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مبباركة رئي�س �لدولة.. �لوزر�ء يوؤدون �ليمني �لد�ستورية �أمام نائب رئي�س �لدولة وويل عهد �أبوظبي

حممد بن را�سد وحممد بن زايد للوزراء: اأمامكم م�سوؤولية عظيمة وخدمة املواطن فوق كل الأولويات
•• اأبوظبي- وام:

اآل نهيان رئي�س الدولة  مبباركة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
حفظه اهلل واأمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اأن احلكومة اجلديدة تعك�س 
روؤية القيادة يف دولة الإمارات لتحقيق مزيد من التطور والإزده��ار يف 
و�شول  امل�شتقبلية  روؤيتها  لتنفيذ  املبكر  وال�شتعداد  املجالت  خمتلف 
ملئويتها حيث قال �شموه يف كلمته للوزراء اأثناء تاأدية الق�شم.. اأعلنا يف 
الجتماعات ال�شنوية للحكومة عن توجهاتنا امل�شتقبلة ومئوية الإمارات 

واليوم نبداأ التنفيذ وال�شتعداد لها يف احلكومة الحتادية.

للقوات امل�شلحة اأدى معايل الوزراء يف حكومة الإم��ارات ام�س الثالثاء 
اليمني الد�شتورية يف ق�شر امل�شرف باأبوظبي.

اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اإع��الن �شاحب  اأعقاب  ذل��ك يف  ج��اء 
مكتوم عن الت�شكيل الوزاري اجلديد حلكومة الإمارات بعد الت�شاور مع 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان واعتماد �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان.

يزيد  وطنية  ملفات  واإ�شافة  الوزارية  التغيريات  اأن  على  �شموه  و�شدد 
وقال  ال��ق��ادم��ة..  لالأجيال  م�شتدام  م�شتقبل  لتوفري  م�شوؤوليتنا  م��ن 
على  والتطبيق  العمل  منه  والأه���م  مهم  اجل��دي��د  احلكومي  الت�شكيل 
اأر�س الواقع.. لدينا مرونة يف التغيري والتطوير متى ا�شتدعت احلاجة 

خلدمة وطننا.
)التفا�شيل �س2(
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م�سرع 40 عن�سرً� من �مللي�سيات بغار�ت للتحالف

اجلي�ش اليمني يحرر مواقع ا�سرتاتيجية �سرق �سنعاء
•• �صنعاء-وكاالت:

�شنعاء  جنوب  ذم��ار  حمافظة  يف  حملية  م�شادر  اأف���ادت 
اأن نحو 40 عن�شراً من ميلي�شيات احلوثي قتلوا وجرح 
تدريبياً  ا�شتهدفت مع�شكراً  للتحالف  اإثر غارات  اآخرون 

للميلي�شيات غرب املحافظة.
العميد حممد  م�����ش��ادر مبقتل  اأف����ادت  فيما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
بغارة  احلوثي،  ميلي�شيات  مدفعية  ل��واء  قائد  ال�شويف، 

للتحالف يف حمافظة اجلوف �شمال البالد.
ويف  تباعا  احلوثي  ميلي�شيات  تتلقاها  موجعة  �شربات 
جبهات متفرقة، جتعل النهو�س من هزائمها الأخرية يف 
تعز ومناطق اأخرى مهمة اأع�شر مما تاأمل على ما يبدو.

يف غ�����ش��ون ذل����ك، اأع��ل��ن اجل��ي�����س ال��ي��م��ن��ي، ام�����س الول 
الثالثاء، عن حترير مواقع ا�شرتاتيجية يف مديرية نهم 
�شرق العا�شمة �شنعاء، بعد معارك عنيفة مع ميلي�شيات 

احل���وث���ي وامل��خ��ل��وع ���ش��ال��ح الن��ق��الب��ي��ة، ب��ال��ت��زام��ن مع 
بقيادة  العربي  التحالف  ط��ريان  من  كثيف  جوي  اإ�شناد 

ال�شعودية.
ال�شابعة  الع�شكرية  املنطقة  با�شم  الر�شمي  الناطق  وقال 
واملقاومة ال�شعبية يف �شنعاء عبداهلل ال�شندقي، اإنه “مت 
حترير �شد بني بارق والنعيلة وجبال �شبوعة واأكرث من 

15 موقعاً اأخرى كانت امليلي�شيات تتمركز فيها”.
واأو�شح ال�شندقي يف بيان اأن ذلك التقدم جاء بعد معارك 
ن��ه��م �شرق  ال��وط��ن��ي يف ج��ب��ه��ة  ب��ه��ا اجل��ي�����س  ق���ام  عنيفة 
العا�شمة �شنعاء بقيادة قائد املنطقة الع�شكرية ال�شابعة 

اللواء الركن نا�شر الذيباين.
واأك�����د م��ق��ت��ل 34 م���ن امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات الن��ق��الب��ي��ة، وجرح 
الع�شرات منهم خالل املعارك، كما مت تدمري 5 اآليات و7 
اأ�شلحة  على  الوطني  اجلي�س  و�شيطر  لهم،  تابعة  اأطقم 

وذخائر كانت امليلي�شيات قد خلفتها اأثناء فرارها.

عنا�شر الأمن يعاينون اثنني من �شحايا النفجار )رويرتز(

قتلى وجرحى يف �سربة جوية �سرق ليبيا

قوة امريكية تعتقل متهما يف الهجوم على بعثتها ببنغازي 
•• طرابل�س-اأ ف ب:

القوات اخلا�شة المريكية ليبيا يدعى م�شطفى الإمام ت�شتبه  اعتقلت 
وا�شنطن بانه على عالقة بالهجوم على بعثتها يف مدينة بنغازي )�شرق( 

يف 2012 ومت توجيه التهام اليه ليحاكم يف الوليات املتحدة.
اعتقلت  اأوام����ري،  على  بناء  بيان  ت��رام��ب يف  الم��ريك��ي  الرئي�س  واأع��ل��ن 
القوات المريكية م�شطفى المام يف ليبيا. وجاء اعالن ترامب فيما كان 
البيت البي�س من�شغال بنباأ توجيه التهام لثالثة من م�شاعدي الرئي�س 
اأمام الق�شاء يف  يف حملته النتخابية. وا�شاف ترامب ان الإمام �شيمثل 
يف   2012 �شبتمرب   11 هجمات  يف  املفرت�س  ل��دوره  املتحدة  ال��ولي��ات 
العامة يف  النيابة  اأك��دت  ترامب،  اع��الن  بنغازي. وبعد وقت ق�شري على 

وا�شنطن توجيه التهام لالإمام، الذي قيل ان عمره 46 عاما تقريبا.
اىل ذلك، قتل 12 �شخ�شا على القل يف �شربة جوية مل يعرف م�شدرها 
يف درنة معقل املتطرفني يف �شرق ليبيا، ح�شب م�شدر طبي. وقال م�شدر 

يف م�شت�شفى احلري�س ان معظم القتلى ينتمون اىل عائلة واحدة.
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حممد بن زايد يبحث مع رئي�سة ليتوانيا عالقات ال�سداقة والتعاون بني البلدين

حلملة  ال�سابق  املدير  و�سع 
اجلربية الإقامة  قيد  ترامب 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأمريكية  فدرالية  قا�شية  ق��ررت 
و�شع بول مانافورت املدير ال�شابق 
ترامب  دون��ال��د  ال��رئ��ي�����س  حلملة 
بعدما  اجل���ربي���ة  الإق����ام����ة  ق��ي��د 
يف  اإليه  املوجهة  التهامات  رف�س 
اإطار التحقيق حول تدخل رو�شيا 

يف انتخابات 2016 الرئا�شية.
وكان مانافورت و�شريكه ريت�شارد 
غ��ي��ت�����س رف�����ش��ا خ����الل ج��ل�����ش��ة يف 
وا�شنطن اثني ع�شر اتهاماً موجهاً 
اإليهما بينها التاآمر �شد الوليات 
وعدم  الأم���وال  وتبيي�س  املتحدة 
يف  لديهما  ب��ح�����ش��اب��ات  ال��ت�����ش��ري��ح 

اخلارج.
اإىل  نف�شه،  �شلم  م��ان��اف��ورت  وك��ان 
الفيدرايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م��ك��ت��ب 
اأن طلب منه  بعد  اآي(  ب��ي.  )اأف. 
املحقق يف ق�شية التدخل الرو�شي 
بت�شليم  الرئا�شية  النتخابات  يف 
للتحقيق  ال�����ش��ل��ط��ات  اإىل  ن��ف�����ش��ه 

معه.

قتلى وجرحى يف انفجار يهز كابول
•• كابول-وكاالت:

ال��ث��الث��اء، يف  اأم�����س  ان��ف��ج��ار كبري يف العا�شمة الأف��غ��ان��ي��ة ك��اب��ول،  وق��ع 
منطقة ت�شم �شفارات اأجنبية واإدارات حكومية، واأ�شفر عن �شقوط قتلى 
على  اأ�شخا�س   8 ل��روي��رتز  التابع  التلفزيون  فريق  و�شاهد  وج��رح��ى. 
الأقل يبدو اأنهم قتلوا بجوار عدد من اجلرحى يف مكان النفجار الذي 
اأفغان  القتلى واجلرحى مواطنون  وكل  النفجار.  الدخان جراء  غطاه 
فيما يبدو. فيما اأعلن م�شوؤول بقطاع ال�شحة اأنه مت نقل 3 جثث و10 
با�شم �شرطة  العا�شمة_الأفغانية. وقال متحدث  مل�شت�شفيات  م�شابني 
نف�شه،  انتحاري  يبدو عن تفجري مهاجم  فيما  نتج  النفجار  اإن  كابول 
لكن ال�شرطة حتقق كذلك فيما اإذا كانت قنبلة زرعت يف املكان يف وقت 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
ق�شر  يف  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
داليا  فخامة  ام�س  ظهر  امل�شرف 
غريباو�شكايتي رئي�شة جمهورية 
ليتوانيا التي تقوم بزيارة ر�شمية 

للبالد.
وج����رت ل��رئ��ي�����ش��ة ل��ي��ت��وان��ي��ا لدى 
امل�شرف  ق�����ش��ر  اإىل  و����ش���ول���ه���ا 
مرا�شم ا�شتقبال ر�شمية يف �شاحة 
و�شاحب  توجهت  حيث  الق�شر 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان اإىل من�شة ال�شرف وعزفت 
ال�شالمني  امل���و����ش���ي���ق���ى  ب���ع���ده���ا 
ليتوانيا  جل��م��ه��وري��ة  ال��وط��ن��ي��ني 
ودول��ة الإم��ارات العربية املتحدة 
21 طلقة  املدفعية  اأطلقت  فيما 

حتية ل�شيفة البالد.
ال�شمو  �شاحب  ا�شطحب  بعدها 
داليا  فخامة  اأبوظبي  عهد  ويل 

القاعة  اإىل  غ��ري��ب��او���ش��ك��اي��ت��ي 
امل�شرف حيث  الرئي�شية يف ق�شر 
�شافحت م�شتقبليها من ال�شيوخ 

امل�شوؤولني  ك��ب��ار  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
املرافقني لرئي�شة ليتوانيا.

)التفا�شيل �س3(

وال�����وزراء وك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني من 
املدنيني والع�شكريني فيما �شافح 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

حممد بن زايد خالل حمادثاته مع رئي�شة ليتوانيا  )وام(
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والوظائف من كافة الجنسيات

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يف �شورة تذكارية مع وزراء احلكومة بت�شكيلها اجلديد   )وام(

اتفاقية  توقعان  و�سوي�سرا  الإمارات 
الإع���ف���اء م��ن ت��اأ���س��رية الإق��ام��ة 
العادية  اجلوازات  حلاملي  الق�سرية 

•• اأبوظبي -وام: 

عبدالرحمن  اأح��م��د  ���ش��ع��ادة  وق���ع 
اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  اجلرمن 
وال�����ت�����ع�����اون ال����������دويل ل���ل�������ش���وؤون 
تي�شايف  م��اري��ا  و���ش��ع��ادة  القانونية 
ال�شوي�شري  الحت��������اد  ����ش���ف���رية 
ب�شاأن  اتفاقية  ام�س  الدولة  لدى 
الإع����ف����اء م���ن ت���اأ����ش���رية الإق���ام���ة 
الق�شرية حلاملي جوازات ال�شفر 

العادية ملواطني البلدين.
وياأتي توقيع هذه التفاقية تنفيذا 
لتفاقية  امل�������ش���رتك  ل�����الإع�����الن 
تقوم  اأن  على  تن�س  التي  ال�شنغن 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  �شلطات 
ال�شوي�شري  والحت�������اد  امل���ت���ح���دة 
ب�شاأن  ث��ن��ائ��ي��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ب��ت��وق��ي��ع 
الدخول  ت���اأ����ش���رية  م���ن  الإع����ف����اء 
ق�شرية  لفرتة  بالإقامة  اخلا�شة 
لتفاقية  مماثلة  ب�شروط  الأم���د 
�شيعزز  ال������ذي  الأم�������ر  ال�����ش��ن��غ��ن 

عالقات ال�شداقة بني البلدين.

�لعبادي يتوعد كرد�ستان باإنهاء �حلكم �سبه �لذ�تي 

اجلي�ش العراقي ي�سيطر على معرب حدودي مع تركيا
•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

حدودي  معرب  على  اأم�����س  ال��ع��راق��ي  اجلي�س  �شيطر 
بعد  ال��ع��راق  كرد�شتان  منطقة  يف  تركيا  مع  رئي�شي 
اأ�شابيع من التوتر بني بغداد واربيل، بح�شب ما اأعلن 
رئي�س الوزراء الرتكي. وقال بن علي يلدرمي حلزبه 
احلاكم خالل اجتماع يف اأنقرة بث عرب التلفزيون اإنه 
مت ت�شليم )املعرب( اإىل احلكومة املركزية يف العراق.

واأ�شاف اأن امل�شوؤولني العراقيني والأتراك �شيتولون 
ال�شيطرة على جانبي احلدود.

القوات  اأن  الر�شمية  الأنا�شول  اأنباء  وكالة  واأف��ادت 
اإىل  اخلليل  ابراهيم  معرب  على  انت�شرت  العراقية 
جانب القوات الرتكية التي اأجرت تدريبات ع�شكرية 

م�شرتكة معها خالل الأ�شابيع الأخرية.

و���ش��رتف��ع ال���ق���وات ال��ت��اب��ع��ة ل��ب��غ��داد ال��ع��ل��م العراقي 
كانت  ال��ت��ي  ك��رد���ش��ت��ان  اإق��ل��ي��م  حكومة  علم  و�شتنزل 

ت�شيطر على املعرب حتى الآن، وفقا للوكالة.
ما  الت�شليم  عملية  خ��الل  اأٌغ��ل��ق  املعرب  اأن  واأ���ش��اف��ت 
ت�شبب بت�شكل طوابري طويلة. ومل ت�شدر اأي تقارير 

عن وقوع ا�شتباكات خالل العملية.
اىل ذلك، قال رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
احلكم  �شيا�شة  م��ن  لعقود  ح���داً  �شي�شع  ال��ع��راق  اإن 
اإر�شاء  يف  اأمله  عن  معرباَ  كرد�شتان،  يف  الذاتي  �شبه 
والكرد  داع�س  تنظيم  بعد هزمية  العراق  ال�شالم يف 
اأوردتها  مقابلة،  يف  العبادي  و���ش��رح  النف�شاليني. 
ونقلتها  ام�����س،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  اإن��دب��ن��دن��ت  �شحيفة 
البادية من عنا�شر  ال�شومرية نيوز، نحاول تطهري 

تنظيم داع�س و�شوًل اإىل احلدود مع �شوريا.
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اأخبـار الإمـارات

مبباركة رئي�س �لدولة.. �لوزر�ء يوؤدون �ليمني �لد�ستورية �أمام نائب رئي�س �لدولة وويل عهد �أبوظبي

حممد بن را�سد وحممد بن زايد للوزراء: اأمامكم م�سوؤولية عظيمة وخدمة املواطن وال�سعب فوق كل الأولويات
•• اأبوظبي- وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  مب��ب��ارك��ة ���ش��اح��ب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة »حفظه اهلل« واأمام �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
»رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل« 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
معايل  اأدى  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
ال��وزراء يف حكومة الإم��ارات ام�س 
ال��ث��الث��اء ال��ي��م��ني ال��د���ش��ت��وري��ة يف 

ق�شر امل�شرف باأبوظبي.
جاء ذلك يف اأعقاب اإعالن �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الوزاري  الت�شكيل  ع��ن  مكتوم  اآل 
اجل��دي��د حل��ك��وم��ة الإم������ارات بعد 
الت�شاور مع �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان واعتماد 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

زايد اآل نهيان.
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  واأك��������د 
احلكومة  اأن  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
يف  القيادة  روؤي���ة  تعك�س  اجل��دي��دة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق مزيد  دول�����ة الإم��������ارات 
من التطور والإزده��ار يف خمتلف 
املجالت وال�شتعداد املبكر لتنفيذ 
روؤيتها امل�شتقبلية و�شول ملئويتها 
حيث قال �شموه يف كلمته للوزراء 
اأث���ن���اء ت���اأدي���ة ال��ق�����ش��م.. اأع��ل��ن��ا يف 
للحكومة  ال�شنوية  الج��ت��م��اع��ات 
ومئوية  امل�شتقبلة  توجهاتنا  ع��ن 
التنفيذ  ن���ب���داأ  وال���ي���وم  الإم�������ارات 
احلكومة  يف  ل���ه���ا  وال�����ش����ت����ع����داد 

الحتادية.
التغيريات  اأن  على  �شموه  و���ش��دد 
وطنية  ملفات  واإ���ش��اف��ة  ال��وزاري��ة 
لتوفري  م�����ش��وؤول��ي��ت��ن��ا  م���ن  ي���زي���د 
م�����ش��ت��ق��ب��ل م�������ش���ت���دام ل���الأج���ي���ال 
الت�شكيل   « وق�������ال  ال�����ق�����ادم�����ة.. 
احل��ك��وم��ي اجل��دي��د م��ه��م والأه���م 
اأر�س  على  والتطبيق  العمل  منه 
التغيري  يف  مرونة  لدينا  الواقع.. 
احلاجة  ا�شتدعت  متى  والتطوير 

خلدمة وطننا«.
ل���ل���وزراء بحديثه  ���ش��م��وه  وت��وج��ه 
وملفات وطنية  ق�شايا   «  .. قائال 
والأجيال  ال�شعب  م��ن��ا  ينتظرها 
واإح����راز  معها  للتعامل  ال��ق��ادم��ة 
ت��ق��دم فيها ول���ن ن��دخ��ر ج��ه��دا يف 
احلياة  مقومات  كل  توفري  �شبيل 
 « �شموه  م�شيفا  ل��ه��م«..  الكرمية 
وثقتنا  عظيمة  م�شوؤولية  اأمامكم 
بكم اأع��ظ��م وال��ره��ان الأك���رب على 
ال�شباب  واإ���ش��راك  اجلميع  تكاتف 
مئوية  اإىل  ل����ل����و�����ش����ول  م���ع���ك���م 

الإمارات«.
املرحلة  روؤي������ة  اأن  ���ش��م��وه  واأك������د 
البحث  ع���ل���ى  ت��ع��ت��م��د  ال����ق����ادم����ة 
وامل�����ع�����رف�����ة وت�����وظ�����ي�����ف ال�����ذك�����اء 
اخل������دم������ات  يف  ال������ش�����ط�����ن�����اع�����ي 
نريد   « �شموه  وق���ال  احل��ك��وم��ي��ة.. 
وبنيتنا  وق��ط��اع��ات��ن��ا  خل��دم��ات��ن��ا 

امل�شتقبلية اأن تكون النموذج الأول 
التكنولوجيا  ت��وظ��ف  ال���ع���امل  يف 
والأبحاث  الب��ت��ك��ار  على  وتعتمد 

والتقنيات املتقدمة«.
اأك����د ���ش��اح��ب ال�شمو  م���ن ج��ان��ب��ه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
روؤية  اأن  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

احلكومة  يف  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
الحت���ادي���ة اأ���ش��ب��ح��ت م��ث��ال عامليا 
للقيادة واملرونة والفاعلية للتعامل 
احلا�شر  متطلبات  مع  الإيجابي 
وامل�����ش��ت��ق��ب��ل«.. م�����ش��ي��ف��ا ���ش��م��وه » 
ت�شت�شرف  الإم������ارات  ح��ك��وم��ة  اإن 
ال�شباب  وط��اق��ة  ب����روح  امل�شتقبل 
وال�شعب  امل��واط��ن  خ��دم��ة  وت��ق��دم 
ف����وق ك���ل الأول�����وي�����ات الأخ������رى«. 

القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
وفخرهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
حكومة  عمل  لفريق  بان�شمامهم 
الوقت  م��ع��اه��دي��ن يف  الإم������ارات.. 
اجلهود  م�����ش��اع��ف��ة  ع���ل���ى  ن��ف�����ش��ه 
خلدمة  ال��ع��م��ل  يف  والإخ�����ال������س 
والو�شول  وامل���واط���ن���ني  ال���وط���ن 
ل��ت��ط��ل��ع��ات احل���ك���وم���ة وال���ق���ي���ادة 

الر�شيدة.

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
للمواطنني  وتطلعاته  اهلل  حفظه 
القادمة  الأج�����ي�����ال  وم�����ش��ت��ق��ب��ل 
والعمل  تتطلب م�شاعفة اجلهود 
ملوا�شلة  ال���واح���د  ال��ف��ري��ق  ب����روح 
م�������ش���رية الإجن����������ازات يف ال���دول���ة 

وال�شتعداد ملئوية الإمارات.
املنا�شبة..  ب���ه���ذه  ����ش���م���وه  وق������ال 
ال�شيخ  لدى  العمل  وروح  »متابعة 

م��ن ج��ان��ب��ه��م اأع����رب ال������وزراء عن 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ث��ق��ة  اع��ت��زازه��م 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال���������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل«  »رع���اه  دب��ي 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

متنياته  ع�����ن  �����ش����م����وه  واأع�����������رب 
اجلدد  للوزراء  والنجاح  بالتوفيق 
يف العمل على اأكمل وجه وحتقيق 
مزيد من النجاحات على امل�شتوى 
احلكومي.. معربا يف نف�س الوقت 
قدموا  الذين  ل��ل��وزراء  �شكره  عن 
خ����دم����ات ج��ل��ي��ل��ة ل���ل���وط���ن خالل 
الفرتة املا�شية واجتهدوا لتقدمي 

الأف�شل للمواطنني.

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وك������ان 
مكتوم  اآل  را������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
اأع����ل����ن ع����ن ال��ت�����ش��ك��ي��ل اجل���دي���د 
حل���ك���وم���ة الإم�����������ارات م����ن خالل 
وذكر  تويرت..  يف  مبا�شرة  تفاعله 
هو  اجل��دي��د  الت�شكيل  اأن  ���ش��م��وه 
م��رح��ل��ة ج��دي��دة ج���اءت ب��ن��اء على 
الج��ت��م��اع��ات ال�����ش��ن��وي��ة الأخ����رية 
حلكومة الإمارات واإطالق مئوية 
الإم�������ارات وت��ل��ب��ي��ة مل��ج��م��وع��ة من 
املدى  بعيدة  امل�شتقبلية  املتطلبات 
وعلوم  امل�شتقبل  م��ه��ارات  عنوانها 
امل�شتقبل  وتكنولوجيا  امل�شتقبل 
الإمارات  ملئوية  التاأ�شي�س  وبهدف 
وتاأمني م�شتقبل الأجيال القادمة 
ي�شمن  اجل���دي���د  ال��ت�����ش��ك��ي��ل  واأن 
احلكومة  يف  ل����ل����وزراء  ي���ك���ون  اأن 
ا����ش���رتات���ي���ج���ي  دور  اجل�������دي�������دة 
وتنظيمي وخارطة طريق للتعامل 
امل�شتقبلية  وامللفات  التحديات  مع 
وطنية  ملفات  اإ�شافة  خ��الل  م��ن 
وا�شرتاتيجية جديدة مثل الذكاء 
الغذائي  والأم������ن  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
وال�شناعة  امل���ت���ق���دم���ة  وال���ع���ل���وم 

املتقدمة.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد ي�سدر قانون اإدارة تركات غري امل�سلمني وتنفيذ و�ساياهم
•• دبي- وام:

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
قانونا  دب���ي  لإم����ارة  ح��اك��م��ا  ب�شفته   - اهلل  رع���اه   -
ب�شاأن اإدارة تركات غري امل�شلمني وتنفيذ و�شاياهم.  
الذي   -  2017 ل�شنة   15 رق���م  ال��ق��ان��ون  ي��ه��دف 
ال��و���ش��اي��ا والرتكات  اأح��ك��ام��ه ع��ل��ى ج��م��ي��ع  ت��ط��ب��ق 
الإم��ارة مبا فيها مركز  امل�شلمني يف  اخلا�شة بغري 
امل�شلمني من  اإىل متكني غري   - العاملي  امل��ايل  دب��ي 
اإع������داد و���ش��اي��اه��م ���ش��م��ن ت�����ش��ري��ع وا����ش���ح ي�شمن 
ت��ط��ب��ي��ق ���ش��رائ��ع��ه��م اخل��ا���ش��ة وت��ط��وي��ر اإج������راءات 
التقا�شي بالن�شبة لو�شاياهم وتركاتهم وتب�شيطها 
على  ت�شجيعهم  على  ع��الوة  للتنفيذ  قابلة  وجعلها 
دبي  اإم����ارة  يف  تركاتهم  واإدارة  و�شاياهم  ت�شجيل 
بق�شايا  املتعلقة  القانونية  امل�شائل  بيان  خالل  من 
ب�شاأنها  املنا�شبة  احللول  واإيجاد  والرتكات  امل��رياث 
و�شفافية.  بثقة  دبي  يف  ال�شتثمار  على  والت�شجيع 
على  الو�شية مقدمة  تكون  اأن  على  القانون  ون�س 
اأموال  ت��وزي��ع  اأو  تنفيذها  يتم  ل  ذل��ك  وم��ع  الإرث 
املتوفى  ب��ن��ف��ق��ات جت��ه��ي��ز  ال���وف���اء  ب��ع��د  اإل  ال���رتك���ة 
واأجور  الو�شية  وتنفيذ  الرتكة  اإدارة  وم�شروفات 
امل�شتحقة  وال��دي��ون  الرتكة  ومدير  الو�شية  منفذ 
املن�شو�س عليها  على الرتكة وفقا ملراتب المتياز 

يف الت�شريعات ال�شارية.
ووف���ق���ا ل��ل��ق��ان��ون ي��ت��م اإن�����ش��اء »���ش��ج��ل و���ش��اي��ا غري 
امل�شلمني« يف كل من حماكم دبي وحماكم مركز دبي 
وبياناته  ال�شجل  �شكل  يحدد  اأن  على  العاملي  امل��ايل 
واإجراءات و�شوابط القيد فيه بقرار ي�شدره رئي�س 
كل من حماكم دبي وحماكم املركز .. بينما اأو�شح 
بالعبارات  اأو  بالكتابة  تنعقد  الو�شية  اأن  القانون 
اإذا  املفهومة  وبالإ�شارة  ذلك  على  الدالة  ال�شفوية 
اأن تكون  الكتابة وي��ج��وز  امل��و���ش��ي ع��اج��زا ع��ن  ك��ان 
ل�شخ�س معني اأو غري معني حي اأو حمل م�شتكن اأو 
فئة حم�شورة اأو غري حم�شورة اأو لوجوه الرب واأن 
اأو معلقة  اأو م�شافة  اأو مقيدة  ترد ب�شيغة مطلقة 
على �شرط اأو مقيدة به كما يجوز اأن ترد الو�شية 
اأو ج���زء م��ن��ه��ا. وت�شمن  اأم�����وال ال��رتك��ة  ع��ل��ى ك��ل 
القانون �شروط قيد الو�شية يف �شجل و�شايا غري 
التي  واحل���الت  الو�شية  �شحة  و���ش��روط  امل�شلمني 

على  عنها  امل��و���ش��ي  ع���دول  وت�����ش��م��ل  فيها  تنق�شي 
و�شية  قيد  اأو  ال�شجل  العدول يف  ه��ذا  قيد  يتم  اأن 
جديدة تتعار�س مع الو�شية الأوىل اأو الت�شرف يف 

املال املو�شى به ت�شرفا ناقال للملكية.
كما تنق�شي الو�شية اإذا تويف املو�شى له حال حياة 
حالة  ويف  ل��ه  بديال  الو�شية  حت��دد  مل  م��ا  املو�شي 
للغري  ا�شتحقاقه  ثبوت  اأو  به  املو�شى  امل��ال  ه��الك 
بحكم ق�شائي بات اأو ثبوت عدم قابليته لنقل امللكية 
ديون  ا�شتغراق  اأو  حياته  ح��ال  املو�شي  اإف��ال���س  اأو 
الرتكة للمال املو�شى به وكذلك اإذا مت رد الو�شية 
له  املو�شى  قتل  ح��ال  اأو يف  وليه  اأو  له  املو�شى  من 
اأم  اأ�شليا  ف��اع��ال  ل��ه  امل��و���ش��ى  ك��ان  ���ش��واء  للمو�شي 
�شريكا اأم مت�شببا �شريطة اأن يكون قد �شدر بحقه 
فاإنه يف حال  القانون  ب��الإدان��ة. وبح�شب  ب��ات  حكم 
ت��ع��دد ال��و���ش��اي��ا ي��ع��ت��د ب��ال��و���ش��ي��ة امل��ق��ي��دة يف �شجل 
تكن  مل  واإذا  ت�شجيلها  اأقدمية  وبح�شب  الو�شايا 
جميعها  فتعترب  م�شجلة  املتعددة  الو�شايا  من  اأي 
و�شية واحدة ويف حال التعار�س تنفذ الو�شية التي 

ي�شدر بها حكم من املحكمة املخت�شة.
وح�����دد ال���ق���ان���ون ����ش���روط ق���ب���ول ال��و���ش��ي��ة ورده����ا 
للمو�شى  ينتقل  ب��ه  امل��و���ش��ى  امل���ال  اأن  اأو���ش��ح  ك��م��ا 
ل��ه حم��م��ال ب��احل��ق��وق والل���ت���زام���ات امل��رتت��ب��ة على 
ال��وف��اء باحلقوق  ل��ه  املو�شى  ف��اإن رف�س  امل��ال  ه��ذا 
واللتزامات �شقط حقه يف الو�شية. وبني القانون 
ال�شروط الواجب توفرها يف منفذ الو�شية ومهامه 
و���ش��الح��ي��ات��ه ح��ي��ث ي��ت��وىل م��ن��ف��ذ ال��و���ش��ي��ة حتت 
املو�شى  املال  املخت�شة مهام ح�شر  املحكمة  اإ�شراف 
ما  وات��خ��اذ  حقوقه  وحت�شيل  وحيازته  وت�شلمه  به 
يلزم للمحافظة عليه مبا يف ذلك ت�شليمه ليد اأمينة 
ال���دع���اوى وخم��اط��ب��ة اجل��ه��ات احلكومية  واإق���ام���ة 
الو�شية  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  وغ����ري احل��ك��وم��ي��ة 

ومتثيل املو�شى له يف الدعاوى املتعلقة بها.
النفقات  ب�����ش��رف  ي��ق��وم  اأن  ال��و���ش��ي��ة  م��ن��ف��ذ  وع��ل��ى 
به وذلك  املو�شى  املال  له من  للمو�شى  ال�شرورية 
بعد حتديد قيمة هذه النفقات من املحكمة املخت�شة 
ودعوة الدائنني واأ�شحاب احلقوق اإذا كانت الو�شية 
حمملة بحقوق للتقدم مبطالباتهم خالل 90 يوما 
من تاريخ الإع��الن بالن�شر يف �شحيفتني يوميتني 
الإجنليزية  ب��ال��ل��غ��ة  اإح���داه���م���ا  ت�����ش��در  حم��ل��ي��ت��ني 
واإجراء  الو�شية  والوفاء باللتزامات املرتتبة على 

الت�شوية ب�شاأنها بعد احل�شول على موافقة خطية 
من املحكمة املخت�شة. وتت�شمن مهام منفذ الو�شية 
اتخاذ ما يلزم لإدارة املال املو�شى به وا�شتثماره مبا 
يف ذلك تاأجريه اأو رهنه �شواء بنف�شه اأو من خالل 
التعاقد مع جهات متخ�ش�شة بال�شتثمار وذلك بعد 
وتوكيل  املخت�شة  املحكمة  موافقة  على  احل�شول 
والخت�شا�س  اخل��ربة  ب��ذوي  وال�شتعانة  املحامني 
ل��ل��ق��ي��ام ب��امل��ه��ام وال�����ش��الح��ي��ات امل��ن��وط��ة ب���ه ودفع 
املو�شى به وذل��ك بعد  امل��ال  اأتعابهم واأج��وره��م من 
احل�شول على موافقة خطية من املحكمة املخت�شة 

على تقدير هذه الأتعاب والأجور.
القانون  اأورده���ا  كما  الو�شية  منفذ  مهام  وت�شمل 
تكلفة  كانت  اإذا  ب��ه  املو�شى  امل��ال  م��ن  ج��زء  اأي  بيع 
للتلف  عر�شة  يكون  اأن  اأو  قيمته  من  اأعلى  حفظه 
اأو الهالك وذلك بعد احل�شول على موافقة خطية 
من املحكمة املخت�شة وت�شليم املال املو�شى به اأو اأي 
موافقة  على  احل�شول  بعد  له  للمو�شى  منه  جزء 

خطية من املحكمة املخت�شة.
واحلالت  الو�شية  منفذ  التزامات  القانون  وح��دد 
التي ت�شتوجب عزله حيث اأن للمحكمة املخت�شة يف 
اأو املو�شى  اأي وقت وبناء على طلب منفذ الو�شية 
الو�شية  منفذ  ع��زل  م��ربرة  ولأ�شباب  الورثة  اأو  له 
مقدم  اأق���وال  �شماع  بعد  منها  �شادر  حكم  مبوجب 
ال��ط��ل��ب وم��ن��ف��ذ ال��و���ش��ي��ة والط����الع ع��ل��ى البينات 
وتعيني منفذ بديل لها. وعلى منفذ الو�شية يف حال 
تقريرا مف�شال  املخت�شة  للمحكمة  يقدم  اأن  عزله 
واحل�شابات  تنفيذها  ت��وىل  التي  الأع��م��ال  يت�شمن 
املالية املتعلقة بالو�شية خالل 60 �شتني يوما من 

تاريخ اإخطاره بقرار العزل.
باأمر  الو�شية  تنفيذ  يتم  اأن  على  ال��ق��ان��ون  ون�����س 
الو�شية  خطي من املحكمة املخت�شة يف حال كانت 
اأو م��ن خ���الل ح��ك��م ���ش��ادر عن  ال�شجل  م��ق��ي��دة يف 
املحكمة املخت�شة يف حال كانت الو�شية غري مقيدة 
بناء على طلب خطي من  ذل��ك  وي��ك��ون  ال�شجل  يف 
املو�شى له اأو وليه ووفقا لالإجراءات املتبعة يف رفع 
القانون  بح�شب  الو�شية  منفذ  ويلتزم  ال��دع��وى. 
املخت�شة  املحكمة  اإىل  اأعماله  ع��ن  تقرير  بتقدمي 
خ���الل امل����دة ال��ت��ي حت��دده��ا ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة ع��ل��ى اأن 
بح�شابات  تف�شيليا  ب��ي��ان��ا  ال��ت��ق��ري��ر  ه���ذا  يت�شمن 

الو�شية وم�شروفاتها.

واأو�شح القانون �شروط نقل ملكية املال املو�شى به 
وحدد حالت الت�شرف به حيث توؤول تركة املتوفى 
لالإجراءات  وف��ق��ا  ال��ورث��ة  اإىل  امل�شلمني  غ��ري  م��ن 
والقواعد  ال���ق���ان���ون  ه�����ذا  يف  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ن�����ش��و���س 
املخت�شة.  املحكمة  ل��دى  بها  املعمول  والإج�����راءات 
ويحظر اإجراء اأي ت�شرف على الرتكة قبل �شدور 
الرتكة  ب���اإدارة  املخت�شة  املحكمة  م��ن  اأم��ر  اأو  حكم 
جتهيز  نفقات  با�شتثناء  وذل���ك  لها  م��دي��ر  وتعيني 
املتوفى والنفقات ال�شرورية ملن كان املتوفى يعيلهم 
حال حياته من اأفراد اأ�شرته. وحدد القانون كيفية 
اإدارة الرتكة مو�شحا اأنها تدار من قبل �شخ�س اأو 
باملهام  القيام  يتوىل  ال��رتك��ة«  »م��دي��ر  ي�شمى  اأك��رث 
القانون  ه���ذا  يف  عليها  املن�شو�س  وال�����ش��الح��ي��ات 
اإ�شافة اإىل الأعمال التي يتم تكليفه بها من املحكمة 
املخت�شة يف احلكم ال�شادر عنها باإدارة الرتكة على 
اأن يكون مدير الرتكة املمثل القانوين للرتكة وله 

اأن يقا�شي ويقا�شى بهذه ال�شفة.
 ويحق للمحكمة املخت�شة تعيني مدير للرتكة �شواء 
ممن يتفق عليه الورثة اأو اأي �شخ�س اآخر كما يجوز 
اأن يتم يف هذه  اأكرث من مدير للرتكة على  تعيني 
منفردين  اأو  جمتمعني  بالعمل  تكليفهم  احل��ال��ة 
يحق  كما  حم���ددة  مهاما  منهم  ك��ل  ي��ت��وىل  بحيث 
للمحكمة املخت�شة بناء على طلب خطي من الورثة 
ق��ان��ون��ا ومب��وج��ب ح��ك��م �شادر  ي��ن��وب عنهم  اأو م��ن 
منها ا�شتبدال مدير الرتكة باآخر لأي �شبب ما مل 
يتوىل اإدارة الرتكة جمموعة من الأ�شخا�س وراأت 
املحكمة املخت�شة اإمكانية ال�شتمرار يف اإدارة الرتكة 
من قبل بع�شهم على اأن يقوم مدير الرتكة يف حال 
املخت�شة  املحكمة  اإىل  ت��ق��ري��ر   بتقدمي  ا�شتبداله 
خالل /60 / يوما من تاريخ �شدور حكم ا�شتبداله 
عن  مف�شال  �شرحا  التقرير  ه��ذا  يت�شمن  اأن  على 
الأعمال كافة التي توىل تنفيذها وبيانا باحل�شابات 

املالية املتعلقة بالرتكة.
الرتكة  م��دي��ر  و�شالحيات  م��ه��ام  ال��ق��ان��ون  وف�شل 
والتزاماته كما اأو�شح كيفية القيام بح�شر الرتكة 
للمحكمة  ال���رتك���ة  م���دي���ر  ي���ق���دم  اأن  ي��ج��ب  ح��ي��ث 
وموجوداتها  ال���رتك���ة  ب����اأم����وال  ق��ائ��م��ة  امل��خ��ت�����ش��ة 
حقوق  م��ن  لها  م��ا  وب��ي��ان  لها  التقديرية  والقيمة 
وما عليها من التزامات خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ 
املخت�شة  وللمحكمة  الرتكة  ب���اإدارة  احلكم  �شدور 

متديد هذه املهلة ملدد مماثلة بناء على طلب خطي 
من مدير الرتكة. ويجوز بح�شب القانون لكل ذي 
باأموال  اخلا�شة  القائمة  ب�شحة  الطعن  م�شلحة 
الرتكة اأمام املحكمة املخت�شة خالل 90 يوما من 
تاريخ اإعالمه بها ويكون احلكم ال�شادر عن املحكمة 
املخت�شة ب�شاأن هذا الطعن قابال لال�شتئناف ويكون 
قابل  وغ��ري  نهائيا  ال�شتئناف  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م 
للطعن. وبني القانون طريقة توزيع اأموال الرتكة 
مدير  طلب  على  بناء  املخت�شة  للمحكمة  يحق  اإذ 
الرتكة اأو اأحد الورثة اأن ت�شدر حكما اأو اأمرا ب�شاأن 
توزيع الرتكة على الورثة واملو�شى لهم اإن وجدوا 
التزاماتها  وتنفيذ  حقوقها  حت�شيل  ب��ع��د  وذل���ك 
وتوزيع الرتكة غري امل�شتغرقة بالدين قبل الوفاء 
بالتزاماتها بعد تخ�شي�س جزء من الرتكة ل�شداد 
ما عليها من التزامات وت�شليم اأحد الورثة اأو اأكرث 
اإذا  منها  اأو جزء  الرتكة  موؤقتة ح�شته من  ب�شفة 
كفالة  تقدمي  مقابل  الت�شفية  ت�شتلزمها  ل  كانت 
ومتديد اإدارة الرتكة للمدة التي حتددها وذلك يف 

حالت خا�شة ومربرة.
النزاعات  بنظر  الخت�شا�س  اأن  ال��ق��ان��ون  واأو���ش��ح 
املتعلقة بالو�شية يكون ملحاكم دبي اأو حماكم مركز 
الو�شية  ت�شجيل  مكان  بح�شب  العاملي  امل��ايل  دب��ي 
ويتم تنفيذ الأحكام والقرارات ال�شادرة عن املحكمة 
امل�شمولة  وال��رتك��ات  بالو�شايا  واملتعلقة  املخت�شة 
ب��اأح��ك��ام ه��ذا ال��ق��ان��ون وف��ق��ا للقواعد والإج�����راءات 

املعتمدة لديها يف هذا ال�شاأن.
اأو  الو�شية  ملنفذ  يجوز  ل  اأن��ه  على  القانون  ون�س 
اأن يتعامل  التابعني لهما  اأو لأي من  ملدير الرتكة 
بالبيع اأو ال�شراء حل�شابه اأو حل�شاب غريه يف اأموال 
الو�شية اأو الرتكة كما ل يجوز اأن يكون لأي منهما 
اأو  اأي م�شروع  اأو غري مبا�شرة يف  م�شلحة مبا�شرة 
اتفاق يتعلق باأموال الو�شية اأو الرتكة اإل اإذا �شرح 

له بذلك من املو�شي اأو املحكمة املخت�شة.
واأقر القانون ب�شحة و�شايا غري امل�شلمني التي مت 
قبل  املركز  حماكم  اأو  دب��ي  حماكم  ل��دى  ت�شجيلها 
متت  كاأنها  ومعاملتها  القانون  هذا  باأحكام  العمل 
اآخر  ت�شريع  اأي  يف  ن�س  اأي  ويلغى  لأحكامه.  وفقا 
القانون  واأحكام هذا  الذي يتعار�س فيه  املدى  اإىل 
تاريخ  من  به  ويعمل  الر�شمية  اجلريدة  يف  وين�شر 

ن�شره.

»زايد العطاء« تطلق جمال�ش زايد اخلري ال�سبابية
•• ابوظبي-وام:

ال�شبابية  اخل��ري  زاي��د  جمال�س  تد�شني  ع��ن  العطاء  زاي��د  م��ب��ادرة  اأعلنت 
وذلك با�شتخدام  وعطاء”  ووف��اء  “ولء  �شعار  حتت  اخلري”  “جمال�س 
جمال�س متحركة تعد الأوىل من نوعها يف العامل وجمهزة باأحدث التقنيات 
احلديثة. وتهدف املجال�س اىل اثراء ال�شباب بفكر القائد املوؤ�ش�س املغفور 
العطاء  ث��راه يف جم��الت  اآل نهيان طيب اهلل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  له 
الن�شاين لي�شتلهموا من عطائه ويتعلموا من مدر�شته حتى يتمكنوا من 
امل�شاركة الفاعلة يف م�شرية التنمية املجتمعية والن�شانية امل�شتدامة حمليا 
ا�شتكمال  املتحركة  ال�شبابية  اخلري  زايد  جمال�س  تد�شني  وياأتي  وعامليا. 
الإن�شانية  بر�شالتها  ت�شل  ان  ا�شتطاعت  وال��ت��ي  ال��ع��ط��اء  زاي���د  مل��ب��ادرات 

التطوعي  العمل  جم��ال  يف  مميزا  من��وذج��ا  وت��ق��دم  الب�شر  م��ن  للماليني 
واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  قبل  من  به  يحتذى  الن�شاين  والعطاء 
من خالل قوافل زايد اخلري والتي حطت راحلتها يف خمتلف دول العامل 
للتخفيف من معاناة الفئات امل�شت�شعفة بغ�س النظر عن اللون او العرق 
او الديانة او اجلن�س ان�شجاما مع الروح الن�شانية للمغفور له باذن اهلل 
ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان وامتدادا جل�شور اخلري والعطاء لأبناء 
زايد اخلري الذين خطوا خطاه ونهجوا نهجه يف جمالت العمل الإن�شاين 

العاملي.
العطاء  زاي��د  مل��ب��ادرة  التنفيذي  الرئي�س  ال�شامري  ع��ادل  الدكتور  وق��ال 
العمل  جم��ال  يف  نوعية  نقلة  �شتقدم  ال�شبابية  اخل��ري  زاي��د  جمال�س  ان 
املجال�س  م��ن  الع�شرات  تنظيم  خ��الل  م��ن  الإن�����ش��اين  والعطاء  التطوعي 

ال�شبابية التطوعية يف خمتلف امارات الدولة حمليا والعديد من الدول 
عامليا باإ�شراف برنامج المارات للتطوع املجتمعي والتخ�ش�شي وبالتن�شيق 
مع املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة انطالقا من توجيهات القيادة احلكيمة 
“عام  �شعار   2018 �شعار  2017 عام اخلري وتزامنا مع  بان يكون عام 
زايد” اإحياء لذكرى املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، 
طيب اهلل ثراه. واأ�شاف �شيكون “عام زايد” عاماً مميزاً يف م�شرية الوطن، 
ن�شتذكر فيه الإجن��ازات الكبرية التي حتققت يف عهد املوؤ�ش�س املغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، القائد واملوؤ�ش�س والوالد 
الذي �شخر حياته من اأجل دينه ووطنه و�شعبه واأمته وفر�شة لل�شباب من 
ابناء زايد اخلري ان ي�شتلهموا فكر القائد ويتعلمو من مدر�شته يف العطاء 
الإن�شاين، ينهل منها الكبري قبل ال�شغري على هذه الأر���س الطيبة من 

الوطن الغايل. من جهتها قالت �شعادة العنود العجمي املديرة التنفيذية 
ملركز المارات للتطوع ان املجال�س تقدم من�شة للتعبري عن مدى امتناننا 
اآل نهيان، وهو  وحبنا للوالد املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
عا�س  وواف��د  كل مواطن  قلب  قلوبنا جميعا، يف  ذك��راه يف  اأن  على  تاأكيد 
على اأر�س دولة الإمارات احلبيبة م�شيده بدور القيادة الوطنية يف تقدمي 
خدمة  يف  بفاعلية  امل�شاركة  م��ن  ومتكينهم  لل�شباب،  املختلفة  ال��ف��ر���س 
املجتمعات. واعتربت ان جمال�س اخلري �شتعمل على ال�شتثمار يف ال�شباب 
واق��رتاح��ات��ه��م، وتوظيفها خلدمتهم  اأف��ك��اره��م  ق��رب على  ع��ن  وال��ت��ع��رف 
املجتمعات  فعال يف خدمة  ليكونوا عن�شرا  وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم، 
املحلية والعاملية الذي ت�شعى اإليه الإمارات لتكون واحدة من اأف�شل دول 

العامل يف جمال العمل الإن�شاين.

حممد بن زايد يبحث مع مع رئي�سة ليتوانيا عالقات ال�سداقة والتعاون بني البلدين
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
ع����ه����د اأب�����وظ�����ب�����ي ن����ائ����ب ال���ق���ائ���د 
ق�شر  يف  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
داليا  فخامة  ام�����س  ظهر  امل�����ش��رف 
جمهورية  رئي�شة  غريباو�شكايتي 
ر�شمية  بزيارة  تقوم  التي  ليتوانيا 
ليتوانيا  لرئي�شة  وج���رت  ل��ل��ب��الد. 
امل�شرف  ق�شر  اإىل  و�شولها  ل��دى 
�شاحة  يف  ر�شمية  ا�شتقبال  مرا�شم 
و�شاحب  ت��وج��ه��ت  ح��ي��ث  ال��ق�����ش��ر 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
وعزفت  ال�شرف  من�شة  اإىل  نهيان 
ال�شالمني  امل���و����ش���ي���ق���ى  ب���ع���ده���ا 
ليتوانيا  جل��م��ه��وري��ة  ال��وط��ن��ي��ني 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ودول���ة 
طلقة   21 املدفعية  اأط��ل��ق��ت  فيما 

حتية ل�شيفة البالد.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شطحب  ب��ع��ده��ا 
داليا  ف��خ��ام��ة  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
القاعة  اإىل  غ���ري���ب���او����ش���ك���اي���ت���ي 
حيث  امل�شرف  ق�شر  يف  الرئي�شية 
ال�شيوخ  من  م�شتقبليها  �شافحت 
وال��������وزراء وك���ب���ار امل�������ش���وؤول���ني من 
�شافح  فيما  والع�شكريني  املدنيني 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
امل�شوؤولني  ك��ب��ار  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
وعقد  ليتوانيا.  لرئي�شة  املرافقني 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
جمهورية  ورئي�شة  نهيان  اآل  زاي��د 
ل��ي��ت��وان��ي��ا ج��ل�����ش��ة حم���ادث���ات حيث 
اللقاء  ب����داي����ة  يف  ����ش���م���وه  رح������ب 
غريباو�شكايتي  دال���ي���ا  ب��ف��خ��ام��ة 
وال����وف����د امل����راف����ق ل��ه��ا م��ع��رب��ا عن 
هذه  ت�شهم  ب��اأن  ومتنياته  �شعادته 
التعاون  وتنمية  الزيارة يف تطوير 

الثنائي.
ب���ح���ث  اجل�����ل�����������ش�����ة  خ�����������الل  ومت 
ع��الق��ات ال�����ش��داق��ة وال��ت��ع��اون بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
ل��ي��ت��وان��ي��ا يف خمتلف  وج��م��ه��وري��ة 
امل����ج����الت و����ش���ب���ل ت���ط���وي���ر ودع����م 
امل�شالح  يحقق  مبا  العالقات  هذه 
وال�شعبني  ل��ل��ب��ل��دي��ن  امل�������ش���رتك���ة 

ال�شديقني.
العالقات  اجل��ان��ب��ان  وا���ش��ت��ع��ر���س 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة واأه����م����ي����ة ت��ن��م��ي��ت��ه��ا يف 
والتجارية  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ج��الت 

يتعلق  فيما  خا�شة  وال�شتثمارية 
والتكنولوجيا  امل��ت��ج��ددة  بالطاقة 
كما  وال��زراع��ة،  والبتكار  املتقدمة 
املتاحة للتعاون  الفر�س  ا�شتعر�شا 
بف�شل  امل�شرتكة  امل�شاريع  واق��ام��ة 
املقومات القت�شادية وال�شتثمارية 

التي يتمتع بها البلدان.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأع�������رب 
ن���ه���ي���ان عن  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
العالقات  وتنامي  بتطور  �شعادته 
بف�شل  ل��ي��ت��وان��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  م���ع 
البلدين،  قيادتي  ومتابعة  حر�س 
على  واملتوا�شل  ال��دائ��م  و�شعيهما 

تعزيزها يف خمتلف املجالت.
اإن دول�����ة الم������ارات  ���ش��م��وه  وق�����ال 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
العامل  دول  ب��ني  مكانتها  ر���ش��خ��ت 
ب��ف�����ش��ل ال��ن��ه��ج ال����ذي ت�����ش��ري عليه 
والتفاهم  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م 
والح����������رتام امل����ت����ب����ادل والل����ت����زام 

بامل�شوؤولية الإن�شانية.
من جانبها اأعربت رئي�شة ليتوانيا 
عن �شعادتها بزيارة دولة الإمارات 
لها  الوىل  وه��ي  املتحدة  العربية 
مبدية اعجابها بالنمو القت�شادي 

واحل�شاري للدولة.
للدولة  زي��ارت��ه��ا  اأن  اإىل  وا����ش���ارت 
عالقات  وتوثيق  متكني  اأج���ل  م��ن 
واإيجاد  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال�����ش��داق��ة 
فر�س جديدة للتعاون يف امل�شاريع 
اجلانبني،  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل�����ش��رتك��ة 

وتقديرها  ���ش��ك��ره��ا  ع���ن  م��ع��رب��ة 
ال�شيافة  وكرم  ال�شتقبال  حلفاوة 
التي لقيتهما ومرافقوها و�شعادتها 
بلقاء �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان.
اأمل  ح�شر اللقاء معايل الدكتورة 
املجل�س  رئي�شة  القبي�شي  ع��ب��داهلل 
�شمو  والفريق  الحت���ادي  الوطني 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ���ش��ي��ف  ال�����ش��ي��خ 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
من�شور  ال�شيخ  و���ش��م��و  ال��داخ��ل��ي��ة 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جم���ل�������س ال�����������وزراء وزي�������ر �����ش����وؤون 
ال�����ش��ي��خ عبداهلل  ال��رئ��ا���ش��ة و���ش��م��و 
نهيان وزير اخلارجية  اآل  زايد  بن 
وال��ت��ع��اون ال����دويل وم��ع��ايل اأحمد 
�شوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  جمعه 
الرئا�شة ومعايل �شلطان بن �شعيد 
ومعايل  القت�شاد  وزير  املن�شوري 
العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 
وزير ال�شحة ووقاية املجتمع وزير 
الوطني  املجل�س  ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور ب��ن حممد 
لل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي�����ر  ق��رق��ا���س 
اخلارجية ومعايل عبيد بن حميد 
لل�شوؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  ال���ط���اي���ر 
اإبراهيم  بنت  رمي  وم��ع��ايل  املالية 
ل�شوؤون  دول�����ة  وزي������رة  ال��ه��ا���ش��م��ي 
التعاون الدويل ومعايل �شهيل بن 
امل��زروع��ي وزير  حممد ف��رج فار�س 
ح�شني  ومعايل  وال�شناعة  الطاقة 
بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية 
الدكتور عبداهلل  والتعليم ومعايل 

وزير  النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن 
ومعايل  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
�شلطان بن �شعيد البادي الظاهري 
وزي����ر ال���ع���دل وم���ع���ايل حم��م��د بن 
اأحمد البواردي وزير دولة ل�شوؤون 
ال��دف��اع وم��ع��ايل ن���ورة بنت حممد 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  ال��ك��ع��ب��ي 
امل���ع���رف���ة وم���ع���ايل ال���دك���ت���ور ثاين 
ب��ن اأح��م��د ال���زي���ودي وزي���ر التغري 
نا�شر  وال��ب��ي��ئ��ة وم���ع���ايل  امل��ن��اخ��ي 
ب���ن ث����اين ال��ه��ام��ل��ي وزي�����ر امل�����وارد 
الب�شرية والتوطني ومعايل ح�شة 
بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية 
املجتمع ومعايل جميلة بنت �شامل 

حممد �شعيد حارب املهريي وزيرة 
دول����ة وم���ع���ايل ����ش���ارة ب��ن��ت يو�شف 
ومعايل  دول������ة  وزي�������رة  الأم��������ريي 
ع��م��ر ب���ن ���ش��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء وزي���ر 
ومعايل  ال�شطناعي  للذكاء  دول��ة 
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز 
و�شعادة حممد  التنفيذية  ال�شوؤون 
دي��وان ويل  وكيل  املزروعي  مبارك 
و�شعادة جرب حممد  اأبوظبي  عهد 
ديوان  ع��ام  مدير  ال�شويدي  غ��امن 
الدكتور  �شعادة  اأبوظبي  عهد  ويل 
ال�شابري  ح�����ش��ن  ع��ي�����ش��ي  ي��و���ش��ف 
جمهورية  ل�����دى  ال����دول����ة  ���ش��ف��ري 
ب���ول���ن���دا ���ش��ف��ري غ���ري م��ق��ي��م لدى 

م�شبح املهريي وزيرة دولة ل�شوؤون 
الدكتور  وم���ع���ايل  ال���ع���ام  ال��ت��ع��ل��ي��م 
بالهول  ع��ب��داهلل حميد  ب��ن  اأح��م��د 
الفال�شي وزير دولة ل�شوؤون التعليم 
ومعايل  املتقدمة  واملهارات  العايل 
اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور 
وزير دولة ومعايل الدكتورة ميثاء 
دولة  وزي���رة  ال�شام�شي  �شامل  بنت 
ومعايل عهود بنت خلفان الرومي 
وزيرة دولة لل�شعادة وجودة احلياة 
ومعايل �شما بنت �شهيل بن فار�س 
ل�شوؤون  دول�����ة  وزي������رة  امل����زروع����ي 
ن�شيبة  اأن���ور  زك��ي  وم��ع��ايل  ال�شباب 
وزي�����ر دول�����ة وم���ع���ايل م����رمي بنت 

جمهورية ليتوانيا و�شعادة الفريق 
ال���رك���ن ج��م��ع��ة اأح���م���د ال����ب����واردي 
القائد  ن��ائ��ب  م�شت�شار  ال��ف��ال���ش��ي 
و�شعادة  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
م��ه��ن��د���س عي�شى  ال���رك���ن  ال��ف��ري��ق 
نائب  امل���زروع���ي  ع��ب��الن  ب��ن  �شيف 

رئي�س اأركان القوات امل�شلحة.
الليتواين  اجلانب  من  ح�شر  كما 
وزير  لينكفين�شو�س  لينا�س  معايل 
جيجيمانتا�س  ومعايل  اخلارجية 
فاين�شيونا�س وزير الطاقة و�شعادة 
�شفري  اأفيت�شو�س  داون��ور  اأرفيدا�س 
جمهورية ليتوانيا غري املقيم لدى 

الدولة وعدد من امل�شوؤولني.
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اأخبـار الإمـارات
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اإط��الق مبادرة »فرق حماة  راأ���س اخليمة  البيئة يف  اأعلنت هيئة حماية 
البيئة الطالبية« و »ابتكار بيئي مدر�شي« لرفع م�شتوي الوعي البيئي 

يف اأو�شاط طالب وطالبات املدار�س.
امل��ب��ادرة م��ع روؤي���ة دول��ة الإم����ارات العربية املتحدة يف حتقيق  وت��ت��واءم 
وتوجهات  روؤي���ة  لتحقيق  الهيئة  �شعي  اإط���ار  ويف  امل�شتدامة،  التنمية 
الطبيعية،  امل���وارد  وا���ش��ت��دام��ة  البيئة  حماية  يف  اخليمة  راأ����س  حكومة 
راأ�س  اإم���ارة  يف  للتعليم  داعمة  موؤ�ش�شة  كاأف�شل  الهيئة  ل��دور  وتعزيزا 

اخليمة لعام 2017 ، 
ا�شتكمال  ت��اأت��ي  الطالبية  امل��ب��ادرة  ف��ان  البيئة  هيئة  م�شادر  وبح�شب 
لفئة  الهيئة  طبقتها  التي  املمار�شات  واأف�شل  وامل�شروعات  للمبادرات 
طلبة املدار�س ب�شكل خا�س واملوؤ�ش�شات التعليمية عموما مثل : مبادرة 
التميز البيئي ملدر�شتي 2009 ، مبادرة املليون و واحد �شجرة 2014 
التكنولوجيا  اأجيال  مبادرة   ،2015 املتنقل  البحري  البيئي  املعر�س   ،

املتقدمة 2016 ، جائزة املدر�شة املتميزة يف البيئة امل�شتدامة 2017؛ 
فاإن الهيئة قامت باإطالق مبادرة »فرق حماة البيئة الطالبية وابتكار 
ب��ي��ئ��ي م��در���ش��ي ال��داع��م��ة ل��رف��ع م�����ش��ت��وي ال��وع��ي ال��ب��ي��ئ��ي ب��ني طالبنا 

وطالباتنا .

