظومة اجلديدة مزاي� تطبق الأول مرة ع�ملي� على �شعيد االإجراءات 
وا�شتخدام  الكرتوني�  الر�شمية  الوث�ئق  امل�ش�بهة وذلك بقدرته� على قراءة 
تقنية ب�شمة الوجه للتعرف على االأ�شخ��س ومع�جلة الطلب�ت االعتي�دية 
و�شبط  وال��رق���ب��ة  واحلوكمة  واملح��شبة  التدقيق  فيه�  مب���  واال�شتثن�ءات 

اجلودة وكل ذلك اآلي� من دون اأي تدخل ب�شري.
تقدمي  يف  امل�شرتكة  احلكومية  اجل��ه���ت  ب��ني  ت��رب��ط  املنظومة  اأن  واو���ش��ح 
خدم�ت االإق�مة والت�أ�شريات مم� يعزز الرتابط بني اجله�ت احلكومية اإىل 
اأو تقدمي عدد من الوث�ئق التي ك�ن ال  ج�نب عدم احل�جة لتكرار حتميل 
بد من توفريه� ورقي� يف كل مرة مثل عقود االإيج�ر ونت�ئج الفح�س الطبي 

ون�شخ عن تقدمي طلب الهوية وغريه� من الوث�ئق.
واأ�ش�ر العقيد ال�ش�عدي اإىل اأن املنظومة اجلديدة تتط�بق مع مع�يري جودة 
اخلدم�ت املعتمدة من قبل هيئة تنظيم االت�ش�الت تعمل على تعزيز جهود 
فرق العمل املعنية ب�خلدم�ت االإلكرتونية والذكية لتقدمي نوعية متميزة 
مرونة  الذكية  املنظومة  وت��وف��ر  والف�علية  ال��ك��ف���ءة  ع�لية  اخل��دم���ت  م��ن 
ملتخذي القرار من خال قدرته� على التع�مل مع ك�فة الطلب�ت من بينه� 
التي  املع�مات  مع  والتع�مل  اآلية  ب�شورة  كفيل  ملف  وفتح  الو�شع  تعديل 
اإذ  الوث�ئق  توفري  يف  الت�أخري  اأو  تقني  ل�شبب  املتطلب�ت  من  ع��دد  ينق�شه� 
ك�نت هذه املع�مات بح�جة اإىل مراجعة ال�ش�بط املخت�س يف حني تتع�مل 
املنظومة اجلديدة ب�شكل ذكي مع الطلب�ت وتفرزه� وحتدد امل�شتكمل منه� 
وحتوله� اإىل م�ش�ر خ��س اآلي� بح�شب طبيعية القرار املطلوب للتع�مل معه� 

من قبل ال�شب�ط املخت�شني كا وفق اخت�ش��ش�ته.
اإىل زي�رة مراكز اخلدمة ال�شتكم�ل  املنظومة على تقلي�س احل�جة  وتعمل 
املع�مات اإال يف عدد من احل�الت اخل��شة مم� ي�شهل تقدمي اخلدمة على 

العميل ويقلل من ال�شغط على مراكز اخلدمة.
ا�شتخدام عدة لغ�ت وتوفري  املنظومة م�ش�عدة ك�فية للخدم�ت مع  وتقدم 
االأخط�ء يف  ب�شيطة و�شهلة لطلب�ت اخلدم�ت مم� يقلل من  طريقة تعبئة 
اإدخ�ل البي�ن�ت والتي تتحمله� �ش�بق� مك�تب الطب�عة اأو العميل وتوفر عليه 
التك�ليف االإ�ش�فية وتوفر اأدوات حتليلية م�ش�ندة لقي��س اأداء اخلدم�ت اإىل 
ج�نب عدم احل�جة للدخول اىل نظ�م منف�شل خ��س ب�لبنك ال�شتكم�ل دفع 
ر�شوم اخلدم�ت ب�لن�شبة خلدم�ت مك�تب الطب�عة مع تط�بق مواقع تقدمي 

اخلدم�ت مع مع�يري اجلودة املعتمدة من قبل هيئة تنظيم االت�ش�الت.

م�ست�سفيات زليخة تطلق حملة لونيها بالوردي االآن ملكافحة �سرطان الثدي 
•• دبي-وام:

الن�شخة  ام���������س  ب����دب����ي  اأط����ل����ق����ت 
ال�ش�د�شة من حملة لونيه� ب�لوردي 
التي  ال��ث��دي  ���ش��رط���ن  ملك�فحة  االآن 
م�شت�شفي�ت  جم���م���وع���ة  ت��ن��ظ��م��ه��� 
والتي  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��رع���ي��ة  زل��ي��خ��ة 
الع�ملي  ال�شهر  م��ع  ب���ل��ت��زام��ن  ت���أت��ي 
�شهر  يف  ال��ث��دي  ب�����ش��رط���ن  للتوعية 
اأك��ت��وب��ر م���ن ك���ل ع����م ح��ي��ث �شهدت 
احلملة على مدى ال�شنوات امل��شية 
الن�ش�ء  اأع�����داد  يف  ق��ي������ش��ي���  ارت��ف���ع��� 
زليخة   م�����ش��ت�����ش��ف��ي���ت   زرن  ال���ات���ي 
واال�شت�ش�رات  الفحو�ش�ت  الإج���راء 
امل��ج���ن��ي��ة. ح�شر اط���اق احل��م��ل��ة - 
بفندق فندق بازو فري�ش�ت�شي دبي 
القط�مي  حم��م��د  ح��م��ي��د  م��ع���يل   -
ال�شحة  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
املا  حممد  م��روان  والدكتور  بدبي 
ال�����ش��ح��ي يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اإدارة  م��دي��ر 
هيئة ال�شحة بدبي والدكتور ح�شني 
عبد الرحمن الرند الوكيل امل�ش�عد 
ال�شحية  وال��ع��ي���دات  امل��راك��ز  لقط�ع 
املجتمع  ووق����ي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  يف 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�����دراي  وخ��ل��ي��ف��ة 
االإ�شع�ف  خل���دم����ت  دب����ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
مديرة  امل���رزوق���ي  ليلى  وال��دك��ت��ورة 
جمل�س ال�شي�حة العاجية يف هيئة 

ب�شبب  ال���ع����مل  يف  ���ش��خ�����س  م��ل��ي��ون 
اأن��واع خمتلفة من مر�س ال�شرط�ن 
بن�شبة  منه�  ال��وق���ي��ة  مي��ك��ن  وال��ت��ي 
ب�مل�ئة   50 اإىل   30 ب���ني  ت�����رتاوح 
اأكرث  من  الثدي  �شرط�ن  يعد  حيث 
الن�ش�ء  بني  انت�ش�را  ال�شرط�ن  اأن��واع 
ال���ع����مل. ويف هذا  اأن���ح����ء  يف ج��م��ي��ع 
ب�ميا  ال���دك���ت���ورة  ق����ل���ت  ال�������ش���دد 
ال�شرط�ن  ط���ب  خ���ب���رية  م��ون�����ش��رت 
ب�لوالي�ت  ك�ليفورني�  ج�معة  م��ن 
املتحدة وكبرية �شفراء حملة  لونيه� 
االأرق�������م  ه����ذه  ان  االآن   ب�����ل����وردي 
ال�����ذي يلعبه  ال���ه����م  ال�����دور  ت��ك�����ش��ف 
الن�ش�ء  حي�ة  اإنق�ذ  يف  املبكر  الك�شف 
يف ج��م��ي��ع اأن���ح����ء ال���ع����مل ..م���وؤك���دة 
ع��ل��ى ال����دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه احلملة 
االإم�رات  دول��ة  يف  الن�ش�ء  تثقيف  يف 
م�شوؤولي�تهن  حتمل  على  ودعمهن 
احلد  يف  امل�ش�عدة  ب��ه��دف  ال�شحية 
�شرط�ن  ع��ن  الن�جمة  الوفي�ت  م��ن 
ال���دول���ة . ون��ت��ي��ج��ة لهذه  ال��ث��دي يف 
�شهدت  املتوا�شلة  التوعوية  احلملة 
ال�شحية  للرع�ية  زليخة  جمموعة 
املر�شى  الأع�����داد  م��ت��ن���م��ي���  ارت��ف���ع��� 
االإن�������ث ال���ل���وات���ي ي�����ش��ج��ل��ن الإج����راء 
للثدي  ال�شع�عي  الت�شوير  فح�س 
املتخ�ش�شة  م�موغرام والفحو�ش�ت 
م�ش�ركة   2014 ع����م  �شجل  ح��ي��ث 

لريتفع  احل��م��ل��ة  يف  ام�����راأة   850
 2015 ع���م  ام���راأة يف   1826 اإىل 
ع�م  يف  ام����راأة   2902 اإىل  و���ش��وال 

.2016
وعربت زنوبي� �شم�س رئي�شة جمل�س 
االإدارة يف م�شت�شفى زليخة وموؤ�ش�شة 
احلملة عن الفخر ب�الإجن�زات التي 
انطاقه�  م��ن��ذ  احل��م��ل��ة  ح��ق��ق��ت��ه��� 
حتى االآن موؤكدة موا�شلة النهو�س 
يف  الن�ش�ء  م�ش�عدة  يف  واالإ���ش��ت��م��رار 
االإم�رات يف مك�فحة �شرط�ن الثدي. 
ب�لوردي  لونيه�  حملة  اأن  اإىل  ي�ش�ر 
ب��دع��م جمعية  ال��ت��ي حت��ظ��ى   - االآن 
اأ�شدق�ء مر�شى ال�شرط�ن والق�فلة 
ال���وردي���ة و حم����رب����ت ب����روح وردي���ة 
و�شم�ل  االأو�����ش����ط  ال�����ش��رق  ف����ورد  و 
Musafir. اأفريقي� و م�ي دبي و
بهيم�   وجم��وه��رات  اأوب��ر  و   com
 Star و���ش��ب��ك��ة   Souq.com
والعربية  اإم  اإف  بيج  ورادي��و   TV
فري�ش�ت�شي  ب��ازو  وفندق  للطريان 
وال��ب��ن��ك ال�شحي - ه��ي واح���دة من 
االجتم�عية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م����ب�����درات 
اإىل  تهدف  حيث  اخل��شة  لل�شرك�ت 
ا�شرتاتيجي�ت  اأهمية  على  الرتكيز 
والك�شف  ال�����ش��رط���ن  م���ن  ال���وق����ي���ة 
بهذا  امل�ش�بني  املر�شى  واإدارة  املبكر 

املر�س. 

ال�شحة بدبي و�شري فيبول القن�شل 
الع�م للهند يف دبي والدكتورة �شو�شن 
الع�مة  املديرة  امل��شي  ال�شام  عبد 
ال�شرط�ن  مر�شى  اأ�شدق�ء  جلمعية 

وعدد من امل�شوؤولني واملعنيني .
ع�مه�  يف  احل��م��ل��ة  ه����ذه  و���ش��ج��ل��ت 
ب�مل�ئة   59 بن�شبة  زي�����دة  ال�����ش���د���س 
خ�شعن  ال���ل���وات���ي  ال��ن�����ش���ء  ع����دد  يف 
ل��ل��ف��ح��و���ش���ت امل��ج���ن��ي��ة م��ق���رن��ًة مع 
ع�م  ح��م��ل��ة  امل�����ش��ج��ل��ة يف  االأرق�����������م 

.2015

الفحو�ش�ت  خدم�ت  احلملة  وتقدم 
املقيم�ت  فيهن  مبن  الن�ش�ء  جلميع 
اأكتوبر  ابتداء من  بدولة  والزائرات 
احل�يل وحتى دي�شمرب املقبل وذلك 
م�ش�همة يف دعم جهود الدولة للحد 
م��ن ال��وف��ي���ت ال��ن���ج��م��ة ع��ن مر�س 
بحلول  18ب�مل�ئة  بن�شبة  ال�شرط�ن 
زي�دة  ت�شتهدف  حيث   2021 ع���م 
الوعي حول �شرط�ن الثدي واأهمية 
ال��ك�����ش��ف امل���ب���ك���ر واال�����ش����ت����ف�����دة من 
عدد  و�ش�رك  املنتظمة.  الفحو�ش�ت 

ال�شرط�ن  مر�س  من  الن�جي�ت  من 
جت�ربهن يف حم�ربة املر�س والتغلب 
ع��ل��ي��ه ب���ع���د اإط��������اق م���ن���ت���دى دعم 
م�شت�شفى  يف  احل�����ش��ري  ال�����ش��رط���ن 
زليخة هذا الع�م والذي يحمل ا�شم 
�شيوا�شل  حيث  ال��وردي��ون  الفر�ش�ن 
املنتدى عمله بفتح قنوات التوا�شل 
ب��ني ال��ن���ج��ي���ت مم��ن ان��ت�����ش��رن على 

ال�شرط�ن وجنحن يف التع�يف منه.
ووفق� ملنظمة ال�شحة الع�ملية ت�شبب 
 8.8 وف�������ة  ال�������ش���رط����ن يف  م���ر����س 

•• ال�شارقة-الفجر:

�شمن ا�شرتاتيجية ج�معة ال�ش�رقة والتي تهدف اإىل 
املحلية  واملوؤ�ش�ش�ت  اجل�معة  بني  التع�ون  ج�شور  مد 
ال�شحية، وبهدف تعزيز  الرع�ية  وبخ��شة يف جم�ل 
التي  ال�شحية  الرع�ية  جودة  ورفع  التمري�س  مهنة 
تقدمه� هذه املهنة، نظم ق�شم التمري�س بكلية العلوم 
ال�شحية يف ج�معة ال�ش�رقة الدورة التدريبة الث�لثة 
لعدد من ممر�شني ينتمون اإىل: م�شت�شفى اجل�معة 
الق��شمي،  وم�شت�شفى  الكويتي  وامل�شت�شفى  ب�ل�ش�رقة 
مل����دة ث���اث���ة اأي�������م مب��ق��ر ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال�����ش��ح��ي��ة يف 
اجل�معة. هدفت الدورة التدريبة اإىل اإعداد املمر�شني 

لتوجيه  الفع�لني  املر�شدين  دور  لتويل  اخلربة  ذوي 
تعليميه �شحية يف خمتلف  بيئة  التمري�س يف  طلبة 
امل�شت�شفي�ت. وذلك من خال تعريفهم على امله�رات 
ولقد  العملية،  واالإر���ش���د  التدريب  وط��رق  االأ�ش��شية 
مت ت�شميم هذه الدورة التدريبية لتدريب املر�شدين 
للمزج بني املعرفة وامله�رة يف جم�ل التدريب العملي 
وا�شتخدام مه�رات التوجيه واالإر�ش�د العملية وتطوير 

مه�راتهم القي�دية التعليمية وغريه�.
 وقد القت الدورة اإعج�ب احل��شرين مل� ت�شمنته من 
الرتكيز على امله�رات العملية للممر�شني الإعدادهم 
التدريب  يف  التمري�س  لطلبة  م�شرفيني  ليكونوا 

العملي.

ال�سفري الهندي يرحب باختيار بلده �سيف 
�سرف القمة العاملية للحكومات 2018

•• دبي-وام: 

�شوري  �شينغ  ن��ف��دي��ب  ���ش��ع���دة  رح���ب 
الدولة  لدى  الهند  جمهورية  �شفري 
ام�س ب�إعان موؤ�ش�شة القمة الع�ملية 
جمهورية  اخ��ت��ي���ر  ع���ن  ل��ل��ح��ك��وم���ت 
الع�ملية  ال��ق��م��ة  ���ش��رف  �شيف  ال��ه��ن��د 
الفرتة  يف  �شتعقد  ال��ت��ي  للحكوم�ت 
 2018 ف���رباي���ر   13 اىل   11 م���ن 
ب���دب���ي ..م�������ش���ي���دا ب���دول���ة االإم��������رات 
العمل  تطوير  يف  امل�شتقبلية  وروؤاه���� 

احلكومي على خمتلف ال�شعد.
وق�ل �شع�دة ال�شفري الهندي اإن دولة 

ن�ريندرا مودي رئي�س وزراء جمهورية الهند عمل على حتفيز تبني اأحدث 
االبتك�رات والتقني�ت وا�شتخدامه� ب�شكل متزايد مثل البط�ق�ت احليوية 
واملدفوع�ت الرقمية بهدف تعزيز ال�شف�فية يف العمل احلكومي واالرتق�ء 

ب�لكف�ءة احلكومية.
ين�ق�س  ع�ملي  ح��دث  اأك��رب  بو�شفه�  للحكوم�ت  الع�ملية  القمة  ان  واأ���ش���ف 
وزراء  رئي�س  روؤي��ة  مل�ش�ركة  العمل احلكومي متثل من�شة مث�لية  حتدي�ت 
االجتم�عي  االقت�ش�د  ق���ع��دة  تو�شيع  على  الق�ئمة  التنمية  ح��ول  الهند 
اأن  ..م���وؤك���داً  ال��ع���مل  دول  م��ن  فيه�  وامل�����ش���رك��ني  احل�شور  اأم����م  ولعر�شه� 
يف  مهمة  حمطة  �شت�شكل  القمة  يف  امل�شتوى  رفيع  بوفد  الهند  م�ش�ركة 

م�شرية ال�شراكة اال�شرتاتيجية مع دولة االإم�رات.
واأع��رب ال�شفري الهندي عن ثقته مبوا�شلة ال�شراكة بني البلدين يف ظل 
الروؤية الفذة لقي�دة الدولة الر�شيدة برئ��شة �ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ال��وزراء ح�كم دبي  اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�شد 
رع�ه اهلل و�ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي 
ن�ئب الق�ئد االأعلى للقوات امل�شلحة واخوانهم اأ�شح�ب ال�شمو ال�شيوخ حك�م 

االم�رات .
وك�نت القمة الع�ملية للحكوم�ت اأعلنت اأم�س اختي�ر جمهورية الهند �شيف 
ي�أتي  ذل��ك  اأن  م��وؤك��دة  للحكوم�ت  الع�ملية  للقمة  ال�ش�د�شة  ل��ل��دورة  �شرف 
الرائدة  التج�رب  ال��دول ذات  املوؤ�ش�شة لتعزيز �شراك�ته� مع  اإط���ر �شعي  يف 
على  وب��ن���ء  املجتمع�ت  ت��خ��دم  ال��ت��ي  اال�شرتاتيجية  امل��ج���الت  يف  وامل��م��ي��زة 
العاقة املميزة بني دولة االإم�رات وجمهورية الهند وت�ريخ التع�ون البن�ء 
بينهم� يف خمتلف املج�الت ..كم� انه يج�شد توجه�ت القمة للتعريف ب�أبرز 

التج�رب الع�ملية وت�شهيل اال�شتف�دة منه� وتطويره�.
يذكر اأن القمة الع�ملية للحكوم�ت ا�شتقطبت يف دورته� اخل�م�شة التي عقدت 
اأكرث  بدبي  جمريا  مدينة  يف  يف الفرتة من 12 اىل 14 فرباير 2017 
متحدث�   150 م�ش�ركة  و�شهدت  دول��ة   139 من  م�ش�رك   4000 من 
ال�شخ�شي�ت  كب�ر  القمة  امل�ش�ركني يف  ق�ئمة  و�شملت  114 جل�شة.  �شمن 
الوزراء  اإىل  اإ�ش�فة  الع�مل  واخل��س حول  الع�م  القط�عني  واخل��رباء من 
و�شن�ع القرار والروؤ�ش�ء التنفيذيني واملبتكرين وامل�شوؤولني و رواد االأعم�ل 

وال�شخ�شي�ت االأك�دميية وطلبة اجل�مع�ت. 

ممر�سو م�ست�سفى اجلامعة والقا�سمي والكويتي يتدربون يف 
جامعة ال�سارقة

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2006  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-حممد نوفل حممد  جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/ 
بنك ابوظبي التج�ري - فرع وميثله / عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب 
قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه�  الزام املدعي عليه مببلغ وقدره )545.387.56 
درهم( ب�ال�ش�فة اىل الف�ئدة الق�نونية 12% من ت�ريخ املط�لبة وحتى مت�م ال�شداد 
االربع�ء   ي��وم  جل�شة  له�  وح��ددت  امل��ح���م���ة.    اتع�ب  ومق�بل  وامل�ش�ريف  والر�شوم 
املوافق  2017/10/25   ال�ش�عة 9.30 �س ب�لق�عة Ch2.E.22 لذا ف�أنت مكلف 
ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2266  مدين  جزئي              

ا�شبينه  جم��ه��ول حمل  اح��م��د  ال��ع��ب��د  �شعيد  خ���ل��د  / 1-ول��ي��د  عليه  امل��دع��ي  اىل 
االق�مة مب� ان املدعي/ ف�نويل عي�ش�ين ويلي�م ايدى عبو   قد اأق�م عليك الدعوى 
والر�شوم  املدعي عليه مببلغ وقدره )275250 درهم(  ب�لزام  املط�لبة  ومو�شوعه� 
ال�شداد  وحتى  اال�شتحق�ق  ت�ريخ   من   %12 والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ش�ريف 
املعجل با كف�لة.  وح��ددت له� جل�شة يوم االثنني   ب�لنف�ذ  الت�م و �شمول احلكم 
املوافق  2017/10/23  ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة Ch2.D.17 لذا ف�أنت مكلف 
ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2101  مدين  جزئي              

ان  االق���م��ة مب�  املدعي عليه / 1-زاه���ور ح�شني  جمهول حمل  اىل 
املدعي/ ايه�ب عبداحلميد �شوا -  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� 
وامل�ش�ريف.   وال��ر���ش��وم   - دره���م   32000  / وق����دره  مببلغ  امل��ط���ل��ب��ة  
وحددت له� جل�شة يوم االربع�ء  املوافق  2017/10/18   ال�ش�عة 8.30 
�س ب�لق�عة Ch1.B.10 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك 
ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1821  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد �شي�ء احلق مزمل حق - جمهول حمل االق�مة 
مب� ان املدعي/ حممد ح��ش��شور رحمن حممد حبيب الرحمن -  قد اأق�م 
امللف  من  املرورية  املخ�لفة  بتحويل  املط�لبة  ومو�شوعه�  الدعوى  عليك 
املروري للمدعي اىل ملف املدعي عليه املروري ، والزامه ب�لر�شوم وامل�ش�ريف 
واالتع�ب.  وحددت له� جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/10/19  ال�ش�عة 
8.30 �س ب�لق�عة Ch1.B.10 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك 
ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ت��ب��ن��ى امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�������دي خ���ال دور 
الت�شريعي  ل��ل��ف�����ش��ل  ال���ث����ين  ال���ع����دي  االن��ع��ق���د 
ال�ش�د�س ع�شر 89 تو�شية خال من�ق�شة �شبعة 
ت��ن���ول��ت ق��ط���ع���ت الرتبية  م��و���ش��وع���ت ع���م��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ع��ل��ي��م الع�يل 
وال��ب��ي��ئ��ة وال���ع���دل وال��ن��ق��ل واخل���دم����ت املقدمة 

للمتع�ملني.
ال���وزراء خال  اإىل جمل�س  التو�شي�ت  رف��ع  ومت 
دور االنعق�د الع�دي الث�ين وذلك تنفيذا للخطة 
الرق�بية التي تبن�ه� املجل�س للف�شل الت�شريعي 
ال�ش�د�س ع�شر التي تعد اإحدى مب�درات اخلطة 
 -  2016 ل��اأع��وام  ال��ربمل���ن��ي��ة  اال�شرتاتيجية 
برمل�ين  اأداء  اأف�شل  تقدمي  وت�شتهدف   2021
وجت�����ش��د م���دى ح��ر���س امل��ج��ل�����س ع��ل��ى مم�ر�شة 
امل�شتقبل  وا�شت�شراف  الد�شتورية  اخت�ش��ش�ته 

وامل�ش�همة يف م�شرية التنمية ال�ش�ملة.
 11-6 الث�ين - الذي بداأ بت�ريخ  ال��دور  و�شهد 
منذ    2017-6  13 بت�ريخ  وانتهى   -2016
خمتلف  يف  للمجل�س  دوؤوب�����  ن�ش�ط�   - افتت�حه 
جم�الت عمله ترجمة لاعتب�رات اال�شرتاتيجية 
وتفعيل  تعزيز  وه��ي  عليه�  الرتكيز  يجب  التي 
والتعبري  املجل�س  اأن�شطة  يف  املواطنني  م�ش�ركة 
الرق�بي  االأداء  وت��ط��وي��ر  امل��ج��ت��م��ع  ق�����ش���ي���  ع��ن 
التي  وال���ق���درات  االأدوات  وت��ط��وي��ر  والت�شريعي 
تطور من اأداء اأجهزة املجل�س وفق اأف�شل املع�يري 

واملم�ر�ش�ت الع�ملية.
ويف ب�درة تعد االأوىل للمجل�س منذ ت�أ�شي�شه ويف 
اإط�ر حر�شه على من�ق�شة اأكرب قدر من الق�ش�ي� 
التي تهم الوطن واملواطنني .. وافق على اخلطة 
ال�ش�د�س  الت�شريعي  للف�شل  ال�ش�ملة  الرق�بية 
الع�مة  املو�شوع�ت  بتحديد  تعنى  وال��ت��ي  ع�شر 
التي ترغب اللج�ن يف تبنيه� ومن�ق�شته� خال 
املو�شوع�ت  جميع  من�ق�شة  بهدف  الف�شل  ه��ذا 
على  االت��ف���ق  يتم  بحيث  املجل�س  يتبن�ه�  ال��ت��ي 
املجل�س قبل  �شين�ق�شه�  التي  الع�مة  املو�شوع�ت 

اإر�ش�له� للحكومة.
املجل�س  لتطلع�ت  ترجمة  ال��ب���درة  ه��ذه  وج����ءت 
بو�شع خطة رق�بية تو�شح برن�مج عمل اللج�ن 
وت�شهل التوا�شل مع وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س 
الوطني االحت�دي واحلكومة يف جدولة جل�ش�ت 
املجل�س واملو�شوع�ت التي �شيتم من�ق�شته� ويتم 
يطرحه  م���  على  املواطنني  اإط���اع  خاله�  م��ن 
املجل�س من من�ق�ش�ت وم� يتبن�ه من مو�شوع�ت 

ع�مة تتعلق مبختلف القط�ع�ت.
الف�شل  خ��ال  ن�ق�س  قد  املجل�س  يكون  وبذلك 
بت�ريخ  ب���داأ  ال���ذي   - ع�شر  ال�����ش���د���س  الت�شريعي 
2015 - ع�شرة مو�شوع�ت ع�مة  18 نوفمرب 

تن�ولت عددا من القط�ع�ت احليوية.
اإجن�زات  يوثق  الع�مة  لاأم�نة  تقرير  وح�شب 
�شبعة  املجل�س  ن�ق�س  فقد   .. الرق�بية  املجل�س 
الع�يل  التعليم  �شي��شة  ه��ي  ع���م��ة  م��و���ش��وع���ت 
�ش�أن  يف  العدل  وزارة  و�شي��شة  العلمي  والبحث 
للمتع�ملني  امل��ق��دم��ة  واخل���دم����ت  ال��ت�����ش��ري��ع���ت 
���ش���أن الدولة  ال��دول��ي��ة يف  امل��وؤ���ش�����ش���ت  وت��ق���ري��ر 
والبحري  ال��غ��ذائ��ي  االإن���ت����ج  وت��ع��زي��ز  وح��م���ي��ة 
ال���ط���وارئ  الإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  و���ش��ي������ش��ة 
واالأزم�ت و�شي��شة الهيئة االحت�دية للموا�شات 
الرتبية  وزارة  و���ش��ي������ش��ة  وال��ب��ح��ري��ة  ال���ربي���ة 

والتعليم.
وا�شتغرق املجل�س يف من�ق�شة املو�شوع�ت الع�مة 
زمن� وقدره 26 �ش�عة من جممل زمن من�ق�ش�ت 
والب�لغ  الث�ين  ال��دور  جل�شة عقده� خال   19
م��و���ش��وع ���ش��ي������ش��ة وزارة  ك����ن  وق���د  ���ش���ع��ة   97
امل��و���ش��وع���ت زم��ن��� يف  اأط����ول  ال��رتب��ي��ة والتعليم 

املن�ق�شة بلغ �شبع �ش�ع�ت.
وتن�ولت املو�شوع�ت الع�مة التي متت من�ق�شته� 
التحتية  والبنية  واالأمنية  التعليمية  الق�ش�ي� 
واخل��دم��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة وال�����ش��ي������ش��ي��ة ح��ي��ث حلت 
بن�شبة  االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  التعليمية  ال��ق�����ش���ي��� 

االأخرى. الق�ش�ي�  تلته�   44.4%
�شي��شة  املجل�س خال من�ق�شة مو�شوع  واأو�شى 
جل�شته  يف   - العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع���يل  التعليم 
وجل�شته   2016-12-21 ب��ت���ري��خ  امل��ع��ق��ودة 

النظر  اإع���دة   -  2017-1-10 املعقودة بت�ريخ 
يف ال��روات��ب وال��ب��دالت واحل��واف��ز الأع�ش�ء هيئة 
الع�يل  التعليم  ق��ط���ع  يف  والع�ملني  التدري�س 
وامل�لية مب�  االأك�دميية  الرتقي�ت  نظ�م  وتعديل 
ي�شمن ا�شتقط�ب املزيد من الكوادر االأك�دميية 
برامج  وتطوير  الإع���داد  وو���ش��ع خطة  امل��واط��ن��ة 
االحتي�ج�ت  ل��ت��غ��ط��ي��ة  امل���واط���ن���ني  امل���ع���ي���دي���ن 
ال��������دوام اجلزئي  ن���ظ����م  وت��ط��ب��ي��ق  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
التعليم  موؤ�ش�ش�ت  يف  امل��واط��ن��ني  ل��اأك���دمي��ي��ني 
ثق�فة  اح��رتام  على  والت�أكيد  احلكومية  الع�يل 
وع�دات وتق�ليد الدولة لاأك�دمييني اجلدد من 

غري املواطنني من خال برامج اإر�ش�دية.
وط�لب املجل�س ب�الهتم�م ب�ملب�درات التي تدعم 
والتم�شك  ل��ل��وط��ن  واالن���ت���م����ء  ال��ه��وي��ة  غ��ر���س 
اآلية  وا���ش��ت��ح��داث  واالع���ت���دال  ال��ف��ك��ر  بو�شطية 
ال�شتيع�ب كل الطلبة خريجي الث�نوية الراغبني 
التعليم  م��وؤ���ش�����ش���ت  يف  درا���ش��ت��ه��م  ا���ش��ت��ك��م���ل  يف 
القبول  �شروط  ي�شتوفوا  ومل  احلكومية  الع�يل 
واجتي�ز  الع�مة  الث�نوية  يف  النج�ح  ن�شبة  وه��ي 
 TOFEL اختب�رات اللغة االإجنليزية املعتمدة
وا�شتحداث  وبدرا�شة   – IELTS - SAT
ن��ظ���م وط��ن��ي ب��دي��ل م��وح��د الخ��ت��ب���رات القبول 
 TOFEL – IELTS - SAT والتخرج 
وبزي�دة فرتة التدريب االختي�ري يف اأم�كن عمل 
العمل  �شوق  ودخ��ول  اخل��ربة  الكت�ش�ب  معتمدة 

ب�شكل مب��شر.
اإن�ش�ء  اأهمية  على  تو�شي�ته  يف  املجل�س  و���ش��دد 
م��رك��زي��ة الحتي�ج�ت  ح��ك��وم��ي��ة  ب��ي���ن���ت  ق���ع��دة 
���ش��وق ال��ع��م��ل ح������ش��را وم�����ش��ت��ق��ب��ا ورب����ط هذه 
والع�يل  ال��ع���م  التعليم  موؤ�ش�ش�ت  بكل  الق�عدة 
اأولوية  ل��ت��ح��دي��د  ب����ل���دول���ة  االب���ت���ع����ث  وج���ه����ت 
االلتزام مبيث�ق  و�شرورة  املطلوبة  التخ�ش�ش�ت 
اللغة العربية ب�عتب�ره� مطلب� اأ�ش��شي� يف تنمية 
ال���ق���درات ال��ل��غ��وي��ة وال��ك��ت���ب��ي��ة ل��ل��ط���ل��ب وو�شع 
اخل��شة  اجل���م��ع���ت  لت�شنيف  معتمدة  مع�يري 
ن�شب  وزي����دة  ال��دول��ة  التعليم يف  ج��ودة  ل�شم�ن 
التوطني فيه� واإيج�د هيئة وطنية م�شتقلة تعنى 
ب�لبحث العلمي وتخ�شي�س ميزانية تتن��شب مع 
االإ�شراف  مع  العلمي  البحث  ومتطلب�ت  حجم 
بحوث  وربط  املختلفة  املوؤ�ش�ش�ت  بني  والتن�شيق 
موؤ�ش�ش�ت التعليم الع�يل ب��شرتاتيجية االإم�رات 
ال�شت�شراف امل�شتقبل واخلطة الوطنية لابتك�ر 
العلمي  للبحث  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  مظلة  حت��ت 
كلي�ت  بفتح  الدولة  الأبن�ء  التعليم  فر�س  ومنح 
الدولة  من�طق  بع�س  يف  احلكومية  للج�مع�ت 
�شوق  متطلب�ت  تواكب  تخ�ش�ش�ت  وا�شتحداث 
العمل مم� �شي�شهم يف تقليل التكلفة االإجم�لية 
للط�لب واإعداد درا�شة ال�شتحداث نظ�م الت�أهيل 
امل��ه��ن��ي وال��ف��ن��ي م���ن خ����ال ا���ش��ت��ح��داث كلي�ت 
لالتح�ق  الراغبني  الطلبة  ال�شتيع�ب  ومع�هد 

به�.
خال  التو�شي�ت  من  ع��دد  على  املجل�س  وواف��ق 
يف  الدولية  املوؤ�ش�ش�ت  تق�رير  مو�شوع  من�ق�شة 
 3  14 بت�ريخ  املعقودة  جل�شته  يف  ال��دول��ة  �ش�أن 
فيه� بت�شكيل جلنة وطنية علي�  ط�لب   2017
احلكومية  واملوؤ�ش�ش�ت  ال����وزارات  خمتلف  ت�شم 
التق�رير  ب��ع�����س  ادع���������ءات  ع��ل��ى  ب����ل���رد  ت��ع��ن��ى 
اإزاء  الوطنية  التق�رير  وكت�بة  واإع���داد  الدولية 
االتف�قي�ت  جت����ه  الل��ت��زام���ت��ه���  ال���دول���ة  تنفيذ 
الدولية وبو�شع خطط وبرامج حمددة للتك�مل 
ال�����وزارات واجل��ه���ت احلكومية  واالرت���ب����ط م��ع 
االأخرى ب�ش�أن مت�بعة التقدم املحرز يف املج�الت 
ع�ملية  ري����دة  اأو  متيز  ال��دول��ة  فيه�  حتقق  ال��ت��ي 
التي  املج�الت  الق�شور يف  اأوج��ه  وكذلك مت�بعة 
حتقق فيه� الدولة مراكز متدنية ع�ملي� وب�إن�ش�ء 
ق�عدة بي�ن�ت موحدة يف الدولة حل�شر وتوثيق 
ومراجعة  اخل�رجية  امل�ش�عدات  جميع  وتوحيد 
اآلي�ت العمل املعنية ب�لربط بني هذه امل�ش�عدات 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة على  ال��دول��ة  وحت��ق��ي��ق م�ش�لح 
هيئة  واإن�����ش���ء  واالإق��ل��ي��م��ي  ال����دويل  ال�شعيدين 
وط��ن��ي��ة حل��ق��وق االإن�����ش���ن وف���ق م��ب���دئ ب�ري�س 
ب�لتع�ون مع اجله�ت احلكومية االأخرى لتعزيز 

جهود الدولة يف جم�ل حم�ية حقوق االإن�ش�ن.
و����ش���دد ع��ل��ى ����ش���رورة اع��ت��م���د م��ن��ه��ج��ي��ة علمية 
والتقومي  وال��ت��ق��ي��ي��م  ب�لتحليل  ت��ع��ن��ى  حم����ددة 

التق�رير  الدولة يف  ب�ش�أن تقييم مك�نة  واملت�بعة 
ال��دول��ي��ة وم���� ي��ج��ب اإجن�������زه يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل اإم� 
اأو زي���دت��ه��� وو�شع  ل��ل��ح��ف���ظ ع��ل��ى ه���ذه امل��ك���ن��ة 
واجله�ت  ال����وزارات  م��ع  ب�لتع�ون  وطنية  خطة 
ال��دول��ة يف مك�فحة  االأخ���رى الإب���راز دور  املعنية 
اخلطة  ه��ذه  ت�شتهدف  واأن  والتطرف  االإره����ب 
هداية  ملركز  الدولية  والدع�ية  الت�شويق  كذلك 
لتايف  وذل��ك  ���ش��واب  وم��رك��ز  العنيف  للتطرف 
تق�رير  يف  متدنية  مراتب  على  الدولة  ح�شول 

املوؤ�شرات الع�ملية لاإره�ب.
التخطيط  اآلي�ت  تطوير  �شرورة  املجل�س  واأك��د 
واملت�بعة والقي��س للجدوى ال�شي��شية للمب�درات 
مع  ال�شي��شية  امل�ش�ورات  اتف�قي�ت  بعقد  املعنية 
اال�شتف�دة من  اإط����ر  االأخ���رى خ��شة يف  ال���دول 
املراتب العلي� للدولة يف التق�رير الدولية وو�شع 
برامج ومب�درات حمددة لتحقيق اأق�شى ا�شتف�دة 
ال�شمو  ل�ش�حب  التمكني  ب��رن���م��ج  م��ن  ممكنة 
رئ��ي�����س ال���دول���ة ون��ت���ئ��ج ان��ع��ق���د ال��ق��م��ة الع�ملية 
اإط�ر  يف  �شيم�  الدولية  التق�رير  يف  للحكوم�ت 
الدولة مراتب غري  فيه�  ت�شجل  التي  املوؤ�شرات 
متقدمة واإن�ش�ء ق�عدة بي�ن�ت ومعلوم�ت وطنية 
واملعلوم�ت  ال��ب��ي���ن���ت  وت��وث��ي��ق  بتجميع  ت��ع��ن��ى 
واالإح�������ش����ءات ع��ن ك��ل امل��ج���الت ال��ت��ي تتن�وله� 
التق�رير واالتف�قي�ت الدولية بحيث تكون هذه 
به  ح��ك��وم��ي��� متخ�ش�ش� مت��د  م��رج��ع���  ال��ق���ع��دة 
من  اإليه  حتت�ج  مب�  الدولية  اجله�ت  احلكومة 

معلوم�ت.
كم� ط�لب املجل�س بو�شع برامج ومب�درات معنية 
البي�ن�ت  وتوفري  التن�ف�شية  ثق�فة  بن�شر  ب�الآتي 
الوزارات  خمتلف  يف  املتخ�ش�شة  القدرات  وبن�ء 
التحليل  اأدوات  وتطوير  احلكومية  واملوؤ�ش�ش�ت 
للتق�رير الدولية لتحقيق فهم اأعمق للموؤ�شرات 
ومنهجي�ت  امل���ح����ك����ة  اأداوت  م���ث���ل  ال���ف���رع���ي���ة 
اإح�ش�ئية  وحدات  وت�أ�شي�س  امل�شتقبل  ا�شت�شراف 
رئي�شي�  م�����ش��درا  لت�شكل  االحت���دي��ة  اجل��ه���ت  يف 
التق�رير  يف  امل��ط��ل��وب��ة  وال��ب��ي���ن���ت  ل��ل��م��ع��ل��وم���ت 
الدولية ونواة لق�عدة بي�ن�ت ومعلوم�ت وطنية.
اآل���ي����ت وو�ش�ئل  اب��ت��ك���ر  اأه��م��ي��ة  امل��ج��ل�����س  واأك�����د 
ج��دي��دة وف��ق ب��رام��ج وخ��ط��ط حم���ددة للحف�ظ 
للدولة  وامل��ع��ربة  اال�شرتاتيجية  امل�ش�لح  على 
ت�شتهدف  واأن  وال���دويل  االإقليمي  النط�قني  يف 
الدولة كق�ئد  اإب��راز مك�نة  الو�ش�ئل كذلك  هذه 
اإقليمي يف املج�الت املتخ�ش�شة التي حتقق فيه� 

الدولة ري�دة ومتيز ع�ملي.
ال�شي��ش�ت  ب��رام��ج  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و���ش��دد 
يف  خ��شة  ب���ل��وزارة  ال�شي��ش�ت  تخطيط  واإدارة 
للموؤ�شرات  والتقييم  والتحليل  الدرا�شة  اإط���ر 
ملختلف  الرئي�شية  ب�ملوؤ�شرات  املرتبطة  الفرعية 
املج�الت التي حتقق فيه� الدولة متيزا ع�ملي� مثل 
موؤ�شرات ال�شع�دة واالأمن واال�شتقرار واالزده�ر 
ال��ع���مل��ي وو����ش���ع ب���رام���ج وخ��ط��ط ع��م��ل حمددة 
للم�شتثمرين  االإم�������رات  جم��ل�����س  م��ع  ل��ل��ت��ع���ون 
اال�شتثم�رية  الفر�س  ا�شتك�ش�ف  بهدف  ب�خل�رج 
وال��ت��ج���ري��ة ل��ل��دول��ة م��ع اخل�����رج وك��ذل��ك و�شع 
اآلي�ت حلل م�شكات اال�شتثم�ر اخل�رجية اإ�ش�فة 
اإىل بن�ء �شبك�ت وا�شعة من ال�شراك�ت االقت�ش�دية 

والتج�رية مع اخل�رج.
وت��ب��ن��ى امل��ج��ل�����س ع�����ددا م���ن ال��ت��و���ش��ي���ت خال 
من�ق�شة مو�شوع حم�ية وتعزيز االإنت�ج الغذائي 
 4  11 ب��ت���ري��خ  امل��ع��ق��ودة  جل�شته  يف  وال��ب��ح��ري 
وبرامج  �شي��ش�ت  بو�شع  فيه�  ط�لب   2017
حمددة يف �ش�أن ا�شتدامة م�ش�در الغذاء وتنوعه� 
ومئوية   2021 االم���������رات  ب����روؤي����ة  ورب���ط���ه���� 
االم�رات2071 وو�شع نظم عمل حمددة لدعم 
التقليدية على م�شتوى الدولة  املزارع  وت�شجيع 
ك��شتخدام  فع�لة  وتقني�ت  و���ش���ئ��ل  وا���ش��ت��خ��دام 
البا�شتيكية  وال���ب���ي���وت  ال����زراع����ي����ة  ال�������ش���وب 
احلديثة  الري  وطرق  وامل�ئية  امللحية  والزراعة 
جم�ل  يف  اال�شتثم�رات  ت�شجيع  على  والرتكيز 
وفتح  تطويره�  على  والعمل  ال��دول��ة  ال��غ��ذاء يف 
من�فذ التوزيع الازمة لهذه الب�ش�ئع مع عدم 
وو�شع  اخل���رج  يف  الزراعية  اال�شتثم�رات  اإغف�ل 
برامج تنفيذية م�شحوبة بخطط ت�شغيلية حول 
توعية املجتمع ب�أهمية ا�شتثم�ر االإنت�ج املحلي يف 
وال�شمكي  الرتفيهية-  -امل��زارع  الزراعي  القط�ع 

على اأن ت�شتهدف هذه الربامج موؤ�ش�ش�ت القط�ع 
اخل��س واملواطنني واملزارعني املحليني.

و����ش���دد امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ����ش���رورة م��راج��ع��ة االأط���ر 
يف  امل��ي���ه  م���وارد  الإدارة  وال��ق���ن��ون��ي��ة  الت�شريعية 
الدولة مب� يوؤدي اإىل التطبيق الفعلي للقوانني 
الن�فذة ح�لي� خ��شة يف اأطر التع�ون مع اجله�ت 
االأخ�����رى وو���ش��ع ال���ربام���ج ال��ت��وع��وي��ة الازمة 
�ش�أن  املي�ه وادراج مب�درات يف  ا�شتخدام  لرت�شيد 
علوم اال�شتمط�ر ال�شن�عي ب�لتع�ون مع اجله�ت 
املعنية ب�لدولة والت�شجيع على ا�شتخدام اأف�شل 
املي�ه  املي�ه وا�شتخدام  التقني�ت الع�ملية لرت�شيد 

املع�جلة يف الزراعة واالأن�شطة االأخرى.
وط�لب املجل�س ب�إع�دة النظر يف بع�س الت�شريع�ت 
ال�شيد من خال  التي تنظم عملية  والقرارات 
ال�شروط واملتطلب�ت الق�نونية التي تنظم عملية 
وال�شروط  ال�شيد اجل�ئر  ال�شيد خ��شة عملية 
من  للكثري  ت��دارك���  ال��ن��وخ��ذة  لن�ئب  الوظيفية 
ملنع  �ش�رمة  �شوابط  وو�شع  ال�شلبية  املم�ر�ش�ت 
املي�ه  ال�����ش��ي��د يف  م��ن  اخل���رج��ي��ة  ال�����ش��ي��د  �شفن 
االأ�شم�ك  ت�شدير  وحتديد  للدولة  االقت�ش�دية 
ل��ل��خ���رج وو����ش���ع ن�����ش��ب حم����ددة ل��ل��ت�����ش��دي��ر من 
خال اجلمعي�ت التع�ونية ل�شي�دي اال�شم�ك اأو 

اجله�ت امل�شرحة.
واأك����د امل��ج��ل�����س اأه��م��ي��ة و���ش��ع م���ب����درات يف �ش�ن 
املح�فظة على البيئة البحرية ل�شم�ن ا�شتدامة 
التنوع البحري وت�شديد العقوب�ت على املخ�لفني 
و�شرورة اإيج�د مركز اح�ش�ئي ومعلوم�تي خ��س 
والبحرية  والنب�تية  احليوانية  والرثوة  ب�لبيئة 
يخت�س بجمع املعلوم�ت والبي�ن�ت واالإح�ش�ءات 
التق�رير  واإ�شدار  والتحليات  املق�رن�ت  واجراء 
الازمة ملتخذي القرار وربطه� بك�فة املتغريات 
ال�����ش��ك���ن وزي�������دة االإن���ت����ج الزراعي  م��ث��ل زي������دة 

والبحري وغريه�.
�شندوق  اأو  ب��رن���م��ج  ب���إي��ج���د  امل��ج��ل�����س  وط����ل���ب 
وال�شمكية يف  ال��زراع��ي��ة  االأب��ح���ث  م��راك��ز  لدعم 
ب��دوره��� يف حتقيق  القي�م  ت�شجيع� على  ال��دول��ة 
اأو  ب�لطريقة  منه�  واال�شتف�دة  الغذائي  االأم��ن 
للمواطنني  الغذاء  ا�شتدامة  يكفل  الذي  ال�شكل 
واملقيمني على اأر�س الدولة والعمل على توطني 
م��ه��ن امل���زارع���ني وال�����ش��ي���دي��ن م��ن خ���ال و�شع 
هذه  ا�شتدامة  يكفل  مب���  لهم  املحفزة  ال��ربام��ج 
اإىل زي�دة وت�أهيل  اإ�ش�فة  املهن واالأم��ن الغذائي 
البيطريني  االأط��ب���ء  م��ن  ال���ازم  الفني  ال��ك���در 
واملفت�شني وغريهم ب�لتن�شيق مع اجله�ت املعنية 
املجل�س  تو�شي�ت  تنفيذ  على  والعمل  الدولة  يف 
الوطني االحت�دي حول االأمن الغذائي وامل�ئي يف 
الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر ومو�شوع حم�ية 
املواطنني الع�ملني يف مهنة ال�شيد والزراعة يف 

الف�شل الت�شريعي اخل�م�س ع�شر.
خال  تبن�ه�  ال��ت��ي  تو�شي�ته  يف  املجل�س  واأك���د 
ال��ه��ي��ئ��ة االحت�دية  ���ش��ي������ش��ة  م��و���ش��وع  م��ن���ق�����ش��ة 
للموا�شات الربية والبحرية يف جل�شته املعقودة 
مع�يري  توحيد  اأهمية   2017-4-26 بت�ريخ 
والتدابري  االأم����ن  وم�����ش��ت��وي���ت  امل��خ���ط��ر  تقييم 
االأمنية يف اإدارة وت�شغيل املوانئ وم�شتوى البنية 
الدولية  والت�شنيف�ت  للمع�يري  وفق�  التحتية 
جميع  وح�شر  وم�شح  الع�ملية  للجودة  املعتمدة 
ح�شب  وت�شنيفه�  ال��دول��ة  يف  البحرية  امل��ن���ف��ذ 
الت�شريع�ت  وو�شع  واخلطورة  اال�شتيع�ب  درجة 

االأمنية له�.
الثن�ئية  االت��ف���ق��ي���ت  وت��ن��ف��ي��ذ  بتفعيل  وط���ل��ب 
والدولية  املحلية  التف�هم مع اجله�ت  ومذكرات 
ب�����ش��ب��ط م���واع���ي���د و�شول  ي��ت��ع��ل��ق  خ��������ش���ة مب����� 
�شا�شل  م���ع  وال���ت���وا����ش���ل  وت��ع��ق��ب��ه���  ال�����ش��ح��ن���ت 
العاقة  ذات  العملي�ت  وتنظيم  الع�ملية  التوريد 
ب���ني امل���وردي���ن وال��ع��م��اء داخ����ل وخ������رج الدولة 
ال��ت�����ش��ري��ع���ت وال���ل���وائ���ح املنظمة  واالن���ت���ه����ء م���ن 
حت�شني  عليه�  ي��رتت��ب  مم���  احل��دي��دي��ة  لل�شكك 
م�شتوى البنية التحتية للنقل واالأداء اللوج�شتي 
داخل وخ�رج الدولة وتقييم ا�شرتاتيجي�ت النقل 
الازمة  ب�العتب�رات  وحتديثه�  احل�لية  املحلية 
لتعزيز النقل امل�شتدام على امل�شتوى االحت�دي مع 
االأطراف  جميع  نظر  وجه�ت  االعتب�ر  يف  االأخ��ذ 
امل��ع��ن��ي��ة واالإ�����ش����راع يف م��ت���ب��ع��ة اع��ت��م���د وحتديث 
لدوره  وتطبيقه  التج�ري  البحري  النقل  ق�نون 

ع��ل��ى م�شتوى  وال��ت��ف��ت��ي�����س  ال��رق���ب��ة  ع��م��ل��ي���ت  يف 
حم�ية  اإىل  ب�الإ�ش�فة  ع�ملي�  املطلوبة  ال�شامة 

البيئة البحرية.
كم� ط�لب ب�لعمل على و�شع خطط وبرامج عمل 
اجله�ت  ب��ني  االخت�ش��ش�ت  ت��داخ��ل  ملنع  حم��ددة 
تنظيم  بت�شريع�ت  يتعلق  فيم�  والهيئة  املحلية 
ال��ن��ق��ل ال���ربي وال��ب��ح��ري وزي�����دة ع���دد احلمات 
ال�����ش��ام��ة املرورية  ل��رف��ع م�����ش��ت��وي���ت  ال��ت��وع��وي��ة 
وتفعيل وتنفيذ الق�نون رقم 8 ل�شنة 1987 يف 
�ش�أن حتديد احلمولة املحورية للمركب�ت خ��شة 
م� يتعلق ب�حلموالت واالأوزان فوق احلد امل�شموح 
به والعمل على و�شع خطط وبرامج عمل حمددة 
لت�شجيع ا�شتخدام و�ش�ئل النقل اجلم�عي خ��شة 
املحلية  للجه�ت  احت���دي  دع��م  بتقدمي  يتعلق  م� 

املعنية ب�لنقل.
املخ�ش�ش�ت  بتوفري  املجل�س  تو�شي�ت  وط�لبت 
امل����ل���ي���ة ال����ازم����ة وال���ك����ف���ي���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل����ب�����درات 
النقل  قط�ع�ت  يف  االأول��وي��ة  ذات  اال�شرتاتيجية 
ا�شرتاتيجية  م�شرع�ت  وو�شع  والبحري  ال��ربي 
خلطط الهيئة ب�ش�أن بدائل النقل والنقل امل�شتدام 
ملج�راة النمو ال�شريع مبدن الدولة واإيج�د حلول 
ن�جعة الإ�شك�لية االختن�ق�ت املرورية خ��شة بني 
التقنية  ا�شتخدام  الدولة وبع�شه� وزي�دة  اإم�رات 
احلواجز  اإزال���ة  مثل  ال��ط��رق  ت�شميم  يف  الذكية 
الرئي�شية  ال���ط���رق  ع��ل��ى  ال���واق���ع���ة  اال���ش��م��ن��ت��ي��ة 
وا���ش��ت��ب��دال��ه��� ب��خ��دم���ت احل��واج��ز ال��ذك��ي��ة بحيث 
تفتح ح�رات الذه�ب واالإي�ب ح�شب االزدح�م كم� 
هو متبع يف بع�س بلدان الع�مل لعاج االختن�ق�ت 

