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الإمارات ع�ضو يف جلنة 
حقوق الن�ضان بالربملان الدويل 

•• �سانت بطر�سربج-وام:

اعتمد املجل�س احلاكم يف ختام اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل 
يف دورته الـ 137 يف �سانت بطر�سربج يف رو�سيا االحتادية �سعادة علي 
جا�سم احمد ع�سو املجل�س الوطني االحتادي ع�سوا وم�ست�سارا دوليا 
يف جلنة حقوق االن�سان بالربملان الدويل نظرا خلرباته الدوليه يف 

جمال حقوق االن�سان.

الإمارات تتكفل بعالج 100 جريح من م�ضابي تفجري مقدي�ضو 
وتر�ضــل اأدويـــة وم�ضــتلزمـات طبيــة للم�ضـت�ضفيات ال�ضومالية

•• اأبوظبي -وام:

نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
رئي�س الدولة )حفظه اهلل( و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
دبي  حــاكــم  الــــوزراء  جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نــائــب  مكتوم  اآل 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  و�ساحب  “رعاه اهلل” 
�سمو  ومتابعة  امل�سلحة  للقوات  االأعــلــى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الظفرة  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  زايــد  بن  ال�سيخ حمدان 
رئي�س هيئة الهالل االأحمر االإماراتي تكفلت االإمارات بعالج 100 
جريح من م�سابي تفجري مقدي�سو االنتحاري الذي اأ�سفر عن مئات 
القتلى وامل�سابني ال�سبت املا�سي اإىل جانب اإر�سال كميات كبرية من 
االأدوية وامل�ستلزمات الطبية ب�سورة عاجلة للم�ست�سفيات ال�سومالية 
لتعزيز قدرتها على تقدمي الرعاية ال�سحية للم�سابني الذين تزداد 

ح�سيلتهم يوميا.
)التفا�سيل �س3(

حممد بن را�سد يف �سورة تذكارية مع املكرمني اأبطال حتدي القراءة العربي   )وام(

توج اأبطال حتدي القراءة العربي يف دورته الثانية واأعلن حتويل التحدي للعاملية

حممد بن را�ضد: قوة احلرف والكتاب والقراءة ت�ضنع احل�ضارة 

•• بغداد-وكاالت:

اأعلنت القوات العراقية اأم�س اأنها اأكملت فر�س االأمن 
قامت  الــتــي  الع�سكرية  العمليات  خــالل  كــركــوك  يف 
اأتاح لها ا�سرتجاع  بها يف ال�ساعات الـ48 االأخرية ما 
مناطق كانت ت�سيطر عليها قوات الب�سمركة الكردية 

يف كركوك ودياىل ونينوى.
وافاد بيان عن قيادة عمليات فر�س االمن يف كركوك 
عن اإكمال فر�س االأمن ملا تبقى من كركوك و�سملت 
باي  وحقل  خباز  وحقل  امللتقى  وناحية  دب�س  ق�ساء 

ح�سن ال�سمايل وباي ح�سن اجلنوبي.
االنت�سار  اعــادة  متت  فقد  املناطق،  باقي  اأمــا  وا�ساف 
عــلــى خــانــقــني وجـــلـــوالء يف )حمافظة(  والــ�ــســيــطــرة 
اعادة االنت�سار وال�سيطرة على ق�ساء  دياىل، وكذلك 
العوينات  ونــاحــيــة  املــو�ــســل  و�ــســد  وبع�سيقه  خمــمــور 
وق�ساء �سنجار وناحية ربيعة وبع�س املناطق يف �سهل 

نينوى يف حمافظة نينوى.
اأم�س  كبري  عــراقــي  ع�سكري  قــائــد  قــال  ال�سياق،  ويف 
االأربعاء اإن قوات الب�سمركة الكردية عادت اإىل املواقع 

يونيو  يف  العراق  �سمال  يف  عليها  ت�سيطر  كانت  التي 
حزيران 2014 بعد تقدم اجلي�س العراقي يف املنطقة 

عقب رف�س بغداد ا�ستفتاء االأكراد على اال�ستقالل.
احلكومية  الــقــوات  اأن  الــعــراقــي  للجي�س  بــيــان  وذكـــر 
خا�سعة  كــانــت  الــتــي  املناطق  على  ال�سيطرة  ت�سلمت 
لــــالأكــــراد يف حمــافــظــة نــيــنــوى، الــتــي تــ�ــســم مدينة 

املو�سل، بعد ان�سحاب الب�سمركة.
ال�سمال  اإىل  الــواقــع  املو�سل  �سد  اأن  البيان  واأو�ــســح 

الغربي من املدينة بني املواقع التي متت ا�ستعادتها.
تدريجيا  املنطقة  على  الب�سمركة  قـــوات  و�سيطرت 
اإطــار احلرب على  املا�سية يف  الثالث  ال�سنوات  خالل 
انهيار  خلفه  فــراغــا  لتمالأ  االإرهـــابـــي  داعــ�ــس  تنظيم 
اجلي�س العراقي يف مواجهة هجوم الدولة االإ�سالمية 

الذي اجتاح فيه مناطق وا�سعة من �سمال العراق.
وبدعم من الواليات املتحدة دفعت الب�سمركة مقاتلي 
االأرا�سي  من  مزيد  على  و�سيطرت  للرتاجع  داع�س 
خارج املنطقة الكردية الر�سمية �سبه امل�ستقلة معظمها 
يف مناطق ذات غالبية كردية مبا يف ذلك كركوك التي 

يطالب االأكراد بال�سيادة عليها.

ــات تــغــلــق مــطــار  ــاك ــب ــت ــض ا�
الليبية بالعا�ضمة  معيتيقة 

•• طرابل�س-رويرتز:

اإخـــــالء  قــــال مـــ�ـــســـوؤولـــون اإنـــــه مت ِ
مطار معيتيقة بالعا�سمة الليبية 
طرابل�س وُعلقت الرحالت املدنية 
ا�ستباكات  ب�سبب  مــتــكــرر  ب�سكل 
بني جماعات م�سلحة متناحرة يف 

منطقة قريبة.
وقال املتحدث با�سم املطار  خالد 
اأبو خري�س، اإن الرحالت ا�ستوؤنفت 
الثالثاء  نـــهـــار  مــنــتــ�ــســف  قـــــرب 
لكن  �ــســاعــات،  لــعــدة  تعليقها  بعد 
ع�سر  ا�ستوؤنفت  عنيفة  ا�ستباكات 

اأم�س االأول واأُغلق املطار جمدداً.
ومـــطـــار مــعــيــتــيــقــة قـــاعـــدة جوية 
طرابل�س  و�ــســط  قـــرب  عــ�ــســكــريــة 
ت�ستقبل اأي�ساً رحالت مدنية منذ 
تــعــر�ــس مــطــار طــرابــلــ�ــس الدويل 
عام  مــــعــــارك  �ـــســـديـــد يف  لــــدمــــار 

.2014

•• دبي-وام:

توج �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل الطالبة عفاف 

�سريف من فل�سطني بطلة لتحدي القراءة العربي يف دورته الثانية 
يف حفل حا�سد بدبي. كما كرم �سموه مدرا�س االإميان من البحرين 
وفازت  العربي  القراءة  االأوىل يف حتدي  املدر�سة  لقب  نالت  التي 
بجائزة املليون دوالر فيما منح �سموه الدكتورة حورية الظل من 

املغرب جائزة امل�سرف املتميز يف التحدي وذلك بعد مناف�سة قرائية 
العرب كما �سهدت  ومعرفية �سهدت م�ساركة املاليني من الطلبة 
متابعة ودعم وت�سجيع املاليني من النا�س يف خمتلف اأنحاء الوطن 

العربي خالل العام اجلاري.              )التفا�سيل �س2(
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ــى وجـــرحـــى  ــل ــت ق
باك�ضتان  يف  بتفجري 

•• كويتا-اأ ف ب:

قتل �ستة ا�سخا�س على االقل وجرح 
العديد يف هجوم انتحاري على ما 
يف  لل�سرطة  اآلــيــة  ا�ستهدف  يــبــدو 
�ساعة الذروة �سباح اأم�س يف �سمال 
بح�سب  امل�سطرب،  باك�ستان  غرب 

م�سوؤولني.
النخبة  لــ�ــســرطــة  اآلــيــة  وتــعــر�ــســت 
�سارياب  طريق  على  لال�ستهداف 
اقليم  عـــا�ـــســـمـــة  كــــويــــتــــا،  قـــــــرب 

بلو�س�ستان، اثناء توجههم للعمل.
وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة يف حكومة 
االقــــــلــــــيــــــم �ـــــــســـــــرفـــــــراز بــــوغــــتــــي 
ال�سرطة  ا�سُتهدفت  لل�سحافيني 
مقتل  اإىل  م�سريا  الهجوم  هــذا  يف 
ال�سرطة  عـــنـــا�ـــســـر  مــــن  خــمــ�ــســة 
ومـــــــــــدين. وا�ـــــــســـــــاف جــــــــرح 24 

اآخرون.
كويتا  �ــســرطــة  مــ�ــســوؤول يف  وقــــدم 
ح�سيلة مغايرة موؤكدا مقتل �سبعة 

النقالبيون يعرقلون حملة 
تطعيم 4 ماليني طفل يف اليمن

•• عدن-وكاالت:

اتهمت وزارة ال�سحة يف احلكومة اليمنية ال�سرعية، ميلي�سيات احلوثي 
واملخلوع �سالح االنقالبية، بعرقلة تنفيذ احلملة الوطنية ال�ستئ�سال 
�سلل االأطفال وامل�سح التغذوي، من 4 ماليني طفل والتي كانت مقررة 
يف الفرتة من 9-12 اأكتوبر اجلاري، مبوجب اتفاق على حتديد هذا 

املوعد مع منظمتي ال�سحة العاملية واليوني�سيف.
منعت  احلــوثــي  ميلي�سيات  اأن  ال�سحة،  وزارة  عــن  �ــســادر  بيان  واأو�ــســح 
اإخراج اللقاحات الوقائية واالأدوات الالزمة لتنفيذ احلملة من خمازن 
اأن ما  اإىل  واأ�سار  االأخــرى.  املحافظات  اإىل  واإر�سالها  الــوزارة يف �سنعاء 
اأقدمت عليه ميلي�سيات احلوثي، يهدد �سحة وحياة املاليني من اأطفال 

اليمن جراء احتمال تعر�سهم لالإ�سابة بهذا املر�س اخلطري.
اأربعة ماليني  اإىل حماية ما يزيد عن  الوقائية تهدف  وكانت احلملة 
ام�س  اليمنية،  ال�سحة  بيان  وفق  املر�س،  هذا  �سد  وحت�سينهم  طفل، 

االأربعاء، والذي ن�سرته وكالة االأنباء اليمنية الر�سمية.
راأ�سها  وعلى  املعنيـــة  الدولية  املنظمات  اليمنيـــة،  ال�سحــــة  وطالبت 
واتخاذ  وم�سوؤوليتها  بواجباتها  بالقيام  واليوني�سيف،  العاملية  ال�سحة 
االإن�سانية وغري  الت�سرفات غري  للحد من مثل هذه  الرادعة  املواقف 
االأخالقية و�سمان عدم تكرار ما حدث يف املوعد اجلديد املحدد يف 23 

من ال�سهر اجلاري.

موظفان من �سركة تران�س ميديا يقراآن االمر الع�سكري باغالق املكتب )ا ف ب(
عنا�سر من قوات �سوريا الدميوقراطية يتفقدون حجم الدمار يف الرقة )رويرتز(
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الب�سمركة الكردية تن�سحب اإىل خطوط يونيو 2014 

اجلي�ض العراقي يعلن فر�ض الأمن يف كركوك

معارك عنيفة باحل�سكة والنظام ي�سيطر على مواقع مبحيط امليادينالحتالل يغلق مقارا وموؤ�ض�ضات اإعالمية يف ال�ضفة

�ضوريا الدميقراطية تفتح جبهات جديدة يف دير الزور  •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:
مقار  اال�سرائيلي  اجلي�س  داهـــم 
اإعالمية فل�سطينية يف  موؤ�س�سات 
الغربية  ال�سفة  مدن خمتلفة يف 
الــعــديــد منها،  واغـــلـــق  املــحــتــلــة، 
بتهمة تقدمي خدمات تلفزيونية 

حلركة حما�س.
املكاتب  اإ�سرائيلية  قوات  وداهمت 
اعــالن احلكومة  �ساعات من  بعد 
اال�سرائيلية رف�سها التفاو�س مع 
فل�سطينية  حكومة وحدة وطنية 
ت�سم حما�س ما مل تتخل احلركة 
وتعلن  العنف  وعــن  �سالحها  عن 

االعرتاف با�سرائيل.
وقال م�سوؤول يف نقابة ال�سحافيني 
فران�س  لــوكــالــة  الفل�سطينيني 
اال�سرائيلية  الـــقـــوات  ان  بــر�ــس 
)بامليديا(  �سركات  مكاتب  اغلقت 
و)تــرانــ�ــســمــيــديــا( و)رامـــ�ـــســـات( 

•• بريوت-وكاالت::

ال�سوري  الـــنـــظـــام  قــــــوات  متــكــنــت 
عبور  من  لها  امل�ساندة  وامليلي�سيات 
ال�سرقية  ال�سفة  اإىل  الــفــرات  نهر 
قــــرب مــديــنــة املـــيـــاديـــن �ـــســـرق دير 
قوات  اأن  املــ�ــســادر  واأكـــــدت  الـــــزور. 
النظام اأحكمت �سيطرتها على قرية 
الــزور، ف�ساًل عن  ديــر  ذيبان �سرق 
مـــواقـــع عــ�ــســكــريــة عــــدة يف حميط 

مدينة امليادين.
يــذكــر اأن تــنــظــيــم داعـــ�ـــس خــ�ــســر يف 
املا�سية مناطق عدة  القليلة  االأيــام 
اأهمهما  بــ�ــســوريــا،  معاقله  اأبــــرز  يف 
مدينة امليادين ل�سالح قوات االأ�سد، 
حقل  اإىل  لــلــو�ــســول  ت�سعى  والــتــي 
البوكمال  ومدينة  النفطي  العمر 
ال�سورية  احلــــــدود  عــلــى  الـــواقـــعـــة 

م�سوؤول يف احدى هذه املوؤ�س�سات.
كما داهم اجلي�س مكاتب بامليديا 
ال�سفة  �سمال  نابل�س  مدينة  يف 
لفران�س  م�سور  بح�سب  الغربية، 

بر�س.
اي�سا  اال�سرائيلي  اجلي�س  وداهــم 

املــدعــومــني مــن التحالف  )قــ�ــســد(، 
داع�س على  الــدويل، وبني م�سلحي 
عليها  ي�سيطر  بــلــدة  اآخـــر  مــ�ــســارف 
التنظيم يف حمافظة احل�سكة �سمال 

�سرقي �سوريا.

االعالمية الفل�سطينية يف مدينة 
الغربية  ال�سفة  جــنــوب  اخلــلــيــل 

ل�ستة اأ�سهر.
مب�سادرة  ايــ�ــســا  اجلــيــ�ــس  وقـــــام 
مواد اعالمية من هذه املوؤ�س�سات 
احدهما  �ـــســـخـــ�ـــســـني،  واعــــتــــقــــل 

العراقية.
املر�سد  اأفـــــــاد  قـــريـــب  �ـــســـيـــاق  ويف 
الـــ�ـــســـوري حلـــقـــوق االإنـــ�ـــســـان ام�س 
بني  يدور  عنيفاً  قتااًل  باأن  االأربعاء 
الدميقراطية  �سوريا  قوات  مقاتلي 

مــكــاتــب اعــالمــيــة يف مــديــنــة رام 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  مقر  اهلل، 
ــــــائــــــل االعــــــــــالم  ــــب و�ــــــس بــــحــــ�ــــس

الفل�سطينية.
اجلي�س  با�سم  متحدثة  واعــلــنــت 
مكاتب  عـــدة  فــتــ�ــســت  الـــقـــوات  ان 
اعــالمــيــة و�ــســركــات انــتــاج ي�ستبه 
ببثها مواد حتري�سية، والت�سجيع 
للعنف  والـــــرتويـــــج  واالحــــتــــفــــال 

واالرهاب �سد اال�سرائيليني.
ذلــــك،  بـــاال�ـــســـافـــة اىل  وتـــابـــعـــت 
�ــســادرت الــقــوات مــعــدات ووثائق 
مـــن الــ�ــســركــات االعــالمــيــة التي 
االأق�سى  لقناتي  خدمات  قدمت 
والقد�س. وتتبع املحطتان حلركة 

حما�س.
ومل يكن بامكان املتحدثة حتديد 
الــتــي مت اغــالقــه او  عــدد املكاتب 
تـــقـــدمي اي تــفــا�ــســيــل عـــن املــــواد 

التحري�سية.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة
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نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

التفجري  تدين  الإمارات 
اأفغان�ضتان يف  الإرهابي 

•• اأبوظبي-وام: 

ـــــــــــت دولــــــــة االإمـــــــــــارات  اأدان
الذي  االإرهــــابــــي  الــتــفــجــري 
قوات  قيادة  وقع يف حميط 
بكتيا  بـــــواليـــــة  الـــ�ـــســـرطـــة 
واأكـــــــدت  ـــتـــان.  اأفـــغـــانـــ�ـــس يف 
والتعاون  اخلــارجــيــة  وزارة 
الــــدويل يف بــيــان لــهــا ام�س 
املناه�س  االإمـــــارات  مــوقــف 
لــــــــالإرهــــــــاب بــــكــــل �ــــســــوره 
اإىل  ـــــداعـــــي  وال واأ�ــــســــكــــالــــه 
تعزيز  و�ــســرورة  مكافحته 
العامل  دول  بــني  التن�سيق 
املجتمع  جـــهـــود  وتـــكـــاتـــف 
اجتثاث  ل�سمــــان  الــــدويل 
هذه االآفــــــــة اخلطرية التي 
واال�ستقرار  االأمـــــن  تــهــدد 
والـــقـــ�ـــســـاء على  الــعــاملــيــني 
منابع  وجتفيف  م�سبباتها 

متويلها.
الــــــوزارة يف ختام  واأعـــربـــت 
تعازيها  خال�س  عن  بيانها 
ومــوا�ــســاتــهــا الأهــــايل وذوي 
الــــ�ــــســــحــــايــــا جــــــــــراء هــــذه 
اجلرمية النكراء ومتنياتها 
الــعــاجــل جلميع  بــالــ�ــســفــاء 

امل�سابني.

نازحون يعودون اىل منازلهم يف احلويجة عقب ا�ستتباب االأمن )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

توج اأبطال حتدي القراءة العربي يف دورته الثانية واأعلن حتويل التحدي للعاملية

حممد بن را�ضد: قوة احلرف والكتاب والقراءة ت�ضنع احل�ضارة 
•• دبي-وام:

توج �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�سد 
الـــــوزراء حــاكــم دبي  رئــيــ�ــس جمل�س 
�سريف  عــفــاف  الطالبة  اهلل«  »رعـــاه 
من فل�سطني بطلة لتحدي القراءة 
الــعــربــي يف دورتــــه الــثــانــيــة يف حفل 

حا�سد بدبي.
االإميـــان«  »مــدرا�ــس  �سموه  كــرم  كما 
مــــن الـــبـــحـــريـــن الــــتــــي نــــالــــت لقب 
القراءة  حتدي  يف  االأوىل«  »املدر�سة 
املليون دوالر  العربي وفازت بجائزة 
حورية  الــدكــتــورة  �سموه  منح  فيما 
الــظــل مــن املــغــرب جــائــزة » امل�سرف 
بعد  وذلـــــك  الـــتـــحـــدي  » يف  املــتــمــيــز 
�سهدت  ومــعــرفــيــة  قــرائــيــة  مناف�سة 
م�ساركة املاليني من الطلبة العرب 
وت�سجيع  ودعــم  متابعة  �سهدت  كما 
املاليني من النا�س يف خمتلف اأنحاء 
الوطن العربي خالل العام اجلاري.

حمدان  ال�سيخ  �سمو  احلــفــل  ح�سر 
ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن 
بن  مكتوم  ال�سيخ  و�سمو  دبــي  عهد 
اآل مــكــتــوم نائب  را�ـــســـد  بـــن  حمــمــد 
�ــســمــو ال�سيخ  حــاكــم دبـــي والــفــريــق 
�سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزيـــــر  الــــــــوزراء  جمــلــ�ــس 
و�ــســمــو الــ�ــســيــخ مــنــ�ــســور بــن حممد 
ال�سيخ  ومعايل  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
نــهــيــان وزير  اآل  بــن مــبــارك  نــهــيــان 
املــعــرفــة ومعايل  وتــنــمــيــة  الــثــقــافــة 
وزير  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد 
وامل�ستقبل  الـــــوزراء  جمل�س  �ــســوؤون 
را�سد  بن  اأمني عام مبادرات حممد 

اآل مكتوم العاملية.
واأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدورة  ختام  يف  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
العربي  الــقــراءة  الثانية من حتــدي 
عن حتويل التحدي للعاملية موجها 
» ندعو   : بــالــقــول  الـــدعـــوة  �ــســمــوه 
اجلاليات العربية يف املهجر ويف كل 
مل�سرية  لالن�سمام  العامل  من  بقعة 
العربي«  الــكــتــاب  واإحـــيـــاء  الـــقـــراءة 
العرب  اأن جنمع كل  نريد   : مــوؤكــدا 
القراءة  حتــدي  على  العامل  كل  من 
العربي. وقال �سموه: حتدي القراءة 
اأبنائنا  �ــســغــف  لــنــا  اأظـــهـــر  الــعــربــي 
تقراأ   .. اقــــراأ  اأمـــة  واأن   .. بــاملــعــرفــة 
هم  ال�سباب  هـــوؤالء  الفــتــا:   .. فعليا 
االأوطـــان  م�ستقبل  �سيبنون  الــذيــن 
وهم الذين �سيوا�سلون رحلة البناء 
عــلــى اأ�ــســا�ــس مــعــريف اأ�ــســيــل ومتني 
بالقول:  بــالــنــتــائــج  �ــســمــوه  مــ�ــســيــدا 
بالنجاح  ومــتــفــائــل  و�ــســعــيــد  فــخــور 
الذي حققه حتدي القراءة العربي.

وقــــال : عــنــدمــا يــجــتــمــع اأكــــر من 
م�سروع  يف  مـــ�ـــســـارك  مـــاليـــني   7
اأننا يف الطريق  عربي واحــد، نعرف 
احل�ساري ال�سحيح، م�سيفا �سموه: 
الوطن  هــو  الــيــوم  احلقيقي  الــفــائــز 
املت�سلح  الــعــربــي  والــ�ــســبــاب  الــعــربــي 

بقوة املعرفة والكتاب.
ال�سيخ  الــ�ــســمــو  �ــســاحــب  وحـــر�ـــس 
اأن  على  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
الـــقـــراءة العربي  بــــاأن حتـــدي  يــبــني 
ال يــخــ�ــس دولــــة مــعــيــنــة بـــل يخ�س 
وعلى  لغته  على  حري�س  عربي  كــل 
م�ستقبل اأبنائه، م�سريا بقوله : نحن 
واأقوياء   .. واملعرفة  بالعلم  اأقــويــاء 
بال�سباب العربي الذي يدرك اأهمية 
العرب  باجتماع  واأقــويــاء  الــقــراءة.. 
كتحدي  حــ�ــســاريــة  مــ�ــســاريــع  عــلــى 

القراءة العربي.
واأكــد �سموه : هناك قــوة يف احلرف 

وذلك  العرب  من  املاليني  ومتابعة 
من خالل بث مبا�سر للحدث املعريف 

ال�سخم يف 15 دولة عربية.
القراءة  اإجمايل جوائز حتدي  وبلغ 
الــعــربــي هـــذا الــعــام ثــالثــة ماليني 
تكرمي  جانب  فــاإىل  اأمريكي؛  دوالر 
املــتــمــيــزة واملــ�ــســرف املتميز  املــدر�ــســة 
والفائزة االأول بالتحدي، مت تكرمي 
جميع الطلبة الذين و�سلوا نهائيات 
اأوائل  تــكــرمي  عــن  الــتــحــدي، ف�سال 
على  التحدي  يف  امل�ساركني  الطلبة 

م�ستوى دولهم.
وكـــان قــد �ــســارك يف حتــدي القراءة 
الــعــربــي هــذا الــعــام اأكـــر مــن �سبعة 
ماليني و400 األف طالب وطالبة، 
مــن 25 دولــــة عــربــيــة واأجــنــبــيــة يف 
الـــتـــحـــدي، قــــــراأوا اأكــــر مـــن 200 
مليون كتاب. وعلى �سعيد املدار�س، 
األــف مدر�سة، من   41 نحو  �ساركت 
الــقــطــاعــني الــعــام واخلـــا�ـــس، �سمن 
وان�سم   .. خمتلفة  درا�سية  مراحل 
اإىل الــتــحــدي اأيــ�ــســا اأكـــر مــن 75 
معلمني  من  وم�سرفة،  م�سرف  األف 
تنظيم  عــلــى  ـــرفـــوا  ـــس اأ� ومـــعـــلـــمـــات، 
االأنـــ�ـــســـطـــة الـــقـــرائـــيـــة املـــتـــنـــوعـــة يف 
الدعم  اأ�سكال  مدار�سهم ووفروا كل 
للطلبة. كما �سارك يف التحدي اأكر 
خمتلف  يف  حمـــكـــم   1500 مـــــن 
الـــعـــربـــيـــة، حـــر�ـــســـوا على  الــــــــدول 
بــــدءا من  الــتــحــدي  مــراحــل  تقييم 
فالت�سفيات  املــدر�ــســيــة  الت�سفيات 
واملحافظات  املــنــاطــق  م�ستوى  على 
املـــــدار�ـــــس، وحتى  لـــهـــا  الـــتـــي تــتــبــع 
الدولة،  مــ�ــســتــوى  عــلــى  الــتــ�ــســفــيــات 
وحتكيم  تقييم  اآليات  اإىل  باال�ستناد 
مــعــتــمــدة وحمــــــددة بــالــتــنــ�ــســيــق مع 
فـــريـــق حتــــدي الــــقــــراءة الــعــربــي يف 
االإمارات. وتعني على الطلبة خالل 
50 كتابا  قــــراءة  الــتــحــدي  مــراحــل 
على االأقل، تغطي خمتلف املجاالت 
واملعرفية،  الثقافية  واالهــتــمــامــات 
تعرف  خا�سة  دفــاتــر  يف  وتلخي�سها 
مع  ومناق�ستها  التحدي«  بـ«جوازات 
قــبــل اخلــ�ــســوع لالختبار  املــعــلــمــني، 
والــتــقــيــيــم اأمــــــام جلــــان حتــكــيــم مت 
التحدي  مــراحــل  ح�سب  حتــديــدهــا 
ال�سمو  وكــــان �ــســاحــب  وتــ�ــســفــيــاتــه. 
مكتوم  اآل  را�ــســد  بــن  حممد  ال�سيخ 
 2015 العام  التحدي يف  اأطلق  قد 
بــهــدف تــر�ــســيــخ ثــقــافــة الـــقـــراءة يف 
املــجــتــمــع وتــكــريــ�ــس عـــــادة الـــقـــراءة 
حتديدا  العري  الوطن  �سباب  لــدى 
والــنــهــو�ــس بــالــلــغــة الــعــربــيــة، كلغة 
االنفتاح  قيم  وتعزيز  واإبـــداع،  حــوار 
االأجيال  لدى  والت�سامح  احل�ساري 
اجلـــديـــدة. وا�ــســتــقــطــب الــتــحــدي يف 
دورته االأوىل اأكر من 3.5 ماليني 
مليون   150 قـــراأوا  وطالبة  طالب 
الطالب  فاز  عــام، حيث  كتاب خالل 
حممد عــبــداهلل جــلــود مــن اجلزائر 
بلقب »بطل حتدي القراءة العربي«، 
الثانوية  االأمــل  نالت »طالئع  بينما 
للبنات« يف فل�سطني جائزة »املدر�سة 
القراءة  ويــنــدرج حتـــدي  املــتــمــيــزة«. 
الــعــربــي حتــت مـــبـــادرات حمــمــد بن 
ت�سم  التي  العاملية،  اآل مكتوم  را�سد 
33 موؤ�س�سة ومبادرة تنفذ اأكر من 
يف  اأ�سهمت  تنموي  برنامج   1400
دعم اأكر من 130 مليون �سخ�س 
ال�سنوات  خـــــالل  دولــــــة   116 يف 
املــا�ــســيــة، وذلـــك بــالــتــعــاون مــع اأكر 
ما  ا�سرتاتيجيا  �سريكا   280 مــن 
بني موؤ�س�سات حكومية و�سركات من 
اإقليمية  ومنظمات  اخلا�س  القطاع 

ودولية.

اقـــــراأ  كــلــمــة  وقــــــوة يف   .. والـــكـــتـــاب 
قــوة ت�سنع   .. التنزيل  بها  بــداأ  التي 
الت�سامح  اأن  اإىل  م�سريا   ، احل�سارة 
ـــــــــزان يف  واالنــــفــــتــــاح والــــوعــــي واالت

الفكر.. والعمل يبداأ من الكتاب .
ال�سيخ حممد  ال�سمو  ولفت �ساحب 
حتدي  اأن  اإىل  مكتوم  اآل  را�ــســد  بــن 
القراءة العربي هو جزء من منظومة 
مبادراتنا  �سمن  وح�سارية  معرفية 
اأكر  املنظومة  هــذه  مــن  وي�ستفيد 

من 10 ماليني اإن�سان �سنويا.
ا�ست�سافته  الـــذي   - احلــفــل  و�ــســهــد 
ال�سمو  تكرمي �ساحب   - دبــي  اأوبـــرا 
مكتوم  اآل  را�ــســد  بــن  حممد  ال�سيخ 
اأ�ــســرة الــطــالــبــة اجلــزائــريــة فاطمة 
القراءة  �ــســهــيــدة  عــامــا   17 غــــوالم 
�سموه  قلد  حيث  �سموه  و�سفها  كما 
ذويـــهـــا مــيــدالــيــة الـــ�ـــســـرف.  وكانت 
اإبريل  �سهر  يف  تعر�ست  قد  فاطمة 
بحياتها  اأودى  األيم  حلــادث  املا�سي 
بلدتها  مــن  الطريق  يف  كانت  بينما 
كيلومرت   1800 نــحــو  تبعد  الــتــي 
للم�ساركة  اجلــزائــر  العا�سمة  عــن 
حتدي  مــن  النهائية  الت�سفيات  يف 
بلدها  العربي على م�ستوى  القراءة 
 .. توا�سله  اأن  قبل  حلمها  ليتوقف 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وكــان 
املعزين  اأول  مــكــتــوم  اآل  را�ـــســـد  بـــن 
بتجهيز  �ــســمــوه  مــوجــهــا  بــفــاطــمــة 
  . الفقيدة  ا�سم  ع�سر مكتبات حتمل 
واأهــدى والــدا ال�سهيدة �سموه دفرت 
فيه  كتبت  الـــذي  ابنتهما  مــذكــرات 
واأفكارها،  خواطرها  من  جمموعة 
االأ�سياء  اأغـــلـــى  مـــن  بــــات  مـــا  وهــــو 

لها  بالن�سبة  الـــقـــراءة  بــــاأن  مـــوؤكـــدة 
القراءة  وبـــاأن  �سغف وحــب وجــمــال، 
وبناء  املــ�ــســتــقــبــل  اإىل  الــطــريــق  هـــي 
�سذا  فاجاأت  كما  االإن�سان.  �سخ�سية 
احل�سور  ال�سعودية  من  الطويرقي 
خا�سة  بعفويتها،  التحكيم  وجلــنــة 
حــني حتــدثــت عــن اإعــجــابــهــا بكتاب 
 « واالإيــجــابــيــة  ال�سعادة  »تــاأمــالت يف 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
را�ــســد اآل مــكــتــوم، مـــرددة عـــددا من 
املـــقـــوالت فــيــه بـــرباعـــة الفـــتـــة. اإىل 
من  م�سطفى  �سريف  اأظــهــر  ذلـــك، 
متحدثا  ال�سخ�سية،  يف  قــوة  م�سر 
عن التاأثري البالغ الذي تركه حتدي 
موؤكدا  حياته،  على  العربي  القراءة 
واأكـــر  اإنــ�ــســانــا منتجا  اأ�ــســبــح  بــاأنــه 
على  وحري�سا  النا�س  مل�ساعر  تفهما 
بالقيم واملبادئ االأخالقية  التم�سك 
من  مي�سوم  ب�سرى  الطالبة  اأمــا   ..
القراءة  دور  عن  فتحدثت  اجلــزائــر 
يف تعزيز الثقة بالنف�س و�سوغ اآرائنا 

وبناء وعينا بطريقة معربة.
وكــــان الــطــلــبــة اخلــمــ�ــســة قـــد بلغوا 
الت�سفيات  يف  االأوىل  املــــــراكــــــز 
والتي  دبــي  يف  عقدت  التي  النهائية 
اأوائل حتدي القراءة  خ�سع خاللها 
العربي من خمتلف الدول امل�ساركة 
ـــى مـــدى  الخـــــتـــــبـــــارات نـــهـــائـــيـــة عـــل
التحكيم  جلــنــة  وطـــرحـــت  يـــومـــني. 
التحدي عدة  اأبطال  يف حفل تتويج 
و�سط  املتاأهلني  الطلبة  على  اأ�سئلة 
الــقــاعــة مع  تفاعل اجلــمــهــور داخـــل 
اللجنة من كل  .. وتاألفت  اإجاباتهم 
البدور  االإمــاراتــي بالل  الكاتب  من 

حتدي القراءة العربي، �سم العديد 
واملكتبية  الــ�ــســفــيــة  االأنــ�ــســطــة  مـــن 
والتحفيزية  الت�سجيعية  وامل�سابقات 
اإىل  املــدر�ــســة،  يف  الـــقـــراءة  لتكري�س 
ت�سمل  فـــعـــالـــيـــات  تــ�ــســمــيــم  جـــانـــب 
مدار�س  وتــبــنــت  املــحــلــي.  املــجــتــمــع 
حتدي  مــ�ــســروع  الوطنية  االإمـــــارات 
العربي كنهج متكامل جنبا  القراءة 
اإىل جنب مع منظومتها التعليمية، 
مــع و�ــســع خــطــة مــتــكــامــلــة ل�سمان 
من  متميزة  نتائج  طلبتها  حتقيق 
وفعاليات  مــــبــــادرات  اإعــــــداد  خــــالل 
وم�سابقات قرائية وثقافية متنوعة، 
لتحويل القراءة اإىل ممار�سة يومية 
للطلبة .. كما اأولت مدرا�س االإمارات 
للمكتبة  اهــتــمــامــا خــا�ــســا  الــوطــنــيــة 
العامة واملكتبات ال�سفية، اإىل جانب 
الدعم  لتقدمي  االأ�ــســرة  دور  تفعيل 

للطلبة امل�ساركني يف التحدي.
وكــانــت �ست مــدرا�ــس قــد جنحت يف 
للتحدي؛  النهائية  الت�سفيات  بلوغ 
فـــاإىل جــانــب املــدار�ــس الــثــالث التي 
يف  تناف�ست  االأوىل،  املــراكــز  احتلت 
الــنــهــائــيــات كــل مــن مــدر�ــســة ح�سن 
للغات  املتكاملة  الر�سمية  بكر  اأبـــو 
مـــن مــ�ــســر، ومــدر�ــســة بــنــات عرابة 
وثانوية  فل�سطني،  مــن  االأ�ــســا�ــســيــة 
عبد احلميد دار عبيد من اجلزائر، 
حيث قدمت هذه املدرا�س من خالل 
الطالبية  وبـــراجمـــهـــا  اأنــ�ــســطــتــهــا 
واملجتمعية منوذجا للبيئة التعليمية 
نوعها،  مـــن  �ــســابــقــة  ويف  اجلــــاذبــــة. 
املدر�سة  اختيار  يف  اجلمهور  �ساهم 
العربي،  الــقــراءة  املتميزة يف حتــدي 

رحيلها.  بعد  فاطمة  تركتها  الــتــي 
من  �سريف  عــفــاف  الطالبة  وفـــازت 
حتدي  يف  االأول  بــاملــركــز  فل�سطني 
2017، مــن بني  الــعــربــي  الـــقـــراءة 
حيث  للنهائيات،  اخلم�سة  املتاأهلني 
 150 مقدارها  مالية  جائزة  نالت 
البطولة  لقب  منتزعة  دوالر،  األــف 
كــل من  مــن  عربيا  االأكـــرب  املعرفية 
الذي  م�سر،  مــن  م�سطفى  �سريف 
الــثــاين، وحف�سة  الــرتتــيــب  جـــاء يف 
الظنحاين من االإمارات التي احتلت 
املركز الثالث، و�سذا الطويرقي من 
الرتتيب  يف  جــاءت  التي  ال�سعودية، 
مــيــ�ــســوم من  بــ�ــســرى  تلتها  الـــرابـــع، 
ونالت  اخلام�س.  املركز  يف  اجلزائر 
»بطل  بلقب  الفائزة  �سريف  عفاف 
دورته  يف  العربي«  الــقــراءة  التحدي 
احلفل  يف  احل�سور  اإعــجــاب  الثانية 
جلنة  �سوؤال  عن  االإجابة  خالل  من 
عك�ست  بــ�ــســورة  الــنــهــائــي  التحكيم 
متــكــنــا وثــقــة بــالــنــفــ�ــس وقـــــدرة على 
بو�سوح،  اأفــــكــــارهــــا  عــــن  الـــتـــعـــبـــري 
وكيف  الــقــراءة  قيمة  عــن  متحدثة 
اأنها ت�سكل بالن�سبة لها حياة للعقل 
اأنـــهـــا بف�سل  اأكــــــدت  كــمــا  والــــــــروح، 
الـــقـــراءة اأ�ــســبــحــت اأكـــر قـــدرة على 
بذلك  لتح�سد  والــتــحــلــيــل،  الــفــهــم 
اأعـــلـــى نــ�ــســبــة تــ�ــســويــت مـــن جمهور 
تـــقـــيـــيـــم جلنة  عـــــززهـــــا  الـــــقـــــاعـــــة، 
متوافقة  جـــاءت  الـــذي  لــه  التحكيم 
مـــــع اخــــتــــيــــار اجلــــمــــهــــور. واأظــــهــــر 
ح�سورا  اأيـــ�ـــســـا  املــتــنــافــ�ــســني  بــقــيــة 
الــطــالــبــة حف�سة  فــقــدمــت  ممـــيـــزا، 
الظنحاين من االإمارات اأداء مميزا، 

ال�سعودية  واالإعـــالمـــيـــة  والــكــاتــبــة 
ــــاذة حنان  ــــت ــــس واالأ� الــبــ�ــســر  بــــدريــــة 
اأف�سل  على جائزة  احلــائــزة  احلــرب 
 .2016 الــعــام  يف  الــعــامل  يف  معلم 
اإىل ذلك فــازت »مدار�س االإميــان – 
بلقب  البحرين  مــن  الــبــنــات«  ق�سم 
ومبكافاأة  عــربــيــا«  االأوىل  »املــدر�ــســة 
اأمريكي،  دوالر  مــلــيــون  مـــقـــدارهـــا 
متفوقة بذلك على كل من مدار�س 
احل�ساد الرتبوي، من االأردن، التي 
حــلــت ثــانــيــا؛ و«مــــدار�ــــس االإمــــــارات 
جاءت  الــتــي  االإمــــارات  يف  الوطنية« 
وا�ستطاعت  الــثــالــث.  الــرتتــيــب  يف 
اأن تتميز خالل  »مــدار�ــس االإميـــان« 
تنظيم  خالل  من  التحدي،  م�سرية 
واملبادرات  الــفــعــالــيــات  مــن  الــعــديــد 
الــقــرائــيــة واملــعــرفــيــة املــتــمــيــزة التي 
الطالبات،  جــمــيــع  فــيــهــا  انــخــرطــت 
واأولياء  املعلمات  اإ�ــســراك  جانب  اإىل 
املجتمع  قطاعات  وخمتلف  االأمـــور 
املحلي. ومن االأن�سطة الالفتة التي 
العام  مــدار  على  املدر�سة  بها  قامت 
للطالبات  رحــالت  تنظيم  الدرا�سي 
معار�س  اإىل  التحدي  يف  امل�ساركات 
الــكــتــب وعـــقـــد حمـــا�ـــســـرات دوريــــة 
فيها  املـــدر�ـــســـة مت  الــــقــــراءة يف  عـــن 
الكتاب للحديث  ا�ست�سافة عدد من 
اإىل جانب  االإبــداعــيــة  عــن جتاربهم 
تنظيم العديد من الربامج القرائية 
كبري  تفاعل  و�سط  العام  مــدار  على 

من الطالبات واملعلمات.
من جانبها متيزت »مدار�س احل�ساد 
ت�سميم  خــــــالل  مـــــن  الــــــرتبــــــوي« 
جوانب  خمــتــلــف  يــغــطــي  بـــرنـــامـــج 

بلغت  التي  ال�ست  املــدار�ــس  بــني  مــن 
الت�سويت  خـــالل  مـــن  الــنــهــائــيــات، 
التحدي،  مــوقــع  عــلــى  االإلـــكـــرتوين 
قبل اأ�سبوع من احلفل، حيث تفاعل 
مــع احلملة  �سخ�س  اأربــعــة مــاليــني 
اجلمهور  ت�سويت  احت�ساب  ومت   ..
املعنية  الــتــحــكــيــم  نــتــائــج جلــنــة  مـــع 
امل�سرفة  ونـــالـــت  املــــدار�ــــس.  بتقييم 
د. حــوريــة الــظــل مــن املــغــرب جائزة 
مالية  ومــكــافــاأة  املتميزة«  »امل�سرفة 
اأمريكي،  األف دوالر   100 مقدارها 
وهي املرة االأوىل التي يتم فيها منح 
تقديرا جلهود  وذلك  اجلائزة،  هذه 
املــ�ــســرفــني واملــنــ�ــســقــني، مــن معلمي 
ومعلمات املدرا�س، يف توجيه الطلبة 
طيلة  ومــتــابــعــتــهــم  ومـــ�ـــســـانـــدتـــهـــم 
الــتــحــدي. و�ــســهــد احلفل،  مـــراحـــل 
االإعــالمــيــان م�سطفى  الــذي قدمه 
األفي  ح�سور  حبيب،  وبروين  االآغــا 
من  كــبــري  عـــدد  بينهم  مــن  �سخ�س 
والثقافة  الرتبية  ووزراء  امل�سوؤولني 
البعثات  وممثلي  العربية  الــدول  يف 
من  وح�سد  الدولة  يف  الدبلوما�سية 
االإعالميني واملثقفني .. كما �سارك 
اجل�سمي  ح�سني  املــبــدع  الفنان  فيه 
وقي�سر الغناء العربي كاظم ال�ساهر 

والفنانة املتاألقة عبري نعمة.
الفقرات  العديد من  وتخلل احلفل 
التي �سلطت ال�سوء على رحلة حتدي 
الطلبة  جتارب  م�ستعر�سة  القراءة، 
خمتلف  يف  ــــدار�ــــس  وامل واملــ�ــســرفــني 
اأجواء  و�سط  العربي،  الوطن  اأنحاء 
كـــبـــرية حلــ�ــســور احلفل  حــمــا�ــســيــة 
دبــي« وت�سجيع  »اأوبـــرا  داخــل م�سرح 

الفائز احلقيقي اليوم هو الوطن العربي وال�سباب العربي املت�سلح بقوة املعرفة والكتاب
عندما يجتمع اأكرث من 7 ماليني م�سارك يف م�سروع عربي واحد، نعرف اأننا يف الطريق احل�ساري ال�سحيح

دعوة اجلاليات العربية يف املهجر ويف كل بقعة من العامل لالن�سمام مل�سرية القراءة واإحياء الكتاب العربي
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�ضد ي�ضدر مر�ضوما بتعيني

 عبداهلل الب�ضطي اأمينا عاما للمجل�ض التنفيذي لإمارة دبي
•• دبي-وام:

مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�ــســدر 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�سفته 
حاكماً الإمارة دبي املر�سوم رقم /33/ ل�سنة 2017 بتعيني 
التنفيذي  للمجل�س  عاماً  اأميناً  الب�سطي،  حممد  عبداهلل 
وُين�سر يف  تاريخ �سدوره  ُيعمل به من  اأن  الإمــارة دبي على 

اجلريدة الر�سمية.

وميتلك عبداهلل الب�سطي خربة متتد الأكر من 25 عاماً 
باالأمانة  التحاقه  قبل  �سغل  اإذ  احلكومي،  العمل  يف جمال 
العامة للمجل�س التنفيذي الإمارة دبي من�سب االأمني العام 
الــوزراء وامل�ستقبل،  الــوزراء يف وزارة �سوؤون جمل�س  ملجل�س 
كما �ساهم يف قيادة فرق العمل يف االعــداد والتن�سيق لعدد 

من املبادرات اال�سرتاتيجية.
وكان الب�سطي قد �سغل �سابقاً من�سب املدير العام للمكتب 
التنفيذي ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 

كما عمل مديراً تنفيذياً ل�سوؤون التطوير احلكومي مبكتب 
رئا�سة جمل�س الوزراء التابع لوزارة �سوؤون جمل�س الوزراء 

وامل�ستقبل.
اجلودة  اإدارة  يف  املاج�ستري  درجــة  الب�سطي  عبداهلل  يحمل 
ال�ساملة وهو خريج برنامج ال�سيخ حممد بن را�سد الإعداد 
القادة، وع�سو يف جمل�س اأمناء موؤ�س�سة "مبادرات حممد بن 
را�سد العاملية"، وجمل�س حكومات امل�ستقبل التابع للمنتدى 

االقت�سادي العاملي منذ عام 2012.

المارات تتوىل من�ضب نائب الرئي�ض لرابطة الدول املطلة على املحيط الهندي
 •• ديربان -وام: 

ت�سلمت دولة االمــارات من�سب نائب الرئي�س لرابطة الدول املطلة على 
تتوىل  ان  2017-2019 على  املقبلة  دورتها  اأيــورا يف  الهندي  املحيط 
رئا�سة الرابطة للفرتة 2019-2021 . جاء ذلك خالل م�ساركة وفد 
دولة االإمارات برئا�سة معايل الدكتورة ميثاء بنت �سامل ال�سام�سي وزيرة 
دولة يف االجتماع الوزاري ال�سابع ع�سر لرابطة الدول املطلة على املحيط 
امل�ساحبة له يف مدينة ديربان بجمهورية  »اأيــورا« واالجتماعات  الهندي 
اكتوبر احلــايل. و�سم   18 –اىل   14 الفرتة من  اأفريقيا خالل  جنوب 
الوفد �سعادة حم�س �سعيد الهاملي �سفري الدولة لدى جمهورية جنوب 
االقت�سادية  الــ�ــســوؤون  اإدارة  مــديــر  الــتــفــاق  عبيد  فهد  و�ــســعــادة  اأفــريــقــيــا 
املن�سوري  والدكتور عتيق  الدويل  والتعاون  بوزارة اخلارجية  والتجارية 
عميد الكلية اجلامعية بجامعة االإمــارات وعبداهلل غرير القبي�سي نائب 
وعلي  االقت�ساد  وزارة  من  الكبي�سي  وعائ�سة  اأبوظبي  غرفة  عــام  مدير 
ال�سريف من وزارة املالية وعفراء عبدالبا�سط املهريي من وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل. افتتح االجتماع الوزاري معايل مايتينكوانا ما�ساباين 
لرابطة  احلـــايل  الرئي�س  اإفريقيا  جــنــوب  بجمهورية  اخلــارجــيــة  وزيـــرة 
الـــدول االأعــ�ــســاء الواحد  »االيــــورا« وذلـــك بح�سور عــدد مــن وزراء مــن 

والع�سرين برابطة اأيورا وكبار امل�سوؤولني عالوة على وفود �سركاء احلوار 
ال�سبع للرابطة. واألقت معايل الدكتورة ميثاء ال�سام�سي كلمة اكدت فيها 
املحيط  باأهمية  اميــانــا منها  الرابطة  بــدورهــا يف  االمـــارات  دولــة  الــتــزام 
من  للمزيد  الــدولــة  وتطلع  العامل  يف  واالأمـــن  للتجارة  ك�ساحة  الهندي 
الروؤية  لتحقيق  االأع�ساء  الــدول  بني  امل�ستمر  والتعاون  امل�سرتك  العمل 
واالأهداف التي ن�س عليها ميثاق الرابطة وخطة العمل املعتمدة للفرتة 
2017-2021 االأمر الذي يحتم على ا�ستمرار الرابطة يف لعب دورها 
تقدمت  كما  امل�سرتكة..  التحديات  وجمابهة  التكامل  لتحقيق  املحوري 
معاليها بالتهنئة ملعايل مايتيما�ساباين وزيرة اخلارجية بجنوب اأفريقيا 
واأعربت   .2019-2017 لــلــفــرتة  الــرابــطــة  رئــا�ــســة  من�سب  لتبوئها 
اأجـــل تــعــزيــز ال�سالم  الــتــعــاون مــن  معاليها عــن حــر�ــس االإمــــــارات عــلــى 
املالحة  حــركــة  حــريــة  و�سمان  الهندي  املحيط  منطقة  يف  واال�ــســتــقــرار 
التي  االأمنية  املخاطر  لكافة  والت�سدي  املنطقة  البحرية واالت�ساالت يف 
العابرة  واجلــرميــة  واالإرهــــاب  البحرية  القر�سنة  يف  واملتمثلة  تهددها 
يتطلب  التحديات  لــهــذه  الت�سدي  اأن  اإىل  م�سرية  الــوطــنــيــة..  للحدود 
التعاون بني حكومات دول املنطقة والقطاع اخلا�س واملوؤ�س�سات الدولية 
اأيــورا. وتطرقت للجهود التي تبذلها دولة االإمارات  وال�سركاء يف رابطة 
للعمل مع املجتمع الدويل ملكافحة القر�سنةوذلك عرب ا�ست�سافة املوؤمتر 

ال�سنويلمكافحة القر�سنة يف اأبوظبيللحد من م�ساألة القر�سنة من خالل 
تطبيق معايري االأمن الدويل الأمن ال�سفن واأمن خدمات املوانئباالإ�سافة 
دور  لتعزيز  الــهــادفــة  االإلــكــرتوين  لــالأمــن  دبــي  اإطالقا�سرتاتيجية  اإىل 
الدولة الرائد يف جمال اإيجاد احللول املبتكرة واالمن االلكرتوين. واأكدت 
الطاقة  واال�ستثمار يف جمال  الطاقة  ا�ستخدام  ا�ستدامة  اأهمية  معاليها 
املتجددة وحماية البيئة باعتبارها عوامل هامة لتحقيق الرخاء مبنطقة 
املحيط الهندي واأن التغري املناخي ي�سكل حتديا حمليا وعامليا واأن ال بد 
من اأع�ساء الرابطة بذل اجلهود املت�سافرة ملعاجلة االآثار ال�سلبية للتغري 
املناخي وحماية بيئتنا البحرية والبنية التحتية ال�ساحلية والذي تتاأثر 
ب�سورة متزايدة مع ارتفاع درجة حرارة البحر واالأحوال اجلوية امل�سطربة. 
يف هذا ال�سدد اأطلقت االإمارات خطة وطنية �ساملة للتغري املناخي حتى 
عام 2050 والتي حتدد جهود الدولة الإدارة انبعاثات الغازات الدفينة مع 
احلفاظ على النمو االقت�سادي.. كما ت�ست�سيف الدولة يف مدينة م�سدر 
باأبوظبي املقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة املتجددة،واأعربت معاليها 
عن قناعة دولة االإمارات العربية املتحدة ب�سرورة بذل املزيد من اجلهود 
االأزرق  االقت�ساد  يف  الــدولــة  واهــتــمــام  املناخي  التغري  حتــديــات  ملجابهة 
املحيط  على  املطلة  الــدول  رابطة  ركائز  من  اأ�سا�سية  ركيزة  ميثل  الــذي 
الهندي. يذكر انه �سبق االجتماع الــوزاري عقد �سل�سلة من االجتماعات 

خالل الفرتة من 14 اىل 17 اأكتوبر اجلاري ت�سمنت االجتماع التا�سع 
لرابطة  االقت�سادي  واملنتدى  اأيــورا  برابطة  امل�سوؤولني  كبار  للجنة  ع�سر 
اللجنة  بالتجارة واال�ستثمار واجتماع  املعني  العمل  اأيورا واجتماع فريق 
الفرعية لل�سوؤون املالية واجتماع املجموعة االأكادميية للرابطة واحلوار 
التفاعلي بني كبار امل�سوؤولني برابطة »اأيورا« مع �سركاء احلوار . كما مت 
 2021-2017 خالل االجتماعات اعتماد خطة عمل الرابطة للفرتة 
الرابطة  اأولويات  من  املنبثقة  املقبلة  للمبادرات  املن�سقة  الــدول  وحتديد 
�ستنفذها  التي  امل�ساريع  من  عــدد  اعتماد  مت  كما  العمل،  خطة  لتحقيق 
الدول االأع�ساء �سمن نطاق التعاون االقت�سادي واالأمن البحري والبنية 
والتبادل  واال�ستثمار  التجارة  وت�سهيل  اقت�ساديا  املــراأة  ومتكني  التحتية 
االزمات  واإدارة  ال�سمكية  والــروة  االأزرق  االقت�ساد  و  وال�سياحة  الثقايف 
دولة  ووان�سمت  والتكنولوجي.  والعلمي  االكادميي  والتعاون  والطوارئ 
يف  ان�سمامها  منذ  و�ساهمت  1999م  عــام  مار�س  يف  للرابطة  االمـــارات 
تنفيذ العديد من املبادرات �سمن نطاق عمل الرابطة كان اآخرها ور�سة 
اأبوظبي  يف  تنظيمها  مت  التي  واليمن  ال�سومال  يف  الــقــدرات  لبناء  عمل 
ا�ست�سافة  اإىل  باالإ�سافة   2017 اأغ�سط�س   14-13 من  الفرتة  خالل 
الدولة حلوار املحيط الهندي الرابع يف اأبوظبي خالل الفرتة من 10-9 

اأكتوبر 2017.

مطالب ومقرتحات لتطوير املدينة

اإقبال كبري من املواطنني على ملتقى بلدية الظفرة يف مدينة زايد

وال�سكان  الــبــلــديــة  بــني  الــتــوا�ــســل 
وتوحيد  امل�سرتك  العمل  اأجل  من 

الهدف. 
لنا  حــافــزاً  ي�سكل  امللتقى  اإن  وقــال 
بالعمل  لال�ستمرار  حقيقياً  ودفعاً 
عــلــى اإقـــامـــة جمــتــمــع واثــــق واآمـــن 
مــ�ــســتــدام ومنفتح  اقــتــ�ــســاد  وبــنــاء 
الــــــقــــــدرة على  عــــاملــــيــــاً وميـــتـــلـــك 
يــ�ــســهــم يف تطوير  كــمــا  املــنــافــ�ــســة، 
نقدمها  التي  واخلدمات  امل�ساريع 

للجمهور.
م�ساريع  اللقاء عر�س   ومت خالل 
بلدية منطقة الظفرة الراأ�سمالية 

تـــنـــفـــيـــذهـــا واملـــ�ـــســـاريـــع  الــــتــــي مت 
مبدينة  املـــقـــرتحـــة  الـــتـــطـــويـــريـــة 

زايد. 
وقد درجت بلدية منطقة الظفرة 
اأهايل  مــع  الــلــقــاءات  تنظيم  عــلــى 
روؤيتها  مــــن  انـــطـــالقـــاً  املــنــطــقــة 
توفري  اإىل  الـــرامـــيـــة  ــالــتــهــا  ور�ــس
نظام بلدي ذو كفاءة عاملية يحقق 
ويعزز  املن�سودة  امل�ستدامة  التنمية 
مــعــايــري جـــــودة احلـــيـــاة يف اإمـــــارة 
روؤية حكومتنا  ابوظبي، ولتحقيق 
اأف�سل  �ــســمــن  لــتــكــون  الــر�ــســيــدة 

حكومات يف العامل.

وقال  باحل�سور  فيها  رحــب  كلمة 
ت�سعى  الظفرة  منطقة  بلدية  اإن 
اال�ستماع  اإىل  الــلــقــاء  هـــذا  خـــالل 
اإطار  يف  ومقرتحاتكم  اأرائــكــم  اإىل 
حر�سها ودورها الفعال يف املنطقة 
دفــــع عجلة  اال�ـــســـتـــمـــرار يف  عــلــى 
باالإ�سافة  والــتــطــويــر.  الــتــنــمــيــة 
اأفــــكــــاركــــم  مــــن  اال�ــــســــتــــفــــادة  اإىل 
التنمية،  عــمــلــيــة  دعـــم  يف  الـــنـــرية 
مــن اأجـــل خــدمــة املــجــتــمــع املحلي 
للتعبري  واملــجــاالت  الفر�س  وفتح 
مبا�سر  ملتقى  يف  متطلباتكم  عن 
ي�سم كل ممثلي اجلهات والهيئات 
املنطقة  يف  واخلــا�ــســة  احلــكــومــيــة 

الظفرة.
 واكد املزروعي حر�س البلدية على 
والعمل  املجتمعية  امل�ساركة  دعــم 
اخلدمات،  وتطوير  حت�سني  على 
املجتمع  متطلبات  على  واالطــالع 
املــحــلــي والــعــمــل عــلــى حــل ق�سايا 
ال�سكان. واأ�ساف باأن اللقاء يهدف 
اإىل رفع م�ستوى اخلدمات املقدمة 
مقرتحاتكم  اىل  واال�ــــســــتــــمــــاع 
من  انطالقاً  تلبيتها  على  والعمل 

امل�سوؤولية االجتماعية للبلدية. 
كما يهدف اللقاء اإىل تقوية اأوا�سر 

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

املفتوح  الـــظـــفـــرة  مــلــتــقــى  �ــســهــد 
اول  مــ�ــســاء  اأقــيــم  الــــذي   2017
زايد والذي  اأم�س مبجل�س مدينة 
قيادتنا  توجيهات  على  بــنــاًء  جــاء 
ال�سركاء  مــع  بــالــتــعــاون  الــر�ــســيــدة 
القطاعني  مــن  اال�ــســرتاتــيــجــيــني 
العام واخلا�س وبتنظيم من بلدية 
من  كبري  اإقــبــال  الــظــفــرة  منطقة 
املــواطــنــني واملــقــمــني لــبــحــث �سبل 
االآراء  واإبــــــــداء  املــنــطــقــة  تــطــويــر 
واملقرتحات يف امل�ساريع امل�ستقبلية 

للمدينة.
الذي  الكبري  بــالــدور  اأ�ــســادوا   كما 
الظفرة  منطقة  بــلــديــة  بــه  تــقــوم 
عالية  بجودة  اخلدمات  تقدمي  يف 
واحد،  �سقف  وقــت وحتــت  وباأ�سرع 
اللقاءات  هـــذه  مــثــل  اأن  مــوؤكــديــن 
البلدية  بــــني  الـــتـــوا�ـــســـل  تــــعــــزز 
اتخاذ  وت�سهم يف توحيد  واملجتمع 

القرار.
ثم  الوطني  بال�سالم  امللتقى   وبداأ 
املزروعي  �سعيد  �سيف  �سعادة  األقى 
خدمات  لقطاع  التنفيذي  املــديــر 
ــــدن و�ــســواحــيــهــا مبــديــنــة زايد  يو�سف احلماديامل حممد املن�سوري عي�سى احلمادي �سالح جذالن

�سيف �سعيد املزروعي �سعيد ال�سويدي �سامل احمد املزروعي احمد را�سد املزروعيحمد براك املزروعيحمد �سامل الهاملي

الهالل الأحمر يبحث تعزيز براجمه الإن�ضانية داخل الدولة
•• اأبوظبي-وام: 

اأكـــد �ــســعــادة را�ــســد مــبــارك املــنــ�ــســوري نــائــب االأمـــني العام 
على  االإمـــاراتـــي  االأحــمــر  الــهــالل  بهيئة  املحلية  لل�سوؤون 
اهــتــمــام �ــســمــو الــ�ــســيــخ حــمــدان بــن زايــــد اآل نــهــيــان ممثل 
االأحمر  الــهــالل  هيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احلــاكــم 
الهيئة  تقدمها  التي  املحلية  امل�ساعدات  بجانب  االإماراتي 
امل�ستهدفة  للفئات  االإمــــارات  داخــل  الع�سرة  فروعها  عــرب 
اأو�سع  انت�سار  حتقيق  على  املتزايد  �سموه  وحر�س  حمليا، 
ومكت�سبات اإ�سافية لل�سرائح املحتاجة التي يرعاها الهالل 
اإدارات  اأن  املــنــ�ــســوري اىل  ــار  االأحــمــر داخـــل الــدولــة. واأ�ــس
االأحمر تعمل  الهالل  املحلية بفروع  االإن�سانية  امل�ساعدات 
املوجهة  اخلــدمــات  م�ستوى  يف  نوعية  نقلة  اإحــــداث  على 

طالب  املحليني  واالأيــتــام  املر�سى  من  احلاجات  الأ�سحاب 
الــعــلــم الــفــقــراء واالأ�ـــســـر املــتــعــفــفــة وغــريهــم مــن الفئات 
ال�سعيفة، وذلك من خالل اجلهود االإن�سانية التي تبذلها 
املحلية وتقدمي  ال�ساحة  االأحمر على  الهالل  دور  لتعزيز 
يد العون االإن�ساين وامل�ساعدات املتنوعة لالأفراد امل�سجلني 
العليا  اللجنة  اجــتــمــاع  ذلــك خــالل  جــاء   . الهيئة  بــفــروع 
للم�ساعدات املحلية الثالث الذي عقد موؤخراً بفرع الهالل 
لل�سوؤون  العام  االأمــني  نائب  برئا�سة  اأبوظبي  يف  االأحــمــر 
املــحــلــيــة وحــ�ــســور اأعــ�ــســاء الــلــجــنــة مــــدراء فــــروع الهالل 
اأبوظبي ودبي وال�سارقة وعجمان واأم القيوين  االأحمر يف 
وراأ�ــــس اخلــيــمــة والــفــجــرية والــعــني وبــنــي يــا�ــس ومنطقة 
واإدارة  املحلية  االإن�سانية  امل�ساعدات  اإدارة  ومــدراء  الظفرة 

املتطوعني واإدارة املالية بالهالل االأحمر.

و�ضول جثماين ال�ضهيدين امل�ضماري واملرا�ضدة اإىل اأر�ض الوطن
•• اأبوظبي-وام: 

جثماين  ام�س  اأبــوظــبــي  يف  البطني  مطار  اإىل  و�سل 
�سهيدي الوطن الرائد طيار علي �سعيد �سيف امل�سماري 
واملالزم اأول طيار بدر يحيى حممد املرا�سدة على منت 

طائرة ع�سكرية تابعة للقوات امل�سلحة.
اخلا�سة  الع�سكرية  املرا�سم  املطار  اأر�ــس  على  وجــرت 

با�ستقبال جثماين ال�سهيدين حيث كان يف اال�ستقبال 
عدد من كبار �سباط القوات امل�سلحة.

