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حممد بن زايد ي�صدر قرارا بتعيني 
وكيل دائرة التخطيط العمراين والبلديات

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
عبد�هلل  خمي�س  عبيد  مبارك  �شعادة  بتعيني  ق��ر�ر�ً  �أبوظبي  لإم��ارة 

�لظاهري وكياًل لد�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات.

حملة ال�صيخة فاطمة الإن�صانية العاملية تختتم مهامها 
يف ال�صودان بعالج اأكرث من األف امراأة وطفل

•• اخلرطوم-وام:

�لقرى  يف  مهامها  �لعاملية  �لإن�شانية  فاطمة  �ل�شيخة  حملة  �ختتمت 
�ل�شود�نية بعالج ما يزيد عن �ألف �مر�أة وطفل حتت �شعار )كلنا �أمنا 
للتطوع ومببادرة  بنت مبارك  برنامج فاطمة  �طار  فاطمة( وذلك يف 
منوذج  يف  �لعام  �لن�شائي  و�لإحت���اد  �لعطاء  ز�ي��د  مبادرة  من  م�شرتكة 

مميز لل�شر�كة يف جمال �لعمل �لن�شاين .
�لعام �ن حملة  �لن�شائي  �ل�شويدي مديرة �لحت��اد  و�أك��دت �شعادة نورة 
�لكو�در  �برز  ��شتقطاب  �لعاملية متكنت من  �لإن�شانية  �ل�شيخة فاطمة 
�لطبية �لمار�تية و�ل�شود�نية ومتكينها يف �لعمل �لن�شاين �لطبي يف 
�لت�شخي�شية  �خلدمات  �ف�شل  لتقدمي  �ل�شود�نية  �لقرى  من  �لعديد 
�لعمل  يف  �ل��ع��ط��اء  م�شرية  نهج  م��ع  �ن�شجاما  و�ل��وق��ائ��ي��ة  و�ل��ع��الج��ي��ة 
له  �ملغفور  �ل��دول��ة  موؤ�ش�س  ق��و�ع��ده  �أر���ش��ى  �ل��ذي  �لتطوعي  �لإن�شاين 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�لهتمام �لكبري �لذي 

توليه �لقيادة �لر�شيدة بالدولة للعمل �لتطوعي .
)�لتفا�شيل �س3(

كوريا  �صواريخ  رو�صيا: 
ال�صمالية ت�صل اإىل اأمريكا

•• مو�سكو-رويرتز:

�أنها متلك  �أكدت كوريا �ل�شمالية 
����ش���اروًخ���ا ب��ال��ي�����ش��ت��ًي��ا ي��ب��ل��غ مد�ه 
على  ق������ادر  ك���ي���ل���وم���رت،  �آلف   3
�لو�شول �إىل �لأر��شي �لأمريكية 

بعد حتديثه.
وكالة  نقلت  جاء ذلك بح�شب ما 
�إنرتفاك�س �لرو�شية لالأنباء، عن 
ع�شو جلنة �ل�شوؤون �خلارجية يف 
�أنطون  �ل��رو���ش��ي  �ل��ن��و�ب  جمل�س 
م�����وروزوف، �ل��ث��الث��اء، �ل���ذي ز�ر 
�لثاين  �لفرتة من  يانغ يف  بيونغ 

�إىل �ل�شاد�س من �أكتوبر �ملا�شي.
وح���������ش����ب �إن������رتف������اك�������������س، ف������اإن 
موروزوف قال �إن كوريا �ل�شمالية 
ت�شعى �إىل زيادة مدى �شو�ريخها 
�لبالي�شتية �إىل 9 �آلف كيلومرت 
�لر��شي  �ىل  و�شولها  يعني  م��ا 
�لمريكية بي�شر، لفًتا �إىل �أنه مل 
يجر �حل��دي��ث ع��ن م��وع��د نهائي 

لتحقيق ذلك.

قتلى وجرحى من ق�سد يف هجوم بريف دير الزور 

حتطم مقاتلة رو�صية يف �صوريا ومقتل طاقمها
•• عوا�سم-وكاالت:

عند  �لثالثاء،  �أم�س  �شوخوي-24،  ط��ر�ز  من  رو�شية  قاذفة  حتطمت 
�إقالعها من �لقاعدة �جلوية �لرو�شية يف »حميميم« بغرب �شوريا ما �أدى 
�إىل مقتل طاقمها، كما نقلت وكالت �لأنباء �لرو�شية عن متحدث با�شم 
�إن تقارير من  وز�رة �لدفاع يف مو�شكو.  ونقل عن وز�رة �لدفاع قولها 

مكان �لو�قعة �أ�شارت �إىل �أن عطاًل فنياً رمبا هو �ل�شبب ور�ء �حلادث. 
وقالت �لوز�رة يف بيان خرجت �لقاذفة �شو-24 عن �ملدرج خالل �إقالعها 
لتقلع.  �شرعتها  تزيد  كانت  بينما  �حل��ادث  ووق��ع  حميميم،  مطار  من 
منها  بنف�شه  ليقذف  �لوقت  لديه  يكن  مل  �لطائرة  طاقم  �أن  و�أ�شافت 
وقتل.  ومل يو�شح �ملتحدث �لع�شكري عدد �لأ�شخا�س �لذي قتلو�، لكن 
طاقم قاذفة �شو-24 غالبا ما ي�شم �شخ�شني.  و�أ�شاف �ملتحدث بح�شب 

تقرير من مكان �حلادث، فاإن �ل�شبب ميكن �أن يكون م�شكلة فنية. 
وقتل �ل�شهر �ملا�شي جرن�ل رو�شي قرب مدينة دير �لزور )�شرق( حيث 
ت�شاند �لقو�ت �خلا�شة �لرو�شية هجوما بريا للقو�ت �ل�شورية. كما قتل 

جنود �آخرون يف عمليات �أخرى.
�ىل ذلك، �شقط ع�شر�ت �لقتلى و�جلرحى من قو�ت �شوريا  �لدميقر�طية  
�ملعروفة با�شم )ق�شد( يف هجوم �شنه تنظيم د�ع�س على قرى يف ريف دير 
�لزور �شرق �شوريا.  وقال م�شدر يف �ملعار�شة �ل�شورية �إن م�شلحي تنظيم 
د�ع�س �شنو� هجوماً ليل �لثنني �لثالثاء على بلدة حميميدة وقريتي 

حو�ئج ذياب وحو�ئج بوم�شعة يف ريف دير �لزور �لغربي.

•• عدن-وكاالت:
قتل 18 من �ملتمردين �حلوثيني يف مو�جهات 
م����ع �ل����ق����و�ت �حل���ك���وم���ي���ة �ل��ي��م��ن��ي��ة و�ل����ق����و�ت 
و�ليمن،  �ململكة  ب��ني  �حل���دود  عند  �ل�شعودية 
بح�شب ما �أفادت �م�س �لثالثاء م�شادر يف قو�ت 

�حلكومة �ليمنية �ملعرتف بها. 
فر�ن�س  لوكالة  �لع�شكرية  �مل�شادر  و�أو���ش��ح��ت 
���ش��ه��دت خالل  �مل��ن��ط��ق��ة �حل����دودي����ة  �أن  ب��ر���س 
و�شلت  عنيفة  معارك  �ملا�شية  �ل�24  �ل�شاعات 
�لأحمر  �لبحر  على  �ل��و�ق��ع  ميدي  ميناء  �إىل 
على بعد نحو خم�شة كلم من �حلدود �جلنوبية 

�ل�شعودية. 
�حلدودية  �ملنطقة  يف  �ملعارك  غالبية  وتركزت 

�لو�قعة بني �حلثرية �لقريبة من ميدي. 
�ملتمردين  �أن  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �مل�������ش���ادر  وذك������رت 
�ل�شاعات  يف  م�شرعهم  لقو�  �لذين  �حلوثيني 
�ملا�شية وعددهم 18، قتلو� يف ق�شف ملروحيات 
ويف �ملعارك �ملبا�شرة بني �لطرفني. كما �أ�شارت 
�ملتمردين  ���ش��ف��وف  يف  ق��ي��ادي��ني  �أرب��ع��ة  �أن  �إىل 
قتلو� خالل �لأيام �لثالثة �ملا�شية يف مو�جهات 

وقعت يف �ملنطقة ذ�تها. 
�ملحلية  �لإد�رة  وزي���ر  �ت��ه��م  �أخ�����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
�لثالثاء،  �أم�����س  فتح،  �لرقيب  عبد  �ليمن،  يف 
ملي�شيا �حلوثي باحتجاز 10 �شاحنات حمملة 
تعز  ملحافظة  �شة  خم�شّ �إغ��اث��ي��ة،  مب�����ش��اع��د�ت 

جنوب غربي �لبالد.
و��شتنكر فتح، �حتجاز �شاحنات �مل�شاعد�ت �لتي 

كانت قادمة من ميناء �حلديدة غربي �لبالد، 
و�خلا�شع ل�شيطرة �حلوثيني، باجتاه حمافظة 

تعز، وفق وكالة “�شباأ” �ليمنية �حلكومية.
�لإن�شانية  �ل�����ش��وؤون  م��ن�����ّش��ق  �ل���وزي���ر،  وط��ال��ب 
�لتدخل  �ل��ع��امل��ي،  �لأغ��ذي��ة  وب��رن��ام��ج  �ليمن  يف 
�ل�شريع لل�شغط على �حلوثيني وحلفائهم من 
قو�ت �شالح، لالإفر�ج عن �مل�شاعد�ت �ملخ�ش�شة 

لعدد من مديريات �ل�شاحل �لغربي يف تعز.
و�أ�شاف �لوزير �لذي ي�شغل �أي�شا من�شب رئي�س 
��شتمر�ر  �أّن  باليمن،  ل��الإغ��اث��ة  �لعليا  �للجنة 
�مللي�شيا  قبل  من  �لإغاثية  �مل�شاعد�ت  �حتجاز 
�حلوثي  م�شلحي  �إىل  �إ����ش���ارة  )يف  �لن��ق��الب��ي��ة 
�لإن�شاين  �ل���و����ش���ول  ي��ع��رق��ل  ���ش��ال��ح(  وق�����و�ت 

�ل�شريع للمحتاجني و�ملت�شررين.
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املعار�صة القطرية تتظاهر اجلمعة للمطالبة برحيل متيم
•• عوا�سم-وكاالت:

تنّظم مظاهر�ت  �أن  �لقطرّية  �ملعار�شة  قّررت  بعدما 
يوم �جلمعة �ملقبل �لو�قع يف �لثالث ع�شر من �أكتوبر 
�أ�شباباً  مم���دوح  ج��ي��الن  �ل�شحافية  ع���ّددت  �حل���ايل، 
متنّوعة دفعت �لقطريني للنزول �إىل �ل�شارع و�لدعوة 
�إىل رحيل �لنظام �لقطري وعلى ر�أ�شه متيم بن حمد 
�ل�شادرة  �مل�شرية  �إيجبت تود�ي  �آل ثاين. ويف جمّلة 
�ملعار�شني  �أّن  �إىل  �أ�شارت ممدوح  �لإجنليزّية،  باللغة 
�لقطريني دعو� عرب مو�قع �لتو��شل �لجتماعي لكي 

تعّم �ملظاهر�ت خمتلف �أنحاء �لبالد. 
ق���ال �مل��ع��ار���ش��ون �ل��ق��ط��ري��ون ع��ل��ى و���ش��ائ��ل �لتو��شل 
�مل�شرفية  �حل�����ش��اب��ات  ج��ّم��د  مت��ي��م  �إّن  �لج��ت��م��اع��ي 
�ل�شيخ  وه��م��ا  �حل��اك��م��ة  �ل��ع��ائ��ل��ة  م���ن  ل�شخ�شيتني 
�آل ثاين و�ل�شيخ �شلطان بن �شحيم  عبد�هلل بن علي 
�آل ثاين �لذي عرّب موؤخر�ً عن �نتقاد كبري لل�شيا�شات 

�لتي يتبعها متيم. 

 وت�شهد قطر �شر�عات �شيا�شية د�خلية لي�شت بعيدة 
عن �لغ�شب من تدهور �لأو�شاع �لقت�شادية على �إثر 
مقاطعتها من قبل دول �لرباعي �ملناه�س لالإرهاب. 
وهذ� ما لفتت �لنظر �إليه منظمات �قت�شادية عاملية 
لتبّني  م��وؤخ��ر�ً  قطر  حتركت  ثانية،  جهة  من  �أي�شاً. 
خطو�ت قمعية �شّد �ملعار�شة، وكان هذ� �أحد �لعو�مل 

�لتي ز�دت من غ�شب �لقطريني �شّد حاكمهم.
و�ن�شحاب  �لأجنبية  �ل�شتثمار�ت  حجم  تقل�س  �إّن 
�ل�شركات �لأجنبية �لتي كانت تعمل يف قطر له تاأثري 
�لنظام  �لتظاهر �شد  �لقطريني على  على قر�ر حّث 
�لقطري �حلايّل. من خالل ح�شابه على تويرت، كتب 
�أّن قطر متّر  �ملري  �ملعار�س جابر بن كحلة  �لنا�شط 
ع�شر  �لثالث  �ق��رت�ب  مع  خ�شو�شاً  متخبط،  بو�شع 

من �أكتوبر و�لدعو�ت �إىل �إطالق �ملظاهر�ت. 
�إعالمية  ل��و���ش��ائ��ل  ت��ق��اري��ر  ك�شفت  ���ش��اب��ق،  وق���ت  ويف 
�شعودية �أّن 388 �شركة �شعودية غادرت قطر و�أنهت 

عالقاتها �لقت�شادية مع �لدوحة.

توين موري�شون..  نوبل لالآد�ب

مواقــيت ال�صالة

م�سرع 18 حوثيًا يف معارك مع قوات التحالف

الإنقالبيون يحتجزون 10 �صاحنات اإغاثية خم�ص�صة لتعز

بدء حوار امل�صاحلة بني فتح وحما�س يف القاهرة
 •• القاهرة-اأ.ف.ب:

بد�أت �أم�س يف �لقاهرة جولة حو�ر بني حركتي فتح وحما�س �لفل�شطينيتني 
برعاية م�شرية يف حماولة لنهاء �لنق�شام �لفل�شطيني �مل�شتمر منذ عقد 
��شمه  �ل��زم��ن، بح�شب ما ق��ال ع�شو يف �ح��د �لوفدين طلب ع��دم ذك��ر  من 
لوكالة فر�ن�س بر�س. وتعقد جل�شات �حلو�ر �لتي �شت�شتمر �ياما عدة، يف مقر 
�لقاهرة. وجنحت و�شاطة م�شرية يف حتقيق تقارب  �مل�شرية يف  �ملحابر�ت 
�لفل�شطينية  �حلكومة  لع�شاء  زي��ارة  �ملا�شي  �ل�شبوع  �أثمر  �لطرفني  بني 
برئا�شة ر�مي �حلمد�هلل �لتي تتخذ من ر�م �هلل مقر�، �ىل قطاع غزة �لذي 

ت�شيطر عليه حركة حما�س.
و�كد رئي�س وفد فتح عز�م �لحمد �لثالثاء �ن �لنقطة �لأ�شا�شية �ملتفق عليها 

يف جدول �أعمال �جلل�شة هي مناق�شة م�شاألة متكني �حلكومة يف �لقطاع.
وقال �ملتحدث با�شم حما�س فوزي برهوم يف بيان �ن �حلو�ر مع فتح �شيتناول 
جممل �لق�شايا و�مللفات �ملتعلقة بامل�شاحلة و�إجر�ء�ت و�آليات تنفيذها وفق 

�تفاق �لقاهرة �ملوقع �لعام 2011.
ويرت�أ�س نائب رئي�س �ملكتب �ل�شيا�شي حلركة حما�س �شالح �لعاروري وفد 
�حلركة �ىل �جتماعات �لقاهرة. وي�شم �لوفد كذلك رئي�س �حلركة يف غزة 
�حلية  وخليل  م��رزوق  �أبو  مو�شى  �ل�شيا�شي  �ملكتب  و�أع�شاء  �ل�شنو�ر  يحيى 

وعزت �لر�شق وح�شام بدر�ن.
فيما يرت�أ�س وفد فتح ع�شو �للجنة �ملركزية للحركة عز�م �لأحمد، وي�شم 
و�أحمد  �ل�شيخ  وح�شني  فتوح  روح��ي  للحركة  �ملركزية  �للجنة  يف  �لع�شاء 
�شر  �أم��ني  ونائب  ف��رج  ماجد  �للو�ء  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  ورئي�س  حل�س 

�ملجل�س �لثوري للحركة فايز �أبو عيطة.

موجة تاأنيثها ن�سبية:
جائزة نوبل: اأين الن�صاء...؟

•• الفجر – خرية ال�سيباين

�ثنا ع�شر فائز� ولي�س بينهم �مر�أة ... هذ� �لعام. وكما كان �حلال عام 
2016، مل تكافاأ �أي �مر�أة بجائزة نوبل! ومنذ �إن�شاء هذه �ملوؤ�ش�شة عام 
1901، ُمنحت �جلائزة فقط ل� 48 �مر�أة، من 923 فائز�، منهم 27 
منظمة. وينطبق هذ� ب�شكل خا�س على �ملجالت �لعلمية. وهكذ�، هناك 
16 فائزة بجائزة نوبل لل�شالم )�لم ترييز�، �أونغ �شان �شو كيي، مالل 
مقابل   ،)... مونرو  �ألي�س  موري�شون،  )ت��وين  ل���الآد�ب  نوبل  و14   )...

�أربعة يف �لكيمياء، �ثنتان يف �لفيزياء وو�حدة يف �لقت�شاد.

3700 وحدة ا�صتيطانية 
ال�����ص��ف��ة يف  ج���دي���دة 

 •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:
لتقدمي م�شاريع  ��شر�ئيل  ت�شتعد 
وحدة   3700 م���ن  �ك����ر  ل��ب��ن��اء 
�ل�شفة  يف  ����ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة  ���ش��ك��ن��ي��ة 
مرة  لول  منها  �ملحتلة،  �لغربية 
م���ن���ذ ����ش���ن���و�ت م���ئ���ات �ل����وح����د�ت 
د�خ����ل م��دي��ن��ة �خلليل  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
�علن  م��ا  بح�شب  �ل�شفة،  ج��ن��وب 

م�شوؤول ��شر�ئيلي.
وق���ال �مل�����ش��وؤول �ل���ذي ط��ل��ب عدم 
�شتتم  �ن  �����ش���م���ه  ع����ن  �ل���ك�������ش���ف 
وح����دة   3736 ع���ل���ى  �مل����و�ف����ق����ة 
من  خمتلفة  م��ر�ح��ل  يف  �شكنية 
�لتخطيط و�لبناء. و�أ�شار �مل�شوؤول 
�ن �لوحد�ت �ل�شتيطانية �شتكون 
�ل�شفة  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة  �م���اك���ن  يف 

الإمارات الأوىل عامليا يف 
ال�صحية املن�صاآت  اعتماد 

•• دبي-وام:

حلت دولة �لإمار�ت يف �ملركز 
�لأول عاملياً، للعام �لر�بع على 
من�شاآتها  ع���دد  يف  �ل���ت���و�يل، 
�ل�شحية �ملعتمدة من �للجنة 
لعتماد  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��دول��ي��ة 
�ملن�شاآت �ل�شحية JCI ، حيث 
�ملعتمدة  �مل��ن�����ش��اآت  ع����دد  ب��ل��غ 
م�شت�شفى   178 ع����امل����ي����ا 
ومركز� طبيا ومرفقا �شحيا. 
و�أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية 
�ل�شحي  �لقطاع  �أن  �ملجتمع 
حقق  �لإم��������������ار�ت  دول��������ة  يف 
عدد  يف  ع��امل��ي��اً  �لأول  �مل��رك��ز 
بن�شبة  �ملعتمدة  �مل�شت�شفيات 
�لكلي  �مل��ج��م��وع  م���ن   76%
ليتفوق  �ل��دول��ة،  مل�شت�شفيات 
�لأنظمة  �أف�شل  على  ب��ذل��ك 

�ل�شحية يف �لعامل.         
ك��م��ا ج���اءت دول���ة �لإم����ار�ت 
يف  ع��امل��ي��اً  �لأول  �مل���رك���ز  يف 
�لتخ�ش�شية  �مل���ر�ك���ز  ع���دد 
عاملياً  و�لأوىل  �مل��ع��ت��م��دة، 
�لطبية  �مل��خ��ت��رب�ت  ع��دد  يف 
يف  عاملياً  و�لأوىل  �ملعتمدة، 
�ملتخ�ش�شة  �مل����ر�ك����ز  ع����دد 
�ملوحدة  �ملر�كز  �شمن نظام 

Network
)�لتفا�شيل �س4(

نعرتف  ل��ن  اأردوغ�����ان: 
اأنقرة يف  اأمريكا  ب�صفري 

•• بلغراد-اأ ف ب:

�أعلن �لرئي�س �لرتكي رجب طيب 
�أردوغان، �م�س �لثالثاء، �أن �لقادة 
�لأتر�ك �شيقاطعون �لجتماعات 
�أنقرة،  يف  �لأمريكي  �ل�شفري  مع 
ف���ي���م���ا ت�������ش���ه���د �ل����ع����الق����ات بني 

�لبلدين توتر�ً �شديد�ً. 
وق��ال �أردوغ����ان خ��الل زي���ارة �إىل 
ن��ع��ت��ربه ممثاًل  ن��ع��د  ب��ل��غ��ر�د »مل 
تركيا«،  يف  �مل���ت���ح���دة  ل���ل���ولي���ات 
م�شيفاً �أن �حلكومة �لرتكية لن 
ت�شتقبل �ل�شفري �لأمريكي جون 
ب��ا���س يف ج��ول��ت��ه �ل���ود�ع���ي���ة قبل 
�ملقبلة  �لأي���ام  يف  �أن��ق��رة  مغادرته 

حيث عني �شفري�ً يف كابول.
تركيا  ���ش��ي��غ��ادر  ب��ا���س  �أن  ورغ����م 
�ملقبلة،  �ل��ق��ل��ي��ل��ة  �لي������ام  خ����الل 
تاريخ  يف  �مل�شبوق  غ��ري  م��ن  فانه 
�أن  �لعالقات �لمريكية �لرتكية 
تعرتف  تعد  مل  �نها  �أنقرة  تعلن 

ب�شفري و��شنطن لديها.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

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

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

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

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

+971 55 6695044
أ���ب ا����ة
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بحث مع ويل عهد دوقية لوك�سمبورج تعزيز عالقات التعاون 

حممد بن زايد يزور معلمه اأحمد مندي
•• ابوظبي -وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�شمو  �م�������س  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت 
دوقية  عهد  ويل  جييوم  �لأم���ري 
�لبالد  ي���زور  �ل���ذي  لوك�شمبورج 

حاليا.
ورح�������ب ����ش���اح���ب �ل�������ش���م���و ويل 
�أب��وظ��ب��ي ب��زي��ارة ويل عهد  ع��ه��د 
ل��وك�����ش��م��ب��ورج و�ل����وف����د �مل���ر�ف���ق 
���ش��م��وه ع���ن متنياته  ل���ه، م��ع��رب��ا 
و�لتوفيق  بالنجاح  �لزيارة  لهذه 
وتطوير  ت��ن��م��ي��ة  يف  ت�����ش��ه��م  و�أن 
بني  و�لتعاون  �ل�شد�قة  عالقات 

�جلانبني.
�شاحب  ز�ر  �خ������رى  ج���ه���ة  م����ن 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
�حمد  �ل��ف��ا���ش��ل  �ل���ش��ت��اذ  معلمه 
�بر�هيم مندي �لتميمي يف منزله 

مبدينة خليفة يف �أبوظبي.
�لودية  �لأح��ادي��ث  �شموه  وت��ب��ادل 
مع معلمه �ل�شتاذ �حمد �بر�هيم 
م��ن��دي �أح���د �ل����رو�د �لو�ئ����ل من 

�لذكريات  حتمله  وم��ا  �لدر��شية 
من مو�قف و�أح��د�ث مرت عليها 
ر��شخة  ز�ل��ت  وما  �شنو�ت عديدة 

يف �لوجد�ن.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أع�����رب 

�ملعلمني �لفا�شل �لذين �شاهمو� 
بد�يات  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م�����ش��رية  يف 
�لحتاد وحملو� �أمانة هذه �ملهمة 
و�أدو� ر�شالتها �ل�شامية م�شتذكر� 
�ملرحلة  �أي�������ام  وم��ع��ل��م��ه  ����ش���م���وه 

حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان عن 
���ش��ع��ادت��ه ب��ل��ق��ائ��ه �ل���ش��ت��اذ �حمد 
عط�اء  ���ش��م��وه  ..م��ث��م��ن��ا  م���ن���دي 
و�خال�س ��شتاذه وجهود وتفاين 
�ملعلمني  م����ن  �ل����ك����ر�م  زم����الئ����ه 

و�مل���رب���ني �لف��ا���ش��ل مم��ن تركو� 
همتهم  وك��ان��ت  و��شحة  ب�شمات 
تفوق  و�خ��ال���ش��ه��م  وع��زمي��ت��ه��م 

ثر�ء ثقافتهم ومعارفهم. 
)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد خالل زيارته معلمه �أحمد �بر�هيم مندي   )و�م(
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اأخبـار الإمـارات
وزارة ال�صحة تدرج لقاح اجلدري املائي بربنامج ال�صحة املدر�صية كجرعة ثانية

•• دبي-وام:

يف  �ملائي  �جل��دري  لقاح  �إدر�ج  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
��شرت�تيجية  �شمن  وذل���ك  ث��ان��ي��ة  ك��ج��رع��ة  �مل��در���ش��ي��ة  �ل�شحة  ب��رن��ام��ج 

�لتحديثات �مل�شتمرة �لتي جتريها يف �لربنامج �لوطني للتح�شني.
�ل��وز�رة بدبي  �لتي عقدتها  �لتدريبية  �لور�شة  �لإع��الن خالل  جاء هذ� 
�ملديرة  �لوقائي  �لطب  �إد�رة  مديرة  �مل��رزوق��ي  ن��دى  �لدكتورة  بح�شور 
ق�شم  رئي�شة  �جل�شمي  ليلى  و�لدكتورة  و�لإيجابية  لل�شعادة  �لتنفيذية 
�ملدر�شية  �ل�شحة  ق�شم  رئي�شة  �شجو�ين  جن��الء  و�ل��دك��ت��ورة  �لتح�شني 
وممثلني من �لهيئات �ل�شحية بالدولة ومر�كز �لطب �لوقائي وم�شوؤويل 

وم�شريف برنامج �ل�شحة �ملدر�شية و�لعاملني �ل�شحيني باملد�ر�س.

و�أكد �لدكتور ح�شني �لرند وكيل وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع �مل�شاعد 
من  �ملجتمع  �أف���ر�د  جميع  وقاية  �أن  �ل�شحية  و�ل��ع��ي��اد�ت  �مل��ر�ك��ز  لقطاع 
ر�أ�س  على  ياأتي  �ملدر�شية  �ل�شحة  نطاق  يف  ل�شيما  �ل�شارية  �لأم��ر����س 
�ل��وز�رة حيث تعترب بر�مج �لتمنيع من خالل �لتطعيمات من  �أولويات 

�أف�شل �لتدخالت �لطبية و�أكرها جناحا وفعالية .
و�ل�شرت�تيجيات  �لأه�����د�ف  ك��اف��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة  حتقيق  �إىل  ول��ف��ت 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  قبل  من  و�ملقررة  بالتح�شني  �خلا�شة  �لعاملية 
�لقيادة  �لعاملي لل�شيطرة على �لأمر��س بف�شل دعم وتوجيهات  و�ملركز 
نظام �شحي  بناء  2021 يف  �لإم���ار�ت  روؤي��ة  �أه��د�ف  لتحقيق  �لر�شيدة 
مبعايري عاملية لتكون دولة �لإمار�ت �شمن �أف�شل دول �لعامل. كما �أعلنت 
من  �لثانية  �جلرعة  �إدر�ج  عن  �لور�شة  خ��الل  �مل��زروق��ي  ن��دى  �لدكتورة 

�ملد�ر�س  لفئة طلبة  للتح�شني  �لوطني  بالربنامج  �ملائي  �جل��دري  لقاح 
وذلك  بالدولة  �ل�شحية  �لهيئات  مع  بالتعاون  �شنو�ت   6 و  عند عمر 5 
�ل�شاملة  �ل�شحي�ة  �لرعاية  تقدمي  نحو  �ل���وز�رة  ��شرت�تيجية  �إط��ار  يف 
و�ملتكاملة بطرق مبتكرة وم�شتد�مة ت�شمن وقاية �ملجتمع من �لأمر��س 
�إىل ن�شب  �لأ�شا�شية و�لتن�شيطية و�لو�شول  �للقاحات  من خالل توفري 

تغطية عالية لوقاية جمتمع دولة �لإمار�ت من �لأمر��س.
من ناحيتها �أ�شارت �لدكتورة ليلى �جل�شمي �إىل �أهمية هذه �لور�شة �لتي 
�إدر�ج  عن  ل��الإع��الن  �ل�شحية  �لهيئات  من  �ل�شركاء  من  ع��دد  ح�شرها 
للتح�شني  �لوطني  بالربنامج  �ملائي  لقاح �جلدري  �لثانية من  �جلرعة 
�جلرعة  م��ن  و�ل��ت��ح��ول  ���ش��ن��و�ت   6 و   5 عمر  عند  �مل��د�ر���س  لفئة طلبة 
�لثالثي  �إىل  �لتيتانو�س  و�ل��ك��ز�ز  �ل��دف��ت��ريي��ا  �لثنائي  للقاح  �ملن�شطة 

�شيتم  باأنه  ..منوهة  �شنة   16 عمر  عند  �لديكي  �ل�شعال  لقاح  لت�شمل 
�لعمل بالربنامج من �لعام �لدر��شي �حلايل 2017 – 2018 .

وقالت �إن �لور�شة ت�شمنت عدة حما�شر�ت عن �أهمية تطعيمات �ل�شحة 
�مل��در���ش��ي��ة ول��ق��اح �جل���دري �مل��ائ��ي و�ل��ل��ق��اح �ل��ث��الث��ي �ل��دف��ت��ريي��ا و�لكز�ز 
ونظام  �جلانبية  �لأع��ر����س  مع  و�لتعامل  �لديكي  و�ل�شعال  �لتيتانو�س 
�أ�شارت �لدكتورة جنالء  �شل�شلة �لتربيد وتقارير �لتغطية . من جانبها 
�لتمري�شية  و�لهيئة  �لتمري�س  من�شقي  ت��دري��ب  مت  �أن��ه  �إىل  �شجو�ين 
باملد�ر�س على حتديث جدول �لتطعيمات ب�شكل دوري و�لذي  للعاملني 
ي�شمل طلبة �ملد�ر�س ..م�شرية �إىل �أنه مت �لتعديل على �ل�شتمار�ت �لتي 
تر�شل لأولياء �لأمور لتطعيم �أبنائهم لت�شمل معلومات عن �لتطعيمات 

�جلديدة بهدف توعيتهم و�أخذ مو�فقتهم على �إعطاء �لتطعيمات.

حمم��د ب��ن زاي��د ي��زور مع�لم�ه اأح��مد من��دي

لينه�شو� بالأجيال �ملتعاقبة علما 
�ملثل  ومعرفة وقيما، فكانو� بحق 
ر�جيا  �ل�شاحلة  و�ل��ق��دوة  �لعلى 
ل��ه ولكل  �مل��وىل تعاىل  �شموه م��ن 

����ش���م���وه عطاء  ..م���ث���م���ن���ا  م���ن���دي 
وتفاين  وجهود  ��شتاذه  و�خال�س 
�ملعلمني  م����ن  �ل�����ك�����ر�م  زم����الئ����ه 
�لف���ا����ش���ل مم���ن تركو�  و�مل���رب���ني 

م��ن ج��ان��ب��ه رح���ب �ل���ش��ت��اذ �حمد 
بزيارة  �لتميمي  م��ن��دي  �ب��ر�ه��ي��م 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ل��ه يف منزله  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 

يف �لوجد�ن.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أع������رب 
ن��ه��ي��ان عن  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
ب��ل��ق��ائ��ه �ل����ش���ت���اذ �حمد  ���ش��ع��ادت��ه 

و�لعافية  �ل�شحة  دو�م  �ملعلمني 
�وقاتهم  يف  يبارك  و�أن  و�لتوفيق 
وميد يف �عمارهم ويحفظهم من 

كل �شوء.

همتهم  وك��ان��ت  و����ش��ح��ة  ب�شمات 
تفوق  و�خ���ال����ش���ه���م  وع��زمي��ت��ه��م 
ثر�ء ثقافتهم ومعارفهم وكر�شو� 
وخرب�تهم  وف���ك���ره���م  �أوق����ات����ه����م 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�لأعلى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي 
�ل�شتاذ  معلمه  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�ل��ف��ا���ش��ل �ح��م��د �ب��ر�ه��ي��م مندي 
�لتميمي يف منزله مبدينة خليفة 

يف �أبوظبي.
�لودية  �لأح��ادي��ث  �شموه  وت��ب��ادل 
مع معلمه �ل�شتاذ �حمد �بر�هيم 
م��ن��دي �أح����د �ل�����رو�د �لو�ئ�����ل من 
�شاهمو�  �لذين  �لفا�شل  �ملعلمني 
بد�يات  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م�����ش��رية  يف 
�لحتاد وحملو� �أمانة هذه �ملهمة 
م�شتذكر�  �ل�شامية  ر�شالتها  و�أدو� 
�ملرحلة  �أي��������ام  وم���ع���ل���م���ه  ����ش���م���وه 
�لذكريات  حتمله  وم��ا  �لدر��شية 
من مو�قف و�أح���د�ث م��رت عليها 
ر��شخة  ز�ل��ت  وم��ا  عديدة  �شنو�ت 

و��شرته  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  ..م���ع���رب���ا 
�نها  �ىل  م�����ش��ري�  �ل����زي����ارة  ب��ه��ذه 
عن  بغريبة  لي�شت  ك��رمي��ة  لفتة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�ي���د �ل ن��ه��ي��ان ت��ع��رب ع��ن مقد�ر 
�ل���وف���اء و�ل��ع��رف��ان و�حل����ب �لذي 
�شورة  يف  للمعلمني  �شموه  يكنه 
�ل�شعب  يجمع  �ل��ذي  �ل��ود  تعك�س 

بالقيادة.
�ل��زي��ارة �شمو  ر�ف���ق �شموه خ��الل 
ز�يد  ب��ن  حممد  ب��ن  خالد  �ل�شيخ 
�ل�����ش��ي��خ ذي���اب  ن��ه��ي��ان و���ش��م��و  �آل 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
�ل�شيخ  و�شمو  �لنقل  د�ئ��رة  رئي�س 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان و�ل�شيخ حممد بن حمد بن 
ز�يد  و�ل�شيخ  نهيان  �آل  طحنون 
نهيان  �آل  ح���م���د�ن  ب���ن  ح��م��د  ب���ن 
و�ل�شيخ ز�يد بن حممد بن حمد 

بن طحنون �آل نهيان.

بالتعاون مع الهالل الأحمر ..�صرطة اأبوظبي توزع مقاعد اخلري لالأطفال 

حممد بن زايد يبحث مع ويل عهد دوقية مركز الإح�صاء: اأبوظبي ت�صجل ارتفاعات يف موؤ�صرات التعليم .. والأمية تنح�صر
لوك�صمبورج تعزيز عالقات التعاون 

•• ابوظبي -وام:

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�مل�شلحة �م�س �شمو �لأمري جييوم ويل عهد دوقية  �لقائد �لأعلى للقو�ت  نائب 

لوك�شمبورج �لذي يزور �لبالد حاليا.
و�لوفد  لوك�شمبورج  عهد  بزيارة ويل  �أبوظبي  عهد  �ل�شمو ويل  �شاحب  ورح��ب 
�ملر�فق له، معربا �شموه عن متنياته لهذه �لزيارة بالنجاح و�لتوفيق و�أن ت�شهم 

يف تنمية وتطوير عالقات �ل�شد�قة و�لتعاون بني �جلانبني.
وجرى خالل �للقاء بحث تعزيز عالقات �لتعاون يف �ملجالت �لتي تخدم �مل�شالح 
�مل�شرتكة وت�شهم يف فتح �آفاق �أو�شع للعمل �لثنائي، كما تبادل وجهات �لنظر حول 

عدد من �لق�شايا و�ملو�شوعات �لتي تهم �جلانبني.
ح�شر �للقاء �شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �بوظبي وعدد 

من �مل�شوؤولني �ملر�فقني لويل عهد دوقية لوك�شمبورج.

•• اأبوظبي-وام:

وزعت �شرطة �أبوظبي بالتعاون مع هيئة �لهالل �لأحمر 
كر��شي جلو�س �لطفال باملركبات على �مل�شتفيدين من 
مبادرة مقاعد �خلري لالأطفال �شمن ��شرت�تيجية عام 
د�خل  �ل��ن�����سء  �شالمة  على  و�حل��ف��اظ   2017 �خل��ري 

�ملركبة.
�ن�شجاما مع  �مل��ب��ادرة  �أط��ل��ق��ت  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  وك��ان��ت 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ع���ام �خل���ري وج��ه��وده��ا يف ت��ع��زي��ز �لعمل 
�ل�شالمة  درج���ات  �أق�شى  وت��وف��ري  و�لتطوعي  �خل��ريي 

لالأطفال.
وجرت عملية توزيع �ملقاعد على �مل�شتفيدين يف م�شرح 
�إبر�هيم  �لعميد  قبل  م��ن  و�ل���دوري���ات  �مل���رور  م��دي��ري��ة 
�ل�شائقني  ترخي�س  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  �ل�شام�شي  نا�شر 
�لعام  �لأم��ني  نائب  �ملن�شوري  مبارك  ور��شد  و�لآل��ي��ات 

لل�شوؤون �ملحلية يف هيئة �لهالل �لأحمر.
وق����ال �ل��ع��م��ي��د �ل�����ش��ام�����ش��ي �أن م���ب���ادرة م��ق��اع��د �خلري 
من  �ملجتمعية  �أبوظبي  �شرطة  جهود  جت�شد  لالأطفال 
خالل �لتن�شيق مع �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني و�لتي تركز 
مقاعد  وجود  ب�شرورة  �أبنائنا  �شالمة  على  �أهد�فها  يف 

�آثار  من  حلمايتهم  �ملركبة  د�خ��ل  لالأطفال  خم�ش�شة 
�حل��و�دث �ملرورية �لتي قد حتدث لهم ف�شال عن ن�شر 
�لثقافة �ملرورية وتعزيزها بني �لأ�شر ومن �شمنها توفري 
تلك �ملقاعد. من جانبه قال ر��شد مبارك �ملن�شوري �إن 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  وبتوجيهات  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
تعمل على م�شاركة �لهيئات �لر�شمية وموؤ�ش�شات �لقطاع 
�خلا�س بالدولة يف تفعيل �ملبادر�ت �لإن�شانية و�خلريية 
�ملبادرة خالل  عام �خلري لريتكز عمل  ملبادرة  �لد�عمة 
�لعام �حلايل على ثالثة حماور �إن�شانية جمتمعية من 
�جلديدة.  �لأج��ي��ال  يف  �ل��وط��ن  خ��دم��ة  تر�شيخ  �شمنها 

�أب��وظ��ب��ي ع��ل��ى مبادرتها  وع���رب ع��ن ت��ق��دي��ره ل�����ش��رط��ة 
يف  �لأح��م��ر  �لهالل  وم�شاركة  لالأطفال  �خل��ري  مقاعد 
تفعيلها وغريها من مبادر�ت عام �خلري �مل�شرتكة �لتي 
ومندوبني  ك��اون��رت�ت  توفري  وم��ن �شمنها  تنفيذها  مت 
مبباين  �لكرمي  رم�شان  �شهر  خ��الل  �لتربعات  جلمع 
�أبوظبي  �شرطة  م��ع  تعمل  �لهيئة  �أن  و�أك���د  �ل�شرطة. 
�شمن نطاق �ل�شر�كة و�لعمل �جلماعي وتر�شيخا ملعاين 
�لعام  �لقطاع  �لهيئة وموؤ�ش�شات  �ملجتمعي بني  �لتعاون 
و�خلا�س.. م�شري� �إىل �أن مبادر�تها تعزز جهود �لدولة 

يف جمال �لعمل �لإن�شاين.

•• اأبوظبي-وام:

ك�شفت بيانات �إح�شائية حديثة عن �رتفاع �أغلب معدلت 
حيث  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  يف  �لتعليمية  �ملنظومة  م��وؤ���ش��ر�ت 
�حلكومية  �مل���د�ر����س  و�أع������د�د  �ل���ق���ر�ءة  م��ع��دلت  �شجلت 
�رتفاعات ملحوظة  و�ملعلمني  �لطالب  و�أع��د�د  و�خلا�شة 
15 �شنة  فيما تر�جعت ن�شبة �لأمية بني �ملو�طنني فوق 
�أ�شدره  تقرير  وك�شف  فقط.  فاملائة   4،2 ن�شبة  م�شلجة 
�لقر�ءة لدى  �رتفاع معدلت  �أبوظبي عن  �إح�شاء  مركز 
�ملو�طنني بني �ل�شكان من 15 �شنة فاأكر �إىل 95،8% 
بلغ  فيما   2015 ع��ام  يف   94،2 مقابل   2016 ع��ام  يف 
�مل��و�ط��ن��ني و�ملقيمني  ل���دى  �ل���ق���ر�ءة �لج���م���ايل  م��ع��دل 
�لذكور من �ملو�طنني معدلت قر�ءة  .. و�شجل   93،5%

�أكرب مقارنة بالإناث.
ووف����ق �ل��ت��ق��ري��ر ذ�ت����ه �ن��خ��ف�����ش��ت م��ع��دلت �لأم���ي���ة لدى 
�ل�شكان  ب���ني  ف��ق��ط   4،2% ن�����ش��ب��ة  م�شجلة  �مل��و�ط��ن��ني 
�ملو�طنني مما تزيد �أعمارهم عن 15 �شنة حتى 2016 
�لذي  �ل���وق���ت  يف   ..  2015 �ل���ع���ام   5،8% ب����  م��ق��ارن��ة 

مو�طنني  من  �ل�شكان  �لإج��م��ايل  �لأم��ي��ة  معدل  فيه  بلغ 
ومقيمني ن�شبة %6،5 فقط.

�لإمارة  يف  �لعاملة  �مل��د�ر���س  �أرق���ام  ع��ن  �لتقرير  وك�شف 
و�لتي بلغت 442 مدر�شة يف �لتعليم �حلكومي و�خلا�س 
منها 255 مدر�شة يف �لتعليم �حلكومي و187 مدر�شة 
 .2015-2016 �لدر��شي  �لعام  يف  �خلا�س  �لتعليم  يف 
و�رتفع عدد �لطالب �مللتحقني باملد�ر�س �لتعليمية لي�شل 
مقد�رها  �شنوية  زي��ادة  مبعدل  طالب   366،029 �إىل 
�لطالب  وي�����ش��ك��ل   2016-2010 �ل���ف���رتة  يف   3%
�مل��و�ط��ن��ون ح���و�يل 43،5 % م��ن �إج��م��ايل �ل��ط��ال��ب يف 
�لإمارة يف عام 2016. وبلغت ن�شبة �لقبال على �لتعليم 
فيما  �لإم���ارة  يف  �لطلبة  �إجمايل  من   64،5% �خلا�س 
�شجلت ن�شبة �لزيادة �ل�شنوية يف �لتعليم �خلا�س 4،6% 
�لفرتة  يف  �حل��ك��وم��ي  �لتعليم  يف  ف��ق��ط   0،5% م��ق��اب��ل 

.  2016  2010-
و�شكل طلبة �حللقة �لأوىل يف �لتعليم �خلا�س ما ن�شبته 
%44،5 من �إجمايل �لطلبة يف �لتعليم �خلا�س مقابل 
-2015 �لدر��شي  للعام  �حلكومي  �لتعليم  يف   37%

2016 .. وت�شري �لبيانات �إىل �أن عدد �لطلبة يف �ملرحلة 
�لتعليم �حلكومي و�خلا�س. ويعترب  يتقارب يف  �لثانوية 
�ملوؤ�شر�ت  م��ن  ف�شل  لكل  �لطلبة  ع��دد  متو�شط  م��وؤ���ش��ر 
�ل��ت��ي ت��دع��م م���ه���ار�ت �ل��ت��ع��ل��ي��م وق���د ب��ل��غ م��ت��و���ش��ط عدد 
�لدر��شي  �لعام  خ��الل  طالب   21،4 ف�شل  لكل  �لطالب 
�ق��ل عنه يف  �لتعليم �خلا�س  يف  وك��ان   2016-2015
�لتعليم �حلكومي. كما �أنه كان يف منطقة �لظفرة �لأدنى 
ملتو�شط  بالن�شبة  �حلال  كذلك  طالب   16،6 ومبتو�شط 
عدد �لطلبة لكل معلم حيث بلغ 15،4 طالب خالل �لعام 
�لدر��شي 2015-2016 وكان يف �لتعليم �حلكومي �أقل 
عنه يف �لتعليم �خلا�س.. كما �أنه كان يف منطقة �لظفرة 
�لنظام  قدرة  و�رتفعت  طالب.  �لأدنى ومبتو�شط 10،8 
معينة  عمرية  فئة  من  �لطالب  ��شتيعاب  على  �لتعليمي 
�لقدر�ت من  وتقا�س هذه  �لتعليم  �ملهمة يف  �ملهار�ت  من 
و�ل�شايف  �لإجمالية  �مل�شاركة  �أو  �لإل��ت��ح��اق  ن�شبة  خالل 
�لعام  يف  �إجمايل  �إ�لتحاق  ن�شبة  �أعلى  وكانت  �لتعليم  يف 
�لتعليمية  �حللقة  ل��ط��الب   2016-2015 �ل��در����ش��ي 
�لأوىل بن�شبة %102،7 بينما بلغت %71،2 لطالب 

طالب  حقق  فقد  �ل�شايف  �لإلتحاق  �أما  �لثانوية  �ملرحلة 
�لدر��شي  �ل��ع��ام  خ��الل   97،3% ن�شبة  �لأوىل  �حللقة 
2015-2016 وكان 60،1 % فقط لطالب �لثانوية 
و�أ�شارت �لبيانات �ىل �ن 23،745 معلم يعملون يف قطاع 
وجاءت   2016-2015 �لدر��شي  �لعام  خالل  �لتعليم 
ويعمل   ..49،6% �حلكومي  �لتعليم  يف  �ملعلمني  ن�شبة 
�ملدر�شي  �لتعليم  يف  كمعلمني  �ملو�طنني  من   18،5%
يعمل حو�يل  بينما  �لتعليم �حلكومي  جميعهم يف قطاع 
�ملو�طنات �لإناث يف قطاع �لتعليم �خلا�س.. % من   49
 24 �أبوظبي  �إم���ارة  يف  �ل��ع��ايل  �لتعليم  منظومة  وت�شم 
موؤ�ش�شة لعام 2015-2016 منها 14موؤ�ش�شة حكومية 
و 10 موؤ�ش�شات خا�شة يدر�س يف هذه �ملوؤ�ش�شات �أكر من 
منهم   2016-2015 عام  يف  وطالبة  طالب  �ألف   52

�لتعليم �حلكومي. % يف   70،3
�إجمايل  م��ن  8082 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة  ح����و�يل  وت��خ��رج   
�لطالب يف عام 2015-2016 وكان �لتفوق و��شحا يف 
عدد �خلريجني مل�شلحة �لإناث على �لذكور كما �أن عدد 
�لإناث يف �لقطاع �حلكومي �أكرب منه يف �لقطاع �خلا�س. 

الإمارات جتدد التزامها مبوا�صلة تنفيذ ا�صرتاتيجيتها الوطنية الرامية اإىل مكافحة الإرهاب الدويل
•• نيويورك-وام:

ج���ددت دول���ة �لإم�����ار�ت يف �لأمم 
�ملتحدة �لتز�مها مبو��شلة تنفيذ 
��شرت�تيجيتها وحتديث قو�نينها 
مكافحة  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�أ�شكاله  ب��ك��ل  �ل������دويل  �لإره�������اب 

و�شوره.
جاء ذلك يف �لبيان �لذي �أدىل به 
وف��د �ل��دول��ة �أم��ام �مل���د�ولت �لتي 
�ل�شاد�شة  �للجنة  موؤخر�  عقدتها 
�ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  للجمعية 
حول  �لقانونية  بامل�شائل  �ملعنية 
�لتد�بري  مب��ن��ع  �مل��ت�����ش��ل  �ل��ب��ن��د 
�لر�مية �ىل �لق�شاء على �لإرهاب 

�لأع�شاء  �ل���دول  دع��ا  ..ك��م��ا  تلك 
�ىل �لوفاء بالتز�ماتها بهذ� �ل�شاأن 
وق���ر�ر�ت  �ل���دويل  للقانون  وف��ق��اً 
و�لت���ف���اق���ي���ات  �مل����ت����ح����دة  �لأمم 

و�ملعاهد�ت �ل�شادرة ذ�ت �ل�شلة.
كما تطرق �لبيان �إىل نهج �لوقاية 
�لذي توؤمن به �لإمار�ت و�مل�شتند 
قيم  وتر�شيخ  �لت�شامح  قيم  على 
�ل�شعوب  بني  و�لتعددية  �لرحمة 
وت���ع���زي���ز �ل��ت��ف��اه��م ب���ني �لأدي������ان 
�أجل حت�شني  �لثقافات من  وبني 
�لتطرف  ع���و�م���ل  م���ن  �ل�����ش��ع��وب 
و�لإرهاب و�أعطى مثال على ذلك 
ب��ان��ت��ه��اج �ل��دول��ة مل���ب���ادر�ت تهدف 
�ملنطقة  يف  �لت�شامح  ت��ع��زي��ز  �ىل 

�لإره���اب، مبا يف  ملكافحة  �لعاملية 
ذلك عرب تبادل �أف�شل �ملمار�شات 
�ل�شر�كات  وب����ن����اء  و�خل����������رب�ت، 

و�لتحالفات �لدولية.
ون��وه ب��اأن دول��ة �لإم���ار�ت �شاركت 
بفاعلية يف �لعديد من �لتحالفات 
ملحاربة  و�ل���دول���ي���ة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
ومنها  �لإره����اب����ي����ة،  �جل���م���اع���ات 
د�ع�س  ملحاربة  �ل��دويل  �لتحالف 
و�ملنتدى �لعاملي ملكافحة �لإرهاب 
�إىل  �ن�شمامها  �إىل  �أ���ش��ار  كما   ..
�إقليمية  �تفاقية   15 م��ن  �أك���ر 
ودولية معنية مبكافحة �لإرهاب.

ولفت �لبيان �إىل حر�س �حلكومة 
�إط�����ار ع��م��ل قانوين  ع��ل��ى و���ش��ع 

عاملياً. كما لفت �إىل �لأهد�ف �لتي 
مركز  حمالت  حتقيقها  تو��شل 
�ىل  و�لهادفة  �أبوظبي  يف  �شو�ب 
تعرية خطاب �لتطرف و�لإرهاب 
وكان �آخرها حملة بعنو�ن خديعة 
�حلملة  ��شتهدفت  ح��ي��ث  د�ع�����س 
د�ع�س  �أح���دث���ه  �ل�����ذي  �ل��ت��دم��ري 
�شد �لعائالت و�ملجتمعات وركزت 
�لن�شاء  دور  ع��ل��ى  خ��ا���س  ب�����ش��ك��ل 
و�ل�شباب �لإيجابي يف �ملجتمعات. 
تعزيز  �أه��م��ي��ة  �إىل  �ل��ب��ي��ان  ودع����ا 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني م��وؤ���ش�����ش��ات �لأمم 
�ملتحدة �ملعنية مبكافحة �لإرهاب 
و�أع����ل����ن ع���ن ت��رح��ي��ب �لم������ار�ت 
�لر�مية  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  ب��ج��ه��ود 

�لدويل.
و�أك������������د �ل�����ب�����ي�����ان ع����ل����ى م���وق���ف 
�لإم�������ار�ت �مل��ع��ت��رب �آف����ة �لإره�����اب 
ب��اأن��ه��ا ع��امل��ي��ة وت���ت���ج���اوز �حل����دود 
�نت�شار  يف  وت�����ش��ب��ب��ت  �ل��وط��ن��ي��ة، 
�لتطرف وتفاقم �لأزمات �لأمنية 
و�لعامل،  �ملنطقة  يف  و�لإن�شانية 
�لظاهرة  ه����ذه  �ن  �ىل  م�����ش��ري� 
ت�شببت يف وقوع خ�شائر كثرية يف 
�لبنية  يف  هائلة  و�أ�شر�ر  �لأرو�ح، 
�ل�����دول.  �ق��ت�����ش��اد  �ل��ت��ح��ت��ي��ة ويف 
على  �لق�شاء  �أهمية  على  و���ش��دد 
ه���ذه �لآف����ة ع��رب ت��ع��زي��ز �جلهود 
�لأربع  �لركائز  �إط��ار  يف  �لدولية 
�ملتحدة  �لأمم  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

و�لعامل مبا يف ذلك تعيني وزيرة 
ملجل�س  و��شت�شافتها  للت�شامح 
حكماء �مل�شلمني و�إطالقها جائزة 
حممد بن ر��شد للت�شامح و �ملعهد 
�لدويل للت�شامح من �أجل تقدمي 
�مل�����ش��ورة و�خل������رب�ت �ل���الزم���ة يف 
جمال �ل�شيا�شات �لتي تر�شخ قيم 
و�أ�شار  �ل�����ش��ع��وب.  ب��ني  �ل��ت�����ش��ام��ح 
�لبيان �أي�شا �إىل ��شت�شافة �لدولة 
�لدويل  للموؤمتر  �ملا�شي  يف مايو 
�للكرتوين  �لإره�������اب  ل��ت��ج��رمي 
�أبوظبي  �إع���الن  عنه  �شدر  �ل��ذي 
ل��ت��ج��رمي �لإره������اب �لإل���ك���رتوين 
�لتو�شيات  م��ن  ل��ع��دد  و�ملت�شمن 
�لظاهرة  لهذه  للت�شدي  �لهادفة 

قو�نني  حت���دي���ث  ي��ك��ف��ل  ����ش���ام���ل 
م���ك���اف���ح���ة �لره������������اب وجت������رمي 
..م�شدد�  م�شتمر  ب�شكل  متويله 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ق��ط��ع �ل��ت��م��وي��ل عن 
و�تخاذ  �لإره����اب����ي����ة  �جل���م���اع���ات 
�مل�شرتكة  و�ل��ت��د�ب��ري  �لإج�����ر�ء�ت 
�ل��ك��ف��ي��ل��ة ب��ال��ك�����ش��ف ع����ن �ل�����دول 
�ل����د�ع����م����ة و�مل����م����ّول����ة ل����الإره����اب 

وحما�شبتها.
�خل�شو�س  بهذ�  �لبيان  وت��ط��رق 
بذلتها  �ل�����ت�����ي  �جل������ه������ود  �إىل 
�ل�شركاء  من  �لعديد  مع  �لدولة 
للت�شدي  و�لدوليني  �لإقليميني 
ر لالإرهاب  ج و�ملربِّ للممول و�مل��روِّ
�لتمويل  م��ن��اب��ع  ب��ه��دف جت��ف��ي��ف 

�ملتحدة  �لأمم  هيكل  �إ�شالح  �إىل 
مل��ك��اف��ح��ة �لإره�������اب، مب���ا يف ذلك 
�لأمم  م��ك��ت��ب  م����وؤخ����ر�  �إن�������ش���ائ���ه 
�ملتحدة ملكافحة �لإرهاب، وتعيينه 

وكيال له ورئي�شا لهذ� �ملكتب.
�لتي  �مل��ال��ي��ة  بامل�شاهمة  ذك��ر  كما 
 2017 مايو  يف  �لدولة  قدمتها 
ملكافحة  �ملتحدة  �لأمم  �إىل مركز 
�أج�����ل دع����م دوره،  �لإره��������اب م���ن 
وت��ع��ه��د ب�����اأن ت���و�����ش���ل �لإم�������ار�ت 
ت���ق���دمي �ل����دع����م �ل�������الزم . ودع����ا 
�ل��������دويل �إىل  �مل���ج���ت���م���ع  �ل���ب���ي���ان 
�لعاجل  ب���ال���ق���ري���ب  �ل���ت���و����ش���ل 
�ملتعلقة  �ل�����ش��ام��ل��ة  ل��الت��ف��اق��ي��ة 

بالإرهاب �لدويل.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

موا�صالت ال�صارقة تد�صن املركبات الهجينة
•• ال�سارقة-وام: 

بادرت هيئة �لطرق و�ملو��شالت يف �ل�شارقة باإحالل 120 
بالكهرباء  تعمل  هجينة  ب��اأخ��رى  بالبنزين  تعمل  مركبة 
و�لبنزين هيربد- Hybrid وقد بد�أت �لهيئة �لت�شغيل 
عام  للبيئة  �شديقة  هجينة  مركبة   25 لعدد  �لتجريبي 
بنهاية  مركبة   200 �إىل  �لو�شول  وت�شتهدف   2015
�إط��ار �حلر�س على �حلد  تاأتي �خلطة يف  �جل���اري.  �لعام 
من �لتلوث وتعزيز مكانة �لإمارة �شديقة للبيئة وتدعيما 
تنمية  �أج��ل  من  �لأخ�شر  �لقت�شاد  �إىل  �لتحول  مل��ب��ادر�ت 

تقلي�س  خ��الل  م��ن  نظيفة  بيئة  ت��وف��ري  ع��رب  م�شتد�مة، 
م��ع��دلت �لن��ب��ع��اث��ات �ل��ك��رب��ون��ي��ة �ل��ن��اجت��ة ع��ن حمركات 
�جلرو�ن-مدير  عبد�لعزيز  وذك���ر  �ل��د�خ��ل��ي.  �لح����رت�ق 
تلبية  ت��اأت��ي  �مل��ب��ادرة  �ن ه��ذه  �مل��و����ش��الت  ل�����ش��وؤون  �لهيئة 
لبيئة  م�شتد�مة  نقل  حلول  بتوفري  �حلكومة  لتوجهات 
متتاز بالهو�ء �لنقي وملو�كبة �لتطور �ل�شريع �لذي ت�شهده 
�لإمارة يف خمتلف �لقطاعات �لقت�شادية و�خلدمية حيث 
�لرتقاء  �إىل  �ل�شرت�تيجية  روؤيتها  و�شمن  �لهيئة  ت�شعى 
مب�شتوى خدمات �ملو��شالت على تنوعها، وتوفري �حللول 
�لالزمة من �أجل ت�شجيع �جلمهور ل�شتخد�م و�شائل �لنقل 

�جلماعية للمحافظة على �لبيئة عرب تقليل �نبعاثات عو�دم 
�مل��رك��ب��ات �لهجينة متتاز  �مل��رك��ب��ات. و�أ���ش��اف �جل���رو�ن �ن 
بن�شب �لأمان �لعالية ول تختلف عن �ملركبات �لأخرى من 
ناحية �لتطور �لتقني وكفاءة �ملحركات وتعمل بنظام مزود 
�لكهرباء و�لوقود وهذ� ما يجعلها  للطاقة مزدوج ي�شمل 
ول  تلقائيا  �لبطارية  �شحن  عملية  وتتم  للبيئة  �شديقة 
حتتاج �إىل طاقة �إ�شافية لإعادة �شحنها كما ت�شهم �ملركبات 
�لهجينة يف تر�شيد ��شتهالك �لوقود بن�شبة ت�شل �إىل30 
باملائة كما تنخف�س ن�شبة �نبعاث غاز �لكربون بها �إىل 40 

باملائة مقارنة باملركبات �لعادية.