فرق حماة �لبيئة �لطالبية:
المارات  دول��ة  ل��روؤي��ة  تعزيزا  متثل  الهيئة  اطلقتها  التي  امل��ب��ادرة  اأم��ا 
لروؤية  امل�شتدامة وحتقيقا  التنمية  2021 يف حتقيق  املتحدة  العربية 
وتوجهات حكومة را�س اخليمة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 
�شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم الإمارة  – حفظه 
ومتابعة  وا�شراف  الطبيعية  امل��وارد  وا�شتدامة  البيئة  – يف حماية  اهلل 

املجل�س  ورئ��ي�����س  العهد  ويل  القا�شمي  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو 
باملبادرة  ال�شلة  ذات  ال�شرتاتيجية  الهيئة  لأه��داف  ودعما  التنفيذي، 
واملتمثلة يف زيادة م�شتوى الوعي البيئي والو�شول اىل اأفعال م�شوؤولة 
القطاعات  مع  ال�شراكات  وتعزيز  التوعوية  ال��ربام��ج  خ��الل  من  بيئيا 
املجال  الطلبة يف  الرتكيز على  احلكومية مبختلف جمالتها مبا فيه 

التوعوي وا�شراكهم يف امل�شاهمة يف رفع م�شتوى الوعي البيئي. 
اإع��داد جيل م�شاهم يف حماية البيئة ، وتنمية  تتلخ�س اه��داف املبادرة 
البيئة  اجت��اه  الوطنية  وامل�شوؤولية  اليجابي  البيئي  ال�شلوك  وغر�س 
مفهوم  وت��ع��زي��ز  البيئي  ال��وع��ي  م�شتوى  رف��ع  يف  الهيئة   دور  تفعيل   ،
ال�شتدامة بني الطالب والطالبات ، وا�شراك املدار�س يف جمالت العمل 
البيئية، وتفعيل دور الطالب يف  بالفعاليات والن�شطة  البيئي والقيام 

اىل  ا�شافة  لديهم  الوعي  م�شتوى  ورف��ع  م�شتدامة  �شحية  بيئة  خلق 
املحافظة  ال�شهامات اخلا�شة يف  اب��راز  املدار�س يف  التعاون مع  حتقيق 

على البيئة وال�شاعية اىل التميز والبتكار.

مبادرة �بتكار بيئي مدر�سي :
تهدف جائزة البتكار البيئي املدر�شي اإىل ت�شجيع روح املبادرة والبتكار 
الفن��ي  الدعم  وتقدمي  والتعلم،  التعليم  جم��الت  جمي��ع  يف  والتميز 
العاملية،  التميز  واأنظمة  معايري  لتطبيق  التعليمي  القطاع  ملوؤ�ش�شات 
وامل�شاهمة يف ن�شر ثقافة التميز وق�ش�س النجاح، بالتعاون مع ال�شركاء، 
والدرا�شات  البحوث  خ��الل  من  الرتبوية  املعرفة  اإن��ت��اج  يف  وامل�شاهمة 
ال��ع��ل��م��ي��ة، وت��ق��دي��ر اجل���ه���ود وت���ك���رمي ك���ل ال��ف��ئ��ات واجل���ه���ات والأف�����راد 

امل�شاهمني يف تطوير القطاع التعليمي. 
البيئي،  امل��ج��ال  يف  ل�شيما  والب��ت��ك��اري،  الإب��داع��ي  الفكر  فيهم  ون��ع��زز 
بالطاقة  املتعلقة  البيئية  للم�شكالت  ابتكارية  تقدمي حلول  من خالل 

والتلوث واملوارد والغذاء، وغريها.

هيئة حماية البيئة والتنمية تطلق مبادرات بيئية توعوية

•• عجمان-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان يف الديوان المريي ام�س بح�شور �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان ال�شيدة رابيكا اكوفو ادو قرينة فخامة الرئي�س 
نانا اكوفو اأدو رئي�س جمهورية غانا التي تزور البالد حاليا والوفد املرافق 

لها والذي ي�شم معايل الدكتور حممدو باوميا نائب رئي�س اجلمهورية.
 .. لها  امل��راف��ق  وال��وف��د  اك��وف��و  رابيكا  بال�شيدة  اللقاء  خ��الل  �شموه  ورح��ب 

الهتمامات  من  عدد  حول  النظر  ووجهات  الودية  الأحاديث  معها  وتبادل 
امل�شرتكة وا�شتعرا�س العالقات القائمة بني دولة الإمارات وجمهورية غانا 

و�شبل تعزيزها يف املجالت كافه.
واحلوافز  الت�شهيالت  بينها  الق�شايا من  العديد من  اجلانبان  وا�شتعر�س 

ال�شتثمارية التي تقدم للم�شتثمرين يف كال البلدين بالإ�شافة اىل ت�شجيع 
ال�شتثمار من خالل توفري البنية التحتية واخلدمية وزيادة حجم التبادل 

التجاري بني البلدين.
واأ�شادت ال�شيدة رابيكا ونائب الرئي�س مبا ت�شهده المارات من تقدم ح�شاري 

على  بها  حتظى  التي  الرفيعة  واملكانة  الطيبة  وال�شمعة  كافة  امليادين  يف 
امل�شتوى العاملي. ح�شر اللقاء ال�شيخ احمد بن حميد النعيمي ممثل �شاحب 
حميد  ب��ن  را���ش��د  وال�شيخ  واملالية  الإداري����ة  لل�شوؤون  عجمان  حاكم  ال�شمو 
ماجد  الدكتور  ال�شيخ  معايل  و  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي 
بن �شعيد النعيمي رئي�س الديوان المريي و�شعادة �شاماتا جيفتي بوكاري 
قن�شل عام غانا يف دبي واملناطق ال�شمالية و�شعادة حمد را�شد النعيمي مدير 
والهيئات  واملوؤ�ش�شات  الدوائر  وم��دراء  وروؤ���ش��اء  ال�شيوخ  من  وع��دد  الديوان 

احلكومية وكبار امل�شوؤولني.

حاكم عجمان ي�ستقبل قرينة رئي�ش غانا

موا�سالت عجمان تنظم ور�سة عمل » ادارة امل�ساريع الحرتافية« لعدد من موظفيها

غرفة عجمان تنظم عددا من الفعاليات بالتزامن مع اأكتوبر الوردي

•• عجمان : الفجر

لقطاع اخلدمات  التنفيذي  املدير  ال�شام�شي  ر�شا خلف  اأك��دت 
امل�شاريع  »اإدارة  ور���ش��ة  تنظيم  اأن  امل�����ش��اري��ع  وادارة  امل�����ش��ان��دة 
به  الريادي الذي تقوم  الدور  ياأتي انطالقاً من  الحرتافية« 
على  تركز  التي  ال��روؤي��ة  لتحقيق  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة 
املمار�شات  وت�شجيع  وت��ع��زي��ز  امل�����ش��اري��ع،  اإدارة  ثقافة  تكري�س 
املتعلقة بقطاع النقل واملوا�شالت ومن منطلق اهتمام املوؤ�ش�شة 
والبتكارات  املمار�شات  على  والرتكيز  النظر  وجهات  بتبادل 

التي تعزز التنمية امل�شتدامة وحتقيق الجندة ال�شرتاتيجية 
مبا يتما�شى مع روؤية عجمان 2021 .

امل�شاريع  »اإدارة  ب��ع��ن��وان  ور���ش��ة عمل  ان��ع��ق��اد  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
وملدة  18 من موظفي موا�شالت عجمان  لعدد  الحرتافية« 

خم�شة اأيام متتالية بفندق عجمان �شراي.
وا�شتعر�شت ور�شة العمل اأهم ال�شبل احلديثة يف اإدارة امل�شاريع 
مع  ال���واردة  الزم��ات  حلل  واملبتكرة  ال�شريعة  احللول  وايجاد 
كيفية اإدارة الوقت واختيار الكوادر الب�شرية املنا�شبة وتاأهيلها 
اخلطة  لتحقيق  بها  ي��ق��وم��ون  ال��ت��ى  للمهام  مالئما  ت��اأه��ي��ال 

ال�شرتاتيجية للم�شروع ب�شبل احرتافية، كما تناولت الور�شة 
متطلبات  مواجهة  يف  اإيجابياً  تاأثرياً  حتدث  التي  املوا�شفات 
معدل  ارتفاع  يف  ي�شهم  مما  احتياجاته  تلبي  والتى  اجلمهور 

الر�شا.
التدريبية  ال����دورات  تنفيذ  ���ش��رورة  اإىل  ال�شام�شي  واأ����ش���ارت 
الكوادر  تطوير  اإىل  الرامية  العمل  اأجندة  ح�شب  للموظفني 
الب�شرية ملواكبة التطور ال�شريع يف �شتى املجالت، كما تاأتي هذه 
الور�شة �شمن عدد من ور�س العمل التى ت�شب يف ذات اجلانب 

احليوي الهادف لتحقيق خطة املوؤ�ش�شة ال�شرتاتيجية.

•• عجمان ـ الفجر 

اأك��ت��وب��ر ال����وردي نظمت غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة  ت��زام��ن��ا م��ع 
ا�شتهدفت موظفات ومراجعي غرفة  عجمان حملة �شحية 

عجمان للتوعية باأهمية اجراء فحو�شات �شرطان الثدي.
امل�شوؤولية  ق�شم  رئي�س  ال�شام�شي  �شالح  اآم��ن��ة  واو���ش��ح��ت 
املجتمعية يف غرفة عجمان � ان احلملة التي نظمتها غرفة 
انطالقا من حر�س  اكتوبر جاءت  �شهر  عجمان على مدار 
اآمنة ملوظفيها ومتعامليها  الغرفة على توفري بيئة �شحية 
غرفة  ان  اإىل  م�شرية  املجتمعية،  م�شوؤوليتها  على  وتاأكيدا 

بهدف  احل��م��ل��ة  يف  �شنويا  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  حري�شة  ع��ج��م��ان 
التوعية والك�شف املبكر عن �شرطان الثدي.

واأ�شافت ان احلملة ال�شحية ت�شمنت العديد من الفعاليات 
وم��ن��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م ن����دوة ���ش��ح��ي��ة مل��وظ��ف��ات ال��غ��رف��ة للتوعية 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال����دوري  الفح�س  واه��م��ي��ة  ال��ث��دي  ب�شرطان 
القافلة الوردية، كذلك مت تنفيذ م�شابقات ملوظفات الغرفة 
كما  مبكرا،  اكت�شافه  واأه��م��ي��ة  باملر�س  التعريف  ت�����ناولت 
معر�س  خالل  الثدي  ب�شرطان  التوعية  يف  الغرفة  �شاركت 

النخبة.
بالتعاون  جمانية  طبية  حملة  عجمان  غرفة  ونظمت  ه��ذا 

مع م�شت�شفى ثومبي لفح�س  ال�شغط وال�شكري وال�شنان 
جمانية  ك��وب��ات  ت��وزي��ع  مت  كما  �شخ�س،   34 منها  ا�شتفاد 

لفح�س املاموجرام واخلا�س ب�شرطان الثدي.
واأكدت الدكتورة الرمي العلي على اهمية احلمالت ال�شحية 
ب�شكل عام ودورها يف اكت�شاف حالت ب�شكل مبكر وتوجيهها 
اك��دت اميي  ال��الزم، كما  املخت�شة لإج��راء  ملراجعة اجلهات 
ثومبي  م�شت�شفى  حر�س  على  احلملة،  م�شوؤولة   � جم��دي 
ال�شحية  احل��م��الت  م��ن  ع��دد  بتنظيم  اك��ت��وب��ر  �شهر  خ��الل 
بالتعاون مع اجلهات احلكومية واخلا�شة للتوعية ب�شرطان 

الثدي واهمية الفح�س الدوري له.

لن�سر �لوعي �لقانوين و�لثقافة �لق�سائية

حماكم دبي ت�سارك يف معر�ش ال�سارقة الدويل للكتاب 2017
•• دبي –الفجر:

ت�شارك مكتبة حماكم دبي القانونية يف معر�س ال�شارقة 
اإط��ار احلر�س على التواجد  ال��دويل للكتاب2017،  يف 
جتمع  التي  الكبرية  الثقافية  التظاهرات  ه��ذه  مثل  يف 
اأ�شهر واأكرب واأكرث دور الن�شر عراقة على م�شتوى الدولة 
وال��ع��امل اأج��م��ع حت��ت �شقف واح���د، وت��اأت��ي ه��ذه امل�شاركة 
ال�شرتاتيجية يف  الدائرة وخطتها  روؤي��ة  يف ظل حتقيق 
املجتمع،  يف  الق�شائية  والثقافة  القانوين  ال��وع��ي  ن�شر 
وما حققته من  باملحاكم  لتعريف اجلمهور  منها  و�شعيا 

اإجنازات.
املكتبة يف  �شعبة  رئ��ي�����س  ف��اط��م��ة اجل���الف  اأ����ش���ارت  ح��ي��ث 
اإن م�شاركة حم��اك��م دب��ي م��ن خ��الل �شعبة  حم��اك��م دب��ي 
اأ�شهم  م��ا  متبعا  ع��رف��ا  ب���ات  ال��ك��ت��اب  م��ع��ار���س  يف  املكتبة 
امل��ج��ال،  وتي�شري  ه��ذا  ك��ب��رية يف  اح���داث نقلة نوعية  يف 
احل�شول على املعلومة القانونية التي تلزم الباحث عنها 
يف تخ�ش�شه، وذلك من خالل عر�شها لعدد من القوانني 
والتعاميم  وال���ل���وائ���ح  وال����ق����رارات  وامل��را���ش��ي��م  وال��ن��ظ��م 
تلقى  والتي  التف�شريية  واملذكرات  والأوام��ر  والتعليمات 
القانوين  املجال  يف  العاملني  جميع  من  كبريا  اهتماما 

من ق�شاة وحمامني واملهتمني يف هذا املجال.
و����ش���ددت اجل���الف ع��ل��ى اأن ت��زاي��د الإق���ب���ال ع��ل��ى من�شة 
حماكم دبي يف معار�س الكتب ب�شكل عام يرفع من حجم 

نظرا  للكتاب  ال�شارقة  معر�س  باأهمية  امل�شوؤولية،منوهة 
ال�شنوات  خ��الل  نالها  ال��ت��ي  الطيبة  وال�شمعة  لعراقته 
الإ�شدارات  وا�شتملت  انطالقته.  منذ  املا�شية  الطويلة 
احلديثة على جمموعة منها، جمموعة الأحكام ال�شادرة 
اأج��زاء ل�شنة   3 –  )22 عن حمكمة متييز دبي العدد ) 
الأحكام  يف  ال��وج��ي��ز  يف  الأح���ك���ام  وجم��م��وع��ة   ،2011
وجمموعة  ال�شخ�شية،   الأح���وال  م�شائل  يف  الق�شائية 
الأحكام يف  املحاماة، وجمموعة  الأحكام يف تنظيم مهنة 
ال�شجل العقاري، واملطور العقاري، ويف اجراءات التقا�شي، 
و ال�شرتاك يف اجلرمية ، ويف الأعذار القانونية، اإىل جانب 
العرائ�س،  الأوام��ر على  الق�شائية يف  الأحكام  جمموعة 
وجمموعة الأحكام يف الأوراق املالية، ويف ال�شري واملرور. 
الأحكام يف  الإ���ش��دارات اجلديدة جمموعة  ت�شمنت  كما 
ويف  الكفالة،  يف  الأح��ك��ام  وجمموعة  امل�شتعجل،  الق�شاء 
اجلزء  الل��ت��زام  م�شادر  يف  الأح��ك��ام  وجمموعة  الأ�شهم، 
الأول والثاين، وجمموعة الأحكام يف الدفوع اجلوهرية 
وال��غ��ري ج��وه��ري��ة، وجم��م��وع��ة اج�����راءات ال���ش��ت��ئ��ن��اف يف 
اخل�شومة املدنية اجلزء الأول، الثاين، الثالث، والرابع، 
واأ�شواء على البطالن، ويف املنازعات الإدارية، ويف التلب�س، 
التقادم يف  الأحكام يف  العام، وجمموعة  امل��ال  ويف جرائم 
ال��دع��وى، ويف ج��رائ��م تقنية امل��ع��ل��وم��ات. ب��الإ���ش��اف��ة ايل 
النتقالية  وال�شريبة  امل�شافة  القيمة  �شريبة  ق��وان��ني 

والجراءات ال�شريبية.  

�سرطة راأ�ش اخليمة تخف�ش املخالفات املرورية بن�سبة 55 % اليوم

بالتن�سيق مع �ملعهد �لربيطاين للمو��سفات

موا�سالت الإمارات جتدد �سهادة »الآيزو« يف اإدارة املخاطر املوؤ�س�سية

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اليوم  اخليمة  راأ���س  �شرطة  تفعل 
ت��خ��ف��ي�����س قيمة  ق�����رار  الأرب�����ع�����اء 
اأنواعها  بكافة  املرورية  املخالفات 
يف راأ�س اخليمة اإىل %55 ، وهي 
للمخالفات  تخفي�س  ن�شبة  اأعلى 
الإم��ارة ولأول مرة،  على م�شتوى 
و�شي�شبح القرار نافذاً اعتباراً من 
 15 وح��ت��ى  نوفمرب  ال��ي��وم مطلع 

نوفمرب ملدة ا�شبوعني، 
 وت��اأت��ي ه���ذه امل��ك��رم��ة ت��زام��ن��اً مع 

عرب  �شتكون  امل���روري���ة  امل��خ��ال��ف��ات 
الداخلية  ل��وزارة  الذكي  التطبيق 
فيما   ، ف��ق��ط   MOI UAE
باملركبات  اخلا�شة  املخالفات  عدا 
التي عليها حجز اأو نقاط مرورية 
اأ���ش��ح��اب��ه��ا مراجعة  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني 
مراكز خدمات املرور والرتخي�س 
ال����دول����ة، وكذلك  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
مراكز ال�شرطة ال�شاملة يف جميع 

مناطق الإمارة.
م���وؤك���داً ب����اأن ال���ق���رار ي��اأت��ي �شمن 
راأ�������س اخليمة  ���ش��رط��ة  م����ب����ادرات 

ال�������ش���اب���ع���ة ع���ل���ى تويل  ال�����ذك�����رى 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
راأ���س اخليمة  اإم��ارة  الأعلى حاكم 
م��ق��ال��ي��د احل���ك���م يف اإم�������ارة راأ�����س 
اخليمة، وبعد القرار الذي اأ�شدره 
ب���ن علوان  ال���ل���واء ع��ل��ي ع���ب���داهلل 
ل�شرطة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  ال��ن��ع��ي��م��ي 
راأ������س اخل��ي��م��ة ف��ي��م��ا ي��خ�����س هذا 

التخفي�س.
ال�شرطة  عام  قائد  �شعادة  واأو�شح 
جلميع  ال������دف������ع  ع���م���ل���ي���ة  ب����������اأن 

بكافة  املتعاملني  لإ�شعاد  الهادفة 
���ش��رائ��ح��ه��م وحت���ف���ي���زا ل��ه��م على 
واملرور،  ال�شري  لقانون  المتثال 
الأعباء  تخفيف  الوقت  نف�س  ويف 
تزامناً  املجتمع  اأف���راد  ع��ن  املالية 
م���ع ه����ذه ال���ذك���رى ال��غ��ال��ي��ة على 
نفو�شنا، داعياً ال�شائقني واأ�شحاب 
املركبات اإىل ال�شتفادة من القرار 
يف �شداد املخالفات املرتاكمة عليهم 
القانونية،  اأو���ش��اع��ه��م  وت�����ش��وي��ة 
املرورية  ال�شالمة  �شمان  ب��ه��دف 

لكافة اأفراد املجتمع.

ندوة تناق�ش حماور 
ال�سيا�سة الأمريكية 
اجلديدة جتاه اإيران

•• دبي-وام:

مركز  ن��ظ��م��ه��ا  ن�������دوة  ن���اق�������ش���ت 
واحلوار  الإن�شان  حلقوق  جنيف 
ال�شيا�شة  حم��اور  دب��ي  يف  العاملي 
اإيران  جتاه  اجلديدة  الأمريكية 
وذل����ك مب�����ش��ارك��ة جم��م��وع��ة من 

املتخ�ش�شني واملثقفني.
ال���دك���ت���ور حنيف  م���ع���ايل  واأك�������د 
ح�شن القا�شم رئي�س مركز جنيف 
العاملي  واحل��وار  الإن�شان  حلقوق 
اأهمية ا�شتثمار املوقف الأمريكي 
الأخري الذي ي�شع �شغوطا على 
ويحجم  الإي���راين  ال��ق��رار  �شانع 
دول  خم�س  يف  ال��ت��خ��ري��ب��ي  دوره 
امليلي�شيات  فيها  تن�شط  ع��رب��ي��ة 
بال�شالح  اإي������ران  م���ن  امل���دع���وم���ة 
والتخطيط  وال����ع����ت����اد  وامل���������ال 

والرجال.
وث������م������ن م������وق������ف ال����ق����ي����ادت����ني 
بامل�شارعة  وال�شعودية  الإماراتية 
الرئي�س  موقف  وتاأييد  دعم  اإىل 
ذلك  لأن  اإي���������ران  م����ن  ت����رام����ب 
اإعادة  اإىل  اإي��ران  حكومة  �شيدفع 
الذي  دوره���ا  ويحجم  ح�شاباتها 
ت�شارع بفعل ما وفره لها الإتفاق 

النووي.
حتذو  اأن  ���ش��رورة  معاليه  واأك����د 
جميع الدول حذو دولة الإمارات 
وتدعم املوقف الأمريكي الهادف 
ال�شلبي الإيراين  لتحجيم الدور 
ودول  ع��ام��ة  العربية  املنطقة  يف 

اخلليج خا�شة.

•• دبي –الفجر:

اخ��ت��ت��م��ت م��وا���ش��الت الإم�����ارات 
ب��ن��ج��اح ع��م��ل��ي��ات ال��ت��دق��ي��ق على 
املوؤ�ش�شية  امل��خ��اط��ر  اإدارة  ن��ظ��ام 
 ،  ISO 31000:2009
والتي قام بها املعهد الربيطاين 
مدار  على   BSI للموا�شفات 
خاللهما  مت  متتاليني،  يومني 
الإدارات  م���ن  ب��ع��دد  الج���ت���م���اع 
واملراكز للتعرف على ممار�شات 

اإدارة املخاطر يف املوؤ�ش�شة.
ال�شيد  اأو���ش��ح  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
اإدارة  م��دي��ر  �شليم  اأب���و  جم���دي 
الإمارات،  مبوا�شالت  املخاطر 
املخاطر  اإدارة  املوؤ�ش�شة تويل  اأن 
اأه���م���ي���ة ق�������ش���وى ب��ال��ن��ظ��ر اإىل 
واأن�شطتها  اأع���م���ال���ه���ا  ط��ب��ي��ع��ة 
وخ����دم����ات����ه����ا، وه�������ي ت���وا����ش���ل 

الوقائية  التدابري  كافة  ات��خ��اذ 
وو�������ش������ع اخل�����ط�����ط ال���ب���دي���ل���ة 
حتقيق  و�����ش����م����ان  ل��ل��ت��ح�����ش��ني 

اأف�شل النتائج.
اإىل  املخاطر  اإدارة  مدير  واأ�شار 
اإثر  ج���اء  ال�����ش��ه��ادة  جت��دي��د  اأن 
�شملت  وال��ت��ي  املنفذة  ال��زي��ارات 

ومواكبة  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��ا 
املهنية  امل����م����ار�����ش����ات  اأف���������ش����ل 
واملوؤ�ش�شية عاملياً يف هذا املجال، 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ك��ت�����ش��ب��ات��ه��ا يف 
م�������ش���رية ال���ت���م���ي���ز، وذل�������ك من 
يف  املعايري  اأعلى  تطبيق  خ��الل 
املوؤ�ش�شية،  املخاطر  اإدارة  جمال 
ا�شتباقي  نهج  ت�شميم  ل�شيما 
وتقييمها  امل��خ��اط��ر  حت��دي��د  يف 
بها  املتعلقة  الأولويات  وحتديد 
لأهدافها  حتقيقها  ي�شمن  مبا 
حر�س  م��وؤك��داً  ال�شرتاتيجية، 
كافة  درا�����ش����ة  ع���ل���ى  امل���وؤ����ش�������ش���ة 
مبهام  وال���ق���ي���ام  الح����ت����م����الت 
التي  للمخاطر  املبكر  ال��ر���ش��د 
���ش��ري عملياتها  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ق��د 
خدماتها  ج���ودة  اأو  الت�شغيلية 
املتعاملني  ل���ك���اف���ة  امل����ق����دم����ة 
ب��اخ��ت��الف ف��ئ��ات��ه��م، وذل���ك عرب 

وامل��راك��ز يف  الإدارات  م��ن  ع���دداً 
الإم������������ارات، حيث  م���وا����ش���الت 
ت�شمنت الزيارات عمليات تدقيق 
تف�شيلية �شملت ممار�شات اإدارة 
وعملياتها  وتقاريرها  املخاطر 

وموؤ�شراتها ومنهجياتها كافة.
من  املكّلف  الفريق  اأن  واأ���ش��اف 
قبل املعهد، والذي قام مبراجعة 
وتدقيق م�شتوى التزام املوؤ�ش�شة 
ب����ال�����ش����رتاط����ات وامل���وا����ش���ف���ات 
املن�شو�س عليها عاملياً يف جمال 
بامل�شتوى  اأ���ش��اد  املخاطر؛  اإدارة 
موا�شالت  بلغته  ال��ذي  املتقدم 
ا�شرتاطات  الإم��ارات يف تطبيق 
املخاطر  اإدارة  نظام  ومتطلبات 
اأن  ي�شتحق  وال����ذي  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
ي�����ش��ت��ف��اد منه  ي���ك���ون م���رج���ع���اً 
وال�شركات  املوؤ�ش�شات  قبل  م��ن 

الأخرى يف الدولة.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان يوؤدي �سالة اجلنازة على جثمان ال�سيخة نوره بنت علي النعيمي
•• عجمان-وام:

اأدى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
جامع  يف  الظهر  �شالة  عقب  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
زايد مبنطقة اجلرف �شالة اجلنازة على جثمان  ال�شيخ 
املغفور لها ال�شيخة نوره بنت علي بن را�شد النعيمي زوجة 

عبداهلل الغرير التي وافتها املنية اأم�س الول.
واأدى ال�شالة اإىل جانب �شموهما ال�شيخ اأحمد بن حميد 

لل�شوؤون  عجمان  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ممثل  النعيمي 
النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  وال�شيخ  واملالية  الإداري���ة 
حميد  بن  را�شد  وال�شيخ  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 
البلدية والتخطيط وال�شيخ �شعيد  النعيمي رئي�س دائرة 
بن را�شد النعيمي وال�شيخ �شقر بن را�شد النعيمي وال�شيخ 

اأحمد بن را�شد النعيمي .
ماجد  الدكتور  ال�شيخ  معايل   .. اجلنازة  �شالة  اأدى  كما 
بن �شعيد النعيمي رئي�س الديوان واأ�شقاء الفقيدة و�شعادة 
عبداهلل اأمني ال�شرفاء امل�شت�شار يف الديوان حاكم عجمان 

ال��دوائ��ر احلكومية  ال�شيوخ وروؤ���ش��اء وم���دراء  وع��دد م��ن 
واأع���ي���ان ووج���ه���اء ال���ب���الد وامل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني وكبار 

امل�شوؤولني.
و���ش��ي��ع ج��ث��م��ان ال��ف��ق��ي��دة اإىل م��ث��واه��ا الأخ����ري يف مقربة 

اجلرف.
وقدم �شاحب ال�شمو حاكم عجمان وويل عهده وال�شيوخ 
واملعزون واجب العزاء واملوا�شاة اإىل اأ�شقاء وزوج الفقيدة .. 
داعني اهلل عز وجل اأن يتغمدها بوا�شع رحمته واأن ي�شكنها 

ف�شيح جناته واأن يلهم اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان.

مع �قرت�ب معار�س �لكتاب و�سمانا لتلبيتها �حتياجات �لطالب

الرتبية ت�سع ملدار�سها 21 معيارا عند اختيار و�سراء الكتب وامل�سادر
مر�عاة �لتو�زن بني �ملو�د �ل�سفية و�لال �سفية و�لربط بني �ملدر�سة وق�سايا �ملجتمع

•• دبي – حم�صن را�صد

معار�س  فعاليات  ب��دء  م��ع  تزامنا 
���ش��ارع��ت وزارة   ، ب��ال��دول��ة  ال��ك��ت��ب 
بتحديد   ، اأم�س  والتعليم  الرتبية 
ل��وائ��ح وم��ع��اي��ري يتم الل��ت��زام بها 
عند �شراء املدار�س ما حتتاجه من 
كتب ملراكز م�شادر التعلم باملدار�س 
حتديد  لعملية  ت�شهيال  وذل���ك   ،
املعلومات  واختيار واقتناء م�شادر 
على اختالفها مبا ي�شمن تلبيتها 
الحتياجات القراء من امل�شتهدفني 
والرواد لهذه املراكز تفاديا لإهدار 
املوارد من خالل �شراء جمموعات 
تتنا�شب  ول  الحتياجات  تلبي  ل 
واملهارات  وال���ق���درات  امل��ع��ارف  م��ع 

املتوفرة مل�شتخدمي املراكز .
اإدارات  تلقته  تعميم  يف  ذل��ك  ج��اء 
معياراً   21 ي�شم  اأم�����س  امل��دار���س 
للتدقيق عند اختيار و�شراء الكتب 
وامل�شادر من املعار�س التي �شتبداأ 
الوزارة يف  فعالياتها قريبا، ودعت 
ولوائح  اللتزام مبعايري  تعميمها 
اأرفقتها يف دليل يو�شح اآلية اختيار 
من  ال�شراء  عند  وامل�����ش��ادر  الكتب 

وم�شادرها للطالب. 
وت�شمنت املعايري املرفقة بالتعميم 
الذي ح�شلت »الفجر« على ن�شخة 
ي��ك��ون حمتوى  اأن  ����ش���رورة  م��ن��ه، 
مالئماً  املختارة  والق�ش�س  الكتب 
والبيئة  ال����رتب����وي����ة  ل�����الأه�����داف 
ال��ت��ي ي��ع��ي�����س ف��ي��ه��ا ال���ط���ال���ب، مع 
بقواعدها  واللتزام  اللغة  �شالمة 
�شرورة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  واأ����ش���ول���ه���ا، 
والكفاءة  املهنية  اخل���ربات  ت��واف��ر 
للمكلفني  ال��ع��ل��م��ي��ة  واخل���ل���ف���ي���ة 
باختيار امل�شادر، ويف�شل اأن ت�شكل 
جلنة علمية ملراجعة املواد املختارة 
قبل اإقرارها، مع مراعاة امل�شاحات 
ل�شتيعاب  امل���ك���ت���ب���ات  يف  امل���ت���اح���ة 
خطط  ومراعاة  والأث���اث،  امل�شادر 
ال��ت��و���ش��ع امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي واإج��������راءات 
وتنقية  وال����ش���ت���ب���ع���اد  ال�����ش��ي��ان��ة 

املجموعات.
اأن  ب�����ش��رورة  ال����وزارة  طالبت  كما 
تكون نوعية الكتب املختارة تربط 
الطالب واملدر�شة بق�شايا املجتمع 
وال���دول���ة وال���ع���امل، ح��ت��ى ل يكون 
ال��ط��ال��ب يف ج��زي��رة م��ع��زول��ة عن 
والعامل  وال��وط��ن  املجتمع  ق�شايا 

اأجمع.
وطالبت الوزارة يف املعايري املحددة 
تقييم  ال��ت��ع��ل��م  م�����ش��ادر  لخ��ت��ي��ار 
املختارة،  للم�شادر  النا�شرة  اجلهة 
���ش��ه��رت��ه��ا يف الأو������ش�����اط  وم�������دى 
تاريخ  ح���داث���ة  وم�����دى  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
ن�شر املواد، مع مراعاة اأ�شعار املواد 
جودة  مع  ال�شعر  وتوافق  املختارة، 
الفني  ال��ع��ل��م��ي��ة والإخ�������راج  امل�����ادة 
م���ن ج��ه��ة، وت��ن��ا���ش��ب��ه��ا م���ع امل����وارد 
التمويل  وم�����ش��ادر  والإم��ك��ان��ي��ات 
امل����ايل امل��ت��اح��ة ل��ل��م��رك��ز م���ن جهة 

اأخرى.
ال�����وزارة يف الكتب  ا���ش��رتط��ت  ك��م��ا 
اإىل  تهدف  اأن  املختارة  والق�ش�س 
والأف��ك��ار، وتو�شيع  امل��ه��ارات  تنمية 
الآفاق وت�شجيع الطالع والقراءة، 
وتزويد الطالب باملعرفة املفيدة له 
يف حياته العملية ودرا�شته، اإ�شافة 
الدقة  ت���راع���ي  اأن  �����ش����رورة  اإىل 
واحلداثة وما ي�شتجد من حقائق 
ت�شحيحه  ي��ت��م  م��ا  اأو  وم��ع��ل��وم��ات 

من اآراء واكت�شافات علمية.
واأك��دت ال��وزارة على كافة املدار�س 
ب��ج��م��ي��ع م��راح��ل��ه��ا ال��درا���ش��ي��ة اأن 

للكتب  اخ���ت���ي���اره���ا  ع���ن���د  ت����راع����ي 
التي  ال���ن���وع���ي���ة  م�����ن  ت����ك����ون  اأن 
الت�شامح  ث��ق��اف��ة  وت���ع���زز  ت��غ��ر���س 
وال���ت���وا����ش���ل وال�������ش���الم واح������رتام 
تعمل هذه  كما  والأدي���ان،  العقائد 
الطالب  ت�����ش��ج��ي��ع  ع��ل��ى  امل�������ش���ادر 
واحرتام  الآخ��ر  ثقافة  تفهم  على 
والجتماعي  ال���ث���ق���ايف  ال���ت���ب���اي���ن 
ل��ك��ل امل��ج��ت��م��ع��ات ، والب���ت���ع���اد عن 
املذهبي  ال��ت��ع�����ش��ب  م���ظ���اه���ر  ك����ل 
بالإ�شافة   ، وال��ط��ائ��ف��ي  وال��دي��ن��ي 
والنجاح  والتفوق  التميز  اىل دعم 
م��ع م��راع��اة ال��ف��روق ال��ف��ردي��ة بني 

قطاعات الطالب . 
مدار�شها  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ودع����ت 
من  املختارة  الكتب  تكون  اأن  على 

التوازن  على  حتافظ  التي  الكتب 
تناق�س وتعر�س  التي  امل�شادر  بني 
والثقافية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا 
والكادميية مع احلر�س على ابراز 
وجهات النظر للق�شايا مما يكمل 
ال�����ش��ورة يف ذه��ن ال��ق��ارئ ، كذلك 
لب��د م��ن ال��ت��وازن فيما ب��ني املواد 
واملقررات وامل�شاقات العلوم البحتة 
الجتماعية  والعلوم  والتطبيقية 
والآداب  الن�������ش���ان���ي���ة  وال����ع����ل����وم 
احتياجات  ي��ل��ب��ي  مم���ا  وال���ف���ن���ون 
الطالب  ���ش��رائ��ح  ملختلف  ال��ق��راءة 
، وك��ذا احلر�س على ال��ت��وزان بني 
املواد ال�شفية املنهجية واملواد غري 
ال�شفية ، مما يعزز من فر�س تنوع 

املعارف وم�شادرها للطالب .

املعار�س.
اأن مراكز م�شادر  ال���وزارة  واأك���دت 
التعلم تلعب دوراً رئي�شياً يف توفري 
بيئة تعليمية منا�شبة وجاذبة تتيح 
من  الق�شوى  ال�شتفادة  للمتعلم 
تعزز  اأن��ه��ا  كما  املختلفة،  امل�����ش��ادر 
وملكات  ال��ن��اق��د  التفكري  ج��وان��ب 
الطلبة،  ل�����دى  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ف��ك��ري 
اإت���اح���ة ف��ر���س التعلم  م���ن خ���الل 

البحث  م����ه����ارات  ودع������م  ال����ذات����ي 
وال�شتك�شاف، لفتًة اإىل اأن م�شادر 
الرتبوية  اله���داف  تدعم  التعلم 
التي تخطط لها الوزارة، اإذ تعمل 
على اإثراء وتعزيز القيم الرتبوية 
واأهدافها،  امل��ق��ررة  املناهج  وتدعم 
قيم  م��ع  تتنا�شب  اأن  ���ش��رورة  م��ع 
وثقافته  الإم�����ارات  دول���ة  جمتمع 
وتربط  والإ����ش���الم���ي���ة،  ال��ع��رب��ي��ة 

الطالب واملدر�شة بق�شايا املجتمع 
امل�شاواة  مفاهيم  وتر�شخ  والعامل، 
وال���ع���دل واحل���ري���ة، وت��ع��زز ثقافة 
وال�شالم  وال���ت���وا����ش���ل  ال��ت�����ش��ام��ح 
واح�����رتام ال��ع��ق��ائ��د والأدي�������ان، مع 
دع��م ال��ت��ف��وق وال��ن��ج��اح، واحلفاظ 
امل����واد ال�شفية  ال���ت���وازن ب��ني  ع��ل��ى 
ال�شفية،  غ���ري  وامل������واد  امل��ن��ه��ج��ي��ة 
املعارف  مما يعزز من فر�س تنوع 

بعد �نق�ساء �سهرين من �لدر��سة وقبل 22 يوما من بدء �لمتحانات

الرتبية حتذف وترحل مقررات من احللقة الثانية والثانوي للف�سل الدرا�سي الثاين
•• دبي – حم�صن را�صد

ب��ع��د ان��ق�����ش��اء ���ش��ه��ري��ن م���ن بدء 
يوما   22 ن��ح��و  وق���ب���ل  ال���درا����ش���ة 
الف�شل  ام����ت����ح����ان����ات  ب������دء  ع���ل���ى 
انعقادها  واملقرر   ، الأول  الدرا�شي 
يف الفرتة من 4 اإىل 12 دي�شمرب 
الرتبية  وزارة  ���ش��ارع��ت   ، امل��ق��ب��ل 
وب����الأم���������س ب��ت��وج��ي��ه ت��ع��م��ي��م اىل 
الثانية  باحللقة  امل��دار���س  م���دراء 
امل�شتمر  التعليم  والثانوي ومراكز 
تعديالت  اإدخ���ال  اىل  فيه  ت�شري   ،
يف  الثانوية  املرحلة  مقررات  على 
وترحيل  الأول،  الدرا�شي  الف�شل 

لرتحيلهما  الأول  الف�شل  درو���س 
الثاين  ال���درا����س  الف�شل  مل��ق��ررات 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  در����س  وه���م 
الوحدة  م��ن  اهلل  حفظها  م��ب��ارك 
الثانية ودر�س التوا�شل الجتماعي 

�شلوك واآداب من الوحدة الثالثة.
الف�شل  ام��ت��ح��ان��ات  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
ال�شفوف  لطلبة  الأول  ال��درا���ش��ي 
الدرا�شية من التا�شع وحتى احلادي 
ع�شر �شتطبق يف الفرتة من 4 اإىل 
اأن تعلن  12 دي�شمرب املقبل، على 
املقبل،  يناير   15 بتاريخ  النتائج 
ووف����ق����اً ل��ل��م��واع��ي��د امل��ع��ت��م��دة من 
�شتطبق  والتعليم  الرتبية  وزارة 

الول من نوفمرب .
ال�شاأن  بهذا  ال���وزارة  تعميم  وج��اء 
وال�������ذي  ح�����ش��ل��ت »ال���ف���ج���ر« على 
من  ع����ددا  ليت�شمن  م��ن��ه  ن�����ش��خ��ة 
الأول  الف�شل  يف  املقررة  ال��درو���س 
العليا،  احللقة  على طلبة �شفوف 
ت��رح��ي��ل تلك  ال������وزارة اىل  ودع����ت 
الدرو�س اىل مقرر الف�شل الثاين، 
الف�شل  م���ق���رر  اأن  ع��ل��ى  م����وؤك����دة 

الثاين �شيعمم يف وقت لحق.
وح����ددت ال�����وزارة ال���درو����س املقرر 
الدرا�شي،  لل�شف  وف��ق��اً  ترحيلها 
كل  ال��ت��ا���ش��ع  ل��ل�����ش��ف  خ�ش�شت  اإذ 
من الدرو�س التالية : حجة الوداع 

اأج���������زاء م��ن��ه��ا ل��ل��ف�����ش��ل ال���ث���اين، 
ال�����وزارة م����دراء النطاق  وط��ال��ب��ت 
اأن ما فعلته  اإل   ، مبتابعة التنفيذ 
وزارة الرتبية وفق ما �شرحت به 
للتقييم  �شتخ�شع  ال��ت��ي  امل��دار���س 
الح�������د امل���ق���ب���ل ، اأن�������ه ت�����ش��ب��ب يف 
اإرباكهم ، حيث اأنهم قد انتهوا من 
الإعداد والتح�شري للمقررات التي 
املقبل  ال�شبوع  للطالب  �شتدر�س 
تزامنا مع زيارة جلان التقييم لهم 
، وجاءت تلك التعديالت واحلذف 
اأعدوا  ما  لهم  لتن�شف  والرتحيل 
م���ن حت�����ش��ري لن م��ع��ظ��م م���ا مت 
ال�شبوع  يف  امل��ق��ررات  م��ن  ترحيله 

ووفاة النبي عليه ال�شالة وال�شالم، 
و در������س الإمي������ان ف�����ش��ل م���ن اهلل 
اإىل در�س للمجتمع  اإ�شافة  تعاىل، 
رج���ال���ه ون�������ش���اوؤه، وج��م��ي��ع��ه��م من 

درو�س الوحدة الثالثة.
در�س  ���ش��وى  ال������وزارة  ت��رح��ل  ومل 
العا�شر  ال�شف  واحد من مقررات 
وه��و در����س �شاحب اجل��ن��ت��ني، من 
ال���وح���دة ال��ث��ال��ث��ة، وك���ذل���ك در�س 
واحد من مقررات ال�شف احلادي 
ع�شر وه��و در���س الق��ت��داء بر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.
ال�شف  ل��ط��ل��ب��ة  ال�������وزارة  وح�����ددت 
ال���ث���اين ع�����ش��ر در�����ش����ان ف��ق��ط من 

دي�شمرب   14 اإىل   4 م��ن  ال��ف��رتة 
النتائج  ت��ع��ل��ن  اأن  ع���ل���ى  امل���ق���ب���ل، 

الأول  الدرا�شي  الف�شل  امتحانات 
ل��ط��ل��ب��ة ال�����ش��ف ال���ث���اين ع�����ش��ر يف 

واإ�شدار التقارير الكرتونياً بتاريخ 
.2018 يناير   15

املحتاجة الفئات  “ الط��وارئ” مل�س�اعدة  م�ن  اإلكرتوني�ة  اأجه�زة  �إ�سابة يف �لرقبة ت�سيبه بال�سلل“اله�الل” يت�سل�م 

عملية ناجحة تعيد اإمام م�سجد اىل امل�سي 
•• اأبوظبي-وام:

الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ت�����ش��ل��م��ت 
الهيئة  م���ن  م����وؤخ����راً  الإم�����ارات�����ي 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
اأجهزة  من  بعدٍد  تربعاً  والكوارث 
وال���ط���اب���ع���ات  الآيل  احل����ا�����ش����وب 
ل��دع��م ج��ه��ود الهالل  وال���ه���وات���ف 
ال�شاحتني  على  الإن�شانية  الأحمر 

املحلية والدولية.
جاءت خطوة “الطوارئ والزمات 
اخلري”  “عام  مل���ب���ادرات  دع���م���اً   “
موؤ�ش�شات  ل��ت�����ش��ام��ن  وت����اأك����ي����داً 
ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل����ا�����س مع 
ال��ه��الل الأح��م��ر وال��و���ش��ول بتلك 
ال�شرائح  م��ن  للعديد  امل�����ش��اع��دات 

امل�شتهدفة.
واأ�������ش������اد �����ش����ع����ادة را������ش�����د م���ب���ارك 
العام  الأم������ني  ن���ائ���ب  امل���ن�������ش���وري 

الهالل  ج���ه���ود  مل�������ش���ان���دة  امل���ح���ل���ي 
الأح����م����ر واإمي�����ان�����اً ب����ال����دور ال���ذي 
ال���ه���الل الحمر  ب���ه ه��ي��ئ��ة  ت���ق���وم 
املحلي  املجتمع  اأف��راد  جتاه جميع 
وال�شعفاء  امل��ه��م�����ش��ني  وم�����ش��ان��دة 
وعلى  ال��ع��امل  دول  م��ن  العديد  يف 
العلم  ط��الب  فئة  خ�شو�س  وج��ه 

املعوزين واأ�شحاب الهمم.
التي  ال���ث���ق���ة  ح���ج���م  اإىل  م�������ش���رياً 
تلك اجلهود وجناحها  بها  حتظى 
امل���ت���م���ي���ز ����ش���اع���د ك�����ث�����رياً يف رف���ع 
���ش��رائ��ح خمتلفة من  ع��ن  ال��ع��بء 
والتي  للم�شاعدة  املحتاجة  الفئات 
والعطاء  وامل�شاندة  العون  ت�شتحق 

الإن�شاين.
وب�����دوره اأك����د ف��ه��د ب��ط��ي املهريي 
م����دي����ر اخل�����دم�����ات امل���������ش����ان����دة يف 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 
الهيئة  التزام  والكوارث  والأزم��ات 

ب��ه��ي��ئ��ة الهالل  امل��ح��ل��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
الأح��م��ر الإم���ارات���ي ب��ال��دور الذي 
لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة  ب��ه  ت��ق��وم 
ال����ط����وارئ والأزم���������ات وال����ك����وارث 
م���ع الهالل  امل��ت��وا���ش��ل  وت��ع��اون��ه��ا 
ق����وة دافعة  ي�����ش��ك��ل  الأح����م����ر مب���ا 
التي  الأه�����داف  حتقيق  يف  ت�شهم 
ت�شعى لتحقيقها الهيئة من خالل 
التي  امل�شرتكة  الإن�شانية  الربامج 
املنكوبني  مل�����ش��اع��دة  تنفيذها  ي��ت��م 
وامل�����ت�����������ش�����رري�����ن م������ن ال������ك������وارث 

والنكبات.
�شعيد  حممد  اأو���ش��ح  جانبه  وم��ن 
ال���رم���ي���ث���ي م����دي����ر ف������رع ال���ه���الل 
اأن تربع هيئة  اأبوظبي  الأحمر يف 
الهتمام  ع��ل��ى  ي���وؤك���د  ال��ط��������وارئ 
امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  اأ���ش��ك��ال  بتعزيز 
الر�شمية  واجل���ه���ات  ال��ه��ي��ئ��ة  ب���ني 
املجتمع  اأف�����راد  وك��اف��ة  واخل��ا���ش��ة 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وتويل  مب�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا 
اه���ت���م���ام���اً ك���ب���رياً ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
تنمية  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي  الأن�����ش��ط��ة 

املجتمع يف دولة الإمارات.
الهالل  هيئة  م��ع  ال�شراكة  مثمنا 
الأح����م����ر الم�����ارات�����ي اإدراك���������اً من 
الهيئة لأهمية تعزيز دور ال�شراكة 
م�شرتك  وتنفيذ  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
والأن�شطة  وامل�����ش��اري��ع  ل��ل��م��ب��ادرات 
املجتمع  بتوعية  املعنية  املختلفة 
ل���ت���ح���ق���ي���ق اأه�����������داف امل�������ش���وؤول���ي���ة 
اإن  اىل  املهريي  ولفت  املجتمعية. 
القيادة الر�شيدة انتهجت خطوات 
اإط�������ار عمل  و����ش���ع  م���درو����ش���ة يف 
تهدف  وبرامج  و�شيا�شات  متكامل 
اخلري  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ش��ي��خ  ن�شر  اإىل 
وت��و���ش��ي��ع ن��ط��اق��ه��ا م���ن اج���ل دعم 

م�شرية التنمية امل�شتدامة.
الهالل  هيئة  مع  بال�شراكة  واأ�شاد 
ال�شراكة  تلك  ان  م��وؤك��دا  الأح��م��ر 
وتنفيذ  متنوعة  م��ب��ادرات  ت�شمل 
وامل�شاريع  ل���ل���م���ب���ادرات  م�����ش��رتك 
والأن�شطة املختلفة املعنية بتوعية 
املجتمع لتحقيق اأهداف امل�شوؤولية 
ي�����ش��اه��م يف دعم  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة مم���ا 
املجتمعية  امل�شوؤولية  قيم  وحماية 
لإدارة  الوطنية  الهيئة  من  اإدراك��اً 
ال����ط����وارئ والزم��������ات وال����ك����وارث 
ال�شراكة  دور  ت���ع���زي���ز  لأه���م���ي���ة 
خمتلف  م������ع  ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة 

القطاعات.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

مت��ك��ن اأط����ب����اء يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى راأ�����س 
اخل���ي���م���ة م����ن اإن�����ق�����اذ ���ش��خ�����س من 
 54 العمر  من  يبلغ  عربية  جن�شية 
بعد تعر�شه  عاماً، من موت حمقق 
لأذية فقرية رقبية علوية اإثر حادثة 
اأدلت  التي  التفا�شيل  ويف  خطرية.  
اإىل  اإح�شاره  امل�شت�شفى مت  ادارة  بها 
م�شت�شفى راأ�س اخليمة ، كان اأحمد، 
يف  املحلية  امل�شاجد  اأح���د  اإم���ام  وه��و 
الإم������ارة، ي��ع��اين م��ن �شلل ك��ام��ل يف 
ي���ده ال��ي��م��ن��ى و���ش��ع��ف يف الأط����راف 
نتيجة ان�شغاط العمود الرقبي مع 
اأح���د الأق��را���س الفقرية  ان���زلق يف 
الرقبية العليا، والذي اأدى اإىل تكّدم 
وتورم �شديدين يف النخاع ال�شوكي. 
الرعاية  ت��ل��ق��ي��ه  وب��ف�����ش��ل  اأن�����ه،  اإل 
الطبية يف الوقت املنا�شب، متّكن من 
الوقوف على قدميه والتحرك دون 
من  فقط  اأي��ام  ب�شعة  بعد  م�شاعدة 
اإج���راء اجل��راح��ة. وحت��دث د. تينكو 
ا�شت�شاري  ك��وري�����ش��ن��ي��ك��ال،  ج���وزي���ه 
’م�شت�شفى  يف  الع�شبية  اجل��راح��ة 
بالقول:  احلالة  اخليمة‘، عن  راأ���س 
مت اإح�����ش��ار امل��ري�����س اإل��ي��ن��ا ب��ع��د اأن 
امل�شت�شفيات  اأح��د  يف  يومني  اأم�شى 
الأخرى، حيث كان يعاين من �شعف 
وال�شفليني  العلويني  ال��ط��رف��ني  يف 
العنق  يف  ���ش��دي��د  اأمل  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
والذراع و�شعور بالدوار. يف مثل هذه 
ي����وؤدي ت���رك املري�س  احل�����الت، ق��د 
اإىل �شلل دائم  املنا�شبة  دون الرعاية 
يف الأطراف اإ�شافة اإىل �شلل تنف�شي، 
اأي اأن تنف�شه كان �شيتوقف. ومبا اأن 

احلركات  كافة  ا�شتعادة  على  العمل 
اإعادة  م��رك��ز  يف  بالكامل  الطبيعية 
راأ����س  ل�م�شت�شفى  ال��ت��اب��ع  ال��ت��اأه��ي��ل 

اخليمة.
وخالل حديثه، �شدد الدكتور تينكو 
اأي�����ش��اً ع��ل��ى ال��ت��وع��ي��ة ب�����ش��اأن اأذي����ات 
العمود الرقبي، حمذراً من خماطر 
ع����دم م��ع��اجل��ة ه����ذه امل���ر����ش���ى على 
املنا�شب،  الوقت  ويف  املنا�شب  النحو 
اإىل م�شاعفات خطرة،  ت��وؤدي  اإذ قد 
اإن  ق���ال:  امل����وت، ح��ي��ث  اإىل  اأو ح��ت��ى 
العمود  امل��ع��اجل��ة اخل��اط��ئ��ة لأذي�����ات 
ال�شري  الناجمة عن حوادث  الرقبي 
اأك��رث مما تفيده، ويف  املري�س  ت�شر 
ع���دد م��ن احل�����الت، ت���ده���ورت حالة 
ب���اأذي���ات فقرية  امل�����ش��اب��ني  امل��ر���ش��ى 
التداخل  نتيجة  كبري  ب�شكل  رقبية 
اخلاطئ، حيث يتم حتريك املري�س 
دون مراعاة التثبيت الدقيق للعمود 
الأذيات  من  العك�س  وعلى  الرقبي. 
فاإن  دم���وي���اً،  ن��زي��ف��اً  تت�شمن  ال��ت��ي 
ال��ف��ق��ري ل تعطي  ال��ع��م��ود  اأذي������ات 
املهم،  فمن  ول��ذا  وا�شحة،  ع��الم��ات 
حتى يف حالت اأذية الراأ�س، افرتا�س 
الرقبي حتى  العمود  اأذي��ة يف  وج��ود 
اأحمد  ك����ان  ال��ع��ك�����س. ول���ق���د  ي��ث��ب��ت 
اأق�����ش��ى الإج�����راءات  حم��ظ��وظ��اً لأن 
ال��وق��ائ��ي��ة ات���خ���ذت اأث���ن���اء ن��ق��ل��ه اإىل 
ت�شوء  األ  ع��ل��ى  ح��ر���ش��اً  امل�شت�شفى، 
اأك�����رب. وم���ن جانبه،  ب�����ش��ك��ل  ح��ال��ت��ه 
الرئي�س  ���ش��دي��ق��ي،  ر����ش���ا  د.  ق����ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة اأرب���ي���ان هيلث 
ل�م�شت�شفى  التنفيذي  وامل��دي��ر  ك��ري 
اأه��ن��ئ طاقم  اأن  اأود  اخل��ي��م��ة:  راأ����س 
م�شت�شفى راأ�س اخليمة مرة جديدة 

بثمن يف مثل هذه  ي��ق��در  ال��وق��ت ل 
اإىل غرفة  اأدخ��ل��ن��اه  ف��ق��د  احل����الت، 
اأن مت  العمليات باأق�شى �شرعة، بعد 
ب�شكل فوري  الفقري  العمود  تثبيت 
با�شتخدام طوق رقبي �شلب. وحتى 
تخديره  ب���ه���دف  امل���ري�������س  ت��ث��ب��ي��ت 
بالطريق العام �شكل حتدياً يف غاية 
ال�شعوبة – اإذ اإن اأقل حركة للعمود 
ال��ف��ق��ري يف م��ث��ل ه���ذه احل����الت قد 

توؤدي اإىل ال�شلل مدى احلياة.
ب��ع��د ذل����ك، رك���ز ال��ط��اق��م اجلراحي 
العمود  اإىل  ال���ش��ت��ق��رار  اإع����ادة  ع��ل��ى 
يعاين  املري�س  ك��ان  حيث  ال��ف��ق��ري، 
من انزلق يف القر�س الفقري – ما 
يعني وجود حترك يف موقع القر�س 
الذي يتو�شع بني الفقرتني وي�شاعد 
على تثبيتهما يف املوقع ال�شحيح – 
وبالتايل �شذوذاً كبرياً يف احلركات ما 
بني الفقرية. وقد متت معاجلة هذه 
امل�شكلة من خالل ا�شتئ�شال القر�س 
املجهر،  الدقة حتت  املتاأذي مبنتهى 
العمود  اإىل  ال���ش��ت��ق��رار  اإع������ادة  ث���م 
الفقري من خالل تثبيت الفقرتني 
با�شتخدام الرباغي مع و�شع قف�س 
ل،  امل�شتاأ�شَ ال��ق��ر���س  م��ك��ان  م��ع��دين 
وال�����ذي ي��ت��م��ي��ز ب��ت��ط��اب��ق��ه ال���ت���ام مع 

ال�شطوح الفقرية الطبيعية.
�شاعات،  ث���الث  العملية  ا�شتغرقت 
وق���د مت��ّك��ن امل��ري�����س ب��ع��ده��ا بوقت 
ق�شري من حتريك اأحد اأ�شابع يده 
اأيام  بعد ثالثة  ا�شتعاد  كما  اليمنى، 
بالكامل ومن  القدرة على حتريكها 
دون اأية م�شاكل. اأما الآن فقد اأ�شبح 
نف�شه  على  بالعتماد  ي�شري  اأح��م��د 
�شيتابع  ح��ي��ث  م�����ش��اع��دة،  اأي���ة  ودون 

اأدت  وال��ت��ي  ت�شرفهم،  ���ش��رع��ة  ع��ل��ى 
اإىل اإن��ق��اذ امل��ري�����س وا���ش��ت��ع��ادت��ه من 
اإطالقنا  وم��ن��ذ  امل�����وت.  ع��ل��ى ح��اف��ة 
ل��ق�����ش��م اجل���راح���ة ال��ع�����ش��ب��ي��ة، قمنا 
باإجراء عدد من العمليات اجلراحية 
ال�شوكي  النخاع  اأو  بالدماغ  املتعلقة 
ومل  العالية،  خطورتها  رغم  بنجاح 
تقت�شر هذه اجلراحات على املر�شى 
الإم����ارات����ي����ة  اجل��ن�����ش��ي��ة  ذوي  م����ن 
املر�شى  لت�شمل  امتدت  بل  وح�شب، 
بالطائرة  خ�شي�شاً  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 
التعاون  جمل�س  دول  من  لإجرائها 
اخل��ل��ي��ج��ي واأف���ري���ق���ي���ا وال����ولي����ات 
املتحدة. اإننا نفخر اإىل اأبعد احلدود 
بفريقنا الطبي ذي املوؤهالت العالية 
اإىل جانب اعتمادنا اأحدث التقنيات 
الطبية املتطورة، ما ي�شع م�شت�شفانا 
يف م�شايف اأهم امل�شت�شفيات يف الغرب. 
ت��زاي��د ع���دد ح���الت الأمرا�س  وم���ع 
اأطلقنا  ف��ق��د  ال��ف��ق��ري��ة،  والأذي��������ات 
�شابق  وق��ت  يف  والعنق  الظهر  عيادة 

من العام احلايل.