اأم�س  نعت  قد  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  وكانت 
خلل  نتيجة  طائرتهما  �سقوط  اإثــر  �سهيديها  االول 
فني اأثناء اأداء مهمتهما �سمن عمليات قوات التحالف 
العربي الذي تقوده اململكة العربية ال�سعودية للوقوف 

مع ال�سرعية يف اليمن.

الإمارات تتكفل بعالج 100 جريح من م�ضابي تفجري مقدي�ضو وتر�ضل اأدوية وم�ضتلزمات طبية للم�ضت�ضفيات ال�ضومالية
•• اأبوظبي -وام:

اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة  نهيان ويل عهد 
ومتابعة �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل االأحمر االإماراتي تكفلت 
مقدي�سو  تفجري  م�سابي  مــن  جريح   100 بعالج  االإمــــارات 
ال�سبت  وامل�سابني  القتلى  مئات  عــن  اأ�سفر  الــذي  االنــتــحــاري 
املا�سي اإىل جانب اإر�سال كميات كبرية من االأدوية وامل�ستلزمات 
لتعزيز  ال�سومالية  للم�ست�سفيات  عــاجــلــة  بــ�ــســورة  الطبية 
قدرتها على تقدمي الرعاية ال�سحية للم�سابني الذين تزداد 

ح�سيلتهم يوميا.
الهالل  هيئة  �سرعت  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  على  وبناء 
االأحمر االإماراتي يف اتخاذ الرتتيبات العاجلة لنقل اجلرحى 
الــتــي تتطلبها  الــ�ــســرعــة  عــلــى وجـــه  املـــجـــاورة  دولـــة كينيا  اإىل 
اأو�ساعهم ال�سحية وت�سخري االمكانات لتوفري الرعاية الطبية 
للجرحى وحت�سني اأو�ساعهم ال�سحية ، اإ�سافة اإىل تقدمي كل 

وي�ساهم يف عملية  معاناة اجلرحى  اأن يحد من  �ساأنه  ما من 
�سفائهم ويوفر �سبل الراحة لذويهم ومرافقيهم.

توجيهات  اأن  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  حــمــدان  ال�سيخ  �سمو  واأكـــد 
عهده  وويل  ونائبه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
الدولة  تبذلها  التي  االإن�سانية  للجهود  امتدادا  تاأتي  االأمــني 
االأ�سقاء  معاناة  من  للحد  ال�سومال  يف  االأو�ــســاع  تفاقم  منذ 

هناك وحت�سني ظروفهم االإن�سانية.
تطورات  تتابع  ظلت  الر�سيدة  الــدولــة  قــيــادة  اإن  �سموه  وقــال 
املاأ�ساوية  االأحداث يف ال�سومال بقلق �سديد نظرا لتداعياتها 
على خمتلف قطاعات ال�سعب ال�سومايل الذي عانى كثريا من 

ويالت النزاعات واالأزمات.
و�سدد �سموه على اأن مبادرات الدولة االإن�سانية املتوا�سلة على 
ال�ساحة ال�سومالية ت�ساهم يف درء االأخطار املحدقة باملدنيني 
وتوفر ظروف مالئمة للحياة والعي�س الكرمي لالأ�سقاء الذين 

يواجهون ظروفا اقل ما تو�سف باأنها ماأ�ساوية.
اأحــوج ما يكون له  وقــال �سموه اإن هذه املبادرة جــاءت يف وقت 
ال�سعب ال�سومايل من دعم وم�ساندة لتجاوز ظروفه الراهنة 
كما اأنها تاأتي كتعبري حقيقي عن مدى االهتمام الذي توليه 
دولة االإمــارات و�سعبها الأو�ساع ال�سوماليني الراهنة و�سعيها 

احلثيث لتجنيبهم ويالت احلروب و النزاعات.

واأ�ساف �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اإن هيئة الهالل االأحمر 
ووجهت  الر�سيدة  الــقــيــادة  توجيهات  تنفيذ  يف  فـــورا  �سرعت 
مكتبها يف مقدي�سو لت�سهيل عملية �سفر امل�سابني و اجلرحى 
مقدي�سو  يف  الدولة  �سفارة  مع  والتن�سيق  بالتعاون  كينيا  اإىل 
واجلهات ال�سومالية و الكينية املخت�سة .. الفتا �سموه اإىل اأن 

هذه الدفعة من اجلرحى ت�سم حاالت حرجة.
و�سدد �سموه على اأن قوة التفجري اأ�سفر عن وقوع اأعداد كبرية 
كبريا  اهتماما  الهيئة  توليهم  لذلك  واجلرحى  امل�سابني  من 
برنامج خا�س  بهم عرب  اخلا�سة  الرعاية  توفري  على  وتعمل 

و�سع بعناية لتخفيف معاناة ال�سحايا االأبرياء.
واأ�سار �سموه اإىل اأن الهيئة �ست�سطلع مبهام االإ�سراف ومتابعة 
عودتهم  وحتى  اال�ست�سفاء  رحلة  خالل  ومرافقيهم  اجلرحى 
اإىل وطنهم معافني باإذن اهلل ..واأكد �سموه اأن الهيئة لن تدخر 
و�سعا يف القيام بواجباتها االإن�سانية جتاه االأ�سقاء يف ال�سومال 

حتى تنجلي حمنتهم.
�ستقوم  اأنها  االإمــاراتــي  االأحمر  الهالل  هيئة  اأعلنت  ذلك  اإىل 
فقدوا  ممــن  يتيم   300 حلـــوايل  ال�ساملة  الــرعــايــة  بتوفري 
اأ�سرهم يف التفجري االنتحاري االأخري ملدة �ستة اأ�سهر ومن ثم 
�ستتم كفالتهم �سمن برنامج كفالة االأيتام الذي تنفذه الهيئة 

يف اأكر من 25 دولة حول العامل.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ي�ضتقبل ال�ضفري الربازيلي

•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم عجمان مبكتبه يف 
الديوان ام�س �سعادة فرناندو لوي�سليمو �سايقريجا �سفري الربازيل لدى الدولة الذي قدم لل�سالم على 
�سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله اجلديد يف الدولة. ورحب �ساحب ال�سمو حاكم عجمان بال�سفري 
الربازيلي .. متمنيا له طيب االإقامة والتوفيق والنجاح .. موؤكدا اأنه �سيجد من امل�سوؤولني كل تعاون 
يف اأداء مهام عمله. وبحث �سموه وال�سفري الربازيلي خالل اللقاء عالقات التعاون الثنائي القائمة بني 
الربازيلي  ال�سفري  واأثنى  ال�سديقني.  ال�سعبني  ملا فيه م�سلحة  البلدين و�سبل تطويرها وتوطيدها 
البلدين يف املجاالت املختلفة .. م�سيدا بالتطور احل�ساري الذي ت�سهده  التعاون امل�سرتك بني  على 
دولة االإمارات عامة وعجمان خا�سة يف امليادين كافة. ح�سر اللقاء �سعادة حمد را�سد النعيمي مدير 
الديوان و�سعادة طارق عبداهلل بن غليطة مدير مكتب �ساحب ال�سمو حاكم عجمان و�سعادة يو�سف 

حممد النعيمي مدير عام اإدارة الت�سريفات وال�سيافة وعدد من كبار امل�سوؤولني.

يف حوار مع درع الوطن تناول اأهمية واأهداف موؤمتر » القادة حلروب القرن الواحد والع�سرين«

وزير الدولة ل�ضوؤون الدفاع : الإمارات جتابه تهديدات امل�ضتقبل با�ضرتاتيجية ممنهجة 
••اأبوظبي-وام:

اأحمد  بــــن  مــــعــــايل حمـــمـــد  اأكـــــــد 
ل�سوؤون  دولــــــة  وزيــــــر  الـــــبـــــواردي 
العامل  وجــيــو�ــس  دول  اأن  الـــدفـــاع 
كــثــرية متنوعة،  تــواجــه حتــديــات 
والع�سرين،  احلــــــادي  الـــقـــرن  يف 
اأمناطاً  ثــنــايــاه  بــني  يحمل  الـــذي 
اأن  وتهديدات ال متماثلة، ال�سيما 
واحلروب  وامليل�سيات  التنظيمات 
اأخطر  اأحــد  متثل  باتت  بالوكالة 
اأو  متماثلة  الـــال  احلـــرب  اأمنــــاط 
اإذ  اجليو�س،  بــني  التقليدية  غــري 
واأدوات  اأ�سلحة  متتلك  اأ�سبحت 
خو�س  ـــى  عـــل قـــــــــادرة  عـــ�ـــســـكـــريـــة 

املجابهات ال�سر�سة مع اجليو�س.
لعبت  االإمـــــارات  اإن  معاليه  وقـــال 
لتلك  الت�سدي  يف  م�سهودا  دورا 
وو�سعت  امل�ستقبلية،  الــتــحــديــات 
ملواكبة  ممــنــهــجــة  ا�ــســرتاتــيــجــيــة 
والتطورات  احلــديــثــة  املــتــغــريات 
التي ت�سهدها املجاالت الع�سكرية.

حـــــوار معاليه  خــــالل  ذلــــك  جــــاء 
انعقاد  الوطن مبنا�سبة  ملجلة درع 
الدفاع  لـــــــوزارة  الـــثـــاين  املــــوؤمتــــر 
القرن  الـــقـــادة حلــــروب   « بــعــنــوان 
الواحد والع�سرين«، الذي ينطلق 
ال�سمو  لــ�ــســاحــب  بــرعــايــة كــرميــة 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الـــوزراء حاكم دبــي رعــاه اهلل، يوم 

االأحد املقبل املوافق 22 اأكتوبر .
وتناول احلوار الذي اأجراه املقدم 
ركن يو�سف جمعةة احلداد رئي�س 
اأهمية  املجلة يف م�سمونه  حترير 
الكبري،  احلــــــدث  هـــــذا  واأهـــــــــداف 
تراكماً  �ــســيــ�ــســيــف  اأنـــــه  ال�ــســيــمــا 
القادة  لــدى  املــعــريف  املــخــزون  اإىل 
واملوؤ�س�سات املعنية باالأمن الوطني 
املتغريات  عــن  ف�سال  الــدولــة،  يف 
القرن  ي�سهدها  التي  والتطورات 
مبختلف  الــعــ�ــســكــري  املــــجــــال  يف 

م�ساراتها.
ويف ما يلي ن�س احلوار : 

القادة  موؤمتر  انعقاد  �سوء  يف 
حل������روب ال����ق����رن احل�����ادي 
اأبرز اأهداف  والع�سرين، ماهي 
التي  وامل���خ���رج���ات  امل���وؤمت���ر 

تتوقعونها منه؟.
هــــذه  مــــثــــل  انــــعــــقــــاد  اأن  ــــك  ال�ــــس
بالغة  حيوية  �ــســرورة  املـــوؤمتـــرات 
امل�ستقبل،  قـــادة  الإعــــداد  االأهــمــيــة 
وتــــوفــــري املـــعـــرفـــة الــــالزمــــة لهم 
مــــن خـــــالل االطـــــــالع عـــلـــى اأحــــد 

احلــــــادي والــعــ�ــســريــن بـــاتـــت ذات 
طابع معومل، ومل يعد من ال�سهل 
بقائها يف معزل  ادعـــاء  دولــة  على 
فالظاهرة  الــتــهــديــدات،  تلك  عــن 
االإرهـــابـــيـــة بــحــد ذاتـــهـــا لــيــ�ــس لها 
تت�سم  فهي  نطاق جغرايف حمــدد، 
وتعمل  والـــهـــالمـــيـــة  بــالــ�ــســيــولــة 
اأيديولوجية  نـــطـــاقـــات  �ــســمــن 
ولي�ست جغرافية فقط، فاالإرهاب 
املنفردة«  »الـــذئـــاب  ظــاهــرة  اأفــــرز 
الـــتـــي بـــاتـــت متــثــل مــ�ــســدر خطر 
بعد عملياتها �سد املدنيني يف دول 

غربية وعربية عدة.
على  يـــنـــطـــبـــق  االأمـــــــــــر  ونــــفــــ�ــــس 
تهديدات مثل احلرب ال�سيربانية 
وتــــــهــــــديــــــداتــــــهــــــا الــــــتــــــي تــــطــــال 
واالقت�سادية  الــتــحــتــيــة  الـــبـــنـــى 
م�ساألة  وهــــي  واال�ــســرتاتــيــجــيــة، 
لدولة  بالن�سبة  بالغة  اأهمية  لها 
منخرطة متاماً يف الهياكل املالية 
مثل  العاملي  لالقت�ساد  واملوؤ�س�سة 
املتحدة،  العربية  االمــــارات  دولـــة 
نعي�س  باأننا  القول  ي�سعب  وهكذا 
بنا  يف جزيرة منعزلة عما يحيط 
من م�سادر التهديد، وهو مايف�سر 
ا�ست�سراف  عــلــى  الــــــدوؤوب  عــمــلــنــا 
املحتملة  الــــتــــهــــديــــد  مــــ�ــــســــادر 
خطط  لتحديد  بــدقــة  ودرا�ــســتــهــا 
والتعامل  واملــواجــهــة  اال�ــســتــجــابــة 
مع  الــتــعــاون  �سيغ  اإطــــار  يف  معها 
والدوليني  االإقليميني  ال�سركاء 
من الدول احلليفة وال�سديقة، اأو 

يف اإطار فردي.

كيف تنظرون اإىل دور القادة 
التحديات  ظل  يف  الع�سكريني 
اال�سرتاتيجية  والتهديدات 

بالغة التعقيد والت�سابك ؟.
اإذا كنا نتحدث عن حتوالت نوعية 
القتال،  اأدوات  �سعيد  على  كبرية 
ودخـــول االأفــــراد االآلــيــني ميادين 
والعقود  ال�سنوات  خــالل  املــعــارك 
يحتدم  النقا�س  كــان  واإذا  املقبلة، 
حول دور القوات الربية واجلوية 
فـــ�ـــســـاًل عن  املـــــعـــــارك،  يف حــ�ــســم 

والتداخل  الــتــ�ــســابــك  مـــن  هـــائـــل 
والتعقيد، وذلك كانعكا�س مل�ستوى 
و�سبكات  الدولية  العالقات  تعقد 
ـــالـــح الـــثـــنـــائـــيـــة واملــــتــــعــــددة  املـــ�ـــس
االأمنية  والــتــكــتــالت  الـــــدول  بـــني 
والــ�ــســيــا�ــســيــة وغــــري ذلــــك .. ويف 
جمال عملنا اال�سرتاتيجي و�سقه 
االأمني والع�سكري، هناك حتديات 
تواجه اجليو�س يف خمتلف الدول، 
التي  الـــتـــحـــوالت  مــقــدمــتــهــا  ويف 
التهديدات  اأمنـــــاط  عــلــى  طـــــراأت 
الالمتماثلة،  الــتــهــديــدات  بـــربوز 
التنظيمات  اأن  القول  ميكن  حيث 
وامليل�سيات واحلروب بالوكالة باتت 
متثل اأحــد اأخــطــر اأمنـــاط احلرب 
الالمتماثلة اأو غري التقليدية بني 
متتلك  باتت  وتنظيمات  اجليو�س 
قـــادرة  عــ�ــســكــريــة  واأدوات  اأ�ــســلــحــة 
ال�سر�سة  املــجــابــهــات  خــو�ــس  عــلــى 
مـــع اجلـــيـــو�ـــس، فــلــم يــعــد ينق�س 
هذه امليل�سيات �سوى اأنظمة القتال 
اجليو�س  تــ�ــســاهــي  كــــي  اجلــــــوي 
القتالية  قــدراتــهــا  يف  الــنــظــامــيــة 
وخططها العملياتية، وهذا االأمر 
بالغ اخلــطــورة على  ميثل حتــديــاً 
ويجب  العاملي،  واال�ستقرار  االأمن 
والت�سدي  جمابهته  على  العمل 
لــــه. وهـــنـــاك اأمنــــــاط اأخــــــرى من 
مثل  التقليدية  غــري  الــتــهــديــدات 
التي  حــــــروب اجلـــيـــل اخلـــامـــ�ـــس، 
اأحد  النظامية  احلــروب غري  تعد 
فهناك  كــلــهــا،  ولي�ست  مــظــاهــرهــا 
اأدوات اأخرى لالأجيال اجلديدة من 
االإعالمي  ال�سعيد  على  احلــروب 
والــدعــائــي واالقــتــ�ــســادي، ال�سيما 
ال�سيربانية،  بــاحلــروب  يتعلق  مــا 
اأخطر مظاهر  اأ�سبحت احد  التي 
املحتمل  اال�ــســرتاتــيــجــي  التهديد 
القرن  يف  للدول  الوطني  لالأمن 

احلادي والع�سرين.
من  جديدة  اأمنــاط  اأي�ساً  وهناك 
الــتــهــديــدات الــتــي تـــواجـــه االأمـــن 
واال�ستقرار الدوليني مثل ظاهرة 
التي تفرز بدورها  املناخي  التغري 
م�ستقبال  تــــقــــود  قـــــد  حتـــــديـــــات 

يف بناء خمزون خرباتي ومعريف يف 
جمال الدعم االإن�ساين واالغاثي، 
وهي تعترب من اجليو�س احلديثة 
املتطورة يف جمال العمل على هذا 

ال�سعيد احليوي.
والتدخالت  الــ�ــســراعــات  ظــل  ويف 
واملهام  اإن�سانية  الأغرا�س  الدولية 
الـــتـــي تــ�ــســطــلــع بــهــا اجلــيــو�ــس يف 
اتــ�ــســعــت مهام  االأزمـــــــــات،  بــعــ�ــس 
القوات امل�سلحة لت�سمل اإىل جانب 
مهامها التقليدية املتعارف عليها، 
مــثــل حفظ  حــديــثــة  اأخــــرى  اأدوار 
ال�سالم  وبــنــاء  واال�ستقرار  االأمـــن 
واإعادة االإعمار وتقدمي امل�ساعدات 
وال�سحية،  واالغــاثــيــة  االإن�سانية 
الكوارث  اأثـــنـــاء  الـــدعـــم  وتـــقـــدمي 
واالأزمـــــــــات الــطــبــيــعــيــة، واأتـــوقـــع 
القوات  ومــهــام  عمل  نطاق  ات�ساع 
التهديدات  تفاقم  امل�سلحة يف ظل 
غـــــري الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ال�ـــســـيـــمـــا ما 
وافـــرازات  املناخي  بالتغري  يتعلق 
االحــتــبــا�ــس احلــــراري وغـــري ذلك 
من تغريات نتج عنها يف ال�سنوات 
االأخرية حدوث كثري من الكوارث 
تدخالت  تتطلب  التي  الطبيعية 
فاعلة من موؤ�س�سات لها قدرة على 
الظروف  هـــذه  مــثــل  يف  الــتــعــامــل 
تابعنا  وقـــــد  الـــ�ـــســـعـــوبـــة،  بـــالـــغـــة 
لقواتنا  املــ�ــســرف  الـــــدور  جــمــيــعــاً 
امل�سلحة يف خمتلف مهامها �سمن 
عن  ف�ساًل  الــ�ــســالم،  حفظ  قـــوات 
واالغاثية  االإنــ�ــســانــيــة  اأدوارهـــــــــا 
وغريها،  واأفــغــانــ�ــســتــان  الــيــمــن  يف 
حــيــث تــ�ــســطــلــع بـــــدور حـــيـــوي يف 
االإن�ساين وتوظيف  الدعم  تقدمي 
�سبل  تي�سري  يف  الكبرية  خرباتها 

احلياة لل�سكان.

االإم��ارات  روؤيتي  ركائز  �سوء  يف 
2021، ومئوية االإمارات 2071، 
اال�سرتاتيجيات  تخططون  كيف 
الدفاعية للدولة يف ظل االأهداف 

الطموحة يف هاتني الروؤيتني؟.
حمتوى  طـــالـــعـــت  اأنـــــــك  اأعـــتـــقـــد 
تت�سمناه  ومـــا  الــروؤيــتــني  هــاتــني 

املجال  املعرفية يف  النظريات  اأهــم 
العملي مع  الع�سكري، واالحتكاك 
واملتخ�س�سني  واخلـــــرباء  الـــقـــادة 
ظل  يف  ال�ــســيــمــا  اأخــــــرى،  دول  يف 
والتعقيد  التغري  بالغة  الطبيعة 
اال�سرتاتيجي  الــتــهــديــد  ملــ�ــســادر 
واملحتملة  والـــنـــا�ـــســـئـــة  الـــقـــائـــمـــة 
املتحولة  الـــتـــحـــديـــات  وكــــذلــــك 
واملــتــجــددة يف عــاملــنــا، ومبـــا ميكن 
اال�سرتاتيجي  الــوعــي  تعزيز  مــن 
لـــلـــقـــادة، ويــنــعــكــ�ــس بــالــتــايل على 
ــــــدى قـــــادة  خمــــــــزون اخلـــــــــربات ل
ثم  ومــن  امل�سلحة،  قواتنا  واأفــــراد 
اال�سهام يف بلورة م�سادر التهديد 
املحتملة واعداد خطط اال�ستجابة 

املنا�سبة.
وي�سعى املوؤمتر اإىل جانب ما�سبق 
ا�سرتاتيجية  اأهـــــــــداف  حتـــقـــيـــق 
اأخــــرى مــثــل تــعــزيــز الــتــفــاعــل بني 
الوطني  باالأمن  املعنية  املوؤ�س�سات 
الـــعـــربـــيـــة  االمــــــــــــــارات  دولـــــــــة  يف 
م�سرتك  فـــهـــم  وبــــنــــاء  املــــتــــحــــدة 
ودرا�سة  املحتملة  التهديد  مل�سادر 
تاأثرياتها و�سبل التعاطي معها .. 
اأن هــذا املــوؤمتــر �سي�سيف  واملــوؤكــد 
لدى  املعريف  املــخــزون  اإىل  تراكماً 
باالأمن  املعنية  واملوؤ�س�سات  القادة 
على  ال�سيما  الــدولــة،  يف  الوطني 
اال�سرتاتيجية  البيئة  فهم  �سعيد 
والدولية،  االإقليمية  لل�سراعات 
على  املحتملة  تــاأثــرياتــهــا  ور�ــســد 
للدولة  اال�ــســرتاتــيــجــيــة  املــ�ــســالــح 
الـــتـــعـــاون،  جمــلــ�ــس  دول  وبـــقـــيـــة 
واالأمن القومي العربي يف االإطار 
ـــمـــل، بــاعــتــبــار اأن  االأو�ــــســــع واالأ�ـــس
االأمــــن الــوطــنــي لــدولــة االمــــارات 
جزء ال يتجزاأ من االأمن الوطني 
لــــدول جمــلــ�ــس الـــتـــعـــاون واالأمــــن 

القومي العربي.

م���اه���ي ب������راأي م��ع��ال��ي��ك��م اأب����رز 
من  ك��ل  ت��واج��ه  التي  التحديات 

الدول واجليو�ش يف هذا القرن؟.
الــــقــــرن احلـــــادي  الـــتـــحـــديـــات يف 
بقدر  تت�سم  عام  ب�سكل  والع�سرين 

من  وتــغــريه  ذاتــه  ال�سراع  طبيعة 
اإىل االأمنــــاط  الــتــقــلــيــدي  الــنــمــط 
الال متماثلة، اإىل جانب التغريات 
اجلذرية التي تطراأ تدريجياً على 
والتدريبات  املقاتل  الــفــرد  تاأهيل 
الـــتـــي يــتــلــقــاهــا مبـــا يــتــمــا�ــســى مع 
طــبــيــعــة الــــتــــهــــديــــدات اجلــــديــــدة 
نتوقع  اأن  علينا  فـــاإن  واملــتــجــددة، 
اأدوار  يف  هيكلية  تغريات  بالتبعية 
الـــقـــادة، يف �ــســوء الــتــحــوالت التي 
ثم  العدو ومن  تطراأ على طبيعة 
العمليات  وم�سارح  القتال  ميادين 
الــقــتــالــيــة، مبـــا يعني  واخلـــطـــط 
مائة  بــنــ�ــســبــة  حتــــوالت  هــنــاك  اأن 
القادة  اأدوار  يف  درجــــة  وثــمــانــني 
بنظرائهم  مقارنة  الــقــرن  هــذا  يف 
على  الع�سرين  الــقــرن  بــدايــات  يف 
االأ�سا�سي  والــعــامــل  املــثــال،  �سبيل 
يف هذا التغري هو م�ستوى التغري 
والتعقيد والتطور والت�سابك الذي 
الــتــهــديــدات اجلديدة،  عــلــى  طـــراأ 
الع�سكري بحاجة  القائد  فلم يعد 
الع�سكرية  العلوم  تلقي  اإىل  فقط 
املـــتـــطـــورة، بـــل بــــات لــــزامــــاً عليه 
اال�سرتاتيجية  بــالــعــلــوم  االإملـــــــام 
االقت�سادية  كـــافـــة  اأبــــعــــادهــــا  يف 
وال�سيا�سية واالإعالمية والثقافية 
والع�سكرية، وحتى االملام بالثقافات 
مل�ساركة  نظراً  وذلك  واحل�سارات، 
كثري  يف  لــلــدول  امل�سلحة  الــقــوات 
مــ�ــســارح عمليات  االأحـــيـــان يف  مــن 
بثقافة  اأخــرى تتطلب وعياً  بدول 
وتقاليدها،  وعــاداتــهــا  املجتمعات 
حــيــث يــكــون الــتــعــاون مــع عنا�سر 
العوامل  اأحـــــد  املــحــيــطــة  الــبــيــئــة 
القتايل  االأداء  لفاعلية  املرجحة 
والـــعـــمـــلـــيـــاتـــي وحـــتـــى االإنـــ�ـــســـاين 
واالغـــــاثـــــي لـــلـــقـــوات املــ�ــســلــحــة يف 

الع�سر احلديث.

هل تعتربون اأن الدور االإن�ساين 
الرئي�سية  امل��ه��ام  اأح���د  ب��ات 

للجيو�ش احلديثة؟.
اأن  اإىل  االإ�ــســارة  الــ�ــســروري  جمن 
ال�سبق  لديها  كان  امل�سلحة  قواتنا 

ونزاعات  وحــــروب  �ــســراعــات  اإىل 
ع�سكرية حول م�سادر املياه وغري 
ذلــــك، ويف املــجــمــل فــــاإن لــديــنــا يف 
ثالثة  والع�سرين  احلــادي  القرن 
ال�سراعات  وهي  اأ�سا�سية  حتديات 
الالمتماثلة  اأو  التقليدية  غــري 
ـــاً يف االإرهـــــــاب  ـــا�ـــس اأ�ـــس وتــتــجــ�ــســد 
ال�سيربانية  واحلــــــروب  الــــــدويل 
وهناك  اخلام�س،  اجليل  وحــروب 
لبع�س  الــتــو�ــســعــيــة  الــطــمــوحــات 
الـــقـــوى االإقــلــيــمــيــة الــتــي حتاول 
ال�سائدة  اال�ــســطــرابــات  ا�ستغالل 
اأجــل تو�سيع  الـــدول مــن  يف بع�س 
�سوؤون  يف  الفج  والتدخل  نفوذها 
الـــدول االأخــــرى، وهــنــاك ت�ساعد 
النووي  الـــ�ـــســـالح  ــار  انــتــ�ــس خــطــر 
الـــ�ـــســـاروخـــيـــة، حيث  والـــتـــجـــارب 
النووي  االنت�سار  يعجز نظام منع 
ال�سعي  اإيــــقــــاف  عــــن  االآن  حـــتـــى 
النووي،  الــ�ــســالح  على  للح�سول 
ف�ساًل عن عدم وجود اآليات دولية 
ال�سواريخ  التجارب  حلظر  فاعلة 
التي  املديات،  متعددة  البالي�ستية 
بــاتــت تــنــذر بــنــ�ــســوب حـــرب عاملية 

ثالثة يف اأي وقت من االأوقات.

احل��روب  ت��وؤث��ر  م��دى  اأي  اإىل 
الال متماثلة اأو غري التقليدية 
لدولة  ال��وط��ن��ي  االأم���ن  على 
االمارات ودول جمل�ش التعاون 

لدول اخلليج العربية ؟.
ت�سعينيات  منذ  نعي�س  اأنــنــا  تعلم 
قبلها  ورمبــــــــا  املــــا�ــــســــي  الـــــقـــــرن 
�سغرية  كونية  قــريــة  يف  ب�سنوات 
املعلومات  ثورة  اأحدثته  ما  ب�سبب 
واالت�ساالت من تغريات هائلة يف 
والعالقات  الــــدويل  الــنــظــام  بنية 
الــدولــيــة، ومـــن ثــم فــلــم يــعــد من 
التهديد  اأمنــــــاط  فــ�ــســل  الــ�ــســهــل 
اال�ــــســــرتاتــــيــــجــــي وحــــ�ــــســــرهــــا يف 
االأخرى،  دون  جغرافية  نطاقات 
دول  بني  البينية  ال�سراعات  عــدا 
تتقا�سم احلدود اجلغرافية وغري 

ذلك .
فالتحديات والتهديدات يف القرن 

تتعلق  طــــمــــوحــــة  اأهـــــــــــداف  مـــــن 
الوطني  االقــتــ�ــســاد  بنية  بتغيري 
مـــن االعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط اإىل 
الــطــاقــة اجلديدة  االعــتــمــاد عــلــى 
بت�سدير  واالحــتــفــال  واملــتــجــددة 
�سيدي  اآخــر برميل نفط كما قال 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد 
للقوات  االأعــــلــــى  الـــقـــائـــد  نـــائـــب 
ركائز  مــن  ذلـــك  وغـــري   ، امل�سلحة 
حــيــويــة لــهــاتــني الـــروؤيـــتـــني مثل 
تعزيز تناف�سية الدولة يف خمتلف 
والتحول  والــقــطــاعــات،  املــجــاالت 
واالقت�ساد  املعرفة  جمتمع  نحو 
التعليم  يف  واال�ــســتــثــمــار  الــرقــمــي 
فاإن  ما�سبق  اإطــــار  ويف  والــبــ�ــســر، 
الــتــخــطــيــط اال�ـــســـرتاتـــيـــجـــي يف 
فاالأمن  يتجزاأ،  ال  كافة  جوانبه 
م�سوؤولية  يـــعـــد  مل  الــــوطــــنــــي 
بات  بــل  فــقــط،  امل�سلحة  الـــقـــوات 
و�ساملة  مــتــكــامــلــة  مـــ�ـــســـوؤولـــيـــة 
لــهــا ابــعــادهــا واأطـــرافـــهـــا بحجم 
وتداخل  وتــعــقــد  وتــ�ــســعــب  تــفــرع 
القائمة  الــــتــــهــــديــــد  ــــادر  مــــ�ــــس
م�ستويات  اأن  واعتقد  واملحتملة، 
هــــذا الــتــعــقــيــد �ــســتــتــفــاقــم خالل 
فكما  املقبلة،  والــعــقــود  ال�سنوات 
وطموحاتك  تــطــلــعــاتــك  ازدادت 
تلقائيا  تــتــوقــع  اأن  عــلــيــك  فـــــاإن 
واملهام  املــ�ــســوؤولــيــات  مــن  مــزيــدا 
الوطني  االأمـــــن  عــلــى  لــلــحــفــاظ 
يولد  والنجاح  املكت�سبات،  و�سون 
احلفاظ  مــ�ــســوؤولــيــات  بــالــتــبــعــيــة 
واملتاآمرين  احلاقدين  �سد  عليه 
وغري ذلك، لذا فنحن نعمل على 
ت�سهم  قوية  معرفية  قاعدة  بناء 
من  للم�ستقبل،  الــتــخــطــيــط  يف 
وما  التحديات  ا�ست�سراف  خالل 
وم�سوؤوليات  مــهــام  مــن  تفر�سه 
كافة،  الــوطــنــي  االأمـــن  ملوؤ�س�سات 

ويف مقدمتها القوات امل�سلحة.
املـــــوؤمتـــــرات  عـــقـــد  اأن  واملــــــوؤكــــــد 
والعلمية  الــبــحــثــيــة  والــــنــــدوات 
العلمي  التفكري  على  واالعتماد 
يف التخطيط والنقا�سات وحتديد 
بـــات نهجاً  واملــ�ــســوؤولــيــات  املـــهـــام 
اأ�سياًل يف دولتنا ككل، وهو اأي�ساً 
جزء ال يتجزاأ من مهام عملنا يف 

وزارة الدفاع.

وال�سديقة احلليفة  الدول  مع  بالتعاون  لها  الت�سدي  خطط  لتحديد  بدقة  وندر�سها  املحتملة  التهديد  م�سادر  • ن�ست�سرف 
التي تطراأ على طبيعة العدو وميادين القتال وم�سارح العمليات  التحوالت  �سوء  يف  القادة،  اأدوار  يف  هيكلية  تغريات  • نتوقع 

واالغاثي االإن�ساين  الدعم  جمال  يف  ومعريف  خرباتي  خمزون  بناء  يف  ال�سبق  لديها  كان  امل�سلحة  • قواتنا 
واملتاآمرين احلاقدين  �سد  عليها  للحفاظ  م�سوؤوليات  بالتبعية  تولد  واملكت�سبات  واالجنازات  • النجاح 

قائد عام �ضرطة راأ�ض اخليمة ي�ضتقبل ممثل �ضركة كو�ضرن الأمريكية

مرور راأ�ض اخليمة تثقف طالبات »اأذن« بالقاعدة الذهبية لعبور الطريق

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ا�ستقبل اللواء علي عبد اهلل بن علوان قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة ماثيو 
هني ممثل �سركة كو�سرن االأمريكية بح�سور العميد عبد اهلل علي منخ�س 

مدير اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية.
وياأتي اللقاء كنتيجة ملخرجات الزيارة االأخرية التي قام بها وفد �سرطة راأ�س 
اخليمة امل�سارك يف املعر�س واملوؤمتر ال�سنوي الـ 63 للجمعية الدولية لالأمن 
ال�سناعي ASIS الذي ا�ست�سافته والية تك�سا�س االأمريكية ال�سهر املا�سي، 
كما تناولت الزيارة التن�سيق والتفعيل لتنفيذ بع�س االأعمال يف �سرطة راأ�س 
التي  املتقدمة  التقنية  االأمنية  احللول  ببع�س  يتعلق  فيما  خا�سة  اخليمة 

�ستاأتي نتائجها الحقاً على تطوير وا�ست�سراف م�ستقبل العمل االأمني. واأكد 
اللواء علي بن علوان على متانة العالقات والتعاون البناء واملتميز بني وزارة 
راأ�س اخليمة على وجه اخل�سو�س مع بع�س  الداخلية ب�سكل عام و�سرطة 
ال�سركات املتخ�س�سة يف املجال ال�سرطي واالأمني منوها حر�س القيادة على 
تبادل الزيارات واال�ستفادة من اخلربات والتجارب التي من �ساأنها اأن ترتقي 
باالأداء وتعزز من كفاءته مبا يخدم اأمن املجتمع. وا�ستمع قائد عام ال�سرطة 
خالل الزيارة اىل �سرح مف�سل حول توظيف التقنيات االأمنية احلديثة يف 
االأداء ال�سرطي وربطها ب�سبكة حديثة وقاعدة بيانات معرفية تربز اجلهود 
التطويرية امل�ستمرة والذي �سيتم تطبيقها قريبا بعد اكتمال كافة اجلوانب 

الفنية املتعلقة بذلك.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

املــرور والدوريات  بــاإدارة  راأ�ــس اخليمة ممثلة  العامة ل�سرطة  القيادة  األقت 
– فرع التوعية واالإعالم املروري – �سمن حملتها »�سالمة اطالب اأمانة« 
حما�سرة توعوية لعدد من طالبات مدر�سة اأذن للتعليم االأ�سا�سي – بنات 
- ، للتعريف مبفهوم القاعدة الذهبية لعبور الطريق واآداب ركوب احلافلة 
املرور  اإدارة  مــديــر  نــائــب  النقبي  ال�سم  اأحــمــد  العقيد  بح�سور  املدر�سية 
�سل�سول مدير  اأول حممد عبيد  راأ�ــس اخليمة واملــالزم  والدوريات ب�سرطة 
فرع التوعية واالإعالم املروري باالإدارة ، ومب�ساركة عدد من اأع�ساء الهيئة 

التدري�سية واالإدارية باملدر�سة. 
   واأو�سح ال�سم اأن القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة حتر�س على تنظيم 
، والتي تهدف  العام  املدار�س طيلة  التوعوية ملختلف  الزيارات  العديد من 

اإىل ن�سر وتعزيز ثقافة ال�سالمة املرورية يف املجتمع املدر�سي ، موؤكدا حر�س 
»مرور راأ�س اخليمة« على تطبيق ا�سرتاتيجية ال�سالمة املرورية من خالل 
منهجية التوا�سل املجتمعي يف توجيه الن�سح واالإر�ساد اإىل اأبنائها الطلبة 
مبختلف اأعمارهم ومراحلهم التعليمية وم�ستخدمي الطريق مبا يعزز من 
دور املجتمع يف رفع م�ستوى الثقافة املرورية واحلد من احلوادث املرورية. 

   واحتوت املحا�سرة على اإر�سادات توعوية عن ال�سالمة املرورية والقاعدة 
الذهبية ، وقدم خاللها �سل�سول �سرحاً لالإر�سادات العامة املتعلقة بال�سعود 
اإىل  بــاالإ�ــســافــة   ، الده�س  حلـــوادث  تــفــاديــاً  �سليمة  بطريقة  منها  والــنــزول 
وعدم  ومنظمة  �سحيحة  بطريقة  باحلافلة  املخ�س�سة  باملقاعد  اجللو�س 
الوقوف ب�سكل ع�سوائي جتنباً لوقوع اأي مكروه اأثناء حترك وتوقف احلافلة 
، كما تطرق اإىل اآداب ا�ستخدام اإ�سارات املرور واإ�سارات امل�ساة واالألوان التي 

ترمز اإليها واآداب عبور امل�ساة ، �سمن حملة »�سالمة طالبنا اأمانة«. 
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حاكم الفجرية يقدم واجب العزاء يف �ضهيد الوطن بدر املرا�ضدة
 

•• كلباء- وام:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية يرافقه �سمو ال�سيخ 
حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية .. واجب العزاء اإىل اأ�سرة �سهيد الوطن املالزم اأول 
اإعــادة االأمل �سمن  اأدائــه واجبه الوطني يف عملية  طيار بدر يحيى حممد املرا�سدة الذي ا�ست�سهد خالل 
التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية ال�سعودية للوقوف مع ال�سرعية يف اليمن. واأعرب �سموه - 
خالل زيارته جمل�س العزاء يف مدينه كلباء باإمارة ال�سارقة - عن خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته الأ�سرة 
ال�سهيد البطل .. داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن ينزله منازل ال�سديقني وال�سهداء 
واالأبرار واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان. ورافق �سموه خالل تقدميه واجب العزاء 
.. ال�سيخ الدكتور را�سد بن حمد ال�سرقي رئي�س هيئة الفجرية للثقافة واالإعالم وال�سيخ مكتوم بن حمد 
ال�سرقي وال�سيخ �سيف بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�س هيئة املنطقة احلرة يف الفجرية. ح�سر جمل�س 

العزاء.. �سامل الزحمي مدير مكتب ويل العهد وعدد من مديري املوؤ�س�سات احلكومية يف الفجرية.

حاكم الفجرية يقدم واجب العزاء يف �ضهيد الوطن علي �ضعيد امل�ضماري
•• الفجرية-وام:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى 
ال�سرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  يرافقه  الفجرية  حاكم 
هيئة  رئي�س  ال�سرقي  بن حمد  را�سد  الدكتور  وال�سيخ  الفجرية  ويل عهد 
الفجرية للثقافة واالإعالم وال�سيخ مكتوم بن حمد ال�سرقي وال�سيخ �سيف 
بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�س هيئة املنطقة احلرة بالفجرية.. واجب 
امل�سماري  �سيف  �سعيد  علي  طيار  الــرائــد  الوطن  �سهيد  اأ�ــســرة  اإىل  الــعــزاء 
الذي ا�ست�سهد خالل اأدائه واجبه الوطني يف عملية “ اإعادة االأمل “ �سمن 
قوات التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية ال�سعودية للوقوف مع 
ال�سرعية يف اليمن. واأعرب �سموه خالل زيارته جمل�س العزاء يف منطقة 
ال�سهيد  الأ�ــســرة  موا�ساته  و�ــســادق  تعازيه  خال�س  عن  بالفجرية  الفرفار 
ينزله  واأن  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير  العلي  اهلل  داعــيــا   .. البطل 
يلهم  واأن  جناته  ف�سيح  ي�سكنه  واأن  واالأبــرار  وال�سهداء  ال�سديقني  منازل 
الزحمي مدير مكتب  �سامل  العزاء  واجــب  وال�سلوان. ح�سر  ال�سرب  ذويــه 

ويل العهد وعدد من مدراء املوؤ�س�سات احلكومية.

را�ضد ال�ضرقي وجموع امل�ضلني يوؤدون �ضاله اجلنازة على �ضهيد الوطن علي امل�ضماري
•• الفجرية -وام:

للثقافة  الفجرية  هيئة  رئي�س  ال�سرقي  حمد  بــن  را�ــســد  الدكتور  ال�سيخ  اأدى 
واالإعالم و�سعادة الفريق الركن مهند�س عي�سى �سيف بن عبالن املزروعي نائب 
رئي�س اأركان القوات امل�سلحة بجامع الفرفار يف منطقة الفرفار بالفجرية �سالة 
اجلنازة على جثمان �سهيد الوطن الرائد طيار على �سعيد امل�سماري الذي انتقل 
اىل جوار ربه اثر �سقوط طائرته نتيجة خلل فني خالل اأدائه واجبه الوطني 
اإعــادة االأمــل » �سمن التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية  يف عملية » 
ال�سعودية للوقوف مع ال�سرعية يف اليمن. كما اأدى ال�سالة عدد من امل�سوؤولني 
املواطنني  وال�سرطة وجموع غفرية من  امل�سلحة  القوات  واأفــراد  �سباط  وكبار 
واملقيمني. و�سيع امل�سلون جثمان ال�سهيد اإىل مثواه االأخري حيث وري جثمانه 
يتغمد  اأن  القدير  العلي  اهلل  اجلميع  ودعــا  الفرفار.  مبقربة  الــرى  الطاهر 
�سهيد الوطن بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته مع ال�سهداء وال�سديقني 

واالأبرار واأن يلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان.

�ضيخ الأزهر ي�ضيد بدعم حممد 
بن را�ضد للثقافة والإبداع

 
•• القاهرة-وام:

اأحمد الطيب �سيخ االأزهــر، بفكرة  ا�ساد ف�سيلة االإمــام االأكــرب الدكتور 
�ساحب  ان  موؤكدا  واخلالقة  الهادفة  العربي  الــقــراءة  حتــدي  م�سابقة 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ســـــد  بــــــن  مـــــــحمد  ال�ســـــــيخ  ال�ســـــمو 
الــوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يربهن دوما على ت�سجيعه  رئي�س جمل�س 
القراءة  على  ال�سباب  حتث  التي  والثقافية،  الفكرية  للمبادرات  ودعمه 

واالإبداع.
وا�ساف اأن الطالب وامل�سابقة ي�سكالن منوذجا هادفا يجب االحتذاء به 

معربا عن �سروره بفوز ال�ساب امل�سري �سريف �سيد م�سطفى.

جموع امل�ضلني يوؤدون �ضالة اجلنازة على جثمان �ضهيد الوطن بدر يحيى املرا�ضدة
•• كلباء - وام: 

اأدى ال�سيخ هيثم بن �سقر القا�سمي و�سعادة الفريق الركن مهند�س عي�سى 
�سيف بن عبالن املزروعي نائب رئي�س اأركان القوات امل�سلحة وجموع امل�سلني 
ع�سر ام�س �سالة اجلنازة على جثمان �سهيد الوطن املالزم اأول طيار بدر 
يحيى حممد املرا�سدة اأحد جنودنا البوا�سل امل�ساركني يف عملية اإعادة االأمل 
مع قوات التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية ال�سعودية للوقوف 

مع ال�سرعية يف اليمن.
و�سيع امل�سلون - من جامع �سيد ال�سهداء يف مدينة كلباء - جثمان �سهيد 
الوطن املالزم اأول طيار بدر يحيى حممد املرا�سدة اإىل مثواه االأخري حيث 

ووري الرى يف مقربة خور كلباء.
ودعا اجلميع اهلل العلي القدير اأن يتغمد �سهيد الوطن بوا�سع رحمته واأن 
ي�سكنه ف�سيح جناته مع ال�سهداء وال�سديقني واالأبرار واأن يلهم اأهله وذويه 

ال�سرب وال�سلوان.

�ضراكة خريية بني روتانا وموؤ�ض�ضة حتقيق اأمنيةال�ضحة حتذر من ال�ضفر اإىل مدغ�ضقر ب�ضبب الطاعون الرئوي 
•• دبي-وام:

ال�سفر جلمهورية  املجتمع من خماطر  اأفــراد  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  حــذرت 
واتخذت  اأرا�سيها  على  الرئوي  الطاعون  مر�س  من  حــاالت  اكت�ساف  بعد  مدغ�سقر 
الـــــوزارة يف هـــذا الــ�ــســدد جمــمــوعــة مــن االجــــــراءات االحـــرتازيـــة والــتــوعــويــة وذلك 
بالتعاون مع هيئتي ال�سحة باأبوظبي ودبي والطريان املدين. واأكدت الدكتورة فاطمة 
اجلائحات  ومكافحة  الدولية  ال�سحية  للوائح  الوطنية  اللجنة  رئي�س  نائبة  العطار 
اأن وزارة ال�سحة ووقاية  عدم وجود حاالت م�سابة بهذا املر�س يف الدولة الفتة اإىل 
حول  ال�سحيني  للعاملني  تعميما  �ست�سدر  ودبي  باأبوظبي  ال�سحة  وهيئتي  املجتمع 
واإجراءات  الت�سخي�س  وكيفية  للحاالت  املعياري  والتعريف  الرئوي  الطاعون  وبــاء 
الوزارة  اأن  العزل والوقاية من العدوى وكيفية العالج ومتابعة املخالطني.  وذكرت 
تهيب بجميع الراغبني بال�سفر مبراجعة عيادات امل�سافرين التابعة للوزارة والهيئات 
دول  م�ستوى  على  االأمــرا�ــس  م�ستجدات  على  لــالإطــالع  بالدولة  العاملة  ال�سحية 
العامل ومنها مدغ�سقر للح�سول على امل�سورة الطبية واللقاحات واخلدمات الوقائية 
ال�سحة  بالتعاون مع هيئتي  الــوزارة  اإىل قيام  العطار  الدكتورة  واأ�سارت  والعالجية. 
باأبوظبي ودبي والطريان املدين باإعداد من�سورات �سحية توعوية توزع اأثناء الرحالت 
عن طريق الطريان املدين على القادمني من الدول املعنية ت�سمل ن�سائح حول املر�س 

واالأعرا�س وكيفية احل�سول على امل�سورة الطبية حيث ان عالج هذه احلاالت يوفر 
ال�سحية  امل�سورة  توفري  امل�سافرين يف  دور عيادات  اإىل  جمانا يف حال حدوثها الفتة 
وا�سرتاطات ال�سالمة عند ال�سفر ملدغ�سقر وتعزيز اإجراءات اأ�سحاب ال�سفن ومكافحة 
القوار�س ال �سيما ال�سفن القادمة من املناطق املوبوءة. واأو�سحت اإن ال�سلطات ال�سحية 
فح�س  اجـــراء  خــالل  مــن  عامليا  املــر�ــس  انت�سار  ملنع  نظاما  ا�ستحدثت  مدغ�سقر  يف 
للمغادرين اأرا�سيها يت�سمن فح�س احلرارة واأخذ التاريخ املر�سي حيث يتم يف حال 
اال�ستباه باأية حالة منعها من ال�سفر واعطائها العالج املنا�سب من امل�سادات احليوية 
وكذلك اعطاء املخالطني للمري�س عالجات وقائية ت�سمن عدم انتقال املر�س موؤكدة 
الرحالت  اإال من خالل  الدولة ومدغ�سقر  عدم وجــود رحــالت طــريان مبا�سرة بني 
غري املبا�سرة عرب �سركات الطريان املحلية والعاملية من خالل كينيا واثيوبيا. واأكدت 
الدكتورة العطار اأن االأمن ال�سحي ودرء املخاطر واجلائحات ال�سحية اأولوية وطنية 
يف دولة االمارات حيث ياأتي �سمن ا�سرتاتيجيتها لوقاية املجتمع من االأمرا�س من 
خالل تعزيز اللوائح ال�سحية الدولية وتطبيقها يف الدولة وت�سافر اجلهود والتعاون 
امل�ستدام بني جميع اجلهات املعنية يف الدولة م�سرية اإىل حر�س وزارة ال�سحة ووقاية 
العاملية  العاملية واإلتزامها بتو�سيات منظمة ال�سحة  املجتمع على مواكبة التطورات 
من اأجل رفع امل�ستوى ال�سحي وتعزيز �سحة االأفراد ووقاية املجتمع من االأمرا�س ما 
يوفر خدمات اأكر �سمولية وتكامال اإ�سافة اإىل تقدمي خدمات التطعيمات الدولية.

•• اأبوظبي-وام:

اأمنية  حتــقــيــق  مــوؤ�ــســ�ــســة  وقـــعـــت 
روتانا  فندقي  مع  تعاون  اتفاقية 
�سنرتو متتد  وروتانا  يا�س  جزيرة 
ثــالثــة اأ�ــســهــر ميــكــن مــن خاللها 
ل�سيوف الفندقني الترّبع ل�سالح 
موؤ�س�سة حتقيق اأمنية . جاء توقيع 
االتفاقية احتفاًء بعام اخلري حيث 
اأمنية  مــوؤ�ــســ�ــســة حتــقــيــق  تــوا�ــســل 
برئا�سة حرم �سمو ال�سيخ الدكتور 
نهيان  اآل  خــلــيــفــة  بــــن  �ـــســـلـــطـــان 
رئي�س  الــ�ــســمــو  �ــســاحــب  م�ست�سار 
�سيف  بنت  �سيخة  ال�سيخة  الدولة 
اآل نهيان بتعزيز اأن�سطتها اخلريية 
واملجتمعية من خالل اإن�ساء املزيد 
اتفاقيات  وتــوقــيــع  املـُـــبــــادرات  مــن 

وال�سركات  املوؤ�س�سات  مع  ال�سراكة 
ب�سماٍت  تــــرك  اإىل  تــطــمــح  الـــتـــي 
ُمتمّيزة يف جمال االأعمال اخلريية 
على  وال�سعادة  باخلري  تعود  التي 
باأكمله. و  االإمـــارات  جمتمع دولــة 
مبــوجــب االتــفــاقــيــة ميــكــن لـــزوار 
“روتانا” امل�ساهمة يف عمل اخلري 
والترّبع بهذا املبلغ الب�سيط الذي 
اأمنيات  بتحقيق  النهاية  يف  ُي�سهم 
االأطـــــفـــــال املُـــ�ـــســـابـــني بـــاأمـــرا�ـــس 
عائالتهم  مــع  ومــنــحــهــم  خــطــرية 
ت�سكل  الـــتـــي  والـــ�ـــســـعـــادة  االأمـــــــل 
االأحيان  معظم  يف  حا�سماً  عاماًل 

ال�ستكمال امل�سرية العالجية.
الرئي�س  الــزبــيــدي  هـــاين  واأ�ـــســـاد 
اأمنية  حتقيق  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
التي  ـــزة  املـُــتـــمـــّي الـــ�ـــســـراكـــة  بـــهـــذه 

ملــ�ــســرية جمموعة  ــل امـــتـــداداً  مُتــّث
باالإجنازات  احلافلة  روتانا  فنادق 
االإن�سانية والعطاء املُ�ستمر وتعزيز 
قيم اخلري يف كافة اأرجاء جمتمع 
دولــــة االإمـــــــارات مــــوؤكــــداً عــلــى اأن 
الذي  الب�سيط  املبلغ  بهذا  الــتــرّبع 
�سيذهب اإىل موؤ�س�سة حتقيق اأمنية 
�سي�سكل عالمة فارقة عندما يتعلق 
االأطفال  اأمــنــيــات  بتحقيق  االأمـــر 
الكايف  االأمـــل  ومنحهم  اإ�ــســعــادهــم 

ملوا�سلة م�سرية العالج.
ومن جانبه اأكد كريغ برو�س املدير 
الــعــام لفندق روتــانــا جــزيــرة يا�س 
ت�سعى على  روتــانــا  فــنــادق  اأن  على 
الدوام اإىل الرتكيز على املُ�ساهمة 
يف اأعـــمـــال اخلــــري وتــــاأديــــة دورهــــا 
العربية  االإمـــارات  دولــة  يف خدمة 
التزامها  خــــــالل  مـــــن  املــــتــــحــــدة 
وتفعيل  االجتماعية  مب�سوؤولياتها 
ُت�سهم يف  التي  االإيجابية  املُبادرات 
بني  وال�سعادة  اخلــري  ثقافة  ن�سر 
كافة اأبناء االإمارات واملقيمني على 
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                         يف الدعوى رقم 2017/3052 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-  ريفا ديجيتال منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام عليك  االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سانافا�س باالكال عمر قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )91983(
االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ستبا�سر االجــراءات  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4059  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- مرحبا ك�سمري للنقل بال�ساحنات الثقيله �س.ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد �سفري عبداملجيد 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهــم اىل طالب  وقــدره )18076(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  درهــم  باال�سافة اىل مبلغ )1458( 
االلتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجـــراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3466  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- نور احلق للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سانتو �سيكدار �سامال �ساندرا �سيكدار قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7623( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ــســوم  درهـــم   )801( مبلغ  اىل 
بالقرار  االلــتــزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجــــراءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
حمـــي   / املــــــــدعــــــــو  فــــــقــــــد 
كونهي  نــادوفــيــتــيــل  الــديــن 
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موؤمتر الإمارات الثالث لالأمن البيولوجي يبداأ اأعماله يف دبي الإثنني القادم
•• دبي-وام:

اأحــمــد الــزيــودي وزيـــر التغري املناخي  يفتتح مــعــايل الــدكــتــور ثــاين بــن 
القادم  االإثنني  يوم  البيولوجي  لالأمن  الوطنية  اللجنة  رئي�س  والبيئة 
اأعمال موؤمتر االإمــارات الثالث لالأمن البيولوجي الذي تنظمه  يف دبي 
“ مب�ساركة  البيولوجي م�سوؤولية اجلميع  “ االأمــن  الــوزارة حتت �سعار 
دبي  �سيتي  في�ستيفال  اإنرتكونتننتال  فندق  يف  وا�سعة  ووطنية  عاملية 
ال�سرع  �سيف  املهند�س  �سعادة  وقـــال  اجلـــاري.  اأكــتــوبــر  و24   23 يــومــي 
الوكيل امل�ساعد لقطاع التدقيق اخلارجي بوزارة التغري املناخي والبيئة 
اإىل  اأ�سا�سيا يف جهود اللجنة الوطنية الرامية  اأن املوؤمتر ي�سكل عن�سرا 
جمل�س  اأقرها  التي  البيولوجي  لالأمن  الوطنية  اال�سرتاتيجية  تنفيذ 
الــوزراء يف عام 2013 حتت �سعار “اأمن بيولوجي متكامل” خا�سة ما 

يتعلق منها ببناء القدرات املادية والب�سرية. واأ�ساف اأن موؤمتر االإمارات 
الدولية  البيولوجي ميثل من�سة مهمة جتمع اخلــربات  الثالث لالأمن 
والوطنية لتبادل الروؤى واالأفكار من اأجل تطوير االإجراءات والتدابري 
انتقال  على  وال�سيطرة  الرقابة  من  اأكــرب  قــدر  اإ�سفاء  �ساأنها  من  التي 
التي  الــتــهــديــدات  مــن  واحلـــد  اأنــواعــهــا  مبختلف  البيولوجية  الــعــوامــل 
تنطوي عليها وو�سع خطط ا�ستجابة متطورة حتد من اخل�سائر الب�سرية 
واملادية املرتبطة بهذه احلوادث يف القطاعات املختلفة. واأو�سح اأن اأعمال 
5 جل�سات عمل وحلقات نقا�سية تتناول جملة من  املوؤمتر �ستتوزع على 
الدولية  املنظمات  املحلية والعاملية من بينها دور  االأهمية  املوا�سيع ذات 
واالأمن  ال�سالمة  جمــال  يف  والب�سرية  املــاديــة  الــقــدرات  وبــنــاء  تعزيز  يف 
البيولوجي على ال�سعيدين املدين والع�سكري خا�سة ذات ال�سلة باأعمال 
الرقابة والك�سف وا�ستعرا�س م�ستجدات الو�سع العاملي واالإقليمي فيما 

يتعلق باالأمرا�س املعدية ومكافحة االآفات واالأوبئة يف املجالني الزراعي 
اأهمية  على  توؤكد  جل�سات  اإىل  اإ�سافة  الطيور  انفلونزا  مثل  واحليواين 
البيولوجي،  االأمــن  حتديات  ملواجهة  الدولية  ال�سحية  اللوائح  تطبيق 
تعاين من  التي  لــلــدول  الفني  والــدعــم  االإغــاثــة  بــرامــج  واأهمية تطوير 
باهتمام  حتظى  التي  املهمة  املوا�سيع  ومن  خطرة.  بيولوجية  تهديدات 
خا�س يف هذه الدورة مو�سوع ال�سالمة واالأمن البيولوجي يف املختربات 
البيولوجي  ال�سالمة واالأمن  والتقنيات احلديثة يف جمال  العلوم  ودور 
وتوظيف اأحدث التقنيات يف جماالت الرقابة على العوامل البيولوجية 
لدرء  الــدولــيــة  واملنظمات  الـــدول  بــني  املعلومات  تــبــادل  اآلــيــات  وتطوير 
عرب  البيولوجية  الــعــوامــل  انــتــقــال  عــن  تنجم  اأن  ميكن  الــتــي  املــخــاطــر 
التطور  عن  النا�سئة  املتزايدة  املخاوف  ظل  يف  خا�سة  الدولية  احلــدود 
انتقال  و�سهولة  احليوية  التقنيات  جمــال  يف  �سيما  ال  املت�سارع  العلمي 

العوامل البيولوجية عرب احلدود نتيجة النمو امل�ستمر يف حركة التجارة 
والنقل باملواد والكائنات احلية وهو ما ميثل اأهمية خا�سة بالن�سبة لدولة 
ونقل  التجارة  جمال  يف  املهمة  العاملية  املراكز  اأحــد  باعتبارها  االإمـــارات 
امل�سافرين. يذكر اأن اال�سرتاتيجية الوطنية لالأمن البيولوجي ت�ستهدف 
ب�سورة اأ�سا�سية احلد من خطر العوامل البيولوجية وبناء قدرات الك�سف 
عن وجود خطر بيولوجي وبناء قدرات التعامل مع احلوادث والتهديدات 
مع  بالتعاون  البيولوجي  لــالأمــن  الوطنية  اللجنة  وتعمل  البيولوجي 
الثالثة من خالل  االأهـــداف  هــذه  ودولــيــا على حتقيق  �سركائها حمليا 
هذا  يف  العاملة  املوؤ�س�سية  االأطـــر  وتــقــويــة  الت�سريعية  االأطـــر  حتــديــث 
البيانات بني اجلهات املحلية من  اآليات تبادل وم�ساركة  املجال وتطوير 
جهة وبني اللجنة واملنظمات الدولية ذات ال�سلة من جهة اأخرى ملتابعة 

خريطة التهديدات البيولوجية على امل�ستوى العاملي ويف كل املجاالت.

حاكم ال�ضارقة يفتتح معر�ض »40 عاما من التعاون الآثاري بني الإمارات وفرن�ضا«

�ضلطان القا�ضمي يفتتح غدا اأعمال الدورة اجلديدة للمجل�ض ال�ضت�ضاري بال�ضارقة

حـاكـم ال�ضـارقـة يـفتتح مبـنى هـيئة ال�ضـارقـة لالآثـار

•• ال�سارقة-وام:

ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  افتتح 
الــ�ــســارقــة لالآثار  امــ�ــس يف متحف  �ــســبــاح  الــ�ــســارقــة  االأعــلــى حــاكــم  املجل�س 
معر�س “40 عاما من التعاون االآثاري بني دولة االإمارات العربية املتحدة 
وفرن�سا”. وجتول �سموه يف اأروقة املعر�س وا�ستمع اإىل �سرح حول املعرو�سات 
االأثرية املكت�سفة يف دولة االإمــارات العربية املتحدة �سمن التعاون االآثاري 

مع جمهورية فرن�سا.
العربية  االإمــــارات  دولــة  يف  الفرن�سي  املعهد  مــع  بالتعاون  املعر�س  وينظم 
اليون�سكو، وذلك  الفرن�سية، وبدعم من  ال�سفارة  الثقايف يف  الق�سم  املتحدة 
احتفاء مبرور 40 عاما على انطالق التعاون بني االإمارات وفرن�سا يف جمال 

االآثار.
التعاون  من  عاما   40“ ويت�سمن املعر�س الفريد الذي انطلق حتت ا�سم 
 100 املــتــحــدة وفرن�سا” اأكـــر مــن  العربية  االآثــــاري بــني دولـــة االإمـــــارات 
منذ  اكت�سفتها  قــد  الفرن�سية  االآثــاريــة  البعثة  كانت  فــريــدة  اأثــريــة  قطعة 
انطالق اأعمالها عام 1977 يف االإمــارات وذلك بالتعاون مع املخت�سني يف 

الدولة.
وت�ساهم جمموعة االآثار املتنوعة املعرو�سة والتي ت�سمل احللي والفخاريات 
تاريخ  فهم  تو�سيع  يف  املكت�سفة  االآثـــار  من  ذلــك  وغــري  واالأ�سلحة  واملباخر 
مركز  باعتبارها  االإمــــارات  تــاريــخ  عــرب  عميقة  نــظــرة  تلقي  كما  االإمـــــارات، 

الطرق التجارية واملنطقة عرب التاريخ الذي ميتد لقرابة 7500 �سنة.
وكانت فرق العمل التي تديرها البعثة الفرن�سية قد با�سرت عمليات التنقيب 
املنطقة  �سمن  والــرمــيــلــة  والــهــيــلــي،  حفيت،  جبل  مناطق  يف   1977 عــام 
مواقع  لي�سمل  العمل  تو�سع   ،1985 عــام  ويف  اأبوظبي  اإمـــارة  يف  الغربية 

اأخرى يف ال�سارقة واأم القيوين وراأ�س اخليمة، فيما و�سل اإىل الفجرية عام 
.1999

ومن خالل العمل املتوا�سل كل عام دون توقف، متكنت فرق العمل من اإجناز 
تعود  والتي  االأهمية،  بالغة  اكت�سافات  اإىل  اأف�ست  عديدة  تنقيب  عمليات 
بالتاريخ اإىل الع�سر احلجري احلديث وتت�سمن القطع االأثرية املعرو�سة 
الــ�ــســوان، وجتهيزات  امل�سنوعة مــن حــجــر  الــ�ــســهــام  جمــمــوعــة مــن روؤو�ــــس 
من  وجمموعة  مزخرفة،  فخارية  واأعــمــال  الــالآلــئ،  اأم  ل�سيد  م�ستخدمة 

احللي امل�سنوعة من االأ�سداف.
اأما القطع املكت�سفة من الع�سر الربونزي يف املعر�س، فتت�سمن قطعا اأثرية 
فخارية م�سنوعة حمليا ويف اأماكن اأخرى من املنطقة، والتي تك�سف اأهمية 
االإمارات باعتبارها مركزا جتاريا. اأما االآثار املكت�سفة من الع�سر احلديدي، 
فتت�سمن جمموعة من االأ�سلحة مثل روؤو�ــس �سهام م�سنوعة من النحا�س 
�سناعة  يف  التطور  مــدى  املكت�سفة  االآثـــار  تبني  كما  الــربونــز  مــن  وخنجر 

الفخاريات من خالل املباخر والتماثيل ذات التفا�سيل املعقدة.
االإ�ــســالم، فتت�سمن عمالت  اأواخـــر فــرتة ما قبل  املعرو�سات من  اأبــرز  اأمــا 
االآرامية  باللغة  منقو�سة  برونزية  ولوحة  الربونز،  من  ثور  وراأ�ــس  ف�سية، 
من  هائلة  جمموعة  االإ�سالمي  الع�سر  من  املكت�سفة  القطع  تت�سمن  فيما 
اإيران  مــن  االإمــــارات  اإىل  جلبت  اأو  حمليا،  امل�سنوعة  واخلـــزف  الفخاريات 

وال�سني وتايلند.
ويحتفي املعر�س الذي ت�ستمر فعالياته حتى 31 يناير 2018، بال�سراكة 
التاريخية الوثيقة التي جمعت ما بني دولة االإمارات العربية املتحدة وفرن�سا 
على مدار 40 عاما وخالل هذه املدة كانت فرق التنقيب التي قادتها البعثة 
االآثارية الفرن�سية قد با�سرت اأعمالها يف عدة اأجزاء من الدولة يف كل من 

اأبوظبي وال�سارقة والفجرية وراأ�س اخليمة واأم القيوين.