حملة ال�صيخة فاطمة الإن�صانية العاملية تختتم مهامها يف ال�صودان بعالج اأكرث من األف امراأة وطفل
•• اخلرطوم-وام:

فاطمة  �ل�شيخة  ح��م��ل��ة  �خ��ت��ت��م��ت 
�لإن�������ش���ان���ي���ة �ل��ع��امل��ي��ة م��ه��ام��ه��ا يف 
يزيد  ما  بعالج  �ل�شود�نية  �لقرى 
�أل��ف �م��ر�أة وطفل حتت �شعار  عن 
�أمنا فاطمة( وذلك يف �طار  )كلنا 
برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع 
ومببادرة م�شرتكة من مبادرة ز�يد 
�لعطاء و�لحتاد �لن�شائي �لعام يف 
من���وذج مم��ي��ز ل��ل�����ش��ر�ك��ة يف جمال 

�لعمل �لن�شاين .
�ل�شويدي  ن�����ورة  ����ش���ع���ادة  و�أك�������دت 
�ن  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  مديرة 
�لإن�شانية  فاطمة  �ل�شيخة  حملة 
��شتقطاب  م���ن  مت��ك��ن��ت  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لمار�تية  �لطبية  �ل��ك��و�در  �ب���رز 
�لعمل  يف  ومتكينها  و�ل�����ش��ود�ن��ي��ة 
�لن�����ش��اين �ل��ط��ب��ي يف �ل��ع��دي��د من 
�ف�شل  لتقدمي  �ل�شود�نية  �لقرى 
�خلدمات �لت�شخي�شية و�لعالجية 
�ن�������ش���ج���ام���ا م����ع نهج  و�ل���وق���ائ���ي���ة 
م�شرية �لعطاء يف �لعمل �لإن�شاين 
قو�عده  �أر����ش���ى  �ل����ذي  �ل��ت��ط��وع��ي 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �لدولة  موؤ�ش�س 
طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�لذي  �لكبري  و�لهتمام  ث��ر�ه  �هلل 
بالدولة  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  توليه 

للعمل �لتطوعي .
و�أو���ش��ح��ت �ن �حل��م��ل��ة جن��ح��ت يف 
ع����الج م���ا ي���زي���د ع���ن �ل����ف �م�����ر�أة 
وط��ف��ل يف �ل���ق���رى �ل�����ش��ود�ن��ي��ة يف 
�شود�ين  �م����ار�ت����ي  ب��رن��ام��ج  �ط����ار 

تاأتي  و�ل��ت��ي  �لتطوعية  �ل�شبابية 
فاطمة  ب���رن���ام���ج  ج����ه����ود  ����ش���م���ن 
ل�شتقطاب  للتطوع  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
جهودهم  من  و�ل�شتفادة  �ل�شباب 
خلدمة �ملجتمع وتنمية �مل�شوؤولية 
ملا  وتوظيفها  لديهم  �لجتماعية 
يخدم �ملجتمعات �ملحلية و�لعاملية.

وقدمت �لدكتورة فاطمة �لبلو�شي 
 - �ل��ط��ب��ي  �ل��ف��ري��ق  يف  متطوعة   -
�ل�شيخة  ل�شمو  و�لتقدير  �ل�شكر 
رئي�شة  م�����ب�����ارك  ب����ن����ت  ف����اط����م����ة 
�لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
على  �لإم������������ار�ت  �أم  و�ل���ط���ف���ول���ة 
�لعمل  دعمها �لالحمدود لرب�مج 
وت�شجيعها  �لتخ�ش�شي  �لتطوعي 
�أبناء �لوطن على �لعمل �لتطوعي 
وب���الأخ�������س �مل�������ر�أة و�ل���ط���ف���ل من 
تخ�ش�شيا  برناجما  تبنيها  خالل 
ل�شتقطاب وتاأهيل وبناء �لقدر�ت 
ومت��ك��ني �مل����ر�أة و�ل��ط��ف��ل يف �لعمل 
عرب  �لن�شاين  و�لعطاء  �لتطوعي 
عامليا  �ن�����ش��ان��ي��ة  ح���م���الت  �ط�����الق 
ت�شاهم ب�شكل فعال يف �يجاد حلول 

عملية مل�شاكل �شحية.
�لن�شائي  �لحت����اد  ج��ه��ود  وث��م��ن��ت 
�لعمل  ت��ف��ع��ي��ل  جم�����ال  يف  �ل����ع����ام 
�لن�شانية  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �ل��ت��ط��وع��ي 
�مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة و�ل����ذي ك���ان له 
�حلملة  جن�����اح  يف  �ل���ك���ب���ري  �لث������ر 
���ش��اه��م��ت ب�شكل  �ل��ت��ي  �لن�����ش��ان��ي��ة 
عملية  ح����ل����ول  �ي����ج����اد  يف  ف����ع����ال 

ت���ط���وع���ي ����ش���ن���وي ل���ل���و����ش���ول �ىل 
من  �ملعوزين  �ملر�شى  م��ن  �للف 
و�مل�شت�شفى  �ملتنقلة  �لعيادة  خالل 
�مل�����ت�����ح�����رك �مل�����ج�����ه�����زة ب������اأح������دث 
�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت �ل��ط��ب��ي��ة م���ن وح���دة 
لال�شت�شار�ت  ووح��دة  لال�شتقبال 
�شيدلية  ووح���دة  خمترب  ووح���دة 
ق���دم���ت حلول  و�ل����ت����ي  م��ت��ح��رك��ة 
�شحية  مل�شاكل  ومبا�شرة  متكاملة 
ت���ع���اين م��ن��ه��ا �مل�������ر�أة و�ل���ط���ف���ل يف 

�لقرى �ل�شود�نية.
�ل�شامري  ع����ادل  �ل���دك���ت���ور  وق����ال 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ب���ادرة ز�يد 
�لإن�شانية حلملة  �ملهام  �ن  �لعطاء 
�ل�شيخة فاطمة �لإن�شانية �لعاملية 
لعالج �مل��ر�أة و �لطفل عالج جاءت 
�ل�شود�ن  يف  �لوىل  حمطتها  يف 

ت��وج��ي��ه��ات �شاحب  م���ع  �ن��ط��الق��ا 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
2017 ع��ام �خلري  ب��اأن يكن ع��ام 
و��شتكماًل للمهام �لإن�شانية حلملة 
��شتطاعت  و�لتي  �ملليونية  �لعطاء 
خالل �ل� 17 �شنة �ملا�شية �لو�شول 
بر�شالتها �لإن�شانية للماليني من 
�أك�����ر م���ن �شبعة  �ل��ب�����ش��ر وع�����الج 
دول  م��ري�����س يف خمتلف  م��الي��ني 
�لروح  مع  �ن�شجاما  وذل��ك  �لعامل 
�لن�شانية للمغفور له �ل�شيخ ز�يد 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان �ل ن��ه��ي��ان و�م���ت���د�د� 
جل�شور �خلري و�لعطاء لأبناء ز�يد 
�خلري �لذين �تبعو� خطاه ونهجه 
�لن�������ش���اين  �ل���ع���م���ل  يف جم��������الت 
�لفئات  م���ع���ان���اه  م����ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 

�ملعوزة يف خمتلف دول �لعامل.
و�أو�����ش����ح �ن �ج�������ر�ء�ت �ل���ع���الج يف 
�ل�شود�ن جرت بال�شر�كة مع جمعية 
�ل�شارقة  بيت  وموؤ�ش�شة  �ل��رب  د�ر 
م�شت�شفيات  وجم��م��وع��ة  �خل���ريي 
مع  وبالتن�شيق  �لمل��اين  �ل�شعودي 
ووز�رة  للتطوع  �ل�����ش��ود�ين  �مل��رك��ز 
و�ل�شحة  �لج��ت��م��اع��ي  �لت�شامن 

�ل�شود�نية .
ن����ورة �ل علي  �ل���دك���ت���ورة  و�أك������دت 
م��ت��ط��وع��ة يف �ل��ف��ري��ق �ل��ط��ب��ي �ن 
�لإن�شانية  فاطمة  �ل�شيخة  حملة 
�خلفيف  �ىل  ت����ه����دف  �ل���ع���امل���ي���ة 
�لن�شاء  �مل��ر���ش��ى م��ن  م��ع��ان��اة  م��ن 
روح  تنمية  �ىل  ��شافة  و�لط��ف��ال 
�ملر�أة  و�ك�����ش��اب  �ل�شبابية  �ل��ق��ي��ادة 
�لفرق  �إد�رة  يف  م���ه���ار�ت  �ل�����ش��اب��ة 

�لن�شاء  للمئات من  مل�شاكل �شحية 
و�لطفال.

م���ن ج��ان��ب��ه��م ث��م��ن �مل���ر����ش���ى من 
��شتفادو�  �لذين  و�لطفال  �لن�شاء 
�ملجانية  �ل��ع��الج��ي��ة  �ل��رب�م��ج  م��ن 
م����ب����ادر�ت �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
م��ب��ارك �لن�����ش��ان��ي��ة و�ل��ت��ي �عطت 
لهم �لمل يف �ل�شفاء من �لمر��س 
ب������اإ�������ش������ر�ف �ط������ب������اء �م����ار�ت����ي����ني 
و���ش��ود�ن��ي��ني ع��ل��ى ق���در ع���ايل من 
عيادة  وبا�شتخد�م  و�ملهارة  �خلربة 
م��ت��ح��رك��ة ل���ل���م���ر�أة و�ل���ط���ف���ل تعد 
�ل�شود�ن.  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  �لوىل 
برنامج  �ن  �ىل  �ل�����ش����ارة  جت����در 

�طلق  للتطوع  بنت مبارك  فاطمة 
من قبل �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
�لن�شائي  �لحت����اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
ملوؤ�ش�شة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل��ع��ام 
�ملجل�س  رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
�لأع���ل���ى ل��الأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة �أم 
�لمار�ت يف مبادرة هي �لأوىل من 
نوعها بهدف تر�شيخ ثقافة �لعمل 
�لتطوعي و�لعطاء �لإن�شاين لدى 
من  وعامليا  حمليا  و�لطفل  �مل���ر�أة 
ل�شتقطاب  م��ب��ادر�ت  تبني  خ��الل 
وت��اأه��ي��ل وب��ن��اء �ل���ق���در�ت ومتكني 
�لعمل  و�لطفل يف جم��الت  �مل���ر�أة 

�لتطوعي.

الهالل الأحمر يوزع احلقائب والهدايا على اأطفال رو�صة 30 نوفمرب يف املكال

الحتادية للموارد الب�صرية ت�صتعر�س تطبيق امتيازات الذكي يف جيتك�س

•• املكال -وام:

و�ألعابا  مدر�شية  حقائب  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل  هيئة  قدمت 
متنوعة �إىل �أطفال رو�شة 30 نوفمرب باملكال ب�شاحل ح�شرموت 
وذلك يف �إطار جهود هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي لأجل حتفيز 
�لأطفال وتخفيف �لأعباء على �أ�شرهم وتقدمي �لت�شهيالت �ملمكنة 

لتح�شني �لبيئة �لتعليمية يف �ليمن.
ت��ق��وم بها دولة  �ل��ت��ي  ����ش��ت��م��ر�ر� للجهود  �مل�����ش��اع��د�ت  وت��اأت��ي ه��ذه 

�لمار�ت يف جمال �مل�شوؤولية �لجتماعية وبتوجيهات من �لقيادة 
�لر�شيدة للدولة مبنا�شبة عام �خلري.

�لرو�شة  مبنى  �لإم���ار�ت���ي  �لح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  م��ن  وف��د  وز�ر 
لت�شليم �حلقائب �ملدر�شية وتفقد �أحو�ل �ملبنى ملعرفة �حتياجاته 

و�طلع على �ن�شطة �لطفال وقدم �لهد�يا لهم.
و�أكد عبد�لعزيز �جلابري رئي�س فريق �لهالل �لحمر �لمار�تي 
يف ح�شرموت �أن �لهيئة تويل �هتماما خا�شا لدعم م�شرية �لتعليم 
مناطق  يف  �ملتو��شلة  �لن�شانية  مبادر�تها  خ��الل  م��ن  �ليمن  يف 

ح�شرموت �شاحال وو�دي للتخفيف عن كاهل �ل�شرة �للتز�مات 
�ملالية.

وق����ال �ن ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �لح���م���ر ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��خ��ط��ي��ط وتقييم 
وو�شولها  تنوعها  ل�شمان  �شديدة  بعناية  �لجتماعية  م�شاهمتها 
�ىل �أكرب �شريحة ممكنة من �ملجتمع �ليمني وبالأخ�س �ل�شر�ئح 
يف  �لي��ج��اب��ي  �لتغيري  �إح����د�ث  ب��ه��دف  للم�شاعدة  ح��اج��ة  �لأك����ر 
ح��ي��ات��ه��م. م���ن ج��ان��ب��ه��م �أع�����رب �لط���ف���ال وذووه������م ع���ن �شكرهم 
�ملتو��شلة  للجهود  و�متنانهم  �لن�شانية  �للفتة  لهذه  وتقديرهم 

�لطفال  ��شتقبل  �لمار�تي حيث  �لحمر  �لهالل  فريق  قبل  من 
وفد �لهالل بباقات �لورود وتزينت �لف�شول بالر�شومات �لتعليمية 
�ملبهجة.  من جانبها ثمنت مديرة �لرو�شة مبادرة هيئة �لهالل 
�إدخ��ال �لفرحة و�لبهجة على قلوب  �لأحمر �لإمار�تي ودوره��ا يف 
�لأطفال ..موؤكدة �أن هذه �مل�شاعد�ت تعك�س جهود وحر�س �لقيادة 
�لإمار�تية على �لتو��شل مع �لفئات �ليمنية كافة ومنح �لأطفال 
�إن�شاء  يف  ي�شهم  ما  و�أل��ع��اب  وقرطا�شية  حقائب  من  �حتياجاتهم 

جيل متعلم و�ع يخدم وطنه وجمتمعه.

•• دبي-وام:

�م�س  �حلكومية  �لب�شرية  للمو�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  ��شتعر�شت 
�ملعنية  »�متياز�ت«  �خلا�س مببادرة  �لذكي  �لتطبيق  �أب��رز مالمح 

مبنح خ�شومات خا�شة ملوظفي �حلكومة �لحتادية وعائالتهم.
جاء ذلك خالل جل�شة خا�شة عقدتها �لهيئة على هام�س فعاليات 
�حلكومة  وموظفي  م�شوؤويل  من  عدد  ح�شرها  جيتك�س  معر�س 

�لحتادية ورو�د �ملعر�س وممثلني عن و�شائل �لإعالم.
�لهيئة  �لت�شال �حلكومي يف  �إد�رة  �ملرزوقي مدير  وقدم حممود 
عر�شا �شلط من خالله �ل�شوء على �أبرز �أهد�ف مبادرة »�متياز�ت« 

�إحدى  ت�شكل  �أنها  موؤكد�   -  Imtiyazat  - �لذكي  وتطبيقها 
مبادر�ت �لرفاه �لوظيفي �ملهمة على م�شتوى �حلكومة �لحتادية 
و�إحدى مبادر�ت �لهيئة �ل�شرت�تيجية حيث توقع مبوجبها �لهيئة 
�خلا�س  �لقطاع  موؤ�ش�شات  مع  تفاهم  ومذكر�ت  �شر�كة  �تفاقيات 
�لتجارية و�خلدمية؛ لتقدم خ�شومات ح�شرية و�أ�شعار� تناف�شية 
100 موظف يعملون يف �حلكومة �لحتادية وعائالتهم  لقر�بة 
�لأمر �لذي من �شاأنه �أن ي�شهم يف دعمهم ويرفع م�شتويات �لر�شا 
و�لتناغم �لوظيفي لديهم ويحقق لهم �ل�شعادة �لوظيفية ويرفع 

�إنتاجيتهم.
�خلا�س  �لذكي  �لتطبيق  �ملا�شي  مايو  �أطلقت يف  �لهيئة  �أن  وقال 

 .. Apple Store « بربنامج »�متياز�ت« و�أتاحته عرب متجري
�ل�شتفادة  �آلية  ت�شهيل  على  منها  حر�شا   »Google Playو
�أن �لتطبيق �ملتوفر باللغتني �لعربية  من �لربنامج.. م�شري� �إىل 
و�لإجنليزية م�شمم بطريقة جذ�بة وب�شيطة تتيح للم�شتخدمني 
�لطالع على كافة �لعرو�س و�أماكن تو�جدها وتوزيعها �جلغر�يف 

على �إمار�ت �لدولة.
و�أو�شح �أن �لهيئة �أطلقت ن�شرة �إلكرتونية �شهرية خا�شة بربنامج 
نبذة  مت�شمنة  و�لإجنليزية  �لعربية  باللغتني  ت�شدر  »�متياز�ت« 
�ملقدمة ح�شريا  �لعرو�س  و�أب��رز  »�متياز�ت«  م�شتجد�ت  �آخ��ر  عن 
ملوظفي �حلكومة �لحتادية و�أحدث �ل�شركات �ملن�شمة للربنامج 

مبينا  �لهيئة  يف  �لربنامج  فريق  مع  �لتو��شل  �آل��ي��ات  عن  ف�شال 
�إ�شهار كافة عرو�س »�متياز�ت« ون�شر�تها  �أن �لهيئة حتر�س على 
�لإل���ك���رتون���ي���ة م���ن خ����الل �إر���ش��ال��ه��ا جل��م��ي��ع م��وظ��ف��ي �حلكومة 
�لب�شرية يف �حلكومة  �مل��و�رد  �إد�رة معلومات  �لحتادية عرب نظام 
�لحتادية »بياناتي« بالإ�شافة �إىل ن�شرها عرب ح�شاباتها �ملختلفة 

على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
وي�شم �لربنامج قر�بة 300 �شركة خا�شة ومزود خدمة وترعاه 
�شركة �لإمار�ت لالت�شالت »�ت�شالت« وبنك دبي �لتجاري و�شركة 
�ل�شكوك �لوطنية ويلقى �إقبال وتفاعال كبريين من قبل موظفي 
قر�بة  »�م��ت��ي��از�ت«  تطبيق  حتميل  مت  حيث  �لحت��ادي��ة  �حلكومة 
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اأخبـار الإمـارات
هيئة البيئة - اأبوظبي بالتعاون مع تدوير تطلق دليال اإر�صاديا حول اإدارة النفايات

•• اأبوظبي -وام:

�أطلقت هيئة �لبيئة - �أبوظبي بالتعاون مع مركز �إد�رة �لنفايات - �أبوظبي 
تدوير دلياًل �إر�شادياً حول �لإد�رة �مل�شتد�مة لنفايات �لبناء و�لهدم وذلك 

يف �إطار ��شرت�تيجيتها لزيادة �لوعي باإد�رة �لنفايات باإمارة �أبوظبي.
�تخاذها م��ن قبل  �لتي يجب  �إر���ش��اد�ت ح��ول �خل��ط��و�ت  �لدليل  وي��ق��دم 
يف  �إنتاجها  يتم  �لتي  �لنفايات  كمية  لتقليل  �لإن�شاء�ت  قطاع  موؤ�ش�شات 
و�لتخل�س  ونقلها  وف�شلها  نفاياتهم  جمع  �آلية  ويعالج  �لعمل  مو�قع 

منها.
�إجمايل  �أن  �إىل   2016 لعام  �أبوظبي  �لإح�����ش��اء  مركز  بيانات  وت�شري 
�لنفايات �ملنتجة يف �أبوظبي تز�يدت ب�شكل كبري خالل �ل�شنو�ت �لقليلة 
�ملا�شية حيث و�شل حجم �لنفايات �ل�شلبة �إىل 9.69 مليون طن �أكر 

من 26 �ألف طن �ليوم ويالحظ �أن ن�شبة كبرية من هذه �لنفايات �أي 
ما يعادل 47 باملائة م�شدرها مو�قع �لبناء و�لهدم �ملنت�شرة يف �ملناطق 
و�لهدم  �لبناء  نفايات  قطاع  بذلك  ليكون  وحولها  �أبوظبي  يف  �حليوية 

و�حد من �أكرب م�شادر �لنفايات يف �لإمارة.
و�لدليل �لإر�شادي -�لذي يعترب جزًء من �شل�شلة كتب �إر�شادية ت�شدرها 
تو�جه  �لتي  �لبيئية  لال�شتد�مة  �لرئي�شية  �لتحديات  وتتناول  �لهيئة 
�إمارة �أبوظبي ومنها �إد�رة �لنفايات - يقدم �إر�شاد�ت تف�شيلية للموؤ�ش�شات 
�ل��ع��ام��ل��ة ب��ق��ط��اع �لإن�����ش��اء�ت خلف�س �إن��ت��اج �ل��ن��ف��اي��ات و�إم��ك��ان��ي��ة جتنب 
�أق�شى  على  للح�شول  وتدويرها  ��شتخد�مها  لإع�����ادة  من�ها  �لتخل���س 
��شتفادة منها مما ي�شاعد يف حماية �لبيئة وخف�س تكاليف �لتخل�س من 

�لنفايات ومعاجلتها.
وميكن  و�لإجنليزية  �لعربية  باللغتني  متاح  �لدليل  باأن  �لإ�شارة  جتدر 

www. أبوظبي� حتميله من خالل �ملوقع �لإلكرتوين لهيئة �لبيئة- 
ead.ae. وبالتز�من مع �إطالق �لدليل �لر�شادي نظمت �لهيئة حلقة 
نقا�شية �شارك فيها عدد من �خلرب�ء ناق�شو� �أهمية حتويل بيئة �لعمل 
�إنتاج  �لكفيلة خلف�س  �ل��ت��د�ب��ري  �ت��خ��اذ  خ��الل  م��ن  ك��ف��اءة  �أك���ر  لتكون 

نفاياتالبناء و�لهدم.
�شارك يف �حللقة �لنقا�شية متحدثني من مركز �إد�رة �لنفايات - �أبوظبي 
�لعقارية  �ل��د�ر  و�شركة  و�لبلديات  �لعمر�ين  �لتخطيط  ود�ئ��رة  تدوير 
– �أبوظبي كما قام م�شنع �لظفرة لإع��ادة تدوير نفايات  �لبيئة  وهيئة 
و�لهدم  �لبناء  نفايات  ملعاجلة  �ملتبع  �لنظام  با�شتعر��س  و�لهدم  �لبناء 
لإعادة �ل�شتفادة منها مرة �أخرى كما عر�شت �شركة »�شيك�س كون�شرتكت« 

منوذج �إد�رة نفايات �لبناء و�لهدم يف م�شاريعها.
وقالت �ملهند�شة �شيخة �حلو�شني �ملدير �لتنفيذي بالإنابة لقطاع �جلودة 

تكون  لأن  ت�شعى  �أبوظبي  �إم��ارة  �ن  – �أبوظبي  �لبيئة  هيئة  يف  �لبيئية 
ر�ئدة يف جمال �إد�رة �لنفايات وقد حددت �أهد�فها يف هذ� �ملجال �شمن 
�أبوظبي و�لتي ت�شمنت ت�شميم برنامج لتحقيق �لإد�رة �ملتكاملة  خطة 
للنفايات �شمن �لهدف �لبيئي وذلك وفقاًلأف�شل �ملمار�شات �لعاملية من 
خالل و�شع وتطوير �شيا�شات حمددة �ملعامل ولو�ئح تنظيمية ملزمة.. 
60 باملائة من �لنفايات �ملتولدة يف  ويهدف هذ� �لربنامج �إىل معاجلة 

�أبوظبي بطريقة �شليمة بيئياً و�قت�شادياً بحلول عام 2020«.
�ملعلومات  �إد�رة  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  ب��اه��ارون  �أحمد  �ك��د  جهته  من 
و�لعلوم و�لتوعية �لبيئية بالهيئة �شعي �لهيئة �إىل تغيري �لنهج �خلا�س 
�ل�����ش��رك��ات �لإن�شائية  �ل��ب��ن��اء و�ل��ه��دم م��ن خ��الل توعية  ن��ف��اي��ات  ب����اإد�رة 
و�لأفر�د وت�شجيعهم على حتمل م�شوؤولية نفاياتهم ب�شكل �أكرب من �أجل 

�شمان �لتخل�س منها بطريقة �آمنة وقانونية.

حاكم الفجرية ي�صتقبل عددا من ال�صفراء والقنا�صل
•• الفجرية-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �لفجرية �م�س بق�شر �شموه بالرميلة بح�شور �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�شعادة فرناندو  �لفجرية كال على حدة  �ل�شرقي ويل عهد  حمد بن حممد 

�لدولة  ل��دى  �لحت��ادي��ة  �ل��رب�زي��ل  جمهورية  �شفري  �شايقريجا  لوي�شليمو 
�لعام  �لقن�شل  �أوم��ي��ز�و�  �أكيما  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  ح��رم��ه..  �ل�شيدة  تر�فقه 
�لياباين لدى �لدولة �لذين قدمو� لل�شالم على �شموه. ورحب �شاحب �ل�شمو 
حاكم �لفجرية بالدبلوما�شيني.. متمنيا لهم �لتوفيق و�لنجاح يف مهام عملهم 
لتعزيز وتقوية �أو��شر �ل�شد�قة �لتي تربط بلديهما مع دولة �لإمار�ت. كما 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرية بح�شور �شمو ويل عهده �شعادة خري�ت 
لما �شريف �شفري جمهورية كاز�خ�شتان لدى �لدولة �لذي ح�شر لل�شالم على 
�شمال  �أق�شاقلوف حاكم منطقة  ملعايل قومار  �ملرتقبة  �لزيارة  �شموه وبحث 
كاز�خ�شتان للدولة.. ر�فق �ل�شفري �لكاز�خ�شتاين �ل�شيد ماديار مينيلبيكوف 
�أزمت  و�ل�شيد  كو�شبانوف  ر�شالن  �ل�شيد  و�مل�شت�شار  كاز�خ�شتان  عام  قن�شل 

�إقليم  ممثل  ز�ي��ي��ف  غادجيمري  وت��ي��م��رلن  كاز�خ�شتان  قن�شل  كا�شيموف 
بالدبلوما�شني  �لفجرية  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ورحب  �ل�شمايل.  كاز�خ�شتان 
�لكاز�خ�شتانيني .. متمنيا لهم �لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء مهام عملهم. ح�شر 
�ملقابالت �شعادة حممد �شعيد �ل�شنحاين مدير �لديو�ن �لأمريي بالفجرية 

و�شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب ويل عهد �لفجرية.

حاكم الفجرية يطلع على م�صاريع الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء يف الإمارة
•• الفجرية - وام:

�ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل�شيخ  �شمو  بالرميلة بح�شور  �شموه  بق�شر  �م�س  �لفجرية  �لأعلى حاكم 
حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية �شعادة حممد حممد 

�شالح مدير عام �لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملياه.
�لهيئة  وخدمات  عمل  خطط  على  �لفجرية  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أطلع 
�لحتادية للكهرباء و�ملياه يف �إمارة �لفجرية.. م�شيد� بجهود �لهيئة و�أهمية 

�مل�شاريع �خلدمية �لتي تنفذها يف �لإمارة.
يلبي  مب��ا  وتطويريها  �خل��دم��ات  �أف�شل  توفري  �أهمية  على  �شموه  و���ش��دد 

متطلبات �ل�شكان و�مل�شاريع �ل�شتثمارية و�ل�شناعية �لكربى يف �لإمارة.
من جانبه �شكر مدير عام �لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملياه �شاحب �ل�شمو 
�ملتعلقة  توجيهاته �حلكيمة  ��شتقباله.. مثمنا  على ح�شن  �لفجرية  حاكم 
بالتعاون �لد�ئم مع �لهيئة و�لتي كان لها �لأثر �لأكرب يف �إجناح عملها يف 

م�شروعاتها �خلدمية وتلبية �حتياجات �ملتعاملني.
�لأمريي  �ل��دي��و�ن  مدير  �ل�شنحاين  �شعيد  حممد  �شعادة  �للقاء  ح�شر 

بالفجرية و�شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب ويل عهد �لفجرية.

المارات الأوىل عامليا يف اعتماد املن�صاآت ال�صحية
•• دبي-وام:

حلت دولة �لإمار�ت يف �ملركز �لأول 
عاملياً، للعام �لر�بع على �لتو�يل، يف 
عدد من�شاآتها �ل�شحية �ملعتمدة من 
لعتماد  �مل�شرتكة  �لدولية  �للجنة 
بلغ  ، حيث   JCI �ل�شحية  �ملن�شاآت 
 178 عامليا  �ملعتمدة  �ملن�شاآت  ع��دد 
ومرفقا  طبيا  وم��رك��ز�  م�شت�شفى 

�شحيا.
ووقاية  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  و�أع���ل���ن���ت 
�أن �ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ح��ي يف  �مل��ج��ت��م��ع 
�مل��رك��ز �لأول  دول���ة �لإم����ار�ت حقق 
�ملعتمدة  �مل�شت�شفيات  عدد  يف  عاملياً 
�لكلي  �ملجموع  م��ن   76% بن�شبة 
بذلك  ليتفوق  �لدولة،  مل�شت�شفيات 
يف  �ل�شحية  �لأن��ظ��م��ة  �أف�شل  على 

�لعامل.
ك���م���ا ج�������اءت دول�������ة �لإم������������ار�ت يف 
�ملر�كز  ع��دد  يف  عاملياً  �لأول  �مل��رك��ز 
و�لأوىل  �مل��ع��ت��م��دة،  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
�لطبية  �مل��خ��ت��رب�ت  ع���دد  ع��امل��ي��اً يف 
عدد  يف  ع��امل��ي��اً  و�لأوىل  �مل��ع��ت��م��دة، 
�مل���ر�ك���ز �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة ���ش��م��ن نظام 
 ،Network �مل���وح���دة  �مل���ر�ك���ز 
مر�كز  ع�����دد  يف  ع���امل���ي���اً  و�لأوىل 
�ملعتمدة  �لأولية  �ل�شحية  �لرعاية 
����ش���م���ن ن����ظ����ام �مل������ر�ك������ز �مل����وح����دة 
يف  ع��امل��ي��اً  و�لأوىل   Network
�ملنزلية  �ل�����ش��ح��ي��ة  �مل��ن�����ش��اآت  ع����دد 

�ملعتمدة.
�مل�شرتكة  �لدولية  �للجنة  وك�شفت 
 JCI �ل�شحية  �مل��ن�����ش��اآت  لع��ت��م��اد 
ع��ن ه���ذ� �لإجن�����از �جل��دي��د لدولة 
�ملعر�س  فعاليات  �شمن  �لإم���ار�ت، 
�لر�بع  �ل��دويل  للموؤمتر  �مل�شاحب 
و�لثالثني للجمعية �لعاملية للجودة 
يف �مل��ج��ال �ل�����ش��ح��ي �ي�����ش��ك��و� �لذي 
عقد يف �لفرتة من 1 �ىل 4 �أكتوبر 
�لربيطانية  �لعا�شمة  يف  �حل���ايل، 
ل��ن��دن. ويعد ه��ذ� �مل��وؤمت��ر م��ن �أهم 
يف  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �لفعاليات 
�ملر�شى يف  جمال �جل��ودة و�شالمة 
�لعامل،  ح��ول  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات 
حيث مت طرح �أكر من 700 ورقة 

م�شتهدفات  وفق  �ل�شحي،  و�لأم��ن 
�لإمار�ت  لروؤية  �لوطنية  �لأجندة 

.  2021
و�أ������ش�����اف م���ع���ال���ي���ه : ه�����ذ� �إجن�����از 
م�شتحق لدولة �لإم��ار�ت، لن نقف 
ع���ن���ده ب���ل ���ش��ن�����ش��ع��ى ل��ق��م��م �أخ����رى 
وحت��دي��ات �أك���رب ت��ر���ش��خ ري��ادت��ن��ا يف 
عرب  �لعاملية،  �لتناف�شية  موؤ�شر�ت 
�ل�شحية  �لأنظمة  �أف�شل  مناف�شة 
ح�شد  و����ش���ن���و�����ش���ل  �ل�����ع�����امل،  يف 
بعدد  م��ت�����ش��ل��ح��ني  �لأوىل  �مل���ر�ك���ز 
�مل���وج���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة وعلى  م���ن 
ر�أ�شها �لأجندة �لوطنية ومنظومة 
�لتميز �حلكومي ومبادرة �حلكومة 
�لوطنية  و�ل�شرت�تيجية  �لذكية 
�لإم���ار�ت  و��شرت�تيجية  لالبتكار 
ل���ش��ت�����ش��ر�ف �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، وذل����ك يف 
�إطار �ل�شعي �حلثيث لدعم م�شرية 
دولة �لإم��ار�ت نحو �ملر�تب �لأوىل 

عاملياً .
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  �أك����د   ، م��ن ج��ه��ت��ه 
حممد �شليم �لعلماء وكيل �لوز�رة 
�أن دولة �لإمار�ت جديرة بهذ� �ملركز 
�ل�شحية  منظومتها  ��شتحقاق  ويف 
و�شلت  �ل���ت���ي  �مل����رم����وق����ة  �مل���ك���ان���ة 
�حلكومة  توجيهات  بف�شل  �إليها، 
�جل���ودة  م��ع��اي��ري  بتبني  �ل��ر���ش��ي��دة 
�لعاملية يف جمال �لرعاية �ل�شحية 
وتبني  �لإجن��از�ت،  ل�شتد�مة  �شعياً 
�لفكر �لبتكاري ل�شمان �جلاهزية 
�ل�شتباقية  و�مل�شاهمة  للم�شتقبل 

عمل يف جم��الت �جل���ودة و�شالمة 
عبد�لرحمن  معايل  و�أكد  �ملر�شى. 
�ل�شحة  وزي��ر  �لعوي�س  حممد  ب��ن 
ووق���اي���ة �مل��ج��ت��م��ع �أن ه���ذ� �لإجن���از 
�لدولية  �مل��ح��اف��ل  �أه����م  يف  �ل��ع��امل��ي 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم������ال �جل������ودة 
�إليه  ت�شبقنا  مل  �ملر�شى،  و�شالمة 
�ل�شحة،  ق��ط��اع  يف  �ل����دول  �أف�����ش��ل 
بالكفاءة  دول��ي��اً  �ع��رت�ف��اً  ميثل  م��ا 
�ل�شحية  مل���ن���ظ���وم���ت���ن���ا  �ل���ع���ال���ي���ة 
وخدماتنا �لطبية �ملتكاملة وعالية 
�جلودة، وياأتي هذ� �لإجناز متا�شياً 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع 
ب��ح�����ش��ول �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات و�مل���ر�ك���ز 
جودة  ���ش��ه��ادة  على  ك��اف��ة  �ل�شحية 
 2021 بحلول  �ل���دويل  �لع��ت��م��اد 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ن�����ظ�����ام ����ش���ح���ي ف���ع���ال 

وم�شتد�م ملجتمع �شعيد.
وقال �لعوي�س: �إن �لقيادة �لر�شيدة 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�أخيه �شاحب   ، �هلل 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل ، حتر�س على 
ت��وف��ري �أف�����ش��ل �لإم��ك��ان��ات و�مل���و�رد 
لبناء نظام �شحي ي�شتند �إىل �أعلى 
ب��ال��دول��ة لتكون  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ع��اي��ري 
�لإم���������ار�ت م���ن �أف�������ش���ل �ل������دول يف 
وحتقيق  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ج���ودة 
�ل�شحية  �خل��دم��ات  يف  �ل�شتد�مة 

�أف�شل م�شتويات �لأد�ء يف  لتحقيق 
و�لت�شخي�شية  �لعالجية  �خلدمات 
وتقدمي  �ل��ط��ب��ي��ة  و�ل����ش���ت�������ش���ار�ت 
�أنظمة  وب���ن���اء  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��رع��اي��ة 
�جلودة و�ل�شالمة �ل�شحية، �إ�شافة 
حيوي  ت�شريعي  �إط����ار  ت��وف��ري  �إىل 
�إد�ري������ة متميزة  وت��ق��دمي خ��دم��ات 

وتر�شيخ ثقافة �لبتكار.
�ملتميز  �لأد�ء  على  �لعلماء  و�أث��ن��ى 
�لطبية  و�ل��������ك��������و�در  ل����ل����ق����ي����اد�ت 
و�لإد�ري�����ة يف �ل��دول��ة، وب���ارك لهم 
�لنجاح  يف  �شركاء  كونهم  �لإجن���از 
�ل����وز�رة لديها  �أن  و�ل���ري���ادة، و�أك���د 
�خلطط و�لرب�مج �ملدرو�شة لإمتام 
من�شاآتها  ل��ك��ل  �ل�����ش��ح��ي  �لع��ت��م��اد 
�ملعايري  �أف�شل  تطبيق  خ��الل  م��ن 
عامليا  �مل��ع��ت��م��دة  و�ل����ربوت����وك����ولت 
�ل��ب��ح��وث �لطبية  و�إط����الق م��ر�ك��ز 
�لروبوت  تقنيات  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة 
�لدقيقة  �جل��ر�ح��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  يف 
وت��ط��وي��ر �ل���ذك���اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي يف 
مبادر�ت  وتنفيذ  �جلينية  �لأبحاث 
�ملزمنة  �لأمر��س  لحتو�ء  مبتكرة 
و�ل�����ش��اري��ة وت��ع��زي��ز �أمن����اط �حلياة 
�لطبي  �ل�����ش��ج��ل  و�إد�رة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�ليقظة  م��ظ��ل��ة  وت��و���ش��ي��ع  �مل���وح���د 
�لعاملية  �ل��ث��ق��ة  ل��ت��ع��زي��ز  �ل���دو�ئ���ي���ة 
وتن�شيط  �ل�شحي  قطاعنا  بكفاءة 

�ل�شياحة �لعالجية.
يف �ل�شياق ذ�ته، قال �شعادة �لدكتور 
�ل�������ش���رك���ال وكيل  ي���و����ش���ف حم���م���د 

�لوز�رة �مل�شاعد لقطاع �مل�شت�شفيات 
ملن�شاآتنا  �مل�شتحق  �لإجن���از  ه��ذ�  �إن 
دليل على تطبيق مر�فق  �ل�شحية 
�لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  �ل����وز�رة 
من ناحية جودة �خلدمة �ل�شريرية 
�مل��ر���ش��ى و�أط���ق���م �لعمل  و���ش��الم��ة 
�ملعايري  لأف�����ش��ل  وف���ق���اً  و�مل����ر�ف����ق 
عامليا  �مل��ع��ت��م��دة  و�ل����ربوت����وك����ولت 
و�أكد  �لإكلينيكية.  �لرعاية  ونتائج 
�ل�شركال �أن �حل�شول على �لعتماد 
�ل�����دويل ���ش��ي��ك��ون ل���ه دور ك��ب��ري يف 
�لوطنية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  نتائج  حت�شني 
يف ج�����ودة �ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة من 
�لطبية  �لكو�در  �أد�ء  تطوير  خالل 
و�ل���ف���ن���ي���ة و�ل����ش���ت���ف���ادة م����ن نظم 
باأد�ء  لالرتقاء  �ل�شحية  �ملعلومات 
لتحقيق  �شعياً  �ل�شحية،  �ملن�شاآت 
تعزيز  يف  �ل�������وز�رة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�شحة �ملجتمع عرب تقدمي خدمات 
�شحية �شاملة ومبتكرة وم�شتد�مة 
جمتمع  �أج��ل  م��ن  �لتوقعات  تفوق 

�شعيد ومبعايري عاملية.
�لعتماد  م��ع��اي��ري  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
 14 ت�شمل  ج���ي.����ش���ي.�آي  �ل����دويل 
معايري  �إىل  تتفرع  رئي�شياً،  معيار�ً 
ت��غ��ط��ي جميع  ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة ج��زئ��ي��ة 
�ملري�س  ي��ت��ل��ق��اه��ا  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات 
 1300 ع���ل���ى  ت����زي����د  ق����د  و�ل����ت����ي 
م���ت���ط���ل���ب، وه�������ذه �مل����ع����اي����ري ه���ي؛ 
�ملر�شى،  ���ش��الم��ة  �أه����د�ف  م��ع��اي��ري 
�مل�شت�شفيات  �إىل  �لدخول  ومعايري 
وزي���ارة �أق�����ش��ام �حل����و�دث، ومعايري 
وت�شخي�شهم،  �مل���ر����ش���ى  ت��ق��ي��ي��م 
�لعالجية،  �خلطة  و�شع  ومعايري 
و�لتخدير،  �جل��ر�ح��ي��ة  و�مل��ع��اي��ري 
ومعايري  �لأدوي�����ة،  �إد�رة  وم��ع��اي��ري 
ح��ق��وق �مل��ر���ش��ى، وم��ع��اي��ري تثقيف 
�ملر�شى وتعليمهم، ومعايري �لإد�رة 
ومعايري  وم�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا،  �ل��ع��ل��ي��ا 
مكافحة �لعدوى، ومعايري �جلودة 
ومعايري  �مل�����ش��ت��م��ر،  و�ل��ت��ح�����ش��ني 
�ملوظفني،  وتقييم  �لب�شرية  �مل��و�رد 
�ل�شحية  �ملن�شاآت  �شالمة  ومعايري 
�إد�رة  ومعايري  �لطبية،  و�لأج��ه��زة 

�مللف �لطبي و�ملعلومات �ل�شحية.

الدكتور يو�سف حممد ال�سركال الدكتور حممد �سليم العلماء معايل عبدالرحمن بن العوي�س

�صيف بن زايد يطلع على كتاب يف التف�صري والبيان لآيات القراآن الكرمي

حملة خمالفي قيادة املركبات

�صبط 69 �صائقا ل يحملون رخ�صة قيادة يف راأ�س اخليمة 

•• اأبوظبي-وام:

�طلع �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�م�س  مكتبة  �لد�خلية يف  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س 
على ن�شخة من كتاب )�لتف�شري و�لبيان لآيات �لقر�آن( 
ملوؤلفه �شعادة �مل�شت�شار �لدكتور فاروق حمادة �مل�شت�شار يف 

ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.
�لكتاب  يت�شمنه  ما  حول  موجز  ل�شرح  �شموه  و��شتمع 
عن  �أع���رب  �ل��ذي  موؤلفه  م��ن  ومو�شوعات  ف�شول  م��ن 
ل����ه.. مو�شحا  ن�شخه  وت��ق��دمي  ���ش��م��وه  ب��ل��ق��اء  ���ش��ع��ادت��ه 

�آيات  ودللت  معاين  موجز  ب�شكل  يتناول  �لكتاب  �إن 
بالآيات  لتكون مقرونة  �حلكيم يف حيز حمدود  �لذكر 
فتتو�شح لغري �ملخت�شني مما ي�شاعد �ملبتدئني يف تعلم 
�لقر�آن �لكرمي و�ل�شتفادة من هذ� �لتف�شري �لبعيد عن 
�خلر�فات و�لأخبار �ملنكر�ت ولي�س فيه من �لأقو�ل �لتي 
ل حتتملها هد�ية �لقر�آن ول ت�شتند �ىل بيانه �لعربي 

�ل�شحيح.
�لظاهري  دملوج  بن  �لعميد حممد حميد  �للقاء  ح�شر 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  ملكتب  �لعام  �لأم��ني 

وزير �لد�خلية بالإنابة وعدد من �ل�شباط.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

عام  قائد  �لنعيمي  علو�ن  بن  عبد�هلل  علي  �ل��ل��و�ء  �أك��د 
و�لتثقيف  �مل��روري��ة  �لتوعية  �أن  �خليمة،  ر�أ����س  �شرطة 
باأهمية �للتز�م بقو�عد وقو�نني �ل�شري و�ملرور تبد�أ من 
�لأ�شرة ثم من �ملدر�شة، و�أخري�ً من �لطريق �لعام، د�عياً 
ب�شرورة ت�شافر جهود �أولياء �لأمور و�لأهايل يف تعزيز 
�لوعي �ملروري لدى �أبنائهم بخطورة �لإقد�م على قيادة 
�ملركبات دون �حل�شول على رخ�شة قيادة م�شرح بها من 
�شلطة �لرتخي�س، وعدم �ل�شماح لالأبناء ومن هم دون 
دون  �لأ�شكال  من  �شكل  ب��اأي  بالقيادة  �لقانونية  �ل�شن 
و�شالمة  �شالمتهم  على  حفاظاً  وذل��ك  ق��ي��ادة،  رخ�شة 

كافة م�شتخدمي �لطريق.
وقال �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي، �ن �لقيادة 
لتوجيهات  وف��ق��اً  تعمل  �خليمة  ر�أ����س  ل�شرطة  �لعامة 
�لأرو�ح  على  �ملحافظة  �إىل  �لر�مية  �لر�شيدة  �لقيادة 
م�شتهدفات  خ��الل  وم��ن  و�خلا�شة،  �لعامة  و�ملمتلكات 

وفيات  ن�شبة  خف�س  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لوطنية  �مل��وؤ���ش��ر�ت 
�ف�شل  ت�شبح �شمن  �لإم���ارة بحيث  �لطرق يف  ح��و�دث 

�ملعدلت �لعاملية .
و�أ�شفرت �حلملة لدى تطبيقها عن �شبط )69( طالب 
دون  ذويهم من  يقودون مركبات  �نطالق �حلملة  منذ 
ن�شاطاها  �حلملة  كثفت  �أن  عقب  وذل��ك  قيادة،  رخ�شة 
وتو�جدها يف مد�ر�س �لإمارة، ل�شبط �لطلبة �ملخالفني 
�ملدر�شة  و�إىل  م���ن  ذوي���ه���م  م��رك��ب��ات  ي���ق���ودون  �ل���ذي���ن 
ر�أ�س  �شرطة  ع��ام  قائد  �شعادة  ون��ّوه  ق��ي��ادة،  دون رخ�س 
و�أف��ر�د �جلمهور،  �لأم��ور  �أولياء  �ل�شادة  �خليمة، عناية 
باأنه لن يكون هناك تهاون �أو ت�شاهل مع �ملخالفني، و�أن 
�شبط  و�شيتم  كامل،  �شهر  مل��دة  �شت�شتمر  �حلملة  ه��ذه 
�ملنا�شبة  �ل�شو�بط  وو�شع  �لنتائج  وتقييم  �ملخالفني، 
�لقيادة  �لإج��ر�ء�ت �لالزمة للحد من خمالفة  و�تخاذ 
بدون رخ�شة قيادة، م�شدد�ً �شرورة تعاون �أولياء �لأمور 
وكافة �أفر�د �ملجتمع، مع �ل�شرطة للمحافظة على �أمن 

و�شالمة �لطرق و�ملجتمع.
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اأخبـار الإمـارات

مرور راأ�س اخليمة ينظم حملة توعية لطلبة املن�صور
•• راأ�س اخليمة – الفجر

نفذت �إد�رة �ملرور و�لدوريات ممثلة بفرع �لتوعية و�لإعالم 
�لذهبية  �لقاعدة  مفهوم  ح��ول  توعوية  حما�شرة  �مل���روري 
لعبور �لطريق و�آد�ب ركوب �حلافلة �ملدر�شية لطلبة مدر�شة 
�ملن�شور للتعليم �لأ�شا�شي ، كما قدمت �لتهاين جلميع �أع�شاء 
   . �لعاملي  �ملعلم  يوم  مع  تز�مناً  باملدر�شة  �لتدري�شية  �لهيئة 
�ملرور  �إد�رة  مدير  نائب  �لنقبي  �ل�شم  �أحمد  �لعقيد  وق��ّدم 
و�لدوريات �شكره لأع�شاء هيئة �لتدري�س على جهودهم يف 
دعم �مل�شرية �لتعليمية �ملتميزة يف �ملدر�شة مما جعلها �إحدى 

�لذي  �ملعلم  ي��وم  �أهمية  ، وعلى  �لإم���ارة  �ملميزة يف  �مل��د�ر���س 
يربز من خالله قيمته ور�شالته يف تن�شئة جيل و�ع ومدرك 
ملا يحيط به ، وللمعلم على �ملجتمع حق �لحرت�م ملا يقوم به 
من دور هام يف رعاية �شلوك �لطلبة وبناء عقولهم وتنمية 
قادة  و�شناعة  وطنهم  وح��ب  بالعلم  وت�شليحهم  مو�هبهم 
�مل�شتقبل .   موؤكد�ً حر�س �شرطة ر�أ�س �خليمة على �مل�شاركة 
�لتي ت�شهم يف تعزيز  �ملنا�شبات و�لفعاليات  �لفعالة يف كافة 
�ل�شليمة يف نفو�س  و�مل��ب��ادئ  �لقيم  �لأم���ن و�لأم���ان وغ��ر���س 
ج�شور  وم��د  �لجتماعي  �جلانب  على  توؤكد  كما   ، �لطالب 
و�لأمنية  �مل��روري��ة  �لثقافة  ن�شر  حتقيق  �أج��ل  من  �لتو��شل 

وت�شخريها  للتعليم  �ل���الحم���دود  ودع��م��ه��ا   ، �جل��م��ي��ع  ع��ن��د 
و�مل�شجعة  �لد�عمة  �لبيئة  تهيئة  �أجل  من  �لإمكانات  لكافة 
من  لتمكينهم  و�لب��ت��ك��ار  �لإب���د�ع  على  للمعلمني  و�ملحفزة 
�أكمل وجه لإميانها باأن �ملعلم  �أد�ء ر�شالتهم �لتعليمية على 
�لعن�شر �لرئي�شي �لذي تقوم عليه �ملنظومة �لتعليمية عرب 
نقل معارفهم وخرب�تهم للطلبة ، كما حتر�س على تقدمي 
كامل �لتوعية �لالزمة لتعزيز �ل�شالمة �ملرورية حفاظاً على 
�لأرو�ح عرب �للتقاء بالطلبة وتعريفهم بجميع �لإجر�ء�ت 
�تباعها  �ملدر�شة  طالب  على  يجب  �لتي  �ملهمة  و�لإر���ش��اد�ت 

�شمن حملة �شالمة طالبنا �أمانة .

حمدان بن زايد يطلع على م�صاريع اأدنوك يف زركوه ودا�س ويفتتح مبنى التحكم املركزي يف جزيرة دا�س
•• منطقة الظفرة-وام: 

�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة �أن 
دولة �لإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل ما�شية يف تطوير �لبنية �لتحتية يف خمتلف �لقطاعات 

مع �لرتكيز على تر�شيخ �ملكانة �ملتقدمة للدولة يف قطاع �لطاقة.
باهتمام  بامل�شروعات حتظى كذلك  �لرتقاء  وبر�مج  �ن خطط  �شموه  وقال 
بالغ ودعم متو��شل من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 

عهد �بوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
جاء ذلك خالل �جلولة �لتي قام بها �شموه �إىل جزيرتي زركوه ود��س حيث 

�طلع على م�شاريع �أدنوك و�فتتح مبنى نظم �لتحكم يف جزيرة د��س.
�أدنوك  تبذلها  �لتي  باجلهود  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  و�أ�شاد 
ل�شمان  و�مل��رون��ة  بالبتكار  تت�شم  ��شرت�تيجية  وتطبيق  �أعمالها  لتطوير 

��شتمر�ر �ملكانة �لر�ئدة لدولة �لإمار�ت يف قطاع �لطاقة.
وقال �شموه �ن �خلرب�ت و�لقدر�ت �لكبرية �لتي متتلكها �أدنوك ت�شمن لها 
ملو�كبة تطور�ت قطاع  تعمل على حتقيقها  �لتي  �لنوعية  �لنقلة  �لنجاح يف 
�لقت�شادية  �لتنمية  يف  فاعل  كم�شاهم  دوره���ا  ��شتد�مة  و�شمان  �لطاقة 

و�لجتماعية يف دولة �لإمار�ت .
كما �لتقى �شموه خالل �لزيارة عدد� من كو�در �أدنوك من �أبناء وبنات �لوطن 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حتيات  لهم  ونقل 
�لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�بوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ..موؤكد� حر�س �شموههما على 
توفري كافة �شبل �لنجاح لأبناء �لدولة كي تكون �لمار�ت د�ئما يف �ملقدمة 

و�لطليعة بني دول �لعامل.
كما نقل �شموه خالل �للقاء حتيات �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد 
�لالحمدود  �شموها  بدعم  ..م�شيد�  و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�أ�شبحت  بحيث  �لقطاعات  خمتلف  يف  ومتكينها  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  مل�شرية 

�شريكاً فاعاًل وم�شاهماً يف عملية �لتنمية �مل�شتد�مة.
كو�در  بلقاء  �شعادته  ع��ن  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�أع���رب 
�أدنوك �لوطنية متمنياً لهم دو�م �لتوفيق و�لنجاح ومو��شلة م�شرية �خلري 
�ملزيد من �جلهد وتعزيز  �لغايل وحثهم على بذل  و�لعطاء وخدمة وطننا 
ت�شافر �جلهود يف ما بينهم و�خت�شار �لزمن و�إجن��از �لأه��د�ف �ملن�شودة يف 

�أقرب مدة ممكنة.

ر�فق �شموه يف �لزيارة ..�شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لركن  و�للو�ء  نهيان  �آل  بن حممد  بن حمد�ن  ر��شد  و�ل�شيخ  �لنقل  د�ئ��رة 
�لقو�ت  قائد  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  طيار  بحري 
�لرئي�س  دول��ة  وزي��ر  �جل��اب��ر  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  وم��ع��ايل  �لبحرية 
�شركاتها  وجمموعة  �أدن���وك  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب���رتول  ل�شركة  �لتنفيذي 
�لتنفيذي  �أبوظبي  مكتب  رئي�س  �لزعابي  بوعتابه  حممد  جا�شم  ومعايل 
و�لبلديات  �ل��ع��م��ر�ين  �لتخطيط  رئ��ي�����س  �لأح��ب��اب��ي  ف���الح حم��م��د  وم��ع��ايل 
ومعايل �للو�ء �لركن عبد�هلل مهري عبد�هلل �لكتبي قائد �لوحد�ت �مل�شاندة 
و�شعادة حممد حمد بن عز�ن �ملزروعي وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم يف منطقة 
�لظفرة و�شعادة �شلطان بن خلفان �لرميثي مدير مكتب �شمو ممثل �حلاكم 
يف منطقة �لظفرة و�شعادة �ملهند�س عتيق خمي�س �ملزروعي مدير عام بلدية 
منطقة �لظفرة بالإنابة و�للو�ء �لركن طيار عبد�هلل حممد خويدم �لنيادي 

مدير عام جهاز حماية �ملن�شاآت �حليوية و�ل�شو�حل.
مدير  �لكندي  �شيف  عبد�ملنعم  �شعادة  �أدن���وك  �شركة  م��ن  �شموه  ر�ف��ق  كما 
مدير  �لهاجري  عبد�لعزيز  و�شعادة  و�لنتاج  و�لتطوير  �ل�شتك�شاف  د�ئ��رة 
د�ئرة �لغاز و�لتكرير و�لبرتوكيماويات و�شعادة �شيف عتيق �لفالحي مدير 
وحدة �خلدمات �لعامة و�لربوتوكول يف �أدنوك وعدد من كبار �مل�شوؤولني يف 

�لدو�ئر و�لهيئات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي.
وكان �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان قد ��شتهل �جلولة بزيارة جزيرة 
..وقام  وم�شاريعها  �أدن��وك  ع��ام عن  تعريفي  �طلع على عر�س  زرك��وه حيث 

�شموه بجولة �طلع خاللها على تو�شعة م�شانع �أدنوك.
موظفي  م��ن  ع��دد  و���ش��ارك  و�مل��ح��م��ي��ات  �ل�شكنية  �مل��ن��اط��ق  �شموه  تفقد  كما 
�أدنوك يف تناول وجبة �لغد�ء ثم مت �لتقاط �ل�شورة �جلماعية مع عدد من 

�ملهند�شني و�ملهند�شات.
ثم �نتقل �شموه بعد ذلك �إىل د��س حيث قام بجولة عامة على �جلزيرة �طلع 
�أدنوك للغاز �لطبيعي �مل�شال  خاللها على من�شاآت �لبنية �لتحتية وم�شانع 
ووحدة �إنتاج �لكهرباء ومر�فق م�شروع �لغاز�ت �مل�شاحبة و�مل�شروع �ملتكامل 

لتطوير �لغاز.
بافتتاح مبنى  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  ق��ام  �ل��زي��ارة  وخ��الل 
�إىل رف��ع �لكفاءة  �مل��رك��زي �جل��دي��د يف ج��زي��رة د����س و�ل���ذي يهدف  �لتحكم 
�لت�شغيلية وحت�شني �لأد�ء من خالل مو�كبة �أحدث �لتطور�ت �لتي ت�شهدها 

تكنولوجيا �لغاز �لطبيعي.
م�شاريع  ت�شهدها  �لتي  �لتو�شعات  مو�كبة  �جل��دي��د  �لتحكم  مركز  ويتيح 
تقنيات  �أح��دث  ��شتخد�م وتوظيف  د����س من خالل  �لغاز يف جزيرة  تطوير 

عمل  بيئة  توفر  متنوعة  مر�فق  �ملركز  ي�شم  كما  �ل�شناعية  �لتحكم  نظم 
مثالية للم�شغلني.

�ل�شالمة  نظم  م��ن  ي��ع��زز  �مل��ب��اين  لإد�رة  متطور  بنظام  �مل��رك��ز  ت��زوي��د  ومت 
وخف�س ��شتهالك �لكهرباء يف �ملبنى.