معايري �ختيار �لكتب و�مل�سادر

�سورة لحدى �ملعار�س وتو�فد �ملد�ر�س ل�سر�ء �لكتب ملر�كز م�سادر �لتعلم

فقدان جواز �سفرت
عبدالقيوم  امل����دع����و/  ف��ق��د 
باك�شتان   ، داد  ر�������ش������ول 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
يرجى   -  )1072423(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
الباك�شتانية  ب���ال�������ش���ف���ارة 
�شرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات. 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و/ حم��م��د عمر 
ف��اروق حممد ن��ور الزمان ، 
جواز  اجلن�شية  بنغالدي�س 
رقم )8604897(  �شفره 
ي���ع���رث  مم���������ن  ي��������رج��������ى   -
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
اق����رب  او  ال��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ة 

مركز �شرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفرت
جى  �شاجان  امل��دع��و/  فقد 
ب��ه��اج��وان  ج��ى ، باك�شتان 
اجلن�شية جواز �شفره رقم 
يرجى   -  )8991731(
ت�شليمه  عليه  يعرث  مم��ن 
الباك�شتانية  ب��ال�����ش��ف��ارة 
�شرطة  م���رك���ز  اق������رب  او 

بالمارات. 
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العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جين�س لتمثيل ال�شركات ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1812970 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/را�شد �شامل را�شد �شامل ال�شاعدي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ را�شد �شامل را�شد �شامل ال�شاعدي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يا�شني ماحي مالني

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد مهدي حممود
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ جين�س لتمثيل ال�شركات ذ.م.م

GENIUS COMPANIES REPRESENTATION LLC
اىل/جين�س لتمثيل ال�شركات- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

GENIUS COMPANIES REPRESENTATION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(

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

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

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/قبالة الطريق لتجارة 

قطع الغيار واملعدات ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1512955 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ام ا�س كيو لتمثيل ال�شركات
m s q REPRESENTATION OF COMPANIES

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شامل ا�شماعيل ح�شن املرزوقي

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

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

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مول لدارة العقارات

رخ�شة رقم:CN 1837254 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 0.40*0.20 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ مول لدارة العقارات
MALL PROPERTY MANGEMENT

اىل/مول لدارة العقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
MALL PROPERTY MANGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شك لنقل الركاب

رخ�شة رقم:CN 2032299 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ ا�شك لنقل الركاب

ASK PASSENGER TRANSPORT

اىل/ا�شك لنقل الركاب - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
ASK PASSENGER TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1

�إعــــــــــالن
عي�شه  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة
رخ�شة رقم:CN 1019889 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل عي�شه يحيى حربي املنهايل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�شه يحيى حربي عبداهلل املنهايل

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

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

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون جنم املدينة

رخ�شة رقم:CN 1083950 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد ا�شغر حممد انور %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة طارق �شامل علي البطني املنهايل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ا�شماعيل حممد �شعيد املرزوقي

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

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

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1

�إعــــــــــالن
الت�شالت  تكنولوجيا  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملعلومات التجارية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1020414 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شهيل بن �شامل بن عبداهلل املخيني بهوان %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل را�شد �شامل ال�شاعدي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد بن �شهيل بن �شامل املخيني بهوان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل را�شد �شامل ال�شاعدي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعد �شهيل �شامل املخيني بهوان
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهمام لت�شليح كهرباء ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1056383 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1

�إعــــــــــالن
واملقاولت  للنقليات  كوريا  ال�ش�����ادة/ال�شاروج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1523813 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ ال�شاروج كوريا للنقليات واملقاولت العامة

AL SAROOJ KOREA TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING

اىل/ال�شاروج كوري للنقليات واملقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 

 AAL SOOJ KOREA TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING

- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وادي ال�شاروج للنقليات العامة

 رخ�شة رقم:CN 1046152 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ وادي ال�شاروج للنقليات العامة

WADI ALSAROOJ GENERAL TRANSPORT

اىل/وادي ال�شاروج للنقليات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 

WADI ALSAROOJ TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل قا�شم لتبديل الزيوت

رخ�شة رقم:CN 1180998 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد جمعه مراد عبداهلل البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف قا�شم خان جان �شخي
تعديل وكيل خدمات/حذف جمعه مراد عبداهلل البلو�شي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*3.34 اىل 1*3
تعديل ا�شم جتاري من/ حمل قا�شم لتبديل الزيوت

QASEM OIL CHANGE SHOP

اىل/حمل التقان لتبديل الزيوت 
ALETQAN OIL CHANGE SHOP

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

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

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1

البداع املميز لل�سيانة العامة- ذ م م
احل�شابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
وال�شت�شارات الداريه انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 
 2017/10/29 بتاريخ  ال�شادر  العادية  غري  العمومية 
بحل وت�شفية �شركة البداع املميز لل�شيانة العامة - ذ 
م م فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب 
ال�شياحي  026716054 �س.ب 53181 ابوظبي بالنادي 
بناية �شعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق )4( مكتب رقم 
)403( واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة 

اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كيكارك للمقاولت العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 2218794 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ كيكارك للمقاولت العامة ذ.م.م

KIKARAK GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/كيكارك للتجارة العامة ذ.م.م 

KIKARAK GENERAL TRADING LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة عامة )4610001(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم فود اكزيت

 رخ�شة رقم:CN 2341554 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة خليفة حممد خلفان الدرمكي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد جنيب علي عامر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خليفة حممد خلفان الدرمكي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  تك  ال�ش�����ادة/رويال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1839994 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عذبة �شعيد علي الهاملي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيد حممد جربيل هندي %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبيد ا�شماعيل �شالح احمد احلو�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيد حممد جربيل هندي
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج �عالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:مركز النقو�س اجلميلة للحناء والتجميل

Beatiful Henna Centre : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :279554     بتاريخ : 2017/09/13
با�ش������م :مركز النقو�س اجلميلة للحناء والتجميل

وعنوانه:ابوظبي - ابوظبي - �شارع ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل مكتوم هاتف:026664363 
fbirduae@gmail.com :شندوق الربيد: 51144 امييل�

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:40 �شالونات التجميل نق�س احلناء ق�س وت�شفيف ال�شعر 
واحلالقة للن�شاء.

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن راأ�س فتاة باللون ال�شود ويف نهاية �شعر الفتاة ورود باللون الحمر ويخرج 
من يدها ثالثة قلوب حب باللون الحمر يدنوها Beatiful باللغة الجنليزية باللون ال�شود بخط مميز 

يدنوها Henna Centre باللغة الجنليزية باللون الحمر وال�شكل على خلفية باللون البي�س.
ال�شرتاطات:.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  1  نوفمرب 2017 العدد 12162
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�إعــــــــــالن
انرت�شكت�س  ال�ش�����ادة/جولدن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 2294336 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ جولدن انرت�شكت�س لل�شيانة العامة

GOLDEN INTERSECTS GENERAL MAINTEANANCE

اىل/�شبي�س ليت لل�شيانة العامة 
SPACE LIGHT GENERAL MAINTENANCE

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل العرفة للخياطة 

الرجالية  رخ�شة رقم:CN 1973308 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيف عي�شه حممد را�شد املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد ماجد مال اهلل احمد احلمادي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الهالل الزرق لتجارة 

الملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�شتعملة
رخ�شة رقم:CN 1077029 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن �شيف احمد هميله املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حزب اهلل حاجي تور باز
تعديل وكيل خدمات/حذف ح�شن �شيف احمد حممد هميله املزروعي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/املرابع  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحلوى
رخ�شة رقم:CN 2167433 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات
بيئة راأ�ش اخليمة حتقق يف تلوث �سناعي

•• راأ�س اخليمة - الفجر

البيئة  حماية  لهيئة  التنفيذي  املدير  الغي�س،  �شيف  الدكتور  اأك��د 
يف  التحقيق  اأم�����س،  ب��ا���ش��رت،  الهيئة  اأن  اخليمة،  راأ����س  يف  والتنمية 
والتي  الإم��ارة،  العاملة يف  الأ�شمنت  اأحد م�شانع  »انبعاثات«  ق�شية 

اأثارت �شكاوى اأهايل املنطقة، التي يقع امل�شنع يف نطاقها.
رجال  من  متخ�ش�شا  فريقا  اأر�شلت  الهيئة  اأن  اإىل  الغي�س  واأ���ش��ار 
مبنطقة  ال��واق��ع  امل�����ش��ن��ع،  اإىل  ل��دي��ه��ا  البيئية  وال��رق��اب��ة  التفتي�س 
اأ�شباب النبعاثات  خورخوير ال�شناعية، �شمال الإمارة، للتحقيق يف 
عددا  مواطنون  لها  التقط  التي  امل�شنع،  مداخن  اإح��دى  فوهة  من 

من ال�شور والفيديوهات، جرى تداولها يف مواقع التوا�شل و�شبكات 
بحق  و�شكوى  الواقعة  ب�شاأن  مالحظات  ورف��ع��وا  الذكية،  الهواتف 
وهبوب  بيئية  ب��اأ���ش��رار  ت�شبب  باعتباره  للم�شنع،  امل�شغلة  ال�شركة 
اأ�شباب  حتديد  اإىل  لفتا  ال�شكنية،  مناطقهم  اجتاه  يف  »النبعاثات« 

النبعاثات يف وقت لحق، بعد النتهاء من التحقيق.
املن�شاأة  ب��ح��ق  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج������راءات  ات��خ��اذ  ع��ل��ى  الغي�س  د.  واأك����د 
البيئية  ال�����ش��روط  تطبيق  يف  تق�شريها  ث��ب��وت  ح��ال  يف  ال�شناعية، 
وخمالفتها للنظم واللوائح املعتمدة يف راأ�س اخليمة والدولة اإجمال، 
التفتي�س امليداين  وذلك يف �شوء نتائج التحقيق، الذي يعتمد على 
الت�شاهل يف  امل�شنع، م�شددا على عدم  داخل  الكامريات  وت�شجيالت 

اأن  العامة، مو�شحا  البيئة والأه��ايل وال�شحة  كل ما مي�س �شالمة 
ذاتها،  ال�شناعية  املن�شاأة  على  نوعها  م��ن  الث�����انية  ه����ي  ال������شكوى 
اأغ�شط�س  نهاية  يف  �شجلت  التي  الأوىل،  بعد  �شهرين،  نحو  خ��الل 
مالية  عليه غرامة  وفر�شت  ب�شببها،  امل�شنع  اإن��ذار  ومت  املا�شي،  اآب 

حينها.
ورجح املدير التنفيذي لبيئة راأ�س اخليمة اأن يرجع �شبب انبعاثات 
امل�شنع اإىل اإغالق املن�شاة ملا يعرف باملحرقة، بغر�س �شيانتها، فيما 
اإىل  الت�شغيل، ما يدعو  اإع��ادة  هبت النبعاثات ب�شورة مفاجئة عند 
البحث عن حل جذري، لتاليف تكرار امل�شكلة والإ�شرار بالبيئة وامل�س 

بال�شحة العامة.

ا�ست�ساري ال�سارقة يناق�ش غدا م�سروع 
خطاب الرد وقانون امل�سرتيات واملناق�سات 

•• ال�صارقة-وام: 

يعقد املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة �شمن اأعماله لدور النعقاد العادي الثالث من 
الف�شل الت�شريعي التا�شع جل�شته الثانية �شباح غدا مبقره يف مدينة ال�شارقة برئا�شة 
خولة عبدالرحمن املال رئي�س املجل�س ال�شت�شاري. وبعد الت�شديق على حم�شر اجلل�شة 
اللجنة  ال��وارد من  الرد على خطاب الفتتاح  املجل�س م�شروع  اأع�شاء  ال�شابقة يناق�س 
امل�شرتيات واملناق�شات واملزايدات  املجل�س م�شروع قانون  امل�شكلة لذلك بعدها يناق�س 
وامل�شتودعات حلكومة ال�شارقة والتقرير الوارد من جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية 
وال�شناعية باملجل�س بح�شور وليد ال�شايغ مدير عام الدائرة املالية املركزية والدكتور 

فالح ح�شن احل�شيني امل�شت�شار بدائرة املالية املركزية .

حاكم راأ�ش اخليمة ي�سهد اإنطالق فعاليات »قمة موؤ�س�سة الإمارات لل�سباب 2017 «
•• راأ�س اخليمة-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة ام�س انطالق فعاليات اليوم الأول من “ قمة موؤ�ش�شة 
الإمارات لل�شباب “ ال�شنوية التي نظمتها موؤ�ش�شة الإمارات يف مركز راأ�س 
اخليمة للمعار�س حتت رعاية �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 

اخلارجية والتعاون الدويل رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الإمارات.
ث��روة الإم��ارات الأغلى واأن ال�شتثمار  ال�شباب هم  اأن  واأك��د �شموه يف كلمة 
يف تنمية قدراتهم ومهاراتهم تعد اأولوية وطنية ملوا�شلة م�شرية التنمية.. 
رد  اإىل  توؤهلهم  التي  والقوة  الطاقة  ال�شباب ميلكون  اأن  �شموه على  و�شدد 
اإذا ما �شاروا على الطريق ال�شحيح املر�شوم يف اجتاه  اجلميل اىل وطنهم 
ال�شباب  اأن  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  وق���ال  وال��ت��ق��دم.  التنمية 
ميلكون الطاقة والقوة التي توؤهلهم للعمل والإجناز ورد اجلميل للوطن 
الإعداد  عرب  القيادية  لأدواره���م  وجنهزهم  �شبابنا  ندعم  اأن  علينا  لذلك 
وال�شتفادة من  الناجحني  بالقادة  لاللتقاء  لهم  الفر�شة  واإتاحة  ال�شامل 
فرق  اإح��داث  يف  موؤثرا  التمكني  ليكون  جتاربهم  من  والقتبا�س  خربتهم 

حقيقي وملمو�شا يف حياتهم وعطائهم وجمتمعاتهم.
اإدارة  رئي�س جمل�س  القا�شمي  ال�شيخ في�شل بن �شقر  القمة  افتتاح  ح�شر 
�شركة اخلليج لل�شناعات الدوائية جلفار ومعايل ال�شيخ �شلطان بن طحنون 
موؤ�ش�شة  اإدارة  ملجل�س  املنتدب  الع�شو  التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل 
الإمارات وال�شيخ اأحمد بن �شعود بن �شقر القا�شمي وال�شيخ خالد بن �شعود 
بن �شقر القا�شمي وال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي وعدد من 
املوؤ�ش�شات  وممثلي  اخل��رباء  من  ونخبة  ال��دوائ��ر  وم���دراء  امل�شوؤولني  كبار 
ال�شباب  م��ن  ع��دد  اىل  ا�شافة  ال��ق��رار  و�شناع  الأع��م��ال  ورج���ال  احلكومية 

نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  معايل  ق��ال  جانبه  م��ن  الإم���ارات���ي. 
الريادة وال�شبيل لتحقيق ذلك  اأن تكون دولتنا دائما يف  تطمح  قيادتنا   “
نحت�شن  لذلك  واإمكانياتهم  مبهاراتهم  والرت��ق��اء  بال�شباب  الإهتمام  هو 
ال�شباب  امل�شاريع لدى  املبادرة وتطوير  املواهب وروح  الإم��ارات  يف موؤ�ش�شة 
الإماراتي ونحر�س على اأن يح�شل �شبابنا على اأكرب قدر ممكن من الدعم 

يف مواجهة التحديات الإجتماعية”.
الذي  التفاعلي  الأ�شلوب  ان  نهيان  اآل  طحنون  بن  �شلطان  ال�شيخ  واأ�شاف 
�شمم به برنامج القمة يعمل على ا�شتمرار حتقيق روؤية موؤ�ش�شة الإمارات 
بالتو�شع يف جميع اإمارات الدولة لإر�شاد ال�شباب واإعدادهم ومتكينهم من 
التاأثري  ه��م حم��ور  فال�شباب  ال��ق��ي��ادة..  م��ن  مل�شتوى متقدم  الرت��ق��اء  اأج��ل 

الجتماعي واأداة ر�شم امل�شتقبل.
وقال “ نحن �شعداء بوجودنا يف راأ�س اخليمة و�شن�شتمر بالعمل مع القيادة 
وال�شركاء من القطاع العام واخلا�س لتبني برامج تنمية ال�شباب ولإيجاد 
املوؤ�ش�شة  ل�شرتاتيجية  وتعزيزا  الدولة..  اأنحاء  كافة  يف  لهم  اأك��رث  فر�س 
�شدد  يف  الآن  نحن  ال�شباب..  من  �شريحة  اأك��رب  اإىل  والو�شول  التو�شع  يف 
التخطيط اإىل عقد قمة موؤ�ش�شة الإمارات لل�شباب كل عام يف اإمارة خمتلفة 

لت�شل براجمنا ومبادرتنا لكل �شاب و�شابات الدولة”.
وو�شط ح�شور �شبابي لفت عرب جمموعة من ال�شباب يف اليوم الأول من 
القمة عن امتنانهم وتقديرهم للقيادة الر�شيدة وملوؤ�ش�شة الإمارات لإتاحة 
التجارب  وتبادل  الآخرين  مع  التفاعل  بالتحديد  و  القيمة  الفر�شة  هذه 

واخلربات وفر�س التعلم.
تكاتف  برنامج  تفاعل  وجل�شات  لأن�شطة  زي��ارت��ه  بعد  ال�شباب  اأح��د  وق��ال 
والتي تدور حول ثقافة التطوع “ جتربتي اليوم يف القمة اأ�شافت الكثري 
ملعلوماتي حول القيمة احلقيقية للعمل التطوعي ومردوده لي�س فقط على 

التطوعية  التجارب  �شمعت عن  الفرد..  �شخ�شية  تنمية  بل وعلى  املجتمع 
الدولية التي قام بها متطوعو تكاتف هي جتارب مثرية لالهتمام جعلتني 
اإم��ارات لبدء رحلتي  اأن اأح��ذو حذوهم وان�شم ملن�شة متطوعني.  اأرغ��ب يف 

التطوعية”.
وحظي جناح “بالعلوم نفكر” باهتمام كبري من طلبة العلوم والتكنولوجيا 
حيث اأتاح لهم فر�شة التفاعل والنقا�س مع �شفراء بالعلوم نفكر والتعرف 

على الفر�س املتاحة ملوا�شلة تطوير طموحاتهم العلمية.
�شفراء  التي قدمها  الرائعة  الب��ت��ك��ارات  روؤي���ة  “ بعد  ال��ط��الب  اأح��د  وق��ال 
العام  بالعلوم نفكر،  للت�شجيل يف م�شابقة  اأ�شبحت متحم�شا  بالعلوم نفكر 

املقبل”.
الفر�شة  “كفاءات”  ب��رن��ام��ج  من�شة  يف  التفاعلية  اجلل�شات  اأت��اح��ت  كما 
اإحداث  وكيفية  الجتماعية”  امل��ب��ادرة  “روح  معنى  على  للتعرف  لل�شباب 

تاأثري اإيجابي على املجتمع.
كنت  لكني  بدء عمل خا�س  فكرة  دائما  “ راودتني  ال�شابات  اإح��دى  وقالت 
اأحتاج لالإر�شاد لأعرف من اأين اأبداأ هذه الرحلة.. اليوم مل اأتعلم فقط كيف 
امل�شاهمة يف  اأفكار من �شاأنها  اأب��داأ خطوات ريادة الأعمال بل واطلعت على 
اإطالق عمل خا�س يوفر عائد مادي ل�شاحبه بالإ�شافة اإىل امل�شاركة يف حل 
اأحد التحديات التي تواجه ال�شباب واملجتمع ب�شكل عام.. اأنا متحم�شة جدا 

لهذه الفر�شة واأتطلع لالن�شمام اإىل مبادرات موؤ�ش�شة الإمارات”.
وركزت اأعمال القمة يف دورتها اخلام�شة على ار�شاد ومتكني قادة امل�شتقبل 
اإىل  تهدف  التي  التفاعلية  العمل  وور���س  اجلل�شات  و  الأن�شطة  خالل  من 
ت�شجيع ال�شباب وحتفيزهم على ا�شتثمار طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية يف 

اإطالق م�شاريع ومبادرات مبتكرة قادرة على حتقيق تاأثري اإيجابي اأكرب.
وتت�شمن القمة التي متتد فعاليتها على مدى يومني جل�شات وور�س عمل 

تفاعلية تتما�شى مع روؤية ومهمة برامج موؤ�ش�شة الإمارات وت�شع يف متناول 
ال�شباب فر�شا متعددة الوجوه لتبادل الفكار والآراء مع اخلرباء �شعيا اىل 

اإعداد اجليل املقبل من الرواد والقادة.
روؤية  ي�شرنا   “ التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  احلب�شي  ميثاء  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
املجالت  امل�شوؤولني يف خمتلف  اإىل جنب مع  ال�شباب جنبا  العدد من  هذا 
القمة  ال��ذي يحقق هدف  الأم��ر  القطاع اخلا�س  اأو  العام  القطاع  �شواء يف 
والتحاور  والتفاعل  ال�شتماع  من�شة ميكنهم من خاللها  ال�شباب  باإعطاء 
معرفتهم  تنمية  على  �شيعمل  مم��ا  امل��ج��الت  خمتلف  م��ن  امل�����ش��وؤول��ني  م��ع 

وعالقاتهم لدعم اأفكارهم ال�شابة وطموحاتهم”.
امل�شاعي  �شمن  ت��ن��درج  لل�شباب  الم���ارات  موؤ�ش�شة  قمة  ه��ذه  اأن  اإىل  ي�شار 
احلثيثة التي تبذلها املوؤ�ش�شة لتطوير لل�شباب يف الدولة وهي متثل منرب 
العطاء  ثقافة  تعزيز  جم��ال  يف  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات  لتبادل  ي��ه��دف  عمل 

وتنمية الطاقات ال�شابة.
باأن  املوؤ�ش�شة  قناعة  م��ن  املختلفة  وجل�شاتها  مب�شاراتها  القمة  وتنطلق 
تاأثري اجتماعي  ال�شبل لتحقيق  اأف�شل  ال�شباب هو  الإ�شتجابة لإحتياجات 

اإيجابي وم�شتدام على جميع امل�شتويات.
و�شت�شتعر�س جل�شات الغد اأهم احتياجات ال�شباب يف املجتمع.. و�شوف ترتكز 
النقا�شات ال�شباحية على اأهمية واإعداد ال�شباب للمراكز القيادية وحتفيز 
اإعطاء ال�شباب الفر�شة للتعرف على وال�شتفادة من  اإىل  الأداء بالإ�شافة 
املتاحة  التطوعية  الفر�س  كان عن طريق طرح  اإن  املوؤ�ش�شة  برامج  جميع 
لل�شباب من موؤ�ش�شة الإمارات اىل جانب اأمثلة حية لأف�شل املمار�شات التي 
يجب اتباعها من اأجل الدخار املايل الفعال و بناء الوعي عن دور ال�شباب يف 
ريادة الأعمال املجتمعية والإبداع والبتكار يف جمال العلوم والتكنولوجيا 

وفر�س التوظيف.

بلدية راأ�ش اخليمة تنظم مع فريق الطوارئ متارين الأوبئة احليوانية

ت�ستمر لـ 24 �ساعة دعمًا ملر�سى �ل�سرطان و��ست�سعارً� لآلمهم

م�سرية »لنحيا« 32 عامًا يف تعزيز الوعي بال�سرطان ودعم امل�سابني

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ن����ظ����م����ت دائ������������رة ب����ل����دي����ة راأ���������س 
ال�شحة  ب������اإدارة  متمثلة  اخل��ي��م��ة 
ال�شركاء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ع���ام���ة 
منذر  وبح�شور  ال�شرتاتيجيني 
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  �شكر  ب��ن  حممد 
وممثلي  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  ب���ل���دي���ة 
ال���ه���ي���ئ���ات وال������دوائ������ر الحت����ادي����ة 
الأوبئة  متارين  بالإمارة  واملحلية 

احليوانية .
يف م�شتهل اجلل�شة حتدث بن �شكر 
وتلبية  اجلهات  با�شتجابة  م�شيدا 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  ملناق�شة  ال��دع��وة 
تطبيق  ل�شمان  ال��دول��ة  تواجهها 
ال��وط��ن��ي��ة لالأمن  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

ال�شريعة وفرق الطوارئ والأزمات 
للتعامل مع الأحداث ذات ال�شلة.

�لأمن �لبيولوجي:
ومن جهتها اأ�شادت �شيما الطنيجي 
يف  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة  اإدارة  م��دي��ر 
راأ���س اخليمة بجهود  بلدية  دائ��رة 
الدائم  والتعاون  امل�شاركة  اجلهات 
م���ع م���رك���ز ال����ط����وارئ والأزم�������ات 
وال��ك��وارث املحلي – راأ���س اخليمة 
الدائمة  اللقاءات  ���ش��رورة  مثمنة 
اأهمية  م����ن  ل���ه���ا  مل����ا  وال���ت���م���اري���ن 
الكوادر  مب�شتوى  لالرتقاء  كبرية 
اجراءات  بتطبيق  املعنية  الب�شرية 
يف  وال�شتقرار  البيولوجي  الأم��ن 
حتقيق  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ، ال���دول���ة 

لها  الت�شدي  واأول��وي��ات  وبائيتها 
لتعزيز برامج املكافحة وال�شيطرة 
يف  البلدية  دائ��رة  من  �شعياً  عليها 
الوطنية  اخلطة  لتنفيذ  امل�شاركة 
الوبائية  الأم���را����س  م��ع  للتعامل 
ال���ت���ي ت�����ش��ي��ب احل���ي���وان والإط�����ار 

العام لالإ�شتجابة الوطنية.
اإل  ذل���ك  ل��ن يتحقق  :اأن����ه  وت��اب��ع 
اجلهات  ج���ه���ود  ج��م��ي��ع  ب��ت��ظ��اف��ر 
والعمل  ال��ع��الق��ة  ذات  امل��خ��ت�����ش��ة 
التمرين  واأن  واح��������د  ك���ف���ري���ق 
من  جمموعة  ت�شور  على  احتوى 
ال��ت��م��اري��ن وال��ف��ر���ش��ي��ات حل���وادث 
مناطق  يف  احل���ي���وان���ي���ة  الأوب�����ئ�����ة 
وناق�شت  الإم�������ارة.  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة 
اجل��ل�����ش��ات جم��م��وع��ة م��ن احللول 

التي  التدابري  واتخاذ  البيولوجي 
ق��در كبري من  اإ���ش��اف��ة  �شاأنها  م��ن 
ال��رق��اب��ة وال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى انتقال 
مبختلف  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ال��ع��وام��ل 
التهديدات  م���ن  واحل����د  اأن���واع���ه���ا 
ال����ت����ي ت����ن����ط����وي ع���ل���ي���ه���ا وو�����ش����ع 
خ��ط��ط ا���ش��ت��ج��اب��ة م��ت��ط��ورة حتد 
واملادية  ال��ب�����ش��ري��ة  اخل�����ش��ائ��ر  م���ن 

املرتبطة بهذه احلوادث.

حتديد �لأوبئة :
بن  قال منذر  تعليقه  ويف معر�س 
راأ�س اخليمة  �شكر ان دائرة بلدية 
ل���ن ت���دخ���ر ج���ه���داً يف ال��ع��م��ل مع 
�شركائها ال�شرتاتيجيني لتحديد 
هذه الأوبئة ومدى اأهميتها ودرجة 

انت�شار  ع��ل��ى  امل��رتت��ب��ة  وامل��خ��اط��ر 
الأوبئة احليوانية وحتليل الو�شع 
كيفية  لإدراك  ال����ش���رتات���ي���ج���ي 
التاأهب وال�شتعداد لرفع اجلاهزية 
مع  احل����الت،  ه��ذه  ملثل  الق�شوى 
حفظ الأمن وال�شتقرار املجتمعي  
احللول  اأف�شل  لإي��ج��اد  واحل��ي��وي 
ال�شرتاتيجية للت�شدي لالأزمات.
كما مت ا�شتعرا�س مدير عام البلدية 
اجلهات  وا�شتعداد  جاهزية  م��دى 
يف  عالية  بكفاءة  للتعامل  املعنية 
مثل تلك احلالت الطارئة وو�شع 
اآلية عمل و�شل�شلة اجراءات فعالة 
مبنية على التن�شيق امل�شرتك بني 
ت�شكيل  خالل  من  املعنية  اجلهات 
ال�شتجابة  وف��رق  امليدانية  الفرق 

•• ال�صارقة-الفجر:

لنطالق  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة  ت�شتعد 
“لنحيا”،  العاملية  امل�شرية  فعاليات 
اأ�شدقاء  ج��م��ع��ي��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
م��ر���ش��ى ال�����ش��رط��ان، ب��ال��ت��ع��اون مع 
لل�شرطان،  الأم��ري��ك��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
املقبل،  ن��وف��م��رب  و18   17 ي��وم��ي 
خاللها  من  اجلمعية  ت�شعى  والتي 
اإىل تقدمي اإ�شافة حقيقية للجهود 
�شبيل  املبذولة يف  والدولية  املحلية 
ال�شرطان،  مب��ر���س  ال��وع��ي  ت��ع��زي��ز 
واملعنوي  امل������ادي  ال���دع���م  وت���وف���ري 

للمر�شى وعائالتهم.
وتهدف م�شرية “لنحيا” الريا�شية، 
التي حتت�شنها اجلامعة الأمريكية 
م����رة يف  لأول  وت���ق���ام  ب���ال�������ش���ارق���ة، 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 
اأفريقيا، اإىل جمع التربعات ل�شالح 
م��ر���ش��ى ال�����ش��رط��ان واأ����ش���ره���م، من 
ل�  فعالياتها  ت�شتمر  م�شرية  خ��الل 
24 �شاعة، ي�شت�شعر فيها امل�شاركني 
م��ع��ان��اة م��ري�����س ال�����ش��رط��ان، التي 

الت�شامن املجتمعي والتفاعل احلي 
مع الق�شايا الإن�شانية امللحة.

واأ�شاف اجلعيدي: تت�شمن امل�شرية 
من  ع���دداً  ي�شم  متنوعاً  ب��رن��اجم��اً 
الريا�شية  والأن�����ش��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
واخل����ريي����ة، ال��ت��ي ت��ق��ام ج��ن��ب��اً اإىل 
ومن  الرئي�شة،  الفعالية  مع  جنب 
التي  التربعات  جمع  اأن�شطة  بينها 
الأموال  جمع  بهدف  ت�شميمها  مت 
العالج  ب���رام���ج  ل��ت��م��وي��ل  ال���الزم���ة 
واأب����ح����اث ال�������ش���رط���ان، ف�����ش��اًل عن 
يف  املجتمعية  امل�شوؤولية  روح  اإذك���اء 

كل فرد.
اإىل  ال��ري��ا���ش��ي��ة  “لنحيا”  وت��دع��و 
ت��ع��زي��ز ال��ت�����ش��ام��ن امل��ج��ت��م��ع��ي مع 
مر�شى ال�شرطان، وت�شجيعهم على 
يف  الأم���ل  وزرع  للمر�س،  الت�شدي 
امل�شاركون  ينطلق  ح��ي��ث  ق��ل��وب��ه��م، 
م�شارات  يف  الأق��������دام  ع��ل��ى  ����ش���رياً 
حمددة طوال الليل يف اإ�شارة رمزية 
ل  تنتهي،  ل  ال�شرطان  اآلم  اأن  اإىل 
اأوق��ات الليل عندما تنتاب  �شيما يف 
والوحدة،  الأمل  م�����ش��اع��ر  امل��ري�����س 

“لنحيا”  م�شرية  يف  امل�شاركة  ب��اب 
الريا�شية مفتوح اأمام اجلميع، حيث 
درهماً   100 ال��ت��ذك��رة  قيمة  تبلغ 
درهماً   60 تبلغ  حني  يف  للبالغني، 
وميكن  ���ش��ن��ة،   14 دون  ل��الأط��ف��ال 
لالأفراد الراغبني ت�شجيل ا�شمائهم 
واأ�شرهم  اأ����ش���دق���ائ���ه���م  وت�����ش��ج��ي��ع 
ال���ت���ربع���ات  ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف ج���م���ع 
الإن�شانية  ال��ق�����ش��ي��ة  ه���ذه  ل�����ش��ال��ح 
الراغبني  اجلمعية  وتدعو  النبيلة، 

ت�شتمر على مدار اليوم دون توقف.
ويعود تاريخ انطالقة هذه امل�شرية 
 1985 اإىل عام  العاملية  الريا�شية 
ع���ن���دم���ا ق������ام ال����دك����ت����ور غ����وري����ون 
القولون  ج��راح��ة  اأخ�شائي  ك���الت، 
م�شرية  اأول  بتنظيم  وامل�����ش��ت��ق��ي��م، 
من نوعها يف مدينة تاكوما بولية 
وا���ش��ن��ط��ن، وجن��ح��ت اآن����ذاك بجمع 
 33 ثم  اأم��ريك��ي،  دولر  األ��ف   27
قبل  ال���ت���ايل،  ال���ع���ام  يف  دولر  األ����ف 
جامع  اأك�����رب  ل��ت�����ش��ب��ح  ت��ت��ط��ور  اأن 
ٌتنَظم  ال��ع��امل، ح��ي��ث  ل��ل��ت��ربع��ات يف 
29 دولة،  امل�����ش��رية ح��ال��ي��اً يف  ه���ذه 
ان�شمت  ال��ت��ي  الإم�����ارات  بينها  م��ن 
تنظم  التي  ال���دول  لقائمة  م��وؤخ��راً 
ومتَكنت  ال���ع���امل���ي���ة،  امل����ب����ادرة  ه����ذه 
اأكرث  جمع  من  اليوم  حتى  امل�شرية 
اأمريكي  دولر  مليارات  خم�شة  من 
التربعات  من  درهم  مليار   18.3
ل�������ش���ال���ح م���ر����ش���ى ال���������ش����رط����ان يف 

خمتلف اأنحاء العامل.
اأ����ش���دق���اء مر�شى  وك���ان���ت ج��م��ع��ي��ة 
اأن  �شابق  وق��ٍت  يف  اأعلنت  ال�شرطان 

بامل�شاركة يف امل�شرية اإىل زيارة املوقع 
www.focp. الإل�����ك�����رتوين: 

الذي   ae/relayforlifeuae
ي��وف��ر ل��ه��م م��ع��ل��وم��ات ���ش��ام��ل��ة عن 
والت�شجيل  التربع  وكيفية  املبادرة، 

فيها.
ويف هذا ال�شدد قال بدر اجلعيدي، 
واخلدمات  الفعاليات  اأول  تنفيذي 
اأ�شدقاء  ج��م��ع��ي��ة  يف  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
تنظيم  اإن  ال�������ش���رط���ان:  م���ر����ش���ى 
يف  م����رة  لأول  “لنحيا”  م�����ش��رية 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 
جلهود  قوية  دفعة  ي�شَكل  اأفريقيا، 
املحلية  ال���������ش����رط����ان   م���ك���اف���ح���ة 
تتجاوز  امل�����ش��رية  ك���ون  وال���دول���ي���ة، 
التربعات،  جل��م��ع  ك��ح��دث  دوره�����ا 
لتعزيز  ثمينة  توفريها فر�شة  اإىل 
القيم الإن�شانية والتطوعية النبيلة 
يف نفو�س امل�شاركني، حيث توفر لنا 
هذه املبادرة الإن�شانية فر�شة ثمينة 
واإظهار  واح�����دة،  ب��ي��د  م��ع��اً  ل��ل��ع��م��ل 
ال�شرطان  م��ر���ش��ى  م���ع  ت�����ش��ام��ن��ن��ا 
وذوي����ه����م، الأم�����ر ال����ذي ي��ع��زز روح 

بالعمل  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤي����ة 
و���ش��ه��د ختام   . وف��اع��ل��ي��ة  ب��ك��ف��اءة 

لفريق  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه�����داف 
ال����ط����وارئ والأزم��������ات مب���ا يحقق 

ت���ك���رمي جميع  الأوب����ئ����ة  مت���اري���ن 
اأع�شاء الفريق واجلهات امل�شاركة.

لدعم  بالكامل  امل�شرية  ريع  �شيعود 
املر�شى وعائالتهم.

من اجلدير بالذكر اأن تاأتي امل�شرية 
برعاية و�شراكة عدد من املوؤ�ش�شات 
والهيئات هم: �شركة نفط الهالل، 
وبنك ال�شارقة ك�شركاء البالتينني، 
الذهبي  ك�شريك  برتوفاك  و�شركة 
 RTS ال����ش���ت���ث���م���ار  وجم����م����وع����ة 

ك�شريك برونزي.
مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  اأن  يذكر 
نفع  ذات  ج��م��ع��ي��ة  ه���ي  ال�����ش��رط��ان 
وهي   ،1999 ع���ام  ت��اأ���ش�����ش��ت  ع����ام، 
تهدف اإىل ن�شر الوعي بال�شرطانات 

24 �شاعة  وم���ن ه��ن��ا ج���اء حت��دي��د 
كمدة للم�شرية.

وت�����ه�����دف امل�����������ش�����رية، ال����ت����ي ي����اأت����ي 
مع  ت��زام��ن��اً  ال�����ش��ارق��ة  يف  تنظيمها 
الإم���ارات،  دول��ة  يف  اخلري”  “عام 
مل�شاندة  ال����ت����ربع����ات  ج���م���ع  اإىل 
وعائالتهم،  بال�شرطان  امل�شابني 
وذل���ك م��ن خ���الل حت��وي��ل ح�شيلة 
ر�شوم الت�شجيل اخلا�شة بامل�شاركة، 
الأك�شاك  يف  املنتجات  بيع  وعائدات 
موقع  يف  ت���وف���ريه���ا  ���ش��ي��ت��م  ال���ت���ي 
احلدث، اإىل جانب اأن�شطة الرعاية 
ال��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا امل��ت��ط��وع��ون، حيث 

وهي:  املبكر  للك�شف  القابلة  ال�شتة 
الرحم،  وع���ن���ق  ال����ث����دي،  ����ش���رط���ان 
و�شرطان  واجل���ل���د،  وال��ربو���ش��ت��ات��ا، 
جانب  واإىل  وامل�����ش��ت��ق��ي��م،  ال��ق��ول��ون 
عملها التوعوي تعمل اجلمعية على 
تقدمي الدعم املعنوي واملادي لآلف 
تاأثروا  وع��ائ��الت��ه��م مم��ن  امل��ر���ش��ى 
ب��غ�����س النظر  ال�����ش��رط��ان،  مب��ر���س 
عن جن�شياتهم واأعمارهم، وجنحت 
لأكرث  ال��دع��م  تقدمي  يف  الآن  حتى 
من 3700 م�شاب بال�شرطان من 
الأطفال والن�شاء والرجال املقيمني 

يف الإمارات واأ�شرهم.
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -وام: 

ق���ال ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
�شبابنا هم  اّن  الفجرية  اإم��ارة  ال�شرقي ويل عهد 
الرثوة التي نراهن عليها يف حتقيق اأف�شل املراكز 
واأعلى امل�شتويات التي تطمح اإليها دولة الإمارات 

على كافة الأ�شعدة واملجالت.
واأ����ش���اف ���ش��م��وه ان مت��ك��ني ال�����ش��ب��اب ه��و مطلب 
رئي�س جت�شد يف طموح القيادة الر�شيدة والروؤية 
زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  ال�شديدة ل�شاحب 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 

للقوات امل�شلحة باحلر�س على الهتمام بال�شباب 
ودع��م��ه��م وخ��ل��ق ال��ف��ر���س ال��ب��ن��اءة ال��ت��ي ت�شهم يف 
الع�شر  متغريات  تواكب  باإيجابيٍة  دورهم  تفعيل 

التي ت�شتلزم التعامل بروح الإبداع والبتكار.
الثانية  ال�����دورة  ت�شكيل  مبنا�شبة  ���ش��م��وه  واأك����د 
ال�شمو  �شاحب  حر�س  لل�شباب  الفجرية  ملجل�س 
املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ 
الأعلى حاكم الفجرية على دعم العن�شر ال�شبابي 
ر�شم  يف  خاّلقة  طاقات  من  ميلك  مبا  واإ���ش��راك��ه 

حا�شٍر م�شرق وم�شتقبٍل اأكرَث تطوراً وازدهاراً.
ال�شباب  جمال�س  وت�شكيل  اإن�شاء  اأن  اإىل  م�شرياً 
املحلية تعترب بادرة نوعّية تعك�س الهتمام الكبري 
باإحدى اأهم فئات املجتمع واأكرثها تاأثرياً وفاعلية 
منح  مبكان  الأهمية  من  اأن��ه  حيث  ال�شباب  وه��م 
متّكنه  التي  والأدوار  الفر�س  الإم��ارات��ي  ال�شباب 

من و�شع خطط العمل ال�شرتاتيجية وتنفيذها، 
الدولة  ب���ن���اء  يف  رئ��ي�����ش��ي��اً  ���ش��ري��ك��اً  ي��ج��ع��ل��ه  مم���ا 

وا�شت�شراف م�شتقبلها التنموي واحل�شاري.
يف  ال�شباب  الأع�شاء  مهام  اأن  �شموه  اأ���ش��اف  كما 
ما  ك��ل  على  الرتكيز  يف  �شتتجلى  املجال�س  ه��ذه 
يخدم الوطن ويوؤثر اإيجاباً على �شمعته بني دول 
واملبادرات  الربامج  و�شع  يف  �شي�شهم  كما  العامل 
اأهدافها وخمرجاتها مع  تتوافق  التي  الإبداعية 
قيم  لديهم  وتنّمي  وموا�شيعه  ال�شباب  ق�شايا 
التطوع والعطاء وتنه�س بامل�شوؤولية جتاه الوطن 

واملجتمع.
وبهذه املنا�شبة قالت معايل �شما بنت �شهيل فار�س 
رئي�س  ال�شباب  ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي���رة  امل��زروع��ي 
جمل�س الإمارات لل�شباب ان قيادة الدولة غر�شت 
يف �شبابنا القيم الإماراتية الأ�شيلة كحب الوطن 

والعطاء والت�شامح وهذا ما مييز �شباب الإمارات 
عن اأقرانهم يف خمتلف دول العامل.

اأن دورنا ك�شباب هو املثابرة لرد  واأكدت املزروعي 
اجلميل للوطن، واملجال�س ال�شبابية �شتقوم بذلك 
من خالل و�شع اأف�شل املبادرات واخلطط ل�شمان 

توجيه طاقات ال�شباب نحو الطريق ال�شحيح.
ال�شنحاين  �شعيد  حممد  �شعادة  ق��ال  جانبه  من 
ت�شكيل  ان  بالفجرية  الأم����ريي  ال��دي��وان  م��دي��ر 
ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة مل��ج��ل�����س ال��ف��ج��رية ل��ل�����ش��ب��اب هو 
التي  وال����دوؤوب  ال��داع��م  العمل  مل�شرية  ا�شتكمال 
الرتقاء  يف  الر�شيدة  الإم����ارات  حكومة  تتبناها 
بالعمل ال�شبابي، والتي حتر�س من خاللها على 
واإمكانياتهم  طاقاتهم  وا�شتثمار  ال�شباب  متكني 
ووعيهم الإيجابي لبناء م�شتقبل يقوم على العلم 

واملعرفة والطموح والتناف�شية.

الفجرية  جمل�س  اأع�شاء  اأن  ال�شنحاين  اأكد  كما 
لل�شباب والذين مت اختيارهم بناًء على منجزاتهم 
العلمية وكفاءاتهم العملية وخرباتهم التطوعية 
وم�شاركاتهم املجتمعية �شيكونون ممثلني لل�شباب 
يف اإمارة الفجرية و�شيعملون على و�شع اخلطط 
اإيجابية  نتائج  لها  تكون  فاعلة  ملبادرات  والأفكار 
يف  ال�شباب  اإ�شراك  اأهمية  على  موؤكداً  وملمو�شة 
�شنع مفاهيم جديدة ومبتكرة مل�شتقبل الإمارات 
ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ال��ت��ج��دي��د والب��ت��ك��ار وال��ت��ع��ام��ل مع 

املتغري باأ�شاليب مرنة ومتوازنة وفاعلة.
اأع�شاء   7 لل�شباب من  الفجرية  ويتكون جمل�س 
هم �شعيد عبداهلل العطر و�شارة عبا�س الرئي�شي 
وع��ب��داهلل حم��م��د ع��ل��ي امل�����ش��م��اري و م���وزة �شعيد 
ومن�شور  امل��زروع��ي  ع��ب��داهلل  �شليمة  و  الها�شمي 

�شامل الكياين وخالد بن خامت ال�شام�شي.

ب��ن��اًء ع��ل��ى م��وؤه��الت��ه��م العلمية  و مت اخ��ت��ي��اره��م 
امل��ن��اف�����ش��ة من  اأث��ب��ت��ت  العملية ح��ي��ث  وخ��ربات��ه��م 
�شباب  اأن  على  املجل�س  لع�شوية  الرت�شيح  خالل 
دول�����ة الإم��������ارات ي��ح��م��ل��ون م���وؤه���الت وم���ه���ارات 
ال�شبابية  املجال�س  لع�شوية  لالن�شمام  توؤهلهم 
وامل�شاركة يف و�شع املبادرات التي ت�شاهم يف تطوير 

منظومة العمل ال�شبابي يف الدولة.
وتهدف املجال�س املحلية لل�شباب اإىل تعزيز العمل 
اإمارة من خالل ترجمة الأجندة  ال�شبابي يف كل 
الواقع  اأر�س  اإىل مبادرات على  لل�شباب  الوطنية 
اإم���ارة  ك��ل  يف  التنفيذية  املجال�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اأع�شاء املجال�س املحلية على و�شع  حيث �شيعمل 
العاملية  ال��درا���ش��ات  اأف�شل  على  املبنية  امل��ب��ادرات 
�شباب  باقي  اإ���ش��راك  �شيتم  فيما  ال�شباب  لتمكني 

الدولة يف تنفيذ تلك املبادرات.

••  دبي-  الفجر 

حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  ك��رم 
اآل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة  بن را�شد 
حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة، 
الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س 
الأ�شتاذية  درجتي  على  احلا�شلني 
والدكتوراه و�شخ�شية العام العلمية 
ال���ت���ي م��ن��ح��ت مل��وؤ���ش�����ش��ة الإم�������ارات 
للطاقة النووية �شمن جائزة را�شد 
 29 ال���  دورت��ه��ا  يف  العلمي  للتفوق 
را�شد  جائزة  وتاأتي   ،2017 للعام 
بجهود  لالحتفاء  العلمي  للتفوق 
الفكرية  وب��ال��ق��ي��م��ة  ال��وط��ن  اأب���ن���اء 
ركزت  حيث  لدرا�شاتهم،  واملعنوية 
اجلائزة طوال م�شريتها على تكرمي 
ال�شهادات  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ت��ف��وق��ني 
ال�شنوات  يف  رك�����زت  ث���م  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
احلا�شلني  ت��ك��رمي  ع��ل��ى  الأخ�����رية 
والأ�شتاذية  الدكتوراه  درجتي  على 
لدفعهم  التخ�ش�شات  خمتلف  يف 
ليكونوا  ال��ع��ط��اء،  م��ن  م��زي��داً  نحو 

نربا�شاً لأجيال مقبلة.
تنظيمها  م��ن��ذ  اجل��ائ��زة  ا�شتقبلت 
ال��وط��ن، ويف كل  اأب��ن��اء  الآلف م��ن 
ع���ام ت��ت��زاي��د اأع����داد امل��ت��ق��دم��ني من 
ومينح  ال���ت���خ�������ش�������ش���ات،  خم���ت���ل���ف 
املكافاآت  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ك��رم��ني 
ت��ق��دي��ر خا�شة  ����ش���ه���ادات  امل���ال���ي���ة، 

تت�شمن اإجنازاتهم.
واأك�����د ع��ل��ي ع��ب��ي��د ال��ه��ام��ل��ي نائب 
رئي�س  الندوة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال����روؤي����ة  اأن  الإع����الم����ي����ة  ال��ل��ج��ن��ة 
تتجلى  الر�شيدة  للقيادة  احلكيمة 
يف الت�شكيل ال��وزاري الأخ��ري الذي 
ركز على الطاقات العلمية ال�شابة، 
وه�����ذا م���ا ان��ت��ه��ج��ت��ه ال����ن����دوة عند 
العلمية،  ال��ع��ام  ج��ائ��زة  ا���ش��ت��ح��داث 
التي  ال��ك��ب��ري  ال�����دور  ان  ايل  لف��ت��ا 

�شاهدنا من خالل  و  الدولة  تلعبه 
ال�شطناعي،  ب��ال��ذك��اء  اه��ت��م��ام��ه��ا 
وُتعني وزيَر دولة للتعامل مع هذا 
امل��ل��ف امل��ه��م، و ا���ش��ت��ح��داث منا�شب 
وزاري��ة جديدة للتعامل مع امللفات 
احلكومة  على  وتدخل  امل�شتقبلية، 
متطلبات  لتلبية  هيكلية  تعديالت 
عنوان  م��ن  جتعل  املقبلة،  امل��رح��ل��ة 
امل�شتقبل،  تكنولوجيا  املرحلة  هذه 
الوطن  وك��وادر  امل�شتقبل،  ومهارات 

امل�شتقبلية..
الثقافة  ن��دوُة  اأن  الهاملي،  واأ�شاف 
والعلوم تنهي عقدها الثالث وتبداأ 
ال��ع��ق��د ال����راب����ع، ف��ف��ي ال��ث��ال��ث من 
الندوة  تكون  املقبل  نوفمرب  �شهر 
ق��د اأمت���ت ع��ام��ه��ا ال��ث��الث��ني، حيث 
اإ���ش��ه��اره��ا يف الثالث من  ك��ان ق���رار 
جمعيًة   1987 ع��ام  نوفمرب  �شهر 
ثقافيًة علميًة ذاَت نفع عام. ونحن 
جندد لكم اليوم العهد والوعد باأن 
نكمل الرحلة باحلما�س نف�شه الذي 
وبقوة  انطالقتها،  به  الندوة  ب��داأت 
رافقت  ال���ت���ي  امل���ت���ج���ددة  الن����دف����اع 

الثالثني  الأع���وام  ط��وال  م�شريتها 
املا�شية.

الأ�شتاذية  �شهادات  حملة  اإن  وق��ال 
والدكتوراه، اأ�شافوا لر�شيد الوطن 
من العلماء واملتفوقني ذخرية نعتز 
ب��ه��ا، لأن����ه ه��م م��ن ���ش��ي��ق��ود اجليل 
احل�����ايل م���ن ال�����ش��ب��اب، وي���ق���دم له 
ال��ن��م��وذج وال���ق���دوة، م��ن اأج���ل بناء 
وطن ترفعه العقول وال�شواعد معا 
اإىل املراتب العليا، ول يكتمل بنيانه 
اإل بت�شافر اجلهود، و�شعي العقول 
امل�شتنرية اإىل املزيد من التفوق يف 

كل مناحي املعارف والعلوم.
واأكد �شلطان �شقر ال�شويدي رئي�س 
جمل�س اإدارة ندوة الثقافة والعلوم 
يف  الثقافة  ن���دوة  ا���ش��ت��م��راري��ة  على 
علمياً  امل��ت��ف��وق��ني  وت�����ش��ج��ي��ع  دع����م 
مت�شياً  الدولة  اأبناء  من  واملبدعني 
الذين  ل��ل��ق��ادة  الأول  ال���ه���دف  م���ع 
والتفوق،  ال��ع��م��ل  ف��ري�����ش��ة  اأر����ش���وا 
وال���ذي ���ُش��ّخ��رت م��ن اأج��ل��ه اجلهود 
لتحقق  الإمكانات،  وكل  والطاقات 
الإم��ارات الريادة يف كافة املجالت، 

املتقدمة  ال��دول  م�شاف  يف  وتكون 
علمياً وعملياً.