ويف ت�سريح لها قالت �سعادة منال عطايا، مدير عام هيئة ال�سارقة للمتاحف 
يحظى التعاون ما بني فرن�سا واالإمارات يف جمال االآثار باأهمية بالغة �سمن 
امل�ساعي الرامية الكت�ساف التاريخ القدمي يف االإمارات واملنطقة باأكملها. وقد 
ك�سفت اأعمال التنقيب الكثري من الكنوز التي وفرت لنا املعرفة واملعلومات 
الغنية عن الظروف االقت�سادية واالجتماعية ل�سكان هذه املنطقة يف املا�سي، 

بدءا من الع�سر احلجري احلديث وانتهاء بفرتة احلكم االإ�سالمي.
واأ�سافت متثل هذه االكت�سافات، بالن�سبة للزائرين، فر�سة مذهلة للتعرف 
على تاريخ االإمارات واإرثها احل�ساري، اإ�سافة اإىل التعرف على الدور الهام 
لالآثار املكت�سفة والتي كانت �سنع االإن�سان، واملواقع التاريخية، والتي ت�سفي 

مزيدا من الراء على هوية الدولة.
ويف ت�سريح له، قال �سعادة لودوفيك بوي �سفري اجلمهورية الفرن�سية لدى 
الدولة اإنه لفخر كبري بالن�سبة لنا اأن ت�سارك فرن�سا يف تنظيم هذا احلدث 
مع متحف ال�سارقة لالآثار، وبالتعاون مع الهيئات يف خم�س مناطف كانت 
اأتوجه لها بال�سكر  البعثة الفرن�سية قد نفذت فيها عمليات البحث، والتي 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الكرمية  الرعاية  ب�سرف  حظينا  اأننا  كما  اجلزيل. 
ال�سارقة،  الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
والذي اأتقدم له بالعرفان والتقدير. كما اأعرب عن �سكري للدكتورة �سويف 
اأمانة  والتي و�سعت على عاتقها  الفرن�سية،  االآثارية  البعثة  مريي، مديرة 
الهامة  املنا�سبة  بهذه  االحتفال  وال ميكننا  و�سغف.  تفان  بكل  املعر�س  هذا 
ما  الوثيق  التعاون  بف�سل  اكت�سفت  التي  االأثرية  املقتنيات  دون عر�س  من 

بني البلدين.
واأ�ساف اأنا م�سرور لكون هذا امل�سروع الثقايف والعلمي الطموح والذي يغطي 
معظم اأجزاء دولة االإمارات، �سيكتمل بتنظيم هذا املعر�س الذي يك�سف بدوره 
عن حجم العمل الهائل الذي نفذه املتخ�س�سون االإماراتيون والفرن�سيون 

وما  االإمــاراتــي  التاريخ  لفهم  بكل حما�سة  والذين عملوا  االآثـــار،  يف جمــال 
يتميز به من ثراء واأ�سالة وتنوع، وت�سليط ال�سوء على تفا�سيله. ال �سك اأننا 
�سنحظى بدعم اأكرب يف م�ساعينا امل�سرتكة ملواجهة التطرف والق�ساء عليه 
باالعتماد على الثقافة والتعليم، وكل ما اآمله هو اأن ي�ساهم هذا املعر�س يف 
وحثهم  الغني،  االإماراتي  التاريخ  اكت�ساف  يف  امل�ساركة  على  ال�سباب  حتفيز 

على موا�سلة م�سريتهم املهنية يف هذا املجال.
مريي،  �سويف  الدكتورة  املعر�س  اأعمال  على  ال�سيف  القيم  مهمة  وتتوىل 
عاملة االآثار والفخاريات واملتخ�س�سة بالتاريخ احلديث يف املنطقة العربية، 
اأبوظبي ما  وكانت الدكتورة مريي قد قادت البعثة االآثارية الفرن�سية اإىل 
االآثارية  البعثة  تــراأ�ــس  وهــي  الــوقــت  ذلــك  ومنذ  و1999،   1995 بــني 

الفرن�سية يف االإمارات.
وتت�سمن قائمة الهيئات واملوؤ�س�سات ال�سريكة بتنظيم احلدث كال من املعهد 
لل�سياحة  اأبوظبي  وهيئة  لــالآثــار،  ال�سارقة  وهيئة  االإمــــارات،  يف  الفرن�سي 
اأم  والــرتاث يف  االآثــار  ودائــرة  واالآثـــار،  لل�سياحة  الفجرية  والثقافة، وهيئة 

القيوين، ودائرة االآثار واملتاحف يف راأ�س اخليمة.
ح�سر االفتتاح اإىل جانب �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة كل من �سعادة خولة 
حممد  عبداهلل  و�سعادة  ال�سارقة،  الإمـــارة  اال�ست�ساري  املجل�س  رئي�س  املــال 
العوي�س رئي�س دائرة الثقافة، و�سعادة خالد جا�سم املدفع رئي�س هيئة االإمناء 
التجاري وال�سياحي، و�سعادة حممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة الت�سريفات 
والــ�ــســيــافــة، و�ــســعــادة الــدكــتــور خــالــد عــمــر املــدفــع رئــيــ�ــس مــديــنــة ال�سارقة 
لالإعالم، و�سعادة علي ابراهيم املري رئي�س دارة الدكتور �سلطان القا�سمي، 
و�سعادة علي ح�سني املزروع مدير عام دائرة الرقابة املالية، و�سعادة حممد 
وممثلي  امل�سوؤولني  من  وعــدد  لالإعالم،  ال�سارقة  موؤ�س�سة  عام  مدير  خلف 

الهيئات الثقافية املعنية باالآثار.

•• ال�سارقة- وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يفتتح 
االنعقاد  دور  اأعمال  اخلمي�س  اليوم  �سباح  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 
يف  اال�ست�ساري  للمجل�س  التا�سع  الت�سريعي  الف�سل  مــن  الثالث  الــعــادي 
مقر املجل�س بال�سارقة بح�سور �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان 
التنفيذي وعدد  املجل�س  رئي�س  ال�سارقة  ونائب حاكم  القا�سمي ويل عهد 

الوزارات  ووكــالء  الـــوزراء  املعايل  واأ�سحاب  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  من 
ال�سارقة  الإمــارة  التنفيذي  املجل�س  اأع�ساء  من  وعــدد  العموم  ومديروها 

ومديرو الدوائر املحلية وكبار اأعيان االإمارة.
بعدها  يفتتح  ثــم  احلــاكــم  ال�سمو  �ساحب  با�ستقبال  احلفل  وقــائــع  وتــبــداأ 
�سموه دور االنعقاد العادي الثالث من الف�سل الت�سريعي التا�سع ثم كلمة 
تليها  املجل�س  رئي�سة  املال  عبدالرحمن  خولة  تلقيها  اال�ست�ساري  املجل�س 

تالوة مر�سوم الدعوة ثم كلمة ح�سرة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة.

اللجان  ت�سكيل  على  االإبــقــاء  يف  بالنظر  االأوىل  اجلل�سة  تــبــداأ  ذلــك  بعد 
والقانونية  الت�سريعية  ال�سوؤون  جلنة  وهي  ت�سكيلها  اإعــادة  اأو  حالها  على 
واالقت�سادية  املالية  ال�سوؤون  وجلنة  وال�سكاوى  واالقــرتاحــات  والطعون 
واالإعالم  والثقافة  وال�سباب  والتعليم  الرتبية  �سوؤون  وجلنة  وال�سناعية 
ال�سوؤون  وجلنة  االجتماعية  وال�سوؤون  والعمل  ال�سحية  ال�سوؤون  وجلنة 
وجلنة  العامة  واملــرافــق  االأمــن  و�ــســوؤون  والبلديات  واالأوقـــاف  االإ�سالمية 
�سوؤون االأ�سرة ثم انتخاب املراقبني يلي ذلك قيام املجل�س بعد ذلك بت�سكيل 

جلنة الرد على خطاب االفتتاح ثم يطلع املجل�س على م�سروعات القوانني 
الواردة للمجل�س.

يذكر اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
 36 رقــم  اأمرييا  مر�سوما  اأ�سدر  قد  كــان  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 
لالنعقاد  ال�سارقة  الإمــارة  اال�ست�ساري  املجل�س  دعــوة  ب�ساأن   2017 ل�سنة 
لدوره العادي الثاين من الف�سل الت�سريعي التا�سع من يوم اخلمي�س 29 

2017م. اأكتوبر  من �سهر حمرم 1439هـ املوافق 19 

•• ال�سارقة -وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  افتتح 
لالآثار  ال�سارقة  هيئة  مبنى  ام�س  �سباح  ال�سارقة  حاكم  االأعــلــى  املجل�س 

والذي يقع يف منطقة االآبار مبدينة ال�سارقة.
حاكم  ال�سمو  �ساحب  جتــول  املبنى  بافتتاح  ايــذانــا  ال�ستار  ازاحـــة  وبــعــد 
ال�سارقة يف اأروقة املبنى الذي �سم قاعة للمعار�س احتوت على جمموعة 
وا�ستمع  ال�سارقة  اإمــارة  ومناطق  مدن  يف  املكت�سفة  االأثرية  املقتنيات  من 
�سموه اإىل �سرح حول هذه املقتنيات و�سنوات اكت�سافها واأهميتها التاريخية 
وخمازن  واملختربات  املبنى  ي�سمها  التي  االأق�سام  �سموه  وزار  واالأثــريــة. 
االأجهزة  على  �سموه  مطلعا  والوثائق  ال�سجالت  وغــرف  واالآثـــار  املــعــدات 
واآليات  االآثــار  وحفظ  التنقيب  عمليات  يف  امل�ستخدمة  احلديثة  واملعدات 

احلفظ املتبعة وفق اأف�سل املعايري العاملية.
الدكتور �سباح عبود جا�سم مدير  �سعادة  األقى  املبنى  افتتاح  وخالل حفل 
عام هيئة ال�سارقة لالآثار كلمة اأعرب فيها عن خال�س �سكره وتقديره اإىل 
�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة على دعمه الدائم ورعايته ملختلف اجلهود 

التي تقوم بها الهيئة يف التنقيب عن االآثار واحلفاظ عليها.
مع  امليمون  احلــدث  هــذا  يتزامن  اأن  ي�سرنا  جا�سم  �سباح  الدكتور  وقــال 
وهو  لــالآثــار،  ال�سارقة  هيئة  باإن�ساء  ال�سامي،  االأمـــريي  املــر�ــســوم  �ــســدور 
وت�سجيعه  الكرمية  ورعايته  االآثــار  بعلم  الكرمي  �سموه  اهتمام  يج�سد  ما 

وا�سعا  م�سرحا  ال�سارقة  اإمـــارة  اأرا�ــســي  فاأ�سحت  والــالحمــدود،  املتوا�سل 
ملكت�سفات اأثرية فريدة ومتميزة بنوعيتها، وعلى جانب كبري من االأهمية 
التطور  م�سرية  يف  الفعال  ودورهــا  واحل�سارية،  التاريخية  م�سامينها  يف 

الب�سري واحل�سارة االإن�سانية، عرب اآالف ال�سنني.
واأ�ساف لقد احت�سنت هذه االأر�س الطيبة اأوائل الب�سر بعد هجرتهم من 
�سرق اإفريقيا �سالكني الطريق اجلنوبي عرب م�سيق باب املندب، اإىل �سواحل 
حيث  الفاية،  جبل  �سفوح  وعلى  العربية،  اجلــزيــرة  �سرق  جنوب  منطقة 
وع�سرين  وخم�س  مئة  قبل  اأدواتهم احلجرية  لنا  وتركوا  الرحال،  حطوا 
الرقعة  ات�ساع  على  االأثـــري  التنقيب  عمليات  نتائج  دلــت  وقــد  عــام،  األــف 
اإ�سافة  ال�سارقة،  اإمارة  االأثرية يف  املواقع  انت�سرت فوقها  التي  اجلغرافية 
ال�سرقي،  ال�ساحل  من  ابتداء  الع�سور،  عرب  الزمني  ت�سل�سلها  امتداد  اإىل 
حيث وجدت بقايا ح�سارة العبيد املوؤرخة اإىل االألف اخلام�سة قبل امليالد 
مع  احل�ساري  االت�سال  حمطات  اأوىل  متثل  والتي  احلمرية،  منطقة  يف 
وادي الرافدين يف جنوب العراق، ثم املنطقة الو�سطى، حيث بقايا فرتات 
قبل  ما  وفــرتة  واحلديدية،  الربونزية  والع�سور  التاريخ،  قبل  ما  ع�سور 

االإ�سالم.
التنقيب  ال�سارقة لالآثار قائال لقد وفرت عمليات  وتابع مدير عام هيئة 
اإمـــارة ال�سارقة على مــدى االأربــعــني عاما  اأرا�ــســي  االأثـــري التي جــرت يف 
املــا�ــســيــة، دلــيــال وا�ــســحــا على وجـــود غنى وتــنــوع حــ�ــســاري، كــان ح�سيلة 
جمتمع امتلك مقومات النظام والقيادة والعقيدة الدينية، فقام بتاأ�سي�س 

املدن، و�سيد فيها مباين �سكنية، وور�سا �سناعية وح�سونا اإدارية، وق�سورا 
كبرية، وكرم موتاه باإيداعهم يف مقابر خا�سة، وخ�س�س مدافن تذكارية 
ون�سري  وجمالها  زينتها  بكامل  وخيولهم،  اإبلهم  مع  القوم  لعلية  متميزة 
ب�سكل خا�س اإىل موقع مليحة ذي االأهمية اال�ستثنائية، وامل�سهد احل�ساري 
ال�سكنى، وور�س  ودور  العتيدة،  الفارهة واحل�سون  الق�سور  الزاخر، حيث 

ال�سناعة، واملدافن املتنوعة، والقبور.
واأ�ساف ولعلنا نخ�س بالذكر ذلك املدفن الكبري املتميز، يف موقع مليحة 
االأثري، الذي �سم رفاة كاهن ملك عمان، كما ي�سري اإىل ذلك بو�سوح، ن�س 
كتابي منقو�س باللغتني العربية اجلنوبية واالآرامية، على �ساهد القرب يف 
هذا املدفن، وما ينطوي عليه مثل هذا االكت�ساف من م�سامني تاريخية 
هذه  اأهــلــت  والــالفــتــة،  الغنية  االأثــريــة  مليحة  مكت�سفات  ان  مبينا  هامة 
اإن�ساء مركز  �سياحي، من خالل  تكون عن�سر جذب  القدمية، الأن  املدينة 

مليحة لالآثار، الذي يج�سد تاريخ وح�سارة املنطقة على مرالع�سور.
واملنطقة  احلــلــو  وادي  منطقة  اآثــــار  اإىل  جــا�ــســم  �ــســبــاح  الــدكــتــور  واأ�ـــســـار 
�سناعية  ور�سة  عن  الك�سف  مت  احللو،  وادي  منطقة  ويف  قائال  ال�سرقية 
كبرية ال�ستخراج وتعدين خامات النحا�س، املتوفر يف �سل�سلة جبل احلجر 
القريبة، حيث مت العثور على �سبائك النحا�س اخلال�سة، وخبث النحا�س، 
التي كانت قيد اال�ستعمال  الت�سنيع،  ال�سهر ومعدات  اأفران وبوتقات  مع 
مــا ورد يف  االكت�ساف  هــذا  ويــعــزز  املــيــالد،  الثالثة قبل  االألـــف  اأوائـــل  منذ 
معدن  ا�سترياد  حول  الرافدين  وادي  لبالد  القدمية  امل�سمارية  الكتابات 

املتحدة، و�سبه  العربية  االإمــارات  النحا�س من منطقة جمــان، وهي دولــة 
جزيرة عمان، باتفاق اآراء الباحثني.

ولفت اإىل املكت�سفات االأثرية الالفتة يف املنطقة ال�سرقية، يف كل من كلباء 
وخورفكان ودبا احل�سن، والتي وثقت ال�سالت التجارية واحل�سارية بني 

هذه املنطقة، واأقاليم االمرباطورية الرومانية، والعامل االإ�سالمي.
ت�سجيليا  فيلما  احل�سور  وال�سادة  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  و�ساهد 
حول تاريخ االآثار يف اإمارة ال�سارقة واأقدم املكت�سفات االأثرية التي تعود اإىل 
اآالف ال�سنني قبل امليالد والتي وجدت يف مدن ومناطق االإمــارة ومراحل 

العمل التي نفذتها هيئة ال�سارقة لالآثار الكت�سافها واملحافظة عليها.
تقديرا  ال�سارقة لالآثار  تذكارية من مدير عام هيئة  �سموه هدية  وتلقى 

لدعمه الدائم ولتف�سله بافتتاح مبنى الهيئة.
ح�سر االفتتاح اإىل جانب �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة كل من �سعادة خولة 
املال رئي�س املجل�س اال�ست�ساري الإمارة ال�سارقة، و�سعادة خمي�س بن �سامل 
ال�سويدي رئي�س دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى، و�سعادة عبداهلل حممد 
رئي�س  ال�سويدي  �ساهني  بن  علي  و�سعادة  الثقافة،  دائــرة  رئي�س  العوي�س 
االإمناء  هيئة  رئي�س  املدفع  جا�سم  خالد  و�سعادة  العامة،  االأ�سغال  دائــرة 
التجاري وال�سياحي، و�سعادة حممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة الت�سريفات 
وال�سيافة، و�سعادة علي ابراهيم املري رئي�س دارة الدكتور �سلطان القا�سمي، 
و�سعادة حممد خلف مدير عام موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم، و�سعادة الدكتور 

من�سور بن ن�سار مدير االإدارة القانونية مبكتب �سمو احلاكم.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر

نّظمت عمادة �سوؤون الطلبة ومكتب 
جامعة  يف  املــجــتــمــعــيــة  اخلــــدمــــة 
مـــع منطقة  وبــالــتــنــ�ــســيــق  عــجــمــان 
للتوعية  حــمــلــة  الــطــبــيــة  عــجــمــان 
الفعاليات  �سمن  الــثــدي  ب�سرطان 
املوؤ�س�سات  خمــتــلــف  تنظمها  الــتــي 
العامل  مــ�ــســتــوى  عـــلـــى  واجلــــهــــات 
للتوعوية  اأكـــتـــوبـــر،  �ــســهــر  خــــالل 
بــهــذا املــر�ــس اخلــطــري الـــذي يفتك 
بـــاأكـــر مـــن نــ�ــســف مــلــيــون �سخ�س 
منظمة  الإح�سائيات  وفــقــا  �سنويا، 
وا�ست�سافت  الـــعـــاملـــيـــة.  الــ�ــســحــة 
الفل�سطينية  االإعــالمــيــة  اجلــامــعــة 
فـــاديـــا الــطــويــل الــتــي حتــدثــت عن 
رحــلــة كــفــاحــهــا مـــع املـــر�ـــس، وكيف 
ا�ستطاعت اأن تهزمه وتعي�س حياتها 
مري�س  اأن  واأكـــدت  طبيعي.  ب�سكل 
ال�سرطان يجب اأن يتحلى باالإميان 
توفر  اأهمية  اإىل  اإ�سافة  والعزمية، 

رحلة  خالل  االآخرين  من  امل�ساندة 
حماربة املر�س وال�سفاء منه. وحثت 
�سرورة  عــلــى  احلـــ�ـــســـور  الـــطـــويـــل 
الــوعــي بــاملــر�ــس، واأهــمــيــة الفح�س 
ينقذ  اأن  �ساأنه  مــن  ذلــك  الأن  املبكر 

حياة امل�ساب.
كما حتدثت خالل احلملة الدكتورة 

ندى يون�س، طبيبة عامة يف منطقة 
�سيكولوجيا  عــن  الــطــبــيــة  عــجــمــان 
مـــر�ـــس �ـــســـرطـــان الــــثــــدي واالآثـــــــار 

النف�سية امل�ساحبة له. 
رّكــــزت  ويف مــداخــلــتــهــا يف احلــمــلــة 
الــ�ــســامــ�ــســي، رئي�سة  الــ�ــســيــدة عــلــيــاء 
ال�سحي  والــتــعــزيــز  التثقيف  ق�سم 

على  الــطــبــيــة،  عــجــمــان  منطقة  يف 
املــر�ــس وقدمت  مــن  الــوقــايــة  �سبل 
يجب  الــتــي  واالإر�ــــســــادات  الن�سائح 
اتباعها للتقليل من فر�سة االإ�سابة 

باملر�س.
املتحدثة  احلــمــلــة  ا�ست�سافت  كــمــا 
االأمريكية �سادن بلبل، والتي حملت 

فقرتها �سعار “التفاوؤل واالأمل«. 
هذا و�ساركت طالبات كلية ال�سيدلة 
ونـــــادي قوافل  الــ�ــســحــيــة  والـــعـــلـــوم 
الريا�سية  الـــفـــرق  وبــعــ�ــس  اخلــــري 
باجلامعة يف هذه احلملة من خالل 
معر�س للغذاء ال�سحي، كما قدمن 
الوقاية  وطــرق  املر�س  عر�سا حول 
لبع�س  عـــر�ـــس  جـــانـــب  اإىل  مـــنـــه، 
ل�سحة  املفيدة  الريا�سية  التمارين 
كرمت  احلملة  نهاية  ويف  اجل�سم. 
عميدة  الــقــا�ــســمــي،  نهلة  الــدكــتــورة 
�ــســيــفــات احلملة  الــطــلــبــة،  �ـــســـوؤون 
اإجناح  يف  �ساهم  من  جميع  و�سكرت 
جامعة  اأن  بالذكر  جدير  الفعالية. 
حمالت  �ـــســـنـــويـــا  تـــطـــلـــق  عـــجـــمـــان 
�سهر  خـــالل  املــر�ــس  بــهــذا  للتوعية 
اأكتوبر انطالقا من دورها املجتمعي 
والتوعية ملختلف  التثقيف  الهام يف 
االأمرا�س التي جتتاح العامل وتهدد 
حياة الكر من االأ�سخا�س ممن مل 

تتم توعيتهم يف الوقت املنا�سب.

•• �سان بطر�سربج - وام:

يوا�سل وفد املجل�س الوطني االحتادي 
اأمل عبداهلل  الدكتورة  برئا�سة معايل 
يف  م�ساركته  املجل�س  رئي�سة  القبي�سي 
اجتماعات اجلمعية الـ 137 واملجل�س 
واللجان   201 الـــ  دروتـــه  احلــاكــم يف 
الــدائــمــة لــالحتــاد الـــربملـــاين الدويل 
واالأجـــهـــزة الــتــابــعــة لــه - املــنــعــقــدة يف 
مدينة �سان بطر�سربغ لليوم اخلام�س 
على التوايل - التي ا�سادت بدعم دولة 
االإن�ساين  الــعــمــل  جلـــهـــود  االمـــــــارات 
العاملي وبروؤيتها يف ا�ست�سراف امل�ستقبل 
وباعتبارها  والــ�ــســبــاب  املــــراأة  ومتــكــني 
مركزا لالإبداع واالبتكار وبريادتها يف 
الدولية  الفعاليات  وا�ست�سافة  تنظيم 
لرئي�سات  الــعــاملــيــة  الــقــمــة  �ــســيــمــا  ال 
الربملانات ف�سال عن التزمها باأهداف 
التنمية  حتقيق  يف  الــــدويل  املــجــتــمــع 

امل�ستدامة البيئية.
وي�سم وفد املجل�س يف ع�سويته �سعادة 
والدكتور  اأحــمــد  جا�سم  علي  مــن  كــل 
املــحــرزي وحمد عبد  اهلل  حممد عبد 
اهلل الــغــفــلــي وجـــمـــال حمــمــد احلـــاي 
و�سعيد �سالح الرميثي وعلياء �سليمان 
الوطني  املــجــلــ�ــس  اأعـــ�ـــســـاء  اجلـــا�ـــســـم 
�سبيب  اأحــــمــــد  و�ــــســــعــــادة  االحتـــــــــادي 

الظاهري االأمني العام للمجل�س.
املجل�س احلاكم  وجرى خالل اجتماع 
اأع�ساء  مب�ساركة   201 الـــ  دورتـــه  يف 
وفد املجل�س الوطني االحتاد الت�سويت 
على من�سب الرئي�س اجلديد لالحتاد 
الــربملــاين الــــدويل حــيــث تــر�ــســح لهذا 
كويفا�س  غــابــريــيــال  �ــســعــادة  املــنــ�ــســب 
بارون مر�سحة املك�سيك و�سعادة اإيفون 
بـــا�ـــســـادا عــ�ــســوة جمــلــ�ــس الــ�ــســيــوخ يف 
اأوروغواي وفاز مبن�سب رئي�س االحتاد 
غابرييال  �ــســعــادة  الـــــدويل  الـــربملـــاين 

كويفا�س بارون مر�سحة املك�سيك.
االجتماع  يف  املـــ�ـــســـاركـــون  اأكـــــد  فــيــمــا 
الربملانيات  الــنــ�ــســاء  ملــنــتــدى   26 الــــ 
اجتماعات  هــامــ�ــس  عــلــى  عــقــد  الــــذي 
الربملاين  لالحتاد   137 الـ  اجلمعية 
الذي  اأبوظبي  اإعـــالن  اأهمية  الـــدويل 
العاملية  القمة  اأعــمــال  خــتــام  يف  �ــســدر 
نظمها  الـــتـــي  الـــربملـــانـــات  لــرئــيــ�ــســات 
بالتعاون  االحتـــادي  الوطني  املجل�س 
مــــع االحتــــــــاد الـــــربملـــــاين الــــــــدويل يف 
املا�سي  ديــ�ــســمــرب  �ــســهــر  يف  اأبـــوظـــبـــي 
من  العمل  �ــســرورة  على  ن�س  والـــذي 
اأجل حتقيق التوازن بني اجلن�سني يف 

والربملاين  ال�سيا�سي  العمل  ممار�سة 
اإىل متكني  2030 ودعــا  عــام  بحلول 
واالآليات  الــلــوائــح  وتــطــويــر  الــ�ــســبــاب 
الربملانات  يف  ال�سباب  متثيل  لــزيــادة 
والثقايف  االقت�سادي  التمكني  وتعزيز 
�سيا�سات  تطوير  خــالل  مــن  لل�سباب 
�سد  كحائط  التعليم  وا�سرتاتيجيات 

قوي يف مواجهة االرهاب والتطرف .
الذي  االجتماع  امل�ساركون يف  اأكــد  كما 
اجلا�سم  علياء  �سعادة  مب�ساركة  عقد 
عــ�ــســوة املــجــلــ�ــس الــوطــنــي االحتــــادي 
اأهــمــيــة مـــا نــ�ــس عــلــيــه االإعــــــالن من 
الــــرتكــــيــــز عــــلــــى تـــ�ـــســـجـــيـــع االحتـــــــاد 
الربملاين الدويل على النظر يف اإن�ساء 
وتقييم  امل�ستقبل  ال�ست�سراف  هيكلية 
واالجتاهات  امل�ستقبلية  الــتــغــيــريات 
العاملية وتاأثريها يف حياة الب�سر وذلك 
الفر�س وح�سد جهود  ا�ستثمار  بهدف 
ناجعة  حـــلـــول  ايـــجـــاد  يف  الـــربملـــانـــات 
للتحديات كما جاء “اإعالن اأبوظبي” 
متنوعا و�سامال ومتكامال يف تعاطيه 
مــع الــتــوجــهــات الــعــاملــيــة كــافــة موؤكدا 
على اأهمية ال�سراكة اال�سرتاتيجية مع 
واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  بقية 
واالأهــلــيــة و�ــســرورة حتــديــث وتطوير 
اخلطط اال�سرتاتيجية الربملانية من 

اأجل �سياغة م�ستقبل اأف�سل.
ومت عقد حلقة نقا�س مبنا�سبة الذكرى 
للربملانات  الــعــمــل  خلــطــة  اخلــامــ�ــســة 
املــراعــيــة لــالعــتــبــارات اجلــنــدريــة ويف 
ال�سيدة  انــتــخــاب  بــدايــة االجــتــمــاع مت 
غالينا كاريلوفا - نائب رئي�س جمل�س 
االحتاد يف اجلمعية االحتادية الرو�سية 

الن�ساء  26 ملنتدى  الـ  كرئي�س للدورة 
الربملانيات.

الــعــامــة لالحتاد  االأمــــانــــة  وعــر�ــســت 
الربملاين الدويل تقريرا حديثا تناول 
االأخــــري لــالحتــاد الربملاين  الــنــ�ــســاط 
بــني اجلن�سني  املــ�ــســاواة  ب�ساأن  الـــدويل 
حيث بلغت م�ساركة الن�ساء يف اجتماع 
الربملاين  لالحتاد   137 الـ  اجلمعية 
مب�ساركة   29% ن�سبته  مــا  الــــدويل 
845 مندوب.  اأ�سل  284 امراأة من 
التي  الوفود  اأن  اإىل  االإ�سارة  كما متت 
بلغت  قــد  امــــراأة  اأي  فيها  تــ�ــســارك  مل 
عليه  �ــســيــرتتــب  ممـــا   14% نــ�ــســبــة 
فـــر�ـــس عـــقـــوبـــات عـــلـــى تـــلـــك الـــــدول 
لوك�سمبورج  البو�سنة  ت�سمل  والــتــي 
االإ�سارة  ومتـــت  وقــطــر..  والــ�ــســومــال 
اإىل اأن االإح�سائيات املذكورة قد تتغري 
بالو�سول  الوفود  بع�س  لتـاأخر  نظرا 

للم�ساركة يف هذا االجتماع.
اجلا�سم  عـــلـــيـــاء  �ــــســــعــــادة  و�ــــســــاركــــت 
اأجــــل  مــــن  “التثقيف  جمـــمـــوعـــة  يف 
وامل�ساواة بني اجلن�سني  الدميقراطية 
واملجتمع  االأ�ــســرة  املــراحــل:  جميع  يف 
والدولة.” واأ�ساد امل�ساركون يف اجتماع 
والتمويل  املــ�ــســتــدامــة  التنمية  جلــنــة 
الدائمة  الــلــجــان  اإحــــــدى  والـــتـــجـــارة 
املنعقدة  الــــدويل  الـــربملـــاين  لــالحتــاد 
يف مدينة �سان بطر�سبريغ بدور دولة 
االإمــارات يف دعم العديد من الق�سايا 
ال�سحية العاملية وبال�سندوق الذي مت 
يخدم  والذي  باالبتكار  ويعنى  ان�ساوؤه 

الدول واملنظمات املختلفة.
اجتماعها  خــــالل  الــلــجــنــة  ونــاقــ�ــســت 

�سعادة حمد عبداهلل  فيه  �سارك  الذي 
ع�سوا  احلــايل  جمال  و�سعادة  الغفلي 
ا�ستخدام  االحتـــادي  الوطني  املجل�س 
املعايري  اأعلى  لتحقيق  والبحث  العلم 
الإ�سراك  الــفــعــالــة  والــ�ــســبــل  ال�سحية 
الــقــطــاع اخلـــا�ـــس يف تــنــفــيــذ اأهـــــداف 
الــتــنــمــيــة املــ�ــســتــدامــة والــرتكــيــز على 
م�ستدامة  كطريقة  املتجددة  الطاقة 
معقولة  وبـــاأ�ـــســـعـــار  مـــرنـــه  مـــوثـــوقـــة 
الطاقة  على  اجلميع  ح�سول  ل�سمان 
ومكافحة تغري املناخ مع التاأكيد على 
اأهمية هذا املو�سوع الذي يخدم اأهداف 
التنمية امل�ستدامة والدور الربملاين يف 
�سد الفجوة و�سمان اأن تكون القوانني 
وتنفيذها  الــ�ــســحــيــة  والـــ�ـــســـيـــا�ـــســـات 
علمية.  بنتائج  با�ستمرار  م�سرت�سدة 
دور  اأهمية  الغفلي  حمد  �سعادة  واأكــد 
الربملانيني واملوؤ�س�سات املختلفة املعنية 
يف تطوير قطاع ال�سحة و�سيا�ساته ال 
�سيما الدور الت�سريعي والرقابي نحو 

تطوير وتعزيز ال�سيا�سات.
الربملانية  الـــ�ـــســـعـــبـــة  تــــقــــرتح  وقـــــــال 
االإماراتية باأن تقوم الربملانات ب�سن اأو 
تطوير القوانني والت�سريعات احلاكمة 
ال�سحة وذلــك اعتمادا على  يف جمــال 
عن  وف�سال  املحكمة  االأبــحــاث  نتائج 
تطوير القوانني والت�سريعات احلاكمة 
واالبتكار يف  الفكرية  امللكية  يف جمال 
املجال البحوث ال�سحية التي يجب اأن 
تتوافق مع مبادئ االتفاقيات الدولية 
الفكرية  ــكــيــة  املــل مبـــجـــال  اخلـــا�ـــســـة 

لت�سبح فاعلة.
تاأ�سي�س  �سرورة  اإىل  ال�سعبة  واأ�ــســارت 

عالقات تعاون بني الربملانات واملراكز 
الــبــحــثــيــة الــ�ــســحــيــة لـــالطـــالع على 
تقارير  باإر�سال  وحثها  ا�سرتاتيجيتها 
اال�سرت�ساد  بهدف  للربملانيني  بحثية 
بها يف جلانه املخت�سة بال�سحة اأو خلق 
من�سة الكرتونية ميكن اال�ستفادة منها 
يف هذا االإطار وقيام الربملانات بتوقيع 
مراكز  مع  بروتوكول  تفاهم  مذكرات 
االأبحـاث ال�سحية القوية واملعتمدة يف 
الدولة بهدف خلق روابط معها وحث 
مع  فاعلة  �سراكة  خلق  على  احلكومة 
املجتمع  وموؤ�س�سات  اخلــا�ــس  القطاع 

املدين وت�سجيعها عرب حمفزات.
كما اأ�سارت ال�سعبة الربملانية االإماراتية 
عند  الـــربملـــان  يــراعــي  اأن  اأهــمــيــة  اإىل 
تخ�سي�س  احلكومة  مــوازنــة  مناق�سة 
اعتمادات مالية كافة للبحوث الطبية 
احلكومة  وم�ساءلة  العامة  املوازنة  يف 
االنتهاكات  بــعــ�ــس  حــ�ــســول  حــــال  يف 
املعلومات  تــبــادل  واأهمية  واملمار�سات 
بني  الت�سريعية  والتجارب  واخلــربات 
الربملانات يف جمال البحوث ال�سحية 
اأن  بــهــدف اال�ــســتــفــادة منها و�ـــســـرورة 
تراعي الربملانات وجود ت�سريع خا�س 
عمليات  حيال  اأ�سا�سية  قواعد  ير�سى 
التجارب املخربية �سواء على االن�سان 
اإر�ساء وتطبيق  او احليوانات وي�سمن 
مــــبــــادئ حــــقــــوق االنــــ�ــــســــان وقــــوانــــني 
بالدالئل  م�سرت�سدا  باحليوان  الرفق 
ت�سدرها  الــتــي  الــدولــيــة  االأخــالقــيــة 
وال�سكوك  الــعــاملــيــة  ال�سحة  منظمة 

الدولية بهذا ال�ساأن.
واأكـــد جــهــود واهــتــمــام دولـــة االمـــارات 

بقطاع ال�سحة والبحوث العملية واإن 
اأولوية كبرية يف  ال�سحة يحتل  قطاع 
لتحقيق  الــرامــيــة  الوطنية  االأجــنــدة 
روؤية االإمارات 2021 وادراكا باأهمية 
ب�سن  الدولة  قامت  ال�سحية  البحوث 
والت�سريعات  الــقــوانــني  مــن  الــعــديــد 
ال�سحية  البحوث  واالآلــيــات يف جمــال 
على  ووقــعــت  الفكرية  امللكية  وحــقــوق 
بهذا  الدولية  االتفاقيات  من  العديد 
الدولة  روؤيـــــة  وا�ــســتــعــر�ــس   . الـــ�ـــســـاأن 
والتخطيط  امل�ستقبل  ا�ــســتــ�ــســراف  يف 
من  الــتــحــول  ا�سرتاتيجيات  واعــتــمــاد 
االعتماد  اإىل  الــنــفــط  عــلــى  االعــتــمــاد 
املعرفة  املــبــنــي عــلــى  عــلــى االقــتــ�ــســاد 
املوؤ�س�سات  نهج  مــن  عــزز  الـــذي  االأمـــر 
واجلــــهــــات الــطــبــيــة واالأكــــادميــــيــــة يف 
تعد  والــتــي  الطبية  االأبـــحـــاث  اإجــــراء 
القطاع  هــذا  لتطوير  اأ�سا�سية  ركــيــزة 
العديد  باإن�ساء  االمـــارات  دولــة  وقــيــام 
�ساحب  قـــام  كــمــا  بحثية  مــراكــز  مــن 
الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حمــمــد بـــن را�ـــســـد اآل 
مــكــتــوم نــائــب رئــيــ�ــس الـــدولـــة رئي�س 
باإطالق  دبـــي  حــاكــم  الـــــوزراء  جمل�س 
ا�سرتاتيجية الوطنية البتكار 2014 
 2 واإنــ�ــســاء �ــســنــدوق لــالبــتــكــار بقيمة 
االأفكار  بــهــدف متــويــل  درهــــم  مــلــيــار 
االبــتــكــاريــة يف كــافــة الــقــطــاعــات ومن 

�سمنها القطاع ال�سحي.
التزام  احلــاي  جمال  �سعادة  اأكــد  فيما 
دولة االإمارات العربية املتحدة باأهداف 
التنمية  حتقيق  يف  الــــدويل  املــجــتــمــع 
امل�ستدامة البيئية والذي تعتربه ركنا 
لدولة  الــعــامــة  ال�سيا�سة  يف  اأ�ــســا�ــســيــا 

ومــن هذا  املــتــحــدة  العربية  االإمــــارات 
توثيق  اإىل  الــــدولــــة  �ــســعــت  املــنــطــلــق 
واملنظمات  االأخـــرى  بــالــدول  �سالتها 
ال�سلة  ذات  واالإقـــلـــيـــمـــيـــة  الـــدولـــيـــة 
االتفاقيات  خــالل  مــن  �ــســواء  بالبيئة 
اأو من  ومـــذكـــرات الــتــفــاهــم الــثــنــائــيــة 
خالل االن�سمام اإىل املنظمات الدولية 
البيئية  واالتـــفـــاقـــيـــات  املــتــخــ�ــســ�ــســة 
اللقاءات  يف  املـــ�ـــســـاركـــة  اأو  الـــدولـــيـــة 
اأن دولة االإمارات  اإىل  واأ�سار  الدولية. 
املنظمات  مــــن  الـــعـــديـــد  تــ�ــســتــ�ــســيــف 
الوكالة  مــنــهــا  والـــدولـــيـــة  االإقــلــيــمــيــة 

الدولية للطاقة املتجددة “ايرينا« .
وقال يجب على الربملانات واحلكومات 
وتوجهه  اخلـــا�ـــس  الــقــطــاع  حتــفــز  اأن 
امل�ستدامة  التنمية  م�سالح  لتحقيق 
ــيــا�ــســات ذكية  مـــن خــــالل تــطــويــر �ــس
لل�سركات  الــطــوعــيــة  املــ�ــســاركــة  ت�سهل 
والقطاعني العام واخلا�س مبا يتما�سى 

مع مبادئ التنمية امل�ستدامة.
الربملانية  الــ�ــســعــبــة  اأن  اإىل  ــــار  واأ�ــــس
الربملانات  دور  على  تــوؤكــد  االإمــاراتــيــة 
القطاع اخلا�س يف حتقيق  اإ�ــســراك  يف 
وخا�سة  املــ�ــســتــدامــة  التنمية  اأهــــداف 
الــطــاقــة املــتــجــددة وذلــــك مـــن خالل 
وال�سيا�سات  التنظيمية  االأطــر  توفري 
ال�ستثمارات  ـــفـــعـــالـــة  وال املـــنـــا�ـــســـبـــة 

وعمليات الطاقة املتجددة.
واأكــد اأن دولة االإمــارات نويل اهتماما 
التنمية  م�ساعي  يف  باال�ستثمار  كبريا 
الــبــيــئــة لتحقيق  املــ�ــســتــدامــة وحــمــايــة 
االقت�سادية  الــتــنــمــيــة  بـــني  الــــتــــوازن 
االأجندة  ت�سعى  حــيــث  واالجــتــمــاعــيــة 

 2021 الــوطــنــيــة لـــروؤيـــة االإمـــــــارات 
لــتــحــقــيــق بــيــئــة مــ�ــســتــدامــة مـــن حيث 
املوارد  على  واملحافظة  الــهــواء  جـــودة 
الطاقة  على  االعــتــمــاد  وزيـــادة  املائية 
اخل�سراء.  التنمية  وتطبيق  النظيفة 
االإماراتية  الربملانية  ال�سعبة  ودعـــت 
اإىل عــقــد ور�ــســة عــمــل دولــيــة ي�سارك 
القطاع  من  وخــرباء  الربملانيني  فيها 
دولية  هيئات  وممثلي  والعام  اخلا�س 
واقليمية لو�سع اأهم املبادئ التوجيهية 
لالأمم املتحدة ب�ساأن االأعمال التجارية 
وحقوق االإن�سان يف امل�ستويات احلالية 
واملتوقعة لال�ستثمار يف توليد الطاقة 
املمار�سات  وتعزيز  لتطوير  املــتــجــددة 
قطاع  يف  لل�سركات  اجلــيــدة  واحلــلــول 

الطاقة املتجددة.
�سبيب  احـــمـــد  �ـــســـعـــادة  �ــــســــارك  فــيــمــا 
للمجل�س  الـــعـــام  االأمــــــني  الـــظـــاهـــري 
جمعية  اأعــمــال  يف  االحتـــادي  الوطني 
الدولية  للربملانات  العامني  االأمــنــاء 
الذي عقد يف مدينة �سانت بطر�سربغ 

-رو�سيا االحتادية.
رئي�س  رحـــــب  االجـــتـــمـــاع  بــــدايــــة  ويف 
امل�ساركني  العامني  باالأمناء  اجلمعية 
يف اأعمال اجلمعية باالإ�سافة اىل �سكر 
الدولة امل�سيفة على حفاوة اال�ستقبال 

وكرم ال�سيافة.
العامني  لالأمناء  عرو�س  تقدمي  ومت 
للمجل�س االحتادي الرو�سي والربملان 
الربازيلي  والــــربملــــان  الــ�ــســويــ�ــســري 
وجمل�س  املــغــربــيــة  املــمــلــكــة  وبــــرملــــان 
الوطنية  واجلمعية  العماين  ال�سورى 

لهنغاريا.
عرو�سهم  يف  العامني  االأمناء  وتناول 
التي تتكون  العمل يف الربملانات  نظام 
الـــــذي �سهده  مـــن غـــرتـــني والـــتـــطـــور 
الــعــمــل الــربملــاين يف بــلــدانــهــم وتطور 
الطريقة االنتخابية وت�سكيل املجال�س 
فــ�ــســال عــن �ــســالحــيــة هـــذه املجال�س 

والدور الدبلوما�سي.
عمل  نظام  يف  التباين  ا�ستعرا�س  ومت 
كل الربملانات واختالف اأ�سباب اتباعها 
نظام املجل�سني او الغرفتني واأنها غري 
نظامها  او  الــدولــة  بهيكلة  مرتبطة 

ال�سيا�سي او حجمها.
عن  خمت�سرة  ملحة  املــ�ــســاركــون  وقـــدم 
عمل برملاناتهم خا�سة التي تعمل على 
التعاون  عــن  ف�سال  الــغــرفــتــني  نــظــام 
الدميقراطية  اآلـــيـــات  بــني  والــتــكــامــل 
الدميقراطية  واآلــــيــــات  الــتــمــثــيــلــيــة 

القائمة على امل�ساركة.

•• املنامة-وام:

اختتمت ام�س فعاليات معر�س وموؤمتر البحرين الدويل 
امللك  البحريني  العاهل  رعاية  اأقيم حتت  الذي  للدفاع 
حمد بن عي�سي األ خليفة ملك مملكة البحرين ال�سقيقة 

مبركز البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات.
�سارك يف املوؤمتر اللواء الركن اأحمد علي حميد األ علي 
االأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون الع�سكرية باالأمانة العامة 

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
يقام الأول مرة  املعر�س  اأن  امل�ساعد  �سعادة االمني  وقال 

الو�سائل  معظم  عر�ست  جهة   120 مــن  اأكــر  وي�سم 
العديد  تقدمها  الــتــي  احلــديــثــة  واالأ�ــســلــحــة  الــدفــاعــيــة 
اخلربة  ذات  والــدولــيــة  املحلية  واجلــهــات  ال�سركات  مــن 

والكفاءة.
اإعداد  ح�سن  من  �ساهده  ومــا  املعر�س  بفعاليات  واأ�ــســاد 
واملعدات  االأ�ــســلــحــة  عــر�ــس  وطــريــقــة  بالتنظيم  ومتــيــز 
احلديثة واجلهود احلثيثة التي بذلتها مملكة البحرين 
يف اإقامته والقدرة على ا�ستقطاب العديد من ال�سركات 
واجلهات متمنيا ان يرى هذا املعر�س يف م�ساف وخارطة 

املعار�س الع�سكرية العاملية.

اختتام معر�ض وموؤمتر البحرين الدويل للدفاع

وفد املجل�ض الوطني الحتادي يوا�ضل م�ضاركته يف اجتماعات الحتاد الربملاين الدويل

••راأ�س اخليمة – الفجر

“املتاحف  االآثار واملتاحف براأ�س اخليمة يف موؤمتر  �ساركت دائرة 
هيئة  نظمته  والــذي  الثالثة  العربية” بن�سخته  اجلزيرة  �سبة  يف 
يوم  يف  ال�سقيقة  البحرين  مملكة  يف  واالآثـــار  للثقافة  البحرين 

االإربعاء املوافق 11 اأكتوبر اجلاري وملدة 3 ايام. 
�سكل املوؤمتر  الذي �سارك فيه العديد من  اخلرباء واملتخ�س�سني 
واملهتمني بالرتاث واالثار من خمتلف اأنحاء العامل، من�سة لطرح 
العديد من الق�سايا التي تتعلق بقطاع املتاحف يف منطقة اخلليج 
واإال�ستفادة  للمتاحف  الرتاثية  الهوية  على  احلفاظ  اأهمها  ومن 
االأغرا�س  يف  اأ�ستخدمها  وتــطــويــع  احلــديــثــة  التكنولوجيا  مــن 
املتحفية املتعددة ، كما تناول املوؤمتر  الدور الفعال الذي تلعبه دور 

مراكز الفنون يف حفظ املباين الرتاثية وتطوير املتاحف الوطنية 
يف املدن اخلليجية والتحديات  التي تواجه هذه املتاحف .

وذكر اأحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة االآثار واملتاحف باأن 
العالقات  تعزيز  البحرين جاءت من منطلق  موؤمتر  امل�ساركة يف 
الــدائــرة وجلــهــات واملوؤ�س�سات التي تخدم  وتــبــادل اخلـــربات  بــني 
قطاع االآثار واملتاحف داخل الدولة وخارجها ولالإطالع على كل 

ماهو جديد من درا�سات و بحوث يف هذا املجال .
اخليمة  راأ�ـــس  متحف  مــديــرة  لوي�س  كاثرين  قالت  جانبها  ومــن 
الوطني التي �ساركت يف املوؤمتر : اأكد املوؤمتر على تطوير املجال 
القدمي  املنطقة  تاريخ  باال�سافة اىل عر�س  والتعليمي  ال�سياحي 
وعر�س التحديات التي تواجه تطوير املتاحف الوطنية يف منطقة 

اخلليج . 

موؤمتر �ضبه اجلزيرة العربية بالبحرين يهتم باملباين الرتاثية  

••  دبي-  الفجر

عــقــد جمل�س جــامــعــة زايـــد اجــتــمــاعــه الــثــاين لــلــعــام 2017 
وزيرة  القا�سمي،  خــالــد  بنت  لبنى  ال�سيخة  مــعــايل  برئا�سة 
الدولة للت�سامح رئي�سة جامعة زايد، وذلك يف فرع اجلامعة 
بدبي.   ح�سر االجتماَع كٌل من �سعادة اأحمد بن بيات رئي�س 
جمل�س اإدارة �سركة »دو« نائب رئي�س جمل�س اجلامعة، ومعايل 
ريا�س عبد الرحمن املبارك، و�سعادة علي را�سد الكتبي رئي�س 
علي  و�ــســعــادة  بــاالإنــابــة،  ظــبــي  اأبـــو  يف  الب�سرية  املــــوارد  هيئة 
مدير  القمزي  ظاعن  �سامي  و�سعادة  الظاهري،  حمودة  بن 
حممد  مرمي  و�سعادة  بدبي،  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  عام 
الرميثي مدير عام موؤ�س�سة التنمية االأ�سرية.. اأع�ساء جمل�س 
املهيدب  ريا�س  الدكتور  االأ�ستاذ  �سعادة  جانب  اإىل  اجلامعة، 

مدير جامعة زايد، واأمل املع�سم اأمني �سر جمل�س اجلامعة. 
االجتماع  بــدايــة  يف  القا�سمي  لبنى  ال�سيخة  معايل  ورحــبــت 
وتقديرها  �سكرها  عــن  مــعــربــة  اجلــامــعــة،  جمل�س  بــاأعــ�ــســاء 
على  اجلامعة  مكانة  تعزيز  اإىل  الهادفة  الــدوؤوبــة  جلهودهم 
منوذج  تطوير  من  ومتكينها  واالإداري،  االأكادميي  امل�ستويني 

فريد ومتميز للتعليم العايل يف املنطقة.    
للجامعة،  اخلريي  الوقف  ملف  اجتماعه  يف  املجل�س  وناق�س 
والذي يتعلق بتنمية �سندوق الكرا�سي الوقفية البالغ عددها 
حالياً 10 كرا�سي تدعم جهود اجلامعة يف توفري بيئة تعليمية 
ت�سجع االإبداع واالبتكار وتطوير البحث العلمي. واأقر املجل�س 

تعيني بروفي�سور ديني�س اأول�سون اأ�ستاذاً لكر�سي بنك االحتاد 
الوطني يف االأعمال امل�سرفية.. وهو اأ�ستاذ متميز لديه اأكر 
تغطي  املتخ�س�سة  العلمية  املــجــالت  يف  مــقــااًل  اأربــعــني  مــن 
والنمذجة  االإ�سالمي  كالتمويل  امل�سرفية  املجاالت  خمتلف 

املالية واالقت�سادية ومتويل ال�سركات.
د.  وهــم:  الكليات،  لبع�س  عمداء  بتعيني  تو�سية  اعتمد  كما 
فار�س هواري لكلية العلوم الطبيعية وال�سحية، د. رنا متيم 

لكلية الرتبية و د. بلقي�س التارب للكلية اجلامعية.
متحورت  والــتــي  اجلــامــعــة  م�ستجدات  املجل�س  وا�ــســتــعــر�ــس 
حول م�سروع النظام االإلكرتوين للجودة االأكادميية، وكذلك 
االطالع  اإىل  اإ�سافة  للجامعة،  الرئي�سية  االإن�سائية  امل�ساريع 
واالأن�سطة  املجتمع  موؤ�س�سات  مــع  الــ�ــســراكــة  اتــفــاقــيــات  على 

والفعاليات التي جرت خالل الفرتة املا�سية.
للف�سل  اجلامعة  وخريجات  خريجي  قوائم  املجل�س  واعتمد 
الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 2016-2017 والبالغ 
مرحلة  يف  و74  الــبــكــالــوريــو�ــس،  مــرحــلــة  يف   624 عــددهــم 
والبالغ  ال�سيفي  الــدرا�ــســي  الف�سل  وخــريــجــي  املــاجــ�ــســتــري، 

عددهم 356 طالباً وطالبة.
للقوائم  اخلارجي  املدقق  تقرير  على  املجل�س  اّطلع  واأخــرياً، 
املالية للجامعة للعامني 2015 و2016، والتي يتم اإعدادها 
على اأ�سا�س اال�ستحقاق بناء على املعايري الدولية للموؤ�س�سات 
ال�سيا�سات اجلديدة يف  من  عــدداً  واأقــر   ،)IPSAS( العامة

املجاالت االإدارية واالأكادميية لتنظيم العمل باجلامعة.

يف اجتماعه االأخري برئا�سة لبنى القا�سمي

جمل�ض جامعة زايد يعتمد �ضيا�ضات جديدة وتعيينات لعمداء

حملة للتوعية ب�ضرطان الثدي يف جامعة عجمان

موا�ضالت عجمان توزع 76 لوحة تو�ضيحية لتحميل تطبيق “ تاك�ضي عجمان” بالأبراج ال�ضكنية
•• عجمان : الفجر 

اأكد �سعادة املهند�س عمر  اأحمد بن عمري مدير عام موؤ�س�سة 
التطبيق  نحو  قــدمــاً  ت�سري  املوؤ�س�سة  اأن  العامة  املــوا�ــســالت 
اخلدمات  من  باقة  تقدمي  بهدف  الذكية  للخدمات  االأمــثــل 
اال�ستفادة  املجتمع  �سرائح  جميع  مــن  اجلمهور  على  ت�سهل 
من خدماتها، م�سرياً اإىل اأن هذا الدعم ياأتي من خالل تبني 
واملبادرات  اخلدمات  خمتلف  يف  الذكية  والتطبيقات  احللول 
التي تقدمها، حيث يقوم تطبيق تاك�سي عجمان بتحديد موقع 
امل�ستخدم ب�سورة تلقائية من خالل التطبيق الذكي ما يجعل 
ال�سهولة  غاية  يف  اأمــرا  اأجــرة  �سيارة  على  امل�ستخدم  ح�سول 
اأن املوؤ�س�سة  والي�سر مبجرد الطلب عن طريق التطبيق، كما 

ت�سعى جاهدة لتطبيق كل ما هو جديد يف عامل التكنولوجيا 
متا�سيا مع التحول الرقمي حلكومة عجمان لتحقيق روؤيتها 
2021 جاء ذلك خالل تركيب 76 لوحة اإتوجيهية باالبراج 
م�ستويات  اأعلى  اإىل  الو�سول  بغر�س  عجمان  داخل  ال�سكنية 
التى  اخلــدمــة  خــالل  مــن  املوؤ�س�سة  مــع  للمتعاملني  الــر�ــســا 
ت�سب يف حجز مركبات االجرة عن طريق التطبيق “ تاك�سي 
االأنظمة  مــن  يعد  التطبيق  اأن  عمري  بــن  واأو�ــســح  عــجــمــان« 
التي  اخل�سائ�س  من  بالعديد  ميتاز  حيث  املتطورة،  الذكية 
من  اأجــرة  مركبة  طلب  اإجـــراء  اإمكانية  للم�ستخدمني  تتيح 
داخل اإمارة عجمان ومبجرد تاأكيد ال�سائق للطلب يتم اإعالم 
امل�ستخدم مبا�سرة مبوقع اقرب مركبة االأجرة وعند و�سولها 

اإىل املكان الذي اختاره امل�ستخدم يتم اإعالمه.



اخلميس   19   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12151  
Thursday  19   October   2017  -  Issue No   12151

08

اأخبـار الإمـارات

••راأ�س اخليمة -الفجر:

اخليمة  راأ�ـــس  باقت�سادية  ال�سعادة  فريق  نظم 
�سعادة  مــركــز  يف  القادة”  مــع  “�ساعة  مـــبـــادرة 
الدائرة  عام  فيها مدير  التقى  املتعاملني حيث 
ح�سن  ومــوزة  النقبي  ال�سايب  عبدالرحمن  د. 
التجارية  الـــ�ـــســـوؤون  اإدارة  مـــديـــرة  الــ�ــســمــيــلــي 
اإىل  مبا�سرة  لال�ستماع  باملتعاملني  بــالــوكــالــة 
مــالحــظــاتــهــم و�ــســكــاويــهــم وكـــل مـــا يــهــمــهــم يف 

الدائرة من خدمات اأو مقرتحات حت�سينية.
�سوؤاال   20 مناق�سة  الــلــقــاء  خــالل  مت  وقــد 
اجلن�سيات  خمــتــلــف  مــــن  مــتــعــامــلــني  مــــن 
تــنــوعــت مـــا بـــني مـــالحـــظـــات واقــــرتاحــــات 
متحورت  وقـــــد  تـــطـــويـــريـــة،  ومـــالحـــظـــات 
الــنــقــا�ــســات حـــول اإمــكــانــيــة تــبــ�ــســيــط اإجنـــاز 
مــعــامــالت الــرخــ�ــس الــتــجــاريــة عــرب نافذة 
واحدة من خالل التن�سيق مع كافة اجلهات 

و�سيا�سات  واإجـــــراءات  واالحتـــاديـــة،  املحلية 
تــطــبــيــق املــخــالــفــات عــلــى الــ�ــســركــات الغري 
امللتزمة، مبا ي�سهل من عملية اتخاذ القرار 

وتــطــبــيــق هـــذه املــخــالــفــات بــ�ــســورة ال تثقل 
املتعاملني  وقـــدم  االأعـــمـــال.  جمتمع  كــاهــل 
االقرتاحات  مـــن  الــلــقــاء جمــمــوعــة  خـــالل 

ملعامالت  م�ساحة  كتخ�سي�س  والتو�سيات 
والتي  االحــتــيــاجــات  وذوي  بــالــ�ــســن  الــكــبــار 
املتميزة  اخلــدمــة  مــركــز  الــدائــرة  خ�س�ست 
املتعاملني  تفاعل  املبادرة  �سهدت  وكما  لهم، 
اإجنازهم  يعرقل  ومــا  مالحظاتهم  الإعطاء 
العام  مدير  ا�ستمع  جهته  ومن  ملعامالتهم، 
لكل املداخالت و�سجع اجلميع للتعبري مبا 
املنا�سبة  وبهذه  ومالحظات.  اآراء  من  لديهم 
باأن  ال�سعادة  فريق  رئي�س  الغي�س  ح�سة  اأكـــدت 
مع  التوا�سل  قــنــوات  فتح  على  حتر�س  الــدائــرة 
�سعادة  يحقق  مبــا  الــدائــرة  و�ــســركــاء  املتعاملني 
الــدائــرة �سوف تنجز  اأن  االأعــمــال وحيث  ملجتمع 
عـــدد مـــن اخلـــدمـــات االإلــكــرتونــيــة والــذكــيــة يف 
والرقابة  والــتــ�ــســاريــح  الــرتاخــيــ�ــس  جمـــــاالت 
احلكومة  هيئة  تتوىل  حيث  املقبل  العام  مطلع 
وفقاً  امل�ساريع  هذه  تنفيذ  باالإمارة  االإلكرتونية 

لربنامج متفق عليه بني اجلهتني.