املرورية.
الوطني االحت�دي خال من�ق�شة  املجل�س  وتبنى 
الت�شريع�ت  �ش�أن  العدل يف  �شي��شة وزارة  مو�شوع 
جل�شته  يف  ل��ل��م��ت��ع���م��ل��ني  امل���ق���دم���ة  واخل����دم�����ت 
توفري  ب�شم�ن   2017-2-28 بت�ريخ  املعقودة 
العدل  وزارة  ميزانية  �شمن  امل�لية  املخ�ش�ش�ت 
لتنفيذ املب�درات ذات االأولوية يف خدمة املتع�ملني 
ال�شع�دة يف اخلطة  موؤ�شرات  اإدراج  والت�أكيد على 
 2021-2017 ال��ع��دل  ل���وزارة  اال�شرتاتيجية 
ل�شم�ن توفري بيئة �شعيدة للمتع�ملني والع�ملني 
من  فئة  كل  ر�ش�  لقي��س  اآلي�ت  وج��ود  وب�شرورة 
فئ�ت املتع�ملني مع املح�كم والني�ب�ت الع�مة عن 
واآلي�ت  و�ش�ئل  وتطوير  لهم  املقدمة  اخل��دم���ت 
تدريب وتقييم اأع�ش�ء ال�شلطة الق�ش�ئية ل�شم�ن 
تقدمي خدم�ت ق�ش�ئية متميزة وا�شتحداث اآلي�ت 
فع�لة ل�شم�ن انعق�د اجلل�ش�ت يف املواعيد املقررة 
الق�نونية  واالأبح�ث  الدرا�ش�ت  زي���دة  بج�نب  له� 
لتح�شني وتطوير النظ�م الق�ش�ئي ح�شب اأف�شل 
امل��م���ر���ش���ت ال��ع���مل��ي��ة وا���ش��ت��ق��ط���ب وت���أه��ي��ل كوادر 
وتوفري  والق�نوين  الق�ش�ئي  املج�ل  يف  مواطنة 
املخ�ش�ش�ت امل�لية ل�شم�ن توفري جودة اخلدم�ت 
يف جميع املح�كم والني�ب�ت ب�لدولة وتطوير �شلم 
الق�ش�ئية  ال�شلطة  الأع�ش�ء  واملميزات  ال��روات��ب 
ج�ذبة  عمل  بيئة  جلعله�  لهم  املقدمة  واحلوافز 
ل��ل��م��واط��ن��ني واإط�������اق م����ب�����درة ل��ت��وط��ني مهنة 

الرتجمة يف وزارة العدل.
تو�شي�ته  يف  االحت����دي  الوطني  املجل�س  وط�لب 
التي تبن�ه� خال من�ق�شة مو�شوع �شي��شة وزارة 
من  ع�شرة  الت��شعة  جل�شته  يف  والتعليم  الرتبية 
دور انعق�ده الع�دي الث�ين من الف�شل الت�شريعي 
يونيو   13 ب��ت���ري��خ  عقده�  ال��ت��ي  ع�شر  ال�����ش���د���س 
خطط  الآلي�ت  والدرا�شة  النظر  ب�إع�دة   2017
ورفع  الوطنية  ال��ك��وادر  ا�شتقط�ب  ب�ش�أن  ال���وزارة 
النظر  وب����إع����دة  ل��ل��ذك��ور  خ��شة  ال��ت��وط��ني  ن�شبة 
يت�شمن  اأن  على  والعمل  للمعلمني  امل���يل  للك�در 
هذا الك�در حوافز م�لية ومعنوية متميزة تتن��شب 
وا�شتحداث  للمعلمني  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  االأع���ب����ء  م��ع 
ن��ظ���م ل��ل��ت��درج ال��وظ��ي��ف��ي مل��ه��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م �شمن 
مل�ش�عدي  التعيين�ت  وزي����دة  للرتقي  وا�شح  �شلم 
امله�م  الأداء  االأط��ف���ل  ري������س  مرحلة  يف  املعلمني 
املطلوبة وخ�شو�شية املرحلة واإ�شراك املعلمني يف 
ال�شي��ش�ت واخلطط والربامج املقرتحة لتطوير 
العملية التعليمية من خال ا�شتطاع�ت الراأي 

والتع�مل بجدية مع مقرتح�تهم اأو �شكواهم.
كم� ط�لب املجل�س بو�شع برامج تدريبية تراعي 
االحتي�ج�ت الفعلية لكل معلم وب�شرورة االنته�ء 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  من �شرف مكرمة �ش�حب 

بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل جلميع 
منح  وبدرا�شة  منحهم  مت  مبن  اأ�شوة  امل�شتحقني 
املعلمة التق�عد املبكر ملن ترغب وخ��شة لاأمه�ت 
اللواتي لديهن اأطف�ل حتت �شن الع��شرة واإعداد 
درا�شة لبيئة العمل واالمتي�زات املمنوحة للمعلم 
مق�رنة ب�أف�شل املم�ر�ش�ت الع�ملية املطبقة ملعرفة 
الو�شع احلقيقي للمعلم وبحث االأ�شب�ب احلقيقة 
الكف�ءات  م���ن  ال��ع��دي��د  خ�����ش���رة  اإىل  اأدت  ال��ت��ي 
والكوادر الوطنية يف امليدان الرتبوي اإ�ش�فة اإىل 
اإع�دة النظر يف نظ�م التقييم احل�يل للمدار�س - 
الرق�بة والتقييم املدر�شي - بحيث تكلف به جهة 
م�شتقلة وحم�يدة ل�شم�ن ال�شف�فية وامل�شداقية 
واال�شتف�دة من املع�يري واملوؤ�شرات الدولية بدمج 
جميع  يف  االأ���ش��وي���ء  اأقرانهم  مع  الهمم  اأ�شح�ب 
خال  م��ن  املعلمني  وت���أه��ي��ل  التعليمية  امل��راح��ل 
دورات تدريبية متخ�ش�شة للتع�مل مهني� ونف�شي� 
اأ�شح�ب الهمم واإع��داد درا�شة لتقييم املن�هج  مع 
اأبرز التحدي�ت  الدرا�شية احل�لية والوقوف على 
ال��ت��ي ت��واج��ه امل��ي��دان ال��رتب��وي واخ��ت��ي���ر املن�هج 
والهوية  الدينية  الثق�فة  لتتن��شب مع  الدرا�شية 

الوطنية والع�دات والتق�ليد االإم�راتية.
العربية  اللغة  اإعط�ء  اأهمية  على  املجل�س  و�شدد 
وال��رتب��ي��ة االإ���ش��ام��ي��ة اأه��م��ي��ة ق�����ش��وى وتطوير 
الهوية  م��ع  يتن��شب  مب���  وم��ه���رات��ه���  اأ���ش���ل��ي��ب��ه��� 
الوطنية والدينية للدولة ومنح االإدارة املدر�شية 
�شاحي�ت لت�شيري العملية التعليمية ب�شكل مرن 
و���ش��ري��ع ل��رف��ع ك��ف���ءة امل��ي��دان ال��رتب��وي ودرا�شة 
وو�شع  اخل������س  التعليم  تك�ليف  ارت��ف���ع  اأ���ش��ب���ب 
خ��ط��ة للحد م��ن زي�����دة االأ���ش��ع���ر الإي��ج���د فر�س 
وزي�دة  املجتمع  �شرائح  ملختلف  من��شبة  تعليمية 
ع���دد امل��ر���ش��دي��ن االأك����دمي���ي���ني مب��� ي��ت��ن������ش��ب مع 
املع��شرة وربطه  الطلبة والتحدي�ت  اأعداد  زي�دة 
احلوافز  وت��وف��ري  ل��ل��رتق��ي���ت  ال��وظ��ي��ف��ي  ب�ل�شلم 
امل�دية واملعنوية. و�شدد املجل�س الوطني االحت�دي 
االنعق�د  دور  م��ن  ع�شرة  الث�نية  جل�شته  خ��ال 
ع�شر  ال�ش�د�س  الت�شريعي  للف�شل  الث�ين  الع�دي 
على  2017م  اأب��ري��ل   25 ب��ت���ري��خ  عقده�  ال��ت��ي 
����ش���رورة اإب�����رام م���ذك���رات ت��ف���ه��م واإع�����داد خطط 
ال��ه��ي��ئ��ة الوطنية  ب���ني  وب���رام���ج ع��م��ل م�����ش��رتك��ة 
واجله�ت  وال���ك���وارث  واالأزم������ت  ال��ط��وارئ  الإدارة 
احلكومية واملحلية لتنفيذ اال�شرتاتيجية الع�مة 
خلطط الطوارئ واالزم���ت وتطوير ورفع كف�ءة 
اال�شتج�بة الوطنية يف ح�الت الطوارئ واالزم�ت 

وفق اأف�شل التج�رب واملم�ر�ش�ت الدولية.
خال  تبن�ه�  ال��ت��ي  تو�شي�ته  يف  املجل�س  واأك����د 
الإدارة  الوطنية  الهيئة  �شي��شة  مو�شوع  من�ق�شة 
اإع�دته�  وق����رر  وال����ك����وارث  واالأزم��������ت  ال���ط���وارئ 
واخل�رجية  والداخلية  ال��دف���ع  ���ش��وؤون  جلنة  اإىل 
ل�شي�غته� اأهمية زي�دة عدد التم�رين التي تنفذه� 
الهيئة وزي�دة م�ش�رك�ته� اخل�رجية والعمل على 
يف  متخ�ش�شة  واأك���دمي��ي��ة  تعليمية  ب��رام��ج  ط��رح 
جم���ل ال��ط��وارئ واالأزم�����ت وال��ك��وارث ب�لتن�شيق 
بتقنني  مط�لب�   .. الع�يل  التعليم  موؤ�ش�ش�ت  مع 
من�فذ  وحتديد  طي�ر  دون  الط�ئرات  وبيع  �شراء 
بيع معينة له� وو�شع مع�يري حمددة لاأ�شخ��س 
امل�����ش��م��وح ل��ه��م ب�����ش��رائ��ه��� وق�����ش��ر ���ش��رائ��ه��� على 

امل�شجلني وو�شع ق�عدة بي�ن�ت ك�ملة عنهم.
وط�لب املجل�س بتوفري امليزاني�ت امل�لية الازمة 
املتخ�ش�شة  العلمية  والدرا�ش�ت  البحوث  الإجراء 
واالط�����اع ع��ل��ى ال��ت��ج���رب ال��دول��ي��ة امل��ت��ط��ورة يف 
التع�مل مع الطوارئ واالأزم�ت والكوارث واإن�ش�ء 
يف  وامل��درب��ني  للمتدربني  وطنية  ب��ي���ن���ت  ق���ع��دة 
واإدراج  وال����ك����وارث  واالأزم��������ت  ال���ط���وارئ  جم����ل 
الوظ�ئف  ب���ت���وط���ني  ت��ع��ن��ى  وب����رام����ج  م�����ب������درات 
الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة  يف  التخ�ش�شية 
واالأزم����ت وال��ك��وارث مع م��راع���ة التخ�ش�شية يف 
فرق عملي�ت االإيواء واالخاء طبق� لتخ�ش�ش�ت 
االإخ���اء  منطقة  لطبيعة  ووف��ق���  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 
واأه���م���ي���ة االن���ت���ه����ء م����ن اإجن��������ز خ���ط���ة ح�����وادث 
للموا�شات الرئي�شية لتحقيق ال�شامة املرورية 
واإيج�د بيئة اآمنة على الطرق تتوافق مع املع�يري 
الع�ملية املتبعة يف هذا املج�ل وحتديد اآلية قي��س 
واملب�درات  االأن�شطة  خمرج�ت  ومت�بعة  وتقييم 
واال�شتعداد  ب���ل��وق���ي��ة  ت��ت��ع��ل��ق  ال��ت��ي  وال���ربام���ج 

واال�شتج�بة.

الوطني االحتادي يتبنى 89 تو�سية خلل مناق�سة �سبعة مو�سوعات عامة

•• القاهرة -وام: 

كرم احت�د امل�شتثمرات العرب �شمو ال�شيخة ف�طمة بنت 
االأعلى  الرئي�شة  الع�م  الن�ش�ئي  االحت���د  رئي�شة  مب�رك 
ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�س االأعلى لاأمومة 
العربية حيث  ال��دول  بج�معة  احتف�ل  والطفولة خال 
التكرمي �شع�دة جمعة مب�رك اجلنيبي �شفري  ت�شلم درع 
ال��دول��ة ل��دى ال��ق���ه��رة وم��ن��دوب��ه��� ال��دائ��م ل��دى ج�معة 
مب�رك  جمعة  ال�شفري  ���ش��ع���دة  واأ���ش���ر  ال��ع��رب��ي��ة.  ال���دول 
ف�طمة  ال�شيخة  ل�شمو  البي�ش�ء  االي����دي  اىل  اجلنيبي 
بنت مب�رك التي �ش�همت يف دعم ومتكني املراأة االم�راتية 

منذ قي�م احت�د االم�رات وحتى اليوم لذا مل يكن غريب� 
ان تتبواأ املراأة يف االم�رات اأرفع املن��شب واملراتب يف ك�فة 
موؤ�ش�ش�ت الدولة ..منوه� اىل ان �شموه� منحت اأكرث من 

من منظم�ت عربية ودولية. وج�ئزة  و�ش�م   500
الذي  ال��احم��دود  الدعم  ذات��ه  الوقت  �شع�دته يف  وثمن 
مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�شيخة  �شمو  االم����رات  اأم  قدمته 
وامل�����راأة االم���رات��ي��ة ب�شكل  ع����م  ال��ع��رب��ي��ة ب�شكل  ل��ل��م��راأة 

خ��س.
احت�د  رئي�شة  ي�����س  ه���دى  ال��دك��ت��ورة  ��ن��ت  ث��منّ ج�نبه�  م��ن 
بنت  ف���ط��م��ة  ال�شيخة  �شمو  ج��ه��ود  ال��ع��رب  امل�شتثمرات 
مب�رك يف جم�ل متكني املراأة ب�شكل ع�م ..م�شرية اىل ان 

�شموه� لي�شت فقط ام االم���رات بل اأي�ش� ام امل�شتثمرات 
.. وق�لت ان �شموه� �ش�حبة االأي�دي البي�ش�ء على احت�د 
امل�شتثمرات العرب منذ اإن�ش�وؤه وت�أ�شي�شه يف ع�م 2005 
م��ن خ��ال دعمه� ل��احت���د ب���إي��ف���د اأك���رب وف��د ���ش���رك يف 
اخل��شة  رع�يته�  ع��ن  ف�شا   2005 ع���م  االن��ت��خ���ب���ت 
مل��وؤمت��ر ال��ت��ع���ون اال���ش��ت��ث��م���ري ال��ع��رب��ي يف اأب��وظ��ب��ي ع�م 
ا�شت�ش�فة  ج�نب  اىل  لاحت�د  واه��داء  كدعم   2006
45 فردا من ع�شوات  �شموه� لوفد االحت���د املكون من 
ل��ه عظيم  ك���ن  امل�شرية مم���  االحت����د وممثلي احلكومة 
العرب لدعم  امل�شتثمرات  االثر يف دعم جمهودات احت�د 

م�شريته وحتقيق اأهدافه.

احتاد امل�ستثمرات العرب يكرم ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام: 

مذكرة  االق��ت�����ش���د  وزارة  م��ع  ال��دف���ع  وزارة  وق��ع��ت 
ت��ف���ه��م ب�����ش���أن ال��ت��ع���ون يف جم����ل ت��ط��وي��ر القط�ع 

ال�شن�عي يف الدولة.
�شب�ح  اأبوظبي  يف  الدف�ع  وزارة  مبقر  املذكرة  وق��ع 
ام�����س ���ش��ع���دة م��ط��ر ���ش���مل ع��ل��ي ال���ظ����ه���ري وكيل 
وزارة الدف�ع و�شع�دة عبداهلل اآل �ش�لح وكيل وزارة 

االقت�ش�د ل�شوؤون التج�رة اخل�رجية وال�شن�عة.
دائمة  �شراكة  وت�أ�شي�س  التع�ون  اإىل  املذكرة  تهدف 
وت��ع��زي��ز فر�س  امل��ت��ب���دل��ة  ب�ملنفعة  ت��ع��ود  وم��ت��ط��ورة 
التقدم واال�شتف�دة الق�شوى من االإمك�ني�ت املت�حة 
القدرات  وتطوير  ب��ن���ء  يف  ي�ش�هم  مب���  ط��رف  لكل 
اأم����ن دول����ة االإم�������رات وتقدمه�  ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز 
ورفعته�. ح�شر توقيع املذكرة عدد من كب�ر �شب�ط 

وزارة الدف�ع وامل�شوؤولني يف وزارة االقت�ش�د.

وزارتا الدفاع واالقت�ساد توقعان مذكرة 
تفاهم لتطوير القطاع ال�سناعي

التنمية االأ�سرية تنظم مهرجان �سم�س احلا�سر واأمل امل�ستقبل احتفاء بامل�سنني

يف  االآداب  مباج�ستري  يلتحقون  اإماراتيني  وطالبة  طالبا   27
الدبلوما�سية والعلقات الدولية 

بلدية دبي تطلق عربة القراءة بالتعاون مع اإ�سلمية دبي 
•• دبي-وام: 

اأط��ل��ق��ت ب��ل��دي��ة دب���ي ب���ل��ت��ع���ون مع 
والعمل  االإ�شامية  ال�شوؤون  دائرة 
للقراءة  ج���دي���دة  ف���ك���رة  اخل�����ريي 
ب��������ش���م م�����ب������درة ع����رب����ة ال����ق����راءة 
على  اجل��م��ه��ور  وحتفيز  لت�شجيع 
اأم������م اجل�مع  و���ش��ت��ك��ون  ال����ق����راءة 
الكبري يف الرا�شدية واأم�م اجل�مع 
الكبري يف جمريا لتوزيع األف كت�ب 
فريق  م��ن  ب���إ���ش��راف  امل�شلني  على 

عمل ب�إدارة املعرفة واالإبداع.
ك���م���� �����ش�����رك����ت دائ���������رة ال���������ش����وؤون 
االإ���ش��ام��ي��ة وال��ع��م��ل اخل����ريي يف 
ت��خ�����ش��ي�����س اجل�������زء ال����ث�����ين من 
خطبة اجلمعة حتت عنوان القراءة 

واأهميته� يف حي�ة االن�ش�ن .
تنفيذا  امل������ب�������درة  ه������ذه  وت�������أت������ي 
ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  لتوجيه�ت 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اإع�������داد  يف  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
احت�دي  بق�نون  مر�شوم  وتطبيق 
�ش�أن  يف   2016 ل�شنة   18 رق���م 
القراءة وهذا م� اأكد عليه �ش�حب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم 

دب���ي رع�ه  ال�����وزراء ح���ك��م  جمل�س 
اهلل .

امل���ه���ن���د����س ح�شني  ����ش���ع����دة  واأك�������د 
دبي  بلدية  لوت�ه مدير ع�م  ن��شر 
املوظفني  وحتفيز  ت�شجيع  اأهمية 
واالطاع  القراءة  على  واجلمهور 
الأنه� هي غ��ذاء ال��روح وت�ش�هم يف 
طرح االأفك�ر التي ميكن اكت�ش�به� 
وتطوير  حت�شني  يف  ي�����ش���ه��م  مم��� 

العمل  وجم�����الت  اخل���دم����ت  اأداء 
البلدي.

ال��ق��راءة م��ن �شمن  وتعترب ع��رب��ة 
ومب�درات  ف��ع���ل��ي���ت  م���ن  ال��ع��دي��د 
ب��ل��دي��ة دب���ي ال��ت��ي ط��رح��ت��ه��� حتت 
م���ذا قراأت  الكربى  امل��ب���درة  مظلة 
لتعزيز حب القراءة ون�شر الثق�فة 
ب���ني ك���ف��ة ال��ع���م��ل��ني ب��ه��� واأف�����راد 
املجتمع.. وتت�شمن املب�درة جوانب 

ع���دي���دة م��ن��ه��� حت��ق��ي��ق ال���ه���دف يف 
العمل  ق���ل���ب  يف  ال�����ق�����راءة  و����ش���ع 
احلكومي لبن�ء جيل اإم�راتي ق�رئ 
مت�ش�مح  وجم��ت��م��ع  واع����ي  م��ث��ق��ف 

متمكن.
وق�لت مرمي بن فهد مديرة اإدارة 
ب��ل��دي��ة دبي  اأن  امل��ع��رف��ة واالإب������داع 
تهدف اإىل تعزيز وتطوير وتنمية 
لدى  ال�شلوكية  وامله�رات  القدرات 

فيه� وجمهوره� م�شرية  الع�ملني 
ال����ق����راءة  ع���رب���ة  م����ب�����درة  ان  اىل 
تت�شمن توفري عربتني حتتوي كا 
متنوع  كت�ب  خم�شم�ئة  على  منه� 
املفيدة  وامل��ط��ب��وع���ت  ال��ك��ت��ب  م���ن 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  م��ع  ب�لتع�ون 
را�شد اآل مكتوم للمعرفة وتوزيعه� 
من  خروجهم  بعد  امل�شليني  على 

�شاة اجلمعة.
لديه�  دب����ي  ب��ل��دي��ة  اأن  واأ����ش����ف���ت 
واملب�درات  الفع�لي�ت  من  العديد 
م��ن��ه��� مب�درة  ل��ل��ج��م��ه��ور  امل��ت��م��ي��زة 
ومكتب�ت  ال�����ش���ط��ئ��ي��ة  امل���ك���ت���ب����ت 
خ��شة  ومب�درات  الع�مة  احلدائق 
الطفل  مدينة  تقدمه�  ب�الأطف�ل 
وم�������ب��������درات خ����������ش����ة ب����ل���ط���اب 
املب�درات  من  والعديد  ال�شيفيني 
ل���ل���ع����م���ل���ني ف����ي����ه����� ب������ل�����وح�����دات 
حيث  ال���دائ���رة  داخ����ل  التنظيمية 
ع�م  يف  م�����ب������درة   49 ت��ن��ف��ي��ذ  مت 
و344  مكتبة   23 منه�   2017
ملخ�س كتب مقروءة م�ش�ركة من 
املوظفني ب�لدائرة ومت مراجعتهم 
املعرفة  ب����واب����ة  ع���ل���ى  ون�������ش���ره���م 

واالإبداع لا�شتف�دة منهم.

•• اأبوظبي-وام:

اأط�����ل�����ق�����ت اأك�������دمي������ي������ة االإم���������������رات 
ال��دب��ل��وم������ش��ي��ة – امل���رك���ز ال���رائ���د يف 
الدبلوم��شية  القدرات  جم�ل تطوير 
الدولية  ال���ع���اق����ت  يف  وال���ب���ح���وث 
برن�مج  ام�������س   - وال���دب���ل���وم��������ش���ي���ة 
الدبلوم��شية  يف  االآداب  م�ج�شتري 
ال����دول����ي����ة وذل�������ك بعد  وال����ع����اق�����ت 
اعتم�ده من هيئة االعتم�د االأك�دميي 
حيث  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  يف 
ط�لب�   27 ح�لي�  ب�لربن�مج  التحق 

وط�لبة اإم�راتيني.
واأك���د ���ش��ع���دة ب��رن���ردي��ن��و ل��ي��ون مدير 
الدبلوم��شية  االإم���رات  اأك�دميية  ع�م 

ح�شول  اأن  ���ش��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  خ���ال 
اأك�دميية االإم�رات الدبلوم��شية على 
يف  االآداب  م�ج�شتري  برن�مج  اعتم�د 
الدولية  وال��ع��اق���ت  ال��دب��ل��وم������ش��ي��ة 
االأك�دميي  االع��ت��م���د  هيئة  ق��ب��ل  م��ن 
خال فرتة ق�شرية يعد اإجن�زا يدعو 

للفخر.
الربن�مج  ه��ذا  اأن  ثقته  ع��ن  واأع����رب 
ال��ق���دم من  اإع���داد اجليل  يف  �شي�شهم 
الكوادر الدبلوم��شية االإم�راتية امللمة 
بك�فة جوانب الدبلوم��شية والعاق�ت 
الدولية و�شيزودهم ب�ملعرفة وامله�رات 
املم�ر�ش�ت  الأف�����ش��ل  وف���ق����  ال���ازم���ة 
تنفيذ  يف  ب��دوره��م  ليقوموا  الع�ملية 
ال�شي��ش�ت اخل�رجية لدولة االإم�رات 

اال�شرتاتيجية  ال��ق��رارات  وليتخذوا 
للدولة  مت��ث��ي��ل��ه��م  خ����ال  ال�����ش��ل��ي��م��ة 
وليخدموا م�ش�حله� احليوية بكف�ءة 

وف�علية.
االإم�رات  اأك�دميية  اأن  ليون  واأو���ش��ح 
ت�أ�شي�شه�  منذ  تخت�س  الدبلوم��شية 
ب��ب��ن���ء ال���ق���درات ال��ت��ي ت��دع��م اأه���داف 
االإم�رات  لدولة  اخل�رجية  ال�شي��شة 
من خال توفري الربامج االأك�دميية 
والدورات التدريبية الفع�لة وت�شجيع 
الري�دة يف جم�ل البحوث وذل��ك مب� 
طبيعة  واإدراك  فهم  تعزيز  يف  ي�شهم 
كف�ءة  ورف�����ع  ال��دب��ل��وم������ش��ي  ال��ع��م��ل 
وجتهيزهم  االإم�����رات����ي����ني  ال�����ش��ب���ب 
الع�ملية  التحدي�ت  خمتلف  ملواجهة 

التي نواجهه� اليوم.
م���ن ج���ن��ب��ه��� ق���ل��ت ال���دك���ت���ورة نوال 
اأك�دميية  م���دي���ر  ن����ئ���ب  احل��و���ش��ن��ي 
ت�شريح  يف  الدبلوم��شية  االإم������رات 
اأن  وام  االإم����رات  اأنب�ء  لوك�لة  خ��س 
نوعه  م��ن  االأول  يعد  ال��ربن���م��ج  ه��ذا 
يف املنطقة.. م�شرية اإىل اأن هن�ك 27 
ب�لربن�مج  ال��ت��ح��ق��وا  وط���ل��ب��ة  ط���ل��ب��� 

ح�لي�.
االإم�����������رات  اأك�����دمي����ي����ة  اأن  واأك����������دت 
علمي�  ���ش��رح���  ت��ع��د  ال��دب��ل��وم������ش��ي��ة 
امله�رات  و�شقل  بتعزيز  يعنى  متميزا 
الدبلوم��شية االإم�راتية الفتة اإىل اأن 
االأك�دميية تلتزم دائم� بتقدمي اأف�شل 
والعملية يف جم�ل  العلمية  اخلربات 

الدولية  وال��ع��اق���ت  ال��دب��ل��وم������ش��ي��ة 
لتلهم دبلوم��شي االإم�رات يف امل�شتقبل 
وت�شهم يف اإعدادهم وتزويدهم بكل م� 
واأ�ش��س  الدافعة  القوة  لي�شكلوا  يلزم 

املب�درات اال�شرتاتيجية الدولية.
التعليمي  ال���ربن����م���ج  ه����ذا  وي���ه���دف 
املتميز اإىل تزويد ح�ملي �شه�دة دبلوم 
الدبلوم��شية  يف  ال��ع��ل��ي���  ال���درا����ش����ت 
الدولية  وال����ع����اق�����ت  االإم������رات�����ي�����ة 
واملتعلقة  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ب����مل���ع���رف���ة 
ب�لق�ش�ي� الع�ملية واالإقليمية وخ��شة 
االإم����رات  دول��ة  مت�س  التي  املوا�شيع 
ومنطقة ال�شرق االأو�شط كم� �شي�ش�هم 
ال���ذي مت تطويره  ال��درا���ش��ي  امل��ن��ه���ج 
مه�رات  و���ش��ق��ل  ت��ع��زي��ز  يف  ب��ع��ن���ي��ة 

التي  املج�الت  العديد من  الطلبة يف 
والفكر  الدولية  العاق�ت  على  تركز 
الدبلوم��شي ومنه� جم�الت البحوث 

واالت�ش�ل والتفكري النقدي.
اجلديد  امل�ج�شتري  برن�مج  وي�شتمل 

ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش���ق���ت وال��ت��ي ت�شمل 
ت����وج����ه�����ت ال�������ش���ي��������ش���ة اخل�����رج����ي����ة 
جت�ه  االأوروب���ي���ة  االأم��ن��ي��ة  وال�شي��شة 
ال�شرق االأو�شط وال�شي��شة اخل�رجية 
ال�������ش���رق االأو�����ش����ط  االأم����ري����ك����ي����ة يف 

والدبلوم��شية  ال��دول��ي��ة  وال��ع��اق���ت 
االأو�شط  ال�شرق  يف  ال�شام  وعملية 
التع�مل  يف  اخل���رج��ي��ة  وال�����ش��ي������ش��ي��ة 
ال��ت��ط��رف وغ��ريه��� م��ن امل�ش�ق�ت  م��ع 

اله�مة.

•• ابوظبي-وام: 

مب�رك  ب��ن��ت  ف���ط��م��ة  ال�شيخة  ���ش��م��و  رع���ي��ة  حت��ت 
االأعلى  الرئي�شة  ال��ع���م  الن�ش�ئي  االحت����د  رئي�شة 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
اأم االم���رات  نظمت موؤ�ش�شة  لاأمومة والطفولة  
واأمل  احل��شر  �شم�س  مهرج�ن  االأ�شرية  التنمية 
ل�شرطة  ال��ع���م��ة  ال��ق��ي���دة  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون  امل�شتقبل 
الوطنية  وال�شركة  االم���رات  تراث  ون���دي  اأبوظبي 
الرتاثية  ال��ق��ري��ة  يف  ���ش��م���ن   ال�����ش��ح��ي   لل�شم�ن 
بن�دي ت��راث االم���رات وذل��ك �شمن فع�لي�ت اليوم 
الر�شيدة  القي�دة  لروؤية  وتعزيزا  للم�شنني  الدويل 

يف ع�م اخلري.
ح�����ش��ر االح���ت���ف����ل م���ع����يل ال���ل���واء حم��م��د خلف�ن 
اأ�ش�د  اأبوظبي الذي  الع�م ل�شرطة  الرميثي الق�ئد 
امل�شنني يف  ب�إ�شه�م�ت  املن��شبة  بهذه  له  يف ت�شريح 
م�شرية التنمية والنه�شة ال�ش�ملة.. مو�شح� اأنهم 
امل��شي  ي��رب��ط��ون  ال�����ش��رائ��ح يف جمتمعن�  اأه���م  م��ن 

االأ�شيل ب�حل��شر امل�شرق.
خال  وم��ن  اأبوظبي  �شرطة  حر�س  مع�ليه  واأك��د 
االأولوية  اإع��ط���ء  على  للجمهور  خدم�ته�  تقدمي 
ال�����ب������رز يف خدمة  دوره��������م  وت���ق���دي���ر  ل��ل��م�����ش��ن��ني 
جمتمعهم وحر�شه على تقدمي خا�شة جت�ربهم 
التطويرية  امل�شرية  يف  اأ�شهمت  وال��ت��ي  واأف��ك���ره��م 
موؤ�ش�شة  دور  مثمن�  دولتن�..  يف  املج�الت  مبختلف 
التنمية االأ�شرية يف تنظيم هذه الفع�لية التي تركز 
على هذه الفئة املهمة من فئ�ت املجتمع وجهوده� 
وتوعية  االجتم�عي  وال��رتاب��ط  التك�فل  تعزيز  يف 

االأ�شر.
الرتاثية  ال��ق��ري��ة  اأق�����ش���م  يف  بجولة  مع�ليه  وق����م 
احلرف  م��ن  جمموعة  اأجنحته�  يف  عر�شت  ال��ت��ي 
كم�  ال��ق��دمي��ة..  ال��ي��دوي��ة  وال�����ش��ن���ع���ت  التقليدية 
اطلع على حمتوي�ت متحف القرية الرتاثية الذي 
ا�شتمل على العديد من املقتني�ت الرتاثية االأ�شيلة 
وجمموعة  قدمي�  االإم����رات  اأه��ل  به�  ا�شتهر  التي 
امل�شنوعة من �شعف  امل��راأة االم�راتية  من منتج�ت 
قدمي�  ت�شتخدم  ك�نت  التي  ال�شيد  واأدوات  النخل 

وجمموعة من احللي واأدوات الزينة امل�شنوعة من 
الف�شة و�شور ملدينة اأبوظبي قدمي� تعود اىل فرتة 
ال�شتيني�ت من القرن امل��شي و�شورا اخرى الأقدم 

املدار�س يف االإم�رة من بينه� املدر�شة النهي�نية.
وحول تنظيم موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية للمهرج�ن 
ق�لت �شع�دة مرمي حممد الرميثي املديرة الع�مة 
ملتزمة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  االأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
اأف��راده��� وحري�شة  االأ���ش��رة وجميع  ب��دوره��� جت���ه 

على دعمهم ومتكينهم من دون ا�شتثن�ء.
للم�شنني  ال����دويل  ب���ل��ي��وم  احتف�لن�  اإن  واأ���ش���ف��ت 
االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  اه��ت��م���م  درج���ة  يعك�س 
بهم نظرا مل� ميتلكون من خربات ومه�رات حي�تية 
وكونهم ميثلون حفظة تراث وت�ريخ دولة االإم�رات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وم��ن��ذ ع��ه��د امل��غ��ف��ور ل���ه ال�شيخ 
وهذه  ث���راه  اهلل  طيب  نهي�ن  اآل  �شلط�ن  ب��ن  زاي���د 
الر�شيدة  ب�لغ من احلكومة  ب�هتم�م  الفئة حتظى 
وتقدم الربامج والفع�لي�ت اخل��شة به� وتقيم له� 
املجتمع  يف  اأف��راده���  وج��ود  تعزز  التي  املهرج�ن�ت 

وتوؤكد اأهمية ارتب�ط جميع اأفراد املجتمع بهم.
قي�دتن�  اه��ت��م���م  منطلق  م��ن  ان��ه  �شع�دته�  وق���ل��ت 
ر�شخه  ال��ذي  للنهج  وا�شتكم�ال  ب�مل�شنني  الر�شيدة 
اهلل  طيب  �شلط�ن  بن  زاي��د  ال�شيخ  الراحل  والدن� 
هذه  اال�شرتاتيجيني  �شرك�ئن�  م��ع  ن�شتكمل  ث��راه 
التنمية  موؤ�ش�شة  بتنظيم  وذل���ك  ال��ن��رية  امل�����ش��رية 
االأ�شرية مهرج�ن �شم�س احل��شر واأمل امل�شتقبل مع 
ج�هدين  ي�شعون  الذين  اال�شرتاتيجيني  �شرك�ئه� 
املج�الت  جميع  يف  احلكومية  ال����روؤى  تعزيز  اإىل 
ح��ي��ث اأق��ي��م امل��ه��رج���ن ب��ت��وج��ي��ه���ت ���ش��م��و ال�شيخة 
الع�م  الن�ش�ئي  االحت���د  رئي�شة  بنت مب�رك  ف�طمة 
رئي�شة  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�س 
توؤكد  اإذ  وال��ط��ف��ول��ة..  ل��اأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�س 
ال�شن  بكب�ر  االإم���رات  اهتم�م  اأن  ب��شتمرار  �شموه� 
املجتمع  اأف���راد  الحتي�ج�ت  ا�شتج�بة  جم��رد  لي�س 
فقط اإمن� هو كذلك اع��رتاف بتلك الفئة وتقدير 
له� والتي ك�ن له� الف�شل يف االرتق�ء ب�ملجتمع اإىل 
النبيلة  االجتم�عية  القيم  تعزيز  ويف  عليه  هو  م� 

التي من �ش�أنه� اأن تكر�س كل م� هو اإيج�بي.

جميع  يف  احلكومية  ال���روؤى  تعزيز  اأهمية  واأك���دت 
املج�الت التي ر�شمه� والدن� الراحل زايد .. توجهت 
احلكومة  اإىل  وال��ع��رف���ن  ب�ل�شكر  املن��شبة  ب��ه��ذه 
الر�شيدة مل� تقدمه للمجتمع من اهتم�م ورع�ية.. 
كم� توجهت بعميق التقدير واالمتن�ن ل� اأم االإم�رات 
حلر�س �شموه� على تقدمي الدعم الدائم جلميع 
ب��شتمرار  املوؤ�ش�شة  �شموه�  وتوجه  االأ���ش��رة  اأف���راد 
الذي  وب�ل�شكل  لط�ق�تهم  االأمثل  اال�شتثم�ر  نحو 
يعود عليهم ب�لنفع والف�ئدة وميكنهم من امل�ش�همة 
يف تنمية ذواتهم وخدمة جمتمعهم وب�ل�شكل الذي 
واأعربت  ومت��شكه..  وتاحمه  ا�شتقراره  ي�شمن 
ممثلة  الفع�لية  �ش�ندتن�  التي  للجه�ت  ال�شكر  عن 
تراث  ون�����دي  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع���م��ة  ب���ل��ق��ي���دة 
ال�شحي   لل�شم�ن  ال��وط��ن��ي��ة  وال�����ش��رك��ة  االإم������رات 
ن���دي تراث  اإدارة  اأخ��رى ع��ربت  �شم�ن . من جهة 
موؤ�ش�شة  الن�دي  مب�ش�ركة  اعتزازه�  عن  االإم����رات 
اأن  مبينة  اليوم  بهذا  االحتف�ل  االأ�شرية  التنمية 
�شلط�ن  ال�شيخ  �شمو  توجيه�ت  م��ع  ين�شجم  ذل��ك 
رئي�س  ال�شمو  ���ش���ح��ب  ن��ه��ي���ن مم��ث��ل  اآل  زاي���د  ب��ن 
الدولة رئي�س ن�دي تراث االإم�رات يف تفعيل النهج 
الت�ش�ركي مع خمتلف املوؤ�ش�ش�ت الوطنية واجله�ت 
املجتمع  تخدم  التي  الفع�لي�ت  خمتلف  يف  املعنية 

وترثي م�شرية البن�ء احل�ش�ري للدولة.
اإدارة  م��دي��ر  ال��ن��ي���دي  اأح��م��د عيد  ق���ل  م��ن ج�نبه 
برن�مج ثقة يف ال�شركة الوطنية لل�شم�ن ال�شحي  
التنمية  ملوؤ�ش�شة  بدعمن�  ���ش��ع��داء  نحن    : �شم�ن 
االأ�شرية الإق�مة هذه الفع�لية املميزة التي حظيت 
ب��رع���ي��ة ك��رمي��ة م��ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف���ط��م��ة بنت 
مب�رك اأم االإم�رات الفت� اىل اإن م�ش�ركة �شم�ن يف 
فئة  جت�ه  م�شوؤوليتن�  اإط���ر  يف  ت�أتي  املهرج�ن  هذا 
الكب�ر ب�ل�شن و�شرورة تقدمي الدعم لهم والتف�عل 
ر�ش�لتن�  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ش��ه��م  مب����  م��ع��ه��م  امل�����ش��ت��م��ر 
املهمة.  املجتمعية  الفئة  بهذه  واالعتن�ء  االإن�ش�نية 
واأ����ش����ف  ن��ح��ن ن��ه��دف ال��ي��وم اإىل ت��ق��دمي اأق�شى 
���ش��ب��ل ال��دع��م م��ن خ���ال ب��رام��ج ال��دع��م ال�شحي 
و�شم�ن  ثقة  ب��رام��ج  يف  امل�شرتكني  ل��دى  امل��ت��وف��رة 
ن�شطة  ب�شيخوخة  اال�شتمت�ع  من  لتمكينهم  وذلك 

هذا وتن�شب هذه اجلهود جميعه� مب� ين�شجم مع 
التزامن� جت�ه امل�ش�ركة يف مب�درات ع�م اخلري 

و�شم املهرج�ن العديد من الفع�لي�ت التي نظمته� 
موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية منه� جمل�س كب�ر ال�شن 
الذي حتدث امل�شنون فيه عن جت�ربهم وذكري�تهم 
واأ�شلوب حي�تهم ب�عتب�رهم م�شدرا ملهم� ي�شتمد 
االأ�شيل  وت��راث��ه��م  ثق�فتهم  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  م��ن��ه 
اأجدادهم  كف�ح  وق�شة  م��شيهم  على  ويتعرفون 
املهتمني  م��ن  ع���دد  ح�شره�  ال��ت��ي  اجلل�شة  واأدار 
خمت�شني اجتم�عيني يف موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية 
وح�شن  امل�شنني  ق�شم  رئي�س  الكعبي  ع��رف���ت  وه��م 
م�شربك رئي�س ق�شم تنمية مه�رات وقدرات الطفل 
الن�شطة  ال�شيخوخة  وركزت حم�وره� حول تعزيز 
م��ن خ���ال ا���ش��ت��ث��م���ر ط���ق���ت ك��ب���ر ال�����ش��ن وتوفري 
ف��ر���س م�����ش���رك��ة جمتمعية ل��ه��م واأه��م��ي��ة ذل���ك يف 

حت�شني الو�شع النف�شي وال�شحي لكب�ر ال�شن.
و���ش���رك��ت ال��ق��ي���دة ال��ع���م��ة ل�����ش��رط��ة اب��وظ��ب��ي من 
ال�شرطية  واإدارات��ه���  ومديري�ته�  قط�ع�ته�  خال 
اجله�ت الر�شمية واخل��شة املهتمة ب�شوؤون امل�شنني 
مراكز  وقدمت  املن��شبة  بهذه  االحتف�ل  ورع�يتهم 
تعنى  والتي  ورحمة  م��ودة  مب��ب���درة  تعريف�  الدعم 
واالجتم�عية  ال��ن��ف�����ش��ي��ة  اال����ش���ت�������ش����رات  ب��ت��ق��دمي 
مديرية  قدمت  كم�  ال�شن..  لكب�ر  الدعم  وتقدمي 
الطبية  الفحو�س  اإجراء  الطبية خدمة  اخلدم�ت 
للفئة امل�شتهدفة و�ش�ركت اإدارة املرا�شم والعاق�ت 
ال��ع���م��ة م���ن خ����ال ال��ف��رق��ة امل��و���ش��ي��ق��ي��ة ل�شرطة 
جمموعة  قدمت  والتي  الوترية  والفرقة  اأبوظبي 
املو�شيقية  وامل��ق��ط��وع���ت  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ع��زوف���ت  م��ن 
والرتاثية واأ�شفت املعزوف�ت اأجواء من الفرح لدى 

احل�شور وامل�شنني.
وي�شتهدف املهرج�ن الذين نظمته موؤ�ش�شة التنمية 
االأ�شرية كب�ر ال�شن واأ�شرهم واملوظفني املتطوعني 
الن�شطة  ال�شيخوخة  تعزيز  اإىل  ويهدف  واأ�شرهم 
لدى كب�ر ال�شن وحت�شني نوعية حي�تهم من خال 
وال�شحية  االجتم�عية  االأن�شطة  من  ع��دد  توفري 
يف  الف�علة  امل�شنني  م�ش�ركة  تعزز  التي  الوق�ئية 
تنمية املجتمع واال�شتف�دة من خرباتهم ب�الإ�ش�فة 

اإىل توفري فر�س التطوير وتنمية ذواتهم ل�شم�ن 
ي��ه��دف اإىل متكني  امل��ج��ت��م��ع.. ك��م���  رف���ه��ي��ت��ه��م يف 
على  املح�فظة  يف  الف�علة  امل�ش�همة  م��ن  االأ���ش��رة 
بق�ء امل�شن الأطول فرتة ممكنة يف بيئته وبني اأفراد 
االإيج�بي  وان��دم���ج��ه  انتم�ئه  يعزز  ب�شكل  اأ�شرته 
اأ�شرية  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  خ�����ال  م����ن  وذل������ك  م��ع��ه��م 
مع  يتن��شب  مب�  امل�شنني  وحم�ية  لرع�ية  مائمة 

احتي�ج�تهم ومتطلب�تهم الفعلية.
وت�شمنت الفع�لي�ت امل�ش�حبة للمهرج�ن يف اليوم 
لتعزيز  الرتاثية  الفع�لي�ت  للم�شنني ركن  الدويل 
ال��ت��وا���ش��ل ب���ني االأج���ي����ل و����ش����رك ف��ي��ه��� ع���دد من 
ال�شب�ب  م��ن  م��ع اجليل احل���يل  امل�شنني وحت��دث��وا 
امل�ش�ركة يف  حول امل��شي ودوره��م وم�ش�هم�تهم يف 
الذاكرة  تن�شيط  بهدف  وذل��ك  الدولة  نه�شة  بن�ء 
ل���دى ك��ب���ر ال�����ش��ن واإ���ش��ع���ره��م ب���أه��م��ي��ة وجودهم 
بع�س  ا�شتعر�س  كم�  املجتمع  تنمية  يف  ودوره����م 

منهم منتج�تهم الرتاثية وقدموا �شرح� عنه�.
اال�شت�ش�رات  رك�����ن  ال���ف���ع����ل���ي����ت  ت�����ش��م��ن��ت  ك���م���� 
االخ�ش�ئيني  م���ن  ع����دد  ق����دم  ح��ي��ث  االج��ت��م���ع��ي��ة 
ك���ب����ر ال�شن  االج��ت��م���ع��ي��ني اال����ش���ت�������ش����رات الأ����ش���ر 
ال�شحة  ورك��ن  بهم  واالع��ت��ن���ء  رع�يتهم  واأ�ش�ليب 
الوزن  لقي��س  اأجهزة  على  ا�شتملت  التي  الوق�ئية 
توعيتهم  ومت��ت  ال�شن  كب�ر  من  للراغبني  املث�يل 
ب�ملعلوم�ت الازمة واال�شت�ش�رات الطبية والغذائية 
والوق�ئية التي متكنهم من املح�فظة على �شحتهم 
ب�شكل اأف�شل ب�الإ�ش�فة اإىل ا�شت�ش�رات حول العن�ية 

والوق�ية من م�ش�عف�ت مر�س ال�شكري.
وخ���ال امل��ه��رج���ن مت ت��وف��ري رك��ن ل��ع��ي���دة جتميل 
متخ�ش�شة توفر املعلوم�ت والن�ش�ئح الطبية للحد 
من ت�أثري التقدم يف العمر على الوظ�ئف احليوية 
ا���ش��ت�����ش���رات ج��ل��دي��ة واأخ����رى  للج�شم ك��م��� ق��دم��ت 
ومت  امل�شنني  حيوية  على  املح�فظة  و���ش���ئ��ل  ح��ول 
اإهداء امل�شنني 20 كوبون جم�ين ي�شمل ت�شخي�س 
من  الوق�ية  برن�مج  يف  اأ�شهر  ثاثة  ملدة  ومت�بعة 
ي�شمل  ح��دي��ث  ب��رن���م��ج  وه��و  ال�شيخوخة  خم���ط��ر 
ف��ح�����س ع��م��ر ال�����ش��راي��ني واجل��ل��د وي��ح��دد طبيعة 
املن��شب الإع�����دة احل��ي��وي��ة وال��ن�����ش���ط لدى  ال��غ��ذاء 

االأفراد. و�ش�حبت فقرات مهرج�ن �شم�س احل��شر 
واأمل امل�شتقبل فع�لي�ت ترفيهية �ش�ركت فيه� فرق 
اإىل  ب�الإ�ش�فة  ال�شرطة  مو�شيقى  وفرقة  العي�لة 
ركن الت�شوير حيث التقط امل�شنون �شورا تذك�رية 
ب�ملحبة  مفعمة  اأج��واء  يف  واأ�شدق�ئهم  اأ�شرهم  مع 

والتق�رب واالألفة جمعتهم يف يومهم الع�ملي.
االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  اأ�شدرت  املن��شبة  وبهذه 
وال�شامة  االأم����ن  اإج������راءات  ح���ول  ت��وع��وي���  كتيب� 
املخ�طر  م��ن  لوق�يتهم  امل��ن��زل  داخ���ل  ال�شن  لكب�ر 
بح�شور  املهرج�ن  وحظي  له�  يتعر�شون  قد  التي 
اأعربوا عن  الفت من قبل امل�شنني واأ�شرهم الذين 
التي  الر�شيدة  للقي�دة  وامتن�نهم  �شكرهم  عميق 
�شبل  اأف�����ش��ل  ل��ه��م  اهتم�مه� ووف����رت  اأول��ت��ه��م ج��ل 
الرع�ية والعن�ية واالهتم�م وب�شكل يعزز انتم�ءهم 
والعمل  والعط�ء  البذل  على مزيد من  ويحفزهم 
الأم  والتقدير  ال�شكر  بعظيم  امل�ش�ركني  تقدم  كم� 
�شمو  الرحيم  القلب  �ش�حبة  االم���رات  اأم  اجلميع 
لرع�ية  اهلل  حفظه�  مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�شيخة 
يوم  يف  الفئة  ه��ذه  جمع  ال���ذي  امل��ه��رج���ن  �شموه� 
اأ�شعدتهم  جمتمعية  اأ���ش��ري��ة  واأج����واء  ح���ف��ل  دويل 

واأثرت على معنوي�تهم ب�شكل اإيج�بي.
ب���دور موؤ�ش�شة  ال�شن  ك��ب���ر  امل�����ش���رك��ون م��ن  واأ���ش���د 
يعنى  ال��ذي  االجتم�عي  ال�شرح  االأ�شرية  التنمية 
احتي�ج�تهم  بتلبية  وي��ه��ت��م  واأف����راده�����  ب���الأ���ش��رة 
اال�شتقرار  ي��دع��م  ال����ذي  ب���ل�����ش��ك��ل  وم��ت��ط��ل��ب���ت��ه��م 
الوطنية  وال��وح��دة  املجتمعي  وال��ت��اح��م  االأ���ش��ري 
كم� توجهوا ب�ل�شكر جلميع الق�ئمني على احلدث 
من اجله�ت امل�ش�ركة. ح�شر الفع�لية �شع�دة حممد 
اال�شرتاتيجي  التخطيط  م�شت�ش�ر  الني�دي  �شعيد 
الغفلي  �شعيد  و�شع�دة  االأ�شرية  التنمية  مبوؤ�ش�شة 
مدير دائرة اخلدم�ت امل�ش�ندة يف موؤ�ش�شة التنمية 
املوظفني  م��ن  وع���دد  االإدارات  وم��دي��رو  االأ���ش��ري��ة 
ب�الإ�ش�فة اإىل ممثلي اجله�ت امل�ش�ركة.. كم� ح�شر 
حمد  �شعيد  العقيد  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  ج���ن��ب  م��ن 
�ش�لح الكعبي مدير اإدارة مراكز الدعم االجتم�عي 
ب����الإن����ب���ة وع����دد م���ن ال�����ش��ب���ط وح�����ش��د ك��ب��ري من 

اجلمهور.