وت����ع����د ج�����ائ�����زة را������ش�����د م�����ن اأه�����م 
علمياً،  املتميزين  لتقدير  اجلوائز 
وبالقيمة  ب��ج��ه��ده��م  والح���ت���ف���اء 
لدرا�شاتهم،  وامل��ع��ن��وي��ة  ال��ف��ك��ري��ة 
م�شريتها  ط�����وال  اجل���ائ���زة  رك�����زت 
خمتلف  يف  املتفوقني  ت��ك��رمي  على 
ال�����ش��ه��ادات ال��ع��ل��م��ي��ة، ث��م رك����زت يف 
ع���ل���ى تكرمي  الأخ��������رية  ال�������ش���ن���وات 
الدكتوارة  درجتي  على  احلا�شلني 
والأ�شتاذية يف خمتلف التخ�ش�شات 
العطاء،  م��ن  م��زي��داً  نحو  لدفعهم 

ليكونوا نربا�شاً لأجيال مقبلة.
تنظيمها  منذ  اجل��ائ��زة  وا�شتقبلت 
ال��وط��ن، ويف كل  اأب��ن��اء  الآلف م��ن 
ع���ام ت��ت��زاي��د اأع����داد امل��ت��ق��دم��ني من 
ومينح  ال���ت���خ�������ش�������ش���ات،  خم���ت���ل���ف 
املكافاآت  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ك��رم��ني 
ت��ق��دي��ر خا�شة  ����ش���ه���ادات  امل���ال���ي���ة، 

تت�شمن اإجنازاتهم.
وم������ن ج���ه���ت���ه���ا ق����ال����ت ال����دك����ت����ورة 
البحث  اأن   ، ال�شرجي  على  فتحية 

اخل����ا�����س ب���ه���ا ج�����اء حت����ت ع���ن���وان 
تنفيذ املعاهدات الدولية يف النظام 
الكويتي  الإم������ارات������ي  ال����ق����ان����وين 
يو�شح  وال����ُع����م����اين.  ال���ب���ح���ري���ن���ي 
للدول  القانونية  الأنظمة  البحث 
ال��ب��ح��ث م���ن ح��ي��ث طريقة  حم���ل 
الدخول يف املعاهدات الدولية واآلية 
تعار�س  وج���ود  ح���ال  ويفيِ  تنفيذها 
والقوانني  الدولية  املعاهدات  بني 
ال��داخ��ل��ي��ة ك��ي��ف ت��ق��وم ه���ذه الدول 
يفيد  العملية.  الناحية  من  بحلها 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ام��ل��ني وال��ب��اح��ث��ني يف 
التعرف  الدولية  املعاهدات  جم��ال 
املعاهدات  اإب��رام وتنفيذ  اآليات  على 
يف الدول حمل البحث ، واأو�شحت 
و�شام  يعد  را�شد  بجائزة  فوزها  ان 
فخر  وكلها  ب��ه،  تعتز  و  لها  ���ش��رف 
العلم  يكرم  وط��ن  اىل  تنتمي  باأنها 

واملتعلمني.
ومن جانبها قالت الدكتورة مرمي 
�شهادة  على  احلا�شلة  خليل،  طارق 
الكيميائية  الهند�شة  يف  الدكتوراة 
الوليات  يف  ميني�شوتا  جامعة  من 
البحث  حم��ور  الأمريكية.  املتحدة 
زيوليت  و من���و  ت��ن��وي  درا����ش���ة  ه���و 
»Faujasite«وهي مادة م�شامية 
جمالت  ع��دة  يف  ت�شتخدم  حمفزة 
�شناعة  و  ال���ن���ف���ط  ت���ك���ري���ر  م��ن��ه��ا 
ن��ت��ائ��ج البحث  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة.  امل����واد 
�شت�شاعد على حت�شني فعالية و اأداء 
التحكم  ط��ري��ق  ع��ن  احلالية  امل���واد 

مبورفولوجيا املواد.
را�شد  ال�����ش��ي��خ  ج���ائ���زة  ان  وذك������رت 
ل���ل���ت���ف���وق ال���ع���ل���م���ي اأب���ه���ج���ت���ن���ي، و 
اأ�شعرتني مبا اأكنه ناحية وطني من 
اأدوات  م��ن  اأداة  فالعلم  م�شوؤولية، 
خدمة ب��الدي و الرت��ق��اء به كل يف 

جماله.
وعرب الدكتور وليد حممد عبداهلل 

�شعادته،  ع��ن  ال�شميلي  ع��ام��ر  ب��ن 
م�شيدا بالدعم الكبري الذي توليه 
ال���ق���ي���ادة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة احل��ك��ي��م��ة يف 
الدولة للطالب املبتعثني، وتقدمي 
كافة �شبل العون لهم، مبا يتما�شى 
مع املكانة الكبرية التي باتت حتتلها 

الإمارات اإقليمياً ودوليا.
وقال اأن ر�شالته جاءت حتت عنوان 
نظريه الديون يف الفقه ال�شالمي 
امل��ع��ا���ش��رة، و متكن  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا 
اأهميتها يف  معاجله م�شكلة نظريه 

الديون .
كليثم  الدكتورة  قالت  جهتها  ومن 
�شعيد نا�شر اخلاطري  املتخ�ش�شة 
ان   ، وال���ب���الغ���ة  وال��ن��ق��د  الأدب  يف 
ر�شالتها التي جاءت بعنوان ) بالغة 
احلجاج يف ق�ش�س القران الكرمي ( 
والتي تهدف خلدمة اللغة العربية، 
مناهج  يف  ج����دي����دة  اإ����ش���اف���ة  ت���ع���د 
الو�شطية والت�شامح لعتماده على 
درا����ش���ة ب���الغ���ة احل���ج���اج واحل�����وار 
ولت�شليطه   ، الآخ����ر  م��ع  والإق���ن���اع 
ال�شوء  على اأ�شلوب القراآن العظيم 
العقول  اأن��واع  كافة  التعامل مع  يف 
على  ال�شليم  الإق��ن��اع��ي  بالتاأثري   ،
ا�شتيعابه  و   ، معا  والنف�س  العقل 
النطاق  ع��ل��ى  امل�����ش��ت��وي��ات   ج��م��ي��ع 
اأك��رب مقاطعه  ، يف  العام واخل��ا���س 
مع   ، اأ����ش���غ���ره���ا  اإىل  ال��ق�����ش�����ش��ي��ة 
والبالغية  اللغوية  الأدل���ة  تقدمي 
و الإعجازية يف اخلطاب الق�ش�شي 
�شماته  يف  ف�����اق  ال������ذي  ال�����ق�����راآين 

احلديثة  الأج���ن���ب���ي���ة  ال���ن���ظ���ري���ات 
واملعا�شرة.

اأحمد  را�شد  �شعاد  الدكتورة  وقالت 
ان هذا اليوم ميثل مكرمة عظيمة 
من مكارم هذا الوطن املعطاء الذي 
مينحنا فوق الو�شف، وهذا التكرمي 
ه��و دي���ن علينا واج���ب ال�����ش��داد، ان 
رائدة  الإم��ارات  لتكون  املزيد  نقدم 

يف كل جمال.
واأو�شحت ان الر�شالة جاءت عنوان 
ال�������ش���ردي���ة يف ال�����ش��ع��ر الإم�����ارات�����ي 
ال�شاعر  توظيف  تبحث  و  املعا�شر، 
كتقنية  ال�شرد  املعا�شر  الإم��ارات��ي 
الفنية  القيمة  م��ن  ت��رف��ع  بالغية 
لن�شه ال�شعري ويج�شد من خالله 
مبن  وعالقته  وروؤاه  نظره  وجهة 
ال�شرد  وت��وظ��ي��ف  وال���ك���ون،  ح��ول��ه 
ج������اء عرب  ال�������ش���ع���ري  ال���ن�������س  يف 
ت��وظ��ي��ف اآل���ي���ات ال�����ش��رد م��ن حدث 
وحوار  وم��ك��ان  وزم���ان  و�شخ�شيات 
وات�شاق  تناغم  يف  وخ��ارج��ي  داخلي 
ال�شعري  ال���ن�������س  م��و���ش��ي��ق��ى  م����ع 
ال���داخ���ل���ي���ة واخل����ارج����ي����ة و����ش���وره 
لغوية،  وتراكيب  واجلزئية  الكلية 
ودللة  �شعريا  عمقا  خلق  ذل��ك  كل 
الباب  ال�شعري وفتح  للن�س  اأرح��ب 
القراءات  العديد من  اأم��ام  م�شرعا 

والتاأويالت.
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ن��ه��ل��ه ع��ب��د اهلل 
ر�شالتها  اإن   ف�������ش���الين،  احل������اج 
ج��������اءت ع�����ن ع�����وام�����ل الرت�����ب�����اط 
ال��وظ��ي��ف��ي ع��ل��ى م���دى الأج���ي���ال يف 

اأهمية  ول��ل��ر���ش��ال��ة  دول���ة الم�����ارات 
ي�شكل  ال��ذي  الأل��ف��ي��ة  يف فهم جيل 
الإماراتي  العمالة  �شوق  م��ن   %45
تعزيز م�شاركتة  و  وفهم متطلباته 
ي�شكل  ال����ذي  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  يف 
التحدي الأهم للعمالة املواطنة، و 
اأو�شت الر�شالة بالهتمام بالفروق 
تقييم  اأدوات  وا���ش��ت��خ��دام  ال��ف��ردي��ة 
النفعايل  الذكاء  قيا�س  يف  ت�شاعد 
و ال��وع��ي ال���ذات���ي و الن��ف��ت��اح على 
اأهمية يف زيادة  اخل��ربات ملا له من 
الن���دم���اج ال��وظ��ي��ف��ي و ال����ذي من 
تعزير  و  الإن��ت��اج��ي��ة  زي�����ادة  ���ش��ان��ه 
حتفيز  و  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
الإب����داع و الب��ت��ك��ار ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
تقلي�س  و  الوظيفي  الر�شى  زي��ادة 
ال����������دوران  و  ال���ت���غ���ي���ب  م�����ع�����دلت 

الوظيفي
الدكتورة  ق��ال��ت  ذات���ه  ال�����ش��ي��اق  ويف 
بحثها  اإن  ال��ع��م��ودي   �شعيد  ن��ه��ل��ة 
خطي  غري  متحكم  ت�شميم  تناول 
بوا�شطة  الكهرباء  اإن��ت��اج  عملية  يف 
الوقود الأحفوري قادر على التغلب 
على ديناميكية درجة حرارة البخار 
املعكو�شة. ت�شمن املتحكم على ثالث 
معتمدا  متتالية  حتكمية  طبقات 
الكهرباء  انتاج  على حماكاة عملية 
الحتياج  ع��ن  الن��ح��راف��ات  ل��ط��رد 
اآلية  الت�شميم  وي��ح��ق��ق  امل��ط��ل��وب. 
ملختلف  ا�شتخدامها  مي��ك��ن  حت��ك��م 
حمطات الطاقة الكهربائية املزودة 

بالوقود الأحفوري.

•• العني   الفجر-

بداأت بلدية مدينة العني برتكيب 
ق��ط��اع��ات مدينة  و  ����ش���وارع  زي���ن���ة 
العني  ، ا�شتعداداً ل�شتقبال  اليوم 
وجم�شمات   باأ�شكال   ،  46 الوطني 
مبتكرة  تبهر ال�شكان والزوار ، كما  
العني  مدينة  بلدية  مبنى  �شي�شاء 
ب�شا�شات رقمية م�شيئة تزامناُ مع 
اأجواء  خللق   ، العلم  ي��وم  منا�شبة 
احتفالية مثالية تتوافق مع املظهر 
مع  تتما�شى  و  للمدينة  احل�شاري 

جملة  عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري 
امل�شاريع الحتفالية باليوم الوطني 

لدولة الإمارات.
العني  م����دي����ن����ة  ب����ل����دي����ة  وب�����������داأت 
م��ن��ذ اأب���ري���ل امل��ا���ش��ي ب��ال��ع��م��ل مع 
ال�شركات واجلهات املتعاونة لإمتام 
توفري  خ��الل  من  الزينة،  م�شروع 
املنا�شبة  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة  ال��ت�����ش��ام��ي��م 
املقاومة  امل�شتخدمة  املواد  واختيار 
جل��م��ي��ع ال����ع����وام����ل اجل����وي����ة وفق 
حيث  م��ن  العاملية  املعايري  اأف�شل 
زينة  لت�شمل  وال�����ش��الم��ة،  الأم����ن 

ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ل��ه��ذا ال��ع��ام  نطاق 
ع��م��ل وا����ش���ع ، مي��ت��د  م���ن مداخل 
ال�شوارع  اإىل  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  امل��دي��ن��ة 
املدينة   و�شط  ومناطق  الرئي�شية  
اإ�شافة اإىل  قطاعات مدينة العني 
ك��م��ن��اط��ق  ال��ق��وع وال���وق���ن  ومزيد 
واخلزنة و�شويحان  والفقع وخطم 

ال�شكلة.
الظاهري  ناهد  املهند�شة  واأ�شارت  
الوطني  اليوم  زينة  م�شروع  مدير 
�شتغطي    ، ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  ب��ب��ل��دي��ة 
اأع���م���ال زي��ن��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني  لهذا 

العام  عالوة على املظهر اجلمايل  
ع�����دة حم������اور وط���ن���ي���ة م��ن��ه��ا عام 
الب��ت��ك��ار وع���ام اخل���ري اإ���ش��اف��ة اإىل 
اأق����وال امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي���د بن 
قادة  واأق�������وال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
دولة الإم��ارات ، اإ�شافة اإىل حمور 
على  الرتكيز  خ��الل  من  امل�شتقبل 
الأبعاد  ثالثية  الهند�شية  ال�شكال 
ا�شت�شراف  روح  م����ن  ي���ع���زز  مب����ا 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل والب���ت���ك���ار وال�����ري�����ادة ، 
م�شيئة  ع���ب���ارات  و����ش���ع  ومت  ك��م��ا 
و�شعارات م�شتلهمة  لر�شائل  قادة 

العبارات  ملا لهذه   ، الإم���ارات  دول��ة 
روح   م��ن  تعزز  م��ن دللت وطنية  
اإن�شان  ب��اإجن��ازات  والفخر  ال���ولء  

الإمارات  ودولة الإمارات.
اأن تزيني مدينة  واأك��دت الظاهري 
العني و�شواحيها �شيت�شمن تزيني 
م�شيئة  ب�شبكات  نخلة   1000
النخل   ج������ذوع  ع���ل���ى  ن�������ش���ره���ا  مت 
اأكرث  وتركيب   ، ال�شوارع  وج��وان��ب 
هند�شي،  جم�����ش��م    1000 م���ن 
خمتلفة  ����ش���وئ���ي���ة  وجم�������ش���م���ات 
الأح���ج���ام والأ����ش���ك���ال ت��ن��وع��ت بني 

واأقوال،  وطنية  وع��ب��ارات  �شعارات 
الرقم  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

املعرب عن عمر الحتاد املديد،   46
و�شط  م��ن��ط��ق��ة  و����ش���ت���ت���زي���ن  ك���م���ا 

ذات طابع  باأقوا�س م�شيئة  املدينة 
هند�شي.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت جامعة اأبوظبي اإطالقها مبادرة جمتمعية وعلمية جديدة حتت عنوان 
من  متنوعة  جمموعة  خاللها  من  ت�شتقطب  والتي  املعرفة«،  ن��دوات  »�شل�شلة 
القطاعني  الأع��م��ال يف  وم��وؤ���ش�����ش��ات  ج��ه��ات  اأب���رز  م��ن  واملتخ�ش�شني  اخل���رباء 
التدري�شية  الهيئتني  واأع�شاء  الطلبة  على  يعر�شون  والذين  واخلا�س،  العام 
قطاعات  يف  وجناحاتهم  واملهنية  ال�شخ�شية  جتاربهم  باجلامعة  والإداري�����ة 
والتطوير  والتدريب  والت�����ش��الت،  املعلومات،  وتقنية  والتعليم،  ال�شتدامة، 
على  دوري���ة  ب�شورة  تنظيمها  �شيتم  التي  ال��ن��دوات  �شل�شلة  وتناق�س  وغ��ريه��ا، 
مدار العام الأكادميي اجلاري ق�شايا علمية وثقافية واقت�شادية مثل التنمية 

ت�شني  البلوك  تكنولوجيا  من�شات  عمل  واآل��ي��ات  امل�شتدامة،  امل��دن  يف  الب�شرية 
 ،)Bitcoin( الرقمية  البيتكوين  عمالت  وا�شتخدام   ،)Blockchain(
�شريبة القيمة امل�شافة يف الإمارات العربية املتحدة، وغريها. واأكد �شعادة علي 
�شعيد بن حرمل الظاهري رئي�س جمل�س جامعة اأبوظبي التنفيذي على اأن هذه 
املبادرة تعد نقلة نوعية واإ�شافة متميزة لأجندة الفعاليات والربامج واملبادرات 
حيث  الأك��ادمي��ي  العام  م��دار  على  اجلامعة  تنظمها  التي  والعلمية  املجتمعية 
اأكادميية  وك��وادر  وخريجني  طلبة  من  اأبوظبي  جامعة  اأ�شرة  لأع�شاء  �شتتيح 
واإداري��ة فر�شة ال�شتفادة من خربات وجتارب املتحدثني املتخ�ش�شني لتعزيز 
وتعزيز  ال�شخ�شية  التنمية  على  وت�شجيعهم  ال��ذات��ي  التطوير  على  قدرتهم 
املنفتح  والنقا�س  امل�شتمر  التعلم  ثقافة  ن�شر  من  ير�شخ  مبا  املهنية  مهاراتهم 

واملتح�شر توافقاً مع فل�شفة اجلامعة التي جعلت من الريادة والتميز عنواناً 
لها على خمتلف ال�شعد حملياً واإقليمياً ودولياً.  واأو�شح بن حرمل اأن مبادرة 
»�شل�شلة ندوات املعرفة« �شتتيح للجامعة فر�س ا�شتك�شاف بناء �شراكات وتطوير 
تعزيز  عن  ف�شاًل  املجتمع،  و�شرائح  فئات  خمتلف  مع  جديدة  تعاون  عالقات 
عالقات ال�شراكة الوطيدة التي جتمعها ب�شركائها ال�شرتاتيجيني من خمتلف 
اجلهات احلكومية واملوؤ�ش�شات املجتمعية بالدولة ومنها: وزارة تنمية املجتمع، 
وجلنة  امل�شاريع،  لتطوير  خليفة  �شندوق  اأبوظبي،  القت�شادية  التنمية  دائرة 
اأبوظبي لتطوير التكنولوجيا، املجل�س الوطني لالإعالم وغريهم الكثري الذين 
�شاهموا يف دعم م�شريتها الأكادميية واملجتمعية وتعزيز مكانتها ك�شرح وطني 

للتعليم العايل والبحث العلمي وخدمة املجتمع. 

ت�ستقطب متحدثني وخرب�ء من خمتلف �ملجالت

جامعة اأبوظبي تطلق »�سل�سلة ندوات املعرفة« لرت�سيخ ثقافة التعلم امل�ستمر
حممد بن حمد ال�سرقي ي�سدر قرارا بتعيني 

مدير عام ملركز الفجرية للمغامرات
•• الفجرية - وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 
خمي�س  �شعيد  ال�شيد  بتعيني  القا�شي   2017 ل�شنة   14 رق��م  ال��ق��رار 

حميو�س املعمري مديرا عاما ملركز الفجرية للمغامرات.
املركز ور�شم  اإدارة  املعمري م�شوؤول عن  القرار على ان يكون �شعيد  ون�س 

ال�شيا�شة العامة له.

حممد ال�سرقي: �سبابنا هم الرثوة التي نراهن عليها يف حتقيق اأف�سل املراكز واأعلى امل�ستويات

29 �لـ  دورتها  يف  و�لأ�ستاذية  �لدكتور�ة  حملة  من   94

جائزة را�سد للتفوق العلمي تكرم املتفوقني علميًا
موؤ�س�سة �لإمار�ت للطاقة �لنووية �سخ�سية �لعام يف جائزة ر��سد

1000 جم�سم مبتكر تن�سره بلدية مدينة العني 
احتفال باليوم الوطني 46
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•• اأبوظبي –الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي حمالت تفتي�شية 
لغ�شيل  71 حم��اًل  زي���ارة  �شملت  وت��وع��وي��ة، 
ت�شميته  على  ي�شطلح  م��ا  اأو  امل��الب�����س  وك��ي 
التزامها  من  التاأكد  بهدف  كلني”،  “دراي 
املعتمدة،  ال�شحية  واملعايري  بال�شرتاطات 
وكذلك لن�شر التوعية بني العاملني باأهمية 
اتباع الإر�شادات والقوانني حفاظاً على �شحة 
و�شالمة اأفراد املجتمع. واأ�شفرت احلملة التي 
ُنفذت يف مناطق بني يا�س �شرق، وال�شاخمة، 
والنه�شة �شمال، وبني يا�س غرب، اإ�شافة اإىل 
الوثبة الغربية، وال�شوامخ، والنه�شة جنوب، 
عن توجيه 32 اإنذاراً بحق اأ�شحاب حمالت 
التزامهم  لعدم  وذل��ك  املالب�س،  وك��ي  غ�شيل 
فرتة  واإع��ط��ائ��ه��م  ال�شحية،  ب��ال���ش��رتاط��ات 
لإتخاذ  الإن���ذار  توجيه  تاريخ  من  اأ�شبوعني 
حمالتهم،  يف  ال��ت�����ش��ح��ي��ح��ي��ة  الإج����������راءات 
لهذه  متابعتها  ا�شتمرار  البلدية  واأو�شحت 
امل���ح���الت خ����الل امل�����دة امل��م��ن��وح��ة ح��ت��ى يتم 
ال�شحية  املعايري  باتباع  تقيدهم  من  التاأكد 
املعتمدة. واأو�شحت بلدية مدينة اأبوظبي اأن 
الرامية  تاأتي �شمن جهودها  هذه احلمالت 
هذه  وملتابعة  املجتمع،  �شحة  على  للحفاظ 
املن�شاآت ور�شد اأي خمالفات اأو جتاوزات من 
�شاأنها ال�شرر ب�شالمة الأفراد، اإذ تعترب هذه 
اإذ مل  الأمرا�س  بيئة خ�شبة لنت�شار  املحال 
والتعقيم  بالنظافة  كبري  اهتمام  هناك  يكن 
البع�س،  بع�شها  م��ع  امل��الب�����س  خ��ل��ط  وع���دم 
مبينة، اأنها تعمل ب�شكل متوا�شل لتوفري ما 
ي�شمن حماية �شحة و�شالمة اأفراد املجتمع 
والتوعوية  التفتي�شية  اجل���ولت  خ��الل  م��ن 
املناطق  جميع  يف  مفت�شوها  بها  يقوم  التي 
التغا�شي  ع���دم  واأك����دت  منتظمة،  وب�����ش��ورة 
والتهاون باأي �شكل من الأ�شكال عمن يخالف 
�شرراً  وي��ل��ح��ق  امل��ع��ت��م��دة،  ال�شحية  امل��ع��اي��ري 

ب�شحة اأفراد املجتمع.

••  العني - الفجر

الطنيجي  ن�����ش��ال  ال���دك���ت���ورة  اأك�����دت 
للثقافة  زاي������د  ل������دار  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
بيوم  الح���ت���ف���اء  اأن   : الإ����ش���الم���ي���ة 
الوفاء  و  العهد  ليجدد  ي��اأت��ي  العلم، 
للقيادة و الوطن، ونوهت اإىل حر�س 
ال��دار على تعميق النتماء للوطن و 
الوطني  التالحم  تعزيز  امل�شاهمة يف 
الحتاد  روح  جت�شيد  و  املجتمعي  و 
م���ن خالل  الإجن����������ازات،  م�����ش��رية  و 
املبادرات و الفعاليات التي تنظمها و 

ت�شارك بها.
الطنيجي  رف���ع���ت  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
التربيكات  واأ���ش��م��ى  التهاين  خال�س 
اإىل  �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�شيخ  ال�شمو   ���ش��اح��ب   واأخ��ي��ه  اهلل 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 

الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
واإخوانهم   ) اهلل  رع���اه   ( دب��ي  ح��اك��م 
اأ����ش���ح���اب ال�����ش��م��و ح���ك���ام الإم�������ارات  
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، 
وال�����ش��ي��وخ و�شعب  ال��ع��ه��ود  واأول����ي����اء 

الإمارات الكرمي.

اأهمية  ع����ل����ى   ال��ط��ن��ي��ج��ي  واأك���������دت 
تعميق  و  ال���ع���ل���م  ب���ي���وم  الح����ت����ف����ال 
الن����ت����م����اء وال����������ولء ل���ل���وط���ن ل���دى 
املوظفني واملهتدين اجلدد املنت�شبني 
ل��ل��درا���ش��ة يف ال������دار، وامل�����ش��اه��م��ة يف 
ال���ت���ي تعزز  ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�������ش���ط���ة 
التالحم الوطني واملجتمعي وجت�شد 

روح الحتاد.
باملنا�شبات  الح��ت��ف��اء  اأن  واأ���ش��اف��ت: 
ال��وط��ن��ي��ة ي��وؤك��د ع��ل��ى ق���وة و تالحم 
�شعب الإمارات و اعتزازهم بوطنيتهم، 
وجميعنا �شعداء مبا نراه من تزيني 
بالعلم  واملوؤ�ش�شات  امل��راف��ق  و  امل��ب��اين 
ليبقى راية خفاقة يف �شماء الإمارات، 
الحتاد  بقيم  التم�شك  على  ت��اأك��ي��داً 
التي اأر�شاها الآباء املوؤ�ش�شون، �شائلني 
امل�����وىل ع���ّزوج���ل اأن ي����دمي الأم�����ن و 
الأم���ان على دول��ة الإم���ارات العربية 

املتحدة قيادة و �شعباً. 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لروؤية  جت�شيدا 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
ال�شيخ  “رعاه اهلل” .. وج��ه �شمو  دب��ي 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
هيئة امل��ع��رف��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ش��ري��ة يف 
ن�شب  رفع  ت�شتهدف  خطة  بو�شع  دبي 
التحاق الطلبة الإماراتيني يف مدار�س 
دب���ي اخل��ا���ش��ة وال��ت��ي حت��م��ل ت�شنيف 
خالل   100% بن�شبة  فوق  وما  جيد 
ال��ث��الث ���ش��ن��وات ال��ق��ادم��ة ب��ح��ي��ث يتم 

عر�شها على �شموه خالل اأ�شبوعني.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي���ارة �شموه يرافقه 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د بن 
دب��ي مقر  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�شد 
ام�س  الب�شرية  والتنمية  املعرفة  هيئة 
ح��ي��ث ك���ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال ���ش��م��وه �شعادة 

جمل�س  رئي�س  الكرم  عبداهلل  الدكتور 
املديرين مدير عام الهيئة و�شعادة عبد 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  الب�شطي  اهلل 

التنفيذي لإمارة دبي.
“ تويل  دب����ي  ع��ه��د  ���ش��م��و ويل  وق�����ال 
ملو�شوع  ق�شوى  اأهمية  ال��دول��ة  ق��ي��ادة 
نحو  ت�����ش��ع��ى  تعليمية  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ن��اء 
الب�شري وال�شتثمار  املال  راأ�س  تطوير 
يف الإن�����ش��ان ب��ه��دف اإع�����داد ج��ي��ل قادر 
امل�شتقبل  املناف�شة يف ظل اقت�شاد  على 
يتما�شى  ومب����ا  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 
و�شعي الإم���ارات ودب��ي نحو الريادة يف 

املجالت كافة«.
م�شتوى  رف�����ع  اأه���م���ي���ة  ����ش���م���وه  واأك�������د 
املدار�س  داخل  التعليمية  البيئة  جودة 
امل��ن��اه��ج يف جميع  ت��ط��وي��ر  ج��ان��ب  اإىل 
ي�����ش��م��ن دم�����ج جميع  امل�����دار������س مب����ا 
الطلبة باختالف قدراتهم وميولهم .. 
م�شددا على دور اأولياء الأمور الهام يف 
التعليمية  اأبنائهم  م�شرية  م�شاركتهم 

يف  التميز  ثقافة  وغ��ر���س  وحتفيزهم 
احلياتية  مهاراتهم  و�شقل  نفو�شهم 
ومتغريات  يتنا�شب  مب��ا  والأك��ادمي��ي��ة 

الع�شر.
متميز  تعليم  “ �شمان  �شموه  واأ�شاف 
م�شوؤوليتها  نتحمل  م��ه��م��ة  لأب��ن��ائ��ن��ا 
ج��م��ي��ع��ا ب��ح��ي��ث ي��ن��ع��ك�����س ه�����ذا الأث�����ر 
الإي����ج����اب����ي ع���ل���ى حت���ق���ي���ق الأه��������داف 
قيادتنا  وتطلعات  الوطنية  واخلطط 
وتن�شئة  امل�شتقبل  ن��ح��و  وط��م��وح��ات��ه��ا 
توجهات  يدعم  باملعرفة  مت�شلح  جيل 
الدولة بالو�شول اإىل املراكز الأوىل يف 

املجالت كافة«.
تعليم  ت���اأم���ني  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  واأ�����ش����ار 
على  باإقبالهم  الطلبة  لأبنائنا  اأف�شل 
من  اأف�شل  نوعية  تقدم  التي  املدار�س 
وم�شاعدة  داعمة  بيئة  وتوفر  التعليم 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��م وال���ت���ط���ور ي��ق��ت�����ش��ي من 
اجلميع تركيز اجلهود وتكثيفها بهدف 
�شمان ا�شتفادتهم من اأف�شل اخلدمات 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل���ق���دم���ة يف الإم�������ارة مبا 
ال�شخ�شي  وت��ط��وره��م  ي��واك��ب من��وه��م 

وتطلعاتهم املهنية يف امل�شتقبل.
بو�شع  الهيئة  “وجهنا  �شموه  واأ�شاف 
واملبنية  امل��ن��ا���ش��ب��ة  واخل��ط��ط  احل��ل��ول 
الذي  احل��ي��اة  ج���ودة  م�شح  نتائج  على 
التنفيذ  ح��ي��ز  ل��ت��دخ��ل  الهيئة  جت��ري��ه 
خالل ثالثة اأ�شهر بهدف توفري نظام 
مبا  وب��ن��ات��ن��ا  لأب��ن��ائ��ن��ا  متميز  تعليمي 
حتفظ  مبدعة  اأجيال  تخريج  ي�شمن 
وتوا�شل  امل��ق��درات  وت�شون  املكت�شبات 
م�شرية الريادة والزدهار حيث راعينا 
تنمية  وم��ب��ادرات��ن��ا  خططنا  جميع  يف 
وتوفري  الإم���ارة  يف  التعليمي  اجل��ان��ب 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  م��ت��ن��وع��ة  خ����ي����ارات 
م�شددا   .. الأم�����ور  اأول���ي���اء  وت��ط��ل��ع��ات 
���ش��م��وه ع��ل��ى اأن ب���ن���اء ج��ي��ل اإم����ارات����ي 
ميثل  ومثقف  املتميز  بالعلم  مت�شلح 

اأولوية للحكومة«.
وت������راع������ي اخل�����ط�����ط احل����ك����وم����ي����ة يف 

العملية  ج�����ودة  امل���ج���ال حت�����ش��ني  ه����ذا 
التعليمية يف الإمارة حيث يحتل حمور 
الطلبة  ت�شليح  و�شمان  الإن�����ش��ان  بناء 
ومهارات  متميز  بتعليم  الإم��ارات��ي��ني 
اأحد  امل�شتقبل  تناف�شيتهم يف  تعزز من 
ال��غ��اي��ات ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة خل��ط��ة دبي 
عدة  منها  مت��ح��ورت  وال��ت��ي   2021
مبادرات مثل برنامج حممد بن را�شد 
اإحدى  يعد  وال��ذي  املتميزين  للطلبة 
مبا�شرة  وامل�شاهمة  امل�شرعة  امل��ب��ادرات 
ال�شرتاتيجية  امل�شتهدفات  حتقيق  يف 
الطلبة  ن�شبة  زي���ادة  موؤ�شر  وحت��دي��دا 
امل�����دار������س اجل���ي���دة  الإم�����ارات�����ي�����ني يف 

واجليدة جدا واملتميزة يف الإمارة.
���ش��م��و ال�شيخ  اآخ�����ر اط���ل���ع  م���ن ج���ان���ب 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
على ا�شتعدادات هيئة املعرفة والتنمية 
ال�شامل  “ امل�����ش��ح  لإط�����الق  ال��ب�����ش��ري��ة 
 2017 دب��ي  الطلبة يف  ح��ي��اة  جل���ودة 
الفريد والأول من نوعه  امل�شح  “ وهو 

احلكومة  ت���زوي���د  اإىل  ي��ه��دف  وال�����ذي 
واملدر�شة باملعلومات التي تدعم العمل 
الطلبة و�شعادتهم  على حت�شني �شحة 
وج����ودة ح��ي��ات��ه��م. وي��ع��ت��رب ه���ذا امل�شح 
اإىل  يهدف  فهو  الأم���د  م��ب��ادرة طويلة 
اإظ���ه���ار ال��ت��غ��ي��ريات ال��ت��ي ت���ط���راأ على 

الوقت  ج���ودة ح��ي��اة الطلبة م��ع م���رور 
يف املدار�س.

و�شريكز امل�شح على قيا�س عدة عنا�شر 
..ال�شعادة  ت�شمل  الطالب  بها  يتمتع 
وم���ه���ارات ال��ق��رن 21 وامل���ه���ارات غري 
الإدراكية واملرونة واملهارات الجتماعية 

القوة  ون���ق���اط  والإ������ش�����رار  وامل���ث���اب���رة 
وذلك  ال��ع��ام��ة  وال�����ش��ح��ة  ال�شخ�شية 
وتقدمي  علمية  منهجية  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
الأنظمة  اإل��ي��ه��ا  ت�شتند  ال��ت��ي  الأدل�����ة 
التعليمية يف ت�شميم ال�شيا�شات واتخاذ 

قرارات مدرو�شة وذات منهجية.

حمدان بن حممد يزور مقر هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية

وزراء وم�سوؤولون: الإمارات ت�ست�سيف �سناع القرار يف قمة مدن امل�ستقبل لن�سر ثقافة ال�ستدامة
•• دبي-وام:

البنية  اعرب معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير 
خالل  تطلعه  عن  لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج  اإدارة  جمل�س  رئي�س  التحتية 
ال�شنتني القادمتني لتوفري اأكرث من وحدة �شكنية تخاطب التكنولوجيا يف ظل 

توفر بنية حتتية متطورة.
وقال يف ت�شريح لوكالة انباء الم��ارات وام خالل فعاليات ال��دورة الرابعة من 
قمة مدن امل�شتقبل يف العامل العربي 2017 املقامة حاليا يف دبي “ ان تواجدنا 
وتطبيق  اخل��ربات  لنقل  املجال  �شيفتح  الذكية  امل��دن  اليوم من خالل معر�س 
الوراق  جميع  وان  للبيئة  �شديقة  الذكية  امل��دن  ت�شميم  يف  املمار�شات  اأف�شل 
امل�شاركة يف القمة �شتتطرق للخدمات واملدن وال�شيارات الذكية و �شيتم الخذ 
باملعطيات و التجارب لدرا�شتها جميعا خا�شة و نحن اليوم ب�شدد تنفيذ م�شاكن 

ذكية تخاطب العقل والتي لت��زال يف طور التجربة قبل توفريها للمواطن و 
التاأكد من مدى جاهزيتها«. من جانبه اأكد حممد املن�شوري املدير التنفيذي 
يف  امل�شتقبل  قمة مدن  اأن  لالإ�شكان  زايد  ال�شيخ  برنامج  الهند�شية يف  لل�شوؤون 
العامل العربي 2017 تهدف اىل ت�شييد مدن م�شتدامة يف جميع اأنحاء العامل 
معتربا  البيئة  على  واملحافظة  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  لتوليد  احللول  و 
التكنولوجيا ومعايري ال�شتدامة لإن�شاء جممعات واأحياء  اأن القمة مزيج من 
�شكنية لإ�شعاد افراد املجتمع و اليوم يلتقي �شناع القرار يف هذه القمة لتبادل 

اخلربات لن�شر ثقافة ال�شتدامة.
مفهوم  لن�شر  لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج  يف  ن�شعى  اأننا  املن�شوري  واأ���ش��اف 
التقنيات  اح��دث  والقمة فر�شة لالطالع على  الم��ارات  الدولة  ال�شتدامة يف 
يف  تطبيقها  على  نعمل  حيث  م�شتدامة  لت�شبح  احل��ال��ي��ة  امل�شاكن  ولتطوير 
الحياء اجلديدة لتكون م�شاكن اقت�شادية ذكية �شتقوم جهات خارجية بالتدقيق 

عليها.
وذكر ان برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان يعمل حاليا على تنفيذ جممعني �شكنيني 
�شيتم اطالقهما مع بداية العام اجلديد وهما م�شروع احلي ال�شكني يف اخلوانيج 
بدبي الذي ي�شم 314 وحدة �شكنية و اأخر مبنطقة ال�شيوح ال�شاد�شة ع�شر يف 
املناق�شة  اأخرى هي يف مرحلة  812 وحدة �شكنية وجممعات  ال�شارقة وي�شم 
 2400 لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج  اأط��ل��ق   2017 خ��الل  ان��ه  اىل  م�شريا 
بعد  اأنه  ملدينة م�شدر  التنفيذي  املدير  با�شليب  يو�شف  واو�شح  �شكنية.  وحدة 
تزويد  ت�شميمها  تراعي يف  للبيئة يف م�شدر  �شديقة  فلل  ان�شاء  عن  الع��الن 
املنازل بالطاقة ال�شم�شية واأن تكون غري مكلفة و اقت�شادية مت توقيع اتفاقية 
م�شاكن  على  لتطبيقها  التجربة  هذه  ونقل  لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج  مع 
دور  يتاأتى  فيما  عليها  وال�شراف  باإجنازها  الربنامج  �شيقوم  التي  و  املواطنني 
م�شدر لالإر�شاد يف طريقة الت�شاميم وال�شت�شارة وجاءت م�شاركة م�شدر من 

املطبقة يف  �شائق  بدون  النقل  �شيارات  بعر�س جترية  الذكية  املدن  خالل قمة 
م�شدر حاليا و التي نقلت مليونني و الن�شف راكب منذ تطبيقها حتى الن من 

خالل حمطتني وجاري حاليا العمل على تو�شيع عدد املحطات يف م�شدر.
الطرق  بهيئة  الرتخي�س  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  بهروزيان  اأحمد  ق��ال  و 
املراكب  ا�شرتاتيجية للتحول نحو  باعتماد  الهيئة قامت  ان  واملوا�شالت بدبي 
الرحالت  باملائة من   25 تكون  اأن  على  تعمل   2030 بحلول  و  القيادة  ذاتية 
التاك�شي  ع��ن طريق  اجل��وي  اأو  البحري  و  ال��ربي  النقل  ���ش��واء  ال��ق��ي��ادة  ذات��ي��ة 
التقنية  ه��ذه  ه��ذا اخل�شو�س خا�شة لن  قائمة يف  التجارب  و لت��زال  اجل��وي 
�شببها  الوفيات  اأغلب حوادث  املرورية على الطرقات نظرا لن  ال�شالمة  تعزز 
الو�شيلتني  القيادة ولي��زال املرتو و الرتام  اأخطاء ب�شرية منها الن�شغال عند 
باملائة من عدد الرحالت يف   8 التي ت�شكل  القيادة يف دبي و  الوحديتني ذاتية 

امارة دبي.

•• اأبوظبي-الفجر:

الكرامة  مبنطقة  خ��ل��ف  حم��م��د  جمل�س  ن��ظ��م   
العلم«  »يوم  اأم�س، حما�شرة حتت عنوان  م�شاء 
امل��ن�����ش��وري، ع�شو  اأح��م��د عبيد  ���ش��ع��ادة  األ��ق��اه��ا 
اللواء  �شابًقا، بح�شور معايل  املجل�س الحتادي 
رك��ن ط��ّي��ار ف��ار���س خلف امل��زروع��ي، رئي�س جلنة 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف 

اأبوظبي، اإىل جانب عدد من مواطني املنطقة.
وقال املن�شوري، خالل املحا�شرة، »اإن يوم العلم 
يعترب منا�شبة وطنية مهمة لتعزيز قيم الولء 
به  نقوم  وما  الوطن،  ومل�شرية  احلكيمة  للقيادة 
اليوم لي�س اإل جتديد للعزم وم�شاعفة للجهود 
وتقدماً  ن��وراً  ت�شيء  منارة  الوطن  ه��ذا  ليبقى 

اأب��داً، فعلم الإمارات  وح�شارة ل تعرف احل��دود 
بات ميثل تالحماً وطنياً، وعنواناً لق�شة الولء 
والن��ت��م��اء ل��دول��ة الم����ارات واحت��اده��ا الرا�شخ، 
الوطن  رفعة  توؤكد  التي  الوطنية  للهوية  ورمز 
بحكمة القادة املوؤ�ش�شني الذين بنوا دولة تفخر 
دول  ���ش��دارة  اليوم يف  واأ���ش��ب��ح��ت  الأج���ي���ال،  بها 
و�شعت  ال��ت��ي  الر�شيدة  قيادتها  بف�شل  ال��ع��امل 
م�����ش��ل��ح��ة ال���وط���ن ف����وق ك���ل اع���ت���ب���ار«. واأ����ش���ار 
تكت�شب  الغالية  املنا�شبة  هذه  اأن  اإىل  املن�شوري 
ذكرى  م��ع  لتزامنها  وال�����ش��م��وخ  ال��رف��ع��ة  م��ع��اين 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  تويل �شاحب 
وقيادته  احل��ك��م،  مقاليد  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
مل���راك���ب الزده������ار وال��ب��ن��اء وال��ت��م��ك��ني، و�شعيه 
والعزة  وال��رخ��اء  ال���ش��ت��ق��رار  قيم  تر�شيخ  نحو 

م��ن يعي�س حتت  ول��ك��ل  م��ًع��ا،  وامل��واط��ن  للوطن 
احتفالت  اأن  واأ���ش��اف  ال�شاخمة.  ال��وط��ن  راي���ة 
الدولة بيوم العلم منا�شبة للوقوف وقفة اإجالل 
وتقدير ووفاء اأمام موؤ�ش�س الحتاد ورافع علمها 
“رحمه اهلل”  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 
واإخوانه حكام الإمارات الذين وحدوا ال�شفوف 
والقلوب، م�شرًيا اإىل اأن رفع علم الإمارات لأول 
مرة جاء ليوؤكد على التكاتف والتعا�شد يف بناء 
نحو  واح����دة  ب��ي��د  والرت���ق���اء  امل�شتقبل،  اإم�����ارات 
الإم���ارات من  اأبناء  اأخ��ذ  املتقدمة، حيث  ال��دول 
رفعة  �شبيل  يف  ون�شاًء  رج���اًل  يت�شابقون  وقتها 
ال��وط��ن وت��ق��دم��ه. واأف����اد اأن ه��ذه ال��وح��دة التي 
العلم، تعرب عن حقيقة  باللتفاف حول  تتمثل 
واحدة مفادها اأن ما تنعم به الإمارات من اأمان 

وا�شتقرار مل يكن ليتحقق دون اإر�شاء قيم املحبة 
يف  الر�شيدة،  قيادتنا  اأ�ش�شتها  التي  والت�شامح 
الوطنية  م�شاعر  وتنمي  الإن�شان  حت��رتم  دول��ة 
وتوا�شل م�شريتها نحو م�شتقبل زاخر بالتطور 
املن�شوري  اأ�شار  اخلتام  ويف  والريادة.  واحلداثة 
راية  علو  ث��ب��ات  واأ���ش��ره��م يف  ال�����ش��ه��داء  دور  اإىل 
�شحوا  ال�شهداء  اإن  ق��ال  حيث  خفاقة،  ال��وط��ن 
وطنهم  يبقى  اأن  اأج��ل  من  ودمائهم،  باأرواحهم 
ع���زي���زاً وراي���ت���ه خ��ف��اق��ة يف الأف�����ق، وك��ذل��ك نوه 
املن�شوري الدور الكبري لأمهات ال�شهداء وذويهم 
الذين ر�شموا اأجمل ال�شور يف الت�شحية، موؤكًدا 
اأن �شعب الإمارات يج�شدون كل يوم وكل حلظة 
وقيادته  للوطن  والن��ت��م��اء  ال���ولء  اأم��ث��ل��ة  اأروع 

الر�شيدة.

جمل�ش حممد خلف باأبوظبي ينظم حما�سرة حتت عنوان »يوم العلم«

د.ن�سال الطنيجي: يوم العلم يوؤكد التم�سك 
بقيم الحتاد التي اأر�ساها الآباء املوؤ�س�سون

�أكدت حر�سها على �سحة �لأفر�د  

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة على حمالت غ�سيل وكي املالب�ش 

•• العني - الفجر

 �شمن فعاليات الن�شخة الثانية من برنامج الأن�شطة الثقافية يف 
مدينة العني ملو�شم 2018/2017، ينظم متحف العني الوطني 
الأثرية،  وال��زي��ارات  الرتاثية  والتجارب  الفعاليات  من  جمموعة 
وور�س عمل لتعلم فنون الكتابة باأحرف تاريخية قدمية، بالإ�شافة 
اإىل الإطالع عن قرب على عادات وتقاليد ما زالت حتظى مبكانة 
جنبات  ب��ني  تاريخية  ليلة  وق�شاء  الإم���ارات���ي،  املجتمع  يف  خا�شة 

امل�شيف يف متحف العني الوطني. 
12 ظهراً   اإىل  10 �شباحاً  ال�شاعة  اأح��د من  يوم  وتقام �شباح كل 
ور�شة »الكتابة امل�شمارية« وت�شتمر حتى 15 اأبريل من العام املقبل. 
وتهدف اإىل تعريف زوار املتحف برموز الكتابة امل�شمارية، وتعليمهم 
اأن��واع الكتابة  اأ�شمائهم بهذه الأح��رف، التي  تعد من  كيفية كتابة 
القدمية التي تطبع على األواح الطني وال�شمع وتنق�س فوق احلجر 
اأ�شلوب كتابة بداأ يف بالد الرافدين واإمتد  واملعادن وغريها، و هي 

لي�شمل ال�شعوب القدمية بجنوب غرب اآ�شيا.
كما تعود �شل�شلة حما�شرات »قهوة ال�شباح« التي ت�شتمر اإىل مايو 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  والأثرية  الثقافية  باملناطق  للتعريف   2018
واحلفاظ  اأكت�شافها  وط���رق  التاريخية  اأهميتها  على  وال��رتك��ي��ز 
عليها.  اأما فعالية »رحلة عرب عاداتنا« فتنق�شم هذا العام اإىل ثالث 
التعريف بعملية  اإىل  4 نوفمرب وتهدف   جولت ميدانية تقام يف 
اأدوات  با�شتخدام  التمور،  ح�شاد  مو�شم  خالل  تقام  التي  »الكناز« 
تراثية لتخزين التمور. اأما اجلولة الثانية فتقام يف اأيام 9دي�شمرب 
ال��ق��ادم، حيث يتجه  ال��ع��ام  17 ف��رباي��ر  م��ن  املقبل  و13 يناير و 
ت�شكل  كانت  التي  الإب��ل  على  للتعرف   العزب  اأح��د  اإىل  امل�شاركون 
م�شدرا اقت�شاديا يف املجتمع القدمي،   وكانت ت�شتخدم يف التنقالت 
اأهميتها كم�شدريِ غذائي  اإىل  جانب  واحل��رث،  والتجارة  والأ�شفار 
الثالثة  اجل��ول��ة  وت��ق��ام  التقليدية.   ال�شناعات  بع�س  يف  وي��دخ��ل 
والأخرية يف اأيام17 مار�س و14 اإبريل من العام القادم، وتت�شمن 
ا���ش��ت��ع��ادة ل��ت��ق��ال��ي��د ل��ي��ل��ة احل���ن���اء  وجت��ه��ي��زات ال��ع��رو���س والأدوات 

التجميلية التي ت�شتخدمها ا�شتعدادا للزفاف. وتعود فعالية »بيتي 
يف  تنتهي  جولت  �شت  بواقع  القادم  نوفمرب   25 القدمي« فييوم 
اأبرز  من  عدد  زيارة  للجمهور  �شيت�شنى  حيث   ،2018 اأبريل   7
تت�شمن  العني،  مدينة  يف  والرتاثية  والثقافية  التاريخية  املعامل 
م��ت��اح��ف، وب��ي��وت اأث��ري��ة يف واح��ت��ي ال��ق��ط��ارة واجل��ي��م��ي، مثل بيت 
بن  العني وبيت  واح��ة  بينها  اأخ��رى، من  تاريخية  القبي�شي ومبان 

عاتي وبيت بن بدوه الدرمكي وقلعة بن حمودة. 
وللمرة الأوىل �شمن فعاليات برنامج الأن�شطة الثقافية يف منطقة 
ملوقع  ا�شتك�شافية  ج���ولت  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ني  متحف  ينظم  ال��ع��ني، 
اقدم  اأه��م  على  اجلولة  ه��ذه  يف  امل�شاركون  يطلع  حيث   ،»8 »هيلي 
لجراء  فيه  التنقيب  يعاد  والتي  الدولة،  يف  الب�شرية  امل�شتوطنات 
حيث  ال�شنني،  اآلف  قبل  احلياة  طبيعة  على  الدرا�شات  من  املزيد 

ميكن للجمهور زيارة املوقع يومي 18و19 نوفمرب القادم. 
كما تقام احتفالية »ليلة يف املتحف«  اأيام  16-18 مايو من العام 

القادم  بالتزامن مع احتفالت اليوم العاملي للمتاحف.

تت�سمن �لكتابة �مل�سمارية و جتارب تر�ثية و�أثرية 

مو�سم حافل بالأن�سطة يف متحف العني الوطني �سمن املو�سم الثقايف 



األربعاء   1   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12162  
Wednesday  1   November   2017  -  Issue No   12162اأخبـار الإمـارات

1810

•• ال�صارقة-الفجر:

ال���دورة  ال��وط��ن��ي الحت����ادي يف ف��ع��ال��ي��ات  ي�����ش��ارك املجل�س 
التي  للكتاب  الدويل  ال�شارقة  والثالثني ملعر�س  ال�شاد�شة 
مركز  يف   2017 11نوفمرب  اإىل  ن��وف��م��رب   1 م��ن  ت��ب��داأ 
اك�شبو ال�شارقة، وتاأتي هذه امل�شاركة يف اطار جهود املجل�س 
ا�شرتاتيجيته  ت�شمنتها  التي  وامل��ب��ادرات  الأه��داف  لتنفيذ 
الربملانية والتي ت�شتهدف بناء �شراكات فاعلة مع اجلهات 
ال�شراكة  وتفعيل  واملعرفة  املعلومات  لتبادل  العالقة  ذات 
وال��ت��وا���ش��ل م���ع خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع ون�����ش��ر الثقافة 

الربملانية على ال�شعيدين املحلي واخلارجي.
ويهدف املجل�س من خالل م�شاركته يف املعر�س يف القاعة 

N14 اإىل تعزيز الوعي باخت�شا�شات  رقم 5  يف جناحه 
وال�شيا�شية،  وال��رق��اب��ي��ة  الت�شريعية  الد�شتورية  املجل�س 
الحتاد  تاأ�شي�س  منذ  املجل�س   واجن���ازات  ب��دور  والتعريف 
الدولة،  قطاعات  خمتلف  وتطوير  ب��ن��اء  م�شرية  دع��م  يف 
يف  امل�شاركة  تعد  كما  واملواطنني.  الوطن  م�شالح  وخدمة 
ال�شورة  لتعك�س  للمجل�س  مهمة  نافذة  املعر�س  فعاليات 
احلقيقية لطبيعة وتطور احلياة الربملانية يف الدولة من 
خالل عر�س الإ�شدارات التي تعك�س م�شرية عمل املجل�س 
منذ عقد اأول جل�شة عام 1972م واإجنازاته وم�شاركته يف 
عملية التطور التي ت�شهدها الدولة، ف�شال عن اإجنازاته 
بتاريخ  بداأ  الذي  ع�شر  ال�شاد�س  الت�شريعي  الف�شل  خالل 
التي  الإ����ش���دارات  قائمة  وت�شم  2015م.  نوفمرب   18

�شيعر�شها املجل�س اأدلة بحوث ودرا�شات ال�شعبة الربملانية 
ون�شو�شه،  القانون  والتحليل  الربملانية،  الكلمات  واإع��داد 
ال��وط��ن��ي الحت�������ادي، وخطابات  وامل��ج��ل�����س  زاي�����د  وك���ت���اب 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شياغة وحتليل 
الربملانية  الجت��اه��ات  يف  – مقاربة  القانوين  الن�س  بنية 
والدور  النتخابية،  احلمالت  واإدارة  وتنظيم   ،- احلديثة 
الدبلوما�شية  الحت�����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�س  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
الربملانية – اإجنازات م�شيئة، ووقائع ندوة حقوق الإن�شان 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، اأوراق برملانية خ�شو�شية 
الإعالم الربملاين بني الواقع والتاأ�شيل، ف�شال عن تقارير 
تر�شد اإجنازات املجل�س لدى ف�شوله الت�شريعية املختلفة، 

وكتيبات توثيق م�شرية احلياة الربملانية وتطورها.

املجل�ش الوطني الحتادي ي�سارك يف  الدورة ال� 36 ملعر�ش ال�سارقة الدويل للكتاب 2017

فاطمة بنت زايد ت�سهد تخريج جامعة عجمان ل� 584 طالبة من »دفعة عام اخلري«

جابت �أنحاء �لإمارة عرب 8 حمطات

»الثقافة« تطلق مبادرة “قافلة العلم” �سمن فعاليتها لالحتفاء بيوم العلم يف راأ�ش اخليمة 

••دبي-الفجر:

والثقافة  التعليم  ���ش��وؤون  جلنة  ع��ق��دت 
للمجل�س  والإعالم  والريا�شة  وال�شباب 
الإجرائي  اجتماعها  الحت��ادي  الوطني 
الثالث  العادي  النعقاد  دور  من  الأول 
يوم  ع�شر،  ال�شاد�س  الت�شريعي  للف�شل 
2017م،  اأكتوبر   30 امل��واف��ق  الثنني 
يف م��ق��ر الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ب��دب��ي، جرى 
اللجنة  وم��ق��رر  رئي�س  ان��ت��خ��اب  خ��الل��ه 
وفقاً للمادة 52 من الالئحة الداخلية 
للمجل�س، حيث مت انتخاب �شعادة ناعمة 
عبداهلل ال�شرهان رئي�شاً، و�شعادة حم��د 

اأحم��د الرحوم�ي مقرراً. 
اجتماعها  خ�����الل  ال��ل��ج��ن��ة  ون���اق�������ش���ت 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ���ش��ي��ا���ش��ة  م���و����ش���وع 
اع���ت���م���اد خ��ط��ة عملها  ب��ع��د  ل����الإع����الم، 
ناعمة  �شعادة  وقالت  املو�شوع.  ملناق�شة 
ال�شرهان رئي�شة اللجنة اإن اللجنة بعد 
اعتمادها خطة عملها اطلعت على بع�س 
امللفات الفنية واملعلومات حول املو�شوع، 
املجل�س  �شيا�شة  اللجنة  �شتناق�س  حيث 
ال���وط���ن���ي ل����الإع����الم م����ن ع�����دة حم����اور 
اأهمها: دور املجل�س يف حتديث وتطوير 
ودعم  وتوطني  الإعالمية،  الت�شريعات 
وتعزيز  ال��دول��ة،  يف  الإعالمية  ال��ك��وادر 
الإيجابي،  وال�شلوك  الوطنية  الهوية 
على  والإ���ش��رايف  الرقابي  املجل�س  ودور 
يف  ودوره  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال��ن�����ش��ر  و����ش���ائ���ل 
ال��ت��وا���ش��ل م��ع اجل��ال��ي��ات الأج��ن��ب��ي��ة يف 

الدولة. واأ�شارت �شعادتها اإىل اأن اللجنة 
ا�شتعر�شت خالل الجتماع اخت�شا�شات 
وبع�س  ل����الإع����الم،  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س 
الح�����ش��ائ��ي��ات ح���ول ن�شب ال��ت��وط��ني يف 
املوؤ�ش�شات الإعالمية يف الدولة، وركزت 
الإعالمي  املحتوى  ج��ودة  على  اللجنة 
و�شرورة  املختلفة  الع����الم  و���ش��ائ��ل  يف 
ان ت���ك���ون م���ت���واف���ق���ة م����ع ه���وي���ة دول����ة 
وتطلعات  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
واأكدت  امل�شتقبلية.  الر�شيدة  احلكومة 
تنمية  يف  الع���الم  دور  اأهمية  �شعادتها 
اأب���ن���اء الدولة  ل���دى  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 
وت��ع��زي��زه��ا، م��ن خ���الل وج���ود حمتوى 
الهوية،  ت��ل��ك  م���ع  م���ت���واف���ق  اإع����الم����ي 
ويدعم تعزيزها لدى الأجيال القادمة، 
ركزوا  اللجنة  اأع�����ش��اء  اأن  اإىل  م�شرية 
اأن يكون  اأي�����ش��ا خ���الل الج��ت��م��اع ع��ل��ى 

امل��ح��ت��وى الإع���الم���ي ي�����ش��ب يف حتقيق 
الأهداف ال�شرتاتيجية لروؤية الإمارات 
ال�شاملة  ال����روؤي����ة  وت��رج��م��ة   ،2021
الت�شامح  يف  خا�شة  الر�شيدة  لقيادتنا 
اأرج��اء العامل، وتطوير  ون�شر اخلري يف 
الر�شالة الإعالمية التي تخدم املجتمع 
�شعادة  قال  جانبه  من  تطلعاته.  وتلبي 
حم��د اأحم��د الرحوم���ي مقرر اللجنة اإن 
اللجنة تناق�س مو�شوع �شيا�شة املجل�س 
ال��وط��ن��ي ل��الإع��الم لأه��م��ي��ت��ه خ��ا���ش��ة يف 
تنامي دور  ت�شهد  التي  املرحلة احلالية 
مقابل  وم���وؤث���ر،  ك��ب��ري  ب�شكل  الإع�����الم 
امل�شتقبل  اىل  للقفز  الإم���ارات  ا�شتعداد 
تت�شمن  �شخمة  تطوير  ح��رك��ة  �شمن 
ترجمة  ن��وع��ي��ة  وم�����ب�����ادرات  م�����ش��اري��ع 
الر�شيدة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا  ال�����ش��ام��ل��ة  ل��ل��روؤي��ة 

مل�شتقبل م�شرية البناء يف دولتنا.