•• ابوظبي-الفجر:

عبد  برئا�سة  �ــســعــودي  نيابي  وفــد  زار 
الــهــوميــل  ع�سو  بــن عبد اهلل  الرحيم 
العربية  املــمــلــكــة  يف  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
ال�سيخ  مــعــر�ــس  ال�سقيقة   الــ�ــســعــوديــة 
للدرا�سات  زايـــد  الـــدائـــم مبــركــز  زايـــد 
التابع لنادي تراث االمارات   والبحوث 

يف منطقة البطني .
علي  �ــســعــادة  الــزائــر  الــوفــد  وا�ستقبل   
التنفيذي  املــديــر  الــرمــيــثــي   اهلل  عــبــد 
للدرا�سات واالعــالم  فيما قّدم كل من 
من  املحريبي  وخلفان  االأمــــريي   بــدر 
مركز زايد للدرا�سات والبحوث  للوفد  
�سرحا وافيا عن اأهداف املركز ومرافقه 
خالل جتوالهم على االأركان واالأجنحة 
العر�س  قــاعــة  خــا�ــســة  ي�سمها   الــتــي 
الـــتـــي تعر�س  بـــاملـــعـــر�ـــس   الــرئــيــ�ــســيــة 
وامليداليات  االأو�ـــســـمـــة  مـــن  الـــعـــديـــد 
والــ�ــســهــادات الــتــقــديــريــة الــتــي منحت 
ال�سيخ  تــعــاىل  ــــاإذن اهلل  ب لــه  لــلــمــغــفــور 
“ طيب  نــهــيــان  اآل  �ــســلــطــان  بـــن  زايــــد 
“ من روؤ�ــســاء وملوك الدول  اهلل ثــراه 
والعاملية   العربية  والهيئات  واملنظمات 

تقديرا ملكانته الرفيعة ودوره يف نه�سة 
لتحقيق  عديدة  مفاهيم  واإر�ــســاء  بلده 
الــ�ــســالم الــعــاملــي . كــمــا �ــســاهــد  الوفد 
الــ�ــســيــف حمــتــويــات  الـــركـــن اخلا�س 
ا�ستخدمها  التي  ال�سخ�سية  باملقتنيات 
فقيد الوطن الكبري يف حياته العامرة 

بالعطاء منذ اأن كان يف مدينة العني 
الـــتـــي �سّمت  تــ�ــســمــنــت اجلــــولــــة  كـــمـــا 
مــــرافــــقــــني لــــلــــوفــــد الــــ�ــــســــعــــودي من 

�سعيد  عــلــي  امل�ست�سار  وهـــم  االمـــــارات 
الكندي  املحامي مبكتب النائب العام 
املرزوقي وحممد علي  وكل من عادل 
النائب  مبكتب  العامة  العالقات  من 
التابعة  العام  االطــالع على االأجنحة 
االمـــارات  بــريــد  ركــن  ومنها  للمركز  
للعمليات  اأبــــوظــــبــــي  �ـــســـركـــة  وركــــــن 
الــبــرتولــيــة الـــربيـــة املــــحــــدودة اأدكــــو 
من  وغريها  اأبوظبي   �سرطة  وجناح 

املغفور  اإجنــازات،  التي تربز  االأجنحة 
لــــه، بــــــاإذن اهلل تـــعـــاىل، الــ�ــســيــخ زايـــد 
اهلل  “رحمه  نــهــيــان،  اآل  �ــســلــطــان  بـــن 
النه�سة  عملية  يف  الكبري  ودوره    “
واالجتماعية  والــثــقــافــيــة  التعليمية 
واالقت�سادية والعمرانية ال�ساملة كما 
م�ساهدة  على  الــوفــد  جــولــة  ا�ستملت 
االإمـــارات يف  وثائقي ق�سري عن  فيلم 
�سيناريو  تركيز  مع  واحلا�سر  املا�سي 

الفيلم على احلياة والعادات والتقاليد 
،وعقب  االمــارات  االأ�سيلة يف جمتمع 
ختام الزيارة قدم �سعادة علي عبد اهلل 
الرميثي للوفد ال�سيف جمموعة من 
الرتاثية  الكتب  النادي من  اإ�سدارات 
ال�سعرية   والـــــدواويـــــن  والــتــاريــخــيــة 
وكتبا تر�سد تاريخ االمارات واملنطقة  
“ اأبوظبي يف  بعنوان  كتاب  بينها  من 
التاريخ االجتماعي 1820 – 1971  
ل�سم�سة حمد العبد الظاهري ، وكتاب 
البنية  تــطــور  يف  تاريخية  درا�ــســات   “
“ لفاطمة  اأبوظبي  اإمــارة  التحتية يف 
زايد  مركز  مديرة  املن�سوري  م�سعود 
لــلــدرا�ــســات والــبــحــوث .   مــن ناحية 
ثــانــيــة اأعــــرب رئــيــ�ــس واأعــ�ــســاء الوفد 
تقديرهم  عــن  الــ�ــســعــودي  الــقــ�ــســائــي 
لـــدور نـــادي تـــراث االإمــــارات يف حفظ 
ميثل  فيما  الوطنية،  الهوية  و�سيانة 
مركز زايد للدرا�سات والبحوث ثمرة 
من ثمار هذه اال�سرتاتيجية والروؤية 
والتعريف  الــوطــنــي  الـــــرتاث  لــنــ�ــســر 
املوؤ�س�س  الـــقـــائـــد  ومـــ�ـــســـرية   بــ�ــســرية 
احــــرتام  نــــال  والـــــذي  اهلل”  “رحمه 

العامل . 

•• وا�سنطن-وام:

اإبراهيم  بــنــت  رمي  مــعــايل  بحثت 
ل�سوؤون  دولـــــة  وزيــــــرة  الــهــا�ــســمــي 
لقائها  خــــالل  الــــــدويل  الـــتـــعـــاون 
اأم�س �سعادة كري�ستالينا جورجيفا 
الدويل  للبنك  التنفيذي  الرئي�س 
البنك  اجــتــمــاعــات  هــامــ�ــس  عــلــى 
االأمريكية  الــعــا�ــســمــة  يف  الــــدويل 
وا�سنطن �سبل تعزيز العالقات يف 
وامل�ساريع  الــدويل  التعاون  جمــال 
الــتــنــمــويــة. واأكـــــــدت مـــعـــايل رمي 
الها�سمي خالل اللقاء ان مو�سوع 
املــراأة يحتل موقعا رئي�سيا  متكني 
دولة  �سيا�سة  اأولـــويـــات  �سلم  على 
اخلارجية  للم�ساعدات  االمــــارات 
الـــتـــزام  مــعــالــيــهــا اىل  ..مـــ�ـــســـرية 
وامل�ستمر  اال�سرتاتيجي  االإمـــارات 
للن�ساء  االقـــتـــ�ـــســـادي  بــالــتــمــكــني 
االأ�سا�سية  العوامل  مــن  باعتباره 

للنجاح.
دولة  بجهود  كري�ستالينا  واأ�ــســادت 
�سندوق  يف  وم�ساهمتها  االمـــارات 
ريادة اأعمال املراأة مببلغ 50 مليون 

من  االإمـــــارات  تعترب  حــيــث  دوالر 
موؤ�س�سي ال�سندوق البالغ اجمايل 
حجمه 340 مليون دوالر ت�ساهم 
فيه 13 دولة مانحة. واأ�سارت اإىل 
جمموعة من الربامج التي يعمل 
عليها البنك الدويل وتتعلق باملراأة 
للفتيات  املبكر  الــزواج  من �سمنها 

التوعية  بـــرامـــج  تــقــدمي  وكــيــفــيــة 
هذا  ملواجهة  ت�سميمها  يتم  التي 
برامج  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  الــتــحــدي 
التنموية  والـــــربامـــــج  الــتــعــلــيــم 
االإ�سارة  اليمن. جتدر  املختلفة يف 
الن�ساء  متـــكـــني  جمـــــال  اأن  اإىل 
جماالت  اأهــم  اأحــد  يعد  والفتيات 

الــرتكــيــز الــعــاملــيــة الــثــالثــة التي 
امل�ساعدات  �سيا�سة  اإلــيــهــا  ت�ستند 
اخلارجية لدولة االإمارات للفرتة 
اأنـــــه  كـــمـــا   2021  -  2017
اال�سرتاتيجيـــــــــــة  املــجــاالت  اأحــد 
والتعـــــــاون  اخلــــــارجيـــــــــة  لــوزارة 

الدولــــي. 

•• دبى -وام:

جذبت االأنظمة احلديثة والتقنيات املتطورة للم�ساجد و فكرة تطوير 
ما ي�سمى بامل�ساجد الذكية الزائرين املتخ�س�سني ملعر�س ال�سوتيات 

واملرئيات املقام حاليا بدبي.
يورومونيتور  عـــن  الـــ�ـــســـادرة  والــــدرا�ــــســــات  االإحــ�ــســائــيــات  وحــ�ــســب 
منتجات  �سوق  االأو�سط منوا يف  ال�سرق  ت�سهد منطقة  انرتنا�سيونال 
ومن  دوالر  مليار   3 اإىل  ي�سل  الــذي  واملرئيات  ال�سوتيات  وخــدمــات 
املتوقع اأن ي�سل حجم �سوق االإمارات لل�سوتيات واملرئيات اإىل 707 
مليون درهم بنهاية العام املقبل 2018 وتوؤكد التقارير على االهتمام 
التطورات  ملواكبة  الذكية  امل�ساجد  واأنظمة  امل�ساجد  قطاع  بتطوير 

العاملية حيث يوجد يف منطقة اخلليج 99،321 م�سجدا .

و ذكر اأحمد باول�س الرئي�س التنفيذي لـ مي�سي فرانكفورت االأو�سط 
طبيعيا  �سوقا  تعد  املنطقة  ان  للحدث  املنظمة  االأو�ــســط  ال�سرق  اإن 
اإىل  باالإ�سافة  االحــرتافــيــة..  واملــرئــيــات  ال�سوتيات  خــدمــات  الأحـــدث 
االهتمام امللحوظ بتطوير اأنظمة امل�ساجد على مدار ال�سنوات ال�سابقة 
املنا�سبة  البيئة  تــوفــري  اإىل  املتخ�س�س  الــتــجــاري  املــعــر�ــس  وي�سعى 
للتعرف على حلول ال�سركات اجلديدة املتاحة وااللتقاء ب�سناع القرار 
 Stage واإبرام ال�سفقات. ت�سهد دورة املعر�س هذا العام عودة فعالية
التجريبية توفر للزوار اإطاللة  احلية  العرو�س  منطقة  وهي   On
عن ُقرب لتلّم�س اأحدث معدات ال�سوتيات واملرئيات الأبرز العالمات.. 
“ االإبــداع والتطوير الرتفيهي” وهو  ومن جديد هذا العام منتدى 
من�سة تفاعلية جتمع قادة جماالت الرتفيه االأحداث واالإبداع ملناق�سة 

اأحدث اجتاهات وتطورات ال�سناعة.

اأنظمة امل�ضاجد الذكية جتذب زوار معر�ض ال�ضوتيات واملرئيات

وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يح�ضر حفل 
�ضفارة اأذربيجان مبنا�ضبة اليوم الوطني

اأ�ضهر  9 خالل  القيوين  باأم  املتعففة  الأ�ضر  جلنة  عطاء  ح�ضيلة  درهم  مليون   15
••  اأم القيوين ـ الفجر 

نفذت جلنة االأ�سر املتعففة باأم القيوين 
15 م�سروعا  الرب  دار  التابعة جلمعية 
من  وامل�ستحقة  املعوزة  االأ�سر  ا�ستهدف 
املناطق،  مبختلف  املحدود  الدخل  ذوي 
املجال  يف  عــمــلــهــا  ملــنــهــجــيــة  جتــ�ــســيــدا 

اخلريي واالإن�ساين. 
املتعففة  االأ�ـــســـر  رئــيــ�ــس جلــنــة  وكــ�ــســف 
الرب  دار  جلمعية  التابعة  القيوين  بــاأم 
عــلــي حــ�ــســن الــعــا�ــســي اأنـــــه مت اإنـــفـــاق 
بداية  مـــنـــذ  درهــــــم   15495790
نـــهـــايـــة �سهر  الــــعــــام اجلـــــــاري ولـــغـــايـــة 
اأ�سرة   2989 لت�سمل  املا�سي  �سبتمرب 
مــتــعــفــفــة ومـــعـــوزة مـــن املـــدرجـــني على 
الدعم  ي�سملها  والتي  اللجنة  ك�سوفات 
�سحية  كانت  �ــســواء  املــجــاالت  مبختلف 
حيث  مـــنـــازل.  تــاأثــيــث  او  تــعــلــيــمــيــة  اأو 
املدر�سية  احلقيبة  مــ�ــســروع  تنفيذ  مت 

اخلريية  القرق  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون 
ل500  الدعم  تقدمي  ا�ستهدف  بدبي 
الدرا�سي  العام  بــدء  مع  وطالبة  طالبا 
اأن  حــني  يف   2018-2017 اجلــديــد 
ا�ستهدف  املقطوعة  امل�ساعدات  م�سروع 
م�سروع  مــن   وا�ستفاد   ، اأ�ــســرة   746
م�ستفيدا.   335 الدرا�سية  امل�ساعدات 
االأ�سر  اأن جلنة  العا�سي   واأ�ــســاف علي 
ال�سنوية  عملها  خطة  و�سمن  املتعففة 

ال�سجناء  االإفـــــراج عــن  نــفــذت مــ�ــســروع 
بالتعاون  حــالــة   17 عــددهــم  والــبــالــغ 
املخت�سة  االأمـــنـــيـــة  اجلـــهـــات  عــــدد  مـــع 
بينما   ، وم�ساعدتهم  عنهم  للتخفيف 
مت تقدمي م�ساعدات طبية ل57 حالة 
م�ستحقة ومت �سداد نفقات عالجها اأما 
لعدد  الكهرباء  تو�سيل  م�سروع  ب�ساأن 
اال�سر  عــدد  بلغ  االأ�ــســر فقد  من منازل 
رئي�س  واأعــــرب   اأ�ــســرة.   95 امل�ستفيدة 
اأنه  القيوين  بــاأم  املتعففة  االأ�ــســر  جلنة 
�سمن  خــرييــة  م�ساريع  عــدة  تنفيذ  مت 
تنفيذ  �سملت  والــتــي  الــعــمــل  منهجية 
والغذاء  والعمرة  العيد  ك�سوة  م�سروع 
كذلك  م�ستحقة  اأ�ــســرة   890 لت�سمل 
الكرتونيات  تركيب  م�سروع  تنفيذ  مت 
وتاأثيث املنازل وال�سيانة لت�سمل 237 
فئة  لــدعــم  كـــان  بينما  متعففة  اأ�ـــســـرة 
كبرية  مكانة  واالأيــتــام  الهمم  اأ�سحاب 
لدى اللجنة من خالل دعم 62 حالة.

»�ضاعة مع القادة« مبادرة جتمع بني اقت�ضادية راأ�ض اخليمة ومتعامليها 

وفد نيابي �ضعودي يزور معر�ض ال�ضيخ زايد الدائم بنادي تراث المارات

رمي الها�ضمي تلتقي الرئي�ض التنفيذي للبنك الدويل

•• اأبوظبي-وام:

حــ�ــســر �ــســعــادة اأحـــمـــد �ـــســـاري املــــزروعــــي وكــيــل وزارة 

حفل  االأول  اأم�س  م�ساء  الــدويل  والتعاون  اخلارجية 
مازي�سيكازوف  دا�سقني  �سعادة  اأقامه  الذي  اال�ستقبال 
مبنا�سبة  الـــدولـــة  لـــدى  اأذربــيــجــان  جــمــهــوريــة  �سفري 
الــيــوم الــوطــنــي لــبــالده . كــمــا ح�سر احلــفــل - الذي 

اأقيم بفندق ق�سر االمارات يف اأبوظبي - �سعادة �سعيد 
بوزارة  الــزيــارات  �ــســوؤون  اإدارة  مدير  القمزي  عبداهلل 
ال�سلك  اأع�ساء  وعدد من  الدويل  والتعاون  اخلارجية 
الدبلوما�سي العربي واالأجنبي املعتمدين لدى الدولة 

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
يف ديوان �ساحب ال�سمو حاكم دبي �سباح ام�س ال�سيد اأكيما وؤوميزاوا القن�سل 
مهام  ت�سلمه  مبنا�سبة  �سموه  على  لل�سالم  قدم  الــذي  دبي  يف  الياباين  العام 
من�سبه اجلديد يف الدولة. وقد رحب �سموه بالقن�سل واأكد له خالل جتاذبه 
معه اأطراف احلديث اأن اأبواب امل�سوؤولني احلكوميني يف دبي مفتوحة له يف 
والعمل  اأح�سن وجه  اأداء مهام عمله على  على  اأجــل م�ساعدته  اأي وقت من 
مع اجلهات املعنية على تطوير العالقات التجارية وال�سياحية والثقافية بني 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني متمنيا له النجاح والتوفيق يف مهمته.

حمدان بن را�ضد ي�ضتقبل 
القن�ضل العام الياباين 

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19
اإعالن رقم:2017-25

)ADAFZ00043(:تغيري اال�سم التجاري للرخ�سة رقم

العنوان:اأبوظبي - املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي
الرخ�سة  ا�سم  تغيري  اأبوظبي عن  ملطارات  املنطقة احلرة  تعلن 

املذكورة:
املنطقة  اأو اعرتا�س مراجعة  اأي حق  او جهة  فعلى كل �سخ�س 
احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�سبوعني من تاريخ االإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�سوؤولية جتاه حقوق الغري.

To

 Lulu Inernational Exchange

LLC - Branch

لولو العاملية لل�سرافة ذ.م.م - فرع

From

 AL Falah Exchange Company -

Branch

�سركة الفالح لل�سرافة - فرع
فقدان جواز �سفرت

احـــمـــد   / املــــــدعــــــو  فــــقــــد 
عــبــداهلل عــبــدالــغــفــار جاد 
اجلن�سية  مـــ�ـــســـر     ، اهلل 
رقـــــم  �ـــــســـــفـــــره  جـــــــــــواز   -
 )6 2 6 6 4 0 4 (
ــــيــــه  مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  االتـــ�ـــســـال 

 050/5449062

فقدان جواز �سفرت
اولـــــغـــــا   / املـــــــدعـــــــو  فـــــقـــــد 
رو�ــــســــيــــا   ، كــــوفــــالــــيــــنــــكــــو 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يرجى   )732881091(
ت�سليمه  عـــلـــيـــه  يـــعـــر  ممــــن 
اقرب  او  الــرو�ــســيــة   بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.   

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1198  ا�ستئناف مدين    
واملوارد  االداريـــة  لال�ست�سارات  الكوكب  �سركة   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
الب�سرية )�سابقا( ورخ�ستها احلالية با�سم:�سركة بالنت بلو لتجارة الورق 
�س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / وليد بن احمد حممد 
 2016/157 رقــم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  الــقــرار/  ا�ستاأنف  قــد  عطية  
مدين كلي وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2017/11/1 ال�ساعة 
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/364  ا�ستئناف مدين    

ان  االقامة مبا  فاعور  جمهول حمل  امل�ستاأنف �سده/ 1- عمر  اىل 
امل�ستاأنف /كمال حممد فاعور وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي  
بــالــدعــوى رقـــم 2016/1438 مدين  الــ�ــســادر  ا�ــســتــاأنــف/ احلــكــم  قــد 
بــتــاريــخ:2017/3/20 وحــددت لها جل�سه يــوم االحــد  املوافق  جزئي 
 ch2.D.17 رقــم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/11/5
تخلفكم  حــال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/1366  احوال نف�س م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- �سميح جواد حممد علي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
قد  ن�سيب  بن  عبدالرحمن  ن�سيب  وميثله:عبدالرحمن  البدري  عبداللطيف  ب�سمة 
الف�سل  حلني  ونفقة  بائنة  املدعيه  بتطليق  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقــام 
بانه( ونفقة عدة ونفقة  ليان -  لــالوالد )�سيف -  املدعية  الدعوى واثبات ح�سانة  يف 
اوالد �ساملة وموؤخر ال�سداق وم�سكن �سرعي وتقرير احل�سانة واجرة حا�سنة واجرة 
املوافق   االحــد  يــوم   جل�سة  لها  وحــددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  خادمة 
ال�سخ�سية يف  االحــوال  رقــم )10( يف مبنى  بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة     2017/10/22
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/439  ا�سكالت عقارية
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:2016/2980 تنفيذ جتاري

 لوقف االجراءات التنفيذية
طالب االإعالن:م�ست�سكل:حممد م�سطفى كمال عبدالقدو�س

ا�ستيفانو   -2 فاياليل  ايرباهيمكوتي  �سادات  اأنــور  �سده:1  اعالنه:امل�ست�سكل  املطلوب 
للتجارة العامة �س.ذ.م.م ، جمهول حمل االقامة

مو�سوع االعالن:
نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم االربعاء املــوافــق:2017/10/25 ال�ساعة:08:30 �س 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف اال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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خالل لقاءها وفدًا من االإقليم العربي للمر�سدات

ال�ضيخة جواهر القا�ضمي تدعو املوؤ�ض�ضات احلكومية 
واخلا�ضة لدعم احلركة الإر�ضادية يف الإمارات

•• ال�سارقة-الفجر:

وجــهــت قــريــنــة �ــســاحــب الــ�ــســمــو حاكم 
بنت  جــواهــر  ال�سيخة  �سمو  الــ�ــســارقــة، 
املجل�س  رئـــيـــ�ـــســـة  الـــقـــا�ـــســـمـــي،  حمـــمـــد 
جمعية  رئي�سة  االأ�ــســرة،  ل�سوؤون  االأعلى 
مر�سدات االإمارات، ر�سالة اإىل املوؤ�س�سات 
املحلي  واملجتمع  واخلا�سة،  احلكومية 
لـــدعـــم احلــــركــــة االإر�ــــســــاديــــة يف دولــــة 
م�سددة  املـــتـــحـــدة،  الــعــربــيــة  االإمــــــــارات 
اجلديدة  االأجــيــال  انخراط  تاأثري  على 
الفرد  لتمكني  االإر�ــســاديــة  احلــركــات  يف 
بامل�سوؤولية  وعــيــه  وتــعــزيــز  املجتمع،  يف 
يف  امل�ساركة  معدالت  ورفع  االجتماعية، 

امل�سرية التنموية للدولة وم�ستقبلها.
جــــاء ذلــــك خــــالل لـــقـــاء �ــســمــوهــا وفــــداً 
اأكدت  للمر�سدات،  العربي  االإقليم  من 
فــيــه جــهــود االإمــــــارات يف دعـــم احلركة 
العربي،  والعامل  املنطقة  يف  االإر�سادية 
الــفــاعــل يف حتقيق  وحــجــم مــ�ــســاركــتــهــا 
احلركات  خمتلف  مع  الفعال  التوا�سل 
عند  متوقفة  العامل،  دول  االإر�سادية يف 
مر�سدات  جمعية  ت�سعها  التي  اخلطط 
تعزيز  يف  بجهودها  لالرتقاء  االإمـــارات 

الطاقات ال�سابة يف االإمارات.
وقــــالــــت �ــســمــو الــ�ــســيــخــة جــــواهــــر بنت 
حممد القا�سمي: ال ميكن احلديث عن 
االإر�سادية  احلركة  اأحدثته  الذي  االأثــر 
عند  مــلــيــاً  الـــوقـــوف  دون  االإمـــــــارات  يف 

تقود  التي  وامل�سوؤولة  ال�سابة  الطاقات 
خططاً  وت�سع  كــربى،  موؤ�س�سات  اليوم 
ال�سيا�سات  و�ــســع  يف  وت�ساهم  ملــبــادرات، 
الدولة،  القطاعات يف  ملختلف  الر�سمية 
اإذ جنحت احلركة االإر�سادية يف تخريج 
وم�ستقلة،  فاعلة،  جمتمعية  �سخ�سيات 
من  ومتلك  والعلم،  باملعرفة  وحم�سّنة 
يف  �سريكاً  لتكون  يوؤهلها  مــا  اخلـــربات 
الو�سول بطموحات الدولة واآمالها اإىل 

اأر�س الواقع.
مطالبون  اليوم  اإننا  �سموها:  واأ�سافت 
واأفــراد بدعم وتعزيز  جميعاً، موؤ�س�سات 
دور احلــركــة االإر�ــســاديــة يف الــدولــة، وال 
قادة  كــّر�ــســه  مــا  نن�سى  اأن  علينا  يــجــب 
الـــدولـــة يف دعــمــهــم لــهــذه احلـــركـــة، اإذ 
بانطالقها  جتلت  كبرية،  عناية  اأولوها 
مـــــــروراً   ،1973 عــــــام  الـــ�ـــســـارقـــة  يف 
الدولة،  اإمـــــارات  �ــســائــر  اإىل  بــانــتــقــالــهــا 
و�سواًل اإىل اليوم، الذي نخّرج فيه املئات 
من الفتيات املدربات �سنوياً، واملحمالت 
بالقيم النبيلة واخلربات الكبرية ليكن 
طاقاتهن  يــوظــفــن  �ــســاحلــني،  اأفـــــــراداً 

وقدراتهن ملا فيه خري لوطنهن.
زيـــــارة وفـــد االإقــلــيــم العربي  و�ــســهــدت 
االجتماعات  مــــن  عــــــــدداً  لــــــالإمــــــارات 
مر�سدات  مفو�سية  مقر  يف  التن�سيقية 
الــ�ــســارقــة، ومــفــو�ــســيــة مــر�ــســدات راأ�ـــس 
مر�سدات  جمعية  من  وفد  مع  اخليمة، 
م�ستقبل  الــوفــد  بحث  حيث  االإمـــــارات، 

اخلا�سة  وامل�ساريع  امل�سرتكة،  العالقات 
والنهو�س  الك�سفي،  الــقــطــاع  بتطوير 
واال�ستدامة،  والتوجيه،  االإدارة  باأنظمة 
مــــــع ممــــثــــلــــي احلــــــركــــــة االإر�ــــــســــــاديــــــة 

االإماراتية.
وخـــــرجـــــت االجـــــتـــــمـــــاعـــــات بـــــعـــــدد من 
التو�سيات للنهو�س باحلركة االإر�سادية 
توفري  ت�سمنت:  واالإمــارتــيــة،  العربية 
واملتغريات  التطورات  لر�سد  مرجعية 
االإقــلــيــمــيــة لــلــحــركــة االإر�ـــســـاديـــة والية 
اجلمعيات  لتمكن  با�ستمرار  لتحديثها 
يف االإقليم العربي من متابعة التطورات 
العاملية، وتوفري �سيا�سات الإعداد وتنمية 
تدريبية  وحقائب  االإر�سادية،  القيادات 
بالقادة  االرتـــــقـــــاء  تــ�ــســمــن  مـــعـــتـــمـــدة 
يتوافق  ومبــا  حمــددة  م�ستويات  �سمن 
والتطورات الع�سرية والتقنية واالأ�س�س 

العلمية.
اخلربات  ر�سد  التو�سيات:  �سملت  كما 
ــاديــة لــدى االأعــ�ــســاء املــتــوفــرة يف  االإر�ــس
كمرجعية  وتعميمها  وتوثيقها  االإقليم 
تــ�ــســهــم يف دعــــم الــنــهــج الــتــ�ــســاركــي بني 
اجلـــمـــعـــيـــة ومتــــكــــني اجلـــمـــعـــيـــات من 
اال�ـــســـتـــفـــادة مـــن الــــقــــدرات املـــتـــوفـــرة يف 
عك�س  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  االإقــلــيــم، 
يف  االإر�سادية  احلركة  تطوير  متطلبات 
العاملية  اجلمعية  لــدى  العربي  االإقليم 
من خالل درا�سة لتحديد الو�سع احلايل 
العربي  االإقــلــيــم  املــر�ــســدات يف  حلــركــة 

تواجهها وفق  الــتــي  الــتــحــديــات  ور�ــســد 
واقرتاح  واأولوياتها  منطقة  كل  طبيعة 

اليات لتطوير احلركة االإر�سادية.
والـــتـــقـــى الـــوفـــد بــعــد اجــتــمــاعــه بوفد 
مــقــر مفو�سية  االإمـــــارات يف  مــر�ــســدات 
�ساحب  قرينة  اخليمة،  راأ�ــس  مر�سدات 
ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 
ناق�سوا  املاجد،  بنت جمعة  هنا  ال�سيخة 
للنهو�س  امل�سرتك  العمل  اأهمية  معها 
باحلركة االإر�سادية العربية واالإماراتية، 
ومـــا تـــقـــوده االإمـــــــارات مـــن جــهــود على 
وتبني  اال�سرتاتيجيات،  دعــم  م�ستوى 

املبادرات واخلطط.
رئي�س  نائب  الرميثي،  مــرمي   وحتدثت 
جــمــعــيــة مـــر�ـــســـدات االإمــــــــــارات، خالل 
مفو�سية  مـــقـــر  يف  الـــــوفـــــد  اجــــتــــمــــاع 
جمعية  تاريخ  حول  ال�سارقة،  مر�سدات 
مر�سدات االإمارات، واأطلعت الوفد على 
با�ست�سراف  املتعلقة  االأ�ــســا�ــســيــات  اأبـــرز 
الدولة،  يف  االإر�سادية  احلركة  م�ستقبل 
كما عر�ست خارطة الطريق االأ�سا�سية، 
واخلـــطـــط اال�ــســرتاتــيــجــيــة وخـــيـــارات 
�سرح  اإىل  اإ�سافة  تنتهجها،  التي  العمل 
وبطاقة  املــقــرتحــة  لــلــخــيــارات  ملّخ�س 
العملية  اأداء  وموؤ�سرات  املــتــوازن  االأداء 

االإر�سادية يف الدولة.
اإعـــــادة  قـــــرار  اإىل  الــرمــيــثــي  وتــطــرقــت 
الذي  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  ت�سكيل 

ال�سمو  �ساحب  قرينة  حر�س  مــن  نبع 
جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة،  حاكم 
املجل�س  رئي�سة  القا�سمي،  حممد  بنت 
جمعية  رئي�سة  االأ�ــســرة،  ل�سوؤون  االأعلى 
دور  تفعيل  عــلــى  االإمـــــــارات،  مــر�ــســدات 
بالدور  الـــرا�ـــســـخ  واإميـــانـــهـــا  اجلــمــعــيــة، 
اإعداد  املــر�ــســدات يف  اجلــوهــري حلــركــة 
قائدة  لتكون  االإماراتية  الفتاة  وتاأهيل 
وعّرفت  الــ�ــســامــلــة،  التنمية  مــ�ــســرية  يف 
بــاأعــداد االأعــ�ــســاء للعام احلايل،  الــوفــد 
على  احلا�سلة  ال�سنوية  الزيادة  ومــدى 

م�ستوى االإنت�ساب.
وبـــدورهـــا، قــّدمــت الــقــائــدة رائــــدة بدر، 
االإقليمية  الــعــربــيــة  الــلــجــنــة  رئــيــ�ــســة 
اأحدث امل�ستجدات  للمر�سدات، ملحة عن 
للمر�سدات،  العاملية  باجلمعية  اخلا�سة 
العربي  واالإقـــلـــيـــم  الــكــ�ــســافــة،  وفــتــيــات 
للمر�سدات، تناولت فيها عر�س الروؤية 
اال�سرتاتيجية  واخلـــطـــة  والـــر�ـــســـالـــة، 
 ،2017 –  2015 بالعامني  اخلا�سة 
لــلــعــام -2018  املــ�ــســتــقــبــلــيــة  واخلـــطـــة 

رئي�سة  ا�ــســتــعــر�ــســت  كــمــا    .2020
للمر�سدات،  االإقليمية  العربية  اللجنة 
ور�سالتها،  والــعــربــيــة،  الــعــاملــيــة  روؤيــتــهــا 
وخـــطـــتـــهـــا اال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة، واأحــــــدث 
والفعاليات  االإقليم  يف  املتبعة  الربامج 
بامل�ساريع  تــعــريــفــا  وقــــّدمــــت  املــقــبــلــة، 
احلالية التي تقوم بها اللجنة، والهياكل 
والعاملني،  لــلــمــتــطــوعــات  التنظيمية 
جانب  اإىل  امل�ستدامة،  التنمية  واأهــداف 
اخلا�سة  االأعـــــــداد  اإحــ�ــســائــيــة  تـــقـــدمي 
باملر�سدات وفتيات الك�سافة على م�ستوى 
154 دولة حول العامل، مع حلول العام 

.2020
اللجنة  رئــيــ�ــســة  بــــدر،  رائـــــدة  واأ�ــــســــادت 
بروؤية  للمر�سدات،  االإقليمية  العربية 
ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة 
�ــســمــو الــ�ــســيــخــة جــــواهــــر بـــنـــت حممد 
الـــقـــا�ـــســـمـــي، رئــيــ�ــســة املــجــلــ�ــس االأعـــلـــى 
ل�سوؤون االأ�سرة، رئي�سة جمعية مر�سدات 
االإمــــــــارات، وجــهــودهــا الــوا�ــســحــة على 
االإر�سادية  بــاحلــركــة  االهــتــمــام  �سعيد 

على امل�ستوى املحلي واالإقليمي والعاملي، 
الــــذي تلعبه  الــكــبــري  الــــدور  اإىل  الفــتــة 
مبهارات  االرتــــقــــاء  جمــــال  يف  �ــســمــوهــا 
الطريق  املـــر�ـــســـدات ومتــهــيــد  الــفــتــيــات 
اأمــــامــــهــــّن لـــيـــكـــّن عـــنـــا�ـــســـر فـــاعـــلـــة يف 

املجتمع.
العربية  االإمــــــارات  بــــدر: دولــــة  وقــالــت 
الر�سيدة  قادتها  جهود  وبف�سل  املتحدة 
واالإر�سادي  الك�سفي  العمل  يف  �سّباقة 
وهذه  والعاملي،  العربي  امل�ستويني  على 
ونــلــتــمــ�ــســهــا يف �ستى  اجلـــهـــود وا�ــســحــة 
املـــحـــافـــل الـــتـــي تـــكـــون دولـــــة االإمـــــــارات 
اطلعنا  وقــــد  فــيــهــا،  الــعــمــل  يف  �ــســريــكــاً 
مـــن خــــالل هــــذه الــــزيــــارة عــلــى حزمة 
مــن اال�ــســرتاتــيــجــيــات واخلـــيـــارات التي 
االإمـــــارات  مــر�ــســدات  جمعية  تنتهجها 
واملفو�سيات التابعة لها ما يعك�س التقدم 
الكبري والفاعلية التي حققتها على هذا 
على  الــتــعــّرف  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  ال�سعيد، 
اخلــطــط واملــ�ــســاريــع املــ�ــســتــقــبــلــيــة التي 
نــ�ــســتــ�ــســرف مـــن خــاللــهــا واقــــعــــاً اأكـــر 

اإ�سراقاً يف هذا املجال. 
و�ــســهــدت االجــتــمــاعــات حــ�ــســور كـــّل من 
نائبة رئي�سة  �سعادة جناة بخيت حديد، 
للمر�سدات،  االإقليمية  العربية  اللجنة 
رئي�سة  الــهــويل،  الــقــائــدة هند  و�ــســعــادة 
التعاون  جمل�س  دول  مــر�ــســدات  جلــنــة 
جانب  اإىل  الـــعـــربـــيـــة،  اخلـــلـــيـــج  لــــــدول 
جمل�س  ع�سو  الور�سو،  العنود  االأ�ستاذة 
ورمي  االإمـــارات،  مر�سدات  جمعية  اإدارة 
جمعية  ادارة  جمــلــ�ــس  عــ�ــســو  كــــرم  بـــن 
 – ال�سحي  االإمـــارات، ومــرمي  مر�سدات 
مفو�سية   ومدير  االإدارة  جمل�س  ع�سو 
راأ�ــــس اخلــيــمــة، وعــائــ�ــســة الــ�ــســريــدي – 
عبد  و�ــســيــخــة  االإدارة،  جمــلــ�ــس  عــ�ــســو 
مفو�سية  مـــديـــر  الــ�ــســامــ�ــســي،  الــعــزيــز 
الــ�ــســارقــة، وبــدريــة اجلنيبي،  مــر�ــســدات 
اأبوظبي،  مـــر�ـــســـدات  مــفــو�ــســيــة  مــديــر 
مفو�سية  مـــــن  اهلل  عـــبـــد  وعـــ�ـــســـمـــت 
مفو�سية  من  البلو�سي  ومنى  اأبوظبي، 
را�ـــــس اخلــيــمــة، وفــاطــمــة ال عــلــي من 

مفو�سية ال�سارقة.

•• ال�سارقة -الفجر:

اأكد ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي، رئي�س جمل�س 
مبوؤ�س�ساتها  ال�سارقة  اإمــارة  حر�س  لالإعالم،  ال�سارقة 
�سديقاً  اإعـــالمـــهـــا  يــكــون  اأن  عــلــى  كــافــة  االإعـــالمـــيـــة 
للطفولة، وملتزما باملبادئ والقيم التي حتفظ حقوق 
املتعلقة  الق�سايا  خمتلف  معاجلة  يف  وت�ساهم  الطفل 
بالطفولة، وفق روؤى وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بــن  �سلطان  الــدكــتــور 

االأعلى حاكم ال�سارقة.
وقال ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي اإن توقيع العهد 
اجلداري “وثيقة املبادئ املهنية ملعاجلة االإعالم العربي 
اإمارة  اللــتــزام  جت�سيداً  يــاأتــي  الطفل”  حقوق  ق�سايا 
بالطفولة  املت�سلة  املهنية  واملعايري  باملبادئ  ال�سارقة 

واملتوافقة مع املعايري الدولية حلقوق الطفل.
“اإعالم  �سعار  حملت  عمل  ور�سة  اختتام  يف  ذلــك  جــاء 
�سديقة  الــ�ــســارقــة  مكتب  نظمها  للطفولة”  �ــســديــق 
االإعالم  ملعاجلة  املهنية  “املبادئ  عنوان  حتت  للطفل، 
و18   17 الطفل” يــومــي  حــقــوق  لــقــ�ــســايــا  الــعــربــي 
بالتعاون  ال�سارقة،  �سرياتون  بفندق  اجلـــاري  اأكتوبر 
مع موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم، ومنظمة االأمم املتحدة 

املجل�س  من  كل  مع  وبال�سراكة  اليوني�سف،  للطفولة 
العربي  اخلليج  وبرنامج  والتنمية،  للطفولة  العربي 

للتنمية اأجفند.
واأعـــــرب رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــ�ــســارقــة لـــالإعـــالم عــن بالغ 
والتنمية  للطفولة  الــعــربــي  املجل�س  جلــهــود  تــقــديــره 
واملوؤ�س�سات  اجلهات  وخمتلف  العربية  الــدول  وجامعة 
ق�سايا  ومنا�سرة  دعــم  يف  بالطفولة  املعنية  العربية 
الطفل العربي ون�سر الوعي بحقوقه م�سرياً اإىل اأهمية 
الربامج الرامية اإىل متكني االإعالم العربي من ن�سر 

ثقافة حقوق الطفل وتعزيز دوره الرتبوي.
حزمة  اإىل  القا�سمي  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  واأ�ــســار 
ال�سارقة  اإمــــارة  حققتها  الــتــي  واالإجنــــــازات  املـــبـــادرات 
مكانتها  الأخذ  قادتها  التي  الطفولة  دعم  اإىل  الهادفة 
الــعــاملــيــة كـــــاأول مــديــنــة �ــســديــقــة لــلــطــفــل مــ�ــســرياً اإىل 
موائمة اإعالم ال�سارقة ملختلف االإجنازات النوعية التي 

ت�سهدها االإمارة والداعمة للطفل.
اإ�سدار  اإىل  القا�سمي  اأحــمــد  بــن  �سلطان  ال�سيخ  ونــوه 
“ال�سحافة  الــ�ــســارقــة  حلــكــومــة  االإعــــالمــــي  املــكــتــب 
اآلية  مهما يف  تــنــاول جانباً  اأخــالقــيــات ومهنة” الــذي 
الــتــعــامــل االإعـــالمـــي االأخـــالقـــي مـــع قــ�ــســايــا االأ�سرة 
االأطفال  ق�سايا  الدفاع عن  على  يركز  الــذي  والطفل 

وحقوقهم وتوفري الرعاية واحلماية لهم.
ودور  واالأ�ــســرة  للطفل  االإعالمية  الرتبية  اإىل  ولفت 
االإعـــــالم يف بــرامــج تنمية الــطــفــولــة ومــ�ــســوؤولــيــتــه يف 
ق�ساياهم  ودعــم  ونف�سياً  وفكرياً  معرفياً  الطفل  بناء 
ق�سايا  تناول  عند  احلــذر  توخي  اإىل  داعياً  وحقوقهم 
القيم  تعزيز  على  والرتكيز  بالطفولة  تتعلق  �سلبية 

االيجابية ون�سر ال�سعادة بني االأطفال.
وحــ�ــســر خــتــام الــور�ــســة كــل مــن �سهيدة اظــفــر، ممثل 
منظمة االأمم املتحدة للطفولة اليوني�سف لدى الدول 
العربية يف اخلليج، و�سعادة حممد ح�سن خلف، مدير 
عالي،  طارق  و�سعادة  لالإعالم،  ال�سارقة  موؤ�س�سة  عام 
واملهند�س  ال�سارقة،  حلكومة  االإعــالمــي  املكتب  مدير 
للتخطيط  ال�سارقة  جمل�س  عــام  اأمــني  علي،  اآل  خالد 
العمراين، وح�سن يعقوب املن�سوري، اأمني عام جمل�س 
املدفع،  خــالــد  والــدكــتــور  بــاالإنــابــة،  لــالإعــالم  ال�سارقة 
اإىل  باالإ�سافة  �سم�س،  ال�سارقة لالإعالم  رئي�س مدينة 
عدد من اخلرباء االإعالميني واملتخ�س�سني يف ق�سايا 

حقوق الطفل.
ال�سرتاتيجية  عام  اإطــار  تر�سيخ  بهدف  الور�سة  وتاأتي 
مبادئ  اإىل  ي�ستند  مــ�ــســرتك،  عــربــي  اإعـــالمـــي  عــمــل 
العربي،  الطفل  لق�سايا  طرحه  يف  ومهنية  اأخالقية 

عرب  للطفولة”،  �ــســديــقــاً  “اإعالماً  يــكــون  اأن  ميكنه 
خم�س جل�سات نقا�سية وعملّية، �سارك فيها نخبة من 

االإعالميني، واملخت�سني يف جمال الطفل وحقوقه.
وخرج امل�ساركون يف الور�سة ببيان ختامي �سم جمموعة 
�سيا�سة وطنية  و�سع  اأهمية  توؤكد على  التو�سيات  من 
اإعــالمــيــة مــوحــدة جتـــاه ق�سايا حــقــوق الــطــفــل، وفق 
مقاربة تنموّية حقوقية، تلزم اجلهات االإعالمية كافة، 
واال�ستمرار يف عقد ور�س العمل، واحللقات النقا�سّية، 
والــدورات التدريبّية لالإعالميني مبا ي�سهم يف تعزيز 
الــوعــي بــقــ�ــســايــا حــقــوق الــطــفــل ومـــبـــادئ طــرحــهــا يف 

االإعالم.
كما خل�ست الور�سة اإىل �سرورة االرتقاء بدور االإعالم 
الرتبوي، ليكون �سريكاً يف تعزيز وعي االأ�سر واالأطفال 
االإعالم،  مع  للتعامل  وال�سحيحة  ال�سليمة  ال�سبل  يف 
واأفــــالم موجهة  بــرامــج،  واإنــتــاج  االإلـــكـــرتوين،  خا�سة 
التن�سئة  واأ�ــســالــيــب  احلــقــوقــي،  البعد  تــراعــي  للطفل، 

احلديثة، وذلك يف قوالب جاذبة وموؤثرة.
بني  “ودمية” للطفل  بــقــانــون  الــتــوعــيــة  اإىل  وو�ــســت 
اإىل  املوؤ�س�سات  هذه  ودعــوة  املعنّية،  االإعالمية  اجلهات 
ق�سايا  جتــاه  التوعوي  بــالــدور  متعاظم  اهتمام  اإيــالء 
التن�سئة،  موؤ�س�سات  مع  دورهــا  وتكامل  الطفل،  حقوق 

الطفل  تربية  يف  ي�سهم  مبا  واملدر�سة،  االأ�ــســرة  خا�سة 
الدخول  من  وميّكنه  املعا�سرة  العاملية  املتغريات  وفق 

اإىل جمتمع املعرفة.
املخت�سة  املــجــالــ�ــس  دور  تفعيل  اإىل  املجتمعون  ودعـــا 
والتحليل،  واملــتــابــعــة،  الــر�ــســد،  عــمــلــيــة  يف  بـــاالإعـــالم 
الطفولة  املهنية يف ق�سايا  واملحا�سبة جتاه اخلروقات 
م�ساركة  دعــم  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  ال�سابطة،  املــبــادئ  وفــق 
االأطــفــال يف اإعـــداد وبــث الــربامــج االإعــالمــيــة املقدمة 
اأو يف الق�سايا التي تخ�س حقوقهم، مبا ي�سمن  لهم، 
ويعزز  الــراأي،  امل�ساركة واحلــوار، وحرية  حتقيق مبداأ 

من دورهم يف احلياة العامة.
وكرم ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي خالل احلفل 
االإعالمي  واملكتب  ال�سارقة لالإعالم،  كل من موؤ�س�سة 
للطفولة  املتحدة  االأمم  ومنظمة  ال�سارقة،  حلكومة 
واملجل�ُس  اخلليج،  يف  العربية  الــدول  لــدى  اليوني�سف 
العربِي  اخلليِج  وبرناَمُج  والتنمية،  للطفولِة  العربُي 
اأ�ستاذ  عــبــدالــغــفــار،  عـــادل  والــدكــتــور  اجــفــنــد،  للتنميِة 
االإعــــــالم بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، وعــمــيــد اإعـــــالم جامعة 

النه�سة.
وقّدم املجل�س العربي للطفولة والتنمية لل�سيخ �سلطان 
بن اأحمد القا�سمي - عقب توقيعه عهد املبادئ املهنية 

اأهدته ممثل منظمة  تقديرياً، كما  االإعالمية - درعــاً 
االأمم املتحدة للطفولة اليوني�سف لدى الدول العربية 
خــا�ــســاً، مبنا�سبة  اإ�ـــســـداراً  اظــفــر،  �سهيدة  اخلــلــيــج،  يف 
كرم  وكما  املنظمة.  تاأ�سي�س  على  عــامــاً  �سبعني  مــرور 
ال�سارقة  “مكتب  والتنمية  للطفولة  العربي  املجل�س 
الدكتورة  ت�سلمته  تقديري  بــدرع  للطفل”،  �سديقة 

ح�سة خلفان الغزال، املدير التنفيذي للمكتب.
ي�سار اإىل اأن تنظيم هذه الور�سة ياأتي يف �سياق اخلطة 
“ال�سارقة مدينة �سديقة لالأطفال  التنفيذية مل�سروع 
اإىل  االإمــــارة  ان�سمام  اإىل  يــهــدف  الـــذي  واليافعني”، 
العاملية  واليافعني  لالأطفال  ال�سديقة  املــدن  مــبــادرة 
 - اليوني�سف  للطفولة  املتحدة  االأمم  ملنظمة  التابعة 
وت�سعى لتعريف االإعالميني باملبادئ املهنية التي يجب 
اتباعها عند تناول ق�سايا الطفولة يف املواد االإعالمية، 
اخلاطئة  االإعالمية  املمار�سات  على  ال�سوء  وت�سليط 
التي قد ت�سيء اإىل الطفل اأو مت�س كرامته اأو ت�سوه من 

�سورته و�سورة عائلته.
و�ــســهــدت الــور�ــســة مــ�ــســاركــة اأكـــر مــن 50 ممــثــل من 
و�سائل االإعالم املختلفة، واملوؤ�س�سات املعنية بالطفولة، 
التفاعلية كاجلل�سات  االأ�ساليب  من  اتبعت عدداً  حيث 

العامة، واملجموعات النقا�سية وغريها.

•• دبي-الفجر:

ال�سالحيات«، قدمها  »التمكني وتفوي�س  نظمت حماكم دبي ور�سة عمل بعنوان 
علي البياتي، لعدد 10 من حماكم دبي، و2 من االدارة العامة لالإقامة و�سوؤون 
ال�سعادة، وحتقيق اال�ستقرار  االأجانب، حر�ساً من حماكم دبي على تعزيز ون�سر 

الوظيفي مبا ي�سمن توفري بيئة حمّفزة على االإبداع واالبتكار .
حيث اأ�سار االأ�ستاذ علي اإىل معرفة العالقة بني التمكني الوظيفي والطموح الفردي 
الــذات، واأ�ساليب واأمنــاط االإ�سراف والقيادة واأثرها يف متكني املوظفني  لتحقيق 
وحت�سني  االأداء  تطوير  يف  الوظيفي  التمكني  واأهــمــيــة  ال�سالحيات،  وتفوي�س 
م�ستوى  وعلى  املوؤ�س�سي  للتمكني  نظام  تطبيق  وخــطــوات  واأ�ساليب  االإنتاجية، 
الوحدات التنظيمية، اإ�سافة اإىل مفهوم التفوي�س من الوجهة االإدارية، وحتفيز 

القيادات على التفوي�س، اإىل جانب حتفيز املروؤو�سني على قبول التفوي�س.
ال�سخ�س  جعل  و  التعزيز،  اأو  التقوية  عن  عبارة  فهو  التمكني  مفهوم  مو�سحاً 
قادراً على فعل اإجناز عمل معني، م�ساركة املوظفني يف اتخاذ القرارات واإعطاوؤهم 
احلرية املنا�سبة يف العمل واملراقبة الذاتية مع م�ساندتهم وتزويدهم باملوارد املهمة 

لتاأهيلهم لتحقيق االأهداف.
وخالل الدورة مت تكرمي اف�سل متدرب �سمن مبادرة “ املتدرب املتميز”، والتي مت 
االعالن عنها م�سبقا من قبل �سعبة تنفيذ التدريب عن طريق الربيد االلكرتوين، 
وتوزيع من�سورات للموظفني، وو�سع برنات ت�سمنت معايري اختيار املتدرب املتميز 
كااللتزام باحل�سور واالن�سراف، وامل�ساركة االيجابية، واثراء احلوار، واال�ستيعاب 
عبداهلل  املــوظــف  ن�سيب  مــن  املــبــادرة  لهذه  التكرمي  وكــان  التعلم،  على  والــقــدرة 

ا�سماعيل من حماكم دبي.

•• دبي-وام:

التابعة  الكرمي  الــقــراآن  لتحفيظ  مكتوم  مراكز  اإدارة  نظمت 
لــدائــرة الــ�ــســوؤون االإ�ــســالمــيــة والــعــمــل اخلـــريي بــدبــي رحلة 
يف  املتميزين  طالبها  مــن   57 �سملت  العمرة  منا�سك  الأداء 
القراآين  الــيــوم  ودورات  املكثفة  والــــدورات  التحفيظ  حلقات 
اأحمد  ال�سيخ  بن  حمد  الدكتور  �سعادة  برعاية   2017 لعام 
اخلزرجي مدير  وقــال حمد   . الدائرة  العام  املدير  ال�سيباين 
اإدارة املراكز باالإنابة اأن تنظيم رحلة العمرة جاء �سمن خطة 
من  حر�سا  و  املتميزين  للطالب  ال�سنوية  املكافاآت  يف  االإدارة 
االإدارة على توعيتهم بهذه ال�سعرية املهمة يف حياة كل م�سلم 

وق�سدت البعثة “مكة املكرمة” حيث مت اأداء منا�سك العمرة 
االإداريــني والفنيني  املبتعثني يرافقهم جمموعة من  للطلبة 
بالثقافة  للتعريف  للطلبة  �سياحية  جــولــة  تنفيذ  مت  كــمــا 
واملواقع  واملواقف  واالأحــداث  االآثــار  م�ستوى  على  االإ�سالمية 
اأيــ�ــســا على جميع  الــطــالب مــن خاللها  االإ�ــســالمــيــة واطــلــع 
املعامل الدينية واالأثرية التي رافقت البعثة النبوية وما بعد 
النور وجبل ثور وعرفات  نــزول الوحي واأجــواء ومعامل جبل 
ومنى ومزدلفة. واأ�ساف اخلزرجي اأن وفد الطالب املتميزين 
يف مراكز مكتوم لتحفيظ القراآن الكرمي حظو بهذه العمرة 
مراحل  جميع  يف  لهم  ال�ساملة  الرعاية  تقدمي  ومت  املباركة 

الرحلة .

حماكم دبي تنظم ور�ضة »التمكني وتفوي�ض ال�ضالحيات« رحلة عمرة لـ 57 طالبا متميزا مبراكز مكتوم لتحفيظ القراآن الكرمي

خالل ختام ور�سة »اإعالم �سديق للطفولة«

�ضلطان بن اأحمد القا�ضمي يوّقع عهد املبادئ املهنية ملعاجلة ق�ضايا حقوق الطفل يف الإعالم العربي

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/337  عقاري كلي
االقامة  ليمتد جمهول حمل  ا�ــس بي يف ون  انف�ستمنتز  بي دي  املدعي عليه / 1- جي  اىل 
مبا ان املدعي/اوبن او�سني هولدينجز ليمتد وميثلها )كوردون قي�سر( وميثله:خالد كلندر 
الدعوى  اجـــراءات  ببطالن  املطالبة  ومو�سوعها  الــدعــوى  عليك  اأقــام  قد  ح�سني  عبداهلل 
املدعي  والـــزام  املدعية  بها يف مواجهة  االعــتــداد  عــقــار مــرهــون وعـــدم  بيع  رقـــــم:2015/42 
عليهما بالت�سامن والتكافل بتمكني املدعي بت�سجيل الوحدة رقم:9F-B-50 يف م�سروع 
اأمباير هايت�س امارة دبي ا�سوال لدى دائرة االرا�سي واالمالك دبي با�سم املدعية والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/10/23  ال�ساعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  11.00 �س 
اأيام على االأقل   بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2113  مدين جزئي

ان  �سنينه جمهول حمل االقامة مبا  اأبــو  عــوده  املدعي عليه / 1- غدير حممد  اىل 
املدعي/اميلي ماري جياين امانتي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  واتــعــاب  وامل�ساريف  والــر�ــســوم  درهــم   )353575( وقـــدره  مببلغ  عليه  املــدعــي 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
ال�ساعة  املــوافــق 2017/11/15   االربــعــاء  يــوم  لها جل�سة  . وحــددت  كفالة  املعجل بال 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  08.30 �س بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2072  مدين جزئي

ابــو جنم  ا�سماعيل ح�سن  فــاديــا   -2 مــلــكــاوي  علي  خــالــد  1-احــمــد   / عليه  املــدعــي  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/مياده �سالح احمد ملكاوي قد اأقام عليك الدعوى 
املرورية  املخالفات  بقيمة  عليهما  املــدعــي  والـــزام  �سيارة  ا�ــســرتداد  دعــوى  ومو�سوعها 
املركبة  ا�ستئجار  وقيمة  الت�سليم  تــاريــخ  وحــتــى  يف:2017/2/25  اال�ــســتــالم  تــاريــخ  مــن 
والر�سوم  الت�سليم  تاريخ  حتى  يف:2017/2/25  اال�ستالم  تاريخ  من  درهم   )100( مببلغ 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/10/29  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا   Ch 1.B.10

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1769  مدين جزئي

اىل املـــدعـــي عــلــيــه / 1-عــــــادل �ــســبــيــل مــو�ــســى �ــســاهــني حمــمــد جمــهــول حمل 
الدعوى  اأقــام عليك  املدعي/حممد عبدالقادر ثروت مراد قد  ان  االقامة مبا 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )52557( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
اخلمي�س  يــوم  جل�سة  لها  وحـــددت  كفالة.  بــال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
فاأنت  لــذا   Ch 2.D.18 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2017/10/26 املــوافــق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

ا�ــســتــ�ــســاف مـــركـــز �ــســلــطــان بـــن زايـــــد مــ�ــســاء ام�س 
االإعالم  عميد  فيا�س  احمد  حممد  الدكتور  االأول 
يف  للتكنولوجيا  االإمـــارات  بكلية  العامة  والعالقات 
حمــا�ــســرة بــعــنــوان “ خــطــاب الــكــراهــيــة يف االإعالم 
البطني  يف منطقة  املركز  مبقر  م�ساء  وذلــك   ،  “

باأبوظبي .
من�سور  �ــســعــادة  �سهدها  الــتــي  املــحــا�ــســرة  بــدايــة  يف 
�سعيد عمهي املن�سوري نائب �سمو مدير عام املركز 
كليات  وطـــالب  واملهتمني  االعــالمــيــني  مــن  وجــمــع 
االعالم ا�سار املحا�سر اىل ان ثقافة النظام الدويل 
اجلديد فر�ست ثقافة ُموحدة على العامل، تقودها 
على  ت�سيطر  الــتــي  اجلن�سيات  املــتــعــددة  الــ�ــســركــات 
االأحوال  بكل  وهي  االت�سالية،  ال�سناعات  منظومة 
الثقافة التي تخدم  الثقافات االأخرى وتن�سر  تنفي 

اأهداف وم�سالح هذه ال�سركات.
م�سريا  االعــالمــي  اخلطاب  مو�سوع  اىل  انتقل  ثم 
اىل انه عبارة عن منتوج لغوي اإخباري منوع يف اإطار 
بنية اجتماعية ثقافية حمددة، وهو �سكل من اأ�سكال 
على  كبرية  قــدرة  له  املجتمع،  يف  الفّعالة  التوا�سل 
روؤاه  ور�سم  وعيه  ت�سكيل  واإعــادة  املتلقي  يف  التاأثري 

التقنية  الو�سائط  بح�سب  راأيــه،  وبلورة  امل�ستقبلية 
ي�سدر  الــتــي  املعرفية  واملــرتــكــزات  ي�ستعملها  الــتــي 

عنها«
واإنتاج  االإعــالم  تاأثري متبادل بني  ثمة  ان  واأ�ــســاف 
التمييز  ال�سعب  مــن  اأنـــه  وتــداولــه، حتى  اخلــطــاب 
الفهم،  الــدرا�ــســة وحمـــاوالت  لــ�ــســرورات  اإال  بينهما 
والتقاليد  والقوانني  االإعــالم  �سناعة  بــاأن  مو�سحا 
املمار�سة  اأ�ــســكــال  اأحــــد  االإعــــــالم متــّثــل  املــهــنــيــة يف 
االجتماعية، اأي اخلطاب، كما اأن االت�سال واالإعالم 
وثقافية،  واجتماعية  �سيا�سية  جوانب  لها  كعملية 
ويتاأثران  االجتماعية  املمار�سة  �سلب  يف  يدخالن 

باملناخ العام ال�سائد والظروف املجتمعية.
وذكر الدكتور فيا�س ان خطاب التحري�س هو ذلك 
على  احل�س  التخويف،  اإىل  ي�سعى  الــذي  اخلــطــاب 
اأ�سخا�س  اأو جمموعة  �سخ�س  والتحّيز �سد  العنف 
جن�س،  ديـــن،  عـــرق،  خمتلفة:  خ�سائ�س  على  بــنــاء 
م�سريا اىل انه بهذا املعنى مرادف خلطاب الكراهية 
ويت�سّبب  االأهــلــي  ال�سلم  مبادئ  مع  يتناق�س  الــذي 
النزاعات.  اأنـــواع  خمتلف  وبن�سوء  املجتمع  بتفكك 
بخطاب  املرتبطة  املمار�سات  بع�س  هناك  ان  وقــال 
التع�سب  الــكــراهــيــة والــتــحــريــ�ــس مــنــهــا، مــفــهــومــا 

واالحكام امل�سبقة.

بكلية  االعــالم  عميد  ا�سار  ب  التع�سُ مفهوم  وحــول 
يعرّب  اعتقاد  اأو  �سعور  اأو  موقف  اأنــه  اىل  االمـــارات 
اأفــراد اآخرين  من خالله فرد ما عن االزدراء جتاه 
كالعن�سر،  خ�سائ�س  على  بــنــاء  جــمــاعــات  جتــاه  اأو 
التوجه  اأو  اجلن�س  اأو  القومي  االأ�ــســل  اأو  الــلــون  اأو 

اجلن�سي اأو العقيدة ال�سيا�سية اأو الدينية.
ي�ستخدمها  الــتــي  والــ�ــســور  الــكــلــمــات  ان  وا�ـــســـاف 
دوراً  تلعب  نقل احلدث  وال�سحافيون يف  املرا�سلون 
بان  مو�سحا  للمو�سوع.  املتلقي  مقاربة  يف  اأ�سا�سياً 
الكلمات امل�سحونة تثري الغرائز والعواطف، وهنا ال 
اإمنــا عن نوع من  نعود نتحّدث عن �سرد االأحـــداث، 
اأن  فقط  يعني  ال  ال�سحايا  �سور  كذلك  االأحــكــام. 
هناك �سحية يكرتث االإعالم لها بل اأن امل�سهد يحمل 
كل ال�سحن النف�سي العنفي الذي يثري الغرائز على 

تعددها وبالتايل يدفع اإىل التحري�س.
وتوقف املحا�سر عند مفهوم خطاب الكراهية وقال 
انـــه اخلــطــاب املــنــاوئ لــالآخــر، والــــذي يعتمد على 
التهويل والت�سخيم، يوحد ويفّرق يف نف�س الوقت، 
اأو  عن�سرياً  خطاباً  اأكــان  �سواء  هــم،  و  نحن  فيخلق 

اإثنياً اأو عرقياً اأو دينياً اأو طائفياً اأو فئوياً.
هي  الكراهية،  خطاب  ن�سوء  اأ�سباب  من  ان  وا�ساف 
واخلوف  االآخــر،  عن  املنطبعة  اأو  اخلاطئة  ال�سورة 

من املناف�سة، والت�سور اأن االآخر هو �سّدك اأو عدوك، 
واأ�ساليب الثقافة العامة والرتبية والتعليم؛ ومنها 
ال�سعوب  التاريخ، فكثري من  التي نقراأ بها  الكيفية 
الــتــاريــخ، واالإعــــالم، وغياب  اأ�ــســرية الأحــــداث  تبقى 

املعلومة، ف�ساًل عن االأحكام امل�سبقة.
و�سائل  الــكــراهــيــة يف  املــحــا�ــســر اىل خــطــاب  وعــــرج 
يف  املنت�سرة  االإعــــالم  ُنــظــم  ان  اىل  م�سريا  االإعــــالم 
االإعـــالم ت�سع عادة،  الــعــامل وكــذلــك و�سائل  بــلــدان 
التي  والت�سريعات  والقوانني  اللوائح  جمموعة من 
االإعالميني وكذلك  العمل وفقها، وتطالب  حتاول 
اجلمهور العام ب�سرورة التم�سك بهذه اللوائح وعدم 
خمالفتها، خا�سة فيما يتعلق االأمر بخطاب العنف 

اأو التحري�س اأو الكراهية اأو الت�سهري.
كــمــا قــامــت مــواقــع الــتــوا�ــســل االجــتــمــاعــي بتقدمي 
من  للحد  مواقعها  على  الكراهية  خطاب  تعريف 
في�سبوك  موقع  اأكــد  جانبه  فمن  ومنعه،   انت�ساره 
على  التعدي  ي�سمل  حمتوى  اأي  هــي  الكراهية  اأن 
وديـــنـــهـــم وجن�سهم  عــلــى عــرقــهــم  بـــنـــاء  اأ�ــســخــا�ــس 

وانتمائهم الوطني واإعاقتهم اأو مر�سهم.
وطرح الدكتور حممد احمد فيا�س منوذجا الإنتاج 
االأ�س�س  ان  ال�سائد مو�سحا  الكراهية  و�سري خطاب 
يف  الكراهية  خطاب  و�سري  اإنــتــاج  لنموذج  الرئي�سة 

ان عامل  املحا�سر  قال  ،وللتو�سيح  االت�سال  و�سائل 
من  تتكون  اإلكرتونية،  ببناية  اأ�سبه  ا�سحى  الــيــوم 
ومكاتب،  �سقق  ت�سم  التي  الطبقات  من  جمموعة 
ي�سكنها اأنا�س ميثلون خمتلف االجتاهات والتيارات 
وعرقياً  فكرياً  يختلفون  مثلما  واالآيديولوجيات، 
امل�سرتكة يف ظل  امل�سالح  تربطهم  وطائفياً،  ودينياً 

العوملة التي فر�ست نف�سها وبقوة يف عامل اليوم.
ُيحارب  اآمــن  اإعالمي  بناء منــوذج خلطاب  اإن  وقــال 
الــكــراهــيــة وخــطــابــاتــهــا املــقــيــتــة، يــنــبــع اأ�ــســا�ــســاً من 
كــيــفــيــة بــنــاء جمــتــمــع خـــال مـــن الــكــراهــيــة ويحقق 
مقت�سيات االأمن الفكري يف هذا العامل دون حاجة 
من  م�سروع  الــال  والتناف�س  والــغــرية  البغ�ساء  اإىل 
واأوطانهم وبني  النا�س يف بلدانهم  “يعي�س  اأن  اأجل 
جمتمعاتهم اآمنني على مكونات اأ�سالتهم وثقافتهم 

النوعية ومنظومتهم الفكرية.
اأ�سا�سية  مبادئ  على  يركز  النموذج  هذا  ان  وا�ساف 
من  واالجــتــمــاعــيــة،  االت�سالية  بالنظريات  تتعلق 
الذاتية  بــاملــهــارات  املعرفة  ربــط  على  قــائــم  منطلق 

واملكت�سبة.
يقوم النموذج على خطوات تراتبية �سبيهة بدرجات 
ال�ُسّلم وهذه اخلطوات حتتاج عادة اإىل ا�سرتاتيجية 
ممنهجة ذات ُبعد زمني حم�سوب وجمهودات ذاتية 

واملتمثل  املن�سود  الــهــدف  اإىل  للو�سول  وموؤ�س�سية 
بالبيئة التنويرية للجمهور املتلقي.