ال�سارقة ت�ست�سيف املوؤمتر الدويل الرابع للمركز 
االإقليمي للتخطيط الرتبوي اليوم

•• ال�شارقة -وام:

حتت رع�ية �ش�حب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلط�ن بن حممد 
املركز  ينظم  ال�ش�رقة  ح�كم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  الق��شمي 
الرتبية  وزارة  م��ع  ب�لتع�ون  ال��رتب��وي  للتخطيط  االإقليمي 
والتعليم اليوم بكلية الطب يف ج�معة ال�ش�رقة اأعم�ل موؤمتره 
ال��دويل الرابع حتت عنوان  حت�شني نظم التعليم من خال 

بي�ن�ت الدرا�ش�ت الدولية .
على ثاثة حم�ور   - يومني  ي�شتمر  ال��ذي   - امل��وؤمت��ر  ويركز 
رئي�شة مت اقراره� من قبل جلنة ثاثية �شمت وزارة الرتبية 
للتخطيط  االق��ل��ي��م��ي  وامل���رك���ز  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س 
ال���رتب���وي وه���ي ال��ف��ج��وة اجل��ن��دري��ة يف ال��ت��ح�����ش��ي��ل ودرو�����س 
من  اأخ���رى  دول  يف  النج�ح  وق�ش�س  التج�رب  م��ن  م�شتف�دة 
ودعم  القرائية  وقي��س  املبكرة  الطفولة  جم���الت  يف  الع�مل 

املعلمني وحتفيز الطلبة للتعلم.
ب�الأدوار  الفهم  وتوحيد  اجل��ه��ود  ح�شد  اإىل  احل��دث  وي��ه��دف 
الدولية  الطلبة  تقييم  درا�ش�ت  من  والتوقع�ت  وامل�شوؤولي�ت 
املتعلقة  ال��ع���مل��ي��ة  ال��ن��ج���ح  وق�ش�س  ال��ت��ج��رب��ة  اإىل  وال��ت��ع��رف 
موثوقة  بي�ن�ت  خ��ال  م��ن  التعليمي  النظ�م  اأداء  بتح�شني 

�ش�دقة ومعي�رية.
االإقليمي  امل���رك���ز  امل��ط��ي��وع��ي م���دي���رة  م���ه���رة ه����ال  واأك������دت 
امللحة  احل�جة  �شوء  يف  امل��وؤمت��ر  اأهمية  ال��رتب��وي  للتخطيط 
للتخطيط ال�شليم والفع�ل لنظم التعليم يف املنطقة العربية 
الوقت  يف  ال�شحيحة  البي�ن�ت  ب��وج��ود  اإال  تتحقق  ال  وال��ت��ي 
اآلي�ت حت�شني  على  يركز  املوؤمتر  اأن  اإىل  .. م�شرية  ال�شحيح 
�ش�دقة  م��وث��وق��ة  ب��ي���ن���ت  خ���ال  م��ن  التعليمية  ال��ن��ظ��م  اأداء 

ومعي�رية يف حم�ولة لا�شتف�دة من التجربة الع�ملية وق�ش�س 
اأن هذا املوؤمتر  النج�ح يف هذا املج�ل. واأ�ش�رت املطيوعي اإىل 
االإقليمي  للمركز  اال�شرتاتيجية  اخلطة  مع  من�شجم�  ي�أتي 
تتكون  والتي  للتخطيط الرتبوي لاأعوام 2021-2017 
ا�شرتاتيجية  وم���ب����درات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه�����داف  خم�شة  م��ن 
اأدوات  تت�شمن  رئي�شة  جم���الت  خم�شة  يف  ت�شغيلية  واأخ���رى 
التخطيط وا�شت�شراف امل�شتقبل وال�شي��ش�ت الرتبوية ور�شد 
2030 حيث  التعليمية والتعليم  التعليم واملوؤ�شرات  وتقييم 
�شتطرح يف املوؤمتر اأوراق علمية يقدمه� خرباء ومتخ�ش�شون 
دوليون تعك�س الدرو�س امل�شتف�دة من الدول التي حققت نقلة 

نوعية يف اأنظمته� التعليمية.
وزارة  من  كل  اإىل  وتقديره�  �شكره�  عن  املطيوعي  واأع��رب��ت 
الرتبية والتعليم وج�معة ال�ش�رقة على تع�ونهم� وجهودهم� 
يف  امل���وؤمت���ر  ي�شهم  اأن  اآم��ل��ة  امل���وؤمت���ر  وا���ش��ت�����ش���ف��ة  تنظيم  يف 
االهتم�م بتطبيق الدرا�ش�ت الدولية واال�شتف�دة من نت�ئجه� 
للمدار�س  االإك�دميي  االأداء  م�شتوى  على  التطوير  عملية  يف 
والطلبة والتنمية املهنية للمعلمني وحتقيق االأجندة الوطنية 
لدولة االإم�رات. يذكر اأن املركز االإقليمي للتخطيط الرتبوي 
هو اأحد مراكز الفئة الث�نية لليون�شكو الذي ت�شت�شيفه دولة 
ال��ع���مل��ي��ة يف  التعليم  اأه�����داف  ع��ل��ى حتقيق  وي��ع��م��ل  االإم�������رات 
بن�ء  خ��شة  اليون�شكو  مع  والتن�شيق  ب�لتع�ون  االإقليم  دول 
الرتبوي  التخطيط  جم�ل  يف  واالإقليمية  الوطنية  القدرات 
وتي�شري  التطبيقية  الرتبوية  والبحوث  الرتبوية  والقي�دة 
يف  واإدارت��ه���  الرتبية  بتخطيط  املتعلقة  ب�ملعلوم�ت  االنتف�ع 
املنظم�ت  تن�شره�  التي  املن��شبة  وب�ملعلوم�ت  االأخ��رى  ال��دول 

واملوؤ�ش�ش�ت الدولية.
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•• �شبوة-وام:

االإم���رات��ي جهوده�  االأح��م��ر  ال��ه��ال  توا�شل هيئة 
اليمنية  �شبوة  حم�فظة  يف  واالإغ���ث��ي��ة  االإن�ش�نية 
يف  لاأ�شر  الغذائية  امل�ش�عدات  من  املزيد  بتقدمي 
اإط�ر  يف  وذلك  الن�ئية  والقرى  واملن�طق  املديري�ت 
الدعم الذي تقدمه دولة االإم�رات مل�ش�عدة االأ�شق�ء 

يف اليمن. ووزعت الهيئة اأم�س االول األفني و 200 
على  االأ�ش��شية  الغذائية  امل���واد  ت�شم  اإغ�ثية  �شلة 
اإحدى املديري�ت ال�شرقية  اأه�يل مديرية الطلح - 
اقت�ش�دية  اأو�ش�ع�  تع�ين  والتي  �شبوة  يف حم�فظة 
وحت�شني  مع�ن�تهم  من  للتخفيف  وذل��ك   - �شعبة 

ظروفهم املعي�شية واالقت�ش�دية.
الهال  ف��ري��ق  رئي�س  امل��ه��ريي  �شيف  حممد  وق����ل 

االأحمر االإم�راتي يف �شبوة بهذه املن��شبة اإن توزيع 
ي�أتي  الطلح  اأه���يل مديرية  الغذائية على  ال�شال 
ا�شتمرارا لربن�مج امل�ش�عدات االإن�ش�نية الذي تقوم 
االإن�ش�نية  احل��م��ات  م��ن  �شل�شلة  �شمن  الهيئة  ب��ه 
راأ�س  وعلى  �شبوة  مديري�ت  عموم  يف  تنفذه�  التي 
والوجع  ب���الأمل  واملكتظة  الن�ئية  املن�طق  اأولوي�ته� 

االإن�ش�ين.

مع  ع���ج��ل  ب�شكل  جت���وب��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ����ش����ر 
اأه�يل من�طق  تلقته� من  التي  االإن�ش�نية  النداءات 
خمتلف  وم��ن  �شبوة  يف  ال�شرقية  املديري�ت  وق��رى 
.. مو�شح�  املح�فظة لتخفيف مع�ن�تهم  مديري�ت 
ال��ه��ال االأح��م��ر االإم����رات���ي زار خمتلف  اأن ف��ري��ق 
من�طق ومديري�ت املح�فظة للتعرف على احتي�ج�ت 

الن��س واأحوالهم والعمل على حت�شينه�.

من ج�نبه اأ�ش�د �ش�لح ب��شمري ممثل مديرية الطلح 
ب��دور وجهود  �شبوة  املحلي يف حم�فظة  املجل�س  يف 
دعم  املتميزة يف  االإم����رات���ي  االأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة 
املح�فظة  يف  واملحت�جة  امل��ع��وزة  االأ���ش��رة  وم�ش�عدة 
ومب���� ت��ق��دم��ه م���ن دع���م اإغ����ث���ي واإن�������ش����ين لل�شعب 
اليمني يف خمتلف املح�فظ�ت.. معرب� عن اعتزازه 
الكبري ب�ملواقف االخوية ال�ش�دقة لاأ�شق�ء يف دولة 

اليمني  ال�شعب  جت����ه  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������رات 
والتي جت�شد عمق الروابط الت�ريخية املتميزة بني 

البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
م���ن ج���ن��ب��ه��م اأع�����رب اأه������يل م��دي��ري��ة ال��ط��ل��ح عن 
�شكرهم وتقديرهم لدولة االإم�رات حكومة و�شعب� 
اأنه�  اأك��دوا  التي  االإن�ش�نية  امل�ش�عدات  لتقدمي هذه 

ج�ءت يف وقته� للتخفيف من مع�ن�تهم.

•• دبي -وام:

االإجت����ر  ج��رائ��م  ملك�فحة  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  ع��ق��دت 
الدكتور  مع�يل  برئ��شة   39 ال���  اجتم�عه�  ب�لب�شر 
ال���دول���ة لل�شوؤون  ب���ن حم��م��د ق��رق������س وزي����ر  اأن�����ور 
اخل���رج��ي��ة رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة وذل����ك يف م��ك��ت��ب وزارة 
دب����ي. وعر�شت  ال�����دويل يف  وال���ت���ع����ون  اخل����رج���ي���ة 
الدولة  االإن�ش�ن يف  ب�ش�أن حقوق  امل�شتجدات  اللجنة 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  اإ���ش��دار  �شمنه�  وم��ن 
بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل الق�نون 
عم�ل  ���ش���أن  يف   2017 ل�شنة   15 رق��م  االحت�����دي 
وال���ذي ميثل يف جممله حم�ية  امل�����ش���ن��دة  اخل��دم��ة 
حم�ولة  م��ن  ن���وع  اأي  مل��واج��ه��ة  حلقوقهم  اإ���ش���ف��ي��ة 

ا���ش��ت��غ��ال ه���ذا ال��ق��ط���ع امل��ه��م م��ن ال��ع��م���ل��ة. ورحب 
اأن����ور ق��رق������س - خ���ال االجتم�ع  م��ع���يل ال��دك��ت��ور 
واالأط��ف���ل يف  الن�ش�ء  الإي���واء  اأم����ن  ب�فتت�ح مركز   -
الدعم  �شبك�ت  اأهمية تعزيز  .. موؤكدا  راأ�س اخليمة 
االإجت�ر  ق�ش�ي�  من  املت�شررين  واإي���واء  االجتم�عي 
ب�لب�شر وخمتلف �شح�ي� العنف االأ�شري واملجتمعي. 
مذكرات  من  ع��دد  وتوقيع  تفعيل  اللجنة  ون�ق�شت 
ال��ت��ف���ه��م ب��ني دول���ة االإم������رات وع���دد م��ن ال����دول يف 
مع�يل  �شدد  حيث  ب�لب�شر  االإجت����ر  مك�فحة  جم���ل 
وزير الدولة لل�شوؤون اخل�رجية على اأهمية و�شرورة 
امل�شي قدم� يف توقيع مذكرات التف�هم والتي ت�ش�هم 
يف توطيد العاق�ت وتب�دل املعلوم�ت واخلربات بني 
اإيج�بي� على اجلهود املبذولة يف  الدول مب� ينعك�س 

ب��شتام  مك�فحة هذه اجلرمية. كم� رحب مع�ليه 
لتعزيز  اخل��س  القط�ع  موؤ�ش�ش�ت  من  عدد  طلب�ت 
التع�ون مع اللجنة الوطنية ملك�فحة جرائم االإجت�ر 
ب�لب�شر وذلك الأهمية الدور الذي يلعبه هذا القط�ع 
والتي  احلكومة  به�  تقوم  التي  للجهود  ا�شتكم�ال 
ب�لب�شر  االإجت����ر  ج��رائ��م  على  والق�ش�ء  ملنع  تهدف 
والعمل الق�شري. وا�شتمعت اللجنة اإىل اقرتاح عدد 
ب�لتع�ون مع جميع  ور���س عمل  لعقد  من احل�شور 
ب�لب�شر  االإجت���ر  ملك�فحة  الدولة  يف  املعنية  اجله�ت 
واإطاق حملة ترويجية على م�شتوى من�فذ الدولة 
املتمثلة يف  اللجنة  اإط�ر دعم ا�شرتاتيجية  وذلك يف 
الوق�ية واملنع واملاحقة الق�ش�ئية والعق�ب وحم�ية 
اللجنة  واطلعت  الدويل.  التع�ون  وتعزيز  ال�شح�ي� 

ب�الإجت�ر  امل��ع��ن��ي  ال��ع���م��ل  ال��ف��ري��ق  م�شتجدات  ع��ل��ى 
املتحدة  االأمم  اتف�قية  يف  االأط��راف  ملوؤمتر  ب�لب�شر 
الوطنية الذي عقد  املنظمة عرب  ملك�فحة اجلرمية 
يف �شبتمرب امل��شي يف فيين� وم�شروع اإعداد ا�شتبي�ن 

ال�شتعرا�س تنفيذ بروتوكول االإجت�ر ب�لب�شر.
اأن�����ور ق��رق������س - يف خت�م  واأث���ن���ى م��ع���يل ال��دك��ت��ور 
االج��ت��م���ع - ع��ل��ى ج��ه��ود االأع�����ش���ء وامل��وؤ���ش�����ش���ت يف 
الدولة يف جم�ل مك�فحة جرائم االإجت�ر .. م�شيدا 
ب�ملك�نة املتميزة التي اأ�شبحت حتتله� دولة االإم�رات 
ك��ن��م��وذج رائ���د يف جم����ل م��ك���ف��ح��ة ج��رائ��م االإجت����ر 
ب�أهمية  املطلق  اإمي�نه�  من  ينطلق  وال��ذي  ب�لب�شر 
للق�ش�ء  الدولية  اجلهود  جميع  وت�ش�فر  التع�ون 

على هذه الظ�هرة.

••اأبوظبي-وام: 

ل�شرطة  ال���ع����م���ة  ال���ق���ي����دة  ك�����ش��ف��ت 
�شرطة  دوري���ت  تع�مل  عن  اأبوظبي 
ح�لة  و417  األف�   15 مع  اخلي�لة 
تفعليه�  م��ن��ذ  اأب��وظ��ب��ي  يف  خمتلفة 
ولغ�ية  امل������ش��ي  ال��ع���م  م��ن  يوليو  يف 
اأغ�������ش���ط�������س م����ن ال����ع�����م اجل���������ري.. 
ع��ل��ى ن��ح��و اأ���ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز االأم���ن 
للجمهور  واال�شتج�بة  واال�شتقرار 

عند طلب امل�ش�عدة.
ل�شرطة  ال���ع����م���ة  ال���ق���ي����دة  واأك�������دت 
به�  خ�شت  ت�شريح�ت  يف  اأب��وظ��ب��ي 
اخلي�لة  ���ش��رط��ة  دوري��������ت  اأن  وام 
مكت�شب�ت  على  احلف�ظ  يف  اأ�شهمت 

االأم��������ن واال�����ش����ت����ق����رار واحل������د من 
 .. ال�شلبية  وال�شلوكي�ت  اجل��رمي��ة 
وامل�ش�عد  ال���ع���ون  ل��ت��ق��دمي  اإ����ش����ف���ة 
والتوا�شل  احل���ج��ة  عند  للجمهور 
تعك�س  ح�����ش���ري��ة  ب��ط��ري��ق��ة  م��ع��ه��م 
ال�شراكة  يف  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  جهود 
العمل  وحتديث  وتطوير  املجتمعية 

ال�شرطي.
ل�شرطة  ال���ع����م���ة  ال���ق���ي����دة  وح���ث���ت 
الرتدد  عدم  على  اجلمهور  اأبوظبي 
عن��شر  م����ن  امل�������ش����ع���دة  ط���ل���ب  يف 
دوري�ت �شرطة اخلي�لة عند احل�جة 
تعزيز  نط�ق  يف  لهم  العون  لتقدمي 
مع  والتوا�شل  املجتمعية  ال�شراكة 

االأفراد والعمل على خدمتهم.

ورف�����ع احل�������س االأم���ن���ي ل��دي��ه��م من 
ت��ع��زي��ز جهود  امل�����ش���ه��م��ة يف  خ����ال 
توا�شل  ال����ت����ي  اب����وظ����ب����ي  ����ش���رط���ة 
اجله�ت  اأف�شل  �شمن  لتكون  العمل 

ال�شرطية ع�ملي�.
وت���������وؤدي ال������دوري�������ت م����ه�����م رج�����ل 
م�شرح  ع��ل��ى  ب���ل��ت��ح��ف��ظ  ال�����ش��رط��ة 
امل�������ش���ت���ب���ه بهم  اجل����رمي����ة و����ش���ب���ط 
واال�شتج�بة للباغ�ت التي ترد اليه� 
ال�شرعة  وج��ه  على  معه�  والتع�مل 
املتبعة  ال�شرطية  االإج���راءات  �شمن 
والتواجد يف الفع�لي�ت واملهرج�ن�ت 
ل���ت���ع���زي���ز الإج���������������راءات ال���وق����ئ���ي���ة 
�شمن  اجلمهور  ل��دى  والطم�أنينة 

نط�ق قيم االإيج�بية وال�شع�دة.

واأك����دت م��وا���ش��ل��ة ت��ط��وي��ر وحتديث 
�شرطة  ���ش��م��ن��ه���  وم����ن  م���ب����درات���ه���� 
ل���اإ����ش���ه����م يف االرت����ق�����ء  اخل���ي����ل���ة 
وتك�مله  احلديث  ال�شرطي  ب�لعمل 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى اأف�����ش��ل ال��ن��ت���ئ��ج يف 
يواكب  نحو  على  اخل��دم���ت  تقدمي 
جم�ل  يف  ال��ع�����ش��ري��ة  امل�������ش���ت���ج���دات 
ال�����ش��رط��ي��ة وف���ق مع�يري  اخل���دم����ت 

اجلودة الع�ملية.
وجت������وب ����ش���رط���ة اخل���ي����ل���ة ����ش���وارع 
امل�ش�ء  ���ش���ع���ت  اأب��وظ��ب��ي يف  م��دي��ن��ة 
االإدارات  وت�������ش���ن���د  ت����دع����م  ب���ح���ي���ث 
امليدان �شمن  االأخ��رى يف  ال�شرطية 
املتك�مل  ال�شرطي  العمل  منظومة 
املتع�ملني  واإ���ش��ع���د  اأج��ل خدمة  م��ن 

وي���ح���ر����س اجل���م���ه���ور اأث����ن�����ء جتول 
امل�ش�ء  ف����رتات  يف  اخل��ي���ل��ة  ���ش��رط��ة 
حتية  على  ال�شكنية  االأح��ي���ء  و�شط 
امتن�نهم  ع��ن  وال��ت��ع��ب��ري  ال��ف��ر���ش���ن 
لرج�ل ال�شرطة الذين ب�توا ب�لقرب 
اال�شتعداد  اأه���ب���ة  ع��ل��ى  وه���م  م��ن��ه��م 
ل��ت��ق��دمي امل�����ش���ع��دة يف اأي حل��ظ��ة يف 

ح�ل دعت احل�جة لذلك.
ورحب عدد من املواطنني واملقيمني 
للعمل..  اخل���ي����ل���ة  ���ش��رط��ة  ب���ع���ودة 
تعرب  ال��ت��ج��رب��ة  اأن  اإىل  م�����ش��ريي��ن 
بتوفري  اأبوظبي  �شرطة  اهتم�م  عن 
واالأحي�ء  ال�����ش��وارع  االأم���ن يف جميع 

ال�شكنية.
واأك��������د اخل����ب����ري ال�����رتاث�����ي م���ب����رك 

اخلي�لة  �شرطة  ع���ودة  اأن  ال��ربي��ك��ي 
اأبوظبي يعرب عن  اأحي�ء مدينة  اإىل 
اهتم�م القي�دة احلكيمة لتوفري كل 
املقوم�ت التي ت�شب يف خ�نة تعزيز 
ا���ش��ت��ق��رار وط��م���أن��ي��ن��ة امل��ج��ت��م��ع مم� 
التنمية  ايج�ب� على م�شرية  ينعك�س 

والتطور يف الدولة.
واأ�ش�ر الربيكي اإىل اأن �شرطة اخلي�لة 
�شبعيني�ت  منت�شف  ال��ع��م��ل  ب�����داأت 
وك�ن من�ط به� حفظ االأم��ن ب�شكل 
امل�ش�ئية  الفرتة  االأحي�ء يف  ك�مل يف 
وعودته� توؤكد دوره� اله�م يف تعزيز 
اأبوظبي..  اإم���رة  منظومة االأم��ن يف 
موؤكدا اأن روؤية �شرطة اخلي�لة تبعث 

على االطمئن�ن يف النفو�س.

م���ن ج���ن��ب��ه ق�����ل امل��ح���م��ي عبداهلل 
�شرطة  جت�����رب�����ة  اإن  احل������م������داين 
اخل���ي����ل���ة م��ط��ب��ق��ة يف ال���ع���دي���د من 
بريط�ني�  م��ث��ل  االأوروب����ي����ة  ال�����دول 
وفرن�ش� واأمريك� وهو م� يوؤكد الدور 
النظ�م  ت��وؤدي��ه يف حفظ  ال��ذي  اله�م 

واال�شتقرار يف املجتمع.
تتلقى  اخل��ي���ل��ة  دوري�������ت  اأن  ي��ذك��ر 
اإعداد  ومت  اجلمهور  من  املقرتح�ت 
اأف�شل  ي���د  ع��ل��ى  اخل��ي��ل وت��دري��ب��ه��� 
املدربني وتزويد الفر�ش�ن ب�الأجهزة 

واملعدات الازمة.

الهلل االأحمر توزيع م�ساعدات غذائية على االأ�سر مبديرية الطلح يف �سبوة

اللجنة الوطنية ملكافحة جرائم االإجتار بالب�سر تعقد اجتماعها الـ 39 

�سرطة اخليالة  تبث الطماأنينة يف اأحياء اأبوظبي وتتعامل مع 15 األف حالة

•• دبي-الفجر:

ر العميد �شيف مهرينّ املزروعي، مدير االإدارة الع�مة للمرور  حذنّ
اإىل  م�شرياً  الطريق،  و�شط  املركبة  توقف  من  دب��ي،  �شرطة  يف 
اأن ذلك يت�شبب يف حوادث بليغة ينتج عنه� خ�ش�ئر يف االأرواح. 
الت�شرفتكون  هذا  نتيجة  تقع  التي  احل��وادث  معظم  اأن  موؤكداً 

عواقبه� خطرية، وتوؤدي اإىل وقوع وفي�ت اأو اإ�ش�ب�ت بليغة.
ف�إنه يرتتب  املوقف  ملثل هذا  ال�ش�ئق  تعر�س  اإذا  اأنه  اإىل  واأ�ش�ر 
عليه اتب�ع اخلطوات ال�شحيحة، من خال ا�شتخدام االإ�ش�رات 
يف  الطريق  عن  بعيداً  ب�ملركبة  والتحرك  اجل�نبية،  التنبيهية 
اأخ���ذ احليطة واحل���ذر من  اإم��ك���ن حتريكه�، م��ع م��راع���ة  ح���ل 
اإرب�ك  اأو  به�  لا�شطدام  تف�دي�ً  اخللف  من  الق�دمة  املركب�ت 

ال�ش�ئق  ي�شتطع  مل  حل���دث  املركبة  تعر�س  ح���ل  ويف  �ش�ئقيه�. 
حتريكه� اإىل خ�رج الطريق فعليه ا�شتعم�ل االإ�ش�رات التنبيهية، 
لتنبيه  ك�فية  مب�ش�فة  املركبة  خلف  التحذيري  املثلث  وو���ش��ع 
ال�ش�ئقني الق�دمني من اخللف، وترك املركبة كلي�ً والتوجه اإىل 

خ�رج الطريق، ثم االت�ش�ل ب�ل�شرطة.
ال�شري لبع�س  اأن���ه م��ن خ��ال مع�ينة خ���رباء ح���وادث  واأو���ش��ح 
احل�����وادث ال��ب��ل��ي��غ��ة ال��ت��ي وق��ع��ت ع��ل��ى ال��ط��رق ال�����ش��ري��ع��ة، تبني 
وجود عدة �شين�ريوه�ت للحوادث، منه� تعر�س املركبة حل�دث 
ال�ش�ئق منه� ملع�ينة االأ�شرار  ب�شيط يف و�شط الطريق، وخروج 
الن�جتة عن احل�دث االأمر الذي ت�شبب يف تعر�شه للده�س من 
قبل املركب�ت الق�دمة من اخللف. وكذلك توقف املركبة و�شط 
الوقود  ن��ف���ذ  اأو  املركبة  يف  فني  خلل  اأو  عطل  نتيجة  الطريق 

املركبة  يف  واجللو�س  ب�ل�شرطة  ب�الت�ش�ل  ال�ش�ئق  وقي�م  منه�، 
النتظ�ر دوري�ت ال�شرطة، االأمر الذي جعله عر�شة لا�شطدام 
من املركب�ت االأخ��رى الق�دمة من اخللف. ولفت العميد �شيف 
املزروعي اإىل اأن الق�نون مل ي�شع تعقيدات اأم�م �ش�ئقي املركب�ت 
مبغ�درة  لهم  �شمح  اإذ  الب�شيطة،  ل��ل��ح��وادث  يتعر�شون  ال��ذي��ن 
موقع احل�دث كلي� اإذا احت�ج ال�ش�ئق اإىل ذلك، واإباغ ال�شرطة، 
موؤكداً اأن اإ�شرار ال�ش�ئقني على الوقوف و�شط الطريق ب�نتظ�ر 

دوري�ت ال�شرطة يعد مبث�بة انتح�ر.
ال���وزاري لق�نون ال�شري وامل��رور �شدد  اإن القرار  امل��زروع��ي  وق���ل 
ع��ق��وب��ة ال��وق��وف و���ش��ط ال��ط��ري��ق دون م���ربر م��ن )500( اإىل 
ال�ش�ئق،  ل�شجل  مرورية  نق�ط   )6( واإ�ش�فة  دره��م   )1000(

خلطورة تلك املخ�لفة.

واأ�ش�ر مدير االإدارة الع�مة للمرور اإىل اأن االإح�ش�ئي�ت اأظهرت 
امل��شية  الت�شعة  االأ�شهر  ح��وادث مرورية خال  وق��وع )6(  عن 
اأ���ش��خ������س واإ�ش�بة  اأ���ش��ف��رت ع��ن وف����ة )3(  م��ن ال��ع���م اجل�����ري 
و)440(  األف�ً  بينم� مت حترير )29(  ب�إ�ش�ب�ت متنوعة.   )5(
خم�لفة الوقوف و�شط الطريق خال االأ�شهر الثم�نية امل��شية، 
اإىل ت�����ش��در ���ش��ه��ر م����ر����س مل��ج��م��وع امل��خ���ل��ف���ت مبعدل  م�����ش��رياً 
ثم  خم�لفة،   )4436( اإب��ري��ل  �شهر  ت��اه  خم�لفة،   )4687(
الرابعة يف  املرتبة  يونيو يف  �شهر  �شهر م�يو )4323(، واحتل 
ين�ير  �شهر  ثم  خم�لفة،   )3497( مبعدل  املخ�لف�ت  جمموع 
�شهر  ث��م  خم�لفة،   )3194( ف��رباي��ر  ث��م  خم�لفة،   )3264(
يف  يوليو  �شهر  واح��ت��ل  خم�لفة،   )3063( مب��ع��دل  اأغ�شط�س 

املرتبة االأخرية مبعدل )2976( خم�لفة.

مرور دبي حتذر من الوقوف و�سط الطريق على الطرق ال�سريعة

•• ابوظبي - الفجر

املر�شحني  الطلبة  م��ن  وف��د  اطلع 
بكلية  اجل����م���ع���ي���ني  وامل���ر����ش���ح����ت 
حمدان  العقيد  برئ��شة  ال�شرطة، 
التدري�س  ه��ي��ئ��ة  ع�����ش��و  ال�����ش��ح��ي 
اأبوظبي،على  يف  ال�����ش��رط��ة  بكلية 
وال��ك��وارث يف  االأزم����ت  اإدارة  مه�م 

�شرطة اأبوظبي.
واأ����ش���ت���م���ع ال���وف���د اىل ����ش���رح  من 
مدير  الكندي  ن��شر  اأحمد  املقدم 
ب�شرطة  وال��ك��وارث  االأزم����ت  اإدارة 
التنظيمي  الهيكل  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي، 
وال���ت���م����ري���ن  االإدارة،  وم�����ه������م  
غرفة  يف  الوفد  وجت��ول  املختلفة، 
فوا على  املتحركة” وتعرنّ “القي�دة 

واآلي�ت  الغرفة  واأجهزة  حمتوي�ت 
عمله�.

الثق�يف  ال����وع����ي  وت����ع����ززال����زي�����رة 
كلية  ط��ل��ب��ة  ل�����دى  واالأك�������دمي������ي 

ال�����ش��رط��ة ، م���ن خ����ال االط����اع 
ون�ش�ط�ت  م���ه����م  ع��ل��ى  امل����ي����داين 
الع�مة  ال��ق��ي���دة  واإدارت  ق��ط���ع���ت 

ل�شرطة اأبوظبي.

طلبة كلية ال�سرطة يطلعون على مهام اإدارة االأزمات والكوارث ب�سرطة اأبوظبي

فقدان جواز �سفرت
م������روه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
امل��������غ��������رب    ، اغ�����������م�����������ور 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )9087472( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش����ل 

 056/8538478

فقدان جواز �سفرت
ط����ه   / امل����������دع����������و  ف�������ق�������د 
امل���غ���رب  اجلن�شية  اغ���م���ور، 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)1457238( من يجده 
عليه االت�ش�ل بتليفون رقم 

056/8538478

فقدان جواز �سفرت
زم������زم   / امل������دع������و  ف����ق����د 
امل��������غ��������رب    ، اغ�����������م�����������ور 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4832386( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش����ل 

 056/8538478

فقدان جواز �سفرت
عبداهلل   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ب�ك�شت�ن    ، ال��دي��ن  ك��م���ل 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1070412( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش����ل 

 050/7215941

فقدان جواز �سفرت
ب�شرى   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
امل�����غ�����رب    ، �����ش����ن����ه�����ج����ى 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )7198598( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش����ل 

 056/8538478

فقدان جواز �سفرت
ب�����الزا  ان  امل���دع���و /  ف��ق��د 
الفلبني   ، ج�����ل����ي����ن����دو 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4255512( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش����ل 

 056/8832697

فقدان جواز �سفرت
زي�����ن   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ال��ع���ب��دي��ن اك���ودا����س علي 
اجلن�شية  ب��ن��غ��ادي�����س   ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������واز   -
يجده  م���ن   )17700(
بتليفون  االت�����ش���ل  ع��ل��ي��ه 
رقم 056/4395814 

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / منيبه ع�بد 
ب�ك�شت�ن   ، اح��م��د  رخ�ش�ر 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1075631( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش����ل 

 055/7533908

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05021/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04740/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : نورا للمق�والت البن�ء - �س ذ م م  
    وفي�شل بن م�شعود بن خم��س   جمهول حمل االق�مة   

حيث تقدم ط�لب التنفيذ : مي للعق�رات - �س ذ م م 
ال�ش�در ل�ش�حله يف الدعوى املذكورة اعاه والق��شي ب�التي:

ت�ريخ  حتى   2017/3/1 ت�ريخ  من  اعتب�را  اج��رة  من  ي�شتجد  مب�  االوىل  عليه�  املدعي  وب���ل��زام   )3  -1
االخاء الفعلي 

2- 1( ب�لزام املدعي عليه� االوىل ب�خاء العني املوؤجرة وت�شليمه� خ�لية من ال�شواغل للمدعية 
3- 2( ب�لزام املدعي عليهم� ب�شداد مبلغ وقدره )48.000 / ثم�نية واربعون الف درهم للمدعية وذلك عن 

القيمة االيج�رية من 2016/9/1 اىل 2017/2/28 
4- 4( ب�لزام املدعي عليه� االوىل ب�شداد ف�تورة التربيد بقيمة 4.539.5 اربعة الف وخم�شم�ئة وت�شعة 

وثاثون ون�شف درهم للمدعية ومب� ي�شتجد من قيمة حتى ت�ريخ االخاء الفعلي 
5- 5( ب�لزام املدعي عليه� االوىل ب�شداد غرامة ال�شيك�ت املرجتعة للمدعية بقيمة 2000 الف�ن درهم 

6- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�ش�ريف الدعوى. 
ح�ل  ويف  الن�شر  ت���ري��خ  م��ن  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��ال  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 

امتن�عكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �شوف يتم اتخ�ذ االجراءات الق�نونية املن��شب لتنفيذه
)ماحظة / �شيتم اإغاق ملف التنفيذ تلق�ئي� ح�ل عدم ت�شليم اف�دة االإعان ب�لن�شر خال ع�شرة اي�م 

من ت�ريخ ا�شتامه وفق� للقرار رقم 21 ل�شنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3156  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-  �شه�ب الدين �شودري دلوار  جمهول حمل االق�مة مب� ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�ش�م�شي -  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي 
املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ش�ريف  والر�شوم  دره��م(   19.259.24( وق��دره  مببلغ  عليه� 
والف�ئدة  2.49% �شهري� من 2011/12/20 وحتى ال�شداد الت�م. وحددت له� جل�شة 
 Ch1.C.14 ب�لق�عة  �س   8.30 ال�ش�عة   2017/10/19 املوافق  اخلمي�س  ي��وم 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من  ف�أنت مكلف ب�حل�شور  لذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• �رساييفو-وام:

الري�شي  ن������ش��ر  �شقر  ���ش��ع���دة  ب��ح��ث 
اجلمهورية  ل�����دى  ال����دول����ة  ���ش��ف��ري 
االإي��ط���ل��ي��ة ���ش��ف��ري غ��ري م��ق��ي��م لدى 
والهر�شك  ال���ب���و����ش���ن���ة  ج���م���ه���وري���ة 
وم����ع�����يل اإغ�������ور ت�������ش���رن����داك وزي����ر 
البو�شنة  يف  اخل����رج���ي���ة  ال���������ش����وؤون 
التع�ون  اآف�������ق  ت��ع��زي��ز  وال���ه���ر����ش���ك 
االقت�ش�دية  ال��ق��ط���ع���ت  يف  الثن�ئي 

وال�شي�حية والتج�رية.
مع�يل  اإىل  ال��ري�����ش��ي  ���ش��ع���دة  ون��ق��ل 
ال�شيخ  �شمو  حتي�ت  ت�شرن�داك  اإغ��ور 
ع���ب���داهلل ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي���ن وزي���ر 
فيم�   .. ال��دويل  والتع�ون  اخل�رجية 
حمل مع�يل وزير ال�شوؤون اخل�رجية 
اإىل  حتي�ته  ال��دول��ة  �شفري  البو�شني 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل 

نهي�ن.
اللق�ء الذي  واأك��د اجل�نب�ن - خال 

ع��ق��د يف م��ك��ت��ب ال���وزي���ر ال��ب��و���ش��ن��ي - 
جتمع  ال��ت��ي  الطيبة  ال��ع��اق���ت  على 
البلدين وتطرق� اإىل بع�س الق�ش�ي� 
القن�شلية  امل�������ش����ئ���ل  ت��خ�����س  ال���ت���ي 
و�شوؤون املواطنني االإم�راتيني الذين 
يزورون البو�شنة ب�أعداد كبرية خال 

ال�شنوات امل��شية.

االإم����رات  دول��ة  اأهمية  مع�ليه  واأك���د 
ع���ل���ى اخل���ري���ط���ة ال����دول����ي����ة وال���ت���ي 
ت��ع��ت��رب حم����ط اأن����ظ�����ر ال���ع���دي���د من 
ب���ه��ت��م���م حكومة  م��ن��وه���   .. ال�����دول 
الثن�ئية  ال��ع��اق���ت  ب��ت��ع��زي��ز  ب����اده 
�شع�دة  وت��ط��رق  ك���ف��ة.  القط�ع�ت  يف 
دبي  اإك�شبو  حت�شريات  اإىل  الري�شي 

اإغور  مع�يل  �شدد  فيم�   ..  2020
م�ش�ركة  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ت�������ش���رن����داك 
ج��م��ه��وري��ة ال��ب��و���ش��ن��ة وال��ه��ر���ش��ك يف 
ب�إجن�ح  حكومته  واه��ت��م���م  امل��ع��ر���س 
لتعزيز  فر�شة  كونه�  امل�ش�ركة  ه��ذه 
ال��ع��اق���ت ال��ث��ن���ئ��ي��ة وم��ن�����ش��ة ع�ملية 

ه�مة لل�شرك�ت البو�شنية.

اللواء ال�سريف ي�سهد ندوة اإك�سبو 2020 املعرفية يف نادي ال�سباط
•• دبي-الفجر:

حت��ت رع���ي��ة ���ش��ع���دة ال���ل���واء ع��ب��د اهلل 
ل�شرطة  ال��ع���م  ال��ق���ئ��د  امل���ري،  خليفة 
�شعد  حممد  اللواء  �شع�دة  �شهد  دب��ي، 
ال�شريف، م�ش�عد الق�ئد الع�م ل�شوؤون 
املعرفية  ال���ن���دوة  ف��ع���ل��ي���ت  االإدارة، 
2020 ، التي نظمته� االإدارة  اإك�شبو 
ال��ع���م��ة ل��ل��ج��ودة ال�����ش���م��ل��ة يف ن����دي 
ال�����ش��ب���ط مب��ن��ط��ق��ة ال���ق���ره���ود حتت 
العقول  الإب�����راز  ع���مل��ي��ة  من�شة  ���ش��ع���ر 
�شع�دة  بح�شور   ، الثق�ف�ت  وت��وا���ش��ل 
اللواء خبري خليل اإبراهيم املن�شوري 
البحث  ل�شوؤون  الع�م  الق�ئد  م�ش�عد 
اجلن�ئي، و�شع�دة جنيب حممد العلي 
اإك�شبو  م��ك��ت��ب  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ال�شال  ال��دك��ت��ور  وال���ل���واء   ،2020
ال��ف��ا���ش��ي، مدير  ه��وي��دي  ب��ن  �شعيد 
االإداري������ة،  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ع���م��ة  االإدارة 
مدير  بخيت،  �شعيد  حممد  وال��ل��واء 
االإدارة الع�مة للخدم�ت والتجهيزات، 
ومراكز  ال��ع���م��ة  االإدارات  وم���دي���ري 
ال�شرطة، والعقيد علي خليفة الغي�س 
االأمن  ل�شوؤون  العملي�ت  رئي�س  ن�ئب 
حممد  وال�����ش��ي��د   ،2020 اك�����ش��ب��و  يف 
تقنية  اأول  رئ��ي�����س  ن���ئ��ب  ال��ه������ش��م��ي 

املعلوم�ت واالت�ش�الت يف اإك�شبو.
وبداأت فع�لي�ت الندوة بكلمة ترحيبية 
الغيثي  علي  اهلل  عبد  العميد  األق�ه� 
الهيئ�ت  الأم���ن  الع�مة  االإدارة  م��دي��ر 
دبي،  �شرطة  وال��ط��وارئ يف  وامل��ن�����ش���آت 
حيث اأكد خاله� على اأهمية معر�س 
 6 مل��دة  �شيتمر  ال��ذي   2020 اأك�شبو 
اجل�ري  التح�شريات  واأهمية  اأ�شهر، 

�شينظم الأول  ال��ذي  للحدث  اإع��داده��� 
الو�شط  ال�������ش���رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  م�����رة 
وجنوب اأ�شي� و�شم�ل اأفريقي� ، موؤكدا 
احلدث  لتنظيم  االأمنية  اخلطط  اأن 
بع�س  م����ع   90% ب��ن�����ش��ب��ة  ج�����ه����زة 
التي قد حتدث  الب�شيطة  التعديات 

م�شتقبًا.

ملف �إك�سبو 
من ج�نبه، قدم �شع�دة جنيب حممد 
الندوة  امل�ش�ركني يف  اإىل  العلي �شرح�ً 
املن�ف�شة  يف  دب��ي  م�ش�ركة  ملف  ح��ول 
اإك�شبو  م���ع���ر����س  ا����ش���ت�������ش����ف���ة  ع���ل���ى 
دول  ملف�ت  على  وال��ت��ف��وق   2020
وال����ربازي����ل، م�شرياً  ك��رو���ش��ي���  ك��ب��رية 
اإىل اأن فريق امللف عمل بروح الفريق 
الواحد واعد ملف�ً اأبهر الع�مل واخت�ر 
الإبراز  ع�ملية  يكون احلدث من�شة  اأن 

العقول وتوا�شل الثق�ف�ت بهدف بن�ء 
م�شتقبل اأف�شل.

ونوه العلي اإىل مقولة �ش�حب ال�شمو 
اآل مكتوم  را����ش���د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن���ئ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال���وزراء ح�كم دب��ي رع���ه اهلل: وعدن� 
 2020 ع���م  يف  �شنبهره  ب�أنن�  الع�مل 
ب�أنن�  اأي�ش�ً  ونعد  وعدن�  اليوم  ونوؤكد 
العقول  ت��وا���ش��ل  يف  ���ش��ع���رن���  �شنحقق 

لبن�ء م�شتقبل اأف�شل .
وث��م��ن ال��ع��ل��ي ج��ه��ود ال��ق��ي���دة الع�مة 
التح�شريات  دع���م  يف  دب���ي  ل�����ش��رط��ة 
اإك�شبو  لتنظيم  ال�شريع  واال���ش��ت��ع��داد 
دبي  �شرطة  اأن  اإىل  م�شرياً   ،2020
اأف�شل  لتطبيق  ع��م��ل  ف��ري��ق  اأ���ش�����ش��ت 
ب��شت�ش�فة  ال���ف���وز  ب��ع��د  امل���م����ر����ش����ت 
املعر�س، وهذا ي�ش�عدن� على ا�شت�ش�فة 

اأف�شل معر�س اإك�شبو.

و�إك�سبو  �لــعــاملــيــة  �ملــعــار�ــس 
2020

اإىل ذلك، قدمت ال�شيدة �شمية اآل علي 
يف  احلكومي  االت�ش�ل  م�ش�ريع  مدير 
حول  ���ش��رح���ً   2020 اأك�����ش��ب��و  مكتب 
ت�ريخ مع�ر�س اإك�شبو، م�شرية اإىل اأن 
املعر�س االأول ُنظم قبل 160 ع�م�ً يف 
لندن ع�م 1851 وترك للمدينة اإرث 
�شعوب  جلميع  من�شة  واأ���ش��ب��ح  كبري 
اأث��ر ب�لغ يف ع�م  ال��ع���مل، فيم� ك���ن له 
1889 يف بن�ء معلم برج اإيفل عندم� 

ا�شت�ش�فته الع��شمة الفرن�شية.
دبي  اك�شبو يف  اأن معر�س  اإىل  ولفتت 
 2020 اأك���ت���وب���ر   20 يف  ���ش��ي��ن��ط��ل��ق 
على   2021 اأب���ري���ل   10 و�شينتهي 
م�����دار ���ش��ت��ة اأ���ش��ه��ر وم����ن امل��ت��وق��ع اأن 
بينهم  زائ����ر  م��ل��ي��ون   25 ي�شتقطب 
%70 من خ�رج الدولة و%30 من 

اإىل  ال��دول��ة،  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
ج�نب 200 م�ش�رك يف احلدث �شواء 
اأو  ال�شرك�ت  اأو  ال���دول  م�شتوى  على 
املنظم�ت احلكومية وغري احلكومية.

اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن  اأن�������ه  اإىل  ون����وه����ت 
يف  زائ��ر  األ��ف   60 املعر�س  ي�شتقطب 
على  يحتوي  واأن  ال���واح���دة،  ال�ش�عة 
20 اإىل 35 األف من القوى الع�ملة، 
ح�فلة  و800  م��ت��ط��وع،  األ����ف  و30 
وت�شجيل  اأج������رة،  ���ش��ي���رة  األ����ف  و30 
و�شول 125 األف م�ش�فر، فيم� �شيتم 
األف جبة غذائية و25   500 تقدمي 

األف مرت مكعب من املي�ه.
امل�ش�ركني �شرح�ً  اإىل  اآل علي  وقدمت 
واأجنحته   2020 اأك�شبو  مبنى  حول 
ب�لفر�س  خ������ش���ً  ج��ن���ح���ً  ت�شم  ال��ت��ي 
وث����ل���ث خ��شة  ب���ال���ش��ت��دام��ة  واأخ������ر 
التي  الثاثة  املوا�شيع  وهي  ب�لتنقل 
ج�نب  اإىل  امل��ع��ر���س  حم����ور  ���ش��ت��ك��ون 
تقدمي �شرح حول جن�ح دولة االإم�رات 
يف املعر�س الذي اتخذ �شكل ال�شقر يف 

ت�شميمه.

دور �ملتطوعني
م���ن ج���ن��ب��ه���، ق��دم��ت ال�����ش��ي��دة عبري 
�����ش����وؤون  اإدارة  م����دي����ر  احل����و�����ش����ن����ي 
 ،2020 اك�شبو  مكتب  يف  املتطوعني 
اإجن�ح  يف  املتطوعني  دور  حول  �شرح�ً 
التي  اإك�������ش���ب���و واخل�����دم������ت  م���ع���ر����س 
�شيقدمونه� اإىل اأفراد اجلمهور واآلية 
ت�����ش��ج��ي��ل امل�����ش���رك��ني يف ال��ت��ط��وع من 
للمعر�س،  االإل��ك��رتوين  املوقع  خ��ال 
�شتكون  امل��ت��ط��وع��ني  اأن  اإىل  م�����ش��ريًة 
الزوار وتقدمي  ا�شتقب�ل  من مه�مهم 

الدعم التقني والدعم الفني.
�شتكون  امل��ت��ط��وع��ني  اأن  اإىل  ون���وه���ت 
موؤكدًة  ال��ع���مل،  اإب��ه���ر  يف  ب�شمة  لهم 
املعر�س  يف  للتطوع  الت�شجيل  ب�ب  اأن 
يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  اأم����م  مفتوح 
الدولة والطاب واأ�شح�ب الهمم واأن 
توجيههم  �شيتم  للتطوع  املتقدمني 

ن�شبة اإىل مواهبهم وقدراتهم.
التوجه الثق�يف

�شم�س  حي�ة  ال�شيدة  قدمت  ب��دوره���، 
الدين م�شت�ش�ر اأول ال�شوؤون الثق�فية 
اإىل  �شرح�ً   ،2020 اإك�شبو  مكتب  يف 
التوجه  ح���ول  ال���ن���دوة  يف  امل�����ش���رك��ني 
عر�س  يف   2020 الإك�����ش��ب��و  ال��ث��ق���يف 
امل�ش�ركني  ع��ل��ى  االإم����رات���ي���ة  ال��ث��ق���ف��ة 
اإبراز  اأن  اإىل  م�شرية  املعر�س،  وزوار 
التطور  ع���ل���ى  ي��ق��ت�����ش��ر  ال  ال���ث���ق����ف���ة 
ال��ع��م��راين وال��ت��ق��دم واإمن���� اأي�����ش���ً اإىل 

ابراز الع�دات والتق�ليد االإم�راتية.
ولفت اإىل اأن املعر�س �شيكون من��شبة 
الإب����راز ا���ش��م دول���ة االإم������رات العربية 

وال�شريع  ال��ك��ب��ري  وال��ت��ط��ور  امل��ت��ح��دة 
االحت�د  قي�م  منذ  فيه�  ح�شل  ال��ذي 
و�شواُل اإىل حتقيق الري�دة والتقدم يف 

خمتلف املج�الت.
واأث���ن���ت ���ش��م�����س ال���دي���ن ع��ل��ى اجلهود 
دب��ي يف  �شرطة  تذبله�  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
ال���رتوي���ج ل��اأم��ن واالأم�������ن يف اإم�����رة 
لتطورات  امل���واك���ب  ون�����ش���ط��ه���  دب�����ي، 
م�شرية  االجتم�عي،  التوا�شل  مواقع 
يزيد  م���  ل��دي��ه���  دب���ي  ���ش��رط��ة  اأن  اإىل 
اإن�شتغرام  األف مت�بع عرب   200 على 
مق�رنة ب�شرطة لندن التي لديه� 16 
األف�ً و500 مت�بع وهذا م� يدل على 
�شعور الن��س ب�الأمن واحلميمية جت�ه 

ال�شرطة.
ك���م���� واأث�����ن�����ت ����ش���م�������س ال�����دي�����ن على 
واحلر�س  دب��ي  �شرطة  االب��ت��ك���رات يف 
ال��ع��م��ل من  يف  االإب�����داع  ع��ل��ى  امل�شتمر 
اإيج�بية عن االإم�رة،  اأجل نقل �شورة 
ال���رتوي���ج  م����ب�����درة  اأن  اإىل  م���ن���وه���ة 
ل��ل�����ش��ي���رات ال��ف���ره��ة ك����ن ل��ه��� �شدى 

وا�شع يف ك�فة اأرج�ء الع�مل، واأن حلقة 
واحدة من الربن�مج الربيط�ين توب 
جري اخل��س ب�ل�شي�رات والذي اأظهر 
دبي  �شرطة  �شي�رة  حلق�ته  اإح��دى  يف 
ال��ف���ره��ة ���ش���ه��ده 4 م��اي��ني �شخ�س 
على م�شتوى الع�مل وهذا يعترب جن�ح 
االإيج�بية  ال�شورة  ونقل  الرتويج  يف 

التي تعزز االأمن واالأم�ن.
و�شهدت الندوة تقدمي امل�ش�ركني فيه� 
واالأ�شئلة  اال�شتف�ش�رات  من  ملجموعة 
اخل��شة بتنظيم معر�س اإك�شبو اأج�ب 
���ش��ع���دة جن��ي��ب حممد  عليه� ك��ل م��ن 
الغيثي  اهلل  ع���ب���د  وال���ع���م���ي���د  ال���ع���ل���ي 
وال�شيد حممد  الغي�س  علي  والعقيد 

اله��شمي.
اللواء  �شع�دة  ك��رم  ال��ن��دوة،  خ��ت���م  ويف 
حم��م��د ���ش��ع��د ال�����ش��ري��ف ف��ري��ق مكتب 
يف  ج���ه���وده���م  ع��ل��ى   2020 اك�����ش��ب��و 
تقدمي معلوم�ت اأثرت احل�شور حول 
اإك�شبو  ح���دث  بتنظيم  يتعلق  م���  ك��ل 

.2020

•• العني-وام:

ح�شر مع�يل ال�شيخ �شعيد بن طحنون بن حممد اآل نهي�ن م�أدبة الع�ش�ء التي 
دع� اإليه� �شع�دة �شهيل حمد بن مرزوق الع�مري تكرمي� ملع�ليه وذلك يف منزله 
مبنطقة املرخ�نية يف مدينة العني. كم� ح�شر امل�أدبة عدد من كب�ر ال�شخ�شي�ت 
�ش�حب  واأبن�ء  اإخ��وان  ج�نب  اإىل  االإم�راتية  القدم  بكرة  واملهتمني  وامل�شوؤولني 
الذي  نهي�ن  اآل  بن طحنون  �شعيد  ال�شيخ  م��رزوق مبع�يل  ابن  ورح��ب  الدعوة. 
 .. ال��وط��ن  الأب��ن���ء  وتقدير  بحب  عليه�  اع��ت���د  التي  دع��وت��ه  بتلبية  منزله  �شرف 
متمني� للجميع اخلري وال�شع�دة يف ظل الرع�ية الكرمية من القي�دة الر�شيدة. 

�سعيد بن طحنون يح�سر 
ماأدبة ع�ساء �سهيل العامري

•• دبي -الفجر:

ا�شتقبل عبدالواحد كلداري مدير ادارة املوارد الب�شرية 
يف حم�كم دبي وفداً من مركز دبي لاإح�ش�ء لاطاع 
على اف�شل املم�ر�ش�ت يف جم�ل ا�شعد بيئة عمل، وذلك 
واملوؤ�ش�ش�ت  امل��ح���ك��م  ب��ني  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع���ون  اإط�����ر  يف 

احلكومية واالحت�دية واملحلية ب�لدولة .
الزائر   للوفد  الب�شرية  امل��وارد  ادارة  مدير  اأو�شح  حيث 
ج�����ء اخ��ت��ي���ر حم����ك���م دب����ي ك���أ���ش��ع��د ب��ي��ئ��ة ع��م��ل للع�م 
»منظومة  ملع�يري  االمتث�ل  يف  جن�حه�  عقب   ،2016
ع��ن حتقيق  احل��ك��وم��ي«، ف�شًا  للتميز  ال��راب��ع  اجل��ي��ل 
اأعلى الدرج�ت يف ا�شتبي�ن �شع�دة املوارد الب�شرية، الذي 
اأجراه برن�مج دبي لاأداء احلكومي املتميز، اإىل ج�نب 
التقييمية،  امل��وؤ���ش��رات  �شعيد  على  اال�شتثن�ئي  االأداء ً 
»موؤ�شر  ال��وظ��ي��ف��ي��ة«،  ال�����ش��ع���دة  »م��وؤ���ش��ر  مقدمته�  ويف 
»موؤ�شر  الوظيفي«،  التن�غم  »موؤ�شر  الوظيفي«،  الر�ش� 

الوالء الوظيفي«، اإىل ج�نب »نت�ئج راأ�س امل�ل الب�شري« 
وف�علية  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  ك��ف���ءة  ع��ل��ى  ا�شتملت  ال��ت��ي 
ون�شبة  امل�ش�ركني  ع��دد  حيث  م��ن  االق��رتاح���ت  اأنظمة 
االإنت�جية  م��ع��دالت  ع��ن  ف�شًا  املطبقة،  االق��رتاح���ت 
وتخفي�س تك�ليف اخلدم�ت وبرن�مج تكرمي املوظفني 

ذوي االأداء املتميز وغريه�.
اله��شمي،  نبيلة  من،  كًا  دبي  حم�كم  من  ح�شر  وقد 

حمبوبة العو�شي، ع�ئ�شة ال علي، امي�ن زينل.
وم���ن م��رك��ز دب���ي ل��اإح�����ش���ء ح�����ش��ر ك���ًا م���ن، م�شعل 
واالت�ش�ل  امل������وارد  اإدارة  م��دي��ر  احل����م�����دي   اإب���راه���ي���م 
اأول تخطيط  ا�شت�ش�ري  اأحمد   ال�شيد  املوؤ�ش�شي ح�شني 
ري�����ش��ه عبدالرحمن  م��وؤ���ش�����ش��ي،  وت��ط��وي��ر  ا���ش��رتات��ي��ج��ي 
االإدارية،  واخل��دم���ت  الب�شرية  امل���وارد  مدير  اجل��زي��ري 
اإزده�ر حمود علي  رئي�س �شعبة عملي�ت املوارد الب�شرية، 
املواهب،  اإدارة  �شعبة  رئي�س  احلو�شني   حممد  م��رمي 

اأحمد على عبداهلل ا�شت�ش�ري موارد ب�شرية.

بلدية دبي تنظم ملتقى ال�سركاء ب�ساأن 
اليوم العاملي لداء الكلب 2017

حماكم دبي ت�ستقبل وفدًا من مركز دبي للإح�ساء 
للطلع على اأف�سل املمار�سات يف جمال اأ�سعد بيئة عمل

الوطنية للطوارئ واالأزمات تعرف مبهارات التوا�سل الفعال

�سفري الدولة ووزير ال�سوؤون اخلارجية البو�سني 
يبحثان تعزيز التعاون

•• اأبوظبي-وام:

نظمت الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزم�ت 
والكوارث دورة تدريبية بعنوان التوا�شل الفع�ل 
ت��ط��وي��ر م��ه���رات وق����درات موظفيه� يف  ب��ه��دف 
التوا�شل املوؤثر والفع�ل والتع�مل مع االآخرين.

�ش�رك يف ال��دورة - التي عقدت يف ن���دي �شب�ط 
م��ن موظفي  ع��دد  ب���أب��وظ��ب��ي-  امل�شلحة  ال��ق��وات 
الهيئة وذلك �شمن خطة اإعداد فريق التع�مل مع 

ح�الت الطوارئ واالأزم�ت من هذا النوع ولت�أدية 
مهم�ت التوا�شل مع اجله�ت امل�شتهدفة.