تناولوا  اللجنة  اأع�����ش��اء  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
خالل اجتماعهم التوطني يف املوؤ�ش�شات 
ورك���زوا  ون�شبها،  املختلفة  الإع��الم��ي��ة 
الإعالمي  املحتوى  على  رئي�شي  ب�شكل 
الوطنية  الهوية  مع  وتنا�شقه  وجودته 
خمتلف  يف  ال��دول��ة  و�شيا�شة  وتطلعات 
الت�شامح  مبادئ  ن�شر  خا�شة  الق�شايا 
اأهمية  ���ش��ع��ادت��ه  واأك�����د  وع��م��ل اخل����ري. 
لو�شائل  الإع��الم��ي  املحتوى  يف  النظر 
ب��ان تكون  ال��دول��ة،  العاملة يف  الإع���الم 
الر�شائل الإعالمية متوافقة مع التنوع 
الثقايف وال�شكاين خا�شة اأن هناك اأكرث 
يف  يعملون  �شخ�س  ماليني  �شبعة  م��ن 
العربية،  باللغة  ناطقني  غ��ري  ال��دول��ة 
فال بد ان يكون هناك حمتوى اإعالمي 
الدولة  �شيا�شة  تت�شمن  خمتلفة  بلغات 

وتوجهاتها. 

•• ابوظبي-الفجر:

التطوير  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه  �شمن 
يف  امل�شتمر  التعليم  مركز  نظم  املهني، 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  ال��ع��ني  ج��ام��ع��ة 
بعنوان  حتفيزياً  ل��ق��اًء  اأب��وظ��ب��ي،  مبقر 
والذي  الأول”  الأع��م��ال  رواد  “ملتقى 

يقام لأول مرة يف اجلامعة.
مميزاً،  ح�شوراً  �شهد  ال��ذي  اللقاء  اأدار 
ق�شم  مدير  نائب  حجاج،  ح�شام  ال�شيد 
جمموعة  يف  وال��ق��ي��ادات  امل��واه��ب  اإدارة 
ج���م���ريا، ت���ن���اول ف��ي��ه ع���دة حم����اور كان 
للم�شار  التخطيط  كيفية  اأب��رزه��ا  م��ن 
املهنية  الدرجة  اإىل  للو�شول  الوظيفي 
ال��ت��ي ي��ط��م��ح ب��ه��ا ك��ل ف����رد، ك��م��ا تطرق 
للحديث عن اأهم الأدوات التي يحتاجها 

كل فرد لبناء م�شاره الوظيفي.
ح�شر اللقاء الدكتور عامر قا�شم، نائب 
اأبوظبي، والأ�شتاذ  رئي�س اجلامعة مقر 

التعليم  م��رك��ز  م��دي��ر  حتاملة،  زي���دون 
م�شوؤول  ح�شني،  حازم  وال�شيد  امل�شتمر، 
التدريب والتطوير يف املركز، وعدد من 
والإدارية،  الأكادميية  الهيئتني  اأع�شاء 

وجمهور الطلبة من خمتلف الكليات.
اأكد نائب رئي�س اجلامعة  ويف كلمة له، 
تطمح  ال��ذي  الأ�شا�شي  الهدف  اأن  على 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  له 

خا�شة  امل�شتمر  التعليم  وم��رك��ز  ع��ام��ة 
ه���و ت��وط��ي��د ال��ت��ف��اع��ل م���ع امل��ج��ت��م��ع يف 
الطلبة  مهارات  وتعزيز  املجالت،  كافة 
وت���ط���وي���ر ق���درات���ه���م مب����ا ي��ح��ق��ق لهم 
اجلامعة  ت�شعى  حيث  باهراً،  م�شتقباًل 
ب���ك���وادر موؤهلة  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  رف���د  اإىل 
ال�شعيدين  ع���ل���ى  وم���ت���م���ي���زة  م���ه���ن���ي���اً، 
يف  رواداً  ليكونوا  والعملي،  الأك��ادمي��ي 

عملهم ويف املجتمع باأكمله.
ح�شني  ح���ازم  ال�شيد  رح��ب  جهته،  م��ن 
من  ال��ه��دف  اأن  اإىل  م�شرياً  باحل�شور، 
هو  الأول  الأع��م��ال  رواد  ملتقى  تنظيم 
مل�شارهم  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ط��ل��ب��ة  حت��ف��ي��ز 
وتعزيز  م���ت���م���ي���ز،  ب�����ش��ك��ل  ال���وظ���ي���ف���ي 
الدليل  امللتقى  ه��ذا  باعتبار  مهاراتهم 
ناجح.  م�شتقبل مهني  لتحقيق  العملي 
امل�شتمر  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��رك��ز  ب����اأن  واأ����ش���اف 
لتلبية احتياجات الطلبة  ي�شعى جاهداً 
ب�شكل خا�س واأف��راد املجتمع ب�شكل عام 
عن طريق تقدمي الدورات التدريبية يف 

خمتلف املجالت.
يف ختام اللقاء، مت فتح املجال للمناق�شة 
وطرح الأ�شئلة، كما تقدم الدكتور عامر 
ح�شام  لل�شيد  اجل��زي��ل  بال�شكر  ق��ا���ش��م 
ح��ج��اج ع��ل��ى ح�����ش��وره، م��ق��دم��اً ل��ه درع 
هذا  اإدارة  يف  امل��ب��ذول��ة  جل��ه��وده  تقدير 

اللقاء.

ملتقى رواد الأعمال الأول يف جامعة العني يفتح اآفاق امل�ستقبلتعليمية الوطني الحتادي تناق�ش �سيا�سة املجل�ش الوطني لالإعالم

بهدف تطوير عملية �لتغيري يف �لثقافة �ملوؤ�س�سية

جمموعة بريد الإمارات تنظم خلوة التغيري الثانية  
•• دبي-الفجر: 

نظمت جمموعة بريد الإم��ارات خلوة التغيري الثانية 
�شعار  ب��دب��ي حت���ت  امل��ج��م��وع��ة  م��ق��ر  2017 يف  ل��ع��ام 
عملية  تطوير  ب��ه��دف  التغيري”  حم��رك  “التحفري 

الرئي�س  املوؤ�ش�شية، وذلك بح�شور  الثقافة  التغيري يف 
التنفيذي ملجموعة بريد الإمارات بالوكالة �شعادة عبد 
اهلل حممد الأ�شرم واملدراء التنفيذيني وقيادات ال�شف 
ا�شتعرا�س  بهدف  وذل��ك  املجموعة  يف  والثالث  الثاين 
التي عقدت  الأوىل  التغيري  ومناق�شة خمرجات خلوة 

اخللوة  هدفت  كما   .2017 ع��ام  من  الأول  الربع  يف 
املوؤ�ش�شية  الثقافة  تغيري  دع��م  اأول���وي���ات  حت��دي��د  اىل 
تدعم  التي  التنظيمية  املحاور  اأه��م  درا�شة  خالل  من 
اأهداف  بو�شع  والإنتاجية  ب���الأداء  والرت��ق��اء  التحول 

وموؤ�شرات لقيا�س التغيري املطلوب.                

••عجمان-وام:

را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قرينة  �شهدت 
ال�شيخة  الأعلى حاكم عجمان  املجل�س  النعيمي ع�شو 
اأم  اآل نهيان رئي�شة جمعية  فاطمة بنت زايد بن �شقر 
املوؤمنني ام�س احتفال جامعة عجمان بتخريج 584 
ع��ام اخلري” من  “دفعة  ل�  الثاين  الفوج  خريجة من 

حملة املاج�شتري والبكالوريو�س .
ح�شرت احتفالية التخريج .. حرم �شمو ال�شيخ عمار 
اأ�شماء  ال�شيخة  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن 
بنت �شقر القا�شمي وال�شيخة عزة بنت را�شد بن حميد 
“حماية”  موؤ�ش�شة  رئي�شة  موؤ�ش�شة  رئي�شة  النعيمي 
الآباء  جمل�س  اإدارة  جمل�س  رئي�شة  والطفل  ل��ل��م��راأة 
ومديرات  ال�شيخات  م��ن  وع��دد  عجمان  يف  واملعلمني 
املدار�س واملوؤ�ش�شات التعليمية والجتماعية وع�شوات 
ال��ت��دري�����ش��ي��ة والإداري������ة يف اجل��ام��ع��ة واأمهات  ال��ه��ي��ئ��ة 

اخلريجات و�شيفات احلفل .
واأعربت ال�شيخة فاطمة بنت زايد بن �شقر اآل نهيان - 
يف كلمة بهذه املنا�شبة - عن �شعادتها بالحتفال بنجاح 
لهن متيزهن  عام اخلري” وباركت  “ دفعة  خريجات 
وت��ف��وق��ه��ن ون��ي��ل��ه��ن درج����ة ال��ت��خ��رج وه���ن���اأت الأمهات 

كل  تي�شري  يف  املبذولة  وجهودهن  الطيبة  م�شاعيهن 
والجتهاد  للدرا�شة  لبناتهن  الظروف  وتهيئة  ال�شبل 

والتفوق .
و قالت “ اإن قيادة دولة الإمارات وعلى راأ�شها �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب القائد  اآل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  ب��ن زاي���د 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
اأع�����ش��اء املجل�س الأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم�����ارات .. 
الرقي باملجتمع  ي�شعون بكل جهد و�شرب وثبات نحو 
اأق�����ش��ى جهودهم  ب���اذل���ني  وب�����ش��ع��ب دول�����ة الإم��������ارات 
للو�شول اإىل م�شاف الدول املتقدمة فقد اتخذت دولة 
والتعليم طريقا  العلم  املتحدة من  العربية  الإم��ارات 

ملناف�شة ارقى امل�شتويات العاملية ».
ويثابرن  يوا�شلن  لأن  اخل��ري��ج��ات  كلمتها  يف  ودع���ت 
العلم نربا�شا م�شيئا يف  العلم حتى يظل  على طريق 

حياتهن ويف دولة الإمارات .
وتقدمت ال�شيخة فاطمة بنت زايد بن �شقر اآل نهيان 
اأمناء  جمل�س  اإىل  وال�شكر  بالتقدير  كلمتها  ختام  يف 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ�شهم  وعلى  عجمان  جامعة 
حميد بن را�شد النعيمي واىل اإدارة اجلامعة وطاقمها 
خمل�شة  جهود  من  يبذلونه  ملا  والطالبي  الأكادميي 

لرفعة وتطور �شاأن العلم والتعليم يف الدولة .
من جهتها قالت الدكتورة نهلة القا�شمي عميدة �شوؤون 
حتتفل  عجمان  جامعة  اإن  عجمان  جامعة  يف  الطلبة 
الفوج  بتخريج  الثالث  عقدها  ت���ودع  اأن  وق��ب��ل  ال��ي��وم 
“عام اخلري” 29 عاما م��رت على  ال��ث��اين م��ن دفعة 
�شبكة  املنطقة وها هي  اأول جامعة خا�شة يف  تاأ�شي�س 
األ��ف خريج وخريجة   34 باأكرث من  تزهو  خريجيها 
ينتمون اإىل اأكرث من 75 جن�شية وميثلون جامعتهم 

الأم يف �شتى املحافل واملواقع.
العلم  لرعاة  العرفان  وخال�س  ال�شكر  جزيل  ووجهت 
را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بهذا  وخ�شت 
رئي�س  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  النعيمي 
اأمناء جامعة عجمان لرعايته الدائمة للعلم واملعرفة 
ال��ع��رف��ان والتقدير  ب��خ��ال�����س  ت��ت��ق��دم  ك��م��ا  وال�����ش��ب��اب 
لراعية احلفل ال�شيخة فاطمة بنت زايد بن �شقر اآل 
وطلبته  بالعلم  الكبري  ولهتمامها  لرعايتها  نهيان 
يف دولة الإمارات واإىل ال�شاتذة والإداري��ني والأمهات 
وت�شجعيهم  م��ن علمهم  ق��دم��وه  م��ا  ك��ل  على  والآب����اء 

وحتفيزهم لبناتنا اخلريجيات. وبينت اأن تخرج الفوج 
الثاين من دفعة “عام اخلري” - وهي املبادرة الكرمية 
التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”- ياأتي ليحثنا على 
اأعلن عنها موؤخرا  التي  امل��ب��ادرات اخل��رية  بع�س  ذك��ر 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
الذي  امل�شتدام  العطاء  جم��ال  يف  ت�شب  وال��ت��ي  اهلل” 
خم�شة  ترجمة  واأول��ه��ا  الإن�شانية  ال��رثوة  يف  ي�شتثمر 
حمتوى  لو�شع  كلمة  مليون   11 بواقع  فيديو  اآلف 
املواطن العربي وثانيهما  متناول  اأكادميي” يف  “خان 
العربي  العمل  املليون مربمج لرفد �شوق  هو م�شروع 

مبهارة يحتاجها ال�شوق ب�شدة.
جامعة  اأن  اإىل  ال��ق��ا���ش��م��ي  ن��ه��ل��ة  ال��دك��ت��ورة  واأ����ش���ارت 
عجمان �شتبقى يف وجدان اخلريجات وهن �شيبقني يف 
�شتقدمه  ما  �شيجمعهن هو  ما  تاريخها لأن  �شفحات 
لهن اأو ما �شيقدمنه من علم جديد اأو مهارات جديدة 
واإن ما �شيبقي هو النتماء اإىل جمتمع تعلم م�شتمر اأو 
جمتمع تعلم مدى احلياة حيث اأن طريق النجاح لي�س 
�شتبحثن  جن��اح��ا  حققنت  فكلما  و���ش��ول.  نقطة  فيه 
ال��ذي يليه ويف عامل مليء بالتغريات وما ي�شمى  عن 

ثابتة  مبعادلة  التنبوؤ  ي�شعب  التكنولوجي  ب��الإرب��اك 
للنجاح .

واأو�شحت لهن اأن اجلامعة غر�شت فيهن قيم امل�شوؤولية 
واحل�������س ال���ع���ايل ب���الآخ���ري���ن وب��امل��ج��ت��م��ع م���ن حولنا 
وبالعامل باأ�شره.. وحثتهن على اأن ي�شعن هذا احل�س 
تتخذن  اأن  قبل  اأعينهن  ن�شب  بامل�شوؤولية  وال�شعور 
اأ�شرهن واأوطانهن  اأي قرار فهن ل ينتمني فقط اإىل 
من  العديد  عليهن  وترتتب  العامل  مواطنات  بل هن 
اأن  اإىل  القا�شمي  نهلة  الدكتورة  ولفتت   . اللتزامات 
قادة  اإىل  بحاجة  ال��ع��امل  اأن  علمتهن  عجمان  جامعة 
فكر وابتكار واإبداع وتاأثري والقيادة حتتم البحث عن 

الأف�شل.
ب��ن ط��وق - يف  م��ن ناحيتها رف��ع��ت اخل��ري��ج��ة فاطمة 
كلمة خريجات اجلامعة - اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير 
اإىل قيادة الدولة على ما يبذلونه من خري وعطاء من 
اأجل الرقي بهذا الوطن العزيز واأبنائه واملقيمني على 
للوطن  اأن يبقني حماة  العهد على  اأر�شه.. جم��ددات 
العزة  م��ي��ادي��ن  �شتى  يف  خفاقة  عالية  راي��ت��ه  راف��ع��ات 

والفخر واحلق والكرامة.
فاطمة  ال�شيخة  بلقاء  اخلريجات  �شعادة  واأعربت عن 
البهيج  احلفل  ه��ذا  يف  نهيان  اآل  �شقر  ب��ن  زاي��د  بنت 

الذي يكت�شي حلل ال�شعادة والفرحة والنقاء.
جامعة  علوم  بحر  من  تن�شاب  جديدة  دفعة  واأ�شافت 
البتكار  وم�شنع  التميز  ومنارة  العلم  �شرح  عجمان 
دف���ع���ة ع�����ام اخل�����ري يف اإم���������ارات اخل�����ري وال���ع���ط���اء .. 
وبذل  والعطاء  اخل��ري  م�شرية  اإكمال  على  متعاهدات 
احلبيبة  اإماراتنا  �شائر  اخلري  ليعم  والنفي�س  الغايل 
عمال واجتهادا وتطوعا وم�شوؤولية اجتماعية وخدمة 

لوطن معطاء.
واأ�شادت بجهود الأ�شاتذة وعملهم وتفانيهم يف خدمة 
العلم وطلبته والأمهات اللواتي كانت اأياديهن احلانية 

ت�شاركهن اليوم الفرحة والأمل.
بتكرمي  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  وقامت 
 584 ل�  وتقدمي �شهادات التخرج وال��دروع التذكارية 
البكالوريو�س  درج���ة  ع��ل��ى  احل��ا���ش��الت  م��ن  خ��ري��ج��ة 
ب���درج���ة الم��ت��ي��از ومرتبة  وامل��اج�����ش��ت��ري وامل��ت��ف��وق��ات 
لدفعة  ال��ث��اين  ال��ف��وج  م��ن  ال�شرف يف جامعة عجمان 

“عام اخلري”2017.
وت�شلمت ال�شيخة فاطمة بنت زايد بن �شقر اآل نهيان 
من الدكتورة نهلة القا�شمي الدرع التذكاري للجامعة 
العلم  خدمة  يف  املبذولة  وجهودها  لرعايتها  تقديرا 

والتعليم .

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

�شمن فعاليات وزارة الثقافة وتنمية املعرفة لالحتفاء ب� يوم العلم 
الثقايف  املركز  �شاخماً” اأطلق  ليبقى  عالياً...  “ارفعه  �شعار  حتت 
واملعريف براأ�س اخليمة �شباح يوم الثنني مبادرة وطنية حتت �شعار 
م�شرية “قافلة العلم” وذلك بالتعاون مع العديد من املوؤ�ش�شات 
والهيئات احلكومية بالإمارة وتهدف املبادرة اإىل تعزيز قيم الهوية 
الوطنية حيث جابت  القافلة اأنحاء الإمارة وحطت رحالها لدى 
عدد من اجلهات والدوائر احلكومية  والنوادي الريا�شية يف رحلة 
زمنية ا�شتغرقت 30 دقيقة  لدى كل جهة على حدى  قام خاللها 
وفد الوزارة  بت�شليم علم  الدولة  والهدايا التذكارية  ليوم العلم 
واليوم الوطني اإىل مدير الدائرة احلكومية لريفعه على ال�شارية 

يوم الثالث من نوفمرب.
اأمام مبنى  التا�شعة �شباحا من  ال�شاعة  القافلة يف متام  انطلقت 
املركز الثقايف براأ�س اخليمة وت�شمنت عدد من البا�شات ال�شياحية 
والتي ا�شتملت احداهم على الفرقة املو�شيقية الع�شكرية ل�شرطة 
راأ�س اخليمة فيما �شم البا�س الخر طالب مدر�شة الروابي وراأ�س 

املو�شيقى  ال�شا�شي حيث قدمت فرقة   للتعليم  اخليمة احلديثة 
الوطنية  املعزوفات  من  جمموعة  البا�س  �شري  اثناء  الع�شكرية 
وال�����ش��الم ال��وط��ن��ي والغ����اين ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��رب ح��ب الوطن 

والقيادة كما قدم طالب وطالبات املدار�س اأوبريت يف حب العلم.
دائرة  لدى  رحالها  حطت  التي  العلم”  “قافلة  م�شرية  و�شهدت 
التعليمية  اخليمة  راأ���س  ومنطقة  العامة  النيابة  ودائ��رة  املحاكم 
و�شرطة راأ�س اخليمة وموؤ�ش�شة راأ�س اخليمة العقارية وم�شت�شفى 
ونادي  الثقايف  الريا�شي  الرم�س  ون��ادي  براأ�س اخليمة  اهلل  عبيد 
م��ن قبل اجلمهور  ت��ف��اع��اًل ملمو�شا  ال��ث��ق��ايف  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ت��ع��اون 
ب���ال�������ش���وارع  ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ج��اب��ت��ه��ا ال��ق��اف��ل��ة وم��وظ��ف��ي اجلهات 
كما  لديهم  رحالها  القافلة  حطت  التي  والريا�شيني  احلكومية 
�شهدت القافلة ا�شتقبال وح�شور مميز لدى كل من نادي الرم�س 

ونادي التعاون. 
�لقافلة حتمل ر�سالة وطنية �سامية تعزز حبنا لهذ� �لعلم

القا�شمي رئي�س جمل�س  اأحمد بن �شفر  ال�شيخ   ومن جانبه قال 
اإدارة هيئة مناطق راأ�س اخليمة القت�شادية “ركيز” ان منذ  اأعلن 
رئي�س  نائب   ، مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

اإطالق  ال��وزراء، حاكم دبي رع��اه اهلل، عن  الدولة، رئي�س جمل�س 
وطنيًة  منا�شبًة  واأ���ش��ح��ب��ت   2013 منذ  العلم”  “يوم  م��ب��ادرة 
حتتفل بها دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف الثالث من نوفمرب 
من كل �شنة موؤكداً ان يوم العلم هو يوم فخر واعتزاز ل�شعب دولة 
يوم  وي��رتج��م  اأر���ش��ه��ا  على  واملقيمني  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
العلم معاين الوحدة والتالحم والرتابط يف ظل القيادة الر�شيدة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 

رعاه اهلل.
براأ�س  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز  اأحمد  ال�شيخ  و�شكر 
ر�شالة  حتمل  وال��ت��ي  الطّيبة  ال��ب��ادرة  ه��ذه  اإط���الق  على  اخليمة 
النفو�س  يف  يعي�س  ال��ذي  العلم،  لهذا  حبنا  ت��ع��ّزز  �شامية  وطنّية 
والوجدان، والذي من اأجله نبذل الغايل والنفي�س، ليبقى مرفوعاً 
خفاقاً، لأن �شموخ العلم من �شموخ الدولة التي يلتف اأبناوؤها حول 

قيادتها وعلمها.
نعتز مبثل هذه املنا�شبات التي تر�شخ تاريخ بالدنا

�شعادة  ال��ث��ق��ايف  ال��ري��ا���ش��ي  ال��رم�����س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ووا���ش��ح 
املنا�شبات  نعتز مبثل هذه  “ نحن  قائاًل  احمد حممد بن جمعة 

والولء  اأبنائنا  نفو�س  يف  بالدنا  تاريخ  تر�شخ  التي  والحتفالت 
النقاط  اأه��م  تعزيز  �شاأنها  من  العلم  ي��وم  احتفالية  واأن  للوطن، 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��ق��ي��م ال��وط��ن��ي��ة ك���ال���ولء والن���ت���م���اء وت��ق��دي��ر دور 

املوؤ�ش�شني.
فيما ذكر رئي�س جمل�س الإدارة اأن الحتفال بيوم العلم لها مكانة 
خا�شة يف قلوبنا وما ميثله العلم من وحدة وقوة، حيث ل نن�شى 
موؤ�ش�شي الدولة الذين رفعوا العلم عالياً خفاقاً، فهذه املنا�شبات 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ه��ا دور ك��ب��ري يف ت��ع��زي��ز ح��ب ال��وط��ن وت��ع��زي��ز الهوية 

الوطنية والولء.
واأخ��ريا �شكرا �شعادة رئي�س جمل�س الإدارة ممثلي  وزارة الثقافة 
وتنمية املعرفة  لتكلفهم قافلة العلم واختيارهم نادي الرم�س، كما 

�شكر احل�شور والقائمني هل هذه الفعالية.
اخليمة  راأ���س  منطقة  مديرة  ح��ارب  عبداهلل  �شميه  تقدمت  فيما 
التعلمية مببادرة وزارة الثقافة، موؤكده اأن يوم الَعلَم مبادرة تعّزز 
وجميعا  وال�شموخ  والكرامة  للعزة  ورم��ز  الإم��ارات��ي��ة  هويتنا  من 
ن�شعر بالفخر يف هذه الأيام ملا و�شل وطنا الغايل اإليه ، والإ�شرار 
الَعلم عالياً خفاقاً، يذكر اجلميع  باجلهود التي بذلها  على رفع 

الآباء املوؤ�ش�شون للو�شول للنه�شة التي يعي�شه اجلميع اليوم.
�لقافلة  هدفت مل�ساركة كافة �سر�ئح �ملجتمع يف �حلملة  
الثقايف واملعريف براأ�س  امل�شافري مدير املركز  اأكدت موزة  بدورها 
الحتفاء  على  حر�شت  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اإن  اخليمة 
ب��ي��وم ال��ع��امل م��ن خ���الل و���ش��ع  جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة م��ن املبادرات 
الوطنية ودعم  الروح  التي ت�شاهم يف تعزيز  الوطنية  والفعاليات 
ال���وزارة  روؤي���ة  ي��وؤك��د على  ان جميعها  كما  الن��ت��م��اء،  ال���ولء  قيم 
ور�شالتها لتعزيز الهوية الوطنية ، بجانب الرتكيز على ان ي�شارك 
كافة �شرائح وفئات املجتمع يف احلملة وتنظيم الفعاليات املنا�شبة 
خ���الل جميع مراكزها  م��ن  وذل���ك  املجتمع  ف��ئ��ات  م��ن  ف��ئ��ة  ل��ك��ل 

الثقافية واملعرفية.
اأيام �شوف يحتفل وطننا العزيز بيوم  اإنه بعد  واأ�شافت امل�شافري 
العلم ونحتفل جميعا اأفرادا وموؤ�ش�شات برفع علمنا خفاقا عالياً يف 
�شماء الوطن وبهذه املبادرة “قافلة العلم “ ن�شتذكر تلك الرحلة 
احلبيبة  اإم��ارات��ن��ا  وع��ز  بفخر  �شم  ال���ذي  العلم  ل��ه��ذا  التاريخية 
حتت راية واحدة عربت عن خ�شو�شية هويتنا وثقافتنا الوطنية 

وا�شتذكرت منجزات وطن معطاء بال حدود.

•• الفجرية -وام:

اليمنية  �شفري اجلمهورية  املنهايل  �شعيد  فهد  �شعادة  قدم 
لدى الدولة يرافقه نائبه الوزير مفو�س �شلطان الباكري 
وامللحق الع�شكري اللواء علي النقيب وامل�شت�شار الإعالمي 
بال�شفارة بدر بن عقيل واجب العزاء لأ�شرة �شهيد الوطن 
واجبه  ادائ����ه  خ���الل  ا�شت�شهد  ال���ذي  الكعبي  م��ط��ر  �شعيد 
التحالف  ق����وات  ���ش��م��ن  الأم����ل  اإع�����ادة  عملية  يف  ال��وط��ن��ي 
العربي الذي تقوده اململكة العربية ال�شعودية للوقوف مع 
اليمني تعازي وموا�شاة  ال�شفري  اليمن. ونقل  ال�شرعية يف 
اليمنية  الرئي�س عبدربه من�شور هادي رئي�س اجلمهورية 
وتقديره لت�شحيات وبطولت ال�شهيد التي نال بها �شرف 

الفردو�س  ي�شكنه  اأن  القدير  العلي  امل��وىل  �شائال  ال�شهادة 
الأعلى من اجلنة.

وعرب ال�شفري اليمني ونائبه والوفد املرافق خالل زيارتهم 
�شادق  ع��ن  الفجرية  يف  القرية  منطقة  يف  ال��ع��زاء  جمل�س 
ع��زائ��ه��م وم��وا���ش��ات��ه��م ل���ذوي ال�����ش��ه��ي��د.. داع���ني اهلل العلي 
جناته  ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  بوا�شع  ا  يتغمده  اأن  القدير 

ويلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.
الإم���ارات وم��ا قدمته  الكبري لدولة  ب��ال��دور  املنهايل  ون��وه 
من دعم وموؤازرة لليمن يف خمتلف املجالت واإعادة الأمن 
وال���ش��ت��ق��رار ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات امل���ح���ررة وت���ق���دمي ك��وك��ب��ة من 
بالوفاء  مقرونة  خالدة  اأ�شماوؤهم  �شتظل  الأب��رار  ال�شهداء 

والعرفان.

ال�سفري اليمني يقدم واجب العزاء لأ�سرة ال�سهيد �سعيد الكعبي
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عربي ودويل

يقبل  اإنه  ام�س  بودجمون  كارل�س  املقال  قطالونيا  اإقليم  زعيم  قال 
اإجراء انتخابات مبكرة دعت لها احلكومة املركزية الإ�شبانية بعدما 

فر�شت احلكم املبا�شر على الإقليم للت�شدي ملحاولة ال�شتقالل.
ي�شعى  اإن��ه ل  بروك�شل  اأي�شا يف موؤمتر �شحفي يف  بودجمون  وق��ال 
اإ�شبانيا  يف  العام  املدعي  اأو�شى  بعدما  بلجيكا  يف  ال�شيا�شي  للجوء 
اإىل  �شيعود  اأن��ه  واأ���ش��اف  ل��ه.  والع�شيان  بالتمرد  اتهامات  بتوجيه 

قطالونيا بعدما يح�شل على “�شمانات” من احلكومة الإ�شبانية.
ويوؤكد اإعالن بودجمون قبوله اإجراء انتخابات يف الإقليم يوم 21 
العليا  اليد  لها  اأ�شبح  الإ�شبانية  اأن احلكومة  الأول  دي�شمرب كانون 
ال��راه��ن. ومل  ال��وق��ت  ال�����ش��راع الطويل ح��ول قطالونيا، ول��و يف  يف 
تتج�شد فعليا مقاومة لفر�س اإ�شبانيا احلكم املبا�شر على قطالونيا 
يف بداية الأ�شبوع و�شادت حالة من الرتباك بني القيادة النف�شالية. 
واألغت املحكمة الد�شتورية الإ�شبانية اإعالن ال�شتقالل الذي اأ�شدره 
واأدت  ب��اأي دعم  يوم اجلمعة متخذا خطوة مل حتظ  الإقليم  برملان 
حلل الربملان نف�شه خالل اأقل من �شاعة من �شدور الإعالن. وقال 
طويل.  لطريق  ال�شتعداد  قطالونيا  �شكان  م��ن  اأط��ل��ب  ب��ودج��م��ون 
الإ�شبانية  احلكومة  وقالت  انت�شارنا.  اأ�شا�س  �شتكون  الدميقراطية 
لها  دعا  التي  الإقليم  انتخابات  يف  بودجمون  مب�شاركة  ترحب  اإنها 

رئي�س الوزراء ماريانو راخوي ك�شبيل حلل الأزمة.

با�شم  املتحدث  بحق  الثالثاء حتقيقا  الرتكية  العامة  النيابة  فتحت 
الرتكي  الرئي�س  لو�شفه  ت��زك��ان،  بولنت  الرئي�شي  املعار�س  احل��زب 
و�شائل  اأف���ادت  ما  ح�شب  الفا�شي،  بالديكتاتور  اردوغ���ان  طيب  رج��ب 
اأن اأعلن حمامي  اعالم حملية. وياأتي هذا الج��راء بحق تزكان بعد 

اردوغان ح�شني اأيدين يف وقت مبكر الثالثاء اأنه قدم �شكوى بحقه.
وكتب اأيدين على “تويرت” “قدمنا �شكوى بحق بولنت تزكان ملدعي 
عام اأنقرة بتهمة اإهانة الرئي�س«. وتزكان، النائب واملتحدث با�شم حزب 
ال�شعب اجلمهوري، متهم بو�شف الرئي�س ب�”الديكتاتور الفا�شي” يف 
خطاب األقاه الإثنني يف مدينة تيكريداغ يف �شمال غرب البالد، دعما 
مل�شوؤول حملي يالحقه الق�شاء هو اأي�شا بتهمة اهانة الرئي�س، التي 
�شنوات.  واأرب��ع  �شنة  بني  ما  بال�شجن  تعاقب  تركيا  تعترب جرمية يف 
وكتب  ال��رتك��ي  الرئي�س  اأو���ش��اط  غ�شب  الت�شريحات  ه��ذه  واأث����ارت 
املتحدث با�شمه ابراهيم كالني م�شاء الإثنني على تويرت اأن “خطاب 
الكراهية الذي األقاه بولنت تزكان معيب للمعار�شة«. من جهته، قال 
رئي�س الوزراء الرتكي بن علي يلديرمي الثالثاء اإن “املتحدث با�شم 
تناولت  وقحة  بت�شريحات  اأم�س  يوم  اأدىل  اجلمهوري  ال�شعب  حزب 
كان متحدث  اذا  ما  اأفهم  ذل��ك، مل  �شمعت  واأ�شاف عندما  رئي�شنا«.  

با�شم احلزب اأو ناطق بالهانات با�شم احلزب.

 
اإنهاء خالف م�شتمر منذ عام ب�شبب  اتفقت �شول وبكني ام�س على 
ن�شر ن��ظ��ام ال��دف��اع ال�����ش��اروخ��ي الأم��ري��ك��ي ث��اد يف ك��وري��ا اجلنوبية 
على  تعتمد  التي  اجلنوبية  الكورية  بال�شركات  ب�شدة  اأ�شر  ن��زاع  يف 
امل�شتهلك ال�شيني. وتاأتي الإنفراجة غري املتوقعة قبل اأيام من بدء 
�شتهيمن  حيث  اآ�شيا،  اإىل  رحلة  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
الأزمة النووية الكورية ال�شمالية على جدول الأعمال، كما �شاعدت 
م�شتوى  اإىل  اجلنوبية  الكورية  لالأ�شهم  الرئي�شي  املوؤ�شر  ارتفاع  يف 
قيا�شي. كان ن�شر نظام ثاد يف كوريا اجلنوبية قد اأثار غ�شب ال�شني 
يف  التجميل  اأدوات  و�شناعة  والرتفيه  ال�شياحة  قطاعات  وت�شررت 
كوريا اجلنوبية ب�شدة من اإجراءات انتقامية �شينية، واإن كانت بكني 

مل تربط الإجراءات قط بن�شر املنظومة.
ال��ذي ميكنه  ال��رادار القوي مبنظومة ثاد  وت�شعر بكني بالقلق من 

اخرتاق الأرا�شي ال�شينية.
اجلانبان  “اتفق  بيان  اجلنوبية يف  الكورية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
يف ال����راأي ب���اأن تعزيز احل���وار وال��ت��ع��اون ب��ني ك��وري��ا وال�����ش��ني يخدم 
والتعاون يف جميع  التبادل  عودة  على  واتفقا  امل�شرتكة  م�شاحلهما 

املجالت اإىل م�شار التنمية العادي مرة اأخرى«.

عوا�صم

بروك�سل

�سول

انقرة

املعار�سة الكينية تنتظر توجيهات زعيمها 
 •• نريوبي-اأ ف ب:

يف�شل  ان  يفرت�س  التي  اودينغا  راي��ال  املعار�س  ت�شريحات  كينيا  تنتظر 
فيها ا�شرتاتيجيته لالحتجاج على الفوز الكا�شح للرئي�س املنتهية وليته 
اوهورو كينياتا يف اقرتاع 26 ت�شرين الأول اكتوبر 2017 الذي قاطعته 

املعار�شة.
ويامل العديد من الكينيني ان ينهي اعالن اللجنة النتخابية الثنني فوز 
98،26 باملئة من ال�شوات، ازمة م�شتمرة منذ  56 عاما بن�شبة  كينياتا 

نحو ثالثة ا�شهر وق�شمت ب�شكل عميق البلد.
املعار�شة يف مقاطعة  ان ذلك لي�س مرجحا كثريا. فقد تعزز موقف  غري 
الناخبني  م��ن  ب��امل��ئ��ة   38،8 بلغت  �شعيفة  م�����ش��ارك��ة  بن�شبة  الن��ت��خ��اب��ات 
امل�شجلني يف تراجع حاد جدا عن ن�شبة امل�شاركة يف اقرتاع 8 اآب اغ�شط�س 
ب�شبب  العليا  املحكمة  نتائجه  وال��غ��ت  كينياتا  ب��ه  ف��از  ال��ذي  باملئة(   79(

يف �شابقة من نوعها يف افريقيا. “خمالفات”، 
عن  ت�����ش��اوؤلت  لكينياتا  بالن�شبة  ل��الآم��ال  املخيبة  امل�شاركة  ن�شبة  وت��ط��رح 
ت�شلم  ان  للمعار�شة  بالن�شبة  ال���وارد  م��ن  ان��ه  يبدو  ول  الرئي�س  �شرعية 
بالهزمية. واقر كينياتا نف�شه الثنني ان فوزه �شيخ�شع على الرجح اىل 

اختبار د�شتور عرب املحاكم.
اعلن  فقد  جبهات.  ع��دة  يفتح  قد  عاما   72 اودينغا  املعار�شة  زعيم  لكن 
انتخابات  املا�شي �شن حملة ع�شيان مدين للدفع باجتاه تنظيم  ال�شبوع 

جديدة يف غ�شون 90 يوما، وهو المر الذي ترف�شه ال�شلطة.
ان�شاره  خماطبته  ل��دى  احلملة  ه��ذه  مالمح  اودينغا  يو�شح  ان  ويتوقع 
اعالن  “لدينا  الثنني  الأول  ام�س  الثالثاء. وقال ع�شو يف فريق حملته 
لأن�شارنا وللبالد«. واوهورو كينياتا هو جنل موؤ�ش�س كينيا جومو كينياتا 
�شخم  حتد  وامامه  البالد.  يف  الغلبية  ت�شكل  التي  كيكويو  اتنية  وزعيم 

يتمثل يف اعادة ر�س �شفوف �شعب منق�شم على ا�ش�س دينية واتنية.

�لإحتالل يعلن ��ستخد�م تكنولوجيا متطورة يف �لعملية

توتر بعد ا�ست�سهاد 7 مقاومني فل�سطينيني بنفق يف غزة

خبري: نوعان من �لع�سيان �سي�ستمر ل�سنو�ت عدة 

دم�سق معزولة دوليًا رغم مكا�سبها امليدانية

مو�سكو: ل دليل على تدخلنا يف النتخابات الأمريكية 

الكويت تدعو ملعاجلة دولية الأمني العام ملجل�ش التعاون ي�ستنكر الهجمة الإعالمية القطرية
لنتهاكات حقوق الروهينغيا

•• نيويورك-وام:

املتحدة  المم  تو�شيات  الكويت �شرورة تطبيق  دولة  اأك��دت 
ب�����ش��اأن اخل���ط���وات ال���الزم���ة مل��ع��اجل��ة الن��ت��ه��اك��ات اجل�شيمة 
�شمول  اأك��رث  نهج  اىل  والتو�شل  الروهينغيا  اأقلية  حلقوق 
لبناء ال�شالم والتنمية وامل�شاعدة الإن�شانية مع و�شع مبادئ 

حقوق الإن�شان يف �شميم هذه اجلهود.
جاء ذلك يف كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم املتحدة امام 
�شمن  والثقافية-  والإن�شانية  -الجتماعية  الثالثة  اللجنة 

اأعمال الدورة ال� 72 للجمعية العامة لالأمم املتحدة.

 •• مو�صكو-اأ ف ب:

الرو�شي  اخل���ارج���ي���ة  وزي������ر  اأك������د 
�شريغي لفروف ام�س عدم وجود 
“اأي دليل” على تدخل مو�شكو يف 
المريكية،  الرئا�شية  النتخابات 
بينما يت�شارع التحقيق يف الق�شية 
اتهامات  يف وا�شنطن حيث وجهت 
اىل ثالثة من اأع�شاء فريق حملة 

الرئي�س دونالد ترامب.
وق��ال لف���روف يف م��وؤمت��ر �شحايف 
بالتدخل  دليل  اي  بال  “يتهموننا 
الوليات  يف  لي�س  النتخابات،  يف 
دول  ويف  ب�����ل  وح�����ده�����ا  امل����ت����ح����دة 

اخرى«.

التهامات منذ البداية ونكرر ذلك 
اتهامات  “اأي  اأن  واأ���ش��اف  الآن«. 
الوليات  يف  حتقيقات  ع��ن  ناجتة 
مواطنني  ب��خ�����ش��و���س  امل���ت���ح���دة 
�شاأن  ه���ذا  ت��ع��ن��ي��ن��ا:  اأم��ريك��ي��ني ل 
داخلي اأمريكي ونحن بكل ب�شاطة 
بي�شكوف  واأع��رب  باهتمام«.  نتابع 
عن اأمله يف اأن ل ي�شاهم التحقيق 
اله�شتريي  ال����ع����داء  “زيادة  يف 

لرو�شيا املبالغ به اأ�شال«.
اإىل  اتهامات  توجيه  الث��ن��ني  ومت 
ث��الث��ة اأع�����ش��اء م���ن ف��ري��ق حملة 
مدير  بينهم  النتخابية،  ت��رام��ب 

احلملة ال�شابق بول مانافورت.
و�شريكه  م�����ان�����اف�����ورت  ورف�����������س 

اأي حماولة  رو���ش��ي��ا  ن��ف��ت  ول��ط��امل��ا 
للتاأثري على النتخابات الرئا�شية 
لف����روف  و���ش��خ��ر   .2016 ع����ام 
قائال  ل����ب����الده  الت����ه����ام����ات  م����ن 
ل  “اأننا  ت��ف��ي��د  ت��ق��اري��ر  ه��ن��اك  اإن 
ن��ت��دخ��ل يف الن��ت��خ��اب��ات ف��ق��ط، بل 
كذلك نتالعب بالطق�س ونت�شبب 
بفي�شانات اجلميع يحب التحدث 
ولكن ل اأحد قادر على تقدمي اأي 
املتحدث  قال  حقائق«. من جهته، 
فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  با�شم 
اتهامات  لأي  اأ���ش��ا���س  ل  اإن  بوتني 

بحق مو�شكو.
وق��������������ال دمي��������������رتي ب����ي���������ش����ك����وف 
ه���ذه  “دح�شنا  ل���ل�������ش���ح���اف���ي���ني 

ريت�شارد غيت�س التهامات املوجهة 
توجيه  كذلك  ر�شميا  ومت  اإليهما. 
يف  ال�شابق  الع�شو  اإىل  التهامات 
فريق احلملة جورج بابادوبولو�س 
ال������ذي اع������رتف ب���ان���ه ك�����ذب على 
التحقيقات  م���ك���ت���ب  حم���ق���ق���ي 

الفدرايل )اف بي اآي(.
الكونغر�س  يف  جل��ان  ع��دة  وتنظم 
اعتبارا من ام�س الثالثاء جل�شات 
ا�شتماع اإىل م�شوؤولني يف في�شبوك 
وغوغل وتويرت ب�شاأن عمليات �شراء 
التوا�شل  ���ش��ب��ك��ات  ع��ل��ى  اإع���الن���ات 
الجتماعي من قبل كيانات رو�شية 
خالل حملة النتخابات الرئا�شية 
الأم�����ريك�����ي�����ة ب����ه����دف ال���ت���الع���ب 

جرح قائد �سي�ساين متهم 
بالتخطيط لغتيال بوتني 

 •• كييف-اأ ف ب:

ا�شيب ع�شكري �شي�شاين متطوع متهم 
بالتخطيط لغتيال الرئي�س الرو�شي 
زوجته  وق���ت���ل���ت  ب����وت����ني،  ف����الدمي����ري 
لإطالق  �شيارتهما  تعر�شت  ع��ن��دم��ا 
نار بالقرب من كييف. وقال امل�شت�شار 
يف وزارة الداخلية الوكرانية انطوان 
قتلت  اوكوييفا  امينة  ان  جريا�شنكو 
بجروح  عثماييف  اآدم  زوجها  وا�شيب 
عندما اطلق الر�شا�س على �شيارتهما 
���ش��ك��ة حديد.  ي���ع���ربان  ك���ان���ا  ع��ن��دم��ا 
وا�شاف جريا�شنكو على �شفحته على 
لكنه  جرح  عثماييف  اآدم  ان  في�شبوك 
اإليه  حت���دث  ان���ه  م��و���ش��ح��ا  �شيعي�س، 

هاتفيا.

امل�شوؤولني يف  اأن  رغم  الأزم��ة اخلليجية  العام م�شوؤولية حل 
احلكومة القطرية والعالم القطري يدركون متاما اأن حل 
قادة  وال�شمو  اأ�شحاب اجلاللة  بيد  وانهاء تداعياتها  الزمة 
وهو  اآخ��ر  اأح��دا  ولي�س  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء  املجل�س  دول 
يتلقى  ال���ذي  ال��ع��ام  الأم���ني  وواج��ب��ات  م�شوؤوليات  م��ن  لي�س 
واملجل�س  الأعلى  املجل�س  واأوام���ر  وتوجيهات  ق��رارات  وينفذ 
الوزاري فقط ملتزما مبا ين�س عليه النظام الأ�شا�شي ملجل�س 
التعاون. واأعرب الدكتور عبداللطيف الزياين عن ا�شتهجانه 
ملا ي�شعى اليه بع�س العالميني يف و�شائل العالم القطرية 
البحرينية  بجن�شيته  الأزم���ة  من  موقفه  رب��ط  حماولة  من 
امل��ع��ل��ن وامل���ع���روف م��ن��ه��ا.. موؤكدا  ال��ب��ح��ري��ن  وم��وق��ف مملكة 

•• الريا�س-وام:

ا�شتنكر الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين الأمني العام 
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية الهجمة العالمية غري 
امل�شوؤولة التي تقوم بها و�شائل العالم القطرية جتاه جمل�س 
اأمينها  يف  ممثلة  التعاون  ملجل�س  العامة  والأم��ان��ة  التعاون 
العام.. وو�شفها باأنها حملة ظاملة جتاوزت كل الأعراف والقيم 
معهود  غري  اإعالميا  خطابا  م�شتخدمة  العالمية  واملهنية 
والتطاول.  وال���ش��اءات  بالتجاوزات  ومليء  اخلليج  اأبناء  من 
ال�شديد  ا�شتغرابه  عن  الزياين  عبداللطيف  الدكتور  وع��رب 
من حماولة بع�س و�شائل الع��الم القطرية حتميل الأمني 

بها  املكلف  والواجبات  واملهام  امل�شوؤوليات  ب��اأداء  التام  التزامه 
جمل�س  منظومة  متا�شك  على  حفاظا  الأع��ل��ى  املجل�س  م��ن 
يف  ولكنه  والدولية  القليمية  ومكانتها  واجنازاتها  التعاون 
اأبناء مملكة البحرين وفيا  ابنا بارا من  نف�س الوقت �شيظل 
و�شائل  الزياين  ودعا  وطنيته.  على  حمافظا  الكرام  لقادتها 
من  النهج  ه��ذا  ممار�شة  عن  التوقف  اىل  القطرية  الع��الم 
الأ�شاليب العالمية التي ت�شر ول تنفع وتفرق ول جتمع بل 
ول ت�شاعد على ا�شالح ذات البني بني الأ�شقاء وتعيق جهود 
الو�شاطة اخلرية التي يقوم بها ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
املعروف  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�شباح  اجلابر  الأح��م��د  �شباح 

بحكمته ووفائه وحمبته لدول و�شعوب جمل�س التعاون.

من  �شيكون  وي�شيف  ال�شتقرار.  يف  الأمني  الو�شع  ا�شتمر 
الالجئني  ع��ودة  يريدون  لأنهم  ذل��ك  ع��دم ح�شول  ال�شعب 
يظهر من  م��ا  وه��و  ال��ت��ج��ارة.  وا�شتعادة حركة  دي��اره��م  اإىل 
عن  م��وؤخ��راً  اعلن  ال��ذي  الأردن  بينها  ع��دة  دول  ت�شريحات 
املا�شي  العام  و�شهد  �شوريا.  مع  العالقة  يف  اإيجابي  منحى 

تقارباً بني تركيا ورو�شيا �شاهم يف اإجناح م�شار اأ�شتانا.
واعتمدت دم�شق طوال �شنوات النزاع على دعم رو�شيا وايران 

اىل حد كبري، اقت�شادياً وع�شكرياً ودبلوما�شياً.
واي����ران، لقد ربحتا  اإ���ش��ارة اىل رو�شيا  وي��ق��ول لن��دي�����س، يف 

احلرب، لكنهما حتتاجان اليوم اىل ربح ال�شالم.
للحليفني  ال�����ش��وري  ال��ن��ظ��ام  تبعية  ع��ن  ب��ي��ط��ار  وي��ت��ح��دث 
دون  م��ن  مهمة  ق���رارات  اأي  باتخاذ  ل��ه  ي�شمحا  ل��ن  اللذين 
العودة اإليهما، وي�شري ذلك ب�شكل اأ�شا�شي على ح�شتهما يف 
والأمنية  القت�شادية  التحديات  جانب  اىل  العمار.  اإع��ادة 

وال�شيا�شية، يواجه النظام مع�شلة احلكم الذاتي الكردي.
وعانى الأك��راد على مدى عقود طويلة من �شيا�شة تهمي�س 
اتبعتها احلكومات املتعاقبة، لكن نفوذهم ت�شاعد تدريجياً 

بينما من املقرر ان تقوم حركة حما�س بت�شليم ال�شلطة 
الفل�شطينية ال�شيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من 
كانون الأول دي�شمرب املقبل، بعد توقيع اتفاق م�شاحلة 

يف القاهرة.
بت�شليم  الربعاء  حما�س  تقوم  ان  اي�شا  املفرت�س  ومن 

ال�شلطة الفل�شطينية املعابر على احلدود يف غزة.
وحتدث كل من هنية ورئي�س الوزراء الفل�شطيني رامي 
الوطنية  بامل�شاحلة  التم�شك  ���ش��رورة  عن  اهلل  احلمد 

الفل�شطينية وامل�شي قدما بها بعد تفجري الم�س.
واكد هنية ان عزميتنا اقوى من املحتل. وان الرد على 
ان  ه��و  املقاومة  ب�شالح  التم�شك  بجانب  امل��ج��زرة  ه��ذه 

من�شي قدما نحو ا�شتعادة الوحدة الوطنية.
الفل�شطينية  الوطنية  للمبادرة  ال��ع��ام  الم���ني  وات��ه��م 

•• بريوت-اأ ف ب:

بعد �شت �شنوات من نزاع مدمر، اأم�شكت احلكومة ال�شورية 
م�شاحة  ن�شف  من  اأك��رث  با�شتعادتها  ميدانياً  امل��ب��ادرة  زم��ام 
البالد، لكنها ل تزال تواجه حتديني رئي�شيني: فك العزلة 
الذاتي  احل��ك��م  بتكري�س  الأك����راد  ومطالبة  عنها  ال��دول��ي��ة 

م�شتقباًل.
ويقول الأ�شتاذ اجلامعي والباحث يف معهد العالقات الدولية 
وال�شرتاتيجية يف باري�س كرمي بيطار لوكالة فران�س بر�س 
وا�شعة  م�شاحات  على  ال�شيطرة  ع�شكرياً  النظام  “ا�شتعاد 
�شيا�شي  انت�شار  عن  احلديث  لكن  ال�شورية،  الأرا���ش��ي  من 

ودبلوما�شي �شيكون مبالغاً فيه و�شابقاً لأوانه«.
وم��ن��ذ ب���دء مو�شكو ق��ب��ل اأك���رث م��ن ع��ام��ني حملة ج��وي��ة يف 
من  تدريجياً  ال�شورية  احلكومية  ال��ق��وات  متكنت  ���ش��وري��ا، 
الف�شائل  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  ل�شاحلها  رئي�شية  ج��ب��ه��ات  ح�����ش��م 

املعار�شة واملتطرفني على حد �شواء.
وباتت ت�شيطر حالياً على 52 يف املئة من اأرا�شي البالد، حيث 
يعي�س اأكرث من ثلثي ال�شكان البالغ عددهم 17 مليوناً، وفق 
اخلبري يف اجلغرافيا ال�شورية فابري�س بالن�س. وتزامن هذا 
التقدم مع تراجع قوة الف�شائل املعار�شة وت�شرذمها يف ظل 
الرئي�س  مكانة  ع��زز  م��ا  امل�شلحة  امل��ج��م��وع��ات  ن��ف��وذ  �شعود 

ال�شوري ب�شار الأ�شد.
ويقول اخلبري يف معهد التحرير لدرا�شات ال�شرق الأو�شط 
النظام  بر�س  فران�س  لوكالة  ح�شن  ح�شن  وا�شنطن  ومقره 
م���ن دون ���ش��ك رب���ح احل����رب ا���ش��رتات��ي��ج��ي��اً ف���ال اأح����د يريد 
تنتهي على  ل��ن  اأن احل��رب  ذات��ه  ال��وق��ت  رحيله. ويو�شح يف 
نوع  هناك  �شيكون  اإذ  الع�شكرية  والنزاعات  العنف  م�شتوى 
من الع�شيان �شي�شتمر ل�شنوات عدة، من متطرفني اأو غري 

متطرفني.
العام  منذ  امل�شتمر  النزاع  لت�شوية  الدولية  امل�شاعي  وف�شلت 
عقد  املتحدة  الأمم  تعتزم  ج��دي��دة،  حم��اول��ة  ويف   .2011
يف  واملعار�شة  احلكومة  ع��ن  ممثلني  ب��ني  مفاو�شات  جولة 

ما  وف���ق  ���ش��رتك��ز،  ن��وف��م��رب،  ال��ث��اين  ت�شرين   28 يف  جنيف 
اأعلن مبعوث الأمم املتحدة اىل �شوريا �شتافان دي مي�شتورا، 
انتخابات. وب�شكل مواز،  على �شياغة د�شتور جديد واجراء 
ترعى كل من رو�شيا وايران، حليفتي الأ�شد، وتركيا الداعمة 
اجلبهات  تهدئة  يف  جنحت  اأ�شتانا  يف  حم��ادث��ات  للمعار�شة 
م��ي��دان��ي��اً اىل ح��د ك��ب��ري م��ن خ���الل اإن�����ش��اء م��ن��اط��ق خف�س 
توتر. وتكاد هذه املحادثات تطغى �شيا�شياً على م�شار جنيف 

التفاو�شي برعاية المم املتحدة.
ا�شطدمت  التي  الأب��رز  العقبة  الأ�شد  م�شري  �شكل  ولطاملا 
بها �شبع جولت �شابقة من املفاو�شات يف جنيف، اإذ تتم�شك 
هذا  بحث  باملطلق  دم�شق  ترف�س  فيما  برحيله،  املعار�شة 

املطلب.
واأوروبية  غربية  دول  غ�شت  الأخ��ريت��ني،  ال�شنتني  وخ��الل 
عدة النظر عن مطلب رحيل الأ�شد، من دون اأن تقدم على 

فتح قنوات توا�شل ر�شمية معه.
فاإن  تيلر�شون،  ريك�س  الأمريكية  اخلارجية  وزي��ر  وبح�شب 
ال�����ش��يء ال��وح��ي��د ال���ذي ت��غ��رّي.. اأن م��غ��ادرة الأ���ش��د قبل بدء 

عملية ال�شالم يف جنيف، مل تعد �شرطا م�شبقا.
ويف ت�شريحات من جنيف الأ�شبوع املا�شي بعد اتهام الأمم 
 87 اأوق���ع  كيميائي  هجوم  خلف  ب��ال��وق��وف  دم�شق  املتحدة 
قتياًل يف خان �شيخون، قال تيلر�شون عهد عائلة ال�شد و�شل 

اىل نهايته، والق�شية الوحيدة هي كيفية حتقيق ذلك.
وي����رى ب��ي��ط��ار اأن امل�����زاج ق���د ت��غ��ري يف اأوروب������ا ب�����ش��ك��ل كبري 
يف ال�����ش��ن��وات الأخ����رية امل��ا���ش��ي��ة رغ���م ع���دم جت���دد العالقات 

الدبلوما�شية بني الطرفني.
وي��و���ش��ح اأن ال��ع��دي��د م��ن ال��الع��ب��ني امل��وؤث��ري��ن، م��ن اأجهزة 
واأح���زاب  الإره����اب،  مكافحة  يف  ومتخ�ش�شني  ا�شتخبارات 
ميينية، وم�شالح اقت�شادية.. انفتحوا بالفعل على النظام، 
العالقات  تطبيع  اأج��ل  من  دولهم  على  �شغوطاً  وميار�شون 
ال�شرق الأو�شط يف جامعة  اأبحاث  مع دم�شق. ويقول مدير 
اأوكالهوما جو�شوا لندي�س لفران�س بر�س مع مرور الوقت، 
اإذا  دم�شق  م��ع  ال��ع��الق��ات  �شيطّبعون  �شوريا  ج���ريان  جميع 

•• غزة-اأ ف ب:

�شاد التوتر ام�س غداة تفجري اجلي�س ال�شرائيلي لنفق 
ميتد من قطاع غزة اىل الرا�شي ال�شرائيلية ما ادى 
النفق، يف  اىل مقتل �شبعة نا�شطني فل�شطينيني داخل 

اأحد اأ�شد الحداث عنفا منذ نهاية حرب عام 2014.
ت�شييع  يف  ال��ث��الث��اء  الفل�شطينيني  م��ن  اآلف  و���ش��ارك 
عز  كتائب  يف  نا�شطون  وهم  ال�شبعة،  الرجال  جثامني 
القد�س  و�شرايا  حما�س  حلركة  التابعة  الق�شام  الدين 

التابعة حلركة اجلهاد ال�شالمي.
النار  واأطلقوا  اجلنازات  يف  امل�شلحني  ع�شرات  وتواجد 
ق��ادة ميدانيون يف اجلناحني  القتلى  وب��ني  ال��ه��واء.  يف 

امل�شلحني للحركتني، بح�شب م�شادر فل�شطينية.
و�شارك رئي�س املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�س اإ�شماعيل 
ودعا  القطاع،  و�شط  الربيج  هنية يف جنازة يف منطقة 
جتاه  م��وق��ف  لها  ي��ك��ون  اأن  اىل  الفل�شطينية  ال�شلطة 
هذه اجلرمية النكراء واأن تتوقف عن التعاون الأمني 
مع الحتالل. واأكد اأن “املقاومة و�شالحها واإمكاناتها 
ومكت�شباتها وموروثها خط اأحمر غري م�شموح امل�شا�س 

به اأو القرتاب منه.
واأكد امل�شوؤول يف احلركة خليل احلية يف جنازة جرت يف 
منطقة اأخرى من القطاع ان حركته تعرف كيف تدير 
وت�����ش��رب يف  تنتقم  وت��ع��رف كيف  ال��ع��دو،  م��ع  �شراعها 

املكان والزمان املحدد الذي يوؤمل العدو.
ثالث  غ��زة  على  ت�شيطر  التي  حما�س  حركة  وخا�شت 
واب���رز هدفني   .2014 ع��ام  ا�شرائيل منذ  م��ع  ح��روب 
اطالق  وق��ف  ك��ان��ا   2014 ع��ام  ال�شرائيلية  للعملية 

ال�شواريخ وتدمري النفاق.
وقالت ا�شرائيل اإنها راقبت حفر النفق لفرتة معينة مل 
حتددها، وانها ا�شطرت اىل الت�شرف بعد “خرق خطري 
اجلي�س  واك���د  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة«.  لل�شيادة  م��ق��ب��ول  وغ���ري 
ال�شرائيلي الثنني انه ل يرغب بالت�شعيد. ومل يكن 

هناك اي مدخل للنفق من اجلانب ال�شرائيلي. وكان 
يحفر من منطقة خان يون�س يف القطاع.