اىل  بــاالإ�ــســارة  حما�سرته  فيا�س  الــدكــتــور  واختتم 
ان املتغريات املت�سارعة يف عامل االت�سال جعلت من 
وقابلة  بفر�سيات مطلقة  االإميــان  ال�سعوبة مبكان 
والقيم  كــبــرية،  فالتحديات  دائـــم،  ب�سكل  للتحقق 
االأمر  وهــبــوط،  �سعود  بــني  موؤ�سراتها  املجتمعية 
املجتمع  هند�سة  مبــراقــبــة  القائمني  يجعل  الـــذي 
وتنبه  دائــم،  حــراك  يف  مكنوناته،  واكت�ساف  وبنائه 
للفكر االرجتــــايل يف فر�س  الــ�ــســمــاح  يــقــظ، وعـــدم 
اأ�س�س  اأمام قوة احلجة العلمية القائمة على  اإرادته 
القيم  عــلــى  احلـــفـــاظ  اأجــــل  مـــن  �ــســلــيــمــة،  منهجية 
الكراهية  اآفــــة خــطــاب  مـــن  املــجــتــمــعــات  وحتــ�ــســني 

والتع�سب.
ويف خــتــام املــحــا�ــســرة الــتــي ادارتـــهـــا الــ�ــســيــدة جنات 
باملركز  الثقافية  ال�سئون  بق�سم  الباحثة  بومنجل 
واجلمهور ترتكز  فيا�س  الدكتور  بني  حــوار  جــرى 
علمي  بفعل  الكراهية  خطاب  مواجهة  اهمية  حول 
والتزام  منه  املجتمع  وقاية  و�سرورة  وقــادر  ممنهج 
.عقب  و�سفافة  اخالقية  مبعايري  االعـــالم  و�سائل 
املحا�سر  املن�سوري  �سعيد  من�سور  �سعادة  كرم  ذلك 

وقدم له درعا و�سهادة تقدير

•• دبي-الفجر:

دبي  ل�سرطة  الــعــامــة  الــقــيــادة  اأعــــادت 
ا�ستخدمها  التي  الطلقات  ا�ستعمال 
�سهر رم�سان  االإفــطــار خــالل  مــدفــع 
م�ستوحاة  فنية  بطريقة  لكن  املبارك 
من االأجواء االإميانية لل�سهر الف�سيل 
الذي يجمع العائلة على طاولة اإفطار 
االأوا�سر  تــقــويــة  ويــ�ــســاهــم يف  واحــــدة 
الفني  العمل  حمل  لــذلــك  االأ�ــســريــة، 
روح هذه االأجواء واأطلقت �سرطة دبي 

عليه ا�سم “العائلة«.
واأكد �سعادة اللواء حممد �سعيد املري، 
مــ�ــســاعــد الــقــائــد الــعــام لــ�ــســرطــة دبي 
والتجهيزات،  املجتمع  اإ�سعاد  ل�سوؤون 
الفنان  اأعـــده  الـــذي  الفني  العمل  اأن 
بن الحج،  االإمــاراتــي مطر  الت�سكيلي 
ل�سهر  االإميـــانـــيـــة  االأجــــــواء  ي�ستلهم 
فنية  بـــطـــريـــقـــة  املـــــبـــــارك  رمــــ�ــــســــان 
�سرطة  م�ساركة  اإىل  ت�ستند  ُمبتكرة 
دبــي النا�س هــذه االأجــــواء مــن خالل 
القيادة  درجــت  االإفــطــار، حيث  مدفع 
ا�ستخدام  على  دبــي  ل�سرطة  الــعــامــة 

منذ  الف�سيل  الــ�ــســهــر  خـــالل  املــدفــع 
اأوائل �ستينيات القرن املن�سرم واأ�سبح 
االأعراف  من  الوقت  ذاك  منذ  املدفع 

والعادات والتقاليد الع�سكرية.

�سورة االإخال�ش
مكون  الــفــنــي  الــعــمــل  اأن  اإىل  واأ�ـــســـار 
ا�ستخدمها  فـــارغـــة  طــلــقــة   30 مـــن 
مدفع رم�سان خالل ال�سهر الف�سيل 

حتتوي كل طلقة يف داخلها على اآيات 
االآيات  االإخــال�ــس حيث حتيط  �سورة 
ب�سكل  الداخلي  الطلقة من حميطها 
الذهبي  باللون  مطلية  وهــي  دائـــري 

امل�سنوعة  الطلقة  لون  مع  لتتما�سى 
من معدن غري قابل لل�سداأ ومطلية 

باللون ذاته.
االإخال�س  �ــســورة  اختيار  اأن  واأ�ــســاف 
توحيدية  معاين  من  حتمله  ملا  ياأتي 
واإميـــانـــيـــة كـــبـــرية، فــهــي تـــعـــادل ثلث 
توؤكد  اآيــات  وتت�سمن  الكرمي  القراآن 
اأن  جـــانـــب  اإىل  اخلــــالــــق  وحــــدانــــيــــة 
االأ�سرة يحفظها  والكبري يف  ال�سغري 
معاين  طياتها  يف  وحتــمــل  ويــقــراأهــا، 
�سهر  يحمله  مــا  مــع  تن�سجم  روحــيــة 
رمــ�ــســان املــبــارك مــن عــبــادة للواحد 

االأحد ال�سمد.
واأو�سح اأن اآيات ال�سورة مكتوبة باخلط 
“الُثلث” وهو  با�سم  املعروف  العربي 
داخل  جمااًل  ظله  يعك�س  جميل  خط 
معدنية  كرة  تتو�سطها  التي  الطلقة 
دائرية ال�سكل مطلية باللون الذهبي 

تظهر االآيات يف داخلها كاملراآة.

التقاء العائلة
العبار،  لفتت جواهر خليفة  بدورها، 
االإدارة  يف  الــتــ�ــســويــق  قــ�ــســم  رئــيــ�ــس 

العامة الإ�سعاد املجتمع، اإىل اأن جميع 
ب�سكل  تــتــنــاغــم  الــثــالثــني  الــطــلــقــات 
وف�سية  ال�سكل  دوائـــر   4 مــع  جمايل 
عن  لتعرب  بينها  فيما  تتقاطع  اللون 
وترابطها  الـــواحـــدة  الــعــائــلــة  الــتــقــاء 
الف�سيل  بال�سهر  الغامرة  وفرحتها 
وتقاليد  عــــــــادات  مــــن  يــحــمــلــه  مبــــا 
ُتـــ�ـــســـاف اإىل  اجــتــمــاعــيــة اإمــــاراتــــيــــة 

االأجواء االإميانية والدينية.
دبي  �سرطة  اأن  اإىل  االإ�ـــســـارة  وجتـــدر 
ال�سنع  الربيطانية  املدافع  ت�ستخدم 
 PDR MK1L  25 نـــــوع  مــــن 
Conons عيار الذخرية ال�سوتية 
رم�سان  �ــســهــر  خـــــالل  رطــــــاًل   25
العامة  القيادة  حتر�س  حيث  املبارك 
الطقو�س  هــــذه  عــلــى  احلـــفـــاظ  عــلــى 
االإعــــالن  ت�سمل  الــتــي  الــرمــ�ــســانــيــة، 
�ــســهــر رم�سان  الــر�ــســمــي عـــن حــلــول 
االإعالن  اإىل  اإ�سافة  االإفطار  وموعد 

عن ثبوت العيدين.
وقـــد نــ�ــســرت �ــســرطــة دبـــي هـــذا العام 
التالية  املــنــاطــق  مـــن  كـــل  املـــدافـــع يف 
“م�سلى العيد يف ديرة ومنطقة برج 

الــعــيــد يف منطقة  خــلــيــفــة، ومــ�ــســلــى 
بيت�س  جـــمـــريا  ومــنــطــقــة  الـــكـــرامـــة، 

مل�ساركة  املمزر”  وحديقة  ريزيدن�س، 
ال�سكان االأجواء االإميانية.

ي�ستوحي اأجواء ال�سهر الف�سيل و�سعاره »العائلة«

�ضرطة دبي حتول طلقات مدفع رم�ضان الفارغة اإىل عمل فني  

•• اأبوظبي-الفجر:

مدير  ال�سام�سي،  �سعيد  مــبــارك  �ــســعــادة  ك�سف 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  عــام 
واملهني اأن اإجمايل وزن املعدات امل�ستخدمة التي 
املهارات  م�سابقة  ا�ست�سافة  لغر�س  �سحنها  مت 
العاملية اأبوظبي 2017 تقدر بنحو 500 طن 
من املعدات واالأجهزة الالزمة لعمل املت�سابقني 
توزعت  وتــكــنــولــوجــيــا  هــنــد�ــســة  مـــهـــارة   51 يف 
على �ستة قطاعات رئي�سية هي تقنية الت�سنيع 
والهند�سة، والفنون االإبداعية واالأزياء، والنقل 
والت�سييد،  تقنية  البناء  واللوج�ستيات، وتقنيه 

ال�سحية  والــرعــايــة  واالتـــ�ـــســـاالت،  املــعــلــومــات 
واالجتماعية.

فقال  ال�سام�سي  �سعيد  مبارك  �سعادة  واأ�ــســاف 
اأنه ويف اإطار جهود املركز لدعم البحث العلمي 
التعليم  كــافــة مــراحــلــه وخــا�ــســة  والــتــعــلــيــم يف 
التقني”  “اأبوظبي  ف�سيقوم  واملــهــنــي،  التقني 
بــالــتــعــاون مــع الــ�ــســركــاء االإ�ــســرتاتــيــجــيــني ويف 
وممثلو  والــتــعــلــيــم  الــرتبــيــة  وزارة  مــقــدمــتــهــم 
املدار�س  على  االأجــهــزة  هــذه  بتوزيع  اجلامعات 
وكــلــيــات الــتــقــنــيــة ومـــراكـــز الــبــحــث الــعــلــمــي يف 
االإ�ستفادة  ي�سمن  مــدرو�ــس  نظام  وفــق  الــدولــة 
الق�سوى من كل جهاز اأو تقنية حديثة اأومعدة 

ومبا يخدم العملية التعليمية يف كل جهة.
يف  امل�ستخدمة  املــعــدات  اأن  ال�سام�سي  واأو�ــســح 
املــ�ــســابــقــة تــنــوعــت مـــا بـــني هــيــاكــل وحمركات 
الـــطـــائـــرات، وحمـــركـــات الـــ�ـــســـيـــارات، واأجـــهـــزة 
الـــــروبـــــوت والـــــذكـــــاء اال�ـــســـطـــنـــاعـــي، واأجــــهــــزة 
الكمبيوتر والهواتف الذكية وغريها، وجميعها 
االأحــدث من نوعها على م�ستوى العامل، حيث 
امل�سابقة  �ــســروط  مــن  اأ�سا�سيا  �سرطا  هــذا  يعد 
الفر�س بني  ت�ساوي  مبداأ  بهدف �سمان  وذلك 
جميع املت�سابقني من جهة، ول�سمان اطالعهم 
ومــواكــبــتــهــم الأحــــدث مــا تــو�ــســلــت اإلــيــه العقل 

الب�سري من اإبداع وابتكار.

•• اأبوظبي -وام:

بتوحيد  املخت�سة  الــدائــمــة  الفنية  لــلــجــان  اعــتــمــدت 
االإر�سادية  االأدلــة  اأبوظبي  اإمــارة  يف  الفنية  املوا�سفات 
لتلوث  البيئية  واملعايري  اخل�سراء  باملدار�س  اخلا�سة 
قطاع  يف  العاملني  لــالأفــراد  املهنية  واملــعــايــري  الــرتبــة 
ور�ــــس الــ�ــســيــارات ومــعــايــري االنــبــعــاثــات الــغــازيــة من 
القطاعات ال�سناعية. جاء ذلك خالل االجتماع عقده 
جمــلــ�ــس اأبــوظــبــي لــلــجــودة واملــطــابــقــة لــلــجــان الفنية 
اإمارة  يف  الفنية  املوا�سفات  بتوحيد  املخت�سة  الدائمة 
التي مت  الفنية  الوثائق  االجتماع  ا�ستعر�س  اأبوظبي. 
ومناق�سة  الفنية  العمل  جمموعات  يف  عليها  التوافق 
خدمات  اإدارة  يف  املوا�سفات  م�ساريع  م�ستجدات  اآخــر 

املوا�سفات لعام 2017.
االإر�سادية  االأدلـــة  اعتماد  اي�سا  االجتماع  خــالل  ومت 
لتلوث  البيئية  واملعايري  اخل�سراء  باملدار�س  اخلا�سة 
قطاع  يف  العاملني  لــالأفــراد  املهنية  واملــعــايــري  الــرتبــة 
ور�ــــس الــ�ــســيــارات ومــعــايــري االنــبــعــاثــات الــغــازيــة من 

القطاعات ال�سناعية.
و ذكر املهند�س عبداهلل ح�سن املعيني املدير التنفيذي 

اأبوظبي  جمل�س  يف  املطابقة  بــرامــج  خــدمــات  لقطاع 
�سل�سلة  جـــاء �سمن  االجــتــمــاع  ان  واملــطــابــقــة  لــلــجــودة 
املجل�س مع  الــتــي يعقدها  الــدوريــة  االجــتــمــاعــات  مــن 
ا�ستعرا�س  بــهــدف  املختلفة  الــقــطــاعــات  مــن  املمثلني 
اآخـــر مــ�ــســتــجــدات مــ�ــســاريــع املــوا�ــســفــات والــ�ــســمــاع اإىل 
مقرتحاتهم يف هذا ال�ساأن وذلك يف ظل �سعي املجل�س 
ودفع  اأبوظبي  يف  الفنية  املوا�سفات  وتوحيد  لتطوير 
عجلة التنمية يف خمتلف القطاعات وذلك متا�سياً مع 
روؤية احلكومة اأن تكون من بني اأف�سل خم�س حكومات 
اال�ــســتــفــادة من  اأهــمــيــة  املعيني على  واأكـــد  الــعــامل.  يف 
املــجــاالت مبا ميكن اجلهات  كافة  املــوحــدة يف  املعايري 
واحدة  بطريقة  املعايري  وتطبيق  فهم  مــن  املختلفة 
و�سحيحة مما يزيد من و�سوح و�سمولية املعايري التي 
يف  وي�ساهم  القطاعات  خمتلف  يف  العمل  اأوجــه  تنظم 

اإر�ساء مبادئ العدالة وتكافوؤ الفر�س يف ال�سوق.
ومـــن جــانــبــهــا اأعـــربـــت �ــســركــة اأبــوظــبــي لــلــتــوزيــع عن 
تقديرها للجهود التي يبذلها جمل�س اأبوظبي للجودة 
ب�ساأن  املعنية  اجلهات  كافة  مع  التن�سيق  يف  واملطابقة 
املوا�سفات  بتوحيد  املعنية  الفنية  اللجان  تفعيل عمل 
�سبل  تعزيز  على  حر�سها  موؤكدة  االإمـــارة..  يف  الفنية 

يخدم  مبا  املجل�س  مع  امل�سرتكني  والتن�سيق  التعاون 
امل�سلحة العامة حيث تقوم ال�سركة من خالل برنامج 
لدى  الوعي  م�ستوى  برفع  تطلقه  الــذي  “تر�سيد” 
جمهور امل�ستهلكني يف االإمارة لتعزيز ثقافة الرت�سيد 
على  للحفاظ  اال�ستهالك  اأنــاط  تغيري  يف  وامل�ساهمة 
الــدولــة. ومــن جهته قــال مبارك  املـــوارد الطبيعية يف 
عبيد الظاهري نائب مدير عام �سركة اأبوظبي خلدمات 
ال�سرف ال�سحي ان م�ساركة ال�سركة يف االجتماع تاأتي 
التنمية  اإدراكــهــا الأهمية دورهــا يف عملية  من منطلق 
البيئة  على  املحافظة  تعترب  اذ  البيئة  على  واحلفاظ 
من اأهم اأهداف ال�سركة ال�سامية. ومن ناحيتها نوهت 
مدير  الدائمة  اللجنة  ع�سو  بخيت  ظبية  الــدكــتــورة 
اأبوظبي  مــركــز  يف  واال�سرتاتيجية  التخطيط  اإدارة 
لل�سالمة وال�سحة املهنية باأهمية العمل الذي يقوم به 
الفنية  املوا�سفات  وتوحيد  تطوير  املجل�س من خالل 
العامري  املهند�س �سعيد  اأكد  اأبوظبي. ومن جانبه  يف 
اهمية  املــزارعــني  االإر�ــســاد مبركز خدمات  ق�سم  مدير 
حت�سني  يف  الــبــارز  لــدورهــا  نــظــراً  اللجنة  يف  امل�ساركة 
معايري اجلودة حيث يهمنا ب�سكل مبا�سر حت�سني جودة 

الرتبة وا�ستخدامات املياه يف الزراعة.

طن من املعدات واالأجهزة املتطورة خالل “املهارات العاملية”   500 التقني” يوفر  “اأبوظبي 

مبارك ال�ضام�ضي: توزع الأجهزة على اجلامعات ومراكز 
البحث العلمي يف الدولة لال�ضتفادة منها

اعتماد الأدلة الإر�ضادية اخلا�ضة باملدار�ض اخل�ضراء يف اأبوظبي

عميد االإعالم بكلية االإمارات يف حما�سرة مبركز �سلطان بن زايد

مواجهة خطاب الكراهية يحتاج اإىل عمل ممنهج يح�ضن املجتمع ويحافظ على قيمه

•• اأبوظبي-الفجر:

الفال�سي  بالهول  اأحمد بن عبداهلل حميد  الدكتور  اطلع معايل 
من�سب وزير دولة ل�سوؤون التعليم العايل على املناف�سات الرية 
ينظمها  التي   ،2017 اأبوظبي  العاملية  املهارات  مل�سابقة  واملثرية 
رعاية  حتت  واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
�ــســاحــب الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حمــمــد بـــن زايــــد اآل نــهــيــان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، والتي ت�ستمر حتى 
الوطني للمعار�س، حيث قام  اأبوظبي  املقبل، يف مركز  اخلمي�س 
مركز  عام  مدير  ال�سام�سي  �سعيد  مبارك  �سعادة  يرافقه  معاليه 

اأبوظبي للتعليم التدريب التقني واملهني، بجولة تفقدوا خاللها 
مناف�سات  على  تعرف  حيث  وامل�ساركة،  والفرق  امل�سابقة  اجنحة 
الذين ميثلون االمارات يف هذه املناف�سات  ومواطنة  مواطن   34
ال�سديدة واملثرية بجانب 1266 موهبة عاملية ميثلون 59 دولة، 

معربا عن فحره ل�سباب االإمارات القادر على التقدم والتطوير.
ولفت الفال�سي اىل اأن هذه امل�سابقة العاملية تاأتي �سمن منظومة 
املــبــدعــة، معربا  الــوطــنــيــة  االآجـــيـــال  الــر�ــســيــدة ل�سناعة  الــقــيــادة 
االإدارة  بها  تقوم  التي  والوا�سعة  املتميزة  للجهود  تقديره  عــن 
ال�سام�سي،  مــبــارك  �سعادة  يف  ممثلة  التقني«  يف«اأبــوظــبــي  العليا 
املــ�ــســابــقــة هـــى االأف�سل. الــــــدورة مـــن  تــكــون هـــذه  اأن  اأجــــل   مـــن 

ومن جهته قال �سعادة مبارك ال�سام�سي اأن اإقبال الوزراء لتفقد 
امل�سابقة يعد من املوؤ�سرات القوىة التي تدل مدى اإهتمام ورعاية 
للدولة. احلقيقة  الـــروة  بــاعــتــبــاره  بال�ساب  الــر�ــســيــدة   الــقــيــادة 
الــ�ــســامــ�ــســي �سرحا  �ــســعــادة مــبــارك �سعيد  وخــــالل اجلــولــة قـــدم 
حــــول املــــهــــارات الـــتـــي يــتــنــافــ�ــس فــيــهــا الــ�ــســبــاب وعــــددهــــا  51 
مـــهـــارات بــاملــ�ــســابــقــة، مــنــهــا 31 مـــهـــاراة يــتــنــافــ�ــس فــيــهــا فريق 
الــتــي ي�سارك  الـــعـــامل  بـــني دول  الـــعـــدد االأكـــــرب  االإمـــــــارات وهــــو 
يوؤكــــــــــد  املـــهـــارات، ممــا  هـــذه  مــن  بــكــثــري  اأقــــل  عـــدد  �ــســبــابــهــا يف 
يف  واملهني  التقنــــــــي  التعليـــــــــم  باأهمية  املواطنني  وعي  زيـــــــــــادة 
وامل�ستقبـــــــــل. احلــــــــا�ســـــــــر  يف  وتقدمهـــــــــا  ال�سعـــــــــوب   نه�ســــــة 

وزير التعليم العايل يطلع على م�ضابقة املهارات العاملية

•• دبلن -وام: 

االإماراتية  الربملانية  ال�سداقة  ملجموعة  الر�سمي  االإطـــالق  عــن  االإيــرلــنــدي  الــربملــان  مقر  يف  ر�سميا  اأعــلــن 
االإيرلندية. ح�سر حفل االإطالق �سعادة �سون اأوفاغيل رئي�س الربملان االإيرلندي و�سعادة الدكتور �سعيد حممد 
اأع�ساء  وعدد من  املنهايل  فهد  عبداهلل  بال�سفارة  ثاين  وال�سكرتري  دبلن  لدى  الدولة  �سفري  ال�سام�سي  علي 
والثقافية  وال�سيا�سية  االقت�سادية  للعالقات  ودعماً  كبريا  تقدماً  اخلطوة  هذه  وت�سكل  االإيرلندي.  الربملان 
التاريخية بني البلدين، ودفعاً باجتاه مزيد من التعاون يف جماالت اأكر تنوعا وحجماً. كما تتوج هذه اخلطوة 
اجلهود التي بذلتها معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�سي رئي�سة املجل�س الوطني االحتادي يف �سبيل تاأ�سي�س 

جمموعة ال�سداقة الربملانية بني البلدين وذلك خالل زيارتها الر�سمية الإيرلندا يف مار�س 2017. 

اإطالق جمموعة ال�ضداقة 
الربملانية الإماراتية الإيرلندية 
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عربي ودويل

دعا الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ ام�س، اإىل الت�سدي لكل ما ميكن 
الوطني  املــوؤمتــر  بكني  احلــاكــم، مفتتحا يف  احلــزب  �سلطة  يهدد  اأن 
راأ�س  على  جديدة  واليــة  مينحه  اأن  يتوقع  الــذي  ال�سيوعي  للحزب 
اأكرب بلد من حيث ال�سكان يف العامل. ويف خطاب ا�ستمر الأكر من 
ثالث �ساعات اأمام رمز عمالق للمطرقة واملنجل ال�سيوعيني حماطا 
باأعالم حمراء، اأعلن الرئي�س اأن اال�سرتاكية على الطريقة ال�سينية 
للنظام.  الليربايل  االنفتاح  اأمل يف  اأي  دخلت حقبة جديدة، مبددا 
وقــــال خمــاطــبــا مــنــدوبــي احلــــزب الــبــالــغ عــددهــم حــــواىل 2300 
اإطار هذا امللتقى الهام الذي يعقده احلزب ال�سيوعي  املجتمعني يف 
عن  دفاعا  املزيد  يبذل  اأن  منا  كل  على  �سنوات،  خم�س  كل  ال�سيني 
الأي  بحزم  والت�سدي  ال�سيني،  اال�سرتاكي  والنظام  احلــزب  �سلطة 
يف  الو�سع  اإن  �سي  وقــال  تقو�سهما.  اأن  �ساأنها  من  اأفــعــال  اأو  اأقـــوال 
تبدالت عميقة ومعقدة تطور  ي�سهد  ال�سواء  الداخل واخلــارج على 
ال�سني ما زال يف مرحلة الفر�س اال�سرتاتيجية فيها هامة. االآفاق 
اأكــرب حزب يف  اأي�سا ج�سيمة. وكــان مندوبو  واعــدة، لكن التحديات 
تقريبا  وجميعهم  �سخ�س،  مليون   89 اأع�سائه  عــدد  يبلغ  الــعــامل 
يرتدون بدالت قامتة وربطات عنق حمراء، ين�ستون خلطاب �سي يف 
ق�سر ال�سعب ببكني، وقد �سفقوا له بحرارة عند دخوله مبت�سما اإىل 

جانب الرئي�سني ال�سابقني جيانغ زميني وهو جينتاو.
وتوجه �سي الذي ي�ستقبل الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب ال�سهر 
ومتعهدا  اأكــر  �ستنفتح  بــالده  بــان  واعـــدا  الــعــامل  باقي  اإىل  املقبل، 

مبعاملة ال�سركات االأجنبية العاملة يف ال�سني بـاإن�ساف.
واأكد عزمه على موا�سلة حتديث القوات امل�سلحة ال�سينية ليجعل 

من اجلي�س ال�سعبي جي�سا من الطراز االأول بحلول 2050.

طالبت اإ�سبانيا ام�س زعيم اإقليم قطالونيا كارل�س بودجمون باتخاذ 
انتهاء مهلة حكومية لوقف م�سعى  24 �ساعة من  قرار ر�سيد قبل 

االإقليم الواقع ب�سمال �سرق البالد نحو اال�ستقالل.
اأطالب  اأمام الربملان  الوزراء االإ�سباين ماريانو راخوي  وقال رئي�س 
بودجمون باتخاذ قرار ر�سيد، باأ�سلوب متوازن، وو�سع م�سلحة جموع 
املواطنني اأوال. وهددت مدريد بفر�س حكم مبا�سر على االإقليم الذي 
ي�ستحوذ على خم�س اقت�ساد اإ�سبانيا اإذا مل يرتاجع بودجمون بحلول 
االأ�سبوع  االإقليم  الغام�س ال�ستقالل  اإعالنه  يوم غد اخلمي�س عن 
املا�سي. واأثر اخلالف على االأ�سواق املالية ودفع �سركات للهرولة يف 

البحث عن مقرات لها يف اأماكن اأخرى اأكر اأمانا.
اإقليم  �سركة   700 غـــادرت  اإ�سبانيا  يف  الــ�ــســركــات  �سجل  وبح�سب 

قطالونيا يف الفرتة بني الثاين و16 اأكتوبر ت�سرين االأول.
وقال راوؤول روميفا امل�سوؤول عن ال�سوؤون اخلارجية يف اإقليم قطالونيا 
اإن حكومة االإقليم ال تخطط لعقد انتخابات مبكرة بعد النزاع ب�ساأن 
ا�ستفتاء اال�ستقالل. وقال خالل موؤمتر �سحفي يف بروك�سل ام�س 

االأربعاء االنتخابات لي�ست مطروحة حاليا.
 

لن  تركيا  اإن  اأوغــلــو  ت�ساوو�س  مولود  الرتكي  اخلارجية  وزيــر  قــال 
تر�سخ الإمالءات من الواليات املتحدة فيما يتعلق باأزمة التاأ�سريات 
اأي �سروط ال ميكنها تنفيذها. ويزور وفد اأمريكي  واإنها �سرتف�س 
البلدين  بــني  الدبلوما�سية  الــعــالقــات  الإ�ــســالح  حمــاولــة  يف  تركيا 
اإ�سدار  اأن اأوقف كل منهما  الع�سوين يف حلف �سمال االأطل�سي بعد 
من  وا�سنطن  وكانت  ال�سهر.  هذا  االآخــر  البلد  ملواطني  التاأ�سريات 
تركيا  يف  بعثتها  مقر  يف  التاأ�سريات  اإ�ــســدار  خــدمــات  بتعليق  بـــداأت 
ال�سلطات الرتكية اثنني من مواطنيها يعمالن �سمن  بعد اعتقال 
التلفزيونية  تــرك  خرب  قناة  وذكــرت  االأمريكي.  القن�سلي  الطاقم 
اخلا�سة اإن الوفد االأمريكي طلب من اأنقرة معلومات ودليال فيما 
اأوغلو يف موؤمتر �سحفي  ت�ساوو�س  وقال  املوظفني.  باعتقال  يتعلق 
االأمريكي  الــوفــد  بطلبات  اخلــا�ــس  التقرير  ب�ساأن  �ــســوؤال  على  ردا 
لن  لكننا  د�ستورنا  اأحكام  مع  تتما�سى  مطالبهم  كانت  اإن  �سنتعاون 

نر�سخ الإمالءات و�سرنف�س اأي �سروط ال ميكننا تنفيذها.

عوا�سم

بكني

�أنقرة

الفيدرالية العربية حلقوق الإن�ضان تطالب
 الأمم املتحدة بحماية املعار�ضة القطرية ال�ضلمية

•• جنيف-وام:

العاجل  بالتدخل  املتحدة  االأمم  االإن�سان  حلقوق  العربية  الفيدرالية  طالبت 
الإنقاذ املعار�سة ال�سيا�سية ال�سلمية القطرية من بط�س نظام احلكم يف الدوحة. 
كما طالبت الفيدرالية وهي منظمة دولية غري حكومية تعمل يف جمال حقوق 
�سد  القطري  النظام  يرتكبها  التي  االنتهاكات  تلك  يف  بالتحقيق  االن�سان 
املطالبني باإ�سالحات �سيا�سية داعية احلكومة القطرية على وقف انتهاكاتها 
ال�سارخة ملبادئ حقوق االإن�سان وممار�ساتها الفجة بحق معار�سيها ال�سيا�سيني 
التي ت�سمل االعتقال ومداهمة املنازل والق�سور وجتميد االأر�سدة والتهديد 
ال�سديد  قلقها  عن  ال�سوي�سرية  جنيف  مدينة  ومقرها  الفيدرالية  وعــربت   .
واأ�سفها البالغ ملوا�سلة حكومة دولة قطر حملة القمع واال�سطهاد التي بداأتها 
الفيدرالية فى  وا�ستنكرت  املا�سي.  يونيو  �سد معار�سيها، منذ اخلام�س من 
اآل  “�سلطان بن �سحيم  ال�سيخ  القطرية ق�سر  االأمــن  قــوات  اقتحام  لها  بيان 
ثاين” يف الدوحة وكذلك عملية جتميد ح�ساباته وم�سادرة ممتلكات �سخ�سية 
وعائلية وذلك بعد اأيام قليلة من جتميد ح�سابات وممتلكات ال�سيخ القطري 
“عبداهلل بن على اآل ثاين” معتربة ان هذا ال�سلوك من ال�سلطات القطرية 
يعترب تعديا �سارخا على مواطنيها و�سابقة خطرية يف املنطقة . ونددت مبثل 
املعار�سني  بحق  القطري  احلكم  نظام  ا�ستبداد  تعك�س  التي  املمار�سات  هــذه 
دون وجود م�سوغات قانونية وب�سكل تع�سفي داعية اجلهات االأممية اخلا�سة 
بحقوق االإن�سان اإىل التدخل العاجل حلماية املعار�سة ال�سلمية القطرية فى 
مواجهة االنتهاكات املتوا�سلة التي ميار�سها النظام القطري الذى حتول اإىل 
نظام ديكتاتوري وقمعي ال يتوانى عن مالحقة املعار�سة والتنكيل مبناه�سيه 
واملواثيق  القوانني  لكل  ووا�سحة  �سيا�ساته فى خمالفة �سريحة  ومبعار�سي 

واالأعراف الدولية.

ا�سابة فل�سطيني بزعم مهاجمة جنود اإ�سرائيليني 

الحتاد الأوروبي يدعو اإ�ضرائيل لوقف ال�ضتيطان

حمللون: امل�سكلة تكمن يف كيفية منع االأ�سد ال�سيطرة على املدينة

هزمية داع�ض يف الرقة بداية جلهود اأمريكية اأو�ضع 

 NPT اكدت على االهتمام اخلا�ش مبعاهدة عدم انت�سار االأ�سلحة النووية

الإمارات جتدد اأمام الأمم املتحدة دعمها لال�ضرتاتيجية الأمريكية اجلديدة يف التعامل مع ايران

الفلبني تعتقل اأرملة مت�ضدد رئي�ض املجل�ض الأوروبي يعر�ض اإ�ضالحا للتكتل 
حاولت جتنيد متطرفني

•• مانيال -رويرتز:

االأمـــن اعتقلت  قـــوات  اإن  امــ�ــس  الفلبيني  الــعــدل  قــال وزيـــر 
االأجانب  مئات  وجتنيد  متطرفة  اأفكار  ن�سر  حاولت  امــراأة 
االإرهابي  داع�س  لتنظيم  موالني  متمردين  �سفوف  لتعزيز 
يحتلون مدينة يف اجلنوب. واأو�سح الوزير فيتاليانو اأجريي 
اأيزها  كــاريــن  اعتقلت  خا�سة  قـــوات  اإن  �سحفي  مــوؤمتــر  يف 
حميدون، وهي اأرملة زعيم �سابق جلماعة متطرفة �سغرية 
اأ�سبوع  يف مينداناو، يف منزلها باإحدى �سواحي مانيال قبل 

ووجهت اإليها اتهامات بالتحري�س على التمرد.

االأ�سلحة  جتــارب  وقف  يف  اال�ستمرار 
النووية والوفاء بالتزاماتها الدولية 
..مـــعـــربـــا يف هــــذا الــ�ــســيــاق عـــن قلق 
اإزاء موا�سلة  العميق  االإمــارات  دولــة 
قدراتها  تــطــويــر  الــ�ــســمــالــيــة  كـــوريـــا 
الــنــوويــة والــ�ــســاروخــيــة واأعــــرب عن 
هذا  حكومة  لقيام  ال�سديدة  اإدانــتــه 
الــبــلــد دوريــــا بـــاإجـــراء جتـــارب نووية 
وال�سلم  واالأمــن  جريانها  اأمــن  تهدد 

الدوليني برمته.
واخــتــتــم الــبــيــان بــالــتــاأكــيــد عــلــى اأن 
ا�ستخدام  لــعــدم  الــوحــيــد  الــ�ــســمــان 
التهديد  اأو  الــــنــــوويــــة  ـــحـــة  ـــل االأ�ـــس
التخلي  يف  يــتــمــثــل  بــا�ــســتــخــدامــهــا 
يتطلب  مـــــا  وهـــــــو  عـــنـــهـــا  الــــكــــامــــل 
اأنواع  جلميع  ونوعي  كمي  تخفي�س 
�سفاف  اإطـــار  وفــق  النووية  االأ�سلحة 

ذي م�سداقية.

باالأ�سا�س حتى يونيو 2019 اإ�سافة اإىل لقاءات غري ر�سمية 
ا�ستثنائية  اأوروبــيــة  قمة  ي�سمل  كما  حــول موا�سيع حمــددة. 
بريطانيا  خـــروج  مــن  اأ�سابيع  ب�سعة  قبل  رومــانــيــا  يف  تعقد 
اإىل قمة تخ�س�س لالأمن  اإ�سافة   ،2019 الفعلي يف مار�س 
وجهها  دعــوة  ر�سالة  يف  تو�سك  وكتب  فيينا.  يف  املقبل  العام 
“اإنني  واجلمعة  اخلمي�س  لقاء  قبل  االأوروبــيــني  الــقــادة  اإىل 
مرتاح جدا لروؤية عزمكم على ت�سريع العمل وتخطي ال�سعور 
بالعجز«. وتابع من الوا�سح ا�ستنادا اإىل م�ساوراتي اأن هناك 
عرب  ذلــك  يف  مبــا  واإثــرائــه،  عملنا  تن�سيط  على  عزما  اأي�سا 
طرح اأفكار جديدة. كما يعتزم تو�سك تطوير نهج العمل من 
البحث  على  القائم  التقليدي  االأ�ــســلــوب  عــن  التخلي  خــالل 

•• بروك�سل-اأ ف ب:

اقـــرتح رئــيــ�ــس املــجــلــ�ــس االأوروبــــــي دونـــالـــد تــو�ــســك برناجما 
اإعادة  اأجل  13 قمة خالل �سنتني من  طموحا يق�سي بعقد 

اإطالق االحتاد االأوروبي بعد �سدمة بريك�ست.
ويعر�س تو�سك هذا اجلدول الزمني بعد ب�سعة اأ�سابيع على 
�ــســدور نـــداءات مــن اأجــل اإعـــادة تاأ�سي�س لــالحتــاد االأوروبـــي، 
ورئي�س  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  من  �سيما  وال 

املفو�سية االأوروبية جان كلود يونكر.
ويبداأ هذا الربنامج بالقمة املقرر عقدها اخلمي�س واجلمعة 
املقررة  الروتينية  القمة  اجــتــمــاعــات  وي�سمل  بــروكــ�ــســل،  يف 

عن  بو�سوح  تك�سف  مناق�سات  اعتماد  وعو�سه  التوافق  عن 
اخلالفات يف وجهات النظر. وقال اأود اقرتاح نهج يرتكز على 

البحث عن حلول للم�سكالت الفعلية.
وجهات  يف  اخلـــالفـــات  �سينقل  اجلــديــد  الــنــهــج  اأن  واأو�ـــســـح 
النظر بيننا ويحدد بدقة نقاط اخلالف لي�سمح لنا باإجراء 

حمادثات �سيا�سية جدية.
ويجتمع روؤ�ساء دول وحكومات بلدان االحتاد االأوروبي الـ28 
بريك�ست  ملناق�سة  اخلمي�س  من  اعتبارا  بريطانيا  فيهم  مبن 
منها  املوا�سيع  من  وجمموعة  االأوروبـــي  االحتــاد  وم�ستقبل 
االقــتــ�ــســاد الــرقــمــي ومــ�ــســالــة فــر�ــس �ــســرائــب عــلــى عمالقة 

االإنرتنت.

اإيجاد فراغ ا�ستغله تنظيم داع�س لي�سيطر يف نهاية  يف 
املطاف على اأجزاء من �سوريا. وتدخلت رو�سيا ع�سكريا 

لدعم االأ�سد يف 2015.
وقال هريا�س التحدي االأكرب بالن�سبة للرقة وال�سركاء 
ال�سوريني املحليني الذين يحاولون اإعادة بناء الرقة هو 

الغمو�س يف �سيا�سة اإدارة ترامب ب�ساأن �سوريا.
واأ�ساف يتعني اإر�سال اإ�سارة باأن الواليات املتحدة تنوي 
داع�س  من  ا�ستعادتها  التي  املناطق  يف  بقوة  االحتفاظ 
واأن  اال�ستقرار  حتقيق  مهمة  على  االإ�ــســراف  اأجــل  من 
يكون لها هدف اأو�سع غري معلن يتمثل يف تقييد قدرة 
اأنحاء البالد با�سم  اإعادة ال�سيطرة على كل  اإيران على 

االأ�سد.
لديها  لي�س  املتحدة  الــواليــات  اإن  حمللني  عــدة  وقـــال 
اال�ستقرار  الإعــادة  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  يبدو  ما  على 

�سحايف ما جرى اعتداًء �سافراً وخرقاً فا�سحاً مزدوجاً 
لكافة القوانني الدولية. وقال املحمود اإن قوات اجلي�س 
نفذت اقتحاماً بحق مكاتب اإعالمية تتعامل مع الكلمة 
وال�سورة حتت حجج واهية ال ت�سنف اإال حتت عناوين 
�سد  تنفيذها  على  االحــتــالل  ي�سر  الــتــي  االعـــتـــداءات 

ال�سعب الفل�سطيني ومقدراته واأر�سه«.
العقلية  مــن  املــمــار�ــســات ت�سكل جـــزءاً  اأن هــذه  واأ�ــســاف 
االحتاللية الراف�سة لل�سالم وغري امل�ستعدة لو�سع حد 

ال�ستمرار التوتر يف كامل املنطقة.
واملوؤ�س�سات  ال�سحفيني  االعتداء على  اأن  املحمود  واأكد 
ال�سحفية ياأتي كجزء من خمططات االحتالل يف منع 

نقل �سورة الفظائع التي يرتكبها.
اجلي�س  مــن  قـــوات  فـــاإن  فل�سطينية،  مــ�ــســادر  وبح�سب 
اإنتاج يف حمافظات رام اهلل  اأغلقت �سركات  االإ�سرائيلي 

 •• وا�سنطن-رويرتز:

رمبــا تــكــون هــزميــة تنظيم داعــ�ــس االإرهـــابـــي يف الرقة 
اأكرب  اأمــريــكــيــة  جلــهــود  الــبــدايــة  هــي  الرئي�سي  معقله 
اأي عمليات م�سلحة للتنظيم املت�سدد وحتقيق  الحتواء 
اال�ستقرار باملنطقة يف وقت ت�سعى فيه وا�سنطن جاهدة 

لو�سع ا�سرتاتيجية �ساملة من اأجل �سوريا.
املتحدة  الـــواليـــات  تدعمها  م�سلحة  ف�سائل  واأعــلــنــت 
اآخر  على  الرايات  ورفعت  الرقة  داع�س يف  على  الن�سر 
وكان  اأ�سهر.  اأربعة  دامــت  معركة  بعد  التنظيم  معاقل 
التنظيم املت�سدد قد اجتاح الرقة يف يناير كانون الثاين 
امل�سلحة  املعار�سة  من  عليها  ال�سيطرة  وانتزع   2014

املناه�سة حلكم الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد.
وقال بالل �سعب الباحث يف معهد ال�سرق االأو�سط اإن 
لكن  رمزية  اأهمية  لها  الرقة  على  ال�سيطرة  ا�ستعادة 
امل�سكالت  االأمر يتعلق بانت�سار باهظ الثمن فمعاجلة 
االقت�سادية وال�سيا�سية لل�سنة �ستكون على نف�س درجة 
اأهمية املعركة الع�سكرية حتى ال تظهر ما ت�سمى دولة 

خالفة اأخرى.
تنظيم  عليها  ي�سيطر  كبرية  مدينة  اأول  الرقة  وكانت 
انت�ساراته  �سل�سلة  تــــوؤدي  اأن  قــبــل  االإرهـــابـــي  داعــ�ــس 
اإىل خ�سوع املاليني حلكم  العراق و�سوريا  ال�سريعة يف 
ما �سميت بدولة اخلالفة التي اأعلنها من جانب واحد 
والتي �سنت قوانني واأ�سدرت جوازت �سفر وعملة خا�سة 

بها.
�سوريا  يف  االأرا�ــســي  مــن  الكثري  داعــ�ــس  تنظيم  وخ�سر 
والعراق هذا العام مبا يف ذلك مدينة املو�سل العراقية. 
وادي  مـــن  قـــطـــاع  اإىل  الــتــنــظــيــم  تــقــهــقــر  �ـــســـوريـــا  ويف 

حمللون  وقــال  حميطة.  �سحراوية  ومناطق  الــفــرات 
بني  مــن  اإن  االأو�ـــســـط  الــ�ــســرق  �ــســوؤون  يف  متخ�س�سون 
املــ�ــســكــالت الــكــثــرية الــتــي جتــلــت بــعــد طـــرد داعــ�ــس من 
بناء  اإعــادة  االأمــوال للم�ساعدة يف  الرقة م�سكلة توفري 
الوليدة  املحلية  احلكومة  دعم  وكيفية  املدمرة  املدينة 
املدعوم  االأ�سد  منع  وكيفية  حمتمل  متــرد  مواجهة  يف 
ال�سيطرة على  ا�ستعادة  اإيران ورو�سيا من حماولة  من 

املدينة.
وقال نيك هريا�س من مركز االأمن االأمريكي اجلديد 
التحدي احلقيقي هو اأن يتحول تنظيم داع�س اإىل �سبح 
منتقم يحاول الت�سلل لتخريب االأمن واحلكم واالإدارة 
يف فـــرتة مـــا بــعــد انــتــهــاء الــ�ــســراع مـــن اأجــــل تقوي�س 

الواليات املتحدة و�سركائها.
وقال م�سوؤول بوزارة اخلارجية االأمريكية اإن وا�سنطن 
“اأو�سع  وتدعم  لل�سالم  بعملية جنيف  تزال ملتزمة  ال 

جتمع ممكن من ممثلي �سوريا يف تلك املناق�سات.
وقال امل�سوؤول اإن الواليات املتحدة واحللفاء �سيوا�سلون 
الرامية  االإن�سانية وم�ساندة اجلهود  امل�ساعدات  تقدمي 
ال�ستقرار املناطق املحررة من حكم داع�س لي�سمل ذلك 
البدائية وغريها  النا�سفة  العبوات  اإزالــة  اال�ستمرار يف 
االأ�سا�سية وجتديد  ...واإعــادة اخلدمات  املتفجرات  من 

املدار�س.
تت�سمن  املتحدة  الواليات  اأهــداف  اأن  امل�سوؤول  واأ�ساف 
دعم هيئات احلكم املحلي املمثلة للمنطقة بقيادة مدنية 

وتكون جديرة بالثقة يف اأعني ال�سكان.
�سلمية  انتفا�سة  ل�سحق  القوة  االأ�ــســد  ا�ستخدام  واأدى 
اإىل  اأربعة عقود  اأكر من  �سد حكم عائلته املمتد منذ 
تفجر احلرب االأهلية يف عام 2011. و�ساهم ال�سراع 

•• عوا�سم-وكاالت:

اإ�سرائيل  دعا االحتــاد االأوروبـــي يف بيان ام�س االأربــعــاء 
للم�ستوطنني يف  لبناء منازل  اإىل وقف خطط جديدة 
امل�ستوطنات  هــذه  مثل  اأن  من  حمــذرا  الغربية  ال�سفة 

تهدد اأي اتفاق �سالم يف امل�ستقبل مع الفل�سطينيني.
من  تو�سيحات  طلب  االأوروبـــي  “االحتاد  البيان  وقــال 
الــ�ــســلــطــات االإ�ــســرائــيــلــيــة وعـــرب عــن تــوقــعــه بــــاأن تعيد 
ال�سلطات النظر يف هذه القرارات التي �ستعيق امل�ساعي 

القائمة نحو اإجراء حمادثات �سالم حقيقية«.
واأ�ـــســـاف كــل االأنــ�ــســطــة اال�ــســتــيــطــانــيــة غــري م�سروعة 
على  يقوم  حــل  اأي  وتقو�س  الـــدويل  الــقــانــون  مبوجب 

فكرة الدولتني واحتمال حتقيق ال�سالم الدائم.
اإ�سابة  امــ�ــس  اأعــلــن اجلــيــ�ــس اال�ــســرائــيــلــي  ذلــــك،   اىل 
فــلــ�ــســطــيــنــي بـــنـــريانـــه اثــــر حمـــاولـــتـــه مــهــاجــمــة جنود 
ا�سرائيليني يف ال�سفة الغربية املحتلة ومت نقله للعالج 

يف م�ست�سفى ا�سرائيلي.
ق�سرية  زمنية  فــرتة  “منذ  لــه  بــيــان  يف  اجلي�س  وقـــال 
�سكينا يف اجتاه قوات  رك�س مهاجم فل�سطيني م�ستال 
م�ستوطنات  جتمع  مــن  بــالــقــرب  اال�ــســرائــيــلــي  اجلي�س 
غو�س عت�سيون جنوب مدينة بيت حلم” م�سيفا “ردا 
امل�ستبه  على  النار  اجلنود  اطلق  املبا�سر،  التهديد  على 

به«.
بر�س  لفران�س  ت�سريح  ويف  البيان  يف  اجلي�س  وا�ساف 
امل�ست�سفى  اىل  ونــقــل  الفل�سطيني  بــه  امل�ستبه  اأ�ــســيــب 
لتلقي العالج الطبي. ومل ي�سب احد من قواتنا باأذى.

وكــتــلــة غــو�ــس عــتــ�ــســيــون اال�ــســتــيــطــانــيــة الــتــي اأقيمت 
موافقة  بعد   1967 �سبتمرب  يف  م�ستوطنة  اول  فيها 

احلكومة يف حينه على ذلك، تعترب منطقة توتر وتقع 
�سمال مدينة اخلليل وجنوب مدينة بيت حلم يف ال�سفة 

الغربية املحتلة.
عنف  موجة  وا�سرائيل  الفل�سطينية  االأرا�ــســي  وت�سهد 
با�ست�سهاد نحو   2015 اكتوبر  ت�سببت منذ االول من 
295 فل�سطينيا بينهم فل�سطينيون من عرب ا�سرائيل 
اثــنــني واأردنيان  اإ�ــســرائــيــلــيــا واأمــريكــيــني   51 ومــقــتــل  
واأريــــــرتي و�ـــســـوداين وبــريــطــاين وفـــق تـــعـــداد لوكالة 

فران�س بر�س.
�سكنياً  مبنى  االأربعاء  اإ�سرائيلية  جرافات  وهدمت  هذا 
يف منطقة “وادي الدم” بحي بيت حنينا �سمال القد�س 

بحجة عدم الرتخي�س.
املبنى  اأن  اليوم  وفا  الفل�سطينية  االأنباء  وكالة  وذكــرت 
ع�سكرية  قــوة  واأن  مقد�سية،  فل�سطينية  لعائلة  يعود 
بـــدوريـــات رافـــقـــت طـــواقـــم وجـــرافـــات البلدية  مـــعـــززة 

اال�سرائيلية ووفرت لها احلرا�سة خالل عملية الهدم.
يف  االإن�سان  حلقوق  االإ�سرائيلي  املعلومات  مركز  وكــان 
االأرا�سي الفل�سطينية بت�سيلم ذكر اأن عام 2016 �سهد 
هدمتها  التي  الفل�سطينيني  منازل  من  قيا�سياً  عــدداً 

اإ�سرائيل يف ال�سفة الغربية والقد�س ال�سرقية.
واأ�ساف املركز ، يف تقرير اأ�سدره يف �سهر فرباير �سباط 
منزاًل   88 هدمت  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  اأن   ، املا�سي 

�سكنياً و48 مبنى �سرقي القد�س.
الفل�سطينية  الــوفــاق  حكومة  نــددت  اأخـــرى،  جهة  مــن 
االأربعاء  االإ�سرائيلي  اجلي�س  من  قــوات  باقتحام  ب�سدة 
واالإعالم  االإنتاج  و�سركات  ال�سحفية  املكاتب  من  عدداً 

يف عدد من حمافظات ال�سفة الغربية.
واعترب الناطق با�سم احلكومة يو�سف املحمود يف بيان 

ترعاها  التي  املحادثات  اإحياء  عن  ناهيك  املنطقة  اإىل 
احلــــرب. وقال  اإنــهــاء  بــهــدف  املــتــحــدة يف جنيف  االأمم 
�سيطرنا على مدن من  �سا�س  ال�سناتور اجلمهوري بن 
اإىل  يوؤكد على احلاجة  االنت�سار  قبل وفقدناها.. هذا 

ا�سرتاتيجية �ساملة ل�سوريا.
كان  اإذا  ا�سمه  ن�سر  عــدم  طلب  اأمريكي  م�سوؤول  وقــال 
�سوريا  اإىل  يعيد  �سيء  يف...عمل  حقا  يرغبون  الرو�س 
اإن كانوا م�ستعدين للعودة اإىل عملية  حلمتها ف�سرنى 

جنيف.
النفوذ  اأن  اإىل  ال�سرق االأو�سط  واأ�سار �سعب من معهد 
ي�سهم  اأن  مــن  اأ�سعف  يكون  رمبــا  �سوريا  يف  االأمــريــكــي 
و�ستظل  كــانــت  م�ساركتنا  وقـــال  االأحـــــداث.  ت�سكيل  يف 
لرو�سيا  ال�ساحة  تركنا  كبري..  حد  اإىل  حمــدودة  دائما 

واالإيرانيني ورمبا فات اأوان انخراطنا بفعالية.

ونابل�س واخلليل وبيت حلم يف ال�سفة الغربية، واأغلقت 
على  ا�ــســتــولــت  اأن  بــعــد  احلــديــديــة  بال�سفائح  اأبــوابــهــا 

معداتها بذريعة بث واإر�سال مواد حتري�سية.
اإنتاج  �سركات  اأغلقت  الــقــوات  تلك  اأن  امل�سادر  وذكـــرت 
ميديا،  وبــال  ميديا  تران�س  مثل  اهلل  رام  يف  اإعــالمــيــة 
اإىل  اأدى  مــا  معداتها،  على  اال�ستيالء  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 

اندالع مواجهات اأ�سفرت عن عدد من االإ�سابات.
و�سبق للجي�س االإ�سرائيلي اأن اأغلق مقار اإذاعات حملية 

يف ال�سفة الغربية بتهمة التحري�س.
وكــــان املــتــحــدث بــا�ــســم اجلــيــ�ــس االإ�ــســرائــيــلــي اأفيخاي 
اأن قــوات من اجلي�س  اأعلن يف وقت �سابق اليوم  اأدرعــي 
واالأمن داهمت مقار ثماين و�سائل اإعالم و�سركات اإنتاج 
حتري�سية  مــواد  واإر�سالها  بثها  يف  ي�ستبه  فل�سطينية 

وم�سجعة على االإرهاب.

•• نيويورك-وام:

دعمها  االإمــــــــــــــارات  دولــــــــة  جــــــــددت 
اجلديدة  االأمريكية  لال�سرتاتيجية 
االإيرانية  ال�سيا�سات  مع  التعامل  يف 
ـــقـــرار ..  ـــت ـــس املـــقـــو�ـــســـة لــــالأمــــن واال�
الدول  جميع  ال�سياق  هــذا  يف  داعــيــة 
الــتــي تــــدور تــ�ــســاوؤالت حـــول طبيعة 
اأن�سطتها النووية اىل االمتثال ب�سكل 
واتخاذ  الـــدولـــيـــة  اللــتــزامــاتــهــا  تــــام 
ال�سواغل  ملعاجلة  الالزمة  اخلطوات 

الدولية التي تتعلق باأن�سطتها.
بــيــان الــدولــة الر�سمي  جـــاء ذلـــك يف 
اللجنة  اأجرتها  التي  املـــداوالت  اأمــام 
لــــالأمم  الـــعـــامـــة  لــلــجــمــعــيــة  االأوىل 
واالأمن  ال�سالح  بنزع  املعنية  املتحدة 
املتعلقة  البنود  موؤخرا حول  الــدويل 

باالأ�سلحة النووية.

..م�سددا على اأهمية التنفيذ الكامل 
وااللتزام  الــ�ــســمــانــات  لــهــذه  لــلــدول 
ك�سرط  االنـــتـــ�ـــســـار  عــــــدم  بـــقـــواعـــد 
النووية.  براجمها  لتطوير  اأ�سا�سي 
اأكر  “ لقد م�سى  الــبــيــان  وجـــاء يف 
ا�ستخدام  اأول  عــلــى  عــامــا   70 مـــن 
وقد  احلـــروب  يف  الــنــوويــة  لالأ�سلحة 
اأظــــهــــر هـــــذا احلــــــدث لـــلـــعـــامل مدى 
الــبــ�ــســاعــة والـــتـــاأثـــري الــكــارثــي لتلك 
مما  والبيئة  االن�سان  على  االأ�سلحة 
اتخاذ  الــــدويل  املــجــتــمــع  عــلــى  يحتم 
وم�سداقية  حـــزمـــا  اأكـــــر  خـــطـــوات 
النووي  ال�سالح  نزع  اهداف  لتحقيق 
ومــواجــهــة الــتــحــديــات االأمــنــيــة التي 
تقو�س اجلهود الدولية يف جمال نزع 
ال�سالح والعمل على تعزيز منظومة 
حظر االنت�سار النووي«. واأكد البيان 
على االهــتــمــام اخلــا�ــس الـــذي توليه 

االإمارات  دولــة  قلق  البيان  كما جــدد 
النووية  االأنـــ�ـــســـطـــة  تـــوا�ـــســـل  اإزاء 
برناجمها  وتــــطــــويــــر  االإيـــــرانـــــيـــــة 
ان  يف  اأمله  عن  ..معربا  ال�ساروخي 
النووي  االتفاق  بنود  تنفيذ  ينعك�س 
ال�ساملة  الــعــمــل  وخـــطـــة  االإيـــــــراين 
�سلوك  على   »JCPOA« امل�سرتكة 
الذي  االأمـــر  وهــو  املنطقة  اإيــــران يف 
وتنفيذها  اإيـــــــــران  تـــقـــيـــد  يــتــطــلــب 
الكامل وال�سفاف لهذه اخلطة كاأمر 
وامل�سداقية  الــثــقــة  لــبــنــاء  ــا�ــســي  اأ�ــس
البيان  واأكـــد  الــنــوويــة.  اأن�سطتها  يف 
دعــــــم االإمـــــــــــــارات لـــــلـــــدور املــــركــــزي 
واآلية  ال�سمانات  نظام  يلعبه  الــذي 
الدولية  لــلــوكــالــة  الــتــابــعــة  الــتــحــقــق 
العواقب  مــن  للحد  الــذريــة  للطاقة 
وتعزيز  الــنــووي  لالنت�سار  الوخيمة 
االأمــــن والــ�ــســلــم االإقــلــيــمــي والـــدويل 

انت�سار  االإمــارات مبعاهدة عدم  دولة 
االأ�سلحة النووية NPT التي ت�سكل 
االنت�سار  عــدم  لنظام  الــزاويــة  حجر 
ونــــزع الــ�ــســالح الـــنـــووي ..الفـــتـــا اإىل 
للتنفيذ  تكون  اأن  يجب  االأولــويــة  اأن 
موؤمترات  ولقرارات  لبنودها  الكامل 

مراجعة املعاهدة.
امل�ستمر  التزامها  االمـــارات  واأعلنت 
وكافة  والــــتــــ�ــــســــاور  احلــــــــوار  بــــدعــــم 
حتقيق  اإىل  تـــهـــدف  الـــتـــي  اجلـــهـــود 
تــقــدم نحو هــذا الــهــدف وحــثــت على 
اتخاذ خطوات اإيجابية وجادة لتنفيذ 
اآليات ونتائج موؤمتر املراجعة ملعاهدة 
2010 و�سمان  عدم االنت�سار للعام 
باإن�ساء  اخلا�س  املوؤجل  املوؤمتر  عقد 
النووية  االأ�سلحة  منطقة خالية من 
واأ�ــســلــحــة الـــدمـــار الــ�ــســامــل االأخــــرى 
جميع  مب�ساركة  االأو�ــســط  ال�سرق  يف 

الــبــلــدان يف املــنــطــقــة. وتــطــرق بيان 
التي  الر�سمي حلالة اجلمود  الدولة 
مير بها موؤمتر نزع ال�سالح يف جنيف 
للتحرك  الــــدويل  املجتمع  داعــيــا   ..
نحو اإبرام اتفاقية حلظر اإنتاج املواد 
االأ�سلحة  الأغــــرا�ــــس  االنــ�ــســطــاريــة 

النووية FMCT يف اأقرب وقت.
لـدول  االمــــارات  دعــوة  البيان  وجــدد 
امللحق 2 اإىل التوقيع والت�سديق على 
للتجارب  الــ�ــســامــل  مــعــاهــدة احلــظــر 
النفاذ  حيز  دخولها  ل�سمان  النووية 

يف اأقرب وقت ممكن.
مــعــتــربا هـــذه املــعــاهــدة مبــثــابــة اأداة 
انت�سار  عـــــدم  جـــهـــود  لـــدعـــم  مــهــمــة 
ال�سالح  ونـــــزع  الـــنـــوويـــة  االأ�ـــســـلـــحـــة 
النووي على ال�سعيد العاملي وال�سبيل 

لردع التجارب النووية. 
كــمــا دعــــا الـــبـــيـــان كـــافـــة الــــــدول اىل 

مدريد
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العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
اللوؤلوؤة  ال�ســـــادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

الف�سيه للرجال
رخ�سة رقم:CN 1789871 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة وليد طارق عو�س عمر اجلابري %100

تعديل وكيل خدمات/حذف منى ب�سري يو�سف ابو جراد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالرزاق حامد

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
وال�سيانة  للمقاوالت  ال�ســـــادة/النور  بان  التنمية االقت�سادية  دائـــرة  تعلن 

العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1126132 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فينت�سر ان لال�ستثمارات ذ.م.م

Venture In Investments LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الرتناتيف لال�ستثمارات ذ.م.م
Alternative Investments LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف االحتاد الدولية لال�ستثمار ذ.م.م
ITTIHAD INTERNATIONAL INVESTMENT LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جوعان عوي�سه �سهيل عوي�سه اخليلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
 - البرتول   حقول  ولوازم  االلية  للخدمات  اخلليج  ال�ســـــادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب جازوز ذ.م.م رخ�سة رقم:1001756 
ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سركة اخلليج للخدمات االلية ولوزام حقول البرتول - جازوز ذ.م.م  تعديل 
GULF AUTOMATION SERVICES & OIL FIELD SUPPLIES COMPANY )GASOS(LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف غامن علي بن حموده واوالده ذ.م.م
GHANEM ALI BIN HAMOODA & SONS LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابناء حموده القاب�سة ذ.م.م
HAMOODAH SONS HOLDING LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فرج بن حموده القاب�سة ذ.م.م
FARAJ BIN HAMOODAH HOLDING LLC

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة اخلليج للخدمات االلية ولوازم حقول البرتول  - جازوز ذ.م.م
GULF AUTOMATION SERVICES & OIL FIELD SUPPLIES COMPANY )GASOS(LLC

اىل/ وكالة اخلليج التجارية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
GULF COMMERCIAL AGENCY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اأربعة ع�سر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
املعدنية  لال�سغال  املتحدة  ال�ســـــادة/املوؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ابوظبي رخ�سة رقم:1028984 

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 4*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ املوؤ�س�سة املتحدة لال�سغال املعدنية ابوظبي

UNITED ESTABBLSIMENT FOR METAL WORKS - ABU DHABI

اىل/ ال�سركة املتحدة لال�سغال املعدنية ابوظبي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

UNITED METAL WORKS COMPANY ABU DHABI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
جزيرة  ال�ســـــادة/ح�سانة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

االأطفال  رخ�سة رقم:CN 1679118 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سالح يا�سر الهطايل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �ساره باقر نعمت خوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/حناين ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1020325 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

حنان حممد حممود ال�سديقي من 90% اىل %95
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فاطمة هالل حممد عبداهلل البلو�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
االمانة  ال�ســـــادة/خدمات  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للكهرباء  رخ�سة رقم:CN 1045110 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عنود �سامل �سعيد حلوكه املظاوي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف ابراهيم عبداهلل ابراهيم حممد ال�سحي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد نبي حافظ احمد

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
ال�ســـــادة/فري�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 2105833:كلر للخ�سار والفواكه رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/م�سبغة بلو او�سن ذ.م.م  

رخ�سة رقم:CN 1853419 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد علي �سعيد مبارك املهري %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل غلوم عبا�س عاهه %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي ح�سن احمد علي احلمادي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حا�سر عبداهلل �سلطان بن حا�سر املهريي

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س  الرخ�سة 
ال�سم�س  التجاري:حمل  باال�سم   CN رقم:1054150 
طلب  بالغاء  والتطريز  الن�سائية  للخياطة  والقمر 

تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
�سن�س  ال�ســـــادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للرجال ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1179840 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

علي را�سد مبارك ال�سعدي من 51% اىل %1
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل %50
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
ال�ســـــادة/ بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

يونيكريديت بنك ايه جي - اأبوظبي
رخ�سة رقم:CN 1002048 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
التجاري  لال�ستثمار  ال�ســـــادة/اإمناء  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

ذ.م.م   رخ�سة رقم:CN 1808599 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فينت�سر ان لال�ستثمارات ذ.م.م

Venture In Investments LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الرتناتيف لال�ستثمارات ذ.م.م
Alternative Investments LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف االحتاد الدولية لال�ستثمار ذ.م.م
Ittihad International Investment LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جوعان عوي�سه �سهيل اخليلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
الغد  اجيال  ال�ســـــادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للحالقة  رخ�سة رقم:CN 1125035 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سالح معن�س حربي �سامل العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد را�سد �سامل ح�سريم الكتبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
تيك  جرين  ال�ســـــادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لتجارة مواد البناء ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1343062 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بات جناك كومار رمان الل %9
تعديل ن�سب ال�سركاء

نارايان كوتي ثراميل فاناكي كونيل من 25% اىل %10
تعديل ن�سب ال�سركاء

انيل كومار ميليثل كوجنو كري�سنا بيالى من 24% اىل %30
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع��������الن بي��ع/ان��دم�اج 
تعلن وزارة االقت�ساد بان ال�سادة/دورنري كون�سلتنج جي ام بي ات�س 
)فرع �سركة املانيا( مقيدة يف �سجل ال�سركات االجنبية لدى الوزارة 
حتت رقم )1387( قد تقدمت بطلب لتعديل اال�سم التجاري لي�سبح 
يف  بياناتها  وتعديل  ات�س(  بي  ام  جي  الدولية  كون�سلتنج  )دورنري 
اإىل  ملكيتها  النتقال  نظراً  لذلك  تبعاً  االجنبية  ال�سركات  �سجل 

�سركة بطريقة )البيع واالندماج( .
 يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق التقدم باعرتا�سهم اإىل الوزراة 
على  االإعالن  هذا  ن�سرا  تاريخ  من  ا�سبوعني  يتجاوز  ال  ميعاد  يف 

العنوان التايل:
وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - �س.ب:901 اأبوظبي 
وزارة االقت�ساد

المارات العربية املتحدة
 وزارة القت�ساد

 اإدارة ال�سركات التجارية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/مطبخ العالية ال�سعبي

رخ�سة رقم:CN 2161814 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مرمي احمد علوي علي املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي احمد علوي علي املن�سوري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
البداية  ال�ســـــادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

ال�سريعة ملقاوالت العامة
رخ�سة رقم:CN 1127962 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد عبيد حممد �سامل الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف متعب �سعيد علي ال�سام�سي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/موؤ�س�سة املعايل العمال اال�سباغ 

CN  قد تقدموا الينا بطلب واجلب�س رخ�سة رقم:1149302 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة املعايل العمال اال�سباغ واجلب�س
AL MAALI PAINT & GYPSUM WORKS

اىل/ موؤ�س�سة املعايل العمال الطابوق 
AL MAALI BRICKS WORKS EST

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال الطابوق )4330001(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال اجلب�س )4330010(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/م�ساوي وبرو�ستد ينابيع ال�سام

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1911294 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سماعيل عبداللطيف عبدالرزاق احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نواف احمد حممد ابراهيم احلمادي
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ م�ساوي وبرو�ستد ينابيع ال�سام

YANABEAA ALSHAM GRILLS AND BROSTED

اىل/ كافترييا الريف ال�سامي - فرع اأبوظبي 2 
AL REEF AL SHAMI CAFETERIA - BRANCH OF ABU DHABI 2

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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عربي ودويل
ال�ضتخبارات الربيطانية جتري 500 حتقيق بق�ضايا ارهاب 

•• لندن-اأ ف ب:

بريطانيا  ان  اآي-5  ام  الربيطانية  الداخلية  اال�ستخبارات  رئي�س  اأعلن 
جتري حاليا اأكر من 500 حتقيق يف ق�سايا تتعلق باالإرهاب وان اأجهزة 

اال�ستخبارات تو�سع نطاق عملياتها ب�سبب تزايد التهديدات.
لندن  يف  كلمة  يف  الداخلية  اال�ستخبارات  جهاز  رئي�س  باركر  انــدرو  وقــل 

الثالثاء اإن حجم العمل الذي نقوم به هو االكرب على االطالق.
�سخ�س  االف   3 نحو  ت�سمل  500 عملية  باأكر من  نقوم حاليا  وا�ساف 

نعرف باأنهم حاليا متورطون يف ن�ساطات متطرفة بطريقة ما.
وقال رئي�س ام اآي -5 ان القوات االمنية الربيطانية تواجه عددا متزايدا 
ال�سنوات  يف  خمططا   20 احباط  من  ومتكنت  الهجمات  خمططات  من 

االربع املا�سية. واأكد باركر يف اال�سهر ال�سبعة املا�سية متكنا نحن وال�سرطة 
 20 بني  من  متطرفني  جانب  من  ارهابية  خمططات  �سبعة  احباط  من 
منذ  ارهابية  هجمات  خلم�سة  بريطانيا  وتعر�ست  االجــمــال.  يف  خمططا 
مطلع العام، اربعة منها يف لندن واخلام�س يف مان�س�سرت، نفذت بتفجريات 

وهجمات بال�سيارات وال�سكاكني.
وبع�س منفذي تلك الهجمات هم من بني 20 الفا معروفون لدى اأجهزة 
عــرفــُتــه على االطالق  تنوعا ممــا  اكــر  التهديد  ان  بــاركــر  وقـــال  االمـــن. 
وي�سمل متطرفني من كافة االعمار واخللفيات رجاال ون�ساء. وحذر من ان 

املخططات ميكن تنفيذها ب�سرعة كبرية.
واأو�ـــســـح ميــكــن ان تــتــ�ــســارع الــهــجــمــات مــن مــرحــلــة الــبــدء اىل التخطيط 
والتحرك يف خالل ب�سعة اأيام. وا�ساف هذه الوترية، اإ�سافة اىل الطريقة 

التي ميكن للمتطرفني فيها ا�ستغالل م�ساحات اآمنة على االنرتنت، جتعل 
الك�سف عن التهديدات اأكر �سعوبة وتعطينا هام�سا اأ�سغر للتحرك.