كما قام �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان بزيارة �إىل منزل ممثل �حلاكم 
يف جزيرة د��س �لذي مت ترميمه و�شيانته وحتويله �إىل متحف م�شغر ي�شم 
ومنها  �لقدمية  و�لتحف  �ملقتنيات  وبع�س  �لتاريخية  �ل�شور  من  �لعديد 
�خلريطة �لتي مت عر�شها �أثناء زيارة �ملغفور له �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد 

بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �إىل �جلزيرة عام 1973 .
كما وقع �شموه يف �شجل كبار �لزو�ر �لذي كان �ل�شيخ ز�يد رحمه �هلل قد وقعه 

�أثناء تلك �لزيارة.
دولة  وزي��ر  �جلابر  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور  معايل  ثمن  �ملنا�شبة  وبهذه 
وجمموعة  �أدن����وك  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب���رتول  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
جزيرتي  �إىل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  زي��ارة  عاليا  �شركاتها 
زركوه ود��س و�لتي تعك�س حر�س �لقيادة على متابعة كافة �مل�شاريع و�لأعمال 

�لتي ت�شهم يف تعزيز �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية.
وقال معاليه با�شم جميع كو�در �أدنوك �أ�شكر �شموه على تف�شله بافتتاح مركز 
�أدن��وك م�شتمرة يف �لعمل على  �أن  �لتحكم �جلديد يف جزيرة د��س ..موؤكد� 
تنفيذ توجيهات �لقيادة �لر�شيدة بتطوير كافة جمالت وجو�نب �لقطاع مبا 

فيها �ل�شتك�شاف و�لإنتاج و�لتطوير و�لتكرير و�لبرتوكيماويات .
و�أو�شح معاليه �ن دولة �لمار�ت ��شتثمرت يف �لكادر �لب�شري �ملو�طن ب�شورة 
يكون  �أن  دون  ر��شخة  تنمية  بناء عملية  �مل�شي قدما يف  �إذ ل ميكن  عملية 
لل�شباب دور فيها . وقال معاليه جتني �أدنوك �ليوم ثمار ما غر�شته يف �أبنائها 
و�ملهند�شات  �ملهند�شني  من  مميزة  نخبة  بوجود  �ل�شابقة  �ل�شنو�ت  خ��الل 
�أج���ل حتقيق جناحات  م��ن  �ل��زم��ن  ت�شابق  و�ع��ي��ة  �إي��ج��اب��ي��ة  ط��اق��ات  لديهم 

ملحوظة ومتميزة يف كافة �ملجالت .
و�شهدت  �أبوظبي  �إم���ارة  ع��ن  كيلومرت�   182 تبعد  د����س  ج��زي��رة  �أن  يذكر 
ت�شدير �أول �شحنة برتول من �أبوظبي يف عام 1962 وت�شم من�شاآت ملعاجلة 

وت�شدير �لنفط �خلام و�ملكثفات.
وكانت م�شاحة �جلزيرة تقل عن ثالثة كيلومرت�ت مربعة وبعد �لإ�شافات 
كيلومرت�ت  خم�شة  على  د����س  جل��زي��رة  �حلالية  �مل�شاحة  تزيد  و�ل��ردم��ي��ات 
مربعة .. ويف عام 1973 مت �إن�شاء �أول �شركة لإنتاج �لغاز �لطبيعي �مل�شال 
ربط عدد  د����س ومت  �إفريقيا يف جزيرة  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  يف منطقة 
و�لعديد  �ل�شفلي  وز�ك��وم  �ل�شيف  �أم  فيها  مبا  باجلزيرة  �لنفط  حقول  من 

غريها.
و�ملكثفات  �خلام  �لنفط  وت�شدير  وتخزين  ملعاجلة  من�شاآت  �جلزيرة  وت�شم 
و�لغاز �مل�شال كما ت�شم عدد� من خز�نات �ملياه �لعذبة �ملخ�ش�شة ل�شتخد�م 
�ملوظفني و�لعمال يف من�شاآت �جلزيرة و�لذين يبلغ عددهم نحو �شبعة �آلف 

موظف وعامل .
وتلتزم من�شاآت �أدنوك يف �جلزيرة ب�شيا�شة عدم حرق �لغاز �مل�شاحب و�حلد 

من �لنفايات �لورقية .
و�أك��ر من  �لبحرية  د��س موطنا لل�شالحف  �لبيئي تعد جزيرة  �ملجال  ويف 

غز�ل.  71 �جلزيرة  يف  يوجد  كما  �لف�شائل  خمتلف  من  طائر�ً   240
�أما جزيرة زركوه فتبعد 140 كيلومرت� عن �أبوظبي ويوجد بها تلة يزيد 
�رتفاعاً يف �خلليج  �لأعلى  100 مرت لتكون بذلك �جلزيرة  �رتفاعها على 
و�ملكثفات  �خل��ام  �لنفط  وت�شدير  ملعاجلة  من�شاآت  زرك��وه  وت�شم   .. �لعربي 
من حقول �لنفط �لتي مت ربطها بها و�لتي ت�شمل ز�كوم �لعلوي و�أم �لدلخ 

و�شطح وهناك خطط لتطوير من�شاآت �جلزيرة.
للبيئة �لطبيعية يف زرك��وه حيث متت زر�عة  �لقيادة �هتماماً كبري�ً  و�أول��ت 
1770 �شجرة نخيل و�أكر من 100 �شجرة قرم �ملنجروف ومت �إح�شاء ما 

يقرب من 6 �آلف �شلحفاة بحرية على �شو�طئ �جلزيرة.
وكانت �أدنوك قد �أعلنت موؤخر�ً عن برنامج جديد للمبادر�ت بهدف حتقيق 
�إىل  تهدف  �لتي   2030 ��شرت�تيجية  مع  متا�شياً  �لذكي  �مل�شتقبلي  �لنمو 
تعزيز �لربحية يف جمال �ل�شتك�شاف و�لإنتاج و�لتطوير وتعزيز �لقيمة يف 
جمال �لتكرير و�لبرتوكيماويات وتوفري �إمد�د�ت �قت�شادية وم�شتد�مة من 
�لغاز. وبد�أت �أدنوك بتطبيق هذه �ل�شرت�تيجية .. ففي جمال �ل�شتك�شاف 
و�لتطوير و�لإنتاج تعمل �ل�شركة على �لتكيف مع متغري�ت �ل�شوق من خالل 
�إنتاج �لنفط �خلام  تعزيز �لكفاءة �لت�شغيلية وخف�س �لتكاليف وزيادة �شعة 

�إىل 3.5 مليون برميل يرمياً يف عام 2018.
ويف جمال �لغاز تعمل �أدنوك على تطوير �لعديد من م�شادر �لغاز �لطبيعي 
مبا يف ذلك �لأغطية �لغازية للمكامن وكذلك �ملكامن �لعميقة غري �ملطورة 

و�لغاز �حلام�س.
ويف جمال �لتكرير و�لبرتوكيماويات و�مل�شتقات ت�شتمر �أدنوك بالعمل على 
حتقيق �أق�شى هام�س ربحية من كل برميل نفط يتم تكريره وو�شعت خطة 
لزيادة �إنتاج �لبرتوكيماويات من 4.5 �إىل 11.4 مليون طن �شنوياً بحلول 

عام 2025.
�لطلب  لتلبية  �لقيمة  وعالية  جديدة  منتجات  بتطوير  �دن��وك  تقوم  كما 

�ملتز�يد عليها وكذلك زيادة �شعة �لتكرير.

جمعت اأكرث من 22.500 األف طن من النفايات وخملفات البناء مب�ساركة القطاع اخلا�س

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة تنظيف يف م�صفح واملفرق ال�صناعيتني �صمن مبادرات عام اخلري 
»اآمنة« خدمة �صوتية على تطبيقات �صرطة دبي الذكية

•• دبي-الفجر:

�لذكية يف �شرطة دبي  �لعامة للخدمات  �لإد�رة  ك�شفت 
جديدة  خ��دم��ة  ع��ن  للتقنية،  جيتك�س  معر�س  خ��الل 
��شم  عليها  �أط��ل��ق��ت  �ل��ذك��ي��ة  تطبيقاتها  ع��رب  ت��وف��ره��ا 
خدمة )�آمنة( و�لتي تعتمد على تنفيذ معامالت �أفر�د 
تقنيات  با�شتخد�م  �ل�شوتية  �لأو�م����ر  ع��رب  �جل��م��ه��ور 

�لذكاء �لإ�شطناعي.
وقال �لعميد خالد نا�شر �لرزوقي مدير �لإد�رة �لعامة 
تاأتي  �آمنة  خدمة  �أن  دب��ي  �شرطة  يف  �لذكية  للخدمات 
دبي عرب  �شرطة  �لتي توفرها  �لذكية  �شمن �خلدمات 
تطبيقاتها �لهاتفية من �أجل �إ�شعاد �ملتعاملني وتقدمي 
و�لوقت  �جلهد  توفري  يف  ت�شاهم  لهم  نوعية  خ��دم��ات 

عليهم و�حل�شول على �خلدمات ب�شهولة وي�شر.
�أن �شرطة دبي حري�شة كل �حلر�س على توفري  و�أّك��د 
خدمات جديدة وفريدة من نوعها يف تطبيقاتها �لذكية 
وتطلعات  �لذكية  �حلكومة  توجهات  مع  متا�شياً  وذلك 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي يف �إ�شعاد �أفر�د �ملجتمع عرب 

تقدمي خدمات على مد�ر 24 �شاعة.

تقنية  م�شاريع  قائد مدير  �أحمد  �أك��د  وح��ول �خلدمة، 
مُتكن  �خلدمة  �أن  �لذكية  للخدمات  �لعامة  �لإد�رة  يف 
عرب  ذكية  بطريقة  معامالتهم  �إجن���از  م��ن  �ملتعاملني 
�ل�شوتية،  �لأو�م����ر  با�شتخد�م  دب��ي  �شرطة  تطبيقات 
م�شري�ً �إىل �أن �خلدمة يف مرحلتها �لأوىل توفر خدمات 
�ل���ش��ت��ع��الم ع��ن دف��ع �مل��خ��ال��ف��ات و���ش��ه��ادة بحث �حلالة 
�جلنائية و�شهادة بر�ءة ذمة فيما �شيتم �إ�شافة خدمات 

جديدة م�شتقباًل لها.
�لأو�مر  يتم تقدميها عرب  �لتي  �أن �خلدمة  �إىل  ولفت 
�ل�����ش��وت��ي��ة ت�����ش��اع��د �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م يف �حل�����ش��ول على 
تتما�شى مع  خدمات �شرطة دبي بطريقة ذكية و�شهلة 
�حتياجاتهم، منوهاً �إىل �أن �ل�شخ�س ي�شتطيع �لتحدث 
�خلدمة  بنوع  و�إبالغها  �شوتية  بطريقة  �خلدمة  �إىل 
�إج��ر�ء�ت �حل�شول على  �لتي يريدها ثم يتم مو��شلة 

هذه �خلدمة ب�شهولة وي�شر.
وبني �أنه على �شبيل �ملثال �إذ� �أر�د �ملتقدم �حل�شول على 
خدمة �شهادة بحث �حلالة �جلنائية في�شتطيع �أن يقدم 
و�إمتام  �إىل �خلدمة  �ل�شخ�شية  رقم هويته ومعلوماته 

كافة �لبيانات ب�شكل �شوتي حلني �إجناز �ملعاملة.

•• اأبوظبي – الفجر: 

ج���م���ع���ت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة �أب���وظ���ب���ي 
نفذتها  و��شعة  تنظيف  حملة  خالل 
وم�شفح  �مل������ف������رق  م���ن���ط���ق���ت���ي  يف 
 22،500 ح������و�يل  �ل�����ش��ن��اع��ي��ت��ني 
�لبناء  وخملفات  �لنفايات  م��ن  ط��ن 
�إذ  �آل���ي���ة وم��رك��ب��ة،   43 ومب�����ش��ارك��ة 
ت���اأت���ي ه���ذه �حل��م��ل��ة جت�����ش��ي��د�ً لقيم 
مبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 

�لدولة،  رئي�س  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
 2017 ع��ام  ب��اإع��الن  �هلل(،  )حفظه 
�لبلدية  جهود  و�شمن  للخري،  عاماً 
و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني للحد من 
�ملظهر  ت�شوه  �لتي  �ل�شلبية  �ملظاهر 
�إىل  �لبلدية  و�أ�شارت  للمدينة.  �لعام 
يف  ُن��ف��ذت  �ل��ت��ي  �لتنظيف  حملة  �أن 
بالتعاون  �ل�شناعية  �ملفرق  منطقة 
�لدولية  �ل����ف����ار�����س  م���وؤ����ش�������ش���ة  م����ع 
ومب�شاركة 25 �آلية ومركبة، �أ�شفرت 

عن ترحيل نحو 12.500 طن من 
�ل��ب��ن��اء �مل�شرة  �ل��ن��ف��اي��ات وخم��ل��ف��ات 
�لعام،  للمنظر  و�مل�����ش��وه��ة  بالبيئة، 
ب��ع�����س �حلفر  ت�����ش��وي��ة  وك���ذل���ك مت 

وعمليات �لردم �ملختلفة.
�ل�شناعية  م�شفح  منطقة  يف  �أم����ا 
�شاركت   M17حو�س وحت����دي����د�ً 
و�ملقاولت  ل��ل��ن��ق��ل  �جل���اب���ر  ���ش��رك��ت��ي 
و�لتخلي�س،  ل���ل���ن���ق���ل  و�ل�����ر�������ش�����د 
للنقل  �ل�شريف  موؤ�ش�شة  �إىل  �إ�شافة 
و�مل���ق���اولت �ل��ع��ام��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة رجل 
ل��ل��ن��ق��ل��ي��ات ج��ه��ود بلدية  �ل�����ش��ح��ر�ء 
�مل�شوهات  ب���اإز�ل���ة  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
�مل�شرة بالبيئة، حيث جمعو� حو�يل 
�لنفايات  م�����ن  ط�����ن   10.000
وخملفات �لبناء ومب�شاركة 28 �آلية 

ومعد�ت خمتلفة.
 و�أك����دت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي �أن 
بالتعاون  تنفذ  �لتي  �حلمالت  ه��ذه 
م��ع �ل�����ش��رك��اء م��ن �ل��ق��ط��اع �خلا�س 
�لبلدية  ح��ر���س  م��ع  �ن�شجاماً  ت��اأت��ي 
ت���ت���و�ف���ر فيها  ب���ي���ئ���ة  ت����وف����ري  ن���ح���و 
وتخلو  و�ل�����ش��الم��ة  �ل�شحة  ع��و�م��ل 

�لعام مبختلف  �ملظهر  من م�شوهات 
�أ�شكاله، ويف �لوقت ذ�ته تاأتي ��شتناد�ً 
�إىل ق���ان���ون م��ظ��ه��ر �مل��دي��ن��ة رق���م 2 
�أي  على  يحظر  �لذي  لعام 2012، 
�شخ�س طبيعي �أو �عتباري �لقيام باأي 
�أو �لإ�شر�ر  عمل من �شاأنه �لخ��الل 
يف  �لعامة  �ل�شحة  �أو  �لعام  باملظهر 
�أبوظبي، بهدف �حلفاظ على  �إم��ارة 
و�يجاد  للمدينة  �حل�����ش��اري  �ملظهر 
و�أو�شحت  ل��ل��ج��م��ي��ع.   �شحية  بيئة 
م�شتمرة  ج���ه���وده���ا  �أن  �ل���ب���ل���دي���ة 
لتطبيق مبادئ �مل�شوؤولية �ملجتمعية، 
وت��ع��زي��ز �ل���ت���ع���اون م���ع �ل�����ش��رك��اء يف 
و�لبيئة  �مل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ة  جم�����الت 
�شبيل  وذل������ك يف  �����ش����و�ء،  ح����د  ع���ل���ى 
�إىل  �ملقدمة  �أف�شل �خلدمات  توفري 
���ش��اأن��ه مو�كبة  م��ن  م��ا  وه��و  �ملجتمع 
�لنه�شة �حل�شارية و�لعمر�نية �لتي 
و�أعربت  �أب��وظ��ب��ي.   �إم����ارة  ت�شهدها 
ملبادرة  ���ش��ك��ره��ا  عميق  ع��ن  �ل��ب��ل��دي��ة 
وم�����ش��ان��دة ���ش��رك��ات �ل��ق��ط��اع �خلا�س 
تقديرها  ، معربة عن  �حلملة  لهذه 
�لتي  �ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ة  مل�����ش��ت��وى 

تتمتع بها �ل�شركات �خلا�شة �مل�شاركة 
يف هذه �حلمالت ، د�عية �إىل �أهمية 
تعزيز عالقات �ل�شر�كة و�لتعاون مع 
�حلمالت  لتنفيذ  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع 
ت�����ش��ت��ه��دف حماية  �ل��ت��ي  �لإي��ج��اب��ي��ة 
ب��ي��ئ��ة �شكنية  �مل��ظ��ه��ر �ل��ع��ام و�إي���ج���اد 
مميزة . ودعت بلدية مدينة �أبوظبي 
�ل�����ش��رك��اء �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني و�أف����ر�د 
�جلهود  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �إىل  �مل��ج��ت��م��ع 
ل��ت��ك��ري�����س وزرع  �ل���ر�م���ي���ة  �حل��ث��ي��ث��ة 
�آليات  �إي��ج��اد  ع��رب  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لقيم 
تكفل �للتز�م �مل�شتمر باحلفاظ على 
نظافة جميع �لأماكن �لعامة ومو�قع 
�أ�شكال  ك���ل  م���ن  وح��م��اي��ت��ه��ا  �ل��ب��ن��اء 
�لنفايات و�ملخلفات، وكذلك تكري�س 
�جلماعي  و�ل��ع��م��ل  �ل���ت���ع���اون  م���ب���د�أ 
�حل�شاري  �مل��ظ��ه��ر  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 
و�أ�شارت  و�شو�حيها،  �أبوظبي  ملدينة 
�أجود  لتقدمي  �لعمل  ����ش��ت��م��ر�ر  �إىل 
�خل�����دم�����ات �مل���ق���دم���ة ل��ل��ج��م��ه��ور يف 
وتوفري  بها  و�لرتقاء  كافة،  �ملناطق 
يعزز  و�آم��ن��ة، مبا  عي�س �شحية  بيئة 

من جودة �حلياة يف �إمارة �أبوظبي.

فقدان جواز �سفرت
ب�شري  حممد  �مل��دع��و/  فقد 
كاجي عبد�هلل كاجي ، �لهند  
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )3310078(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفرت
�شغوفتا   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
هندي    ، قا�شم  نا�شرين 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )9404089( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 
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اأخبـار الإمـارات

انظمة الكرتونية حديثة يف حماكم دبي تخت�صر وقت املراجعني
•• دبي -وام:

تعر�س حماكم دبي خالل م�شاركتها يف معر�س جيتك�س للتقنية �ملقام 
حاليا يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي �أحدث �أنظمتها �لليكرتونية �لتي 

تخت�شر وقت وجهد �ملر�جعني.
و قال �لقا�شي خالد عبيد �ملن�شوري قا�شي يف حماكم دبي يف ت�شريح 
لوكالة �أنباء �لمار�ت و�م �ن م�شروع مناوبات �لهيئات �لق�شائية �لذي 
مت �طالقه خالل جيتك�س �شريبط حماكم �لدولة باملحاكم �لعاملية يف 
�ملر��شالت �لق�شائية حيث �ن �لر�شالة �لق�شائية ت�شل بنف�س �للحظة 
�لهيئات  م��ن  �مل��ر����ش��الت  جميع  �أن  حيث  �شابقا  عليه  كانت  م��ا  عك�س 

�لق�شائية ت�شتغرق مبا يعادل متو�شط 6 ��شهر بالإ�شافة �ىل مر��شالت 
�شادر و �لو�رد و �شيار�ت نقل و موظفني .. و�ليوم من خالل برنامج 
�لنابات �لذي مت �طالقه يتم تخلي�س جميع �ملعامالت يف يوم و�حد 
يوؤجل �جلل�شة  �لقا�شي  كان  فاذ�  �لتقا�شي  يوؤثر على مدة  فقط مما 
�أ�شهر لالإعالن مع �لنظام �جلديد يتم تاأجيلها لأ�شبوع و�حد   6 ملدة 
فقط و يتم هذ� �لربط بني حماكم �لمار�ت و �لهيئات �لق�شائية مع 
�ملحاكم �لعاملية بالإ�شافة �إىل �أنه يف عمليات �لتنفيذ على �لمو�ل حتى 
بالتايل �حلجز  و  �ملعنية  �لدولة  يتم خماطبة  �لدولة  خ��ارج  كانت  لو 
على �أمالك �ملنفذ �شده وبيعها و حتويلها ل�شاحب �حلق يف �أي حمكمة 
�لقدمية  �لدبلوما�شية  �لطرق  �للجوء �ىل  �لم��ار�ت دون  من حماكم 

مما �شيحقق نقلة نوعية يف �ل�شلك �لق�شائي و �لت�شريع يف �ملعامالت.
�لد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملناعي  مطر  �هلل  عبد  ق��ال  مت�شل  �شياق  يف  و 
موؤ�ش�شة �لمار�ت للمز�د�ت �ن �ملوؤ�ش�شة حتر�س على ت�شخري خرب�تها 
وما  و�لإلكرتونية  �لعلنية  �مل���ز�د�ت  و�إد�رة  تنظيم  جم��ال  يف  �لطويلة 
متلكه من تقنيات متطورة ونظم مز�يدة حديثة لدعم جهود �جلهات 
و�خلري  بالنفع  ي��ع��ود  دب��ي مب��ا  منها حم��اك��م  و  �ل��دول��ة  يف  �لق�شائية 

و�لفائدة على �جلميع .
دبي  حماكم  و  للمز�د�ت  �لم���ار�ت  بني  �لقائمة  �ل�شر�كة  �ىل  �أ���ش��ار  و 
5 �شنو�ت حيث تدعم �لم��ار�ت للمز�د�ت حماكم دبي و �جلهات  منذ 
�خليمة  ر�أ����س  حماكم  و  �بوظبي  يف  �لق�شاء  د�ئ���رة  ومنها  �لق�شائية 

بالإ�شافة �ىل وز�رة �لعدل يف �ملز�د�ت �لذكية و �خلدمات �للوجي�شتية 
�لذكية  �لتطبيقات  خ��الل  من  ذكية  ��شبحت  �لتي  للمز�د�ت  �لتابعة 
جذب  و  للم�شرتين  و��شع  �نت�شار  يعطي  مما  �ملتحركة  �لهو�تف  على 
�على �لأ�شعار و حتقيق �على عائد لأطر�ف �لدعوة و �ملتخا�شمني �و 
�أن �لم��ار�ت للمز�د�ت حققت نتائج مر�شية  �ملناعي  �أ�شاف  �لورثة. و 
�أكر من  �لق�شائية حيث مت تنظيم  �مللفات  على �شعيد �شرعة �جناز 
55 �ألف �شيارة بيعت عن  من  �أكر  عر�س  خالله  مت  مز�د   2000
�أغلى عقار  �لذكي بيع  �ملز�د  �نه مت خالل  �ملز�د �لذكي..منوها  طريق 
96 مليون دره��م بالإ�شافة �ىل �غلى  دب��ي بقيمة  �م��ارة  �لعامل يف  يف 

باخرة يف �لعامل.

مكت��وم ب��ن م�حم��د ي��زور مع��ر�س جيت�ك�س ل�تقنية امل�علومات

مكتوم بن حممد ي�صهد حفل تخريج الدفعة الرابعة من كلية حممد بن را�صد لالإدارة احلكومية

يف  �لهيئة  تطبقها  �لتي  �جلديدة 
»رما�س«  خا�شة  �ملتعاملني  مر�كز 
�لذي  �ملثايل  �لفرت��شي  �ملوظف 
بالجابة  �ملتعاملني  ح��اج��ة  يلبي 
��شتف�شار�تهم  خم���ت���ل���ف  ع���ل���ى 
�لتي  �خل���ط���و�ت  �إىل  و�إر����ش���اده���م 
�لفاتورة  ل���دف���ع  �ت��ب��اع��ه��ا  ي��ج��ب 
مثال وغريها من �ملعامالت �لتي 
�خلوذة  و�أي�شا  �جلمهور  يطلبها 
و�ل����ن����ظ����ارة �ل���ذك���ي���ة و�خل����ارط����ة 

�لذكية وغريها.
من�شة  وم���ر�ف���ق���وه  ���ش��م��وه  وز�ر 
و�شوؤون  ل��الإق��ام��ة  �لعامة  �لإد�رة 
تعر�س  �ل���ت���ي  دب����ي  يف  �لأج����ان����ب 

��شتمع  و�مل��و����ش��الت يف دب��ي حيث 
���ش��م��وه م���ن ���ش��ع��ادة �أح���م���د �شعيد 
�ملن�شوري مدير عام موؤ�ش�شة دبي 
لالعالم �ىل �شرح حول �خلدمات 
لأ�شحاب  �ملوؤ�ش�شة  تقدمها  �لتي 
�لعاقات  ذوي  من  خا�شة  �لهمم 
كذلك  �شموه  و��شتمع  �لب�شرية 
م����ن ����ش���ع���ادة ����ش���ل���ط���ان ب���ط���ي بن 
�لأر��شي  د�ئ��رة  عام  جمرن مدير 
و�لمالك يف دبي �إىل �شرح ت�شمن 
�لتي  �لذكية  باخلدمات  �لتعريف 
تقدمها لعمالئها ومنها �خلارطة 

�لذكية و�ملعاملة �لذكية.
بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  توقف  ثم 

من  �لذكية  خدماتها  على  و�طلع 
مديرها �لعام �شعادة �للو�ء حممد 
عبيد �ملن�شوري و�ملتمثلة يف نظام 

�لإنابات �لق�شائية وغريها.
وع����رج ���ش��م��وه �أي�����ش��ا ع��ل��ى من�شة 
و�لتوطني  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة 
على  عليها  �لقائمني  م��ن  و�ط��ل��ع 
�لتي  �أه�����م �خل����دم����ات �جل����دي����دة 
ت��ق��دم��ه��ا �ل������وز�رة و�أه��م��ه��ا مركز 
�مل�شاعدة  �ملنزلية  للفئات  »تدبري« 
�لذكية  �خل�����دم�����ات  م�����ن  وع�������دد 

�لأخرى.
»دبي  من�شة  عند  �شموه  وت��وق��ف 
�ل��ذك��ي��ة« و�ط��ل��ع خ��الل توقفه يف 

ع���ل���ى م��ن�����ش��ة ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة يف 
جمل�س  رئي�س  م��ن  و��شتمع  دب��ي 
�ل���ع���ام معايل  �إد�ر�ت����ه����ا م��دي��ره��ا 
�إىل  �ل��ق��ط��ام��ي  ب��ن حم��م��د  حميد 
�أهم �خلدمات �لذكية �لتي تقدمها 
معها  و�ملتعاملني  ملر�شاها  �لهيئة 
و�أهمها �ل�شيدلية �لذكية و�لعيادة 
�لطبي  �مل��ري�����س  وم���ل���ف  �ل��ذك��ي��ة 
�لإلكرتوين وغريها من �خلدمات 
�ملتطورة. وتوقف �شموه عند عدد 
باملوؤ�ش�شات  �خلا�شة  �ملن�شات  من 
و�جلهات �حلكومية منها موؤ�ش�شة 
دب���ي ل���الع���الم ود�ئ������رة �لأر�����ش���ي 
�لطرق  هيئة  ومن�شة  و�لم���الك 

�مل�شتقبلية  م�شاريعها  م��ن  بع�شا 
حممد  �ل����ل����و�ء  ����ش���ع���ادة  ����ش���رح  �إذ 
�لإد�رة  ع����ام  م��دي��ر  �مل����ري  �أح���م���د 
�لذكي  �ملمر  عمل  �آلية  �شموه  �إىل 
يف م��ط��ار�ت دب��ي وخ��دم��ة �مل�شافر 
�لذكية عرب منافذ �لدولة �لربية 
�أ����ش���ار �ل���ل���و�ء �مل����ري �إىل �أن  ح��ي��ث 
هذين �مل�شروعني �لو�عدين �شوف 
يخففان كثري� من عناء �مل�شافرين 
و�إذ� ما �أجنز� يف �مل�شتقبل �لقريب 
م�شتوى  ع��ل��ى  �لأول����ني  �شيكونان 

�ملنطقة و�ل�شرق �لأو�شط.
ك��م��ا ت���وق���ف ���ش��م��وه ن���ائ���ب حاكم 
دب�����ي ع���ن���د م��ن�����ش��ة حم���اك���م دبي 

حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم عند 
و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  من�شة 
�أهم  �إىل  م�شوؤوليها  م��ن  و��شتمع 
يف  �مل�شتخدمة  �لذكية  �خل��دم��ات 
و�خلا�شة  �لهيئة  و�أق�����ش��ام  �إد�ر�ت 
خا�شة  عمالئها  على  بالت�شهيل 
لعبور  �لذكية  �ل�شوئية  �ل���ش��ارة 
�مل�����ش��اة و�ل��ت��اك�����ش��ي �ل��ط��ائ��ر ذ�تي 

�لقيادة ثم برنامج �شهيل.
من�شة  عند  كذلك  �شموه  وتوقف 
و��شتمع  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
�لطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  م��ن 
�لع�شو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي 
�أبرز �خلدمات �لذكية  �إىل  للهيئة 

•• دبي -وام: 

ز�ر �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب حاكم 
تقنية  جتك�س  معر�س  �م�س  دب��ي 
مركز  ي�شت�شيفه  �ل��ذي  �ملعلومات 
دب��ي �ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي على مدى 
�ل�شتار  �أن ي�شدل  �أيام على  خم�شة 
على هذ� �حلدث �لعاملي �ملميز بعد 

غد �خلمي�س.
وب����د�أ ���ش��م��وه ج��ول��ت��ه �ل��ت��ي ر�فقه 
خاللها معايل حممد بن عبد�هلل 
�ل��ق��رق��اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
�ل������������وزر�ء و�مل�������ش���ت���ق���ب���ل وم���ع���ايل 
�لفريق �شاحي خلفان متيم نائب 
�لعام  و�لأم������ن  �ل�����ش��رط��ة  رئ��ي�����س 
�ملري  �شعيد  ه��الل  و�شعادة  بدبي 
مركز  ل�شلطة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
دبي �لتجاري �لعاملي.. عند من�شة 
�لتي  دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
�لذكية  خدماتها  �أح���دث  تعر�س 
و��شتمع  للجمهور..  تقدمها  �لتي 
�شموه من �لقائد �لعام �للو�ء عبد 
حول  ���ش��رح  �إىل  �مل���ري  خليفة  �هلل 
�ملر�كز  و�أه���م���ه���ا  �خل��دم��ل��ت  ه����ذه 
�لر�د�ر  وخدمة   «  SPS« �لذكية 
�لتي  �لنارية  و�ل��در�ج��ة  �ملتحرك 
�لكهربائية  �ل��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ت�����ش��ري 
خم�ش�شة  وه��������ي  م��������رة  لأول 
توقف  دون  �مل��روري��ة  للمخالفات 

�ل�شائق �ملخالف.
وع�������رج ����ش���م���و ن����ائ����ب ح����اك����م دبي 

�لغرفة �ملظلمة على خارطة » دبي 
�لدكتورة  م��ن  و��شتمع   « �ل��ذك��ي��ة 
�ملدير  ب�شر  ب��ن  بطي  بنت  عائ�شة 
�ل����ع����ام مل��ك��ت��ب دب�����ي �ل���ذك���ي���ة �إىل 
�لتي  �جلديدة  �خلارطة  تفا�شيل 
ت�شمل جميع مناطق و�شو�رع دبي 
و�ل�شياحية  �خل��دم��ي��ة  ومر�فقها 

ومو�قفها وما �إىل ذلك.
�شموه جولته عند من�شة  و�ختتم 
»ن����������د�ء« م���وؤ����ش�������ش���ة �لت���������ش����الت 
حيث  دب���ي  وم��ق��ره��ا  �ملتخ�ش�شة 
�طلع �شموه على �أهم خدمات هذه 
�لتحكم �لآيل  �ملتمثلة يف  �ملوؤ�ش�شة 
من  �لبحرية  و�مل��ر�ك��ب  ل��ل��ق��و�رب 

خالل �شبكة �جليل �لر�بع.
و�أع�����رب ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم يف 
ملو�كبة  �رتياحه  عن  جولته  ختام 
و�شبه  �حل���ك���وم���ي���ة  م��وؤ���ش�����ش��ات��ن��ا 
�حل��ك��وم��ي��ة ل��ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف 
عامل �ملعلوماتية و�لتقنيات �لذكية 
يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ه���ذه  يف  وتطبيقها 
مدينة  لت�شبح  دب���ي  خ��ط��ة  �إط����ار 
ذك��ي��ة ب��ال��ك��ام��ل وذل����ك ب��ن��اء على 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي »رع�����اه �هلل« 
�ل�شيخ  �شمو  م��ن  حثيثة  ومتابعة 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
رئي�س  دب������ي  ع���ه���د  ويل  م���ك���ت���وم 

�ملجل�س �لتنفيذي.

•• دبي -وام:

�شهد �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي �م�س 
حفل تخريج �لدفعة �لر�بعة من كلية حممد بن ر��شد لالإد�رة �حلكومية، 
�لعامل  يف  �لعامة  �ل�شيا�شات  يف  �ملتخ�ش�شة  و�لتعليمية  �لبحثية  �ملوؤ�ش�شة 
�لعربي، وذلك يف قاعة �مللتقى مبركز دبي �لتجاري �لعاملي. و�شهد �حلفل 
تخريج 177 طالبا وطالبة من كلية حممد بن ر��شد لالإد�رة �حلكومية، 
بو�قع 25 من طلبة �ملاج�شتري يف �ل�شيا�شات �لعامة، و152 من خريجي 
بر�مج �لتعليم �لتنفيذي �مل�شممة خ�شي�شاً من قبل �لكلية، و�لتي �شملت 
قادة  �ملتعاملني، وبرنامج  ��شعاد  �ملهني يف  و�لدبلوم  �لقادة،  �عد�د  برنامج 
برنامج  �إىل  بالإ�شافة  �لطري�ن،  �شقور  وبرنامج  ملهمة،  وقياد�ت  �لغد، 

عجمان لإعد�د �لقادة، وبرنامج رحلة �مل�شتقبل.
وقال معايل حميد حممد �لقطامي رئي�س جمل�س �أمناء كلية حممد بن 
تخريج  �إن  �حلفل  خالل  �لفتتاحية  كلمته  يف  �حلكومية،  ل��الإد�رة  ر��شد 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  فل�شفة  يعك�س  �جل��دي��دة  �لدفعة  ه��ذه 
دبي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
رعاه �هلل وروؤية �شموه �لثاقبة ملبادئ �لقيادة، و�إد�رة �ملوؤ�ش�شات، ومقومات 
�لنجاح و�لريادة، وكل ذلك من �ملفاهيم و�لقيم �لتي �أكد �شموه عليها، يف 
منا�شبات عدة حملية ودولية، حتى �أ�شبحت ر��شخة يف �أذهان �شناع �لقر�ر 
و�ملخططني، وغريهم من �لباحثني عن �أدو�ت �لتحدي و�لعزمية و�لإر�دة. 
�آل مكتوم، بتكرمي خريجي  وقام �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 
م�شيد�ً  �حلكومية،  ل����الإد�رة  ر����ش��د  ب��ن  حممد  كلية  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �لدفعة 

�شموه باجلهود �لتي تبذلها �لكلية يف �لإم��ارة بتخريج �أف��و�ج جديدة من 
�لطلبة و�لطالبات �لطموحني .. متمنيا لهم �لنجاح و�لتوفيق على طريق 
�لدرجات  �أع��ل��ى  �إىل  و�ل��و���ش��ول  و�ملهنية  و�لتعليمية  �لعلمية  م�شريتهم 

�لعلمية كي يخدمو� وطنهم وجمتمعهم بكل كفاءة و�قتد�ر.
وقال �شعادة �لدكتور علي بن �شباع �ملري �لرئي�س �لتنفيذي لكلية حممد 
2005 لعبت  تاأ�شي�شها عام  �لكلية منذ  �إن  ل��الإد�رة �حلكومية،  ر��شد  بن 
�إيجاد من�شة  دور�ً حمورياً يف ترجمة تطلعات وروؤية �لقيادة �لر�شيدة يف 
�لوطن  �أكادميية بحثية متخ�ش�شة على م�شتوى  ر�ئدة وموؤ�ش�شة  علمية 
�لعربي، و�مل�شاهمة يف حتقيق م�شتهدفات �لأجندة �لوطنية لروؤية �لمار�ت 

.2021
و�أ����ش���اف �إن ت��خ��ري��ج ه���ذه �ل��ك��وك��ب��ة �جل��دي��دة خ��ط��وة ع��ل��ى ط��ري��ق تعزيز 
�لتناف�شية  �ملكانة  تعزيز  يف  و�مل�شاهمة  �لب�شري،  �مل��ال  ر�أ���س  يف  �ل�شتثمار 
لدفعة  �لتعليم  م�شرية  من  جديدة  مرحلة  نهاية  ن�شهد  و�ليوم  للدولة، 
و�لهام  فخر  م�شدر  ي�شكل  ما  �ل�شابة،  �مل�شتقبلية  �لقياد�ت  من  متميزة 
�إىل �لأمام لتوحيد �جلهود �لهادفة �إىل تر�شيخ ثقافة  لنا جميعاً، ود�فعاً 
�لبحث �لعلمي و�لأكادميي يف جمالت �لد�رة �حلكومية و�لعمل �حلكومي، 
بنا�شية  �لأخ��ذ  و�ملنطقة من  �لم��ار�ت  دول��ة  �لوظيفي يف  �لكادر  ومتكني 
قياد�ت  �ل��رب�م��ج،  يف  �ملنت�شبني  �خلريجني  جمموعة  و�شملت  �مل�شتقبل. 
�ل�شوؤون  د�ئ��رة  منها:  متعددة  حكومية  جهات  من  و�لثاين  �لأول  �ل�شف 
ووز�رة  بدبي،  �لعامة  و�لنيابة  دبي،  وبلدية  �خل��ريي،  و�لعمل  �لإ�شالمية 
�ملركزية  و�لإد�رة  �مل��دين،  للطري�ن  دب��ي  وهيئة  �ملناخي،  و�لتغري  �لبيئة 
بالإ�شافة  عجمان،  بحكومة  �لتنفيذي  و�ملجل�س  �لب�شرية،  �مل��و�رد  لتنمية 

�إىل جمموعة من �مل��در�ء �لتنفيذيني �لعاملني يف حكومة دبي، حيث قام 
للخريجني  �ل�شهاد�ت  بت�شليم  مكتوم  �آل  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو 
ل�شموه  �لتذكارية  �ل�شور  بالتقاط  �ملر��شم  و�ختتمت  بالنجاح،  وتهنئتهم 

معهم.
حققوها  �لتي  ب��الإجن��از�ت  و�عتز�زهم  فخرهم  عن  �خلريجون  عرب  كما 
بن  مكتوم  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل�شكر  بجزيل  وتوجهو�  �ملا�شية،  �ل�شنة  خ��الل 
حممد �آل مكتوم، على ت�شريف �شموه حلفل �لتخرج، �لذي �عطى للحفل 

�أهمية كبرية ومكانة خا�شة يف قلوبهم، وتعهدو� مبو��شلة م�شرية �لعلم 
�آفاق جديدة من  �إىل  و�لب��د�ع يف �لتح�شيل �لأكادميي و�ملهني، للو�شول 
�لريادة و�لتميز على كافة �لأ�شعدة. ح�شر حفل �لتخريج معايل حممد 
ومعايل  و�مل�شتقبل،  �ل���وزر�ء  جمل�س  ���ش��وؤون  وزي��ر  �لقرقاوي  عبد�هلل  بن 
بدبي،  �لعام  و�لأم���ن  �ل�شرطة  رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �شاحي  �لفريق 
�لأكادمييني و�لباحثني  �لعموم و�مل�شوؤولني، ونخبة من  وعدد من مدر�ء 

و�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية بالكلية، و�أولياء �أمور �لطلبة �خلريجني.

البواردي ي�صهد حفل تخريج دورة �صباط اخلدمة الوطنية الثانية بكلية زايد الع�صكرية 
•• العني-وام: 

�شهد معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير دولة ل�شوؤون �لدفاع �لحتفال 
�خلدمة  �شباط  دورة  تخريج  مبنا�شبة  �م�س  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أقامته  �لذي 

�لوطنية �لثانية بكلية ز�يد �لثاين �لع�شكرية يف مدينة �لعني.
ح�شر حفل �لتخريج �شعادة �لفريق �لركن مهند�س عي�شى �شيف بن عبالن 
�ملزروعي نائب رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�شلحة و�للو�ء �لركن طيار �ل�شيخ �أحمد 
بن طحنون بن حممد �آل نهيان رئي�س هيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية 

وعدد من كبار �لقادة و�ل�شباط و�مل�شوؤولني و�أولياء �أمور �خلريجني.
�إىل �ملن�شة �لرئي�شة يف ميد�ن �لكلية  بد�أ �حلفل لدى و�شول ر�عي �حلفل 
�لذين  �خلريجني  طابور  على  بالتفتي�س  معاليه  قام  ثم  �لوطني  بال�شالم 

مرو� بعد ذلك �أمام �ملن�شة �لرئي�شة على هيئة ��شتعر��س ع�شكري.
�لع�شكرية يف  �لثاين  ز�ي��د  كلية  قائد  �ليماحي  �شيف  �لركن  �لعميد  ورح��ب 
كلمة له خالل �حلفل مبعايل ر�عي �حلفل و�حل�شور.. م�شري� �إىل �أن �شباط 
�خلدمة �لوطنية �كملو� �ملدة �ملقررة وقد �جتازو� مر�حل �لتدريب بنجاح و 

كفاءة عالية ونالو� ق�شطا منا�شبا من �ملعارف و�ملهار�ت �لع�شكرية �ل�شا�شية 
على  قادرين  �مل�شلحة  �لقو�ت  يف  �حتياط  �شباط  يكونو�  بان  متكنهم  �لتي 

حتمل �مل�شوؤولية و�أد�ء ما ي�شند �ليهم من مهام وو�جبات.
و�أكد  �أن �لروؤية �حلكيمة لقيادتنا �لر�شيده يف حتقيق مئوية طموحه و�شاملة 
�لتام  �لإدر�ك  تتطلب  �لع�شكرية  �لع�شكرية منها وغري  �لدولة  ق��در�ت  لكل 
م�شتقبل  نحو  �خلطى  ملو�كبة  �جلهد  وم�شاعفة  �ملبتكرة  �ل�شيا�شات  ور�شم 

م�شرق باأدو�ت جديدة و�أفكار خمتلفة ومهار�ت عالية.
وقال �ن م�شروع �خلدمة �لوطنية لهو �أحد �مل�شاريع �لر�ئدة يف �لدولة و�لتي 
قيادتنا  روؤي��ة  لتحقيق  و�ع��ت��ز�ز  فخر  بكل  �لع�شكرية  ز�ي��د  كلية  فيه  ت�شهم 
�لفردية  �مل�شوؤولية  وحتمل  و�لقيادة  �لوطن  حب  يف  �لنبيلة  �لقيم  وتعزيز 
�لجتماعي  و�لتما�شك  �ل�شاملة  �لتنمية  �ىل  �لو�شول  �أجل  و�جلماعية من 

�ملن�شود.
و��شتدت  تعاظمت  مهما  �ليوم  و�قعنا  ي�شهدها  �لتي  �لتحديات  �ن  و�أو�شح 
�لريادة  نحو  �ملباركة  �مل�شرية  هذه  مو��شلة  على  و��شر�ر  قوة  تزيدنا  فاإنها 
و  �ل�شعدة  كافة  وعلى  و�لأوق��ات  �لظروف  و�لت�شحية يف خمتلف  و�لتميز 

�مل�شتويات لرفع مكانة دولة �لمار�ت و�إعالء �شاأنها بني بلد�ن �لعامل.
وبهذه �ملنا�شبة توجه قائد �لكلية بجزيل �ل�شكر و�لعرفان �ىل مقام �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخيه  و�ىل  �هلل  حفظه  �مل�شلحة 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�ىل 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�ىل �خو�نهم ��شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س 

�لأعلى حكام �لمار�ت.
وخاطب �خلريجني قائال لقد تهياأمت لالنتقال من مرحلة �لتلقي و�لتدريب 
منذ  مدركني  و�لعطاء  �لتطبيقي  �لعمل  مر�حل  من  جديدة  مرحلة  �ىل 
بناة م�شتقبل وحماة وطن  �شتكونون  باأنكم  �ل�شامخ  �ل�شرح  بهذ�  �لتحاقكم 
وعيونه �ل�شاهرة �لتي ل تنام متحلني باخللق و�ل�شرف و�لحرت�ف و�لولء 
ثقة  على  �نني  �لكلية  قائد  و�أ���ش��اف   . �لرئي�س  ثم  �لوطن  ثم  �هلل  �شعاركم 
يف  و�لريادة  �لتفوق  نحو  طريقكم  يف  و�لتح�شيل  �لتعليم  �شتو��شلون  �إنكم 
كافة �مليادين وذلك ملا مل�شناه فيكم من �شغف �حل�شول على �لعلم و�ملعرفة 

وحبكم للمثابرة و�لت�شحية و�إ�شر�ركم على تقدمي �ل�شورة �مل�شرفة ملنت�شبي 
�خلدمة �لوطنية.

وقال للخريجني �علمو� �ن ر��س �حلكمة خمافة �هلل و�ن �لعلم ل ينال بر�حة 
�جل�شد و�ن �مل�شوؤولية �مللقاة عليكم عظيمة فكونو� مثال يحتذى ومنوذجا 
�لوطنية يف �لن�شباط و�لطاعة و�لتفاين يف  يقتدى لإخو�نكم يف �خلدمة 
و�لعهد مقتدين  بالق�شم  موؤمنني  تكونو�  و�ن  �لأد�ء  و�لح��رت�ف يف  �لعمل 

مبن �شبقوكم يف ميد�ن �ل�شرف و�لبطولة معتزين بخدمتكم �لع�شكرية .
�لعلم و�لتطوير يف هذه  ويف ختام كلمته جدد �لولء على مو��شلة م�شرية 
�لكلية �لعريقة يف ظل رعاية وتوجيه قيادتنا �لع�شكرية ملا فيه رفعة قو�تنا 
�مل�شلحة.. د�عيا �لعلي �لقدير �ن يحفظ دولتنا وقيادتنا �لر�شيدة و�ن يرحم 
�شهد�ئنا �لبر�ر وي�شكنهم ف�شيح جناته. بعد ذلك كرم معايل حممد �أحمد 
�لبو�ردي �ملتفوقني من �خلريجني وهناأهم بتفوقهم يف هذه �لدورة و��شتاأذن 
ق��ائ��د �ل��ط��اب��ور ر�ع���ي �حل��ف��ل ب��الن�����ش��ر�ف حيث م��ر �ل��ط��اب��ور �أم���ام �ملن�شة 
يف  جديدة  مرحلة  ليدخلو�  و�لتدريب  �لتعليم  مرحلة  خمتتمني  �لرئي�شة 

حياتهم �لعملية كما مت �لتقاط �ل�شور �لتذكارية مع �خلريجني.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

لنظام  و�مل��ط��ور  �مل�شغل  �ملقطع  ب��و�ب��ة  ت�شتعر�س 
جم��م��ع �مل���و�ن���ئ �لأول م��ن ن��وع��ه يف �لم�����ار�ت يف 
معر�س جيتك�س من خالل من�شة مو�نئ �أبوظبي 
يف جناح حكومة �أبوظبي عدد�ً من �حللول �لرقمية 
�مل��ت��ط��ورة و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل��ت��ق��دم��ة �ل��ت��ي مت طرحها 
حديثاً تت�شمن تطبيق منارة وباقة من �خلدمات 
�لرقمية ملدينة خليفة �ل�شناعية ومنطقة �لتجارة 
منارة  تطبيق  ت��ط��وي��ر  خ��ل��ي��ف��ة. مت  مل��ي��ن��اء  �حل����رة 
بو�بة  مو�نئ  جمتمع  نظام  مل�شتخدمي  خ�شي�شاً 
�ل�شحنات  حركة  تتبع  �شهولة  لهم  ليوفر  �ملقطع 

عن طريق معلومات �آنية من وقت خروج �ل�شحنة 
خدمات  وتعد  �لأخ���رية  لوجهتها  و�شولها  حل��ني 
�لتطبيق من �شمن �أكر من 100 خدمة توفرها 
نظام  يف  �مل�����ش��ج��ل��ني  مل�شتخدميها  �مل��ق��ط��ع  ب���و�ب���ة 
بو�بة  نظام  يوفر  و  �أب��وظ��ب��ي.  يف  �مل��و�ن��ئ  جمتمع 
�جلاري  �ل�شهر  ر�شميا  تد�شينه  مت  �ل��ذي  �ملقطع 
وتبادل  �لعمليات  �شهولة  توفر  جت��اري��ة  خ��دم��ات 
موحدة  و�ج��ه��ة  خ��الل  م��ن  �أبوظبي  يف  �ملعلومات 
ت��رب��ط خمتلف �ل��ع��م��الء �ل��ت��ج��اري��ني مب��ا يف ذلك 
�ملتخ�ش�شني  و�لو�شطاء  و�لتجار  �ل�شحن  وك��الء 
بالإ�شافة  �جلمركي  و�لتخلي�س  �ل�شحن  ووك��الء 
�إىل ربط جهات حكومية ذ�ت �لعالقة د�خل هذه 

�ملقطع  ب��و�ب��ة  خ��دم��ات  رب��ط  مت  حيث  �ملنظومة.. 
و�لعاملية.  �ملحلية  �جل��ه��ات  م��ن   35 م��ع  �لرقمية 
�أي�����ش��اً م��وط��ن ل��ع��دة خدمات  وت��ع��د ب��و�ب��ة �ملقطع 
�مل��ي��ن��اء و�جل����دول �لزمني  �إل��ك��رتون��ي��ة مثل دل��ي��ل 
�ملنتظمة  �مل��الح��ي��ة  �خل��ط��وط  وخ��دم��ات  لل�شفن 
للعمالء  �شاملة  حلوًل  لتوفر  �ل�شفن  تتبع  �لتي 
و�أ�شحاب �مل�شلحة.. و مت تطوير و�بتكار عدد من 
�لرقمي  �لبتكار  �ملقطع يف خمترب  بو�بة  خدمات 
�لوطنية  �لكو�در  خمتلف  لإ�شر�ك  يهدف  و�ل��ذي 
لت�شميم  و�لتطوير  �لبحث  �لعاملية يف  و�خل��رب�ت 
تعزيز  يف  للم�شاهمة  عاملية  بلغة  حملية  خدمات 

�لتحول نحو �لتجارة �لرقمية.

بوابة املقطع تعر�س حلولها الرقمية يف معر�س جيتك�س
•• ال�سارقة-وام:

�لأعمال  وري��ادة  لالبتكار  �لأول  �لتدريبي  �لربنامج  �ل�شارقة  جامعة  �طلقت 
بالتعاون  باجلامعة  �ملهني  و�لتطوير  �مل�شتمر  �لتعليم  مركز  ينظمه  �ل��ذي 
�شعادة  �لوروبية. مت �لطالق بح�شور  �لإ�شبانية و�جلمعية  مع جامعة ملقا 
�لدكتور حميد جمول �لنعيمي مدير جامعة �ل�شارقة و �لدكتور معمر بالطيب 
نائب مدير �جلامعة ل�شوؤون �لبحث �لعلمي و�لدر��شات �لعليا و�فتتحه �فتتح 
�لدكتور ر��شي �لزبيدي مدير مركز �لتعليم �مل�شتمر و�لتطوير �ملهني باجلامعة 
�شيمون  �لفريو  �لدكتور  قدمها  عمل  بور�شات  �لتدريبي  �لربنامج  و��شتهل   .
دي بال�س و فكتور جو�س تياند� فلوري�س من جامعة ملقا �لإ�شبانية و�لأ�شتاذ 
�لزبيدي  ر��شي  �لدكتور  �أو�شح  و  �لأوروب��ي��ة.   �جلمعية  من  دت�شر  جيورد�نو 
خالل �لفتتاح �أن هذ� �لربنامج يطرح لأول مره بالتعاون مع جامعات �أوروبية 

�لعلمية  منهجية  على  و�لتعرف  �لعلمي  �لبحث  يف  و�أدو�ت���ه  �لبتكار  ليناق�س 
م�شري�ً �أن عدد �مل�شاركني يف �لربنامج قد بلغ 46 م�شارك م�شيفاً �أنه �شيتم يف 
نهاية �لربنامج منح �مل�شاركني �شهاد�ت من ثالثة جهات هم جامعة �ل�شارقة 
�لتدريبي يف  �لربنامج  ت�شمن  �لأوروبية.  �لإ�شبانية و�جلمعية  ملقا  وجامعة 
وعملية  �لأع��م��ال  وري���ادة  �لبتكار  مو�شوع  تناولت  عمل  ور���ش��ات  �لول  يومه 
�إىل م�شروع وتناول  �لبحث و�لتطوير و�أدو�ت �لبتكار وكيفية حتويل �لفكرة 
لالأعمال  خطة  �إع��د�د  وكيفية  �ملبتدئة  �ل�شركات  حول  مناق�شة  �لثاين  �ليوم 
�جلديدة و�لتعرف على �ملنهجيات �لأكادميية �لتي يجب �إتباعها يف �ل�شركات 
�ملبنية على �لتكنولوجيا �ملبتكرة �إىل جانب �لأخذ بالأمور �لقانونية وحماية 
�مللكية �لفكرية �أما �ليوم �لثالث ف�شيتناول مو�شوع حا�شنات �لأعمال يف بيئة 
ريادة �لأعمال �جلديدة و�لجتاهات و�ملعايري و�أف�شل �ملمار�شات فيها بالإ�شافة 

�إىل عر�س بع�س �لنماذج حول عملية �إعد�د برنامج �لت�شارع.

جامعة ال�صارقة تطلق الربنامج التدريبي الأول لالبتكار وريادة الأعمال 

•• منطقة الظفرة –
 لطيفة جابر:

�ل���ت���م���ور �مل����ق����ام �شمن  جن����ح ����ش���وق 
�أع���د�د  ل��ي��و� للتمور يف ج���ذب  م���ز�د 
ذلك  و�ل����زو�ر،  �جلمهور  م��ن  كبرية 
بف�شل ما يقدمه �ملز�د من منتجات 
�أ�شعار  ذ�ت  م��ت��م��ي��زة  وم��ع��رو���ش��ات 

معقولة تنا�شب �جلميع.
و�أجمع �لعار�شون يف �شوق �لتمور �أن 
كمية �لتمور �لتي مت بيعها لالأفر�د 
خارج �ملز�د ل تقل من حيث �لكمية 
فاق  �ملبيعات  حجم  و�أن   ، و�جل����ودة 
توقعاتهم . ويوؤكد حممد �ملن�شوري 
�أحد �لعار�شني يف مز�د ليو�، �أنه قام 
�لتمور  م��ن  خمتلفة  �أن����و�ع  بعر�س 
و�لدبا�س  و�ل�شقعي  �ل��ز�م��ل��ي  مثل 
و�خلال�س وبومعان وكانت �لأ�شعار 
م��ع��ق��ول��ة، ح��ي��ث ت���ر�وح���ت م���ن 50 
دره��م على ح�شب   150 �ىل  دره��م 
و�لتغليف،  �ل��ع��ب��وة  وزن  و  �لنوعية 
�لتي  �لكمية  بنفاذ  ف��وج��ئ  �أن���ه  كما 
من  �لأول  �ل���ي���وم  يف  ب��ع��ر���ش��ه��ا  ق���ام 
�مل��ز�د، مما دفعه �إىل زي��ادة �لكميات 
مل��و�ج��ه��ة �لطلب  �ل��ت��ال��ي��ة  يف �لأي����ام 

�ملتز�يد من �جلمهور على �لتمور .

�أي�������ش���اً  ر�������ش�����د  ع���ب���د �هلل  وي�����وؤك�����د 
م�شتمر  �ل��ت��م��ور  ���ش��وق  �أن  ع���ار����س، 
�أن تزيد  و�أن��ه يتوقع  �لأ�شبوع  طيلة 
�مل��ب��ي��ع��ات �أك���رو�أك���ر خ���الل �لأي���ام 
�ل���ق���ادم���ة خ��ا���ش��ة م���ع ت��وق��ف �مل����ز�د 
�لرئي�شي، حيث تتوفر �لتمور د�خل 

وبجودة  معقولة  وب��اأ���ش��ع��ار  �ل�����ش��وق 
يف  �لر�غبني  �حتياجات  تلبي  عالية 
�حل�شول على �لتمور �لفاخرة �لتي 

يتميز بها مز�د ليو� .
 

والتمور  النخيل  واحـــة  لــيــوا 

والتاريخ العريق
 تعترب و�حة ليو� من �أقدم �ملناطق 
�رتبطت  �لظفرة، حيث  يف منطقة 
قدمًيا باحل�شون كما �رتبط �أهلها 
�لنخيل،  ب��زر�ع��ة  ق��دمًي��ا وح��دي��ًث��ا 
فتو�رثتها �لأجيال جيل بعد جيل، 

ربوعها  يف  �لنخيل  م��ز�رع  لتنت�شر 
وجتود نخيلها باأجود �أنو�ع �لتمور 

ذ�ت �ملذ�ق �حللو.
ا من �لقيادة �لر�شيدة على  وحر�شً

دعم تلك �لروة �لزر�عية وت�شجيع 
و�لهتمام  �لع��ت��ن��اء  على  �مل��و�ط��ن 
ب���ال���ن���خ���ي���ل، ن��ظ��م��ت �ل���ع���دي���د من 
�لفعاليات و�ملهرجانات ذ�ت �ل�شلة 

بزر�عة �لنخيل يف قلب مدينة ليو�، 
�إذ يقام حالًيا “مز�د ليو� للتمور” 
�ملعار�س  باأر�س  �لأوىل  ن�شخته  يف 
من  بتنظيم  م��زي��رع��ة،  منطقة  يف 
و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة 
�أبوظبي، يف  و�لرت�ثي يف  �لثقافية 
�لفرتة �ملحددة من 5 �أكتوبر حتى 
14 ، و�لذي جاء ��شتجابًة لرغبات 
�لنخيل  زر�ع��ة  ع�شاق  من  �لعديد 
ليكون  �ل��ت��م��ور،  بقطاع  و�ملهتمني 
ومنفذ  ل��ل��م��ز�رع  ت�شويقية  ن��اف��ذة 
�حل�شول  يف  ل��ل��ر�غ��ب��ني  م���وث���وق 
على �أجود �أنو�ع �لتمور�ملتميزة ذ�ت 

�جلودة �لعالية.

مركز خدمات املزارعني  يوعي 
الزوار بخدماته

�ملز�رعني  خ��دم��ات  م��رك��ز  ح��ر���س 
و�جلمهور  �ل�������زو�ر  ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى 
و�مل�شاركني باخلدمات �لتي يقدمها 
�ملركز للمز�رعني خا�شة يف جمال 
�لعناية بالنخيل و�لزر�عة وكيفية 
م��ق��اوم��ة �لآف����ات �ل��زر�ع��ي��ة ومنها 
خالل  م��ن  وذل��ك  �لنخيل،  �شو�شة 
تقدمي جمموعة من �لكتيبات ذ�ت 
�ملحتوى �لكبري من �ملعلومات �لتي 

تخدم �ملز�رع و�ملز�رعني .
�ملز�رعني يف  ويقوم مركز خدمات 
�أب��وظ��ب��ي مب��ه��ام �أ���ش��ا���ش��ي��ة موجهة 
لأ���ش��ح��اب �مل���ز�رع يف �لإم����ارة، لكي 
�لزر�عية  �مل��م��ار���ش��ات  حت�شني  يتم 
وزيادته،  �مل��ح��ل��ي  �لإن���ت���اج  وج����ودة 
�ملو�رد  على  �ملحافظة  �إىل  �إ�شافة 
يف  �ملركز  ي�شتعني  كما  �لطبيعية. 
ب�����ش��رك��ائ��ة م��ن جتار  ذل���ك  حتقيق 
�لكربى  و�ل���������ش����رك����ات  �ل���ت���ج���زئ���ة 

و�لهيئات �حلكومية.
 ويهدف مركز�خلدمات �إىل تاأمني 
�ملنتجات  من  �ملز�رعني  �حتياجات 
�لتي  ع���ال���ي���ة �جل�������ودة  �ل����زر�ع����ي����ة 
ت���رد م��ن �مل����ز�رع �ل��ت��اب��ع��ة للمركز، 
للمركز  تتيح  �لتي  �ل�شر�كة  وه��ي 
�لتجزئة  جت������ار  ع���ل���ى  �ل����ت����ع����رف 
�ل�شوق  و�ح���ت���ي���اج���ات  وت���وج���ه���ات 
قدرته  من  يعزز  ما  و�مل�شتهلكني، 
على تزويد �أ�شحاب �ملز�رع بالأنو�ع 
و�لكميات �لتي يحتاج �إليها �ل�شوق 
�لكميات  �إن���ت���اج  وي�����ش��م��ن  �مل��ح��ل��ي، 
�ل���الزم���ة م���ن �مل��ن��ت��ج��ات و�جل����ودة 
دخ���اًل متنامياً  ي��وف��ر  و  �مل��ط��ل��وب��ة، 
لأ�شحاب �ملز�رع يغنيهم عن �لدعم 

�حلكومي .