ون�ق�س اخلبري املهند�س ع�دل الزع�بي - مقدم 
التوا�شل الفع�ل واأنواعه ومدى  الدولة - �شبل 
بعملية  املعني  ب�جلمهور  ال��ت���أث��ري  على  ق��درت��ه 
واالأزم�ت  ال��ط��وارئ  ح���الت  يف  خ��شة  التوا�شل 
والكوارث وتوقف عند احل�جة اإىل فن االت�ش�ل 
وق��دم ح���الت ومن���ذج مف�شلة  املختلفة  واأ�شب�به 
ع���ن ع��م��ل��ي���ت ال��ت��وا���ش��ل ال��ف��ع���ل ب���ني اأط�����راف 

خمتلفة .. مبين� االأخط�ء والتن�ق�ش�ت املحتملة 
التوا�شل  عملية  تفقد  قد  والتي  اأحي�ن�  الوقوع 

الف�علية والقدرة على حتقيق االأهداف.
ع��م��ل��ي��ة االت�ش�ل  اأ���ش������ش��ي���ت  ال�����دورة  وت��ن���ول��ت 
طرح  يف  الو�شوح  واأهمية  و�شروطه�  واأ�شب�به� 
الفهم والرتكيز  املعلومة واالإيج�ز حتى يت�شنى 
واالقتن�ع ب��شتخدام طرق االت�ش�ل اخل��س لكل 

فرد.
اأي���م -  وتطرقت ال��دورة - التي ا�شتمرت خم�شة 

اال�شغ�ء  ع��دم  ومنه�  االت�ش�ل  عملية  معوق�ت 
اأو االإن�����ش���ت وال��ت��ح��دث م��ن جهة واح���دة فقط 
ب�أهمية  ال�شعور  وع��دم  املن��شبة  البيئة  وان��ع��دام 
امل��و���ش��وع وع���دم اخ��ت��ي���ر ال��وق��ت امل��ن������ش��ب لطرح 
املتح�ورة  االأط����راف  ثق�فة  واخ��ت��اف  امل��و���ش��وع 

وال�شخ�شي�ت املتح�ورة.
ووزع �شع�دة �شيف حممد ارحمه ال�ش�م�شي ن�ئب 
يف  امل�ش�ركني  على  ال�شه�دات  الهيئة  ع���م  مدير 

خت�م الدورة.

•• دبي-وام:

نظمت بلدية دبي ملتقى املتع�ملني وال�شرك�ء بخ�شو�س 
املن�خي  التغري  وزارة  الكلب مب�ش�ركة  لداء  الع�ملي  اليوم 
الكاب-اأبوظبي  مل��رب��ي  االإم���������رات  وج��م��ع��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 
العي�دات  م��ن  وجمموعة  البيطري  بريت�س  وم�شت�شفى 

البيطرية يف اإم�رة دبي وبلدية دبي.
ومت خال امللتقى التعريف مبر�س داء الكلب واأعرا�شه 
واأهمية الوق�ية منه مع ذكر طرق واإجراءات الوق�ية فيم� 

قدمت كل جهة جل�شة حوارية تو�شح فيه دوره� يف الوق�ية 
اخلدم�ت  ق�شم  رئي�س  العو�شي  ه��شم  املهند�س  واأك���د   .
ال��ب��ي��ط��ري��ة اأن ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى ي���أت��ي ���ش��م��ن ال��ت��وا���ش��ل مع 
خمتلف فئ�ت املتع�ملني امل�شتفيدين من خدم�ت البلدية 
بهدف التوا�شل والتعرف على اأهم احتي�ج�ت املتع�ملني 
العي�دات  ان���ه مي��ك��ن الأ���ش��ح���ب  وت��وق��ع���ت��ه��م م�����ش��ريا اىل 
من  احتي�ج�تهم  توثيق  دب��ي  ب���إم���رة  اخل��شة  البيطرية 
بلدية دبي �شواء من خال نظ�م االقرتاح�ت وال�شك�وى 

املوؤ�ش�شي و�شوت املتع�مل وغريه�.

�سفري الدولة ي�سارك يف 
احتفاالت العيد الوطني لقرب�س

•• نيقو�شيا -وام:

���ش���رك ���ش��ع���دة ع��ب��د ال���وه����ب ن��شر 
ال�����ن�����ج������ر، ����ش���ف���ري ال������دول������ة ل����دى 
العيد  ب�حتف�الت  قرب�س  جمهورية 
ال�57 ال�شتقال  الوطني والذكرى 
ج��م��ه��وري��ة ق��رب���س ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف 
ق�شر الرئ��شة اجلمهوري يوم اأم�س 

االول.
وقد نقل �شع�دة ال�شفري عبد الوه�ب 
�ر حتي�ت وته�ين �ش�حب  ن��شر النجنّ
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي���ن رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�ش�حب 
اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح���ك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و���ش���ح��ب  اهلل  رع����ه 
اآل نهي�ن ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي ن�ئب الق�ئد االأعلى للقوات 
ال�شعيدة،  امل��ن������ش��ب��ة  ب��ه��ذه  امل�شلحة 
العاق�ت  وازده������ر  ب��ت��ط��ور  م�����ش��ي��داً 
البلدين  بني  الثن�ئية  الدبلوم��شية 
جلمهورية  ال���ت���ق���دم  دوام  م��ت��م��ن��ي��� 

قرب�س.
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عربي ودويل

رحبت منظمة التع�ون االإ�شامي ب�خلطوات االإيج�بية جت�ه تنفيذ 
الوف�ق  ح��ك��وم��ة  ت���ويل  ذل���ك  الفل�شطينية مب��� يف  امل�����ش���حل��ة  ات��ف���ق 
الفل�شطينية م�شوؤولي�ته� يف قط�ع غزة واعتربت ذلك خطوة مهمة 
نحو اإنه�ء االنق�ش�م وا�شتع�دة الوحدة الوطنية لل�شعب الفل�شطيني.

واأ���ش���د االأم���ني ال��ع���م ملنظمة ال��ت��ع���ون االإ���ش��ام��ي ال��دك��ت��ور يو�شف 
العثيمني بحهود جمهورية م�شر العربية املتوا�شلة الإجن�ز امل�ش�حلة 
الفل�شطينية ورع�يته� احلوار الفل�شطيني ال�ش�مل لتحقيق الوحدة 
اإىل �شراكة �شي��شية ف�علة يف  اأن تف�شي  اأمله  الوطنية.. معرب� عن 
على  العمل  يف  قدم�  للم�شي  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  اإط���ر 
اإنه�ء االحتال االإ�شرائيلي واإق�مة الدولة الفل�شطينية وع��شمته� 

القد�س.
امل�شتمر لاإ�شه�م يف دعم  االإ�شامي  التع�ون  ا�شتعداد منظمة  واأكد 
اأي خطوات من �ش�أنه� تعزيز الوحدة الوطنية الفل�شطينية.. داعي� 
املجتمع الدويل اإىل م�ش�ندة جهود امل�ش�حلة الوطنية الفل�شطينية 
وتوفري �شبل جن�حه� مل� لذلك من دور يف تعزيز ال�شلم واال�شتقرار 

يف املنطقة.

العربية بجولة  ال��دول  الع�م جل�معة  اأبوالغيط االمني  اأحمد  يقوم 
اأوروبية ت�شمل كا من اأ�شب�ني� واإيط�لي� بدءا من ام�س.

وق�ل الوزير املفو�س حممود عفيفي املتحدث الر�شمي ب��شم االأمني 
الوزراء  رئي�س  من  كل  مع  مدريد  يف  �شيبحث  الغيط  اأب��و  اأن  الع�م 
االأ�شب�ين م�ري�نو راخوي ووزير اخل�رجية األفون�شو دا�شتي�س تطوير 
امل�شتوى  على  واالإ���ش��ب���ين  العربي  اجل�نبني  ب��ني  ال��ت��ع���ون  ع��اق���ت 
يف  االإيج�بية  اال�شب�نية  وامل��واق��ف  والثق�يف  واالقت�ش�دي  ال�شي��شي 
الفل�شطينية  الق�شية  راأ�شه�  وعلى  العربية  الق�ش�ي�  مع  التع�مل 
���ش��وري��� وليبي� والعراق  ك��ل م��ن  االأو����ش����ع يف  ت��ط��ورات  اإىل  اإ���ش���ف��ة 

واليمن.
ال��ع���م �شيلقي خ��ال زي���رت��ه روم�  اأن االأم���ني  امل��ت��ح��دث اىل  واأ���ش���ر 
الن�تو  االأطلنطي  �شم�ل  الت�بعة حللف  الدف�ع  كلية  اأم���م  حم��شرة 
العربي  االإقليمي  االأمن  التي تواجه منظومة  التحدي�ت  اأهم  حول 
يف �شوء التطورات التي �شهدته� املنطقة العربية على مدار ال�شنوات 
ع���دة دول عربية  ن��زاع���ت م�شلحة يف  ق��ي���م  راأ���ش��ه���  االأخ����رية وع��ل��ى 
والت�ش�عد يف ظ�هرة االإره�ب وتدخل اأطراف اإقليمية غري عربية يف 
الن�جتة  اإىل التحدي�ت  ال�شوؤون الداخلية للدول العربية ب�الإ�ش�فة 
اإىل معدالت النمو والت�شغيل والتعليم والرع�ية  عن عدم الو�شول 

ال�شحية املطلوبة.

ال�شلط�ت  االث��ن��ني  بي�ن  يف  العراقية  احلكومة  ب��شم  املتحدث  دع��� 
عليه�  املتن�زع  املن�طق  يف  واال�شتفزاز  الت�شعيد  ايق�ف  اىل  الكردية 
جمددا   ،2014 يونيو  ح��زي��ران  بعد  االك����راد  عليه�  �شيطر  ال��ت��ي 
الطلب من اقليم كرد�شت�ن اإلغ�ء نت�ئج اال�شتفت�ء والدخول يف حوار 

ج�د مع بغداد.
وق�ل �شعد احلديثي يف بي�ن مقت�شب على االقليم ايق�ف الت�شعيد 

واال�شتفزاز يف املن�طق املتج�وز عليه� من قبل االقليم .
وي�شري احلديثي اىل املن�طق التي �شيطر عليه� االكراد يف حم�فظ�ت 
نينوى ودي�ىل وكركوك، م�شتغلني الفو�شى التي ح�شلت بعد انهي�ر 

قط�ع�ت اجلي�س يف منت�شف 2014 يف مواجهة تنظيم داع�س.
املتن�زع عليه� تخ�شع اىل  ت�شمى  التي  املن�طق  ان  واأو�شح احلديثي 
والية احلكومة العراقية. وب�لت�يل، كل م� يتعلق ب�لق�ش�ي� االدارية 

واخلدمية هو حتت ادارة و�شلطة احلكومة االحت�دية .
2014، مت����ددت قوات  ي��ون��ي��و  ح���زي���ران   10 ب��ع��د  ل��ك��ن  واأ����ش����ف 
الب�شمركة، وهن�ك مواقف مل�شوؤويل االقليم ان ال عودة عن املن�طق 

التي انت�شروا فيه�، وهذا خم�لف للد�شتور .
املفرت�س  م��ن  ك���ن  التي  الب�شمركة  ق��وات  قطع�ت  حركة  ان  وت���ب��ع 
اأن  املو�شل، يجب  التي حتررت يف  املن�طق  ان تكون ب�شكل موؤقت يف 

تنتهي، الأنه� ت�شكل ا�شتفزازا .

عوا�شم

الريا�ض

بغداد

القاهرة

االحتاد االوروبي يدعو اإىل احلوار 
ويدين العنف بعد ا�ستفتاء كاتالونيا 

•• بروك�شل-اأ ف ب:

يف  واالنف�ش�ليني  اال�شب�نية  احلكومة  االثنني  االوروب��ي��ة  املفو�شية  دع��ت 
ا�شتخدام  ودان��ت  احل��وار  اىل  املواجهة  من  ب�شرعة  االنتق�ل  اىل  ك�ت�لوني� 

العنف خال اال�شتفت�ء على ا�شتقال املنطقة.
ع��دد من  وق��وع  اأ�شفرت عن  التي  املواجه�ت  ي��وم  بعد  له�  رد فعل  اأول  ويف 
االإ�ش�ب�ت يف ك�ت�لوني�، راأت املفو�شية االأوروبية اأن اال�شتفت�ء غري ق�نوين 

ويعد م�ش�ألة داخلية ا�شب�نية.
على  �شيتعني  اأن��ه  �شين��س  م�رغ�ريتي�س  املفو�شية  ب��شم  الن�طق  واعترب 
ك�ت�لوني� يف ح�ل ا�شتقلت االن�شح�ب من االحت�د االأوروبي لو اأنه� �شوتت 

ل�ش�لح االنف�ش�ل عن ا�شب�ني� يف ا�شتفت�ء ق�نوين.
هذه  يف  مت�م�  الق�نونية  النواحي  عن  “بعيدا  ق�ئا  لل�شح�فيني  و�شرح 
االنق�ش�م  ال  واال�شتقرار،  ال��وح��دة  وق��ت  ه��ذا  اأن  املفو�شية  تعتقد  امل�ش�ألة، 

والت�شرذم.
واأ�ش�ف ندعو كل االطراف ذات ال�شلة اىل االنتق�ل ب�شرعة من املواجهة 

اىل احلوار. العنف ال ميكن ان يكون ابدا اأداة يف ال�شي��شة.
اإدارة هذه  واأك��د نثق بقي�دة رئي�س ال��وزراء )اال�شب�ين( م�ري�نو راخ��وي يف 
العملية ال�شعبة ب�شكل يحرتم مت�م� الد�شتور االإ�شب�ين واحلقوق االأ�ش��شية 

للمواطنني كم� ين�س عليه�.
ملنع  ال��ق���ن��ون  ب��ه  ي�شمح  م���  بكل  �شتقوم  اأن��ه���  االث��ن��ني  ا�شب�ني�  واأو���ش��ح��ت 
الغني  االإق��ل��ي��م  حكومة  اإع���ان  م��ن  ي��وم  بعد  اال���ش��ت��ق��ال،  م��ن  ك�ت�لوني� 

انت�ش�ره� يف اال�شتفت�ء.

الربملان الفرن�سي ي�سوت على م�سروع قانون مثري للجدل حول مكافحة االإرهاب 

�لأمم �ملتحدة تدعو لتحقيق يف �أعمال �لعنف خالل �ل�ستفتاء 

رئي�س كاتالونيا يطالب بو�ساطة دولية يف االأزمة مع مدريد 

الهجوم يف كندا نفذه طالب جلوء �سومايل ورئي�س الوزراء ي�سفه بالهجوم االرهابي 

ال�سرطة اأطلقت �سراح امل�ستبه بهاجلامعة العربية م�ستعدة للم�ساهمة يف حل اأزمة ا�ستفتاء كرد�ستان العراق
 يف هجوم مر�سيليا قبل الهجوم بيومني 

•• باري�س-رويرتز:

ق�ل م�شدر مطلع على حتقيق�ت ال�شرطة اإن امل�شتبه به يف تنفيذ هجوم يف مدينة مر�شيلي� الفرن�شية اأم�س 
االول االأحد والذي قتل �شخ�شني ك�ن قد اعتقل ثم اأفرجت ال�شرطة عنه قبل يومني من الهجوم. وق�ل 
امل�شدر اإن امل�شتبه به، الذي ك�ن ي�شتخدم ثم�ين هوي�ت اأو اأ�شم�ء م�شتع�رة خمتلفة، احتجزته ال�شرطة يف 
وت�بع  االأدل��ة.  كف�ية  لعدم  ذلك  بعد  �شراحه  واأطلقت  ال�شرقة  اأيلول لا�شتب�ه يف  �شبتمرب   29 يوم  ليون 
امل�شدر اأن هوية امل�شتبه به ال تزال غري وا�شحة. واأ�ش�ف الق�تل ك�نت له ثم�نية اأ�شم�ء م�شتع�رة. ويف كل 
مرة يقب�س عليه يقدم اأوراق هوية خمتلفة. لذلك ف�الأمر �شعب للغ�ية. يف حلظة يقول اإنه ولد يف فرن�ش� 
ويف اأخرى يقول اإنه ولد يف اجلزائر . وقتل اجلنود امل�شتبه به بعد اأن قتل امراأتني طعن� يف حمطة القط�رات 

الرئي�شية يف مر�شيلي� اأم�س االول االأحد فيم� و�شفه امل�شوؤولون ب�أنه عمل اإره�بي على االأرجح .
 

االأمني  ب��شم  الر�شمي  املتحدث  عفيفي  حممود  املفو�س  ال��وزي��ر  وق���ل 
الع�م يف بي�ن وزعته اجل�معة اليوم اأن االت�ش�ل �شهد تب�دل وجه�ت النظر 
روؤية  العب�دي ايل  الغيط من  اأبو  ا�شتمع  الو�شع حيث  حول م�شتجدات 
احلكومة االحت�دية لاأزمة واالعتب�رات التي حدت به� التخ�ذ جمموعة 

من اخلطوات واالجراءات يف الفرتة االأخرية.
اأن االأمني الع�م �شدد من ج�نبه على التزام اجل�معة  واأ�ش�ر عفيفي اإىل 
 12 ال�ش�در يف  ال��وزاري للج�معة  التي ت�شمنه� قرار جمل�س  ب�ملف�هيم 
جمهورية  وا�شتقال  و�ش��������ي�دة  وح�������دة  دع��م  ب�ش�������أن  امل��شي  �شبتمرب 

العراق .. 
اأبن�ئه  وت�شجيع  وا�شتقراره  العراق  وح��دة  على  اجل�معة  حر�س  موؤكدا 

على احلوار فيم� بينهم من اأجل حل اأية م�شكات اأو خاف�ت.

•• القاهرة -وام: 

اأعرب اأحمد اأبو الغيط االأمني الع�م جل�معة الدول العربية عن ا�شتعداد 
اجل�معة لا�شطاع ب�أي دور ممكن لت�شهيل نزع فتيل االأزمة يف العراق 
والن�جتة عن اإجراء اال�شتفت�ء يف اإقليم كرد�شت�ن العراق االأ�شبوع امل��شي 
والعمل على اإيج�د حلول له� يف اإط�ر احرتام الد�شتور العراقي ووحدة 

العراق.
ورئي�س  الغي�ط  اب����������و  اأج���راه  ه�تف������ي  ات�ش��������ل  خ������ال  ذل��ك  ج�������ء 
اأم�س وبح�����ث خال��������ه اجل�نب�ن  العب���������دي  العراق��������ي حي�����در  ال�������وزراء 
كرد�ش�������ت�ن  يف  اال�ش�������تفت�ء  اإج��������راء  عن  الن�ت��������ج  الو�ش�����ع  تط�������ورات 

العراق.

•• مونرتيال-اأ ف ب:

الكندي  ال�����������وزراء  رئ���ي�������س  دان 
االح���د االعتداء  ت����رودو  ج������ش��ن 
االره�بي الذي وقع يف ادمونتون 
�شوم�يل  ه���ج��م  ح��ي��ث  )غ�����رب( 
الاجئ،  و����ش���ع  م��ن��ح��ه  ي��ن��ت��ظ��ر 
ب�����ش��اح اب��ي�����س ���ش��رط��ي��� ق��ب��ل ان 
امل�������رة ده�ش�  م���ن  ارب���ع���ة  ي���ج���رح 

ب�ش�حنة �شغرية.
ان�����ه ي�����ش��ع��ر بقلق  ت�������رودو  وق�������ل 
وا�شتي�ء كبريين بعد هذه امل�أ�ش�ة 
التي و�شفه� ب االعتداء االره�بي 

.
نوتلي  ريت�شل  ق�لت  جهته�،  من 
املق�طعة  ال��ربت���  حكومة  رئي�شة 
ال���واق���ع���ة يف ال���غ���رب ال��ك��ن��دي ان 
الربت�  ل���ه يف  م��ك���ن  ال  االره�������ب 

)...( وال التطرف اأو الكراهية .
ب��ه على  امل�شتبه  ���ش��ي���رة  وع��رث يف 
االره�بي  داع�������س  ل��ت��ن��ظ��ي��م  راي����ة 
نفذ  التي  الطريقة  دفعت  بينم� 
اآلية  ا�شتخدام  اأي  الهجوم،  فيه� 
اخرى،  هجم�ت  يف  ح��دث  يف  كم� 
ال�شرطة اىل فتح حتقيق يف عمل 

ن�شمة، �ش�حنة �شغري لنقل االث�ث 
تبني ان �ش�ئقه� هو م�لك ال�شي�رة 
التي ا�شتخدمت يف االعتداء على 

ال�شرطي قبل اربع �ش�ع�ت.
�ش�ركت  ذلك عملية مط�ردة  تلت 
�شي�رات  ع�����ش��ر  م���ن  اك����رث  ف��ي��ه��� 
ق�ئد  نيكت  رود  وق����ل  لل�شرطة. 
موؤمتر  يف  ادم����ون����ت����ون  ����ش���رط���ة 
�شح�يف تلفزيوين انه خال هربه 
ح�ول املت�شبه به عمدا �شدم م�ش�ة 
يف ممرات خم�ش�شة لهم او على 
اربعة  ادى اىل جرح  االر�شفة م� 

ا�شخ��س يف مك�نني خمتلفني.
واثن�ء هربه فقد ال�ش�ئق �شيطرته 

اىل ال�ش�حنة ال�شغرية وانقلبت.
ازال���وا  ال�شرطة  رج����ل  ان  وت���ب��ع 
الزج�ج االم�مي لل�ش�حنة والقوا 

قنبلة �شوتية. 
امله�جم،  م��ق���وم��ة  م��واج��ه��ة  ويف 
ا���ش��ت��خ��دم رج�����ل ال�����ش��رط��ة جه�ز 
)ت����ي����زر( ل�شل  ك��ه��رب���ئ��ي  ���ش��ع��ق 

حركته وتقييده.
وق�������ل ن��ع��ت��ق��د ان�����ه ف�����رد حترك 
يف  زال  م�  التحقيق  لكن  مبفرده 

بدايته .

رئي�س  اي���ف���ر����ش���ون  دون  و����ش���رح 
بلدية ادمونتون ان الهجوم نفذه 

ذئب منفرد .
ت����رودو ال ميكنن�  واك����د ج������ش��ن 
للتطرف  ن�شمح  ول���ن  ن�شمح  ان 

العنيف ان يرت�شخ بني ال�شك�ن.
وك�������ن رئ���ي�������س احل���ك���وم���ة واج����ه 
الهجرة  ل�������ش���ي��������ش���ة  ان�����ت�����ق������دات 
ال���ت���ي ي��ت��ب��ع��ه��� م���ع و����ش���ول اآالف 
الاجئني، منذ توليه ال�شلطة يف 

نه�ية 2015.
و���ش��ه��دت ك��ن��دا م��ن ق��ب��ل هجم�ت 
االول  ت�����ش��ري��ن   14 ف��ف��ي  ع�����دة. 
اك��ت��وب��ر ق��ت��ل ك��ن��دي ع�����ش��ك��ري��� يف 
موقف لل�شي�رات يف كيبيك. وبعد 
يومني قتل �ش�ب متطرف جندي� 

يف هجوم ام�م الربمل�ن يف اوت�وا.
ه�جم   2016 م���ر���س  اآذار  ويف 
متطرف  ا�شامي  انه  ق�ل  كندي 
م���رك���ز  اث�����ن�����ني يف  ع�������ش���ك���ري���ني 

للتجنيد يف تورونتو.
ويف نه�ية ك�نون الث�ين ين�ير قتل 
البي�س  تفوق  فكرة  يتبنى  رج��ل 
مدينة  م�شجد  يف  م�شلمني  �شتة 

كيبيك.

ب�شرطي  وال��ق��ى  معدني�  ح���ج��زا 
على ارتف�ع خم�شة امت�ر.

مراقبة  لك�مريا  لقط�ت  وتك�شف 
ادمونتون  �شرطة  بثته�  ال��ط��رق 
�ش�ئق  وت�شميم  ال�����ش��دم��ة  ع��ن��ف 

ال�شي�رة خال العملية.
وب���ع���دم���� ����ش���دم ال�����ش��رط��ي خرج 
ال���رج���ل م���ن اآل��ي��ت��ه وق�����م بطعن 
ال�����ش��رط��ي امل��م��دد ار����ش����، ق��ب��ل ان 

يلوذ ب�لفرار م�شي� على االقدام.
وتفت�س ال�شرطة التي اق�مت عددا 
من حواجز الطرق يف املدينة التي 
يبلغ عدد �شك�نه� نحو 800 الف 

اره�بي .
وال����رج����ل ال���ب����ل���غ ال���ث���اث���ني من 
فت عنه و�ش�ئل اعام  العمر وعرنّ
ح�شن  ال��ه���دي  عبد  ب���ن��ه  حملية 
معروف�  وك���ن  �شوم�يل  �شريف، 

لدى اجهزة اال�شتخب�رات.
دوغ�����ران م�ش�عد  م����رل���ني  وق�����ل 
���ش��رط��ة اخل��ي���ل��ة امللكية  م��ف��و���س 
�شوم�يل  ب��ه  امل�شتبه  ان  الكندية 
يت�بع اجراءات طلب و�شع الجىء 
واأ���ش���ف خ��ال موؤمتر �شح�يف   .
انه مت اال�شتم�ع الإف�دة هذا الرجل 
يف اط�ر حتقيق مرتبط ب�حلرك�ت 

اال�شامية يف 2015.
واو����ش���ح دوغ������ران ان����ه ع��ل��ى اثر 
 2015 ال��ع���م  يف  ال��ي��ه  اال�شتم�ع 
مل يكن هن�ك دليل ك�ف ملاحقته 

بتهم اره�ب .
ال�ش�عة  ح�����واىل  ال���ه���ج���وم  وب������داأ 
20،15 من ال�شبت )02،15 ت 
غ االحد( يف حميط �شت�د ع��شمة 
مب�راة  جت��ري  ك�نت  حيث  الربت� 

لكرة القدم.
ال�����ش��رط��ة ان رج���ا على  وق���ل��ت 
كبرية  ب�شرعة  �شدم  �شي�رة  من 

تعليقا على ��ستفتاء قطالونيا
اأملانيا : االنف�سال ال 

يحل امل�سكلت 
•• برلني-رويرتز:

االأمل�ين  ن�ئب وزير اخل�رجية  ق�ل 
ال���ت���ط���ورات يف  اإن  ام�������س االث���ن���ني 
مقلقة  االإ�شب�ين  قط�لوني�  اإقليم 
وذلك  احل��ل  لي�س  االنف�ش�ل  واإن 
بعد الت�شويت يف ا�شتفت�ء حمظور 
على اال�شتقال �ش�بته اأعم�ل عنف 
�شرق  ���ش��م���ل  ال��واق��ع��ة  املنطقة  يف 

اإ�شب�ني� اأم�س االول االأحد.
ال����ن����زع����ة  روث  م�����ي����ك����ل  وق�����������ل 
االنف�ش�لية ال حتل اأي م�شكات... 
على كل الدول االأع�ش�ء يف االحت�د 
وقواعد  اح��رتام مب�دئ  االأوروب���ي 
والدميقراطية  ال���ق����ن���ون  ح��ك��م 

وااللتزام به� ب�شرامة .
ال�شراع�ت  اإن  اأي�����ش���  روث  وق����ل 
ال�����ش��ي������ش��ي��ة يف االحت�����د االأوروب�����ي 
يجب اأن حتل عرب احلوار بدال من 

العنف يف ال�شوارع.
عنيفة  اإج���������������راءات  ب����ع����د  وق���������ل 
اتخذته� ال�شرطة االإ�شب�نية لوقف 
اال�شتقال  ا�شتفت�ء  يف  الت�شويت 
اإنهم�  ي��ق��وال  اأن  ال��ط��رف��ني  ع��ل��ى 

م�شتعدان لفعل ذلك .

ك�ت�لوني� ان 844 �شخ�ش� بح�جة اإىل عن�ية طبية بعد 
اعم�ل العنف التي �شجلت يف نه�ية اال�شبوع فيم� ت�كد 

ا�ش�بة 92 �شخ�ش�.
ب���دون ت�أخري  ودع���� زي��د احل�شني م��دري��د اىل امل��واف��ق��ة 
على طلب خبرية االمم املتحدة يف حق التجمع ال�شلمي 

ن��واب احل��زب. وق���ل لرييفيه ان م�شروع الق�نون  اح��د 
يحد من م�شتوى حم�ية الفرن�شيني، اذ يعترب اليمني 
ان احل�شول على امر من الق�ش�ء قبل اج��راء عملي�ت 

تفتي�س ميكن ان يعقد االجراء.
ال��داخ��ل��ي��ة جريار  وزي����ر  داف����ع  االن���ت���ق����دات،  ه���ذه  اإزاء 

كولومب عن رد دائم على تهديد ب�ت دائم�.
ب��ني احل�جة  ت�����ش��وي��ة  ال��ق���ن��ون  ال���وزي���ر اىل ان  وا����ش����ر 
للخروج من ح�لة طوارئ حترم بطبيعته� من عدد من 

•• عوا�شم-اأ ف ب:

االثنني  بيغدميونت  ك�رلي�س  ك�ت�لوني�  رئي�س  ط�لب 
بو�ش�طة دول��ي��ة حل��ل االزم���ة م��ع م��دري��د وب�شحب كل 
ق����وات االم����ن ال��ت��ي ن�����ش��رت��ه��� ال�����ش��ل��ط���ت اال���ش��ب���ن��ي��ة يف 
االقليم غداة اعم�ل العنف التي تخللت اال�شتفت�ء حول 

اال�شتقال.
وق����ل يف م��وؤمت��ر �شح�يف م��ن ال�����ش��روري وج���ود طرف 
م�شيف�  فع�ال  يكون  لكي  دول��ي���  يكون  ان  ويجب  ث�لث 
قوات  كل  ب�شحب  املط�لبة  ق��ررت  ك�ت�لوني�  حكومة  ان 

ال�شرطة التي ن�شرت يف ك�ت�لوني� ب�شبب هذا القمع.
اىل  متظ�هرون  ن��زل  ال�شح�فيني،  م��ع  حديثه  واث��ن���ء 
وقطعوا  العنف  اأعم�ل  على  احتج�ج�  بر�شلونة  �شوارع 
ال�ش�رع �شيكون لن�  ال�شري ورددوا  الطرق�ت ام�م حركة 
حترك  �شع�ر  ا�شحبت  التي  العب�رة  وه��ي  ال���دوام  على 

موؤيدي اال�شتفت�ء.
ال�����ش��غ��ب االح����د اىل مراكز  ���ش��رط��ة م��ك���ف��ح��ة  ون���زل���ت 
ملنع  ك�ت�لوني�  يف  اخ���رى  وم���دن  بر�شلونة  يف  االق���رتاع 
االحي�ن  بع�س  يف  وا�شتخدمت  الت�شويت  م��ن  الن��س 
لتفريق  امل���ط����ط���ي  ال���ر����ش��������س  واط���ل���ق���ت  ال�����ه�����راوات 

احل�شود.
و�شبق ان حذرت مدريد ق�دة ك�ت�لوني� االنف�ش�ليني من 
اي�ه غري �شرعي فيم� خل�س  اج��راء اال�شتفت�ء معتربة 

الق�ش�ء اال�شب�ين اىل انه غري د�شتوري.
وق�ل بيغدميونت ان اقليم ك�ت�لوني� ك�شب احلق ب�عان 

دولة م�شتقلة. واو�شح لل�شح�فيني االثنني ان 73 من 
�شد  ر�شمية  �شك�وى  قدموا  االن  حتى  ك�ت�لوني�  �شك�ن 

العنف الذي ا�شتخدمته ال�شرطة.
وا�ش�ف انه اكرب يوم عنف جم�ين �شهدن�ه يف ال�شنوات 
من  ع���ق���ود  ارب���ع���ة  اىل  م�����ش��ريا  امل��شية”  االرب����ع����ني 

الدميوقراطية يف ا�شب�ني�.
وخل�س اىل القول هذا االمر يجب اال يح�شل جمددا 

وال ميكن ان يبقى بدون عق�ب.
االن�ش�ن  ال�����ش���م��ي حل��ق��وق  امل��ف��و���س  دع�����  ج��ن��ي��ف  ويف 
امل��ت��ح��دة زي���د رع���د احل�����ش��ني االث��ن��ني مدريد  يف االأمم 
خال  وقعت  التي  العنف  اع��م���ل  ك��ل  يف  التحقيق  اىل 
قلقه  ع��ن  معربا  ك�ت�لوني�  ا�شتقال  ح��ول  اال�شتفت�ء 

ال�شديد ازاء الو�شع.
وق�ل زيد رعد احل�شني يف بي�ن ا�شعر بقلق �شديد حي�ل 
ال�شلط�ت  واح�����س  االح���د،  ك�ت�لوني�  يف  العنف  اع��م���ل 
ومعمق  م�شتقل  حتقيق  اج��راء  �شم�ن  على  اال�شب�نية 
ردود  ان  وا����ش����ف  العنف”.  اع���م����ل  ك���ل  يف  وح���ي����دي 
م�  م��ع  متك�فئة  ال���دوام  على  ت��ك��ون  ان  يجب  ال�شرطة 

تقت�شيه ال�شرورة.
وك���ن رئي�س ال����وزراء اال���ش��ب���ين م���ري���ن��و راخ���وي اعلن 
ان القوات االمنية يف الباد ادت واجبه� وطبقت حكم 

الق�نون.
ك���ت���ل��ون��ي��� ك�رلي�س  اق��ل��ي��م  رئ��ي�����س  ق�����ل  م���ن ج��ه��ت��ه 
املفرط  ال��ع��ن��ف  ا�شتخدمت  ال�����ش��رط��ة  ان  بيغدميونت 
�شد ا�شخ��س ك�نوا يتظ�هرون �شلمي�. واعلنت �شلط�ت 

•• باري�س-اأ.ف.ب:

ي�شوت  مر�شيلي�،  يف  ج��دي��د  اع��ت��داء  على  ي��وم��ني  بعد 
ق�نون  م�شروع  على  الثاث�ء  اليوم  الفرن�شيون  النواب 
ملك�فحة االره�ب تقول احلكومة انه رد دائم على تهديد 
على  تعد  ب�نه  الي�ش�ر  من  انتق�دات  يواجه  لكنه  دائ��م، 

احلري�ت.
الوطنية  ام�م اجلمعية  الت�شويت ب�شكل ر�شمي  و�شيتم 
مقتل  على  وي��وم��ني  احل����دة  النق��ش�ت  م��ن  ا�شبوع  بعد 
القط�رات  االبي�س االحد يف حمطة  ب�ل�شاح  امراتني 
قتل  بينم�  داع�س  تنظيم  تبن�ه  اع��ت��داء  يف  مر�شيلي�  يف 

امله�جم ب�أيدي ع�شكريني.
�شح�ي�  ع����دد   241 اىل  ارت���ف���ع  االم����راأت����ني  ومب��ق��ت��ل 

الهجم�ت يف فرن�ش� منذ الع�م 2015.
عليه  الت�شويت  �شيتم  ال���ذي  ال��ق���ن��ون  م�����ش��روع  ويتيح 
التي  ال��ط��وارئ  ح���ل��ة  اج����راءات  بع�س  اإدراج  ال��ث��اث���ء 
اعتداءات  بعد  ال�ش�بقة  اال�شرتاكية  احلكومة  اعلنته� 
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130 قتيا يف ب�ري�س، �شمن الق�نون الع�م.
وك�ن من املفرت�س ان تكون ح�لة الطوارئ التي متنح 
متديد  مت  لكن  م��وؤق��ت��ة  ا�شتثن�ئية  �شلط�ت  احل��ك��وم��ة 

العمل به� �شت مرات اثر اعتداءات او تهديدات.
ومن بني البنود االكرث اإث�رة للجدل يف م�شروع الق�نون، 
ال�شم�ح بفر�س االق�مة اجلربية على اأ�شخ��س دون اأمر 
م�شبق من الق�ش�ء. يف املق�بل، موافقة الق�ش�ء �شرورية 
ر�شمي� حمل  ب�تت حتل  التي  املنزلية  ب�لزي�رات  للقي�م 

عملي�ت التفتي�س االدارية” التي تثري جدال كبريا.
كم� مت تو�شيع جم�ل التدقيق يف الهوي�ت بحيث ي�شمل 

م�ش�رف حمط�ت القط�رات ولي�س فقط داخله�، واأي�ش� 
واملط�رات  امل��راف��ئ  ح��ول  كلم   20 اأق�ش�ه  �شع�ع  �شمن 

الدولية االكرث ح�ش��شية.
وي���ع���ت���رب م���ع����ر����ش���و ال���ن�������س ان�����ه ي���ت���ع���ر����س ل��ل��ح��ق يف 

اخل�شو�شية وملبداأ افرتا�س الرباءة.
من  �شديدة  مع�ر�شة  خ�شو�ش�  الق�نون  م�شروع  واث���ر 
حل�لة  دائ��م���  تكري�ش�  يرف�س  ال���ذي  امل��ت��ط��رف  الي�ش�ر 

طوارئ مت�س، بح�شب راأيه، ب�حلري�ت اال�ش��شية.
وعلق ن�ئب الي�ش�ر املتطرف الك�شي�س كوربيري ق�ئا ان 
م�شروع الق�نون يعيد النظر يف احلري�ت الع�مة، منددا 

بديكت�تورية مقنعة.
حري�تن�  يف  تدريجية  نظر  اع����دة  ان��ه���  كوربيري  وق����ل 
عن  معرب�  عنه�،  اال�شتثن�ئي  الط�بع  ن��زع  م��ع  الع�مة 
خوفه خ�شو�ش� من زي�دة عملي�ت التدقيق يف الهوي�ت 

بن�ء على مامح ال�شخ�س.
حلقوق  اال�شت�ش�رية  الوطنية  اللجنة  رئي�شة  واعتربت 
االن�ش�ن كري�شتني الزيرج ان م� يربر غ�شبن� هو حتول 
ح�لة طوارئ اىل و�شع دائم يوؤدي اىل تراجع حري�تن�.

واعربت دومينيك كورتي�س من منظمة العفو الدولية 
عن اال�شف الن الذين �شيكونون مو�شع ا�شتب�ه لن يكون 

ب�مك�نهم املط�لبة بحقوقهم اال ب�أثر رجعي.
الق�نون  املتطرف  واليمني  اليمني  ينتقد  امل��ق���ب��ل،  يف 
امل��ت�����ش���ه��ل. وت���ق���ول زع��ي��م��ة اجل��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة )ميني 
متطرف( م�رين لوبن هذا الق�نون ت�شليل مزدوج، فهو 
الذي  الكبري  الق�نون  ولي�س  الداخلي  االم��ن  ي�شمل  ال 

يفرت�س ان يق�شي على االره�ب اال�شامي.
ام���� ح���زب اجل��م��ه��وري��ون )مي���ني( ف���أع��رب ع��ن اال�شف 
الريفيه،  غ��ي��وم  بح�شب  ال���ط���وارئ،  ح���ل��ة  تعزيز  ل��ع��دم 

اآن�ليزا ت�شي�مبي زي�رة ا�شب�ني�. وك�نت ت�شي�مبي قدمت 
مل  مدريد  لكن  الت�شويت  قبل  امل��شي  اال�شبوع  طلبه� 
ثرو�شيل  ال��ي��زاب��ي��ث  اعلنت  م���  بح�شب  عليه،  بعد  ت��رد 
املتحدثة ب��شم املفو�س ال�ش�مي حلقوق االن�ش�ن لوك�لة 

فران�س بر�س.

ك�ن  ال��ذي  الو�شع  اىل  العودة  عدم  و�شرورة  احلري�ت، 
ق�ئم� قبل ح�لة الطوارئ.

ي��ه��دف اىل حم�ية  ال��ق���ن��ون  اأن  و���ش��دد ك��ول��وم��ب ع��ل��ى 
حري�تن� الفردية واجلم�عية ب�لك�مل لكنه يعر�س اي�ش� 

اتخ�ذ كل االجراءات من اجل �شم�ن امن الفرن�شيني.
ب�ن  تعهد  م���ك��رون  امي�نويل  الفرن�شي  الرئي�س  وك���ن 
اإذ   ،2020 الع�م  يف  لتقييم  اجلديد  الق�نون  يخ�شع 

ميكن عنده� الغ�ء بع�س االجراءات وا�شتبدال غريه�.
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/�شركة املليحي الع�مليه 

CN 1790242:للمق�والت الع�مه ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة �شعيد ن��شر �ش�مل احمد احلمريي %51

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف حممد احمد �شعيد الداحمه

دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�ش�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  واال  االعان 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/مطعم ابوفهمي ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1071853 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة عبدالعليم عبدالعليم حممد ابراهيم حممد ابراهيم %25
تعديل ن�شب ال�شرك�ء

�شمري حممد حممد دي�ب ابو جراد من 49% اىل %24
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�ش�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  واال  االعان 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/مطعم زين زان ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1710850 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ن�شب ال�شرك�ء

حممد زهري دروي�س من 49% اىل %25
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة ع�دل حممد دروي�س %24
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�ش�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  واال  االعان 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
الذهبي  ال�ش������دة/بق�لة اجلبل  ب�ن  التنمية االقت�ش�دية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1020357 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل �شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة رحمه عبداهلل را�شد عبيد ال�ش�م�شي %100
تعديل وكيل خدم�ت

حذف ورثة عبدالعزيز بال حممد املهريي وميثلهم: ف�طمة
تعديل �شرك�ء تن�زل وبيع

حذف حممد منظور اال�شام حممد عبداملن�ن
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�ش�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  واال  االعان 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/�شركة ه�مر اند �شب�نر لل�شي�نة وادارة العق�رات 

CN  قد تقدموا الين� بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1100291 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/فور�س 10 االم�رات العربية املتحدة ذ.م.م من �شريك اىل م�لك

تعديل ن�شب ال�شرك�ء/ فور�س 10 االم�رات العربية املتحدة ذ.م.م من 50% اىل %100
BUROOJ PROPERTIES LLC تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/حذف بروج العق�رية ذ.م.م

تعديل لوحة االإعان/اجم�يل من م�ش�حة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل ق�نوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 تعديل ا�شم جت�ري من/�شركة ه�مر اند �شب�نر لل�شي�نة وادارة العق�رات ذ.م.م
 HAMMER & SPANNERS GENERAL MAINTENANCE & PROPERTY

MANAGEMENT CO L

اىل/ه�مر اند �شب�نر لل�شي�نة وادارة العق�رات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
 HAMMER & SPANNERS GENERAL MAINTENANCE & PROPERTY

MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�ش�دية خال 
اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعان واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/معجن�ت �شتورة

رخ�شة رقم:CN 1194126 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حممد عبيد علي �ش�لح الزع�بي من وكيل خدم�ت اىل م�لك
تعديل ن�شب ال�شرك�ء

حممد عبيد علي �ش�لح الزع�بي من 0% اىل %100
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف ف�يز عبدالفت�ح حممد يو�شف
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�ش�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  واال  االعان 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�لغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1019270 ب�ال�شم التج�ري كويف �شوب هوليود 
ك�ن  كم�  الو�شع  واع�دة  الرخ�شة  تعديل  ب�لغ�ء طلب 

عليه �ش�بق�ً.
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا االعان واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�ش������دة/ف�ر  ب�ن  االقت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1354944:اي�شت لتج�رة مواد البن�ء رخ�شة رقم

قد تقدموا الين� بطلب
الغ�ء رخ�شة

االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا االعان واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/اكوا بيورا لتج�رة املي�ه املعدنية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:2207720 
تعديل لوحة االإعان/اجم�يل من م�ش�حة 0.50*0.20 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جت�ري من/اكوا بيورا لتج�رة املي�ه املعدنية ذ.م.م
AQUAPURA MINERAL WATER TRADING LLC

اىل/ جيط�ن للفع�لي�ت ذ.م.م 
JITAN EVENTS LLC

تعديل ن�ش�ط/ا�ش�فة تعهدات احلفات واملن��شب�ت الرتفيهية )9000102(
تعديل ن�ش�ط/ا�ش�فة تنظيم وادارة الفع�لي�ت )8230009(

تعديل ن�ش�ط/ا�ش�فة ت�جري املعدات التج�رية واالالت املهنية )7730013(
تعديل ن�ش�ط/حذف جت�رة املي�ه املعدنية - ب�جلملة )4630204(

تعديل ن�ش�ط/حذف ا�شترياد )4610008(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�ش�دية 
خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعان واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/عي�دة بيوتيك� لا�شن�ن 

رخ�شة رقم:CN 2084440 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة عبري عبدالرحيم حممد احل�ج %100
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف احمد م�شيط الر�شة حممد املزروعي
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�ش�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  واال  االعان 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�لغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1430833 ب�ال�شم التج�ري �ش�لون اهل املدينة 
واع�دة  الرخ�شة  تعديل  طلب  ب�لغ�ء  ذ.م.م  للرج�ل 

الو�شع كم� ك�ن عليه �ش�بق�ً.
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا االعان واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة االقت�ش�د ب�أن ال�ش�دة/�شركة اأن�شور كون�شرتاك�شن كومب�ين 
برايفت ليمتد- اأبوظبي )اجلن�شية:الهند( قد تقدمت بطلب �شطب 
بن�ية:  الكرتا-  �ش�رع  )العنوان:  ابوظبي  اإم�رة  يف  ال�شركة  فرع  قيد 
خلف اأحمد خلف العتيبة �شرق4-1 ق 11 ط�بق 5 مكتب رقم 513 �ش�رع 
الكرتا ابوظبي، �س.ب: 113893(  واملقيدة حتت رقم )4182( يف �شجل 

ال�شرك�ت االجنبية يف الوزارة.
�ش�أن  يف  2015م  ل�شنة   )2( رقم  االحت�دي  الق�نون  الحك�م  وتنفيذا 
ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعدياتة  التج�رية  ال�شرك�ت 
ومك�تب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتم�د  �ش�أن  يف  2010م 
املن�ش�آت املوؤ�ش�شة ب�خل�رج واملن�طق احلرة ب�لدولة . يرجى من ال�ش�دة 
ا�شح�ب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا ب�عرتا�شهم اىل الوزارة يف 
وزارة  الت�يل:  العنوان  على  الن�شر  ت�ريخ  من  �شهر  يتج�وز  ال  ميع�د 

االقت�ش�د اإدارة الت�شجيل التج�ري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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جم�ستار لل�سيانة العامة- ذ م م
احل�ش�ب�ت  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
واال�شت�ش�رات االدارية انه مبوجب قرار اجتم�ع اجلمعية 
 2017/09/18 بت�ريخ  ال�ش�در  الع�دية  غري  العمومية 
م  -ذ  الع�مة  لل�شي�نة  جم�شت�ر  �شركة  وت�شفية  بحل 
م  فعلى من لدية اي اعرتا�س او مط�لبة التقدم اإىل 
ف�ك�س   026716055 رقم  ه�تف  املعني  امل�شفى  مكتب 
ال�شي�حي  ب�لن�دي  ابوظبي   53181 �س.ب   026716054
رقم  )4( مكتب  الط�بق  �شعيد عبداهلل اجلنيبي  بن�ية 
)403( واإح�ش�ر امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خال مدة 

اأق�ش�ه� 45 يوم� من ت�ريخ هذا االعان.

اإعــــــــلن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/خي�ط �شب�ب العني

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:1111247 
تعديل لوحة االإعان/اجم�يل من م�ش�حة 3*1 اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�شه/ من حرفيه اىل جت�رية
 تعديل ا�شم جت�ري من/خي�ط �شب�ب العني

SHABAB AL AIN TAILROS

اىل/ زهرة امللوك للع�شل 
ZAHRET ALMULUK HONEY

تعديل ن�ش�ط/ ا�ش�فة بيع الع�شل ومنتج�ت املن�حل- ب�لتجزئة )4721018(
تعديل ن�ش�ط/ حذف خي�طة املاب�س الرج�لة العربي )1410903(

التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  واال  االعان  هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�ش�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/افاج الهيلي للنقلي�ت 

الع�مة رخ�شة رقم:CN 1954936 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة ف�خره خمي�س �شعيد حموده الكتبي %100
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف �ش�مل حممد م�شبح حمدان العزيزي
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�ش�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  واال  االعان 

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

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/موؤ�ش�شة 

ن�شيم احلرية لل�شت�ئر والتنجيد
 رخ�شة رقم:CN 1856711  قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا االعان واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

منوذج �عالن �لن�سر
الرج�يل  �شيفينغ  اوف  اآرت  ذا  الت�شجيل/امل�لك:�ش�لون  وكيل  تقدم  عن  التج�رية  العام�ت  اإدارة  تعلن 

THE ART OF SHAVING: س.ذ.م.م طلب لت�شجيل بي�ن�ت العامة التج�رية�

املودعة ب�لرقم :271506     بت�ريخ :2017/04/13
ب��ش������م :�ش�لون ذا اآرت اوف �شيفينغ الرج�يل �س.ذ.م.م 

وعنوانه:حمل رقم جي 01 ملك مريا�س ا�شتي�شت الو�شل بردبي ه�تف: 042045290 
�شندوق الربيد: 293596 امييل: anant@capexme.com دبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:44 خدم�ت طبية خدم�ت بيطرية خدم�ت العن�ية ب�شحة 
وجم�ل الك�ئن�ت الب�شرية واحليوان�ت خدم�ت الزراعة والب�شتنة والغ�ب�ت.

و�شف العامة:عب�رة عن الكت�بة )THE ART OF SHAVING( مكتوبة ب�لاتينية مكتوبة ب�شكل 
فني مميز والعامة ب�للون اال�شود.

اال�شرتاط�ت:احلم�ية للعامة يف جممله�
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً الإدارة العام�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د  اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خال )30(  يوم�ً من ت�ريخ اإ�شدار هذا االإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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�إعــــــــــالن
ال�ش������دة/كراج  ب�ن  االقت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اك�شربت لل�شبغ وال�شمكره
 رخ�شة رقم:CN 1788399  قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا االعان واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/القرية 

الذكية ل�شي�نة التكييف
رخ�شة رقم:CN 2196805 قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا االعان واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج �عالن �لن�سر
تعلن اإدارة العام�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  امل�لك:م�شنع الري�ن للقوارب

طلب لت�شجيل بي�ن�ت العامة التج�رية :م�شنع الري�ن للقوارب

املودعة ب�لرقم :268873     بت�ريخ : 2017/02/27
بي�ن�ت االولوية:

ب��ش������م :م�شنع الري�ن للقوارب 
وعنوانه:االإم�رات العربية املتحدة - دب� الفجرية - املنطقة ال�شن�عية �س.ب: 12867.

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:12 اأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو امل�ئي وقطع 
غي�رهم� واأجزاوؤهم االأ�ش��شية ولواحقهم.

و�شف العامة:�شكل �شراع وق�رب ب�للون االزرق وبج�نبه مكتوب م�شنع الري�ن للقوارب.
اال�شرتاط�ت:�شكل �شراع وق�رب ب�للون االزرق وبج�نبه مكتوب م�شنع الري�ن للقوارب.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً الإدارة العام�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د  
اأو اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خال )30(  يوم�ً من ت�ريخ اإ�شدار هذا االإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  اأكتوبر 2017 العدد 12137



الثالثاء   3   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12137  
Tuesday  3   October   2017  -  Issue No   12137

13

عربي ودويل
تون�س: العائلة الد�ستورية تناق�س م�ساألة توحدها

••  الفجر - تون�س - خا�س
ذك����رت م�����ش���در يف ت��ون�����س ان���ه م��ن امل��ن��ت��ظ��ر اأن تعقد 
الد�شتورية  الع�ئلة  �شمل  مل  ملب�درة  الوطنية  الهيئة 
مبن��شبة عيد اجلاء اجتم�ع� بجميع مكون�ت الع�ئلة 
ب�شو�شة  ال��ق���دم،  اأك��ت��وب��ر   15 ي��وم  وذل���ك  الد�شتورية 
عن  وال��ب��ح��ث  ج��دي��د  م��ن  الت�شكل  كيفية  يف  للنظر 
�شيغة للعمل به�. واأكدت بع�س القي�دات الب�رزة على 
املرحلة  اقت�شت  ال��ذي  التحرك  ه��ذا  ودع��م  امل�ش�ركة 
ور���ش���ت عمل  �شيتم عقد  كم�  وا���ش��ح��ة.  روؤي���ة  ب��ل��ورة 
التحرك.  �شيغة  يبلور  ب��ي���ن  واإع����داد  االج��ت��م���ع  قبل 

الع�ئلة  املجتمعون من  ين�ق�س  اأن  اأي�ش�  املنتظر  ومن 
الد�شتورية ثاثة مقرتح�ت وهي تكوين حزب جديد 
مرجعيته و�شطية حداثًينّة اأو االلتح�ق جم�عي� بنداء 
تون�س بعد ترتيب االأمور مع قي�دته اأو ال�شغط على 
اأحزاب املب�درة واآف�ق وامل�شروع حتى تتوحد واالن�شم�م 

جم�عي� لهذه احلركة املوحدة.
ي�����ش���ر اىل ان����ه م��ن��ذ ال���ق���رار ال��ق�����ش���ئ��ي ب��ح��ل حزب 
التجمع الد�شتوري الدميقراطي احل�كم �ش�بق�، توزع 
الد�ش�ترة بني اأحزاب وحرك�ت �شتى حتمل مرجعيتهم 
التقليدية او انخرطوا يف اأحزاب جديدة اأبرزه� نداء 

تون�س.