وعلى  وخارجها  املتحدة  اململكة  داخــل  تطويرها  يتم  املخططات  ان  وقــال 
على  قنبلة  بناء  املحتملني  املهاجمني  تعلم  �سهولة  االنرتنت، حمــذرا من 
االنرتنت. واأقر ال ميكن اأن ناأمل يف وقف كل �سيء رغم اعتقاالت قيا�سية 
�سملت 379 �سخ�سا يف ق�سايا متعلقة باالإرهاب خالل 12 �سهرا منتهية 
يف يونيو. قتلت ال�سرطة اأربعة مهاجمني هذا العام يف لندن: مهاجم اأمام 
الربملان وثالثة قرب ج�سر لندن. وقتل متطرف اآخر يف تفجري انتحاري 
يف مان�س�سرت. ومت توجيه االتهام لرجلني يف اعتداءين منف�سلني- قنبلة 
مل تنفجر بالكامل يف مرتو االنفاق يف لندن ال�سهر املا�سي، وهجوم على 

م�سلني امام م�سجد يف العا�سمة يف حزيران يونيو.

•• الفجر – تون�س – خا�س
   بعد جل�سة �سرية ومغلقة عقدتها ا�ستمرت حتى 
وعدم  الت�سويت  يف  التعادل  اأمام  الثالثاء،  م�ساء 
الهيئة  ق��ررت  باالأغلبية،  ق��رار  اتخاذ  اإمكانية 
القوانني،  م�ساريع  د�ستورية  ملراقبة  الوقتية 
اإحالة م�سروع القانون االأ�سا�سي املتعلق بامل�ساحلة 
قائد  الباجي  الرئي�ش  اإىل  االإداري  امل��ج��ال  يف 
الإ�سدار  املطلوبة  االأغلبية  توفر  لعدم  ال�سب�سي، 

قرار يف الغر�ش.
  واأفاد حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة، اأنه “نظرا 
لعدم توفر االأغلبية املطلوبة الإ�سدار القرار ب�ساأن 
الطعن املقدم يف م�سروع قانون امل�ساحلة يف املجال 

االإداري،

اإحالة  عــلــى  ين�س  الــقــانــون  فـــاإن   
اجلمهورية  رئــيــ�ــس  اإىل  املــ�ــســروع 
الـــــذي ميــكــنــه خــتــم مــ�ــســروع هذا 
الر�سمي،  بالرائد  ون�سره  القانون 
الربملان  اإىل  يعيده  اأن  ميكن  كما 

الإعادة النظر فيه ومناق�سته.
 6 تــ�ــســّم  الــهــيــئــة  اأن  اإىل  مــ�ــســريا 
بكامل  اجـــتـــمـــعـــت  وقـــــد  اأعــــ�ــــســــاء 
بني  يح�سل  مل  ولــكــن  تركيبتها 
االأعــ�ــســاء اأغــلــبــيــة بــقــبــول الطعن 
القانون  اأن  واأ�ـــســـاف  رفــ�ــســه.   اأو 
باأن  يــ�ــســمــح  ال  للهيئة  االأ�ــســا�ــســي 
راأي  هــو  الهيئة  رئي�س  راأي  يكون 
املحكمة  قــــانــــون  يف  ال  حتــكــيــمــي 
الد�ستورية وال يف قانون الهيئة اأي 

اأن الراأي املرجح لي�س موجودا.

ال �سغوطات
   يذكر اأن الهيئة الوقتية ملراقبة 
كانت  القوانني،  م�ساريع  د�ستورية 
قـــــررت يــــوم 9 اأكـــتـــوبـــر اجلـــــاري، 
النظر  اأجـــل  يف  بــاأ�ــســبــوع  التمديد 
قانون  مب�سروع  املتعلق  الطعن  يف 
االإداري،  املــــجــــال  يف  املـــ�ـــســـاحلـــة 
االأ�سا�سي  الــقــانــون  يقت�سيه  كــمــا 
ما  وفـــق  الهيئة”،  لــعــمــل  املــنــظــم 
اأفــاد به حيدر بن عمر الــذي نفى 
اأع�ساء  تعر�س  �سابق،  ت�سريح  يف 
الهيئة ل�سغوطات تهدف اإىل عدم 
املــقــدمــة ومترير  الــبــت يف طــعــون 

القانون.
  واأكد حيدر بن عمر اأم�س االربعاء 
اأع�ساء الهيئة يعملون يف كنف  اأّن 
يقع  والــنــزاهــة، متابعا مل  احلــيــاد 
اأحد  يتجراأ  ومل  حيادها  من  امل�س 
على ممار�سة �سغط على اأي ع�سو 
مـــن الــهــيــئــة، كــمــا اأنـــهـــا تــنــعــقــد يف 
مداولتها  وحم�سر  مغلقة  جل�سة 
اليوم  �سريا.. والعجز يكمن  يكون 
قرار  الــتــ�ــســريــعــي ال يف  الــنــ�ــس  يف 

الهيئة.
الهيئة  اأعـــ�ـــســـاء  اإن  قــــال  كــمــا     
املتعلقة  امللفات  كل  مع  يتعاملون 
م�ساريع  بــد�ــســتــوريــة  بــالــطــعــون 
الـــقـــوانـــني، بــكــامــل الــنــزاهــة ومبا 
ومعارفهم  بــ�ــســمــائــرهــم  يــتــ�ــســح 

العلمية من حقائق.
   وكـــــان عــــدد مـــن الــــنــــواب ومن 
احلــقــوقــيــني عـــــربوا خــــالل ندوة 
�سحفية عقدتها جمعية املحامني 
التون�سيني ال�سبان، يوم 4 اأكتوبر، 
“خ�سيتهم مــن عــدم الــبــت يف  عــن 
بــ�ــســبــب �سغوط  املــــقــــدم،  الــطــعــن 
ـــاء  ـــى بـــعـــ�ـــس اأعـــ�ـــس مــ�ــســلــطــة عـــل

الهيئة«.
ال�سعبية  كــتــلــة اجلــبــهــة     وكــانــت 

يف ت�سريح اذاعي، دعوات املعار�سة 
ملراقبة  الــوقــتــيــة  الهيئة  حــل  اإىل 
بغري  القوانني  م�ساريع  د�ستورية 
امل�سوؤولة. وطالبها يف �سياق مت�سل 
والقوانني  الـــد�ـــســـتـــور  بــــاحــــرتام 

املعمول بها.
والناطق  الــنــائــب  قــــال  حـــني  يف    
تون�س  نــداء  حركة  با�سم  الر�سمي 
“قانون  اإن  احلــــربــــاوي  املــنــجــي 

امل�ساحلة د�ستوري..«.
  ويـــنـــ�ـــس قــــانــــون املـــ�ـــســـاحلـــة يف 
اأنه ال يخ�سع  املجال االإداري على 
للموؤاخذة اجلزائية املوظفون على 
من  و96   82 الــفــ�ــســلــني  مــعــنــى 
لالأفعال  بالن�سبة  اجلزائية  املجلة 
واملت�سلة  بـــهـــا،  الـــقـــيـــام  مت  الـــتـــي 
االإ�سرار  اأو  الــرتاتــيــب  مبخالفة 
وجه  ال  فــائــدة  لتحقيق  بــــــاالإدارة 
احل�سول  عدم  �سريطة  للغري  لها 
على منفعة ال وجه لها الأنف�سهم. 
التتبعات  تتوقف  ذلــك  ومبــوجــب 

واملحاكمات يف �ساأن تلك االأفعال.
اقـــرتاح م�سروع  ال�سب�سي  ويــربر    
الطاقات  بــتــحــريــر  الــقــانــون  هـــذا 
واإعــــادة  الــتــونــ�ــســيــة  االإدارة  داخــــل 
�سالف  اإىل  االقــتــ�ــســاديــة  الــعــجــلــة 
ن�ساطها وحتفيز امل�ساريع التنموية 
مردودية  تــراجــع  ب�سبب  املتوقفة 

املوظفني العموميني.
   ويــنــ�ــس مــ�ــســروع الــقــانــون على 
تهيئة مناخ مالئم  اإىل  اأنه يهدف 
حترير  عــــلــــى  ــــة  خــــا�ــــسّ ـــّجـــع  يـــ�ـــس
وينه�س  االإدارة  يف  املـــبـــادرة  روح 
باالقت�ساد الوطني ويعّزز الثقة يف 
موؤ�س�سات الدولة، كل ذلك حتقيقا 

للم�ساحلة الوطنية.
العامة  اجلـــلـــ�ـــســـة  اأن  يــــذكــــر     
املخ�س�سة للم�سادقة على م�سروع 
�سهدت  االإداريـــة،  امل�ساحلة  قانون 
متوترة  اأجــــــواء  املـــا�ـــســـي،  الــ�ــســهــر 
املعار�سة  نــــواب  بــني  ومــ�ــســاحــنــات 
اأ�سغالها يف  وبقية النواب ومت رفع 

اأكر من منا�سبة. 
اأمام مقر  كما رافقتها احتجاجات 
الربملان من قبل ممثلي املنظمات 
لهذا  الــــرافــــ�ــــســــة  واجلــــمــــعــــيــــات 
القانون.    وقد اأثار م�سروع قانون 
تغري  االإداري  املجال  يف  امل�ساحلة 
قانون  م�سروع  كــان  اأن  بعد  ا�سمه 
واملالية  االقــتــ�ــســاديــة  املــ�ــســاحلــة 
التون�سية  الرئا�سة  اأحالته  والــذي 
 ،2015 يوليو  منذ  الربملان،  اإىل 
راف�س  تون�س بني  وا�سعا يف  جدال 
وم�ساند له، مما حال دون متريره 
للم�سادقة  الــعــامــة  اجلــلــ�ــســة  اإىل 

عليه يف عديد املرات.

�سبتمرب   19 يف  قدمت  بالربملان، 
املــا�ــســي، عــلــى اإثـــر املــ�ــســادقــة على 
قانون امل�ساحلة يف املجال االإداري، 
عري�سة طعن لدى الهيئة الوقتية 
يف مــ�ــســروع هــذا الــقــانــون، بعد اأن 
38 نائبا بالربملان ينتمون  وقعها 
اإىل كتلة اجلبهة ال�سعبية والكتلة 
الدميقراطية ونواب غري منتمني 

اإىل كتل.
10 طعون  العري�سة     وت�سمنت 
مـــن بــيــنــهــا الــطــعــن يف اإجـــــــراءات 
باجلل�سة  الــقــانــون  على  امل�سادقة 
الـــعـــامـــة، والـــطـــعـــن يف اإجــــــــراءات 
اإحـــالـــة املــ�ــســروع مــن طـــرف جلنة 
الت�سريع العام على اجلل�سة العامة 
بالربملان، ف�سال عن طعون تتعلق 
بــعــدم د�ــســتــوريــة مــ�ــســمــون قانون 

امل�ساحلة يف املجال االإداري.
اأي  يف  احلـــ�ـــســـم  اأن  اىل  يـــ�ـــســـار     

االإدارية،  امل�ساحلة  قانون  م�سروع 
الهيئة  قــرار  ت�سريب  اأن  مالحظا 
قــبــل �ــســاعــات مـــن �ـــســـدوره يوؤكد 

وجود اخرتاقات �سلبها.
   و�سّدد على اأن املعار�سة �ستوا�سل 
التي  الــقــوانــني  كــل  �ــســد  ن�سالها 
احرتامها  مع  اخللف  اإىل  تعيدنا 
واملوؤ�س�سات  الــقــ�ــســاء  لــــقــــرارات 

الق�سائية.
  وك�سف املغزاوي اأنه من املنتظر اأن 
وّقعت  التي  املعار�سة  كتل  جتتمع 
كل  لدار�سة  الطعن  عري�سة  على 
االإمــكــانــيــات الــقــانــونــيــة الــتــي قد 

ت�سلكها.

دعوة غري م�سوؤولة
  يف املـــقـــابـــل، و�ــســف الــنــائــب عن 
الــنــيــابــيــة احلـــــرة حلركة  الــكــتــلــة 
النا�سفي،  ح�سونة  تون�س  م�سروع 

املدين  املجتمع  منظمات  وبع�س 
يف قــادم االأيـــام التي قد تدعو اإىل 
الــ�ــســوارع يف املرحلة  االحــتــجــاج يف 

املقبلة.

دعوات ال�ستقالة الهيئة
   ويف ردود الفعل على هذا التطور 
النيابية  الــكــتــلــة  الــنــائــب عــن  دعـــا 
ال�سوا�سي  غــــازي  الــدميــقــراطــيــة 
الهيئة  حــل  اإىل  االأربــــعــــاء،  اأمــ�ــس 
م�ساريع  د�ستورية  ملراقبة  الوقتية 
على  اأع�سائها  وا�ستقالة  القوانني 
د�ستورية  يف  احل�سم  عــدم  خلفية 
قـــانـــون املــ�ــســاحلــة االإداريـــــــــة من 

عدمه.
اأع�ساء  اأن  الــ�ــســوا�ــســي  وقـــــال     
الهيئة ا�ستعملوا احليلة القانونية 
لــلــتــهــرب مـــن مــ�ــســوؤولــيــاتــهــم بعد 

ممار�سة �سغوطات عليهم.

قبل  من  قانونية  م�ساألة  اأو  طعن 
يتطلب  الــقــوانــني  د�ستورية  هيئة 
ويف  اأع�سائها.  من  اأغلبية مطلقة 
يف  احل�سم  عــن  الهيئة  عجز  حــال 
قرار  ا�سدار  اأو  القانون  د�ستورية 
بات تتم احالة القانون على رئي�س 
اجلمهورية الباجي قائد ال�سب�سي 
خلــتــمــه اأو رفــ�ــس خــتــمــه وفـــق ما 

يقت�سي القانون.
بالتعادل  الت�سويت  انتهى  واإذا     
الوقتية  الهيئة  اأع�ساء  اأ�سوات  يف 
لــد�ــســتــوريــة الــقــوانــني فـــان رئي�س 
اجلمهورية هو الذي يح�سم امل�ساألة 
وبذلك مير القانون ب�سفة ر�سمية 
ال�سيا�سية  الــنــاحــيــة  مــن  اأنــــه  مبــا 
�ــســاحــب املـــبـــادرة وال ميــكــن لــه اأن 

يرف�س ختم القانون.
القانون  هــذا  يعرف  اأن  ويتوقع     
املعار�سة  داخـــل  قــويــة  فــعــل  ردات 

   واأكد النائب عن اجلبهة ال�سعبية 
م�ساندته  الــهــمــامــي  اجلـــيـــالين 
الهيئة  الأع�ساء  املوجهة  للدعوات 
اأن  اإىل  مــ�ــســريا  اال�ــســتــقــالــة،  اإىل 
الهيئة  يف  ح�سل  الـــذي  التعطيل 
رئي�س  اإىل  االلــتــجــاء  بــغــايــة  كـــان 
“اأ�سبح  بـــاعـــتـــبـــاره  اجلـــمـــهـــوريـــة 
القانون”،  يف  وحـــكـــمـــا  خــ�ــســمــا 
فيه  �ــســيــحــ�ــســم  اأنــــــه  اإىل  مـــ�ـــســـريا 

وين�سره بالرائد الر�سمي.
تقا�سمت   “ الــهــيــئــة  اأن  واأكــــــد     
�سغوط  نتيجة  داخلها  الت�سويت 
وخمطط  �ـــســـيـــنـــاريـــو  اإطــــــــار  ويف 

لتمرير القانون«.
   يف ذات ال�سياق، قال االأمني العام 
اإن  املغزاوي،  ال�سعب زهري  حلركة 
د�ستورية  ملراقبة  الوقتية  الهيئة 
ل�سغوطات  خــ�ــســعــت  الـــقـــوانـــني 
حول  النهائي  قرارها  اإ�سدار  قبل 

   واأ�ــــســــاف غـــــازي الــ�ــســوا�ــســي اأن 
بـــاأداء  يــقــومــوا  الهيئة مل  اأعــ�ــســاء 
اأن  موؤكدا  بعهدتهم  املنوطة  املهام 
اال�ستقالة  اإىل  تدعوهم  املعار�سة 
الــهــيــئــة مبحكمة  وتــعــويــ�ــس هـــذه 

د�ستورية.
اإن عدم احل�سم     وقــال ال�سوا�سي 
امل�ساحلة يعترب  يف م�سروع قانون 
جرمية واإنكارا للعدالة، معتربا اأن 
د�ستورية  ملراقبة  الوقتية  الهيئة 
انــتــهــى وقتها  الــقــوانــني  مــ�ــســاريــع 
وحـــان وقـــت الــرحــيــل وعــلــى كامل 

اأع�سائها تقدمي ا�ستقالتهم.
اأتت  ال�سغوط  اأن  ويــبــدو  م�سيفا 

اأُكلها.. ح�سب ت�سريحه.
   وطالب ال�سوا�سي جمل�س النواب 
املحكمة  تـــركـــيـــز  يف  بــالــتــعــجــيــل 
الــد�ــســتــوريــة لــلــدفــع جمـــددا بعدم 

د�ستورية هذا القانون.

هل �سيطعن ال�سب�سي يف مبادرة قدمها؟ غازي ال�سوا�سي:  املعار�سة تدعو اىل ا�ستقالة الهيئة

من الناحية ال�ضيا�ضية ال�ضب�ضي �ضاحب املبادرة ول ميكن له اأن يرف�ض ختم القانون
هل �ستعود املعار�سة اىل ال�سارع بعد اخل�سارة قانونيا؟ جل�سة �ساخبة واكبت امل�سادقة على القانون يف الربملان

ب�سبب تعادل االأ�سوات… هيئة د�ستورية القوانني حتيل قانون امل�ساحلة اىل الرئي�ش التون�سي للح�سم

�ساحب املبادرة بات اخل�سم واحلكم:

تون�ض: طريق قانون امل�ضاحلة الإدارية �ضالكة...!
املعار�سة تدعو اأع�ساء هيئة مراقبة د�ستورية القوانني اإىل اال�ستقالة

بروك�ضل تدعو لتعزيز التعاون مع تون�ض �ضد الرهاب  
•• تون�س-اأ ف ب:

دعـــا من�سق االحتــــاد االأوروبــــــي ملــكــافــحــة االإرهـــــاب جــيــل دو 
كري�سوف خالل زيارة اىل تون�س اىل تعزيز تبادل املعلومات 

مع ال�سلطات التون�سية يف ق�سايا االإرهاب.
العا�سمة  تون�س  يف  �سحايف  مــوؤمتــر  يف  كري�سوف  دو  وقــال 
املتو�سط  البحر  �سفتي  بــني  املتبادلة  املعلومات  تــدفــق  ان 
ملكافحة  عمليات  تنفيذ  �سّهل  املعلومات  وتبادل  جيدا  ي�سري 

االإرهاب.
اال ان املن�سق االوروبــي �سدد على �سرورة تعزيز امن تبادل 

املعلومات املت�سلة باالإرهاب.
وقال ن�سعى اىل ايجاد و�سيلة مل�ساعدة تون�س يف جمال حماية 

التون�سية  ال�سلطات  بني  املعلومات  تبادل  لتعزيز  البيانات  
االوروبي  االحتـــاد  يف  والق�سائي  االمــنــي  التن�سيق  وهيئتي 

يوروبول ويوروجا�ست.
واأو�سح دو كري�سوف ان هذا االمر من �ساأنه تعزيز التعاون 
يف املحاكمات اجلارية املرتبطة باعتداءي 2015 على احد 
�سواطئ �سو�سة )140 كلم جنوب تون�س العا�سمة( ومتحف 

باردو يف �ساحية العا�سمة.
�سيما فرن�سية وبريطانية من  وا�ستكت عائالت �سحايا وال 

عدم تبلغها االجراءات الق�سائية.
ولــــدى �ــســوؤالــه عــن كــيــف متــكــن احــمــد حــنــا�ــســي، التون�سي 
الذي قتل �سابتني طعنا يف مر�سيليا قبل ان تقتله ال�سرطة 
التون�سية  ال�سلطات  تتهمهم  الــذيــن  وا�ــســقــاوؤه  الفرن�سية، 

بالتطرف، من دخول االرا�سي االوروبية، اكد دو كري�سوف 
التطرف  اىل  التطرف  من  التحول  نقطة  حتديد  �سعوبة 

العنيف.
وقال اإن احد االمور اال�سا�سية هو ان تكون اكر فاكر دقيقا 
يف ر�سد نقطة التحول التي يرتكب من بعدها املتطرف عددا 
من االأعمال جتعله يخ�سع للقانون اجلزائي كدخول مواقع 

تدعو اىل اجلهاد، او �سراء مكونات حت�سري قنبلة.
ونفذ تون�سي اآخر هو اني�س عامري هجوما بوا�سطة �ساحنة 
يف �سوق ميالدية يف برلني يف 19 دي�سمرب، ا�سفر عن مقتل 

12 �سخ�سا.
اأيام عنا�سر من ال�سرطة يف �سي�ستو  وقتله بعد ذلك باأربعة 

�سان جيوفاين، قرب ميالنو يف �سمال اإيطاليا.

ا�ضتقالة وزيرة الإدارة الداخلية يف الربتغال
•• ل�سبونة-رويرتز:

ا�ستقالت كون�ستان�سا اأوربانو دي �سوزا وزيرة االإدارة الداخلية 
ام�س االأربعاء بعدما ت�سببت حرائق يف مقتل اأكر من 100 
�سخ�س على مدى ال�سهور املا�سية. وا�ستعرت مئات احلرائق 
االأحــد، بعد �سيف كان  الربتغال منذ يوم  �سمال وو�سط  يف 
اأ�سفر عن  عاما، مما   90 يقرب من  ما  االأكــر جفافا منذ 
مقتل 41 �سخ�سا على االأقل.  وفاقت احلرائق قدرة رجال 
االإطفاء واالإنقاذ على القيام بواجباتهم. ويف يونيو حزيران 
اأ�سفر حريق يف اإحــدى الغابات عن مقتل 64 �سخ�سا.  ويف 
خطاب ا�ستقالتها بعد احلرائق التي اندلعت على مدى االأيام 
املا�سية قالت الوزيرة اأرى اأنني ال اأمتلك ال�سروط ال�سيا�سية 

وال�سخ�سية التي توؤهلني لال�ستمرار يف من�سبي.
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اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/خلفان حممد الزعابي لل�سيانة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1011593 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*2.50 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ خلفان حممد الزعابي لل�سيانة العامة
KHALFAN MOHAMMED ALZAABI GENERAL MAINTENANCE

اىل/ خلفان حممد الزعابي للنقليات وال�سيانة العامة 
KHALFAN MOHAMMED ALZAABI TRANSPORT AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة تاجري االليات واملعدات الثقيلة )7730004(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
ALFALAQ     : بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

بتاريخ :   15/ 05 / 2017 م املودعة حتت رقم : 273256 
با�ســم: �سركة  : ركن عبدالقيوم �س.ذ.م.م

وعنوانه : دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة ، �س. ب:    65198دبي
هاتف : 04 2352651                  فاك�س : 04 2257875

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات واالأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة.
الواقعة بالفئة  : 14   

و�سف العالمة:  
عبارة عن كلمة الفلق مكتوبة باحلروف العربية باللون االأ�سود و يعلوها ر�سمة دائرية ب�سكل معني و على 
جهة الي�سار كلمة  ALFALAQ مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون االأ�سود و بخط عري�س و 

يعلوها ر�سمة دائرية ب�سكل معني.  
اال�ســرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:نزيه التجارية ذ.م.م

SOUQTAJMEEL: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :264964     بتاريخ : 2016/12/18

با�ســــــم :نزيه التجارية ذ.م.م
وعنوانه:لبنان ، بريوت ، املزرعه ، �سارع عفيف الطبي ، بناية الندمارك 

�سورة العالمة

ت�ستعمل  اخرى  ومــواد  االقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات  بالفئة:3  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
 ، عطرية  وزيـــوت  عــطــور   ، ال�سابون  وك�سط  وجــلــي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املــالبــ�ــس  وكــي  غ�سل  يف 

م�ستح�سرات التجميل ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر ومنظفات اأ�سنان.
العربية ولكن هي  باللغة  لها معنى  لي�س  الالتينية  باللغة  العالمة:العالمة هي عبارة عن حروف  و�سف 

عبارة عن معنى مفهوم باللغة العربية يعني �سوق جتميل.
اال�سرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:نزيه التجارية ذ.م.م

SHEA MIRACLES: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :264961     بتاريخ : 2016/12/18

با�ســــــم :نزيه التجارية ذ.م.م
وعنوانه:لبنان ، بريوت ، املزرعه ، �سارع عفيف الطبي ، بناية الندمارك 

�سورة العالمة

ت�ستعمل  اخرى  ومــواد  االقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات  بالفئة:3  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
 ، عطرية  وزيـــوت  عــطــور   ، ال�سابون  وك�سط  وجــلــي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املــالبــ�ــس  وكــي  غ�سل  يف 

م�ستح�سرات التجميل ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر ومنظفات اأ�سنان.
و�سف العالمة:العالمة هي عبارة عن حروف باللغه الالتينية باللون اال�سود واخللفية بي�ساء.

shea ، miracles كل على حدة يف  الكلمات  والتنازل عن  اال�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها 
الو�سع العادي.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / امل مو�سى 
اليمن   ، احـــمـــد  عـــبـــداهلل 
�سفره  جـــواز   - اجلن�سية 
 )4161819( رقـــــــم 
ــــيــــه  مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  االتـــ�ـــســـال 

 056/9690002

فقدان جواز �سفرت
مو�سى  / يف  املــدعــو  فــقــد 
اليمن   ، احـــمـــد  عـــبـــداهلل 
�سفره  جـــواز   - اجلن�سية 
 )4161821( رقـــــــم 
ــــيــــه  مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  االتـــ�ـــســـال 

 056/9690002

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/08122/2017/ �سكني  
اىل املدعى عليه : نيل بريكويل 

مبا اأن املدعي : �سا�سان كمال ح�سيني - وبيرت هومز - �س ذ م م 
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08122/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

وما   2017/9/28 من  للفرتة  ايجارية  القيمة  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  الــزام   - مالية  مطالبة 
ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع 130000 درهم �سنويا 

ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجــرة للماأجور للفرتة من 2017/5/29 وحتى  اخــالء عقار - 
2017/9/27 فرت�سد بذمته مبلغ 53500 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االخالء 

يف 2017/8/8 بالل�سق 
مطالبة مالية - ان املدعي لعيه حرر له 4 �سيكات مببلغ اجمايل )53500 درهم( كقيمة ايجارية 

وتبني عدم وجود ر�سيد لهم وميتنع عن �سداد مقابلهم 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه وكافة الفواتري 
اعادة  ليمكن  جيدة  بحالة  وت�سليمه  االإلــتــزامــات  تلك  من  املــاأجــور  تطهري  من  والبــد  املرت�سدة 

االإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة  اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االحد  املوافق 2017/10/22 
ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�سابعة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/07528/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه :  زكاء اهلل احمد �سودري 

مبا اأن املدعي : حممد علي عبداهلل العي�سى ، وموؤ�س�سة العي�سى العقارية   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/07528/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - وما تالها من قيمة ايجارية م�ستحقة واي�سا ما ي�ستجد حتى االخالء التام ، مع 
ال�سداد  ذلك  يفيد  ما  املدعية  وت�سليم  التام  االخــالء  والكهرباء حتى  املــاء  فاتورة  ب�سداده  الزامهما 

وبراءة الذمة. 
مــن 2016/6/10 وحتى  للفرتة  للماأجور  االأجـــرة  �ــســداد  عــن  عليه ميتنع  املــدعــى  ان   - اخــالء عقار 
2016/12/10 فرت�سد بذمته مبلغ 16.000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االإخالء 

يف 2017/8/6    
من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  درهــم    16.000 مبلغ  عليه  املدعى  بذمة  تر�سد  انــه   - مالية  مطالبة 
 2016/6/10 وحتى 2016/12/10 وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االإخالء يف 2017/8/6 .

درهم   910 وقـــدره  مبلغ  للمدعية  يــوؤديــان  بــان  بالت�سامن  عليهما  املــدعــي  الـــزام   - مالية  مطالبة 
االعالن  ور�سم  االجــرة  ب�سداد  العديل  االنـــذار  ت�سجيل  ر�سم  عن  عبارة  درهــم(  وع�سرة  )ت�سعمائة 

باالنذار ور�سم التحري ور�سم الت�سريح بالن�سر ور�سم الن�سر يف اجلريدة. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة  اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/10/24 
ال�ساعة 2.30 م  امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�سابعة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ  ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/08316/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ا�س ام ناظم ال�سعيد ا�س ام كمران ح�سن 
مبا اأن املدعي : حممد علي عبداهلل العي�سى ، وموؤ�س�سة العي�سى العقارية   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08316/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
- مطالبة مالية - وما تالها من قيمة ايجارية م�ستحقة واأي�سا ما ي�ستجد حتى االخالء التام 

- اخالء عقار  - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجرة للماأجور للفرتة من 2016/10/10 وحتى 
2017/4/9 فرت�سد بذمته مبلغ 24.000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االخالء 

يف 2017/8/30 
- مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ 24.000 كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/10/10 

وحتى 2017/4/9 وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االخالء يف 2017/8/30 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 1.010 درهم )الف وع�سرة درهم( 
عبارة عن ر�سم ت�سجيل االنذار العديل ب�سداد االجرة ور�سم االعالن باالنذار ور�سم التحري ور�سم 

الت�سريح بالن�سر ور�سم الن�سر يف اجلريدة. 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري 

املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االأحد  املوافق 2017/10/22 ال�ساعة 
واملنعقدة مبقر مركز ف�س  االإبتدائية  بالدائرة  ال�سابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  م    2.30
املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. 

فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1546  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- داوود حممد �سلمان بور 2- �سركة ذهب االمارات للتجارة العامه 
�س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك دبي التجاري �س.م.ع وميثله:عبا�س 
املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  املالكي قد  م�ستت فندي 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهــم(   544.420.00( وقــدره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل 
4و5  عليهما  املدعي  الــزام   ، التام  ال�سداد  وحتى  مــــن:2017/6/6   %9 والفائدة  املحاماة 
مببلغ )444817( درهم وذلك �سمن املبلغ املطالب به والفائدة 9% من تاريخ:2017/6/6 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/11/6  ال�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقــل  ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1834  جتاري كلي
توما�س   -3 دهالومل الكهاين  راجي�س   -2 �ـــس.ذ.م.م  العامليه  راج جيت  1- جتــاره   / عليه  املدعي  اىل 
ما�سون لالزياء �س.ذ.م.م 4- �سومان برتاب �سنكر 5- رياح ال�سحراء للتجارة ذ.م.م 6- �ساجني الن�ساند 
اخلارجية  والتجارة  لال�ستثمار  العربي  املدعي/امل�سرف  ان  مبا  االقــامــة  حمل  جمهويل  هيمناين 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  املالكي  فندي  م�ستت  وميثله:عبا�س  )امل�سرف( 
املدعي عليهم 1و2 مببلغ وقدره )2.324.708.68 درهم( والفائدة 9% مــن:2016/6/6 وحتى ال�سداد 
التام والــزام املدعي عليهم 3و4 مببلغ وقــدره )466.534( درهم والفائدة 9% مـــن:2017/6/6 وحتى 
ال�سداد التام والزام املدعي عليهم 5و6 مببلغ وقدره )457.824( درهم وفائدة بواقع 9% من:2017/6/6 
املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لها  وحــددت   . املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة    2017/11/8
اأيام على  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2088  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / قمر امل�ستقبل للتجارة العامه �ــس.ذ.م.م 2- ح�سني اكرب كربالئي 
حممد ح�سني 3- مزكان حممود كلمبى بور جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك 
�سادرات ايران )الفرع الرئي�سي(  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم 1-2-3 بالتكافل والت�سامن فيما بينهم مببلغ وقدره )7.577.376.59( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية االتفاقية بواقع %17 
املوافق  االثنني  يــوم  جل�سة  لها  وحــددت  التام.  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من 
2017/11/13  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم 2017/7279    

املنذرة : �سركة احلبتور لل�سيارات - �ش ذ م م 
بوكالة عمرو احمد عبدالغني مرعي رقم 2017/1/9450 بتاريخ 12 يناير 2017 

�سد -  املنذر اليه : �ستار لينك للرباميل املعدنية - �ش ذ م م ، عنوانه : جمهول العنوان 
املو�سوع : 

الكاتب العدل    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/2695 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-  خالد ح�سن عبدالرحمن عبداهلل جمهول حمل 
موؤ�س�سة   - ال�سيارات  لتاجري  التنفيذ/�سولو  طالب  ان  مبا  االقــامــة 
اأقام  قد  حبيقه  جــورج  وميثله:روكز  جمال  ملالكها/يو�سف   - فردية 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )61822( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  حــالــة  يف  بحقك  التنفيذية  االجـــــراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فــان 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/3008 تنفيذ جتاري  
ال�سيد  �سعد   -2 �ـــس.ذ.م.م  البناء  ملــقــاوالت  املحيط  �ــســده/1-   املنفذ  اىل 
حامد موافى جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جالل حممد 
ا�سماعيل عبدالوهاب وميثله:روؤيا عبداهلل حممد العو�سي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن  بدفع املبلغ املنفذ 
او خزينة املحكمة  .وعليه  التنفيذ  به وقــدره )12801( درهم اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/2995 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-  ديزاين ان�سربي�سن للت�سميم الداخلي �س.ذ.م.م 
2- �سونيا مانيكتاال �ساجناي 3- كيفال �سينغ باردي�سي جمهول حمل 
�ـــس.م.ع  الــوطــنــي  الــقــيــويــن  ام  التنفيذ/بنك  ان طــالــب  االقــامــة مبــا 
وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )221183.15( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعــاله  املذكورة 
املحكمة  فــان  .وعــلــيــه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طــالــب  اىل  درهـــم 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االجــراءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/1067  تنفيذ مدين  
املــحــدودة  جمهول حمل االقامة  اك�سيك  ايــه  ام  ات�س  املنفذ �ــســده/1-   اىل 
مبــا ان طــالــب الــتــنــفــيــذ/�ــســركــة �ــســي ا�ـــس اتــ�ــس كــيــه دبـــي لــلــمــقــاوالت ذ.م.م  
قيمة  ل�سداد  اعالنكم  بــتــاريــخ:2017/10/11  االبتدائية  دبــي  قــررت حمكمة 
التبليغ  تــاريــخ  مــن  �سهر  خــالل  درهـــم   )30635392.56( وقــدرهــا  املطالبة 
وفقا  املــزايــدة  بطريق  الرهن  حمل  العقار  بيع  واال  اعــاله  التنفيذ  ملف  يف 
لن�س املادة 295 من قانون االجراءات املدنية )نوع العقار:وحدات عقارية - 
 املنطقة:احلبيه الرابعة - رقم االر�س:22 - ا�سم املبنى:برمودا فيوز - ارقام 

الوحدات  1207/106/1016/1410/1407/208(
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1410 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ــســده/1-  لينا بــورال �سانتور جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�سيد حممد رفاقت �ساه �سردار ح�سني �ساه قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)9716( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االلــتــزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجــــراءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
مريكل تبداأ ت�ضكيل حكومة اإئتالفية مب�ضاورات �ضعبة

•• برلني-اأ ف ب:

لت�سكيل  �سعبة  مــ�ــســاورات  مريكل  انغيال  االأملــانــيــة  امل�ست�سارة  تــبــداأ 
ال�سيا�سية  اأحــزاب متعددة ومن كافة االطياف  ائتالف حكومي من 
ويبداأ  االنــتــخــابــات.  يف  �سعيفة  نتائج  املحافظ  حزبها  حتقيق  بعد 
مع�سكر املحافظني الذي ف�سل يف حتقيق غالبية مريحة يف انتخابات 
الليربايل  احلر  الدميوقراطي  احلــزب  مع  م�ساورات  �سبتمرب،   24
اأن�سار  اخل�سر  مع  م�ساورات  تتبعها  ال�سركات،  م�سالح  عن  املدافع 
يحتم  ان  ميكن  انهيار  وملنع  الظهر.  بعد  التوجه  الي�ساري  البيئة، 
اال�سابيع  االطــــراف يف  كــافــة  انــتــخــابــات جــديــدة يتعني على  اجـــراء 
املقبلة التو�سل اىل ت�سويات �سعبة حول م�سائل �سائكة من الهجرة 
�سارت  واذا  باملناخ.  املتعلقة  وال�سيا�سة  االوروبــي  ا�سالح االحتــاد  اىل 

االطــراف اجلمعة  تلتقي جميع  نحو جيد،  على  االربــعــاء  م�ساورات 
بحلول  رمبا  حكومة،  ت�سكيل  اىل  تف�سي  ان  ميكن  مفاو�سات  لبدء 
وتاأتي  اقت�سادات االحتـــاد االوروبــــي.  اأكــرب  يناير، يف  الــثــاين  كــانــون 
طاملا  التي  امل�ست�سارة  ان  املنتقدون  يقول  فيما  احل�سا�سة  املفاو�سات 
حكمت با�سلوب رئا�سي، يف اآخر والية �سيا�سية لها وان قوتها ال�سيا�سية 
نتائج  اأ�ــســواأ  املخ�سرمة  الزعيمة  على  املــنــتــقــدون  ويــاأخــذ  �سعفت. 
ا�سافة  الدميوقراطيني،  امل�سيحيني  حلــزب   1949 منذ  حققتها 
اىل هزميتها يف انتخابات حملية يوم االحد املا�سي. ودانت �سحيفة 
بيلد املوؤيدة عادة ملريكل، ا�سرار امل�ست�سارة على عدم حتمل م�سوؤولية 
امل�ست�سارة  ان  وقالت  ال�سفلى،  �سك�سونيا  مقاطعة  يف  حزبها  هزمية 
وحزب امل�سيحيني الدميوقراطيني يرف�سان روؤية خطاأهما. وكتبت 
ال  مريكل  اأن  بدا  �سنتني،  قبل  حتى  ت�سايتونغ  �سودويت�سه  �سحيفة 

اإذا  وبــداأت قوتها كذلك تنح�سر.  االآن  الهالة  زالــت تلك  تقهر. لقد 
كان لدى احلزب امل�سيحي الدميوقراطي اي �سخ�س جاهز للتحدي، 
�سيتعني على مريكل ان ت�سعر بالقلق. واذا كان حزب مريكل يواجه 
م�سكالت فاإن حلفاءها البافاريني يف االحتاد امل�سيحي االجتماعي يف 
فو�سى وا�سحة ويخ�سون هزمية اخرى يف انتخابات برملان املقاطعة 
الأكر  ال�سماح  لقرار مريكل  امل�ستمرة  معار�سته  وبعد  املقبل.  العام 
من مليون طالب جلوء بالدخول، اأظهر االحتاد امل�سيحي االجتماعي 
البديل  الناخبني من حزب  اأ�سوات  لك�سب  اليمني  اىل  حتوال كبري 
االجتماعي  امل�سيحي  االحتــاد  زعيم  وقــال  للهجرة.  املــعــادي  الأملانيا 
الك�سندر دوبرينت ان انتخابات االحد يف النم�سا وفوز املر�سح اليميني 
وحليفه  الدميوقراطي  امل�سيحي  على  ان  تظهر  كورتز  �سيبا�ستيان 
امل�ساورات.  هــذه  يف  حمافظة  كقوة  التمو�سع  االجتماعي  امل�سيحي 

احلزب  اخلــ�ــســر،  مــع  الثقة  انــعــدام  الت�سريحات  هــذه  مثل  وتــعــزز 
الذي ظهر يف انتخابات �ستينيات و�سبعينيات القرن املا�سي كحركة 
احتجاج على حرب فيتنام واال�سلحة النووية واملوؤيد ملجتمع متعدد 
الثقافات يرحب بالالجئني. وا�سار زعيم اخل�سر يورغن ترينت اىل 
امليول ال�سعبوية املتزايدة اليمينية يف تكتل امل�سيحي الدميوقراطي 
اإزاء م�ساألة  وامل�سيحي االجتماعي، وحذر من ان مطالبهم املت�سددة 
الــالجــئــني �ستمثل عــراقــيــل هــائــلــة. مــن جهته حــذر دوبــريــنــت قبل 
ب�سعة ايام من ان حزبه لن يتهاون مع اأي كالم تافه من اخل�سر. 
وامل�ساورات مع ال�سريك االخر احلزب الدميوقراطي احلر هي اأكر 
�سهولة، فقد �سارك احلزب يف حكومات مع املحافظني لفرتات طويلة 
حتى خروجه املذل من البوند�ستاغ الربملان يف االنتخابات االخرية 

عام 2013.

•• وا�سنطن-وكاالت: 

روبـــــي غرامر  الــبــاحــثــان  تـــنـــاول 
تقرير مبجلة  ماكلريي يف  وبــول 
فــــوريــــن بــولــيــ�ــســي االأمـــريـــكـــيـــة، 
ــتــبــاك الــعــراقــي- تـــداعـــيـــات اال�ــس
اأمام  الباب  فتح  واحتمال  الكردي 
مزيد من تو�سع النفوذ االإيراين، 
املتحدة  الــواليــات  اأن  اإىل  الفتني 
نــزع فتيل  اأجــل  حت�سد قواها من 
يقاتالن  حليفني  بــني  االحــتــقــان 
داعـــ�ـــس وانــقــلــب واحـــدهـــمـــا على 
اإىل فو�سى  �ــســيــوؤدي  االآخــــر، ممــا 
يف ال�سيا�سة العراقية وفتح الباب 
اأمام مزيد من النفوذ االإيراين يف 

هذا البلد. 
ولـــيـــل االأحـــــــــد، ا�ــســتــبــكــت قــــوات 
مع قوات  اأمريكياً  عراقية مدربة 
اأمريكياً  ومــدربــة  م�سلحة  كردية 
بــ�ــســبــب نــــزاع عــلــى مدينة  اأيــ�ــســاً 

كركوك. 
اأعــلــنــت القوات  وبــحــلــول االإثــنــني 
املدينة  على  �سيطرتها  العراقية 
النفط  وحــقــول  ع�سكري  ومــطــار 
الرئي�سة فيها بينما فر اآالف من 

ال�سكان �سمااًل. 

»البنتاغون«
الدفاع  وزارة  مـــ�ـــســـوؤولـــو  �ـــســـارع 
تقليل حجم عنف  اإىل  االأمريكية 
االأحـــد، م�سريين  ليل  املــواجــهــات 
بني  تــفــاهــم  �ــســوء  �سببها  اأن  اإىل 

اجلانبني.
االأمريكية  للمجلة  �سابط  وقــال   
جرى  قـــتـــال  عــــن  الـــتـــقـــاريـــر  اإن 
عنا�سر  قـــبـــل  مــــن  تــ�ــســخــيــمــهــا 

الدويل وقوات �سوريا الدميوقراطية 
وغالبيتهم  املتبقني  املتطرفني  عــدد 

من االأجانب بنحو 300 مقاتل.
ا�سارة حول  اأي  االآن  يتوفر حتى  ومل 
كانوا  اذا  ومــا  املقاتلني  هــوؤالء  م�سري 
قد ا�ست�سلموا اأو قتلوا خالل ال�ساعات 
االأربع والع�سرين االأخرية من القتال. 
وبــحــ�ــســب املــر�ــســد الـــ�ـــســـوري حلقوق 
 150 130 اىل  فــاإن نحو  االنــ�ــســان، 
مقاتاًل اأجنبياً ا�ست�سلموا مبا�سرة قبل 
انــتــهــاء املــعــارك. وقـــال مــديــر املر�سد 
رامـــي عــبــد الــرحــمــن لــفــرانــ�ــس بر�س 
املخابرات  اأجــهــزة  الأن  اأحــد  يرهم  مل 
املقاتلني  اأن  نعلم  م�سيفاً  ت�سلمتهم، 
ت�سلمتهم  والبلجيكيني  الفرن�سيني 
بلديهما”.  خمابرات  اأجهزة  بالتاأكيد 
الرحمن،  عبد  وفــق  هـــوؤالء،  وت�سمن 
اأوروبيني  عــن  ف�ساًل  عــرب  مقاتلني 

واآخرين من دول و�سط اآ�سيا.
وحتـــدثـــت تــقــاريــر اأخـــــرى عـــن متكن 
قــافــلــة مـــن املــقــاتــلــني االأجــــانــــب من 
اخلــــروج مــن املــديــنــة بــاجتــاه مناطق 
�سيطرة التنظيم املتطرف يف حمافظة 
دير الزور االأمر الذي نفاه م�سوؤولون 

يف قوات �سوريا الدميوقراطية.
قــــوات �سوريا  بــا�ــســم  املــتــحــدث  وقــــال 
الـــدميـــوقـــراطـــيـــة طـــــالل �ـــســـلـــو اإنــــه 
االتفاق  ي�سملهم  مل  الذين  املقاتلني 

اما ا�ست�سلم البع�س منهم واإما قتل.

ودفنت احلكومة جثث 160 على 
االأقل من القتلى اإذ مل يت�سن لها 

حتديد هويتهم بعد التفجري.
اأمن مقنعون قريبا  ووقف رجال 
فــيــمــا اعتلى  ملــراقــبــة االحــتــجــاج 
حمتجون بع�س مركبات ال�سرطة 
ويرددون  بالع�سي  يلوحون  وهــم 

“ال نريد حركة ال�سباب«.
بو�سط  مــريــب  طــو�ــس  بــلــدة  ويف 
م�سرية  يف  �سكان  خــرج  ال�سومال 
لالحتجاج  �ساعات  عدة  ا�ستمرت 
مــقــديــ�ــســو وطالب  تــفــجــري  عــلــى 
بت�سعيد  خـــاللـــهـــا  ديـــــن  رجــــــال 

احلرب �سد املت�سددين.
الرحمن  عبد  الــقــادر  عبد  وقـــال 
اإن  لالإ�سعاف  اأمــني  خدمة  مدير 
كانت  املحتجني  امــراأة حبلى من 
�سمن الذين نقلهم االإ�سعاف من 

املوقع.
اآخـــريـــن من  اثــنــني  اأن  واأ�ــــســــاف 
“بر�سا�س  اأ�ــســيــبــا  املــتــظــاهــريــن 
لتفريق  الــــ�ــــســــرطــــة  اأطــــلــــقــــتــــه 
دخول  اأرادوا  الذين  املتظاهرين 

موقع االنفجار بالقوة«.

اجلــــــانــــــبــــــني،  يف  مـــــتـــــطـــــرفـــــني 
يف  اندلع  الــذي  القتال  وبا�ستثناء 
االأمور  فاإن  االأ�سبوع  نهاية  عطلة 
ن�سبياً.  فــيــهــا  الــتــنــ�ــســيــق  يـــجـــري 
اإدراج  الــبــنــتــاغــون الحــقــاً  وحــــاول 
القتال  �ــســيــاق  الـــقـــوات يف  حتـــرك 

�سد داع�س. 

»دفع ثمن باهظ«
على رغم تراجع القتال، ا�ستمرت 
احلــــــــرب الــــكــــالمــــيــــة. واتـــهـــمـــت 
بيان  يف  الــــعــــراقــــيــــة  احلــــكــــومــــة 
االأكــراد ب�سن حملة ت�سوية  بع�س 
على  للتغطية  من�سقة  اإعـــالمـــي 
مهمة  لعرقلة  ال�سريرة  اأعمالهم 
قوات االأمن العراقية التي اأُر�سلت 
يف  النفط  من�ساآت  على  لل�سيطرة 
كركوك. ويف املقابل، هدد م�سوؤول 
يف حكومة حيدر العبادي ب”دفع 
عملياتها  بــ�ــســبــب  باهظ”  ثــمــن 

الع�سكرية. 

داع�ش واإيران
اأن م�سوؤولني  اإىل  ولفت الباحثان 
االإدارة  يف  امل�ستوى  رفيعي  كــبــاراً 
داع�س  اأن  يــعــتــقــدون  االأمــريــكــيــة 
امل�ستفيدين  �ــســيــكــونــان  واإيـــــــران 
املواجهة.  ا�ستمرت  اإذا  االأكــربيــن 
االأمن  جمل�س  يف  مــ�ــســوؤول  وقـــال 
الــــقــــومــــي اإنـــــــه يـــتـــعـــني عـــلـــى كل 
االأطــــــراف �ــســبــط الــنــفــ�ــس وعدم 
اأو  ا�ستفزازية  اأعمال  باأية  القيام 
من  الــرابــحــني  اأكـــرب  ت�سعيدية. 
داع�س  �سيكون  التوتر  مــن  مزيد 
االإيراين-وهذه  الثوري  واحلر�س 
نتيجة نريد جميعنا تفاديها. وقد 

مــنــذ اإجــــــراء اال�ــســتــفــتــاء يف 25 
جوقة  رغــم  على  اأيــلــول  �سبتمرب 
مـــن االحـــتـــجـــاج مـــن قــبــل بغداد 
االأوروبيني.  واحللفاء  ووا�سنطن 
املــتــحــدة التي  الــــواليــــات  وتـــبـــدو 
اتـــخـــذت مـــوقـــفـــاً حـــيـــاديـــاً خالل 
اإىل عدم  مــيــالــة  االأزمــــــة،  تــفــاقــم 
الـــتـــدخـــل يف مــــا يــــــرى كـــثـــريون 
اأزمـــــة قــتــال عـــراقـــي داخلي.  اأنــــه 
ان  ترامب  دونــالــد  الرئي�س  وقــال 
الواليات املتحدة لن تنحاز اإىل اأٍي 
من طريف النزاع طرفاُ يف النزاع. 

ال�سالح االأمريكي
ــــرعــــني  ــــس ــــ� واتــــــــخــــــــذ بـــــعـــــ�ـــــس امل
بحق  اأق�سى  مــواقــف  االأمريكيني 

لتعميق  املواجهة  اإيـــران  ا�ستغلت 
انخراطها يف ال�سيا�سة العراقية. 

وان�سمت امليلي�سيات املدعومة من 
اأر�سلتها  التي  الــقــوات  اإىل  اإيـــران 
وحتدثت  كــــركــــوك.  اإىل  بــــغــــداد 
تقارير عن اأن قائد فيلق القد�س 
يف احلــــر�ــــس الــــثــــوري االإيـــــــراين 
و�سل  �سليماين،  قا�سم  اجلـــرنال 
اإىل كركوك الإجراء حمادثات مع 

م�سوؤولني اأكراد عراقيني. 

�سكوك عميقة
وتوقع الباحثان اأن تزيد املواجهات 
ال�سكوك  مـــن  الــنــاجــم  الــ�ــســجــال 
واإربــيــل مقر  بــغــداد  بــني  العميقة 
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين، 

اأخــذنــا يف  اإذا ما  بــغــداد، خ�سو�ساً 
االأمريكي  ال�سالح  كمية  االعتبار 
�سياق  يف  لـــبـــغـــداد  مــنــحــت  الـــتـــي 

احلملة على داع�س. 
جـــــون ماكني  الـــ�ـــســـنـــاتـــور  وقــــــال 
امل�سلحة  الــــقــــوات  جلــنــة  رئــيــ�ــس 
يخطئن  ال  الــ�ــســيــوخ:  جمل�س  يف 
نــتــائــج خطرية  �ــســتــرتتــب  اأحــــــد. 
ال�سالح  روؤيــة  ا�ستمررنا يف  ما  اإذا 

االأمريكي ُي�ساء ا�ستخدامه. 
معهد  يف  املــــحــــلــــل  عـــــن  ونــــقــــال 
وا�سنطن ل�سيا�سات ال�سرق االأدنى 
بني  املــواجــهــة  اأن  نايت�س،  مايكل 
املركزية  الـــعـــراقـــيـــة  احلـــكـــومـــة 
ف�ساًل  متثل  كرد�ستان،  ومنطقة 

ديبلوما�سياً لوا�سنطن.     

اأمن�ضتي تدعو لوقف حملة 
القمع �ضد الروهينغا 

•• رانغون-اأ ف ب:

الدويل  املجتمع  االربــعــاء  ام�س  اأمن�ستي  الــدولــيــة  العفو  منظمة  دعــت 
والعدمية  لها  واملــخــطــط  املمنهجة  القمع  حملة  لــوقــف  الــتــحــرك  اىل 
الراأفة التي ي�سنها اجلي�س البورمي �سد اأقلية الروهينغا امل�سلمة والتي 
ت�سببت بـاأ�سواأ ازمة الجئني يف املنطقة منذ عقود. وبح�سب االح�سائيات 
االخــرية لــالأمم املتحدة فقد فر من بورما اىل بنغالد�س املجاورة منذ 
25 اغ�سط�س 582 األف م�سلم من الروهينغا. وقالت املنظمة احلقوقية 
على  حظر  وفر�س  الع�سكري  التعاون  لوقف  حــان  الوقت  ان  تقرير  يف 
االأ�سلحة وفر�س عقوبات حمددة االهداف �سد امل�سوؤولني عن انتهاكات 
اإفــادات ناجني و�سور  حقوق االن�سان. وا�سافت انها ح�سلت ا�ستنادا اىل 
جرائم  ح�سول  توؤكد  جديدة  عنا�سر  على  ا�سطناعية  اقمار  التقطتها 
�سد االن�سانية ممنهجة تهدف اىل ترويع الروهينغا وطردهم. واو�سح 
التقرير ان هذه اجلرائم تتم على نطاق وا�سع وت�سمل التعذيب والقتل 

واالغت�ساب والطرد واال�سطهاد والتجويع.
وا�ساف اأن ع�سرات ال�سهود على اأ�سواأ اعمال العنف اتهموا ب�سورة متكررة 
وفرقة  ميامنار  جلي�س  الغربية  القيادة  وهي  بعينها،  ع�سكرية  وحــدات 

امل�ساة اخلفيفة الـ33 و�سرطة احلدود.
وقالت امل�سوؤولة يف امن�ستي تريانا ح�سن يف التقرير انه على �سوء نفيها 
على  قتل  جرائم  ارتكاب  باإمكانها  ان  البورمية  ال�سلطات  ظنت  املتكرر، 

نطاق وا�سع من دون ان تتعر�س الي عقاب.
االنتهاكات  باإخفاء  يكتفي  ان  البورمي  للجي�س  ميكن  ال  انــه  وا�سافت 
مرة  داخــلــي  حتقيق  فتح  عــن  �سكليا  باإعالنه  ال�سجادة  حتــت  الفا�سحة 
تلو االأخرى. يجب على قائد اجلي�س ان يتخذ فورا اجراءات ملنع قواته 
من ارتكاب فظائع. وترف�س حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون 
غري  مهاجرين  وتعتربهم  عرقية  كمجموعة  بالروهينغا  االعــــرتاف 
فتح  انــه  اعلن  البورمي  اجلي�س  وكــان  بنغالد�س.  مــن  قــدمــوا  �سرعيني 
حتقيقا داخليا يف عملياته يف والية راخني التي ت�سهد اعمال عنف حيث 
ب�سن حملة تطهري عرقي �سد  الع�سكرية  القوات  املتحدة  اتهمت االمم 

الروهينغا امل�سلمني.
وخالل االأ�سابيع ال�سبعة املا�سية، فر اأكر من ن�سف مليون من الروهينغا 
من الوالية وعربوا اىل بنغالد�س املجاورة، مع روايات �سادمة عن قيام 
جنود بورميني وع�سابات من البوذيني بقتل واغت�ساب مدنيني واحراق 

قراهم التي تعر�ست للهدم.