•• ايوظبي - الفجر

ل�شرطة  �ل���ع���ام���ة  �ل����ق����ي����ادة  ن���ف���ذت 
�أب��وظ��ب��ي ، م���ب���ادرة  دوري����ات �أطفال 
و�لإطفائي  و�مل��ن��ق��ذ  �مل�شعف  �مل��ي��د�ن 
�ل�شغري، با�شتخد�م �لبتكار و�لإبد�ع 
، بحيث خ�ش�شت 9 دوريات ، لتوعية 
�لوقاية  بطرق  وتعريفهم   ، �لن�سء 
�لعامة  �ل�����ش��الم��ة  ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر   ،
�ملهار�ت  �لفئة،و�ك�شابهم  ه��ذه  ب��ني 
�ل���الزم���ة م��ن خ���الل ت��دري��ب��ه��م على  
جتنب  وكيفية  �ل�����ش��الم��ة  �إج������ر�ء�ت 

م�شببات �حلو�دث . 
وقامت مديرية �لطو�رئ و�ل�شالمة 
بتدريب  �لأثنني  �لأول  �أم�س  �لعامة 
يف   مدر�شة  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   400
�لحت�������اد �ل���وط���ن���ي���ة �خل���ا����ش���ة فرع 
�أب����وظ����ب����ي ، مب���دي���ن���ة خ���ل���ي���ف���ة، يف 
م��و���ش��وع��ات �لإ���ش��ع��اف ، و�لإن���ق���اذ ، 
و�لإطفاء  با�شتخد�م �لدوريات ، �لتي 
ممت بطريقة جذ�بة  حتتوي على  �شُ

م��ل�����ش��ق��ا ت م�������ش���وق���ة  ل���الأط���ف���ال ، 
 ، �ملبادرة  �لتفاعل مع  ت�شجعهم على 
و�شهولة تلقي �ملعلومات و�لتدريبات. 
وقال �لعقيد حممد �إبر�هيم �لعامري 
ت�شمل   �مل��ب��ادرة  ،�إن  �ملديرية  مدير   ،
�ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة يف �إمارة 
�أبوظبي ، وفق برنامج توعية للن�سء 
و�لإطفاء  و�لإنقاذ  �لإ�شعاف  يتناول 
، ب���ال���ت���ع���اون م���ع �جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة ، 
لتعميق مفهوم �ل�شالمة �لعامة بني 
�لتعامل  ع��ل��ى  �ل��ط��الب،وت��دري��ب��ه��م 
مع  �لتو��شل  وكيفية  �حل���و�دث  م��ع 
�لت�شال  ب���  و�لتحكم  �لقيادة  مركز 
999 ، و�إعطاء �لو�شف  على �لرقم 

�لدقيق ملكان �حلادث . 
و�أ�شاف �أنها ت�شكل منظومة متكاملة 
�لإ�شعاف  م��ه��ار�ت  �لن�سء  �إك�شاب  يف 
و�لإن��ق��اذ و�لإط��ف��اء ، وتر�شيخ ثقافة 
�ل��ع��ام��ة ل��دي��ه��م ، يف �شن  �ل�����ش��الم��ة 
مبكرة حتى يكونو� مهيئني للتعامل 
خماطرها  ،وجت���ن���ب  �حل������و�دث  م���ع 

حفاظاً على �شالمة �جلميع، م�شري�ً 
معهد  ق��ب��ل  م��ن  �مل���ب���ادرة  تنفيذ  �إىل 
�ل���ط���و�رئ و�ل�����ش��الم��ة �ل��ع��ام��ة عرب 
بالتعاون  متكامل  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج 
مع خمتلف �لقطاعات ، �شمن نطاق 

�ل�شر�كة �ملجتمعية .
م������زودة  �ل�������دوري�������ات  �أن  و�أو�������ش������ح 
تتنا�شب  �لتي  و�ملعد�ت  بالتجهيز�ت 
�مل�شتهدفة  �ل��ع��م��ري��ة  �ل���ف���ئ���ات  م���ع 
م��ن �لأط���ف���ال ، ب��ا���ش��ت��خ��د�م �لإب����د�ع 
�شممت  �لتي  �لدوريات  يف  و�لبتكار 

 ، �ل��ن�����سء  ب��ط��ري��ق��ة مب�شطة جت���ذب 
�لتي تتوىل  �لكرتونية  و�ل�شخ�شيات 
لالأطفال  �لتوعية  معلومات  تقدمي 
ب�شكل م�شوق ي�شجعهم على �ل�شتماع 
�لتي  �ل���ف���ع���ال���ي���ات،  م����ع  و�ل���ت���ف���اع���ل 
مو�شوعات  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رة  ت��ع��رف��ه��م 
 ، �مل��ب��ادرة  عليها  تركز  �لتي  �لتوعية 

و�لأجهزة و�ملعد�ت �مل�شتخدمة .
تعزيز  �إىل  �مل��ب��ادرة  تهدف  �أن  وذك��ر 
ون�����ش��ر ثقافة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ة 
�لطو�رئ  وم��ه��ام  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��الم��ة 
و�����ش���ت���خ���د�م �لإب��������د�ع و�لب���ت���ك���ار يف 
للن�سء   ، �ل��ت��وع��ي��ة  ر���ش��ائ��ل  ت��و���ش��ي��ل 
وت��ع��ري��ف��ه��م ب��خ��ط��و�ت �ل��ت��ع��ام��ل مع  
و�لإطفاء وقو�عد  و�لإنقاذ  �لإ�شعاف 
عمل  و�آل��ي��ة   ، بهم  �ملتعلقة  �ل�شالمة 
عند  �لت�شرف  وكيفية   ، �ل���دوري���ات 
و�ملنزلية  �ل����ط����رق  ح�������و�دث  وق������وع 
و�ع  جيل  ،و�إع���د�د  �ملخاطر  ،وتقدير 
ومثقف ، قادر على �لتطوع يف �لعمل 
وتعزيز   ، �ملجتمع  خل��دم��ة  �مل��ي��د�ين 

�لولء و�لت�شحية من �أجل �لوطن.
و�أو�شح  �أنها تتو�فق مع ��شرت�تيجية 
وتاأهيل  ت��وع��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي يف  ���ش��رط��ة 
�لن�سء ليكونو� قادرين على �لتعامل 
�جلهود  وت���وح���ي���د   ، �حل��������و�دث  م����ع 
�لتو��شل  وت��ع��زي��ز   ، �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف 
�شرعة  ن���ط���اق  ���ش��م��ن  �لج���ت���م���اع���ي 
م��ع عنا�شر  و�ل��ت��ف��اع��ل  �ل���ش��ت��ج��اب��ة 
و�إب�����ر�ز ج��ه��ود وخدمات   ، �ل�����ش��رط��ة 
�أب���وظ���ب���ي يف �ل��ت��ع��ام��ل مع  ���ش��رط��ة 
�ل�شالمة  ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر  �حل������و�دث 
�شالمة  ع���ل���ى  ح����ف����اظ����اً   ، �ل����ع����ام����ة 
�جلميع. و�أكدت فاطمة �أحمدمر�شد 
�لحتاد  مدر�شة  مديرة   ، �حلمريي 
�ل���ط���ل���ب���ة مع  ت���ف���اع���ل   ، �ل���وط���ن���ي���ة 
�لأف����ك����ار و�مل���و����ش���وع���ات �ل��ت��ي ركزت 
�ملبادرة  خ���الل  م��ن  �ل��ت��وع��ي��ة  عليها 
مع  �لتعامل  م��ه��ار�ت  تك�شبهم  �لتي 
�حل���و�دث ، وت��وخ��ي �حل��ذر لتجنبها 
 ، �مل��خ��اط��ر  متييز  م���ن   ومتكينهم   ،
و�للتز�م باجر�ء�ت �لوقاية يف �ملنزل 

و�ل�شارع وغريهما، م�شرية �إىل تبني 
و�ل�شالمة  �لأم��ن  يف  بر�مج  �ملدر�شة 
ز�دت  �ل�����ذي�����ن  �ل�����ط�����الب  ل���ت���وع���ي���ة 
مهار�تهم �ملكت�شبة من خالل مبادرة 
�شرطة �أبوظبي بتعريفهم باإل�شعاف 
و�لإنقاذ و�لإطفاء ، و�خلطو�ت �لتي 
يجب �لقيام بها عند وقوع �أية حادث 

، حفاظاً على �شالمة �جلميع .
وعربت عن تقديرها جلهود �شرطة 
�لن�سء  ت��وع��ي��ة ورع��اي��ة  �أب��وظ��ب��ي يف 
للم�شتقبل  �إع���د�ده���م  يف  و�لإ����ش���ه���ام 

بالعمل  و�لقيام   ، �مل�شوؤولية  وحتمل 
�ملجتمع  خدمة  �أج��ل  م��ن  �لتطوعي 
،  م��وؤك��دة �أه��م��ي��ة دم���ج �مل��در���ش��ة مع 
�لتي  �ل�شرطة  وخ�شو�شاً  �ملوؤ�ش�شات 
ت��ق��دم خ���دم���ات ك��ب��رية وم����وؤث����رة  يف 
وت��وج��ي��ه وتوعية  �مل��در���ش��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
يف  �ل�شحيحة  �لطرق  نحو  �لطالب 

�لأمن و�ل�شالمة .
وقالت  �إن دوريات �لتوعية �ملخ�ش�شة 
م�شتوياتهم  م��ع  تتنا�شب  ل��الأط��ف��ال 
وتو�شيل  �ملعلومات  �شرح  وطريقة   ،

�ل��ف��ك��رة �ل��ي��ه��م ب��ا���ش��ت��خ��د�م �لإب�����د�ع 
�لكرتونية  و�ل�شخ�شيات   ، و�لبتكار 
�إج����ر�ء�ت  ��شتيعاب  عليهم  �شهل  م��ا 
�لوقاية ، و�لتد�بري �لو�جب �تخاذها 
وكيفية   ، ح�������ادث  وق�������وع  ح������ال  يف 
�لت�شرف حلني و�شول فرق �لإ�شعاف 
�أو �لإنقاذ �أو �لإطفاء، م�شرية �إىل �أن 
�شكل �لدوريات جميل وحمبب لدى 
�ملعلومات  بطريقة  �شرح  و  �لأطفال 
�شل�شلة تعمق يف نفو�شهم هذ� �لعمل 

�لإن�شاين .

•• اأبوظبي -  الفجر

للرقابة  �أب����وظ����ب����ي  ج����ه����از  ك�������ش���ف 
م�شاركته  ه��ام�����س  ع��ل��ى  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
بفعاليات �لدورة �ل�شابعة و�لثالثني 
للتكنولوجيا  »جيتك�س  �أ�شبوع  م��ن 
حكومة  ج���ن���اح  ���ش��م��ن   »2017
�أنظمة   5 ع��ن  �ل��رق��م��ي��ة،  �أب��وظ��ب��ي 
�لغذ�ئية  �لرقابة  جمال  يف  مبتكرة 
�جلهاز  ي�شعى  �ملتعاملني،  وخ��دم��ة 
�لأمثل  �لتفعيل  �إىل  خ��الل��ه��ا  م��ن 
�لزر�عة  �ل��رق��اب��ي يف جم���ال  ل��ل��دور 
و�شالمة �لغذ�ء، تاأكيد�ً على �إميانه 
�ملبكر  �ل�شت�شر�ف  باأهمية  �لكبري 
قطاعات  يف  و�ل��ت��ح��دي��ات  ل��ل��ف��ر���س 
�لغذ�ء باإمارة �أبوظبي، ومتا�شياً مع 
ت��وج��ه��ات �لإم�����ارة ل�شمان  م��و�ك��ب��ة 
�لرفاهية وحر�شها  م�شتويات  �أعلى 
و�ل�شالمة،  �لأم�������ن  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
��شتباقية  خطط  و���ش��ع  خ��الل  م��ن 
م��ب��ت��ك��رة ب��ع��ي��دة �مل�����دى ع��ل��ى كافة 
م�شتقبلية  روؤى  لتكوين  �مل�شتويات 

��شرت�تيجية  م��ع  ومتو�ئمة  ثاقبة 
�أب��وظ��ب��ي، لتحقيق  �جل��ه��از و�إم�����ارة 
�إجن������از�ت ن��وع��ي��ة وع�����ش��ري��ة ترقى 
�لتوجه  ن��ح��و  �حل��ك��وم��ة  ل��ت��ط��ل��ع��ات 
�ل��رق��م��ي يف �خل���دم���ات و�ل��ت��م��ي��ز يف 
�لعمليات و�مل�شاهمة يف حتقيق روؤية 

�إمارة �أبوظبي 2030.
�إد�رة  م���دي���ر  ج��ا���ش��م  ���ش��ع��ي��د  وق�����ال 
بالإنابة،  �ملجتمع  وخدمة  �لت�شال 
قمنا يف �لآونة �لأخرية حر�شا على 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ت��ط��ل��ع��ات  ت��ل��ب��ي��ة 
�ملعرفة  �ق��ت�����ش��اد  م��ف��ه��وم  ت��ع��زي��ز  يف 
�لفعال  �لرقمي  �لتحول  خالل  من 
�أنظمة  ب���ا����ش���ت���ح���د�ث  و�مل���������ش����ت����د�م 
��شتثنائية وغري تقليدية يف جمالت 
�ل��رق��اب��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، ب��ادرن��ا بتطوير 
�لنماذج �لأولية منها وو�شعها حمل 
تطبيقها  ومت  و�لخ��ت��ب��ار  �ل��در����ش��ة 
على بع�س �ملن�شاآت �لغذ�ئية �لعاملة 
�أبوظبي ومت �لبدء مبجال  �إمارة  يف 
�ل��رق��اب��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ك��م��رح��ل��ة �أوىل 
�لرقابة  جم���الت  م�شتقباًل  يليها 

�ل��زر�ع��ي��ة و�حل��ي��و�ن��ي��ة، ن��ه��دف من 
خاللها �إىل توفري حلول حديثة من 
�شاأنها �شمان �شالمة �لغذ�ء ورعاية 
�لإم����ارة  و�حل���د من  �مل�شتهلكني يف 
�أخطار �لتلوث باتخاذ كافة �لتد�بري 
�لفاعلة  و�مل�������ش���اه���م���ة  �ل���وق���ائ���ي���ة، 
�ل�شالمة  �����ش���رت�ط���ات  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
تطوير  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، 
متكني  على  تعمل  ت�شغيلية  �أنظمة 
�لفعالية  وزي��ادة  �لب�شرية  �لكفاء�ت 
من  �لتكاليف  وخف�س  و�لإنتاجية 

خالل �ل�شتغالل �لأمثل للمو�رد.
يف  تتمثل  �لأن��ظ��م��ة  ه���ذه  �أن  وب����نّي 
ب���ع���د، ونظام  ن���ظ���ام �ل��ت��ف��ت��ي�����س ع���ن 
�لت�شال �ملرئي و�ملر�قبة با�شتخد�م 
�لكامري�ت، نظام �ملر�قبة با�شتخد�م 
نظام  )�ملج�شات(،  �ل�شت�شعار  نقاط 
مر�قبة وتتبع مركبات نقل �لأغذية 
وعربات بيع �لأغذية، ونظام مر�قبة 
للعاملني،  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  �ل��ن��ظ��اف��ة 
ونظام تتبع �ملو�د �لغذ�ئية وحالتها، 
�لو�قع  حم���اك���اة  ن��ظ��ام  ج��ان��ب  �إىل 

تاأكيد�  ج�����اء  �ل������ذي  �لف����رت������ش����ي 
��شتغالل  ع���ل���ى  �جل����ه����از  حل���ر����س 
حت�شني  يف  �حل��دي��ث��ة  �ل��ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا 
للمجتمع  يقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
على  عمل  حيث  �لعالقة،  و�أ�شحاب 
تطوير نظام ذكي يتيح للم�شتهلكني 
�لذكية  هو�تفهم  ��شتخد�م  �إمكانية 
�ملن�شاآت  ت�����ش��ن��ي��ف  ع��ل��ى  ل���الط���الع 
�لغذ�ئية ودرجتها وتقرير خمت�شر 
عنها، بالإ�شافة لإعد�د بر�مج ذكية 
�ل��غ��ذ�ء لت�شبح  ل��ت��دري��ب م��ت��د�ويل 

�أكر و�قعية و�شمولية.
وك�������ش���ف ���ش��ع��ي��د ج���ا����ش���م ع����ن نظام 
)�ل��ت��ف��ت��ي�����س ع���ن ب���ع���د( �ل�����ذي يعد 
�لأغذية،  نوعه يف جمال  �لأول من 
�بتكاره وتطويره  عمل �جلهاز على 
ليكون �شاحب  �لأخ���رية  �ل��ف��رتة  يف 
�ملبادرة و�ل�شبق يف تنفيذه، باعتباره 
من �أحد �أهم �مل�شاريع �لو�عدة �لتي 
ي�����ش��ع��ى �جل���ه���از ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف ظل 
�لتي  �لكبرية  �لقت�شادية  �لنه�شة 
تعي�شها �لدولة وما �شاحبها من منو 

و�لطلب  �ل��غ��ذ�ء  �شوق  يف  مت�شاعد 
بد�أ  �جلهاز  �أن  لفتاً  عليه،  �ملتنامي 
�لنظام وتفعيله  بالفعل جتربة هذ� 
�لعاملة  �لغذ�ئية  �ملن�شاآت  �إح��دى  يف 
�لنظام  �أن  �أبوظبي، مو�شحاً  باإمارة 
يقوم على �إعد�د تطبيق ذكي تفاعلي 
�إج��ر�ء تفتي�س حي  يتيح للمفت�شني 
للمن�شاأة بحيث يقوم �شاحب �ملن�شاأة 
باإجر�ء  �ل���ذك���ي  ه��ات��ف��ه  م���ن خ���الل 
�ل��ت��ف��ت��ي�����س �ل����ذ�ت����ي �ل��������دوري عرب 
خا�شية �لت�شوير �ملبا�شر ومب�شاعدة 
�مل��ف��ت�����س، و�إم��ك��ان��ي��ة �ل��ت��و����ش��ل مع 
�ملفت�س �مل�شوؤول يف حالة وجود خطر 
ما يتطلب �أخذ ��شت�شارة من �ملفت�س 
�لنظام  �أن  م�����ش��ي��ف��اً  م��ع��اجل��ت��ه،  يف 
تفتي�س  ق��و�ئ��م  على  كذلك  ي�شتمل 
و�لت�شاريح  ب���اخل���دم���ات  خ���ا����ش���ة 
على  �ل����دوري  للتفتي�س  ب��الإ���ش��اف��ة 
�مل���ن�������ش���اآت �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة ل��ت��ف��ع��ي��ل دور 
�شاحب �ملن�شاأة يف �مل�شاهمة بت�شريع 
عن�شر�ً  وجعله  �لالزمة  �لإج��ر�ء�ت 
�إجناز  �أ���ش��ا���ش��ي��اً يف  ف��اع��اًل و���ش��ري��ك��اً 

ط���ل���ب���ات���ه ح���ي���ث مي���ك���ن م����ن خالل 
�ملن�شاأة  ���ش��اح��ب  �إرف������اق  �ل��ت��ط��ب��ي��ق 
و�لأور�ق  و�ل�شور  �ملخططات  لكافة 
و�إ�شافة  �لغذ�ئي،  بن�شاطه  �خلا�شة 
يحاكي  �مل��ك��ان  ع��ن  م�شغر  لفيديو 
م���ن �جلهاز  �مل��ط��ل��وب��ة  �مل��و����ش��ف��ات 
ح�شب �ملتطلبات و�ل�شرت�طات لكل 
مر�جعة  ل��ل��ج��ه��از  ليت�شنى  خ��دم��ة 
من  �مل��ق��دم��ة  و�لأور�ق  �مل��خ��ط��ط��ات 
خ��الل �ج��ت��م��اع م��رئ��ي ع��رب �شا�شات 
�ل���ع���ر����س �ل���ذك���ي���ة و�إب��������د�ء �آر�ئ���ه���م 
بالزيارة  و�لقيام  �لطلبات  و�عتماد 

يف حال لزم �لأمر، موؤكد�ً �أن �جلهاز 
ي�شعى للتحول من و�شع »�لتفتي�س« 
على �ملتطلبات �لإلز�مية �لقائم �إىل 

و�شع »�لتحقق و�لتدقيق« 
للرقابة  �أب���وظ���ب���ي  ج���ه���از  وي���ه���دف 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة م��ن خ��الل �ب��ت��ك��اره لهذه 
�ل���ك���ف���اءة  حت�������ش���ني  �إىل  �لأن����ظ����م����ة 
وتوفري  �لإنفاق  �لت�شغيلية وخف�س 
ب�شكل كبري، وحت�شني جودة  �جلهد 
للمتعاملني  �مل���ق���دم���ة  �خل����دم����ات 
وتقليل  �لإج��������������ر�ء�ت،  وت��ب�����ش��ي��ط 
�مل���ع���ام���الت  �ل�������ش���ائ���ع يف  �ل�����وق�����ت 

�ملدينة  ��شتهالك  وتوفري  �لإد�ري���ة، 
مل�����و�رد �ل��ط��اق��ة وت���وف���ري ق����در عال 
م���ن �ل�����ش��ف��اف��ي��ة و�مل���ت���اب���ع���ة، وزي�����ادة 
جهاز  دور  باأهمية  �مل�شتهلكني  وع��ي 
�أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية يف �شالمة 
�لتفتي�س  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  �مل��ج��ت��م��ع، 
�لرقابة  ج���ه���ود  وت���دع���ي���م  �ل����ذ�ت����ي 
�لغذ�ئية يف �أبوظبي بت�شافر جهود 
�شو�ء،  حد  على  و�مل�شتهلك  �مل�شوؤول 
للو�شول �إىل حتقيق ر�شا �ملتعاملني 
�ل����ذي ي��ن��ع��ك�����س �إي���ج���اب���اً ع��ل��ى حياة 

�لنا�س عموماً.

�سوق التمور يجذب الزوار واجلمهور

م��زاد لي��وا للتم���ور ي�صتقط���ب ع�ص���اق التم���ور حت���ى 14 اأكت��وب���ر ال�ح�ال���ي

تركز على البتكار والإبداع يف التوعية

�صرطة اأبوظبي تنفذ مبادرة دوريات الأطفال امل�صعف واملنقذ والإطفائي ال�صغري

�سمن م�ساركته باأ�سبوع جيتك�س للتقنية 

»اأبوظبي للرقابة الغذائية« يطور اأول نظام من نوعه للتفتي�س الغذائي عن بعد 
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اإعــــــــــالن
�ملا�شة  �ل�ش�����ادة/�لو�ن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتجارة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1736845 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �ل�شيخ حممد �شهيل عبيد �شهيل �ل مكتوم %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حممد ح�شني باطوق

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11

اإعــــــــــالن
�ل�شام  �ل�ش�����ادة/�شر�ع  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لعمال �لتكيف �ملركزي
رخ�شة رقم:CN 1078056 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �حمد عبد�هلل �حلو�شني %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد حممد عبد�هلل حممد ��شماعيل �ل�شحي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كمبيتون لغ�شيل 

�ل�شيار�ت  رخ�شة رقم:CN 1012962 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خلفان حممد ر��شد حممد �ملن�شوري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل علي عبد�هلل �حمد �لكثريي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11

اإلغاء عالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س  �لرخ�شة 
بي  �يه  �لتجاري:تي  بال�شم   CN رقم:1665387 
�لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  �لهند�شيه  للخدمات 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �ل �ي دي لت�شليح كهرباء 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت  رخ�شة رقم:2370638 
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/حمل �ل �ي دي لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت
LED AUTO ELECTRICAL REPAIRS SHOP

�ىل/�ل �ي دي لتجارة لو�زم �لرحالت 
LED TRAVEL ACCESSORIES TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة بيع لو�زم و�دو�ت �لرحالت - بالتجزئة )4763009(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح كهرباء �ل�شيار�ت )4520005(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبر ��شتار لل�شيانة �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1187508 
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/�شوبر ��شتار لل�شيانة �لعامة
SUPER STAR GENERAL MAINTENANCE

�ىل/�شوبر �شتار  للخ�شار و�لفو�كه 
SUPER STAR VEGETABLES AND FRUITS

�ر�س   - �لبلدية  �ل�شوؤون  د�ئرة  من   Building Owner Name/عنو�ن تعديل 
رقم:92-91-90-89 مكتب رقم:6 �ىل مالك:�ل�شيد عتيق �شيف �شعيد و�خرين

Shop من �ىل UNIT TYPE/تعديل عنو�ن
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �ملباين )4329901(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك:موؤ�ش�شة �ل�شنارة �لتجارية
sijada طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : �شجادة

�ملودعة بالرقم :279760     بتاريخ : 2017/9/18
با�ش������م :موؤ�ش�شة �ل�شنارة �لتجارية

وعنو�نه:�لمار�ت �لعني - �س.ب:1669 - هاتف:0506422228 - فاك�س:037550033 �س.ب:1669  
�مييل: saifma@yahoo.com  �لعني

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30 �رز.
.sijada و�شف �لعالمة:�شجادة يوجد ��شفلها ر�شم ل�شنبلتني ويوجد رقم و�حد يف �ملنت�شف

�ل�شرت�طات:.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  اأكتوبر 2017 العدد 12144

منوذج اعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك:حد�ئق �لأندل�س للمو�د �لغذ�ئية
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : �شكل
�ملودعة بالرقم :269468     بتاريخ : 2017/3/9

با�ش������م :حد�ئق �لأندل�س للمو�د �لغذ�ئية
وعنو�نه:م�شفح �لتجارية - م �س 10 - ق 384/بناية رقم:5488/�ملالك:ثعيلب غافان �شلطان بخيت �خليلي - 

هاتف:0505778977 - فاك�س:065337684 ،  �مييل: info@andalustrading.com  �أبوظبي
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:34 �دو�ت �ملدخنني وما ي�شملها من �أر�جيل وعدد كاملبا�شم 
و�لقد�حات.

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن ر�شم لطار د�ئري بد�خله نقو�س ور�شوم فرعونية قدمية.
�ل�شرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  اأكتوبر 2017 العدد 12144

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم هب 33

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2241350 

تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3.1

 تعديل ��شم جتاري من/مطعم هب 33

HUB 33 RESTAURANT

�ىل/مطعم د��س بر هاو�س  

 DAS BRAHAUS RESTAURANT

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11

اإعــــــــــالن
للمعد�ت  �لو�شط  �ل�شرق  �ل�ش�����ادة/ماتريك�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لكهروميكانيكية ذ.م.م  رخ�شة رقم:1087479 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد ر��شد �شيف ر��شد �لعامري من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/�حمد ر��شد �شيف ر��شد �لعامري من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر �ل�شالم مفتى حممد
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري من/ ماتريك�س �ل�شرق �لو�شط للمعد�ت �لكهروميكانيكية ذ.م.م

MATRIX MIDDLE EAST ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT LLC

�ىل/ ماتريك�س �ل�شرق �لو�شط للمعد�ت �لكهروميكانيكية 
MATRIX MIDDLE EAST ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فلك�س لال�شماك
رخ�شة رقم:CN 1136738  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

منوذج اعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك:حد�ئق �لأندل�س للمو�د �لغذ�ئية
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : �شكل
�ملودعة بالرقم :269469     بتاريخ : 2017/3/9

با�ش������م :حد�ئق �لأندل�س للمو�د �لغذ�ئية
وعنو�نه:م�شفح �لتجارية - م �س 10 - ق 384/بناية رقم:5488/�ملالك:ثعيلب غافان �شلطان بخيت �خليلي - 

هاتف:0505778977 - فاك�س:065337684 ،  �مييل: info@andalustrading.com  �أبوظبي
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:34 �دو�ت �ملدخنني وما ي�شملها من �أر�جيل وعدد كاملبا�شم 
و�لقد�حات.

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن ر�شم لطار بد�خله نقو�س ور�شوم فرعونية قدمية.
�ل�شرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  اأكتوبر 2017 العدد 12144

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 270775    بتاريخ : 2017/4/3
بيانات �لأولوية : 

باإ�شم : �شام�شوجن �لكرتونيك�س كو. ، ليميتد
وعنو�نة : 129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ،  �شيوون – �شي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية 

كوريا .
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :9 
�أجهزة تلفاز ؛ �أطر للتلفاز

باحلروف  ك��ت��ب��ت    CUSTOMIZABLE FRAME �ل��ع��ب��ارة    : �ل��ع��الم��ة  و���ش��ف 
�لالتينية .

�ل�شرت�طات :
وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  علي  �إع��رت����س  لدية  من  فعلي 

�لإقت�شاد �أو �إر�شالة بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  اأكتوبر 2017 العدد 12144

CUSTOMIZABLE FRAME

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا جولدن تي

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1831415 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/يا�شر مبارك عو�س �شامل �ملري من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/يا�شر مبارك عو�س �شامل �ملري من 100% �ىل %90
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة كليفيخ نا�شر حممد �مل�شفري �لهاجري %10

تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 4*1 �ىل 1*4
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 

تعديل ��شم جتاري من/ كافترييا جولدن تي
GOLDEN TEA CAFETERIA

�ىل/ مطعم وكافترييا جولدن تي ذ.م.م 
GOLDEN TEA CAFETERIA & RESTURANT LLC

تعديل ن�شاط/��شافة مطعم )5610001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 بن�شر �لتعديالت �ملو�شحة �أدناه على طلب ت�شجيل 

�لعالمة �لتجارية �لتالية: AL MARJAN �ملرجان

�ملودعة حتت رقم :   231854            بتاريخ 28 / 04 / 2015م
�مل�شجلة حتت رقم :                            بتاريخ :       /      / 200م                 

با�ش��م:   حاج علي حمبي للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م.
وعنو�نه:  �س.ب 13495، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�أدو�ت و�أو�ين و�أوعية لال�شتعمال �ملنزيل وللمطبخ، �أباريق �شاخنة )غري م�شخنة كهربائيا(، �أطباق زجاجية 
عميقة، �ألو�ح زجاج )مادة خام(، �أو�ين زجاجية مطلية، قو�رير عزل، �أو�ين من �لزجاج �لنقي، طناجر �شغط 
غري كهربائية، متاثيل من �خلزف �ل�شيني �أو �لفخار �أو �لزجاج، �أو�ين عميقة لل�شلطة، �شحون، فناجني، 

�و�ين فخارية يف �لفئة 21. 
�لو�ق�عة بالفئة   :  21

�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
بيانات �لتعديل.

تعديل �شكل �لعالمة كما هو مو�شح �أعاله.    
تاريخ �لتعديل : 2017/06/09              تاريخ �لتاأ�شري : 2017/09/05

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  اأكتوبر 2017 العدد 12144

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8422  عمايل جزئي
�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-و�ج������د ���ش��ت��ار ل��ل��م��ق��اولت ��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
�أقام  ق��د  �ل��دي��ن عبد �حلميد  ����ش��رف  �مل��دع��ي /ح�شرت علي  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
 1980( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����ش���وم و�مل�����ش��اري��ف رقم 
�خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    MB176453175AE:ل�شكوى�
�ملو�فق 2017/11/9 �ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6423  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شريين جو�شي موروكمتار� �رلفيند�ك�شن جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �د�ري  مكتب  ����س.ذ.م.م  �لوطني  /�لتاك�شي  �ملدعي  �ن  مبا 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )23500 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�ل�شكوى  رقم  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ   من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ملو�فق  �لح����د  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    MB172328027AE/2017:
�أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5 بالقاعة  �س   08.30 �ل�شاعة   2017/11/5
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/07478/2017 / �سكني  
�ىل �ملدعى عليه : �أحمد حممد �شيبان �ملهريي 

مبا �أن �ملدعي :  خمزن بيك �لعام  
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/07478/2017 /�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز 

بطلب �لز�مكم بالتايل
بدون  �لعقد  جتديد  عن  ميتنع  عليه  �ملدعي  �ن   - �إي��ج��ار  عقد  جتديد 

مربر قانونا رغم �نتهائه يف 2017/8/31 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عادة �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم 
�لق�شائية  �للجنة  �مام  �ل�شاعة 2.30م  �ملو�فق  2017/10/16   �لثنني  
ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �ل�شاد�شة(  )�للجنة 
�ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل 
ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6899   

�ملنذر : بنك دبي �لإ�شالمي
�ملنذر �ليه : رو�شانا بينيد� ديلجادو 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )104.437.00( درهم نتيجة 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
��شبوع من تاريخ �لن�شر، و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
باجريو- )ميت�شوبي�شي  نوع  من  )59421/خ�شو�شي/Q/دبي(  رقم  �ل�شيارة 

�ملنذر مع  قبل  ل�شاحلكم من  و�ملمولة  )بني(   لون  ��شتي�شن( موديل )2015( 
حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي لالإمارة

يتم ت�سمينها كتاب يوزع يف 6 مايو املقبل

املنتدى الدوىل لالإبداع يطلق مبادرة “زايد اخلري يف عيون حمبيه” للمبدعني العرب
زايد اأحكم حكماء ع�سره له ب�سمته �سيا�سيًا واقت�ساديًا واجتماعيًا واإن�سانيًا

•• راأ�س اخليمة -وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة �أن �إك�شبو 2020 دبي �شيقدم جتربة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  بها  تعتز  متكاملة  ��شتثنائية 
�لكامل  بالدعم  �ملرتقب يحظى  �أن �حلدث  �إىل  �شموه  ..م�شري� 

من قيادة دولة �لإمار�ت وجمتمع �لإمار�ت بكل �أطيافه.
وقال �شموه �إك�شبو 2020 دبي مفخرة وطنية �شيوفر للدولة 
منرب� ل �شابق له كي ت�شتعر�س �أمام �لعامل منجز�ت م�شريتها 
م�شتقبل  �شنع  يف  و�مل�شاهم  �لبناء  ودوره���ا  �خلالقة  �لتنموية 
�ملهمة  �لفر�شة  ه��ذه  نغتنم  �أن  وعلينا  جمعاء  للب�شرية  �أف�شل 
لبناء �إرث م�شتد�م ت�شتفيد منه دولتنا �لتي مت�شي بخطى حثيثة 

نحو تر�شيخ مكانتها كدولة ر�ئدة ومنوذج يحتذى على م�شتوى 
�لعامل يف خمتلف �ملجالت بتوجيهات قيادتها �لر�شيدة و�شو�عد 
�ل�شمو  �شاحب  ��شتقبال  خالل  ذلك  جاء   . �لطموحني  �أبنائها 
حاكم ر�أ�س �خليمة يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن حممد �م�س 
�إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون  معايل رمي بنت 
دبي بح�شور جنيب   2020 �إك�شبو  عام مكتب  �ل��دويل مديرة 
حممد �لعلي �ملدير �لتنفيذي ملكتب �إك�شبو 2020 دبي وعائ�شة 
ر�أ�س  مكتب  عمل  وفريق  �خليمة  ر�أ���س  مكتب  مديرة  �لغافري 

�خليمة.
رمي  م��ع��ايل  م��ن  �خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  و��شتمع 
�لإن�شائية  �لأع���م���ال  �أح����دث  ع��ن  مف�شل  ���ش��رح  �ىل  �ل��ه��ا���ش��م��ي 
2020 ��شافة لأبرز �لرب�مج  �إك�شبو دبي  و�لتجهيزية ملعر�س 

و�ملالمح �لأ�شا�شية لجناح هذ� �حلدث �لعاملي .
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل  بال�شكر  �لها�شمي  رمي  م��ع��ايل  وت��وج��ه��ت 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ 
ر�أ�س �خليمة على �لرعاية و�لدعم و�لهتمام ..وقالت �ن �إك�شبو 
2020 دبي هو حدث عاملي ت�شت�شيفه منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
و�أفريقيا وجنوب �آ�شيا لأول مرة وميثل روؤية �لقيادة �لر�شيدة يف 
�أن ي�شاهم كافة �أبناء �لوطن يف جميع �أنحاء �لدولة يف �إجناحه 
عرب ت�شافر �جلهود . ح�شر �للقاء �ل�شيخ �شقر بن حممد بن 
�شاحب  م�شت�شار  �ل�شال  �أحمد  �شالح  و�شعادة  �لقا�شمي  �شقر 
حمد�ن  ح�شن  �لربفي�شور  و�شعادة  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �ل�شمو 
�خليمة  ر�أ����س  يف  �لأم��ريك��ي��ة  �جلامعة  رئي�س  �لزعابي  �لعلكيم 

و�شعادة حممد �أحمد �لكيت �مل�شت�شار يف �لديو�ن �لأمريي.

حاكم راأ�س اخليمة : اإك�صبو 2020 دبي مفخرة وطنية

•• ال�سارقة-وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد 
�لعهد  �ل��ق��ا���ش��م��ي ويل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
�ملجل�س  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  نائب 
�جتماع  �م�������س  ���ش��ب��اح  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، 

�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة.
وتناول �لجتماع �لذي عقد مبكتب 
�ملو�شوعات  م��ن  ع��دد�  �شمو �حل��اك��م 
و�ل��ق�����ش��اي��ا �مل��ط��روح��ة ع��ل��ى جدول 
�أعمال �جلل�شة، و�ملو�فقة على جملة 
م��ن �ل���ق���ر�ر�ت �ل��ت��ي حت��ق��ق �أه���د�ف 
�إمارة  �لتنمية �ل�شاملة �لتي تتبناها 

�ل�شارقة.
حم�شر  ع���ل���ى  �ل���ت�������ش���دي���ق  وب����ع����د 
�ملجل�س  �أ����ش���در  �ل�����ش��اب��ق��ة،  �جل��ل�����ش��ة 
ل�شنة   26 رق���م  �ل���ق���ر�ر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لإ�شر�ف  جل��ن��ة  بت�شكيل   2017
ع��ل��ى ���ش��ه��ر �لإم��������ار�ت ل��الب��ت��ك��ار يف 
�إمارة �ل�شارقة، برئا�شة �ل�شيد �أحمد 

�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل��ق�����ش��ري  ع��ب��ي��د 
للعمليات بهيئة �ل�شارقة لال�شتثمار 
و�ل���ت���ط���وي���ر ����ش���روق وع�����ش��وي��ة كل 
طليعة،  ب����ن  ر������ش����د  �أ����ش���م���اء   : م����ن 
�لعامة  �لأم��ان��ة  م��ن  للرئي�س،  نائبا 
�ل�شارقة  لإمارة  �لتنفيذي  للمجل�س 
�ل�شويدي،  �شاعد  ب��ن  �شيف  و�أح��م��د 
�لقت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ������رة  م���ن 
�ملكتب  �مل�شريي، من  و�شلوى حممد 
�لإع���الم���ي حل��ك��وم��ة �ل�����ش��ارق��ة ود. 
نادية عبد�حلميد رفعت، من جامعة 
�ل�شارقة ونا�شر ح�شني �آل علي، من 
د�ئرة �لت�شجيل �لعقاري و خلود عبد 
�لعامة  �لأم��ان��ة  من  �ليا�س،  �لعزيز 
�ل�شارقة  لإمارة  �لتنفيذي  للمجل�س 
�ل��رو���ش��ي، م��ن بلدية  ورمي ع��ب��د�هلل 

مدينة �ل�شارقة.
�ملجل�س  ومب��و�ف��ق��ة  للجنة  وي��ج��وز 
�إ�شافة  �ل�شارقة  لإم����ارة  �لتنفيذي 
�أع�شاء جدد �إذ� دعت �حلاجة لذلك. 

�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  �ل��ل��ج��ن��ة  وت��ت��ب��ع 
لإمارة �ل�شارقة وترفع تقاريرها عن 
�أن�شطتها ونتائج �أعمالها و�ل�شعوبات 
�لتي تو�جهها و�حللول �لتي تو�شي 
�ملنا�شبة  �ل��ق��ر�ر�ت  �إل��ي��ه لت��خ��اذ  بها 

ب�شاأنها.
ك��م��ا �أ�����ش����در �مل��ج��ل�����س �ل����ق����ر�ر رقم 
قر�ر  بتعديل   2017 ل�شنة   27
ل�شنة   8 رق����م  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س 
�لإ�شر�ف  جلنة  بت�شكيل   ،2015
�لفح�س  م��ر�ك��ز  عقدي  تنفيذ  على 
و�لثقيلة  �خلفيفة  للمركبات  �لفني 

يف �إمارة �ل�شارقة.
ويق�شي �لقر�ر با�شتبد�ل ن�س �ملادة 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ق��ر�ر  1 من  رق��م 
�أعاله  �مل�شار   2015 ل�شنة   8 رق��م 
�للجنة  وت�����ش��ك��ل  �لآت��������ي:  ب��ال��ن�����س 
تنفيذ  ع��ل��ى  ب���الإ����ش���ر�ف  �مل��خ��ت�����ش��ة 
�لفني  �ل���ف���ح�������س  م����ر�ك����ز  ع����ق����دي 
ل��ل��م��رك��ب��ات �خل��ف��ي��ف��ة و�ل��ث��ق��ي��ل��ة يف 

�ل�شيد  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل�������ش���ارق���ة  �إم�������ارة 
ع��ل��ي �حل��وط��ي، وع�شوية  �إب��ر�ه��ي��م 
�شركة  ممثلي  �أ.  �أ�شمائهم:  �لتالية 

�ل�شارقة لإد�رة �لأ�شول ذ.م .م.
ع���ب���د�ل���ك���رمي  �أح�����م�����د  -1�ل�شيد 

�ملازمي.
�جلالف. �شعيد  حميد  -2�ملقدم 

للت�شجيل  �إي��ن��وك  �شركة  ممثلي  ب. 
ذ.م.م.

�ل�شاوي. �شامل  ح�شام  -1�ل�شيد 
درد�س. زكريا  �أحمد  -2�ل�شيد 

�لدفعة  �أ����ش���م���اء  �مل��ج��ل�����س  و�ع���ت���م���د 
�لثالثة من �ملر�شحني للدبلوم �ملهني 
حلماية �لطفل، و�لبالغ عددهم 19 

موظفا وموظفة.
وتاأتي �لدفعة يف �إطار حر�س �ملجل�س 
�ملتعاملني  م�شتوى  لرفع  �لتنفيذي 
�لجتماعية  �خل����دم����ات  جم����ال  يف 
و�ل���ط���ف���ول���ة و�إك�������ش���اب���ه���م �خل�����رب�ت 
وتعريفهم  و�لأك����ادمي����ي����ة  �مل��ه��ن��ي��ة 

لهم  كفلتها  �ل��ت��ي  �ل��ط��ف��ل  ب��ح��ق��وق 
�لت�شريعات و�لقو�نني.

و�أك����دت ���ش��ع��ادة ع��ف��اف �مل���ري رئي�س 
د�ئ������رة �خل����دم����ات �لج��ت��م��اع��ي��ة �أن 
�ل��د�ئ��رة ت�شعى وم��ن خ��الل برنامج 
�لطفل  حل���م���اي���ة  �مل���ه���ن���ي  �ل���دب���ل���وم 
�لب�شرية  �ل���ك���و�در  وت��اأه��ي��ل  لإع�����د�د 
خلدمة ق�شايا �لطفل ومبا يرتجم 
�لتوجيهات �لكرمية ل�شاحب �ل�شمو 
حممد  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�لبيئة  ت��ه��ي��ئ��ة  يف  �ل�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م 

�لآمنة و�مل�شتقرة لالأطفال.
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي قر�ر  و�أ�����ش����در �مل��ج��ل�����س 
�مل�شاريع  باإعفاء   2017 ل�شنة   28
�ملدعمة من موؤ�ش�شة �ل�شارقة لدعم 

�مل�شاريع �لريادية رو�د من �لر�شوم.
قانون  م�������ش���روع  �مل��ج��ل�����س  ون���اق�������س 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  ت��ن��ظ��ي��م  ب�������ش���اأن 
�ل���ذي ي��ه��دف �إىل توفري  �ل��ري��ا���ش��ي 

و�لنهو�س  �حرت�فية  ريا�شية  بيئة 
ب���احل���رك���ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف �لإم�������ارة، 
و��شتعر�س �ملجل�س تفا�شيل م�شروع 
�لقانون وما ت�شمنه من مو�د وبنود 
�ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شادة  �أب��دى  حيث 
م��الح��ظ��ات��ه��م ع��ل��ى ع���دد م���ن �مل���و�د 

و�لبنود فيما وجه �ملجل�س بالتن�شيق 
�لخت�شا�س  ذ�ت  �جل�����ه�����ات  م�����ع 
�أع�شاء  �ل�شادة  مالحظات  وت�شمني 

�ملجل�س �شمن م�شروع �لقانون.
و����ش���م���ن م����ا ����ش��ت��ج��د ع���ل���ى ج����دول 
�لأعمال، �طلع �ملجل�س على �ملر��شيم 

م���ن �شاحب  �ل�������ش���ادرة  و�ل����ق����ر�ر�ت 
�ل�شمو حاكم �ل�شارقة.

ومت خالل �جلل�شة عر�س جملة من 
بال�شاأن  �ملتعلقة  و�ملو��شيع  �لق�شايا 
�ملقرتحات  ومناق�شة  لالإمارة  �لعام 

�لكفيلة بتطويرها.

•• اأبوظبي – الفجر 

�أط���ل���ق �مل���ن���ت���دى �ل������دويل ل���الإب���د�ع 
عيون  يف  �خل�����ري  “ز�يد  م�����ب�����ادرة 
وذلك  �ل��ع��رب،  للمبدعني  حمبيه” 
جتاه  ب��خ��ل��ده��م  ي����دور  م��ا  لت�شجيل 
حكيم �لعرب من مو�قف من حياته 

�إن�شانيا ووطنيا. 
رئي�س  �ل��ن��وي�����ش��ي  ع�����ادل  د.  ي���ق���ول 
�ل����دويل ل���الإب���د�ع يف بيان  �مل��ن��ت��دى 
�أ�شدره عرب مكتب �ملنتدى  �شحفي 
باأبوظبي �أننا لن ن�شيف جديد� �إذ� 
�لر�حل  ب��ت��ك��رمي  ل��ن��ب��ادر  �شعينا  م��ا 
�ل��ع��ظ��ي��م ف��ق��د ك��رم��ه �هلل ع���ز وجل 
�لأم�����ة ويف قلوب  ق��ل��وب  وج��ع��ل��ه يف 
�حلا�شر  �ل��غ��ائ��ب  و�شيظل  �أولده����ا 
بيننا فهو لي�س جمرد حكاية تتغنى 
ب��ه��ا �أج���ي���ال و�إمن�����ا ه���و ���ش��ان��ع ملجد 

بالده وم�شاركا يف نه�شة �أمته.

�أن  �أردن���ا  �مل��ب��ادرة  وي�شيف: يف ه��ذه 
ن���ور وباأقالم  م���ن  ب���اأح���رف  ن�����ش��ج��ل 
تركها  �لتي  �مل��اآث��ر  �ل��ع��رب  �ملبدعني 
لنا ز�ي���د �خل��ري وب��رغ��م ك��ل ماآثره 
�لتى ين�شر عنها �لكثري ر�شميا فاإننا 
�ل��ت��ح��دث ع��ن وت�شجيل  ن��ري��د  ه��ن��ا 
�لإن�شان  ز�ي��د  �شنعها  �لتى  �ملو�قف 
و�لأب �ل��ذي ن�شر �حل��ب و�خل��ري يف 
كل �شرب و�شع فيه قدما، منطلقني 
ولأبناء  ج��م��ع��اء  ل��الأم��ة  ع�شقه  م��ن 
وط��ن��ه على وج��ه �خل�����ش��و���س، ولذ� 
فقد بادله �أهل �لأر�س جميعا ع�شقا 
ت��غ��ب ذك�����ر�ه ول ذكره  ف��ل��م  ب��ع�����ش��ق 
ل��و حتدثنا  �أن��ه  يوما عنها،  م��وؤك��د� 
… �أع��و�م  عن حكيم �لعرب نحتاج 
جملد�ت  �لعطرة  �شريته  تكفي  ول 

وجملد�ت.
وذكر ر�شا هالل �أمني عام �ملبادرة �أن 
ماآثر �لر�حل �لعظيم قد تنوعت يف 

�شتى �ملجالت باعتباره �أحكم حكماء 
ع�شره من �حلكام و�لروؤ�شاء �لذين 
�ل�شيا�شية  �حل��ي��اة  يف  ب�شمة  ت��رك��و� 
و�لق�����ت�����������ش�����ادي�����ة و�لج����ت����م����اع����ي����ة 

و�لإن�شانية.
و�أ����ش���اف ه����الل: ك���ان ل��ز�م��ا علينا 
�لفر�شة  و�تتنا  عندما  �لر�بطة  يف 

بعنو�ن   2018 ع����ام  ب��ت��خ�����ش��ي�����س 
بت�شجيل  نبادر  �أن  �خلري”  “ز�يد 
�لإن�شانية  و�مل����و�ق����ف  �مل����اآث����ر  ه����ذه 
و�خل����ال���������ش����ة، ب�����اأق�����الم ن���خ���ب���ة من 
�مل��ب��دع��ني �ل���ع���رب و�ل���ذي���ن ب���اأن���ا يف 

خماطبتهم بالفعل.
و�أو����ش���ح ه���الل ب���اأن �مل��ن��ت��دى ي�شكل 

جلنة على �أعلى م�شتوى من �خلربة 
و�ل��ك��ف��اءة لخ��ت��ي��ار �مل�����ش��ارك��ات �لتي 
�لفرتة  خ����الل  ت��ل��ق��ي��ه��ا  يف  ���ش��ن��ب��د�أ 
�ملقبلة ويف مدة �أق�شاها 3 �أ�شهر من 
للطبع  ج��اه��ز�  �ل��ك��ت��اب  ليكون  �لآن 
خالل �شهر بعد ذلك، ويتم توزيعه 
يف �ل�شاد�س من مايو 2018 و�لذي 

ي���ت���و�ف���ق م����ع ي�����وم م���ول���د �ل���ر�ح���ل 
�ل���ع���ظ���ي���م، و�ل��������ذي ي���ت�������ش���ادف مع 
لتنظيم  �ل�شتعد�د  و�شيتم  مئويته. 
�حتفالية كبرية تليق مبكانة �ملغفور 
�ل��ذي تطوعت  �لكتاب  ل��ه، لإط���الق 
بالدولة  �مل���ه���م���ة  �جل����ه����ات  �إح�������دى 
لطباعته على نفقتها م�شاهمة منها 

يف هذه �ملنا�شبة �لعظيمة.
ن���ائ���ب رئي�س  ن�����ش��ر  وذك������رت ف���ات���ن 
قائلة:  ل���الإب���د�ع  �ل�����دويل  �مل��ن��ت��دى 
م�������ش���ارك���ة م�����ن �مل����ن����ت����دى �ل������دويل 
�شعبة  م����ن  ل���ك���ل  ل�����الإب�����د�ع مم���ث���ال 
�ملنتجني  ب��احت��اد  �ل��ع��رب  �مل��ب��دع��ني 
�ل����ع����رب �ل���ت���اب���ع���ة جل���ام���ع���ة �ل�����دول 
�لعربية و�لتي يتوىل �أمانتها �لعامة 
و�لر�بطة  ع���ب���د�ل���ر�زق،  ���ش��م��ري  د. 
�ل��دول��ي��ة ل��الإب��د�ع �ل��ف��ك��ري و�لفني 
و�لتي  ف��رن�����ش��ا  وم��ق��ره��ا  و�ل���ث���ق���ايف 
�إطالق  تر�أ�شها  د.جيهان ج��ادو، مت 

�لو�شم  “ز�يد �خلري بعيون حمبيه” 
ز�يد  مبئوية  �لحتفال  يف  م�شاركة 
�خلري و�لذي  �أعلنه �شاحب �ل�شمو 
نهيان   �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
ورعاه”  �هلل  “حفظه  �لدولة  رئي�س 
�لإم����ار�ت  دول���ة  2018 يف  ع���ام  �أن 
�شعار  ���ش��ي��ح��م��ل  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 

�خلري”. ز�يد  “عام 
ودع���ا �مل��ن��ت��دى �مل��ب��دع��ني م��ن حمبي 
حكيم �ل��ع��رب �مل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن �هلل 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
طيب �هلل ثر�ه،  للم�شاركة يف �ملبادرة 
�أك����ر ب��احل��ك��ي��م �ملحب  ب����الق����رت�ب 
من  قبل   من  نعرفه  مل  كما  لأمته 
خالل �مل�شاركة على #ز�يد�خلري_

يف_عيون_حمبيه.
�خلري  ز�ي�������د  �أن  �مل�����ع�����روف  ف���م���ن   
ل���ه م���و�ق���ف ل ُت��ن�����ش��ى ي��ذك��ره��ا كل 
م���ن ����ش���ارك ف��ي��ه��ا وه���و م��ان��ري��د �أن 

�لإن�شان  فهو  ع��ن��ه   �جلميع  يعرفه 
�أياديه  �م��ت��دت  �ل���ذي  �حل��اك��م  �لأب 
�ل��ب��ي�����ش��اء �إىل ك��ل رك���ن يف �أم��ت��ه يف 
�إل  يوما  نف�شه  يرى  كل مكان، ومل 
�أمينا على ما �أر�شله �هلل له من خري 
ليفيد به كل �لأمة، كما دعا �ملنتدى 
للم�شاركة  و�ل�شعر�ء  �لأدب��اء  �ل�شادة 
باإبد�عاتهم يف هذ� �حلدث و�إر�شالها 
ع��ل��ى �ل��ربي��د �لأل���ك���رتوين �خلا�س 
موقع  ع����ل����ى  �مل����ن����ت����دى  ب�������ش���ف���ح���ة 

�لتو��شل �لجتماعي في�شبوك
h t t p s : / / w w w .
facebook.com/ICF.

/AICIC
�مل�شاركات  ب���ني  �لخ��ت��ي��ار  و���ش��ي��ت��م   
�مل���ت���م���ي���زة ل��ت�����ش��م��ي��ن��ه��ا ك��ت��ي��ب عن 
لروحه  ن���ه���دي���ه  �ل����ك����رمي  �ل����ر�ح����ل 
�ل��ع��ط��رة يف �لح��ت��ف��ال مب��ئ��وي��ت��ه يف 

عام ز�يد. 

-فاتن ن�شر-ر�شا هالل-�لدكتور عادل �لنوي�شي

•• دبي ـ الفجر 

�طلقت غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
 2017 ج��ي��ت��ك�����س  م���ع���ر����س  خ�����الل 
عجمان  ح����ك����وم����ة  ج����ن����اح  و�����ش����م����ن 
�أرب��ع��ة خدمات  �مل�����ش��ارك يف �مل��ع��ر���س، 
�لذكية  �خل���دم���ات  ل�شل�شلة  ت�����ش��اف 
و�لل��ك��رتون��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا غرفة 
�لعمال  جمتمع  يخدم  مبا  عجمان، 

يف �لإمارة.
ح��ي��ث �ط��ل��ق��ت غ��رف��ة ع��ج��م��ان خالل 
�مل���ع���ر����س، �مل��ن�����ش��ة �لإل���ك���رتون���ي���ة يف 
خدمة  و  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  جمال 
ن�شختها  يف  عجمان  �ع��م��ال  خريطة 
�للكرتوين  �مل��ن��ف��ذ  وج���ه���از  �ل��ث��ان��ي��ة 
ل�شهاد�ت �ملن�شاأ و تطبيق خدمة �شهادة 
�شامل  �شعادة  و�أو���ش��ح  �لذكية.  �ملن�شاأ 
عجمان،  غرفة  ع��ام  مدير  �ل�شويدي 
خ���الل زي���ارت���ه مل��ع��ر���س ج��ي��ت��ك�����س، �ن 
خدمات  توفري  على  حتر�س  �لغرفة 
عمل  بيئة  لتوفر  وذك��ي��ة  �ل��ك��رتون��ي��ة 
مرنة تت�شم بال�شرعة و�جلودة وتعزز 
مبا  عجمان،  غرفة  �ع�شاء  ��شتد�مة 
يتو�كب مع توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
يف �لب��د�ع و�لبتكار لت�شب يف �شعادة 
�ملجتمع، موؤكد� على توجهات �لغرفة 
بالتحول �لذكي يف خمتلف �خلدمات 
باخلدمات  �أ�شاد  كما  فيها.  و�لبتكار 
عجمان  حكومة  جناح  �شمن  �ملقدمة 
على  �مل�شاركة  �جلهات  كافة  وحر�س 
تقدمي خدمات مبتكرة تعزز ��شتد�مة 

ومنو خمتلف �لقطاعات.
ومن �شمن �خلدمات �لتي ت�شتعر�شها 
�مل���ع���ر����س خدمة  ع��ج��م��ان يف  غ���رف���ة 
�ملن�شاأ  ل�����ش��ه��اد�ت  �لل���ك���رتوين  �مل��ن��ف��ذ 
ب��ح��ي��ث ت���وف���ر �خل���دم���ة �ل���وق���ت على 

�ل�شتفادة  �ملتعامل بحيث يتمكن من 
باخلدمة على مد�ر 24 �شاعة طو�ل 
�ي��ام �ل���ش��ب��وع، وتعد �خل��دم��ة �لأوىل 
من نوعها يف �ملنطقة بحيث ي�شتطيع 
�ملتعامل طباعة و��شد�ر �شهادة من�شاأ 
م��وق��ع��ة و م��ع��ت��م��دة م���ن �ل��غ��رف��ة من 

خالل �ملنفذ �لذكي . 
وتوؤكد �خلدمة حر�س غرفة عجمان 
قيمة  ذ�ت  �بتكارية  خ��دم��ات  بتوفري 
�لقطاع  ومن��و  دع��م  يف  ت�شب  م�شافة 
بيئة  وت��وف��ر  ع���ام  ب�شكل  �لق��ت�����ش��ادي 
تتم بال�شرعة و�ملرونة و�لأمان للتجار 

و�مل�شتثمرين.
و�ط��ل��ق��ت غ��رف��ة ع��ج��م��ان خ���الل �يام 
�ملن�شاأ  �شهادة  خدمة  تطبيق  �ملعر�س 

�لذكية ويعد تطبيق منف�شل خلدمة 
لكونها  �لذكية  �ملن�شاأ  �شهادة  ����ش��د�ر 
�لغرفة  يف  �لرئي�شية  �خل��دم��ات  م��ن 
وذل������ك ل��ت��ب�����ش��ي��ط �ج���������ر�ء�ت دخ����ول 
و  بياناته  �دخ���ال  و  حل�شابه  �لعميل 
ت�شجيل �لفو�تري و�لدفع بكل �شهوله 
��شتخر�ج  �شهولة  �لتطبيق  يوفر  كما 

�لح�شاء�ت.
�لإلكرتونية  �ملن�شة  �إط���الق  مت  كما 
و�لتي  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  جمال  يف 
عاملية  و  حملية  ت��و����ش��ل  �أد�ة  تعترب 
للم�شوؤولية  عجمان  مركز  لأن�شطة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ت�����ش��ل��ي��ط �ل�������ش���وء على 
�لإجناز�ت و�خلطط، كما تعد �ملن�شة 
�إم��ارة عجمان  نافذة خا�شة تعزز دور 

�مل�شوؤولية �ملجتمعية وتوفر  يف جمال 
ق���ن���اة ت����ربز �ل���ف���ر����س �ل��ت��ط��وع��ي��ة يف 
�آل��ي��ة ربط  خمتلف �مل��ج��الت وك��ذل��ك 
�لتعاون  لتعزيز  �جلهات  خمتلف  بني 
�مل�شوؤولية  جم�����ال  يف  ب��ي��ن��ه��ا  ف��ي��م��ا 

�ملجتمعية.
�عمال  خريطة  �لغرفة  و�طلقت  ه��ذ� 
لتوفر  �ل��ث��ان��ي��ة  ن�شختها  يف  ع��ج��م��ان 
�خلدمة �إمكانية �لبحث عن �لن�شطة 
��شماء  ومعرفة  �لإم���ارة  يف  �لتجارية 
�ملن�شاآت �ملز�ولة لالأن�شطة �لقت�شادية 
و�شهولة  �خلريطة  على  و�حد�ثياتها 
ت���وف���ر �خلدمة  ل���ه���ا، ك��م��ا  �ل���و����ش���ول 
�ملن�شاآت و�لن�شطة  باأعد�د  �ح�شائيات 

�لتجارية و�ملنطقة �لتابعة لها.