�ىل  ــارة  ــس �لإ� مــع  �إ�سبانيا  لــوحــدة 
ــتــفــتــاء على  �ــســرعــيــة �ل�ــس عـــدم 
وحدوية  مــو�قــف  �مل�سري.  تقرير 
تعجز  و�لتي  للده�سة،  مثرية  لي�ست 
ت�سّظ  مــن  �مل�سلحة  �إدر�ك  عــلــى 
�لقارة  وحتى  بــل  لإ�سبانيا،  ــر  �أك

�لأوروبية.
�خلوف �لكبري للدولة - �لمة

مــنــذ �لــنــ�ــســف �لــثــاين مــن �لــقــرن 
�لدولة-�لمة  �أظــهــرت  �لع�سرين، 
�لأوروبية ت�سامنا ل يتزعزع عندما 
�لنزعات  مبــحــاربــة  ـــر  �لأم يتعلق 

�لإقليمية �لتي تخرتقها.

طويلة  فــرتة  ��ستغرق  �سمت  بعد 
ــتــوتــر �لــ�ــســائــد بني  بــخــ�ــســو�ــس �ل
�لإ�سبانية،  و�لـــدولـــة  كــاتــالــونــيــا 
بالتعبري  �لفرن�سية  �حلكومة  �نتهت 
بقاء  ممكنا  يكن  مل  �ذ  موقفها  عن 
مبالية  غري  �لأوروبــيــة  �ل�سفار�ت 
ــاع هــنــاك. جـــان �يـــف لو  ــس ــالأو� ب
�خلارجية  �لــ�ــســوؤون  وزيــر  ـــان،  دري
�ل�ستفتاء  �أن  �عــتــر  و�أوروبــــــا، 
�لكتالوين “لي�س هو �حلل �ل�سحيح” 
��ستعادة  �إىل  �أوروبا  ت�سعى  وقت  يف 
لويز�و،  نــاثــايل  ــــرت  وذَكّ ــا.  دورتــه
وزيرة �ل�سوؤون �لأوروبية، بتاأييدها 

الت�آزر  ه��ذا  اأن يف  ال��وا���ش��ح  وم��ن 
م�����ش��ل��ح��ة. ان ال����دول االأوروب���ي���ة 
ت�شتمد �شرعيته� من اأيديولوجية 
فر�شت  التي  القومية،  م�شرتكة، 
نف�شه� طوال القرن الت��شع ع�شر 
����ش����ق���ة. ووف����ق����� لهذه  ب��ط��ري��ق��ة 
الفكرة، فوحده وج��ود دول��ة غري 
احتك�ر  ر  ي�����ربنّ ل��ل��ت��ق�����ش��ي��م  ق���ب��ل��ة 
اإقليم  ع��ل��ى  ال�شي��شية  ال�شلطة 

معني.
اعم�ل اآن م�ري تيي��س ت�شهد: متنّ 
بن�ء ال�شرعي�ت القومية يف �شي�ق 
م�شرتك،  وجيو�شي��شي  ت�ريخي 
وثيق�  ت��راب��ط���  للمف�رقة  ن��شج� 
ُي��ف��رت���س يف  ك����ن  بينه�، يف ح��ني 
اإن  ت��ك��ون م��ت��ن���ف�����ش��ة.  اال���ش��ل ان 
حت���دي ���ش��رع��ي��ة ال���دول���ة - االمة 
اأن  اىل  ���س  ُم��ع��رنّ االن  بعد  اأ�شبح 
ي��ك��ون ل��ه ���ش��دى خ����رج حدوده�. 
وهذا هو ال�شبب يف اأن احلكوم�ت 
االأوروب��ي��ة تهتم مب� يحدث لدى 
ان ترى  جريانه�، فهي قلقة من 
ع����ود ان��ف�����ش���ل��ي��ي��ه��� ي�����ش��ت��د حتت 

ت�أثري “عدوى” ا�شتقالية.
ول��ئ��ن يرف�س االحت����د االأوروب���ي 
املط�لب،  ه��ذه  يف  التدخل  ر�شمي� 
عملي�،  ج���ه���وده،  ي��دخ��ر  ال  ف����إن���ه 
لتثبيطه�.  وهكذا، خال احلملة 
االإ�شكتلندي  اال���ش��ت��ف��ت���ء  ع��ل��ى 
املفو�شية  اأ����ش����رت   ،2014 ع����م 
ان�شح�ب  اأن  اإىل  االأوروب�������ي�������ة 
املتحدة من  اململكة  ا�شكتلندا من 
اإىل  ال��ن��ه���ي��ة  ي����وؤدي يف  اأن  ���ش���أن��ه 
ا�شتبع�ده� من االحت�د، الن اإع�دة 
م�شتحيلة:  تكون  تك�د  االن�شم�م 
ع�شو  ل��دخ��ول  مطلوب  االإج��م���ع 
ر  ت�شونّ ال�����ش��ع��ب  وم�����ن  ج����دي����د، 
�شتتبننّى  له�  التنكر  مت  دول���ة  اأن 
وتواجه  متمردة.  �ش�بقة  منطقة 
الغربية  اأوروب�����������  دول  م���ع���ظ���م 
حرك�ت انف�ش�لية متف�وتة القوة 
الب��شك،  ك��ور���ش��ي��ك���،  )ف���ان���در، 
واإظه�ر   :)... ب���دان��ي���  ك�ت�لوني�، 
م�����ش���ي��رة ملح�فظة  اأدن����ى ع��ام��ة 

اأخرى ميكن اأن يكون ق�تا.

د�ساتري �سد �ل�سعب؟
يقت�شر  مقنعة،  حجج  غي�ب  ويف 
وحدويو الدول املتن�زع فيه� على 
اإ����ش���دار ع��رائ�����س م��ب��دئ��ي��ة حتت 

التفكك  ف�������ن  ال�������ش���ب���ب  ول����ه����ذا 
يخ�ش�ه  ال��ذي  الأوروب����،  ال�شي��شي 
ج��دا ال��وح��دوي��ون ب���أن��واع��ه��م، لن 
اأي انحط�ط. وت�شرح  يك�شف عن 
اأدب��ي���ت �شي��شية وف��رية كيف ك�ن 
ال�����ش��ي������ش��ي دائ��م��� القوة  ال��ت��ج��زوؤ 
ال��داف��ع��ة ل��ل��ح�����ش���رة االأوروب���ي���ة. 
وي���ع���زو م�����وؤرخ االق��ت�����ش���د جويل 
�شدر  ك����ت�����ب  م�����وؤل�����ف  م�����وك�����ري، 
كبريا  ������ش�����دى  وج�������د  م������وؤخ������را 
االنغلوفونية،  ال�������ش���ح����ف���ة  يف 
امل��ث���ل االإب����داع  ي��ع��زو ع��ل��ى �شبيل 
الفل�شفي والتكنولوجي االأوروبي 
للمن�ف�شة التنظيمية وال�شريبية 
ال��ت��ي ن��ت��ج��ت ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة عن 
تق�شيم الق�رة العجوز اىل وحدات 

�شي��شية واإقليمية �شغرية.
�شغري  “كل  ل����  ال��ت��ق��ري��ظ  ه����ذا 
م�ش�د  ب���ل��ت���أك��ي��د  ه���و  جميل”، 
للبداهة يف وقت مُي�ثل العديدون، 
العوملة  م�كرون،  اإمي�نويل  منهم 
�شي��شي  اإط������ر  اإىل  احل����ج���ة  م���ع 
م�����ت�����زاي�����د امل�����رك�����زي�����ة مل���واج���ه���ة 
ونظرة  امل���ع��������ش���رة.  ال���ت���ح���دي����ت 
�شريعة على البلدان امل�شتفيدة من 
وهونغ  )�شوي�شرا  املعوملة  اللعبة 
ونيوزيلندا  و���ش��ن��غ���ف��ورة  ك���ون���غ 
ولوك�شمبورغ ...( تكفي ال�شتبع�د 
مدى  على  احل��ج��م  ع���م��ل  اأهمية 
�شريطة  وا����ش���ع����ع���ه  ب��ل��د  ت����أث���ري 
اقت�ش�د  االأخ����ري  ل��ه��ذا  ي��ك��ون  اأن 
الوحدويون  فليطمئن  م��ف��ت��وح. 
يف اإ���ش��ب���ن��ي��� واأم����ك���ن اأخ�����رى، اإن 
ع،  توقنّ ال  االنف�ش�لية  احل��رك���ت 
اذن، نه�ية احللم االأوروبي. فمن 
الدولة  ثقل  من  التخلنّ�س  خال 
- االمة، امن� هي ال�شرط الذي ال 

غنى عنه النبع�ث ذاك احللم.
حملل �ل�سيا�سات �لعامة 

و�ملن�سق �لباري�سي حلركة 
طالب من �أجل �حلرية 

بفرن�سا

ود�شتورية  ق�نونية  �شرامة  �شت�ر 
م��زع��وم��ة.  ووح��ده��� ال��دول��ة ذات 
ب�إجراء  ت���أذن  اأن  له�  يحق  �شي�دة 
مبوجب  امل�شري  لتقرير  ا�شتفت�ء 
ولذلك  ال��د���ش��ت��وري��ة،  اأح��ك���م��ه��� 
اأح�دية  ا�شت�ش�رات  اأي  قمع  يجب 
مدريد  حجة  ه��ي  تلك  اجل���ن��ب. 
ال�شيطرة  الوحيدة للحف�ظ على 
خم�س  مت��ث��ل  ال��ت��ي  املنطقة  ع��ل��ى 
و�شد�س  االإ�����ش����ب�����ن����ي����ة،  ال��������رثوة 
التق�ليد  ع��ن  ان��ح��راف  �شك�نه�. 

الد�شتورية الغربية...
اأو�شح الفرن�شي ال�شوي�شري  وقد 
الد�ش�تري  اأن  بنج�مني كون�شت�ن، 
من  وق�ية”  ف���������ش����ول  هي” 
ف  ال�����ش��ل��ط��ة، مم��� ي��ح��دنّ م��ن تع�شنّ
احلكوم�ت حف�ظ� على ا�شتقالية 
الد�شتور  ف���إن  ولذلك  املواطنني. 
تقرير  ا�شتفت�ء  قمع  ي��ربر  ال��ذي 
كت�بته.  ُت��ع���د  اأن  ينبغي  امل�����ش��ري 

اأخ�����رى ق���د ي��وق��ظ ع��ل��ى االأرج����ح 
القدمية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  احل����رك�����ت 
املركزي  االأ����ش���ل���وب  اع��ت��ق��د  ال��ت��ي 
ن  اأن���ه متكنّ ع�شر  ال��ت������ش��ع  ل��ل��ق��رن 
ان مثل  ب�شهولة. غري  دفنه�  من 
هذا التطور لن يكون درام�تيكي�، 
 - الدولة  ب���أن  ُيعرتف  اأن  ب�شرط 
اأن تكون مقد�شة.  االم��ة ال يجب 
ف��ك��ك��ل ب��ن���ء ���ش��ي������ش��ي، ه��ي لي�شت 
الت�ريخ،  ث��م��رة حل����دث يف  ���ش��وى 
جت�وزه  ميكن  ال  اأف��ق���  ت�شكل  وال 

لتنظيم احلي�ة االجتم�عية.

ان حرية  اال  الطبيعة.  من ح�لة 
ال�شراكة ه��ذه، ال توجد فقط اال 
اإذا ك�ن للمواطنني احلق يف اإلغ�ء 
�شي��شي،  جمتمع  يف  ع�شويتهم 
ال���ن���ظ���ر ع����ن راأي  ب��ق��ط��ع  وه������ذا 
واإال  االآخ��ري��ن،  املجموعة  اأع�ش�ء 
لن  االج��ت��م���ع��ي  “العقد”  ف�����إن 

يكون �شوى خي�ل ك�ذب.
وي��ق��دم االحت�����د االأوروب������ي مث�ال 
��ل عقد  ك��ا���ش��ي��ك��ي��� ج����دا مل���� ي�����ش��كنّ
حرية  الع�شو  فللدولة  ���ش��راك��ة. 
االن��ف�����ش���ل م��ن ج���ن��ب واح���د عن 

وبهذا املعنى، ف�إن االعرتاف بحق 
االنف�ش�ل من ج�نب واحد - وهو 
ال�����ش��ك��ل ال��ن��ه���ئ��ي ل��ع��دم ال��ث��ق��ة يف 
ال�شي�دي - اأمر ال غنى عنه لنظ�م 

يحرتم املب�دئ الد�شتورية.
هذا االعرتاف هو اأكرث اأهمية الأن 
ب��شتمرار  تعتمد  احلديثة  الدول 
لتربير  اج���ت���م����ع���ي  ع���ق���د  ع���ل���ى 
�شي��شي  جمتمع  وك���ل  �شلطته�. 
لل�شرك�ء  ح����رنّ  ال���ت���زام  ث��م��رة  ه���و 
على  احلف�ظ  يف  يرغبون  الذين 
م�ش�حلهم على نحو اأكرث فع�لية 

اليه مفكرون من م�ش�رب خمتلفة 
جوزيف  ب���ي���ري  ال���ت���ح���رري  م���ث���ل 
برودون، والليربايل غو�شت�ف دي 

مولين�ري.

كل �سغري جميل
التع�قدية  املق�ربة  هذه  ان  يبقى 
ت����خ����ي����ف.. ان����ه����� ت���ل���غ���ي �����ش����ورة 
ال��دول��ة - االم��ة امل��وح��دة ل�ش�لح 
وهذا  االأوروب����ي����ة.  ال���ق����رة  بلقنة 
ال�شين�ريو ممكن. اإن تكري�س حق 
واأم�كن  ك�ت�لوني�  يف  االنف�ش�ل 

اأننّ م�ش�حله� مل  راأت  اإذا  االحت���د 
تعد توؤخذ يف االعتب�ر. وال توجد 
حجة عقانية لتحرير الدول من 
نف�س ال�شروط التع�قدية ل�ش�لح 
املحلية  وال�����ش��ل��ط���ت  امل���واط���ن���ني 
واالإق��ل��ي��م��ي��ة. ان ه��ذه ال��رغ��ب��ة يف 
تكري�س �شكل من اأ�شك�ل االنتم�ء 
احلر على غرار اأي �شراكة خ��شة، 
لي�شت  العمومية  احلوكمة  داخ��ل 
ال�شي��شية.  الفل�شفة  يف  ج��دي��دة 
ي�شمى  ف��ك��ري  ت��ي���ر  اإىل  اأدت  وق��د 
ُين�شب  اأن  ب�ن�ر�شي، والذي ميكن 

قد ال يكون االنف�ش�ل نقمة

�ملقاربة �لتعاقدية تخيف.. �نها تلغي �سورة �لدولة 
- �لمة �ملوحدة ل�سالح بلقنة �لقارة �لأوروبية

نظرة �سريعة على �لبلد�ن �لتي تلعب دور� عامليا 
تكفي ل�ستبعاد �أهمية عامل �حلجم على ��سعاع بلد 

وحدة الدولة االمة ه�ج�س اجلميع

هونغ كونغ ا�شع�ع الدول ال يق��س بحجمه�

احلرك�ت االنف�ش�لية  تهديد للم�شروع االوروبي ام انبع�ث له؟

 تهتم احلكومات االأوروبية مبا يحدث لدى جريانها خوفا من اأن ترى عود انف�سالييها ي�ستد حتت تاأثري العدوى

ليطمئن �لوحدويون يف �إ�سبانيا و�أماكن �أخرى:

ماذا لو كان انف�سال كاتالونيا خربا جيدا الأوروبا...؟

ت�سرح �أدبيات �سيا�سية كيف كان �لتجزوؤ 
�ل�سيا�سي د�ئما �لقوة �لد�فعة للح�سارة �لأوروبية
االنف�ساليون ال يوّقعون نهاية احللم االأوروبي
 واإمنا هــم ال�ســرط الذي ال غنى عنه النبعاثه

•• الفجر - فرغان ازيهاري  -  ترجمة خرية ال�شيباين

وجود دولة غري قابلة للتق�سيم يرر 
�حتكار �ل�سلطة �ل�سيا�سية على �إقليم معني
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منوذج �عالن �لن�سر
تعلن اإدارة العام�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 امل�لك:مينوف� ملك�فحة احلرائق وت�شنيع املنتج�ت ال�شن�عية ميمكو
m MINOVA: طلب لت�شجيل بي�ن�ت العامة التج�رية

املودعة ب�لرقم :275677     بت�ريخ : 2017/6/28
ب��ش������م :مينوف� ملك�فحة احلرائق وت�شنيع املنتج�ت ال�شن�عية ميمكو 

وعنوانه:هيئة راأ�س اخليمة لا�شتثم�ر - اجلزيرة احلمراء - را�س اخليمة - ه�تف:072434336
راأ�س   khalifa@alrasheediah.com:امييل ال��ربي��د:35562-  �شندوق   - ف���ك�����س:072434337 

اخليمة
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:9 اجهزة انذار �شد احلريق ، ماب�س ا�شب�شتو�س للوق�ية من 
احلريق ، قوارب اطف�ء احلريق ، ماب�س واقية من احلوادث واال�شع�ع واحلريق ، ماب�س واقية من احلريق ، 
طف�ي�ت احلريق ، اأدوات انذار �شد احلريق ، خم�دات حريق ، بط�ني�ت اخم�د احلريق ، قوارب اطف�ء احلريق 
، �شامل جن�ة من احلريق ، اجهزة اطف�ء احلريق خراطيم اطف�ء احلريق ، فوه�ت خراطيم اطف�ء احلريق 

، �شبك�ت ر�س للوق�ية من احلريق.
 M و�شف العامة:عب�رة عن �شعلة ن�ر ب�للون الذهبي يتو�شطه� دائرة ذات لون الذهبي يوجد بداخله حرف

ويوجد ا�شفل ال�شعلة ا�شم املنتج MINOVA ب�الحرف االجنليزية الكبرية.
اال�شرتاط�ت:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً الإدارة العام�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د  اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خال )30(  يوم�ً من ت�ريخ اإ�شدار هذا االإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  اأكتوبر 2017 العدد 12137 العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3

�إعــــــــــالن
ال�ش������دة/�شراب  ب�ن  االقت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغربية لاط�رات
رخ�شة رقم:CN 2077113 قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا االعان واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3

�إعــــــــــالن
ال�ش������دة/الربج  ب�ن  االقت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الف�شي لتج�رة االملنيوم والنح��س والبط�ري�ت امل�شتعملة 

رخ�شة رقم:CN 1291739 قد تقدموا الين� بطلب
الغ�ء رخ�شة

االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا االعان واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/حمل ابن ع�شي�ن لاط�رات - فرع 1

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:1038028-1 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة خليفه �شعيد حممد �شعيد املزروعي %100
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/حذف في�شل احمد حممد �ش�مل ب�لعمى التميمي

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/حذف �ش�مر ح�شني �شح�دة
تعديل لوحة االإعان/اجم�يل من م�ش�حة 18.8*1 اىل 1*10
 تعديل ا�شم جت�ري من/حمل ابن ع�شي�ن لاط�رات - فرع 1
IPN ASSYAN TYRE SHOP - BRANCH 1

اىل/�شند املرعب لاط�رات 
SANAD AL MERAAB TIRES

تعديل عنوان/منطقة الظفرة مدينة زايد ال�شن�عية اجلديدة ار�س رقم 275 حمل رقم 8-7 
اىل منطقة الظفرة منطقة الظفرة ال�شن�عية القدمية احمد ف��شل اله�ملي �شن�عية 2 ار�س 

119 - 118 حمل 11-10
تعديل ن�ش�ط/حذف ا�شاح ميزان املركب�ت )ميزان الكرتوين( )4520008(

تعديل ن�ش�ط/حذف جت�رة االجزاء اال�ش�فية لل�شي�رات )4530011(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�ش�دية خال 
اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعان واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

يعلن ق�شم العام�ت التج�رية عن  تقدم الوكيل /

 الرقيم للملكية الفكرية. 

بطلب جتديد العامة التج�رية :

املودعة حتت رقم: 96839          بت�ريخ: 2007/06/28

ب��ش��م :  �س. الل�س انرتن��شيون�ل  )بي يف اي( انك.

وعنوانه: رود ت�ون تورتوال، بريت�س ويرجني ايلند، �س.ب: 116.   

 الفئة : 25

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

املاب�س ولب��س القدم واأغطية الراأ�س .

 ق�ســم �لعالمات �لتجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  اأكتوبر 2017 العدد 12137

يعلن ق�شم العام�ت التج�رية عن  تقدم الوكيل /

 الرقيم للملكية الفكرية. 

بطلب جتديد العامة التج�رية :

املودعة حتت رقم: 96840          بت�ريخ: 2007/06/28

ب��ش��م :  �س. الل�س انرتن��شيون�ل  )بي يف اي( انك.

وعنوانه: رود ت�ون تورتوال، بريت�س ويرجني ايلند، �س.ب: 116.    

الفئة : 25

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

املاب�س ولب��س القدم واأغطية الراأ�س .

ق�ســم �لعالمات �لتجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  اأكتوبر 2017 العدد 12137

يعلن ق�شم العام�ت التج�رية عن  تقدم الوكيل /  الرقيم للملكية الفكرية. 
بطلب لت�شجيل العامة التج�رية :

املودعة حتت رقم:106457             بت�ريخ:2008/01/31               
ب��ش��م :الدوحة للتج�رة الع�مة

العنوان :االإم�رات العربية املتحدة،دبي ، ديرة، فريج املرر، �س.ب:)25087( ه�تف )2717235( ، ف�ك�س)2717288(.
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

اأجهزة اإنذار �شد �شرقة املركب�ت،ح�جب�ت �شم�شية لل�شي�رات،اأجرا�س الدراج�ت الهوائية،مك�بح الدراج�ت الهوائية،�شا�شل 
للدراج�ت الهوائية،هي�كل الدراج�ت الهوائية،مق�ب�س الدراج�ت الهوائية،م�شخ�ت الدراج�ت الهوائية،اإط�رات الدراج�ت 
الهوائية،مق�عد الدراج�ت الهوائية،م�ش�ند الدراج�ت الهوائية،الدراج�ت الهوائية،ح�مات حق�ئب للمركب�ت،اأغلفة خ�رجية 
لاإط�رات امل�شغوطة،اأغطية ملق�عد املركب�ت،واقي�ت وحل للدراج�ت الهوائية،موؤ�شرات االجت�ه للدراج�ت الهوائية،م�ش�ند 
اخللفية،حمرك�ت  ال��روؤي��ة  امل��رك��ب���ت،م��راي���  حق�ئب  للمركب�ت،�شبك�ت  ل��ل��م��رك��ب���ت،اأب��واق  امل��رك��ب���ت،اأغ��ط��ي��ة  ملق�عد  ال��راأ���س 
للدراج�ت الهوائية،دوا�ش�ت للدراج�ت الهوائية،م�شخ�ت هوائية)لوازم املركب�ت(،اأحزمة اأم�ن ملق�عد املركب�ت،مق�عد اأم�ن 
لاأطف�ل)يف املركب�ت(،اأغطية ملق�عد الدراج�ت،عدد اإ�شاح االإط�رات الداخلية،اأجهزة اإنذار رجوع املركب�ت للخلف،اإط�رات 
لعجات املركب�ت،اإط�رات لعجات الدراج�ت،اإ�ش�رات االجت�ه للمركب�ت،عجات توجيه املركب�ت،مق�عد للمركب�ت،اأغطية 
زج�ج  الهوائية،م�ش�ح�ت  للدراج�ت  للدراج�ت،عجات  �شمعية  ان��ذرا  للمركب�ت،اأنظمة  م�شكلة  البنزين،اأغطية  خلزان�ت 
املركب�ت،زج�ج املركب�ت، هي�كل للمركب�ت، اكي��س هوائية)اجهزة ام�ن يف ال�شي�رات(، اجهزة م�نعة للبهر للمركب�ت، اجهزة 
�شد ال�شرقة للمركب�ت، �شا�شل لل�شي�رات، �ش��شيه�ت لل�شي�رات، ا�شقف لل�شي�رات، اط�رات �شي�رات، �شي�رات، حم�ور دواليب 
املركب�ت، اثق�ل وتوازن لعجات املركب�ت، ق�شب�ن التوائية للمركب�ت، م�ش�جع نوم للمركب�ت، ق�شب�ن �شع�عية للجراج�ت 
الهوائية، بط�ن�ت مك�بح املركب�ت، قطع مك�بح املركب�ت، نع�الت مك�بح املركب�ت، واقي�ت �شدم�ت للمركب�ت، واقي�ت �شدم�ت 
للمركب�ت، ح�مات حق�ئب للمركب�ت، اغطية عجات القي�دة للمركب�ت، ابواب للمركب�ت، �شرات عجات املركب�ت، لوح�ت 

ت�شغيل املركب�ت،  الواق�عة ب�لفئة  : )12(
 4x4  Best كلمة  حتته�  ويوجد  االأح��م��ر  ب�للون  الاتينية  ب�للغة   )UNCLE( كلمة  عن  عب�رة  هي  العامة:  �شكل 

. الغ�مق  االأزرق  ب�للون  عري�س  م�شتطيل  بينهم�  ويف�شل  االأزرق  ب�للون   ))Accessories
اال�شرتاط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العام�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د ، اأو اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل 
للق�شم امل�ش�ر اإليه،وذلك خال 30 يوم�ً من هذا االإعان.

ق�ســم �لعالمات �لتجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  اأكتوبر 2017 العدد 12137

يعلن ق�شم العام�ت التج�رية عن  تقدم الوكيل /
 الرقيم للملكية الفكرية. 

بطلب لت�شجيل العامة التج�رية :

املودعة حتت رقم:96970             بت�ريخ:2007/07/01               
ب��ش��م : الل�س انرتن��شيون�ل )بي يف اي( انك.

رود ت�ون تورتوال ، برتي�س ويرجني ايلند �س.ب:116.
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

خدم�ت توفري االأطعمة وامل�شروب�ت ، وخدم�ت االإيواء املوؤقت .
الواق�عة ب�لفئة  : )28(

�شكل العامة: هي عب�رة عن كلمتي  )Bombay Chowpatty( ب�للغة الاتينية ب�للون 
االأ�شود الغ�مق ب�شكل مميز.

اال�شرتاط�ت: ال توجد.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العام�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د 

، اأو اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه،وذلك خال 30 يوم�ً من هذا االإعان.
 ق�ســم �لعالمات �لتجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  اأكتوبر 2017 العدد 12137

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العام�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل / امل�لك :

دي ال اأيه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي
XPRESSPA  : طلب لت�شجيل بي�ن�ت العامة التج�رية

املودعة ب�لرقم : 249689    بت�ريخ :  2016/03/03 
 بي�ن�ت االأولوية : 

ب�إ�شم :  اإك�شربي�ش�شب� يوروب بي.يف. 
وعنوانة : انكوم�شتب��ش�ج 1-49، 1118 اي اك�س �شيفول، هولندا    

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة : 10  جه�ز التدليك؛ جه�ز تدليك ب�الهتزاز؛ 
املواد الطبية؛ قف�زات التدليك؛ جه�ز تدليك جتميلي.

و�شف العامة : عب�رة عن XPRESSPA مكتوبة ب�حرف التينية 
اال�شرتاط�ت : 

وزارة  يف  التج�رية  العام�ت  الإدارة  مكتوب�  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 
االإقت�ش�د اأو اإر�ش�لة ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوم� من ت�ريخ اإ�شدار هذا االإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  اأكتوبر 2017 العدد 12137

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العام�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل / امل�لك :

دي ال اأيه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي
XPRESSPA  : طلب لت�شجيل بي�ن�ت العامة التج�رية

املودعة ب�لرقم : 249692بت�ريخ :  2016/03/03 
 بي�ن�ت االأولوية : 

ب�إ�شم :  اإك�شربي�ش�شب� يوروب بي.يف. 
وعنوانة : انكوم�شتب��ش�ج 1-49، 1118 اي اك�س �شيفول، هولندا       

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة : 20   الو�ش�ئد..
و�شف العامة : عب�رة عن XPRESSPA مكتوبة ب�حرف التينية 

اال�شرتاط�ت : 
وزارة  يف  التج�رية  العام�ت  الإدارة  مكتوب�  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 

االإقت�ش�د اأو اإر�ش�لة ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوم� من ت�ريخ اإ�شدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  اأكتوبر 2017 العدد 12137

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العام�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل / امل�لك :

دي ال اأيه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي
XPRESSPA  : طلب لت�شجيل بي�ن�ت العامة التج�رية

املودعة ب�لرقم : 249693    بت�ريخ :  2016/03/03 
 بي�ن�ت االأولوية : 

ب�إ�شم :  اإك�شربي�ش�شب� يوروب بي.يف. 
وعنوانة : انكوم�شتب��ش�ج 1-49، 1118 اي اك�س �شيفول، هولندا           

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة : 44 خدم�ت التدليك والعن�ية ال�شحية؛ اخلدم�ت ال�شحية 
�ش�لون�ت  الطبية؛  املعدات  ت�أجري  التدليك؛  ب�ل�شمع؛  ال�شعر  اإزال��ة  ب�الأظ�فر؛  العن�ية  ب�جلم�ل؛  والعن�ية 

التجميل، و�ش�لون�ت ت�شفيف ال�شعر.
و�شف العامة : عب�رة عن XPRESSPA مكتوبة ب�حرف التينية 

اال�شرتاط�ت : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العام�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ش�د اأو اإر�ش�لة 

ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوم� من ت�ريخ اإ�شدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  اأكتوبر 2017 العدد 12137

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العام�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل / امل�لك :

دي ال اأيه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي
XPRESSPA  : طلب لت�شجيل بي�ن�ت العامة التج�رية

املودعة ب�لرقم : 249672      بت�ريخ :  2016/03/03 
 بي�ن�ت االأولوية : 

ب�إ�شم :  اإك�شربي�ش�شب� يوروب بي.يف. 
وعنوانة : انكوم�شتب��ش�ج 1-49، 1118 اي اك�س �شيفول، هولندا   

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة : 3    ال�ش�بون؛ العطور، الزيوت العطرية، م�شتح�شرات 
التجميل، م�شتح�شرات ال�شعر، �شبغ�ت ال�شعر / امللون�ت؛ امل�شتح�شرات لتمويج ال�شعر؛ رذاذ ال�شعر؛ با�شم 
ال�شعر؛ امل�شتح�شرات لتملي�س ال�شعر؛ مع�جن اال�شن�ن؛ احلنة؛ اأقنعة اجلم�ل؛ مدلك اجليل الأغرا�س غري 

طبية؛ مرطب�ت بعد احلاقة؛ املرطب�ت الأغرا�س جتميلية؛ الكرمي�ت التجميلية.
و�شف العامة : عب�رة عن XPRESSPA مكتوبة ب�حرف التينية 

اال�شرتاط�ت : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العام�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ش�د اأو اإر�ش�لة 

ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوم� من ت�ريخ اإ�شدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  اأكتوبر 2017 العدد 12137

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  3  اأكتوبر 2017 العدد 12137 العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/دار العم�رة والتخطيط ذ.م.م

CN  قد تقدموا الين� بطلب  رخ�شة رقم:1061111 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/�شلط�ن علي هال عبيد اخل�طري من �شريك اىل م�لك

تعديل ن�شب ال�شرك�ء/ �شلط�ن علي هال عبيد اخل�طري من 51% اىل %100
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/حذف كم�ل ن�يف عبيد

تعديل لوحة االإعان/اجم�يل من م�ش�حة 0.20*0.50 اىل 1*1
تعديل �شكل ق�نوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 تعديل ا�شم جت�ري من/دار العم�رة والتخطيط ذ.م.م
HOME OF ARCHITECTUER & PLANING LLC

اىل/دار العم�رة والتخطيط - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
HOME OF ARCHITECTURE & PLANING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عنوان/ من ابوظبي جزيرة ابوظبي �ش�رع النجدة ق C4 �شرق 11 ط G مكتب 107 امل�لك/
 C11a شليويح �شعود حممد عرار الظ�هري/واخرون اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شرق 4-1 - ق�

ط 13 مكتب 1326 82695 82695 خلف احمد خلف
تعديل ن�ش�ط/حذف ا�شت�ش�رات هند�شية يف الت�شميم الداخلي )7110201(

تعديل ن�ش�ط/حذف ا�شت�ش�رات هند�شية يف جتميل وتن�شيق املواقع )7110507(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�ش�دية خال 
اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعان واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2697   تنفيذ جتاري  
ذ م م جمهول  ���س   - ال��ري���م��ي للزج�ج واالل��وم��ن��ي��وم  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
الزامل  ع��ب��داهلل  �شليم�ن  التنفيذ/موؤ�ش�شة  ط�لب  ان  مب���  االق���م��ة  حم��ل 
عليك  اأق���م  قد   - البحر  حممد  ح�شن  حممد  يو�شف   / وميثله  التج�رية 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
ف�ن  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )514104.20(
املحكمة �شتب��شر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار 

املذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1358   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- م�نفرد جوليو�س جوتر �شونك  جمهول حمل االق�مة 
مب� ان ط�لب التنفيذ/مكتب عبداحلكيم بن حرز للمح�م�ة واال�شت�ش�رات 
الق�نونية - وميثله / وميثله / عبداحلكيم حبيب من�شور بن حرز - قد 
اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  به وق��دره )44951( درهم اىل ط�لب 
ف�ن املحكمة �شتب��شر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام 

ب�لقرار املذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1237   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- حمد ح�شن مو�شى م�شلوه البلو�شي  جمهول حمل 
ح�شني  ب��ن  خليفة  عبدالعزيز  �شعود  التنفيذ/  ط�لب  ان  مب���  االق���م��ة 
اأق�م عليك الدعوى  وميثله / يو�شف حممد ح�شن حممد البحر - قد 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )195315( 
درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خال 

15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1820  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ط�رق حممد حمد عبيد ال�ش�م�شي 2- جمموعة ال�ش�م�شي 
للمح�م�ة  ال�شبيعي  املدعي/اأمل  ان  مب�  االق�مة  حمل  جمهول  دبي(  )فرع  ذ.م.م 
واال�شت�ش�رات الق�نونية وميثله ق�نون� املح�مية/امل عمري علي البكري ال�شبيعي 
ب�لزام  املط�لبة  ومو�شوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد  ال�شبيعي  وميثله:امل عمري 
املدعي عليهم� مببلغ وقدره )235.000( درهم والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة 
والف�ئدة 9% م��ن:2016/10/1 وحتى ال�شداد الت�م. وحددت له� جل�شة يوم االحد 
Ch 2.D.17 لذا ف�أنت مكلف  املوافق 2017/10/8  ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة 
ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأي�م على االأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
   اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 

يف ال�ستئناف  03/00964/2017 / جتاري  
اىل امل�شت�نف �شده : فزاع بت�س كلوب ،  و�شركة مريا�س الق�ب�شة 

مب� اأن امل�شت�نف  : ويت�س ب�ر - �س ذ م م 
 قد اأق�م �شدكم اال�شئن�ف  03/00964/2017/ جت�ري  ام�م املركز بطلب ب�لت�يل :
الغ�ء احلكم   ، اال�شتئن�ف �شكا  امل�شت�نف والق�ش�ء جمددا - قبول  الغ�ء احلكم 

امل�شت�أنف والق�ش�ء جمددا للم�شت�أنفة بطلب�ته� الواردة يف الئحة دعواه�. 
مط�لبة م�لية  - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�ش�ريف الدعوى.  

وقررت اللجنة الق�ش�ئية اعانكم ب�لن�شر للح�شور بجل�شة يوم االأربع�ء  املوافق 
اال�شتئن�فية  )اللجنة  الق�ش�ئية  اللجنة  ام�م  م�ش�ء   2.00 ال�ش�عة   2017/10/11
االإيج�رية  املن�زع�ت  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  اال�شتئن�فية  ب�لدائرة  االأوىل( 
ت�ريخ  اي����م م��ن  ث��اث��ة  امل�����ش���ف��ة اىل  م���دة  اأم���ر بتق�شري  ، وق���د  ال��دع��وى  لنظر 
الن�شر. ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نون� وتقدمي م� لديكم من دف�ع 

وم�شتندات.  يتم ا�شدار هذه الوثيقة الكرتوني� وال تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

  اإخطار  بالئحة التنفيذ رقم 04/03036/2017 / �سكني     
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02574/2017  �سكني  

اىل املنفذ �شده / دور�شيك خلدم�ت احلرا�شة - �س ذ م م  وعنوانه : اإم�رة دبي - الو�شل - 
ملك عبيد �ش�مل عبيد ال�ش�م�شي - على االر�س رقم )343-393( 

مب� اأن الط�لب التنفيذ / م�شنع نرتاج للمواد الغذائية - �س ذ م م ، وعنوانه / دبي - �شوق 
ار�س  لطيفة  ال�شيخة  بن�ية   - الرا�س  م��رتو  ب�لقرب من حمطة   - ن�يف  �ش�رع   - املر�شد 

رقم 128356 
، فقد  ايج�رات  �شكني  رقم 02/02574/2017  الدعوى  ال�ش�در يف  قد حت�شل على احلكم 

تقدم ط�لب التنفيذ بهذه الائحة لتنفيذ م� ورد يف منطوق احلكم  
ومن ثم فقد تقدم ط�لب التنفيذ بطلب يلتم�س فيه : 

1- مط�لبة م�لية - م� ي�شتجد من قيمة ايج�رية حتى االخاء الفعلي
2- اإخاء عق�ر - اإخاء لعدم �شداد االأجرة 

3- مط�لبة م�لية - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�ش�ريف الدعوى. 
وفق� للحكم والائحة التنفيذية املرفقة بهذا االإخط�ر. 

لذلك ، ف�نكم مكفون بتنفيذ منطوق احلكم من ت�ريخ ت�شلمكم هذا االخط�ر ، ويف ح�ل 
امتن�عكم عن التنفيذ خال 15 يوم من ت�ريخ ا�شتامكم لهذا االعان �شوف يتم اتخ�ذ 

االجراءات الق�نونية املن��شبة بحقكم وفق� لطلب�ت ط�لب التنفيذ.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل
بعد االإع�سار ماريا .. ترامب يواجه اتهامات باال�ستخفاف مبعاناة �سكان بورتوريكو

•• �شان خوان-اأ ف ب:

اتهم �شك�ن يف بورتوريكو ونواب اأمريكيون الرئي�س دون�لد ترامب ب�نه يقلل 
من حجم االزمة و مع�ن�ة ال�شك�ن عرب رف�شه االقرار بوجود ثغرات يف اي�ش�ل 

امل�ش�عدات اىل اجلزيرة املنكوبة بعد مرور االع�ش�ر م�ري� املدمر.
وق�لت اآيدا روزايرو )57 ع�م�( عند خروجه� من القدا�س يف ك�تدرائية �ش�ن 
خوان االحد ترامب يعي�س يف ع�مل خ��س )...( عليه ان ي�أتي ويرى بنف�شه م� 
يح�شل هن� . من املتوقع ان يقوم ترامب اليوم الثاث�ء بزي�رة اىل بورتوريكو 
مع زوجته مياني� ترامب. وه�جم الرئي�س االمريكي ال�شبت �شيل االنتق�دات 
حول ادارته لازمة، ق�ئا ان بع�س امل�شوؤولني يف بورتوريكو يريدون ان نقوم 
ب�إه�نة  ا�شعر  تبكي  وه��ي  لوبز  هيلدا  امل�شنة  وعلقت   . عنهم  ب��دال  العمل  بكل 
كبرية لروؤية رئي�س الوالي�ت املتحدة يتكلم على هذا النحو. ال اعلم اذا ك�ن 

مدرك� حلجم مع�ن�ة ال�شك�ن . وبعد ع�شرة اأي�م على مرور االع�ش�ر م�ري� على 
هذه اجلزيرة االمريكية ال يزال ق�شم كبري من ال�شك�ن يع�نون من انقط�ع 
وي�ش�ف  االنرتنت.  او  اله�تف  �شبكة  �شواء عرب  واالت�ش�الت  واملي�ه  الكهرب�ء 
اىل احلرارة اخل�نقة، النق�س يف املواد اال�ش��شية واملخ�وف من عملي�ت النهب. 
مثلج�ت  ل�شراء  طويلة  طوابري  يف  واقفني  النه�ر  �ش�ع�ت  ال�شك�ن  ومي�شي 
وحم��روق���ت وم��� ي���زال متوفرا م��ن امل����ء وال��ط��ع���م. رغ��م ذل���ك، اأ���ش���د ترامب 
االحد على تويرت ب�لعمل الرائع الذي اجنزته ادارته يف و�شع �شبه م�شتحيل ، 
منددا ب�النتق�دات التي ق�ل انه� اخب�ر ك�ذبة �ش�درة عن ن�كري جميل لديهم 
التي  كروز  يولني  ك�رمني  بورتوريكو  بلدية  رئي�شة  وردت   . �شي��شية  م�ش�لح 
اتهمه� ترامب ال�شبت ب�دارة �شيئة ، ب�ن الرئي�س يبحث عن ذريعة على م� يبدو 
لامور التي تتعرث . كم� اث�رت تعليق�ت ترامب ردود فعل قوية يف وا�شنطن 
وحتى يف او�ش�ط حزبه اجلمهوري. و�شرح ح�كم اوه�يو جون ك��شيك املن�ف�س 

 2016 يف  اجلمهوري  للحزب  التمهيدية  االنتخ�ب�ت  يف  ل��رتام��ب  ال�ش�بق 
عندم� يكون الن��س غ�رقني يف الك�رثة ال تبداأ ب�نتق�دهم )...( عليك الرتفع 
االنتخ�ب�ت  يف  ال�ش�بق  املر�شح  �ش�ندرز  بريين  ال�شن�تور  ام�   . ال�شخ�ف�ت  عن 
انه ال يجد و�شف�  ان  ان  التمهيدية للحزب الدميوقراطي فق�ل ل�شبكة �شي 
لرئي�س يتحدث من ملعب الغولف بينم� مي�ر�س هذه الري��شة مع ا�شدق�ئه 
ت�أمني  حت���ول  التي  خ��وان  �ش�ن  بلدية  رئي�شة  ليه�جم  املايني  ا�شح�ب  من 
الكهرب�ء والطع�م وامل�ء والغ�ز اىل اجلزيرة . وت�بع �ش�ندرز ال اأدري يف اأي ع�مل 
يعي�س ترامب . واأم�شى ترامب �شب�ح االحد يف منتجعه لري��شة الغولف يف 
بدمين�شرت بنيوجري�شي ب�لقرب من نيويورك، قبل ان ينتقل اىل منتجع ث�ن 
حيث �شلم ك�أ�س دورة الروؤ�ش�ء واهداه ل�شح�ي� االع��شري االخرية يف الوالي�ت 
للتحدث عرب  امل�شوؤولني  االحد عددا من  االمريكية  االدارة  ار�شلت  املتحدة. 
�شبك�ت التلفزيون االمريكية والت�شديد ب�ن امل�ش�عدات تتم ب�شكل جيد. وق�ل 

االدارة  ان  نيوز  فوك�س  على  االبي�س  للبيت  االقت�ش�دي  امل�شت�ش�ر  كون  غ�ري 
نحن  م�شيف�   ، الن��س  اىل  واخل��دم���ت  امل�ش�عدات  لت�أمني  ه�ئل  بعمل  تقوم 
نعمل ب�أق�شى �شرعة . يف املق�بل، ابدى مدير وك�لة االغ�ثة الفدرالية بروك 
لونغ حذرا اأكرب وق�ل ل�شبكة ايه بي �شي انه ال يزال هن�ك الكثري للقي�م به 
. وا�ش�ف نحقق جن�ح� يف بع�س املج�الت بينم� نواجه اخف�ق�ت يف جم�الت 
اخرى لكنن� نحقق تقدم� . وتتعر�س وك�لة االغ�ثة الفدرالية ل�شغوط كبرية 
نتيجة االع��شري املتت�لية التي �شربت الوالي�ت املتحدة يف تك�ش��س وفلوريدا 
نحو  ان  على  ب��روك  و���ش��دد  امل��شية.  اال�ش�بيع  يف  بورتوريكو  اىل  ب�الإ�ش�فة 
3200 طريق او ج�شر تعر�شت الأ�شرار يف بورتوريكو مم� يزيد من تعقيد 
مهمة امل�شعفني. وار�شلت وزارة الدف�ع م�شت�شفى ع�ئم� من املفرت�س ان ي�شل 
االربع�ء اىل �ش�ن خوان. وعند �شوؤال كروز حول لق�ء حمتمل مع ترامب علقت 

على �شبكة ايه بي �شي ق�ئلة اذا طلب لق�ئي ب�لطبع �ش�أقوم بذلك .

� ورئي�س  اال�شتفت�ء ك�ن جبنّ “هذا 
احل��ك��وم��ة م���ري���ن��و راخ���وي القى 
التي  املب�راة  فيه”...” ان  بنف�شه 
اأ�شر كل طرف على ك�شبه� انتهت 

بهزمية للجميع”...
“ُيظهر املث�ل االإ�شب�ين اأن الرغبة 
يف قمع االنف�ش�ليني �شعبة جدا، 
فخطر اإحل�ق االأذى بهم �شيجعل 
يدعمهم  وب�لت�يل  �شح�ي�  منهم 

زهم”. ويعزنّ
هذه من�ذج من من�خ�ت ال�شح�فة 
االأوروبية اأم�س االثنني يف تن�وله� 
ال���ش��ت��ف��ت���ء االح������د ال������ذي جرى 
العنف  وك����ن���ت ���ش��ور  ك���ت���ل��ون��ي��� 

�شمته الب�رزة.

�سوؤ�ل بال جو�ب
فم�ذا �شيحدث يف اأعق�ب ا�شتفت�ء 
االأح���������د امل���������ش����ط����رب؟ ه������ذا هو 
ال�شوؤال الذي ال اأحد يعرف كيف 
ك�ت�لوني�  يف  ���ش��واء  عليه،  يجيب 
اإ�شب�ني�، يف وقت تبدو  اأو يف بقية 
وبر�شلونة  مدريد  بني  العاق�ت 

و�شلت اإىل نقطة الاعودة.
االإقليمي  ال���رئ���ي�������س  ي���ق���دم  مل 
بل  اج���ب��ة.  بويغدميون  ك�رلي�س 
ع��ل��ى ال��ع��ك�����س م���ن ذل�����ك، زرع يف 
التب��ش� وغمو�ش�  االأي���م االأخ��رية 
حم�شوب� ب�ش�أن نواي�ه. فقد و�شع 
ع��ل��ى ال���ط����ول���ة ف��ر���ش��ي��ة اإع����ان 

ان م����ري����ن���و راخ�����وي ا���ش��ح��ى يف 
�شي��شي  و�شعف  وه��ن  ح�ل������������ة 
اأقلية  مي���ث���ل  ان�����ه  ومب������  ك����ب����ري. 
يف احل���ك���م ف���ن��������������������������ه ���ش��ي��ح��ت���ج - 
امليزانية  ع��ل��ى  ل��ل��م�����ش���دق��������������������������������ة 
القوميني  دع���م  اىل   - ال�����ش��ن��وي��ة 
متوقعوا  ه���وؤالء  ان  اال  الب��شك، 
ل�����ش���ل�����������������������������ح اال���ش��������������������ت��ف��ت���ء يف 

ك�ت�لوني�.
قد يتب�هى م�ري�نو راخوي ب�شبه 
الثمن  ولكن  اال�شتفت�ء،  اجه��س 
�شيكون  �شيدفعه  ال��ذي  ال�شي��شي 

ثقيا جدا.

اال����ش���ت���ق���ال م���ن ج����ن���ب واح����د، 
اأن��ه �شيعود  الوقت  معلن� يف نف�س 

اإىل برمل�ن بر�شلونة. 

نتائج منتظرة
ومل ت��ك��ن ن��ت���ئ��ج اق�����رتاع االأح����د 
حيث  م��ف���ج��ئ��ة،  ب����مل����ئ���ة(   99(
اأن االن��ف�����ش���ل��ي��ني ف��ق��ط ه��م من 

�شوتوا.
التدقيق  اأي�ش�  البع�س  ويقرتح   
يف ال��ن�����ش��ب��ة ال��ت��ي مي��ث��ل��ون��ه��� من 
جمموع الن�خبني )42 ف��شل 3 
ح�شب املنظمني(، من اأجل اإثب�ت 
م�����ش��داق��ي��ة اال���ش��ت��ف��ت���ء، يف حني 
االنف�ش�لية  اجل��م���ع���ت  ت�شغط 
ال���ي�������ش����ري���ة م��ط���ل��ب��ة ب�����الإع����ان 
الك�ت�لونية.  للجمهورية  الفوري 
ك�ت�لونية  منظمة   44 دع��ت  كم� 
م���ن ب��ي��ن��ه��� اب�����رز ال���ن���ق����ب����ت اىل 

اإ������ش�����اح ال���د����ش���ت���ور ن���ح���و دول����ة 
فدرالية اين تتمتع فيه� ك�ت�لوني� 

بحكم ذاتي اأو�شع.
 ه���ذا االق������رتاح، ال����ذي ت��ق��دم به 
اال���ش��رتاك��ي��ون، ُرف�����س دائ��م��� من 
ويبقى  راخ�������وي.  م����ري����ن���و  ق��ب��ل 
ب�إمك�نه  ي���زال  ال  اإذا  م���  م��ع��رف��ة 

ل من احلوار. التن�شنّ
ويف انتظ�ر تطور االح��داث، يرى 
النتخ�ب�ت  ال��دع��وة  ان  م��راق��ب��ون 
ك�ت�لوني�  يف  م���ب���ك���رة  ب���رمل����ن���ي���ة 
انت�ش�ر  ع���ن  ب���ل��ت���أك��ي��د  �شت�شفر 

�ش�حق لانف�ش�ليني.

التع�طي  برف�شه  الدميقراطية، 
بجدية مع امللف الك�ت�لوين.

احل�����زب  ب���ح�������ش���ب  خ������ط�������أه،  ان   
اال�شرتاكي العم�يل اال�شب�ين، انه 
االنف�ش�يل  ال��ت��ح��دي  م��ع  تع�مل 
ع��ل��ى ان���ه جم���رد م�����ش���أل��ة اإداري�����ة، 
اال�شتفت�ء  اأن  ت��ك��رار  على  م�شرا 
ال ميكن اأن يتم الأنه غري ق�نوين، 
دون تقدمي حل �شي��شي لل�شراع.

“لقد مت النظر اإىل هذا التق�ع�س 
ان��ه الم��ب���الة مهينة ملط�لب  على 
العلوم  اأ���ش��ت���ذ  ي��وؤك��د  بر�شلونة”، 
برتومي�س،  اأوري������ول  ال�شي��شية 

ا�شراب ع�م اليوم الثاث�ء.
قرار  ات��خ���ذ  قبل  ال��وق��ت  ولك�شب 
بقفزة  �شتقوم  ك�نت  اإذا  م�  ب�ش�أن 
ال��ف��راغ، ميكن حلكومة  كبرية يف 
والدعوة  احلذر  اختي�ر  بر�شلونة 
احلكومة  الإجب�ر  دولية  لو�ش�طة 

اال�شب�نية على الدخول يف حوار.

على �سفيح �ساخن
املع�ر�شة  ه���ج��م��ت  م����دري����د،  يف 
راخوي،  م�ري�نو  رئي�س احلكومة 
ال�شي��شية  االأزمة  ب�إث�رة  واتهمته 
االأك��������رب يف ال����ب����اد م���ن���ذ ع����ودة 

ي��غ��وي اخل�شم  اع��ت��م���د خ���ط����ب، 
ولي�شت اإر�ش�ل االآالف من احلر�س 
املدين ورج�ل ال�شرطة من ثكن�ت 

جميع اأنح�ء اإ�شب�ني�”...
ال�شي��شة  ا���ش��ت���ذ  ����ش���دد  ح���ني  يف 
“راخوي  ان  رام��ون��ي��دا  ج��وزي��ب 
خ����دع وخ����ذل ن��ف�����ش��ه م��ن��ذ بداية 
كل  يف  الكربى”.  االزم������ة  ه����ذه 
كم�  ك�ت�لوني�  ع��ن  يتحدث  م��رة 
اجنبية.  منطقة  عن  يتحدث  لو 
عليه  االنف�ش�ليون  رد  وب�لت�يل، 

من ذاك املنطلق”. 
ق��د يتطلب اخل����روج م��ن االأزم���ة 

برب�شلونة.  امل�شتقلة  اجل�معة  يف 
ك����ن بحق  “ان راخ����وى  وا����ش����ف 
اآلة ل�شنع االنف�ش�ليني”، م�شريا 
م����روا من  االن��ف�����ش���ل��ي��ني  ان  اىل 
ن�ئب� ع�م 2012 يف الربمل�ن   12
االإقليمي، اىل 72 اليوم م�شكلني 

االغلبية.
الك�تب  غ��شب�  جهته  م��ن  واأك���د 
اإنريك  ف���ن��غ��واردي���  �شحيفة  يف 
جولي�ن�، انه “مل يكن على ل�ش�ن 
الق�نون  كلمتني،  ���ش��وى  راخ����وي 
لي�شت  ه����ذه  ول���ك���ن  وال���د����ش���ت���ور، 
هي  ال�شي��شة  �شي��شية..  مم�ر�شة 

لتز�ل �لأزمة تبحث عن جو�ب:

ماريانو ي�سقط يف �سندوق االقرتاع الكاتالوين...!
�حلزب �ل�سرت�كي: ر�خوي تعامل مع �لتحدي �لنف�سايل على �نه جمرد م�ساألة �إد�رية دون تقدمي حل �سيا�سي لل�سر�ع

جرى اال�شتفت�ء وتبقى اال�شئلة معلقة

هل يعلن زعيم املع�ر�شة اال�شتقال من ج�نب واحد م�ري�نو راخوي انهزم �شي��شي�

عنف ال�شرطة ك�ن �شيد املوقف

اأحلم اال�ستقلل حني تنتقل اىل ال�سوارع ميكن 
اأن تتحول اإىل حرب اأهلية كما حدث يف املا�سي

قد يتطلب �خلروج من �لأزمة 
�إ�سالح �لد�ستور نحو دولة فدر�لية

هل و�سلت �لعالقات بني مدريد 
وبر�سلونة �إىل نقطة �لالعودة...؟

حتليل �خباري
��ــســتــفــتــاء  “بنّي   
�لد�مي،  كاتالونيا 
على  �لـــعـــنـــف  �أن 
مــرمــى حــجــر، و�ن 
�ل�ستقالل  �أحـــالم 
ـــني تــنــتــقــل �ىل  ح
�أن  ميكن  �لــ�ــســو�رع 
حرب  �إىل  تتحول 
�أهلية كما حدث يف 

�ملا�سي”... 