يــونــيــو بــدعــم مــن الــتــحــالــف الـــدويل 
اأ�سهر،  اأربعة  خالل  وا�سنطن.  بقيادة 
الدميوقراطية  �سوريا  قــوات  متكنت 
من  املــئــة  يف   90 على  ال�سيطرة  مــن 
مــ�ــســاحــة املـــديـــنـــة وانـــكـــفـــاأ نــحــو األـــف 
�ــســوري واأجــنــبــي اىل جيوب  جــهــادي 
�سغرية قبل اأن يطردوا منها مبوجب 
اأخري  هجوم  تبعه  اأواًل،  اجــالء  اتفاق 

انتهى الثالثاء.
قـــــادة  ــــكــــون  ي اأن  حمــــلــــلــــون  يــــرجــــح 
غادروا  قد  التنظيم  يف  االأول  ال�سف 
�سوريا  قـــــــوات  دخـــــــول  قـــبـــل  الــــرقــــة 
املئات  قتل  كما  اليها.  الدميوقراطية 
مــن املــقــاتــلــني خـــالل املــعــارك وجراء 
التي مل تكل  التحالف الدويل  غارات 

من ا�ستهداف املدينة.
وحــني اقــرتبــت املــعــركــة مــن نهايتها، 
املــــدين ووجهاء  الـــرقـــة  قــــاد جمــلــ�ــس 
املا�سي  من ع�سائر املحافظة االأ�سبوع 
املحليني  املـــقـــاتـــلـــني  مــــع  حمــــادثــــات 
مبوجبها  ا�ـــســـتـــ�ـــســـلـــم  املـــــديـــــنـــــة،  يف 
اأكـــــر مـــن مــئــتــي مــقــاتــل حمــلــي مع 
اأفـــــراد مــن عــائــالتــهــم لــقــوات �سوريا 

الدميوقراطية.
و�ــســدد كــل مــن جمل�س الــرقــة املدين 
وقوات �سوريا الدميوقراطية على اأنه 
مل ُي�سمح للمقاتلني االأجانب باخلروج 
انــتــهــاء العمليات  املــديــنــة. وقــبــل  مــن 
التحالف  قــدر  املــديــنــة،  يف  الع�سكرية 

••  بريوت-اأ ف ب:

بعد اأكر من اأربعة اأ�سهر من املعارك 
ال�سارية، خ�سر تنظيم داع�س االإرهابي 
مدينة الرقة معقله االأبرز يف �سوريا، 
مقاتليه  مــــن  املــــئــــات  مـــ�ـــســـري  لـــكـــن 
االأجانب الذين ُرجح اأن يقاتلوا حتى 

الرمق االأخري ال يزال جمهواًل.
و�ــســيــطــر الــتــنــظــيــم املـــتـــطـــرف على 
املــديــنــة الــواقــعــة يف �ــســمــال �ــســوريــا يف 
العام 2014، و�سرعان ما جعل منها 
منه  خطط  ومــركــزاً  للرتهيب  رمـــزاً 
لــهــجــمــات دمــويــة عـــدة حـــول العامل، 
العام  بــاريــ�ــس يف  اعــــتــــداءات  اأبـــرزهـــا 
يف  االأخــري  بر�سلونة  وهجوم   2015

اأغ�سط�س.
ــوؤولــون اأمـــريكـــيـــون عدد  ويـــقـــدر مــ�ــس
بالتنظيم  التحقوا  الــذيــن  االأجــانــب 
 40 املــا�ــســيــة بنحو  الــ�ــســنــوات  خـــالل 
األــــفــــاً، انــتــ�ــســروا يف مـــا يــ�ــســمــى اأر�ــــس 
حني  م�ساحتها  �ساوت  التي  اخلالفة 
كانت يف اأوج قوتها م�ساحة بريطانيا.

العا�سمة  الــــرقــــة  مـــديـــنـــة  وبــــاتــــت 
املفرت�سة للتنظيم يف �سوريا واتخذها 
مقراً  االأجــانــب  املقاتلني  مــن  العديد 
الرقة  يف  داع�س  تنظيم  وخا�س  لهم. 
مـــعـــارك �ـــســـاريـــة يف مـــواجـــهـــة قـــوات 
�ــســوريــا الــدميــوقــراطــيــة الــتــي متكنت 
مــن الـــدخـــول الــيــهــا يف الــ�ــســاد�ــس من 

كبريا بهذا احلجم يف املدينة.
اأم  وهــي  اهلل  عبد  حليمة  وقــالــت 
فقدت �ستة من اأقاربها يف الهجوم 
الذين  االإرهابيني  “نتظاهر �سد 
الطريق  دخـــلـــنـــا  ذويــــنــــا.  قـــتـــلـــوا 

بالقوة«.
الـــ�ـــســـبـــاب  حـــــركـــــة  تــــعــــلــــن  ومل 
الــ�ــســومــالــيــة، الــتــي بــــداأت متردا 
عن  م�سوؤوليتها   ،2007 عــام  يف 
اأ�سلوب  لــكــن  املــــــزدوج  الــتــفــجــري 
ب�سمات  يــحــمــل  الــهــجــوم  تــنــفــيــذ 
بتنظيم  تــرتــبــط  الـــتـــي  احلـــركـــة 

القاعدة.
قـــال �سابط  الــهــجــوم  مــوقــع  ويف 
الــ�ــســرطــة حمــمــد عــلــي اإنـــــه كان 
ال�سماح للمتظاهرين  املالئم  من 
بـــــدخـــــول املـــــوقـــــع لــلــتــعــبــري عن 

اأحزانهم.
لبع�س  “بالن�سبة  لرويرتز  وقال 
كان  اإذا  مـــا  يـــعـــرفـــوا  مل  الـــذيـــن 
اأمـــواتـــا تكون  اأم  اأحــيــاء  اأقــاربــهــم 
على  اأمــامــهــم  الــوحــيــدة  الفر�سة 
االأقل هي تفقد املوقع الذي �سهد 

مقتل اأحبائهم«.

 •• مقدي�سو-رويرتز:

ام�س  ال�سوماليني  اآالف  تظاهر 
االأربـــــعـــــاء �ــســد مــنــفــذي تفجري 
مزودج اأودى بحياة ما يزيد على 
300 �سخ�س مطلع هذا االأ�سبوع 
يف حتد لل�سرطة التي فتحت النار 

ملنعهم من دخول موقع الهجوم.
وتــ�ــســبــب الــتــفــجــري املــــــزدوج عند 
مـــفـــرتقـــي طـــــرق مـــزدحـــمـــني يف 
قــلــب مــقــديــ�ــســو يــــوم الــ�ــســبــت يف 
اآخرين   400 مــن  اأكـــر  اإ�ــســابــة 
وهو ما يعد اأدمى الهجمات التي 
ت�ستخدم فيها ال�ساحنات امللغومة 

يف البالد.
اإن  الــــــطــــــوارئ  وقـــــالـــــت خــــدمــــة 
ال�سرطة ال�سومالية فتحت النار 
يف بــادئ االأمــر ملنع املحتجني من 
اأ�سفر  ممــا  الهجوم  موقع  دخــول 

عن اإ�سابة اثنني على االأقل.
ا�سطرت  املطاف  نهاية  يف  لكنها 
لــلــ�ــســمــاح لــــالآالف بــاالحــتــ�ــســاد يف 
املوقع ب�سبب زيادة عددهم. وقال 
اإنهم مل ي�سهدوا احتجاجا  �سكان 

ا�ستغلت اإيران املواجهة لتعميق انخراطها يف �سيا�سة العراق

املواجهة العراقية- الكردية تفتح الباب لتو�ّضع النفوذ الإيراين

ما هو م�ضري الدواع�ض بعد طردهم من الرقة؟ 
�ضوماليون يتحدون ال�ضرطة لالحتجاج على تفجري مزدوج 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• فران�سوا كليمن�سو

الع�سكرية  القوة  و�سف  خبريين  من  ُطلب  اإذا     
اأن  االأوىل  االإجــابــة.  مــن  نــوعــان  هناك  ال�سينية، 
وميّر  بعيد،  مــن  يــعــود  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
مبرحلة حتّول، واأنه يحتاج اىل بع�س الوقت قبل 
اأن ي�سبح قوة قادرة على مناف�سة الواليات املتحدة. 
فهو ال ميلك �سوى حاملتي طائرات فقط ذات دفع 
كهربائي ديزل، مقابل ع�سرة للبحرية االمريكية 

تعمل بالطاقة النووية.
خمتلف.  ب�سكل  االأمــــور  يــرى  البنتاغون  لكن     
وقد �سرح اجلرنال دونفورد رئي�س اركان اجلي�س 
االأمريكي قبل �سهرين بعد زيارة لبكني ان ال�سني 
�ست�سبح اول تهديد ع�سكري لبالدنا عام 2025. 
يعترب  واال�ــســرتاتــيــجــيــة،  التخطيط  حــيــث  ومـــن 
بـــرازوك  االمــــريال  غـــدا. يف حــني ك�سف   2025
رئي�س البحرية الفرن�سية، امام جلنة الدفاع قبل 
ثالثة اأ�سهر “ان ال�سني قامت خالل اأربع �سنوات 
بــبــنــاء مــا يــعــادل الــبــحــريــة الــفــرنــ�ــســيــة مــن حيث 
ال�سفن والــغــوا�ــســات، ويف يــولــيــو، كــان هــنــاك من 
ما  املتو�سط  االأبي�س  البحر  يف  ال�سينية  البواخر 

يفوق ال�سفن الفرن�سية ».

ال�سني تخترب ال�سواريخ اأي�سا
االمكانات  لل�سني  ان  اىل  االإ�ـــســـارة  مــن  بــد  وال    
ثراء  ازددنـــا  فكلما  الطموح.  هــذا  لتحقيق  املالية 
الت�سّلح مبا يكفي للدفاع عن هذه  اإغــراء  يتمّلكنا 

املا�سي،  العقد  مــدى  وعــلــى  االقــتــ�ــســاديــة.  الــقــوة 
زادت امليزانية الع�سكرية ال�سينية بن�سبة 8 فا�سل 
5 باملائة �سنويا. عام 2010، اأنفقت ال�سني 123 
مليار دوالر على الدفاع، اأي اأربعة اأ�سعاف ميزانية 
فرن�سا الع�سكرية. وعام 2020، وح�سب اخلرباء، 
مليار،   230 حـــدود  اىل  االنــفــاق  حــجــم  �سي�سل 
الفرن�سي.  االنفاق  اأ�سعاف  ثمانية  يقارب  ما  اي 
الدوام  على  ال�سيني  االنــفــاق  �سيظل  وبالتاأكيد، 

ن�سف اإنفاق االمريكيني. 
غري ان هذه االأرقام تدفع للتفكري، خ�سو�سا اأنها 
لي�ست جمرد عملية تاأهيل فقط، اذ تريد ال�سني 
مكان.  كــل  يف  االقــتــ�ــســادي  تو�سعها  ت�ساحب  اأن 
اأن�ساأت  كــبــري،  ب�سكل  ت�ستثمر  حيث  افــريــقــيــا،  يف 
اأي�سا  تــريــد  كما  جيبوتي،  يف  اخلــا�ــســة  قاعدتها 
على  ال�سبق  لها  يــكــون  اأن  على  الــقــدرة  متلك  اأن 
�ساروخها  اختربت  وهكذا  التكنولوجي.  امل�ستوى 
اأ�سرع من ال�سوت، وامنا خارق  االأول، الذي لي�س 

لل�سوت، تفوق �سرعته الـ 5000 كم / �ساعة.
ال�سني  فيها  انفقت  التي  املجاالت  اأكــر  ويبقى    
اأي يف حرب الف�ساء  هو جمال “الغالف اجلوي”، 
مع القدرة على ت�سليح االأقمار ال�سناعية لتدمري 

اخرى.
وقوة  وع�سكرية،  نــوويــة  وقـــوة  اقت�سادية،  قــوة     
ف�سائية، وكل من ال ميلك هذه املجموعة كاملة، 
طموح  هو  وهــذا  اللعبة.  وخــارج  الت�سلل  يف  يكون 

�سي جني بينغ.
ترجمة خرية ال�سيباين

�ضني �ضي جني بينغ، ثاين اأكرب قوة ع�ضكرية يف العامل

•• رئي�س حترير الق�سم الدويل لو جورنال دو دميان�س
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/05/08م   املودعة حتت رقم:  272855 
  تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ســم:  �سانيل ا�س ايه ار ال 
 وعنوانه: بورج �سرتا�سه 26، �سي ات�س – 8750 جالرو�س، �سوي�سرا     

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الظهر؛ حقائب  ال�سفر؛ حقائب  املدبوغة؛ حقائب  املدبوغة وتقليد اجللود  امل�سنوعة من اجللود  املنتجات 
�سغرية  حقائب  تــ�ــســوق؛  حقائب  جــزاديــن؛  جــيــب؛  حمــافــظ  مفاتيح؛  حــافــظــات  الــيــد؛  حقائب  الــ�ــســاطــئ؛ 

مل�ستح�سرات التجميل غري جمهزة.
 الواقـعة بالفئة:  18 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من مناظر من جهات خمتلفة ل�سنطة يدوية على �سكل دلو مع حمالة على 
�سكل �سل�سلة طويلة كما هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/05/08م   املودعة حتت رقم:  272856 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ســم:  �سانيل ا�س ايه ار ال 
 وعنوانه: بورج �سرتا�سه 26، �سي ات�س – 8750 جالرو�س، �سوي�سرا     

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الظهر؛ حقائب  ال�سفر؛ حقائب  املدبوغة؛ حقائب  املدبوغة وتقليد اجللود  امل�سنوعة من اجللود  املنتجات 
�سغرية  حقائب  تــ�ــســوق؛  حقائب  جــزاديــن؛  جــيــب؛  حمــافــظ  مفاتيح؛  حــافــظــات  الــيــد؛  حقائب  الــ�ــســاطــئ؛ 

مل�ستح�سرات التجميل غري جمهزة.
 الواقـعة بالفئة:  18 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من مناظر من جهات خمتلفة حلقيبة ظهر مع حاملة على �سكل �سل�سلة 
طويلة كما هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/05/08م   املودعة حتت رقم:  272857 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ســم:  �سانيل ا�س ايه ار ال 
 وعنوانه: بورج �سرتا�سه 26، �سي ات�س – 8750 جالرو�س، �سوي�سرا     

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الظهر؛ حقائب  ال�سفر؛ حقائب  املدبوغة؛ حقائب  املدبوغة وتقليد اجللود  امل�سنوعة من اجللود  املنتجات 
�سغرية  حقائب  تــ�ــســوق؛  حقائب  جــزاديــن؛  جــيــب؛  حمــافــظ  مفاتيح؛  حــافــظــات  الــيــد؛  حقائب  الــ�ــســاطــئ؛ 

مل�ستح�سرات التجميل غري جمهزة.
 الواقـعة بالفئة:  18 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من من مناظر من جهات خمتلفة حلقيبة يد )هوبو( مع حمالة على �سكل 
�سل�سلة طويلة كما هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/05/23م   املودعة حتت رقم:  273752 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ســم:  كيب بروبرايرتي انك 
وعنوانه: الطابق االأول، اك�ست�سينج هاو�س، 54-62 اثول �سرتيت، 

دوجال�س، اآيل اوف مان، اأي اإم 1 1جيه دي، بريطانيا  العظمى
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات  وامل�سروبات؛  باالأطعمة  التموين  خدمات  وامل�سروبات؛  االأطعمة  توفري  خدمات  املــوؤقــت؛  االإيـــواء 
اخلدمات  الفنادق؛  خدمات  الطعام؛  ومـــاآدب  واملقاهي  الكوكتيل  وجمال�س  )الــبــارات(  واحلــانــات  املطاعم 

اال�ست�سارية وامل�سورة واملعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات االآنفة الذكر.
 الواقـعة بالفئة:  43 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " DINNER BY HESTON BLUMENTHAL " باأحرف 
التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 268913           بتاريخ : 27 / 02 / 2017
تاريخ االولوية: 2016/08/29 رقم االولوية: 105051384 

البلد االولوية: تايوان
با�ســم: ميديا تك انك

وعنوانه: رقم 1. طرق دو�سنغ االول، منطقة �سين�س بيز ال�سناعية،  هي�سن – �سو 300، تايوان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأ�سباه  �سرائح  من  اأ�سا�سا  تتاألف  املو�سالت  اأ�سباه  �سرائح  جمموعات  بها  واملعنى  ال�سرائح  جمموعات  املتكاملة؛  الــدوائــر 
املطبوعة؛  الدوائر  لوحات  املو�سالت؛  اأ�سباه  �سرائح  املتكاملة؛  والدوائر  املجمعة  االلكرتونية  الدوائر  لوحات  املو�سالت 
الهواتف اخللوية؛ برامج الكمبيوتر لت�سغيل االأجهزة ال�سمعية و/اأو الفيديو، برامج الكمبيوتر لربط االأجهزة امل�ستهلك 
لت�سغيل  برنامج  املتكاملة؛  الدوائر  وا�ستخدام  للتحكم  الكمبيوتر  برامج  الال�سلكية،  االت�ساالت  اأجهزة  مع  االإلكرتونية 
وم�سغالت  الرقمية  الفيديو  اأقرا�س  م�سغالت  بها  واملعنى  الفيديو  و/اأو  ال�سوت  لت�سغيل  اأجهزة  الفيديو؛  و/اأو  ال�سوت 
من  لتمكني  والربجميات  الربامج  بها  واملعنى  االت�ساالت  الأجهزة  والربجميات  الكمبيوتر  برامج  ال�سوئية؛  االأقــرا�ــس 
االت�ساالت/االت�سال املحلي اأو العاملي بني اأجهزة امل�ستهلك االلكرتونية ، اأجهزة االت�ساالت الال�سلكية و/اأو حمطات القاعدة 
اإىل  االت�ساالت  الأجهزة  امل�ستخدمني  لتمكني  الكمبيوتر  برامج  والال�سلكية؛  ال�سلكية  االت�ساالت  معدات/مرافق  و/اأو 
الو�سول اإىل قواعد البيانات و�سبكات الكمبيوتر العاملية؛ برامج الكمبيوتر متكن من نقل البيانات بني اأجهزة االت�ساالت 
النقالة؛ برنامج لعب الكمبيوتر الأجهزة االت�ساالت؛ الربجميات والربامج لعب الكمبيوتر التي متكن امل�ستخدمني للعب 

مباريات مع الهواتف املحمولة يف الفئة 9 
بالفئة: 9

و�سف العالمة: عبارة MEDIATEK HELIO باحرف التينية باللون اال�سود
اال�ســرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 268914           بتاريخ : 27 / 02 / 2017
رقم االولوية: 105051384

تاريخ االولوية: 2016/08/29
البلد االولوية: تايوان
با�ســم: ميديا تك انك

وعنوانه: رقم 1. طرق دو�سنغ االول، منطقة �سين�س بيز ال�سناعية،  هي�سن – �سو 300، تايوان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ت�سميم برامج الكمبيوتر لالآخرين؛ ت�سميم الدوائر املتكاملة لالآخرين؛ ت�سميم �سرائح اأ�سباه املو�سالت 
لالآخرين؛ اخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة بت�سميم االأجهزة االإلكرتونية واأجهزة االت�ساالت الال�سلكية مبا 
ت�سمل  اأعــاله  هو  مما  �سيء  ال  واالت�ساالت؛  الكمبيوتر  اأنظمة  مع  لال�ستخدام  املحمولة  الهواتف  ذلك  يف 

التطبيقات ال�سوئية اأو تطبيقات الطاقة يف الفئة 42
بالفئة: 42

و�سف العالمة: عبارة MEDIATEK HELIO باحرف التينية باللون اال�سود
اال�ســرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 270071           بتاريخ : 20/ 03/ 2017
رقم االولوية: 87204275

تاريخ االولوية: 2016/10/14
البلد االولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�ســم: انتار�سا ثريابيتك�س، انك
املتحدة  الــواليــات   ،02210 ما�سات�سو�ست�س  بو�ستون،    ،1300 �سويت  درايــــف،  بـــارك  مــاريــن  وان  وعــنــوانــه: 

االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

انظمة ت�سليم العقاقري؛ جهاز طبي الإدارة االأدوية؛ جهاز طبي لعالج مر�س ال�سكري وال�سمنة واأمرا�س/
ا�سطرابات التمثيل الغذائي

بالفئة: 10
�سكل  ياأخذ  والــذى  فــارغ  للخارج من مركز  ت�سع  بــاأطــوال خمتلفة  16 خط  ر�سمة  عبارة  العالمة:  و�سف 

دائرى
اال�ســرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 270072           بتاريخ : 20/ 03/ 2017
رقم االولوية: 87204275

تاريخ االولوية: 2016/10/14
البلد االولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�ســم: انتار�سا ثريابيتك�س، انك
املتحدة  الــواليــات   ،02210 ما�سات�سو�ست�س  بو�ستون،    ،1300 �سويت  درايــــف،  بـــارك  مــاريــن  وان  وعــنــوانــه: 

االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الزرع  الغذائي؛  التمثيل  واأمرا�س/ا�سطرابات  وال�سمنة  ال�سكري  مر�س  لعالج  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات 
حتت اجللد بجهاز تو�سيل الدواء ممتلىء مب�ستح�سر �سيدالين لعالج مر�س ال�سكري وال�سمنة واأمرا�س/

ا�سطرابات التمثيل الغذائي
بالفئة: 5

�سكل  ياأخذ  والــذى  فــارغ  للخارج من مركز  ت�سع  بــاأطــوال خمتلفة  16 خط  ر�سمة  عبارة  العالمة:  و�سف 
دائرى

اال�ســرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 270206            بتاريخ : 22 / 03 / 2017
با�ســم: انتار�سا ثريابيتك�س، انك

املتحدة  الــواليــات   ،02210 ما�سات�سو�ست�س  بو�ستون،    ،1300 �سويت  درايــــف،  بـــارك  مــاريــن  وان  وعــنــوانــه: 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات �سيدالنية م�ساغة لتحقيق اال�ستقرار يف العوامل العالجية يف درجات حرارة اجل�سم الب�سري 
لتحقيق  م�ساغة  �سيدالنية  م�ستح�سرات  اجللد؛  حتت  للزرع  قابل  الــدواء  تو�سيل  جهاز  داخــل  املــوجــودة 

اال�ستقرار يف العوامل العالجية يف درجات حرارة اجل�سم الب�سري
بالفئة: 5

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات MEDICI SYSTEM باحرف التينية باللون اال�سود
اال�ســرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 270207            بتاريخ : 22 / 03 / 2017
با�ســم: انتار�سا ثريابيتك�س، انك

املتحدة  الــواليــات   ،02210 ما�سات�سو�ست�س  بو�ستون،    ،1300 �سويت  درايــــف،  بـــارك  مــاريــن  وان  وعــنــوانــه: 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
جهاز تو�سيل الدواء قابل للزرع حتت اجللد الإطالق جرعة منظمة من �سياغة العالجية؛ املعدات امل�ستخدمة 
لت�سهيل و�سع ونقل جهاز تو�سيل الدواء املذكور اأعاله؛ جمموعة طبية تتاألف اأ�سا�سا من االأجهزة اجلراحية 
اإعــداد العمليات اجلراحية التي ت�سهل الو�سع اجلراحي واإزالــة جهاز  اأو املعدات ولــوازم  والطبية واالأدوات 

تو�سيل الدواء املذكورة اأعاله
بالفئة: 10

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات MEDICI SYSTEM باحرف التينية باللون اال�سود
اال�ســرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 270208            بتاريخ : 22 / 03 / 2017
با�ســم: انتار�سا ثريابيتك�س، انك

املتحدة  الــواليــات   ،02210 ما�سات�سو�ست�س  بو�ستون،    ،1300 �سويت  درايــــف،  بـــارك  مــاريــن  وان  وعــنــوانــه: 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات �سيدالنية م�ساغة لتحقيق اال�ستقرار يف العوامل العالجية يف درجات حرارة اجل�سم الب�سري 
لتحقيق  م�ساغة  �سيدالنية  م�ستح�سرات  اجللد؛  حتت  للزرع  قابل  الــدواء  تو�سيل  جهاز  داخــل  املــوجــودة 

اال�ستقرار يف العوامل العالجية يف درجات حرارة اجل�سم الب�سري
بالفئة: 5

 drug delivery عــبــارة  ا�سفلها  خا�س  ب�سكل  مكتوبة   medici كلمة  عــن  عــبــارة  العالمة:  و�سف 
اال�سود باللون  التينية  باحرف   system

اال�ســرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 270209            بتاريخ : 22 / 03 / 2017
با�ســم: انتار�سا ثريابيتك�س، انك

املتحدة  الــواليــات   ،02210 ما�سات�سو�ست�س  بو�ستون،    ،1300 �سويت  درايــــف،  بـــارك  مــاريــن  وان  وعــنــوانــه: 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
جهاز تو�سيل الدواء قابل للزرع حتت اجللد الإطالق جرعة منظمة من �سياغة العالجية؛ املعدات امل�ستخدمة 
لت�سهيل و�سع ونقل جهاز تو�سيل الدواء املذكور اأعاله؛ جمموعة طبية تتاألف اأ�سا�سا من االأجهزة اجلراحية 
اإعــداد العمليات اجلراحية التي ت�سهل الو�سع اجلراحي واإزالــة جهاز  اأو املعدات ولــوازم  والطبية واالأدوات 

تو�سيل الدواء املذكورة اأعاله
بالفئة: 10

 drug delivery عــبــارة  ا�سفلها  خا�س  ب�سكل  مكتوبة   medici كلمة  عــن  عــبــارة  العالمة:  و�سف 
اال�سود باللون  التينية  باحرف   system

اال�ســرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 270210            بتاريخ : 22 / 03 / 2017
با�ســم: انتار�سا ثريابيتك�س، انك

املتحدة  الــواليــات   ،02210 ما�سات�سو�ست�س  بو�ستون،    ،1300 �سويت  درايــــف،  بـــارك  مــاريــن  وان  وعــنــوانــه: 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات �سيدالنية م�ساغة لتحقيق اال�ستقرار يف العوامل العالجية يف درجات حرارة اجل�سم الب�سري 
لتحقيق  م�ساغة  �سيدالنية  م�ستح�سرات  اجللد؛  حتت  للزرع  قابل  الــدواء  تو�سيل  جهاز  داخــل  املــوجــودة 

اال�ستقرار يف العوامل العالجية يف درجات حرارة اجل�سم الب�سري
بالفئة: 5

باحرف   MEDICI DRUG DELIVERY SYSTEM كلمات  عبارة عن  العالمة:  و�سف 
التينية باللون اال�سود

اال�ســرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 270211            بتاريخ : 22 / 03 / 2017
با�ســم: انتار�سا ثريابيتك�س، انك

املتحدة  الــواليــات   ،02210 ما�سات�سو�ست�س  بو�ستون،    ،1300 �سويت  درايــــف،  بـــارك  مــاريــن  وان  وعــنــوانــه: 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
جهاز تو�سيل الدواء قابل للزرع حتت اجللد الإطالق جرعة منظمة من �سياغة العالجية؛ املعدات امل�ستخدمة 
لت�سهيل و�سع ونقل جهاز تو�سيل الدواء املذكور اأعاله؛ جمموعة طبية تتاألف اأ�سا�سا من االأجهزة اجلراحية 
اإعــداد العمليات اجلراحية التي ت�سهل الو�سع اجلراحي واإزالــة جهاز  اأو املعدات ولــوازم  والطبية واالأدوات 

تو�سيل الدواء املذكورة اأعاله
بالفئة: 10

باحرف   MEDICI DRUG DELIVERY SYSTEM كلمات  عبارة عن  العالمة:  و�سف 
التينية باللون اال�سود

اال�ســرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 271119           بتاريخ : 06/ 04 / 2017
تاريخ االولوية: 2016/10/07 رقم االولوية: 71058 

البلد االولوية: جامايكا
با�ســم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

االإنرتنت  عرب  مبا�سر  اخلدمات  ت�سهل  التي  الكمبيوتر  لربامج  اي(  بي  )ايه  الربجمات  تطبيقات  واجهة 
با�سرتجاع  ال�سماح  والجــل  االجتماعي   التوا�سل  �سبكات  تطبيقات  وبناء  االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات 
وحتميل وتنزيل والو�سول واالإدارة البيانات؛ برامج الكمبيوتر الجل ال�سماح بالتحميل اأو تنزيل اأو الو�سول 
اأو الن�سر اأو عر�س اأو و�سع عالمات اأو تدوين اأو تدفق اأو ربط اأو م�ساركة اأو من ناحية اخرى توفري و�سائل 
الر�سائل  تنبيهات  الإر�سال  برنامج  واالت�ساالت؛  الكمبيوتر  �سبكات  عرب  معلومات  اأو  االإلكرتونية  االإعــالم 
االإلكرتونية والتذكريات عرب �سبكة االنرتنت؛ برنامج الإر�سال وا�ستقبال الر�سائل االإلكرتونية عرب �سبكة 
االنرتنت؛ برامج الكمبيوتر قابلة للتحميل لتعديل املظهر ومتكني نقل ال�سور واملحتوى ال�سمعي الب�سري 
والفيديو؛ برامج الكمبيوتر جلمع وحترير وتنظيم وتعديل ونقل وتخزين وم�ساركة البيانات واملعلومات؛ 

برنامج حمرك البحث الكمبيوتر
بالفئة: 9

التينية  بــاحــرف   WORKPLACE BY FACEBOOK كلمات  عــن  عــبــارة  العالمة:  و�سف 
باللون اال�سود

اال�ســرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 271120           بتاريخ : 06/ 04 / 2017
تاريخ االولوية: 2016/10/07 رقم االولوية: 71058 

البلد االولوية: جامايكا
با�ســم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

واملحتويات  والفيديو  الرقمية  ال�سور  للملفات  االإلــكــرتوين  النقل  بها  واملعنى  الفيديو  وت�سارك  ال�سور  ت�سارك  خدمات 
البيانات  وقواعد  وااللكرتونيات  الكمبيوتر  جهاز  اإىل  الو�سول  توفري  االإنــرتنــت؛  م�ستخدمي  بني  والب�سرية  ال�سمعية 
والر�سائل  للبيانات  االإلــكــرتوين  النقل  بها  واملعنى  والال�سلكية  ال�سلكية  االتــ�ــســاالت  خــدمــات  االنــرتنــت؛  على  مبا�سرة 
والر�سومات وال�سور وال�سوت والفيديو واملعلومات؛ توفري منتديات لالت�سال عرب االإنرتنت ب�ساأن مو�سوعات ذات اأهمية 
عامة؛ توفري و�سالت االت�ساالت مبا�سرة عرب االإنرتنت التي تنقل اجلهاز املتنقلة وم�ستخدمي االإنرتنت اىل مواقع اخرى 
حملية وعاملية مبا�سرة عرب االإنرتنت؛ تي�سري الو�سول اىل مواقع طرف ثالث اأو اىل حمتوى االإلكرتونية اأخرى لطرف 
الفورية  الر�سائل  خدمات  و  االإلــكــرتوين  والربيد  االنرتنت  على  درد�سة  غــرف  توفري  العاملي؛  الدخول  طريق  عن  ثالث 
ولوحات الن�سرات االإلكرتونية؛ خدمات بث ال�سوت والن�س والفيديو عرب الكمبيوتر اأو �سبكات االت�ساالت االأخرى، واملعنى 
بها حتميل ون�سر وعر�س وتعديل و�سع عالمات ونقل البيانات واملعلومات وال�سوت والفيديو اإلكرتونيا؛ خدمات ال�سوت 
جمال  يف  احلا�سوبية  البيانات  قواعد  اإىل  الو�سول  �سبل  توفري  الهاتفية؛  االت�ساالت  خدمات  االإنرتنت؛  بروتوكول  عرب 

ال�سبكات االجتماعية والتقدمي االجتماعي واملواعد
بالفئة: 38

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات WORKPLACE BY FACEBOOK باحرف التينية باللون اال�سود
اال�ســرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 106885
با�ســم:  قرانت ثورنتون انرتنا�سيونال ليميتد 

بي جي،   3   1 دبليو  ان  لندن،  رود،  اإيو�ستون   338 ال�سابع،  الطابق  بلي�س،  ريجينت�س  وعنوانه:  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اململكة املتحدة 

اإدارة االأعمال؛ توجيه االأعمال؛ تفعيل الن�ساط املكتبي؛ خدمات املحا�سبة،  الدعاية واالإعالن؛ 
تدقيق احل�سابات؛ ا�ست�سارات اإدارة االأعمال؛ تخطيط ال�سرائب؛ خدمات الن�سح واال�ست�سارات 
اال�ست�سارية  اخلــدمــات  االقت�سادية؛  التنبوؤات  �سوؤونهم؛  واإدارة  املوظفني  تعيني  ال�سريبية؛ 
ال�سوق؛  اأبــحــاث  خدمات  امل�سرتكة؛  وامل�ساريع  واال�ــســتــحــواذات  باالندماجات  املتعلقة  والن�سح 
البيانات؛  اإدارة قواعد  الب�سرية؛  املوارد  ا�ست�سارات  االأعمال؛  املخاطر يف جمال  اإدارة  ا�ست�سارات 

بحث وحتليل االأعمال؛ املعلومات املت�سلة مبا �سبق واملزودة من خالل �سبكة ات�ساالت عاملية.  
الواقـعة بالفئة:  35

بتاريخ: 29 يونيو2010 وامل�سجلة حتت رقم:  105160 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

  2028/2/10  2018/2/10  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 106886
با�ســم:  قرانت ثورنتون انرتنا�سيونال ليميتد

بي جي،   3   1 دبليو  ان  لندن،  رود،  اإيو�ستون   338 ال�سابع،  الطابق  بلي�س،  ريجينت�س  وعنوانه:  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اململكة املتحدة 

التمويلية؛ خدمات  العقارية؛ اخلدمات  ال�سوؤون  املالية؛  ال�سوؤون  التمويلية؛  ال�سوؤون  التاأمني؛ 
املالية؛  االإدارة  )االكتوارية(؛  التامني  خدمات  املالية؛  التقييمات  املالية؛  واال�ست�سارات  الن�سح 
ا�ست�سارات اإدارة املخاطر يف جمال التمويل؛ املعلومات املت�سلة مبا �سبق واملزودة من خالل �سبكة 

ات�ساالت عاملية. 
الواقـعة بالفئة:  36

بتاريخ: 29 يونيو2010 وامل�سجلة حتت رقم: 105161 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

2028/2/10  2018/2/10  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

املودعة بالرقم : 106887
با�ســم:  قرانت ثورنتون انرتنا�سيونال ليميتد

بي جي،   3   1 دبليو  ان  لندن،  رود،  اإيو�ستون   338 ال�سابع،  الطابق  بلي�س،  ريجينت�س  وعنوانه:  
اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التعليم؛ خدمات  خدمات  والثقافية؛  الريا�سية  االأن�سطة  الرتفيه؛  التدريب؛  توفري  التعليم؛ 
الن�سر؛ خدمات التدريب؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات وور�س العمل؛ االأخبار القابلة للتنزيل املزودة 
من خالل �سبكة ات�ساالت عاملية؛ املعلومات املت�سلة مبا �سبق واملزودة من خالل �سبكة ات�ساالت 

عاملية. 
الواقـعة بالفئة:  41

بتاريخ: 29 يونيو2010 وامل�سجلة حتت رقم: 105162 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

2028/2/10  2018/2/10  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 106889 
با�ســم: قرانت ثورنتون انرتنا�سيونال ليميتد 

بي جي،   3   1 دبليو  ان  لندن،  رود،  اإيو�ستون   338 ال�سابع،  الطابق  بلي�س،  ريجينت�س  وعنوانه:  
اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
حلماية  اأمنية  خدمات  االأفـــراد؛  حلاجات  تلبية  اآخــرون  يقدمها  واجتماعية  �سخ�سية  خدمات 
املمتلكات واالأفراد؛ اخلدمات القانونية وا�ست�سارات حقوق امللكية الفكرية وخدمات الرتخي�س 
والتقييم ومنع االحتيال؛ خدمات الدعم يف املرافعات؛ التحكيم؛ الو�ساطة؛ اآليات بديلة لف�س 
اخلا�سة؛  التحريات  خــدمــات  القانونية؛  التحريات  خــدمــات  التحريات؛  خــدمــات  املــنــازعــات؛ 

املعلومات املت�سلة مبا �سبق واملزودة من خالل �سبكة ات�ساالت عاملية. 
الواقـعة بالفئة:  45

بتاريخ: 29 يونيو2010  وامل�سجلة حتت رقم: 105163 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2028/2/10  2018/2/10  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151
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عبداهلل بن حميد القا�ضمي رئي�ضا فخريا لنادي 
الرجبي يف راأ�ض اخليمة

ا�ستقبل ال�سيخ عبداهلل بن حميد بن عبداهلل القا�سمي رئي�س 
مبنا�سبة  ام�س  اخليمة  راأ�ـــس  حاكم  ال�سمو  �ساحب  مكتب 
تــولــيــه الــرئــا�ــســة الــفــخــريــة لــنــادي راأ�ــــس اخلــيــمــة للرجبي 
العام  املــديــر  نيفي�س  وكــني  الــنــادي  رئي�س  وليامز  �سيمون 
للنادي. وقال ال�سيخ عبد اهلل بن حميد بن عبداهلل القا�سمي 
“ ي�سرين اأن اأتوىل رئا�سة النادي الفخرية واأنا اأتطلع قدما 
اإىل اأن ينمو النادي بكامل طاقته يف ال�سنوات القليلة املقبلة 

خططا  مــوؤخــرا  ت�سكيله  اأعــيــد  الـــذي  الــنــادي  ميتلك  حيث 
وبرامج مهمة الإ�سراك املواطنني واملقيمني وت�سجيع ريا�سة 

الرجبي ولعب دور اجتماعي وثقايف يف االإمارة«.
اخلطط  اإن  الــنــادي  رئي�س  وليامز  �سيمون  اأكــد  جانبه  من 
املو�سم  لــهــذا  طــمــوحــة  بــرامــج  تت�سمن  لــلــنــادي  اجلـــديـــدة 
ت�سمل اإطالق فريق اإماراتي للتناف�س يف الدوري االإماراتي 
للرجبي ا�سافة اىل تدريب املواطنني من اإمارة راأ�س اخليمة 

�سيكون  واأ�ساف  الوطني.  املنتخب  مع  للم�ساركة  وتاأهيلهم 
اأي�سا فرق �سغرية و�سبابية ف�سال عن فريق ن�سائي  لدينا 
من  الكثري  يتطلب  مما  الالعبني  كبار  من  للرجال  واآخــر 
العمل الذي يجب القيام به لتنمية النادي موؤكدا ان وجود 
راأ�س  على  القا�سمي  عبداهلل  بن  حميد  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ 
من  املقبلة  املرحلة  يف  مهمة  حلظة  هــو  لتوجيهنا  الــنــادي 

تطوير النادي.

رحـــب �ــســعــادة حمــمــد حـــارب املــحــريبــي �سفري دولة 
منتخبنا  بعثة  باأع�ساء  اأوزباك�ستان،  لدى  االإمــارات 
حالياً  املتواجدين  الــقــدم  كــرة  يف  لل�سباب  الوطني 
يف اأوزباك�ستان، التي �سبق لها اأن ا�ست�سافت العديد 
بهدف  االإمــاراتــيــة  والــفــرق  الوطنية  املنتخبات  من 
املع�سكرات  اأو  الر�سمية  اال�ستحقاقات  يف  امل�ساركة 
منتخب  اأن  عــلــى  مــــوؤكــــداً  واالإعـــــــــداد،  الــتــدريــبــيــة 
االأ�سيوية  الت�سفيات  خالل  ومن  لل�سباب  االإمــارات 
التي �ستكون يف جمهورية قرغيز�ستان، يحمل اآمال 
الذي  االإمــارات  الريا�سي يف دولة  ال�سارع  وتطلعات 
نتائج  ب�سكل  م�سرف وحتقيق  الظهور  ينتظر منه  

اإىل  والتاأهل  املقبلة  املرحلة  لبلوغ  توؤهله  اإيجابية 
نهائيات اأ�سيا لل�سباب 2019 بجانب منتخبات متثل 

نخبة القارة.
التحلي  ال�سباب«  »االأبي�س  املحريبي العبو  وطالب 
بها  يتميز  الــتــي  االأخـــالق  واإظــهــار  العالية  بــالــروح 
�ــســفــراء لوطنهم من  يــكــونــوا  واأن  االإمـــــارات،  اأبــنــاء 
جانب  اأن  بعد  خا�سة  املــهــمــة،  املحطة  هــذه  خــالل 
مل  الــتــي  االأخـــــرى  الــوطــنــيــة  منتخباتنا  الــتــوفــيــق 
خالل  من  املتقدمة  املراحل  اإىل  الو�سول  يف  تنجح 
االأنظار  كل  لتتجه  بها،  �ساركت  التي  اال�ستحقاقات 
ن�سع  الــذي  لل�سباب  الوطني  منتخبنا  نحو  الــيــوم 

ثقتنا فيه ويف القائمني عليه، نحو تقدمي مباريات 
تعك�س تطور الكرة االإماراتية ومتثيلها خري متثيل. 
 19 )حتــت  لل�سباب  الوطني  منتخبنا  بعثة  وكانت 
ط�سقند  االأوزبكية  العا�سمة  اإىل  و�سلت  قد  �سنة( 
خارجي   مع�سكر  الإقامة  املا�سي،  االأثنني  يوم  م�ساء 
كمحطة  اجلـــــاري،  الــ�ــســهــر  مـــن   26 حــتــى  ي�ستمر 
اإعداد اأخرية يف برنامج حت�سريات االأبي�س ال�سباب 
م�سواره  لــتــد�ــســني  قــرغــيــز�ــســتــان  اإىل  الــ�ــســفــر  قــبــل 
خاللها  مــن  يتطلع  الــتــي  االآ�ــســيــويــة  الت�سفيات  يف 
الــتــاأهــل عــن املــجــمــوعــة االأوىل التي  حــجــز بــطــاقــة 
جانب  اإىل  وت�سم  اأكتوبر   31 يوم  مناف�سات  تنطلق 

نبيال،  البحرين،  ُعمان،  من  كاًل  الوطني  منتخبنا 
وقرغيز�ستان )امل�ست�سيف(.

الوطني  منتخبنا  بعثة  ا�ستقبال  يف  وكــان  ا�ستقبال   
لل�سباب لدى و�سولها مطار ط�سقند الدويل �سعادة 
حممد حــارب املحريبي �سفري دولــة االإمـــارات لدى 
القادر  وعبد  املــزروعــي،  را�سد  ونائبه  اأوزباك�ستان، 
ح�سن مدير اإدارة العالقات العامة باحتاد االإمارات 
العا�سمة  اإىل  مبكراً  و�سل  كــان  الــذي  القدم،  لكرة 
االأوزبكية ط�سقند،  الإنهاء كافة الرتتيبات اخلا�سة 
وتاأمني  البعثة  االإقـــامـــة  مــقــر  حــيــث  مــن  باملع�سكر 
مــالعــب الــتــدريــبــات واملــبــاريــات الــوديــة، ووجـــد كل 

اأوزبك�ستان،  يف  الدولة  �سفارة  مندوبي  مــن   الدعم 
اإجــــراءات  كــافــة  ت�سهيل  وكــذلــك  مهمته  بت�سهيل  
مــنــذ حلظة  الــوطــنــي  الأعــ�ــســاء منتخبنا  الــو�ــســول 
اإىل  الــو�ــســول  وحتى  ط�سقند   مطار  مــن  قدومهم 
املنتخب  اأدى  اأخــــرى  نــاحــيــة  ومـــن  االإقـــامـــة.  مــقــر 
املتكامل يف ط�سقند، بعد  االأول  اأم�س تدريبه  م�ساء 
اأن ف�سل اجلهاز الفني خ�سوع الالعبني لراحة من 
يف  واإكتفي   ، اأم�س  اأوزباك�ستان  اإىل  الطريان  رحلة 
املران ال�سباحي بجولة على االأقدام لالعبني لفك 

الع�سالت واالإحماء . 
ومــــن املـــقـــرر ان يــتــم تــكــثــيــف املـــــران عــلــى فرتتني 

اأكرب  لتحقيق  االأيـــام   بع�س  يف  وم�سائية  �سباحية 
قـــدر مــن اال�ــســتــفــادة خـــالل الــفــرتة احلــالــيــة التي 
ت�سبق الت�سفيات، من حيث رفع معدالت اجلاهزية 
فر�سة  ومنحهم  الالعبني  لــدى  والبدنية  الفنية 
اإ�سافية للمزيد من االحتكاك من خالل املباراتني 
الوديتني التي ي�سهدهما املع�سكر مبواجهة منتخب 
اجلاري،  ال�سهر  مــن  و25   22 يومي  اأوزباك�ستان 
اأمام اجلهاز الفني  لتكون مبثابة الربوفة االأخــرية 
بقيادة املدرب ال�سربي درولوفيت�س وطاقمه املعاون، 
عليها  �سيعتمد  التي  واالأ�سماء  الت�سكيلة  و�سع  قبل 

خالل الت�سفيات.

تدربوا م�ساء اأم�ش بالعا�سمة ط�سقند

�ضفري الإمارات باأوزباك�ضتان يطالب منتخب ال�ضباب بالتاأهل لنهائيات اآ�ضيا

ك�سفت اللجنة املنظمة املحلية لبطولة كاأ�س العامل 
FIFA 2017 عــن تنظيم  االإمــــارات  لــالأنــديــة 
واأكادمييات  الكروية لفرق  املهارات  فعالية حتدي 
كـــرة الــقــدم يف دولــــة االإمــــــارات لــفــئــة “حتت 12 
اكتوبر   21 املـــوافـــق  الــ�ــســبــت  يـــوم  وذلــــك  �سنة”، 
املتنقلة  التفاعلية  االأنــ�ــســطــة  اإطـــار  يف   ،  2017
بالعا�سمة  الــريــا�ــســيــة  زايـــد  مــديــنــة  يف  للبطولة 
اأبوظبي، التي ي�ست�سيف ملعبها جمموعة من اأهم 
مباريات الفرق اأبطال القارات خالل الفرتة من 6 

اإىل 16 دي�سمرب القادم.
ويتيح التحدي للفرق امل�ساركة التناف�س يف اأجواء 
تعتمد  ممتعة  لعبة   12 الجتياز  حما�سية  كروية 
عــلــى الــــقــــدرات املـــهـــاريـــة، واجـــتـــيـــاز �ــســتــة جتارب 

واالإبــــداع  الــريــا�ــســيــة  االإمــكــانــات  تقي�س  تفاعلية 
الكروي للم�ساركني، حيث ت�سمل جماالت التحدي 
والت�سويب  بالكرة،  واالحتفاظ  املراوغة  مهارات 
باجتاه املرمى، ودقة التمريرات، و�سرعة الرك�س، 
وحتـــــدي الــــزمــــن، وغـــريهـــا مـــن حتـــديـــات فنون 
ال�ساحرة امل�ستديرة التي تقام بالقرب من البوابة 
من  الــفــرتة  خــالل  الريا�سية  للمدينة   29 رقــم 

الرابعة اإىل ال�ساد�سة م�ساًء.
البطولة  العواين، مدير  �سعادة عارف حمد  وقال 
يف اللجنة املنظمة املحلية: اإن االأن�سطة التفاعلية 
االإمارات  لالأندية  الــعــامل  كــاأ�ــس  لبطولة  املتنقلة 
اأفــــراد  كــافــة  لــتــمــكــني  تــهــدف   FIFA 2017
اجلــمــهــور مــن قــ�ــســاء  اجــــواء ممــتــعــة الأحــــد اأهم 

البطوالت الكروية يف اأجندة الفعاليات الريا�سية 
يف املــنــطــقــة والــــعــــامل خـــــالل ديــ�ــســمــرب الــــقــــادم، 
وال�سعي   ، املــواقــع  مبختلف  للبطولة  والــرتويــج 
املجتمع لرت�سيخ  فــئــات  لــكــافــة  لــلــو�ــســول  الــدائــم 
املقام  اأن التحدي الكروي  مكانة البطولة، موؤكداً 
لــالعــبــني املــبــدعــني مــن فــئــة حتــت 12 �ــســنــة، هو 
املقدمة  املبتكرة  التفاعلية  لالأن�سطة  ا�ستمرارية 
للجمهور، وفر�سة مميزة اأمام هذه املواهب ال�سابة 

ال�ستعرا�س ابداعاتهم وفنونهم الكروية.
بن�سر  املحلية  املنظمة  اللجنة  الــتــزام  على  و�ــســدد 
و�سط  الريا�سة  وممار�سة  ال�سحية  احلياة  ثقافة 
كافة فئات جمتمع االإمــارات، وامل�ساهمة يف تعزيز 
املكانة الريا�سية املتنامية، عرب ا�ست�سافة وتنظيم 

اأهم الفعاليات والبطوالت الريا�سية العاملية التي 
الكبرية   ثقته  عن  معرباً  االأجــيــال،  خمتلف  تلهم 
ا�ستثنائية  بــطــولــة  تــقــدمي  مـــن  االإمـــــــارات  بــــدور 
العامل  الــقــدم حــول  كــرة  اأنــظــار ع�ساق  و�ستخطف 
اأبوظبي  يف  الــعــامل  جنــوم  اأبـــرز  ت�ست�سيف  عندما 
لــلــتــنــافــ�ــس عــلــى الــلــقــب الــعــاملــي االأغـــلـــى مب�سرية 

االأندية اأبطال القارات.
وقــامــت الــلــجــنــة املــنــظــمــة املــحــلــيــة لــبــطــولــة كاأ�س 
العامل لالأندية االإمارات FIFA 2017 موؤخراً 
يف اأعــــقــــاب مـــرا�ـــســـم �ــســحــب قـــرعـــة الــبــطــولــة يف 
العا�سمة اأبوظبي بتنظيم زيارة لنجوم الكرة ايفان 
كوردوبا، املدافع ال�سهري ال�سابق ملنتخب كولومبيا 
ابيدال،  اريك  والفرن�سي  االإيطايل،  واإنرت ميالن 

الظهري االأي�سر ال�سابق ملنتخب الديوك وبر�سلونة 
ال�سابق  املــدافــع  �سيلف�سرت،  وميكائيل  االإ�ــســبــاين، 
يونايتد،  مان�س�سرت  احلــمــر  الــ�ــســيــاطــني  لــفــريــق 
يف  اجلمهور  اأمــام  الكروية  مهاراتهم  ال�ستعرا�س 
دبـــي مـــول وحتـــدي املــ�ــســاركــني الــ�ــســبــاب يف برامج 

االأن�سطة التفاعلية.
الــبــطــولــة يف دولـــة االإمــــــارات، قال  وحـــول تنظيم 
الدويل  االحتـــاد  بــاأن  �سيلف�سرت،  ميكائيل  النجم 
لكرة القدم يحر�س عند اختيار الدول امل�ست�سيفة 
حتتية  ببنية  متتعها  على  العامل  حــول  لبطوالته 
مــتــكــامــلــة، وقــــــدرات وخـــــربات تــنــظــيــمــيــة كبرية، 
لالهتمام  م�سرياً  للعبة،  وا�سعة  �سعبية  وقــاعــدة 
االإعــــالمــــي الــكــبــري واملـــتـــزايـــد  الـــــذي حتــظــى به 

نــ�ــســخــة الــبــطــولــة املــقــامــة عــلــى اأر�ـــــس االإمــــــارات، 
جتمع  التي  البطولة  لهذه  املميزة  واخل�سو�سية 
اأن  الفرق االأبطال من كافة قارات العامل، موؤكداً 
جمهور الكرة يف الدولة حمظوظ بفر�سة متابعة 
جنوم العامل على اأر�سه واال�ستمتاع بفنيات وروائع 
اأطلقت  الــلــجــنــة  اأن  يــذكــر  املــ�ــســتــديــرة.  الــ�ــســاحــرة 
التفاعل  لــتــعــزيــز  املــتــنــقــلــة  الــتــفــاعــلــيــة  االأنــ�ــســطــة 
امل�ستمر والتوا�سل املبا�سر مع كافة فئات اجلمهور 
زيارات  تنظيم  الدولة، عرب  القدم يف  وع�ساق كرة 
احليوية  اجلماهريية  املــواقــع  من  لعدد  ميدانية 
الإنــطــالق بطولة  للتح�سري  الــدولــة  امــتــداد  على 
 FIFA  2017 االإمـــارات  لالأندية  العامل  كاأ�س 

يوم 6 دي�سمرب القادم. 

نادي  من  العبني  �ست  الريا�سي  الثقايف  الذيد  نــادي  ر�سح 
الدولية  عمان  بطولة  يف  الــنــادي  لتمثيل  الكاراتية  فريق 
العمانية  االأنـــديـــة  مـــن  عـــدد  فــيــهــا  �ـــســـارك  والـــتـــي  االوىل 
واالإماراتية والكويتية ليبلغ عدد االأندية املن�سمة للبطولة 

يف ن�سختها االوىل 30 نادي من الثالث دول املذكورة.
املــراكــز من  الــذيــد  ح�سد عــدد مــن  نــادي  وا�ستطاع العبو 
املركز  حمــمــد  را�ــســد  عــلــي  ح�سد  حــيــث  م�ساركتهم  خـــالل 
املركز  حممد  علي  و�سلطان   ، كــاتــا  8�سنوات  فــئــة   الثالث 
الثالث يف فئة 7�سنوات كاتا، كما �سارك اأي�سا عبداهلل علي 

�سيف  و�سامل  البديوي،  حممد  را�سد  عبدالرحمن  الكتبي، 
لرفع  وذلــك  الكتبي  حممد  علي  ومطر   ، الطنيجي  را�سد 
االمارات  لبطوالت  ا�ستعداًد  و  االإحتكاك  وزيـــادة  امل�ستوى 
املــحــلــيــة  املــقــبــلــة والـــدخـــول بـــاجـــواء الــلــعــب الــــدويل حتت 
موؤ�سرات  ال�سغط العايل لرفع م�ستوى وتركيز الالعبني 

وتطوير مهاراتهم الفردية.
وا�ــســتــقــبــل الــفــريــق يف مــطــار الــ�ــســارقــة را�ــســد بــن خمي�س 
خلف  حمود  والدكتور  الفردية  االلــعــاب  م�سرف  الطنجي 
العنزي مدير النادي وعدد من اأولياء االمور،  وتقدم را�سد 

امل�ساركني  جلميع  والتهنئة  الــــورود  مــن  بباقة  الطنيجي 
املراكز االوىل بل هنئ وكرم جميع  ومل ي�ستثني حا�سدي  
امل�ساركني لتمثيلهم  امل�سرف الذي ظهر به نادي الذيد رافعا 
علم دولة االمارات عاليا خفاقا ، وثمن را�سد الطنيجي دور 
االلعاب  لدعم  االمكانيات  كافية  توفري  يف  االإدارة  جمل�س 
وااللقاب  البطوالت  لتحفيزهم على ح�سد  وذلك  الفردية 
الفردية واأكد ان خطة جمل�س االإدارة ت�سع نادي الذيد يف 
مكانة متقدمة ومتثيل دولة االمارات يف البطوالت الدولية 

واالأوملبية.

يقام ال�سبت يف مدينة زايد الريا�سية �سمن االأن�سطة التفاعلية للبطولة

مونديال الأندية يطلق حتدي املهارات الكروية لفرق واأكادمييات فئة »حتت 12 �ضنة«

نادي الذيد ي�ضتقبل اأبطال الكاراتيه  بعد 
عودتهم من بطولة عمان الدولية 
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املناف�سات يف �سواطئ دبي ال�سبت

اإغالق الت�ضجيل يف �ضباق ال�ضراعية 22 قدما اليوم
يغلق اليوم اخلمي�س باب الت�سجيل للم�ساركة يف �سباق اجلولة 
ال�سراعية  لــلــقــوارب  دبـــي  بــطــولــة  مــن  واالفــتــتــاحــيــة  االأوىل 
املحلية 30 قدما والذي ينظمه نادي دبي الدويل للريا�سات 

البحرية يوم ال�سبت املقبل يف �سواطئ دبي.
ع�سر  من  الثالثة  ال�ساعة  لل�سباق  املنظمة  اللجنة  وحــددت 
اليوم كاأخر موعد لتلقي طلبات امل�ساركة يف ال�سباق املرتقب 
والذي يجمع النواخذة والبحارة ال�سباب ويعترب االكادميية 

التي تخرج االأجيال يف جمال الريا�سات الرتاثية.
ويتوقع اأن ي�سهد ال�سباق املرتقب م�ساركة تزيد عن 80 قاربا 
نظرا لالإقبال الكبري من قبل النا�سئني وال�ساب ورغبتهم يف 

تعلم مهارات االإبحار الرتاثي املحلي والتم�سك مبا�سي االآباء 
اخلري  م�سدر  بالبحر  حياتهم  ارتــبــطــت  الــلــذيــن  واالأجـــــداد 

والرزق الوفري.
للريا�سات  الـــدويل  دبــي  نـــادي  يف  املنظمة  اللجنة  وتــوا�ــســل 
ال�سبت  يــوم  ال�سباق  بــاإقــامــة  اخلــا�ــســة  جتهيزاتها  البحرية 
ويف  الـــنـــادي  مـــع  اال�ــســرتاتــيــجــيــني  الــ�ــســركــاء  مـــع  بالتن�سيق 
مقدمتهم القيادة العامة ل�سرطة دبي وجهاز حماية املن�سات 
مدينة  و�سلطة  الــرابــع(  ال�سرب  )قيادة  وال�سواحل  احليوية 
الريا�سية(  دبي  )قناة  لالإعالم  دبي  وموؤ�س�سة  املالحية  دبي 
وموؤ�س�سة اأبوظبي لالإعالم )قناة ياأ�س الريا�سية( وجمموعة 

دبي  املدين وموؤ�س�سة  للدفاع  العامة  واالإدارة  البحرية  نخيل 
خلدمات االإ�سعاف.

ويــنــظــم نـــادي دبـــي الــــدويل لــلــريــا�ــســات الــبــحــريــة يف املو�سم 
دبي للقوارب  بطولة  �سمن  جوالت  خم�س   2018-2017
22 قدما االأوىل تقام ال�سبت املقبل بينما  ال�سراعية املحلية 
تنطلق اجلولة الثانية يف �سهر نوفمرب وحتديدا يوم 10 منه 
فيما تقام اجلولة الثالثة بعدها مبا�سرة باأ�سبوع يوم 18 منه 
اأن تقام اجلولة الرابعة يف الثامن من دي�سمرب وي�سدل  على 
ال�ستار على اجلوالت نهاية ال�سهر يوم 23 منه باإقامة اجلولة 

اخلام�سة واخلتامية.

نــظــمــت بــلــديــة مــديــنــة اأبـــوظـــبـــي بــالــتــعــاون مع 
اأبوظبي  جمل�س  من  اال�سرتاتيجيني  �سركائها 
الريا�سي، و�سركة “جلف مالتي �سبورت” بطولة 
“اأكواثلون” لل�سباحة واجلري يف �ساطئ البطني، 
�سمت الفئة العمرية لالأطفال من 10 اإىل 13 
�سنة، ومب�ساركة اأكر من مئتي طفل، وبح�سور 
عدد كبري من املهتمني وامل�سجعني لهذه الريا�سة 
على  و�ــســركــاوؤهــا  البلدية  حر�ست  وقــد  املمتعة، 

تــوفــري كــل اأ�ــســبــاب اإ�ــســعــاد االأطــفــال، وحتفيزهم 
على ممار�سة الريا�سات املفيدة ، ووفرت العديد 

من اجلوائز والهدايا التقديرية. 
هذه  تنظيم  اأن  اأبــوظــبــي  مدينة  بلدية  واأكــــدت 
تعزيز  انطالقاً من حر�سها على  ياأتي  الفعالية 
ولتن�سئة  الــريــا�ــســة،  ممــار�ــســة  باأهمية  التوعية 
االأطفال تن�سئة �سحية �سليمة من خالل الرتكيز 
واحلفاظ على اتباع الريا�سة ال�سليمة ملا ت�سكله 

من �سمان حلياة اأف�سل، والذي بدوره يزيد من 
اأنها حري�سة كل  حتقيق جمتمع �سحي، واأكــدت 
الفردية لالأطفال  القدرات  تنمية  احلر�س على 
�سخ�سيتهم،  يف  االإيــجــابــيــة  اجلــوانــب  واكت�ساف 
والعمل على تطويرها، وبث روح العمل اجلماعي 

والتناف�س االإيجابي فيما بينهم.
واأ�سافت البلدية اأنها وال�سركاء اال�سرتاتيجيني 
يــعــمــلــون عــلــى تــعــزيــز املــ�ــســاركــة املــجــتــمــعــيــة من 

وتنفيذ  املـــجـــتـــمـــع،  فـــئـــات  كــــل  اإ�ـــــســـــراك  خـــــالل 
مبادرات ت�ستهدف كل الفئات العمرية وال�سرائح 
اأهمية  حــول  الوعي  م�ستوى  لرفع  االجتماعية 
الريا�سية  الــنــ�ــســاطــات  ممــار�ــســة  عــلــى  احلــفــاظ 
االأمرا�س،  من  الكثري  تقلل  اأن  �ساأنها  من  التي 
من  ت�سعى  اأنــهــا  اأبوظبي  مدينة  بلدية  واأ�ــســارت 
البطوالت  هــذه  مثل  بتنظيم  اال�ستمرار  خــالل 
الثقافة  لـــرت�ـــســـيـــخ  الـــريـــا�ـــســـيـــة  والـــفـــعـــالـــيـــات 

كاأ�سلوب  انتهاجها  الريا�سية لدى اجلميع حتى 
م�ستمر  ب�سكل  تعمل  باأنها  ولفتت  يــومــي،  حياة 
وبجهود حثيثة ال�ستمرار وتعزيز التعاون مع كل 
كافة  االأ�سعدة  وعلى  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
والن�ساطات  اخلــدمــات  اأف�سل  وحت�سني  لتوفري 
منها  املجتمعية  ال�سيما  املجتمع  اإىل  املــقــدمــة 
ت�سهده  الذي  الكبري  التطور  يتما�سى مع  ب�سكل 

اأبوظبي.

اجلدير بالذكر، اأن بلدية مدينة اأبوظبي تنظيم  
بــني احلـــني واالآخــــر فــعــالــيــات وبــرامــج ريا�سية 
خمتلفة  مناطق  يف  متنوعة  وتفاعلية  ترفيهية 
واإ�سراك  الــتــوا�ــســل  ا�ــســتــمــرار  بــهــدف  بــاأبــوظــبــي 
اجلــمــيــع واإ�ــســعــادهــم، وهـــو مــا اأ�ــســبــح اأولـــويـــة يف 
التزامها  عن  ويعرب  وا�سرتاتيجيتها،  براجمها 
املعايري  وتوفري  املجتمع من حيث حتقيق  جتاه 

البيئية ال�سحية ال�سليمة.

الإ�سعاد االأطفال وتنمية قدراتهم الفردية 

بلدية مدينة اأبوظبي و�ضركاوؤها ينظمون بطولة »اأكواثلون« لالأطفال يف �ضاطئ البطني 

ي�سارك نادي تراث االمارات ، متمثال يف فريق 
، يف بطولة  لل�سراع احلديث  االمــارات  مدر�سة 
لــلــ�ــســراع ) اجلــولــة اخلام�سة(  بــطــل االمـــــارات 
وال�سراع  لليخوت  ابوظبي  نــادي  ينظمها  التي 
يف  املقبلني  و21   20 وال�سبت  اجلمعة  يومي 
الفريق  ويناف�س   ، االأمــواج  كا�سر  مياه  منطقة 
املـــكـــون مـــن 27 العـــبـــا بـــاإ�ـــســـراف احـــمـــد عبد 
  ، البحرية  ال�سباقات  ادارة  مدير  املــهــريي  اهلل 
لفريق مدر�سة   رئي�سا  املزروعي  وخليفة حاظر 
اأربع فئات  التابعة للنادي، يف  االمــارات لل�سراع 
ال�سراع احلديث هي : االوبتم�ست،  من ريا�سة 
الليزر ريديال، الليزر �ستاندر والليزر فئة 4،7 
. فيما ي�سرف  اإداريا وفنيا على ن�ساط الفريق 

علياء ال�سناين. 