•• اأبوظبي-وام: 

 .. �لحتادية  �أملانيا  جمهورية  يف  لبزيغ  مدينة  �ملكان 
�لزمان �لأول من �شهر يوليو لعام 2013 .. �حلدث 
�إعالن �لدولة �لفائزة بتنظيم �لدورة �لر�بعة و�لربعني 
عام  �لعاملي  �ملهار�ت  مونديال  �لعاملية  �ملهار�ت  مل�شابقة 
نخبة من دول  بني  حمتدم  تناف�س  وو�شط   .2017
�ل��ع��امل ك��ان��ت دول���ة �لإم������ار�ت ع��ل��ى �مل��وع��د م��ع �لفوز 
بعد  وذلك  �لعاملي  تنظيم هذ� �حلدث  ب�شرف  بجد�رة 
تقدميها مللف قوي ت�شمن �شرح و�ف لكافة �لمكانيات 
و�ملتقدمة  �لعالية  و�للوج�شتية  و�لتقنية  �لب�شرية 
و�لتي  خا�شة  و�أبوظبي  عامة  �لدولة  بها  تتمتع  �لتي 
مكنتها من تنظيم كربى �ملوؤمتر�ت و�لفعاليات �لعاملية 
�لدويل  �لدفاع  وموؤمتر  معر�س  بينها  وم��ن  �لخ��رى 
�أيدك�س وهو �لمر �لذي �أو�شح للجهات �ملعنية باختيار 
به  تتمتع  �لذي  و�لتميز  �لتفوق  �لفائزة مدى  �لدولة 
�لمار�ت يف تنظيم �أف�شل �مل�شابقات و�لفعاليات �لعاملية 

�لناجحة و�مل�شهود لها من كافة دول �لعامل.
وم��ع �إع��الن ف��وز دول��ة �لإم���ار�ت بتنظيم ه��ذ� �حلدث 
رئي�شها  عرب  �لعاملية  �مل��ه��ار�ت  منظمة  �أع��رب��ت  �لعاملي 
تنظيم  على  �لدولة  بقدرة  ثقتها  عن  بارتلي  �شاميون 
�أروع �لفعاليات �لعاملية و��شت�شافة �ملبدعني من �شباب 
نحو 77 دولة حول �لعامل موؤكدة �أن �لإمار�ت متتلك 
�لتحتية  و�لبنية  و�لتقنية  �لب�شرية  �لمكانيات  كافة 

و�خلرب�ت �لب�شرية �ملتخ�ش�شة يف جمال �ملهار�ت.
وفور �لإعالن عن هذ� �لإجناز .. بد�أت مركز �أبوظبي 
للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني �جلهة �مل�شوؤولة عن 
تنظيم  ل�شمان  �ل��الزم��ة  �ل��رتت��ي��ب��ات  �ت��خ��اذ  �مل�شابقة 
متفرد لهذ� �حلدث �لعاملي حيث بادر �ملركز بالتن�شيق 
وعقد  �ل��دول��ة  د�خ��ل  و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  خمتلف  مع 
من  و�ح��دة  تنظيم  على  منه  حر�شا  وذل��ك  �ل�شر�كات 

�أروع ن�شخ م�شابقة �ملهار�ت �لعاملية �أبوظبي 2017 .
�أي�����ام ق��ل��ي��ل��ة ع��ل��ى �ن���ط���الق �لف��ت��ت��اح �لر�شمي  وق��ب��ل 
للم�شابقة �لعاملية للمهار�ت �أبوظبي 2017 �لتي تقام 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  حتت رعاية �شاحب 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�مل�شلحة .. باتت �لدولة على �أهبة �ل�شتعد�د ل�شت�شافة 
نوعية ومتفردة لهذ� �حلدث �لعاملي يف مركز �أبوظبي 

مت�شابق   1300 نحو  و��شتقبال  للمعار�س  �لوطني 
من 58 دولة جاءو� للتناف�س لنيل ميد�ليات �ملونديال 
�لعاملي �أبوظبي 2017 فدولة �لإمار�ت �شتبهر �لعامل 

مبار�ثون فريد من نوعه لإبد�عات �شباب �لعامل.
ول يقت�شر �لأم��ر على �لتفرد يف �لتنظيم وح�شب بل 
تطلع �لدولة لتحقيق �جناز خالل مناف�شات �لبطولة 
عرب �لفريق �لإمار�تي �لذي ي�شم 34 مو�طنا ومو�طنة 
ي�شاركون يف 31 فئة من �أ�شل 51 فئة ت�شمها �مل�شابقة 
وت�شمل تكنولوجيا �ل�شيار�ت و�لتو�شيالت �لكهربائية 
وتقنية �لت�شميم �جلر�فيكي وحلول برجميات تقنية 
�لأوتوكاد  �ل��ه��ن��د���ش��ي  و�ل��ر���ش��م  ل��ل�����ش��رك��ات  �مل��ع��ل��وم��ات 
و�للحام و�شناعة �حللي و�ملجوهر�ت وت�شميم مو�قع 
�لنرتنت و�شيانة �لطائر�ت و�أعمال �جلب�س و�لأ�شقف 

�مل�شتعارة بالإ�شافة �إىل �لروبوتات �ملتحركة.
ويزخر جدول �أعمال �حلدث بفعاليات متنوعة وثرية 
ففي �ل�  14  من �شهر �أكتوبر �جلاري تقام �حتفالية 
�لن�شخة �جلديدة  �فتتاح  �شريط  بق�س  �يذ�نا  �شخمة 
وذلك   2017 �أب��وظ��ب��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل���ه���ار�ت  مل�����ش��اب��ق��ة 
بح�شور ح�شد عاملي غفري من �مل�شوؤولني و�ملت�شابقني 
��شتعر��شي  موكب  �لفتتاح  يتخلل  حيث  و�ل�شيوف 
ل��ل��دول �مل�����ش��ارك��ة وف��ق��رة ت��رح��ي��ب��ي��ة ت��ق��دم��ه��ا �لدولة 
وتاأكيد�  �مل�شابقة  ت��اري��خ  يف  �لأوىل  وللمرة  �مل�شيفة. 
على نهج دولة �لإمار�ت و�لقيادة �لر�شيدة يف �لهتمام 
�مل�شابقة  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن  �ل��دول��ة  تنظم   .. بال�شباب 
�لدويل  �ملنتدى  بعنو�ن  �ل�شباب  ح��ول  دول��ي��ا  منتدى 
حول �لتعليم و�لتدريب �ملهني لل�شباب وذلك على مد�ر 
�أكتوبر �جل��اري. و�أك��د �شعادة مبارك  14 و15  يومي 
للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شام�شي  �شعيد 
و�لتدريب �لتقني و�ملهني يف ت�شريحات خا�شة لوكالة 
�أنباء �لإمار�ت و�م �إنه تقدير� للدور �لهام �لذي يلعبه 
يف  �إ�شر�كهم  ولأهمية  �لقر�ر  �شنع  عملية  يف  �ل�شباب 
ت�شكيل م�شتقبلهم تقرر ��شت�شافة هذ� �ملنتدى �لدويل 
���ش��اب��ا من   150 وف��ت��اه منهم  ���ش��اب   300 مب�����ش��ارك��ة 
مو�طني دولة �لإم��ار�ت و150 ميثلون 70 دولة من 
خمتلف �أنحاء �لعامل .. لفتا �إىل �أن فكرة هذ� �ملنتدى 
�لتي تطبق للمرة �لأوىل يف دولة �لإمار�ت �شيتم تبنيها 

يف م�شابقة �ملهار�ت �لعاملية عام 2019.
وعلى مد�ر يومي 16 و17 �أكتوبر �جلاري يقام �أي�شا 

وزر�ء  ملتقى  �مل�شابقة  فعاليات  وخ��الل  �لأوىل  للمرة 
وزر�ء من جميع  �ل��ذي يجمع  و�ملهني  �لتقني  �لتعليم 
و�مل�شتقبلية  �حلالية  �لتحديات  ملناق�شة  �لعامل  �أرج��اء 
تطوير  وكيفية  و�ملهني  �لتقني  �لتعليم  ت��و�ج��ه  �لتي 
�إىل   15 من  �لفرتة  وخ��الل  �لتعليم.  من  �لنوع  ه��ذ� 
�لزو�ر  �شي�شهد ع�شر�ت �لف من  �أكتوبر �جلاري   18
نحو 1300 مت�شابقا يتناف�شون يف 51 فئة حيث تقام 
�مليد�ليات  لنيل  �ملت�شابقني  ب��ني  حمتدمة  مناف�شات 
ختام  حفل  �شيقام  �جل��اري  �أكتوبر   19 ويف  �ملختلفة. 
�لعاملية  �مل��ه��ار�ت  مل�شابقة  و�لأرب��ع��ني  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل����دورة 
�لفائزين  عن  �لإع���الن  �شيتم  حيث   2017 �أبوظبي 
بالإ�شافة  و�لربونزية  و�لف�شية  �لذهبية  بامليد�ليات 
�إىل �حلائزين على ميد�ليات �لتميز. ويتوقع �أن ي�شل 
 2017 �أبوظبي  �لعاملية  �مل��ه��ار�ت  م�شابقة  زو�ر  ع��دد 
�إىل 10 �لف ز�ئر من خمتلف �أنحاء �لعامل وحو�يل 
100 �ألف ز�ئر من دولة �لإمار�ت كما مت ت�شجيل نحو 
لزيارة هذ� �حلدث بالإ�شافة  �إمار�تي  �ألف طالب   80
�إىل م�شاركة �ألف متطوع يف تنظيم �حلدث حيث يتوقع 
�أن تكون م�شابقة �ملهار�ت �لعاملية �أبوظبي 2017 �أكرب 

م�شابقة مهار�ت عاملية مت �إقامتها حتى �لآن.
وقال مبارك �شعيد �ل�شام�شي مدير عام مركز �بوظبي 
�إن م�شابقة �ملهار�ت  للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني 
مهما  عامليا  �إجن���از�  ت�شيف   2017 �أبوظبي  �لعاملية 
�إىل ر�شيد �لدولة �حلافل بالإجناز�ت �لعاملية وتر�شخ 
و�ملنا�شبات  �لأح��د�ث  موقعها كمركز عاملي ل�شت�شافة 
�لدولية كما �أنها تدعم �أهد�ف خطة �أبوظبي للتنويع 
2021 �لهادفة �إىل بناء  �لقت�شادي وروؤية �لإم��ار�ت 
�قت�شاد متنوع وغري معتمد على �لنفط بالإ�شافة �إىل 
�أنها ت�شهم يف زيادة �لهتمام بالتعليم و�لتدريب �ملهني 
وجمالته �لتخ�ش�شية على �مل�شتوى �ملحلي و�لإقليمي 
جهود  يدعم  �مل�شابقة  ��شت�شافة  �أن  م��وؤك��د�  و�ل���دويل 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �لإم��ار�ت  دول��ة 
�أن �ملجل�س �لوطني  يف �ملجالت كافة. �جلدير بالذكر 
لالإعالم وقع موؤخر� �تفاقية مع مركز �أبوظبي للتعليم 
و�لتدريب �لتقني و�ملهني يكون مبوجبها �شريكا ذهبيا 
ل��ت��ق��دمي �ل���دع���م �لإع����الم����ي �ل�����الزم و�ل����رتوي����ج على 
�ملهار�ت  مل�شابقة  �ملتاحة  �لإعالمية  �ملن�شات  خمتلف 

�لعاملية �أبوظبي 2017 .

�سمن جناح حكومة عجمان

غرفة عجمان تطلق خدمات ذكية والكرتونية خالل م�صاركتها يف معر�س جيتك�س 2017
المارات على موعد مع تنظيم اأهم ن�صخة من م�صابقة املهارات العاملية اأبوظبي 2017 
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�سمن فعاليات جناح الإمارات بعمان للكتاب 

 الثقافة توا�صل ندوتها وفعالياتها و�صط اإقبال كبري و ثقافة بال حدود تروج للمبادرة 
 جناح الإمارات يحتفي باأبناء الالجئني ال�سوريني بعمان ويهديهم عددا من اإ�سدارات الثقافة

•• عمان – االردن-الفجر:

 ، �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �شهد جناح 
�ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  تنظمه  و�لذي 
ملعر�س   17 �ل��ن�����ش��خ��ة  يف  ����ش���رف  ك�����ش��ي��ف   ،
�ل���دويل للن�شر و�ل��ك��ت��اب و�ل���ذي يقام  ع��م��ان 
عبد�هلل  �مللك  �جلاللة  �شاحب  رعاية  حتت 
�ل��ث��اين ، �أم�����س يف ي��وم��ه �خلام�س ح��ال��ة من 
�ل��ن�����ش��اط �مل��ل��ح��وظ و���ش��ط �إق���ب���ال ك��ب��ري من 
على  �لإقبال  وتركز  �ملعر�س،  جمهور  جانب 
مب�شابقة  �لفائزة  و�لق�ش�س  �لأط��ف��ال  كتب 
�لكتابات  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �ل��ق�����ش��رية  �ل��ق�����ش��ة 
�مل�شرحية و�لرت�ثية، حيث ��شتقبل �جلناح ما 
وطالبة من مد�ر�س  250 طالب  عن  يزيد 
�شهد �جلناح مناق�شات بني عدد  ، كما  عمان 
�إ�شافة  �ل��ع��رب و�مل��ح��ل��ي��ني  م��ن �لإع��الم��ي��ني 
دور  ح��ول  و�ل��ع��رب  �خلليجيني  �ملثقفني  �إىل 
�لثقايف خا�شة  �ملجال  ومبادر�تها يف  �ل��وز�رة 
�ل�شابة  �لأ���ش��م��اء  ل��ل��ع��دي��د م��ن  ت��ق��دمي��ه��ا  يف 
�لأدبي،  و�لنقد  و�لق�شة  �ل�شعر  جم��الت  يف 
و�ل�����ذي ي��ع��د مب��ث��اب��ة ���ش��خ دم����اء ج���دي���دة يف 

�مل�شهد �لثقايف �لإمار�تي و�لعربي.

ثقافة بال حدود
كما ��شتقبل ركن مبادرة ثقافة بال حدود عدد 
كبري من جمهور �ملعر�س حيث حر�شت نور� 
بن هدية مدير ثقافة بال حدود على تقدمي 

�جلناح  زو�ر  لكافة  �مل��ب��ادرة  ح��ول  و�يف  ���ش��رح 
باملبادرة و�هد�فها و�شبل �لتو��شل مع �ملبادرة 
لالطالع على �هد�فها وبناء �شركات جديدة 
م��ع��ه��م وق���ال���ت ن�����ور� ب���ن ه���دي���ة ن��ح��ر���س يف 
مبادرة ثقافة بال حدود على تعزيز ح�شورنا 
يف �ملحافل �لثقافية على �ل�شعيدين �لدويل 
�لكتب  معار�س  لنا  متثل  حيث  و�لإقليمي، 
للو�شول  د�ئ��م��اً  ن�شعى  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��اً  ه��دف��اً 
�إليه، ومن هنا تاأتي م�شاركتنا يف �لن�شخة �ل� 
17 من معر�س عمان �لدويل للكتاب، �لتي 
�جلمهور،  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  فر�شة  لنا  �أت��اح��ت 
نقوم  �ل��ت��ي  و�مل�����ش��اري��ع  ب��امل��ب��ادر�ت  و�لتعريف 
بتنفيذها يف �ملجال �لثقايف و�لأدبي، و�لهادفة 
�إىل تعزيز ثقافة �لقر�ءة وجعلها عادة يومية 

لأفر�د �ملجتمع كافة .
و�أ�شافت بن هدية: �إن �ختيار دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة لتحل �شيف �شرف على هذه 
�ل��دورة من �ملعر�س، �شاعف من م�شوؤوليتنا 
�لتاأكيد على �لدور �لكبري �لذي تلعبه  جتاه 
�لعاملي و�لعربي،  �لثقايف  �مل�شهد  �لإم��ار�ت يف 
ومت��ك��ن��ا خ���الل ه���ذه �مل�����ش��ارك��ة م���ن ت�شليط 
تبذلها  �لتي  �ملتو��شلة  �جلهود  على  �ل�شوء 
�ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، 
�ل�شارقة،  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
كل  وتوفري  �لإن�شان  وذ�ئقة  بوعي  لالرتقاء 
بالعلوم  �إث��ر�ء خميلته  تعينه يف  �لتي  �ل�شبل 

ب��ال حدود  و�أ���ش��ارت مدير ثقافة   . و�مل��ع��ارف 
�إىل �أن �ملبادرة ��شتعر�شت خالل �مل�شاركة كل 
�لفرتة  يف  نفذتها  �لتي  و�ل��رب�م��ج  �مل�شاريع 
�ملا�شية، مركزًة على م�شروع مكتبة لكل بيت ، 
�لذي نفذته على مد�ر ثمانية �أعو�م، وجنحت 
من خالله يف توزيع �أكر من 42 �ألف مكتبة 
منزلية يف �إمارة �ل�شارقة، تت�شمن كل و�حدة 

كتاباً   50

جناح الإمارات يحتفي باأبناء الالجئني 
من  ــدد  ع ويهديهم  بعمان  الــ�ــســوريــني 

اإ�سدارات الثقافة
�ل�شام  ن�شائم  م��رك��ز  ط��الب  �جل��ن��اح  ز�ر  كما 
لتحفيظ �لقر�ن �لكرمي من �بناء �لالجئني 
ب��ع��م��ان و�ل����ذي ���ش��م ما  �ل�����ش��وري��ني �ملقيمني 
ب��اإ���ش��ر�ف حممد جمال  50 طفل  ع��ن  يزيد 
�شرح  �إىل  و��شتمعو�  �ملركز  مدير  �جل��ز�ئ��ري 
�لثقافة  وز�رة  وم����ب����ادر�ت  ������ش����د�ر�ت  ح���ول 
�جلز�ئري  و�أثنى  �لثقافية،  �ملجالت  بجميع 
�لإبد�عات  على  �جل��ن��اح  يركز  �أن  فكرة  على 
لالأطفال  �مل��خ�����ش�����ش��ة  و�ل���ك���ت���ب  �ل�������ش���اب���ة، 
و�لنا�شئة، مبا يوؤكد على حر�شها على تقدمي 
للحركة  و�ملتابعني  �لكتاب  م��ن  جديد  جيل 

�لثقافية يف �آن و�حد.
وق����ال �أن �مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي ����ش��ت��م��ع �إل��ي��ه��ا من 
�مل�����ش��ئ��ول��ني ع����ن �جل����ن����اح ت���ع���د ر�ئ�������دة على 
مبا�شرة  تتو��شل  باعتبارها  �لعربي  �مل�شتوى 

�حتياجاته،  وتلبي  �مل�شتهدف  �جلمهور  م��ع 
�أهمية �لكتاب ومعار�س �لكتب  �أكد على  كما 
يف حياة �لوطن �لعربي �لكبري باعتبارها رئة 
ثقافية تعطي دفعة لالأمام للثقافة �لعربية، 
�ملغرب  ب����ني  ل���ل���ت���ع���اون  ت��ط��ل��ع��ه  ع����ن  وع�����رب 
و�لإمار�ت يف جميع �ملجالت وتبادل �خلرب�ت 

مبا يعود بالنفع على �ل�شعبني �ل�شقيقني.

قطاع الن�سر بالإمارات
�مل�شاحب  �ل���ث���ق���ايف  �ل���ربن���ام���ج  و�����ش���ل  ك��م��ا 
مل�شاركة جناح دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
للكتاب  ع���م���ان  م��ع��ر���س  يف  ����ش���رف  ك�����ش��ي��ف 
�ل�شعايل  ع��ل��ى  م��ن  ك��ل  ق���دم  ح��ي��ث  فعالياته 
�لنا�شرين  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
ون���وح �حل��م��ادي ع�شو جمل�س  �لإم��ار�ت��ي��ني 
�جلمعية ندوة حول �شناعة �لن�شر بالإمار�ت 
�لن�شر  ق��ط��اع  ح���ول  �ل�����ش��وء  �ل��ن��دوة  �شلطت 
�لمار�ت كيف ينمو قطاع �لن�شر �شنوياً.،ويف 
ظل �لتحول �جلاري يف �لن�شاط �لقت�شادي 
�لقت�شاد�ت  �إىل  �ملتقدمة  �لقت�شاد�ت  م��ن 
�مل�شتهلكني  �أع��د�د  زي��ادة  جانب  �إىل  �لنامية، 
يف �لأ�شو�ق �لنا�شئة وكيف ي�شهد قطاع �لن�شر 
حتوًل تدريجياً من �ملر�كز �لعاملية �لتقليدية 
�إىل دول متقدمة ونامية  �ملتقدمة  يف �لدول 
�أبرز �لأمثلة على هذ� �لتحول،  �أخرى، ومن 
ظهور دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة كمركز 

عاملي للن�شر.

جلنة الوطني الحتادي لل�صوؤون الإ�صالمية تناق�س م�صروع قانون رعاية امل�صاجد 

•• القاهرة -وام:

�مل�شرية  �لعا�شمة  �م�س يف  �ختتمت 
�مل�شاور�ت  جلنة  �جتماعات  �لقاهرة 
�مل�شرية.   – �لإم��ار�ت��ي��ة  �لقن�شلية 
�لدولة  �لجتماع من جانب  وتر�أ�س 
�لهام  �شعيد  �أح��م��د  �ل�شفري  ���ش��ع��ادة 
لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل  �لظاهري 
�لقن�شلية بوز�رة �خلارجية و�لتعاون 
�ملهند�س  ���ش��ع��ادة  وبح�شور  �ل���دويل 
جمعة مبارك �جلنيبي �شفري �لدولة 
لدى  �ل��د�ئ��م  ومندوبها  م�شر  ل��دى 
جامعة �لدول �لعربية ، فيما تر�أ�س 
�جلانب �مل�شري �شعادة �ل�شفري خالد 
ي�شري رزق، م�شاعد وزير �خلارجيه 
و�مل�شريني  �ل��ق��ن�����ش��ل��ي��ه  ل���ل�������ش���وؤون 
. وب��ح��ث �جل��ان��ب��ان عدد�  ب���اخل���ارج 

�مل�شرتكة  �لقن�شلية  �ملو�شوعات  من 
متابعتها  وخ���ط���ط  �ل���ب���ل���دي���ن  ب����ني 
وتطويرها، �إ�شافة �إىل مناق�شة �شبل 
�مل�شرتك  �لقن�شلي  �ل��ت��ع��اون  تعزيز 
وجمهورية  �لإم����������ار�ت  دول������ة  ب����ني 
�ل��ع��رب��ي��ة م�����ش��ت��ق��ب��ال. ونقل  م�����ش��ر 
�لظاهري  �لهام  �شعيد  �أحمد  �شعادة 
حت���ي���ات ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
�خلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
و�ل��ت��ع��اون �ل���دويل وم��ع��ايل �لدكتور 
�أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة 
لل�شوؤون �خلارجية ومتنياتهما لهذ� 
و�أ�شاد  و�لتوفيق.  بالنجاح  �لجتماع 
�لقن�شلية  لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل 
 .. – �مل�شرية  بالعالقات �لإمار�تية 
موؤكد� حر�س و�هتمام دولة �لإمار�ت 
بتعزيز وتطوير هذه �لعالقات، مبا 

�لقيادة  وتوجهات  طموحات  يعك�س 
�لظاهري  و�أك��د  �لبلدين.  يف  �لعليا 
�أن  ل����ه خ�����الل �لج���ت���م���اع  يف ك��ل��م��ة 
�ل����ع����الق����ات �ل���ث���ن���ائ���ي���ة ب�����ني دول�����ة 
�لعربية  م�شر  وجمهورية  �لإم��ار�ت 
�شهدت نقالت نوعية �أ�شهمت ب�شورة 
�لعالقات  ه��ذه  تر�شيخ  يف  مبا�شرة 
و�مل�شي بها قدما �شو�ء على �مل�شتوى 
�لظاهري  ولفت  �لعاملي.  �أو  �لثنائي 
وجمهورية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �إىل 
بعالقات  ترتبطان  �لعربية  م�شر 
ثنائية متينة وقوية مبنية على روح 
�لتفاهم و�لحرت�م �ملتبادل و�لرغبة 
�مل�شرتكة يف تطويرها و�لرتقاء بها. 
و�أ�شار �إىل �أن �لعالقات بني �لدولتني 
مت��ي��زت ب��اخل�����ش��و���ش��ي��ة و�لح�����رت�م 
ظل  يف  خا�شة  ن�شاأتها،  منذ  �ملتبادل 

�ل��ع��الق��ات �لأخ���وي���ة �ل��وط��ي��دة بني 
�يجابيا  �نعك�س  مما  �لبلدين،  قيادة 
�لثنائية يف  �ل��ع��الق��ات  ع��ل��ى جم��م��ل 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �لر�شمية  م�����ش��ار�ت��ه��ا 
م�شارها  ويف  و�لقت�شادي  �ل�شيا�شي 
�لثقافية  �مل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى  �لأه���ل���ي 
�إىل  لفتا  و�لتجارية،  و�لجتماعية 
�لعالقات  �أه��م ما مييز هذه  �أن من 
ه����و �ل�����ق�����درة ع���ل���ى �إر�������ش������اء ج����ذور 
بينهما  �لقائمة  و�لأخ���وة  �ل�شد�قة 
�إط������ار حت��ك��م��ه عدة  وت��ط��وي��ره��ا يف 
�لت�شامن  �أهمها  م�شرتكة  �أه���د�ف 

و�لعمل �لعربي �مل�شرتك.
ونوه �إىل �أن هذ� �لنوع من �لعالقات 
بني �لبلدين �نعك�س ب�شكل �إيجابي من 
خالل توقيع �لعديد من �لتفاقيات 
وم����ذك����ر�ت �ل��ت��ف��اه��م �ل���ر�م���ي���ة �إىل 

�ملقدمة  �لقن�شلية  �خل��دم��ات  جعل 
�أكر  �ل�شقيقني  �لبلدين  مل��و�ط��ن��ي 
�شهولة وي�شر� .. م�شري� �إىل �أن هذ� 
�لجتماع ياأتي تلبية لرغبة �لبلدين 
�ملجال  يف  �لتعاون  �أو����ش��ر  تعزيز  يف 
مما  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف  �لقن�شلي 
متطورة  عمل  �آل��ي��ة  ب��ن��اء  يف  ي�شاهم 
�مل�شتقبلية  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأج���ن���دة  م��ع 
�لظاهري  و�أع��رب  �لبلدين.  خلدمة 
�لجتماع  ه��ذ�  يكون  �أن  �أمله يف  عن 
لتحقيق مزيد من  مكمال وم�شيفا 
�ملجالت  يف  �مل��ل��م��و���ش��ة  �لجن�������از�ت 
�ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لأمنية مبا 
يتو�كب مع طموحاتنا وتطلعاتنا يف 
�ملتميزة  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  خ��دم��ة 
للبلدين  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  يف ظ��ل 
�شعادة  �أثنى  جانبه  من  �ل�شقيقني. 

�ل�شفري خالد ي�شري رزق على تطور 
�لعالقات �لثنائية بني �لبلدين خالل 
جمال  يف  خا�شة  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 
�مل�شوؤول  و�أ���ش��اد  �لقن�شلي.  �لتعاون 
�مل�شري بتجربة �لإم��ار�ت يف �ملجال 
�لتجارب  م��ن  تعد  و�ل��ت��ي  �لقن�شلي 

ب���الده تطمح  �أن  �ل��ر�ئ��دة .. م��وؤك��د� 
�إىل تطوير �لتعاون وتبادل �خلرب�ت 
مع دولة �لإمار�ت يف هذ� �ملجال مبا 
�لبلدين  مو�طني  على  بالنفع  يعود 
يف  �شارك  �لثنائية.  �لعالقات  ويعزز 
وز�رة  �إد�ر�ت  عن  ممثلون  �لجتماع 

ووز�رة  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 
ووز�رة  �ل���ع���دل  ووز�رة  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
ووز�رة  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية  �مل����و�رد 
�إىل  �لإم����ار�ت  يف  و�لتعليم  �لرتبية 
جانب �جلهات �ملخت�شة يف جمهورية 

م�شر �لعربية.

•• دبي-الفجر:

�لإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
و�لأوقاف و�ملر�فق �لعامة للمجل�س 
�م�س  �جتماعها  �لحت��ادي  �لوطني 
يف  �أكتوبر2017   10 �ل���ث���الث���اء 
للمجل�س  �ل���ع���ام���ة  �لأم����ان����ة  م��ق��ر 
�شامل  عائ�شة  �شعادة  برئا�شة  بدبي، 
بن �شمنوه ، وناق�شت م�شروع قانون 

�حتادي يف �شاأن رعاية �مل�شاجد.
�للجنة  �أع�����ش��اء  �لج��ت��م��اع  ح�����ش��ر 
����ش���ع���ادة ك����ل م������ن: �أح����م����د حممد 
لهذ�  �ل���ل���ج���ن���ة  م����ق����رر  �حل�����م�����ودي 
�أح����م����د بن  ، وم��������رو�ن  �لج���ت���م���اع 
غ��ل��ي��ط��������������ة، وحم���م���د ب����ن ك���ردو����س 
د�ئرة  ممثلي  ح�شر  كما  �لعامري. 
بال�شارقة  �لإ����ش���الم���ي���ة  �ل�������ش���وؤون 
�ل�شبو�شي  خليفة  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة 
 ، �لإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  مدير 

�حلو�شني  ع��ب��د�ل��ك��رمي  و�مل��ه��ن��د���س 
مدير �إد�رة بناء ورعاية �مل�شاجد 

وق��ال��ت ���ش��ع��ادة ع��ائ�����ش��ة ب��ن �شمنوه 
�لجتماع  عقد  باأنه  �للجنة  رئي�شة 
�ليوم بح�شور ممثلي د�ئرة �ل�شوؤون 
ومناق�شة  ب��ال�����ش��ارق��ة  �لإ���ش��الم��ي��ة 
بنود م�شروع قانون �حتادي يف �شاأن 
رع��اي��ة �مل�����ش��اج��د، ومت �ل��ت��ط��رق �ىل 
بها  و�ملعمول  �خلا�شة  �للو�ئح  �أه��م 

يف �مارة �ل�شارقة .
�جتماعها  ع��ق��د  �ل��ل��ج��ن��ة  وق������ررت 
�ل��ق��ادم ي��وم �ل��ث��الث��اء �مل��و�ف��ق 17-

مناق�شة  ل�شتكمال  10-2017م 
�شاأن  يف  �حت������ادي  ق���ان���ون  م�������ش���روع 
ب��ح�����ش��ور ممثلي  �مل�����ش��اج��د  رع���اي���ة 
مع  �لتن�شيق  ق��ررت  كما  �حلكومة، 
�لإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  ممثلي 
و�ل���ع���م���ل �خل������ريي ب���دب���ي ود�ئ������رة 
�ل�شوؤون �لإ�شالمية بال�شارقة ب�شاأن 

على  مبالحظاتهم  �للجنة  ت��زوي��د 
�شاأن  يف  �حت������ادي  ق���ان���ون  م�������ش���روع 

رعاية �مل�شاجد كتابياً.
�أع�شاء  �أن  ���ش��م��ن��وه  ب���ن  و�أف��������ادت 
�لجتماع  خ����الل  �ت��ف��ق��و�  �ل��ل��ج��ن��ة 
ع����ل����ى ت���ب���ن���ي م���ن���اق�������ش���ة م���و����ش���وع 
بعد  لالإ�شكان،  ز�يد  �ل�شيخ  برنامج 
�لطالع على �لدر��شة �لتي قدمتها 
�ملو�شوع  ب�������ش���اأن  �ل���ع���ام���ة  �لأم����ان����ة 
�ملجل�س  رئي�شة  �إىل  �حالته  و�شيتم 
على  �مل��و�ف��ق��ة  �إج�����ر�ء�ت  ل�شتكمال 
�لد�شتور  وف��ق  �لعام  �ملو�شوع  تبني 

و�لالئحة �لد�خلية .
جعل  �إىل  �لقانون  م�شروع  ويهدف 
ح�شارية  و�ج��ه��ات  �ل��دول��ة  م�شاجد 
للدولة تبنى وفق �شو�بط و�شروط 
و�ل��ق��ر�آن، فال  للعلم  لتكون منار�ت 
�ملاأذون  �ملوؤهلني،  غري  فيها  يدر�س 
لهم ، ول يروج فيها لفكر منحرف، 

ول ي�شمح لأحد با�شتغاللها للتحزب 
و�لتفرق، كما ل ي�شمح فيها بجمع 
توزيع  �أو  و�مل�����ش��اع��د�ت  �ل��ت��ربع��ات 
ومن�شور�ت  �إع��الن��ات  و�شع  �أو  كتب 
ومل�شقات �أو �إقامة �ملو�ئد و�لولئم 
�جلهات  م����ن  ب�������اإذن  �إل  �ل����ن����وم  �أو 
�مل��خ��ت�����ش��ة، ك��م��ا يحظر �ل��ت�����ش��ول يف 
�مل�شاجد �أو �لتدخل يف �شوؤون �إد�رتها 
م���ن غ���ري �مل��وظ��ف��ني �مل��خ��ول��ني من 
وذل����ك حفاظاً  �مل��ع��ن��ي��ة،  �ل�����ش��ل��ط��ات 
حتى  �ل��رح��م��ن،  بيوت  قد�شية  على 
و�لإميان،  للعبادة  �آمنة  و�حة  تكون 

و�ل�شكينة و�لطمئنان.
�لي�شاحية  �مل������ذك������رة  ح�������ش���ب  و 
ف�شول  خ��م�����ش��ة  �مل�����ش��روع  يت�شمن 
تناولت   ، م��ادة  مق�شمة على )23( 
و�لتعريفات  �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة  �لأح���ك���ام 
و�لأحكام  �لقانون،  �شريان  ونطاق 
�مل�شاجد:  ���ش��وؤون  بتنظيم  �ملتعلقة 

�ل�شلطة �ملخت�شة بت�شمية �مل�شاجد، 
على  بالإ�شر�ف  �ملخت�شة  و�ل�شلطة 
�مل�������ش���اج���د، وغ���ريه���ا م���ن �لأح���ك���ام 
�لف�شول  تناولت  كما  �ل�شلة.  ذ�ت 
بالعاملني  �مل���ت���ع���ل���ق���ة  �لأح�������ك�������ام 
تعيينهم،  �����ش����روط  �مل�������ش���اج���د  يف 
عليهم  �مل���ف���رو����ش���ة  و�لل����ت����ز�م����ات 

�ل�شلة،  ذ�ت  �لأح��ك��ام  م��ن  وغ��ريه��ا 
خمالفة  على  �ملفرو�شة  و�لعقوبات 
�لأحكام  �إىل  �إ�شافة  �لقانون  �أحكام 
�ملتعلقة بتوفيق �لأو�شاع. ويحر�س 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي با�شتمر�ر 
مع  ت��و����ش��ل��ه  �أدو�ت  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
خمتلف �أطياف �ملجتمع، من خالل 

لجتماعات  �جلهات  خمتلف  دع��وة 
�مليد�نية  بالزيار�ت  و�لقيام  �للجان 
�ل����وز�ر�ت  بع�س  م��ق��ار  ت�شمل  �ل��ت��ي 
جميع  يف  �لحت����ادي����ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�حللقات  وع���ق���د  �ل����دول����ة،  �أرج�������اء 
�ملوؤ�ش�شات  ممثلي  ودع��وة  �لنقا�شية 
وجمعيات  و�ملجتمعية  �حل��ك��وم��ي��ة 

وذوي  �ل��ر�أي  و�أ�شحاب  �لعام  �لنفع 
لال�شتنارة  و�لخت�شا�س،  �خل��ربة 
ومقرتحاتهم  و�آر�ئ���ه���م  ب��اأف��ك��اره��م 
ح���������ول م�����������ش�����روع�����ات �ل�����ق�����و�ن�����ني 
�ملجل�س  يتبناها  �لتي  و�ملو�شوعات 
�لقر�ر�ت  �إىل  للتو�شل  ويناق�شها 

�ملنا�شبة يف �شاأنها.

•• دبي-وام:

�أم  ز�ر �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد 
�مل�شارك يف معر�س  �لقيوين  �أم  �لقيوين �م�س جناح حكومة 
فيما  �لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مركز  يف  �ملقام   2017 جيتك�س 
�ملنتجات  �أح��دث  و�طلع على  �ملعر�س  �أرج��اء  �شموه يف  جتول 
�لعار�شة يف  �ل�شركات  تقدمها كربى  �لتي  �لتقنية  و�حللول 

�حلدث. ود�شن �شمو ويل عهد �أم �لقيوين عدد� من �خلدمات 
و�لتطبيقات �لذكية حلكومة �أم �لقيوين موؤكد� على �شرورة 
ت�شهيل �خلدمات على �ملو�طنني و�ملقيمني من خالل تطوير 
�لنظم �لد�خلية يف �لدو�ئر و�لرتقاء باخلدمات �لذكية �لتي 

تقدمها �لدو�ئر �حلكومية يف �لإمارة .
خالد  �ملهند�س  �شعادة  من  مف�شل  �شرح  �ىل  �شموه  و��شتمع 
�ل�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر ع���ام د�ئ�����رة �حل��ك��وم��ة �لل��ك��رتون��ي��ة عن 

�لتطبيقات و�خلدمات �لذكية �جلديدة حلكومة �أم �لقيوين 
ر�فق �شموه خالل �لزيارة �ل�شيخ �شيف بن ر��شد �ملعال رئي�س 
بن  �أحمد  و�ل�شيخ  �لقيوين  ب��اأم  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
�شعود بن ر��شد �ملعال نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أم 
�لقيوين، و�ملهند�س �ل�شيخ �أحمد بن خالد �ملعال رئي�س د�ئرة 
�مل�شوؤولني  كبار  من  وعدد  �لقيوين  باأم  و�مل�شاحة  �لتخطيط 

ومديري �لدو�ئر �حلكومية يف �لإمارة.

ويل عهد اأم القيوين يد�صن عددا من اخلدمات 
الذكية حلكومة المارة يف جيتك�س 2017 

•• دبي-الفجر:

�أكد �للو�ء �أحمد حمد�ن بن دملوك، مدير �لإد�رة �لعامة 
للتدريب ب�شرطة دبي، حر�س �لقيادة �لدوؤوب على و�شع 
وتطوير مناهج وحقائب تدريبية �أمنية متخ�ش�شة مذ 
رئي�س  نائب  متيم،  خلفان  �شاحي  �لفريق  معايل  �أم��ر 
�ملناهج  با�شتحد�ث ق�شم  �لعام بدبي،  �ل�شرطة و�لأم��ن 
دبي،  ب�شرطة  للتدريب  �لعامة  �لإد�رة  يف  �لتدريبية 
ب��ه��دف ت��وث��ي��ق �مل��ع��ارف و�خل����رب�ت يف �ل��ق��ي��ادة �لعامة 
�خلرب�ت  تناقل  ��شتمر�ر  ي�شمن  ومب��ا  دب��ي،  ل�شرطة 
�شرطة  موظفي  ب��ني  �لتعليمية  و�مل��خ��رج��ات  و�مل��ع��ارف 

دبي بكفاءة و�حدة.
جاء ذلك خالل �جتماع عقدته �لإد�رة �لعامة للتدريب يف 
نادي �شباط �شرطة دبي مع �شركة �أوبيك لال�شت�شار�ت 
و�لتدريب، بح�شور �لعميد �لدكتور جا�شم خليل مريز� 
عبد  �شليمان  و�ل��ر�ئ��د  �لأم��ن��ي،  �لإع����الم  �إد�رة  م��دي��ر 
�لتدريب،  وتطوير  ت�شميم  �إد�رة  مدير  �لعامري،  �هلل 
و�ل�شيد �شر�ر بلهول، ع�شو �لهيئة �ل�شت�شارية ل�شركة 
عبد  حمد  و�لدكتور  و�ل��ت��دري��ب،  لال�شت�شار�ت  �أوب��ي��ك 
ل��ال���ش��ت�����ش��ار�ت و�لتدريب،  �أوب��ي��ك  ���ش��رك��ة  �ل����رز�ق م��ن 
�لتدريبية،  �ملناهج  ق�شم  رئي�س  �أهلي  م��وزة  و�لأ�شتاذة 
ب��ه��دف �ل��ت��ب��اح��ث ح���ول �أه���م �مل��ح��اور و�مل�����ش��ام��ني �لتي 

�شت�شملها حقيبة فن �لتعامل مع و�شائل �لإعالم �إحدى 
�شمن  تاأ�شي�شها  �مل��زم��ع  �لتدريبية  و�ملناهج  �حلقائب 
�خلطة �ل�شنوية لتدريب وتاأهيل موظفي �شرطة دبي.

�لتدريبية  و�ملناهج  �إن �حلقائب  �للو�ء بن دملوك  وقال 
ي��ت��م �إع���د�ده���ا وف���ق �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ع��ام��ة ل�شرطة 
دبي  ل�شرطة  �مل�شتقبلية  �لتطلعات  يحقق  ومب��ا  دب��ي، 
عرب  خرب�تهم  وي�شقل  �ملوظفني  مهار�ت  من  ويطور 
�مل�شتجد�ت �لأمنية يف خمتلف �لتخ�ش�شات، �إىل جانب 
بح�شب  كل  و�مليد�نية  و�ملهنية  �لذ�تية  �ملهار�ت  تعزيز 
يف  �ل�شرورية  �مل��ه��ار�ت  �مل��ت��درب��ني  و�إك�����ش��اب  تخ�ش�شه، 
خمتلف �لظروف و�ملو�قف �لعملية و�إد�رة �لأزمات على 

م�شتوى �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي.
و�أ�شاف �للو�ء �بن دملوك �أن �لقيادة يف �شرطة دبي طاملا 
ود�أبت  �لب�شرية،  �ل��ك��و�در  يف  �ل�شتثمار  �أهمية  �أدرك��ت 
على مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية على تنفيذ بر�مج تدريبية 
منظومة  و�شمن  �لقيادة،  �حتياجات  وفق  تخ�ش�شية 
وقادرين  م��وؤه��ل��ني  �أف�����ر�د�  ُت��خ��رج  ممنهجة  متكاملة 
على مو�جهة �لتحديات �ملر�شودة، مو�شحاً �أن �ملناهج 
دبي  ���ش��رط��ة  ت��وؤ���ش�����ش��ه��ا  �ل��ت��ي  �ملتخ�ش�شة  و�حل��ق��ائ��ب 
�ملعارف و�لعلوم،  �أحدث  وتعكف على تطويرها تو�كب 
�لأمني  �ملجال  يف  �لعاملية  �ملمار�شات  لأف�شل  وتخ�شع 

�ل�شرطي.

�سمن منظومة متكاملة وممنهجة

�صرطة دبي تبحث تاأ�صي�س حقائب تخ�ص�صية تواكب اأحدث املعارف والعلوم 

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ جاكري ح�شني 
حممد �نوميا ، بنجالدي�س  
�شفره  ج����و�ز    - �جلن�شية  
رقم )0307885( �شادر 
من بنجالدي�س   من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   050/8410605

فقدان جواز �سفرت
فقد  �مل��دع��و/ و�ري�����س علي 
باك�شتاين   - حم��م��د  ف��ق��ري 
�شفره  ج����و�ز    - �جلن�شية  
رقم )1809292( �شادر 
م��ن ب��اك�����ش��ت��ان   م��ن يجده 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5739729   

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د �مل������دع������و /ج��������ادى 
ب�����اجن�����ا������ش�����اى �و�����ش����ت����ان 
�جلن�شية  �ل����ف����ل����ب����ني   ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
 )3 0 6 8 2 0 2 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 
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عربي ودويل

�ير�نية بريطانية حكم عليها  �ن  �أعلنت موؤ�ش�شة طوم�شون رويرتز 
بال�شجن ملدة خم�س �شنو�ت يف �ير�ن يف 2016 بعد �د�نتها بامل�شاركة 
�تهامات  بعد  ع��ام��ا   16 عقوبتها  لتمديد  معر�شة  ت��ظ��اه��ر�ت،  يف 
عاما(   38( ز�غاري-ر�تكليف  ناز�نني  على  وحكم  �شدها.  جديدة 
يف  مل�شاركتها  �شنو�ت  خلم�س  بال�شجن   2016 �أيلول/�شبتمرب  يف 
تظاهر�ت �شد �لنظام يف 2009، �لمر �لذي تنفيه. و�أكدت حمكمة 
فيال،  مونيك  وق��ال��ت   .2017 ني�شان/�بريل  يف  �حلكم  ��شتئناف 
تنظم  �لتي  �لربيطانية  �لكندية  مديرة موؤ�ش�شة طوم�شون رويرتز 
ملهزلة  تتعر�س  �نها  بيان  يف  �ل��ع��امل،  يف  �شحافيني  لتدريب  بر�مج 
�ع��اد فتح ملفها  �ل��ذي  �لثوري �لي��ر�ين  �خ��رى من ق�شاء �حلر�س 
و��شاف ثالث تهم جديدة ميكن �ن توؤدي �ىل حكم ��شايف بال�شجن 
16 عاما . وبح�شب �لبيان، مل ي�شمح ملحام ميثل ز�غاري باحل�شور 
�أثناء جل�شة �لحد. و��شاف �لبيان هذه �لتهامات تت�شل بعملها يف 
بي بي �شي ميديا �ك�شن وموؤ�ش�شة طوم�شون رويرتز. وهم يقولون 
�ن عملها �خلريي كان و�جهة لالطاحة بالنظام �لير�ين . وتابعت 
فيال هذ� حم�س �ختالق، لأن موؤ�ش�شة طوم�شون رويرتز ل تعمل يف 

�ير�ن ، مطالبة بالفر�ج عن ناز�رين ز�غاري �لربيئة مئة باملئة .
كما طلبت �ملوؤ�ش�شة من �حلكومة �لربيطانية �لتدخل لنهاء معاناة 

هذه �ملو�طنة �لربيطانية .

هجوم  يف  و�شائق  �شرطيان  و��شيب  كينية  جامعة  يف  موظفان  قتل 
دي��اين )جنوب  قرب  �شيارتهم  على  �م�س  م�شلحون جمهولون  �شنه 
�علنت  ما  بح�شب  �لهندي،  �ملحيط  على  �شياحية  بلدة  وه��ي  �شرق( 

�ل�شرطة �ملحلية.
وقال لري كينغ قائد �شرطة �ملنطقة �ل�شاحلية �ن عن�شري �لمن 
كانا يو�كبان موظفي �جلامعة عندما وقعو� يف كمني ن�شبه م�شلحون 
. و�و�شح كينغ �ن جمهولني م�شلحني هاجمو� �ل�شيارة عندما كانت 
يف �لطريق بني دياين يف �لق�شم �جلنوبي من �ل�شاحل �لكيني، وحرم 

جامعة مونبا�شا �لفنية يف كو�يل على بعد كيلومرت�ت.
وقتل موظفا �جلامعة يف �ملكان يف حني نقل �ل�شرطيان و�ل�شائق �إىل 

�مل�شت�شفى بعد �إ�شابتهم بجروح، بح�شب �مل�شدر ذ�ته.
�ل�شالمية  �ل�شباب  م�شلحوحركة  بهم  �مل�شتبه  وب��ني  حتقيق  وفتح 
بهجمات  ي�شتهدف  مل  كينيا  �شاحل  ج��ن��وب  �ن  رغ��م  �ل�شومالية، 
وباقي  �لبالد  �شرق  �شمال  يف  حتركاتهم  رك��زو�  �لذين  �ل�شالميني 
كانا  فيما  �يلول/�شبتمرب   3 يف  �شرطيان  وقتل  �ل�شاحلية.  �ملناطق 

يقومان بحر��شة كني�شة مبدينة يوكوند� �ملجاورة لدياين.

بد�أت �م�س ر�شميا يف �ليابان �حلملة �لنتخابية لالقرت�ع �لت�شريعي 
�شنته حاكمة  بهجوم  �لول/�كتوبر،  ت�شرين   22 يف  �شيجرى  �لذي 

طوكيو يوريكو كويكي على رئي�س �لوزر�ء �شينزو �آبي.
ويو�جه رئي�س �حلكومة �ملحافظ �لبالغ من �لعمر 63 عاما و�لذي 
قرر �لدعوة �ىل هذه �لنتخابات قبل عام من �نتهاء ولية �لنو�ب، 
حتديا مل يكن متوقعا من قبل كويكي )65 عاما(. وكانت كويكي 
�ي��ام فقط من حل  �ليميني وتولت قيادته قبل  ��ش�شت حزب �لم��ل 
�حلزب  ب��ذل��ك  ه��زت  وق��د  �يلول/�شبتمرب.   28 يف  �ل��ن��و�ب  جمل�س 
�شربت  ووجهت  �آب��ي  �شينزو  يقوده  �ل��ذي  �لدميوقر�طي  �لليرب�يل 
قا�شية للحزب �لدميوقر�طي )ي�شار �لو�شط( �لذي كان قد ��شعف 
مئات  �ىل  �ل�شابقة  �لتلفزيونية  �لرب�مج  مقدمة  وتوجهت  ��شال. 
�ملارة بالقرب من حمطة كبرية للقطار�ت �شباح �لثالثاء د�عية �ىل 
و�شع حد ل�شيا�شة �آبي و�ملحت �ىل ق�شايا �لف�شاد �لتي طالت موؤخر� 
رئي�س �حلكومة و�ملحيطني به. و�شتتناول �حلملة �لتي ت�شتمر 12 
ق�شايا  �لرت�شيحات،  تقدمي  �نتهاء  ي��وم  �ل��ث��الث��اء  و�فتتحت  يوما 
زيادة  ي�شهد جدل حول حول  �ل��ذي  �لياباين  �لقت�شاد  كربى مثل 
�لتهديد  مو�جهة  يف  تبنيه  يجب  �ل��ذي  و�ملوقف  �ل�شتهالك،  ر�شم 
�لذي متثله كوريا �ل�شمالية، وحيال وقف �ملحطات �لنووية و��شالح 

�لد�شتور �لياباين �لذي مل يطر�أ عليه �ي تعديل منذ �شبعني عاما.

عوا�سم

لندن

طوكيو

نريوبي

توقيف تون�صيني يف �صوي�صرا 
على خلفية اعتداء مر�صيليا 

•• جنيف-اأ ف ب:

�إرهابية  باأن�شطة  بقيامهما  ي�شتبه  تون�شيني  �ل�شوي�شرية  �ل�شرطة  �أوقفت 
ت�شرين  مطلع  يف  مر�شيليا  يف  طعنا  �شابتني  بقتل  حمتمل  �رت��ب��اط  على 

�لول/�كتوبر �حلايل، بح�شب ما �أفادت و�شائل �عالم �شوي�شرية .
و�أوردت وكالة �لنباء �ل�شوي�شرية �ن �ل�شرطة �لفدر�لية �أوقفت �لرجلني يف 

مركز ��شتقبال يف كيا�شو )كانتون تي�شينو( على �حلدود مع �يطاليا.
�لرجلني  بحق  �شدرت  دولية ُ توقيف  مذكرة  �ن  �ملحلية  �ل�شحف  وكتبت 
لال�شتباه بارتباطهم بالتون�شي �حمد حنا�شي )29 عاما( منفذ �لعتد�ء 
�لول/�كتوبر  ت�شرين  م��ن  �لول  يف  فرن�شا(  ���ش��رق  )ج��ن��وب  مر�شيليا  يف 

�حلايل و�لذي قتل بر�شا�س �ل�شرطة.
�ل �ن مديرة �لعالم لدى �ل�شرطة �لفدر�لية فيدبول كاثي ماريه رف�شت 

تاأكيد هذه �ملعلومات حني �ت�شلت بها وكالة فر�ن�س بر�س.
على  بناء  كيا�شو  يف  �لح��د  م�شاء  �شخ�شني  �وقفنا  لقد  م��اري��ه  و�شرحت 
�شوي�شر�  يف  �ل��د�خ��ل��ي  لالمن  تهديد�  ي�شكال  �ن  ميكن  بانهما  معلومات 

وبالتايل علينا �لتحقق .
مع  ر�ب���ط  �ي  وج���ود  على  �ملرحلة  ه��ذه  يف  �لتاأكيد  ي�شعها  ل  �ن��ه  وتابعت 
�عتد�ء مر�شيليا �لذي قام فيه حنا�شي بقتل �مر�تني طعنا. و��شارت �ىل �ن 

�ل�شلطات تتحقق من جن�شية طالبي �للجوء.
و�وردت وكالة �لنباء �ل�شوي�شرية نقال عن �شحيفة ل �شتامبا �ليطالية 
�ن �شرطة كيا�شو قامت بعملية �لتوقيف بال�شتناد �ىل مذكرة �شادرة عن 

�ل�شلطات �ليطالية.
يبلغان  �للذين  �لرجلني  �ن  تي�شينو  يف  �ملحلية  تي�شيونيوز  قناة  قالت  كما 

�لثالثني من �لعمر و�شال �ىل كيا�شو قبل ب�شعة �أيام.

ال�صعودية توؤكد �صرورة تطبيق اآلية فعالة للتحقق من تنفيذ التفاق النووي الإيراين 

مليارات دولر كلفة ا�ست�سافة الالجئني ال�سوريني يف الأردن   10

ا�صتباكات عنيفة بني داع�س والنظام يف دير الزور

كوريا ال�صمالية قر�صنت خططا حربية ل�صيول 

انتخابات رئا�صية وت�صريعية يف ليبرييا 
يف  �لوىل  للمرة  �ي�شا  منتخب  لرئي�س  خلفا  �ل�شلطة 
جمل�س  �ع�شاء  �لليبرييون  �شينتخب  �لبلد،  ه��ذ�  تاريخ 
�لرئا�شي  �لق��رت�ع  ويجري   .73 عددهم  �لبالغ  �لنو�ب 
على مرحلتني ما مل يح�شل �حد �ملر�شحني على �غلبية 
مطلقة من �ل��دورة �لوىل. ومن �ملر�شحني �لوف��ر حظا 
كرة  جنم  وي  ج��ورج  �ل�شناتور  ل�شريليف،  خلفا  للرئا�شة 
�لقدم �لفريقية �ل�شابق �لذي هزم �مام �لرئي�شة �حلالية 
2005 وكذلك يف  �لثانية من �لنتخابات يف  �ل��دورة  يف 

تر�شحه ملن�شب نائب �لرئي�س يف 2011.
وب���ني �مل��ر���ش��ح��ني �ي�����ش��ا ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����ش��ة ج���وزف بو�كاي 
ورجال  بروم�شكني  ت�شارلز  �ملخ�شرم  �ل�شيا�شي  و�ملحامي 

�لع���م���ال �ل���ل���ذ�ن ي��ت��م��ت��ع��ان ب��ن��ف��وذ ك��ب��ري ب��ي��ن��وين �ور�ي 
�لتي  عاما(   78( �شريليف  وكانت  كامينغز.  و�لك�شندر 
�لثنني  رح��ب��ت  لل�شالم  ن��وب��ل  ج��ائ��زة   2011 يف  منحت 
�لدميوقر�طية  ولتعزيز  لمتنا  �ل��ت��اري��خ��ي  �ل��ي��وم  ب��ه��ذ� 

�لليبريية �لفتية .
كاملة  قطع  �ل��ذي  �لطريق  قيا�س  �ىل  مو�طنيها  ودع��ت 
وك�����ش��ع��ب و���ش��م��ح ب��الن��ت��ق��ال م���ن جم��ت��م��ع دم����ره �لنز�ع 
�لك��ر حيوية  �لدميوقر�طية  م��ن  و�ح���دة  �ىل  و�حل���رب 
يف غرب �فريقيا ، ملمحة بذلك �ىل �حلربني �لهليتني 
�للتني ��شفرتا بني 1989 و2003 عن �شقوط حو�ىل 

250 �لف قتيل.

•• مونروفيا-اأ ف ب:

يديل �كر من مليوين ليبريي باأ�شو�تهم لختيار رئي�س 
ت�شغل  �شيدة  �ول  للبالد خلفا ليلني جون�شون �شريليف 
رئا�شة �لدولة يف �فريقيا، وذلك يف �قرت�ع يت�شم بانفتاح 
كبري ويفرت�س �ن ي�شمح برت�شيخ �لدميوقر�طية يف هذ� 

�لبلد �لذي ما ز�ل يعاين من �آثار �حلرب �لهلية.
�ل��ع�����ش��و�ئ��ي يف  وي�شتبوينت  ح��ي  �ل��ن��اخ��ب��ون يف  و����ش��ط��ف 
ذكر  كما  �ل��ف��ط��ور،  ي��ت��ن��اول��ون  وه��م  م��ون��روف��ي��ا  �لعا�شمة 

�شحافيون من وكالة فر�ن�س بر�س.
�ل���ذي يتوىل  ���ش��ي��ك��ون �لول  �ل���ذي  �ل��رئ��ي�����س  �ىل ج��ان��ب 

�لرئي�س  تهديد�ت  تغذيها  �لكورية، 
�ملتكررة  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لم��ريك��ي 
ب��ت��ح��رك ع�����ش��ك��ري ���ش��د ب��ي��ون��غ يانغ 

لكبح برناجمها �لنووي.
نهاية  يف  ل����ه  ت���غ���ري���دة  �أح�������دث  ويف 
�ل����ش���ب���وع، ك����رر ت���ر�م���ب �ل���ق���ول �ن 
م���ع كوريا  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  �جل���ه���ود 
�ل�شمالية ف�شلت على �لدو�م م�شيفا 
�شيكون له مفعول  �شيء و�حد فقط 
. وقال ري نقال عن وز�رة �لدفاع يف 
�ملعلومات  م��ن  باملئة   80 �أن  �شيول 

�مل�شربة مل يتم حتديدها بعد.

ت�شم  وح��دة  يانغ  ولبيونغ  ت�شريبه. 
�خ�شائي متمرن يف �حلرب  �آلف   6
كوريا  حكومة  بح�شب  �للكرتونية، 
�ل���وح���دة متهمة  �جل��ن��وب��ي��ة. وه����ذه 
ب�����ش��ن ه��ج��م��ات ع��ل��ى �ه�����د�ف مهمة 
بينها قر�شنة �شركة �شوين بيكت�شرز 
ن�شرته  �ل��ذي  و�لتقرير   .2014 يف 
�لثاين  ه��و  �يلبو  �شو�شون  �شحيفة 
ع���ن هجمات  �ل���ث���الث���اء  ن���وع���ه  م���ن 
ع�شكرية  �ه�����د�ف  ع��ل��ى  �ل��ك��رتون��ي��ة 
�لهادئ.  �آ���ش��ي��ا-�مل��ح��ي��ط  منطقة  يف 
�ن  �ل�شرت�لية  �حلكومة  قالت  فقد 

�مل�شربة  �ل��وث��ائ��ق  ب��ني  �ي��ل��ب��و. وم���ن 
تطبق  �لتي   5015 عمليات  خطط 
يف ح���ال ح���رب م��ع �ل�����ش��م��ال وت�شمل 
خ��ط��ط ل��ه��ج��م��ات م��ن �ج���ل ��شقاط 
ج�����ون�����غ-�ون، بح�شب  ك��ي��م  �ل��زع��ي��م 
ع��ن ري  ن��ق��ال  �ل�شحيفة  ذك��رت��ه  م��ا 

ت�شيول-هي.
�لع�شو  ب���ري،  �لت�����ش��ال  يت�شن  ومل 
يف جلنة �لدفاع يف �لربملان، للتعليق 

لكن مكتبه �أكد �شحة ما نقل عنه.
و���ش��ط خم���اوف من  �لتقرير  وي��اأت��ي 
�ن�������دلع ن������ز�ع ع���ل���ى ���ش��ب��ه �جل���زي���رة 

�ل�����ط�����و�رئ  خ����ط����ة  �ن  ق�������ال  ل���ك���ن���ه 
�لكورية  �خلا�شة  بالقو�ت  �خلا�شة 
تفا�شيل  وكذلك  �ُشرقت،  �جلنوبية 
م�شرتكة  ع�����ش��ك��ري��ة  م����ن����اور�ت  ع���ن 
ومعلومات  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات  م���ع 
مهمة  ع�������ش���ك���ري���ة  م���ن�������ش���اآت  ح������ول 
ورف�������س متحدث  وم��ع��ام��ل ط���اق���ة. 
�لتقرير  تاأكيد  �ل��دف��اع  وز�رة  با�شم 
لدو�عي �ل�شرية. يف �يار/مايو قالت 
�ل�شمالية قر�شنت  �ن كوريا  �ل��وز�رة 
�لكوري  للجي�س  �لد�خلي  �لنرتنت 
مت  ع��م��ا  تك�شف  مل  لكنها  �جل��ن��وب��ي 

•• �سيول-اأ ف ب:

قر��شنة  �ن  �م���������س  ت���ق���ري���ر  ذك������ر 
معلوماتية كوريني �شماليني �شرقو� 
مئات �لبيانات �لع�شكرية �ل�شرية من 
كوريا �جلنوبية بينها خطط عمليات 
حليفها  ت�����ش��م��ل  م��ف�����ش��ل��ة  ح���رب���ي���ة 

�لمريكي.
وق��������������ال �ل�������ن�������ائ�������ب ع���������ن �حل���������زب 
ت�شيول- ري  �حلاكم  �لدميوقر�طي 

�شبكة  �خ��رتق��و�  �ل��ق��ر����ش��ن��ة  �أن  ه��ي 
�يلول  يف  �جلنوبي  �ل��ك��وري  �جلي�س 
 235 �ىل  وو�شلو�  �ملا�شي  �شبتمرب 
�حل�شا�شة،  �لبيانات  م��ن  غيغابايت 
�شو�شون  �شحيفة  ذكرته  ما  بح�شب 

�ل��دف��اع مل حتدد  متعاقد� يف جم��ال 
كمية  و�ن  للقر�شنة  تعر�س  هويته 

كبرية من �ملعلومات �شرقت.
ح����ادث����ة  �ل�������ف   47 ت�������ش���ج���ي���ل  ومت 
�لكرتونية يف �ل�شهر �ل12 �ملا�شية، 
ب��امل��ئ��ة عن   15 ب��ن�����ش��ب��ة  ب���زي���ادة  �ي 
�ل���ف���رتة �ل��ت��ي ���ش��ب��ق��ت��ه��ا، ب��ح�����ش��ب ما 
�أع��ل��ن��ه وزي���ر �لم���ن �مل��ع��ل��وم��ات��ي د�ن 
تيهان يف كانرب� لدى �عالنه تقرير� 

ملركز �لمن �ملعلوماتي.
ومت�����ت ق���ر����ش���ن���ة م���ت���ع���اق���د �ل���دف���اع 
ع����ن ط���ري���ق م��ل��ق��م خ����ارج����ي، حيث 
��شتخدم �لقر��شنة �دو�ت حتكم عن 
بح�شب  �ل�شبكة،  �شمن  للبقاء  بعد 

�لتقرير.