واأكد رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي بنيامني نتانياهو ام�س 
الثالثاء ان الدولة العربية لن تقبل باأي اعتداء جوي 
وعلى  �شيادتنا  على  الر���س  اأو حتت  ب��ري  اأو  بحري  اأو 

�شعبنا وعلى اأر�شنا.
واأ�شاف نحن نهاجم من ي�شعى اإىل مهاجمتنا.

اكت�شاف  ا�شرائيل عن  اعلنت   ،2016 ابريل  ني�شان  يف 
نفق ممتد من قطاع غزة اىل الرا�شي ال�شرائيلية منذ 

املرة الوىل بعد حرب غزة عام 2014.
وتعرب النفاق حتت اجلدار الذي يغلق باحكام احلدود 
ال�شرائيلية مع قطاع غزة، وكانت الف�شائل الفل�شطينية 
ت�شتخدمها يف حرب غزة لنقل ال�شالح ولتنفيذ عمليات 

�شد اجلي�س ال�شرائيلي.
ان  الثنني  ال�شرائيلي  اجلي�س  با�شم  متحدث  واأعلن 
ا�شرائيل ا�شتخدمت تكنولوجيا متطورة لتحديد موقع 

النفق ولكنه رف�س الدلء مبزيد من التفا�شيل.
حتت  ام��ن��ي  �شياج  لبناء  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س  وي�شعى 

الر�س حول قطاع غزة ملنع حفر انفاق مماثلة.
املا�شي  فرباير  �شباط  يف  الدولة  ملراقب  تقرير  واتهم 
رئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو وقادة اجلي�س بانهم مل 
�شكلته  الذي  للتهديد ال�شرتاتيجي  يكونوا م�شتعدين 

النفاق خالل حرب عام 2014.
واعلن اجلي�س انه دمر اكرث من 30 نفقا عام 2014. 

وتوؤكد حما�س انها توا�شل حفر النفاق.
وكانت  يوما  خم�شني   2014 �شيف  ح��رب  وا�شتمرت 
الطول والكرث دموية ودمارا بني احلروب الثالث على 

القطاع منذ �شيطرة حركة حما�س عليه عام 2007.
ق��ت��ي��ال من   2251 ���ش��ق��وط  واأ����ش���ف���رت احل�����رب ع���ن 
ب��ح�����ش��ب المم  551 ط��ف��ال  ب��ي��ن��ه��م  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
74 �شخ�شا  ق��ت��ل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  امل��ت��ح��دة. ويف اجل��ان��ب 
بينهم 68 جنديا. وياأتي تفجري النفق يف وقت ح�شا�س 

الفدرايل  النظام  اعالنهم  اىل  و���ش��وًل  ال��ن��زاع  ان���دلع  بعد 
املناطق  �شوريا، يف  مل�شتقبل  الأم��ث��ل  احل��ل  فيه  ي��رون  ال��ذي 
ي�شيطرون  وباتوا  �شوريا.  �شمال  يف  عليها  ي�شيطرون  التي 
الدولة  تنظيم  طردهم  بعد  البالد  م�شاحة  ربع  على  راهناً 

ال�شالمية من مناطق وا�شعة بدعم اأمريكي.
�شيكون  اأنه  بيطار  الكردي، يعترب  النفوذ  ت�شاعد  ويف �شوء 
انتهاء  بعد  املركزية  الدولة  نظام  اىل  العودة  امل�شتحيل  من 
كالالمركزية  اآخ��ر  نظام  اأي  تطبيق  �شيكون  فيما  احل��رب، 

“م�شتحياًل يف ظل الظروف الراهنة«.
اأمور  ح��ول  مكثفة  مفاو�شات  راأي���ه،  بح�شب  ذل��ك،  ويتطلب 
املوارد النفطية، ول  تقنية وم�شائل اقت�شادية بينها تقا�شم 
ميكن لهذه النقا�شات اأن تنجح يف ظل غياب الثقة املتبادلة.

م�شتقبلية  �شيغة  اأي  ب�شكل مطلق  ترف�س  دم�شق  ان  ورغم 
ل�شان وزير  اأب��دت على  اأنها  اإل  البالد،  اأرا���ش��ي  تهدد وح��دة 
خارجيتها وليد املعلم ا�شتعدادها للتفاو�س مع الأكراد من 
اأجل اإقامة اإدارة ذاتية، لكن �شمن حدود اجلمهورية العربية 

ال�شورية.

م�شطفى الربغوثي ا�شرائيل مبحاولة عرقلة امل�شاحلة 
الفل�شطينية. و�شيطرت حما�س على قطاع غزة يف عام 

2007 بعد طرد قوات ال�شلطة الفل�شطينية منه.
ويف حادث منف�شل الثالثاء يف ال�شفة الغربية املحتلة، 
بالر�شا�س  فل�شطينيا  �شابا  الإ�شرائيلي  اجلي�س  قتل 
ب��ع��دم��ا ا���ش��ت��ب��ه يف ال�����ش��ي��ارة ال���ت���ي ك����ان ي��ق��وده��ا قرب 
م�شتوطنة اإ�شرائيلية يف ال�شفة الغربية املحتلة، بح�شب 
بيان  يف  ال�شرائيلي  اجلي�س  وق���ال  اجل��ي�����س.  اع��ل��ن  م��ا 
قرب  م�شبوهة  بطريقة  جنوده  من  اقرتبت  �شيارة  ان 

م�شتوطنة حلمي�س وقرية النبي �شالح الفل�شطينية.
ت�شكل  ال�شيارة  ان  اع��ت��ربوا  اجل��ن��ود  ان  البيان  واأو���ش��ح 
خطرا ومن ثم اطلقوا النار عليها لوقفها، م�شريا اىل 

انه مل تقع اي اإ�شابات بني �شفوف اجلنود.

بال�شيا�شة الأمريكية، ومن املتوقع 
اأن  اأمريكية  اإع��الم  و�شائل  بح�شب 
اجلل�شات  خ��الل  امل�شوؤولون  يفيد 
باأن املحتويات املدعومة من رو�شيا 
اأو�شع بكثري مما كان يعتقد  كانت 

يف البداية.
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عربي ودويل
بعد �سقوط معقلي داع�ش يف العراق و�سوريا.. تفاوؤل بالعثور على متورطني يف اعتداءات باري�ش 

•• باري�س-اأ ف ب:

اأحيا �شقوط معقلي تنظيم داع�س الإرهابي البرز يف العراق و�شوريا، املو�شل 
متطرفني  على  العثور  يف  والبلجيكيني  الفرن�شيني  املحققني  اآم��ال  والرقة، 

ي�شتبه يف تدبريهم اعتداءات باري�س 2015 وبروك�شل 2016.
تلك العتداءات، ثالثة ي�شعب  بتورطهم يف  املالحقني لال�شتباه  ابرز  وبني 
معرفة مكان وجودهم وما اذا كانوا جنوا بعد خروج التنظيم من املناطق التي 

كان ي�شيطر عليها منذ 2014.
اجلهاديني  اىل  ان�شموا  الذين  العنا�شر  من  بلجيكي-مغربي  عطار  اأ�شامة 
اللفني،  �شنوات  نهاية  يف  ال��ع��راق  يف  طويلة  لفرتة  �شجن  طويل.  وق��ت  منذ 
وي�شتبه املحققون يف باري�س وبروك�شل يف انه كان احد قادة اخللية التي كلفت 

تنفيذ اعتدءات يف اوروبا.

اآذار مار�س 2016 يف قاعة املطار ومرتو بروك�شل، ما اوقع 32 قتيال واكرث 
احلقيقية  هويته  تبقى  امل�شتعار  ال�شم  هذا  حتت  يختفي  جريح.   300 من 
�شنع  انه  ويعتقد  وبروك�شل  باري�س  لع��ت��داءات  املفرت�س  املهند�س  جمهولة 
القنابل واأعد ال�شرتات النا�شفة لالنتحاريني. وهو �شوري من حلب يتخفى 

اي�شا حتت ا�شمي يا�شني نور وحممد القا�شي.
وعرث على حم�شه النووي الريبي لدى فح�س �شرتة نا�شفة كان يحملها اأحد 
 2015 نوفمرب  الثاين  ت�شرين   13 يف  فران�س  دو  �شتاد  ق��رب  النتحاريني 
���ش��وري��ا قبل  ب��اع��ت��ب��اره م��ه��اج��را، وع���اد اىل  ب��اري�����س. وك���ان ق��دم نف�شه  �شمال 

ا�شبوعني من اعتداءات باري�س.
وهو الخر مدرج يف لئحة وا�شنطن لالرهابيني الدوليني. وقالت اخلارجية 
تنظيم   عنا�شر  اإدارة  اخلالد  وا�شل  �شوريا  اىل  عودته  “بعد  ان��ه  المريكية 
كان  فرن�شي-مغربي  القنابل«.  ت�شنيع  جم��ال  يف  اوروب��ا  يف  الإره��اب��ي  داع�س 

مطار  مهاجمي  خمباأ  قرب  وجدته  حا�شوب  يف  البلجيكية  ال�شرطة  وع��رثت 
اأدلة على ان امل�شلحني املتطرفني كانوا على ات�شال وثيق مع  بروك�شل، على 
عطار الذي كان يقيم يف الرقة يف �شمال �شوريا قبل حترير املدينة من تنظيم  

داع�س الإرهابي.
وتعرف عليه جزائري كان اعتقل يف نهاية 2015 يف النم�شا يف طريق عودته 
الثاين  ت�شرين   13 اع��ت��داءات  يف  للم�شاركة  �شعيه  يف  لال�شتباه  �شوريا  م��ن 
رئي�شه يف  ك��ان  واإن��ه  احمد”  “ابو  ا�شمه احلركي  ان  وق��ال  بباري�س.  نوفمرب 

الرقة وتعّرف على �شورته.
واأدرجته وا�شنطن يف حزيران يونيو 2017 على لئحتها ال�شوداء لالإرهابيني 

الدوليني.
وبح�شب مذكرة التوقيف الوروبية ال�شادره يف حقه، فاإن اأ�شامة عطار قريب 
الخوين ابراهيم وخالد الربكراوي، وهما انتحاريان فجرا نف�شيهما يف 22 

“ابو  عليه  تطلق  ال��ت��ي  الل��ق��اب  وم��ن  الج��ن��ب��ي.  الفرن�شي  الفيلق  يف  خ��دم 
�شليمان الفرن�شي«.

وهو اي�شا مدرج يف لئحة وا�شنطن لالرهابيني الدوليني. وتعتربه الوليات 
اأ�ش�س  اأنه  وتعتقد  داع�س”،  لتنظيم  العمليات اخلارجية  “من وجوه  املتحدة 
و�شوريا  العراق  يف  لهجمات  املمون  لتكون  اأوروبيني  اأجانب  مقاتلني  “خلية 

واخلارج، وقد يكون بلغ عدد اأع�شائها 300«.
يف  ا�شهر  ل�شتة  عمل  كان  حيث  الجنبي  الفيلق  يف  وخدمته  جتربته  وتف�ّشر 

افغان�شتان، �شعوده داخل التنظيم املتطرف.
وي�شتبه يف �شلوعه اي�شا يف تنظيم اعتداءات بروك�شل وباري�س. وكان ولد يف 
املغرب، لكنه كرب يف لونيل، املدينة ال�شغرية قرب مونبيلييه يف جنوب فرن�شا 
التي �شافر منها منذ 2013 نحو ع�شرين �شابا متطرفا للقتال مع تنظيمات 

متطرفة يف �شوريا والعراق.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
الن�����ف�����������ش�����ال�����ي�����ون  ي�����������ش�����ط�����دم   
ال��ك��ات��ال��ون��ي��ون ت��ن��اق�����ش��ات��ه��م. وقد 
املخلوع  ال���رئ���ي�������س  ح������زب  اأع�����ل�����ن 
ك����ارل����ي���������س ب�����وي�����دمي�����ون، احل�����زب 
الكتالوين  الأوروب���ي  الدميقراطي 
)مي���ني ال��و���ش��ط(، و���ش��ري��ك��ه، حزب 
كاتالونيا،  يف  اجل��م��ه��وري  ال��ي�����ش��ار 
التي  الن��ت��خ��اب��ات  يف  م�شاركتهما 
ال���وزراء  رئي�س  اجلمعة  اليها  دع��ا 
ال���ش��ب��اين م��اري��ان��و راخ�����وي. وهو 
اأعلنت  اأن  بعد  متناق�شا  يبدو  نهج 
قبل  ال�شتقالل  الت�شكيالت  ه��ذه 
���ش��اع��ات م���ن و����ش���ع مدريد  ب�����ش��ع 
امل��ن��ط��ق��ة حت��ت ال���و����ش���اي���ة.    وقال 
اجلمهوري  الي�شار  با�شم  املتحدث 
�شابريا،  ���ش��ريج��ي  ك��ات��ال��ون��ي��ا  يف 
غري  انتخابات  علينا  ُفر�شت  لقد 
�شناديق  ل��ك��ن  فخ”،  ان���ه  ���ش��رع��ي��ة، 

القرتاع ل تخيفنا.

�جللو�س على كر�سيني
   مل����اذا واف����ق الن��ف�����ش��ال��ي��ون على 
التي  النتخابات  ه��ذه  يف  امل�شاركة 
ي��ع��ت��ربون��ه��ا غ����ري ����ش���رع���ي���ة؟ “ان 
تبقى  الن��ف�����ش��ال��ي��ة  ال��ت�����ش��ك��ي��الت 
م��ن�����ش��ج��م��ة م�����ع م��ن��ط��ق��ه��ا ال�����ذي 
عملية  ب������داأت  اأن  م��ن��ذ  اع��ت��م��دت��ه 
النف�شال عن ا�شبانيا، املنطق الذي 
كر�شيني”  على  باجللو�س  يق�شي 
اأوبا�شارت  جيما  اجل��ام��ع��ي��ة  ت��ق��ول 
ال���ت���ف���او����س،  اأي  ل����الإك���������ش����رب�����س، 
الربوف�شور  وت�شيف  وامل��واج��ه��ة. 
هم  “اليوم،  ج���ريون���ا:  ج��ام��ع��ة  يف 
جمربون على اأن يكونوا واقعيني«.
النتخابات،  يف  ي�شاركوا  مل  »اإذا     
ف���اإن���ه���م ���ش��ي��خ�����ش��رون الم���ت���ي���ازات 
يريدونها  ال���ت���ي  امل���ال���ي���ة  وامل�������وارد 
اليوم، يقول من جهته بريتا باربت، 
اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية يف اجلامعة 
ونظرا  ب���ر����ش���ل���ون���ة،  يف  امل�����ش��ت��ق��ل��ة 
بال�شتقالل  الع������رتاف  لن���ع���دام 
ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال�����دويل، ف��اإن��ه��م ل 
تعاي�س  اع��ب��اء  حت��م��ل  ي�شتطيعون 
وتعطي      .« م���ت���وازي���ني  ك��ي��ان��ني 
انطباعا  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ه������ذه 

راخوي  م��ع  بويغدميون  ات��ف��ق  ه��ل 
اإىل  الخ�����ري  ه����ذا  ي���دع���و  اأن  ع��ل��ى 
الق��رتاع ثم يوافق من جهته على 

امل�شاركة؟

كيف �ستتفاعل
 �لقو�عد و�جلمعيات؟

   تقول جيما اأوبا�شارت: “اإن هذه 
النتخابات ويف موعد �شريع، متثل 
اإىل املنطق  ال��ع��ودة  يف كل الح���وال 
مدريد  ان��ح��ازت  اأن  بعد  ال�شيا�شي 
اىل ال�شرطة والق�شاء”. وبات الآن 
الناخبني،  ق��اع��دة  فعل  رد  ان��ت��ظ��ار 
النف�شالية  اجل��م��ع��ي��ات  وق���اع���دة 
واجلمعية  املرتفعة،  ال�شعبية  ذات 
واأومنيوم  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
النتخابات.  ه���ذه  م��ن  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
هناك من الأ�شباب ما يدفعهم اىل 
ال�شعور باخليانة.    وت�شري اأحدث 
اأجريت  ال��ت��ي  ال����راأي  ا�شتطالعات 
والو�شاية  ال�شتقالل  اإع��الن  قبل 
على كاتالونيا، اىل تراجع الأحزاب 
لأ�شتاذ  بالن�شبة  لكن  النف�شالية. 
العلوم ال�شيا�شية، “الو�شع احلايل 
غري م�شتقر بدرجة ل ميكن معها 
الت�شليم بذلك. اإن قدرة الت�شكيالت 
زخمها  ا�شتعادة  على  النف�شالية 
قدرتها  ع��وام��ل،  ع��دة  على  تتوّقف 
ُي������رّبر تغيري  اإن����ت����اج خ���ط���اب  ع��ل��ى 
خطها، وق��د ك��ان��ت م��اه��رة ج��دا يف 
و�شيتوّقف   .“ الأخ����رية  ال�����ش��ن��وات 
التقدم  ارادتهم يف  على  اأي�شا  ذلك 

معا اأو ب�شكل منف�شل.
  واأخريا، فاإن قرار احلزب ال�شغري 
من اأق�شى الي�شار النف�شايل، حزب 
بامل�شاركة  ال�شعبية،  اجلبهة  تر�شح 
وزنه  له  �شيكون  الت�شويت  عدم  اأو 
اأي�����ش��ا. ويف ���ش��ورة حدوث  وث��ق��ل��ه 
ناخبيه  ل��ب��ع�����س  مي���ك���ن  ال���ع���ك�������س، 
الم��ت��ن��اع ع��ن ال��ت�����ش��وي��ت، يف حني 

�شي�شوت اآخرون لبودميو�س.    
امل���ع���ادي  امل��ع�����ش��ك��ر  امل���ق���اب���ل، يف  يف 
حاّدا  ا�شتقطابا  ف��ان  لال�شتقالل، 
ميكن اأن يخدم حركة �شيودادانو�س 
- حزب املعار�شة الرئي�شي منذ عام 
التوتر  انخفا�س  ان  غري   ،2015

�شيحد من جاذبيته.

ب��ع��دم ا���ش��ت��ع��داده��م. وت��ق��ول جيما 
النف�شاليون  كان  رمبا  اأوبا�شارت: 
يعتمدون على ا�شرتاتيجية التوتر 
ال�شتقالل.  اإىل  الطريق  ملوا�شلة 

النتخابات  اىل  ال��دع��وة  م��ن  ج���دا 
اجلمعة،  ي����وم  ن��ف�����ش��ه��ا  الق��ل��ي��م��ي��ة 
لكنه ل ي�شتطيع القيام بذلك دون 
النف�شالية.  بقاعدته  ال�شطدام 

التدخل  م��ن  طويلة  ب�شهور  تب�ّشر 
م���ن ق��ب��ل م���دري���د. ول��ك��ن “155 
النهاية  يف  ف��ّع��ل��ه  ال���ذي  املخفف” 
راخوي باغتهم: لقد طّبقه يف احلد 

اأن  ي���ب���دو  الأخ��������رية،  الأ����ش���ه���ر  ويف 
من   155 امل��������ادة  اإىل  الإ�������ش������ارة 
الد�شتور الإ�شباين، التي تن�س على 
امل�شتقلة،  املوؤ�ش�شات  على  الو�شاية 

راخ����وي ح��رف��ي��ا.    وي��ت��وق��ع بع�س 
اتفاق  اإىل  التو�شل  اأي�شا  املراقبني 
وبر�شلونة،  م���دري���د  ب���ني  ���ش��م��ن��ي 
ب��وي��دم��ون قريبا  ك��ارل��ي�����س  ك���ان  اذ 

اإجراء  اىل  ب�شرعة  ليدعو  الأدن���ى، 
دي�شمرب،   21 يف  انتخابات جديدة 
الو�شع  اإىل  وقت  اأ�شرع  يف  والعودة 
ماريانو  تعبري  ح�شب  ال��ط��ب��ي��ع��ي، 

�شعور باخليانة يف �شفوف قواعد الحزاب النف�شالية النتخابات متثل العودة اىل املنطق ال�شيا�شي

متثل النتخابات العودة اإىل املنطق ال�سيا�سي 
بعد اأن انحازت مدريد اىل ال�سرطة والق�ساء

قدرة الت�سكيالت النف�سالية على ا�ستعادة 
زخمها تتوّقف على اإنتاج خطاب ُيرّبر تغيري خطها

هل هناك اتفاق �شمني بني راخوي وبوغدميون؟ هل حقا ان اجللو�س على كر�شيني مريح؟

�أكدو� �ن �سناديق �لقرت�ع ل تخيفهم:

كاتالونيا: لهذا �سي�سارك النف�ساليون يف النتخابات...!
يتوقع بع�س �ملر�قبني �لتو�سل �إىل �تفاق �سمني بني مدريد وبر�سلونة

هل اتفق بويغدميون وراخوي على اأن يدعو هذا الخري اإىل القرتاع ثم يوافق كارلي�ش على امل�ساركة؟

 ت�سري �أحدث ��ستطالعات �لر�أي �لتي �أجريت قبل �إعالن �ل�ستقالل و�لو�ساية �ىل تر�جع �لأحز�ب �لنف�سالية

•• الفجر – تون�س - خا�س
احل������زب  رئ����ي���������ش����ة  ه����اج����م����ت     
ال��د���ش��ت��وري احل���ر، ع��ب��ري مو�شي 
التون�شي  الرئي�س  الثالثاء  اأم�س 
املرزوقي  من�شف  ال�شابق  املوؤقت 
الربيع  بيادق  ب�اأحد  اي��اه  وا�شفة 

العربي.
   وق��ال��ت ع��ب��ري م��و���ش��ي يف حوار 
اإذاعي “لي�س غريبا على املرزوقي 
ال��ذي يدافع عن قطر ان يهاجم 
الد�شاترة” م�شيفة “ان املرزوقي 
�شوريا  اأ���ش��دق��اء  م��وؤمت��ر  م��ن��ظ��م 

بيدق الربيع العربي ل اأكرث«.
   ي�شار اىل ان عددا من مواطني 
منعوا  قد  كانوا  املن�شتري  مدينة 
اإىل  الدخول  املرزوقي من  الحد 
ورفعوا  ام”  اف  “رباط  اإذاع�����ة 

التو�شل  عدم  الد�شتوري  احل��زب 
النتخابات  رئي�س هيئة  لنتخاب 
الت�شريعية  القوانني  يف  خلل  اإىل 
امل�شتقلة  ل���ل���ه���ي���ئ���ات  امل���ن���ظ���م���ة 
توفر  ب�شرط  ذل��ك  على  م�شتدلة 
الن�شاب القانوين لنتخاب رئي�س 
هيئة النتخابات )109 اأ�شوات( 
عملية  تعطيل  اإىل  اأدى  وال����ذي 

النتخاب.
هذه  ����ش���اغ  م����ن  اأن  واع����ت����ربت    
اأ�شا�س  ع��ل��ى  ���ش��اغ��ه��ا  ال���ق���وان���ني 

الدخول يف اأزمات.
م�شري  “اإن  م��و���ش��ي  وق���ال���ت     
���ش��ورة ت��ون�����س ب���اخل���ارج وم�شري 
رهني  اأ�شبح  النتخابية  العملية 
“النظام  م�����ش��ي��ف��ة   “ جم��م��وع��ة 
احلايل قائم على اللوبيات وقائم 
اأن  معتربة  ع�شابات”  عمل  على 

مما  وج���ه���ه  يف  “ديغاج”  ���ش��ع��ار 
دفع اإىل تراجع �شيارته ومغادرته 

املكان.
تون�س  ح�������راك  ح������زب  وات����ه����م    
الإرادة الد�شتوريني ونداء تون�س 
بالوقوف وراء عملية منع رئي�س 
احل�����زب امل��ن�����ش��ف امل����رزوق����ي من 

دخول الذاعة.
ن�����داء تون�س  ات���ه���م    م���ن ج��ه��ت��ه 
الرادة  ت��ون�����س  ح�����راك  ���ش��م��ن��ي��ا 
وا�شتغاللها  احل���ادث���ة  ب��ت��وظ��ي��ف 

ل�شرب خ�شوم �شيا�شيني.
  واع��ت��رب ان م��ن��ع امل���رزوق���ي من 
دخ��ول الذاع��ة مت بتحرك فردي 
يعك�س  وان��ه  املواطنني  بع�س  من 
مبحاولة  م���ن���ددا  ���ش��ع��ب��ي��ا  رف�����ش��ا 

احلزب توظيف احلادثة.
  من جهة اأخرى، اأرجعت رئي�شة 

اأن  ميكن  ل  النتخابية  العملية 
تكون رهينة اأ�شخا�س.

النتخابات  هيئ������ة  اأن  واأك�����دت     
�شّد  ان  ب��اع��ت��ب��ار  م�����ش��ت��ق��ل��ة  غ���ري 
ال  ي���ت�������م  ����ش���ل���ب���ه���ا ل  ال�������ش���غ���ور 
وفق  ك��ت��ل معينة  ب��ني  ب��ت��واف��ق��ات 

تقديرها.
  وتابعت: “اليوم ل نعرف ان كان 
ال���ذي مازال  ال��ق��وى  ت���وازن  وراء 
م��ف��ق��ودا ت��واف��ق على ق��ان��ون اخر 
توافقات  …هذا هو اخلطر… 
ب����ني اأط��������راف ل ن���ع���رف م����ا هي 

م�شلحتها«.
  ي�شار اىل ان اجلل�شة العامة التي 
نواب  مبجل�س  الث��ن��ني  انتظمت 
الرابعة  ل��ل��م��رة  ف�����ش��ل��ت  ال�����ش��ع��ب 
العليا  الهيئة  رئي�س  ان��ت��خ��اب  يف 

امل�شتقلة لالنتخابات.

املعار�سة الفنزويلية عبري مو�سى: من�سف املرزوقي بيدق الربيع العربي ل اأكرث 
تقاطع النتخابات البلدية 

•• كراكا�س-اأ ف ب:

الفنزويلية  املعار�شة  اأح���زاب  اأعلنت 
ائ��ت��الف ط��اول��ة الوحدة  ال��ث��الث��ة يف 
ال���دمي���وق���راط���ي���ة ان���ه���ا ق������ررت عدم 
امل�شاركة يف النتخابات البلدية املقبلة 
دي�شمرب،  الأول  ك���ان���ون  يف  امل���ق���ررة 
حرا  يكون  ل��ن  الت�شويت  ان  معتربة 
ول �شفافا. وقال هرني رامو�س اآلوب 
امل�شوؤول يف حزب العمل الدميوقراطي 
ان قادة املعار�شة يعتربون ان الظروف 
و�شفافة غري  ح��رة  انتخابات  لإج��راء 
ان�شمام  ت�شريح  يف  واأك����د  م��ت��وف��رة. 
ال�شعبية  الإرادة  ح��زب��ي  اىل  ح��زب��ه 
بقيادة ليوبولدو لوبيز الذي يخ�شع 
اول”  و”العدالة  اجلربية،  لالإقامة 
للرئي�س  ال�����ش��اب��ق  امل��ر���ش��ح  ب��زع��ام��ة 
اعلنا  كانا  اللذين  كابريلي�س  انريكي 

مقاطعتهما النتخابات البلدية.

عبري مو�شى تهاجم املرزوقي
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جلف انرتنا�شيونال للخدمات الطبية

رخ�شة رقم:CN 2090250 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عمر ح�شني علي يو�شف احلمادي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عمر ح�شني علي يو�شف احلمادي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ر�شوى حممد ح�شن ابو�شنب %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 0.7*0.3 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ جلف انرتنا�شيونال للخدمات الطبية

GULF INTERNATIONAL MEDICAL SERVICES
اىل/جلف انرتنا�شيونال للخدمات الطبية ذ.م.م 

GULF INTERNATIONAL MEDICAL SERVICES LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ال�شوء  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شاطع لعمال البالط وال�شرياميك
رخ�شة رقم:CN 2091400 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الن�شيم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شاطع لعمال الطابوق والبال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1946285 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ب�شتان هيلي
رخ�شة رقم:CN 1128023 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

نحذر نحن �شركة رويال براند كوربوري�شن �س ، بالإنابة عن موكلتنا �شركة �شبورت 
فور اول للتجارة العامة �س ذ م م الوكيل احل�شري و املعتمد ملنتجات الفيتامينات 
و الربوتينات و املكمالت الغذائية التي حتمل ال�شم التجاري " Cellucor" بكافة 
التابع  التجارية  ال��وك��الت  ق�شم  ال�شادة  ل��دى  ال���ش��ول  ح�شب  امل�شجلة  و  ان��واع��ه��ا، 
التجار  م��ن  ك��ل  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  يف  وامل�شتخدمة  القت�شاد  ل���وزارة 
املنتجات اخلا�شة ب�شركتنا والتي حتمل  وال�شركات التي ادخلت اإىل الدولة موؤخراً 
على  يح�شلون  باتوا  الذين  وال�شركات  التجار  اأو   "Cellucor " التجاري  ال�شم 
موزعينا  او  �شركتنا  غري  من   "Cellucor " ال�شم  نف�س  والتي حتمل  منتجاتنا 
العربية  الم���ارات  دول��ة  اىل  الب�شائع  تلك  ادخ��ال  اع��ادة  من  نحذرهم  املعتمدين. 

املتحدة اأو التعامل بها ب�شكل مطلق ولأي �شبب من الأ�شباب.
كما ونلفت عناية الأخوه املواطنني وعمالئنا الكرام من ا�شتخدام هذه الب�شائع ؛ 
حيث ان البع�س منها ذات نوعية رديئة تت�شب يف م�شاعفات �شحية خطرية. ونحثهم 
الدولة حفاظاً  وامل�شتخدمة يف  امل�شجلة  على اعتماد عالمة " Cellucor" الأ�شلية 

على جودة املنتج الذي طاملا وثقوا به وحفاظاً على �شالمتهم.
وموؤ�ش�شاتهم  التجار  الأخ���وة  م��ع  الطيبة  العالقة  دمي��وم��ة  على  نحر�س  اإذ  واإن��ن��ا 
اىل  ب�شائعنا  ادخ��ال  ع��دم  منهم  راج��ني  تقدم،  مبا  اإليهم  نتوجه  فاإننا  و�شركاتهم 
مالحقات  لأي  منعاً  قانونية،  غ��ري  ب�شورة  ال��دول��ة  داخ��ل  بها  التعامل  او  ال��دول��ة 
قانونية �شدهم، مبا ت�شتمله من حجز للب�شائع واغالٍق للمن�شاآت وامل�شتودعات وما 

يت�شمنه الأمر من املالحقة اجلزائية واملدنية.

حتذير من انتهاك وكالة جتارية
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     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/67  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- �شركة جلوبال كينغ تكنولوجيز ليمتد جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/�شتيفانو �شيتي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها ف�شخ اتفاقيات البيع 
بالت�شامن والت�شامم والتكافل  املدعي عليهم  وال��زام  امل��وؤرخ��ة:2008/10/8  وال�شراء 
تاريخ  من  املبلغ  عن  القانونية  والفائدة  للمدعي  دره��م   )5.775.299.15( مبلغ  برد 
والزامهم  التام  ال�شداد  وحتى  �شنويا   %12 ن�شبة  بواقع  يف:2008/10/8  ال�شتحقاق 
بالر�شوم  امل��دع��ي عليهم  ال���زام  امل��ادي��ة والدب��ي��ة م��ع  امل��دع��ي ع��ن ال���ش��رار  بتعوي�س 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/11/6  
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  من مذكرات  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/321  عقاري كلي
 PACIFIC ال��ع��ق��اري��ة  ل��ل��و���ش��اط��ة  ب��ا���ش��ي��ف��ي��ك  ���ش��رك��ة   -1 امل����دخ����ل/  اخل�����ش��م  اىل 
املدعي/م�شطفى  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول   PROPERTY BROKERS
وال�شراء  البيع  اتفاقية  بطالن  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل�شلم 
املوؤرخه يف:2013/9/23 ورد مبلغ وقدره )997.999( درهم مع التعوي�س مببلغ وقدره 
والفائدة  خطاأ  ج��راء  وادب��ي��ة  مادية  ا���ش��رار  من  املدعي  حلق  عما  دره��م   )425.000(
القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد والزام الر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/11/5  ال�شاعة 09.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8
اأيام على الأق��ل  ويف  لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2014/750  عقاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- نيو ورلد انف�شتمنت�س ليمتد 2- نيو ورلد انف�شتمنت�س جروب جمهول حمل القامة 
ل�شالح/ اعاله  املذكورة  الدعوى  2017/2/27  يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
الرقم رقم 1904 من م�شروع �شبورت  العقارية  الوحدة  ار�شالن علي ا�شغر نا�شري 1- بف�شخ عقد بيع 
وان بيزن�س تاور املربوم بني املدعي ار�شالن علي ا�شغر نا�شري واملدعي عليها الوىل اك�شون ديفيلومينت 
الراهنة 2- وبالزام املدعي عليهم  التداعي يف الدعوى  ب��ت��اري��خ:2008/2/14 حمل  ���س.م.ح )�شيف زون( 
اك�شون ديفيلومينت �س.م.ح )�شيف زون( و نيو ورلد انف�شتمنت�س ليمتد 2- نيو ورلد انف�شتمنت�س قروب 
بالت�شامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغا وقدره )514.998.8( درهم والفائدة بواقع %9 
�شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف:2016/11/5 وحتى ال�شداد التام 3- وبالزام املدعي عليهم بالر�شوم 
وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 4- رف�س ما عدا ذلك. حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
كوريا ال�سمالية تنفى تورطها يف هجوم الكرتوين دويل  

•• �صيول-اأ ف ب:

نفت كوريا ال�شمالية اتهامات بريطانية لها بالوقوف وراء 
هجوم الكرتوين �شرب نظام اخلدمات ال�شحية الوطني 
���ش��ري��رة لت�شديد  اإي��اه��ا حم��اول��ة  ل��ل��ن��دن، معتربة  ال��ت��اب��ع 

العقوبات الدولية املفرو�شة على بيونغ يانغ.
وتاأثرت ثلث امل�شت�شفيات احلكومية الربيطانية بفريو�س 

واناكراي يف اأيار مايو، وفقا لتقرير حكومي.
دولة   150 يف  كمبيوتر  ج��ه��از  األ���ف   300 ن��ح��و  وت��اأث��ر 
بالفريو�س ذاته الذي �شيطر على الأنظمة وطالب بفدية 
با�شتخدام عملة بيتكوين الأمريكية لقاء اإعادة ال�شيطرة 

التهام  اإ�شبع  الباحثني  بع�س  ووج��ه  امل�شتخدمني.  اإىل 
ا�شتخدم  الذي  الرمز  اأن  اإىل  يانغ حيث لفتوا  اإىل بيونغ 
كان م�شابها لعمليات اخرتاق اتهم نظام كيم جونغ-اأون 

بتنفيذها.
وقال وزير الأمن الربيطاين بن وال�س ل�شبكة بي بي �شي 
الأ�شبوع املا�شي اإن لندن متاأكدة بقدر الإمكان باأن كوريا 

ال�شمالية م�شوؤولة عن الهجوم اللكرتوين.
نفى  واأوروب��ا  ال�شمالية  كوريا  رابطة  با�شم  لكن متحدثا 
اأ�شا�س  ب�تكهنات ل  القيام  التهامات وحذر بريطانيا من 

لها.
ال��ك��وري��ة ال�شمالية  ب��ي��ان بثته وك��ال��ة الأن��ب��اء  واأو���ش��ح يف 

الر�شمية م�شاء الثنني هذا ت�شرف يتجاوز حدود �شربنا 
ويثري ت�شاوؤلتنا ب�شاأن الهدف احلقيقي لتحرك بريطانيا. 
الربيطانية عرب  اأن حتركات احلكومة  املتحدث  واأ�شاف 
الدميوقراطية  ك��وري��ا  ج��م��ه��وري��ة  رب���ط  ع��ل��ى  اإ���ش��راره��ا 
باأي  تف�شريه  ميكن  ل  الل��ك��رتوين  بالهجوم  ال�شعبية 
طريقة اإل على اأنه حماولة �شريرة جلر املجتمع الدويل 
لزيادة عدم ثقته بكوريا ال�شمالية. وت�شري حكومة كوريا 
اجلنوبية اأن لدى جارتها خلية مكونة من 6800 خبري 
ب�شن  يانغ كذلك  بيونغ  واٌتهمت  يف احلرب اللكرتونية. 
هجمات الكرتونية مي�شتويات عالية، بينها اخرتاق �شركة 

انتاج �شوين بيكت�شرز عام 2014.

غرق 7 من الروهينجا يف 
انقالب قارب قبالة بنجالد�ش 

•• دكار-رويرتز:

قالت ال�شرطة اإن اأربعة من م�شلمي الروهينجا هم رجل وامراأة وطفالن 
غرقوا اإثر انقالب قارب �شيد خ�شبي �شغري يقل ع�شرات الالجئني الفارين 

من العنف العرقي يف ميامنار قبالة �شواحل بنجالد�س ام�س الثالثاء.
�شكانا  اإن  اأوخيا  منطقة  �شرطة  مبركز  ال�شابط  اخل��ري  اأب��و  حممد  وق��ال 
بنجالد�س  يف  ب���ازار  كوك�س  ميناء  جنوبي  ال�شاحلي  القطاع  يف  يعي�شون 
اأنقذوا 37 من ركاب القارب ومت نقل 11 اإىل امل�شت�شفى يف حالة خطرية.

وانقلب القارب و�شط اأمواج متالطمة ومع هطول املطر. وقال ناجون اإنهم 
اأن  بعد  بنجالد�س  اإىل  نقلهم  مقابل  دولرا(   37( كيات  األ��ف   50 دفعوا 

هجروا منازلهم يف بوتيدوجن ب�شمال ولية راخني يف ميامنار.

   وي�شّجل البارومرت الذي يقي�س 
ال�شيا�شة  يف  ال��ف��اع��ل��ني  ���ش��ع��ب��ي��ة 
الأملانية، ان اأجنيال مريكل، حاملة 
جتاوزها  ق��د  ���ش��ن��وات،  منذ  اللقب 
املالية  وزي�����ر  ����ش���اوب���ل  وول���ف���غ���ان���غ 
الأملاين  ال��ربمل��ان  ورئ��ي�����س  ال�شابق 
املخ�شرم،  وه��ذا  اأي���ام.  ب�شعة  منذ 
ال�شيا�شية  احلياة  يف  جدا  املحرتم 
الأمل�����ان�����ي�����ة، ه����و يف ن���ظ���ر الأمل�������ان 
التي  ال�شتمرارية  لهذه  ال�شامن 
فبف�شله،  كثريا.  اإليها  يطمحون 
امل�شتجوبون، خزائن الدولة  يقول 
ما  الأمل��اين على  والقت�شاد  مليئة 

يرام.
    ان اأجنيال مريكل، التي حتتكر 
عام  م��رة  لأول  انتخابها  اأول  منذ 
قلوب  يف  الأوىل  امل��ك��ان��ة   2005
م��واط��ن��ي��ه��ا، ت��ت��دح��رج ال���ي���وم اإىل 
املركز الثاين، وينخف�س ت�شنيفها 
وهذا  ن��ق��ط��ة..   1.6 اإىل   2 م���ن 
ك���ث���ري. ول���ئ���ن م������ازال ج����زء كبري 
قدرتها  يف  ي���ث���ق���ون  الأمل��������ان  م����ن 
الئتالف  مفاو�شات  اإج���راء  على 
عدد  فاإن  بلدها،  ا�شتقرار  و�شمان 

ال�شاخطني يف ازدياد.

�سيا�سة ي�سارية جد� 
من  اأك��رث  هاجر  �شبتمرب،   24 يف 
مليوين ناخب من الوفياء ملع�شكر 
الدميقراطي  امل�����ش��ي��ح��ي  احل�����زب 
الجتماعي  امل�����ش��ي��ح��ي  والحت������اد 
لتنظيمات  للت�شويت  ال��ب��اف��اري، 
ح���زب  اأي  ي��خ�����ش��ر  ومل  اخ��������رى. 

مريكل م�سغولة
   الأ����ش�������واأ، اأن ه���ذه ال�����ش��ورة مت 
النتخاب���ات  م��ع  ت��زام��ن��ا  ن�����ش��ره��ا، 
ال����ن����م���������ش����اوي����ة، وف����������وز احل������زب 
ال���دمي���ق���راط���ي ال����ش���رتاك���ي على 
امل�شيحي  الحت�����اد  م���ريك���ل  ح����زب 
�شك�شونيا  ولي��ة  يف  الدميقراطي 
اأجنيال  ك��ان��ت  وب��ي��ن��م��ا  ال�����ش��ف ��ل��ى. 
ت�شّمد جراحها اجلديدة،  مريكل 
ك��������������ان ج��ي��ن��������ز ���ش��������ب��ان ي��ح��ت��ف��ل يف 

فيينا.
اأكرث  اأن تكون    ل ميكن للر�شالة 
امل�شيحي  احلزب  كان  اإذا  و�شوحا: 
على  احلفاظ  يريد  الدميقراطي 
اإىل  ي��ن��ع��ط��ف  ان  ع��ل��ي��ه  ال�����ش��ل��ط��ة، 
اليمني ال ان ق�شية الالجئني مل 

تنته بعد من �شّق احلزب.
   ويت�شاءل البع�س يف برلني عما 
�شت�شل  م��ريك��ل  اأجن��ي��ال  ك��ان��ت  اإذا 
كانت  اإذا  ما  اأو  وليتها  نهاية  اإىل 
�شت�شطر اإىل ت�شليم منت�شف املدة. 
م�شاربات ل يبدو اأنها تقلق كثريا 
الوقت  يف  امل�����ش��غ��ول��ة  امل�����ش��ت�����ش��ارة، 
الراهن بت�شكيل ائتالف قادر على 
الأربع  ال�شنوات  على مدى  احلكم 

املقبلة.

ان وجوها جديدة  الأف���ق، غري  يف 
اآخذة يف الظهور.

37 عاما،  ���ش��ب��ان،      م��ث��ل ج��ي��ن��ز 
ك��ات��ب ال��دول��ة ب���وزارة امل��ال��ي��ة، هذا 
الدميوقراطي  امل�شيحي  ال�����ش��اب 
اأع��ل��ن مت���ّرده منذ ف��رتة، وعار�س 
لأزمة  امل�����ش��ت�����ش��ارة  اإدارة  ���ش��راح��ة 
ال��الج��ئ��ني. وُي�����ش��اع يف ب��رل��ني اأنه 
ي��ط��م��ح ل��ل��م�����ش��ت�����ش��اري��ة ب��ع��د اأرب����ع 
�شنوات.. انه يكابد للربوز والتمّيز، 
ويعر�س مواقف على ميني الحتاد 

الدميقراطي امل�شيحي.
املحافظ  ال�شاب  انتخاب  وليلة      
النم�شا،  يف  ك��ورت�����س  �شيبا�شتيان 
ن�����ش��ر ج��ي��ن��ز ���ش��ب��اه��ن ع��ل��ى تويرت 
�شورة تقول الكثري: جينز �شباهن 
النم�شاوي  الفائز  جانب  اىل  يقف 
الذي كان اأكرث من اأي �شخ�س اآخر 
معار�شة  الغربية،  اأوروب���ا  دول  يف 
ق�شية  ب�������ش���اأن  م���ريك���ل  لأجن���ي���ال 
�شبان  ر���ش��ال��ة ج��ي��ن��ز  ال���الج���ئ���ني. 
وا�شحة: �شيا�شة �شيبا�شتيان كورز 
امل�شادة لالنفتاح هي م�شدر فوزه، 
يف  نف�شه  ال�����ش��يء  نفعل  ل  ف��ل��م��اذا 
البديل  حزب  تاأثري  ونزيل  اأملانيا، 

من اجل املانيا يف نف�س الوقت؟

الناخبني.  م���ن  ال���ع���دد  ه���ذا  م��ث��ل 
احلزب  منهم  مليون   1.4 وف�شل 
ال����دمي����ق����راط����ي احل��������ر، احل�����زب 
الليربايل ال�شغري، واختار مليون 
املانيا  اج�����ل  م����ن  ال���ب���دي���ل  ح�����زب 

املتطرف.
ال����ت���������ش����وي����ت  خ����������الل  وم����������ن     
املتطرف  ال��ي��م��ني  ح����زب  ل�����ش��ال��ح 
امل�شيحي  ن��اخ��ب��و  ي��ح��ت��ج  اجل���دي���د، 
ال�شيا�شة  ع���ل���ى  ال����دمي����ق����راط����ي 
خا�شة  م�شت�شارتهم،  تتبعها  التي 
املهاجرين.  مب�شاألة  يتعلق  فيما 
امل�شيحي  الحتاد  بارونات  ويوؤاخذ 
اجلناح  ال����ب����اف����اري،  الج���ت���م���اع���ي 
الحتاد  حل��زب  البافاري  املحافظ 
اأجنيال  ال��دمي��ق��راط��ي،  امل�شيحي 
�شيا�شة  اع����ت����م����اد  ع���ل���ى  م����ريك����ل 
اأك���رث ي�����ش��اري��ة، وي��ط��ال��ب��ون بر�س 
ال�������ش���ف���وف ع���ل���ى مي����ني الحت������اد 

ل�شتعادة هذا القطيع ال�شال.
   م���ن ال��ي�����ش��ار وال���ي���م���ني، ُت���اآَخ���ذ 
لروؤية  اف��ت��ق��اره��ا  ع��ل��ى  امل�شت�شارة 
املت�شّرفة  ت���ك���ون  واأن  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
“خطوة  تتقدم  بانها  تفخر  التي 
غالبا  التي  ولكنها  الأخرى”،  تلو 
امل�شاكل  مواجهة  ب��دل  تنحني  م��ا 
ال��ت��ي مت��ر بها ب��الده��ا. وك��م��ا جاء 
“�شوديت�س  ل�شحيفة  افتتاحية  يف 
الكربى  ال�شحيفة  ت�شايتونغ”، 

فرتة  منذ  امل�شاكل  حت��ل  مل  ومل���اذا 
طويلة؟ اإن حتليل مريكل اذن، هو 
اأي�شا اعرتاف بالأخطاء اخلطرية 
النتخابات  وكانت  ارتكبتها،  التي 
مع  م��وع��دا  للم�شت�شارة  بالن�شبة 

حقيقة الواقع«.

ميونيخ:  ومقرها  الي�شار  لو�شط 
احلكومة  اإن  امل�����ش��ت�����ش��ارة  “تقول 
التي  امل�������ش���اك���ل  ت���ع���ال���ج  اأن  ي���ج���ب 
اأف�شل  ه���ي  امل���واط���ن���ون  ي��واج��ه��ه��ا 
اليمينية..  ال�شعبوية  �شد  و�شفة 
ه�����ذا ���ش��ح��ي��ح. ول���ك���ن م����ن ال����ذي 
عاما؟   12 طيلة  البلد  ه��ذا  حكم 

اأروقة  يف  وتنت�شر  ه�شا�شة.  اأك���رث 
ال�شائعات  ب�����ربل�����ني،  ال�������ش���ل���ط���ة 
اأ�شماء  وت���ت�������ش���رب  وامل���������ش����ارب����ات، 
املرجحني خلالفتها. لقد احدثت 
اأجنيال مريكل فراغا من حولها، 
اه���ت���م���ام���ا لإع��������داد من  ت���ع���ر  ومل 
وا�شح  عهد  ويل  ف��ال   �شيخلفها، 

ل وريث يف �لأفق
ه����ل ب�������داأت ت������دور ال�����دوائ�����ر على 
اأجنيال مريكل؟ وهل ان �شلطتها، 
اأ�شهر تبدو  التي كانت قبل ب�شعة 
منّزهة عن اخلطاأ، تتاآكل؟  ان تلك 
ُتناف�س،  ل  اأن��ه��ا  ُيعتقد  ك��ان  ال��ت��ي 
خرجت من النتخابات الت�شريعية 

�لرياح جتري مبا ل ت�ستهي �سفنها: 

اأملانيا: اأفق امل�ست�سارة اأجنيال مريكل ي�سوّد...!

 جينز �سبان ي�سعى للم�ست�سارية ويقرتح �لنعطاف �ىل �ليمني على طريقة �لنم�ساوي �سيبا�ستيان كورت�س
مريكل التي حتتكر منذ انتخابها اأول مرة ال�سدارة يف قلوب مواطنيها تتدحرج اليوم اإىل املركز الثاين

�شعبية امل�شت�شارة يف انحدارمريكل م�شغولة بت�شكيل الئتالف

جينز �شبان ي�شعى خلالفة مريكل بالنحياز اىل اليمني

نقر�أ  ترحل!”،  �أن  يجب  »مــريكــل     
على  فــرتة  منذ  �لأحــيــان  مــن  كثري  يف 
ــات تــعــربرّ عن  ــالم ــا. ع ــي ــان جــــدر�ن �أمل
جلزء  �ملتز�يدة  �لأمل  وخيبة  �لغ�سب 
�عيد  �لتي  م�ست�سارتهم  من  �لأملــان  من 
حزبها،  كــان  و�إذ�  حديثا.  �نتخابها 
�حلزب �مل�سيحي �لدميقر�طي، قد �سجل 
نتيجة �سيئة يف �لنتخابات �لفدر�لية، 

فان لأجنيال مريكل دور ما يف ذلك.

•• الفجر - خرية ال�صيباين

ماأخذ �لي�سار و�ليمني على �مل�ست�سارة �فتقارها 
فة لروؤية �سيا�سية و�قت�سارها على دور �ملت�سررّ

تنت�سر يف �أروقة �ل�سلطة بربلني �ل�سائعات 
و�مل�ساربات وتت�سرب �أ�سماء �ملرجحني خلالفتها 

ال�سعبة الربملانية الإماراتية تختتم م�ساركتها يف اجتماعات الربملان العربي  ••اخلرطوم-وام:

للمجل�س  الربملانية  ال�شعبة  اختتمت 
الوطني الحتادي م�شاركتها الفاعلة 
والناجحة يف اأعمال جلان واجتماعات 

الربملان العربي التي عقدت يف مدينة اخلرطوم بجمهورية ال�شودان خالل 
الفرتة من 29 اإىل 31 اأكتوبر 2017 .

كما �شارك وفد ال�شعبة يف اأعمال اجلل�شة الفتتاحية من دور النعقاد الثاين 
برئا�شة  ام�س  عقدت  التي  العربي  للربملان  الثاين  الت�شريعي  الف�شل  من 
الدكتور م�شعل بن فهم ال�شلمي رئي�س الربملان العربي وح�شرها الرئي�س 

ال�شوداين عمر الب�شري وعدد من كبار امل�شوؤولني يف جمهورية ال�شودان.
وركزت اجلل�شة على خطة الربملان العربي لدور انعقاده الثاين ومناق�شة 
الأو�شاع العربية الراهنة يف ظل الأزمات التي متر بها البلدان العربية يف 

�شوء ما قام به الربملان العربي من جهود لدعم العمل العربي امل�شرتك.
املجل�س  اأع�����ش��اء  ع�شويته  يف  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�شعبة  وف��د  وي�شم 
���ش��ع��ادة ك��ل م��ن ج��ا���ش��م ع��ب��د اهلل النقبي ع�شو جلنة  ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
زايد  ب��ن  علي  وخ��ال��د  الإن�����ش��ان  وح��ق��وق  والقانونية  الت�شريعية  ال�����ش��وؤون 
بن  ���ش��امل  وعائ�شة  وامل��ال��ي��ة  القت�شادية  ال�����ش��وؤون  جلنة  رئي�س  الفال�شي 
وال�شباب  وامل����راأة  والثقافية  الجتماعية  ال�����ش��وؤون  جلنة  ع�شوة  �شمنوه 
وحممد اأحمد اليماحي ع�شو جلنة ال�شوؤون اخلارجية وال�شيا�شية والأمن 
القومي بالربملان العربي.. كما ي�شم الوفد �شعادة اأحمد �شبيب الظاهري 

الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي.
ويف كلمته خالل اجلل�شة الفتتاحية من دور النعقاد الثاين من الف�شل 
ال�شلمي  فهم  بن  م�شعل  الدكتور  ق��ال  العربي  للربملان  الثاين  الت�شريعي 

املراأة وال�شباب والطفولة.
يف  العربية  ال��دول  مر�شحي  على  للتوافق  التن�شيق  اآلية  مناق�شة  مت  كما 
من  تر�شيحه  يتم  ملن  حم��ددة  معايري  و�شع  واإمكانية  الدولية  املنظمات 
اأو  وال��ت��واف��ق  الدولية  املوؤ�ش�شات  يف  القيادية  املنا�شب  يف  العربية  ال���دول 
ت�شتت  ملنع  وذل���ك  املجموعة  تدعمه  فقط  واح���د  مر�شح  على  الت�شويت 

اأ�شواتها يف انتخابات تلك املنظمات ب�شبب اختالف املواقف.
وعقد مكتب الربملان العربي ومكتب املجل�س الوطني جلمهورية ال�شودان 
اجتماعا م�شرتكا يوم 28 اأكتوبر اجلاري جرى فيه بحث التعاون والتن�شيق 
وتبادل وجهات النظر بني الربملان العربي واملجل�س الوطني ال�شوداين مبا 
يفعل العمل الربملاين العربي كما عقد مكتب الربملان العربي اجتماعه يوم 
30 اأكتوبر اجلاري اعتمد خالله جدول اأعمال اجلل�شة الفتتاحية لدور 
النعقاد الثاين من الف�شل الت�شريعي الثاين للربملان العربي التي انطلقت 

اأعمالها ام�س.
العربي  الربملان  موازنة  م�شروع  بدرا�شة  املعنية  الفرعية  اللجان  وعقدت 
للعام املايل 2018م وجلنة فل�شطني اجتماعاتها وبحثت ما مت اإجنازه من 
جهود الربملان العربي يف دعم الق�شية الفل�شطينية وحث الدول الإفريقية 
على عدم امل�شاركة يف قمة اإفريقيا اإ�شرائيل والتي كان من املزمع عقدها يف 
جمهورية توجو خالل �شهر اأكتوبر اجلاري وعقدت اللجنة الفرعية املعنية 
اأم�س  اأول  اجتماعاتها  الأق��ل مناء  العربية  ال��دول  الإن�شان وجلنة  بحقوق 

الول الأحد.