•• الفجر - خرية ال�شيباين

قبل القفز يف الفراغ، ميكن حلكومة بر�سلونة اختيار احلذر والدعوة لو�ساطة دولية راخوى كان بحق اآلة ل�سنع االنف�ساليني وجعل منهم اغلبية يف الربملان االإقليمي 

االحتلل االإ�سرائيلي يفر�س طوقا 
ع�سكريا على ال�سفة ملدة  11 يوما

•• رام اهلل-وام:

قررت �شلط�ت االحتال االإ�شرائيلي فر�س طوق ع�شكري ت�م على ال�شفة 
الغربية املحتلة ملدة  11  يوم� خال عيد العر�س العربي كجزء من �شي��شة 
العق�ب اجلم�عي التي ينتهجه� االحتال وكرد على عملية م�شتوطنة ه�ر 
اأدار التي اأدت اإىل مقتل ثاثة م�شتوطنني وا�شت�شه�د منفذ العملية. واتخذ 
بعد �شغط من غلع�د  القرار  االإ�شرائيلي  احل��رب  وزي��ر  اأفيغدور ليربم�ن 
االإ�شرائيلية رغم اعرتا�س اجلي�س  وال�شرطة  الداخلي  االأمن  وزير  اإردان 
على هذه اخلطوة واعتربه� ليربم�ن ردا على عملية ه�ر اأدار . و�شتفر�س 
قوات االحتال الطوق الع�شكري على ال�شفة الغربية بعد منت�شف ليل غد 
الثاث�ء وملدة  11  يوم� ومينع خاله� العم�ل الفل�شطينيون من الدخول 

واخلروج اإىل اأم�كن عملهم داخل االأرا�شي االإ�شرائيلية.

�شديدة  انتق�دات  واجهت  التي  ت�شي  �شو  وك�نت   . ال��ع��ودة  عملية  لتن�شيق 
اأكدت يف  ا�شتهدفت الروهينغ�،  لعدم حتركه� �شد احلملة الع�شكرية التي 
خط�ب ال�شهر امل��شي اأن بورم� �شت�شتعيد الاجئني الذين مت التحقق من 
ع�م  البلدان  و�شعه�  مع�يري  على  بن�ء  �شيتم  ذلك  اأن  واأ�ش�فت  هوي�تهم. 
1993، عندم� متت اإع�دة ع�شرات االآالف من الروهينغ�. ومل يعط الوزير 

البنغاد�شي اإط�را زمني� لعودة الاجئني.
واأو�شح اأنه �شيتم التحقق من هوي�تهم عرب جمموعة عمل م�شرتكة، لن 

تتدخل فيه� االأمم املتحدة.
الباد  اإىل  و�شل  ال��ذي  ت�شي،  �شو  ف��وري من ممثل  تعليق  اأي  ي�شدر  ومل 

�شب�ح االثنني ويتوقع اأن يغ�در يف وقت الحق من اليوم ذاته.
اأن العديد من  اأقلية الروهينغ� على اجلن�شية البورمية رغم  ومل حت�شل 
اأفراده� ع��شوا يف الباد على مدى اأجي�ل. وي�شر اجلي�س على اأنهم عربوا 

احلدود من بنغاد�س.

•• دكا-اأ ف ب:

الذين فروا  الروهينغ�  االآالف من  لعودة مئ�ت  ن�يبيداو مبقرتح  تقدمت 
وزي��ر اخل�رجية  اأعلن  م�  االأخ��رية، بح�شب  االأ�ش�بيع  بنغاد�س خال  من 
للحكومة  رف��ي��ع  ممثل  م��ع  االث��ن��ني  اأج��راه���  حم���دث���ت  بعد  البنغاد�شي 

البورمية.
واأكد الوزير حممود علي اأن ممثل الزعيمة البورمية املدنية اونغ �ش�ن �شو 
ت�شي، وافق على ت�شكيل جمموعة عمل لتن�شيق عودة الاجئني، دون اعط�ء 

مزيد من التف��شيل.
�شوي  تينت  كي�و  البورمية  احلكومة  ممثل  لق�ئه  بعد  لل�شح�فيني  وق���ل 
يف دك� اإن املح�دث�ت جرت يف اأجواء ودية وقدمت بورم� اقرتاح� ال�شتع�دة 

الاجئني الروهينغ� .
م�شرتكة  عمل  جمموعة  الإق�مة  اق��رتاح  على  اتفق�  الطرفني  اأن  واأ�ش�ف 

م�سر تدين حادث الطعن يف 
مدينة مار�سيليا الفرن�سية

•• القاهرة-وام:

اأدانت م�شر ح�دث الطعن االإره�بي الذي وقع اأم�س االول يف حمطة القط�ر 
الرئي�شية يف مدينة م�ر�شيلي� جنوب فرن�ش� واأ�شفر عن مقتل �شيدتني.

 - امل��شية  قبل  الليلة  اخل�رجية  وزارة  اأ�شدرته  بي�ن  يف  م�شر-  واأع��رب��ت 
الك�مل مع  .. موؤكدة ت�ش�منه�  عن خ�ل�س تع�زيه� الأ�شر �شح�ي� احل�دث 
فرن�ش� حكومة و�شعب� يف مواجهة االإره�ب.  وجدد البي�ن الت�أكيد على اإدانة 
ا�شتقرار  وتزعزع  االآمنني  ت��روع  التي  واالإره����ب  العنف  اأ�شك�ل  لكل  م�شر 
هذه  مواجهة  يف  بحزم  ال��وق��وف  اإىل  ال��دويل  املجتمع  داعي�   .. املجتمع�ت 
الظ�هرة البغي�شة عرب تبني منهج �ش�مل يف حم�ربة اجلم�ع�ت االإره�بية 
واملمولني  املحر�شني  ومع�قبة  وحده  االأمني  التع�مل  على  االقت�ش�ر  دون 

والداعمني به ب�لفكر وامل�ل وال�شاح على ال�شواء.

بورما وبنجلد�س ي�سكلن جمموعة عمل لتن�سيق عودة الروهينغا 
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 155
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�شيد/ عبدالق�در علي حممد - ب�ك�شت�ين اجلن�شية ، 
تن�زل عن ك�مل ح�شته الب�لغة 100% اىل ال�شيد/ عبدالرحمن احمد حممد املا 
- اإم�راتي اجلن�شية يف )مغ�شلة دبلوم�ت( املرخ�شه برقم )212627( ال�ش�درة من 
الق�نوين من )وكيل  ال�شكل  ب�ل�ش�رقة كم� مت تغيري  التنمية االقت�ش�دية  دائرة 

خدم�ت( اىل )موؤ�ش�شة فردية( 
امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�شنة   وعمابن�س 
2013 يف �ش�ن الك�تب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعان للعلم وانه �شوف يتم 
ا�شبوعني من ت�ريخ هذا االعان فمن  اليه بعد  امل�ش�ر  الت�شديق  على االجراء 

لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتب�ع ال�شبل الق�نوين حي�ل ذلك. 
مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�شديق�ت- خورفك�ن  : ال�شيد/ 
ابت�ش�م ح�شن حممد عبداهلل اال�شت�د احلم�دي اجلن�شية : االإم�رات ، وطلب� الت�شديق 
على حمرر يت�شمن )تن�زل(  يف اال�شم التج�ري العب�ية االنيقة للخي�طة والتطريز 
 748135 رقم  جت�رية  رخ�شة  ال�ش�رقة  يف   االقت�ش�دية  التنمية  دائ��رة  من  وال�ش�درة 
ال�ش�در بت�ريخ 2016/11/3 دائرة التنمية االقت�ش�دية بخورفك�ن. اىل ال�شيد/ حن�ن 
ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن   - بنغادي�س    : اجلن�شية   ، ب���ب���ري  حبيب  حممد  ب�ب�ي 
يف  ال�ش�أن  ذوي  توقيع�ت  على  ب�لت�شديق  �شيقوم  خورفك�ن  مدينة  يف  العدل  الك�تب 

املحرر املذكور بعد انق�ش�ء ا�شبوعني من ت�ريخ ن�شر هذا االعان
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�شديق�ت- خورفك�ن  : ال�شيد/ 
�شيخه حمعه علي �ش�يب ، اجلن�شية : االإم�رات ، وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
 ، ال�شي�رات  لتلميع  الرهيب  التج�ري  اال�شم  يف   %100 الب�لغة  ح�شته  يف  )ت��ن���زل( 
يف  االقت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�س   ، ال�شي�رات  تلميع  الرخ�شة  ن�ش�ط 
خورفك�ن رخ�شة مهنية رقم 561999 ال�ش�در بت�ريخ 2008/4/24 يف دائرة التنمية 
االقت�ش�دية بخورفك�ن.  اىل ال�شيدة /ف�طمه حممد علي مراد الدرمكي - اجلن�شية 
: االإم���رات - ليكن معلوم� للجميع ب�ن الك�تب العدل يف مدينة خورفك�ن �شيقوم 
ا�شبوعني من  انق�ش�ء  بعد  املذكور  املحرر  ال�ش�أن يف  توقيع�ت ذوي  ب�لت�شديق على 

ت�ريخ ن�شر هذا االعان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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  اإعالن �سطب قيد

دبي  ف��رع  ليمتد  �شريف�شز  فيلد  تيكنيكل  �شركة  ال�����ش���دة/  ب����أن  االقت�ش�د  وزارة  تعلن 
)اجلن�شية : جزر فريجن )الربيط�نية((  قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة 
يف ام�رة دبي )العنوان : تيكوم - مكتب رقم 11008 ملك ارنكو ت�ور - �س ب 114251(  

واملقيدة حتت رقم )4601( يف �شجل ال�شرك�ت االأجنبية ب�لوزارة.
التج�رية  ال�شرك�ت  �ش�أن  يف   2015 ل�شنة   )2( رق��م  االحت����دي  الق�نون  الأح��ك���م  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتم�د  �ش�ن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعدياته 

الرتخي�س لفروع ومك�تب املن�ش�آت املوؤ�ش�شة ب�خل�رج واملن�طق احلرة ب�لدولة.
يرجى من ال�ش�دة اأ�شح�ب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا ب�عرتا�شهم اىل الوزارة يف 

ميع�د ال يتج�وز �شهر من ت�ريخ الن�شر على العنوان الت�يل:
وز�رة �لقت�ساد

 �د�رة �لت�سجيل �لتجاري
 �س.ب )3625( دبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 اعـــــــالن 

 املرجع :2017/790 ك.ع.ت
تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�شديق�ت- عجم�ن  ال�شيد/ 
الت�شديق  طلب    - االإم�����رات   : اجلن�شية   - الزع�بي  عبيد  حممد  عبيد  في�شل 
اال�شم�ك(  لتج�رة  )الزريدي  ب��شم  التج�ري  املحل  تن�زل   : يت�شمن  علي حمرر 
  48402  : امللف  رق��م  حتت  عجم�ن  يف  االقت�ش�دية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�شة 
�شلط�ن عبيد حممد  ال�شيد/  وامل�شجل لدى غرفة جت�رة و�شن�عة عجم�ن  اىل 
عبيد الزع�بي - اجلن�شية : االإم�رات - ليكن معلوم� ب�ن الك�تب العدل بعجم�ن 
انق�ش�ء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�ش�أن  ذوي  التوقيع�ت  على  ب�لت�شديق  �شيقوم 

ا�شبوعني من ت�ريخ ن�شر هذا االعان
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 اعـــــــالن       

 املرجع :2017/792 ك.ع.ت
تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�شديق�ت- عجم�ن  ال�شيد/ 
في�شل عبيد حممد عبيد الزع�بي - اجلن�شية : االإم�رات -  طلب الت�شديق علي 
حمرر يت�شمن : تن�زل املحل التج�ري ب��شم )ور�شة الزهراء للحدادة( واملرخ�شة 
من دائرة التنمية االقت�ش�دية يف عجم�ن حتت رقم امللف 52826  وامل�شجل لدى 
غرفة جت�رة و�شن�عة عجم�ن  اىل ال�شيد/ �شلط�ن عبيد حممد عبيد الزع�بي - 
اجلن�شية : االإم�رات - ليكن معلوم� ب�ن الك�تب العدل بعجم�ن �شيقوم ب�لت�شديق 
ت�ريخ  من  ا�شبوعني  انق�ش�ء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ش�أن  ذوي  التوقيع�ت  على 

ن�شر هذا االعان
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
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 اعـــــــالن 

املرجع :2017/791 ك.ع.ت
تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�شديق�ت- عجم�ن  ال�شيد/ 
الت�شديق  طلب    - االإم�����رات   : اجلن�شية   - الزع�بي  عبيد  حممد  عبيد  في�شل 
علي حمرر يت�شمن : تن�زل املحل التج�ري ب��شم )فور �شرتوك ال�شاح املك�ئن 
االقت�ش�دية يف عجم�ن  التنمية  دائ��رة  واملرخ�شة من  ال�شفن(  و�شي�نة  اخلفيفة 
حتت رقم امللف : 54267  وامل�شجل لدى غرفة جت�رة و�شن�عة عجم�ن  اىل ال�شيد/ 
ب�ن  - ليكن معلوم�  االإم���رات   : الزع�بي - اجلن�شية  �شلط�ن عبيد حممد عبيد 
املحرر  ال�ش�أن يف  التوقيع�ت ذوي  ب�لت�شديق على  �شيقوم  العدل بعجم�ن  الك�تب 

املذكور بعد انق�ش�ء ا�شبوعني من ت�ريخ ن�شر هذا االعان
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
حمكمة  اىل  بطلب   - رحيموف�  نزار  جولنورا  املواطنة/  تقدمت 
اأبوظبي االبتدائية - ق�شم التوثيق�ت بتغيري ا�شمه من )جولنورا(

اىل)نور(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خال 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�شر االعان .
عواطف ال�سريف  - كاتب عدل 

القا�سي/ حممد فا�سل ولد حممد �سامل  - قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : �يفري�فرت لتجارة معد�ت �لت�سال �ل�سلكي - �س ذ م م
ال�شكل   -  1 ال�شن�عية  ال��ق��وز   - العق�رية  دب��ي  موؤ�ش�شة  ملك   )4( م�شتودع   : ال��ع��ن��وان 
الق�نوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 725313  رقم القيد ب�ل�شجل التج�ري 
الت�أ�شري يف  ب�أنه قد مت  : 1152741 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ش�دية بدبي 
اأع��اه، وذلك مبوجب قرار حم�كم  املذكورة  ال�شركة  ب�إنحال  لديه�  التج�ري  ال�شجل 
 2017/9/27 بت�ريخ   دب��ي  حم�كم  العدل  ك�تب  ل��دى  واملوثق    2017/9/27 بت�ريخ  دب��ي 
�لكتبي وم�ساركوه  اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
حما�سبون قانونيون العنوان :  مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - 
بردبي - القوز االأوىل - ه�تف  3215355-04 ف�ك�س: 3215356-04  م�شطحب�ً معه ك�فة 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/�لكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون 
امل���وؤق���ت���ة - بردبي ال��ل��ج��ن��ة  دب����ي  :  م��ك��ت��ب رق����م 3 م��ل��ك م��ك��ت��ب ويل ع��ه��د   ال���ع���ن���وان 
القوز االأوىل - ه�تف  3215355-04 ف�ك�س: 3215356-04  مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�شفية  اأع��اه  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  ب�أنه  بدبي  االقت�ش�دية  التنمية 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ  �س   - �ل�سلكي  �لت�سال  معد�ت  لتجارة  �يفري�فرت 
بت�ريخ    دبي  العدل حم�كم  ك�تب  واملوثق لدى  بت�ريخ 2017/9/27  دبي  حم�كم 
2017/9/27 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الك�ئن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�شطحب�ً معه ك�فة امل�شتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  م�ست قلندر لتجارة �لعامة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب  رقم 109 - ملك حممد عمر علي بن حيدر احل�رثي - ديرة - املرقب�ت 
القيد  رق��م    642169 ال��رخ�����ش��ة:  رق��م  حم����دودة.  م�شوؤولية  ذات   : ال��ق���ن��وين  ال�شكل   -
ب�أنه  التنمية االقت�ش�دية بدبي  ب�ل�شجل التج�ري : 1062544 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك  اأع���اه،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب���إن��ح��ال  لديه�  ال��ت��ج���ري  ال�شجل  يف  الت�أ�شري  مت  ق��د 
العدل حم�كم دبي  واملوثق لدى ك�تب  بت�ريخ 2017/7/31   ق��رار حم�كم دبي  مبوجب 
اإىل امل�شفي املعني  التقدم  اأو مط�لبة  اأي اعرتا�س  بت�ريخ 2017/7/31 وعلى من لديه 
العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�شع�يل  �جلريودي للتدقيق و�ملحا�سبة 
- ديرة - هور العنز -  ه�تف  2389721-04 ف�ك�س: 2389722-04  م�شطحب�ً معه ك�فة 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�شم امل�شفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�سبة 
العنز -  ه�تف   دي��رة - ه��ور  ال�شع�يل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
2389721-04 ف�ك�س: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ش�دية 
م�ست قلندر لتجارة  بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاه لت�شفية 
 2017/7/31 بت�ريخ  دب��ي  ق��رار حم�كم  وذل��ك مبوجب  م    م  ذ  �س   - �لعامة 
واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2017/7/31  وعلى من لديه 
بدبي  الك�ئن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاه، م�شطحب�ً معه ك�فة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 يف  الدعوى 2017/484  جتاري كلي 

اخلبري املنتدب : يو�شف ط�هر اخل�جة 
املدعي : ف�دمي فيدوروف  

املدعي عليهم� : ايف�ن بو�شرنيكوف وم�رين� �ش�تلوف� 
�شد  فيدوروف  ف�دمي  من  املرفوعة  املذكورة  الدعوى  يف  م�شرفي�  خبري  ندبن�  مت 
املدعي عليهم�/ ايف�ن بو�شرنيكوف وم�رين� �ش�تلوف� - وعليه ندعوكم حل�شور اجتم�ع 
اخلربة  او من ميثلكم ق�نون� والذي �شيعقد يف مقر مكتبن� على العنوان املو�شح ادن�ه 
وذلك يوم االثنني  املوافق 2017/10/9 يف مت�م ال�ش�عة 00 : 11 �شب�ح� ، ويرجى منكم 
املوؤيدة واملثبتة لدف�عكم عند ح�شوركم لاجتم�ع - دبي -  امل�شتندات  اح�ش�ر ك�فة 

17B1 : مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الط�بق االول مكتب رقم
ه�تف : 2681400-04 � ف�ك�س : 04-2681300

اخلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون       

 اجتماع خربة 

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1635
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�شيد/ �شلم�ن علي حممد اخلي�ل اآل علي - اإم�راتي اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتن�زل عن ك�مل ح�شته الب�لغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ ب�الكري�شن�ن ك�مبك�ن�م م�لينكو ن�ير - هندي 
ال�ش�رقة مبوجب  ب�إم�رة  ت�أ�ش�شت  التحف والرباويز(  امل�شم�ة )فن االط�ر لتج�رة  الرخ�شة  اجلن�شية يف 
رخ�شة رقم )607966( ال�ش�درة من دائرة التنمية االقت�ش�دية ب�ل�ش�رقة  - تعديات اخرى : مت تغري 

ال�شكل الق�نوين من )موؤ�ش�شة فردية( اىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدم�ت(. 
الك�تب  �ش�ن  ل�شنة  2013 يف  الق�نون االحت�دي رقم )4(  احك�م   امل�دة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
بعد  اليه  امل�ش�ر  االجراء  على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  االعان  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل. 
ا�شبوعني من ت�ريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل 

املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1637

اإم�راتي    - ال�ش�م�شي  حممد  �ش�م�س  عبدالرحمن  عبدالعزيز  ال�شيد/  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
ك�مل  وبيع  ب�لتن�زل  يرغب�ن  ب�ك�شت�ين اجلن�شية   - ايوب خ�ن  نور حكيم حممد  وال�شيد/  اجلن�شية 
رقم  رخ�شة   ، م  م  ذ   - ال�شي�رات  لغ�شيل  مزيد   : املهنية  الرخ�شة  يف  ح�شة   %100 الب�لغة  ح�شتهم� 
)625209( وذلك اىل ال�شيد/ يو�شف بن علي بن عبدالرب بن ط�لب - �شعودي اجلن�شية - حيث مت 
تغيري ال�شكل الق�نوين من : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل : موؤ�ش�شة فردية - ومت تغيري اال�شم 

التج�ري من / مزيد لغ�شيل ال�شي�رات - ذ م م  اىل / مزيد لغ�شيل ال�شي�رات. 
وعمابن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �ش�ن الك�تب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�ش�ر اليه بعد 
الك�تب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعان  هذا  ت�ريخ  من  ا�شبوعني 

العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1638

ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�شيد/ غوبي كري�شن�ن لك�شمي نيف��س اوين كري�شن�ن 
ن�ير - هندي  اجلن�شية يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�شته الب�لغة %100  
يف )برج اجلهراء للمق�والت الفنية( والتي ت�أ�ش�شت ب�إم�رة ال�ش�رقة مبوجب رخ�شة 

رقم )728906( اىل ال�شيد/ �ش�جيف ويدي�زاران ويدي�زاران - هندي اجلن�شية 
ل�شنة    )4( رقم  االحت�دي  الق�نون  احك�م   من   )5( فقرة   )14( امل�دة  وعمابن�س 
2013 يف �ش�ن الك�تب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعان للعلم وانه �شوف يتم 

الت�شديق  على االجراء امل�ش�ر اليه بعد ا�شبوعني من ت�ريخ هذا االعان.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اإعالن  بالن�سر

رقم 2017/6681   
اأحمد علي ح�شن الزرعوين - ميثله ب�لتوقيع احمد احل�شيني عبد املنعم ال�شويني مبوجب وك�لة  املنذر : 

م�شدقة اأ�شوال ب�لك�تب العدل يف دبي مبحرر رقم )2017/1/159588( بت�ريخ 2017/7/19 
املنذر اليه : �شم�رت لل�شرافة - فرع 

املو�شوع :-   بت�ريخ �ش�بق ا�شت�أجر املنذر اليه من املنذر املحل رقم )06( ، الك�ئن  مببنى �شي بي زد والواقع 
الكرامة بدبي ، مبوجب عقد ايج�ر  البلدية )832-318( يف منطقة  على قطعة ار�س رقم )0-451( - رقم 

انتهي بت�ريخ 2017/5/31 
ينذر املنذر / املنذر  اليه ب�شرورة اإخاء العني املوؤجرة املذكورة وت�شليمه� املنذر ب�حل�لة التي ت�شلمه� عليه� ، 
و�شداد امل�شتحق�ت االيج�رية واي مب�لغ اخرى مرت�شدة بذمته مع اإ�شاح م� قد يكون حلق ب�لعني من تلف 
وت�شوية ح�ش�ب امل�ء والكهرب�ء وغريه� عن مدة �شغله للعني حتى ت�ريخ االخاء الت�م وذلك يف خال مدة 
اق�ش�ه� )30( يوم� من ت�ريخ ا�شتامه هذا االنذار العديل ، واال �شي�شطر املنذر اآ�شف� اىل اتخ�ذ االجراءات 
وال�شرر  للعطل  اجل�بر  والتعوي�س  ايج�رية  قيمة  من  ي�شتجد  وم�  ذكر  مب�  للمط�لبة  الازمة  الق�ش�ئية 

وحتميل املنذر اليه ك�فة ر�شوم وم�ش�ريف التق��شي واتع�ب املح�م�ة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/968 جتاري كلي                                                

االق�مة  حمل  جمهول  املن�شوري   را�شد  عي�شى  م�شعود  �شلم�ن  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�شته� املنعقدة بت�ريخ 2017/8/14 يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�ش�لح/م�شرف ابوظبي اال�شامي - فرع دبي ب�لزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي اإىل 
املدعي مبلغ )585.260.93( درهم )خم�شم�ئة وخم�شة وثم�نون الف وم�ئت�ن و�شتون 
الق�ش�ئية  املط�لبة  ت�ريخ  9% من  بواقع  عنه  والف�ئدة  فل�ش�(  وت�شعون  درهم� وثاثة 
وحتى الت�م وحتى ال�شداد الت�م والزمته بر�شوم الدعوى وم�شروف�ته� ومبلغ خم�شم�ئة 
درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�شوري ق�با لا�شتئن�ف خال ثاثني 
ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  ب��شم  �شدر  االع��ان  هذا  لن�شر  الت�يل  اليوم  اعتب�را من  يوم� 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1155 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- ع�دلي�ر لتج�رة االقم�شة - �س ذ م م  2- حممد فهيم ع�دلي�ر 
املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شته�  ب�ن  نعلنكم  االق�مة  داود - جمهويل حمل  حممد 
بت�ريخ 2017/8/14 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ش�لح/ بنك دبي التج�ري - �س م ع 
ب�لزام املدعي عليهم� ب�لت�ش�من فيم� بينهم� ب�ن يوؤدي� للبنك املدعي مبلغ مليون وم�ئة 
وثاثة وثاثون الف وخم�شم�ئة و�شتة وت�شعون درهم� و�شتة و�شبعون فل�ش� وفوائدة 
بواقع 9% �شنوي� اعتب�را من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�شداد والزمتهم� امل�شروف�ت ومبلغ 
اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�شوري ق�با لا�شتئن�ف خال  الف درهم مق�بل 
ثاثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�شر هذا االعان �شدر ب��شم �ش�حب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1720 جتاري جزئي                                                

االق�مة  م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - الع�مة  للتج�رة  املحكوم عليه/1- م�شتو خ�ن  اىل 
نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�شته� املنعقدة بت�ريخ 2017/6/20 يف الدعوى املذكورة 
توؤدي  ب���ن  عليه�  املدعي  ب�لزام   - م  م  ذ  �س  انرتن��شيون�ل  ف��ود  ل�ش�لح/ ج�شت  اع��اه 
للمدعية مبلغ 132714.72 درهم )م�ئة واثن�ن وثاثون الف و�شبعم�ئة واربعة ع�شر 
املط�لبة  ت�ريخ  �شنوي� من  بواقع %9  الق�نونية  والف�ئدة  واثن�ن و�شبعون فل�س(  درهم 
الق�ش�ئية يف 2017/5/15 م وحتى ال�شداد الت�م ف�شا عن الر�شوم وامل�ش�ريف ومبلغ 
لا�شتئن�ف  ق�با  احل�شوري  مبث�بة  حكم�  املح�م�ة.   اتع�ب  مق�بل  دره��م  ثاثم�ئة 
ب��شم �ش�حب  االع��ان �شدر  لن�شر هذا  الت�يل  اليوم  اعتب�را من  خال ثاثني يوم� 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2017/1002 جتاري كلي 
م  ال��وث���ئ��ق - ذ م  ار خل��دم���ت نقل  ب��ي  ام  امل��دع��ي عليهم /1 - �شركة ج��ي  اىل 
2-حممد ال�ش�يف بوليك�ل 3- ه�ري�س ب�ليبوزه� حممد كونهي 4- عبداملن�ف ديل 
 ابراهيم- جمهويل حمل االق�مة مب� ان املدعي/ بنك دبي التج�ري - �س م ع  
بجل�شته�  املحكمة حكمت  ب�ن  نعلنكم  وعليه  اع��اه  املذكورة  الدعوى  اق���م  قد 
املنعقدة بت�ريخ  2017/9/25 احلكم التمهيدي الت�يل : حكمت املحكمة وقبل 
الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري املخت�س �ش�حب الدور ب�جلدول وتكون مهمته 
يوم  املحكمة جل�شة  له�  وح��ددت  اجلل�شة.   بتلك  ال�ش�در  احلكم  وفق منطوق 
 Ch2.E.21 االثنني املوافق 2017/10/9  ال�ش�عة 30 : 09 �شب�ح� يف الق�عة

يف ح�لة عدم �شداد االأم�نة من املدعي  
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2148 جتاري جزئي                               

دبي  بنك   / املدعي  ان  مب�  االق���م��ة  حمل  جمهول  الرم�شي   وحيد  �ش�ملني  عي�شى  �شوفه   -  1/ عليه  املدعي  اىل 
اال�شامي - �س م ع - مب� ان املدعي / بنك دبي اال�شامي - �س م ع  قد اق�م الدعوى املذكورة اأعاه وعليه نعلنكم 
ب�أن املحكمة حكمت بت�ريخ 2017/9/26 احلكم التمهيدي الت�يل : حكمت املحكمة مبث�بة احل�شوري وقبل الف�شل 
يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�س �ش�حب الدور ب�جلدول - وتكون مهمته بعد االطاع على ملف الدعوى 
ونظ�م  والدف�تر  ال�شجات  واق��ع  من  لديه  عليه  املدعي  ملف  على  لاطاع  الزم  ك�أمر  املدعي  للبنك  االنتق�ل 
احل��شب االوىل على ح�ش�به واالطاع على اأ�شول امل�شتندات وعلى م� ع�شى ان يقدمه اخل�شوم وكذا ال�شجات 
لبي�ن طبيعة  ان وجدت  وااللكرتونية  الورقية  )واملرا�شات  املنتظمة  وااللكرتونية  الورقية  التج�رية  والدف�تر 
التع�مل وبي�ن املتفق عليه وامت تنفيذه ب�لفعل وكمي�ت ال�شكر امل�شلمة ب�لفعل واملرت�شد وقيمة امل�شلم وقيمة غري 
امل�شلم من الكمية وهل ميكن للمدعي عليه ت�شليم ب�قي الكمية ام ال و�شبب ذلك مع ت�شفية احل�ش�ب وبي�ن كيفية 
قي�م امل�شرف بح�ش�ب املرت�شد وحتقيق دف�ع اخل�شوم من الن�حية الفنية وامل�شرفية ، وحددت مبلغ ثاثة االف 
درهم ك�أم�نة على ذمة ح�ش�ب وم�شروف�ت اخلبري واتع�به والزمت املدعي ب�شداده�.  وحددت له� املحكمة جل�شة 

Ch.1.C.14 يوم الثاث�ء  املوافق 2017/10/10  ال�ش�عة 30 : 8 �شب�ح� يف الق�عة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1110 جتاري كلي                                

اىل املدعي عليه /1 - جلوب�ل ب�ور تيك للتج�رة الع�مة - �س ذ م م  2-�ش�بور زنكنه خ�نى 3- �شركة املي�شور 
/  بنك  املدعي  ان  االق���م��ة مب�  م  4- كف�ية ه��شم مو�شي احل��م���دي - جمهويل حمل  م  ذ   - الع�مة  للتج�رة 
/بنك  املدعي  ان  مب�   - ال��زرع��وين  احمد  حممد  عبداهلل  من�شور   / وميثله  اجنبيه  �شركة  /ف��رع  اي��ران  ملي 
ب�أن املحكمة حكمت بت�ريخ  اأع��اه وعليه نعلنكم  املذكورة  اق�م الدعوى  اي��ران /فرع �شركة اجنبيه - قد  ملي 
2017/9/27 حكمت املحكمة مبث�بة احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�س �ش�حب 
ال��دور لاطاع على ملف الدعوى وم� به م�شتندات وم� ع�شى ان يقدمه له اخل�شوم من م�شتندات اخرى 
واالنتق�ل للبنك املدعي لاطاع على ملف املدعي عليه� االوىل وح�ش�به� لديه من واقع ال�شجات والدف�تر 
ونظ�م احل��شب االيل وعلى اخلبري  مراع�ة ت�ريخ غلق احل�ش�ب وحتقيق دف�ع الطرفني وحددت مبلغ  ع�شر 
االف درهم ك�أم�نة على ذمة ح�ش�ب وم�شروف�ت اخلبري واتع�به الزمت البنك املدعي ب�شداده� خلزانة املحكمة 
 Ch.2.E.22 وحددت له� املحكمة جل�شة يوم االربع�ء    املوافق 2017/10/4  ال�ش�عة 00 : 9 �شب�ح� يف الق�عة

يف ح�ل عدم �شداد االم�نة وجل�شة 2017/11/1  يف ح�ل �شداده� وحتى يقدم اخلبري تقريره.
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اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2017/38 بيع عقار مرهون 

حمل  جمهول   - �ش�ي�شته  حممودي  حممود  داود  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
االق�مة  مب� ان ط�لب التنفيذ/ بنك دبي التج�ري - �س م ع وميثله / 
من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين - نعلنكم ب�نه مت احلجز على 
اموالكم اخل��شة وهي عب�رة عن �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - 
رقم االر�س : 156 - ا�شم املبنى : دبي مول ال�شكن - رقم املبنى : 2 -  رقم 
الط�بق : 36 - رقم الوحدة : 3615 وف�ء للمبلغ املط�لب به )1.720.000( 

درهم  وذلك للعلم مب� ج�ء ونف�ذ مفعوله ق�نون�
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

ال��ب��ل��و���ش��ي، مدير  ي��ت��وج��ه ع���ب���داهلل 
يف  التج�رية  امل��ح��ات  ام��ت��ي���زات  اأول 
ت�هو  اإىل الي���ك  اأب��وظ��ب��ي،  م���ط����رات 
االأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال�����والي������ت  يف 
ل�شب�ق  الع�ملية  ب�لبطولة  للم�ش�ركة 
���ش��ب���رت���ن. و���ش��ي��ن���ف�����س ع��ب��د اهلل يف 
�شب�ق  وه��و  �شعوبة،  ال�شب�ق�ت  اأ���ش��د 
القدرة،  لتحدي  كم   21 ال���  الوح�س 
والذي ي�شم 30 اإىل 35 عقبة على 
االإم�رات  دولة  بذلك  ممثًا  م�ش�ره، 
الع�ملية  البطولة  يف  املتحدة  العربية 
ل�شب�ق�ت �شب�رت�ن. وي�شعى هذا النوع 
ب�ملت�ش�بقني  ال��دف��ع  اإىل  ال�شب�ق  م��ن 
لتحدي  امل���أل��وف،  خ���رج نط�قهم  اإىل 
وقوتهم،  ال��ت��ح��م��ل،  ع��ل��ى  ق���درات���ه���م 
البلو�شي،  واإ�شرارهم. وعلق عبداهلل 
اأبوظبي  م��ط���ر  م��ن  م��غ���درت��ه  قبيل 
حتٍد  مبث�بة  ذل��ك  �شيكون  ال����دويل: 
ب�لن�شبة يل، ولكنني اأ�شعى دائم�ً اإىل 
ال��دف��ع ب��ق��درات��ي اجل�����ش��دي��ة يف مثل 
هذه ال�شب�ق�ت .  واإن متثيلي لوطني 
ال�����ذي يحفزين  ال���داف���ع االأه�����م  ه���و 
ع��ل��ى امل�����ش��ي ق��دم���ً. وق���د ���ش���رك��ت يف 
االإم���رات يف بداية  �شب�ق �شب�رت�ن يف 
الع�م اجل�ري عندم� نظمن�ه يف ن�دي 
اأبوظبي،  الغزال للغولف يف مط�رات 
اخلري  ع�م  الوطنية  للمب�درة  كدعٍم 
دقيقة  ب��ك��ل  وق��ت��ه���  ا�شتمتعت  وق���د   ،
ب�ل�شب�ق�ت  �شغفي  واإن  ال�شب�ق.  من 
ال�شمو  ب�ش�حب  ت�أثري  من  ن�بع  هو 
نهي�ن،  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
�شب�ق  ف���ع����ل���ي���ة  يف  �����ش�����رك  ع���ن���دم���� 
ي��س  م��ر���ش��ى  ح��ل��ب��ة  ال�����دراج������ت يف 
اإىل  ت��وج��ه  اأع�����وام، حينه�  م��ن��ذ ع���دة 
جمتمعن� وق�ل ...املهم هو اأن اجلميع 
�شعب�ً،  ال��ت��ح��دي  �شيكون  ���ش��ع��داء... 
واالأو�ش�ع  ال��ع���مل��ي��ة،  البطولة  ف���إن��ه��� 
ب�ردة  االأج��واء  للغ�ية، حيث  خمتلفة 

واآمل  ب�لتحدي  قبلت  ولكنني  ج��داً، 
اأن اأزيد من فخر االإم�رات ومط�رات 
اأب��وظ��ب��ي!  وك���ن��ت م��ط���رات اأبوظبي 
�شب�ق  املجتمعي  احل���دث  نظمت  ق��د 
الع�م  م����ن  م�����ر�����س  ���ش��ه��ر  يف  اخل�����ري 
 2،500 ح�������ش���ره  ح���ي���ث  اجل���������ري، 
م��ت��ف��رج، ل��ي�����ش���ه��دوا امل�����ش���رك��ني وهم 

يندفعون عرب الطني واملي�ه والرمل 
الن�ر. وقد مت تقدمي  ويقفزون فوق 
ال�شب�ق  م��ن  ال��ت��ي جمعت  ال��ت��ربع���ت 
ل��ع��دد م��ن اجل��م��ع��ي���ت اخل��ريي��ة، مب� 
للرع�ية  العلي�  زاي���د  موؤ�ش�شة  فيه� 
االح���ت���ي����ج����ت  وذوي  االإن���������ش�����ن����ي����ة 

اخل��شة، ومركز االإم�رات للتوحد.

املحلية  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  اأط���ل���ق���ت 
لبطولة ك�أ�س الع�مل لاأندية االإم�رات 
FIFA 2017، الربن�مج التطوعي 
للبطولة الذي ي�شعى ال�شتقط�ب اأكرث 
1000 م��ت��ط��وع وم��ت��ط��وع��ة من  م��ن 
للقي�م  وتدريبهم  اجلن�شي�ت،  خمتلف 
التي  وامل�شوؤولي�ت  امله�م  من  ب�لعديد 
بطولة  يف  امل�����ش���رك��ة  خ���ربة  تك�شبهم 
امل�ش�همة  من  ومتكنهم  ع�ملية،  كروية 
يف اجن�����ح ا���ش��ت�����ش���ف��ة دول����ة االإم������رات 
ك�أ�س  م����ن  ل��ن�����ش��خ��ة ج����دي����دة مم���ي���زة 
 6 من  الفرتة  خ��ال  لاأندية  الع�مل 
مدينتي  يف  ال��ق���دم  دي�شمرب   16 اإىل 

اأبوظبي والعني.
طلب�ت  ت���ل���ق���ي  يف  ال����ربن�����م����ج  وب��������داأ 
ال��ب��ط��ول��ة م���ن خال  امل��ت��ط��وع��ني يف 
م���ن�������ش���ة م�����ت�����ط�����وع�����ني.اإم������رات عرب 
www. االإل����������ك����������رتوين  امل�������وق�������ع 

يعد  ح��ي��ث   ،volunteers.ae
اأحد  للبطولة  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ربن���م��ج 
املتطوعني  ا�شتقط�ب  م��ب���درات  اأك���رب 
االأ�شخ��س  لك�فة  ويتيح  ال��دول��ة،  يف 
فوق  وم���  ع���م   16 اأع��م���ره��م  الب�لغة 
����ش���واًء م���ن داخ�����ل اأو خ������رج ال���دول���ة، 
العديدة  امل��ج���الت  ال��ت��ط��وع يف  ف��ر���س 
اأو  اجلن�س،  ع��ن  النظر  بغ�س  املت�حة 
وذلك  اجلن�شية،  اأو  الثق�فية  اخللفية 
موعد  يف  كمتطوعني  الت�شجيل  ع��رب 

اأق�ش�ه 10 اأكتوبر الق�دم.
واأكد �شع�دة ع�رف حمد العواين، مدير 
البطولة يف اللجنة املنظمة املحلية، ب�أن 
للبطولة  التطوعي  الربن�مج  اط��اق 
للمتطوعني  مم���ي���زة  ف��ر���ش��ًة  ي�����ش��ك��ل 
ليكونوا جزءاً فع�اًل من حدث ري��شي 
ع����مل���ي، وي��ك��ت�����ش��ب��وا م���ه����رات وخ���ربات 
من  اأ�شخ��س  مع  التع�مل  عرب  ة  قيمنّ
خمتلف اأنح�ء الع�مل، ومع�ي�شة جتربة 
تطوعية منظمة ومتك�ملة تعد االأكرب 

م���ن ن��وع��ه��� يف ال���دول���ة وت�����ش��ك��ل اأحد 
املنجزات العديدة ال�شت�ش�فة البطولة 

على اأر�س االإم�رات.
واأو�شح اأن الربن�مج يتيح للمتطوعني 

م�����ن ط���ل���ب���ة امل������دار�������س واجل�����م����ع�����ت 
واأك���دمي��ي���ت ك��رة ال��ق��دم وك���ف��ة اأفراد 
للتطوع  م��ت��ع��ددة  جم������الت  امل��ج��ت��م��ع 
االإعامية،  والعاق�ت  الت�شويق  منه� 

والعملي�ت  واال���ش��ت��ق��ب���ل،  وال�����ش��ي���ف��ة 
من  وغريه�  واللوج�شتية  الت�شغيلية 
م�شرياً  امل���ت����ح���ة،  ال���ع���دي���دة  امل���ج����الت 
البطولة  واج��ه��ة  ه��م  امل��ت��ط��وع��ني  اأن 

تنظيم  ومتيز  جن�حه�  ع��وام��ل  واأح���د 
امل�ش�ركة  االأندية  اإىل ج�نب  فع�لي�ته� 
الكبري  اجل�����م������ه�����ريي  واحل�����������ش�����ور 

املنتظر.
املنظمة  اللجنة  اأن  ال��ع��واين  واأ���ش���ف 
من  كثرياً  ا�شتف�دت  للبطولة  املحلية 
اخل�����ربات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة امل��ك��ت�����ش��ب��ة من 
يف  و2010   2009 ع�����م  ن�����ش��خ��ت��ي 
ال��ه��دف احل���يل يتمثل  اأب��وظ��ب��ي، واأن 
يف جت�وز �شقف النج�ح�ت التنظيمية 
املتن�مية  امل���ك����ن���ة  ل��ت���أك��ي��د  ال�����ش���ب��ق��ة 
التظ�هرات  ا���ش��ت�����ش���ف��ة  يف  ل���ل���دول���ة 
ال��ري������ش��ي��ة ال��ع���مل��ي��ة، وت��ع��زي��ز ال���روح 
الري��شية وحب العمل املجتمعي لدى 
اجليل الق�دم من �شب�ب االإم�رات عرب 
مثل  يف  �ل  الفعنّ التطوع  من  متكينهم 

هذه الفع�لي�ت الري��شية الكربى.
حتت�شن  االإم���������رات  دول�����ة  اأن  ي���ذك���ر 
بعد  للبطولة  ع�شر  الرابعة  الن�شخة 
 2009 ع�مي  يف  بنج�ح  ا�شت�ش�فته� 
الن�شخة  ت��ت�����ش��م��ن  ح��ي��ث  و2010، 
ت�شتقطب  اأن  ي��ت��وق��ع  ال��ت��ي  احل���ل��ي��ة، 
اق�مة  اجل��م���ه��ري،  م��ن  االآالف  م��ئ���ت 
مدينة  م��ل��ع��ب  يف  م���ب����ري����ت  ث���م����ين 
وا�شت�د  اأب��وظ��ب��ي  ال��ري������ش��ي��ة يف  زاي���د 
ب��ن زاي��د يف مدينة العني الذي  ه��زاع 
ي��ح��ت�����ش��ن امل����ب�����راة االف��ت��ت���ح��ي��ة بني 
اخلليج  دوري  بطل  اجل��زي��رة،  فريقي 
�شيتي،  واأوك��ان��د  االإم���رات��ي،  العربي 
بطل اأوقي�نو�شي�. وك�نت اأربع فرق قد 
مقعده�  حجز  يف  ال��ي��وم  حتى  جنحت 
يف البطولة، وت�شم اإىل ج�نب فريقي 
اجل���زي���رة واأوك����ان����د ���ش��ي��ت��ي، ك���ل من 
ج  املرينغي االإ�شب�ين ري�ل مدريد، املتونّ
وب�ت�شوك�  اأوروب����،  اأبط�ل  دوري  بلقب 
امل��ك�����ش��ي��ك��ي، ب��ط��ل ال��ك��ون��ك���ك���ف، ومن 
اآ���ش��ي��� واأمريك�  اأب��ط���ل  امل��ق��رر حت��دي��د 
اجلنوبية واأفريقي� يف نوفمرب الق�دم.

اأطلق �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
تهدف  خطوة  يف  للي�قة  دب��ي  حت��دي  م��ب���درة  ام�س  الري��شي،  دب��ي  جمل�س 
للري��شة على م�شتوى  ومم�ر�شًة  ن�ش�ط�ً  امل��دن  اأك��رث  اإح��دى  دب��ي  اإىل جعل 
التحدي  لهذا  خ�شي�ش�ً  مم  �شُ متك�مل  برن�مج  خ��ال  م��ن  وذل��ك  ال��ع���مل، 
البدين  ن�ش�طهم  زي���دة  دبي وزواره��� على  �شك�ن  اإىل حتفيز  الرامي  املبتكر 
وااللتزام بتخ�شي�س 30 دقيقة يومي�ً على االأقل ملدة 30 يوم�ً يف مم�ر�شة 
وق�ل  املختلفة.  والري��ش�ت  البدنية  اللي�قة  اأن�شطة  من  متنوعة  جمموعة 
�شمو ويل عهد دبي : “ املدن الع�ملية تعتمد الري��شة و�شيلة مهمة ملجتمع 
�شحي ومنتج، ونريد اأن نكون مث�اًل ُيحتذى ملختلف مدن الع�مل يف االهتم�م 
ب�لري��شة والن�ش�ط البدين واأن ن�شع دبي يف �شدارة املدن الع�ملية يف االرتق�ء 
بجودة احلي�ة وال�شحة الع�مة للمجتمع، ون�شعى مل�ش�عدة اأفراد املجتمع على 
جعل احلركة والري��شة التزام�ً يومي�ً يواظبون عليه كجزء من املم�ر�ش�ت 
اليومية، مب� لذلك من انعك��ش�ت اإيج�بية على اإيج�د جمتمع �شحي ومنتج، 
وكلن� اأمل اأن تلقى هذه املب�درة جت�وب�ً وا�شع�ً من خمتلف فئ�ت املجتمع ومن 
جميع االأعم�ر، حتى تتحول الري��شة اإىل مكون اأ�ش��شي يف حي�ة ك�فة اأفراد 
للجميع ال يحت�ج يف  اأم��ر مت�ح  البدين  الن�ش�ط  اأن  �شموه  واأك��د  املجتمع”. 
اأحي�ن كثرية اإىل جتهيزات خ��شة ..وق�ل: “مم�ر�شة الري��شة ال ميكن اأن 
ُتعد �شكًا من ا�شك�ل الرف�هية اأو درب�ً من دروب الرتفيه ولكنه� ب�تت مطلب�ً 
مهم�ً من اأجل احلف�ظ على ال�شحة الع�مة وتف�دي اأمرا�س الع�شر الن�جم 
اأغلبه� عن اخلمول واالبتع�د عن الن�ش�ط، خ��شة واأن هن�ك من الري��ش�ت 
م� ال يتطلب اإمك�ن�ت م�دية ع�لية اأو ماعب ومن�ش�ت ري��شية متخ�ش�شة 
للجميع  ميكن  اللذين  والعدو  امل�شي  الري��ش�ت  لتلك  االأمثلة  اأب�شط  ومن 
اأت�حت  دب��ي  واأن  ال�شيم�  االأم���ك��ن،  وخمتلف  االأوق����ت  ك�فة  يف  مم�ر�شتهم� 
م�ش�مري خم�ش�شة للم�شي والعدو يف العديد من من�طق االإم�رة، ومن املهم 
اإيج�بي�ت  تنح�شر  اإذ ال  التزام يومي،  العزمية على احلركة وجعله�  توافر 
قدرة  على  اأي�ش�  تن�شحب  ولكنه�  ال�شحي،  امل�شتوى  على  والن�ش�ط  احلركة 

االإنت�ج والعمل واالإب��داع يف جم�ل عمله”.  ودع� �شموه ك�فة  االإن�ش�ن على 
االأوىل  دورته�  املب�درة يف  ج��زًءا من  ليكونوا  واملوؤ�ش�ش�ت احلكومية  الهيئ�ت 
موؤ�ش�ش�ت  �شموه  ��ه  وجنّ كم�  التحدي،  يف  للم�ش�ركة  امل��ب���درة  ب��زم���م  واالأخ���ذ 
الوقت  ومنحهم  موظفيهم  دع���م  خ���ال  م��ن  للم�ش�ركة  اخل������س  ال��ق��ط���ع 
اأكتوبر   20 من  املمتدة  التحدي  فرتة  خال  الري��شية  االأن�شطة  ملم�ر�شة 

اجل�ري وحتى 18 نوفمرب.
االإطاق  على  نوعه  االأول من  للي�قة” احل��دث  دبي  “حتدي  مب�درة  وتعد 
اأ�شك�ل  وت�شم جميع  املدينة،  اأن�شطة متعددة على م�شتوى  يت�شمنه من  مل� 
االأن�شطة البدنية الري��شية، من امل�شي والري��ش�ت اجلم�عية واأنظمة اللي�قة 
البدنية املكثفة اإىل التجديف على االألواح وقوف�ً، ومت�رين االآيروبيك وكرة 
�شهر  م� يجعل  الكثري،  الهوائية وغريه�  الدراج�ت  وقي�دة  واليوغ�  القدم، 
وح�فًا  ال�شخ�شي،  ال�شعيد  على  وحمفزانّ  ب�لن�ش�ط  مليئ�ً  البدنية  اللي�قة 
ب�لتف�عل االجتم�عي والن�ش�ط�ت املمتعة للجميع من ك�فة الفئ�ت العمرية 
بفر�شة  امل�ش�ركون  �شيحظى  كم�  البدنية،  اللي�قة  وم�شتوي�ت  وال��ق��درات 
البدنية واختب�ر  اللي�قة  لتجربة طرق جديدة وممتعة لتح�شني م�شتوي�ت 
اأنح�ء  جميع  يف  املت�حة  الري��شية  االأن�شطة  برامج  من  متنوعة  جمموعة 

املدينة والتي قد مل يحظوا بتجربته� من قبل.
نه�ية  ع��ط��ات  خ��ال  �شتق�م  للي�قة  م��ه��رج���ن���ت  خم�شة  امل��ب���درة  وتتخلل 
اأول تلك املهرج�ن�ت يف  اأثن�ء �شهر انعق�ده�، حيث �شتق�م  االأ�شبوع املتع�قبة 
الزوار  مل�ش�هري  عرو�ش�ً  �شت�شمل  كم�  اأكتوبر،  و21   20 يف  ال�شف�  حديقة 
وزي�رات من خرباء اللي�قة الذين �شيحفزون امل�ش�ركني من خال ح�شورهم 
الرتفيه  فع�لي�ت  وم�ش�ركتهم يف عدد من  املواقع  فع�لي�ت يف خمتلف  عدة 
اإىل اجلدول احل�فل بفع�لي�ت اللي�قة البدنية التي �شتق�م  احلية. واإ�ش�فة 
والن�ش�ط�ت  املج�نية،  الري��شية  التم�رين  ال�شهر، ودرو�س  على مدار  يومي�ً 
املجتمعية اخل��شة يف جميع اأحي�ء دبي، �شتت�شمن املب�درة عدداً من الفع�لي�ت 
الق�ئمة، والتي اثبتت جن�حه� يف امل��شي، مثل �شب�ق اجلري ب�الألوان، و�شب�ق 

ال�شب�حة الكبري، واألع�ب اللي�قة لطاب املدار�س وغريه� املزيد.
  وق�ل �شع�دة هال �شعيد املري، مدير ع�م دائرة ال�شي�حة والت�شويق التج�ري 
بدبي: نهدف من خال اإطاق مب�درة حتدي دبي للي�قة اإىل جعل دبي من 
اأكرث املدن مم�ر�شة للري��شة على م�شتوى الع�مل، وت�شجيع جميع االأفراد من 
خمتلف االأعم�ر وم�شتوي�ت اللي�قة البدنية ب�لبدء بخطوات �شغرية �شتعود 
عليهم وعلى ع�ئاتهم ب�لف�ئدة، ونحن على قن�عة ب�أن مت�شية 30 دقيقة 
يومي�ً على مدار 30 يوم�ً يف مم�ر�شة اأي نوع من الن�ش�ط البدين �شيدفع 
املدينة اىل البدء بتبني خي�رات جديدة ومنط حي�ة اأن�شط واأكرث �شحة”. 
بلغت  ال�ش�ملة مهم�  امل��ب���درة  ه��ذه  ي�ش�رك اجلميع يف  اأن  “ ن�أمل  واأ���ش���ف: 
م�شتوي�ت اللي�قة البدنية لديهم، بدءا من حمبي الري��شة اإىل اللذين مل 
مي�ر�شوه� يف حي�تهم قط، كب�راً و�شغ�راً من اأ�شح�ب العزمية واالإ�شرار، كم� 
ندعو املجتمع ب�أكمله مب� يف ذلك املدار�س وال�شرك�ت واملوؤ�ش�ش�ت احلكومية 
يف جميع اأنح�ء دبي .. اإن امل�ش�ركة يف هذا التحدي تعد ح�فزا للقي�م بتغيري 
اإيج�بي يف حي�ة االن�ش�ن حيث �شيتمكن االأ�شخ��س االأقل ن�ش�ط� من حتدي 
اأنف�شهم وحتقيق اأهدافهم ومع توفر هذا اجلدول احل�فل بفع�لي�ت اللي�قة 
ممتعة  فر�شة  التحدي  ه��ذا  اعتب�ر  اجلميع  فعلى  ال�شهر،  خ��ال  البدنية 
�شتعود  كونه�  وع�ئاتهم  اأ�شدق�ئهم  مع  مميزة   اأوق����ت  وق�ش�ء  للتف�عل 
فكرة  تركز  الع�م،  هذا  ع�م اخلري  مب�درة  اإط���ر  ويف  اجلميع،  على  ب�لف�ئدة 
حتدي دبي للي�قة على عط�ء كل فرد لنف�شه اأواًل، ومن ثم عط�ئه لاآخرين، 

وكلن� ثقة تغيري اإيج�بي بدعم اأفراد املجتمع يف دبي لهذه املب�درة .
ي�ش�ر اإىل اأن مب�درة حتدي دبي للي�قة توفر برن�جم�ً ح�فًا ومتك�مًا من 
ال�شرك�ء  من  جمموعة  بدعم  حتظى  التي  املمتعة  البدنية  اللي�قة  اأن�شطة 
الر�شميني من القط�عني احلكومي واخل��س، وذلك على مدار �شهر ك�مل 
�شمن مواقع متعددة يف جميع اأنح�ء املدينة. ومع توفر املئ�ت من الفع�لي�ت، 
امل�ش�ركة يف  ال�شهل على اجلميع  �شيكون من  املج�نية  واالأن�شطة، والدرو�س 
هذا التحدي ال�شيق.  وميكن للراغبني يف امل�ش�ركة وااللتزام بتم�شية 30 

البدين  الن�ش�ط  نوع من  اأي  30 يوم�ً يف مم�ر�شة  على مدار  دقيقة يومي�ً 
Hyperlink ”http://www. االإلكرتوين  املوقع  عرب  الت�شجيل 

”dubaifitnesschallenge.com
التحدي  بداية  مع   ،www.dubaifitnesschallenge.com
على  والتعرف  تقدمهم،  م��دى  ملت�بعة  للي�قة  دب��ي  حت��دي  تطبيق  وحتميل 

الفع�لي�ت واملك�ف�آت املجزية.