ويعتمد �قت�شاد �ململكة �ىل حد ما على �مل�شاعد�ت وخ�شو�شا 
من �لوليات �ملتحدة. �ىل ذلك، �أفاد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق 
�ل��ط��ائ��ر�ت �حل��رب��ي��ة �لرو�شية  ب��ت��و����ش��ل ق�����ش��ف  �لإن�������ش���ان، 
�أخرى  �مليادين ومناطق  �لنظام مناطق يف مدينة  وطائر�ت 
عك�شية  هجمات  على  رد�ً  �ل���زور،  لدير  �ل�شرقي  �ل��ري��ف  يف 
ل�شتعادة  حماولة  يف  �أم�س  �لإره��اب��ي  د�ع�س  تنظيم  نفذها 

�ل�شيطرة على �ملنطقة.
عنا�شر  بني  �لعنيفة  �ل�شتباكات  ت�شتمر  �ملر�شد،  وبح�شب 
د�ع�س وقو�ت �لنظام يف �ل�شفاف �ل�شرقية من نهر �لفر�ت 
متبادل  و��شتهد�ف  ق�شف  و�شط  �ل��زور،  دير  ملدينة  �ملقابلة 

بني طريف �لقتال.
ومعاودة  جم����دد�ً  �لتنظيم  ح�����ش��ون  ك�شر  �ل��ن��ظ��ام  وي��ح��اول 
�لدخول �إىل مدينة �مليادين بغية �ل�شيطرة عليها. وبح�شب 

منها كما �أد�ن �لهجوم �لذي قامت به قو�ت �لنظام �ل�شوري 
�شيخون  خ��ان  مدينة  على  �لكيميائية  �لأ�شلحة  با�شتخد�م 
�شمال حمافظة �إدلب �ل�شورية يف �شهر �أبريل �ملا�شي وتطالب 
�لإجر�مي  �ل��ع��م��ل  ه���ذ�  ع��ن  �ملت�شببني  حم��ا���ش��ب��ة  ب�����ش��رورة 
و�ملبادئ  �لدولية  �لقو�نني  لكل  �شارخا  حتديا  ميثل  �ل��ذي 
�لأ�شلحة  حظر  �تفاقية  ينتهك  كما  �لإن�شانية  �لأخ��الق��ي��ة 
�ل�شلة مبا  �ل��دويل ذ�ت  �لكيميائية وق��ر�ر�ت جمل�س �لأم��ن 
فيها قر�ري جمل�س �لأمن رقم 2118 و2209 �خلا�شني 

با�شتخد�م �لأ�شلحة �لكيميائية يف �شوريا.
قر�ر  ت��دع��م  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  “�إن  ق��ائ��ال  وت��اب��ع 
�ل��ذي يحث   /2004 /�أب��ري��ل   1540 �لأم���ن رق��م  جمل�س 
�لدمار  �أ�شلحة  �نت�شار  �لتعاون ملنع  �لدول على تعزيز  جميع 
�ل�شامل من �أجل منع ح�شول �جلماعات �لإرهابية على مو�د 
ت�شنيع �أو �إنتاج �أ�شلحة �لدمار �ل�شامل .. وقد قدمت �ململكة 
عمل  ور���س  وعقدت  �ل��ق��ر�ر  جلنة  �شمن  �ملطلوبة  تقاريرها 
..مبينا  تطبيقه”  ودع��م  بالقر�ر  للتعريف  ودول��ي��ة  وطنية 
�ملتحدة  �لأمم  برنامج  تفعيل  �أهمية  على  ت��وؤك��د  �ململكة  �أن 
و�خلفيفة  �ل�شغرية  بالأ�شلحة  �مل�����ش��روع  غ��ري  �لإجت����ار  ملنع 
من جميع جو�نبه ومكافحته و�لق�شاء عليه وذلك من �أجل 

•• عمان-اأ ف ب:

��شت�شافة  كلفة  �ن  �م�س  �لردن��ي��ة  �خلارجية  وز�رة  �علنت 
�ململكة  �ر��شي  فوق  �ل�شوريني  �لالجئني  من  �للف  مئات 

جتاوزت ع�شرة مليار دولر.
��شت�شافة  تكلفة  �ن  �خلارجية  وز�رة  عن  �شادر  بيان  وق��ال 
�ملبا�شرة على �ململكة  �لالجئني �ل�شوريني و�لزمة �ل�شورية 
منذ بد�ية �لزمة ولغاية �لعام �حلايل 2017 بلغت حو�ىل 

ع�شرة مليار�ت و301 مليون دولر .
و�و�شحت �ن هذه �ملبالغ ت�شمل تكلفة �لتعليم و�ل�شحة ودعم 
�لكهرباء و�ملياه و�ل�شرف �ل�شحي و��شتهالك �لبنية �لتحتية 
�لنقل  �ملدعومة وخ�شائر  و�ل�شلع  �لبلدية و�ملو�د  و�خلدمات 

و�لعمالة غري �لر�شمية و�لتكلفة �لمنية .

�ملبا�شرة ل�شت�شافة  �لتقديرية  �لكلفة  تبلغ  �لبيان  وبح�شب 
�لالجئني �ل�شوريني و�لزمة �ل�شورية �ملقدرة للعام 2017 
�لف   680 �ململكة نحو  وت���وؤوي   . دولر  1،7 مليار  ح��و�ىل 
�آذ�ر/مار�س  ف��رو� م��ن �حل��رب يف بلدهم منذ  ���ش��وري  لج��ئ 
2011 وم�شجلني لدى �ملفو�شية �لعليا ل�شوؤون �لالجئني 
�لتابعة لالأمم �ملتحدة، ي�شاف �ليهم بح�شب �حلكومة، نحو 

700 �لف �شوري دخلو� �لردن قبل �ندلع �لنز�ع.
وكان وزير �لتخطيط �لردين عماد �لفاخوري �بلغ �ل�شفرية 
زيارتها  خ��الل  هايلي  نيكي  �ملتحدة  �لمم  ل��دى  �لمريكية 
�حلد  بلغت  �مل��م��ل��ك��ة  �ن  �مل��ا���ش��ي  �ي��ار/م��اي��و   22 يف  �لردن 

�لق�شى يف قدرتها على حتمل �عباء �لالجئني �ل�شوريني.
و�كد �أهمية ��شتمر�ر دعم �لأردن وزيادة م�شتويات هذ� �لدعم 

لتمكني �لأردن من �ل�شتمر�ر بتقدمي �خلدمات لالجئني .

•• االأمم املتحد-وام: 

فعالة  �آلية  تطبيق  �شرورة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �أك��دت 
و�لتفتي�س  �لإي�����ر�ين  �ل��ن��ووي  �لت��ف��اق  تنفيذ  م��ن  للتحقق 
و�لرقابة و�إع��ادة فر�س �لعقوبات على نحو �شريع وفعال يف 
حال �نتهاك �إير�ن للتز�ماتها مبوجب هذ� �لتفاق ..معربة 
�شو�ريخ  �إط��الق  يف  �إي���ر�ن  ��شتمر�ر  حيال  �لبالغ  قلقها  عن 
بال�شتية قادرة على حمل روؤو�س نووية وتوؤكد يف �لوقت نف�شه 
�ل�شلمي  �ل���ش��ت��خ��د�م  �ل���دول يف  �لأ���ش��ي��ل جلميع  على �حل��ق 
للطاقة �لنووية وفق معايري �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية 

و�إجر�ء�تها وحتت �إ�شر�فها.
�لأوىل  �للجنة  �أم���ام  �لول  �أم�����س  �ململكة  كلمة  ذل��ك يف  ج��اء 
و�ألقاها   72 �ل���  �ل���دورة  يف  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  للجمعية 
�لدكتور  �ملتحدة  �لأمم  ل��دى  للمملكة  �لد�ئم  �ملندوب  نائب 

خالد �ملنزلوي وبثتها وكالة �لنباء �ل�شعودية �شباح �م�س.
و�شدد �ملنزلوي على عزم �ململكة �لتعاون مع �جلميع لإجناح 
ما  وت��اأي��ي��ده��ا  �لأوىل  �للجنة  ل��رئ��ا���ش��ة  �مل��وك��ل��ة  �مل��ه��م��ة  ه���ذه 
�لنحياز  عدم  حركة  وبيان  �لعربية  �ملجموعة  بيان  ت�شمنه 
..وقال “�لتز�ما من �ململكة �لعربية �ل�شعودية باأحكام ميثاق 
�لأمم �ملتحدة ومبادئ �ل�شرعية �لدولية بو�شفهما ركيزتان 
خا�شة  �أهمية  تويل  فاإنها  �خلارجية  �شيا�شتها  يف  �أ�شا�شيتان 
�ملتحدة يف جميع �ملجالت ول �شيما فيما  لتعزيز دور �لأمم 
�إميانا  وذل���ك  �ل�����ش��الح  ون���زع  �ل���دويل  �لأم���ن  بق�شايا  يتعلق 
منها باأن هذه �لق�شايا متثل وحدة متكاملة ل ميكن بدونها 

للعامل �أن يعي�س ب�شالم و��شتقر�ر”.
يتطلب  �ل��دول��ي��ني  و�لأم����ن  �ل�شلم  م��ن��اخ  تعزيز  �ن  و�أ���ش��اف 
�إر�دة �شيا�شية �شادقة وعزمية قوية من جميع �لدول وعلى 
�لأخ�����س �ل���دول �حل��ائ��زة على �لأ���ش��ل��ح��ة �ل��ن��ووي��ة حتى يتم 
�لتخل�س من �لعتماد على تلك �لأ�شلحة وغريها من �أ�شلحة 
�ل��دم��ار �ل�����ش��ام��ل ك�����اأدو�ت ل��الأم��ن �ل��ق��وم��ي ويف ه���ذ� �لإط���ار 
ترحب �ململكة بالتفاق �لذي �عتمد هذ� �لعام ملعاهدة حظر 
و�ل�شلم  �لأم��ن  تعزيز  يف  ي�شهم  �أن  وتاأمل  �لنووية  �لأ�شلحة 
�أ�شلحة  جميع  م��ن  �ل��ت��ام  �لتخل�س  نحو  و�ل�شعي  �ل��دول��ي��ني 

�لدمار �ل�شامل يف جميع �لدول بال ��شتثناء.
وقال �نه فيما ت�شهد عدد من �ملناطق جناحا يف �إقامة مناطق 
خالية من �لأ�شلحة �لنووية بف�شل تعاون دول هذه �ملناطق 
�ل�شرق  منطقة  �أن  جند  �ل�شلمي  �لتعاي�س  حتمية  و�إدر�ك��ه��ا 
�أمام �جلهود �لدولية و�لإقليمية جلعلها  �لأو�شط ت�شتع�شي 
رف�س  ب�شبب  وذل���ك  �ل��ن��ووي��ة  �لأ�شلحة  م��ن  خالية  منطقة 
�إ�شر�ئيل لأي م�شعى يف هذ� �ل�شبيل ..معربا عنه �لأ�شف باأن 
منطقة  جعل  يف  ملحة  �إقليمية  ورغبة  دويل  �إجماع  يتو�فر 

وتقف  �لنووية  �لأ�شلحة  �لأو�شط منطقة خالية من  �ل�شرق 
�أمام حتقيق رغبة �شعوب �ملنطقة يف �لعي�س  �إ�شر�ئيل حائال 

يف منطقة خالية من �لتهديد �لنووي.
و�أعرب �ملنزلوي عن �أ�شف �ململكة لعدم تو�شل �جتماع موؤمتر 
مر�جعة معاهدة عدم �نت�شار �لأ�شلحة �لنووية للعام 2015 
�إىل �تفاق على �لوثيقة �خلتامية للموؤمتر مما عطل �جلهود 
�لهادفة لإقامة منطقة خالية من �لأ�شلحة �لنووية و�أ�شلحة 
�لدمار �ل�شامل �لأخرى يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط وي�شكك 
يف م�شد�قية �ملعاهدة ما قد يدفع دول �ملنطقة �إىل �لت�شابق 
يف �حل�شول على �لأ�شلحة �لنووية ..وقال “ توؤكد �ململكة على 
�لنووي �ملوقع مع جمموعة  �إي��ر�ن بالتفاق  �أن تلتزم  �أهمية 
5+1 وعلى دور �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية يف هذ� �ل�شاأن 
وعلى �شرورة تطبيق �آلية فعالة للتحقق من تنفيذ �لتفاق 
و�لتفتي�س و�لرقابة و�إعادة فر�س �لعقوبات على نحو �شريع 
وفعال يف حال �نتهاك �إير�ن للتز�ماتها مبوجب هذ� �لتفاق 
�إي����ر�ن ع��ل��ى جميع م��و�ث��ي��ق �ل�شالمة  ت��وق��ي��ع  �أه��م��ي��ة  وع��ل��ى 
تدعو  كما  �ملنطقة  ل��دول  �لبيئية  �مل�شاغل  ومر�عاة  �لنووية 
 2231 رق��م  �لأم���ن  ق���ر�ر جمل�س  بتنفيذ  ل��الل��ت��ز�م  �إي����ر�ن 
و�لأ�شلحة  �لبالي�شتية  ب��ال�����ش��و�ري��خ  �مل��ت��ع��ل��ق  /2015م/ 
�لأخرى وتعرب �ململكة عن قلقها �لبالغ حيال ��شتمر�ر �إير�ن 
يف �إطالق �شو�ريخ بال�شتية قادرة على حمل روؤو�س نووية”. 
و�أ�شاف “ توؤكد �ململكة على �حلق �لأ�شيل جلميع �لدول يف 
�لوكالة  معايري  وف��ق  �لنووية  للطاقة  �ل�شلمي  �ل�شتخد�م 
�ل��دول��ي��ة للطاقة �ل��ذري��ة و�إج��ر�ء�ت��ه��ا وحت��ت �إ���ش��ر�ف��ه��ا كما 
و�خلرب�ت  �لتكنولوجيا  نقل  لت�شهيل  �لد�عي  �ملوقف  تدعم 
لال�شتخد�مات  �ل��ذري��ة  �لطاقة  بامتالك  �ملتعلقة  و�مل��ع��د�ت 
�ل�شلمية حيث تركز معاهدة عدم �لنت�شار �لنووي على ثالثة 
�نت�شار �لأ�شلحة �لنووية و�ل�شعي لنزع �ملوجود  �أركان : عدم 
كما  �ل��ذري��ة  للطاقة  �ل�شلمية  �ل�شتخد�مات  وت�شهيل  منها 
حتث �ململكة �لدول �ل�شناعية على �لتعاون لإز�لة �لعر�قيل 
�ملو�شوعة �أمام نقل �لتكنولوجيا يف هذه �ملجالت �إىل �لدول 
تنفيذ  �أه��م��ي��ة  على  �ململكة  ت��اأك��ي��د  �ىل  ..م�����ش��ري�  �لنامية” 
�تفاقيتي حظر �لأ�شلحة �لكيميائية و�لبيولوجية حيث كانت 
�ململكة من �أو�ئل �لدول �لتي �ن�شمت للمعاهد�ت �لدولية ذ�ت 
�لعالقة و�أن�شاأت هيئة وطنية خمت�شة لالإ�شر�ف على تنفيذ 

�لتفاقيات �ملتعلقة بالأ�شلحة �لكيميائية و�لبيولوجية.
�ل�شوري  �لنظام  �ململكة ل�شتمر�ر  �إد�ن��ة  �ملنزلوي عن  وعرب 
يف �رتكاب �لعديد من �ملجازر با�شتخد�م �لأ�شلحة �لكيميائية 
لآلية  �خلام�س  �لتقرير  �أثبت  �لتي  �ل�شوري  �ل�شعب  حق  يف 
�لكيميائية  �لأ�شلحة  حظر  منظمة  بني  �مل�شرتكة  �لتحقيق 
�ل�شوري عن ثالث حالت  �لنظام  م�شوؤولية  �ملتحدة  و�لأمم 

�ملر�شد، تركز �لقتال يف منطقة حطلة �ل�شرقية �لتي متكنت 
قو�ت �لنظام من �ل�شيطرة عليها، وتر�فقت �ل�شتباكات مع 

ق�شف مكثف من قو�ت �لنظام على حماور �لقتال.
و�شيطرت  �لنظام  ق��و�ت  �إليها  تقدمت  �لتي  �ملناطق  وت�شهد 
قبالة مدينة  �لفر�ت،  نهر  �ل�شرقية من  �ل�شفاف  عليها يف 
ب��ني �حلني  دي���ر �ل����زور وم��ط��اره��ا �ل��ع�����ش��ك��ري، ق��ت��اًل عنيفاً 
و�لآخر وهجمات معاك�شة من قبل �لتنظيم وحماولت تقدم 

من قبل قو�ت �لنظام.
وترت�فق �ل�شتباكات يف �شرق �لفر�ت مع قتال م�شتمر، بني 
�ل�شرقي،  �ل��زور  دي��ر  ري��ف  د�ع�س يف  �لنظام وعنا�شر  ق��و�ت 
�مليادين، يف حماولة م�شتمرة من قو�ت  بالقرب من مدينة 
�لنظام معاودة �لتقدم و�لدخول �إىل مدينة �مليادين جمدد�ً 

بغية �ل�شيطرة عليها.

�لظاهرة  تلك  مكافحة  على  �لأع�����ش��اء  �ل���دول  ق���درة  تعزيز 
�خلطرية �ملرتتبة عليها �لتهديد�ت �ملختلفة يف ظل و�شول 
�أن �ململكة  تلك �لأ�شلحة �إىل �لكيانات من غري �لدول مبينا 
موؤمتر  خ��الل  �ل�شاأن  بهذ�  دويل  لتو�فق  �لتو�شل  يف  ت��اأم��ل 

�ملر�جعة �لثالث لربنامج �لعمل و�ملزمع عقده عام 2018.
�أن �ململكة توؤكد على �أهمية �أن يظل ��شتخد�م �لف�شاء  وبني 
�خل���ارج���ي حم�����ش��ور� يف �لأغ����ر������س �ل�����ش��ل��م��ي��ة ح��ي��ث قامت 
من  �إيجابي  ب��دور  �ل�شلة  ذ�ت  �لدولية  �لقانونية  �لتفاقات 
وتنظيم  �خلارجي  للف�شاء  �ل�شلمي  �ل�شتخد�م  تعزيز  �أج��ل 
�لأن�شطة فيه مع �لأخذ يف �لعتبار �أن �لف�شاء �خلارجي يعد 
ملكية عامة لالإن�شانية جمعاء حيث يجب �أل تقيد �مل�شاعي 
دولة  لكل  �لأ�شيل  �حلق  �خلارجي  �لف�شاء  ل�شبط  �لر�مية 
�ململكة  وتوؤكد   .. �خلارجي  للف�شاء  �ل�شلمي  �ل�شتخد�م  يف 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل��ت��ع��اون �ل����دويل يف �لإط����ار م��ت��ع��دد �لأط����ر�ف 
لتعزيز �لأمن �ملعلوماتي وتاأمني �مل�شالح �لوطنية على �شبكة 

�ملعلومات �لدولية.
و�أو�شح �أن �ململكة تعتقد يقينا �أن �لإر�دة �لدولية قادرة على 
�لتو�شل �إىل حلول جذرية لكل �مل�شكالت �لتي تعرت�س �شبيل 

�لتو�شل �إىل حل كثري من �لق�شايا �ملطروحة �أمام �للجنة.
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عربي ودويل

ال�صاهد يوا�صل ت�صدر ترتيب موؤ�صر الثقة: �صرب اآراء: ارتفاع ن�صبة الت�صاوؤم عند التون�صيني...!
•• الفجر - تون�س - خا�س 

من�شوب  �رتفاع   ،2017 �أكتوبر  ل�شهر  �ل�شيا�شي  �لباروميرت  �ظهر 
كانت  �أن  بعد  باملائة   4 فا�شل   75 �إىل  �لتون�شيني  ل��دى  �لت�شاوؤم 
�لن�شبة يف حدود 73 فا�شل 7 باملائة، ليبلغ ثالث �أعلى م�شتوى له 
خالل �لعام �حلايل �إثر نزوله �إىل �أدناه يف �شهر يوليو �ملا�شي ب� 52 
فا�شل 1 باملائة تز�منا مع �حلملة �لتي كانت قد �أعلنت عنها حكومة 

يو�شف �ل�شاهد �شد �لف�شاد.
�شيغما  موؤ�ش�شة  تنجزه  �ل��ذي  �ل�شيا�شي  �لباروميرت  نتائج  وبّينت 
كون�شاي، �أّن جهة �جلنوب �ل�شرقي كانت �جلهة �لأكر ت�شاوؤما ب� 86 
5 باملائة وذلك نظر� حلالة �لحتقان �لكبرية �لتي �شهدتها  فا�شل 

مناطق عدة يف هذ� �لإقليم خالل �لفرتة �ملا�شية، فيما �شجلت تون�س 
�لكربى �أقل ن�شب �لت�شاوؤم لهذ� �ل�شهر.

من جهة �أخرى، بنّي �لباروميرت �ل�شيا�شي �أن ن�شبة �لر�شا على �أد�ء 
عتبة  جديد  من  جت��اوزت  �ل�شب�شي  قائد  �لباجي  �لتون�شي  �لرئي�س 
�ل� 50 باملائة )50 فا�شل 4 باملائة( وبلغت ن�شبة �لتون�شيني �لغري 
ر��شني كثري� عن �د�ئه حدود �ل� 15 فا�شل 2 باملائة يف حني و�شلت 
ن�شبة �لغري ر��شيني كليا عن �د�ء رئي�س �جلمهورية �إىل 32 فا�شل 

4 باملائة.
�ل�شاهد  يو�شف  �حلكومة  رئي�س  �ن  �لآر�ء  �شرب  نتائ�ج  وو�شع�����ت 
 42 ب�  �ل�شيا�شيني  �لكبرية بني  �لثقة  موؤ�شر  ترتيب  ت�شدر  يو��شل 

باملائة.

�ل�شابق  �حلكومة  رئي�س  يف  �لتون�شيني  ثقة  �أن  �لنتائج  بينت  كما   
�حلبيب �ل�شيد ل تز�ل يف حدود �ل� 26 باملائة ليتفوق بثالث نقاط 
 23 فيه  �لتون�شيني  ثقة  ن�شبة  بلغت  �ل��ذي  رئي�س �جلمهورية  على 
�ملرزوقي  �ملن�شف  �ل�شابق  �جلمهورية  رئي�س  على  متقدما  باملائة 

و�لذي بلغت ن�شبته �ل� 18 باملائة.
ند�ء  حل��رك��ة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �أن  �ل�شيا�شي  �ل��ب��اروم��ي��رت  وب���ني     
�لثقة  ن�شبة  يف  طفيفا  تقدما  �شجل  �ل�شب�شي  قائد  حافظ  تون�س 
نور  �لنه�شة  كتلة  رئي�س  تر�جع  مقابل  باملائة(   6 نقطة)  بن�شف 
�لدين �لبحريي باأكر من نقطة وبذلك يرتقي قائد �ل�شب�شي �إىل 
�لتحالف  �لأخ���رية حلليفه يف  �ملرتبة  وي��رتك  �لأخ���رية  قبل  �ملرتبة 

�حلكومي.

للمحارب الأ�سطوري. انه ي�سرد النكتة تلوى الخرى، 
وينفجر بال�سحك يف كل فر�سة. ي�سغره 15 عاما، مل 
يتقا�سم الأخري يف ال جيفارا طويال الع�س العائلي مع 
يتم  ال�سغرية،  الغرفة  جــدران  على  البطل.  �سقيقه 
ال�سهرية  ال�سورة  تلك  اأي�سا  وهنا  ت�سي.  �سور  عر�س 
لألربتو كوردا، امل�سور الر�سمي لفيديل كا�سرتو. نف�س 
هريويكو”،  “غرييرو  ا�سم  عليها  يطلق  التي  ال�سورة، 
التي�سريتات.  مــاليــني  على  مطبوعة  نــراهــا  الــتــي 
ون�سخها اأندي وارهول، وبليت من كرثة ال�ستخدام يف 

احلمالت الإعالنية للغ�سيل وال�سيارات والفودكا. 

•• الفجر - خرية ال�سيباين
ُمنتجا  جيفارا  ت�سي  اأ�سبح  الثوري،  الي�سار  ايقونة 
ل  انحراف؟  ال�سل�سات..  كل  على  يو�سع  للت�سويق 

بالن�سبة ملعجبيه.
بوين�س  و�سط  يف  املتوا�سع  مكتبه  باب  يفتح  عندما 
مارتن  خــوان  على  التعّرف  ال�سعب  من  فاإنه  اآير�س، 
غيفارا �سقيق اإرن�ستو ت�سي غيفارا. �سعره الذي يغطي 
وجهه امل�سيء بنظرة م�سرقة، مبت�سمة، هي على بعد 
التائهة  والعيون  املظلم،  الوجه  عن  �سوئية  �سنوات 

�لأ���ش��ط��ورة، لن  نحن لن نحارب 
ذلك يعني حماربة �ملجتمع.. �ذن، 
باملحتوى  �لأ�شطورة  منالأ  �شوف 

و�لإن�شانية.
و�إذ� كان �لبع�س �ليوم، ل يحبون 
�أ�شطورة  فليتخذو�  �لأ���ش��ط��ورة، 
�خ�����رى! �م���ا ن��ح��ن، ���ش��وف ن�شع 
معنى ملا كان ت�شي. ثوري مارك�شي 
لالإمربيالية  مناه�س  لينيني،   -
يف وقت ت�شتمر فيه �لإمربيالية، 
و�أن  �ملارك�شية موجودة،  تز�ل  ول 
�ل��غ��ي��ف��اري��ة �أك���ر ح��ي��وي��ة م��ن �أي 

وقت م�شى. “

�لتي  �ل�شورة  �أنها  “�أعتقد  يقول 
فعندما  لخ��ي..  �شبها  �أق��ل  تبدو 
�ملاكرة،  وبنظرته  �شاحكا،  يكون 
�إرن�شتو”.  �أخ��ي  �أع��رف  نعم،  هنا، 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة خل������و�ن م����ارت����ن، كان 
�مل���زع���ج  �لأك��������رب  �لأخ  �إرن�������ش���ت���و 
�لع�شابات  ح���رب  “رجل  ول��ي�����س 
ت�شي  ك����ورد�.  ���ش��ورة  يف  �لبطل” 
�ل�شود�ء  �لنظرة  �شاحب  �جل���اد، 
 5 تكرمي  يح�شر  كان  و�لعميقة، 
ل�شحايا  كوبا  يف   1960 مار�س 
تخريب ل كورب، �شفينة بلجيكية 
�إىل  �أ����ش���ل���ح���ة وذخ������ائ������ر  حت���م���ل 

�لوليات  ح��ّم��ل��ت  وق���د  �جل���زي���رة 
م�شريهم  م�����ش��وؤول��ي��ة  �مل���ت���ح���دة 
�مل��اأ���ش��اوي ف���ور� م��ن ط��رف فيدل 

كا�شرتو.

�سورة �سقطت يف الن�سيان
ك�����ان ك��������ورد� م���ك���ّل���ف���ا، م���ث���ل 12 
م�����ش��ور� �آخ����ري����ن، ب��ت��غ��ط��ي��ة هذ� 
�حلدث. على �شريط �مل�شور، نرى 
�لعديد من �ل�شور �لفوتوغر�فية 
لفيدل كا�شرتو على �ملن�شة، وعدة 
بوفو�ر  دي  ل�شيمون  كلي�شيهات 
وجان بول �شارتر، �حلا�شرين يف 

هذ� �حلدث �لذي كانت له �بعاد� 
�لكوبية  ل��ل��ث��ورة  ك��ب��رية  �شيا�شية 

�ليافعة.
للبطل  �ل���رم���ز  �ل�������ش���ورة/  ه����ذه 
ت���ن���ل رو�ج������ا  �ل����روم����ان���������ش����ي، مل 
وجناحا كبري� يف �لبد�ية. �حتفظ 
بها كورد� ببيته بعد �أن و�شعها يف 
�إط��ار. وق��د ن�شرت لأول م��رة عام 
1961 يف �شحيفة ريفولو�شيون 
)�لثورة( قبل �أن ت�شقط جمدد� يف 
ت�شي  وف��اة  حتى  �لن�شيان  غياهب 
�لإيطايل  �لنا�شر   .1967 ع��ام 
فيلرتينيلي،  ج���ي���اجن���ي���اك���وم���و 

�ل�شوق،  يحكمه  ج�شع  ع��امل  “يف 
ي���ع���ت���رب ت�������ش���ي ُم���ن���ت���ج���ا ج����ي����د�.. 
وبالتايل يتم ��شتخد�مه لأنه ُيباع 
وله رو�ج. �ليوم، هناك نية ثانية 
متييعه  �لتجاري:  �لنهج  ه��ذ�  يف 
وت�شليعه، وتعميمه، حتى ل يهتم 
�أبعد  يذهبون  ول  بفكره  �لنا�س 

من �لكاأ�س �أو تي �شريت. “
م�������ش���م���ئ���ز؟ رمب��������ا.. ل���ك���ن خ����و�ن 
�ل������ذي يحمل  غ���ي���ف���ار�،  م����ارت����ن 
�شعلة معركة  �شقيقه مثل  ذك��رى 
“لدينا  ي�شت�شلم:  ل  ن�����ش��ال��ي��ة، 
موجودة..  �لأ���ش��ط��ورة  مك�شب.. 

�ل����ذي مي��ل��ك ن�����ش��خ��ة �أه���د�ه���ا له 
ن�شخة  م��ل��ي��ون  يف  طبعها  ك����ورد�، 
دولر�ت.  بخم�شة  �ل���و�ح���دة  ب���اع 
�نها بد�ية ولدة �أ�شطورة، مربحة 

للكثريين، ولي�س ملوؤلفها.

وجع را�س قانوين
 مل يك�شب كورد� فل�شا و�حد� من 
هذه �ل�شورة. �ل�شبب: معتربة �أن 
�مللكية �لفكرية مفهوم برجو�زي، 
برن  �تفاقية  �إىل  كوبا  تن�شم  مل 
حلماية �مل�شنفات �لأدبية و�لفنية 
توجد  ول   .1997 ع������ام  �إل 
�لت�شوير  ����ش��ت��خ��د�م  يف  م�شكلة 

�لفوتوغر�يف بحرية.
وحتى   ،2000 ع�����ام  �ن،  غ����ري 
كورد�  �أل��ربت��و  ك��ان  حياته،  نهاية 
�حلملة  م������ن  ج��������د�  م����ن����زع����ج����ا 
ماركة  بها  قامت  �لتي  �ل�شهارية 
با�شتخد�م  ���ش��م��رين��وف  �ل��ف��ودك��ا 
�لتي  ل��ل��ُم��ث��ل  “كموؤيد  ���ش��ورت��ه. 
�جلها،  م���ن  غ���ي���ف���ار�  ت�����ش��ي  م����ات 
�لذين  ي�شتن�شخها  �أن  �شد  ل�شت 
وق�شية  ذ�كرته  ن�شر  يف  يرغبون 
�لج��ت��م��اع��ي��ة يف جميع  �ل��ع��د�ل��ة 
�أن���ح���اء �ل���ع���امل، ول��ك��ن �أن����ا ب�شكل 
ت�شي  �شورة  ��شتغالل  �شد  قاطع 
�لكحول،  م��ث��ل  منتجات  لتعزيز 
�شمعة  ي�����ش��وه  �آخ���ر  ك��ائ��ن  لأي  �أو 
ك�����ورد�  �أل����ربت����و  ����ش���رح  ت�شي”، 
مطالبا بحقوق��ه، وك�شب �لق�شية 
تربع  دولر،  �أل����ف   50 و����ش��ت��ع��اد 
�ل�شحي  �لنظام  �إىل  مبا�شرة  بها 

�لكوبي.
2001 يف  بعد وف��اة �مل�شور ع��ام 
دياز  ديانا  �بنته،  خا�شت  باري�س، 

�لأم��د �شد  لوبيز، �شر�عا طويل 
�لكلي�شيه  ي�شتخدمون  �لذين  كل 
�ل�شتخد�مات  تع�ّشفّية:  بطريقة 
�ل�شهارية �أو �لتجارية، و�ملطاعم، 
�أو ح��ت��ى �لأح�����ز�ب  و�ل��ن��ا���ش��ري��ن، 

�ل�شيا�شية.
ق�شائي  حكم  �أدى   ،2008 ع��ام 
ب��ني دي��ان��ا دي����از ل��وب��ي��ز و�جلبهة 
وظفت  �لتي  �لفرن�شية،  �لوطنية 
�ل�شورة يف مل�شق لها، �إىل زلز�ل 
حقوق  حم������رتيف  ب�����ني  ق�����ان�����وين 
�لتاأليف و�لن�شر. فرغم �أنه ح�شب 
�لقانون �لكوبي، ��شبحت �ل�شورة 
من �مللك �لعام منذ عام 1987، 
على  �لفرن�شية  �لعد�لة  �عتمدت 
يرجع  ق�����دمي  �إ�����ش����ب����اين  ق����ان����ون 
عندما   ،1879 عام  �إىل  تاريخه 
ك��ان��ت ك��وب��ا حت��ت ���ش��ي��ط��رة �لتاج 
ملحكمة  وب��ال��ن�����ش��ب��ة  �لإ�����ش����ب����اين. 
يف  تقع  ل��ن  �ل�شورة  ف��اإن  باري�س، 
عاما   80 ب��ع��د  �ل  �ل��ع��ام  �مل��ج��ال 
عام  �ذن  موؤلفه������ا..  وف����اة  م��ن 

.2082
ي��ب��ق��ى، �ن ت�����ش��ي ب��اأ���ش��ل��وب ك���ورد� 
وبن�شب  م���ك���ان،  ك���ل  يف  م��ن��ت�����ش��ر 
�لقانونية،  �لناحية  من  متفاوتة 
وب���ن�������ش���ب م���ت���ف���اوت���ة �ي�������ش���ا من 
�لقم�شان  م��ن  �شل�شلة  �لفكاهة. 
ل  “�أنا  �شعار  م��ع  �ل�شورة  تظهر 
�ملو�شة”.  ولكنها  هو،  �أع��رف من 
ويعرتف �شديقه كارلو�س كاليكا 
نكون يف بع�س  �ن  “ميكن  ف��رير، 
هي  م��ا  لكن  �شاخطني،  �لح��ي��ان 

م�شوؤوليته يف هذه �لق�شة؟”.
�أكر فطنة ونباهة، جتاوز �شقيقه 
�ل�شخط.  م��رح��ل��ة  م��ارت��ن  خ���و�ن 

بيع مليون ن�سخة منها كانت بداية ولدة 
اأ�سـطورة مربحـة للكثريين ولي�س ملوؤلفهــا

�سل�سلة من القم�سان تظهر ال�سورة مع 
�سعار »اأنا ل اأعرف من هو، ولكنها املو�سة«

�ل�شورة �لتي �شنعت �ل�شطورةلوحة للم�شيح من ع�شر �لنه�شة ت�شبه �شورة غيفار� وهو جثة هامدة

�لكلي�شيه �لذي ��شتخرجت منه �ل�شورة وفيه �شارتر وكا�شرتو و�شيمون دو بوفو�ر �شقيقه يدين �لتوظيف �لتجاري جليفار�

كـــ�ـــســـب �ـــســـاحـــب 
ق�سية  ـــورة  ـــس ـــ� ال
 50 وا�ـــــســـــتـــــعـــــاد 
ــربع ت دولر  األـــــف 
الــنــظــام  اإىل  ــا  ــه ب  
ــحــي الــكــوبــي ــ�ــس ال

ق�سة ال�سورة التي �سنعت الأ�سطورة:

ت�صي، عالمة جتارية قادرة على بيع كل �صيء ...!
هذه ال�سورة الرمز للبطل الرومان�سي مل حتقق جناحا كبريا يف البداية

من خالل ن�صر �صورة جثته 
ر�ّصخ اعداءه يف النهاية اأ�صطورته

يف عامل ج�صع يحكمه ال�صوق، 
ت�صي غيفارا ب�صاعة جيدة

ن�شر  مت   ،1967 �أك��ت��وب��ر   9 يف 
�شورة ت�شي جيفار� وهو ميت، يف 
رثاء  للوحة  تقريبا  مماثل  و�شع 
�مليت لأندريا مانتيغنا، يف  �مل�شيح 
�عتربنا  م��ا  و�إذ�  �ل��ع��امل.  �شحف 
�ل��ن��ه�����ش��ة قد  ع�����ش��ر  ل���وح���ة  �ن 
�ل�شورة  ف��ان  �لإلهي”،  “�أن�شنت 
خّلدت  ق��د  رمب��ا،  �لفوتوغر�فية، 
�رن�شتو  كان  �ل��ذي  �لرجل  و�ّلهت 
ت�شي غيفار�. فمن خالل ن�شر هذه 
�ل�����ش��ورة، ف��ان �ع���د�ءه يف �لنهاية 

هم من ر�ّشخو� �لأ�شطورة.
عن لوبوان الفرن�سية

ب�شاعة ر�ئجة جمرد مو�شة...

�شورة جيفار� وهو ميت خلدته

�ل�شاهد يت�شدر موؤ�شر �لثقة �لكبرية بني �ل�شيا�شيني
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العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8337  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم كو�شينا ين ناناي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �بيبي  وولدي�شينبيت  /�ريجاهيجن 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)7250 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000( درهم 
لها  وح���ددت   AE176456869MB:رقم �ل�شكوى  يف  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
 ch1.A.2:جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/10/24 �ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي���ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5952  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ت�س �ن �ل لعمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي �س.ذ.م.م 
ك�شوره قد  �شليم  �مل��دع��ي /م��ي��ار فهد حممد  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  �مل��ط��ال��ب��ة مب�شتحقات  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام 
)94581 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم 
�لثالثاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB173860890AE:ل�شكوى�
�ملو�فق 2017/10/31 �ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/6335  عمايل  جزئي 

بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للديكور  �لقمة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/8/6 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
باأن توؤدي للمدعي  ل�شالح/دولل �شوتر�دهار هيمانتا �شندر� - بالز�م �ملدعى عليها 
بخدمة  يلتحق  مل  م��ا  نقد�  �و  عينا  لوطنه  �ل��ع��ودة  وبتذكرة  دره��م   )14113( مبلغ 
�شاحب عمل �خر وباملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شروفات و�عفت �ملدعي منها ورف�شت ما 
عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/69  عمايل كلي
�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ل���وب���ل ���ش��ل��وزم��ن �ن���د ه��ان��ك��ل �ن���ك ف���رع دب���ي جم��ه��ول حمل 
�أق���ام عليك �لدعوى  ق��د  �مل��دع��ي /حم��م��د ع��ب��د�ل��رز�ق حمد خليف  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
عودة  وت��ذك��رة  دره���م(   136230( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �خل��ربة  و�شهادة  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   2000( مببلغ 
�خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB167354750AE/2016:ل�شكوى�
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch2.E.22 بالقاعة  ���س   09.30 �ل�شاعة   2017/10/26 �مل��و�ف��ق 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، علما بان مت تعديل �لطلبات .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3866  تنفيذ عمايل 

�لكهروميكانيكية  و�خل��دم��ات  م��اري��ن  تيك  �شكان  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شاجنوي بهوميك قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )8837( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل 
مبلغ )861( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1308 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1-  �ياد ركاد �شيتان عا�شور  جمهول حمل �لقامة 
وميثله  رجن��رب  تو�نكر  �هلل  حجت  �لتنفيذ/ح�شني  طالب  �ن  مبا 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ينات�شينكا  بالتوقيع:يوليا 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )15218( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2720  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- ح�شن ��شمعيل ز�رعى 2- حلويات �ب�شار �لير�نيه �س.ذ.م.م 2- �فيت 
�شادر�ت  بنك  �مل��دع��ي/  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل  ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  بوينت 
�ير�ن �لفرع �لرئي�شي وميثله:�بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�شم قد �أقام عليك �لدعوى 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدو�  بان  و�لت�شامن  بالتكافل  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�لتاخريية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره��م   )57254.13( وق���دره 
�ل�شد�د  وح��ت��ى  يف:2017/7/26  �حل��ا���ش��ل  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %13 ب��و�ق��ع  �لت��ف��اق��ي��ة 
بالقاعة  ���س  �ل�����ش��اع��ة:8.30   2017/10/15: �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  لها جل�شة  �ل��ت��ام.وح��ددت 
Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2589  جتاري جزئي
ب�شفته   - �ل��رف��اع��ي  ع��ب��د�ل��و�ح��د   -2 كافيه  رف��اع��ي  موؤ�ش�شة   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ر�رتيان  �رتاك  �ملدعي/  �ن  مالك موؤ�ش�شة رفاعي كافيه جمهويل حمل �لقامة مبا 
وقدره  مببلغ  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
تاريخ  �ملحاماة و�لفائدة 9% �شنويا من  )74.000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�لتام.وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق  �ل�شد�د  �ل�شتحقاق:2016/9/20 وحتى 
:2017/10/17 �ل�شاعة:8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3228  جتاري جزئي

حمل  جمهول  ها�شمي  �حمد  �متياز  ها�شمي  �حمد  همايون   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لبحر  ب���رج  ف���رع  �إد�رة  -  �����س.م.ع مكتب  �ل��ه��الل  �مل��دع��ي/م�����ش��رف  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
وميثله:علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�لر�شوم  للمدعي  دره����م(   58.252.95( وق����دره  مبلغ  ب�����ش��د�د  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
لها  وح��ددت   . كفالة  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف 
 Ch 1.C.12 جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/10/17  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2418  جتاري جزئي
����س.ذ.م.م جمهول حمل  ��س �خلليج للمقاولت  �ىل �ملدعي عليه / 1- بي جي 
ذ.م.م وميثله:عبد�لرحمن عمر  �ملتطور  �ملخترب  �ملدعي/مركز  �ن  �لقامة مبا 
�ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  خم��ري  ع��ب��د�هلل 
و�لفائدة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   58210( مببلغ  عليه 
12% من �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام . وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch 1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة    2017/10/24
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1511  جتاري كلي
�كرب مزروعي قم�شرى  ����س.ذ.م.م 2- حممود علي  للكيماويات  �لعامل  / 1- جنمة  عليه  �ملدعي  �ىل 
3- بهمن ف�شل �له حمزونى 4- �شيد علي �شيد جعفر كو�ش�س 5- فر�ز م�شني للتجارة �لعامة �س.م.ح 6- 
حم�شن ح�شن موؤذنى 7- لوؤلوؤة �ملدينة �نرتنا�شيونال للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 8- حممد �شادق باقر 
ملبوبى 9- عبد�لر�شا عبد�لزهر� زركانى جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �شادر�ت �ير�ن 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )16.423.391( درهم 
�ل�شتحقاق �حلا�شل  تاريخ  بو�قع 18% من  �لتفاقية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
يف:2017/5/15 وحتى �ل�شد�د �لتام )جميع �لطلبات مو�شحة تف�شيليا يف �شدر �ل�شحيفة(.وحددت 
لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق :2017/11/6 �ل�شاعة:9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/3025  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �ن�شري نا�شر ن�شري �لزغول جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �يوب علي حممد ح�شني �ل�شمايل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 %9 و�ل��ف��ائ��دة  �م��ار�ت��ي  دره���م   )135000( وق���دره  مبلغ  ب�شد�د  مطالبة  دع���وى 
�ل�����ش��اع��ة:8.30 �س   2017/10/11: �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  .وح���ددت 
بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1511  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- بلو مارين للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ي��ر�ن  �شادر�ت  �ملدعي/بنك  �ن 
�ملدعي عليهم مببلغ وقدره )16.423.391 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة �لتفاقية بو�قع 18% من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف:2017/5/15 وحتى 
لها  . وح��ددت  �ل�شحيفة(  �لطلبات مو�شحة تف�شيليا يف �شدر  �لتام )جميع  �ل�شد�د 
جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/11/6  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/598 تنفيذ عقاري

ذ.م.م  �لو�شط  �ل�شرق  وي�شنج  وميثلها/تايلور  ليمتد  با�شيفيك  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/جوناثون ت�شارلز لوكهور�شت بر�دفورد 
وميثله:�شيف �شعيد ر��شد �لغبار �ل�شام�شي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )880741.42( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة 2- بطالن �لبند رقم 2 من حكم �لتحكيم �ل�شادر يف �لدعوى �لتحكيمية 
ب��ت��اري��خ:2015/3/17 و�خلا�س ب�شق  �ل��دويل  رق����م:2014/63 من مركز دب��ي للتحكيم 
�لتحكيم  وبالت�شديق على حكم  درهم  �لف  �لتكاليف وقدرها مائة وخم�شة وع�شرون 
فيما عد� ذلك . وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6898   

�ملنذر : بنك دبي �لإ�شالمي
�ملنذر �ليه : �شيد ذو �لفقار رحمن �شيد ماتي �لرحمن 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )111.396.00( درهم نتيجة 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
��شبوع من تاريخ �لن�شر، و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
- �شالون(  �كورد  نوع )هوند�  رقم )81126/خ�شو�شي/F/دبي( من  �ل�شيارة 
موديل )2016( لون )�أبي�س(  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6907   

�ملنذر : �شتاندرد ت�شارترد بنك 
�ملنذر �ليه : �وري�شتي�س �شولبيكو 

نتيجة  درهم   )37.314.00( وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
��شبوع من تاريخ �لن�شر، و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 - لن�شر  )ميت�شوبي�شي  نوع  من  )46780/خ�شو�شي/N/دبي(  رقم  �ل�شيارة 
�شالون( موديل )2015( لون )ف�شي(  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6906   

�ملنذر : �شتاندرد ت�شارترد بنك 
�ملنذر �ليه : �شلطان علي حيدر �شاودري 

نتيجة  درهم   )53.588.00( وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ل  �لن�شر،  تاريخ  من  ��شبوع 
 -  ES350 )لكزي�س  نوع  من  )2944/خ�شو�شي/J/دبي(  رقم  �ل�شيارة  على 
�ملنذر مع  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل  )�أ�شود(   لون  �شالون( موديل )2013( 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم / ن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم  2017/05420/02   جتاري 

�ملحكوم له طالب �لعالن /  مدينة دبي �ملالحية - �س ذ م م 
 �لعنو�ن / مدينة دبي �ملالحية - �لق�شم )�أ( ميناء ر��شد رقم مكاين - 2532795077 

�ملحكوم عليها �ملطلوب �عالنه / غالفيز للخدمات �لبحرية و�لهند�شة - ذ م م  
�لإمار�ت   ، �ملالحية  دبي  مدينة   ، �ل�شناعية  �ملنطقة   ،WS-139A  / �لعنو�ن 

�لعربية �ملتحدة رقم مكاين )2532795077(  
منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة 2017/9/17    

حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 
ب�شد�د  عليها  �مل��دع��ي  �ل���ز�م  م��ع  �ل�شو�غل  م��ن  وت�شليمه خاليا  �مل��اأج��ور  ب��اخ��الء   -
ولغاية   2013/2/14 من  للفرتة  �ليجارية  �لقيمة  دره��م   139.392 وق��دره  مبلغ 
2017/7/1 وما ��شتجد من �جر من تاريخ 2017/7/2 وحتى �لخالء �لفعلي بو�قع 

152.256 بال�شنة ، وبالر�شوم و�مل�شروفات. 
من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  �لغيابي  �حلكم  ب��اع��الن  �ل��زم  ق��د  �لقانون  �ن  وحيث 
يف  عليه  �لطعن  عدم  حالة  نهائي  لي�شبح  متهيد�  باحلكم  نعلنكم  لذلك  �لطعن 

�ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

مدنيون يف املو�صل يواجهون الغت�صاب والقتل على اأيدي جنودهم •• باري�س-اأ ف ب:

�بو  �شجن  ب�شور  �ملا�شي  �ل�شبوع  فرن�شا  يف  كوفئت  �لتي  �ل�شور  تذكر 
�أ���ش��و�أ، فهي �شور مدنيني يف  �نها  بل  �لعر�ق  �ل�شمعة يف  �ل�شيء  غريب 
�ملو�شل يو�جهون �لغت�شاب و�لتعذيب و�لقتل على �يدي جنود جي�شهم 

بعد ��شتعادته �ل�شيطرة على مدينتهم من تنظيم د�ع�س �لإرهابي .
بوين عن  �شي جريميي  ب��ي  ب��ي  م��ن  �ملخ�شرم  �حل��رب  وي��ق��ول مر��شل 
تلك �ل�شور �لتي �لتقطها �مل�شور �لكردي علي �ركادي �نها �كر �ل�شور 

�ل�شريرة و�ملزعجة �لتي �شاهدتها يف حياتي .
�ركادي  �لتقطها  �مل��وت  تقبيل  بعنو�ن  �ل�شور  م��ن  جمموعة  وح�شلت 
�ملا�شي  �ل�شبوع  �لعر�قية،  �خلا�شة  �لقو�ت  من  وح��دة  مر�فقته  �أثناء 

على جائزة بايو، �أكرب جائزة فرن�شية ملر��شلي �حلرب.
وقال بوين �لذي ر�أ�س جلنة �لتحكيم جلائزة بايو-كالفادو�س �ن �ل�شورة 

لي�س قوية حقا فح�شب، �نها �شريرة .
�أقر �ركادي  �أزعج جلنة �لتحكيم. فقد  لكن لي�س �ملحتوى فقط هو ما 

)34 عاما( باأنه تعر�س لل�شغط من �أجل �شرب �ثنني من �مل�شتبه بهم 
�أوقفتهم �لقو�ت �لعر�قية، و�أنه �قدم على �شفع رجل و�شرب �آخر، خالل 

جل�شة تعذيب بهدف �إنقاذ نف�شه، و�أنه لي�س فخور� بذلك.
لكن مر��شلي حرب �آخرين ت�شاءلو� ما �ذ� مل يكن مت تخطي خط �أحمر. 
�ل�شور  تلك  بالتقاط  بها  قام  �لتي  �خلدمة  �ن  على  بوين  �أ�شر  وفيما 

�أقوى من حقيقة �رتكابه بع�س �لخطاء ، مل يقنع ذلك �آخرين.
وقال ع�شو �آخر يف �للجنة طلب عدم ذكر ��شمه لوكالة فر�ن�س بر�س �نه 
ي�شعر بالقلق �ز�ء �مل�شائل �لخالقية �لتي تثريها تلك �ل�شور �ل�شادمة 
�أبدى  �نه  يعتقدون  كثريون  �أ�شخا�س  و��شحة.  غري  �لق�شة  و�أ�شاف   .
�لر�شالة  �ننا ل نوجه  �عتقد  لكنني  �لق�شة...  �إخبار  �شجاعة كبرية يف 
�ل�شحيحة يف مكافاأة هذ� �لنوع من �لعمل . و��شطر �ركادي �ىل �لفر�ر 

من �لعر�ق مع �أ�شرته يف وقت �شابق هذ� �لعام حامال معه �شور� و�فالما 
قال �نها تثبت �رتكاب وحدة �لرد �ل�شريع �لتي ر�فقها ل�شهرين، جر�ئم 
حرب. وقال �رك��ادي �نه ��شتمر يف �لعمل مع تلك �لوحدة بعد ح�شول 
�لتعذيب، ل�شعوره جزئيا بالذنب، لنه كان قد ر�شم �شورة بطولية عن 
هوؤلء �جلنود يف تقرير �شابق ل�شبكة �لتلفزيون �لمريكية �يه بي �شي 
. وقالت وكالة �ل�شور VII )�شبعة( �لتي يعمل لها ومقرها �لوليات 
�ملتحدة و�لتي �شاعدته على �خلروج من �لعر�ق، ما بد�أ ق�شة �يجابية 
بالن�شبة لعلي حول �جلنود �لذين يقاتلون يف �ملع�شكر نف�شه �شد عدو 
م�شرتك، حتول �ىل رحلة مروعة ت�شمل �لتعذيب و�لغت�شاب و�لقتل 

و�شرقة مدنيني �أبرياء على �يدي عنا�شر وحدة �لرد �ل�شريع .
وق���ال �رك����ادي ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س ر�أي���ت �ث��ن��ني م��ن �لب��ط��ال )قادة 

�لوحدة( يرتكبون �أمر� �شيئا ، م�شيفا بد�أو� بتعذيب ��شخا�س و�غت�شاب 
ن�شاء. كل �شيء تغرّي يف ذهني، �أ�شبحت م�شو�شا. قررت �ن �أقوم باملزيد 
تقارير عن  كتابة  ع��ق��ود� يف  �أم�شى  �ل��ذي  بوين  وق��ال   . �لتحقيق  م��ن 
�ل�شرق �لو�شط �إن حقيقة ك�شف �ركادي عن �نتهاكات مل تكن لتنك�شف 
لوله، هي �لعامل �لهم. وقال لفر�ن�س بر�س �عتقد �ن �إقر�ره بالأخطاء 

�لتي �رتكبها �أمر مهم جد�. �أخالقيا، مل يقم بالتعذيب .
ورف�س مر��شل �حلرب �لربيطاين من �شحيفة غارديان و�حلائز جائزة 

�شون �شميت بدوره �إد�نة �ركادي.
�ملوقف - حيث غالبا ما  �ل��ذي و�شعه يف ذلك  �لنظام  له  بالن�شبة  لكن 
يقوم مر��شلون حمليون يعملون على ح�شابهم �خلا�س بتغطية �لتقارير 

من مناطق حروب خطرة - هو �مل�شكلة �حلقيقية .
�مل��ج��م��وع��ات �لع��الم��ي��ة باتت  �ل��ن��ظ��ام ك��ل��ه تخلخل، لن ك���ربى  وت��اب��ع 
تر�شل عدد� �أقّل من �أ�شحاب �خلربة . و�و�شح ل يوجد �أحد. عمليا كل 
و�شائل  ومن  �خلا�س،  حل�شابهم  يعملون  مر��شلني  من  تاأتي  �لتغطية 

�لتو��شل �لجتماعي .

�أن ت�شاركه جائزة �كت�شافاهما.
در��شتها  يف  �إل���ي���ه���ا  �ن�������ش���م  ل���ق���د 
للن�شاط �لإ�شعاعي. و�شت�شري على 
ط��ري��ق��ه��ا �ب��ن��ت��ه��ا �إي���ري���ن ج��ول��ي��و-
كوري عام 1935. �لبع�س يتذكر 
فر�ن�شو�ز  �لح���ي���اء  ع��امل��ات  �أي�����ش��ا 
باري �شينو�شي، فازت عام 2008، 
وريتا   ،)1983( كلينتوك  باربر� 
 ،)1986( م��ون��ت��ال�����ش��ي��ن��ي  ل��ي��ف��ي 
ول��ك��ن �خ���ري���ات ك���ث���ري�ت ب��ق��ني يف 

�لظل ...
عن لوبوان الفرن�سية

بجائزة  ف��ائ��زة   16 هناك  وه��ك��ذ�، 
�أونغ  ت��ريي��ز�،  )�لم  لل�شالم  نوبل 
ك��ي��ي، م���الل ...( و14  ���ش��و  ���ش��ان 
موري�شون،  )ت���وين  ل����الآد�ب  ن��وب��ل 
�أربعة  مقابل   ،)... م��ون��رو  �أل��ي�����س 
�لفيزياء  يف  �ث��ن��ت��ان  �ل��ك��ي��م��ي��اء،  يف 
بالتاأكيد  �لق��ت�����ش��اد.  يف  وو�ح�����دة 
تاأنيث  موجة  طالتها  قد  نوبل  �أن 
ن�شبية يف �لعقود �لأخرية – تّوجت 
 2001 بني  باجلائزة  �م���ر�أة   19
و2016، يف حني كّن �أربعة فقط 

ب�  ول��ك��ن  و1920.   1901 ب��ني 
583 فائز، متثل  17 فائزة على 
�شاحبات نوبل يف �لعلوم حو�يل 3 

باملائة فقط من �لفائزين...
�شيئ  ب�شكل  �ل��ب��د�ي��ة  يف  ��شُتقبلت 
�لعلمي،  �مل��ج��ت��م��ع  ق��ب��ل  م���ن  ج���د� 
�مل���������ر�أة حلقبة  �خ���ت�������ش���ا����س  ظ����ل 
�لدينية  و�لرتبية  �لأ���ش��رة  طويلة 
�لالتي  على  وك��ان  و”�لن�شوية”. 
غامرن وخاطرن مو�جهة �لتمييز 
�ملعادية  �ل�شلوكيات  م��ن  و����ش��ك��ال 

�لذكور عليها �إىل حد كبري.
ع����الوة ع��ل��ى ذل������ك... م���ن يتذكر 
�حلائز�ت على نوبل يف هذ� �ملجال؟ 
نعرف خ�شو�شا منوذجهن جميعا، 
م��اري ك��وري، �مل��ر�أة �لوحيدة �لتي 
ح�شلت على جائزتي نوبل، و�حدة 
يف �لفيزياء، بعد عامني من تاأ�شي�س 
1903 و�لخ��رى يف  �جلائزة عام 
1911. ولكن يعود  �لكيمياء عام 
زوجها  �أن  �ىل  ب����الأوىل،  تتويجها 
بيري كوري كتب ر�شالة �إىل �أع�شاء 
يجب  زوجته  �أن  مو�شحا  �للجنة، 

ت����������روي ه����ي����ل����ني م�������ريل-ب�������ري�ل 
�لعقبات و�حلو�جز و�لآر�ء �مل�شبقة 
عليها  ت��غ��ل��ب��ت  �ل���ت���ي  و�مل�����ش��ق��ط��ة 

للمر�أة و�ملنتق�شة ملكانتها.
نوبل  �م��ر�أة جائزة   17“ كتاب  يف 
جاكوب(،  �أودي���ل  )طبعة  للعلوم” 

يف  �شد�  �ل��ي��وم،  �ىل   ... و�لذكورية 
وجه �لتكافوؤ و�لتنا�شف يف �لبحث 
�لعلمي و�لهند�شة، جمالت يطغى 

حديدية  وعزمية  ب��اإر�دة  �لفائز�ت 
من �جل �حل�شول على هذ� �للقب 
�ل�شهري. ول تز�ل �لرقابة �لذ�تية، 

موجة تاأنيثها ن�سبية:

جائزة نوبل: اأين الن�صاء...؟
متثل �صاحبات نوبل يف العلوم 

حوايل 3 باملائة فقط من الفائزين

الرقابة الذاتية والذكورية حتول اىل اليوم 
دون التنا�سف يف البحث العلمي والهند�سة

فر�ن�شو�ز باري �شينو�شي نوبل يف علم �لحياء

توين موري�شون  نوبل لالآد�ب�لم ترييز� فازت بنوبل لل�شالم

نوبل للذكور فقط

منذ اإن�صاء هذه املوؤ�ص�صة عام 1901، منحت فقط
 ل� 48 ام��راأة على 923 فائ��زا منه�م 27 منظمة

•• الفجر – خرية ال�سيباين
اثنا ع�سر فائزا ولي�س بينهم امراأة ... هذا العام. 
امراأة  اأي  تكافاأ  مل   ،2016 عام  احلال  كان  وكما 
عام  املوؤ�س�سة  هــذه  اإن�ساء  ومنذ  نوبل!  بجائزة 
من  امـــراأة،   48 لـ  فقط  اجلــائــزة  ُمنحت   ،1901

منظمة.  27 منهم  فائزا،   923
املــجــالت  عــلــى  خــا�ــس  ب�سكل  هـــذا  ويــنــطــبــق 

العلمية.