رئي�س الربملان العربي “ الربملان العربي ويف اإطار دعمه للق�شايا العربية 
العادلة توجه للدول واملنظمات الإقليمية والدولية م�شيدا بدولة ال�شودان 
حتت قيادة الرئي�س عمر الب�شري وم�شريتها يف التنمية والإ�شالح وحماربة 
الإرهاب وحفظ الأمن القومي العربي مطالبا برفع العقوبات القت�شادية 
الردود  وج��اءت  ل��الإره��اب  الراعية  ال��دول  قائمة  من  ال�شودان  ا�شم  ورف��ع 
داعمة لهذا الطلب حيث مت وبحمد اهلل رفع كامل للعقوبات القت�شادية 
الدول  قائمة  م��ن  ال�����ش��ودان  ا�شم  برفع  يطالب  العربي  ال��ربمل��ان  و�شيظل 

الراعية لالإرهاب حتى يتم ذلك”.
واجلماعات  الإره����اب  حم��ارب��ة  يف  حم��وري��ة  دول���ة  “ال�شودان  اأن  واأ���ش��اف 
للتحالف  ان�شمت  ال��ت��ي  ال���دول  مقدمة  يف  فهو  الإره��اب��ي��ة  والتنظيمات 
الإ�شالمي الع�شكري الذي اأن�شاأته اململكة العربية ال�شعودية والذي ان�شمت 
ل�شرتداد  التحالف  يف  وع�شو  واإ�شالمية  عربية  دول��ة   41 الآن  حتى  له 
اإفريقيا  ق���ارة  يف  وال�شلم  الأم���ن  حتقيق  يف  وي�شاهم  اليمن  يف  ال�شرعية 
ال��ع��رب��ي والإ���ش��الم��ي وقارة  ال�����ش��ودان وال��ع��امل  خ�شو�شا يف دول���ة ج��ن��وب 

اإفريقيا.
وعقدت جلان الربملان العربي الأربعة الدائمة واللجان الفرعية الأخرى 
اللجان  ناق�شت  حيث  اأي���ام  ث��الث��ة  م��دى  على  اجتماعاتها  منها  املنبثقة 
ال�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة وال�شيا�شية والأم���ن القومي  اأجن��زت��ه يف  ال��دائ��م��ة م��ا 
العربية  وال��ق��وان��ني  والت�شريعات  العربي  القت�شادي  والتكامل  العربي 
املوحدة وق�شايا التنمية الجتماعية يف جمالت الرتبية والثقافة و�شوؤون 

الربملان  اج��ت��م��اع��ات  ه��ام�����س  وع��ل��ى 
العربي �شارك وفد ال�شعبة الربملانية 
الربملاين  امل���ن���ت���دى  يف  الإم����ارات����ي����ة 
امل�شتقبل  �شودان  الأول حول  العربي 
بعد  ال�شودان  الأو���ش��اع يف  فيه مناق�شة تطورات  وج��رى  اأم�س  ال��ذي عقد 
رفع العقوبات الأمريكية عنها واأعمال التنمية املتوقعة يف ال�شودان وكيفية 
مع  ال�شودانية  العالقات  وتوطيد  العربية  ال�شتثمارات  جذب  على  العمل 
الدول العربية ال�شقيقة والعمل امل�شرتك ملكافحة الإرهاب والتطرف ودحر 

املنظمات الإرهابية وجتفيف منابع وم�شادر متويلها.
من جهتها اأقامت ال�شفارة الدولة يف اخلرطوم ماأدبة ع�شاء لوفد ال�شعبة 
امل�شت�شار  من  كل  �شعادة  بح�شور  الحت���ادي  الوطني  للمجل�س  الربملانية 
رحمة فا�شل ال�شام�شي القائم باأعمال ال�شفارة واأع�شاء املجل�س امل�شاركني 
يف الوفد و�شعادة اأحمد �شبيب الظاهري الأمني العام للمجل�س ومرافقي 

الوفد من الأمانة العامة.
الدعوة  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني  ال��ظ��اه��ري  �شبيب  اأح��م��د  ���ش��ع��ادة  وث��م��ن 
كافة  تقدمي  يف  واملهم  الكبري  بدورها  م�شيدا  الدولة  �شفارة  من  الكرمية 
اأ�شكال الدعم لوفد املجل�س وتقدمي كل الت�شهيالت لهم خالل م�شاركتهم 

يف اأعمال اجتماعات الربملان العربي يف اخلرطوم.
من جانبه عرب �شعادة امل�شت�شار رحمة فا�شل ال�شام�شي القائم باأعمال �شفارة 
الدولة يف اخلرطوم عن �شعادته بلقاء وفد ال�شعبة الربملانية مثمنا الدور 
الكبري الذي يلعبه املجل�س يف اإطار الدبلوما�شية الربملانية لدعم ال�شيا�شة 
اخلارجية للدولة والدفاع عن ق�شايا الدولة ومواقفها يف خمتلف املحافل 
الربملانية م�شيدا بجهود اأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي يف خدمة الوطن 

واملواطن على كافة ال�شعد املحلية والإقليمية والدولية.

الت�شويت حلزب البديل احتجاج 
على �شيا�شة الدميقراطيني امل�شيحيني
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1797
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ �شمينه �شلطانة احمد ح�شني - بنغالدي�شية اجلن�شية وال�شيدة/ 
جا�شمني �شلطانة احمد ح�شني - بنغالدي�شية اجلن�شية ترغبان بالتنازل وبيع كامل ح�شتها البالغة 
50% ح�شة اىل ال�شيدة / غزاله بروين �شريف خان - بنغالدي�شية اجلن�شية يف الرخ�شة املهنية : 

�شالون التاج الذهبي لل�شيدات ، ترخي�س رقم )756135( 
اعمال بوكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية  �شركة  القانوين من  ال�شكل  تعديال اخرى : مت تغيري 
ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  خدمات.  بوكيل 
2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1799
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ افتخار احمد حممد رامزان - باك�شتاين  اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل الطرف الثاين - حممد احت�شام 
بيج حممد ا�شرف اليا�س ات�شهو - باك�شتاين اجلن�شية يف )افتخار رم�شان ملقاولت التك�شية 
تغيريات   -  )741262( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي   والر�شيات( 
اخرى : - تغيري ال�شم التجاري من )افتخار رم�شان ملقاولت التك�شية والر�شيات( لي�شبح 

)التفا�شيل الذكية ملقاولت التك�شية والر�شيات(
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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املرجع : 1798
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ زيد ا�شامه حممد ابو غربيه - اردين اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ ا�شامه حممد اعرابي 
ابو غربيه - اردين اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )الغزل املتطور ملقاولت العزل( والتي 

تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )737305( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1800
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ رانيا توفيق حممود مو�شى احلداد - م�شرية 
ملار  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
للمفرو�شات 732076 وذلك اىل ال�شيد/ ا�شالم فوؤاد م�شطفى متويل - م�شري 
اجلن�شية - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم  )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 
العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1801

اجلن�شية  باك�شتاين   ، مو�شى  حممد  رو�شن  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ حنيف اهلل 
عبدالر�شيد - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )�شوء البدر لتجارة مواد  الديكور 

ولوازم ال�شتائر( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )557911( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
جا�شم عبدالرحمن عبداهلل علي احلو�شني - اجلن�شية : الإمارات ، وطلب الت�شديق 
املتحركة  الهواتف  لتجارة  الزبارة  التجاري  ال�شم  يف  )تنازل(  يت�شمن  حمرر  على 
واحلا�شب اليل وال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة رخ�شة جتارية 
رقم 719506 ال�شادر بتاريخ 1991/2/17 دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان. اىل 
ال�شم  وتغيري   ، الإم���ارات   : اجلن�شية   - النقبي  �شلوم  �شعيد  �شامل  �شلطان  ال�شيد/ 
التجاري اإىل ا�شواء النجران لتجارة الهواتف املتحركة.  ليكن معلوما للجميع بان 
يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب 

املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2017/7482
املنذر : امل�شريف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية 

املنذر اليها : رفيق بيكال حممد كونهي - )جمهول حمل القامة( 
تاريخ  من  بذمتكم  املرت�شدة  اليجارية  القيمة  ب�شداد  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  ان  -حيث 
درهم  ال��ف  وثالثون  )اثنان   32.303 وق��دره  مببلغ   2017/7/13 تاريخ  وحتى   2017/4/6
ال�شيكات وفقا  ارجت��اع  دره��م غرامة  بال�شافة اىل مبلغ 4000  دره��م(  وثالثمائة وثالثة 
والفوائد  والكهرباء  امل��اء  ع��ن  ال��ذم��ة  برائتي  اىل  بال�شافة  الي��ج��ار  عقد  م��ن   18 للبند 
القانونية والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة وذلك خالل مدة )30( ثالثني يوما 
من تاريخ ن�شر هذا العالن ا�شتنادا للمادة )25/اأ( من القانون رقم 33 ل�شنة 2008 بتعديل 
بع�س احكام القانون رقم 26 ل�شنة 2007 ب�شاأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�شتاأجري 

العقارات يف اإمارة دبي.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2017/7485
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

املنذر اليه : تونتي تونتي لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م  - جمهولة حمل القامة 
حيث ان املنذر ينذركم ب�شرورة �شداد املرت�شد يف ذمتكم وقدره 20233.13 )ع�شرون 
الف ومئتي وثالثة وثالثون درهما وثالثة ع�شر فل�شا( خالل 7 ايام من ن�شر هذا 
النذار حتت طائلة اتخاذ الجراءات القانونية لبيع ال�شيارة من نوع -  هيونداي 
اللون   - دب��ي   -  C-87504 اللوحة  رق��م   - اللوحة  رق��م   - - خ�شو�شي  اك�شنت 
عنابي - �شنة ال�شنع 2015 - طبقا لن�س املادة 172 من قانون املعامالت التجارية 

مع حتميلكم اي م�شاريف او ر�شوم او اتعاب حماماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2017/7484
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

املنذر اليه : ا�شتيفني جومارتز  - جمهولة حمل القامة 
حيث ان املنذر ينذركم ب�شرورة �شداد املرت�شد يف ذمتكم وقدره 44507.47 )اربعة 
ايام من  واربعون الف وخم�شمائة و�شبعة دراه��م  و�شبعة واربعون فل�شا( خالل 7 
ن�شر هذا النذار حتت طائلة اتخاذ الج��راءات القانونية لبيع ال�شيارة من نوع - 
 L-71047- اللوحة  رقم   - )ا�شتي�شن(  املركبة  �شنف   - تيغوان  واج��ن  فولك�س 
دبي - اللون ابي�س - �شنة ال�شنع 2014 - طبقا لن�س املادة 172 من قانون املعامالت 

التجارية مع حتميلكم اي م�شاريف او ر�شوم او اتعاب حماماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7480

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 
املنذر اليه : ديل كا�شا للتجارة - �س ذ م م  - جمهولة حمل القامة 

حيث ان املنذر ينذركم ب�شرورة �شداد املرت�شد يف ذمتكم وقدره 61499.52 )واحد  
و�شتون الف درهم واربعمائة وت�شعة وت�شعون درهما وخم�شون فل�شا( خالل 7 ايام 
من ن�شر هذا النذار حتت طائلة اتخاذ الجراءات القانونية لبيع ال�شيارة من نوع 
- ني�شان فان - خ�شو�شي - رقم اللوحة S-48708 دبي - اللون ابي�س - �شنة 
ال�شنع 2015 - طبقا لن�س املادة 172 من قانون املعامالت التجارية مع حتميلكم 

اي م�شاريف او ر�شوم او اتعاب حماماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7478

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 
املنذر اليه : �شامى بن عيا�س البكو�س - جمهولة حمل القامة 

حيث ان املنذر ينذركم ب�شرورة �شداد املرت�شد يف ذمتكم وقدره 4081806 )اربعون 
الف وثمامنائة وثمانية ع�شر درهم و�شتة فل�شا( خالل 7 ايام من ن�شر هذا النذار 
 - �شبورجت  كيا   - ن��وع  من  ال�شيارة  لبيع  القانونية  الج���راءات  اتخاذ  طائلة  حتت 
 2015 ال�شنع  �شنة   - بني  اللون   - دبي   L-71047 - خ�شو�شي - رقم اللوحة
- طبقا لن�س املادة 172 من قانون املعامالت التجارية مع حتميلكم اي م�شاريف 

او ر�شوم او اتعاب حماماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اعالن حكم بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2017/2100 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- باليه بو للتجارة واخلياطة 2- حممد فواز مروان الدقر  جمهويل 
يف   2017/9/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ ديزاين ري�شور�س �شنرت - �س ذ م م - وميثلها/ بدور 
�شعود عثمان احلميدان بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل بان يردا للمدعية 
والفائدة  دره��م(  ال��ف  )خم�شون  دره��م   50.000 ق��دره  الدعوى  مو�شوع  ال�شيك  قيمة 
التاأخريية عنه بواقع 9% �شنويا اعتبارا من تاريخ ال�شتحقاق يف 2011/11/25 وحتى 
اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامهما   ، التام  ال�شداد 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

انذار عديل  بالن�سر
 رقم  2017/7543 

املنذر : ال�شيد/ �شيف بن حممد بن عبداهلل ال�شام�شي - اإماراتي اجلن�شية ميثله بالوكالة / ها�شم ابو 
القا�شم عبداللطيف عبد الغفار برقم املحرر )2014/1/132951( - العنوان : دبي - الرب�شاء 1 - بناية 
، ت  اكادميية دبي المريكية  اللولو هايرب ماركت ومقابل  رق��م  110 خلف  �شنرت مكتب  بزن�س  ي�س 
: 044478808 -  املنذر اليه : ايه ان ا�س انرتنا�شيونال خلدمات ادارة املن�شاأت )�س ذ م م( 2/ عمري 
حممود خان ، العنوان : دبي - الرب�شاء 1 - بناية ي�س بزن�س �شنرت مكتب رقم )1007( خلف اللولو 
هايرب ماركت ومقابل اكادميية دبي المريكية هاتف : 052/8309860  - يخطر املنذر املنذر اليهما 
مدة  يف   )1007( رقم  مكتب  للماأجور  الفوري  والخ��الء  اليجار  بدل  متاأخرات  كامل  دفع  ب�شرورة 
اق�شاها �شهر من تاريخ الن�شر لهذا النذار بالن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية 
الالزمة �شد املنذر اليهما مع الزامهما بجميع امل�شروفات والر�شوم الق�شائية وفوائد التاأخري واتعاب 

املحاماة وبدل العطل وال�شرر. 
الكاتب العدل

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده    
فى الدعوى رقم 2014/59 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ : �شي ا�س لت�س كيه دبي للمقاولت - ذ م م 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �شارع ام هرير - بناية الريامي - ط 3 

املنفذ �شده : تريدينت انرتنا�شيونال هولدجنز - �س م ح 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - املنطقة احلرة مبطار دبي اجلناح الغربي - ط 3 - مكتب 309 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/11/8 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( البيع)�شركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين التى انيط بها  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�شحة او�شافه 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 1( نوع العقار : 
�شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�س : 97 - ا�شم املبنى : باي �شايد - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : باي �شايد - رقم 

الوحدة : MH-1 - امل�شاحة : 811.23 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )12000.000( درهم 
 : املبنى  رقم   -  IT PLAZA  : املبنى  ا�شم   -  645  : الر�س  رقم   - ح�شة  ند   : املنطقة   - �شكنية  �شقة   : العقار  نوع   )2

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )550.000( مربع  مرت   83.98  : امل�شاحة   ،  702  : الوحدة  رقم   -  1
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    
فى الدعوى رقم 2014/59 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ : �شي ا�س لت�س كيه دبي للمقاولت - ذ م م 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �شارع ام هرير - بناية الريامي - ط 3 

املنفذ �شده : تريدينت انرتنا�شيونال هولدجنز - �س م ح 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - املنطقة احلرة مبطار دبي اجلناح الغربي - ط 3 - مكتب 309 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/11/8 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( البيع)�شركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين التى انيط بها  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�شحة او�شافه 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 1( نوع العقار : 
�شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�س : 97 - ا�شم املبنى : باي �شايد - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : باي �شايد - رقم 

الوحدة : MH-1 - امل�شاحة : 811.23 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )12000.000( درهم 
 : املبنى  رقم   -  IT PLAZA  : املبنى  ا�شم   -  645  : الر�س  رقم   - ح�شة  ند   : املنطقة   - �شكنية  �شقة   : العقار  نوع   )2

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )550.000( مربع  مرت   83.98  : امل�شاحة   ،  702  : الوحدة  رقم   -  1
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2007/1195 تنفيذ جتاري

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الرقة - مبنى ملك خا�س - مقابل بناية الزرعوين - الطابق الثالث 

اإم��ارة دبي - بردبي - ال�شطوة - خلف امل�شت�شفى الي��راين - بناية ملك  املنفذ �شده : �شعيد �شالح �شعيد ال�شواد - عنوانه : 
الفردان - موؤ�ش�شة ام �شقيم العقارية - يوجد ا�شفل البناية مكتبة 2000 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2017/11/8 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف 
اللكرتوين  وع��ل��ى موقعها  ل��ل��م��زادات  الم����ارات  البيع)�شركة  بها  ان��ي��ط  ال��ت��ى  اجل��ه��ة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة   ال��ع��ق��ار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة 
املزاد  التالية لر�شوم  ايام  الع�شرة  الثمن خالل  املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�شة  ايام 
ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 1083 - املنطقة : ال�شطوة - رقم البلدية : 445-

درهم.   3.000.000.00  : مببلغ   - مربع  مرت   232.26  : امل�شاحة   -  334
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/7689
املنذرة : �شنتميرت كيوب للعقارات 

املنذر اليهم  : 1- جي كيو ار انرتنا�شيونال للخدمات الفنية - �س ذ م م 
2- جاني�س برا�شاد دولل  - جمهول حمل القامة 

فان املنذرة تر�شل هذا النذار العديل للمنذر اليهم لدفع القيمة اليجارية من 
الر�شوم وامل�شاريف  وذلك خالل  تاريخ 2017/9/26 حتى تاريخه بال�شافة اىل 
30 يوما من تاريخه ،  واإل �شوف تتخذ املنذرة جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات 
وامل�شاريف  الر�شوم  كافة  املوؤجرة مع حتميلهم  العني  املنا�شبة لخالء  القانونية 
وما  ك�شب  م��ن  فاتها  عما  املنا�شب  بالتعوي�س  ومطالبتهم  القانونية  وال��ف��ائ��دة 

حلقها من خ�شارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7690

املنذرة : �شنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1- ام ات�س او خلدمات متابعة املعامالت 

2- حممد بله عبدالوهاب علي - جمهول حمل القامة 
تاريخ  م��ن  الي��ج��اري��ة  القيمة  ل��دف��ع  اليهم  للمنذر  ال��ع��ديل  الن����ذار  ه��ذا  تر�شل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
اليجار  ع��ق��د  ح�شب  عليهم  امل��رتت��ب��ة  ال��غ��رام��ات  اىل  ب��ال���ش��اف��ة  ت��اري��خ��ه  ح��ت��ى   2017/10/1
وبال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه ، واإل ف�شوف تتخذ املنذرة 
اجتاة املنذر اليهم كافة الجراءات القانونية املنا�شبة لخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة 
القانونية  والفائدة  اليجار  عقد  ح�شب  عليهم  املرتتبة  الغرامات  وكافة  وامل�شاريف  الر�شوم 

ومطالبتهم بالتعوي�س املنا�شب عما فتها من ك�شب وما حلقها من خ�شارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

 الإعالن بالن�سر 
دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 

اإعالن للح�سور اأمام  اخلبري امل�سريف واملايل
املدعي عليه / �شالح تني اأورفعلي 

املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني 
يتعني احل�شور ب�شخ�شكم وب�شفتكم املدير امل�شوؤول ل�شركة جلف تورك للتجارة �س 
م ح ول�شركة جي تي تي للتموين الغذائي - �س ذ م م اىل مقر دائ��رة حماكم راأ�س 
اخليمة - مكتب اإدارة اخلربة الكائن يف دائرة املحاكم - راأ�س اخليمة ملقابلة اخلبري 
ت��وؤي��د موقفكم  التي  وال��وث��ائ��ق  امل�شتندات  كافة  واإح�����ش��ار  امل��ذك��ور  وامل�����ش��ريف  امل��ايل 
املوافق 2017/11/7  الثالثاء  يوم  وذلك   ، كلي  رقم 2017/181 جتاري  الدعوى  يف 

ال�شاعة 10.00 �شباحا. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    حكومة را�س اخليمة 
دائرة املحاكم  - مكتب اإدارة اخلرباء 

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

 اإعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر  
الق�سية رقم 2017/98 تظلم من اأمر على عري�سة 

املتظلم �شده 02/ ريجينا جورميه خلدمات التموين باملواد الغذائية - �س ذ م م 
حيث ان املتظلم / بنك راأ�س اخليمة الوطني 

العنوان / دبي - القوز ال�شناعية  4 
الهاتف : 971043406401+   �س ب : 38052  رقم الفاك�س : 3406402 

قد اقام عليك الدعوى رقم 2017/98 تظلم من اأمر على عري�شة ، وعليه يقت�شي ح�شورك اإىل 
حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية للنظر يف الدعوى ، وذلك �شباح يوم الثنني بتاريخ 2017/11/13 
حالة  ويف  ودف���وع  بيانات  م��ن  لديك  م��ا  وت��ق��دمي  ال��دع��وى  على  لالجابة  �شباحا   10.00 ال�شاعة 
تخلفك عن احل�شور اأور ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد ، فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى 

غيابيا بحقك لدى �شعادة امل�شت�شار / حممد ر�شدي متويل 
اأمني �سر دائرة الأمور امل�ستعجلة
خالد عبداهلل ال علي       

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 الإعالن بالن�سر 

دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 
اإعالن للح�سور اأمام  اخلبري امل�سريف واملايل

املدعي عليه / ح�شن تني اوتوكو �شيتنار 
املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني 

يتعني احل�شور اىل مقر دائرة حماكم راأ�س اخليمة - مكتب اإدارة اخلربة 
امل��ايل وامل�شريف  راأ���س اخليمة ملقابلة اخلبري   - املحاكم  دائ��رة  الكائن يف 
املذكور واإح�شار كافة امل�شتندات والوثائق التي توؤيد موقفكم يف الدعوى 
 2017/11/7 املوافق  الثالثاء  ي��وم  وذل��ك   ، كلي  2017/181 جت��اري  رق��م 

ال�شاعة 10.00 �شباحا. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    حكومة را�س اخليمة 
دائرة املحاكم  - مكتب اإدارة اخلرباء 

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اإعالن حكم بالن�سر    

2017/211  جتاري كلي     
املدعي : بنك را�س اخليمة الوطني ، اجلن�شية :           العنوان : الإمارات - دبي - اخلليج التجاري - ابراج رجال 

العمال - برج ا�شبكت - ط 12  رقم الهاتف : 9710508116113+ 
اىل املدعي عليه : جمعه �شنقور فريوز �شعد بلو�شي ، اجلن�شية : الإمارات ، العنوان : الإمارات - ال�شارقة - كلباء 

- جانب مركز �شرطة كلباء - �شارع خور كلباء - فيال 20B - رقم الهاتف : 9710504100188+ 
يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�شدرت بحقك وبتاريخ  2017/9/28 احلكم التايل : 

حكمت املحكمة : اول : ب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�شادر يف الأمر على عري�شة رقم 11641 ل�شنة 2017 
ي��وؤدي اىل  البنك املدعي مبلغا ماليا وقدره  اأم��ر على عري�شة راأ���س اخليمة  - ثانيا : بالزام املدعي عليه ان 
)1294753.85( درهم ، مليون ومئتان واربعة وت�شعون الف و�شبعمائة وثالثة وخم�شون درهم وخم�شة وثمانون 
فل�س وفوائده التفاقية بواقع 4% �شنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى يف 2017/7/13 وحتى متام ال�شداد ، 

والزمته امل�شاريف ومبلغ مائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�شاء هذا امليعاد دون 

الطعن على احلكم امل�شار اإليه فاإن املحكمة �شوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه
رئي�س ق�سم الت�سجيل 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اإعالن للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
يف الدعوى رقم )2017/288( اإداري كلي 

بناء على طلب املدعية / الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والأوقاف 
وعنوانها / تنوب عنها اإدارة ق�شايا الدولة 

اىل املدعي عليه / جميب الرحمن ثالييالت كالثيلي بورايا 
وعنوانه / ن�شرا 

الحتادية  ابوظبي  مبحكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم��ام  باحل�شور  مكلفون  اأنتم 
البتدائية مكتب رقم )07( بتاريخ 2017/11/6 م �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وذلك  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  ال��دع��وى  لئحة  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي 

للنظر يف  الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�شفكم املدعي عليه. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة  - وزارة العدل
حمكمة اأبوظبي الحتادية الإبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2017/280 مدين كلي - الفجرية 
اىل املدعي عليه / ابراهيم مال اهلل حماد بن حماد ال�شربي - جمهول 
ب��اأن املدعي / كاتالي�شت انرتبراي�شز �س ذ م م  حمل الإقامة - نعلمكم 
- قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة مببلغ وقدره 509564.43 
الحتادية  الفجرية  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم  يتوجب  ل��ذا   ، دره��م 
البتدائية �شباح يوم الثالثاء املوافق 2017/11/7 م لتقدمي ما لديكم 
اأر�شال وكيل معتمد  اأو  من دفاع وم�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم 

ينوب عنكم فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات القانونية يف غيابكم. 
 قلم التنفيذ     

المارات العربية املتحدة - وزارة العدل
حمكمة الفجرية الحتادية الإبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى
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الفجر الريا�ضي
تنطلق - غدا يف نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق - فعاليات مهرجان 
�شاحب  رعاية  حتت   .. امل�شرية”  “ال�شاللة  العربي  للجواد  ال�شارقة 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 

حاكم ال�شارقة.
عربيا  ج��وادا   181 م�شاركة   -  11 ال���  ن�شخته  يف   - املهرجان  وي�شهد 

98 يف الأ���ش��واط و83 يف امل��زاد .. تعد نخبة من اأرق��ى ال�شاللت  منها 
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ا�شطبالت  من  كل  من  الأ�شيلة  العربية 
واآل  والبداير  والهواجر وعجمان  وال�شارقة  والزبري  الإم��ارات  ومرابط 
والنخيل  العربية  للخيول  وب��رادي�����س  واخل��ي��ل  العربية  للخيول  ���ش��ايف 
والفرا�س للخيول العربية وا�شطبالت ور�شان والأريام العربية .. اإ�شافة 
اإىل مرابط الزعيم واخلزنة و ودبي للخيول العربية وال�شقران ومزرعة 
والعديد  والبحاي�س  العوير  نا�شر ومزرعة  �شعيد  وا�شطبالت  بو�شهاب 
اخليل  ع�شاق جمال  اخلا�شة من  ال�شطبالت  ومن  اخليول  من مالك 

العربي.

املغطاة  ال�شالة  اأر����س  على  اخلمي�س  ظهر  املهرجان  فعاليات  و�شتبداأ 
بالنادي بال�شوط الأول وهو مق�شم اإىل فئتني اأ - ب لفئة املهرات بعمر 
الأفرا�س  لفئة  �شوط  الثاين وهو  ال�شوط  يتبعه  �شنوات  اإىل ثالث  �شنة 
الفعاليات  لتختتم  ب   - اأ  فئتني  اإىل  مق�شم  ف��اأك��رب  �شنوات  اأرب���ع  بعمر 
بال�شوط الثالث واخلتامي لليوم الأول - �شوط فئة املهور من عمر �شنة 
اأ�شواط اليوم الأول هي  اأ - ب وجميع  اإىل فئينت  لثالث �شنوات مق�شم 

برعاية املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل.
ويف اليوم الثاين من البطولة ت�شهد ال�شالة املغطاة تنظيم مزاد ال�شارقة 
وا�شطبالت  مرابط  خمتلف  من  ج��وادا   83 مب�شاركة  العربية  للخيول 
وا�شطبالت  ال�شارقة  مربط  من  كل  ال�شارقة  امل��زاد  يف  وي�شارك  الدولة 

والهواجر  وع��ج��م��ان  وال��زب��ري  وال��ب��داي��ر  الإم�����ارات  وم��راب��ط  القا�شمي 
وال�شقران. اأما فعاليات اليوم الثالث واخلتامي ملهرجان ال�شارقة للجواد 
الفحول  �شوط  وه��و  الرابع  بال�شوط  �شتبداأ  امل�شرية  ال�شاللة  العربي 
بعمر اأربع �شنوات فاأكرب مق�شم اإىل فئتني اأ - ب تتبعه اأ�شواط البطولت 
لل�شاللة امل�شرية وهي اأربعة اأ�شواط 1 - بطولة املهرات – 2 - بطولة 

الأفرا�س 3- بطولة املهور 4- - بطولة الفحول .
اأ�شا�شية مو�شوعية تعتمد يف  اأنظمة   5 و�شتعتمد طريقة التحكيم على 
التقييم وت�شتمل على ال�شكل العام “ الراأ�س والعنق واجل�شم والن�شياب 
– 20 من قبل كل   1 النقاط من  “ حيث تعطى  و احلركة  والقوائم 
اأن�شاف النقاط يف  حكم من جلنة التحكيم وب�شورة م�شتقلة كما تقبل 

جميع  يف  والثاين  الأول  املركز  على  احلائزة  اخليول  وتتاأهل  التحكيم. 
ثم  امل��ه��رات  بطولة  كل  بطولت  يف  للم�شاركة  العمرية  الفئات  اأ���ش��واط 
بطولة املهور ثم بطولة الأفرا�س ثم بطولة الفحول لإحراز لقب البطل 

الذهبي والبطل الف�شي والبطل الربونزي .
ال�شارقة  ن��ادي  عام  اليحيائي مدير  �شلطان حممد خليفة  �شعادة  وق��ال 
ال�شاللة  ال��ع��رب��ي-  للجواد  ال�شارقة  مهرجان  اإن  وال�شباق  للفرو�شية 
تعترب  التي  امل�شرية  ال�شاللة  نوعا يف  امل�شرية هو مهرجان متخ�ش�س 
من اأنقى �شاللت اخليل العربية الأ�شيلة.. م�شيدا بدعم �شاحب ال�شمو 
�شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 

القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة للمهرجان .
كما وجه �شكره للجنة املنظمة و لهيئة املنطقة احلرة يف مطار ال�شارقة 
الدويل على رعايتها لهذا املهرجان والتي كان لها عميق الأثر يف ازدهاره 
وتطوره على كافة ال�شعد وامل�شاهمة الكبرية يف جناحات الن�شخ ال�شابقة 

منه على مدار ال�شنوات ال�شابقة.

بلقب  روز  ج��ا���ش��نت  الإجن���ل���ي���زي  ت����وج 
بطولة اإت�س اإ�س بي �شي ال�شني املفتوحة 
يف �شنجهاي، ليحول املناف�شة على لقب 
ال�����ش��ب��اق اإىل دب���ي ل��ل��ج��ول��ة الأوروب���ي���ة 
تبقي  م��ع  م��ث��رية  ث��الث��ي��ة  مناف�شة  اإىل 
ب��ط��ول��ت��ني ع��ل��ى ب��ط��ول��ة ج��ول��ة موانئ 
حتت  تقام  التي  للجولف،  العاملية  دب��ي 
ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة 
بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س 
جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���ش��ي، ع��ل��ى مالعب 
اإىل   16 م��ن  ع��ق��ارات ج��م��ريا للجولف 
البطولة  وت���ع���د  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب   19
 8 اإىل  اخلتامية للمو�شم بجوائز ت�شل 
باللقب  روز  ف��وز  و�شاهم  دولر.  مليون 
ال�شيني اإىل تقدمه للمركز الثالث على 
لئحة ترتيب ال�شباق اإىل دبي مبجموع 
املت�شدر  خلف  نقطة،   2،993،754
الإجنليزي تومي فليتوود الذي ميتلك 
املركز  و�شاحب  نقطة،   4،050،351
جار�شيا  ����ش���ريج���و  الإ�����ش����ب����اين  ال����ث����اين 

مبجموع 3،184،582 نقطة.
وي��ع��ت��رب ه���ذا ال��ل��ق��ب ال��ع��ا���ش��ر ل����روز يف 
اجلولة الأوروبية، وهو الالعب �شاحب 
الذهبية  بامليدالية  امل��ت��وج  ع��ام��ا  ال�37 

ري���و دي  الأومل��ب��ي��ة يف  الأل���ع���اب  يف دورة 
خالله  م���ن  وجن����ح   ،2016 ج���ان���ريو 
الثاين  ج��ار���ش��ي��ا  ع��ن  ال���ف���ارق  بتقلي�س 
وباتت  ف��ق��ط،  نقطة   190،827 اإىل 
املركز  على  فليتوود  لتحدي  فر�شة  له 
لعبا   60 اأف�شل  يلتقي  عندما  الأول 

موانئ  جولة  بطولة  يف  احل��ايل  املو�شم 
نوفمرب  �شهر  يف  للجولف  العاملية  دب��ي 
الخرية  اجلولة  اإىل  روز  وج��اء  املقبل. 
يف ب��ط��ول��ة اإت�����س اإ����س ب��ي ���ش��ي يف ملعب 
متاأخراً  �شنجهاي  يف  ال���دويل  �شنت�شن 
عن الأمريكي دا�شنت جون�شون بفارق 8 

يلحق  اأن  ا����ش���ت���ط���اع  ول���ك���ن���ه  ����ش���رب���ات، 
حيث  رائعاً  اأداء  قدم  اأن  بعد  بجون�شون 
اأحرز خم�س بريدي يف اأخر ت�شع حفرات 
اجلولة  يف  نتيجته  لت�شبح  البطولة  يف 
البطولة  لينهي  ���ش��رب��ة   67 الخ����رية 

مبجموع 14 �شربة حتت املعدل.

الأمريكيان  ال���ث���اين  امل���رك���ز  وت��ق��ا���ش��م 
وال�شويدي  كوبيكا  وبروك�س  جون�شون 
هرنيك �شتين�شون، حيث اأنهى كاًل منهم 
12 ���ش��رب��ة حتت  ال��ب��ط��ول��ة مب��ج��م��وع 
امل���ع���دل. ومب�����ش��ارك��ة ���ش��ت��ي��ن�����ش��ون مركز 
اأعتاب  على  ي�شعه  ذل��ك  ف��اإن  الو�شيف 

دبي،  اإىل  ال�شباق  ترتيب  يف   10 التوب 
حيث تقدم الالعب الفائز بلقب بطولة 
جولة موانئ دبي العاملية مرتني وبطل 
ال�شباق اإىل دبي مرتني اأي�شا، من املركز 
اإىل دبي  ال�شباق  11 يف  املركز  اإىل   18
رافعا ر�شيده اإىل 1،723،903 نقطة. 

الإجنليزي  ح�����ش��ل  ن��ف�����ش��ه،  ال��وق��ت  ويف 
بطولة  لقب  حامل  فيتزباتريك  ماثيو 
موانئ دبي العاملية البطولة، على املركز 
التا�شع  يف ال�شني، ليحتل املركز املركز 
13 يف ترتيب ال�شباق اإىل دبي مبجموع 
تقدم  ك���م���ا  ن���ق���ط���ة.   1،512،420

بعدما  براندن جري�س  اأفريقي  اجلنوب 
اأنهى البطولة يف املركز 15 ف ليك�شب 
جمموع  وي�����ش��ب��ح  ن��ق��ط��ة،   90،987
903،406 نقطة، وينتقل من  نقاطه 
ترتيب  يف   30 امل��رك��ز  اإىل   34 امل��رك��ز 

ال�شباق اإىل دبي.

ت��ن��ط��ل��ق يف ال�����ش��اع��ة ال��ع��ا���ش��رة م���ن ���ش��ب��اح اليوم 
الأربعاء ندوة دبي الدولية الثالثة ع�شر لالإبداع 
“جائزة حممد بن را�شد  الريا�شي التي تنظمها 
“مبادرات  ع�شو  الريا�شي”  ل��الإب��داع  مكتوم  اآل 
فندق  يف  العاملية”،  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
بالتزو فري�شات�شي مبنطقة اجلّداف، حتت �شعار 

الريا�شة«. يف  املراأة  “متكني 
حتمل  جل�شات  ث��الث  ال��ن��دوة  برنامج  ويت�شمن 
الأوىل عنوان “متكني املراأة يف الريا�شة” تتحدث 
اأنيتا ديفرانتز نائب رئي�س اللجنة الأوملبية  فيها 
الدولية، فيما تنطلق اجلل�شة الثانية يف ال�شاعة 
يف  امل���راأة  “دور  بعنوان  والن�شف،  ع�شر  احل��ادي��ة 
املنظمات الريا�شية” و�شتتحدث فيها ماجدولني 
ال�����ش��ارين وزي����رة ����ش���وؤون ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة يف 
اجلمهورية التون�شية و�شتت�شمن حماور اجلل�شة 
يف  واملجتمع  الأ���ش��رة   دور  ع��ل��ى   ال�شوء  ت�شليط 

ن�شائح  وك��ذل��ك    ، ومتكينها  ال�شخ�شية  تكوين 
الريا�شية،  املنظمات  يف  امل��راأة  لتمكني  وار���ش��ادات 
ال�شاعة  يف  واخلتامية  الثالثة  اجلل�شة  تنطلق  و 
الثانية ع�شر والن�شف و�شتتحدث فيها د. مناهل 
ث��اب��ت رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة ع��ب��اق��رة ال���ع���امل، وحتمل 
 ، البداعي”  والتفكري  “املواهب  عنوان  اجلل�شة 
وكيفية  الريا�شية  املوهبة   : حم��اور  و�شتت�شمن 
و�شت�شلط  امل��ب��دع،  التفكري  و  وتنميتها،  رعايتها 
املوهبة  بني  العالقة  على  ال�شوء يف حما�شرتها 
وتطويرها،  املوهبة  تنمية هذه  وكيفية  والإب��داع 

كما �شتتحدث عن التفكري الإبداعي.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��ع��ادة م��ط��ر الطاير 
نائب رئي�س جمل�س دبي الريا�شي رئي�س جمل�س 
اأمناء “جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع 
وزيرة  ال�شارين  ماجدولني  معايل  الريا�شي”، 
تزور  التي  التون�شية،  الريا�شة  و  ال�شباب  �شوؤون 

الدولة حاليا للم�شاركة يف الندوة.
ت�شارك  التي  التون�شية  بالوزيرة  الطاير  رحب  و 
���ش��ت��ل��ق��ي حما�شرة  ال���ن���دوة ح��ي��ث  ك��م��ت��ح��دث��ة يف 
الريا�شية”،  امل��ن��ظ��م��ات  يف  امل����راأة  “ دور  ب��ع��ن��وان 
واأكد اأن م�شاركتها يف الندوة �شتكون ا�شافة مهمة 
للربنامج احلافل من اجلل�شات كونها تتوىل وزارة 
بتطور  املعروفة  ال�شقيقة  تون�س  دول��ة  يف  كبرية 
ريا�شة املراأة فيها وحتقيق ريا�شياتها وريا�شييها 
ال��ع��دي��د م��ن الجن������ازات ال��دول��ي��ة والأومل���ب���ي���ة يف 

خمتلف الريا�شات.
“ منحت قيادتنا الر�شيدة الفر�شة للمراأة  وقال 
ال��وط��ن وتطويره  ك��ام��ال يف خ��دم��ة  لأداء دوره���ا 
يف جميع املجالت، وحتتل دول��ة الإم���ارات مكانة 
وتوليها  امل����راأة  متكني  جم��ال  يف  عامليا  متقدمة 
منا�شب قيادية على م�شتوى املوؤ�ش�شات الوطنية، 
الوزرات  من  والعديد  �شيدة،  ترتاأ�شه  فالربملان 

مهمة  قيادية  منا�شب  وكذلك  �شيدات،  تتولها 
�شاحب  ج��ائ��زة  يف  ون��ح��ن  امل���ج���الت،  خمتلف  يف 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع 
ال���ري���ا����ش���ي ات���خ���ذن���ا م���و����ش���وع مت��ك��ني امل�������راأة يف 
اجلائزة،  م��ن  التا�شعة  ل��ل��دورة  حم��ورا  الريا�شة 
املهم حمورا و�شعارا  املو�شوع  كما مت اختيار هذا 
الدولية  دب��ي  ن���دوة  م��ن  ع�شرة  الثالثة  للن�شخة 

لالإبداع الريا�شي«.
اآل مكتوم  “ جائزة حممد بن را�شد  اأ���ش��اف  و     
الأك��رب من حيث قيمتها  الريا�شي هي  ل��الإب��داع 
وت���ع���دد ف��ئ��ات��ه��ا، وه���ي الوىل ع��ل��ى الإط�����الق يف 
جمال الإبداع الريا�شي، ونحن يف اجلائزة نفخر 
التون�شية  ال��ري��ا���ش��ة  حتققها  ال��ت��ي  ب���الإجن���ازات 
الفردي  ال�����ش��ع��ي��د  وع���ل���ى  امل���ج���الت  يف خم��ت��ل��ف 
اجلماعي  ال�����ش��ع��ي��د  اأو  الأومل���ب���ي���ة،  ال�������دورات  يف 
التون�شي  امل��ن��ت��خ��ب  اآخ���ره���ا ����ش���دارة  ك���ان  وال���ت���ي 

التاأهل  م��ن  الق���رتاب  و  ال��ق��دم  ملجموعته  لكرة 
وقد  رو���ش��ي��ا،  يف   2018 ال��ع��امل  ك��اأ���س  لنهائيات 
اجلائزة  يف  التون�شيني  امل��ب��دع��ني  ب��ت��ك��رمي  قمنا 
نتعرف  ب���اأن  ن�شعد  وال��ي��وم  لإجن��ازات��ه��م،  تقديرا 
الريا�شي  امللف  اإدارة  يف  التون�شية  التجربة  على 

عموما، وريا�شة املراأة على وجه اخل�شو�س«.
وعربت الوزيرة التون�شية عن فخرها بنهج دولة 
الإمارات العربية املتحدة يف دعم ومتكني املراأة يف 
جميع املجالت، وعن �شعادتها بالتواجد يف دولة 
ريا�شة  ع��ن  مهمة  ن��دوة  يف  للم�شاركة  الإم����ارات 
بن  اأح��م��د  ال�شيخ  ل�شمو  ال�شكر  وق��دم��ت  امل����راأة، 
حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س اللجنة الأوملبية 
الوطنية رئي�س اجلائزة على دعوتها للم�شاركة يف 
الندوة والتحدث يف مو�شوع مهم للغاية، وتقدمي 
وتطوير  اإدارة  يف  التون�شية  التجربة  ع��ن  ���ش��رح 
املراأة  ريا�شة  وق��ط��اع  عموما،  الريا�شي  القطاع 

وم�شاركة  الندوة  بربنامج  اأ�شادت  كما  خ�شو�شا، 
متحدثات مرموقات على امل�شتوى الدويل.

حممد  “جائزة  اأن  التون�شية  الوزيرة  اأك��دت  كما 
الريا�شي” تلعب  ل��الإب��داع  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
دورا قياديا كبريا يف تطوير الريا�شة الإماراتية 
و العربية من خالل تكرمي املبدعني يف خمتلف 
ريا�شيني  بينهم  وم��ن  الريا�شي  العمل  جم��الت 
تون�شيني، و كذلك تنظيم الندوات وامللتقيات التي 
والدول  امل��ج��الت  خمتلف  م��ن  خمت�شني  جتمع 
للبحث يف �شوؤون الريا�شة و�شبل تطويرها ودعم 

التجارب الناجحة. 
ومت يف اللقاء الذي ح�شره موزة املري اأمني عام 
اجلائزة،  اآل رحمة مدير  اأم��ان  ونا�شر  اجل��ائ��زة، 
اجلائزة  بني  الثنائية  الريا�شية  العالقات  بحث 
والوزارة و�شبل تعزيزها لتحقيق التطور املن�شود 

للقطاع الريا�شي املحلي والعربي.  

مهرجان ال�سارقة للجواد العربي ينطلق غدا

ندوة دبي �لدولية لالإبد�ع �لريا�سي تنطلق �ليوم 

مط���ر الطاي���ر ي�ستقب���ل وزي���رة الريا�س���ة التون�سي����ة

ح�سد لقبه �لعا�سر يف �جلولة �لأوروبية

روز يجعل املناف�سة ثالثية على لقب )ال�سباق اإىل دبي(

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2694  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- كو�شو كوجنو حممد كوجنو جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  املدعي/�شمري عمر نوتوكاران قد  ان 
با�شدار المر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )8000( درهم والر�شوم وامل�شاريف. 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/11/21  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3151  جتاري جزئي

جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  الدولية  الم���ارات  /�شحارى  عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/وجيهي هارد وير �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
درهم   )104130( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
  2017/11/14 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  وامل�شاريف.  والر�شوم 
اأو من  Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2205  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /�شركة اك�شرتاكيك بي ار ايه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
الطاين  ن�شر حممد  قانونا/حممد  ذ.م.م وميثلها  والع��الن  للدعاية  امل�شمم  �شركة 
وميثله:علي خلف ح�شني احلو�شني قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )653579.50( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/11/22  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/947  جتاري  كلي 

اىل املدعي عليه/1-ب�شتون التجارية �س.ذ.م.م 2- عبا�س ر�شا ايروانى جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/بنك �شادرات ايران )الفرع الرئي�شي( قد اأقام الدعوى املذكورة 
التايل:حكمت  التمهيدي  اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:.... احلكم 
�شاحب  املخت�س  امل�شريف  اخلبري  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  ح�شوريا  املحكمة 
وما  وم�شتنداتها  الدعوى  على ملف  الط��الع  كالتي  وتكون مهمته  باجلدول  ال��دور 
المر  ل��زم  ان  عليها  وامل��دع��ي  املدعية  مقر  اىل  والن��ت��ق��ال  اخل�شوم  يقدمه  ان  ع�شى 
والط����الع ع��ل��ى امل��را���ش��الت ال��ورق��ي��ة والل��ك��رتون��ي��ة ان وج���دت ال�����ش��ج��الت والدفاتر 
املدعي  والزمت  امانة خربة وقدرها 10000  واللكرتونية وحددت  الورقية  التجارية 
ب�شدادها ، وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الربعاء املوافق:2017/12/13 ال�شاعة:9:30 

 .ch2.E.22:شباحا يف القاعة�
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الأبي�ش يواجه م�سر يف اليوم الثاين لكاأ�ش 
القارات لكرة القدم ال�ساطئية

يد�شن منتخبنا الوطني مناف�شات اليوم الثاين 
لكاأ�س  ه���واوي  لبطولة  ال�شابعة  الن�شخة  م��ن 
تقام حتت  التي  ال�شاطئية،  القدم  لكرة  القارات 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد  رعاية �شمو 
اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 
يف  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  وينظمها  الريا�شي، 
منطقة مرا�شي اخلليج التجاري على قناة دبي 

املائية وتتوا�شل حتى 4 نوفمرب املقبل.
ويلتقي منتخب الإمارات لكرة القدم ال�شاطئية 
والربع  ال��راب��ع��ة  ال�شاعة  يف  م�شر  منتخب  م��ع 
فيما   ،2017 نوفمرب   1 الأرب��ع��اء  اليوم  م�شاء 
الربتغال  منتخب  مع  الربازيل  منتخب  يلتقي 
مباراة  تليها  وال��ن�����ش��ف،  اخل��ام�����ش��ة  ال�����ش��اع��ة  يف 
ال�شاد�شة  ال�����ش��اع��ة  يف  رو���ش��ي��ا  م��ع  ال���ب���اراغ���واي 
الأخرية  املباراة  وتقام  دقيقة،  واأربعون  وخم�شة 

بني املك�شيك واإيران يف ال�شاعة الثامنة م�شاء.
اإىل  امل��وؤه��ل��ة  املجموعات  دور  ت�شفيات  وتنتهي 
اأي���ام  م��ن��اف�����ش��ات دور ن�����ش��ف ال��ن��ه��ائ��ي يف ث��ال��ث 
فريق  مع  املك�شيك  فريق  يلتقي  حيث  البطولة 
يوم  ع�شر  والربع  الرابعة  ال�شاعة  يف  باراغواي 
اخلمي�س 2 نوفمرب، تليها مباراة منتخب م�شر 
اخلام�شة  ال�����ش��اع��ة  ال��ربت��غ��ال يف  م��ن��ت��خ��ب  م���ع 
والن�شف، ويلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب 
الربازيل يف ال�شاعة ال�شابعة اإل ربع، كما يلتقي 
فريق اإيران مع فريق رو�شيا يف ال�شاعة الثامنة 
النهائي  ن�شف  دور  مناف�شات  وتنطلق  م�شاء. 

ي��وم اجلمعة  وال��رب��ع ع�شر  ال��راب��ع��ة  ال�شاعة  يف 
النهائي  رب��ع  مباريات  تقام  فيما  نوفمرب،   3
و�شتقام  ن��وف��م��رب،   4 ال�����ش��ب��ت  ي����وم  وال��ن��ه��ائ��ي 
مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد 
والثاين  الأول  املركزين  �شاحبا  يتاأهل  اأن  على 
النهائي  ن�شف  م��رح��ل��ة  اإىل  جم��م��وع��ة  ك��ل  م��ن 
التي تلعب بنظام خروج املهزوم ليتاأهل الفائزان 
على  اخلا�شران  ويتناف�س  النهائية،  املباراة  اإىل 
امليداليات الربونزية يف مباراة حتديد املركزين 

الثالث والرابع.
وقال متحدث با�شم دبي للعقارات: “ان ا�شت�شافة 
يف  ال�شاطئية  القدم  لكرة  القارات  كاأ�س  بطولة 
ونحن  لنا،  كبرية  قيمة  ميثل  مرا�شي  منطقة 
وال�شتمتاع  ال��ب��ط��ول��ة  مل��ت��اب��ع��ة  بجميع  ن��رح��ب 
باأروع املناف�شات يف قلب اخلليج التجاري املزدحم 
منط  يف  ا�شتثنائية  جت��ارب  خلق  اإن  ب��الأع��م��ال، 
كمطور  عملنا  �شميم  يف  يكمن  امل�شتقبل  حياة 
رئي�شي ورائد للوجهات ال�شهرية يف جميع اأنحاء 

اإمارة دبي«. 
اللجنة املنظمة جتدد الفوز على الإعالميني

ج����دد ف���ري���ق ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ب��ط��ول��ة كاأ�س 
ال�شاطئية فوزه على فريق  القدم  القارات لكرة 
الإعالميني يف اللقاء ال�شنوي الذي يجمع بني 

الفريقني قبل انطالقة البطولة.
املباراة  يف  ال��ف��وز  املنظمة  اللجنة  فريق  وح�شم 
اللجنة  اأه����داف  �شجل  حيث   ،  2 –  6 بنتيجة 

امل��ن��ظ��م��ة ك����اًل م���ن ع���م���ران اجل�����ش��م��ي، واأحمد 
اإب��راه��ي��م، وع��ل��ي حم��م��د وج����وان ك��و���ش��ك��و، فيما 
�شجل هديف فريق الإعالميني ب�شار هالل ور�شا 

�شليم.
وتقدم فريق الإعالميني من كرة ثابتة �شددها 
ك�شاو،  اأحمد  املرمى  حار�س  ف��وق  برباعة  ب�شار 
وع�����ادل ف��ري��ق ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ال��ن��ت��ي��ج��ة عرب 
لفريق  التحول  نقطة  وكانت  اجل�شمي،  عمران 
الذي  الثاين  الهدف  املنظمة من خالل  اللجنة 
�شجله جوان كو�شكو من ركلة جزاء اإثر عرقتله 
من قبل اأحمد نبيل يف اأول مل�شة لكال الالعبني 
يف املباراة. ومل ي�شتطع لعبوا فريق الإعالميني 
الذي �شم: ر�شا �شليم، مراد امل�شري، وليد فاروق، 
هالل،  ب�شار  الغربي،  عدنان  عبدالكرمي،  �شيد 
املهدي، واألري��ك جوميز  العليان واأمي��ن  فرا�س 
الفريق  مدرب  تعليمات  تنفيذ  يف  نبيل،  واأحمد 
امل�شاركة  اإىل  ا�شطر  ال���ذي  ع��ب��دالإم��ام  �شامي 
ك��الع��ب فتلقى ال��ف��ري��ق امل��زي��د م��ن الأه�����داف، 
بف�شل حيوية الفريق املناف�س ومتريرات لعبه 
امل���ه���ارة واللياقة  امل���ه���ري ول��ع��ب��ت  ���ش��امل  اأح���م���د 
وخربة ممار�شة كرة القدم ال�شاطئية التي متتع 
بها فريق اللجنة املنظمة يف ح�شم نتيجة املباراة 
يف �شاحلهم فيما مل متنع براعة حار�شي مرمى 
يف  عبدالكرمي  و�شيد  ف��اروق  وليد  الإعالميني 
ت�شجيل  منعت  لكنها  ال�شتة،  الأه����داف  دخ���ول 

املزيد من الأهداف.

جوائز  من  الأ���ش��د  ن�شيب  وا�شط  نا�شئة  مركز  ح�شد 
التي  ب��ال��زع��ان��ف،  لل�شباحة  ال�����ش��ارق��ة  نا�شئة  ب��ط��ول��ة 
قرن  رب���ع  ملوؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ش��ارق��ة  نا�شئة  نظمتها 
الذيد  نا�شئة  م��رك��ز  يف  وامل��ب��ت��ك��ري��ن،  ال��ق��ادة  ل�شناعة 
مب�شاركة 89 نا�شئاً و�شاباً من املنت�شبني ملراكز نا�شئة 
ال�شارقة،  اإم���ارة  رب��وع  يف  املنت�شرة  الثمانية  ال�شارقة 
اإىل   13 من  العمرية  املرحلة  يف  الأ�شبال  فئة  مثلوا 
15 �شنة، وفئتي النا�شئة وال�شباب يف الأعمار من 16 

اإىل 19 �شنة. 
�شلطان  ف��وز  ع��ن  ال��ف��ردي��ة  ال�شباقات  نتائج  واأ���ش��ف��رت 
اأحمد من نا�شئة وا�شط باملركز الأول يف �شباقي  وليد 
زم��ن وقدره  ح��رة يف  م��رتاً   25 الأ�شبال مب�شافة  فئة 
 27.69 زم��ن  يف  ح��رة  م���رتاً  و50  ثانية،   12.00
وا�شط  نا�شئة  م��ن  �شيف  علي  �شيف  ف��از  فيما  ث��ان��ي��ة، 
 12.70 ب��اأزم��ن��ة  ال�شباقني  نف�س  يف  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز 
من  علي  �شعيد  حممد  وج��اء  ثانية،   28.37 ثانية، 
نا�شئة دبا احل�شن يف املركز الثالث يف �شباق 25 مرتاً 
الثالث  املركز  اأم��ا  ثانية،   13.01 وق��دره  بزمن  ح��رة 
�شامل  ح��رة فكان من ن�شيب علي  50 م��رتاً  �شباق  يف 

 29.98 وق����دره  زم���ن  يف  وا���ش��ط  نا�شئة  م��ن  خمي�س 
فت�شدر  وال�����ش��ب��اب  النا�شئة  فئة  �شباقات  اأم���ا  ث��ان��ي��ة. 
النا�شئ عمار علي يو�شف من نا�شئة خورفكان الرتتيب 
الأول يف �شباق 100 مرت حرة يف زمن وقدره 58.64 
 50 اإ�شافة اإىل املركز الثاين يف �شباق مب�شافة  ثانية، 
مرتاً حرة يف زمن وقدره 26.11 ثانية، بينما ح�شد 
وا�شط،  نا�شئة  م��ن  ح�شن  العزيز  عبد  �شعود  النا�شئ 
ب��زم��ن وقدره  ح���رة،  م���رتاً   50 �شباق  الأول يف  امل��رك��ز 
�شباق  يف  الثالث  املركز  اإىل  اإ�شافة  ثانية،   23.66
1.04.22 دقيقة، اأما  100 مرت حرة بزمن وقدره 
وا�شط  نا�شئة  م��ن  بقي�س  يون�س  العزيز  عبد  النا�شئ 
فقد نال املركز الثاين يف �شباق 100 مرت حرة، بزمن 
وقدره 1.03.04 دقيقة، اإىل جانب املركز الثالث يف 

�شباق 50 مرتاً حرة بزمن 27.03 ثانية.
والتجميع  للبطولة  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  ك�����ش��وف  وب��ّي��ن��ت 
باملركز  وا���ش��ط  نا�شئة  م��رك��ز  ف��وز  لنقاطها،  النهائي 
وجاء  وال�شباب،  النا�شئة  وفئة  الأ���ش��ب��ال،  لفئة  الأول 
لفئة  كلباء  نا�شئة  مركز  م��ن  ك��ل  ال��ث��اين  الرتتيب  يف 
النا�شئة  ل��ف��ئ��ة  ن��ا���ش��ئ��ة خ��ورف��ك��ان  الأ����ش���ب���ال، وم���رك���ز 

وال�شباب، بينما ح�شد املركز الثالث، نا�شئة دبا احل�شن 
النا�شئة  لفئة  ك��ل��ب��اء  نا�شئة  وم��رك��ز  الأ���ش��ب��ال،  لفئة 
وال�شباب. وك�شفت البطولة عن عنا�شر �شبابية واعدة 
يف ريا�شة ال�شباحة بالزعانف، ا�شتطاعت حتقيق اأزمنة 
متقدمة يف ال�شباقات املختلفة، بال�شكل الذي ميكنهم 
يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال��ق��ري��ب م���ن امل�����ش��ارك��ة يف ال��ع��دي��د من 
والعاملي.  والإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  البطولت 
وج�����اءت ب��ط��ول��ة ال�����ش��ب��اح��ة ب��ال��زع��ان��ف ان��ط��الق��ا من 
حر�س نا�شئة ال�شارقة على تنوع اأن�شطتها مبا يتناغم 
اإىل   13 ال�شنية من  النا�شئة يف املرحلة  مع متطلبات 
19، ويتوافق مع تطلعاتهم يف ممار�شة اأن�شطة جاذبة 
حتقق لهم املتعة والفائدة، يف اأجواء اآمنة ي�شرف عليها 
كادر فني موؤهل ومدرب من اأف�شل من�شطي ال�شباحة 

مبراكز نا�شئة ال�شارقة.
واجلدير بالذكر اأن نتائج البطولة جاءت من�شجمة مع 
ال�شتعداد اجليد الذي قامت به مراكز نا�شئة ال�شارقة 
يف  م�شغرة،  داخلية  متهيدية  بطولت  من  الثمانية، 
كل مركز على حدة، لختيار اأف�شل العنا�شر ال�شبابية 

للم�شاركة يف البطولة.