•• راأ�س اخليمة - الفجر : 

 ن����ظ����م����ت ال����ل����ج����ن����ة ال����ث����ق�����ف����ي����ة 
اخليمة  راأ���س  ن���دي  يف  االجتم�عية 
ال���ري��������ش���ي ال���ث���ق����يف زي���������رة  ودي����ة 
اإدارة  جمل�س  ق��دام��ى  ب��ني  جمعت 
راأ����س اخليمة ون����دي الرم�س  ن���دي 
ال��ري������ش��ي ال��ث��ق���يف يف م��ق��ر ن����دي 
الرم�س، وجمع اللق�ء بني موؤ�ش�شي 
بهدف  للن�ديني  القدامى  واأع�ش�ء  
ت���وط���ي���د ال���ع���اق����ت ب����ني االأن����دي����ة 
املو�شم  افتت�حية  الري��شية،�شمن 
ال��ث��ق���يف االج��ت��م���ع��ي ل���ن����دي راأ����س 

اخليمة الري��شي الثق�يف.
ك�ن يف ا�شتقب�ل الفع�لية االجتم�عية  

فهد بن جمعة الطنيجي ن�ئب رئي�س 
جمل�س االإدارة  واأع�ش�ء من جمل�س 
اأع�ش�ء  م���ن  وجم���م���وع���ة  االإدارة 
اللجنة ال�ش�بقة،ورحب ن�ئب رئي�س 
ن�����دي ال��رم�����س ب���ل��وف��د م��ع��رب���ً عن 
�شع�دته الب�لغة بزي�رة  ن���دي  راأ�س 
موؤكداً  القدامى،  واأع�ش�ئه  اخليمة 
اأن ن�دي راأ�س اخليمة الري��شي هو 
الري��شية  الكوادر  مدر�شة لتخريج 

يف خمتلف االألع�ب.
واأو����ش���ح ع��ل��ي ���ش���ل��ح احل��ر���س اأحد 
الري��شي  ال��رم�����س  ن����دي  موؤ�ش�شي 
الثق�يف ورئي�س جمل�س اإدارة الن�دي 
اإن�ش�ء  ق�شة  اللق�ء  خ��ال  ال�ش�بق، 
القدمي  وت����ري���خ���ه  ال��رم�����س  ن������دي 

من  ال�شتين�ت  نه�ية  يف  ب���داأ  ال���ذي 
اأبن�ء  اأ���ش�����س  امل������ش��ي، ح��ني  ال��ق��رن 
يو�شف  ك����ن منهم  ال��ذي��ن  ال��رم�����س 
م��ن��ق��و���س وحم��م��د ال���ق���وق وحممد 
عبدالرحمن ال�ش�ل ن�دي الرم�س يف 
الكويت حينم� ك�نوا يعملون هن�ك 
ت�أ�شي�س  يف  ���ش���ه��م��وا  وب��ع��ودت��ه��م   ،
تطرق  كم�   ،1967 ع�م  يف  الن�دي 
بقية احل��شرين اإىل اأهم  االأن�شطة 

ومراحل ت�أ�شي�س الن�ديني. 
الزي�رة  ع���ن  احل���ر����س  ك��م��� حت����دث 
ال�شيخ  ب��ه���  ق�����م  ال��ت��ي  ال��ت���ري��خ��ي��ة 
رحمه  ن��ه��ي���ن  اآل  �شلط�ن  ب��ن  زاي���د 
اهلل يف �شنة 1974 ملنطقة الرم�س 
ال���ق���دمي، وم����دى حر�شه  وال���ن����دي 

رحمه اهلل على لق�ء االأه�يل وتلبية 
مط�لبهم. 

قي�دات  اأح��د  املفتول  �ش�مل  واأو���ش��ح 
ن�دي راأ�س اخليمة الري��شي الثق�يف 
من  االأول  ال��رع��ي��ل  اأن  ال���ق���دام���ى 
الكثري  ق��دم��وا  الري��شية  االإدارات 
للكرة االم�راتية، لت�أ�شي�س الن�ش�ط 
ال��ري������ش��ي وم������زال ال��ب��ع�����س منهم 
ي��ق��دم ت��وج��ي��ه���ت��ه وخ��ربت��ه يف هذا 
ن�دي  ت�أ�شي�س  اىل  م�شريا  امل��ج���ل، 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ل���ذوي االع����ق���ة ك�ن 
ك�نت  �شخ�شي�ت  جمموعة  بجهود 
من �شمنهم واىل االآن م�زال يقدم 
ال�شريحة  تلك  ل��دع��م  زم��ائ��ه  م��ع 

الغ�لية على قلوبن�. 

اللجنة  رئي�س  عليون  �ش�لح  واأك��د   
الثق�فية يف ن�دي الرم�س الري��شي 
الثق�يف اأهمية التوا�شل االجتم�عي 
ن�دي  ب�ختي�ر  مرحًب�  االأن��دي��ة  ب��ني 
راأ�����س اخل��ي��م��ة، ل���ن����دي  ال��رم�����س يف 
الثق�يف  امل��و���ش��م  يف  ف��ع���ل��ي���ت��ه  اأول 
ينظمه  ال����ذي  االأول  االج��ت��م���ع��ي 

الن�دي. 
من جهته� ثمنت ح�شة �شيف رئي�شة 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ث��ق���ف��ي��ة االج��ت��م���ع��ي��ة يف 
ن�دي راأ�س اخليمة الري��شي الثق�يف 
اأول فع�لية  تف�عل ن�دي الرم�س يف 
�شمن  ال��ن���دي  ينظمه�  اإج��ت��م���ع��ي��ة 
االأول،   االجتم�عي  الثق�يف  املو�شم 
الرم�س   ن�������دي  ا���ش��ت��ق��ب���ل  ح����ف�����وة 

لن�دي  ر�ش�لة  اأه��م  اأن  اإىل  م�شرية  
تعزيز  هي  الري��شي  اخليمة  راأ���س 
والتوا�شل  االجتم�عية  ال��ع��اق���ت 
م��ع ���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع  وخ������ش��ة مع 
الرعيل االأول من موؤ�ش�شي النوادي 

الري��شية. 
وتن�ول  اللق�ء االجتم�عي الري��شي  
احلديث حول دور  الري��شة والثق�فة 
االجتم�عية،  ال��ع��اق���ت  تطوير  يف 
قدمه�  ثق�فية  م�����ش���ب��ق��ة   ون��ظ��م��ت 

م�شوؤول  االأم�����ري  ف��ه��د  امل��ت��ط��وع���ن 
والفع�لي�ت  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
البلو�شي  واإب���راه���ي���م  م���ول  راك  يف 
راأ������س اخليمة،  ���ش��رط��ة  م��وظ��ف يف 

ووزعت الهداي� بني املت�ش�بقني. 

حمدان بن حممد يطلق مبادرة حتدي دبي للياقة جلعل دبي اإحدى اأكرث املدن ممار�سة للريا�سة يف العامل

ختــام جـــوالت ال�ســراعيـــة 43 قــدمــــا يف دبــي ال�سبــت
•• دبي 2 اأكتوبر 7102:

ال�شبت  ي��وم  البحرية  للري��ش�ت  ال��دويل  دب��ي  ن���دي   ينظم 
قدم�   43 املحلية  ال�شراعية  ل��ل��ق��وارب  دب��ي  �شب�ق  املقبل 
الث�لثة واخلت�مية من بطولة دبي- وذلك �شمن  -اجلولة 
-2017 الري��شي  املو�شم  يف  البحرية  ال�شب�ق�ت  روزن�مة 

.2018
وك�ن ن�دي دبي الدويل للري��ش�ت البحرية قد نظم وبنج�ح 
من  وال��ث���ن��ي��ة  االأوىل  اجل��ول��ت��ني  امل������ش��ي  �شبتمرب  �شهر  يف 
بطولة دبي والتي �شهدت فوز الق�رب اأبو االأبي�س 61 ب�ملركز 

االأول فيم� ن�ل الق�رب الف�روق 206 لقب اجلولة الث�نية. 
وبداأت اللجنة املنظمة يف الن�دي التجهيز والرتتيب الإق�مة 
ال�شب�ق ب�لتن�شيق مع ال�شرك�ء اال�شرتاتيجيني من الدوائر 
احلكومية واملوؤ�ش�ش�ت الوطنية ويف مقدمته� القي�دة الع�مة 
وال�شواحل  احليوية  املن�ش�ت  حم�ية  وج��ه���ز  دب��ي  ل�شرطة 
)قي�دة ال�شرب الرابع( واالإدارة الع�مة للدف�ع املدين بدبي 
و�شلطة  الري��شية(  دب��ي  )ق��ن��وات  ل��اإع��ام  دب��ي  وموؤ�ش�شة 
وموؤ�ش�شة  البحرية  نخيل  وجمموعة  املاحية  دبي  مدينة 

ابوظبي لاإعام )قن�ة ي�أ�س الري��شية(
واأ�شدرت اللجنة املنظمة الربن�مج الزمني الإق�مة ال�شب�ق 

ال��ن���دي وعرب  مقر  الت�شجيل يف  ب���ب  فتح  اأعلنت عن  حيث 
للري��ش�ت  ال�����دويل  اب��وظ��ب��ي  ن�����دي  يف  ال�����ش��ب���ق���ت  جل��ن��ة 
ال��ب��ح��ري��ة ي��وم��ي��� ح��ت��ى ال�����ش���ع��ة اخل���م�����ش��ة م��ن ع�����ش��ر يوم 

اخلمي�س املقبل.
يوم  ظهر  م��ن  ال��واح��دة  ال�ش�عة  املنظمة  اللجنة  وح���ددت 
اإىل  امل�ش�ركة  ال��ق��وارب  لو�شول  موعد  ك�آخر  املقبل  ال�شبت 
حدد  وال��ذي  ال�شب�ق  لبداية  وا�شتعدادا  ت�أهب�  البداية  خط 
لبدايته ال�ش�عة الث�نية ب�جت�ه خط النه�ية حيث �شيتحدد 
والن�شرة  البحر  ح�لة  ومت�بعة  االط���اع  بعد  امل�ش�ر  �شكل 

اجلوية.

�سمن �ملو�سم �لثقايف �لجتماعي �لأول لنادي ر�أ�س �خليمة 

 لقاء يجمع قدامى جمل�س اإدارة ناديي راأ�س اخليمة والرم�س 

ل�ستقطاب �أكرث من 1000 متطوع لدعم �لبطولة يف دي�سمر �لقادم

FIFA 2017 اإطلق الربنامج التطوعي لبطولة كاأ�س العامل للأندية االإمارات
موظف يف مطارات اأبوظبي ميثل االإمارات 

يف البطولة العاملية ل�سباق �سبارتان
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احت�د  اإدارة  جم��ل�����س  م���ن  ح��ر���ش��� 
بوك�شينج  وال���ك���ي���ك  ت������ي  امل�������واي 
برئ��شة �شع�دة عبداهلل �شعيد ع�مر 
حلق�ت  ك�فه  اكتم�ل  على  الني�دي 
ب��داي��ة �شحيحة  اأج��ل  م��ن  النج�ح 
ت�أ�ش�س  ال������ذي  االحت��������د  مل�������ش���رية 
موؤخرا..فقد عقدت اللجنة الفنية 
اأم�س االأول مبقر  اأول اجتم�ع له� 
ال�شيد  ب��ح�����ش��ور  وذل�����ك  االحت�������د 
جمل�س  ع�������ش���و  امل����ه����ريي  ط��������رق 
لاحت�د  التنفيذي  املدير  االإدارة  
وال�����ش��ي��د خ���ل��د ال�����ش��وي��دي ع�شو 
جمل�س االإدارة وال�شيد فهد خلف�ن 
االإدارة  جمل�س  ع�شو  ال��ع��ب��دويل 
مدير االإدارة الفنية ب�الحت�د ، ومت 
خال االجتم�ع الفني املهم توزيع 
مه�م اللجنة الفنية بت�شكيل جل�ن 
والتحكيم  واملنتخب�ت  امل�ش�بق�ت 
،واالختب�رات واالحرتاف وحتديد 
امله�م وامل�شوؤولي�ت ومن�ق�شة لوائح 
الفنية مب� يخدم م�شرية  االحت���د 
التي  امل��رح��ل��ة  ت��ل��ك  خ���ال  اللعبة 

متثل انطاقة اللعبة.
تو�شي�ت  اللجنة عده  اتخذت  كم� 
االحت������د،  اإدارة  مل��ج��ل�����س  ل��رف��ع��ه��� 
ال��ت��ح��رك الإمت������م عملية  اأب���رزه���� 

ح�شر وت�شجيل االأندية الري��شية 
ال��ت��ي مت���ر���س ري������ش��ة امل����واي ت�ي 
م�شتوى  ع��ل��ى  بوك�شينج  وال��ك��ي��ك 
م�ش�عدته�  على  والعمل   ، الدولة 
املرحلة  تلك  خال  به�  واالهتم�م 
املدربني  ق��درات  رفع  على  والعمل 
دورات  خ������ال  م����ن  وال����اع����ب����ني 
واملع�شكرات  وال���ت����أه���ي���ل  ال�����ش��ق��ل 
ع��ل��ى ترقية  وال��ع��م��ل  ال��ري������ش��ي��ة 
امل���������ش����ت����وى ال����ف����ن����ي ل���ل���م���درب���ني 
اإعداد  على  العمل  مع  والاعبني 
خطط  و�شع  مع  املن�هج  وتطوير 

تنفيذه�  على  واالإ�شراف  التدريب 
الفحو�ش�ت  اإج��راء  على  والعمل   ،
ال���ط���ب���ي���ة واخ�����ت�����ب������رات امل����درب����ني 
وذلك  الاعبني  بج�نب  املوؤهلني 
يخدم  مب�  تدريجية  مراحل  على 

اللعبة.
تو�شية  الفنية  اللجنة  رفعت  كم� 
اقرتحت  وال�����ذي  االإدارة  مل��ج��ل�����س 
ال��زم��ن��ي املقرتح  خ��ال��ه اجل�����دول 
يتعلق  ف���ي���م����  ال����ن���������ش�����ط   ل�����ب�����دء 
ب�مل�ش�بق�ت وامل�ش�رك�ت املختلفة على 
والتي  واخل���رج��ي  املحلي  امل�شتوى 

املنتخب�ت  اختي�ر  خاله�  من  يتم 
الوطنية التي تقوم بتمثيل ري��شة 
االإم�رات خال البطولة اخل�رجية 
العن��شر  اأب���رز  مب�ش�ركة  ال��ق���دم��ة 
الن�ش�ط  خ������ال  ت��ت��ك�����ش��ف  ال����ت����ي 
التدريب  فر�س  توفري  م��ع  املحلي 
على  اللجنة  واأك����دت   ، واالح��ت��ك���ك 
�����ش����رورة ت�����أم����ني اأك������رب ق�����در على 
�����ش����ام����ة ال����اع����ب����ني م�����ن خ����ال 
ال��ف��ح��و���ش���ت ال���دوري���ة ع��ل��ى مدار 
على  للمح�فظة  الري��شي  املو�شم 

الري��شيني وت�أمني �شامتهم .

�سلطان بن خليفة يهنئ فريق اأبوظبي على �سدارة بطولة العامل لزوارق الفورموال1
هن�أ �شمو ال�شيخ الدكتور �شلط�ن بن خليفة اآل نهي�ن م�شت�ش�ر 
�ش�حب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س جمل�س اإدارة ن�دي اأبوظبي 
الدويل للري��ش�ت البحرية فريق اأبوظبي على االجن�ز الكبري 
الذي حققه بح�شد لقب اجلولة الرابعة من بطولة الع�مل 
اأقيمت موؤخرا يف مدينة ليوزهو  لزوارق الفورموال1 والتي 

ال�شينية والبق�ء يف �شدارة الرتتيب الع�م للبطولة.
واأكد �شموه اأن الفريق يوؤدي الدور املطلوب منه ويعمل بداأب 
ك��ي يكون اأ���ش��م االإم�����رات دائ��م��� يف املقدمة وال��رق��م واح��د يف 

املن�ف�شة الع�ملية.
املن�ف�شة  يف  بفريقني  االإم�����رات  م�ش�ركة  اأن  �شموه  واع��ت��رب 
فخر  م�شدر  الفيكتوري  وفريق  اأبوظبي  فريق  يف  متمثان 

لري��شة االإم�رات خ��شة اأن امل�ش�ركة ت�أتي يف البطولة االأقوى 
ب�ملن�ف�ش�ت البحرية الع�ملية.

والو�شول  اجل��ول��ة  بلقب   6 اأبوظبي  زورق  ف��وز  �شموه  وثمن 
للنقطة 58 وت�شدره الرتتيب الع�م للبطولة معتربا اأن ذلك 
يعد ح�فز مهم وقوي قبل االنتق�ل اإىل اجلولة اخل�م�شة والتي 
�شتق�م يف اأبوظبي دي�شمرب املقبل واجلولة ال�ش�د�شة واالأخرية 

التي �شتق�م يف ال�ش�رقة.
الدولة  يف  اق�مته�  قبل  البطولة  ت�شدر  اأن  اإىل  �شموه  واأ���ش���ر 
يعطي الأع�ش�ء الفريق ثقة با حدود يف اجلولتني االأخريتني 

من البطولة ومن ثم حتقيق اجن�ز الفوز ب�لبطولة.
و�شدد �شموه على اأهمية اأن يحقق الفريق لقب البطولة هذا 

املو�شم خ��شة مع م� يقدمه من م�شتوي�ت فنية رائعة وتفوقه 
جولة  كل  يف  ح�شوره  اإىل  ب�الإ�ش�فة  البداية  منذ  املن�ف�شة  يف 

على من�شة التتويج.
يحتل  ك���ري��ا  األيك�س  بقي�دة   6 اأب��وظ��ب��ي  زورق  اأن  اإىل  ي�ش�ر 
�شدارة الرتتيب الع�م للبطولة ح�لي� بر�شيد 58 نقطة ويحل 
يف املركز الث�ين ال�شويدي اإريك �شت�رك بر�شيد 42 نقطة ويف 
املركز الث�لث ي�أتي ح�مل لقب املو�شم امل��شي الفرن�شي فيليب 

�شيب بر�شيد 39 نقطة.
وتق�م اجلولة اخل�م�شة من البطولة 8 دي�شمرب املقبل ب�إم�رة 
دي�شمرب   15 اخلت�مية  اجل��ول��ة  اإىل  االن��ت��ق���ل  قبل  اأب��وظ��ب��ي 

ال�ش�رقة. ب�إم�رة   2017

••دبي - الفجر:

ثاث  ق��رع��ة   ، امل�����ش���ب��ق���ت  واإدارة  جل��ن��ة  اأج����رت 
ك�أ�س  والث�نية  ال�شب�ب،  ك�أ�س  االأوىل  م�ش�بق�ت، 
ال�شب�ب حتت 18 �شنة، والث�لثة ك�أ�س الن��شئني 
عبيد  �شعيد  ���ش��ع���دة  ب��ح�����ش��ور  ���ش��ن��ة،   16 حت��ت 
الطنيجي ن�ئب رئي�س احت�د الكرة، رئي�س جلنة 
عبدالوه�ب  ح�شن  �شع�دة  م��ن،  وك��ٍل  امل�ش�بق�ت، 
رئي�س  ن���ئ��ب  االإدارة  جمل�س  ع�شو  ال��ق��وا���ش��ي 
ال��ل��ج��ن��ة، وخ���ل��د ع��ب��ي��د اخل�����دم ع�����ش��و اللجنة، 
وممثلي  امل�ش�بق�ت،  ق�شم  رئي�س  �شرور  وحممد 
االأندية. ورحب ن�ئب رئي�س احت�د الكرة، مبمثلي 
اأن��دي��ة ال��دول��ة ال��ت��ي ح�����ش��رت م��را���ش��م القرعة، 
اإهتم�م  والتي حتدث للمرة االأوىل، حر�ش�ً على 
والإظه�ر  ال�شنية،  ال��ف��ئ���ت  مب�ش�بق�ت  االحت�����د 
لكل  التوفيق  متمني�ً  اجلميع،  اأم����م  ال�شف�فية 

االأندية امل�ش�ركة.

قرعة بطولة كاأ�س �ل�سباب
ك�نت البداية بقرعة بطولة ك�أ�س ال�شب�ب، وق�م 
ب�إجراء عملية �شحب القرعة، حيث  خ�لد عبيد 
�شتنطلق امل�ش�بقة بداية من يوم اجلمعة املوافق 
وبنظ�م  فرق،   7 مب�ش�ركة  اجل�ري،  اأكتوبر   27
الذه�ب واالإي�ب على ملعب الن�دي املذكور اأواًل، 
يتم  النق�ط،  الن�ديني يف عدد  ت�ش�وي  ويف ح�لة 
اإحت�ش�ب الهدف الذي اأحرزه الن�دي خ�رج ملعبه 
النق�ط  ع��دد  الت�ش�وي يف  اأم��� يف ح�لة  بهدفني، 
وعدد االأهداف، بعد نه�ية الوقت االأ�شلي ملب�راة 
اللجوء لركات الرتجيح مب��شرة،  االإي���ب، يتم 
النه�ئية على ملعب ذي�ب عوانة  املب�راة  و�شُتق�م 

مبقر احت�د الكرة يف اخلوانيج بدبي.
واأ�شفرت قرعة مب�ري�ت الذه�ب لدور الثم�نية، 
عن ماق�ة دب� احل�شن مع البط�ئح، والفجرية 
مع احت�د كلب�ء، وبني ي��س مع احلمرية، يف حني 
�شعد ن�دي خورفك�ن للدور قبل النه�ئي مب��شرة، 

على اأن ُتق�م مب�ري�ت الذه�ب لدور الثم�نية يوم 
اجلمعة املوافق 27 من ال�شهر اجل�ري، واالإي�ب 

يوم ال�شبت املوافق 2 دي�شمرب الق�دم.

كاأ�س �ل�سباب حتت 18 �سنة
يف  امل�ش�ركة  ال��ف��رق  جميع  البطولة  ه��ذه  ت�شم 
املب�ري�ت  وتق�م  )اأ،ب(،   18 ال�شب�ب حتت  دوري 
4 على  ال����  32 ح��ت��ى دور  ال����  م��ن دور  اع��ت��ب���راً 
خروج  وبنظ�م  اأواًل،  امل��ذك��ورة  االأن��دي��ة  ماعب 
ال��ف��ري��ق امل��غ��ل��وب م��ن م��ب���راة واح����دة، ويف ح�لة 
ال���وق���ت االأ�شلي  ن��ه���ي��ة  ال��ن���دي��ني ع��ن��د  ت���ع����دل 
املب�راة  حتى   32 ال���  دور  من  اعتب�راً  للمب�راة، 
ق����ع���دة الركات  ت��ط��ب��ق  ل��ل��ب��ط��ول��ة،  ال��ن��ه���ئ��ي��ة 
ُتق�م  اأن  على  اجل���زاء،  عامة  م��ن  الرتجيحية 
مبقر  عوانة  ذي���ب  ملعب  على  النه�ئية  امل��ب���راة 

احت�د الكرة يف اخلوانيج بدبي.
للبطولة،   32 ال���  دور  مب�ري�ت  قرعة  واأ�شفرت 

الرم�س مع اجلزيرة، ودب� احل�شن  عن ماق�ة 
م��ع ���ش��ب���ب االأه���ل���ي دب���ي، وال��ع��ني م��ع التع�ون، 
واالإم�رات مع الفجرية، والظفرة مع خورفك�ن، 
مع  اخليمة  وراأ����س  البط�ئح،  م��ع  كلب�ء  واحت����د 
عجم�ن، والذيد مع الن�شر، و�شعدت اأندية حت�، 
ال�ش�رقة، العربي، دب�، العروبة، الوحدة، الو�شل، 
وبني ي��س اإىل دور ال� 16 مب��شرة، طبق�ً للنظ�م 
ال�  دور  مب�ري�ت  و�شُتق�م  القرعة،  يف  به  املعمول 

نوفمرب الق�دم.  15 املوافق  االأربع�ء  يوم   32
قرعة بطولة ك�أ�س الن��شئني حتت 16 �شنة

دوري  يف  امل�ش�ركة  الفرق  جميع  البطولة  ت�شم 
16 )اأ،ب(، ويطبق عليه� نف�س  الن��شئني حتت 
�شنة، من   18 ال�شب�ب حتت  ك�أ�س  بطولة  نظ�م 
املب�ري�ت،  عليه�  ���ش��ُت��ق���م  ال��ت��ي  امل��اع��ب  ح��ي��ث 
الوقت  اإنته�ء  بعد  الرتجيح  لركات  واللجوء 
االأ�شلي للمب�راة ب�لتع�دل، واإق�مة النه�ئي على 

ملعب احت�د الكرة يف دبي.

 10 ي��وم  اإق�مته  وامل��ق��رر  ال�32  دور  يف  ويلتقي 
و�شب�ب  االإم����رات،  مع  البط�ئح  الق�دم،  نوفمرب 
االأهلي دبي مع ال�ش�رقة، وبني ي��س مع العروبة، 
م���ع احلمرية،  وال���ع���ني  ال���ذي���د،  م���ع  وال���و����ش���ل 
واجل��زي��رة احل��م��راء م��ع عجم�ن، واحت����د كلب�ء 

الظفرة،  اأندية،  �شعدت  حني  يف  خورفك�ن،  مع 
ال���ف���ج���رية، ال���ع���رب���ي، ال���رم�������س، ال��ن�����ش��ر، دب����، 
اإىل دور  دب��� احل�شن، وراأ����س اخليمة  اجل��زي��رة، 
ب��ه يف  امل��ع��م��ول  للنظ�م  م��ب������ش��رة، طبق�ً   16 ال��� 

القرعة.

الطنيجي: حر�سنا على ح�سور االأندية الإظهار ال�سفافية واهتمامنا بالبطوالت 

اإطلق فريق الدراجات اجلديد للجامعة القا�سمية

تو�سيات اللجنة الفنية الحتاد املواي تاي والكيك بوك�سينجالركبي بارقة اأمل حلياة اأف�سل الأبناء االأحياء الفقرية يف الربازيل

•• ال�شارقة - الفجر:

اأع��ل��ن��ت اجل���م��ع��ة ال��ق������ش��م��ي��ة ظ��ه��ر اأم�������س عن 
للدراج�ت  اجل��دي��د  الري��شي  فريقه�  اإط���اق 
وال������ذي ���ش��ي��ب��داأ م�������ش���واره اع���ت���ب����را م���ن الع�م 

الدرا�شي 2017-2018م
وي�شم فريق الدراج�ت اجلديد عددا من الطلبة 
من خمتلف ال�شنوات التعليمية يف اجل�معة من 
حمبي ري��شة الدراج�ت ليكون لهم ح�شورهم 
الق��شمية  للج�معة  ممثل  كفريق  وم�ش�ركتهم 
والبطوالت  الري��شية  امل�����ش���رك���ت  خمتلف  يف 

املحلية ومن�ف�ش�ت اجل�مع�ت.
االأ�شت�ذ  ك��ل م��ن  ال��ف��ري��ق  اإط����اق  ح�شر ح��ف��ل 
الق��شمية  اجل�معة  مدير  �ش�مل  ر�ش�د  الدكتور 
وع������دد م����ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش��ي��ة واالإداري���������ة 
االأن�شطة  وم�شوؤويل  الطلبة  بج�نب  ب�جل�معة 

بعم�دة �شوؤون الطاب.
وب�����رك االأ���ش��ت���ذ ال��دك��ت��ور ر���ش���د ���ش���مل اطاق 
واعتربه  للدراج�ت  اجلديد  الطابي  الفريق 
توثيق  على  اجل�معة  حر�س  �شبيل  يف  خطوة 
ظل  يف  وب�الأن�شطة  ب�لري��شة  الطلبة  عاقة 
حر�س اجل�معة على بن�ء الط�لب املثقف علمي� 

واملتطور ري��شي� .
واأ�ش�ر اإىل اأن اأهداف اجل�معة تتطلع اإىل جعل 
ري��شة ركوب الدراج�ت اأ�شلوب حي�ة وفق التقيد 
ب�أنظمته� ومراع�ة قواعد ال�شري واأنظمة االأم�ن 
تعترب  ب���ل�����ش���رق��ة  اجل���م��ع��ي��ة  وامل��دي��ن��ة  ال�شيم� 
الهوائية  ال��دراج���ت  ل��ق��ي���دة  من��وذج��ي��ة  مدينة 
ري��شة  ملم�ر�شة  اخل��شة  وال��ط��رق  ب�شوارعه� 
اأن هن�ك رغبة كبرية  اإىل  ال��دراج���ت به� الفت� 
من طلبة اجل�معة وقدرة على ركوب الدراج�ت 
اإىل  اإ�ش�فته�  اإىل  دفعن�  ال��ذي  االم��ر  الهوائية 

رق��ع��ة اخل���رط��ة ال��ري������ش��ي��ة ب���جل���م��ع��ة ليكون 
اجل�معة  يف  ومك�نته�  موقعه�  الري��شة  لهذه 
اهتم�م كبري من قبل  ومم�ر�شيه� وم� له� من 

الطلبة الدار�شني من خمتلف دول الع�مل .
كم� اأكد عبداملح�شن حزين م�ش�عد عميد �شوؤون 
الدراج�ت  ري��شة  اأن  اإىل  ب�جل�معة  ال��ط��اب 
الهوائية متثل جزءا كبريا من اهتم�م العديد 
ال��دار���ش��ني يف اجل���م��ع��ة وق��د ج�ء  م��ن الطلبة 
اإط�������اق ال���ف���ري���ق ب���ه���دف اإي����ج�����د ق�����ع����دة من 

الري��شيني املتمر�شني يف الري��شة .
ب�لهواة  �شيبداأ  ال��دراج���ت  فريق  اأن  اإىل  واأ���ش���ر 
هن�ك خطة  اأن  اإال  اجل�معة  ال��دراج��ني يف  من 
اح��رتاف��� و  اأك���رث  ل��ي��ك��ون��وا  لت�أهليهم  ط��م��وح��ة 
الري��شية  ال��ف��ع���ل��ي���ت  يف  امل�����ش���رك��ة  م��ن  متكن� 
املختلفة يف ظل الدعم الذي �شتوفره اجل�معة 

لفريق الدراج�ت .

م��راه��ق��ون ي��رك�����ش��ون ع��ل��ى ملعب يف م��دي��ن��ة ري���و دي 
ج�نريو قد يكون م�شهدا م�ألوف� يف اأي مك�ن ب�لربازيل، 
ال��ق��دم وجن��وم��ه���. اال ان تف�شيا  اأر�����س ع�����ش���ق ك���رة 
ري��شة  ه����وؤالء  ي����زاول  ه��ن���،  ال���ف����رق:  ي�شنع  ب�شيط� 
الركبي. يف مورو دو ك��شرتو، احلي الفقري يف التال 
املحيطة بنيتريوي، اإحدى �شواحي ريو، ا�شتعي�س عن 
الكرة الدائرية التي يجري خلفه� املايني ع�ملي�، بكرة 

الركبي البي�ش�وية التي يتق�ذفه� الفتية والفتي�ت.
بت�شهيات  املتقدمة  ال���دول  يف  ه���وؤالء  اأق����ران  يحظى 
كل  ي�شي  ك��شرتو،  دي  م��ورو  لكن يف  الركبي.  مل��زاول��ة 
اأق�ش�م  اأر�س امللعب ترابية مع  م� يحيط بهم ب�لفقر: 
قليلة يغطيه� الع�شب، ال قوائم خ��شة ملرمى الركبي، 
واذا م� ق�موا  ماب�شهم غري موحدة وبع�شهم حف�ة، 
بركل الكرة اأو رميه� اأبعد من الازم، يرجح ان ت�شقط 
تب�دل  وق��وع  ه��و  االأ���ش��واأ  ال�شحي.  ال�شرف  ق��ن��وات  يف 
اأمر   - املخدرات  ومهربي  ال�شرطة  بني  الن�ر  الط��اق 
خلف  لاحتم�ء  حينه�  في�شطرون   - ح��دوث��ه  يتكرر 
من  ب�لكثري  ت���زاول  ال��ري������ش��ة  ان  اال  ا�شمنتي.  ج���دار 
اجلدية: اأكرث من ع�شرين العب� ي�فع� يرك�شون على 
اأر�س امللعب، يرمون الكرة لبع�شهم البع�س بحرك�ت 
“اله�ك�”  رق�شة  ب�أداء  اأي�ش�  يقومون  �شريعة من�شقة. 
ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي للركبي،  امل��ن��ت��خ��ب  ب��ه���  ا���ش��ت��ه��ر  ال��ت��ي 
الربازيل  ال�ش�مب�. يف  روح  بع�ش� من  اليه�  وي�شيفون 
ال��ت��ي ي��ب��ل��غ ت��ع��داد ���ش��ك���ن��ه��� 208 م��اي��ني ن�����ش��م��ة، ال 
يتعدى عدد العبي الركبي امل�شجلني 16 األف �شخ�س، 

يف مق�بل املايني امل�شجلني ملزاولة كرة القدم.
ب�ل�شري  ال�شب�ن  العظمى من  الغ�لبية  ويف حني حتلم 
ع��ل��ى خ��ط��ى جن����وم ال���ك���رة ال���ذي���ن داف���ع���وا ع���ن األ����وان 
املنتخب الوطني، ومنهم نيم�ر اأغلى العب يف الع�مل، 

تراود لوك��س اأكوينو �ش�غ��س اأحام مغ�يرة.

فريق  قي�دة  �ش�رة  ويحمل  ع�م�   17 الب�لغ  ف�ملراهق 
للركبي يف احلي الفقري، يجيب با تردد عندم� ي�ش�أل 
كنية  باك�س+”،  +اأول  مع  “اللعب  ب�لقول  حلمه  عن 
املنتخب�ت  اأف�شل  اأح��د  للركبي،  النيوزيلندي  املنتخب 
يف ت�ريخ الري��شة. ال�شخ�س الذي عرف هذه املنطقة 
م�لنغريو،  روب��رت  هو  الركبي  على  الن�ئية  ال�شغرية 
ع�م�، متخرج   28 العمر  يبلغ من  بريط�ين  برازيلي 
له  و�شبق  الراقية،  الربيط�نية  اأوك�شفورد  من ج�معة 

مزاولة هذه الري��شة كه�ٍو يف انكلرتا.
على  ي�ش�هم  ان  واأراد  الري��شة،  ه��ذه  م�لنغريو  اأح��ب 
طريقته يف تقدمي اأمر م� لاأحي�ء الربازيلية الفقرية 
حتت  تقع  م�  غ�لب�  والتي  “ف�فيا”(،  ب�  )املعروفة 
الفقر  م��ن  �شك�نه�  وي��ع���ين  امل��خ��درات،  مهربي  �شطوة 
منبوذون  ب�أنهم  وال�شعور  امل�أ�شوية  وال��ظ��روف  املدقع 
م�لنغريو  اأطلق  اأع���وام،  اأربعة  قبل  املجتمع.  قبل  من 
منظمة غري حكومية ب��شم “وان ريو” )ريو واحدة(، 
اأمر غري م�ألوف ب�لن�شبة  اآما يف ان ي�ش�هم ا�شتقدام 
�شدمة  اإح��داث  يف  الركبي،  كري��شة  الربازيليني  اىل 
هذه  واعتب�ر  االأف�����ش��ل،  نحو  ال��واق��ع  وتغيري  اإيج�بية 

الري��شة “مدخا” نحو خطوات اأخرى.
ك��شرتو،  دو  م��ورو  �شراكة مع مدر�شة  م�لنغريو  عقد 
“تخلت” عنه،  ق��د  احل��ك��وم��ة  ان  يعترب  ال���ذي  احل���ي 
الري��شة  ه��ذه  مزاولة  تعليم  ي�شمل  برن�مج  الط��اق 
يف  م�لنغريو  ي�ش�عد  خمتلف.  حي�ة  لنمط  وال��رتوي��ج 
التدريب العبون من خمتلف دول الع�مل ومن ج�معتي 
اأوك�شفور وك�مربيدج. اال ان الن�ش�ط�ت ال تقت�شر على 
يتطوعون  حمليون  اأ�شن�ن  واأطب�ء  ف�أطب�ء  الري��شة: 
اخلدم�ت  م�شتوى  وتعزيز  الطبية  امل�ش�عدة  لتقدمي 
ال�شحية يف حي يقطنه �شتة اآالف �شخ�س، وال يتواجد 
واح��د. كم� توفر  اأ�شن�ن  دائ��م �شوى طبيب  ب�شكل  فيه 

للفتية والفتي�ت درو�س يف اللغة االنكليزية والتوجيه 
ين�ل  ان  بهدف  واأج���ن��ب،  برازيليني  اأ���ش���ت��ذة  قبل  م��ن 
الن�ش�ئح  واأي�ش�  الازم،  الري��شي  التدريب  التامذة 
ج�معتي  يف  الركبي  ن���دي���  ق��دم  وامل��در���ش��ي��ة.  احلي�تية 
ال�شغ�ر،  ل��اع��ب��ني  قم�ش�ن�  وك���م��ربي��دج  اأوك�����ش��ف��ورد 
وه���و دع���م ي���رى م���ل��ن��غ��ري��و ان رم��زي��ت��ه ت��ف��وق قيمته 
اأوك�شفورد وك�مربيدج تقوالن +االأبواب  “وك�أن  امل�دية 
يف  االآن  حتى  فتى   400 �ش�رك  اأم�مكم+”.  مفتوحة 
هذا الربن�مج الذي ب�ت ينعك�س ايج�ب� على حي�تهم، 
فرانكلني  يتج�وز  مل  م�شتقبلهم.  اىل  نظرتهم  وحتى 
له  يتوقع  ان  واع��ت���د  العمر،  من  ع�شرة  الرابعة  ك��روز 
اأق�ربه - كغريه من اأبن�ء االأحي�ء الفقرية - ان ينتهي 
به املط�ف ت�جرا للمخدرات اأو يف اأح�شن االأحوال ع�مل 
ب�أجر زهيد. اال ان ك��روز يرى ان جتربة الركبي  بن�ء 
متنحه االأمل، اأو على االأقل احلق ب�حللم، �ش�ئا “مل�ذا 

ال اأ�شبح مهند�ش� معم�ري� اأو طبيب� اأو حم�مي�؟”.
يقول م�لنغريو ان قدومه برفقة خم�شة العبي ركبي 
من ج�معة اأوك�شفورد ميت�زون ببنيتهم ال�شخمة، مع 
كي�س من كرات الركبي، ت�شبب ب� “نوع من ال�شدمة” 
يف احلي الفقري. ويو�شح الفتى �ش�غ��س “مل اأكن قد 
�شمعت بري��شة الركبي �ش�بق�”، م�شريا اىل ان رف�قه 
امل��ع��ت���دي��ن ع��ل��ى م��زاول��ة ك���رة ال��ق��دم، ت��ف���ج���أوا عندم� 
بل  الكرة،  رك��ل  بهم  ان��ه ال يفرت�س  الاعبون  اأبلغهم 
الركبي  تنعك�س  م�لنغريو،  وبح�شب  ب�ليد.  تق�ذفه� 
على اأ�شلوب حي�ة ال�شب�ن اأي�ش�: فهي ري��شة تقوم على 
القدم  كرة  من  اأق��ل  بدرجة  وتعتمد  اجلم�عي،  اللعب 
على النجومية الفردية، وال مك�ن فيه� الأي اعرتا�س 
امللعب  ال�شراخ يف وجه احلك�م. ويف  اأو  ال��ق��رارات  على 
و�شط  املن�ف�ش�ت،  يف  والفتي�ت  الفتية  يختلط  اأي�ش�، 

�شيح�ت ب�النكليزية.
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الفجر الريا�ضي

طلبة �ملد�ر�س ت�ستقبل بعثة فريق قوة �ل�سحر�ء 

ا�ستقبال بروعة االإجناز لبطلت الفورموال1 العائدات بـاأف�سل اإجناز

بيكيه يتحدث عن ��سو�أ جتربة �حرت�فية يف حياته  

بارتوميو: بر�سلونة لعب بدون جمهور الإظهار 
الدعم لناخبي قطالونيا 

ق�ل جو�شيب م�ري� ب�رتوميو رئي�س بر�شلونة 
اإن ال����ن�����دي ق����رر خ���و����س م���ب����رات���ه االأح����د 
االأوىل  ال��درج��ة  دوري  يف  ب�مل��س  ال���س  �شد 
اال�شب�ين لكرة القدم بدون جمهور الإظه�ر 
يف  الن�خبني  �شد  ال�شرطة  لعنف  مع�ر�شته 
ولي�س  قط�لوني�  اقليم  ا�شتقال  ا�شتفت�ء 

ب�شبب خم�وف اأمنية.
وج�������ء ف�����وز ب��ر���ش��ل��ون��ة م��ت�����ش��در ال������دوري 
خ�لية  م��درج���ت  اأم�����م  -3�شفر  اال���ش��ب���ين 
ب������ش��ت���د ن��و ك���م��ب يف ال��ي��وم ال���ذي ق����ل فيه 
 840 اأك��رث من  اإن  م�شوؤولون يف قط�لوني� 
ال�شرطة  بني  ا�شتب�ك�ت  يف  اأ�شيبوا  �شخ�ش� 
ا�شتفت�ء  يف  الت�شويت  ح���ول��وا  واأ���ش��خ������س 

اعتربته احلكومة الوطنية غري ق�نوين.
لكن  امل��ب���راة  ت���أج��ي��ل  بر�شلونة  وح����ول 

اأبلغته  اال�شب�ين  ال��دوري  رابطة 
ب��ع��دم وج���ود اأ���ش������س ل��ذل��ك من 
ك�ن  واإذا  ال�����ش��ام��ة.  ن���ح��ي��ة 
بر�شلونة، الذي ف�ز مبب�ري�ته 

الدوري  يف  االأوىل  ال�شبع 
ت�أجيل  قرر  املو�شم،  هذا 

ب���دون موافقة  امل��ب���راة 
راب��������ط��������ة ال�������������دوري 
�شيع�قب  ك����ن  ف���إن��ه 
نق�ط  �شت  بخ�شم 

من ر�شيده.
ب�رتوميو  واأبلغ 

ب���ي.اإن  �شبكة 
ت�س  ر �شبو

التلفزيونية اللعب بدون جمهور ك�ن اجراء 
الإظه�ر رف�شن� مل� حدث .

ب�الأمن..  يتعلق  ال  االأم����ر  واأ����ش����ف 
ال�شوء  اأع��ط��ت��ن���  ال�����ش��رط��ة 

لكنن�  ل��ل��ع��ب  االأخ�������ش���ر 
اأن هذه  اإظ��ه���ر  اأردن���� 
خمتلفة  امل��������ب���������راة 
ب�������ش���ب���ب ك������ل ����ش���يء 
قط�لوني�  يف  يجري 
للحرية  واالف���ت���ق����ر 

ال��ذي نع�ين منه 
.

وت�بع قررن� اأنه بدال من ت�أجيل املب�راة ف�إنن� 
�شنلعب بدون جمهور. بهذه الطريقة ُنظهر 
ونر�شل  امل���وق���ف  م���ن  خم���وف��ن��� 
دع���م���ن���� ل�����ه�����وؤالء ال����ذي����ن مل 
ينجحوا يف مم�ر�شة حقهم 

يف حرية التعبري .
ال�شرطة  وا����ش���ت���خ���دم���ت 
والر�ش��س  ال������ه������راوات 
ب�لقوة  وط��ردت  املط�طي 
مراكز  م����ن  ال���ن����خ���ب���ني 
ت�شرف�ت  يف  االق��������رتاع 
لكن  دولية  انتق�دات  الق��ت 
ب�أنه�  احل���ك���وم���ة  و���ش��ف��ت��ه��� 

من��شبة .
اأعمق  اإىل  الباد  اال�شتفت�ء  ودف��ع 
اأزم������ة د����ش���ت���وري���ة م��ن��ذ ع���ق���ود وعمق 
خ��اف��� مي��ت��د ل���ق���رون ب���ني مدريد 

وبر�شلونة.
كن�  نلعب  مل  لو  ب�رتوميو  وق���ل 
���ش��ن��خ�����ش��ر ����ش���ت ن����ق�����ط.. ثاث 
وث����اث عق�ب�  ل��ل��ن��ت��ي��ج��ة  ن��ق���ط 

على عدم اللعب.
لفقدان  �شبب  اأي  هن�ك  يكن  مل   
اأن  ي��ج��ب  م�شجعين�  ك��ل  ال��ن��ق���ط.. 
ي���ق���دروا اأن��ن��� اأظ��ه��رن��� م��ع���ر���ش��ت��ن��� مل� 

حدث .
على  ن��ق���ط  بخم�س  بر�شلونة  وي��ت��ق��دم 
اأق������رب م��اح��ق��ي��ه يف �����ش����دارة ال�����دوري 

اال�شب�ين.
م��ن ج���ن��ب��ه و���ش��ف ق��ل��ب دف����ع بر�شلونة 
جريار بيكيه بت�أثر كبري �شعور الفوز على 
الدوري  االأح��د يف  ب�مل��س -3�شفر  ال�س 
االإ�شب�ين اأم�م مدرج�ت خ�لية، ب� اأ�شواأ 
جتربة احرتافية يف حي�تي ، نظرا مل� 
�شهده اقليم ك�ت�لوني� من فو�شى 
تدخل  ب�شبب  وا�ش�ب�ت 
اأجل  من  ال�شرطة 

منع اال�شتفت�ء.
وب������ع������د امل�������ب��������راة 
بر�شلونة  ح�شمه�  ال��ت��ي 
توالي�  ال�ش�بع  ف��وزه  وحقق 
يف ال��������دوري م����ن ا����ش���ل 7 
بيكيه  ك�������ش���ف  م����ب�����ري�����ت، 
ح�ول  االدارة  جم��ل�����س  اأن 
االأمر مل  املب�راة لكن  الغ�ء 
وحتدثوا  اأت���وا  ممكن�.  يكن 
م��ع ال��اع��ب��ني وات��خ��ذن��� قرار 
اأن  ال�شعب جدا  اللعب. ك�ن من 

احرتافية  جتربة  ا�شواأ  ك�نت  املب�راة.  نلعب 
يف حي�تي .

وت�بع ع�شن� �شبعة اأعوام من التظ�هرات دون 
الع�مل  ���ش���ه��ده  ال��ي��وم  ح�شل  وم���  عنف  اأي 

ب�أكمله .
ول��ط���مل��� ك����ن بيكيه م��ن امل��داف��ع��ني ع��ن حق 
ك�ت�لوني�  القليم  ب�لن�شبة  امل�شري  تقرير 
ب�����ش��دة االج�����راءات ال��ت��ي اتخذته�  وع���ر���س 
اال�شتفت�ء  دون  للحوؤول  املركزية  ال�شلطة 

الذي اعتربته خم�لف� للق�نون.
ون�شر بيكيه �شورة له يف ح�ش�به على موقع 
الذي  االأح���د  لق�ء  قبل  ي�شوت  وه��و  تويرت 
راأى  وه��و  ب���مل������س،  ب��ا���س  بر�شلونة  جمعت 
اأن م�ش�هد العنف ال�ش�دمة لن تخدم �شوى 
ك�ت�لوني�  ب��ني  ال��ع��اق��ة  يف  ال�����ش��رخ  ل���زي����دة 
م�شيف�  م����دري����د،  يف  امل���رك���زي���ة  وال�����ش��ل��ط��ة 
لوهلة، مل اأ�شدق م� يح�شل. توقعت ب�أنهم 
بطريقة  لكن  الت�شويت  اع�قة  �شيح�ولون 

�شلمية .
كذلك،  يكن  مل  الو�شع  لكن  ق�ئا  واأردف 
على اأقله متكن الع�مل من روؤية م� ح�شل. 
الو�شع  جعل  القوة(  )ا�شتخدام  القرار  هذا 
اأك��رث ���ش��وءا. اأن��ه اأح��د اأ���ش��واأ ال��ق��رارات التي 
50 ع�م�.  اأو   40 م��ن��ذ  ال��ب��ل��د  ه���ذا  ات��خ��ذه 
مل ي��خ��دم ���ش��وى ل��ل��م��زي��د م��ن ال���ف���راق بني 
عواقب  هن�ك  و�شتكون  وا�شب�ني�  ك�ت�لوني� 

لذلك .
وم���واق���ف ب��ي��ك��ي��ه ال�����ش��ي������ش��ي��ة ج��ع��ل��ت��ه هدف� 
مع  مب�ري�ته  خ��ال  اال�شتهج�ن  ل�ش�فرات 
املنتخب االإ�شب�ين، رغم الدور الكبري الذي 
ل��ع��ب��ه ب����ح���راز ل��ق��ب��ي ك���أ���س ال��ع���مل 2010 

وك�أ�س اأوروب� 2012.
قراره  ع�م�   30 الب�لغ  الدف�ع  قلب  واتخذ 
موندي�ل  ب��ع��د  ال������دويل  ال��ل��ع��ب  ب����ع���ت���زال 
االأحد  ك�شف  لكنه  رو�شي�،  املقبل يف  ال�شيف 
رو�شي�  نه�ئي�ت  قبل  لاعتزال  م�شتعد  ب�أنه 
�شي�شكل  املنتخب  يف  وجوده  ك�ن  اإذ   2018
م�شكلة ب�لن�شبة للمدرب خوليني لوبيتيغوي 

او االحت�د اال�شب�ين لكرة القدم.
اأن�����ه ب�مك�ين  ال�����ش��دد اع��ت��ق��د  ب���ه���ذا  وق������ل 
الأين  الوطني  املنتخب  مع  امل�شوار  موا�شلة 
الن��س يف  الكثري من  ب���أن هن�ك  اأوؤم��ن حق� 
ا���ش��ب���ن��ي��� ي��ع���ر���ش��ون مت���م��� االأح�����داث التي 
يوؤمنون  واأنهم  ك�ت�لوني�،  يف  اليوم  ح�شلت 
ب�لدميوقراطية. ولو ك�ن االأمر خاف ذلك، 
االإ�شب�ين  االحت����د  يف  اأح���د  اإذا  اذه���ب.  فلن 
ب�الن�شح�ب  اأم�نع  فلن  ب�أين م�شكلة،  يعتقد 

واعتزال كرة القدم الدولية قبل 2018 .

•• اأبوظبي – الفجر

ا���ش��ت��ق��ب���ل ب���روع���ة االإجن��������زات، حظيت 
ال�����ش��ح��راء مبط�ر  ب��ه بعثة ف��ري��ق ق���وة 
اأم�س،  اأول  م�����ش���ء  ال������دويل  اأب���وظ���ب���ي 
امل�����ش���رك��ة يف م�ش�بقة  م��ن  ع��ودت��ه���  بعد 
ا�شت�ش�فته�  الع�ملية والتي  الفورموال1 
مب�ش�ركة  كوالملبور  امل�ليزية  الع��شمة 
فرق 53 دولة، بعدم� ح�شدت الط�لب�ت 
اأف�شل  امل�����ش���ب��ق��ة ج���ئ��زة  امل�����ش���رك���ت يف 
اإجن�ز، وك�ن يف مقدمة امل�شتقبلني وفد 
برئ��شة،  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ����رة  م��ن 
�شع�دة حممد �ش�مل الظ�هري، م�شت�ش�ر 
حلبة  م��ن  وم�شوؤولني  ال��دائ��رة،  رئي�س 
الفريق  ا�شتقب�ل  وي���أت��ي  ي������س.  مر�شى 
ال�����ذي ي�����ش��م ط����ل���ب����ت وم��ع��ل��م���ت من 
انطاق�ً  اأبوظبي،  العرب يف  اأم  مدر�شة 
التعليم  دائ��������رة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  م����ن 
الطلبة،  ت�شجيع  اإىل  اله�دفة  واملعرفة، 
البيئة  وتوفري  واالبتك�ر،  االإب���داع  على 
املث�لية املحفزة على التفوق العلمي لدى 
واإبداع�تهم  مواهبهم  لتنمية  الطلبة، 
وا�شتغال ط�ق�تهم وتوظيفه� خلدمة 

جمتمعهم.