الد�ستور يجيز ملدريد ت�سلم اإدارة كاتالونيا حال ال�ستقالل  

ال�صرطة تغلق حميط برملان كاتالونيا لدواع امنية
••بر�سلونة-اأ ف ب:

�غلقت �ل�شرطة لدو�ع �منية منافذ 
منتزه يحيط بربملان كاتالونيا يف 
يعلن  �ن  يحتمل  حيث  بر�شلونة 
كارلي�س  �ملحلية  �حلكومة  رئي�س 
كاتالونيا  ����ش��ت��ق��الل  بوت�شيمون 

من طرف و�حد.
و�أع��ل��ن��ت ���ش��رط��ة ك��ات��ال��ون��ي��ا على 
�إغالق  �شيتم  �منية  ل��دو�ع  تويرت 
ح��دي��ق��ة ك��وي��ت��ادي��ال )ح��ي��ث مقر 

�لربملان( �مام �جلمهور �ليوم .
ق��و�ت �لمن  �ن  و�و���ش��ح متحدث 
ت���ري���د م��ن��ع �ي و����ش���ع مي��ك��ن �ن 
ي�شكل �شغطا على ن�شاط �لربملان 
م����ذك����ر� مب����ا وق�����ع �لح������د خالل 
كاتالونيا  ��شتقالل  �شد  تظاهرة 
ح����ني �ق���ت���ح���م���ت جم���م���وع���ة من 
ورمو�  �ملنتزه  مد�خل  �ل�شخا�س 

مقذوفات على �لربملان .
ت����ف����ادي مثل  ن����ح����اول  و�������ش�����اف 
بها  يت�شبب  �ل��ت��ي  �حل����الت  ه���ذه 
�ملتظاهرون من دعاة �لوحدة كما 

جمموعات �نف�شالية متطرفة .
�لنف�شالية  �جل��م��ع��ي��ات  ودع�����ت 
�لكربى يف كاتالونيا �ىل �لتظاهر 
�م����ام �ل���ربمل���ان دع��م��ا ودف���اع���ا عن 
�ع��������الن �ل�����ش����ت����ق����الل ل����ك����ن مع 
خارج  �شيتجمعون  �ملنتزه  �إغ���الق 

حميطه.
حكومة  رئي�س  يلقي  �ن  وي��ت��وق��ع 
�ل�شاعة  يف  خ���ط���اب���ا  ك���ات���ال���ون���ي���ا 
�مام  غ(  ت   16،00(  18،00
�ن�شار  مي���ل���ك  ح���ي���ث  �ل�����ربمل�����ان 
�ملطلقة،  �ل��غ��ال��ب��ي��ة  �ل���ش��ت��ق��الل 
وذلك ليتحدث عن �آثار �ل�شتفتاء 
�ل��ذي حظره  �مل�شري  حول تقرير 
ت�شرين  م���ن  �لول  يف  �ل��ق�����ش��اء 
حكومة  وت���وؤك���د  �لول/�ك���ت���وب���ر. 
باملئة   90 �ك��ر من  �ن  كاتالونيا 
�ل�شتفتاء  يف  �مل���ق���رتع���ني  م����ن 

مو�صكو تتهم وا�صنطن بالتظاهر مبحاربة داع�س
•• مو�سكو-اأ ف ب:

يف  �لنظام  ق��و�ت  لدعم  ع�شكرية  حملة  ي�شن  �ل��ذي  �لرو�شي  �جلي�س  �تهم 
�لإرهابي  د�ع�س  تنظيم  بالتظاهر مبحاربة  �م�س  �ملتحدة  �لوليات  �شوريا 

من �جل تعقيد تقدم �جلي�س �ل�شوري.
�لرو�شية  �لدفاع  وز�رة  با�شم  �ملتحدث  كونات�شنكوف  �يغور  �جل��رن�ل  �شرح 
�ن �لتحالف �لدويل بقيادة و��شنطن قل�س عملياته يف �لعر�ق ليتيح �مام 
مقاتلي �لتنظيم �جلهادي �لن�شحاب �ىل �شرق �شوريا حيث يحقق �جلي�س 
�آخ��ر معاقل تنظيم د�ع�س يف  �ل��زور �حد  �ل�شوري تقدما يف حمافظة دير 
بقيادة  �لتحالف  �ن  يرى  �جلميع  بيان  يف  كونات�شنكوف  وق��ال  �لبلد.  هذ� 
�لوليات �ملتحدة يتظاهر مبحاربة تنظيم د�ع�س خ�شو�شا يف �لعر�ق كلنه 
حتركات  �ن  و����ش��اف   . �شوريا  يف  �لتنظيم  �شد  �ملزعومة  معاركه  يو��شل 
�لولوية  يف  �لتغيري  ينم  ه��ل  تف�شري.  �ىل  بحاجة  و�لتحالف  �لبنتاغون 
عن رغبة يف تعقيد عمليات �جلي�س �ل�شوري قدر �لمكان من �جل حترير 
�لر��شي �ل�شورية �شرق �لفر�ت بدعم من �لطري�ن �لرو�شي؟ �م �نه و�شيلة 
ذكية لتحرير �لعر�ق من �رهابيي د�ع�س وحملهم على �لتوجه �ىل �ملناطق 

�لتي ي�شتهدفها �لق�شف �لدقيق للطري�ن �لرو�شي .

ماكرون ومريكل يلتقيان يف فرانكفورت 
•• فرانكفورت-اأ ف ب:

�لدويل  فر�نكفورت  معر�س  لفتتاح  مريكل  و�أنغيال  ماكرون  �إميانويل  يلتقي 
للكتاب �لذي حتل فرن�شا عليه �شيف �شرف هذه �ل�شنة، يف وقت يعول �لرئي�س 
�أوروب��ا . و�شتتيح هذه �لرحلة  �إع��ادة تاأ�شي�س  �أملانيا من �أجل  �لفرن�شي على دعم 
يف عامل �لأدب و�لأدب��اء ملاكرون ومريكل �لبتعاد لفرتة من �لوقت عن جدويل 
�أعمالهما �حلافلني، ما بني ت�شكيل �ئتالف حكومي ع�شري بالن�شبة للم�شت�شارة 
و�مل���ل���ف���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة �ل���ك���ربى ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��رئ��ي�����س. و���ش��ي��ج��ري��ان حمادثات 
للكتب  �لأك��رب  �لعاملي  �مللتقى  �لظهر  قبيل  معا  يفتتحا  �أن  قبل  ق�شرية  ثنائية 
و�لإ�شد�ر�ت ي�شارك فيه �أكر من 7150 د�ر ن�شر من 106 بلد�ن وي�شتمر �إىل 
15 ت�شرين �لأول/�أكتوبر. وق������ال مدير �ملعر�س يورغن ب����و�س مبديا �رتياحه 
�إن هذ� �حل�شور يرمز �إىل �لتقارب بني �أملانيا وفرن�شا و�لتز�مهما من �أجل �أوروبا 
قوية وموحدة . و�شيكون لفرن�شا �لتي دعيت �إىل �ملعر�س لأول مرة منذ 1989، 
ح�شور طاغ مع م�شاركة حو�ىل 200 كاتب فرن�شي وفر�نكوفوين، بينهم مي�شال 
لو  م��اري غو�شتاف  وج��ان  �أملانيا كما يف فرن�شا،  بقر�ء يف  �ل��ذي يحظى  ويلبيك 
كليزيو �حلائز جائزة نوبل لالآد�ب، وكاتب �لرو�يات �لبولي�شية �لر�ئجة مي�شال 
باأول  يقوم  �لذي  ملاكرون  وبالن�شبة  مابانكو.  �آلن  �لكونغويل  و�لفرن�شي  بو�شي 
ذ�ت  �خل���������ارج  �إىل  رح����ل����ة 
�نتخابه،  منذ  ثقايف  طابع 
فر�نكفورت  م��ع��ر���س  ف���اإن 
ياأتي يف وقت مف�شلي من 
�حل���م���ل���ة �ل���ت���ي ي���ق���وم بها 
للح�س على �إعادة تاأ�شي�س 
�أو���ش��ح ق�شر  ، كما  �أوروب����ا 

�لإليزيه.

موكلة  مهاما  �ملركزية  �حلكومة 
�لعام  �ل��ن��ظ��ام  مثل  بر�شلونة  �ىل 

و�خلدمات �لعامة .
ي��ق��ول خ��اف��ي��ري ب��ريي��ز روي����و من 
�لج�����ر�ء�ت  �ن  ��شبيلية  ج��ام��ع��ة 
�حلكومة  تعليق  ت�شمل  �ن  ميكن 
)�لن��ف�����ش��ال��ي��ة �لق��ل��ي��م��ي��ة( ونقل 
�لكاتالونية  �ل�����ش��رط��ة  ع��ن��ا���ش��ر 
)مو�شو�س دي�شكو�در�( �ىل ��شر�ف 
�غ���الق  وح���ت���ى  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 

�لربملان �ملحلي .
وي�شري كانو مونتيخانو �ىل �مكان 

تنظيم �نتخابات حملية بعدها.
قد  كاتالونيا  �شكان  بع�س  �ن  �ل 
�ل�شيطرة  ه���ذه  مب��ث��ل  يقبلون  ل 
تدهور  �ىل  ي�����وؤدي  �ن  مي��ك��ن  م���ا 

�لو�شع.
�حل����ك����وم����ة  ل����رئ����ي���������س  ي����ح����ق  ل 
 155 �مل���ادة  يفعل  �ن  �ل�شبانية 

من �لد�شتور من جانب و�حد.
وعليه قبلها ��شد�ر �لمر لرئي�س 
�لقليم �ملعني بالعودة �ىل �لنظام 
للقيام  و�عطائه مهلة  �لد�شتوري 

بذلك.
يف ح����ال �ل��ف�����ش��ل، ي��ع��ق��د ر�خ����وي 
�ل�������ش���ي���وخ حيث  ج��ل�����ش��ة مل��ج��ل�����س 
�ملحافظ  �ل�شعبي  ح��زب��ه  يحظى 
ب��ال��غ��ال��ب��ي��ة لب��الغ��ه ب �ج����ر�ء�ت 

لزمة يعتزم تطبيقها.
ملجل�س  جل��ن��ة  ت��ن��ع��ق��د  �مل����ب����د�أ،  يف 
بح�شور  للمجل�س  ث���م  �ل�����ش��ي��وخ 
�أق�������رو�  و�ذ�  �لع���������ش����اء.  ك����ام����ل 
م����ق����رتح����ات رئ����ي���������س �حل���ك���وم���ة 
لديه  �شت�شبح  �ملطلقة،  بالغالبية 

�حلرية لتطبيقها.
ت�شتغرق  �ن  ميكن  �لعملية  لكن 
�لجر�ء  �خت�شار  م��ع  حتى  وق��ت��ا 
��شبوعا  �لم���ر  يتطلب  �ن  ميكن 
بر�س  لفر�ن�س  �شناتور  بح�شب   ،
و ب��ني ث��م��ان��ي��ة �ىل ع�����ش��رة �ي����ام ، 

بح�شب برييز رويو.

�لج�������ر�ء�ت �ل���الزم���ة م���ا يحيط 
تطبيقه بالغمو�س. يف ما يلي ما 

يقوله خرب�ء �لد�شتور.
ت����ق����ول ت����ريي����ز� ف���ري���خ���ي�������س من 
فر�ن�س  لوكالة  بر�شلونة  جامعة 
ت�شلم  تتيح   155 �مل���ادة  �ن  بر�س 
�د�رة �لهيئات �ل�شيا�شية و�لد�رية 
�حلكم  ذ�ت  �مل���ت���م���ردة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 

�لذ�تي .
وي��ن��ج��م ع���ن ذل���ك ت��ع��ل��ي��ق موؤقت 
للمنطقة،  �ل���ذ�ت���ي  ل��ال���ش��ت��ق��الل 
ب��ح�����ش��ب خ��و���ش��ي��ه ك��ارل��و���س كانو 

مونتيخانو من جامعة مدريد.
كما ميكن يف هذه �حلالة ��شتبد�ل 
حكوميني  م���وظ���ف���ني  �ق����ال����ة  �و 
ون�����������و�ب. وع����ل����ي����ه ����ش���ي���ك���ون من 
كاتالونيا  رئي�س  ��شتبد�ل  �ملمكن 
بوت�شيمون  كارلي�س  �لنف�شايل 
مب��م��ث��ل �حل��ك��وم��ة �ل���ش��ب��ان��ي��ة يف 

�لقليم.
تتوىل  �ن  ميكن  نف�شه،  �لوقت  يف 

�لخ���ط���ر م��ن��ذ ع����ودة �ل���ب���الد �ىل 
�عتربت  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي،  �ل��ن��ظ��ام 
��شتفتاء  �ن  �لد�شتورية  �ملحكمة 
تقرير �مل�شري �لذي نظم يف �لول 
من ت�شرين �لول/�كتوبر خمالف 

للد�شتور.
يوؤكد �لنف�شاليون �نهم فازو� مع 
�ل�شو�ت  م��ن   90،18% تاأييد 
�عالن  ��شد�ر  بالتايل  وبامكانهم 

�أحادي لال�شتقالل .
تلجاأ  �ن  �حل���ال���ة، مي��ك��ن  ه���ذه  يف 
من   155 �مل������ادة  �ىل  �حل���ك���وم���ة 

�لد�شتور.
ي��ت��ي��ح ه����ذ� �ل��ب��ن��د �ل�����ذي مل يتم 
تفعليه من قبل �تخاذ �لجر�ء�ت 
�ملعنية(  )�ملنطقة  حلمل  �لالزمة 
ع��ل��ى �ح������رت�م �لل���ت���ز�م���ات �لتي 
من  غريها  �أو  �لد�شتور  يفر�شها 
بالغالبية  م��و�ف��ق��ة  م��ع  �ل��ق��و�ن��ني 

�ملطلقة ملجل�س �ل�شيوخ .
ماهية  �ل����د�����ش����ت����ور  ���ل  ي���ف�������شّ ل 

�لالمركزية  ن��ظ��ام  تعتمد  �ل��ت��ي 
�لو��شعة منذ �ر�شاء �لدميقر�طية 

يف ��شبانيا يف 1977.
هذ� ودفعت فر�شية �إعالن �أحادي 
رئي�س  كاتالونيا  يف  لال�شتقالل 
ماريانو  �ل����ش���ب���ان���ي���ة  �حل���ك���وم���ة 
ر�خوي، �ىل �لتلويح بتفعيل �ملادة 
�ل��ت��ي جتيز  �ل��د���ش��ت��ور  155 م��ن 
�لقليم  يف  �ملوؤ�ش�شات  �د�رة  ت�شلم 

وهو �أمر غري م�شبوق.
لمركزيا  نظاما  تعتمد  ��شبانيا 
�لذي  �ل��د���ش��ت��ور  �إذ مي��ن��ح  و����ش��ع��ا 
�لقاليم   1977 �ل���ع���ام  يف  �أق����ر 
ب  و�مل���ع���روف���ة  �ل���ب���الد  يف  �ل17 
�ملناطق �مل�شتقلة �شلطات و��شعة يف 

جمالت كال�شحة و�لتعليم.
تتيح  ���ش��م��ان��ات  ع��ل��ى  ين�س  لكنه 
�لتدخل  �مل����رك����زي����ة  ل���ل���ح���ك���وم���ة 
م��ب��ا���ش��رة يف ����ش���وؤون �ح����دى هذه 

�ملناطق عند مرورها باأزمة.
ك��ات��ال��ون��ي��ا وهي  �أزم������ة  �ط�����ار  يف 

��شتقالل �لقليم مع ن�شبة  �ي��دو� 
م�شاركة بلغت 43 باملئة.

وت�شري ��شتطالعات �لر�ي �ىل �ن 
�لكاتالونيني  م��ن  ك��ب��رية  غالبية 
مكتمل  ��شتفتاء  تنظيم  ي��ري��دون 
بينهم  �غ��ل��ب��ي��ة  ل��ك��ن  �ل�������ش���روط، 

ترف�س �ل�شتقالل.
ول يعرف ما �ذ� كان رئي�س حكومة 
�ل�شتقالل  ���ش��ي��ع��ل��ن  ك��ات��ال��ون��ي��ا 
م�شاء �لثالثاء �أم �أنه ينوي �عالن 
�ل�شتقالل مع وقف �لتنفيذ �و �نه 
�شيكتفي باعالن رمزي و�لرتكيز 
على ح��و�ر عاجل م��ع م��دري��د مع 

بدء م�شار على مر�حل.
�حلكومة  رئي�س  ويف مدريد حذر 
ماريانو  �مل���ح���اف���ظ  �ل����ش���ب���ان���ي���ة 
�ن����ه يف ح����ال �عالن  ر�خ�����وي م���ن 
�ل�شتقالل من جانب و�حد فانه 
�لذ�تي يف  تعليق �حلكم  يعلن  قد 
كاتالونيا وهو �جر�ء مل ي�شبق �ن 
�لربملانية  �ململكة  ه���ذه  يف  �ت��خ��ذ 
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم �ملو�طن/هيثم �شالح عبد �لقوي حم�شن �جلهوري -  بطلب 
��شمه  بتغيري  �لتوثيقات  ق�شم   - �لبتد�ئية  �أبوظبي  �ىل حمكمة 

من )هيثم( �ىل)زايد(  
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر �لعالن.
رو�سة حممد العبيديل - منفذ اإجراءات  

القا�سي /حممد فا�سل ولد حممد �سامل  - قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/9 دعاوى م�ستعجلة عقاري          
ماخوذ   ع��ب��د�ل��ر�زق  �أح��م��د   -2 �لعميمى  �شيف  خمي�س  حا�شر   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ عبد �لقادر عبد �لو�حد عبد �لرحمن �ل�شريف 
�لعقار  على  م�شتعجلة  ب�شفة  حر��شة  دع��وى  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد    -
برقم و�مل�شجلة  بدبي  �حلمرية  منطقة  يف  و�لكائنة   )592( رق��م  �لر���س  قطعة   و/�و 
)301  313( لدى بلدية دبي وذلك حلني �أو حتى �نتهاء �لنز�ع ب�شاأنه �شلحا �م ق�شاء 
مع ت�شمني �ملدعي عليهما كافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت 
 Ch1.B.6 لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/10/22  �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 يف  الدعوى  رقم   2017/1438   جتاري جزئي - ابوظبي 

 دعوى �ىل �ملرفوعة �شده �لع�شر �لذهبي للتجارة �لعامة - �س ذ م م  
�ملرفوعة  �لق�شية  يف  �خلربة  جل�شة  حتديد  مت  باأنه  نعلمكم 
�شدكم من موؤ�ش�شة �لريحان �لأحمر لأعمال �لنجارة و�حلد�دة 
�لثنني  يوم  �ملوقع  وفح�س  �خلربة  جل�شة  وحددنا  �مل�شلحة، 
�ملو�فق 2017/10/16 �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر� يف موقع �مل�شروع 
و�لتي يتوجب عليكم ح�شورها م�شطحبني معكم �لوثائق �لتي 

تخ�س �لدعوى 
هاتف اخلبري 
 050-7921696

اإعالن اإجتماع خربة 
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1684

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ ظفر حممد ميان نظر �قبال - باك�شتاين  �جلن�شية ، ويحمل هوية �إمار�تية 
�لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�شيد/ ذو  رقم )784197409465958( يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته 
�لفقار علي �شودري - باك�شتاين �جلن�شية يف �لرخ�شة �مل�شماة / ظفر حممد لتجارة �ل�شباغ( تاأ�ش�شت باإمارة 
�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )732406( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة  تعديالت �خرى : - 
مت تغيري �ل�شم �لتجاري من �ل�شم �لتجاري �لقدمي )ظفر حممد لتجارة �ل�شباغ( - لي�شبح �ل�شم �لتجاري 
�جلديد )ركن �ملنهاج ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات( - مت تغيري �لن�شاط �لتجاري من �لن�شاط �لتجاري �لقدمي 
)بيع �لطالء و�لدهانات - بالتجزئة ، بيع منتجات �حلديد - بالتجزئة( - لي�شبح �لن�شاط �لتجاري �جلديد 
)مقاولت فئة �شاد�شة ، �لتك�شية و�لر�شيات(  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

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

�ملرجع : 1680
�لعقاري  لال�شتثمار  �لعاملية  �ملجموعة  �ل�شادة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   )616263( رقم  رخ�شة   -
باإمارة  �ل�شيار�ت( و�لتي تاأ�ش�شت  )100%( يف )�ملجموعة �لعاملية لتاأجري مو�قف 
�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )616263( �ىل �ل�شيد/ خالد �بر�هيم ح�شن عبد�هلل 
من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س  �جلن�شية.  �إمار�تي   - �حلارثي  �لر�شو�ن 
فقد   . �لعدل  �لكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام  
�مل�شار  �لت�شديق  على �لجر�ء  �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم 

�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن.
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

�ملرجع : 1686
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ حممد �بر�هيم عبد�لرحمن �حمد �جل�شمي - �إمار�تي  �جلن�شية 
مدينة   / �ل�شناعية  �لرخ�شة  يف  ح�شة    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�لذهب ل�شناعة �لذهب ملالكها حممد �بر�هيم �جل�شمي �شركة �ل�شخ�س �لو�حد - ذ م م  - رخ�شة رقم 
)548340( وذلك �ىل �ل�شيدة/ رحاب حممد ح�شني لوتاه - �إمار�تية �جلن�شية - حيث مت تغري �ل�شم 
�لتجاري وذلك من : مدينة �لذهب ل�شناعة �لذهب ملالكها حممد �بر�هيم �جل�شمي �شركة �ل�شخ�س 
 �لو�حد - ذ م م  - �ىل �لياقوت ل�شناعة �لذهب ملالكها رحاب حممد لوتاه �شركة �ل�شخ�س �لوحد - ذ م م   
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
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

�ملرجع : 1685
باك�شتاين  �جلن�شية   - �ل�شيد/ حممد �شفدر دو�شت حممد  بان  ليكن معلوما للجميع 
�مللونة  )�ل�شو�ء  رخ�شة  يف    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
للمقاولت �لفنية( مبوجب �لرخ�شة �لتجارية رقم )742761( وذلك �ىل �ل�شيد/ �شوريا 

ماين جوكو ر�م ياديف - �لهند �جلن�شية 
تعديالت �خرى : تنازل �شاحب �لرخ�شة لخر ، ومت تغيري وكيل خدمات . 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��س على 

ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانوين حيال ذلك. 
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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       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2105  مدين جزئي              

�لطالب  جمهول حمل �لقامة  �لطالب ب�شري  �ملدعي عليه / 1- حممد  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لعمود    بر�هيم  �ل�شالم  عبد  يزيد  �مل��دع��ي/  �ن  مبا 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مت�شامنني �ن توؤديا للمدعي مبلغ 
وقدره )200.000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت 
بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة    2017/10/30 �مل��و�ف��ق   �لث��ن��ني   ي��وم  جل�شة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        
 يف  الدعوى 2017/1792  مدين  جزئي 

�ىل �ملدعي عليه / 1- جاخوجنري ماماريزوف - جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�حلمادي  يو�شف  �حمد  حممد  يو�شف   / وميثله  �رجا�شيف  �شوهر�ت  �ملدعي/ 
-  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
)150000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  وحددت لها جل�شة يوم 
�لحد  �ملو�فق  2017/10/15   �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2893   تنفيذ جتاري  
�أر�س �خللود للتجارة 2- �شلمان ماجد ح�شن  �ىل �ملنفذ �شدهما/1- موؤ�ش�شة 
جمهول  للتجارة   �خللود  �ر���س  �لفردية  �ملوؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته  ماجد  على 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لبنك �لتجاري �لدويل - �س م ع وميثله 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   - ح��رز  بن  من�شور  حبيب  عبد�حلكيم   /
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )179429.55( درهم �ىل 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2526   تنفيذ جتاري  
م   م  �س   - �شايال�شريفي�س  �ملدينة فود�شتاف  �شركة  �ملنفذ �شده/1-   �ىل 
�شيلز  يونايتد  �لتنفيذ/�شركة  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
�أق��ام عليك  بارترنز - �س ذ م م وميثله / فهد �شلطان علي لوتاه - قد 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)102613.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1764  مدين  جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد عبد�لعزيز دروي�س قناوى جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ عبد�هلل �حمد عبد�هلل ح�شن �ل علي -  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )149000 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د 
�ل��ت��ام.  وح��ددت لها جل�شة ي��وم �لرب��ع��اء  �مل��و�ف��ق  2017/8/16  �ل�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 يف  الدعوى  رقم   366  ل�سنة  2017 عقاري كلي - دبي 

�ملقامة من : �ي�شل �ميل رجبلي 
�شد/ 1- �شركة �ملا�شة وورلد و�يد للعقار�ت �ملحدودة 

2- �ملا�شة �نرتنا�شيونال للتطوير �لعقاري - ذ م م 
نعلن نحن �خلبري �حل�شابي / حممد حميد حممد �ملري ، �أنه مت تعيننا من حمكمة 
�ل�شادر بجل�شة  �ملحكمة  �لو�ردة بحكم  لتنفيذ مهمة �خلربة �حل�شابية  �ملوقرة  دبي 
�إجتماع  �أعاله - كما نعلن �ملدعي عليهما حل�شور  2017/8/24 يف �لدعوى �ملذكورة 
�خلربة �ملقرر له جل�شة يوم �لربعاء 2017/10/18 يف متام �ل�شاعة 3.00 ع�شر� وذلك 

مبقر مكتبنا �لكائن مبركز �لد�نة - مكتب رقم 510 ، �شارع �أل مكتوم - ديرة - دبي. 
خبري ح�سابي 
حممد حميد حممد املري 

اإعالن اإجتماع خربة 
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 الق�سية  رقم   2017/1002 جتاري كلي 

�ملدعي : بنك دبي �لتجاري - �س م ع 
�ملدعي عليهم : �شركة جي �م بي �ر خلدمات نقل �لوثائق - ذ م م ، حممد �ل�شايف بوليكال ، 

هاري�س باليبوزها حممد كونهي ، بور�ن مال جاجنري ، عبد �ملناف  ديل �بر�هيم 
يف �لدعوى رقم 2017/1002 جتاري كلي - دبي ، لقد تقرر عقد جل�شة �خلربة �مل�شرفية 
�لثانية ع�شر ظهر�  �ل�شاعة  �ملو�فق 2017/10/19  �لدعوى �عاله يوم �خلمي�س  �لوىل يف 
�لطابق   - ديرة  �شنرت  �شيتي  �لطاقة( خلف  )وز�رة  �لحتاد  ببناية  �لكائن  وذلك مبكتبنا 
�لثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 04/2588900 - وفاك�س  رقم  04/2581055  - لذ� 
�أعاله مع �ح�شار كافة دفوعكم  �ملذكور  �ملوعد  �أو من ميثلكم يف  يرجى منكم �حل�شور  

وم�شتند�تكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري �عمال �خلربة يف �لدعوى.  
اخلبري املحا�سبي/امل�سريف 
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

دعوة حل�سور 
اإجتماع اخلربة الأول 
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 الق�سية  رقم 2017/2148 جتاري جزئي  

�ملدعي / بنك دبي �لتجاري - �س م ع 
�ملدعي عليها : �شوفه عي�شى �شاملني وحيد �لرم�شي 

يف �لدعوى رقم 2017/2148 جتاري  جزئي - دبي ،  لقد تقرر عقد جل�شة �خلربة �مل�شرفية 
�لوىل يف �لدعوى �عاله يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/10/19 �ل�شاعة �لثانية ع�شر و�لن�شف 
ظهر� وذلك مبكتبنا �لكائن ببناية �لحتاد )وز�رة �لطاقة( خلف �شيتي �شنرت ديرة - �لطابق 
�لثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 04/2588900 - وفاك�س  رقم  04/2581055  - لذ� 
�أعاله مع �ح�شار كافة دفوعكم  �ملذكور  �ملوعد  �أو من ميثلكم يف  يرجى منكم �حل�شور  

وم�شتند�تكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري �عمال �خلربة يف �لدعوى.  
اخلبري املحا�سبي/امل�سريف 
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

دعوة حل�سور 
اإجتماع اخلربة الأول 
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�وبتيموم بيزني�س كون�شالتان�س - ذ م م - منطقة حرة - رقم �لرتخي�س : 91922 ، �ملوجود يف 
مكتب 310 ، مبنى 4 ، مدينة دبي لال�شتوديوهات ، �س ب : 478828 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة  �ملرخ�شة من هيئة دبي للمجمعات �لإبد�عية ترغب يف �لإعالن عن قر�رها �ملتخذ 
من خالل قر�ر جمل�س �لإد�رة �ل�شادر يف �جتماع جمل�س �لإد�رة �ملنعقد يف بتاريخ 2017/2/15 

ب�شاأن �إغالق وحل �شركة  �وبتيموم بيزني�س كون�شالتان�س 
تقدمي مطالباته  �ل�شركة  �شد  لديه مطالبة  معني  �أي طرف  يطلب من   ، ذلك  على  وبناء 

�لقائمة يف غ�شون 45 يوما من �لإخطار عن طريق �لربيد �مل�شجل �أو �لإت�شال. 
�ل�شيد / بول �شكوت  

FZ-LLC وبتيموم بيزني�س كون�شالتان�س�
�س ب : 478828 ، دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

رقم �لهاتف : 7425 960 52 971+ 
paul@optimum-business-consultants.com : لربيد �للكرتوين�

ول توؤخذ يف �لعتبار �ملطالبات �لتي ترد بعد �نق�شاء فرتة �لإخطار �لبالغة 45 يوم 

ا�سعار ت�سفية
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  اإعادة الإعالن بالن�سر 

�ىل �ملدعى عليها : �لقمر �لز�هي لتجارة �لدو�ت �لكهربائية و�ل�شحية 
نعلمكم بان �ملدعي/ �شركة �خلليج للتمويل - �س م خ - يف �لدعوى رقم 2017/5441 �لد�ئرة �ملدنية 

�جلزئية �لأوىل - قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها : 
�لز�م �ملدعي عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )144.072.98( درهم و �إلز�مها باأن توؤدي للمدعية 
بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %24 بو�قع  �لتاأخريية  �لفائدة 
�ملعجل بال كفالة لتعلق �ملطالبة مبادة جتارية و�لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة. - لذ� يقت�شي ح�شورك �أمام �لد�ئرة �جلزئية �لأوىل �لقاعة رقم )137( مبحكمة �ل�شارقة 
،  وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما  �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
لديكم من بيانات وذلك يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/10/24 وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة �رقامها 
بو�شفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن �حل�شور  �و عدم �ر�شال وكيل عنك فانه �شيتم ��شتكمال 

�لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2017/1909 
�إىل �ملحكوم عليها / �شاليكو لتجارة �لديزل وميثلها - حممد �شليم ماد�ي 
كول مانيل - ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 
قد �أ�شدرت بحقك حكما يف �لدعوى رقم 2017/151 مدين جزئي - يق�شى 
 ، و�مل�شاريف  �لر�شوم  �شامال  درهم   )129839( وقدره  مبلغ  بدفع  باإلز�مك 
وحيث �ن �ملحكوم له / موؤ�ش�شة بدر لتوزيع �لغاز وميثلها نيا�س كارى ياكار 
ند�كاث ، قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم و�شجل �لتنفيذ حتت رقم 2017/1909  
ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  به  �ملحكوم  �ملبلغ  ب�شد�د  مكلف  �أنت  لذ� 
�لخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم ح�شب �ل�شول. 
 قلم التنفيذ املدين - بدار الق�ساء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ساء - عجمان 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6872   

�ملنذر : �شركة �أبوظبي �لوطنية للعقار�ت 
�ملنذر �ليه : �شركة نهر �لدنيا للتجارة �لعامة - �س ذ م م - جمهول حمل �لإقامة 

ير�شل �ملنذر هذ� �لنذ�ر �ىل �ملنذر �ليه لنذ�ره ب�شد�د �مل�شتحقات �ليجارية �لغري مدفوعة 
و�ملبالغ جر�ء �لفرتة �لتي تلت �نتهاء �لعقد �ملرت�شدة بذمة �ملنذر �ليه يف خالل 30 يوم 
 ،  2017/9/10 تاريخ  ولغاية   ،  2017/7/10 تاريخ  من  دره��م   8525 مبلغ   : كالتايل  وه��ي 
، نتيجة  �إ�شافة ملا ي�شتحق من بدل �يجار وحتى تاريخ �لتخلية �لفعلي �ملرتتب بذمتكم 
و�إل   ، ل�شاحلكم  قبله  و�مل��وؤج��رة من  للمنذر  �لعائدة  �لبناية  17( يف  ��س  )�ملحل  ��شغالكم 
�ملذكورة مع  �ل�شقة  �لقانونية يف مو�جهتكم لخالء  �لج��ر�ء�ت  �آ�شفني لتخاذ  �شن�شطر 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لر�شوم و�مل�شاريف.  
  الكاتب العدل
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1831 جتاري جزئي                               
�ىل �ملدعي عليه /1 -  دوكيم للتجارة - �س ذ م م جمهول حمل �لقامة  مبا �ن �ملدعي / ريكون للكيماويات - �س 
ب��اأن �ملحكمة حكمت  �أع��اله وعليه نعلنكم  ذ م م وميثلها / �ل�شيد/ �وليفر ف��ري�وو  قد �ق��ام �لدعوى �ملذكورة 
بتاريخ 2017/9/26 �حلكم �لتمهيدي �لتايل : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب 
�خلبري �حل�شابي ، �شاحب �لدور يف �جلدول - ما مل يتفق �لطرفان على تعيينه خالل ��شبوع ،  تكون مهمته 
�لطالع على ملف �لدعوى وما به من م�شتند�ت �لنتقال �ىل �ل�شركة �ملدعية و�ل�شركة �ملدعي عليها لالطالع 
من و�قع �لدفاتر و�ل�شجالت �لورقية و�للكرتونية وما يقدم �ليه من م�شتند�ت لبيان طبيعة �لعالقة بني 
�ملدعية �شلمت للمدعي عليها ب�شاعة وقيمتها و�مل�شدد و�ملرت�شد وعلى �خلبري  �ن  �لطرفني وبيان ما يثبت 
وت�شفية �حل�شاب بينهما ، و�شرحت للخبري يف �شبيل �أد�ء ماأموريته �لنتقال �ىل �ية جهة لالطالع على ما بها 
من م�شتند�ت و�شماع من يرى �شرورة �شماعه دون  حلف ميني ، حددت مبلغ )ثالثة �لف درهم( تودع بخزينة 
�ملحكمة كاأمانة حتت ح�شاب �تعاب �خلربة وكلفت �ملدعي بال�شد�د ، وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثالثاء  

Ch.1.C.14 ملو�فق 2017/11/7  �ل�شاعة 30 : 8 �شباحا يف �لقاعة�
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2067 جتاري جزئي                               
�ىل �ملدعي عليه /1 - باليتو توجنال فري�ن �كرب علي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �أم �لقيوين �لوطني - �س م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي 
- مبا �ن �ملدعي/ بنك �أم �لقيوين �لوطني - �س م ع قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه 
نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 2017/9/27 �حلكم �لتمهيدي �لتايل : حكمت �ملحكمة 
بندب �خلبري �مل�شريف �ملخت�س �شاحب �لدور باجلدول خبري� يف هذه �لدعوى تكون مهمته 
�ىل  و�لنتقال  �خل�شوم  يقدمه  �ن  ع�شى  وما  وم�شتند�تها  �لدعوى  ملف  على  �لط��الع   -
مقر �ملدعية و�ملدعي عليها �ن لزم �لمر و�لطالع على �ملر��شالت �لورقية و�للكرتونية 
�ن وجدت �ل�شجالت و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية وحددت �مانة خربة وقدرها 
�ملو�فق  �لرب��ع��اء   ي��وم  �ملحكمة جل�شة  لها  وح��ددت  ب�شد�دها.   �ملدعي  و�لزمت  �لف  �أربعة 

.Ch1.C.14 2017/10/25  �ل�شاعة 30 : 8 �شباحا يف �لقاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/520 تظلم جتارى               

�ىل �ملتظلم �شده / 1-  مذكرة نا�شر مذكر �لهاجري   جمهول حمل �لقامة مبا �أن 
�لتظلم /نو�ل �ملرباطي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية وميثله / نو�ل م�شطفى 
حممد �شالح �ملرباطي قد �قام عليك �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من 
�لقر�ر �ل�شادر يف  �حلجز �لتحفظي رقم 2012/31 جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف. 
وحددت لها جل�شه يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/22  �ل�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.B.6 رق��م 
�يام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �أو  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�سم 
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العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1228 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- حليمة جمعة �شعيد فريوز  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2017/7/30  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
�عاله ل�شالح/ بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي �ىل 
�ملدعي مبلغ مقدر�ه 32492 درهم )�ثنان وثالثون �لف و�ربعمائة و�ثنان وت�شعون 
بالر�شوم  و�لزمتها  �ل�شد�د  2017/3/1 وحتى متام  تاريخ  9% من  وفائدة  درهما( 
و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من 
طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     
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اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/709 مدين جزئي                                                

�أخ��رت غالم مرتظى  جمهول حمل �لقامة نعلنكم  �ملحكوم عليه/1- ح�شن  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2017/8/17  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
�عاله ل�شالح/ �قبال �شاه زمان �شاه بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
ب��و�ق��ع 9% من  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ل��ف دره���م(  23000 دره��م )ث��الث��ة وع�شرون 
تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د على �ل تتجاوز ��شل �ملبلغ �ملق�شى به و�لزمته 
و�مل�شاريف.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  بالر�شوم 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي
�سامل الرميثي لـ وام: 

الإمارات حققت اإجنازا عربيا لتتويجها ببطولة العامل لزوارق الفورمول 2
�أبوظبي  ن���ادي  ���ش��امل �لرميثي م��دي��ر ع��ام  ���ش��ع��ادة  �أك���د 
�أن دول��ة �لإم��ار�ت حققت  �ل��دويل للريا�شات �لبحرية 
�لعامل  بطولة  بلقب  ف��وزه��ا  بعد  ف��ري��د�  عربيا  �جن���از� 
�لتي �ختتمت مناف�شاتها موؤخر�   2 �لفورمول  لزو�رق 

يف مدينة ريبادورو �لربتغالية.
وكان مت�شابق فريق �أبوظبي ر��شد �لقمزي - قائد زورق 
لزو�رق  �لعامل  لقب بطولة  �أح��رز  – قد   35 �أبوظبي 

2 ب��ع��د ت�����ش��دره ل��ل��رتت��ي��ب �ل��ع��ام لقائمة  �ل��ف��ورم��ول 
جولت  كافة  نهاية  بعد  نقطة   41 بر�شيد  �مل�شاركني 

�مل�شابقة �لتي �أقيمت يف عدة دول بالعامل.
وقال �لرميثي يف ت�شريح خا�س لوكالة �أنباء �لإمار�ت 
و�م بهذه �ملنا�شبة �إن فريق �أبوظبي كان �لفريق �لعربي 
للمرة  �أن���ه  �إىل  م�����ش��ري�  �ملناف�شة  يف  �مل�����ش��ارك  �ل��وح��ي��د 
�لحتاد  دول  خ��ارج  �لبطولة  ه��ذه  لقب  يخرج  �لأوىل 

�لأوروب������ي وه���و م��ا ي��ع��د �إجن�����از� ع��امل��ي��ا ج��دي��د� لدولة 
�لإمار�ت وكذلك �جناز� عربيا كون فريق �أبوظبي مثل 
�لبطولة  �لعربية خالل م�شاركته يف هذه  �لدول  كافة 

�لعاملية.
ل�شجل  �لعاملي ي�شاف  �لريا�شي  �لإجن��از  �أن هذ�  و�أك��د 
حافل من �لإجناز�ت لدولة �لإمار�ت متوجها بالتهنئة 
�لكبري  ه��ذ� �لجن���از  �لر�شيدة على  �ل��دول��ة  ق��ي��ادة  �إىل 

�لذي حتقق بف�شل �لدعم �مل�شتمر �لذي توليه قيادتنا 
للريا�شة و�لريا�شيني.

و��شاد �لرميثي بدعم �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
خليفة �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
للريا�شات  �ل��دويل  �أبوظبي  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�لبحرية و�ل�شيخ حممد بن �شلطان بن خليفة �آل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة �لرئي�س �لتنفيذي.

وقال �إن مت�شابق �لفريق ر��شد �لقمزي يعد �أحد �شباب 
�لأمثل  بال�شكل  �إع�����د�ده  مت  ح��ي��ث  �ملتميزين  �ل��وط��ن 
للزو�رق  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ف��ورم��ول  ب��ط��ولت  يف  للم�شاركة 
�لبحرية وجنح يف حتقيق نتائج متميزة بكافة جولت 
جهوده  ث��م��ار  ليح�شد   “  2 �ل��ف��ورم��ول  “مونديال 
ويعتلي من�شة �لتتويج وينال لقب �لبطولة و�مليد�لية 

�لذهبية.

�ل�شيخ  �ل�شمو  ت�شارك حرم �شاحب 
�آل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن ر����ش��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لأمرية  �شمو  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
ه��ي��ا ب��ن��ت �حل�����ش��ني ���ش��ف��رية �لأمم 
�ملتحدة لل�شالم يف ندوة دبي �لدولية 
�لثالثة ع�شر لالإبد�ع �لريا�شي �لتي 
�آل  ر��شد  تنظمها جائزة حممد بن 
�أول  يف   - �لريا�شي  لالإبد�ع  مكتوم 
متكني  �شعار  حت��ت  �ملقبل  نوفمرب 

�ملر�أة يف �لريا�شة.
وق��ال��ت ج��ائ��زة حممد ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم ل���الإب���د�ع �ل��ري��ا���ش��ي �إحدى 
مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
بنت  هيا  �لأم���رية  �شمو  �ن  �لعاملية 
�لرئي�شية  �لكلمة  �شتلقي  �حل�شني 
�شعارها  �ختيار  مت  �لتي  �ل��ن��دوة  يف 
وحم�����ور ج��ل�����ش��ات��ه��ا ل��ي��ت��ن��ا���ش��ب مع 
�لتا�شعة  �ل��دورة  �لتناف�س يف  حمور 
�لأك��رب من نوعها  �لر�ئدة  للجائزة 

ف��ئ��ات��ه��ا وقيمة  ع�����دد  ن���اح���ي���ة  م����ن 
جو�ئزها و�لوىل على �لإط��الق يف 
�لريا�شي  �لعمل  �لإب���د�ع يف  جم��ال 
وهو حمور متكني �مل��ر�أة يف �لقطاع 

�لريا�شي.
وت��ق��دم ���ش��ع��ادة مطر �ل��ط��اي��ر نائب 
رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي رئي�س 
جم��ل�����س �أم���ن���اء ج���ائ���زة حم��م��د بن 
�لريا�شي  لالإبد�ع  مكتوم  �آل  ر��شد 
بال�شكر و�لعرفان �إىل �شمو �لأمرية 
ه��ي��ا ب��ن��ت �حل�����ش��ني مل�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
�ل�شنوية  �ل���ن���دوة  و�ف��ت��ت��اح  �ل���ن���دوة 
باإلقاء كلمة مهمة عن متكني �ملر�أة 

يف �لريا�شة.
وقال تنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخ 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
دب������ي �ل���ري���ا����ش���ي ر�ع�������ي �جل����ائ����زة 
بن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  وتوجيهات 
رئي�س  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 

رئي�س  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة 
�جلائزة يعمل جمل�س �لأمناء على 
�لريادي  ب��دوره��ا  �جل��ائ��زة  تقوم  �أن 
يف حتقيق �لتطوير �ملن�شود للقطاع 
�لريا�شي يف دولة �لإمار�ت و�لوطن 
�ل��ع��رب��ي و�ل���ع���امل ل��ي�����س م��ن خالل 
تكرمي �ملبدعني �لريا�شيني وح�شب 
و�أي�����ش��ا م��ن خ���الل ن�شر ثقافة  ب��ل 
�لإبد�ع  وتر�شيخ  �لعمل  يف  �لتميز 
كنهج يف �لعمل �لريا�شي وذلك من 
خالل �لندو�ت و�مللتقيات و�ل�شنوية 
حتديد  م���ن���ه���ا  ك����ل  يف  ي���ت���م  �ل����ت����ي 
و�ختيار  وجل�شاتها  �ل��ن��دوة  حم��ور 
خال�شة  ليقدمو�  فيها  �ملتحدثني 
جت��ارب��ه��م �ل��ن��اج��ح��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 

�لقطاع �لريا�شي.
و�أ�����ش����اف ي�����ش��رين ب���الأ����ش���ال���ة عن 
�أمناء  جمل�س  عن  وبالإنابة  نف�شي 
�جلائزة �أن نتقدم بال�شكر و�لعرفان 
�إىل �شمو �لأمرية هيا بنت �حل�شني 

�لندوة  يف  �مل�شاركة  على  ملو�فقتها 
و�قع  م��ن  مهمة  بكلمة  و�فتتاحها 
جتربتها �لرية ك�شخ�شية ريا�شية 
تاألقت يف ميادين �لفرو�شية �لعاملية 
�لدويل  لالحتاد  وكرئي�شة  كفار�شة 
�للجنة  يف  وع�������ش���و  ل���ل���ف���رو����ش���ي���ة 
ك�شفرية  و�أي�شا  �لدولية  �لأومل��ب��ي��ة 
تز�ل  ول  ل��ل�����ش��الم  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�شموها ت�شارك يف فعاليات �لريا�شة 

�لنموذج  ل��ل��م��ر�أة  لتقدم  �ملجتمعية 
م�شاركتها  و�شتكون  يحتذى  �ل��ذي 
�إ���ش��اف��ة ك��ب��رية ج���د� وم��ه��م��ة لهذه 
تنظمها  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ن��وي��ة  �ل����ن����دوة 
�جلائزة منذ �نطالقتها وت�شتقطب 
م�����ش��ارك��ة وح�������ش���ور �مل��خ��ت�����ش��ني يف 

خمتلف جو�نب �لعمل �لريا�شي.
ريا�شية  ن�شائية  �شخ�شيات  و�أب��دت 
�مل�شاركة  ع��ل��ى  م��و�ف��ق��ت��ه��ا  وع��ل��م��ي��ة 
يف  تنظيمها  �شيتم  �لتي  �ل��ن��دوة  يف 
وتنطلق  فري�شات�شي  بالتزو  فندق 
فعالياتها يف �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا 
و�شتخ�ش�س  �مل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب   1 يف 
�ل�شوء  لت�شليط  جل�شاتها  جميع 
ع��ل��ى �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة و�مل���ب���ادر�ت 
و�ل�����ت�����ج�����ارب �مل���ح���ل���ي���ة و�ل���ع���رب���ي���ة 
و�لدولية �لناجحة يف جمال متكني 
�ملر�أة يف �لريا�شة حيث �شيتم �ختيار 
�لنهائية  �ل��ق��ائ��م��ة  يف  �مل��ت��ح��دث��ات 

و�إعالنها خالل �لأيام �لقادمة.

�ل��ع��ام��ة للجائزة  �لأم��ان��ة  و�أر���ش��ل��ت 
�ل�����دع�����و�ت ل�����الحت�����اد�ت و�لأن����دي����ة 
�ملحلية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
عموما و�لعامالت يف جمال ريا�شة 
�مل��������ر�أة حل�������ش���ور ج��ل�����ش��ات �ل���ن���دوة 
���ش��ي��ط��رح فيها  و�ل����ش���ت���ف���ادة مم����ا 
يف  �ملتحدثات  م��ع  �لتحاور  وك��ذل��ك 
بريا�شة  �خلا�شة  �ملجالت  خمتلف 
�ملر�أة وتكوين �لنموذج �لذي ينا�شب 

ريا�شتنا وخ�شو�شيتها.
جل�شات  وق��ائ��ع  لنقل  �ل��ع��م��ل  وي��ت��م 
�ل���ن���دوة ع��ل��ى �ل���ه���و�ء م��ب��ا���ش��رة من 
�لريا�شية  دب��ي  ق��ن��اة  �شا�شة  خ��الل 
للجائزة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �ل�����ش��ري��ك 
وكذلك من خالل �لبث �ملبا�شر على 
للجائزة لتاحة  �للكرتوين  �ملوقع 
يف  و�مل��ه��ت��م��ني  للمهتمات  �ل��ف��ر���ش��ة 
مو��شيع �جلل�شات من د�خل وخارج 
�شيطرح  ل��ال���ش��ت��ف��ادة مم���ا  �ل���دول���ة 

فيها.

�أن�شطتها  روزن��ام��ة  عن  يا�س  مر�شى  حلبة  ك�شفت 
تعترب  �ل���ت���ي   -2018  2017 م���و����ش���م  خ�����الل 
حدثا   420 وتت�شمن  �حللبة  تاريخ  يف  �لأ�شخم 
�شهر�   12 م���د�ر  ع��ل��ى  ت�شتمر  م��ت��ن��وع��ة  وف��ع��ال��ي��ة 

متو��شال .
فاإن  لت��ت��وق��ف  �ل��ت��ي  �لفعاليات  قائمة  خ��الل  م��ن 
حلبة مر�شى يا�س تر�شخ مكانتها �لر�ئدة باعتبارها 
ت�شمل  و�ل��ت��ي  �لفعاليات  ملختلف  �لأم��ث��ل  �لوجهة 
�ل��ب��دن��ي��ة و�لرتفيه  و�ل��ل��ي��اق��ة  �ل�����ش��ي��ار�ت  ري��ا���ش��ة 

و�لأعمال.
وحتقق حلبة مر�شى يا�س باعتماد روزنامة فعاليات 
�ملو�شم �جلديد رقما قيا�شيا جديد� مع ��شتعد�دها 
�إجناز  400 فعالية متنوعة يف  �أك��ر من  لتنظيم 
خالله  م��ن  تتفوق  و�ل���ذي  �لأوىل  للمرة  يتحقق 
على �لرقم �لقيا�شي �ل�شابق و�لبالغ 377 فعالية 

وحدثا يف مو�شم -2016 2017 .
ومن �ملقرر �أن تقام �لعديد من �لفعاليات �لقادمة 
�لريا�شة  م���ر�ف���ق  يف  �حل��ل��ب��ة  ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي 
تطوير  عمليات  م��وؤخ��ر�  ���ش��ه��دت  �ل��ت��ي  و�لأع���م���ال 

�شاملة.
ويعد حفل �فتتاح دورة �لألعاب �لقليمية لالأوملبياد 
�أهم  �أح���د  �مل��ق��ب��ل  �ل��ت��ي تنطلق يف م��ار���س  �خل��ا���س 
�لتطور�ت �جلديدة �لتي �أدخلتها حلبة مر�شى يا�س 

على روزنامة -2017 2018 .
لالعبني  �خل��دم��ات  تقدمي  على  �حللبة  وحتر�س 
�لقليمية  �لألعاب  بطولة  �نطالق  قبل  �مل�شاركني 
�مل�شائية  �لفعالية  �شت�شبح  �إذ  �خل��ا���س  لالأوملبياد 
ت���درب يف ي��ا���س �ل��ت��ي ت��ق��ام ك��ل ي���وم ث��الث��اء �ملركز 
للريا�شيني  بالن�شبة  �لتدريبات  لإج��ر�ء  �لر�شمي 
لالأوملبياد  �لقليمية  �لأل��ع��اب  دورة  يف  �مل�شاركني 

�خلا�س و�لتي ت�شت�شيفها �أبوظبي يف 2018.
با�شت�شافة  ت�شتهر  ي��ا���س  مر�شى  حلبة  �أن  ورغ���م 
�لأن�����ش��ط��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة ف��اإن��ه��ا ت�����ش��ه��د ه���ذه �ل�شنة 
وجهة  باعتبارها  ح�شورها  لرت�شخ  كبري�  تطور� 
�حللبة  وت�شتقطب  �مل��ن��ط��ق��ة.  يف  ل��الأع��م��ال  ر�ئ����دة 
�لتي  �ل�شركات   2018  2017- روزن��ام��ة  �شمن 
تتمكن من ��شتخد�م مركز يا�س للموؤمتر�ت �لذي 
م��ع جتهيزه  �شاملة  ت��ط��وي��ر  �أع��م��ال  ���ش��ه��دم��وؤخ��ر� 
و�أحدث  �ملتنوعة  �خل��ي��ار�ت  �أح��دث  من  مبجموعة 
وميكن  �مل���وؤمت���ر�ت.  لتنظيم  �ملخ�ش�شة  �لتقنيات 
لل�شركات �لتجارية �أن حتظى بتجربة تو�فق طبيعة 
�أعمالها بالتعاون مع وكالة تنظيم �لفعاليات و�ي 

�شوليو�شنز �ملوجودة يف �حللبة .
ملحبي  �ملف�شلة  �لفعاليات  عودة  �حللبة  ت�شهد  كما 
ري���ا����ش���ة �ل�������ش���ي���ار�ت و�ل���ت���ي ت��ت��ن��وع ب���ني بطولت 
�لتحمالل  و�شباقات  �لو�حد  �ملقعد  ذ�ت  �ل�شيار�ت 

م�شوقة وفعاليات �لدر�ج .. �أما �ل�شائقون �ملبتدئون 
فتقدم لهم حلبة مر�شى يا�س حافز� �أقوى لدخول 
ع���امل �ل��ري��ا���ش��ة ب��ع��د �ل��ت��ط��وي��ر�ت �ل��ت��ي �شهدتها 
�لكارتينج.  ل�شباقات  �ملخ�ش�شة  زون  ك���ارت  ي��ا���س 
�أبوظبي  جمتمع  يف  �ملف�شلة  �لوجهة  وباعتبارها 
�لبدنية  �ل��ل��ي��اق��ة  وف��ع��ال��ي��ات  �ل��ري��ا���ش��ة  مل��م��ار���ش��ة 
ل�شت�شافة  جديد  من  يا�س  مر�شى  حلبة  ف�شتعود 
للمبتدئني  و�ملنا�شبة  �لودية  �لرت�يثلون  �شباقات 
و���ش��ب��اق��ات �مل���ار�ث���ون و�ل����در�ج����ات. وي��ن�����ش��م مركز 
�لفعاليات  ق��ري��ة  �إىل  �جل��دي��د  �ل��ب��دن��ي��ة  �ل��ل��ي��اق��ة 
�مل�شائية “ تدرب يف يا�س و�إب��د�أ يف يا�س و�لريا�شة 
يف يا�س لي�شكل �ملكان �ملخ�ش�س ل�شت�شافة فعاليات 
فيه  ي��وج��د  حيث  �حللبة  �شمن  �لبدنية  �للياقة 
جمموعة من متاجر �ملاأكولت و�مل�شروبات ومن�شة 
�ملفتوح  �لإن��رتن��ت  مل��رت��ادي��ه  ي��وف��ر  كما  للم�شاهدة 

ومئات �لدر�جات لال�شتخد�م �ملجاين.
وم����ن ب���ني �لأن�����ش��ط��ة �ل���ت���ي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا �حللبة 
���ش��ب��اق ج��ائ��زة �لحتاد  �أل وه���ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ة �لأب�����رز 
للطري�ن �لكربى للفورمول 1 �لذي يقام يف ختام 
مو�شم �شباق �ل�شيار�ت �لأقوى و�لأكر �أهمية بني 

و26 نوفمرب.  23
وقال �ل�شيد �لطارق �لعامري �لرئي�س �لتنفيذي يف 
يا�س تو��شل  �إن حلبة مر�شى   : يا�س  حلبة مر�شى 
تنظيم �ملزيد من �لأن�شطة �ملميزة و�ل�شخمة و�لتي 
�إىل جانب  �ل�شنوية  �إىل روزنامة فعالياتها  ت�شاف 
��شت�شافة �لرب�مج �لتي تر�شخ �لأ�ش�س �لتي تتو�فق 
و�ل��ذي ت�شعى �حللبة  �ملتعددة  �ملهام  �ل��دور ذي  مع 

لتحقيقه يف �ملجتمع.
جلميع  نوجهها  �ل��ت��ي  ر�شالتنا  تتلخ�س  و�أ���ش��اف 
هذ�  يعتربون  �ل��ذي��ن  �لرتفيه  وه���و�ة  �لريا�شيني 

�ملكان بيتهم �لثاين وجمتمع رجال �لأعمال �لذي 
�ليوم  باأنه مهما كان  �ملتميزة  يعتمد على مر�فقنا 
�لذي يريدون �حل�شور فيه فاإن حلبة مر�شى يا�س 

حا�شرة على �لدو�م لتلبية رغباتهم.
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  وي���ل���ر  ب���ي���رت  �ل�����ش��ي��د  وق������ال 
لالأوملبياد �خلا�س يف �أبوظبي 2019: تقدم حلبة 
�أجل  م��ن  لريا�شيينا  ر�ئ��ع��ة  من�شاآت  ي��ا���س  مر�شى 
�ملناف�شات  يف  للم�شاركة  �شكل  باأف�شل  �ل�شتعد�د 
لالأوملبياد  �لإقليمية  �لأل��ع��اب  �شمندورة  �ملختلفة 
مع  بال�شر�كة  �شعد�ء  ون��ح��ن   2018 يف  �خل��ا���س 
�لإقليمي  ه���ذ� �حل���دث  ي��ا���س ودم���ج  م��ر���ش��ى  حلبة 
�لبدنية  و�للياقة  �ل�شحة  جمتمع  كاملمع  ب�شكل 