، هو  البطولة  املــ�ــســارك يف  الــفــريــق  اأن  ويــذكــر 
اأ�سهر   4 نحو  منذ  جتهيزه  ومت  جــديــد  فــريــق 
فـــقـــط.  ويـــاأمـــل الــفــريــق ، الــــذي يــقــوم حاليا 
التجريبي  لل�سباق  ا�ستعدادا  مكثفة،  بتدريبات 
اجلاري   19 اخلمي�س  يـــوم  ع�سر  يــقــام  الـــذي 
التفوق  يحقق  اأن  املناف�سات،  خو�س  ثم  ومــن   ،
املــنــ�ــســود ، مــن خـــالل املــنــافــ�ــســات الــقــويــة، التي 
�ــســتــ�ــســم الـــعـــديـــد مـــن مــــدار�ــــس الـــ�ـــســـراع على 
باالإ�سافة  والـــدويل،  والعربي  املحلي  امل�ستوى 
�سيكون  الــــذي  والـــقـــوي  الــكــبــري  الــتــحــدي  اإىل 
حــا�ــســراً على مـــدار يــومــي الــبــطــولــة، وميتلك 
ال�سنوات  م�ستوى  على  جيداً  ح�سوراً  الفريق 
املا�سية يف هذه البطولة ومراكز متقدمة عدة 

على مدار امل�ساركات واملوا�سم له يف املناف�سة.

�سالة  الــزيــود  را�ــســد  ال�سهيد  قــاعــة  �سهدت 
االرينا بالعا�سمة االأردنية عمان حفل افتتاح 
بوك�سينج،  للكيك  التا�سعة  العربية  البطولة 
االإمــــارات  منتخبات  مب�ساركة  تقام   والــتــي 
الكويت،  فــلــ�ــســطــني،  مـــ�ـــســـر،  ،الـــبـــحـــريـــن، 
م�ست�سيف  واالأردن   اليمن،  ليبيا،  اجلزائر، 
البطولة التي ت�سهد م�ساركة اأكر من 100 

العب.
وجاء حفل االفتتاح ب�سيطا ومعربا بح�سور 
وروؤ�ساء  االردنية  ال�سخ�سيات  كبار  من  عدد 
امللكي  ال�سالم  عــزف  تخلله  حيث    ، الــوفــود 

وتــــالوة اآيــــات مــن الــذكــر احلــكــيــم وفقرات 
عرو�س  وتقدمي  متنوعة،  وريا�سية  �سعرية 

مميزة الأبطال قوات الدرك االردين.
التمهيدية  االأدوار  مــبــاريــات  جــــاءت  وقـــد 
جنوم  رفع  حيث  والت�سويق،  باالإثارة  حافلة 
بامليداليات  للفوز  التحدي  �سعار  البطولة 
اأم�س،  ت�سفياتها  تــوا�ــســلــت  والــتــي  املــلــونــة 
ال�ساعدين  هــويــة  تت�سح  اأن  ينتظر  والــتــي 
عقب  اخلمي�س  اليوم  التتويج  من�سات  على 
�سملت  الــتــي  الــبــطــولــة  مناف�سات  ت�سفيات 
 ،67  ،63.5  ،60  ،57  ،51 حتــت  اأوزان 

يف  الــرجــال  ملناف�سات   91  ،86  ،81  ،71
اعتماد  مت  بينما  كونتاكت،  الفل  مناف�سات 
ال�سيدات. .  ملناف�سات   65  ،60  ،56 اأوزان 
فتم  رجــال  كونتاكت  ال�سيمي  مناف�سات  ويف 
 ،74  ،69  ،63  ،60 حتــت  اأوزان  اعــتــمــاد 
اعتماد  مت  الــ�ــســيــدات  مــنــافــ�ــســات  ويف   .79
املعتمدة  االأوزان  اأمــا   .69  ،65  ،60 اأوزان 
للـ K1 رجال، حتت 60، 63.5، 67، 71، 
حتت  ال�سيدات  وملناف�سات   .86  ،81  ،75
بان منتخبنا الوطني  يذكر   .70  ،65  ،60
كاأول  البطولة  يف  ي�سارك  بوك�سينج  للكيك 

واكت�ساب  االحتكاك  بهدف  عربية  م�ساركة 
اخلربات بناء على توجيهات �سعادة عبداهلل 
�سعيد النيادي رئي�س احتاد االإمارات للمواي 
خلفان  فهد  وت�سم  بوك�سينج،  والكيك  تــاي 
االحتـــــاد  اإدارة  جمــلــ�ــس  عــ�ــســو  الـــعـــبـــدويل 
املــكــون من  الــفــنــي  البعثة  واجلـــهـــاز  رئــيــ�ــس 
يا�سر رامز عامر ويو�سف بن جنة،  املدربني 
القبي�سي  حمــمــد  �ــســعــيــد  هـــم:  العــبــني  و6 
وفار�س حممد املنهايل ، علي عا�سم اخلاجة 
 ، الكعبي  ،عبيد  املن�سوري  احمد  ومن�سور 

حممد نعيم االأن�ساري.

ينظمها نادي اأبوظبي لليخوت وال�سراع غدا اجلمعة 

فريق �ضراع »تراث المارات« ي�ضارك يف مناف�ضات  بطولة بطل المارات لل�ضراع بـ 27 لعبا 

مب�ساركة منتخبنا الوطني

افتتاح بطولة العرب للكيك بوك�ضينج بالعا�ضمة الأردنية
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الفجر الريا�ضي

يف افتتاح بطولة كاأ�ش �سلطان بن زايد للموؤ�س�سات يف ن�سختها ال�  28

اأدويا     تكت�ضح ا�ضتوجتارت باأربعة اأهداف بقيادة النجم عبدالرحيم جمعة
•• ابوظبي-الفجر :

 افتتحت مبقر االحتاد الريا�سي العام للموؤ�س�سات 
ال�سيخ  �سمو  كــاأ�ــس  بطولة  ظبي  اأبــو  يف  احلكومية 
ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان،  اآل  زايــد  بن  �سلطان 
الــقــدم يف  لــكــرة  الــفــخــري  الرئي�س  الــدولــة  رئي�س 
فرق   10 م�ساركة  ت�سهد  والــتــي   ،28 الـــ  ن�سختها 

على م�ستوى املجموعتني.
واأ�سفرت نتائج اجلولة االفتتاحية عن فوز جمل�س 
اأبــوظــبــي لــلــجــودة عــلــى حــديــد االإمــــــارات 5-1 يف 
اأدارهــا احلكم خليل احلو�سني.  ويف املباراة  مباراة 
فاز  اجلنيبي  حممد  مبارك  حكمها  والتي  الثانية 
فريق هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي » اأدويا » بقيادة 
الكابنت عبدالرحيم جمعة جنم منتخب االمارات 
ونادي الوحدة  » �سابقا » على اأكادميية ا�ستوجتارت 
مــبــارك اجلــنــيــبــي و�سجل  احلــكــم  واأدارهــــــا   1-4
الهدف االأول للمباراة  الكابنت عبدالرحيم جمعة 
و�سجل الهدف الثاين الالعب حممد �سامل  العب 
الثالث  الــهــدف  �سجل  فيما   « �سابقا   « العني  نــادي 

والرابع الالعب عبداالله ال�سمااليل .
يف  الــفــريــق  يخو�سها  مــبــاراة  اأول  املــبــاراة  وتعترب 
من  جمــمــوعــة  �ــســمــت  والــتــي  اجلـــديـــدة  ت�سكيلته 
العبي  مــن  وعــدد  املنتخب  يف  الــقــدامــى  الالعبني 
نادي الوحدة الريا�سي الثقايف �سابقاً منهم : حيدر 
حممد   ، املنهايل  �سالح   ، �سامل  حممد   ، علي  األــو 

عبداهلل  و�سامل زايد.
مــتــكــافــاأة بني  االأول  �ــســوطــهــا  املــــبــــاراة يف  وبــــــداأت 
الفريقني وكانت الهجمات بني الفريقني متبادلة 
واأجرى  الفر�س  بع�س  اأدويـــا  فريق  عــن  و�ساعت 
تغريين  مو�سى  مــراد  الكابنت  اأدويـــا  فريق  مــدرب 
عمر  الــالعــبــني  فيها  ا�ــســتــبــدل  االأول  الــ�ــســوط  يف 
بالالعبني  ويو�سف حممد  زايد  و�سامل  ال�سيعري 
عـــبـــدااللـــه الــ�ــســمــااليل ورا�ــــســــد الــ�ــســعــد وحممد 

قادري   وا�سهموا يف ال�سوط الثاين  تقدمي ا�سافة 
هدفني  ت�سجيل  عــن  ا�سفر  ممــا  للفريق  هجومية 
وحممد  ال�سمااليل  عبداالله  الالعب  طريق  عن 
�سامل العبي الفريق وانتهى ال�سوط االأول بتعادل 

الفريقني بهدف لكل منهما .
وظــهــر الــفــريــق بــالــ�ــســوط الـــثـــاين بــ�ــســكــل اأف�سل 
من  لكل  اخــريــن  هدفيني  ت�سجيل  عــن  ا�سفر  ممــا 

الالعبني حممد �سامل وعبداالله ال�سمااليل.
فيما قدم فريق اأكادميية ا�ستوجتارت مباراة جيدة 
يف ال�سوط االأول ويف ال�سوط الثاين بعد طرد العب 
ا�ستوجتارت ا�ستحوذ فريق اأدويا على املباراة لتنهي 

بالفوز باأربعة اهداف مقابل هدف واحد.
�سيف بن  نيابة عن �سعادة  البطولة  افتتاح  وح�سر 
اأحمد الهاملي رئي�س جمل�س اإدارة االحتاد الريا�سي 
اللواء  ظبي  اأبـــو  يف  احلكومية  للموؤ�س�سات  الــعــام 
 ، امل�سابقات  جلنة  رئي�س  الطنيجي  ال�سبب  اأحمد 
اأن حتقق البطولة ال�سنوية املميزة النجاح  متمنيا 

 2017 اال�ستثنائي  الريا�سي  املو�سم  يحقق  واأن 
الربجمة  جــاءت  اأن  بعد  املن�سود  النجاح   -2018
ت�سهدها  التي  الريا�سية  االأحـــداث  مع  بالتن�سيق 
التي  العاملية  البطوالت  خا�سة  االإمــــارات  ريا�سة 
اأبو  باإ�سراف جمل�س  اأبو ظبي  العا�سمة  حتت�سنها 
ريا�سة  يخدم  مبا  والنجاح  التن�سيق  بهدف  ظبي 
االإمــارات التي حتظى بدعم القيادة الر�سيدة، ويف 
)االإمارات  لالأندية  العامل  كاأ�س  بطولة  مقدمتها 
بعد اإعادة تاأهيل اإ�ستاد �سلطان   )FIFA  2017
بــن زايـــد لــكــرة الــقــدم مــن قــبــل جمل�س اأبـــو ظبي 
يف  امل�ساركة  الفرق  لتدريبات  ا�ستعدادا  الريا�سي 
اأندية  �سبعة  م�ساركة  ت�سهد  الــتــي  الــعــامل  بطولة 
 16 ال�سبت  اإىل   6 خالل الفرتة من يوم االأربعاء 

دي�سمرب.
وثمن �سعادة �سيف بن اأحمد الهاملي رئي�س االحتاد 
بالنجاحات  احلكومية  للموؤ�س�سات  العام  الريا�سي 
املتوا�سلة التي ظلت حتققها البطولة الغالية التي 

بزغ فجرها مع ميالد احتاد املوؤ�س�سات يف الثمانيات 
ت�سهم  اأن  اآماًل  الثالث  البطولة عقدها  بلغت  وقد 
�سهدت  اأن  بعد  اإجناحها  يف  امل�ساركة  الــفــرق  كافة 
م�ساهمة  الــفــرق  مــن  جــديــدة  م�ساركات  البطولة 
يف دعـــم مــ�ــســرية االحتــــاد الـــذي ا�ــســعــد النطالقة 
مــو�ــســمــه الــريــا�ــســي الــــذي يــ�ــســمــل اأكــــر مـــن 17 
بطولة ريا�سية والتي تقدم لها يف �سفوف الفرق 
2800 العـــب يف مقدمتهم  مــن  اأكـــر  املــ�ــســاركــة 
العاملني  واالأ�ــســدقــاء  واالأ�ــســقــاء  االإمــــارات  �سباب 
وال�سركات  واملوؤ�س�سات  والدوائر  الــوزارات  تلك  يف 
مبختلف  الــقــدم  كــرة  امل�سابقات  تلك  مقدمه  ويف 
ال�سيخ  �سمو  كاأ�س  بطولة  �سملت  التي  مناف�ساتها 
�سلطان بن زايد اآل نهيان للكرة، ودوري املوؤ�س�سات، 
وبطولة  الــكــرة  و�سباعيات  للكرة،  االحتـــاد  وكــاأ�ــس 
خمتلف  جمال  ويف  للكرة،  الرم�سانية  املوؤ�س�سات 
يتجدد  واجلماعية  الفردية  الريا�سية  االأن�سطة 
 ، البولينينغ  ال�سنوكر،  بــطــوالت  بتنظيم  املــو�ــســم 
الطاولة،  تن�س  اال�سكوا�س،  ال�سطرجن،  البلياردو، 
وال�سباحة مما يوؤكد م�ساركة العديد من الالعبني 
البارزين وال�ساعدين ،  واختتم �سيف الهاملي باأن 
االحتاد ي�سري بخطى را�سخة وحثيثة الأداء ر�سالته 
هذا  يف  االإمـــارات  لريا�سة  دعماً  فعالياته  وتطوير 
املجال ون�سر الوعي الريا�سي بني العاملني يف هذا 

القطاع حتت �سعار الريا�سة للجميع.
على  توزيعها  مت  فــرق   10 البطولة  يف  وت�سارك 
فرق   : االأوىل  املجموعة  �سمت  ،وقــد  جمموعتني 
وكهرباء  مياه  ،هيئة  للجامعات  الريا�سي  االحتــاد 
، حديد  �ستو جتـــارت  اأكــادميــيــة   ، اأدويـــــا  اأبــوظــبــي 
االإمارات ، وجمل�س اأبو ظبي للجودة الذي ي�سارك 
الأول مره ، و�سمت املجموعة الثانية : فرق جمل�س 
املرفاأ  اأكادميية   ، العمل  عالقات  لتنمية  االإمـــارات 
وجولد   ، يونيفر�سال  خمترب   ، للدعاية  يــونــك   ،

وكالء العبني.

عاد توتنهام االنكليزي بتعادل ثمني من معقل حامل اللقب ريال مدريد اال�سباين 
ملعب �سانتياغو برنابيو بخروجه بنتيجة 1-1 يف اللقاء املرتقب بينهما يف اجلولة 
الثالثة من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، يف حني حقق مواطنه مان�س�سرت �سيتي 

فوزه الثالث تواليا وقطع �سوطا كبريا لبلوغ الدور الثاين.
العودة  املركز االول قبل لقاء  7 نقاط يف  الفريقان ر�سيدهما اىل  ورفع 

بينهما على ملعب وميبلي يف لندن بعد ا�سبوعني.
وا�سرك مدرب توتنهام االرجنتيني ماوريت�سيو بوت�سيتينو 
العبني يف خط املقدمة هما هدافه هاري كاين واال�سباين 
غاب  حــني  يف  هجومية،  خــطــوة  يف  ليورنتي  فــرنــانــدو 

ديلي ايل بداعي االيقاف.
مدريد  ريــال  �سفوف  يف  املفاجاأة  كانت  املقابل،  يف 
مركز  يف  حكيمي  ا�ــســرف  املغربي  ال�ساب  ا�ــســراك 

الظهري االمين ا�سا�سيا.
وا�ــســتــحــوذ ريــــال مـــدريـــد عــلــى الـــكـــرة منذ 
البداية وكاد يفتتح الت�سجيل مبكرا عندما 
رونالدو  باجتاه  كرة عر�سية  مرر حكيمي 
لكن االخري �سدد يف القائم االمين وارتدت 
الكرة لتتهياأ امام الفرن�سي كرمي بنزمية 
لكن االخري �سدد خارج اخل�سبات الثالث 

من م�سافة قريبة.
وتـــبـــادل رونـــالـــدو وبــنــزميــة الــكــرة بذكاء 
زاحفة  كرة  و�سدد  املنطقة  داخل  االول  ليتوغل 

الم�ست القائم.
اما الفر�سة االبرز يف هذا ال�سوط فكانت لكاين الذي �سدد 
ريــال مدريد  وابــدع حار�س  بــاالر�ــس  ارتطمت  راأ�سية  ركــة 
م�سافة  مــن  لها  الت�سدي  يف  نافا�س  كيلور  الكو�ستاريكي 
�سار  توتنهام عندما  تقدم  اللعب  ملجريات  قريبة. وخالفا 
ومررها  اليمنى  اجلهة  على  بالكرة  اورييه  �سريج  العاجي 
الفرن�سي رافايل  املدافع  املنطقة لي�سعها  عر�سية داخل 

فاران خطاأ يف مرمى فريقه و�سط �سغط من كاين.
و�ــســغــط ريـــال مــدريــد جمـــددا يف حمــاولــة الدراك 
ان يرتكب  التعادل لكنه ا�سطدم بدفاع منظم قبل 
اوريــيــه خــطــاأ �سنيعا بــاإعــاقــة االملـــاين تــوين كرو�س 

داخل املنطقة ليحت�سبها احلكم ركلة جزاء انربى لها رونالدو بنجاح. وتابع ريال مدريد 
اف�سليته يف ال�سوط الثاين و�سنحت له فر�ستان ذهبيتان لت�سجيل هدف التقدم لكن احلار�س 
الفرن�سي هوغو لوري�س تاألق يف الت�سدي لرا�سية بنزمية من م�سافة ثالثة امتار، ثم ت�سديدة 
رونالدو على الطاير. ورد توتنهام من هجمة مرتدة عرب كاين الذي انفرد بنافا�س و�سدد 
كرة زاحفة لكن االخري ابعدها باأطراف اأ�سابعه. ثم تدخل نافا�س مرة جدجيدة الإبعاد كرة 
قوية لكري�ستيان اريك�سن بعدها بلحظات. وهداأت وترية اللعب يف الدقائق االخرية لتنتهي 
املباراة بتعادلهما. ويف املجموعة ذاتها، تابع بورو�سيا دورمتوند االملاين عرو�سه املخيبة يف 

هذه امل�سابقة ب�سقوطه يف فخ التعادل مع م�سيفه ابويل القرب�سي 1-1.
و�سجل مايكل بوتي هدف ابويل، قبل ان يدرك �سقراطي�س بابا�ساثوبولو�س التعادل بعدها 
بخم�س دقائق. وقطع مان�س�سرت �سيتي �سوطا كبريا نحو اىل دور الـ16 بعد تخطيه �سيفه 
نابويل االيطايل 2-1 �سمن املجموعة ال�ساد�سة. ورفع �سيتي ر�سيده اىل 9 نقاط، مقابل 6 
ل�ساخاتار دانيت�سك االوكراين الذي فاز على م�سيفه فينورد روتردام الهولندي 2-1، فيما 
جتمد ر�سيد نابويل الذي مل يفز يف انكلرتا اوروبيا عند 3 نقاط. وقدم �سيتي اداء هجوميا 
دافيد  العمق اىل اال�سباين  الت�سجيل مبكرا بعد متريرة يف  املباراة، فافتتح  خاطفا مطلع 
�سيلفا، لعبها عر�سية ف�سددها كايل ووكر لي�سدها الدفاع ثم تابعها رحيم �سرتلينغ بي�سراه 
الربازيلي  املهاجم  بروين، �ساعف  للبلجيكي كيفن دي  ال�سباك. ومن عر�سية مق�سرة  يف 
ال�ساب غابريال جيزو�س النتيجة، م�سجال هدفه اخلام�س ع�سر يف 22 مباراة هذا املو�سم 
الي�سارية  النتيجة اىل -3�سفر لكن ت�سديدته  امل�سابقات. وكاد دي بروين يرفع  يف جميع 
�سنتيمرتات  بعد  على  وارتــدت  رينا،  بيبي  اال�سباين  احلار�س  عار�سة  يف  انفجرت  الرائعة 
قليلة من خط املرمى، ثم انقذ املدافع ال�سنغايل خاليدو كوليبايل الكرة عن خط املرمى 
يف فر�سة بالغة اخلطورة. وخرج نابويل من منطقته يف اآخر 10 دقائق من ال�سوط االول، 
ثابتة،  كــرة  اثــر  البيول  راوول  اال�سباين  دفــع من ووكــر على  فح�سل على ركلة جــزاء بعد 
اهدرها البلجيكي دري�س مرتنز امام احلار�س الربازيلي ايدر�سون . وهذه املرة ال�ساد�سة على 
التوايل ينجح حرا�س �سيتي يف �سد ركلة جزاء يف دوري ابطال اوروبا. وا�ستهل �سيتي ال�سوط 
اللعب بالنار امام منطقته خ�سر دفاعه  الثاين م�ستحوذا على الكرة، لكن بعد فا�سل من 
الكرة ملرتنز، فمرر اىل القائد ال�سلوفاكي ماريك هام�سيك، اال ان ت�سديدته انقذها قلب 
الدفاع جون �ستونز يف الرمق االخري اىل ركنية. وبعد جمهود فردي رائع للظهري االي�سر 
اجلزائري فوزي غالم، تعر�س للعرقلة من العب الو�سط الربازيلي فرناندينيو، فاحت�سب 
احلكم ركلة جزاء ثانية لنابويل �سددها هذه املرة دياوارا ، الالعب االقل خربة يف فريقه، 
وك�سر �سمود حرا�س �سيتي بركالت اجلزاء. ويف املجموعة عينها، افتتح �ستيفن بريغوي�س 
الت�سجيل لفينورد ، قبل ان يعادل ل�ساختار �سريعا الربازيلي برنارد ، ثم مينحه هدف الفوز 

يف ال�سوط الثاين، فمني بطل هولندا بخ�سارته الثالثة على التوايل.
ويف املجموعة ال�سابعة، حقق اليبزيغ االملاين فوزه االول يف دوري ابطال اوروبا على ح�ساب 

�سيفه بورتو الربتغايل 3-2، فيما ابتعد ب�سيكتا�س الرتكي 
بال�سدارة بعد تعميقه جراح موناكو بطل فرن�سا 1-2. 

9 نقاط لي�سع قدمه  ورفع ب�سيكتا�س ر�سيده اىل 
لبورتو  و3  4 لاليبزيغ  الثاين، مقابل  الــدور  يف 
ملـــونـــاكـــو. عــلــى مــلــعــب لــويــ�ــس الثاين،  ونــقــطــة 

الت�سجيل  فالكاو  رادامــيــل  الكولومبي  افتتح 
لفريق االمارة ، لكن جنك تو�سون رد بثنائية 
امام  بــاالأهــداف  مليئة  مباراة  ويف  لل�سيوف. 
و�سيف  اليبزيغ  تخطى  متفرج،  الــف   41
والثالث  املا�سي  املو�سم  يف  االملـــاين  الـــدوري 

راهنا �سيفه بورتو 2-3.
و�ــســجــل لــلــفــائــز، املــنــتــ�ــســي مـــن فـــــوزه على 
ترتيب  مـــتـــ�ـــســـدر  دورمتـــــونـــــد  بـــورو�ـــســـيـــا 
وال�سويدي  اوربـــان  ويــل  حمليا،  الـــدوري 

جان-كيفن  والفرن�سي  فور�سربغ  اميل 
الكامريوين  ولبورتو  اوغو�ستان، 

واال�سباين  ابـــوبـــكـــر  فــنــ�ــســان 
ايفان ماركانو.

اليبزيغ  هـــــداف  و�ــــســــارك 
ـــــدويل تــيــمــو فـــرينـــر يف  ال
اآخــــــر ربـــــع �ـــســـاعـــة وذلــــك 
بعد تعافيه من ا�سابة يف 

عنقه.
م�سيفه  االنــكــلــيــزي  لــيــفــربــول  واكــتــ�ــســح 

ماريبور ال�سلوفيني ب�سباعية نظيفة ليحقق اول فوز له 
بعد تعادلني. و�سرب ثالثي خط املقدمة بقوة ف�سجل الربازيلي روبرتو 

فريمينو ثنائية وامل�سري حممد �سالح هدفني اي�سا، يف حني ا�ساف الربازيلي 
كوتينيو واليك�س اوك�ساليد ت�سامبريالين وترنت الك�سندر ارنولد اهداف ليفربول.  
ويف املجموعة ذاتها، �سحق �سبارتاك مو�سكو الرو�سي ا�سبيلية اال�سباين 5-1. �سجل 
غلو�ساكوف  وديني�س  ميلغاريخو  ولــورنــزو  برومي�س،  كوين�سي  الهولندي  للفائز 

والربازيلي لوي�س ادريانو، وللخا�سر الدمناركي �ساميون كيار.
وت�سدر ليفربول الرتتيب بر�سيد 5 نقاط بفارق االهداف عن �سبارتاك مو�سكو و4 

ال�سبيلة ونقطة واحدة ملاريبور.

�سقط غولدن �ستايت ووريرز حامل اللقب املو�سم املا�سي على ار�سه 
121-122 يف افتتاح املو�سم اجلديد  امام �سيفه هيو�سنت روكت�س 

للدوري االمريكي للمحرتفني يف كرة ال�سلة.
عام  منذ  اللقب  عن  دفاعه  م�ستهل  يف  لبطل  الرابعة  هي  واخل�سارة 
وعلى الرغم من تقدمه بفارق 17 نقطة يف احدى مراحل   .2000
املباراة ودخوله الربع االخري متقدما بفارق 11 نقطة اي�سا، تراجع 
اداء الفريق يف اواخر املباراة وترك املبادرة لهيو�سنت روكت�س للعودة 
ثانية   44 قبل  االوىل  للمرة  وتقدم هيو�سنت  فائزا.  واخلــروج  فيها 

فقط من نهاية املباراة بف�سل رمتني حرتني لبي جاي تاكر.
لكن  �ستايت  لغولدن  الــفــوز  منح  بانه  لوهلة  دورانـــت  كيفن  واعتقد 
باجتاه  كرته  ي�سدد  ان  قبل  انطلقت  قد  كانت  املــبــاراة  نهاية  �سفارة 
ال�سلة. وتاألق يف �سفوف هيو�سنت جيم�س هاردن 27 نقطة، يف حني 

كان نيك يانغ الوافد اجلديد اىل غولدن �ستايت هذا املو�سم اف�سل 
م�سجل يف �سفوفه 23 نقطة وا�ساف �ستيف كوري 22 نقطة.

الربع  دراميوند غرين يف  �ستايت خ�سر جهود مدافعه  وكان غولدن 
الثالث ال�سابة يف ركبته. واعرتف مدرب غولدن �ستايت �ستيف كري 
باحقية الفريق املناف�س بالفوز وقال يف هذا ال�سدد مل نلعب بطريقة 
كافاليريز  كليفالند  مــبــاراة  و�ــســهــدت  الــفــوز.  ن�ستحق  لــكــي  جــيــدة 
وبو�سطن �سلتيك�س ا�سابة خطرية لغوردون هايورد الذي كان يخو�س 
اول مباراة ر�سمية له يف �سفوف االخري لدرجة انها غطت على عودة 
كايري ايرفينغ اىل كليفالند يف �سفوف بو�سطن بعد رف�سه البقاء مع 
كافاليريز. وانتهت املباراة بفوز كليفالند 99-102. وجاءت ا�سابة 
دقائق فقط على  �ست  مــرور  بعد  االي�سر  بك�سر يف كاحله  هايوراد يف 
بداية املباراة عندما حاول متابعة كرة �سددها ايرفينغ و�سط مناف�سه 

من ليربون جيم�س ف�سقط ار�سا ليك�سف مدربه براد �ستيفن�س بعد 
املباراة بانه يعاين من ك�سر مزدوج يف الكاحل من دون ان يحدد فرتة 
غيابه التي �ستطول على االرجح لعدة ا�سهر. وكان هايوارد ترك ناديه 
يوتا خالل ال�سيف احلايل بعد ان ام�سى فيه �سبع �سنوات ووقع عقدا 
دوالر.  مليون   128 بلغت  �سفقة  مقابل  �سوات  الربــع  �سلتيك�س  مع 
م�سريتي.  يف  راأيتها  اإ�سابة  ا�سواأ  انها  املــبــاراة  بعد  ايرفينغ  واعــرتف 
بفارق  متخلفا  االول  ال�سوط  وانهى  هايورد  با�سابة  �سلتيك�س  وتاأثر 
كبري، لكنه جنح يف دخول اأجواء املباراة يف الربع الثالث قبل ان يتقدم 
واحدة.  بدقيقة  املــبــاراة  نهاية  قبل  االخــري  الربع  نقاط يف   3 بفارق 
بيد ان كينغ جيم�س الذي خا�س اخر �سبع مباريات نهائية يف الدوري 
املباراة  لينهي  نقاط  وثــالث  دنــك  انقذ فريقه من خــالل  االمريكي 

بت�سجيله 29 نقطة و16 متابعة و9 متريرات حا�سمة.

غوارديول فخور بالفوز على نابويل 
و�سف اال�سباين جو�سيب غوارديوال فوز فريقه مان�س�سرت 
يف   ،1-2 االإيطايل  نابويل  �سيفه  على  االإنكليزي  �سيتي 
دوري ابطال اوروبا يف كرة القدم، باأنه اأحد اأكر اللحظات 

فخرا يف م�سريته الكروية.
�سرتلينغ  رحــيــم  عــرب  -2�سفر  بــ�ــســرعــة  �سيتي  وتــقــدم 
الغيني  يقل�س  ان  قبل  جــيــزو�ــس،  غــابــريــال  والــربازيــلــي 
امادو دياورا الفارق من نقطة اجلزاء يف اآخر ربع �ساعة، 
ركلة  مرتنز  دريــ�ــس  البلجيكي  زميله  اهـــدار  بعد  وذلـــك 

اأخرى �سدها احلار�س الربازيلي ادر�سون.
وقبل املباراة، كان غوارديوال قد اأ�ساد باملدرب ماوريت�سيو 
�ساري الذي قاد نابويل اىل 8 انت�سارات من 8 مباريات 
الفريق  و�ــســف  ثــم  االيــطــايل،  الـــدوري  املو�سم يف  مطلع 

اجلنوبي بانه اقوى خ�سم واجهه يف حياته.
قــاد بر�سلونة اال�سباين اىل لقب دوري  الــذي  وقــال بيب 
االبـــطـــال مــرتــني اأعــتــقــد انــهــا كــانــت مـــبـــاراة رائـــعـــة من 
الطرفني. واجهنا اأحد اأف�سل االندية التي لعبت �سدها 

يف م�سريتي، ورمبا االأف�سل.
وتــابــع هـــذا احـــد اكـــر االنــتــ�ــســارات الــتــي افــخــر فيها يف 
رائــع. كي تقوم بذلك  اأمــام فريق  اليوم فزنا  م�سريتي.. 

عليك ان تقدم اأداء رائعا.
فــــوزه عــلــى مــلــعــب االحتــــاد حيث  وحــقــق �سيتي 

املحلي  الــــــدوري  يف   2-7 �ــســتــوك  �ــســحــق 
الذي يت�سدره الفريق االزرق بعد بداية 

نارية.
اللعب  بــنــاء  عــلــى  �سيتي  ا�ـــســـرار  لــكــن 
كادت  فر�سا  نابويل  منح  اخللف،  من 
تخرجه بنقطة التعادل على االأقل لو 

اأح�سن ا�ستغاللها.
ـــوؤال حول  واأجــــــاب غــــوارديــــوال عــلــى �ـــس

تــكــتــيــكــه الــــذي ولــــد مـــزيـــدا من 
الـــــ�ـــــســـــغـــــوط لــــنــــابــــويل 

نقوم  اأن  “يجب 
بـــــذلـــــك اأكــــــــر. 
تــلــعــب الـــكـــرات 
الــطــويــلــة اأمـــام 
الفريق،  هــــذا 
نك  جمو �سيها
ثانيتني.  يف 
يف كرة القدم، 
تكون  كــلــمــا 
الـــــــــــكـــــــــــرة 
�ــــســــريــــعــــة 
د  بتعا ال با
تكون  كلما 
اأ�ـــــــــــــســـــــــــــرع 

بالعودة«.
ف  د ر اأ و
الذي  املــــدرب 

رفــــــــع ر�ـــســـيـــد 
 9 اىل  فـــريـــقـــه 

ـــة  نــــــقــــــاط كـــامـــل
مباريات   3 مـــن 

مع  لالت�سال  اأفــ�ــســل،  بطريقة  لعبك  تبني  اأن  يجب 
�سيلفا.  دافــيــد  واال�ــســبــاين  بــرويــن  دي  البلجيكي  كيفن 
اذا لعبت كرات طويلة، فاإن ال�سنغايل خاليدو كويلبايل 
اأقوى من مهاجمينا. مت�سي  البيول  راوول  واال�سباين 

ترك�س. واأنت  دقيقة   90
وتابع بدال من ذلك، هم يرك�سون وراء الكرة. هذه هي 
النقطة. هناك خماطرة، ثم انك ت�سجل االهداف النك 

تخلق الفر�س بعد ذلك. يجب اأن تلعب قدر االإمكان.
ل�ساخاتار   6 مقابل  نقاط،   9 اىل  ر�سيده  �سيتي  ورفــع 
فينورد  م�سيفه  على  فــاز  الـــذي  االوكــــراين  دانيت�سك 
نابويل  ر�سيد  جتمد  فيما   ،1-2 الهولندي  روتــــردام 

الذي مل يفز يف انكلرتا اوروبيا عند 3 نقاط.
بدوره، قارن �ساري املباراة مع زيارته االخرية اىل اأر�س 
اال�سباين  مدريد  ريــال  امــام  خ�سر  عندما  كبري،  فريق 
1-3 يف دور الـ16 املو�سم املا�سي “حتى بعد اهدار ركلة 
جزاء، ا�ستطعنا اأن نعود ونقاتل. بعد هذه املباراة يجب 
كبرية  خطوة  راأيــت  اأكــرب.  وبثقة  باالطمئنان  ن�سعر  اأن 

اإىل االأمام مقارنة مع مباراتنا يف مدريد العام املا�سي.
وترك �ساري العبيه الربازيلي اآالن وجورجينيو 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدالء قــبــل مــواجــهــة انـــرت يف 
مـــبـــاراة قــمــة يف نــهــايــة اال�ــســبــوع يف الــــدوري 
املــحــلــي، وذلــــك بــعــد تــخــطــيــه رومــــا القوي 

اال�سبوع املا�سي.
يف  ان�سينيي  لورنت�سو  الفريق  مهاجم  وعــرج 
على  قلقا  يكن  مل  �ــســاري  لكن  املـــبـــاراة،  نهاية 
االأمور  تــكــون  ان  “اآمل  البدنية  لياقته 
لورن�ستو.  مــع  يــرام  مــا  على 
لقد عانى من م�سكالت 
يكون  عــ�ــســلــيــة. رمبـــا 

جمرد ارهاق«.
وعــــــــــــن امـــــكـــــانـــــيـــــة 
�سيتي  مـــنـــافـــ�ـــســـة 
عـــــــلـــــــى الـــــلـــــقـــــب 
الـــــــقـــــــاري، قــــال 
فريقهم  �ــســاري 
ميلكون  رائــع. 
كـــــــل �ـــــســـــيء. 
يــــتــــمــــتــــعــــون 
بال�سرعة وهم 
اأذكياء تكتيكيا.

اذا  وتـــــــــــابـــــــــــع 
حالتهم  بــقــيــت 
اجلــــــــــ�ــــــــــســــــــــديــــــــــة 
كما  جيدة،  والذهنية 
هو احلال االن، اعتقد 
انه مبقدورهم اكمال 

امل�سوار.

خ�ضـــارة غــولــدن �ضتايــت يف افتتـــاح الــدوري الأمـريكــــي

مان�س�سرت �سيتي ي�سع قدما يف الدور الثاين 

توتنهام يعود بتعادل ثمني من مدريد يف اأبطال اأوروبا



    

 
العثور على بقايا عجوز يف بطن مت�ضاح 

ُعر يف جوف مت�ساح يف اأ�سرتاليا، على بقايا ل�سيدة عجوز م�سابة 
البالد،  �سرق  �سمال  يف  املفرت�س  احلــيــوان  هــذا  التهمها  باخلرف 
العمر  البالغة من  اآن كامرون  ال�سرطة.  وكان  اأعلنت  بح�سب ما 
79 قد فقد اأثرها االأ�سبوع املا�سي بعدما خرجت من دار للعجزة 
تقيم فيه يف مدينة بورت دوغال�س ال�سياحية. بعد ذلك �سوهدت 

قطع من مالب�سها وع�ساها قرب نهر جماور.
ورّجحت ال�سرطة اأن مت�ساحاً طوله اأربعة اأمتار و30 �سنتيمرتاً هو 
من ق�سى على ال�سيدة، بح�سب ما تبنّي من حتليل جوفه بعدما 
قتله عنا�سر من حماية احلياة الربية، م�سرية اإىل اأن "التحقيقات 
العجزة،  دار  كامرون هربت من  ن  اأن  و�سبق  زالــت م�ستمرة".  ما 
املنطقة  تلك  اإىل  الو�سول  مــن  متكنت  كيف  بعد  ُيــعــرف  مل  لكن 
البعيدة حيث عر على بقايا اأغرا�سها.  وهذا النوع من التما�سيح 
هو االأكرب يف العامل، وميكن اأن ي�سل طوله اإىل �سبعة اأمتار ووزنه 

اإىل طن، وهو بذلك اأكرب حيوان زاحف يف العامل.

ثمانينية مت�ضي وقتها يف الن�ضاطات اخلطرية
االأ�سخا�س  مــن  الــكــثــري  يــر�ــســى  ال�سيخوخة،  �ــســن  بلوغهم  بــعــد 
بحياة خالية من االإثارة واحليوية، غري اأن هذه املراأة الثمانينية 
وكاأنها يف  ن�ساطات خطرة  لل�سيخوخة، ومار�ست  ت�ست�سلم  اأن  اأبت 
اأوك�سون  منطقة  مــن  واغ�ستاف  تري�س  مت�سي  ال�سباب.   ريــعــان 
التي  الن�ساطات  من  الكثري  ممار�سة  يف  وقتها  جل  اال�سكتلندية 
تتطلب اجلراأة وال�سجاعة، كالقفز املظلي، واالإبحار، وال�سباحة مع 

اأ�سماك القر�س، والطريان ال�سراعي، وامل�سي ال�سريع. 
 200 الــ�ــســيــدة واغــ�ــســتــاف مــن جــمــع تــربعــات بلغت  وقـــد متكنت 
االأعمال  ل�سالح  الزمان  من  عقد  مدى  على  اأمريكي  دوالر  األــف 
اخلريية.  وقالت واغ�ستاف بعد عملية اأجريت لها يف عام 2002 
باأين  واأ�سدقائي،  عائلتي  اأفــراد  "اعتقد  وركيها:  اأحــد  ال�ستبدال 
لن اأمتكن من احلركة ثانية. اإال اأنني ا�ستعدت عافيتي وا�ستاأنفت 

ن�ساطاتي ثانية"
الن�ساطات اخلطرة بعد عام من وفاة  "بداأت مبمار�سة  واأ�سافت: 

زوجي، واأحببت االأمر كثرياً واأنا اأقوم بذلك حتى االآن".
�سابطاً  كــان  واغ�ساف  ال�سيدة  زوج  بيرت  اأن  بالذكر،  اجلدير  من 
يف فرقة احلر�س اال�سكتلنديني، وتواجد هو وزوجته واأطفاله يف 

اأماكن خطرة اإبان احلرب بني اليونان وتركيا يف قرب�س.
حياتهم  عي�س  على  املتقاعدين  جميع  واغــ�ــســاف  ال�سيدة  وحــثــت 
ب�سكل حيوي، وممار�سة الن�ساطات املثرية، وعدم اال�ست�سالم ب�سبب 

تقدمهم يف ال�سن، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.

اآلة من ال�ضوكولة تعزف املو�ضيقى 
ك�سفت حفلة مو�سيقية النقاب عن اخرتاع جديد فريد من نوعه 
ميزج بني حلو املذاق وحلو النغم، يف جهاز م�سنوع من ال�سوكوالة 
للده�سة  ت�سجيل م�سور مثري  اأظهر  ويعزف مو�سيقى حقيقية.  
اآلة  يوتيوب،  موقع  على  ون�سر  لندن  يف  االأحـــد  يــوم  ت�سجيله  مت 
حفل  يف  املو�سيقى  تبث  وهــي  ال�سوكوالة  مــن  م�سنوعة  ت�سجيل 
لندن لل�سوكوالتة.  يذكر اأن احلفل الذي اأقيم يف اإحدى ال�ساالت 
الكربى يف العا�سمة الربيطانية جذب عدداً كبرياً من ال�سيوف 
الذين ده�سوا باالخرتاع، وا�ستمعوا با�ستمتاع لالآلة امل�سنوعة من 
اإن  ال�سوكوالة.  ويف اإحدى لقطات الفيديو �ساأل م�سور الفيديو، 
اإىل  املوظفني  اأحــد  دفــع  ما  بالفعل،  املو�سيقى  تعزف  االآلــة  كانت 

ت�سغيل اأ�سطوانة عليها حيث بداأت اأنغام املو�سيقى تنبعث منها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يعي�ض 5 �ضنوات يف الغابات هربًا من زوجته
�سغل رجل �ستيني موؤخراً و�سائل االإعالم يف بريطانيا، بعد اأن ك�سف اأنه ا�سطر اإىل العي�س م�سرداً يف الغابات على 
ل�سنوات طويلة،  ب�ستانياً  قد عمل  62 عاماً  اأبليغيت  املزعجة. وكان مالكوم  من زوجته  �سنوات هرباً  مدى خم�س 
وا�ستمتع بالعمل يف حدائق االآخرين، اإىل اأن اأخذت حياته منحى غري متوقع بعد الزواج قبل نحو 30 عاماً. وعلى 
الرغم من اأن حياته الزوجية �سارت ب�سكل جيد يف البداية، اإال اأن ان�سغاله بالعمل مع مرور الوقت، جعل زوجته 
اأكر اإزعاجاً، وكان ي�سطر اإىل اخت�سار وقت العمل الإر�سائها. وبعد اأن زاد اإزعاج زوجته و�سجاراتهما املتكررة، مل 
يعد مالكوم قادراً على التحمل، فما كان منه اإال اأن حزم اأمتعته وغادر املنزل، وبداًل من االنتقال اإىل منزل اأحد 

االأ�سدقاء، وال�سروع باإجراءات الطالق، اكتفى بالتواري عن االأنظار، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
لل�سرقة  تعر�ست  دراجته  ولكن  لندن،  العا�سمة  قا�سداً  دراجــة،  على  برمنغهام  مدينة  يف  منزله  مالكوم  وغــادر 
اأ�سابيع،  االأقــدام، وو�سل بعد ثالثة  الرحلة �سرياً على  اإىل متابعة  اأن يقفلها، فا�سطر  اأن ن�سي  اأك�سفورد، بعد  يف 
وا�ستقر يف غابة كثيفة بالقرب من كينغ�ستون جنوب غرب لندن، حيث كان يخيم يف الغابة خالل الليل، ويعمل 
يف حديقة عامة يف النهار. ومنذ ذلك الوقت، حتولت الغابة اإىل عنوان االإقامة الدائم ملالكوم، قبل اأن ينتقل اإىل 
ملجاأ للم�سردين يف غرينويت�س جنوبي لندن. وكانت رغبته يف االبتعاد عن زوجته قوية، لدرجة اأنه مل يتوا�سل 
مع اأ�سرته، الإخبارهم عن مكان اإقامته. وتوا�سل مالكوم موؤخراً مع �سقيقته، والتي بحثت عنه لعدة �سنوات، قبل 

اأن تركن اإىل االعتقاد باأنه ميت.
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بكترييا ت�ضلب �ضيدة �ضاقيها ويديها 
مل تكن ليند�سي تعتقد اأن اإجنابها لطفل �سيحول حياتها لكابو�س �سيفقدها 
�سياقيها ويديها وال�سبب بكترييا خبيثة مل ينتبه اإليها االأطباء وكادت اأن 
تنهي حياة االأم ال�سابة. يف الثاين من �سهر مار�س اآذار من هذا العام ُولد 
الطفل ميل�س يف اأحد م�ست�سفيات كندا. بعد مرور ثالثة اأيام �سعرت والدته 
ليند�سي هـ. باآالم كبرية يف منطقة اأ�سفل البطن. عادت اإىل امل�ست�سفى، لكن 
االأطباء قالوا لها بعد اإجراء الفحو�سات اأنها تعاين من اإم�ساك يف املعدة، 

ح�سب ما ذكرت �سحيفتا "فوكو�س" و"بيلد" االأملانيتني.
اأخرى،  االأوجــاع وعادت ليند�سي للم�ست�سفى مرة  زادت حدة  بيوم  وبعدها 
التهاب  مــر�ــس  مــن  تــعــاين  الــ�ــســابــة  االأم  اأن  املـــرة  هـــذه  االأطـــبـــاء  ليكت�سف 
الــدم، وهي بكترييا  اللحم وتعفن  اآكل  اأي�سا مبر�س  اأو ما ي�سمى  اللفافة 
انت�سار  اإىل  االأطباء  اأن�سجة اجللد والع�سالت. وال�سبب يعود ح�سب  تقتل 
باكترييا �سديدة باأ�سفل البطن عرب جرح تعر�ست له ليند�سي يف منطقة 
امل�سيمة. وبعد عدة عمليات طويلة  متكن االأطباء من اإنقاذ حياة ليند�سي 
كان  املر�س،  انت�سار  اإيقاف  اأجــل  من  ولكن  عاما.  والثالثني  الثالثة  ذات 
ومل  مقعدة،  ليند�سي  لت�سبح  واليدين،  ال�ساقني  برت  االأطباء  على  يجب 

يعد باإمكانها امل�سي اإال باالعتماد على الكر�سي املتحرك.
وتنوي عائلة ليند�سي، ح�سب �سحيفة فوكو�س، رفع ق�سية �سد امل�ست�سفى 
اأ�ــســفــل بطن  الــعــدوى يف  االأطــبــاء النت�سار  انــتــبــاه  االإهــمــال وعـــدم  ب�سبب 
ليند�سي. ويقول حماميها اإنه كان باالإمكان تفادي جزء كبريا من اخل�سائر 

التي تعر�ست اإليها موكلته، لو اأنه متت العناية بها على اأف�سل وجه.

رجال �ضرطة يلهون يف مدينة لالألعاب 
ر�سدت لقطات م�سورة طريفة، جمموعة من رجال ال�سرطة الربيطانيني 
اأوقـــات  اأثــنــاء  للمالهي  مــديــنــة  داخـــل  باللعب  بوقتهم  ي�ستمتعون  وهـــم 
عملهم الر�سمية.  وقد ظهر ما ال يقل عن 18 �سرطياً و�سرطية من ق�سم 
بال�سيارات  يلهون  وهــم  الكهربائية  ال�سيارات  �سالة  داخــل  هامرب�سايد، 
�سور  بن�سر  �سنودن  �سكوت  املفت�س  وقــام  هــول.  معر�س  يف  الكامل  بزيهم 
العديد من ال�سباط على موقع تويرت وهم ميرحون داخل �سالة ال�سيارات 
مع  قلياًل  ميــرحــون  ال�سرطة  "رجال  قــائــاًل:  عليها  وعــلــق  الكهربائية، 
النا�س يف املعر�س" ويف حني حظيت ال�سور ومقطع الفيديو بــرواج كبري 
على االإنرتنت، قالت اإحدى الناجيات من حادث تعطل اإحدى االألعاب يف 
املعر�س يف اليوم ال�سابق: "مل ت�سل ال�سرطة يف الوقت املطلوب وقت وقوع 

احلادث، يبدو اأنهم كانوا م�سغولني باأمر اآخر"
اأن يودي بحياة الع�سرات بعدما تعطلت  وكان املعر�س قد �سهد حادثاً كاد 
اإحدى االألعاب اخلطرية يف املعر�س، وبقي ركابها معلقني يف الهواء الأكر 

من 7 �ساعات قبل اإنقاذهم.

رحيل املمثل التون�ضي 
الهادي الزغالمي

الثقافية  الــ�ــســوؤون  وزارة  اأعــلــنــت 
امل�سرحي  املــمــثــل  وفـــاة  التون�سية 
الهادي  وال�سينمائي  والتلفزيوين 
الـــزغـــالمـــي عـــن عــمــر يــنــاهــز 71 
عاما بعد �سراع طويل مع املر�س.

يونيو   12 يف  الــــزغــــالمــــي  ولـــــد 
الكاف  مبــديــنــة   1946 حـــزيـــران 
الغربي  ـــمـــال  الـــ�ـــس يف  الــــواقــــعــــة 
الدرو�س  �سهادة ختم  على  وح�سل 
الدرامية  الفنون  ملهن  التطبيقية 
الراحل  و�ـــســـارك   .1969 عـــام  يف 
امل�سرحية  االأعـــمـــال  مــن  كــثــري  يف 
بعد  وال�سينمائية  والتلفزيونية 
ال�ستينيات من  ان�سمامه يف فرتة 
امل�سرحية  للفرقة  املا�سي  الــقــرن 
اإدارة  الــكــاف حتــت  الــقــارة مبدينة 
الراحل املن�سف ال�سوي�سي قبل اأن 
الهادي  م�سرحية  يف  معه  ي�سارك 
بودربالة. بداأت م�سريته امل�سرحية 
مــع مــ�ــســرح الــهــوايــة �ــســنــة 1963 
قبل اأن يحرتف التمثيل امل�سرحي 
انطالقا من عام 1967 و�سارك يف 
اأبرزها  امل�سرحية  االأعــمــال  عديد 
�ــســامل وعط�سان يا  الـــزجن والــزيــر 

�سبايا وع�سرتوت.

دوقة كمربدج "احلامل" ترق�ض مع دب
اأ�سعدت االأمرية كيت دوقة كمربدج االأطفال، برق�سها 
بعد  الر�سمية  مهامها  موا�سلة  بادجنتون  الــدب  مــع 

تعافيها من متاعب احلمل. 
منذ  االأوىل  للمرة  املا�سي  االأ�سبوع  االأمـــرية  وظهرت 
االإعالن يف �سبتمرب عن اأنها وزوجها االأمري وليام ويل 

العهد الربيطاين ينتظران مولودهما الثالث. 
وح�سرت كيت برفقة زوجها و�سقيقه االأمري هاري اإىل 
حيث  لندن  يف  احلــديــديــة  لل�سكك  بــادجنــتــون  حمطة 
كانوا  يدعمونها  خريية  جمعيات  من  باأطفال  التقوا 
بالريف  لال�ستمتاع  بالقطار  لرحلة خا�سة  ي�ستعدون 

االإجنليزي. 
الثاين من  والتقى االأمــراء مع �سخ�سيات من اجلــزء 
مربى  يحب  دب  ق�سة  يتناول  الــذي  بــادجنــتــون  فيلم 
حيث  بــادجنــتــون  حمطة  ا�ــســم  على  و�سمى  الــربتــقــال 
رق�ست كيت على ر�سيفها مع ممثل يرتدي زي الدب 

بادجنتون. 
كــبــري« لكن  ت�سعر بتح�سن  »هــي  ولــيــام  االأمـــري  وقـــال 
م�ساعدة لها قالت اإنه على الرغم من حت�سن �سحتها 

اإال اأنها ال تزال تعاين من متاعب احلمل. 

�ضخر اأ�ضدقاوؤه من �ضعره فطعن احلالق   
اأظهر ت�سجيل م�سور �سادم، ن�سر على العديد من مواقع 
رو�ــســي بطعن  قــيــام رجــل  االجــتــمــاعــي، حلظة  التوا�سل 

حالق لعدم ر�ساه على ق�سة �سعره.
وقد اأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كامريا مراقبة 
يف ال�سارع الــذي وقع فيه احلــادث، بافيل لوزيانني وهو 
اأدخـــامـــوف )24  دا�ــســتــان  داين  الــ�ــســعــر  يــطــارد م�سفف 
عاماً(، وهو يحمل �سيخ �سواء قبل اأن يبادره بعدة طعنات 

و�سط ذهول وده�سة املارة.
وبعد اأن تعر�س م�سفف ال�سعر لعدة طعنات �سقط على 
الــرجــل قبل  تــويف  ولــالأ�ــســف فقد  عليه.  االأر�ـــس مغ�سياً 

و�سول فريق االإ�سعاف اإىل املكان. 
وبح�سب م�سادر ال�سرطة فاإن ال�سحية كان مهاجراً غري 
مهنته،  يف  بــاهــراً  جناحاً  وحقق  اأوزبك�ستان،  من  �سرعي 

وتت�سم خدماته بتميزها وانخفا�س ت�سعريتها. 
وعــلــى الــرغــم مــن اأن لوزنيانني كــان قــد خــرج مــن عند 
احلالق �سعيداً بق�سة �سعره يف م�ساء اليوم ال�سابق، اإال اأن 
اأ�سدقاءه �سخروا منه ما اأثار غ�سبه ودفعه الرتكاب هذه 

اجلرمية الب�سعة، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية. 

اأطول طفل يف العامل مهدد باملوت
و�سل طول �سبي يبلغ من العمر 12 عاًما، اإىل 2.3 مرت 
حالته  اأن  رغــم  العملقة،  تدعى  نـــادرة  منــو  حالة  ب�سبب 

املذهلة جلبت له ال�سهرة اإال اأنها تهدد حياته.
وقال االأطباء الأطول �سبي يف العامل، اإنه يحتاج جلراحة 
اأن  اأكــر مــن ذلــك قبل  خطرية يف الــدمــاغ لوقف منــوه 

تف�سل اأع�ساوؤه وميوت.
وبح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية، يعاين الربازيلي 
وهي  بالعملقة  تعرف  طبية  حالة  من  غوميز  غابرييل 
ا�سطراب خطري �سببه ورم بالغدة النخامية، وهذا يعني 

اأن ج�سده ينتج هرمون النمو اأكر من الطبيعي.
يت�سبب طوله يف معاناته ج�سدًيا  كيف  غابرييل  وك�سف 
وعــاطــفــًيــا وقــــال: يــزعــجــنــي اأنــنــي طــويــل الــقــامــة لهذه 
الدرجة اأريد اأن اأكون طبيعًيا، كما اأ�سعر باالأمل يف �ساقي 
الــظــهــر الأن  اآالم  اأعــــاين مــن  االأحـــيـــان  كــثــرًيا ويف بع�س 

ظهري مقو�س.
العثور على مكان  ال�سعب  اأدر�ـــس الأنــه مــن  واأ�ــســاف: ال 
الــدرا�ــســة بعد  اأمتــكــن مــن  اأن  اآمـــل  اأنـــا  منا�سب لــطــويل 

اجلراحة.
وخ�سع غابرييل جلراحة �سابقة عندما كان يف �سن الـ 10 
�سنوات واأم�سى �سهًرا يف امل�ست�سفى بعد اأن عجز االأطباء 
عن ا�ستئ�سال الورم كاماًل من خالل الدخول عرب اأنفه، 

مما اأدى اإىل ا�ستمرار الورم يف النمو.
لعملية  غــابــريــيــل  حــاجــة  اأ�ــســبــحــت  عــامــني  بــعــد  واالآن 
ال�سبي  �سي�ستمر  العملية  ف�سلت  واإذا  ملحة،  جراحية 
ال�سغط  حتت  العمل  عن  اأع�ساوؤه  و�ستتوقف  النمو،  يف 
اإىل  الهائل حلجمه. و�سيذهب ال�سبي العمالق واأ�سرته 
م�ست�سفى دا�س كلينيكا�س يف �ساو باولو للخ�سوع جلراحة 
ثانية �ستت�سمن فتح املخ ال�ستئ�سال الورم كاماًل ولكنها 

اأكر خطورة من ال�سابقة. اإيغي اأزاليا لدى و�سولها حل�سور حفل تيدال X يف نيويورك.   )رويرتز(

متحف لـ»اأين�ضتاين« 
يف م�ضقط راأ�ضه

ت�سم  اأملانية  اأهلية  جمعية  ت�سعى 
بعامل  املــعــجــبــني  مــــن  جمـــمـــوعـــة 
اأين�ستاين  األربت  الفيزياء ال�سهري 
م�سقط  له يف  تاأ�سي�س متحف  اإىل 

راأ�سه مبدينة اأومل االأملانية.
اجلمعية  تــــ�ــــســــورات  وبـــحـــ�ـــســـب 
االأهـــلـــيـــة، فـــاإنـــه مـــن املــخــطــط اأن 
يقدم املتحف نظرة �ساملة وممتعة 
عـــن قــ�ــســة حــيــاة �ــســاحــب نظرية 
الن�سبية واأهم اكت�سافاته العلمية.

على  احلــائــز  اأين�ستاين  اأن  يــذكــر 
جــائــزة نــوبــل يف الــفــيــزيــاء، ولــد يف 
مدينة اأومل عام 1879، وتويف عام 
1955 يف الواليات املتحدة. وقالت 
املقيمة  االأمريكية  الفيزياء  عاملة 
هيكر-دين�سالج:  نان�سي  اأومل،  يف 
الت�سميم املعماري للمتحف يجب 
اأن يكون مبهرا مثل متحفي بلباو 
هــيــكــر- ذكــــــرت  كـــمـــا  و�سيدين"، 
عندما  فــوجــئــت  اأنـــهـــا  ديــنــ�ــســالج 
انتقلت اإىل اأومل قبل ب�سع �سنوات 
الأين�ستاين  مــتــحــف  وجــــود  بــعــدم 
العامل  وقــالــت:  راأ�ــســه،  يف م�سقط 
ُمقدر  غري  لكنه  اأين�ستاين،  ُيبجل 
م�سقط  يف  هنا  منا�سب  نحو  على 
هيكر-دين�سالج  واأ�ــســافــت  راأ�ــســه. 
من  علماء  مــع  لذلك  اأ�س�ست  اأنــهــا 
اآخرين  ومــعــجــبــني  اأومل  جــامــعــة 
اأ�سدقاء  "احتاد  الـــفـــذ  بـــالـــعـــامِل 
وي�سعى  اأين�ستاين.  األــربت  متحف 
االحتـــــاد، الــــذي يــ�ــســم حــتــى االآن 
معجبون  بينهم  من  اأع�ساء   110
اأملانية  مــدن  مــن  ال�سهري  بالعامل 
ماليني  جلـــمـــع  اأخــــــــــرى،  ودول 
العامل  اأنــحــاء  جميع  مــن  الــيــورو 

الإن�ساء املتحف.

ل�ض ي�ضقط من ارتفاع 20 قدمًا
األقت ال�سرطة الربيطانية القب�س على ل�س 
نافذة متجر نفذ عملية  منحو�س، �سقط من 
�ــســرقــة بــداخــلــه، وعــلــق بــداخــل الــبــنــاء، وهو 
اأ�سابيع فقط  املــكــان، بعد  الــهــرب مــن  يــحــاول 
من اإنقاذه على يد ال�سرطة، عند �سقط وك�سر 

ذراعه.
املا�سي،  اأبــريــل  يف  ليون  مي�سيل  اعتقال  ومت 
بــعــد اأن وجــــده اأحــــد �ــســبــاط الــ�ــســرطــة، وهو 
مــ�ــســرج بــدمــائــه وغـــري قــــادر عــلــى احلركة، 
وذلك يف منطقة حتميل الب�سائع داخل متجر 
لــــــالأدوات الــريــا�ــســيــة، خـــالل عــمــلــيــة �سطو، 

بح�سب �سحيفة التلغراف الربيطانية.
انطالق  بعد  املتجر،  تفقدت  ال�سرطة  وكانت 
اأثر  عــلــى  تــعــر  لكنها مل  االإنــــــذار،  �ــســفــارات 
الهرب،  اأنــه متكن من  ال�سباط  وظــن  لل�س، 
اأحـــدهـــم ليحر�س  تـــاركـــني  املــتــجــر،  وغــــــادروا 
املحطمة  الــنــافــذة  اإ�ـــســـالح  حـــني  اإىل  املـــكـــان 

التي دخل منها الل�س. وبعد و�سول موظفي 
املتجر، واإ�سالح النافذة، �سمع ال�سرطي �سوت 
ا�ستغاثة من منطقة حتميل الب�سائع، ليعر 
عــلــى الــلــ�ــس، وهـــو ممــد عــلــى االأر�ــــــس، عقب 
�سقوطه من ارتفاع 20 قدماً، مما جعله غري 
قادر على احلركة. وا�ستمعت حمكمة غلو�سرت 
الــلــ�ــس، ثم  عــلــى  القب�س  األــقــت  الــ�ــســرطــة  اأن 
يتم  اأن  قــبــل  امل�ست�سفى،  اإىل  اإ�ــســعــافــه  جـــرى 
اإخالء �سبيله بكفالة، لكنه عاد ملمار�سة حيله 

القدمية يف ال�سرقة واقتحام املتاجر.
اآخر،  متجراً  ليون  اقتحم  املا�سي،  يونيو  ويف 
وحاول �سرقة �سا�سة تلفزيون، لكنه خرج دون 
التعرف  مــن  ال�سرطة  ومتكنت  يــاأخــذهــا،  اأن 
املكان،  الــتــي لطخت  دمــائــه  خــالل  مــن  عليه 
ملدة  عليه  بال�سجن  حــكــمــاً  الــقــا�ــســي  واأ�ـــســـدر 
19 �سهراً، بعد اإدانته بال�سطو واالعتداء على 

ممتلكات االآخرين.

تايلور �ضويفت ترافق 
جمهورها برحلة خا�ضة!

على  ن�سرته  بفيديو،  معجبيها  �سويفت  تايلور  العاملية  املغّنية  �ساركت 
�سفحتها الر�سمية عرب يوتيوب، ظهرت فيه بكامل ب�ساطتها لتقّدم لهم 
 Look ة بفيديو كليبها االأخري جولة ق�سرية داخل غرفة املالب�س اخلا�سّ
What You Made Me Do. واأخذت �سويفت يف هذا الفيديو اأنظار 
اّلتي  بــاالآوت فيت�س  اإىل رحلة زمنية م�سوّقة، لتذّكرهم  كل من يتابعها 

ارتدتها يف اأعماٍل �سابقة لها.
اأ�سواء ال�سهرة  اأن ت�سرق  27 عاما، ا�ستطاعت  تايلور البالغة من العمر 
عن عمر �سغري، لت�سبح من اأكر الفنانات جداًل على ال�ساحة العاملية، 
متوجَة لقب النجومية بجوائز عديدة ح�سلت عليها، اإن كان على نطاق 

جماهريتها الوا�سعة، اأو النجاحات اّلتي حتققها باألبوماتها.