ليفاندوف�سكي يح�ش بايرن على �سم مهاجم احتياطي
بايرن  ن��ادي��ه  ليفاندوف�شكي  روب����رت  ال��ب��ول��ن��دي  =ح�����س 
ميونيخ الملاين لكرة القدم على �شم مهاجم جديد يحل 
البافاري  ال��ن��ادي  لقاء  ال���ش��اب��ة، قبيل  ب��دل منه يف ح��ال 
لكرة  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  �شمن  ال�شكتلندي  و�شلتيك 

القدم، بغياب مهاجمه امل�شاب.
من  الرابعة  اجلولة  يف  �شلتيك  على  �شيفا  بايرن  ويحل 
�شان  باري�س  يت�شدرها  التي  الثانية  املجموعة  مباريات 
جرمان الفرن�شي بر�شيد ت�شع نقاط، متقدما على بايرن 

الثاين )6 نقاط( و�شلتيك الثالث )3 نقاط(.
ويف غياب ليفاندوف�شكي )29 عاما(، يفتقد بايرن وجود 

راأ�س حربة.
الملانية  “كيكر”  مل��ج��ل��ة  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ال���الع���ب  وق����ال 

ان  لأح���د  ميكن  ل  مل��رك��زي  احتياطي  ي��وج��د  ل  “حاليا، 
90 دقيقة طوال املو�شم، واللعب مرة كل  ي�شتمر باللعب 

ثالثة اأيام”.
ليبزيغ  ���ش��د  ف��ري��ق��ه  م��ب��اراة  م��ن  ليفاندوف�شكي  وخ���رج 
بعد  القدم،  لكرة  املانيا  بطولة  �شمن  ال�شبت  )-2�شفر( 
امل��درب يوب هاينك�س  الفخذ. وف�شل  اآلم يف  معاناته من 

اإراحته يف املباراة الأوروبية الثالثاء.
من  فينتزهامير  م��ان��وي��ل  ال��ن��ا���ش��ىء  هاينك�س  وا���ش��ت��دع��ى 
النادي  �شد  امل��ب��اراة  يف  للم�شاركة  ع��ام��ا   18 ف��ري��ق حت��ت 

ال�شكتلندي.
�شالح  ح�شن  البو�شني  للنادي  الريا�شي  للمدير  و�شبق 
“يبحث يف” �شم مهاجم  بايرن  ان  اأعلن  ان  حميدزيت�س 

جديد خالل فرتة النتقالت ال�شتوية يف كانون الثاين/
يناير املقبل.

ال ان هذه اخلطوة قد ل تكون بال�شهولة التي ياأمل بها 
م�شطرا  نف�شه  �شيجد  ج��دي��د  مهاجم  اأي  ان  اذ  ب��اي��رن، 
لن  ما  وهو  البدلء،  مقاعد  على  الوقت  معظم  لتم�شية 

يكون مغريا ل�شيما قبل اأ�شهر من كاأ�س العامل.
القادرين على  الأوروب���ي لالعبني  ان قواعد الحت��اد  كما 
خيارات  م��ن  حكما  �شتحد  الأب���ط���ال،  دوري  يف  امل�����ش��ارك��ة 
ال��ن��ادي المل���اين. ومب��وج��ب ه��ذه ال��ق��واع��د، ميكن للنادي 
اإدراج ثالثة لعبني جدد يف ت�شكيلته بحلول منت�شف ليل 
األ  انه يتوجب على ه��وؤلء  الأول من �شباط/فرباير، ال 

يكونوا قد �شاركوا يف دور املجموعات مع اأي فريق اآخر. 

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/221  عقاري كلي
اىل اخل�شم املدخل / 1- مرمي را�شد �شعيد ، اخل�شم املدخل/ 2- جناح جمعة �شامل جمهول 
غدير  علي  حميد  وميثله:هند  املهريي  را�شد  �شعيد  املدعي/عزيز  ان  مبا  القامة  حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم باثبات ملكية املدعني للعقار مو�شوع  الكتبي قد 
مو�شوع  العقار  بت�شليم  الوىل  عليهم  املدعي  وال��زام  دره��م   )1300000( مببلغ  التداعي 
التداعي للمدعني خاليا من اية �شواغل و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبدون كفالة والزام 
املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
اأو من  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  2017/11/6  ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1038  مدين جزئي
�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال��ع��ام��ة  للتجارة  امل��دخ��ل/ 1- احل��اف��ز  اىل اخل�شم 
اأق���ام عليك  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ا���س �شي جون�شون ان��د ���ش��ون اي��ن��ك ق��د 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )155274.50( 
الثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
املوافق 2017/11/6  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1582  مدين  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- روبرتو مند�س �شيلفا جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/10/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
املدعي  بالزام  احل�شوري  ومبثابة  املحكمة  بحكمت  وايل  ل�شالح/عليم  اعاله 
عليه برد املركبة برقم اللوحة ات�س 71884 خ�شو�شي دبي رينج روفر �شبورت 
بحالتها امل�شملة له للمدعي او دفع قيمتها البالغة 75 الف درهم. حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل  هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/72  عقاري جزئي

املراماه جمهول  ب�شري  ب�شري خمي�س  /ا�شماعيل  عليه  املدعي  اىل 
املراماه  ب�شري  خمي�س  ب�شري  امل��دع��ي/ع��ل��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
وق�شمة  �شيوع  ف�س  دع��وى  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
املوافق 2017/11/14   الثالثاء  �شائع. وحددت لها جل�شة يوم  مال 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/413  اأمر اأداء

حمل  جم��ه��ول  ال�شويدي  حممد  �شقر  حممد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/رميوند بارويل دميين�شيل .

البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���ش��ت�����ش��دار  ط��ل��ب   
درهم   )47000( مبلغ  ب�شداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت���اري���خ:2017/10/5 

للمدعي والر�شوم وامل�شاريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر 

هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7440  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1- جاليبي ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
�شاهني مياه ا�شالم مياه قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م   )34800( وقدرها  عمالية 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB175471139AE.  وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2017/11/21   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4143  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- زوين لعمال النجارة وتركيب الر�شيات �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ياتي�س رامبهاي موكارييا 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8957( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )868( مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  
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                         يف الدعوى رقم 2017/3280 تنفيذ جتاري  
القامة  حمل  جمهول  تومبيل  ا�شماعيل  �شده/1-حممد  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/امين متويل حممد متويل الزقم وميثله:خالد 
كلندر عبداهلل ح�شني قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
بالت�شامن   دره��م   )264250( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   
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اعالن حل وت�سفية

ال�سم التجاري / اللم�سات لنقل الثاث – ذ م م
 نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي / اللم�شات لنقل الثاث- ذ م م 
قانون  مبوجب  عجمان  امارة  يف  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤلية  ذات  �شركة 
ال�شركات الحتادي رقم 8 ل�شنة 1984 وتعديالته مرخ�شة يف بلدية عجمان 
و�شجلته بالبلدية حتت رقم 79246 وقرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني 

ال�شادة/ جمال لتدقيق احل�شابات، م�شفي قانوين لل�شركة
 فعلي كل من له حق او اعرتا�س التقدم به للم�شفي القانوين املذكور 

اعاله خالل مدة 45 يوماً من تاريخ ن�شر العالن وعلي العنوان التايل 
امارة عجمان – هاتف : 06/7447771 �س0ب : 1131 - عجمان  

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/7665
�ملنذرة / �سركة �توبل�س لقطع غيار �ل�سيار�ت - ذ م م 

�ملنذر �إليها �لأوىل / ماليا لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت - �س ذ م م 
�ملنذر �ليه �لثاين / �مري حممد ر�سا �حمد ز�ده ر�سوى - �إير�ين �جلن�سية 

ننذركم �ملنذرة وخالل مدة �ق�ساها خم�سة �يام من تاريخ هذ� �لنذ�ر بالتي :
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الفجر الريا�ضي

ال�شباين  مدريد  وري��ال  النكليزي  هوت�شرب  توتنهام  بني  امل��ب��اراة  تكون  لن 
اأر�س امللعب  اأوروب��ا يف كرة القدم، مناف�شة على  اأبطال  الأربعاء �شمن دوري 
بوكيتينو  ماوري�شيو  الأرجنتيني  الأول  م��درب  بني  مبارزة  ت�شكل  بل  فقط، 
الذي  زي��دان  الدين  زي��ن  الفرن�شي  وال��ث��اين  ك��م��درب،  اأول  لقب  الباحث عن 
اخ��ت��اره الحت���اد ال���دويل ل��ك��رة ال��ق��دم )فيفا( اأف�شل م���درب يف ال��ع��امل. يعد 
الأوروبية حاليا، ويقود كل منهما  ال�شاحة  املدربني على  اأف�شل  الثنان من 
فريقا قادر على املناف�شة على اأعلى امل�شتويات القارية، علما ان اإجنازات ريال 
التاريخية يف هذا املجال غري قابلة للمقارنة مع توتنهام. فمقابل 12 لقبا 
يف امل�شابقة الأهم للنادي امللكي، ل يزال النادي اللندين يبحث عن لقبه الأول 
فيها. و�شل املدربان، وهما يف ال�شن نف�شه )45 عاما(، اىل موقعهما احلايل 
بعد م�شرية متناق�شة: بوكيتينو حتول اىل ال�شراف على اجلهاز الفني بعد 
م�شرية كالعب مدافع مل يحقق فيها اجنازات كربى، اأما زيدان فتوىل زمام 

الأمور يف ريال بعدما اأثبت نف�شه كاأحد اأف�شل الالعبني يف تاريخ اللعبة، وقاد 
الأربعاء  مباراتهما  الفريقان  يدخل   .1998 العامل  كاأ�س  لقب  اىل  ب��الده 
�شمن اجلولة الرابعة من مناف�شات املجموعة الأوروبية الثامنة، وهما على 
ت�شاو يف النقاط والأهداف. يف ما ياأتي عر�س خلربتي زيدان وبوكيتينيو يف 
كرة القدم: ن�شاأ بوكيتينو يف و�شط متوا�شع. ابن مزارع من منطقة �شانتا يف، 
تربى الطفل ال�شغري على اأخالقيات عمل ل مكان للف�شاد اأو الرتاخي فيها، 
ونقل هذا الن�شباط معه اىل كرة القدم. ويقول بوكيتينو “كل ما فكرت به 
خالل طفولتي كان كرة القدم، كرة القدم، كرة القدم. كانت كل �شيء بالن�شبة 

اإيل”.
بداأ م�شريته مع نادي نيولز اأولد بويز عام 1998، واأحرز لقب دوري الدرجة 

الأوىل الأرجنتيني يف 1991، بعدما برز كمدافع �شلب.
فتح له اأداوؤه اأبواب النتقال اىل نادي ا�شبانيول ال�شباين عام 1994، ال ان 

جتربته ال�شبانية مل تكن على قدر الآمال، واكتفى باإحراز لقب كاأ�س ا�شبانيا 
مباراة مع   20 ح��ال: خا�س  اأف�شل  تكن  الدولية مل  2000. جتربته  ع��ام 
املنتخب الأرجنتيني، و�شيذكره مواطنوه على انه الالعب الذي ت�شبب بركلة 
جزاء اأطاحت باملنتخب من كاأ�س العامل 2002 على يد انكلرتا. يف املقابل، 
ال�شوارع  زي��دان يف  ن�شاأ  بوكيتينو،  التي عا�شها  القروية  الطفولة  وبعيدا من 
مزج  حيث  فرن�شا،  بجنوب  مر�شيليا  مدينة  يف  الفقرية  للمناطق  ال�شعبة 
بني مهارة مالعبة الكرة وذهنية “مقاتل” يف ال�شارع. بعد جتربة يف ناديي 
اإ�شراف  كان وب��وردو الفرن�شيني، برز جنم زيدان مع يوفنتو�س اليطايل يف 
املدرب القدير مارت�شيلو ليبي. ويقول زيدان عن الأخري “ليبي كان مبثابة 
مفتاح ال�شوء بالن�شبة اإيل. قبل ذلك، كرة القدم كانت بالن�شبة اإيل عبارة عن 
�شيء،  بكل  الفوز  اكت�شبت رغبة  تورينو،  بعد و�شويل اىل  بوقتي.  ال�شتمتاع 

ومل اأفقد ذلك”. 

مب��ارزة التم��ر�ش والر�س�ي���د املتوا�س��ع بي��ن زي���دان وبوكيتين�و 

�سباق التاأهل اإىل نهائيات دبي العاملية للري�سة 
الطائرة يدخل مرحلته الأخرية

بورو�سيا دورمتوند ي�ست�سيف �أبويل نيقو�سيا 

مب���اراة ح�س���م التاأه���ل ب��ني ري���ال مدري���د وتوتنه�ام

دخل �شباق التاأهل اإىل نهائيات دبي 
للري�شة  العاملية  ال�شوبر  ل�شل�شلة 
الطائرة 2017 مراحله النهائية، 
ومل يتبقى �شوى جولتني حا�شمتني 
املتاأهلة  الأ�شماء  بعدهما  �شتتحدد 
دبي  ت�شت�شيفه  ال��ذي  النهائي  اإىل 
خالل الفرتة من 13-17 دي�شمرب 

يف جممع حمدان الريا�شي. 
واقرتاب  احل��دث  تذاكر  ومع طرح 
املواجهة  ت�����ش��ت��د  احل�����ش��م  م��رح��ل��ة 
الطائرة  الري�شة  لعبي  كبار  ب��ني 
الثمانية  قائمة  لدخول  العامل  يف 
ال�شل�شلة  ج��ولت  ختام  يف  الأوائ����ل 
ن�شيب من  على  واملناف�شة   ،12 ال� 
جائزة احلدث املالية االبالغة مليون 
دولر. ويف الوقت الذي �شمن فيه 
بطال العامل 2017 تواجدهما يف 

نهائيات دبي،  ت�شتعر املناف�شة على 
فئات  يف  املتبقية  ال�شبعة  الأم��اك��ن 
الزوجي   وال�شيدات،  الرجال  فردي 

والزوجي املختلط.
الهندي  ت���اأه���ل  امل����وؤك����د  م���ن  وب�����ات 
نهائيات  اإىل  �شريكانث  ك��ي��دام��ب��ي 
يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��وب��ر  ل�شل�شلة  دب���ي 
جانب  اإىل  ال����رج����ال،  ف�����ردي  ف��ئ��ة 
بطل  اأك�شل�شن،  فيكتور  الدمناركي 
دبي،  نهائيات  لقب  وحامل  العامل 
مو�شماً  الأول  ق��دم  اأن  بعد  وذل���ك 
رائ��ع��اً، و���ش��ل خ��الل��ه خم�س مرات 
حم���رزاً  الآن،  ح��ت��ى  ال��ن��ه��ائ��ي  اإىل 
األ��ق��اب اأرب��ع ب��ط��ولت، ك��ان اأحدثها 
الفرن�شية  ي��ون��ك�����س  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب 

املفتوحة هذا الأ�شبوع. 
ك��ذل��ك ت��اأك��د و���ش��ول ال��ك��وري �شون 

ال�شينية  ت��اي��ب��ي��ه  ولع����ب  ه��و  وان 
دبي،  نهائيات  اإىل  �شن  �شيان  ت�شو 
املتناف�شني  ب��ق��ي��ة  ي��ن��ت��ظ��ر  ح���ني  يف 
كونغ  وه����ون����غ  ال�������ش���ني  ب���ط���ول���ت���ي 
م�شريهم.  ل��ت��ح��دي��د  امل��ف��ت��وح��ت��ني 
ويوا�شل ال�شيني �شي يوغي وجنم 
ال��ري�����ش��ة امل��ال��ي��زي يل ت�����ش��ون��غ وي 
ويتقدمان  النهائي  لبلوغ  �شعيهما 
ونغ  مناف�شيهما  على  �شئيل  بفارق 
وينغ كي وجني كا لونغ  من هونغ 

كونغ. 
كانت  ال�������ش���ي���دات  ف�����ردي  ف��ئ��ة  ويف 
اليابانية  بني  اأ�شدها  على  املناف�شة 
والتايوانية  ي��ام��اج��وت�����ش��ي  اأك�����ني 
���ش��اي ت���زو ي��ن��غ، ل��ل��رتب��ع ع��ل��ى قمة 
ال�����ع�����ام، ح���ي���ث جنحت  ال����رتت����ي����ب 
نهائيات  لقب  على  احل��ائ��زة  ���ش��اي، 

األقابها  رابع  انتزاع  دبي مرتني، يف 
لهذا العام، وو�شلت اإىل ربع نهائي 
خا�شتها  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ولت  ج��م��ي��ع 
ثالث  يف  ثانية  وحلت  املو�شم،  ه��ذا 
فرن�شا  بطولة  فيها  مب��ا  ب��ط��ولت، 
�شدارة  اإىل  قادتها  التي  املفتوحة 
الهندية  ت�شق  ب��دوره��ا  ال��رتت��ي��ب.  
ب�����وزارل يف ���ش��ي��ن��دو، احل���ائ���زة على 
العامل،   وبطولة  الأومل��ب��ي��اد  ف�شية 
اأول  قائمة  ل��دخ��ول  ب��ق��وة  طريقها 
بطلة  ج��ان��ب  اإىل  م�شنفات  ث��م��ان 
اأوكوهارا،  العامل اليابانية نوزومي 
تايالند،  م��ن  اإن��ت��ان��ون  ورات�شانوك 
مارين  كارولينا  الأوملبية  والبطلة 

من ا�شبانيا. 
وي������ت�������������ش������در زوج�������������ي ال�������رج�������ال 
ماركو�س  ي�شم  ال��ذي  الإندوني�شي 

وكيفن  غ�����ي�����دي�����ون  ف�����رين�����ال�����دي 
الرتتيب  ���ش��وك��ام��ول��ي��و  ���ش��اجن��اي��ا 
العام لهذه الفئة رغم تغيبهما عن 
بطولة فرن�شا املفتوحة، ويتناف�شان 
يف النهائي اإىل جانب بطلي العامل 
ت�����ش��ي��ن��غ.  بينما  ن�����ان ول���ي���و  زان������غ 
مناف�شات  على  اليابانيات  ت�شيطر 
قانون  اأن  غ��ري  ال�����ش��ي��دات،  زوج����ي 
من  ب��اأك��رث  ي�شمح  ل  ال���ذي  اللعبة 
م�شاركتني لكل دولة �شيتيح التاأهل 
لفريقني يابانيني فقط اإىل جانب 
كينغ�شن  ت�شني  ال�شيني،  ال��زوج��ي 
وجيا يفان، بطلتا العامل، والزوجي 
�شانغ يي نا ويل �شو هي من كوريا، 
وكري�شتينا بيدر�شن وكاميال ريرت 
من ال��دمن��ارك. وم��ا ت��زال ال�شورة 
���ش��ب��اب��ي��ة يف م��ن��اف�����ش��ات ال���زوج���ي 

املبا�شر  التاأهل  با�شتثناء  املختلط 
ل���ب���ط���ال ال����ع����امل ت���ون���ت���وي اأح���م���د 
اإندوني�شيا  م��ن  ن��ا���ش��ري  ول��ي��ل��ي��ان��ا 
بطولة  لقب  موؤخرا  اأح��رزا  اللذان 

فرن�شا املفتوحة.
اآخ��ر بطولتني  تقام  اأن  املقرر  ومن 

لهذا املو�شم يف كل من ال�شني 14-
19 نوفمرب وهونغ كونغ 26-21 

نوفمرب. 
ي���ق���ام احل�����دث حت���ت رع���اي���ة �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل 

املقرر  الريا�شي، ومن  جمل�س دبي 
اأن تنظمه دبي �شنوياً حتى 2017 
دبي  ال�شراكة بني جمل�س  اإط��ار  يف 
ال��ري��ا���ش��ي والحت����اد ال����دويل لكرة 
الري�شة ملدة 4 �شنوات، بت�شهيل من 

�شركة فالكون و�شركاوؤها.

ي�شت�شيف توتنهام هوت�شرب النكليزي، حامل اللقب 
اأب�����رز م��ب��اري��ات اليوم  ري����ال م���دري���د ال���ش��ب��اين يف 
الأربعاء �شمن اجلولة الرابعة لدور جمموعات 
اأوروب���ا لكرة ال��ق��دم، مع �شعي كل  اأب��ط��ال  دوري 
حمليا،  اخل�����ش��ارة  ب��ع��د  التح�شن  اىل  منهما 
و�شمان اأوىل بطاقتي التاأهل عن املجموعة 

الثامنة.
النقاط  يف  ال����ف����ري����ق����ان  وي����ت���������ش����اوى 
والأهداف يف �شدارة املجموعة، كما ان 
املواجهة بينهما على ملعب �شانتياغو 
برنابيو قبل اأ�شبوعني انتهت بالتعادل 
)1-1(. و�شتكون مباراة اليوم على 
فر�شة  ل��ن��دن،  يف  وميبلي  ملعب 
اأحدهما على  متجددة لتف�شيل 

الآخر.
و����ش���م���ن ت���وت���ن���ه���ام وري�������ال اىل 
ح��د ك��ب��ري ب��ط��اق��ت��ي ال��ت��اأه��ل عن 
نقاط،  �شبع  منهما  ك��ل  ر�شيد  يف  اذ  املجموعة، 
ب��ف��ارق �شت ن��ق��اط ع��ن ك��ل م��ن ب��ورو���ش��ي��ا دورمتوند 
القرب�شي، قبل ثالث جولت  نيقو�شيا  واأبويل  المل��اين 
النكليزي  ال���ن���ادي���ني  ان  ال  الأول.  ال������دور  ن��ه��اي��ة  م���ن 
وال�شباين ياأمالن يف ت�شدر املجموعة، �شعيا للح�شول على 

موقع اأف�شل يف الدور الثاين.
و�شيدخل الفريقان مباراة الأربعاء على خلفية خ�شارتني حمليا: 
اأبرز  غياب  يف  )�شفر1-(  يونايتد  مان�ش�شرت  اأم��ام  ال�شبت  توتنهام 
اأمام م�شيفه جريونا  هدافيه الدويل النكليزي هاري كاين، وريال 
ع��ن مت�شدر  ن��ق��اط  ث��م��اين  ب��ف��ارق  يبتعد  م��ا جعله  الأح���د )2-1(، 

الرتتيب غرميه بر�شلونة.
و�شيكون امل�شيف توتنهام اأمام اختبار الفوز على ريال بعد ف�شله يف ذلك 
يف املواجهات اخلم�س املا�شية بينهما، و�شط ترقب من مدربه الرجنتيني 
اأهداف  ثمانية  �شجل  ال��ذي  كاين  كان  اذا  ما  ملعرفة  بوكيتينيو  ماوري�شيو 
يف الدوري النكليزي وخم�شة يف دوري الأبطال هذا املو�شم، قادرا على 

امل�شاركة.
املو�شم  هذا  الأبطال  دوري  ه��دايف  ترتيب  �شدارة  يف  كاين  ويت�شاوى 
ال��ذي يعاين من عقم  ري��ال الربتغايل كري�شتيانو رون��ال��دو  مع جنم 
ع�شر  يف  واح��د  ه��دف  بت�شجيل  اكتفى  اذ  املحلي،  ال���دوري  يف  تهديفي 

مباريات.
اأمل لن  “اأ�شعر بخيبة  ال�شبت  املباراة �شد يونايتد  وقال بوكيتينيو بعد 

قدما  امل�شي  علينا  لكن  م��وؤمل  الأم���ر  جيدا  ك��ان  والأداء  متكافئة  كانت  امل��ب��اراة 
والأربعاء لدينا مباراة كبرية اأخرى”.

واأ�شاف “كرة القدم ترتبط بالتفا�شيل ال�شغرية، وعندما تكون املباراة متكافئة، 
ميكن لالأمور ال�شغرية ان تغري كل �شيء. هذه هي كرة القدم وعلينا ان نتقبلها 

علينا ان نتعلم ونحاول التح�شن”.
ويبدو التح�شن �شمة م�شرتكة بني الفريقني، اذ قال لعب و�شط ريال الربازيلي 
دائما  مطالب  مدريد  اأك��رب  جهد  وب��ذل  اأف�شل  ب�شكل  اللعب  “علينا  كا�شيمريو 
بالفوز”، علما ان النادي امللكي مل ي�شبق له ان اأحرز اللقب املحلي بعدما تاأخر 

بهذا الفارق عن مت�شدر ترتيب الدوري.
نيقو�شيا  اأب��وي��ل  المل���اين  دورمت��ون��د  بورو�شيا  ي�شت�شيف  نف�شها،  املجموعة  ويف 
القرب�شي بعد نهاية اأ�شبوع �شيئة حمليا، فقد فيها �شدارة ترتيب بطولة املانيا 
ل�شالح بايرن ميونيخ، بخ�شارته 2-4 ال�شبت اأمام م�شيفه هانوفر، وهي الثانية 

له هذا املو�شم.
اأمام فر�شة جدية باخلروج  وعلى �شعيد دوري الأبطال، يجد دورمتوند نف�شه 
من دور املجموعات للم�شابقة التي بلغ مباراتها النهائية عام 2013. وعلى رغم 
الأخ��رية يف خمتلف  واح��د يف مبارياته اخلم�س  ف��وز  بتحقيق  اكتفى  الفريق  ان 
مير  ل  ال��ن��ادي  ان  على  ي�شدد  ب��و���س  بيرت  الهولندي  م��درب��ه  ان  ال  امل�شابقات، 

باأزمة.
وقال “مل تكن ثمة اأزمة، ول توجد اأزمة حاليا. هانوفر كان �شر�شا اأكرث منا”، 
اأبرز  وذلك بعد اخل�شارة يف ال��دوري املحلي ال�شبت، والتي ي�شاف اليها واقع ان 
هدافيه، الغابوين بيار-اميريك اأوباميانغ، ف�شل يف الت�شجيل يف املباريات الثالث 

الأخرية حمليا.
امللعب، والتي تعتمد على  ال�شحف الملانية النتقاد اىل خطة بو�س يف  ووجهت 
مبداأ 4-1-4-1، وهي انتقادات رف�شها املدير الريا�شي للنادي ميكايل ت�شورك 
الذي اعترب ان “الأ�شئلة املطروحة حول اخلطة هي حجة. الأمر يتعلق بالتفوق 
يف التحديات ومواجهة اخل�شم بطريقة ت�شمن احل�شول على الفر�شة الثانية، 

وهو ما نفتقده حاليا”.
ويحتاج دورمتوند واأبويل اىل الفوز لالإبقاء على الفر�س ال�شئيلة ببلوغ الدور 
الثاين، علما انهما تعادل )1-1( يف املباراة ال�شابقة، بينما خ�شر كل منهما اأمام 

توتنهام وريال يف اجلولتني الأولني.
اليطايل،  ال����دوري  ت��رت��ي��ب  مت�شدر  ن��اب��ويل  ي�شت�شيف  اأخ����رى،  م��ب��اري��ات  ويف 
مان�ش�شرت �شيتي مت�شدر ترتيب الدوري النكليزي، يف مباراة ياأمل فيها امل�شيف 
املركز  حاليا  يحتل  حيث  ال�شاد�شة،  الأوروب��ي��ة  املجموعة  يف  موقعه  حت�شني  يف 

الثالث بر�شيد ثالث نقاط فقط.
ويت�شدر �شيتي املجموعة بر�شيد ت�شع نقاط من ثالث انت�شارات، بينما يتمتع 

�شاختار دونيت�شك الأوكراين باأف�شلية املركز الثاين ب�شت نقاط.
32 هدفا  التي �شجلت حتى الآن  ويعول نابويل على قوته الهجومية ال�شاربة 
يف 11 مباراة يف الدوري املحلي، ال انها اكتفت اأوروبا بخم�شة اأهداف يف ثالث 

عودته  من  الف��ادة  يف  نابويل  وياأمل  مباريات. 
ب��ف��وز مريح  الأح���د  ال�����ش��دارة حمليا  اىل 

الفوز  لتحقيق   ،1-3 �شا�شوولو  على 
ت��غ��ل��ب عليه  ال������ذي  ���ش��ي��ت��ي  ع���ل���ى 

بنتيجة 2-1 قبل اأ�شبوعني.
اأما الفريق النكليزي، فيدخل 

امل����ب����اراة م��رت��اح��ا ل���ش��ي��م��ا يف 
الدوري املحلي حيث يبتعد 
ب���ف���ارق خ��م�����س ن���ق���اط عن 
ويحتاج  يونايتد.  غ��رمي��ه 
���ش��ي��ت��ي اىل ن��ق��ط��ة واح���دة 
نابويل ل�شمان  من ملعب 

بلوغ الدور الثاين.
امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة م��ن هذه  ويف 

�شاختار  ي�����ش��ت��ق��ب��ل  امل����ج����م����وع����ة، 
6 نقاط  دون��ي��ت�����ش��ك ال��ث��اين ب��ر���ش��ي��د 

فيينورد روتردام الهولندي، الأخري من 
دون نقاط.

ب�شيكتا�س  يقرتب  ال�شابعة،  املجموعة  ويف 
الثاين،  ال��دور  التاأهل اىل  الرتكي من �شمان 
عندما ي�شت�شيف الأربعاء موناكو بطل فرن�شا.

ت�شع  بر�شيد  املجموعة  الرتكي  الفريق  ويت�شدر 
ن��ق��اط م��ن ث���الث م��ب��اري��ات، وي��ب��ت��ع��د ب��ف��ارق خم�س 

نقاط عن ليبزيغ الملاين الذي يحل �شيفا على بورتو 
الربتغايل الثالث )بر�شيد 3 نقاط(.

وبات موناكو الذي اأق�شي من ن�شف نهائي املو�شم املا�شي 
املناف�شة عمليا يف هذه  اليطايل، خارج  يوفنتو�س  يد  على 
املجموعة، اذ يحتل املركز الأخري مع نقطة واحدة فقط من 

خ�شارتني وتعادل.
املركز  لوجهة  باأهمية  وب��ورت��و  لي��ب��زي��غ  م��ب��اراة  وحت��ظ��ى 
الثاين، اذ يحتله الفريق الملاين حاليا )4 نقاط( بفارق 

نقطة واحدة عن بورتو.
ويف املجموعة اخلام�شة، يحل ليفربول النكليزي �شيفا 

على ماريبور ال�شلوفيني الذي تلقى هزمية �شاحقة اأمام 
ليفربول  وي�شعى  )�شفر7-(.  اأ�شبوعني  قبل  “احلمر” 

يت�شاركها  والتي  ن��ق��اط(،   5( ال�شدارة  يف  موقعه  �شمان  اىل 
نقاطا حاليا مع �شاختار دونيت�شك الذي يحل �شيفا على ا�شبيلية 

ال�شباين بعدما هزمه 1-5 قبل اأ�شبوعني.



    

 
اأراد التربع بكليته لطفله فمنعه �سجله الإجرامي

بكليته لطفله  التربع  اأمريكي من  الإجرامي لرجل  ال�شجل  منع 
الذي مل يتجاوز من العمر عامني والذي ولد بدون كليتني بعد 

اأن و�شعته والدته قبل الأوان. 
قالت كارميال بورجي�س باأن طفلها اآج ديكر�شون الذي ولد بدون 
اأن  امل��وت منذ  وي�شارع  يعاين من م�شاكل �شحية كثرية،  كليتني، 
اإج���راء عملية زراعة  اأج��ل��وا  ال��ن��ور.  وك��ان الأط��ب��اء قد  راأت عيناه 
كلية للطفل حتى ينمو ج�شمه مبا فيه الكفاية وحتى يعرثوا على 
متربع منا�شب.  وبعد اأن اأجرى الأب الفحو�شات الطبية الالزمة، 
تبني باأن هنالك تطابق كامل يف الأن�شجة ويف زمرة الدم ت�شمح له 
بالتربع بكليته لطفله.  وكان من املقرر اأن يتربع ال�شيد ديكر�شون 
بكليته للطفل يف الثالث من اأكتوبر اجلاري، اإل اأن القيمني على 

م�شت�شفى اأتالنتا قاموا بتاأجيل العملية يف اللحظة الأخرية.
�شجل  لديه  ديكر�شون  ال�شيد  ب��اأن  امل�شت�شفى  م�شوؤولو  ت��ذرع  وق��د 
�شالحاً،  بامتالكه  لال�شتباه  �شابق  وقت  يف  اعتقاله  ومت  اإجرامي 
الإفراج  ل�شروط  ميتثل  ك��ان  اإذا  ما  معرفة  ي��ودون  باأنهم  وق��ال��وا 

امل�شروط قبل اأن مي�شوا قدماً يف اجلراحة. 
ب�شكل  الدماغية  ال�شكتات  من  عانى  طفلها  ب��اأن  اآج  وال��دا  ويقول 
امل�شت�شفى  ح���دده  ال���ذي  امل��وع��د  واأن  الأخ����رية  الأ���ش��ه��ر  يف  متكرر 

للعملية يف �شهر دي�شمرب القادم قد يكون متاأخراً. 
ويف مذكرة اأر�شلها امل�شت�شفى للزوجني، عرّب امل�شوؤولون عن رغبتهم 
ب��ال��ت��اأك��د م��ن ام��ت��ث��ال ال�شيد دي��ك��ر���ش��ون ل�����ش��روط الإف����راج خالل 
الأ�شهر الثالثة املقبلة قبل موعد العملية اجلراحية، بح�شب ما 

ورد يف �شحيفة مريور الربيطانية. 

معلم يه�سم اأنف طالب 
جلنة  بت�شكيل  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  جن��ران  تعليم  وج��ه 
للتحقيق يف واقعة تعر�س طالب مبدر�شة الإمام الذهبي الثانوية 
مبحافظة �شرورة بنجران اإىل لكمة قوية من قبل معلمه تلقاها 

يف وجهه واأدت اإىل ك�شر اأنفه.
وتقدم والد الطالب حممد الهمامي ب�شكوى لوزارة التعليم، بعدما 
�شببت اللكمة التي تلقاها ابنه، ويدعى منران وهو يف ال�شف الأول 
ثانوي، من قبل اأحد املعلمني بك�شر ونزيف يف الأن��ف، وذلك يوم 
الثالثاء املا�شي. واأو�شح الأب اأنه ا�شتدعي اإىل املدر�شة حيث نقل 
ابنه اإىل امل�شت�شفى واأجريت له جراحة لتعديل اأنفه جزئًيا، ثم نقل 

للريا�س ل�شتكمال عالجه.

�سورة �سيلفي وراء غرق 8 اأ�سخا�ش 
بينهم طفالن،  اأ�شخا�س،  ثمانية  الفلبينية غرق  ال�شرطة  اأعلنت 
اإثر انقالب قاربهم. وقال م�شوؤول ال�شرطة، جونا كارلو كوبالي�س، 
اإن هناك خم�شة اأ�شخا�س جنوا من احلادث الذي وقع اأم�س الحد 
يف منطقة لجونا دي باي، وهي اأكرب بحرية يف الفلبني، وتقع على 

بعد 32 كيلومرتاً جنوب مانيال. 
درا�شية  عالقة  تربطهم  ف���رداً   13 يقل  ك��ان  ال��ق��ارب  اأن  واأ���ش��اف 

�شابقة، وكانوا يف طريقهم حل�شور حفل عيد ميالد.
وقال كوبالي�س: جتمع ركاب الركاب على جانب القارب للتقاط 

�شور �شيلفي اأثناء الرحلة، ما ت�شبب يف ميله وانقالبه.
ال�شرطة  بالركاب". وتقوم  اأي�شاً  القارب كان مكتظاً  "اأن  واأ�شاف 
بالتحقيق مع مالكي القارب، لحتمال تق�شريهم، وذلك و�شط ما 
يرتدد حول عدم ت�شجيل القارب �شمن و�شائل نقل الركاب، واأنه 

م�شجل فقط لنقل اأعالف احليوانات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حاول النتحار فنجا وقتل امراأة!
ت�شبب طفل اأمريكي يف الثانية ع�شرة من عمره مبقتل �شابة اأثناء قيادتها ل�شيارتها بعدما قفز من فوق ج�شر بهدف 

النتحار وهبط على �شيارتها. 
كانت ماري�شا هاري�س من منطقة اأولني بولية مريالند الأمريكية، تقود �شيارتها حتت ج�شر "لني" على الطريق 

ال�شريعة عندما �شقط �شبي من فوق اجل�شر على �شيارتها.
وقد اأ�شيب ال�شبي بجروح خطرية نقل على اإثرها اإىل امل�شت�شفى بينما اأعلن امل�شعفون عن وقاة ال�شيدة هاري�س يف 

مكان احلادث. 
يذكر باأن �شديقة هاري�س التي كانت جتل�س اإىل جانبها يف ال�شيارة، متكنت من ال�شيطرة على ال�شيارة بعد احلادث 

واإيقافها على جانب الطريق، دون اأن ت�شاب باأي اأذى. 
وقالت ال�شرطة باأن ال�شبي الذي مل يذكر ا�شمه، نقل اإىل م�شت�شفى اينوفا فريفاك�س لعالجه من جروح خطرية 

اأ�شيب بها لدى ارتطامه ب�شيارة هاري�س. 
العليا يف جامعة مارميونت  للدرا�شات  ابنتهما طالبة  باأن  وذكر والدا هاري�س يف مقابلة مع قناة "نيوز 4" املحلية، 

يف األرنغتون فريجينيا، واأنها عادت للتو من رحلة درا�شية يف بوداب�شت. 
وفقاً  املتحدة  ال��ولي��ات  يف   2015 و   1999 بني  بالنتحار  قاموا   12 بعمر  طفاًل   711 ب��اأن  بالذكر  اجلدير  من 

لإح�شائية ن�شرها مركز الأمرا�س وال�شيطرة عليها، بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور الربيطانية. 
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�سبب �سادم لنزيف اأنف امراأة ا�ستمر لعقود
نزيف  تعاين من  كانت  �شينية  �شيدة  بال�شدمة من حالة  الأطباء  اأ�شيب 
داخل  �شن  وج���ود  لهم  تبني  اأن  بعد  ال��زم��ن  م��ن  لعقود  الأن���ف  يف  م�شتمر 
�شيا،  عائلتها  با�شم  وامل��ع��روف��ة  املري�شة،  وك��ان��ت  طويلة.  م��دة  منذ  اأنفها 
تعتقد ل�شنوات اأنها م�شابة بالتهابات اجليوب الأنفية احلاد، لكن الفح�س 
دمت املراأة البالغة من العمر 57 عاما بعد  الطبي اأثبت خالف ذلك. و�شُ
نا يف جتويف الأنف، بح�شب �شحيفة ديلي  اأن هناك �شيِ اأن اكت�شف الأطباء 
ميل الربيطانية. وقال الأطباء يف م�شت�شفى ال�شعب يف مقاطعة هونان يف 
ت�شانغ�شا جنوب و�شط ال�شني، اإنهم عندما راأوا ج�شما دائريا غريبا يف اأنف 

املراأة مل يعرفوا على الفور حقيقته.
يف  الكثافة  ع��ايل  ظال  ال�شوئي  امل�شح  اأظهر  جيانبو:  ت�شو  الطبيب  وق��ال 
اأو نوع من الأحجار، لكننا  اأنه كائن غريب  جتويف الأنف الأمي��ن، وظننا 

اكت�شفنا يف النهاية اأنه �شن.
تنمو  وفيها  الزائدة،  الأ�شنان  با�شم  احلالة معروفة  اإن هذه  ت�شو  واأ�شاف 

اأ�شنان اإ�شافية يف اأماكن ع�شوائية، يف كثري من الأحيان على الوجه.
باأكمله  ال�شن  اأن  الأط��ب��اء  واكت�شف  للجراحة  امل��راأة  خ�شعت  الفور،  وعلى 

بجذره وتاجه قد منا منوا غري عادي داخل جتويف الأنف.
النزيف جمهول  معاناتها من  لتنتهي  املري�شة   اأن��ف  ال�شن من  ومت خلع 

ال�شبب طول عقود.
اأغ�شط�س من ه��ذا العام، عرث الأط��ب��اء على  �شن زائ��د يف جتويف  اآب  ويف 
الأنف ل�شبي يبلغ من العمر 8 �شنوات من مقاطعة جيجانغ �شرق ال�شني.

زّفة عري�ش تثري الرعب والفزع 
حتولت زفة عري�س يف حمافظة ال�شرقية مب�شر، اإىل �شاحة مل�شاجرة عنيفة 

اأدت اإىل مقتل �شيدة اإثر اإ�شابة تعر�شت لها.
كفر  مبركز  �شنجها  قرية  اأنحاء  على  والفزع  الرعب  من  حالة  و�شيطرت 
�شقر على مدار ال�24 �شاعة املا�شية، على اإثر احلادثة، حيث حتولت القرية 

اإىل ثكنة اأمنية بتواجد رجال الأمن ملواجهة اأي اأعمال �شغب.
وا�شتعلت ال��ن��ريان يف ق��راب��ة 9 م��ن��ازل داخ���ل ال��ق��ري��ة، يف ال��وق��ت ال���ذي مت 
ب�شاأن  معهم  للتحقيق  العائلتني،  من  متهًما   20 قرابة  على  فيه  القب�س 

وفاة ال�شيدة، ولتجنب جتدد املواجهات وال�شتباكات بني الطرفني.
وبداأ اإ�شعال النار يف منازل اإحدى العائالت بعد وفاة �شيدة داخل امل�شت�شفى 
اأم�س ال�شبت نتيجة اإ�شابتها يف خالفات ن�شبت بني العائلتني ب�شبب مرور 
زفة عري�س لإحدى العائالت، من اأمام �شرادق عزاء للعائلة الثانية، الأمر 
رجال  واأخ��م��د  م�شابها.  يف  لها  تقدير  ع��دم  املتوفى  عائلة  اعتربته  ال��ذي 
و�شط  لإخمادها  �شاعات  لعدة  املياه  خراطيم  با�شتخدام  النريان  الإطفاء 

اإ�شابات عديدة بني اأطفال القرية بالختناق من الدخان املت�شاعد.

هوران يت�سدر قائمة 
بيلبورد باأول األبوم فردي 
اح��ت��ل األ���ب���وم امل��غ��ن��ي ن��اي��ل ه���وران 
الفردية  الألبومات  قائمة  �شدارة 
وان  فرقة  يف  ع�شو  ثالث  لي�شبح 

ديرك�شن ينجح يف حتقيق ذلك.
واأظهرت الأرقام الواردة من �شركة 
نيل�شن �شاوند �شكان اأم�س الثنني 
 152 منه  بيعت  فليكر  األ��ب��وم  اأن 
األف ن�شخة يف اأول اأ�شبوع للمبيعات 

وال�شتماع املبا�شر على الإنرتنت.
وي��اأت��ي ذل���ك ب��ع��دم��ا ت�����ش��در األبوم 
هاري �شتايلز الفردي الذي يحمل 
ا���ش��م��ه يف م��اي��و اأي����ار واأل���ب���وم زين 
العام  يف  م��اي��ن  اأوف  مايند  م��ال��ك 

املا�شي قائمة بيلبورد 200.
تركها  اأن  ب��ع��د  ال��ف��رق��ة  وت��ف��ك��ك��ت 
2015 واأ���ش��در كل  م��ال��ك يف ع��ام 
األبوما  ال���ب���اق���ني  اأع�����ش��ائ��ه��ا  م���ن 

منفردا.
وحت�����ش��ي ق��ائ��م��ة ب��ي��ل��ب��ورد 200 
الألبومات  املباعة من  الن�شخ  عدد 
اأغاين   10 ك��ل  الأغ����اين  ومبيعات 
وال�شتماع  واح����د  األ��ب��وم��ا  ت��ع��ادل 
 1500 كل  الإن��رتن��ت  على  املبا�شر 

ا�شتماع يعادل األبوما.
ت�شدرت  التي  الأل��ب��وم��ات  وت�شمل 
قائمة  يف  الأوىل  الع�شرة  امل��راك��ز 
احلايل  ل��الأ���ش��ب��وع   200 ب��ي��ل��ب��ورد 
بني  امل�شرتك  �شليمي  �شوبر  األبوم 
مغنيي الراب فيوت�شر وينج ثاج يف 
املركز الثاين واألبوم لوزينج �شليب 
املركز  ينج يف  كري�س  الريف  ملغني 
اخلام�س واألبوم وين واز ذا ل�شت 
تامي ملغني الريف داريو�س روكر يف 

املركز الثامن.

�سجنا لبتزازهما 
�سل�سلة متاجر 

ق�شت حمكمة مدينة دورمتوند الأملانية 
اأ�شهر  ب�����ش��ج��ن رج��ل��ني ع��ام��ني وع�����ش��رة 
"ليدل"  م��ت��اج��ر  �شل�شلة  اب��ت��زاز  بتهمة 

ال�شهرية للتجزئة.
املتهمان  اأق��دم  املحكمة،  بيانات  وح�شب 
على و�شع مواد غذائية ملوثة مببيدات 
ل�شل�شلة  خم��ت��ل��ف��ة  ف�����روع  يف  ح�����ش��ري��ة 
وفوبرتال،  دورمت���ون،د  م��دن  يف  املتاجر 

وراينالند.
كان  املبيدات  جرعة  اأن  املحكمة  وذك��رت 
على  خ��ط��راً  ت�شكل  ومل  للغاية،  �شئيلة 

امل�شتهلكني يف اأي وقت.
املتاجر  �شل�شلة  ط��ال��ب��ا  امل��ت��ه��م��ان  وك����ان 
5 ماليني  اإلكرتونية بدفع  ر�شالة  عرب 
يورو بعملة البيتكوين الفرتا�شية على 

الإنرتنت.
ونفى املتهمان التهم املوجهة اإليهما.

اأراد اإنقاذ حمامة ففقد ذراعيه  
�شاهد ال�شاب الرتكي رم�شان طا�س دمري، حمامة عالقة 
على عمود �شغٍط عاٍل، بينما كان يرعى ما�شيته، يف ريف 
بلدة "ديادين"، بولية اآغري �شرق تركيا، فهمَّ باإنقاذها 

لكّن القدر كان يخبئ له مفاجاأة �شادمة.
16 ع���اًم���ا، اإىل مكان  ���ش��ارع ال�����ش��اب ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 
تركت  ل�شعقة كهربائية  تعر�س  لكنه  العالقة،  احلمامة 
اإىل  الأط��ب��اء  ا�شطر  م��ا  والأوت����ار،  الع�شالت  تلًفا يف  ل��ه 
العالج، يح�شب  بعد ف�شل جميع حم��اولت  ذراعيه،  برت 

الطبيب املعالج حممد اأوزتورك.
واأ�شار طا�س دمري اإىل اأهمية اليدين بالن�شبة لالإن�شان، 
ل��ه ذراع����ني �شناعيني  ي���وف���روا  اأن  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن��ا���ش��ًدا 

ليوا�شل حياته، وفق ما ورد على موقع "تركيا الآن".

هكذا عر�ش طيار الزواج على حبيبته!!
حبيبته  مع  لطيار  "تويرت" �شورة  موقع  عرب  انت�شرت 
التي تقدم للزواج منها اأمام الع�شرات، اأثناء رحلة جوية.

ال�شركة  يف  طائرة  كابنت  م�شاعد  فاجاأ  التفا�شيل،  ويف 
امللكية الأردن���ي���ة ال��رك��اب خ��الل رح��ل��ة ج��وي��ة م��ن عمان 
اإىل دبي، باإعالن غريب بعد قراءته الر�شالة الرتحيبية 

العتيادية بالركاب.
الطيار  م�شاعد  اأن  اإىل  اأردن��ي��ة  اإع���الم  و���ش��ائ��ل  واأ����ش���ارت 
اأعلن اأمام امل�شافرين عن طلب يد فتاة كانت جتل�س بني 
لتواجدها  مميزة  الرحلة  ه��ذه  اأن  مو�شحا  امل�شافرين، 
واأجابت  لالأبد.  دربه  رفيقة  تكون  اأن  منها  فيها، وطلب 
الركاب، كما  التهاين من  الفتاة باملوافقة، لتنهال عليها 
ال�شورة  ولق��ت  امل�شافرين.  جميع  على  احللوى  وزع��ت 
ها�شتاغ  الن�شطاء  واأطلق  املوقع،  رواد  من  كبرياً  تفاعاًل 
امل�شتقبليني، كما  العرو�شني  بعنوان خطبة طيار لتهنئة 

اأ�شادوا بخطوة الطيار وو�شفوها باملميزة.

ت�سطو على بنك وطفلتها بانتظارها 
اآي��الن��د الأم��ري��ك��ي��ة، اإن  ق��ال��ت ال�شرطة يف ج��زي��رة ل��ون��غ 
ام��راأة قامت بال�شطو على بنك و�شرقت مبلغاً من املال، 
يف الوقت الذي كانت طفلتها البالغة من العمر 6 �شنوات 

تنتظرها يف �شيارة الأجرة خارج البنك.
اأن  اإىل  ���ش��وف��ول��ك،  مقاطعة  �شرطة  حتقيقات  واأ����ش���ارت 
 1:00 ال�شاعة  ح��وايل  ت�شي�س  بنك  دخلت  ماريني،  ديانا 
لأحد  ورق���ة  و�شلمت  امل��ا���ش��ي،  ال�شبت  ي��وم  ال��ظ��ه��ر،  بعد 
املوظفني يف البنك، تطلب منه ت�شليمها النقود املوجودة 

يف ال�شندوق، حتت تهديد ال�شالح.
وبعد اأن قام املوظف بت�شليم ديانا مبلغاً غري حمدد من 
املال، �شارعت اإىل الفرار من البنك، يف �شيارة الأجرة التي 
نيويورك  �شحيفة  بح�شب  اخل���ارج،  يف  بانتظارها  كانت 

ديلي نيوز الربيطانية.
ومتكنت ال�شرطة، من اإيقاف �شيارة الأجرة، وكانت ديانا 
من  �شرقته  ال��ذي  املبلغ  ومعها  ابنتها،  برفقة  بداخلها 
وتعري�س  ال�شطو،  بتهمة  عليها  القب�س  واألقي  البنك، 
حياة طفلتها للخطر. ومن غري املعروف، اإذا كانت ديانا 
ا�شتعانت مبحامي للدفاع عنها، حيث �شيتم حتويلها اإىل 
املحكمة يف وقت لحق، لتنال العقاب الذي ت�شتحقه على 

التهم املوجهة اإليها. كري�سنت بيل خالل ح�سورها �لعر�س �لأول لفيلم "كري�سما�س �لأمهات �ل�سيئات" يف لو�س �أجنلو�س. )رويرتز(

م�سور من غزة يبدع يف 
جل�سات ت�سوير لالأطفال 

حديثة  لطفلة  ���ش��ورة  اج��ت��اح��ت 
الولدة، التقطها �شاب فل�شطيني 
التوا�شل  مواقع  غ��زة،  قطاع  من 
الج�����ت�����م�����اع�����ي، ب����ع����دم����ا لق����ت 
رواد  م�����ن  ك�����ب�����رياً  ا����ش���ت���ح�������ش���ان���اً 
وم��ت��اب��ع��ي ه���ذه امل��واق��ع مل��ا حتمله 

من م�شاعر كبرية.
التقطها  ال��ت��ي  ال�����ش��ورة  وت��ظ��ه��ر 
امل�شور املخت�س بت�شوير الأطفال 
تدعى  �شورة طفلة  ب��رزق،  يحيى 
م��رمي حماطة ب��الأدوي��ة واحلقن 
والدتها،  تناولتها  ال��ت��ي  الطبية 
خ�����الل 8 ����ش���ن���وات ح���ت���ى ُت�����رزق 

بطفلتها الأوىل.
حماطة  ال�شغرية  الطفلة  وب��دت 
وحقن  ف���ارغ���ة  دواء  ب���زج���اج���ات 
الأم  ت��ن��اول��ت��ه��ا  م�شتهلكة،  ط��ب��ي��ة 
قبل وخالل فرتة حملها بالطفلة 

مرمي.
ال�شورة ب�شكل كبري  انت�شار  وبعد 
على مواقع التوا�شل الجتماعي، 
اأخرى  ���ش��ورة  ب��رزق  امل�شور  ن�شر 
���ش��ري��ر �شغري خا�س  داخ���ل  ل��ه��ا، 
ب����الأط����ف����ال، وه����و م���ا ل��ف��ت نظر 
متابعي هذه املواقع ملوهبة ال�شاب 
ت�شوير  جل�شات  �شناعة  يف  ب��رزق 
وباإمكانيات  ل���الأط���ف���ال  خ��ا���ش��ة 

متوا�شعة.

املخلوقات الف�سائية جترب هذا الرجل على بيع مزرعته
بيع  اإىل  الأمريكية،  اأريزونا  م��زارع يف ولية  ا�شطر 
اإىل  م�شاحتها  وت�شل  ميلكها  التي  اخليول  مزرعة 
الطبيعية  الن�شاطات غري  ب�شبب  ف��دان،   9.67 نحو 

التي لحظها يف املزرعة.
بولية  ف��ايل  رينبو  يف  �شتارد�شت  م��زرع��ة  وظ��ه��رت 
اأري������زون������ا الأم���ري���ك���ي���ة ع�����دة م��������رات، يف ال���ربام���ج 
التلفزيونية، وو�شائل الإعالم العاملية، ب�شبب تقارير 
مزعومة، عن ن�شاط ملخلوقات الف�شاء فيها. ويقول 
ذرعاً  �شاقا  اإنهما  جوي�س،  وزوج��ت��ه  اإدم��ون��د  ج��ودن 
مبا يحدث يف املزرعة، فقررا بيعها مقابل 5 مليون 

دولر، بح�شب موقع غلوبال نيوز.
19 م��ن خملوقات  ق���ام بقتل  اإن���ه  اإدم���ون���د،  وي��ق��ول 
ال�شاموراي،  ���ش��ي��وف  ي��ح��م��ل��ون  ال���ذي���ن  ال��ف�����ش��اء 
لقد  وي�شيف  اختطاف.  ملحاولة  زوج��ت��ه  وتعر�شت 
الرئي�شية،  ال��غ��رف��ة  يف  ال�شرير  م��ن  برفعها  ق��ام��وا 
وحملوها اإىل موقف ال�شيارات، وحاولوا ا�شتدراجها 

اإىل مركبتهم.
وك��ان ال��زوج��ان، قد ا�شرتيا امل��زرع��ة يف ع��ام 1995، 
اإدارة  خ��الل  م��ن  ه��ادئ��ة،  ح��ي��اة  يعي�شا  اأن  اأم���ل  على 
مزرعة لإنقاذ اخليول، ومن اليوم الذي انتقلوا فيه 
اأم��ور غريبة حت��دث فيها. وداأب  ب��داأت  امل��زرع��ة،  اإىل 
التحديثات، عن جتاربه مع  اآخر  اإدموند، على ن�شر 
خملوقات الف�شاء يف املزرعة، عرب ح�شابه يف الفي�س 

بوك.
وت�شم املزرعة، منزًل كبرياً بخم�س غرف نوم واأربعة 
ال�شم�شارة  وت��ق��ول  ك��ب��ري،  �شباحة  وح��م��ام  ح��م��ام��ات 
امل�شرتين  فعل  ردة  اإن  ج���ريود،  ك��م��ربيل  ال��ع��ق��اري��ة 
متحم�شاً،  ك��ان  فبع�شهم  متباينة،  كانت  املحتملني 
لهذه  املفزع  للتاريخ  الهتمام  من  الكثري  يعري  ول 
املزرعة، يف حني �شيطر اخلوف والرتدد على اآخرين، 
حتدث  ال��ت��ي  الغريبة  ال��ظ��واه��ر  ق�ش�س  �شماع  بعد 

فيها.

مذكرة اإيقاف لروز ماكجوان
فريجينا،  ولي��ة  يف  الأمريكية  ال�شرطة  ا�شتدعاء  نباأ  اإخبارية  مواقع  تناقلت 
اإيقاف بتهمة حيازة مواد  واإ�شدار مذكرة  الإيطالية، روز ماكجوان،  للممثلة 
الإج��راء مق�شوداً  كان  اإذا  ما  ت�شاوؤلت حول  وا�شع، و�شط  خم��درة على نطاق 
بهدف اإ�شكات ماكجوان، ومنعها من توجيه اتهامات للمنتج ال�شينمائي هاريف 

واين�شتني.
واأ�شار التقرير اإىل نتائج حتقيقات ال�شرطة التي �شدر على خلفيتها القرار، 
لفتة اإىل فح�س املواد املوجودة يف امللحقات واملتعلقات اخلا�شة مباكجوان التي 
20 يناير   تركتها يف الطائرة املتجهة اإىل مطار وا�شنطن دول�س الدويل، يوم 
املا�شي، والتي كانت من �شمن ركابها. وفيما ك�شفت ال�شرطة التي ح�شلت على 
"اإيجابية"،  التي كانت  الفحو�شات  نتائج  اأن  اإىل  املا�شي،  1 فرباير  القرار يف 
موؤكدة خلوها من املواد املخدرة، اإل اأنها مل تك�شف بعد عن نوع املواد املذكورة، 
فى  العليا  املحكمة  اأم���ام  للمثول  بامكجوان،  الت�شال  ال�شرطة  ح��اول��ت  كما 

مقاطعة لودون بولية فريجينيا، نقاًل عن موقع الدايلي ميل الربيطاين.