را�شد  ع���ل���ي  ال����دك����ت����ور  م����ع�����يل  وه����ن�����أ 
النعيمي، رئي�س دائرة التعليم واملعرفة، 
على  وح�شولهن  بنج�حهن  الط�لب�ت 
واأ�ش�د  امل�ش�بقة،  اإجن���ز يف  اأف�شل  ج�ئزة 
حتقيق  ع��ل��ى  وت�شميمهن  بحر�شهن 
م��رك��ز م��ت��ق��دم ورف���ع ع��ل��م االإم������رات يف 
للمعلم�ت  التهنئة  وق��دم  دويل،  حمفل 
اأمور  والأول��ي���ء  الفريق،  على  امل�شرف�ت 
فريق  جن�����ح  اأن  م���ع���ت���رباً  ال���ط����ل���ب����ت، 
تفتخر  اإجن�����ز  ه��و  ال�شحراء”  “قوة 
ت�أهيل  عملية  يف  وي�شب  االإم�����رات،  ب��ه 
قي�دة  على  الق�درين  ب�شفتهم  الطلبة 

امل�شتقبل واإدارة جمتمع املعرفة.
واملعرفة  التعليم  دائ���رة  مع�ليه  وق����ل 
يف  الراغبني  للطلبة  دعمه�  �شتوا�شل 
ابتك�راتهم  وحت��وي��ل  مه�راتهم،  تنمية 
ت��وف��ري التدريب  اإىل واق���ع، م��ن خ��ال 
امل�ش�بق�ت  يف  واإ���ش��راك��ه��م  ل��ه��م،  ال����ازم 
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة الك��ت�����ش���ب اخلربة 
ال��ازم��ة، وذل��ك ان��ط��اق���ً م��ن ت�شجيع 
ال����دائ����رة ل��ل��م��ت��ف��وق��ني ال�����ش���ع��ني اإىل 
يف  االب��ت��ك���ر  مف�هيم  وجت�شيد  التمينّز، 
ليتحملوا  العلمي،  والتح�شيل  التعلم 
اآف���ق رحبة  اإىل  املجتمع  نقل  م�شوؤولية 

من التقدم والرقي.
الظ�هري،  �ش�مل  حممد  �شع�دة،  ووج��ه 
اإىل  ال�شكر  ال���دائ���رة،  رئ��ي�����س  م�شت�ش�ر 
ال��ط���ل��ب���ت ع��ل��ى م��� حققن م��ن اإجن����ز، 
و�شعبن�،  قي�دتن�  اأ�شعد  “االإجن�ز  وق�ل: 
وم� حتقق لي�س غريب�ً على اأبن�ء وبن�ت 
االإم�������رات ال��ذي��ن اع���ت����دوا ال���دخ���ول يف 
االإم�����رات  ا���ش��م  وو���ش��ع  املن�ف�شة  دائ����رة 
املن�ف�ش�ت  املراكز االأوىل يف ك�فة  �شمن 
االإقليمية والدولية، وننتظر من اأبن�ئن� 
التفوق،  هذا  على  يح�فظوا  اأن  الطلبة 
�شجات  يف  اأ���ش��م���ئ��ه��م  ي�����ش��ج��ل��وا  واأن 
االإبداع والتميز،  واأ�ش�ف: اإن �شعود اأبنة 
يعك�س  التتويج،  من�شة  على  االإم�����رات 
ق���درة على  اإل��ي��ه م��ن  للع�مل م��� و�شلت 
املن�ف�شة والري�دة و�شط كل هذه الدول 
على  وت�أكيدهن  امل�ش�بقة،  يف  امل�ش�ركة 
و�شول املبتكرات االإم�راتي�ت للم�شتوى 
الع�ملي، وهو م� نفخر به، ب�الإ�ش�فة اإىل 
اأبن�ئن� وبن�تن� لديهم  اأن  انه يوؤكد على 
القدرة على حتقيق االإجن����زات يف ح�ل 
توفر االإع��داد واالحتك�ك املن��شب لهم، 
مر�شى  ب�حلبة  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  م�شيداً 
ال��ت��ع���ون م��ع الدائرة  ي������س ودوره����� يف 

التدريب واالإع��داد الازمني  يف توفري 
اأثنى  ك��م���  ال�شحراء”،  “قوة  ل��ف��ري��ق 
�شركة  قدمته�  ال��ت��ي  الت�شهيات  على 
اأبوظبي للمط�رات وا�شتقب�ل الط�لب�ت 
يف ق�عة كب�ر ال���زوار وه��و م� ي��دل على 
وق����وف ك���ف��ة م��وؤ���ش�����ش���ت ال���دول���ة خلف 

اأبن�ئن� الطلبة املبدعني. 
وحتدث اأحمد الكعبي –رئي�س ال�شوؤون 
مر�شى  ح��ل��ب��ة  يف   – اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
اإن م�ش�ركة  ق���ئ��ًا:  ي������س ع��ن االإجن�����ز 
الط�لب�ت يف هذا احلدث الع�ملي تعترب 
ي��س  مر�شى  حلبة  يف  لن�  فخر  م�شدر 
الوطنية  ال��ف��ورم��وال   مل�ش�بقة  املنظم   (
اليوم  ال��ت��واج��د  وي�شعدن�  امل��دار���س(  يف 
يف م���ل��ي��زي��� ح��ي��ث ا���ش��ت��ط���ع ف��ري��ق قوة 
العرب  اأم  مدر�شة  ميثل  اأن  ال�شحراء 
ب��وج��ه خ������س ودول����ة االإم�������رات ب�شكل 
ع����م يف امل��ح���ف��ل ال��دول��ي��ة  ب��ل ويتميز 
ب�������الأداء ال��ع���يل وي��ح�����ش��ل ع��ل��ى ج�ئزة 
امل�ش�بقة،  م�شتوى  على  اإجن����ز  اأف�����ش��ل 
االأك�دميي  التميز  يعك�س  ال��ذي  االأم���ر 
الذي و�شلت اإليه مدار�س الدولة، حيث 
به يف  يحتذى  اإجن���زاً  الط�لب�ت  قدمت 

جميع مدار�س الدولة. 

م������ن ج�����ن����ب����ه����ن، ع�������ربت ال����ط�����ل����ب�����ت 
���ش��ي��خ��ة ال��ع��ل��ي، وم����ريا ح�����ش��ن، ومهلة 
حم��م��د، ودان�����ة ح��م��د، ع�����ش��وات فريق 
الب�لغة  �شع�دتهن  ع��ن  ال�����ش��ح��راء  ق��وة 
اأن م�  اإىل  ب��ه��ذا اال���ش��ت��ق��ب���ل، م�����ش��ريات 
والتدريب  التدريب  �شببه  ك���ن  حققن 
ورغبتهن  عليه  ح�شلن  ال���ذي  اجل��ي��د 
للطلبة  م�شرفة  نتيجة  حتقيق  رف��ع  يف 
االإم�����رات����ي����ني يف امل�����ش���ب��ق��ة ت��ع��ك�����س م� 
ي��اق��ون��ه م���ن اه��ت��م���م ودع����م م���ن قبل 

القي�دة الر�شيدة يف الدولة.
دائرة  اإىل  ال�����ش��ك��ر  ال��ط���ل��ب���ت  وق��دم��ت 
ال��ت��ع��ل��ي��م وامل��ع��رف��ة، ول��رئ��ي�����ش��ه��� مع�يل 
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م��ي، ع��ل��ى الدعم 
االأثر  اأك��رب  ك���ن لهم�  وال��ذي  وامل�ش�ندة 
م�شرف  م�شتوى  من  اإليه  و�شلن  فيم� 
 53 ا�شتطعن من خاله من�ف�شة فرق 

دولة �ش�ركت يف الفورموال1. 
و�����ش�����رك ع����دد م���ن ط��ل��ب��ة امل����دار�����س يف 
ارتدوا  اأن  بعد  اال�شتقب�ل،  حفل  وق�ئع 
ب�ق�ت  للط�لب�ت  وقدموا  ال��دول��ة،  علم 
الورود للتعبري عن تقديرهم وفخرهم 

مب� حققن من نت�ئج م�شرفة.
الفورموال1  م�ش�بقة  حم�ور  وتتم��شي 

تتم��شي مع النظ�م التعليمي يف اأبوظبي 
ودول������ة االإم����������رات وال������ذي ي���رك���ز على 
الطلبة  واإك�����ش���ب  وال��ع��ل��وم  الري��شي�ت 
كم�  اخل��اق،  النقدي  التفكري  مه�رات 
“فريق قوة  ال��ذي حققه  ي�أتي االجن���ز 
ال�شحراء ا�شتكم�اًل الإجن�زات زمائهم 
الطلبة من املبدعني واملبتكرين الذين 
واأ�شهموا  االإم����رات  مدار�س  بهم  تزخر 
املح�فل  ا�شم االم���رات ع�لي�ً يف  يف رفع 

العلمية الدولية. 
جدير ب�لذكر اأن فريق )قوة ال�شحراء( 
اإم�����رات����ي ي�����ش���رك يف  اأول ف���ري���ق  ُي���ع���د 

للطلبة،  الفورموال1  الع�ملية  امل�ش�بقة 
ت�شميم  يف  ال���ط����ل���ب����ت  جن��ح��ت  ح��ي��ث 
فورموال1  ���ش��ي���رة  وب��رجم��ة  وت�شنيع 
م�����ش��غ��رة، وق����د مت���ت ج��م��ي��ع خطوات 
امل�شروع داخل ن�دي االبتك�ر يف مدر�شة 
ام العرب” ب�أبوظبي، وقد اتخذ الفريق 
ا����ش���م ق����وة ال�����ش��ح��راء ل��ي��ع��رب ع���ن عن 
اإىل  ي�شري  اأن��ه  كم�  االإم���رات��ي��ة،  الهوية 
اأن االإم��������رات ق���وة ع���مل��ي��ة خ��رج��ت من 
االإم�راتية  الفت�ة  واأن  ال�شحراء،  رح��م 
رم����زاً ل��ل��ت��ح��دي وال���ق���وة وال���ق���درة على 
امل�ش�بقة  االإجن����زات.  وتتمحور  حتقيق 

عدة  اىل  ينق�شم  م�����ش��روع  اإدارة  ح���ول 
�شي�رة  ت�����ش��م��ي��م  ي��ت�����ش��م��ن  م�����راح�����ل 
وبن�ء  وت�����ش��م��ي��م  ف��ورم��ي��ا1م�����ش��غ��رة، 
منطقة عر�س الأعم�ل الفريق، وتقدمي 
ب��رن���م��ج ت��ق��دمي��ي ع���ن امل�������ش���روع اأم�����م 
ب�الإ�ش�فة  امل�ش�بقة،  يف  التحكيم  جلنة 
واحل�شول  للفريق،  ت�شويق  عمل  اإىل 
املطلوب،  ال���دع���م  ل��ت��وف��ري  رع������ة  ع��ل��ى 
اإىل  ت��ه��دف  امل�����ش���ب��ق��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
والتكنولوجي�  العلوم  ت�شورات  تغيري 
والهند�شة والري��شي�ت من خال خلق 

بيئة تعليمية ممتعة ومثرية.

وا�شل ن�بويل مت�شدر دوري الدرجة االأوىل االإيط�يل 
لكرة القدم انطاقته املث�لية وح�فظ على العامة 
الك�ملة بفوزه -3�شفر على �شيفه ك�لي�ري يف ملعب 

�ش�ن ب�ولو يوم االأحد.
مبكرا  املقدمة  يف  ن���ب��ويل  ه�م�شيك  م���ري��ك  وو���ش��ع 
عندم� اأطلق ت�شديدة منخف�شة من زاوية �شيقة يف 
�شب�ك ال�شيوف بعد اأربع دق�ئق من البداية ليحرز 

هدفه االأول يف الدوري هذا املو�شم.
النتيجة من  و�ش�عف دري�س مريتنز هداف الفريق 
ركلة جزاء قبل خم�س دق�ئق من نه�ية ال�شوط االأول 

ليحرز هدفه الت��شع يف ك�فة امل�ش�بق�ت هذا املو�شم.

وح�شم املدافع ك�ليدو كوليب�يل الفوز بت�شديدة من 
مدى قريب بعد دقيقتني من بداية ال�شوط الث�ين.

االول  ام�س  من�ف�ش�ت  اللقب  ح�مل  يوفنتو�س  وب��داأ 
العامة  فقد  لكنه  ن���ب��ويل  ر�شيد  نف�س  ب���م��ت��اك 

الك�ملة ب�لتع�دل 2-2 مع م�شيفه اأتانت�.
دقيقة   24 اأول  يف  -2�شفر  ي��وف��ن��ت��و���س  وت���ق���دم 
هيجوين  وجونزالو  برن�ردي�شكي  فيدريكو  بوا�شطة 
لكن اأتانت� �شجل هدف� يف كل �شوط عن طريق م�تي� 

ك�لدارا وبراي�ن كري�شت�نتي.
ه���دف���� يف ك�فة   33 ���ش��ج��ل  ال�����ذي  ن����ب���ويل،  ول�����دى 
21 نقطة من �شبع مب�ري�ت  املو�شم،  امل�ش�بق�ت هذا 

واإنرتن��شيون�يل  يوفنتو�س  على  بنقطتني  ويتقدم 
الذي ف�ز 2-1 على بنيفنتو بف�شل ثن�ئية م�ر�شيلو 

بروزوفيت�س.
بف�رق  ال���دوري  يف  ال��ث���ين  امل��رك��ز  يوفنتو�س  ويحتل 

االأهداف.
لي�شمن   1-6 ���ش������ش��ول��و  ���ش��ي��ف��ه  الت�����ش��ي��و  و���ش��ح��ق 
احتاله املركز الرابع بر�شيد 16 نقطة قبل فرتة 

التوقف ب�شبب خو�س مب�ري�ت دولية.
واأح���رز لوي�س األ��ربت��و وم���رك��و ب���رول��و ه��دف��ني لكل 
اإميوبيلي  وت�شريو  ف��ري  دي  �شتيف�ن  واأكمل  منهم� 

ال�شدا�شية.

نابويل املت�سدر يحافظ على انطلقته املثالية ويوفنتو�س يتعرث 
ن�دي  م��درب  ب��وا���س  اأن��دري��ه فيا�س  ال��ق��دم  لكرة  ال�شيني  ع�قب االحت����د 
م�لية  عليه غرامة  كم� فر�س  مب�ري�ت  لثم�ين  ب�الإيق�ف  �شيبج  �شنغه�ي 
املمت�ز يف مواجهة بكني  ال�شيني  ال��دوري  بعد ط��رده يف مب�راة فريقه يف 
املدرب  االإي��ق���ف غي�ب  ه��ذا  امل��شي. ويعني  اأي��ل��ول  �شبتمرب   22 ج��وان يف 
الربتغ�يل عن مق�عد بدالء فريقه حتى نه�ية املو�شم احل�يل يف ال�شني 
اأرب��ع جوالت يف نوفمرب ت�شرين الث�ين املقبل. وبلغت  وال��ذي يختتم بعد 

قيمة الغرامة 40 األف يوان )6012 دوالرا(.
وق�ل االحت�د ال�شيني لكرة القدم يف بي�ن يف الدقيقة 78 من املب�راة وجه 
امل��ب���راة عن  اإىل حكم  اإه�نة  �شيبج  �شنغه�ي  م��درب  بوا�س  اأن��دري��ه فيا�س 
طريق اإ�ش�رات ك�ن له� اأثر �شلبي . واأ�ش�ف البي�ن تعتمد الكرة ال�شينية يف 
تطوره� على مب�ديء اللعب النظيف والروح الري��شية كم� اأنه� ت�أخذ يف 
االعتب�ر م�شوؤوليته� املتمثلة يف تثقيف اجلمهور ون�شر القيم الع�مة . واأكد 

البي�ن اأن الفوز هو هدف م�شرتك جلميع االأطراف لكنه ال ميكن حتقيقه 
عن طريق جت�هل وعدم احرتام قواعد اللعبة. الكل ملزم ب�حرتام القواعد 
واحلك�م وامل�شجعني واملن�ف�شني واملب�راة . وهذه هي ث�ين عقوبة تفر�شه� 
تدريب  توليه  منذ  الربتغ�يل  امل��درب  على  ال�شني  يف  القدم  ك��رة  �شلط�ت 
على  تعليق�ته  ب�شبب  ملب�راتني  ايق�فه  بعد  احل�يل  املو�شم  بداية  �شيبج يف 
اأو�شك�ر  الربازيلي  فريقه  العب  اإيق�ف  على  االجتم�عي  التوا�شل  و�ش�ئل 
لثم�ين مب�ري�ت يف وقت �ش�بق بعد ت�شببه يف م�ش�جرة يف اإحدى املب�ري�ت. 
اأرب��ع نق�ط  ال�شيني بف�رق  ال��دوري  الث�ين بني فرق  املركز  ويحتل �شيبج 
عن قوانغت�شو ايفرجراند املت�شدر كم� ت�أهل لنه�ئي ك�أ�س ال�شني ليح�شل 
على فر�شة حل�شد ثاثية من االألق�ب هذا املو�شم. وين�ف�س �شيبج الذي 
اأنفق ببذخ يف �شوق االنتق�الت اأي�ش� يف قبل نه�ئي دوري اأبط�ل اآ�شي� وتع�دل 

امل��شي. ال�شهر  يف  الي�ب�ين  ريدز  اأوراوا  مع  ذه�ب�   1-1

ايقاف فيل�س بوا�س مدرب �سيبج ثماين مباريات يف ال�سني 

ب�يرن  و�شط  العب  ريبريي  فرانك  الفرن�شي  يواجه 
امل��وا���ش��م اخل��م�����ش��ة امل��شية  امل���ن��ي��� يف  ب��ط��ل  م��ي��ون��ي��خ 
اىل  تعر�شه  ب�شبب  اأ�شهر  ثاثة  ملدة  الغي�ب  احتم�ل 
متزق يف احد اربطة الركبة، ح�شب م� ذكرت �شبكة 

�شك�ي االثنني.
التي  امل��ب���راة  م��ن   62 الدقيقة  ري��ب��ريي يف  وخ���رج 
تع�دل فيه� ب�يرن مع هرت� برلني 2-2 االحد برغم 

تقدمه -2�شفر يف املرحلة ال�ش�بعة من الدوري 
االمل�ين، ب�شبب ا�ش�بة قوية تعر�س له� دون 

احتك�ك ب�أحد.
العبه  ب�إ�شراف  املب�راة  يخو�س  ب�يرن  وك�ن 

اق�لة  بعد  �ش�نيول  ويلي  الفرن�شي  ال�ش�بق 
عقب  ان�شيلوتي  ك�رلو  االي��ط���يل  امل��درب 
اخل�����ش���رة ال��ق������ش��ي��ة اأم������م ب���ري�����س �ش�ن 
االربع�ء  �شفر3-  ال��ف��رن�����ش��ي  ج��رم���ن 

امل��شي يف دوري ابط�ل اأوروب�.
وا�ش�ر تقرير ل�شك�ي اىل ان ريبريي 
)34 ع���م���( تعر�س اىل مت��زق يف 

احد اربطة ركبته الي�شرى وانه 
���ش��ي��ب��ت��ع��د ل���ف���رتة ت������رتاوح بني 
لكنه�  ا�شهر،  وث��اث��ة  �شهرين 
اك������دت ان�����ه ل����ن ي��خ�����ش��ع اىل 

عملية جراحية.
ومل ي��وؤك��د ب���ي��رن االم��ر حتى 

االن.
وق�ل ريبريي يف مط�ر ميونيخ 

ع��ق��ب ال��ع��ودة م��ن ب��رل��ني ا���ش��ع��ر بكثري 
من االمل وال تبدو االمور جيدة، ف�لرب�ط 

اخل����رج���ي رمب���� ت��ع��ر���س ل�����ش��رر، واآم����ل اال 
يكون االمر ا�شواأ من ذلك .

الفرن�شي،  ل��اع��ب  �شربة  اال���ش���ب��ة  وت�شكل 
اآخر  يف  ينتهي  ال��ن���دي  م��ع  ع��ق��ده  وان  خ��شة 

املو�شم.
اي�ش�  نوير  م�نويل  احل�ر�س  ق�ئده  ب�يرن  ويفتقد 

حتى ك�نون الث�ين/ين�ير ب�شبب ك�شر يف القدم.
بعد  الث�نية  للمرة  ال��دوري  ب�لفوز يف  ب�يرن  ويفرط 
�شيفه  م��ع  اي�ش�  م��ت��ع���دال  خ��رج  اذ  ب��ه��دف��ني،  تقدمه 

فولف�شبورغ 2-2 يف املرحلة ال�ش�د�شة.
ويبتعد ب�يرن بف�رق خم�س نق�ط خلف بورو�شي� 

دورمتوند املت�شدر.

ت��وخ��ل مدرب  ت��وم������س  ان  ت��ق���ري��ر �شح�فية  وذك���رت 
دورمت����ون����د ال�����ش���ب��ق وي���ول���ي����ن ن���غ��ل�����ش��م���ن م���درب 
املر�شح�ن  ه���م����  ه���وف���ن���ه����مي 

االبرز خلافة ان�شيلوتي.

اإ�سابة يف الركبة قد تبعد ريبريي 
عن بايرن 3 اأ�سهر

جتري اللجنة املنظمة لبطولة ك�أ�س الق�رات لكرة القدم 
 3 الثاث�ء  اليوم  ظهر  الواحدة  ال�ش�عة  يف  ال�ش�طئية 
ال��ري������ش��ي يف حي  دب��ي  2017 مبقر جمل�س  اأك��ت��وب��ر 
من  ال�ش�بعة  الن�شخة  ق��رع��ة  م��را���ش��م  للت�شميم،  دب��ي 
البطولة التي ي�ش�رك فيه� 8 من اأف�شل منتخب�ت كرة 
ال�ش�طئية يف الع�مل من بينه� منتخبن� الوطني  القدم 
لكرة القدم ال�ش�طئية. وي�ش�رك يف حفل القرعة �شع�دة 
�شعيد ح�رب االأمني الع�م ملجل�س دبي الري��شي وجوان 
ك��و���ش��ك��و امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ك��رة ال��ق��دم ال�����ش���ط��ئ��ي��ة يف 

الفيف�، واأع�ش�ء اللجنة املنظمة للبطولة التي انطلقت 
2011، ويتم  من دولة االإم���رات العربية املتحدة ع�م 
تنظيمه� �شنوي� يف دبي. و�شيعقب القرعة اإجراء موؤمتر 
من  اجل��دي��دة  الن�شخة  تف��شيل  ع��ن  للك�شف  �شحفي 
البطولة التي ت�شت�شيفه� مدينة دبي للع�م ال�ش�بع على 
مع  ب�لتع�ون  الري��شي  دبي  جمل�س  وينظمه�  التوايل 
جلنة كرة القدم ال�ش�طئية ب�الحت�د الدويل لكرة القدم 
و احت�د االإم���رات لكرة القدم ، كم� �شيتم االإع��ان عن 

جدول مب�ري�ت البطولة.

اليوم..  قرعة كاأ�س القارات لكرة القدم ال�ساطئية



    
معجب ي�سع بطاقة ائتمانه حتت ت�سرف فتاة

بعد اأن �شغف بحبه�، ق�م رجل بو�شع بط�قة ائتم�نه حتت ت�شرف 
فت�ة مل تتج�وز ال�ش�بعة ع�شرة من عمره�، لتفعل م� يحلو له�. 

تلقت �ش�بة تدعى ليغ�ن )17 ع�م�ً( تف��شيل البط�قة االئتم�نية 
الأحد املعجبني به�، مرفقة بر�ش�لة منه متنحه� فر�شة للت�شرف 

ب�لبط�قة كم� يحلو له�. 
مع�شكراً  ح�شر  ق��د  ا�شمه،  امل�����ش���در  تذكر  مل  ال��ذي  ال�ش�ب  وك���ن 
اأعجب بجم�له� وطلب  �شنوات، حيث  ليغ�ن قبل عدة  مع  �شيفي�ً 
على طلبه،  توافق  ليغ�ن مل  اأن  اإال  اخل��روج معه يف موعد.  منه� 
ب�الإحب�ط  ي�شعر  وجعله  نف�شه،  يف  �شيئ�ً  اأث���راً  ت��رك  ال��ذي  االأم���ر 

وب�حل�جة الإر�ش�ئه� ب�أي طريقة. 
جت�وز  ال�ش�ب  ي�شتطع  مل  �شنوات،  ب�شع  م�شي  من  الرغم  وعلى 
�شغفه ب�لفت�ة، فقرر اأن ي�شع بط�قة ائتم�نه حتت ت�شرفه� حيث 
اإر�ش�ئه�  بهدف  التف��شيل،  جميع  حتتوي  عنه�  �شورة  له�  اأر�شل 

والتقرب منه�. 
اأن ليغ�ن ك�ن له� خطط اأخرى يف ا�شتغال حب ال�ش�ب له�  غري 
وا�شتخدام بط�قته االإئتم�نية، حيث ب�درت ب�الإعداد حلفلة �ش�خبة 
بنقود معجبه� الذي �شحى بكل م� ميلك يف �شبيل حبه له�، وفق 

م� ورد يف �شحيفة مريور الربيط�نية. 

عر�س اأزياء لق�سريات القامة
الع��شمة  و���ش��ط  الع�ملي  االأق����زام  اأزي����ء  ع��ر���س  فع�لي�ت  انطلقت 
الفرن�شية ب�ري�س بن�شخته� ال�ش�د�شة مب�ش�ركة ع�ر�ش�ت ال يتج�وز 

طول الواحدة منهن 130 �شنتيمرتا.
ويهدف املعر�س ال�شنوي الذي بداأ يف ع�م 2014 اإىل زي�دة الوعي 
ب�لقزمية وتغيري ال�شورة النمطية ملع�يري اجلم�ل املتع�رف عليه� 

ع�ملي� خ��شة يف ع�مل االأزي�ء.
وارتدت الع�ر�ش�ت ف�ش�تني من ت�شميم امل�شممة الفرن�شية مريي�م 
ت�ش�ليك، التي انطلقت بهذه الفكرة عندم� التقت ب�شيدة ق�شرية 
االأخرية  ب��دت  والتي  االأط��ف���ل  ملاب�س  خم�ش�س  ق�شم  يف  الق�مة 
حمبطة جدا ب�شبب عم متكنه� من احل�شول على ماب�س تن��شب 
اأق��ي��م��ت يف  ق��د  ك���ن��ت  م�ش�بهة  اأزي�����ء  ع��رو���س  اأن  ي��ذك��ر  مق��شه�. 

نيويورك ودبي والي�ب�ن يف وقت �ش�بق.

ال�سرطة تقب�س على اإرهابي املعلبات 
اعتقلت ال�شرطة االأمل�نية رجا يف اخلم�شني، لا�شتب�ه يف قي�مه 
 ، اع��رتف بجرميته  وق��د   ، االأ���ش��واق  اأطعمة معرو�شة يف  بت�شميم 
االأمل�ن  امل�شتهلكون  ع��شه�  التي  اخل��وف  حل�لة  حدا  بذلك  وا�شًع� 

طيلة االأي�م االأخرية.
وك����ن ال��رج��ل م��و���ش��وع م��ذك��رة ب��ح��ث م��ن��ذ ف���رتة، ب�شبب ر�ش�ئل 
�شيقوم  ان��ه  ي��ق��ول  اأغ��ذي��ة،  م�ش�نع  ل��ع��دة  به�  بعث  ال��ت��ي  التهديد 
منهم  يت�شلم  مل  اإذا   ، االأ���ش��واق  يف  املعرو�شة  منتج�تهم  بت�شميم 
11 مليون يورو ح�شب ال بي  اإىل  مب�لغ م�لية و�شل جمموعه� 

بي �شي .
�شحفية  ن��دوة  يف  �شرح  قد  بوغري  اليك�شندر  الع�م  الن�ئب  وك���ن 
، الأن  التهديدات على حممل اجلد  تلك  ن�أخذ   : امل��شية  اجلمعة 
م�شمومة  منتج�ت   5 بو�شع  امل��شي  االأ���ش��ب��وع  خ��ال  ق���م  امل��ج��رم 

مبحل يف مدينة فريدري�ش�شه�فن .
ومتكنت ال�شرطة من �شبط الف�عل ب�لقرب من مدينة توبينغن 
، بف�شل �شه�دة ال�شك�ن و�شور لك�مريات املراقبة،وو�شفه م�شوؤول 

من ال�شرطة بكونه متطرًف�  ويع�ين من  ا�شطراب�ت نف�شية .
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اختفاء جزيرة اأمريكية 
توجهت االأنظ�ر جُمدًدا اإىل جزيرة �شيلي Shelly ، التي ظهرت على نحو غري متوقع و�شط املي�ه يف ف�شل الربيع 
قب�لة �ش�حل والية ك�روالين� ال�شم�لية على املحيط االأطل�شي، بعد اأن اختفت ب�شبب اإع�ش�ر م�ري� الذي �شرب الوالية 
االأمريكية يف اأيلول  �شبتمرب امل��شي. اجلزيرة التي يبلغ طوله� ميًا واحًدا، وبداأت احلي�ة النب�تية تزدهر عليه�، 
اأحدثت �شجة منذ ظهوره�، خ��شة بني املتن�زعني على ملكيته�، ومن بينهم كني ب�رلو، رجل االأعم�ل االأمريكي من 

والية فريجيني�، الذي تقدم اإىل الق�ش�ء مب�شتندات يف ال�شهر امل��شي مط�لًب� مبلكية اجلزيرة.
% من اجلزيرة، التي ك�نت م�ش�حته� تبلغ 100 فدان، قد تا�شى مت�ًم�،  وبعد اختف�ء اجلزيرة، ك�شف ب�رلو اأن 90 
الواقعة  ه�تريا�س  جزيرة  طرف  عن  فقط  قدم   300 يبعد  ال�شكل  بي�ش�وي  رملي  �شريط  هو  منه�  تبقى  م�  واأن 
 The Charlotte observer قب�لة �ش�حل والية ك�روالين� ال�شم�لية. وذكر موقع �شحيفة ذا ت�ش�رلوت اأوبزفر
اأع�د ترتيب جزيرة �شيلي لو�شعه� االأ�ش��شي، وق�شمه� اإىل ن�شفني:  اإع�ش�ر م�ري�  اأن  وا  اأن خرباء رجحنّ االأمريكية 

االأول مت�شل براأ�س كيب بوينت، واالآخر معزول قب�لة ال�ش�طئ وحتيط به االأمواج الع�تية.
اإذا هبت يف  ب�أنه� �شتنجرف وتختفي  اآن��ذاك  اآبريل امل��شي، وتنب�أ اخلرباء  وظهرت اجلزيرة فج�أة يف �شهر ني�ش�ن  
املنطقة ع��شفة تتمتع ب�لقوة الك�فية، وهو م� فعله اإع�ش�ر م�ري�. واأ�ش�رت تق�رير يف االأ�ش�بيع القليلة امل��شية اإىل 
امتاء قن�ة تف�شل هذه اجلزيرة عن راأ�س كيب بوينت ب�لرم�ل، وهو م� اأث�ر ت�ش�وؤالت عم� اإذا ك�نت �شيلي ال تزال 
ت�شتحق ا�شم جزيرة. لكن عمق القن�ة املذكورة بداأ يتزايد مرة اأخرى قبل الع��شفة، وهو م� يجعل ب�رلو واثًق� يف 

مط�لبته مبلكية هذه االأر�س.
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ير�سمون اأكرب لوحة يف العامل 
قي��شي  رقم  لتحقيق  االأمريكية  اإندي�ن�  والي��ة  يف  االأ�شخ��س  مئ�ت  جتمع 
ع�ملي، من خال ر�شم لوحة على طول ر�شيف �شخم ب��شتخدام الطب��شري.  
احت�شد حوايل 500 �شخ�س لر�شم لوحة فنية �شخمة ب��شتخدام الطب��شري 
بدخول  وامل��ط���ل��ب��ة  ع���مل��ي  قي��شي  رق���م  لتحقيق  اإن��دي���ن���ب��ول��ي�����س  ���ش���رع  يف 

مو�شوعة غيني�س لاأرق�م القي��شية. 
وي�أتي الن�ش�ط كجزء من فع�لية كربى لتنظيف املدينة ت�شتمر ملدة ثاثة 

اأي�م حتت رع�ية �شركة اإيلي ليللي لاأدوية، ومنظم�ت عديدة اأخرى. 
يف  امل�ش�رك  �شت�ر  اإندي�ن�بولي�س  بنك  ب��شم  املتحدثة  ه�ينز،  اأ�شلي  وق�لت 
الفع�لية اإن الفع�لية التي اأقيمت اليوم اأظهرت تع��شداً غري م�شبوق بني 
االأفراد واملنظم�ت، الذين مل يجتمعوا لتحقيق رقم قي��شي فح�شب، واإمن� 

الإظه�ر قوة التغيري الذي ميكن اأن يتحقق اإن ت�ش�فرت جهود اجلميع .
يذكر ب�أن اللوحة النه�ئية ت�ألفت من 811 ر�شم�ً، اأي م� يق�رب �شعف الرقم 
اإدوارد  االأم��ري  جزيرة  عليه  ح���زت  وال��ذي  ر�شم�ً   423 ب�  ال�ش�بق  القي��شي 

الكندية، بح�شب م� ورد يف موقع يو بي اآي االإلكرتوين. 

تايلند تظهر بلون واحد ملدة �سهر 
بداأت معظم القنوات التلفزيونية واملواقع االإلكرتونية الت�ياندية يف الظهور 
بلون واحد هو االأ�شود ملدة �شهر، مبن��شبة حرق جثم�ن امللك الراحل بوميبول 

اأدولي�دج املقرر يف اأواخر اأكتوبر )ت�شرين االأول(.
الع�مل،  اأط��ول فرتة حكم ملكية على م�شتوى  امللك بوميبول، �ش�حب  وك�ن 
قد تويف يف 13 اأكتوبر )ت�شرين االأول( 2016 عن عمر 88 ع�م�ً بعد اأن بقي 
ل�شبعة عقود على العر�س. ونظراً لهذه الفرتة الطويلة من احلكم، ف�إن معظم 
الت�يانديني احل�ليني مل يع��شروا ملك�ً اآخر غري بوميبول وجنله الوحيد 
امل��شي.  ال��ع���م  اأواخ���ر  يف  العر�س  على  خلفه  ال��ذي  ف�جريالوجنكورن  م�ه� 
للوحدة و�شط تعدد االنقاب�ت  اإىل حد كبري رم��زاً  الراحل يعد  امللك  وك�ن 

الع�شكرية وال�شراع�ت ال�شي��شية يف ت�ياند.
وطلبت احلكومة من ال�شعب ارتداء ماب�س احلداد على امللك الراحل واالمتن�ع 
عن االحتف�الت الع�مة ملدة ع�م، ولكن احلي�ة ع�دت اإىل طبيعته� ببطء، حيث 
ظهرت املاب�س متعددة االألوان يف االأم�كن الع�مة قبل اأن ترتاجع جمدداً يف 
الدولة هذا ال�شهر. وط�لبت ال�شلط�ت مقدمي الربامج التلفزيونية ب�رتداء 
الحق  وقت  يف  الرتفيهية  الربامج  بع�س  تعليق  يتم  فيم�  ال�شوداء،  املاب�س 
هذا ال�شهر لتحل مك�نه� اأفام وث�ئقية حول حي�ة امللك الراحل واأعم�له. ومت 
غلق الق�شر الكبري ، حيث يوجد جثم�ن امللك امل�شجى، اأم�م ال�ش�ئحني بداية 
من اليوم من اأجل اإعدادات مرا�شم حرق اجلثم�ن التي �شوف تتم يف حميط 
الق�شر. ويع�د فتح الق�شر ،وهو موقع جذب �شي�حي له �شعبية كبرية ويقع يف 

ب�نكوك، اأم�م ال�ش�ئحني يف 30 اأكتوبر )ت�شرين االأول(.

دم�سق تعر�س 
متثااًل بعد ترميمه

عر�شت دم�شق، متث�اًل يعود الألفي 
تعر�شه  اإث�����ر  ت��رم��ي��م��ه  ب��ع��د  ع�����م 
الأ�����ش����رار ج�����ش��ي��م��ة خ����ال هجوم 
تدمر  مدينة  على  داع�س  لتنظيم 

االأثرية.
وك�ن متث�ل اأ�شد الات اأحد القطع 
دمرته  ال���ت���ي  ال���ع���دي���دة  االأث����ري����ة 
و���ش��ط �شوري�  ت��دم��ر يف  داع�����س يف 
املت�شدد  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ان���ت���زع  اأن  ب��ع��د 
املدينة مرتني من احلكومة خال 
احلرب الدائرة منذ اأكرث من �شت 

�شنوات.
التمث�ل  داع�������س  م�����ش��ل��ح��و  ودم�����ر 
 2015 يف  ط��ن���ً   15 وزن����ه  ال��ب���ل��غ 
يف  ت��دم��ر  ع��ل��ى  �شيطرتهم  خ���ال 

املرة االأوىل.
الأعم�ل  ليخ�شع  دم�شق  اإىل  ونقل 
ت��رم��ي��م ع��ن��دم��� ا����ش���ت���ع����دت ق���وات 
على  ال�شيطرة  ال�شورية  احلكومة 
ب��دع��م ع�شكري رو���ش��ي يف  امل��دي��ن��ة 

م�ر�س )اآذار( 2016.
وق�ل ع�مل االآث�ر البولندي ب�رتوز 
م���رك��وي�����ش��ك��ي ال����ذي اأم�����ش��ى نحو 
اإن�����ه متث�ل  ت��رم��ي��م��ه  ���ش��ه��ري��ن يف 
تدمر  يف  ل��ه  مثيل  ال  ا���ش��ت��ث��ن���ئ��ي. 
التمث�ل  ن�شف  نحو  اأن  واأ���ش���ف   .

املرمم اأ�شلي.
ع�ملي�ً  م����ع����روف  رم�����ز  اإن������ه  وق�������ل 
ل���ت���دم���ر. ك�����ن اأم�������م امل���ت���ح���ف. كل 
لديه  وامل��ت��ح��ف  ت��دم��ر  زار  ���ش���ئ��ح 
االأمم  ومولت منظمة   . له  �شورة 
والثق�فة  والعلم  للرتبية  املتحدة 

)يون�شكو( اأعم�ل ترميم التمث�ل.
بولنديون  اآث�����ر  ع��ل��م���ء  واك��ت�����ش��ف 
 345 ال���ذي يبلغ ط��ول��ه  ال��ت��م��ث���ل، 
���ش��ن��ت��ي��م��رتاً، يف م��ع��ب��د ال�����ات يف 

تدمر ع�م 1977.

وفاء عامر داللة 
يف كارما 

اإنه�  وف�ء ع�مر،  امل�شرية،  الفن�نة  ق�لت 
ت�����ش��وي��ر م�����ش���ه��ده��� يف فيلم  ت�����ش��ت���أن��ف 
اخلمي�س  يو�شف،  خ�لد  للمخرج  ك�رم� 
املقبل، بعد اأن �شورت يوم�ً واح��داً، قبل 

اأي�م عدة. 
�شخ�شية  جت�شد  ع���م��ر،اأن��ه���  واأ���ش���ف��ت 
حتفظت  ولكنه�  االأح�����داث،  ع��رب  دالل���ة 
اأخ������رى تخ�س  ت��ف������ش��ي��ل  اأي  ذك����ر  ع���ن 
لي�س  دوره���  اأن  اإىل  م�شرية  ال�شخ�شية، 
ك��ب��ري امل�����ش���ح��ة، ول��ك��ن��ه��� واف���ق���ت عليه 
الإعج�به� بتف��شيله، ولرغبته� يف تكرار 
التع�ون مع املخرج خ�لد يو�شف، بعد اأن 
عملت معه يف فيلمي كف القمر و حني 
مي�شرة قبل �شنوات. وي�ش�رك يف بطولة 
عبدالرازق  وغ�����دة  ���ش��ع��د  ع��م��رو  ك���رم��� 

وزينة وخ�لد ال�ش�وي وح�شن الرداد.

حتقن نف�سها بالبكترييا لتمنع ال�سيخوخة  
اأمل�نية ق�مت بحقن نف�شه� ببكتريي� يزيد  ك�شفت ممثلة 
عمره� عن 3.5 مليون �شنة عن عمره� احلقيقي، خال 
اإقن�ع  م�ش�ركته� يف برن�مج تلفزيوين، لكنه� مل تفلح يف 
اإنه�  م�نو�س،  ب��شم  املعروفة  املمثلة  وتقول  امل�ش�هدين. 
ال��دوالرات على عملي�ت التجميل واحلقن،  اآالف  اأنفقت 
ب�أنه�  نف�شه�  وو�شفت  ور�ش�قته�،  جم�له�  على  لتح�فظ 
ف�أر جت�رب ب�شري ، حيث ك�نت اأول �شخ�س يحقن نف�شه 
ببكتريي� قدمية، بهدف منع ظهور اأعرا�س ال�شيخوخة.

واأخربت م�نو�س فريق الربن�مج، اأنه� اأكرب من 40 ع�م�ً، 
قبل اأن تعرتف ب�أن عمره� و�شل اإىل 48 ع�م�ً، لكن هذه 
االإج�بة مل تقنع امل�ش�هدين، الذين �ش�رعوا للت�شكيك يف 
ميل  ديلي  �شحيفة  ذك��رت  م�  بح�شب  تويرت،  على  ذل��ك 
يقول  الطبيعة،  يف  اخلاي�  ملعظم  وخاف�ً  الربيط�نية. 
على  ع��ام���ت  اأي���ة  تظهر  ال  )اإف(  ع�شي�ت  اإن  العلم�ء، 
ت�شكل  اأن  ميكن  اأن��ه���  ال��ب���ح��ث��ون،  ويعتقد  ال�شيخوخة، 

نقطة انطاق لتح�شني �شحة االإن�ش�ن واإط�لة العمر.
من  البكتريي�،  ه��ذه  م��ن  عين�ت  على  م�نو�س  وح�شلت 
اجليولوجي�  ق�شم  رئي�س  برو�شكوف،  اأن���ت��ويل  الطبيب 
يف ج�معة مو�شكو احلكومية، وهو اأحدث اإجراء تخ�شع 
له م�نو�س، التي اأنفقت نحو 50 األف دوالر على عملي�ت 

التجميل، على مدى ال�شنوات الع�شرين امل��شية.

يخرج من رحم والدته مبفرده!
والدته�  عملية  اإج���راء  ت�شوير  اأرادت  ال�شيدات،  اإح���دي 
ال��ق��ي�����ش��ري��ة حل��ظ��ة ب��ل��ح��ظ��ة، وا���ش��رتط��ت اأن ت���أخ��ذ بنج 
من  وطلبت  اأي�����ش���ً،  م�ش�هدته�  م��ن  تتمكن  لكي  ن�شفي 
االأطب�ء اأن يقوموا ب�إخراج راأ�س اجلنني فقط، ويرتكوه 

لُيخرج نف�شه بنف�شه من الرحم!
ب�ملح�ولة  ب��داأ  الطفل  �ش�هدوا  عندم�  اإنده�شوا  االأطب�ء 
م�ش�عدتهم،  دون  بنف�شه  مت���م���ً  ال��رح��م  م��ن  خ��رج  حتى 

وك�نت هذه اللحظة احل��شمة يف هذه العملية.

تذرف الدموع بلون بنف�سجي
وجدت فت�ة كندية نف�شه� يف موقف ال حت�شد عليه، بعد 
الي�شرى،  عينه�  يف  الب�شر  بفقدان  مهددة  اأ�شبحت  اأن 
التي ب�تت تذرف الدموع ب�للون البنف�شجي، بعد اأن ق�مت 
بو�شم مقلة العني. وقررت ك�ت غ�ليندر )24 ع�م�ً( و�شم 
�شرع�ن  لكنه�  البنف�شجي،  ب�للون  الي�شرى  بي��س عينه� 
م� ندمت على هذا القرار، بعد اأن بداأت تع�ين من زيغ يف 
الب�شر، وجل�أت اإىل امل�شت�شفى، حلل هذه امل�شكلة، واكتفى 

االأطب�ء ب�إعط�ئه� قطرات من امل�ش�دات احليوية.
وتورمت  الوقت،  مع  �شوءاً  ازدادت  غ�ليندر  ح�لة  ولكن 
ال�شرتوئيدات  اإىل  االأط��ب���ء  ليلج�أ  ك��ب��ري،  ب�شكل  عينه� 
ل��ع��اج��ه���، ب��ع��د اأن ان��خ��ف�����ش��ت ال���روؤي���ة ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف 
غ�ليندر،  وذكرت  �شنرتال.  اأوديتي  بح�شب موقع  عينه�، 
وهي مدونة يف جم�ل التغذية لو�ش�ئل اإعام حملية يف 
كندا، اأنه� اأنفقت اأخرياً مئ�ت الدوالرات على العاج�ت 
والو�شف�ت الطبية، اإال اأنه� مل تتمكن من ا�شتع�دة نظره� 
يف عينه� املو�شومة كم� يف ال�ش�بق، ومع اأن اللون انخف�س 

ب�شكل كبري، اإال اأن الطاء ال يزال يغطي بي��س العني.
�ملمثلة �لريطانية هيلني مريين ت�سري على من�سة عمالقة يف �سارع �ل�سانزليزيه خالل حدث عام نظمته جمموعة 

م�ستح�سر�ت �لتجميل �لفرن�سية لوريال كجزء من �أ�سبوع �ملو�سة يف باري�س.   )رويرتز(

احلرب العاملية على 
تويرت من جديد

عد توثيق ال�شنوات ال�شتة للحرب 
تغريدات  ع��رب  ال��ث���ن��ي��ة  ال��ع���مل��ي��ة 
موؤ�ش�س  ع���د   ، تويرت  موقع  على 
الث�نية  ال��ع���مل��ي��ة  احل���رب  ح�����ش���ب 
على موقع تويرت لريوي اأحداث 
احلرب بن�شر تف��شيله� واأحداثه� 

حلظة بلحظة.
الث�نية  ال��ع���مل��ي��ة  احل���رب  وب�����داأت 
االأول  يف  تويرت  على  جديد  م��ن 
م���ن ���ش��ب��ت��م��رب   اأي���ل���ول اجل�����ري، 
ال�شفحة  م���وؤ����ش�������س  ي�����د  ع���ل���ى 
كولين�شون،  األ��وي��ن  االإلكرتونية 
متحف  يف  االإل����ك����رتوين  امل���ح���رر 
ذا  اأف����دت جملة  م�  لندن، ح�شب 
عدده�  يف  االأمريكية  اأتاتنتيك 

احل�يل.
ومن املقرر اأن ي�شتمر كولين�شون 
الع�ملية  اأح����داث احل���رب  ���ش��رد  يف 
ال��ث���ن��ي��ة واأب������رز ال����ق����رارات التي 
فيه�،  امل�����ش���رك��ة  ال���دول  اتخذته� 

ملدة �شت �شنوات مقبلة.
املدة  هي  ال�شتة  ال�شنوات  وف��رتة 
التي  الفعلية  ل��ل��ح��رب  ال��زم��ن��ي��ة 
�شبتمرب  م��ن  االأول  يف  ان��دل��ع��ت 
من  الث�ين  يف  وانتهت   ،1939
والتي   ،1945 ع���م  ذات��ه  ال�شهر 
�ش�ركت فيه� حليفت�ن ع�شكريت�ن 
ودول  احل����ل����ف�����ء،  ق�������وات  ه����م�����: 

املحور.
الذين  ملت�بعية  كولن�شون  وين�شر 
ي��زي��د ع��دده��م ع��ن ن�شف مليون 
الع�ملية  احل���رب  اأح����داث  �شخ�س 
املعلوم�ت  اإىل  ا���ش��ت��ن���ًدا  ال��ث���ن��ي��ة، 
والكتب  ال�����ش��ح��ف  يف  ال���������واردة 
املتوفرة  الت�ريخية  والت�شجيات 

لديه.

رّق قلبه لرهينته احل�سناء واأفرج عنها
قررت حمكمة و�شتمن�شرت يف بريط�ني�، يوم اجلمعة 
امل��شي، ت�شليم ال�شلط�ت االإيط�لية اأحد امل�شتبه بهم 
احل�شن�ء  الربيط�نية  االأزي�����ء  ع�ر�شة  اختط�ف  يف 
رغم  به�،  االجت����ر  بهدف  ميانو،  يف  اإي�شلينغ،  كلو 
�شغري،  لولد  اأم  اأنه�  اأبلغته  اأن  بعد  له�  رقنّ  قلبه  اأن 
فب�در الإطاق �شراحه�، بعد احتج�زه� ملدة اأ�شبوع يف 

ظروف ق��شية.
من  الب�لغة  اإي�شلينغ  كلو  الع�ر�شة  ل�شه�دة  ووف��ًق��� 
 11 يوم  ف���إن جمهولني اختطفوه�  20 ع�ًم�،  العمر 
يوليو   متوز امل��شي يف ميانو، حيث و�شلت بهدف 
لق�ء رج�ل اأعم�ل مزعومني عر�شوا عليه� عقد عمل 
مغرًي�، لكن بدل توظيفه� ق�م هوؤالء بحقنه� مب�دة 
رة واحتجزوه� يف ظروف ال حتتمل ملدة اأ�شبوع  خمدنّ
بول  الق��شي  اأن   ، تليغراف  �شحيفة  وذك��رت  ك�مل. 
بت�شليم  اال�شتم�ع  جل�شة  خ��ال  حكم  غولد�شربينغ 
مي�ش�ل  ال��ب��ول��ن��دي  اخل��ط��ف،  عملية  يف  ب��ه  امل�شتبه 
36 ع���ًم���، وال���ذي اعتقل  ال��ب���ل��غ م��ن العمر  ه���ريب، 

امل��شي،  اآب  اأغ�شط�س  �شهر  منت�شف  يف  بريط�ني�  يف 
حيث  اإيط�لي�  اإىل  اأوروب��ي��ة،  توقيف  مذكرة  مبوجب 

يحتجز �شقيقه لوك��س هريب بنف�س التهمة.
يتم  اأن  ق��ررت  قوله:  الق��شي  ال�شحيفة عن  ونقلت 
نقلك اإىل اإيط�لي� ملح�كمتك هن�ك بتهمة االختط�ف 
�شكوت،  ه��ي��ب��ورن  ج���ورج  اأن  اإال   ، ب�لب�شر  واالجت������ر 
يف  الطعن  نيته  اجلل�شة  بعد  اأع��ل��ن  املتهم،  حم���م��ي 

قرار املحكمة.
واأ���ش���ف امل��ح���م��ي: ���ش���أوا���ش��ل ال��دف���ع ع��ن موكلي يف 
هذه العملية ويف اإيط�لي� اإذا دعت ال�شرورة ، م�شيًف� 
اأنه ال يزال يدافع بقوة عن براءته . وذكرت م�ش�در 
االأخوين  اأن  �ش�بق،  وقت  يف  اإع��ام  وو�ش�ئل  ق�ش�ئية 
مي�ش�ل ولوك��شهريب البولنديي االأ�شل واملقيمنينْ يف 
بريط�ني�، ح�وال بيع ع�ر�شة االأزي�ء التي اختطف�ه� 
من خال مزاد علني غري م�شجل يف �شبكة االإنرتنت، 
وطلب� مق�بله� كمية من عملة بيتكوين االإلكرتونية، 

مب� يع�دل 300 األف يورو.

كيم كاردا�سيان تن�سح ترامب
حثت النجمة االأمريكية كيم ك�ردا�شي�ن، الرئي�س االأمريكي دون�لد 
ت���رام���ب، ع��ل��ى ال��ت��وق��ف ع��ن ال��ت��غ��ري��د ع��ل��ى ت��وي��رت ول��ع��ب الغولف، 
وم�ش�عدة �شك�ن بورتوريكو الذين ع�نوا االأمرين من اإع�ش�ر م�ري�.

وكتبت جنمة تلفزيون الوقع على ح�ش�به� على تويرت متوجهة اإىل 
ترامب يرجى التوقف عن كت�بة الر�ش�ئل على تويرت ولعب الغولف 
ع��ن��دم��� مي���وت ال��ن������س. ي��رج��ى م��ن��ك ال��وق��وف وامل�����ش���ع��دة . وج�ءت 
تغريدة ك�ردا�شي�ن ردا على ر�ش�لة الرئي�س االأمريكي التى حث فيه� 
�شك�ن اجلزيرة على عدم اال�شتم�ع مل� تقوله و�ش�ئل االإعام، م�شرية 
اإىل اأنهم لي�س لديهم القوة ملراقبة االأخب�ر ومت�بعته� .�س وقد ه�جم 
يفعل  اأن  ي��ري��دون  اإن��ه��م  ق�ئا  ب��ورت��وري��ك��و،  �شك�ن  ت��رام��ب  الرئي�س 
االآخرون كل م� يرتتب عليهم اأن يفعلوه ب�أنف�شهم ، ردا على تزايد 

االنتق�دات لبطء اأعم�ل االإغ�ثة الفدرالية عقب االإع�ش�ر م�ري� .