�لن�شيط يف �أبوظبي”.
�لتنفيذي  �لرئي�س  بيتزر  مايكل  �لدكتور  و�شرح 
�شمان:   - ل��ل�����ش��م��ان��ال�����ش��ح��ي  �ل��وط��ن��ي��ة  ل��ل�����ش��رك��ة 
نحتفل هذ� �لعام مبرور خم�س �شنو�ت على �نطالق 
حدًثا  �ملنا�شبة  ه��ذه  وتعد  يا�س،  يف  ت��درب  برنامج 
على  عملنا  �ل��ت��ي  �لناجحة  �ل�شر�كة  ي��ت��وج  مم��ي��ًز� 
يا�س.  مر�شى  حلبة  يف  �لعمل  فريق  مع  تاأ�شي�شها 
�ملجتمعية  �لرب�مج  �أ�شخم  �لربنامج  يعد  و��شاف 
عاملي  بتقدير  ليف  �أكتف  فيماحتظى  �ملنطقة،  يف 
�لتو��شل  ب��ر�م��ج  لتطوير  رئي�شًيا  م��رج��ًع��ا  وت��ع��د 
للفعاليات  بتقدمي دعمنا  �شعد�ء  �ملجتمعية ونحن 
تر�يثلون  �شباق  �إىل  بالإ�شافة  �لثالث  �لأ�شبوعية 
�لفعاليات  ه��ذه  وت�شكل  �شنوًيا،  ي��ق��ام  �ل���ذي  ي��ا���س 
من�شة تتيح جلميع فئات �ملجتمع يف �أبوظبي تغيري 
وه��ذ� ما  �أ�شلوب حياة �شحي  و�تباع  منط حياتهم 
عام  بعد  ع��اًم��ا  ت���زد�د  �لتي  �مل�شاركني  �أع���د�د  تثبته 
و�لتعاومنع  �لعمل  مبو��شل  �لتز�منا  نوؤكد  ونحن 

حلبة مر�شى يا�س”.
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لزعابي  �هلل  وقال حممد عبد 
لتطوير  �لأول  �ل��ي��وم  “منذ  “مري�ل”:  ل�شركة 
�شركائنا  �ل���ت���ز�م ج��م��ي��ع  وب��ف�����ش��ل  ي���ا����س،  ج���زي���رة 
كبري�ً  �شوطاً  قطعنا  �لأف�����ش��ل،  لتقدمي  و�شغفهم 
حتى و�شلنا �إىل ما نحن عليه �ليوم، حيث �أ�شبحت 
�جلزيرة �لوجهة �لأف�شل �لتي تقدم جتارب فريدة 
�أنحاء  �ل���زو�ر من خمتلف  لكافة  ومثرية  وغ��ام��رة 
جنباً  �لعمل  �شنو��شل  �لزعابي:  و�أ���ش��اف  �ل��ع��امل. 
�إىل جنب مع �شركائنا يف جزيرة يا�س، مبا يف ذلك 
�أهم  من  �جلزيرة  جعل  بهدف  يا�س،  مر�شى  حلبة 
خالل  م��ن  وذل���ك  �ل��ع��امل��ي��ة؛  �ل�شياحية  �ل��وج��ه��ات 
تقدمي جدول حافل بالفعاليات و�لأن�شطة �ملختلفة 
�ل��زو�ر �إىل  على مد�ر �ل�شنة ما �شي�شهم غي جذب 
جتارب فريدة لن تتكرر �إل يف جزيرة يا�س.” وكان 
�لفعاليات  برنامج  عن  �ليوم  ك�شفو�  قد  �ملنظمون 
�ملو�شم  ت�شمل  و�ل��ت��ي  �ل�شيار�ت  بريا�شة  �خلا�شة 

4 �ملعتمدة من �لحتاد  �لثاين لبطولة �لفورمول 
�ملتحدة.  �لعربية  �لإم����ار�ت  يف  لل�شيار�ت  �ل���دويل 
�ل�شباقات  م��ن  �شل�شلة  �ل��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  وتت�شمن 
بني  �شلةو�شل  ت�شكل  و�لتي  �ملحرتفني  لل�شائقني 
و�ملناف�شات  �لإقليمية  �ل�شيار�ت  �شباقات  بطولت 
يف �لقارة �لأوروبية. كما ت�شهد روزنامة �لفعاليات 
�آر  كاأ�شتي  ع��ودة بطولة   2018 –  2017 ملو�شم 
دي 86 �ملحلية �لتي تقام بدعم من تويوتا لتطوير 

�شيار�ت �ل�شباق تي �آر دي .
وكانت حلبة مر�شى يا�س قد �أطلقت بطولة كاأ�شتي 
م�شتد�مة  حملية  بطولة  �أول  لتكون   86 دي  �آر 
�لهو�ة  نوع و�حد تهدف ل�شتقطاب  لل�شيار�ت من 
من  ومتكينهم  �ل�شيار�ت  �شباق  ريا�شة  جم��ال  يف 
�مل�����ش��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة ���ش��ب��اق ���ش��ي��ار�ت ���ش��م��ن بيئة 

تناف�شية �حرت�فية.
86 �شمن  �آر دي  وتنظم �شباقات بطولة كاأ�س تي 
و�لتي  �شت جولت  يا�شاملكونة من  �شباقات  �شل�شلة 
ت�شم �أي�شاأ كاأ�س ر�ديكال �ل�شرقالأو�شط و�أكادميية 
ف���ورم���ول �خل��ل��ي��ج��ي��ة و���ش��ل�����ش��ل��ة ���ش��ب��اق��ات �إن جي 
كيوحتدي كاأ�س بور�شه جي تي 3 �ل�شرق �لأو�شط 

و�شباقات “تامي �أتاك” �لإمار�ت .
�لثاين  للعام   2018-2017 مو�شم  ي�شهد  كما 
تنظيم  يا�س  �شباقات  �شل�شلة  �لتو�ليو�شمن  على 
�آر  �شي  ت��ي  وبطولة  تروفيو  لمبورغيني  بطولة 
�شاعة   12 �خلليج  �شباق  ويعود  �لأو���ش��ط.  �ل�شرق 
للتحمل جمدد� من 14 �إىل 16 دي�شمرب 2017 
يا�س  ع��ودة بطولة  يا�س  ت�شهد حلبة مر�شى  بينما 
فئات  خم�س  تت�شمن  و�لتي  ت�شالنج  �شوبر�شرتيت 
تتناف�س خالل �أربع جولت وتنظم �شباقات �جلولة 

�لأوىل من 18 �إىل 20 يناير 2018.
ولع�شاق �شباقات �لكارتينج يعود “يا�س كارت زون” 
���ش��ي��ارة كارتينج   32 ب��اأ���ش��ط��ول ج��دي��دم��وؤل��ف م��ن 
وغرف  �جتماعات  وغ��رف  متطور  وم�شار  جديدة 
تبديل حديثة. كما ي�شهد هذ� �ملركز تنظيم فعالية 
يا�س كارت زوناإندورو يوم 5 يناير 2018 وحتدي 
8 و9 مار�س  ي��وم��ي  �لإم�������ار�ت  م��اك�����س  روت��اك�����س 

.2018
و�حتفال بعودة �فتتاح كارت زون تقدم حلبة مر�شى 
 13 و�ل�شبت  �جلمعة  يومي  جتربةجمانية  يا�س 
2:00 ظهر� وحتى  بني  �لفرتة  �أكتوبر يف   14 و 
يا�س  مر�شى  حلبة  ت�شتعد  كما  م�شاء.   09:30
برنامج  لإط���الق   2018  2017- مو�شم  خ��الل 
در�يف يا�س و�لذي يقدم لل�شائقني فر�شة لختبار 
�لدر�ج  �شباقات  يف  �مل�شار  على  �لقيادة  يف  قدر�تهم 
�أو  ج��ي،  �إم  �إي��ه  �أومر�شيد�س  �إف،  جاكو�ر  �شيارة  يف 
وت�شمل  �إ����س.  �إ����س  �شيفروليه  �أو   ،458 ف���ري�ري 

�أعمال �لتطوير �جلديدة غرف �جتماعات مطورة 
ل��ربن��ام��ج در�ي���ف ي��ا���س وغ���رف �ج��ت��م��اع��ات ومركز 

ترويجي خم�ش�س ل�شيار�ت مر�شيد�س وجاكو�ر.
�للياقة  بر�مج  ت�شهدها  �لتي  �ملميزة  �لإ�شافة  �أم��ا 
�ل��ب��دن��ي��ة �لأ���ش��ب��وع��ي��ة “ ت����درب يف ي���ا����س، �ب�����د�أ يف 
 2018 –  2017 لعام  يا�س  يف  �لريا�شة  ي��ا���س، 
و�ل��ت��ي ت��ق��ام ب��رع��اي��ة �أك��ت��ف لي���ف م��ن ���ش��م��ان هو 
�لتجارية  �لعالمة  �لبدنية،  �للياقة  قرية  �ن�شمام 
�لر�غبني  لالأ�شخا�س  و�ملخ�ش�شة  كليا  �جل��دي��دة 
ب��خ��و���س �مل��ن��اف�����ش��ات �ل��ت��ي ت��ت��ن��ا���ش��ب م���ع م�شتوى 
�للياقة  ق��ري��ة  وت��ت�����ش��م��ن  وق���در�ت���ه���م.  خ��رب�ت��ه��م 
�مل�شرتكني  12 مكيفا هو�ئيا كبري� مينح  �لبدنية 
خمتلف  يف  ف��اي  و�ي  خدمة  وتتوفر  ر�ئعا،  �شعور� 
�لعر�س،  ���ش��ا���ش��ات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �أرج��اء�ل��ق��ري��ة، 
�ملجاين،  ل��ال���ش��ت��خ��د�م  ه���و�ئ���ي���ة  در�ج������ة  و600 
تتوفر  كما  و�مل��ق��اه��ي،  باملطاعم  خا�شة  ومنطقة 
�ل�شركاء  ويقوم  �لريا�شية.  �مل��ع��د�ت  لبيع  منطقة 
�لأن�شطة  من  �لعديد  باطالق  للقرية  �لد�عمون 
 2018 ع��ام  ويف  �ملختلفة.  �لريا�شية  و�لفعاليات 
مزيد�  �لأ�شبوعية  �لريا�شية  �لأم�شيات  �شت�شهد 
منالتطور وذلك باإ�شافة �ملزيد من �لن�شاطات �إىل 
�لهو�ئية  �لدر�جات  و�مل�شيوركوب  �جلري  فعاليات 
حتدي  �جلديدة  �لفعاليات  و�شت�شمل  �لأ�شبوعية. 
جولة �أبوظبي لركوب �لدر�جات .. ومن �لإ�شافات 
�جلديدة خالل �شهر مار�س تنظيم فعالية لركوب 
�لدر�جات و�شي�شعى �مل�شاركون فيها ملناف�شة فابيان 
كان�شيالر�، حامل �مليد�لية �لذهبية �لأوملبية ملرتني 

في�شباق �شد �لزمن.
�لبدنية  �للياقة  فعاليات  �أب���رز  قائمة  وتت�شمن 
�إم�س  فعالية  �ملو�شم:  لهذ�  يا�س  مر�شى  حلبة  يف 

للم�شي  �ملخ�ش�شة  �ملجتمعية  �لفعالية   ،2017
 ،2017 نوفمرب   17 ب��ت��اري��خ  وت��ق��ام  حولحللبة 
�أب��وظ��ب��ي �ل��دول��ي��ة ل��ل��رتي��اث��ل��ون، �لتابعة  وب��ط��ول��ة 
ل�شل�شلة بطولت �لرت�يثلون �لعاملية و�لتي تقام يف 

مار�س 2018.
�أمام عدة خيار�ت  �أما هو�ة �لرتياثلون ف�شيكونون 
ي��ا���س برعاية  ت��ر�ي��ث��ل��ون  ب��ع��ودة فعالية  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
�أكتف ليف من �شمان بتاريخ 16 فرب�ير2018. 
وت�����ش��ه��د ف��ع��ال��ي��ة ه���ذ� �ل���ع���ام �إ���ش��اف��ة ف��ئ��ة جديدة 
“�شوبر �شربينت” �إىل جانب �ل�شباقات �لتي كانت 
 .. �ل�شربينتو�لأوملبية  ف��ئ��ات  وت�شمل  �شابقا  ت��ق��ام 
وتقلل فئة �شوبر �شربيت �مل�شافات �شمن �لفعالية 
بالن�شبةلالأطفال و�مل�شاركني لأول مرة لتحفيزهم 

يف هذ� �ل�شباق �لأول بالن�شبة لهم.
�ل��در�ج��ات للمحرتفني، ف�شتقام  رك��وب  ويف جمال 
جولة �أبوظبي، �حلدث �ل�شنوي �حلافل بالت�شويق 
�حللبة  ت�شهد  فيما   .2018 فرب�ير   25 بتاريخ 
ح�شور �لعائالت لالحتفال مبنا�شبة �ليوم �لوطني 
لدولة �لإمار�ت، للم�شاركة يف حدث يت�شمن �أن�شطة 

تر�ثية وترفيهية يوم 2 دي�شمرب2017.
وم����ن ج���دي���د ���ش��ت��ك��ون ح��ل��ب��ة م��ر���ش��ى ي���ا����س وفقا 
لروزنامة هذ� �ملو�شم �لوجهة �لأمثل ملحبي �لألعاب 
حيث  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  يف  �للكرتونية 
جاميينج” / “باورليج  �شركة  مع  �حللبة  تتعاون 

يف  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �لر�ئدة   /PLG
جمموعة  ل�شت�شافة  �لإلكرتونية  �لألعاب  جمال 
�لإلكرتونية  �ل��ري��ا���ش��ات  ب��ط��ولت  م��ن  ف��ع��ال��ي��ات 
�ل��ك��ربى ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ع���ال م��ث��ل ب��ط��ول��ة غر�ند 
�شالم �لتي تقام يف مركز موؤمتر�ت يا�س بتاريخ 2 

دي�شمرب 2018.
�لحتاد  جائزة  �شباق  �نطالق  موعد  �ق��رت�ب  ومع 
فاإن   ،2017 لعام   1 �لكربىللفورمول  للطري�ن 
حافلة  �أ���ش��ب��وع  لعطلة  ت�شتعد  ي��ا���س  مر�شى  حلبة 
�أع��ل��ن��ت خالل  ب��ع��دم��ا  وذل���ك  و�لإث������ارة،  بالت�شويق 
�أن��ال��ف��رق��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة �لعاملية  �لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي 
�ل�شبت  م�شاء  حفلة  �شتحيي  �شنز  �أن��د  م��وم��ف��ورد 
ك��ل من  �إىل ج��ان��ب  دو،  م��ي��د�ن  يف  ن��وف��م��رب   25
�ملو�شيقي كافني هاري�س يف م�شاء �خلمي�س  �ملن�شق 
و”PINK” يف م�شاء �لأحد، على �أن يعلن لحقا 

عن ��شم �لفنان �لأخري �مل�شارك يف هذ� �حلدث.
�أ�شبوع  خ���الل عطلة  �مل��ت��ع��ة  م��ن  م��زي��د  ولإ���ش��ف��اء 
حلامليها  �لفورمول1  �شباق  تذكرة  تتيح  �ل�شباق 
دخ���ول ي��ا���س ووت���ر ورل���د وع���امل ف���ري�ري �أبوظبي 
�ل�شباق  ب��ع��د  م���ا  �ل���دخ���ول حل��ف��الت  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
من  جمموعة  يحييها  �ل��ت��ي  بالأم�شيات  و�لتمتع 

�أ�شهر �لفنانيني يف �لعامل.

هيا بنت احل�صني تتحدث يف اجلل�صة الفتتاحية لندوة دبي الدولية لالإبداع الريا�صي

حلبة مر�صى يا�س تك�صف عن روزنامة اأن�صطتها خالل مو�صم 2017 - 2018
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�لفجر: •• دبي- 
�شودي  ����ش���ب���اق���ات  ج���ول���ة  ����ش���ه���دت 
وورلد �شربينت �لتي �أقيمت م�شاء 
دبي  حلبة  على  �أكتوبر   9 �لإثنني 
�شباقات  �أب���ط���ال  ت��األ��ق  ك���ارت���دروم 
�لكارتينغ مع تفوق �شعيد �ملهريي 
كاأ�س  ف��ئ��ة  �ل������ربو�ين يف  وع���اط���ف 
�ل��ك��ب��ار و�مل��ح��رتف��ني، وت��ق��دم كايل 

كومار�ن يف فئة كاأ�س �ل�شغار. 

كاأ�س الكبار واملحرتفني
تغيب �شعيد �ملهريي عن مناف�شات 
�����س دب��ل��ي��و �����س يف �ل�����ش��ي��ف، لكنه 
عاد لأج��و�ء �لإث��ارة ك�شابق عهده، 
ومتكن من �لفوز يف �لفئة بعد �أد�ء 

ر�ئع �شبه مثايل. 
ماز نو�ز كان �ل�شائق �لوحيد �لذي 

ل��ل��م��ه��ريي وخ���ل���ق بع�س  ت�����ش��دى 
حقق  �أن  بعد  خا�شة  ل��ه،  �لزع����اج 
�أ�شرع زمن للفة يف �شباقات �جلولة 
يف  �للفة  م�شافة  بقطع  �لتاأهيلية 

دقيقة.   1:12.141
ك�ّشر  �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة،  وب���ع���د �جل���ول���ة 
�مل���ه���ريي ع���ن �أن���ي���اب���ه ومت��ك��ن من 
جولتي  ع���ل���ى  ���ش��ي��ط��رت��ه  �إح����ك����ام 
ليح�شد  و�لثانية  �لأوىل  �ل�شباق 
�أك�������رب ع������دد م����ن �ل����ن����ق����اط )80 
�لأكرب  �ملتحدي  كان  ن��و�ز  نقطة(. 

للمهريي، لكنه فقد فر�شة �لفوز 
 0.228 ب��ف��ارق  �لأول  �ل�شباق  يف 
جزء  و0.158  �لثانية  م��ن  ج��زء 
�لثاين،  �ل�����ش��ب��اق  يف  �ل��ث��ان��ي��ة  م���ن 
�ملركز  يف  �ل���ن���ت���ائ���ج  ب���ه���ذه  ل��ي��ح��ل 
�لثاين يف �لرتتيب �لعام لل�شائقني 
�لثالث  �ملركز  نقطة.   72 بر�شيد 
ك��ان من ن�شيب روم��ال��دو لبروي 

بر�شيد 61 نقطة. 
وعرب �ملهريي عن �شعادته بالعودة 
“من  ق��ائ��ال:  و�ل��ف��وز  للمناف�شات 

�ل�����ر�ئ�����ع �ل�����ع�����ودة ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
�ليوم.  �شباق  يف  و�لفوز  �ل�شباقات 
�شيمنحني  �ل��ف��وز  ه���ذ�  �أن  �أع��ت��ق��د 
700كم  ج���ول���ة  يف  ق���وي���ة  دف���ع���ة 

)بطولة دبي كارتدروم للتحمل(
�ملحرتفني، متكن عاطف  فئة  ويف 
�ل��ربو�ين من �لفوز بلقب �جلولة 
بعد �أد�ء مميز ت�شدر فيه مناف�شات 
و�ل�شباقني  �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  �جل���ول���ة 
نقطة   37 ليجمع  و�ل��ث��اين  �لأول 
وي��ت�����ش��در �ل��رتت��ي��ب �ل���ع���امل لفئة 

كان من  �لثاين  �ملركز  �ملحرتفني. 
25 نقطة،  ب�  غ��اري جونز  ن�شيب 
بر�شيد  �شميت  يورغن  ل�  و�لثالث 

نقطة.   24

كاأ�س �سغار ا�س دبليو ا�س
�إل  �ل�شعب،  �لتحدي  من  بالرغم 
مكنته  ك���وم���ار�ن  ك��اي��ل  م��ه��ارة  �أن 
�شباقي  يف  �ل����ف����وز  حت���ق���ي���ق  م����ن 
�لأول على  �ملركز  و�عتالء  �جلولة 
من�شة �لتويج.  وبعد �أن قطع لفة 

دقيقة،   1:22.455 يف  �ل�شباق 
�لتاأهيلية،  �جل��ول��ة  مناف�شات  يف 
حل كومار�ن يف �ملركز �ل�شابع على 
خط �نطالق �ل�شباق �لأول، بفارق 
�ملركز  ثانية عن �شاحب   1.761

�لأوىل هوغو غيد. 
�لأخ�شر،  �ل�����ش��وء  �ن���ط���الق  وم���ع 
�أثبت كومار�ن مهار�ته يف �لقيادة، 
وبد�أ بالتقدم تدريجيا حتى �ملركز 
�لأول،  �ل�شباق  نهاية  م��ع  �ل��ث��ال��ث 
تاألقه  و����ش��ل  �ل��ث��اين  �ل�شباق  ويف 

�ملركز  يف  �ل�شباق  لينهي  وتقدمه 
�لأول.  و�شاهم ثبات �إد�ء كومار�ن 
�لأول  �ملركز  �عتالئه  و����ش��ر�ره يف 
 73 بر�شيد  �لتتويج  من�شة  على 
�لثاين  �ملركز  �ل�شباقني.  يف  نقطة 
كان من ن�شيب فيدريكو �لرفاعي، 
�لآخر  ه��و  �أد�ء مم��ي��ز�  ق���دم  �ل���ذي 
بتقدمه يف �ل�شباق �لأول من �ملركز 
�لعا�شر على خط �لنطالق ليفوز 
يف �ل�شباق، ويحل ثانيا يف �لرتتيب 
�لعام لل�شائقني بر�شيد 66 نقطة. 

�ملركز �لثالث يف �لرتتيب �لعام كان 
ل�شالح باتريك ديبا�شتيتا بر�شيد 
�لرفاعي  لفوز  ونظر�  نقطة.   66
يف �ل�شباق �لأول كانت له �لأف�شلية 

بالتقدم للمركز �لثاين. 
و���ش��رح ك��وم��ار�ن م��ن على من�شة 
�لتتويج قائال: “مل تكن مناف�شات 
�لتاأهيلية جيدة، حللت يف  �جلولة 
�ملركز �ل�شابع، لكن بعدها �شاندين 
�ل�����ش��ب��اق �لأول يف  �حل���ظ و�أن��ه��ي��ت 
�أ�شرع زمن  �ملركز �لثالث. وحققت 

للفة، لذ� �أنا �شعيد”.
�شادف  �ملا�شي  “�لأ�شبوع  وت��اب��ع: 
�ل���ت���ي بذلت  �أم��������ي،  ع���ي���د م���ي���الد 
مل�شاندتي  �لكثري  وق��دم��ت  �لكثري 
�جلائزة  ه��ذه  �أه���دي  �شباقاتي.  يف 

لها”.

املهريي يفوز يف كاأ�س كبار ا�س دبليو ا�س

الربواين يت�صدر املحرتفني وكوماران يتوج يف كاأ�س ال�صغار

نادي مليحة ي�صتقبل جلنة تطوير اأندية 
الهواة لحتاد كرة القدم  

نزالت م�صرتكة لأندية اجلودو بال�صرقية يف ختام جولة وفد احتاد اللعبة

•• ال�سارقة - الفجر:

نادي  ��شتقبل  ع���ام  م��ن  �أك���ر  د�م  �ن��ت��ظ��ار  ب��ع��د 
وف���د جل��ن��ة تطوير  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ث��ق��ايف  مليحة 
�لإمار�تية،  �لكرة  لحت��اد  �لتابعة  �لهو�ة  �أندية 
وتوفري  �لهو�ة  �أندية  لدعم  ت�شكيلها  مت  و�لتي 
ل����ت����وؤدي دوره������ا يف خدمة  ت��ط��وي��ره��ا  ف���ر����س 

�لريا�شة و�لريا�شيني. 
و�شم وفد �للجنة �أحمد �ملهبوبي ع�شو جمل�س 
�لإد�رة، ورئي�س �للجنة، وكٌل من: خليفة �أحمد 
�ملحرزي، وعلى �أحمد �لظهوري، وعمر دروي�س 
�شكرتري  �ل�شيد  �أحمد  �للجنة، وحممد  �أع�شاء 

�للجنة �لطبية بالحتاد.
م�شبح  �شعادة  �للجنة  وف��د  ��شتقبال  يف  وك���ان 
نادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ك��ت��ب��ي  ب��ال��ع��ج��ي��د 
جمل�س  و�أع�����ش��اء  �ل��ري��ا���ش��ي،  �ل��ث��ق��ايف  مليحة 

وعبد�هلل  �خلا�شوين،  �شلطان  حممد  �لإد�رة: 
ر��شد �لقايدي، وعبد�هلل حممد خلفان �لكعبي، 
بن  حميد  وخليفة  �لكتبي،  �شلطان  وع��ب��د�هلل 
و�لإد�ريني  و�لفنيني  �ل�شر،  �أمني  �لكتبي  متيم 

يف �لنادي.
�لحتياجات  ح���ول  �حل��دي��ث  �ل��ط��رف��ان  ت��ب��ادل 
هي  �لتي  ومن�شاآت،  م��ر�ف��ق  م��ن  للنادي  �ملا�شة 
من مهام �لإحتاد توفريها باملثل لباقي �لأندية 
�لعام  يف  ه���ذه  �ل��ل��ج��ن��ة  زي�����ار�ت  �شملتها  �ل��ت��ي 
�أهمية  ح��ول  �ملطالب  مت��ح��ورت  حيث  �مل��ا���ش��ي. 
و�إنارة  �ل�شنية،  للمر�حل  ع�شبي  ملعب  توفري 
لأكادميية  ومبنى  �لرئي�شي،  للملعب  قانونية 
لإن�شاء  بالإ�شافة  وخدماتها،  �ل�شنية  �مل��ر�ح��ل 
�شكن للمدربني و�لفنيني بالنادي. وكانت ردود 
�ل��ل��ج��ن��ة �إي��ج��اب��ي��ة ل��ه��ذه �مل��ط��ال��ب، ف��ت��م �لوعد 
و�لعمل  �لإحت���اد  لإد�رة  ورفعها  لها  بالتو�شية 

على تنفيذها ما �أمكن يف �أقل وقت ممكن.
�لكتبي  بالعجيد  م�شبح  �شرح  �ملنا�شبة  وبهذه 
بالقول  مليحة  ب��ن��ادي  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س 
�ل��ت��ي حت�شب له  �إي��ج��اب��ي��ات �لإحت����اد  م��ن  “�إنه 
ت�شكيل مثل هذه �للجنة �ملعنية بالطالع على 
�ح��ت��ي��اج��ات �أن��دي��ة �ل��ه��و�ة ودع��م��ه��ا مب��ا �أمكن؛ 

وتوفري كل متطلباتها. 
و�متنانه  وت���ق���دي���ره  ���ش��ك��ره  ب��ال��ع��ج��ي��د  وق�����دم 
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد 
ن��ائ��ب �حلاكم.  �ل��ع��ه��د  و���ش��م��و ويل  �ل�����ش��ارق��ة. 
دعمهم  و�ف��ر  على  �لريا�شي  �ل�شارقة  وجمل�س 

ورعايتهم للنادي
و�أكد بالعجيد على �أهمية مبد�أ �لعد�لة يف در��شة 
�إمار�ت  بجميع  �شو�ء  �لأن��دي��ة على حد  �أو���ش��اع 
�لدولة دون متييز، بل وتوفري كل �حتياجاتها 

بال�شرعة �ملمكنة حتى تتمكن هذه �لأندية من 
على  رئي�شي  ب�شكل  و�ل��ع��ائ��دة  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق 

ري��ا���ش��ة �لإم�����ار�ت وري��ا���ش��ي��ي �ل��دول��ة. فاأندية 
�لهو�ة هي منبع �لأبطال �ملوهوبني و�لتي ياأمل 

�جلميع من بروزهم ومتثيل �لدولة يف �ملحافل 
�لدولية و�لإقليمية.

ت�شهد �شالة �لفجرية �ليوم جتمع �أندية �لفجرية وكلباء وخورفكان للجودو للم�شاركة يف �لتدريب �خلتامي 
�شمن برنامج �حتاد �مل�شارعة و�جلودو �خلا�س �لذي ي�شعى من خالله لتطوير  �أ�شاليب �لتدريب يف �لأندية 
�لأع�شاء ترجمه لتعليمات حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س �حتاد �مل�شارعة و�جلودو ومو�كبه جلديد �للعبة 
�ملجر على هام�س  �لذي عقد موؤخر� يف دولة  �لفني  بها �لجتماع  �لتي خرج  �لفنية  �مل�شتجد�ت  على �شوء 
باإ�شر�ف  )بود�ب�شت(  �لهنغارية  �لعا�شمة  يف  �أقيمت  �لتي   2017 لعام  للجودو  �لعاملية  �شوزوكي  بطولة 
 180 �أكر من  �لودية  �ليوم  ون��ز�لت  تدريبات  يف  ي�شارك  �أن  ،ويتوقع   )IJF( ل��دويل للجودو� �لحت��اد 
لعبا باإ�شر�ف �شعبة �جلودو بالحتاد من خالل جولتها �لتثقيفية �لتي تتو��شل باأندية �ملنطقة �ل�شرقية 
وباإ�شر�ف مدرب �ملنتخبات �لعمرية �لياباين نويا وح�شور حممد جا�شم �أمني �ل�شر �مل�شاعد م�شرف �شعبة 
�جلودو و�إد�ر�ت ومدربي تلك �لأندية. وكان برنامج �جلولة قد بد�أ باملنطقة �ل�شرقية بنادي كلباء بح�شور 
عي�شى خلفان �لذباحي رئي�س جمل�س �إد�رة نادي كلباء �لذي كان يف ��شتقبال وفد �حتاد �لإمار�ت للم�شارعة 
و�جلودو �لذي مثله  حممد جا�شم �أمني �ل�شر �مل�شاعد وم�شرف �شعبة �جلودو �لذي نقل حتيات و�شكر رئي�س 
�حتاد �مل�شارعة و�جلودو لنادي كلباء �لفائز بكا�س رئي�س �لدولة و�ختيار مدرب فريق �جلودو كاأح�شن مدرب 

�أف�شل لعب  ، و�ختيار  �ل��دوري لثالث مو��شم متتالية  يف م�شابقة 
�لنادي  3 لعبني من  �ل��دوري من كلباء بجانب بح�شول  نا�شئ يف 
�أقيمت  �لتي  �لدولية  كونغ  هونغ  بطولة  يف  ملونة  ميد�ليات  على 
موؤخر� منها ذهبيتان وف�شية..  ومت خالل �لجتماع مناق�شة �لعديد 
من �لنقاط �ملهمة و�لتي تهدف لتطوير لعبة  �جلودو على �مل�شتوى 
ثعلوب  بن  حممد  برئا�شة  �لحت��اد  بجهود  �لذباحي  ،و�أ���ش��اد  �ملحلي 
�لفردية �لتي متار�س يف  ، موؤكد� �هتمامهم بكافه �لألعاب  �لدرعي 

�لنادي ،مثمننا جهود ودعم جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي لكافة �لألعاب 
�لفردية و�جلماعية بجميع �أندية �لإمارة �لبا�شمة، وح�شر �لجتماع �شامل �ملزروعي م�شرف �لألعاب �لفردية 
بكلباء وعبد �ل�شالم �شرور �لزعابي مدير �لنادي . و�شهد �ليوم �لثاين زيارة نادي �لفجرية للفنون �لقتالية 
و�شط �هتمام كبري من منطلق �لهتمام �لذي يوليه �لنادي لالألعاب �لفردية، كما قام وفد �شعبة �جلودو 

�أم�س بزيارة نادي خورفكان �لذي يعترب �أول �لأندية باملنطقة يف ع�شوية �حتاد �مل�شارعة و�جلودو .

•• دبي - الفجر:

 ينظم نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 
ي����وم ب��ع��د غ���د �جل��م��ع��ة ���ش��ب��اق دب����ي لقو�رب 
�لتجديف �ملحلية 30 قدما -�جلولة �لثانية 
�ل�شباقات  روزن��ام��ة  �شمن  دب��ي-  بطولة  من 
-2017 �ل��ري��ا���ش��ي  �مل���و����ش���م  يف  �ل��ب��ح��ري��ة 

.2018
و�ع���ل���ن���ت �ل���ل���ج���ن���ة �مل���ن���ظ���م���ة ع����ن ف���ت���ح باب 
�لت�شجيل للم�شاركة يف �ل�شباق �لكبري يوميا 
يوم  حتى  �ل�شياحي  بامليناء  �ل��ن��ادي  مقر  يف 
�لت�شجيل  باب  �غالق  غد -�خلمي�س- موعد 
و�إع�����الن ق��ائ��م��ة �ل���ق���و�رب �مل�����ش��ارك��ة متهيد� 

لنطالقة �حلدث يوم بعد غد �جلمعة.
�لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي  نادي  وكان 
قد نظم قبل ��شبوعني �شباق �جلولة �لأوىل 
من بطولة دبي لقو�رب �لتجديف �ملحلية 30 
مب�شاركة  كبري�  جناحا  حققت  و�ل��ت��ي  قدما 

فرد�.  400 متنها  على  قاربا   39
و���ش��ه��دت �جل��ول��ة �لأوىل �إق��ام��ة ���ش��وط��ني يف 

قو�رب  �شباقات  ملو�شم  �لفتتاحية  �جل��ول��ة 
�لتجديف �ملحلية 30 قدما يف دبي وقد تالق 
 20 �شنا�س  �لقارب  طاقم  �لأول  �ل�شوط  يف 
�شلطنة  يف  �لريا�شية  �ل�شئون  ل��وز�رة  �لعائد 
ع���م���ان �ل�����ش��ق��ي��ق��ة وب���ق���ي���ادة �ل���ن���وخ���ذة عامر 
�ملعمري و�لذي �أحرز �ملركز �لأول فيما جنح 
�لقارب دبي 51 ملالكه �لنوخذة �حمد حممد 
�إب��ر�ه��ي��م �مل��رع��ي يف �ل��ف��وز ب�����ش��د�رة �ل�شوط 
�لثاين وبجد�رة ومن �ملنتظر �أن ميثل �شباق 
ي���وم �جل��م��ع��ة �جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى �أن تقام 
يوم  �لبطولة  يف  و�خلتامية  �لثالثة  �جلولة 
�جلمعة �ل�شابع ع�شر من �شهر نوفمرب �ملقبل 
�آل  كاأ�س  �شباق  �لبطولت  �غلي  بعدها  ليقام 
قدما   30 �ملحلية  �لتجديف  لقو�رب  مكتوم 
يوم �جلمعة �خلام�س ع�شر من �شهر دي�شمرب 
�لنخبة  فيه  للم�شاركة  يتاهل  و�ل��ذي  �ملقبل 
�لأوىل  �مل��ر�ك��ز  على  �حلا�شلة  �ل��ق��و�رب  م��ن 
يف �لرتتيب �لعام جلولت بطولة دبي و�لتي 
�نطلقت من خالل مناف�شات �جلولة �لأوىل 

�ل�شهر �ملا�شي.

نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية ينظم ثانية جولت التجديف يف دبي اجلمعة

حممد بن ثعلوب �لدرعي
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الفجر الريا�ضي

للمرة  �ل��ق��دم  لكرة  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  يف  م�شر  �شاركت  عندما 
ورم�شان  ���ش��الح  حممد  يكن  مل   ،1990 ع��ام  �لأخ����رية 
�شبحي و�أحمد حجازي قد ولدو�. بعد نحو ثالثة عقود، 

بات هوؤلء ركيزة جيل �شاب �أعاد �لفر�عنة �ىل �ملونديال.
حزير�ن/يونيو   15 يف  �مل��ول��ود  �شالح  حقق  �لأح���د،  ليل 
1992، حلما �نتظره �أكر من مئة مليون م�شري لأعو�م 
طويلة: �لتاأهل للم�شاركة يف كاأ�س �لعامل �لتي تقام �ل�شنة 
برج  ملعب  على  �لكونغو  �شد  �ملبار�ة  يف  رو�شيا.  يف  �ملقبلة 
�لتقدم  هدف  �شالح  �شجل   ،)1-2( بال�شكندرية  �لعرب 

مانحا �لفرحة لع�شر�ت �آلف �مل�شجعني يف �ملدرجات.
�ل��ك��ون��غ��و من  87 م��ع مت��ك��ن  �ل��دق��ي��ق��ة  و���ش��اد �ل�شمت يف 
تاأجيل  �لأقل  �شاأنها على  كان من  و�لتي  �لنتيجة،  معادلة 
�لت�شفيات  �لأخ��رية من  �نتظار �جلولة  �ملنتخب، يف  تاأهل 
�لفريقية. �ل �ن �شالح، لعب نادي ليفربول �لنكليزي، 
يف  ج��ز�ء  ركلة  بت�شجيله  �ملاليني،  �شفاه  �ىل  �لب�شمة  �أع��اد 

�لدقيقة �خلام�شة من �لوقت بدل �ل�شائع.
�لي��ط��ايل �ىل  روم��ا  م��ن  �ل�شيف  ه��ذ�  �ملنتقل  يعد �شالح 
34 مليون جنيه ��شرتليني،  ب�  ليفربول يف �شفقة قدرت 
�أبرز لعب يف �لت�شكيلة �مل�شرية �حلالية، ويحقق �أد�ء لفتا 
هذ�  �ملمتاز  �لنكليزي  �ل���دوري  مطلع  منذ  ليفربول  م��ع 

�ملو�شم، جعله من �أف�شل �لالعبني يف مركزه.
�لخرت�ق  على  وق��درت��ه  ب�شرعته  �مل��ع��روف  وحت��ول �شالح 
�لعربي.  و�ل���ع���امل  م�شر  يف  ق��وم��ي  ب��ط��ل  �ىل  و�مل���ر�وغ���ة، 
�خلري  �شالح  و�شم  للتو��شل،  تويرت  موقع  على  و�نت�شر 

بدل من �لتحية �ل�شباحية �لتقليدية.
وكتب �لالعب نف�شه على ح�شابه �لر�شمي ركلة جز�ء كانت 
طريق لتحقيق حلم 100 مليون رمبا هناك �شغط كبري 
لكننا كنا نعتمد على دعم 100 مليون لتحويل �حللم �إىل 

حقيقة .
حممد  �ن  بيومي  خالد  �مل�شري  �لريا�شي  �ملحلل  ويقول 
�لوقت  يف  م�شري�   ، �ملنتخب  يف  �لأه��م  �لالعب  هو  �شالح 
باملنتخبات  ت��ق��ارن  �حل���ايل  �جل��ي��ل  ن��وع��ي��ة  �ن  �ىل  نف�شه 
�ل��غ��رب��ي��ة. �ل��ت��اأه��ل �ىل ك��اأ���س �ل��ع��امل ي��ظ��ه��ر ذل����ك، �ل �ن 

�ملناف�شة �شتكون �شر�شة .
مفاجاأة   1990 منذ  �لعامل  كاأ�س  عن  م�شر  غياب  �شكل 
�لرقم  ويحمل  ق��اري��ا،  �لأف�شل  من  تاريخيا  يعد  ملنتخب 
)�شبعة(،  �لفريقية  �لأمم  كاأ�س  �أل��ق��اب  ع��دد  يف  �لقيا�شي 

بينها ثالثة تو�ليا )بني 2006 و2010(.
�أي�شا يف �لأع��و�م �ملا�شية، وغ��اب عن  �ل �ن �ملنتخب عانى 
�لبطولة �لفريقية منذ لقبه �لأخري. ويف ن�شخة 2017 
�ن  قبل  �لنهائي  بلوغ  م��ن  �لفر�عنة  متكن  �ل��غ��اب��ون،  يف 

يخ�شرو� �أمام �لكامريون.
���ش��اه��م��ت �ل��ك��اأ���س �لف��ري��ق��ي��ة �لأخ������رية يف �إب����ر�ز 

يد�فع  و�ل��ت��ي  للمنتخب،  �ل�����ش��اب��ة  �ل��ع��ن��ا���ش��ر 
�لعديد منها عن �ألو�ن �أندية �أوروبية ل�شيما 
ليفربول،  م���ع  ي��ل��ع��ب  ف�����ش��الح  �ن��ك��ل��ي��زي��ة: 
ومو�طنه رم�شان �شبحي )20 عاما( يلعب 
مع �شتوك �شيتي، وحممد �لنني )25 عاما( 

مع �أر�شنال، و�أحمد حجازي )26 عاما( مع 
و�شت بروميت�س �ألبيون.

�إ�شافة �ىل هوؤلء، 
ت�������������������ش���������م 

لعب  ع��ام��ا(   23( كهربا  �ملنعم  عبد  حم��م��ود  �لت�شكيلة 
�ل�شعودي، وحممود ح�شن  �حتاد جدة  �ىل  �ملعار  �لزمالك 
�ىل  �لبلجيكي  �أندرخلت  من  �ملعار  عاما(   23( تريزيغيه 
�لقائد  فهو  �ملخ�شرمني  �أك���رب  �أم���ا  �ل��رتك��ي.  با�شا  قا�شم 
حار�س �ملرمى ع�شام �حل�شري �لذي �شي�شبح �أكرب لعب 

ي�شارك يف �ملونديال بعمر 45 عاما.
هيكتور  �ملخ�شرم  �لأرجنتيني  �مل��درب  �خللطة  ه��ذه  يدير 
ك��وب��ر �ل���ذي �شيجد نف�شه �أم���ام حت��دي ق��ي��ادة لع��ب��ني مل 
يختربو� �للعب بعد كمنتخب يف مو�جهة منتخبات دولية، 

بل �كتفو� باملو�جهات �لقارية.
على  رك��زن��ا  نحن  �شعيد  ك��رمي  �لتلفزيوين  �ملعلق  وي��ق��ول 

)�للعب يف مو�جهة( �ملنتخبات �لفريقية فقط .
�أي  )�شد(  �أو  �ل��دويل  �مل�شتوى  على  �ملو�جهة  �ن  وي�شيف 
ومو�جهة  متاما،  خمتلفة  �شتكون  مثال،  �أوروب��ي  منتخب 
عن  مت��ام��ا  خمتلفة  �شتكون  �لنوعية  ه��ذه  م��ن  منتخبات 

مو�جهة �أي منتخبات �فريقية .
وتختلف هذه �ملجموعة �ل�شابة عن �شابقاتها، باأنها موزعة 
�شبق  بينما  وخ��ارج��ه��ا،  م�شر  د�خ���ل  خمتلفة  �أن��دي��ة  على 
لالأجيال �لذهبية للمنتخب �ن �رتكزت ب�شكل �أ�شا�شي على 

�أبرز ناديني يف �لبالد: �لأهلي و�لزمالك.
ويقول �شعيد �ملجموعة �حلالية لي�شت من ناد و�حد، ثمة 
تنوع وهم )�لالعبون( لي�شو� مع بع�شهم �لبع�س يف �لنادي 
نف�شه. �للعب يف �ملنتخب خمتلف عن �للعب يف �لأندية. يف 

�لأندية ثمة تو��شل د�ئم .
و�شيحظى �ملنتخب �مل�شري بنحو 8 �أ�شهر للتح�شري لكاأ�س 
منتخبات  �أرب���ع  فيها  ت�����ش��ارك  ق��د  و�ل���ذي  �ملقبلة،  �ل��ع��امل 
�شعيد  على  �لأوىل  منها  �شيجعل  م��ا  �لأق���ل،  على  عربية 
وم�شر  �ل�شعودية  �شمنت  فقد  �لعربية.  �مل�شاركة  حجم 
�لأمر  حتقيق  من  وتون�س  �ملغرب  �ق��رتب  بينما  تاأهلهما، 
ذ�ته )يحتاجان �ىل �لتعادل يف �جلولة �لخرية �مام �شاحل 
�لعاج وليبيا على �لتو�يل(. كما �شتكون ل�شوريا فر�شة �ذ� 

متكنت من عبور �مللحق �لآ�شيوي.
يف �ن��ت��ظ��ار ذل���ك، وج��ه كهربا ر���ش��ال��ة بعد 
�ل����ت����ف����وق ع���ل���ى �ل���ك���ون���غ���و وب���ل���وغ 
على  ف��ك��ت��ب  �مل����ون����دي����ال، 
ت��وي��رت �أوع����ى )ح����ذ�ري 
�لأمل وقاتل  �ن( تفقد 
حلد �آخر نف�س عمري 
م����ا ف���ق���دت �لأم�������ل يف 
ر�جل   11 �ل���  ويف  ربنا 
)رجل( �للي كانو )�لذين 

كانو�( يف �مللعب .

•• دبي - الفجر:

تعادل منتخبنا �لوطني لل�شباب حتت 
نظريه  �أم��ام  ملثله  بهدف  �شنة   19
�لودية  جتربته  يف  �لأردين  �ملنتخب 
�لد�خلي  م��ع�����ش��ك��ره  ���ش��م��ن  �لأوىل 
�حلايل �ملقام يف دبي، و�لذي يو��شل 
م����ن خ���الل���ه حت�������ش���ري�ت���ه خلو�س 
ت�شفيات كاأ�س �آ�شيا 2018 ) حتت 
( �شمن �ملجموعة �لأوىل  19 عاماً 
خالل  قرغيز�شتان  يف  �شتقام  �لتي 
�ل��ف��رتة م��ن 31 �أك��ت��وب��ر وح��ت��ى 8 
نوفمرب �ملقبلني، مب�شاركة �لبحرين 

وعمان ونيبال وقريغيز�شتان.
وجاءت �ملبار�ة �لتي �أقيمت على ملعب 
ذياب عو�نة، باخلو�نيج، مفيدة من 
نو�حي كثرية، ومتيزت بالتكافوؤ بني 
�لفريقني �للذين ي�شتعد كل منهما 
للت�شفيات �لنهائية ملجموعته، حيث 
�ملجموعة  ت�شفيات  يف  �لأردن  تلعب 
وفل�شطني  �إي�������ر�ن  م���ع  �خل��ام�����ش��ة 

و�شوريا.
طابع �ل�شرعة يف �لأد�ء �شيطر على 
�مل����ب����ار�ة  م��ن��ذ ب��د�ي��ت��ه��ا ح��ي��ث بادر 
�لت�شجيل  بافتتاح  �لأردين  �ملنتخب 
ع��ن ط��ري��ق معاذ   11 �ل��دق��ي��ق��ة  يف 
لعب  ي��ن��ج��ح  �أن  ق��ب��ل  �ل���ع���م���وري، 
يف  ���ش��ال��ح  ع��ل��ي  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا 

هدف  بت�شجيله  �ل��ن��ت��ي��ج��ة  ت��ع��دي��ل 
م�شتفيد�ً   30 �لدقيقة  يف  �لتعادل 
ل��ه زميله  م��ن ك��رة عر�شية م��رره��ا 

خلفان ح�شن.
�لالعب علي  �شكلت حت��رك��ات،  وق��د 
���ش��ال��ح م�����ش��در �إزع������اج خل���ط دفاع 
�لهدف  ي�����ش��ج��ل  �أن  وك�����اد  �لأردن، 
“ �لتقدم  “ �لأبي�س  �لثاين ومينح 

بت�شديدة قوية مرت بجانب �لقائم 
�ل�شوط  جم��ري��ات  لتنتهي  �لأي�����ش��ر 

�لأول بالتعادل �لإيجابي.
وم��ع ب��د�ي��ة �ل�����ش��وط �ل��ث��اين �أ�شهر 
�لبلو�شي  ح�������ش���ن  �مل������ب������ار�ة  ح���ك���م 
�ل��ب��ط��اق��ة �حل���م���ر�ء ل��الع��ب حمزة 
يف  �لأردين  �ملنتخب  م��ن  �ل�شيفي 
�لدقيقة 47 �أثر تدخله �لقوي من 

دون كرة على �لالعب علي �شالح، 
حيث �أكمل �لن�شامى �ملبار�ة بع�شرة 
�لوطني  منتخبنا  ليفر�س  لعبني 
�للقاء  ف���رت�ت  بع�س  يف  �أف�شليته 
و�لإنت�شار  �لإ���ش��ت��ح��و�ذ  ح��ي��ث  م��ن 
و�لو�شول �إىل مرمى �ملناف�س �شعياً 
وخا�شة  �ل��ت��ق��دم  ه���دف  لت�شجيل 
جمريات  م����ن  �لأخ�������ري  �ل����رب����ع  يف 

�ل�شوط �لثاين �لذي كثف منتخبنا 
�ل��ه��ج��وم��ي��ة وح�شل  م���ن ط��ل��ع��ات��ه 
على ع��دد م��ن �لأخ��ط��اء و�لركالت 
�ل���رت�ج���ع �لكبري  �ل��رك��ن��ي��ة يف ظ��ل 
�ملبار�ة  �أن  �إل  �لأردين،  للمنتخب 
كان  �ل��ت��ي  ذ�ت��ه��ا  بالنتيجة  �إن��ت��ه��ت 

�ل�شوط �لأول قد �نتهى عليها.
بن  م���رو�ن  ح�شور  �مل��ب��ار�ة  �شهدت 

غليطة رئي�س �لحتاد، ونائبه عبد 
�هلل ن��ا���ش��ر �جل��ن��ي��ب��ي رئ��ي�����س جلنة 
دوري �ملحرتفني وعدد من �أع�شاء 
بالحتاد  و�لإد�ري���ة  �لفنية  �للجان 
و�أول�����ي�����اء �أم�������ور �ل���الع���ب���ني �ل����ذي 
�ل���ت���و�ج���د وتقدمي  ع��ل��ى  ح��ر���ش��و� 
دخول  قبل  �ل���الزم  �ملعنوي  �ل��دع��م 
�لت�شفيات  معرتك  �ل�شباب  �أبي�س 

يوبينكو  �ل�شربي  وك��ان  �لآ�شيوية. 
منتخبنا  م�������درب  درول���وف���ي���ت�������س 
بت�شكيلة  دف��ع  قد  لل�شباب  �لوطني 
حر��شة  يف  خ�����ريي  ����ش���امل  ���ش��م��ت 
�ل��رز�ق، �شلطان  �ملرمى، �شيف عبد 
�شعيد، مهند �أحمد، خليل �إبر�هيم، 
ن��ه��ي��ان ع������ادل، ع��م��ر ���ش��ع��ي��د، خاد 
�أحمد  ����ش���ال���ح،  ع���ل���ي  �ل���ب���ل���و����ش���ي، 

ف�����وزي، وخ��ل��ف��ان ح�����ش��ن، وحر�س 
�لثاين  �ل�����ش��وط  خ����الل جم���ري���ات 
م��ن �مل��ب��ار�ة ق��ام ب��اإ���ش��ر�ك ع��دد من 
فر�شة  �لآخرينومنحهم  �لالعبني 
�مل�������ش���ارك���ة ب���ه���دف �ل����وق����وف على 
جاهزيتهم �لفنية و�لبدنية. و�أعرب 
عن  �ملبار�ة  نهاية  بعد  درولوفيت�س 
و�لأد�ء  �مل��ب��ار�ة  م�شتوى  عن  ر�شاه 
�لذي قدمه �لالعبون و�أظهرو� من 
خالله �لروح �لعالية يف �لقتال على 
�لكرة و�لرغبة يف حتقيق �لإنت�شار 
�لتعادل  نتيجة  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
�أنها  �إل  �مل��ب��ار�ة  عليه  �نتهت  �ل��ت��ي 
لالعبني،  ومعنوية  ج��ي��دة  نتيجة 
�لوطني  منتخبنا  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
مرمى  �إىل  �ل����و�����ش����ول  يف  جن�����ح 
�لعديد  وخ��ل��ق  �لأردين  �مل��ن��ت��خ��ب 
�ملمكن  م��ن  ك��ان  �لتي  �لفر�س  م��ن 
�أن ت��رتج��م لأه���د�ف و�خل���روج من 
�ملبار�ة بالفوز. و�أ�شار �إىل �أن هناك 
جت��رب��ة ودي����ة �أخ�����رى ���ش��ت��ق��ام غد�ً 
و�شيعمل  �لأردين،   �ملنتخب  �أم���ام 
�لفني ملنتخبنا  من خاللها �جلهاز 
�لإ�شتفادة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  �ل��وط��ن��ي 
�ل��ك��ام��ل��ة م��ن��ه��ا ق��ب��ل �مل����غ����ادرة �إىل 
حيث  ط�شقد  �لأوزب��ك��ي��ة  �لعا�شمة 
ي�شبق  �ل�����ذي  �خل����ارج����ي  �مل��ع�����ش��ك��ر 

�لت�شفيات �لآ�شيوية.

اأبي�س ال�صباب يتعادل مع الأردن يف جتربة مفيدة ومتكافئة 

•• دبي - الفجر:

نظمت �إد�رة �مل�شابقات  بالتعاون مع �إد�رة �خلدمات �لذكية 
يف �حتاد �لكرة، ور�شة عمل ملر�قبي ومن�شقي �ملباريات م�شاء 
�إىل  �لر�مية  خطتها  �شمن  بدبي،  �لحت��اد  مقر  يف  �أم�����س، 
تطوير وتاأهيل �ملر�قبني و�ملن�شقني لالإ�شر�ف على �ملباريات 
جلنة  ع�شو  عبيد  خ��ال��د  و�أف��ت��ت��ح  �لحت����اد.  ينظمها  �ل��ت��ي 
برنامج  �مل�شابقات،  ق�شم  رئي�س  �شرور  وحممد  �مل�شابقات، 

�إليه �لحتاد يف  �لور�شة،  وحتدثا عن �لهدف �لذي ي�شعى 
�لعمل على تطبيق �ملعايري �لتنظيمية للمباريات، وكذلك 
مبا  م�شتو�هم،  ورف��ع  و�ملن�شقني  �مل��ر�ق��ب��ني  ك��ف��اءة  تطوير 
ي�شمن �أف�شل م�شتويات �لتنظيم و �لإ�شر�ف على �ملباريات. 
و�أ�شار �ملهند�س كرمي حممد عبد�لفتاح من �إد�رة �خلدمات 
�لتحديث  عر�س  ت�شمنت  �لور�شة،  فعاليات  ب��اأن  �لذكية، 
�لكرة،  باحتاد  �لذكية �خلا�س  �لهو�تف  لتطبيقات  �لأخري 
�إ�شتقبال  �ملباريات  من�شقي  و  مر�قبي  باإمكان  �أ�شبح  حيث 

�ل��ت��ع��ي��ي��ن��ات ع��ل��ى �مل���ب���اري���ات، ع��ن ط��ري��ق �خل��دم��ة �لذكية 
�لتعيني  رف�س  �أو  �ملو�فقة  وك��ذل��ك  �لتطبيق،  يف  �ملتوفرة 
�إ�شتخد�م  من خالله، كما مت تدريب �ملن�شقني �جلدد على 
للمباريات،  �حل����ي  �ل��ب��ث  وك���ذل���ك  �لإل����ك����رتوين،  �ل��ن��ظ��ام 
بالإ�شافة �إىل �إجر�ء �إختبار ملر�قبي و من�شقي �ملباريات على 
�إ�شتخد�م �لنظام �لإلكرتوين،  للوقوف على مدى �شهولة 
ومقرتحاتهم  مالحظاتهم  �أخ��ذ  مع  للنظام  ��شتخد�مهم 

بعني �لإعتبار.

مت خاللها عر�س التحديث الأخري لتطبيقات الهواتف الذكية

احتاد الكرة ُينظم ور�صة عمل ملراقبي ومن�صقي املباريات

ودع منتخب �شوريا لكرة �لقدم ت�شفيات مونديال 2018 بر�أ�س مرفوعة بعد خ�شارته ب�شعوبة 
�مللحق  �ي��اب  �لتمديد، يف  بعد   2-1 ��شرت�ليا  �أم��ام م�شيفته  �ل��ع��ددي،  �لنق�س  رغ��م  على  بالغة 
عمر  نفذها  ح��رة  لركلة  �لأي�شر  �لقائم  ت�شدى  بينما  كايهيل،  لتيم  بهدفني  �م�����س،  �ل�شيوي 

�ل�شومة يف �للحظات �لقاتلة.
وكانت �شوريا �لتي تعادلت ذهابا 1-1 مع خ�شمتها، قاب قو�شني �أو �أدنى من بلوغ �مللحق �لدويل، 

�ل �ن �حلظ �لعاثر حرم �ل�شومة، م�شجل �لهدف �لأول، من معادلة �لنتيجة يف نهاية �لوقت 
�ل�شايف.

وقال قائد �ملنتخب فر��س �خلطيب بعد �ملبار�ة �عتذر نيابة عني وزمالئي �خو�ين �لالعبني 
و�لب�شمة على وجوه  �لفرحة  نر�شم  �ن  ناأمل يف  كنا  �ل�شورية، م�شيفا  جميعا من �جلماهري 

�ل�شوريني يف كل مكان .
وتابع خيبة �لأمل كبرية جد�.. خ�شرنا لعدم ح�شمنا �لفوز يف مبار�ة �لذهاب �ملحت�شبة 

على �ر�شنا ، علما �ن �شوريا كانت ت�شعى �ىل بلوغ كاأ�س �لعامل للمرة 
�لأوىل يف تاريخها.

وفاجاأ ن�شور قا�شيون �ملنتخب �مل�شيف بهدف مبكر 
لبطلة  ع��ادل  ث��م   ،)6( �ل�شومة  طريق  ع��ن 

كايهيل  �مل��خ�����ش��رم   2015 ����ش��ي��ا 
.)13(

�حتفظت  �لثاين،  �ل�شوط  ويف 
��شرت�ليا بهيمنتها على �للقاء، 

�ل�شوري  �حل����ار�����س  وح���رم���ه���ا 
�ب��ر�ه��ي��م ع��امل��ة م��ن ف��ر���س عدة 
حم��ق��ق��ة، م��ان��ح��ا ب���الده فر�شة 
��شافيني،  ����ش���وط���ني  خ����و�����س 
بعد  لعبني  بع�شرة  خا�شتهما 

ط���رد حم��م��ود �مل���و�����س مطلع 
�ل�شوط �ل�شايف �لأول.

و�����ش���ت���غ���ل �ل����ش���رت�ل���ي���ون 
ف�شجل  �لعددي،  �لنق�س 

�لثاين  هدفه  كايهيل 
ب������ر�أ�������ش������ي������ة �ي���������ش����ا 

)109(، قبل �ن تهدر 
�لتاأهل  ف��ر���ش��ة  ����ش���وري���ا 
عندما �شد �لقائم �شربة 

�ل�شومة �حلرة )120(.
وهي   ،1-1 من  باأكر  �لتعادل  �أو  �لفوز  �ىل  �ل�شوريون  و�ح��ت��اج 

�أقيمت يف ماليزيا لعدم  نتيجة مبار�ة �لذهاب �لأ�شبوع �ملا�شي �لتي 
قدرة �شوريا يف �للعب على �ر�شها نتيجة �لنز�ع �لد�مي منذ 2011.

�ل�شمالية  )�م��ريك��ا  كونكاكاف  ت�شفيات  ر�ب���ع  ملو�جهة  ��شرت�ليا  وت��اأه��ل��ت 
و�ل��و���ش��ط��ى و�ل��ك��اري��ب��ي( مب��ب��ار�ت��ي ذه���اب و�ي���اب يف 6 و14 ت�شرين �ل��ث��اين/

نوفمرب �ملقبل، يف ملحق دويل موؤهل مبا�شرة �ىل �ملونديال.
وحقق �ملنتخب �ل�شوري م�شرية لفتة يف �لت�شفيات على رغم �لظروف �لتي يعانيها 

جر�ء �لنز�ع يف بالده، وبلغ �مللحق �شد ��شرت�ليا بعد حلوله ثالثا يف �ملجموعة �لآ�شيوية 
�لأوىل.

وقال لعب و�شط ��شرت�ليا مارك ميليغان �ن �ل�شوريني قاتلو� حتى �لنهاية وكان من �ل�شعب 
عليهم،  و�لتغلب  �ل�شغط  كان ميكننا مو��شلة  �نه  و�دركنا  قدر�تنا  نعرف  �خ��رت�ق منطقتهم. 

وهذ� ما ح�شل يف �لنهاية .
ومل تخ�شر ��شرت�ليا �لتي عززت حظوظها بامل�شاركة يف �ملونديال للمرة �خلام�شة بعد 1974 
و2006 و2010 و2014، على �ر�شها يف �لت�شفيات �شوى مرة و�حدة منذ 1981 وكانت 
من  للتناف�س  �نتقلت  بانها  علما  تاأهلها،  �شمنت  قد  كانت  بعدما   2008 ع��ام  �ل�شني  �م��ام 

ت�شفيات �وقيانيا �ىل ��شيا عام 2006.
ل�75 �لف متفرج،  �آيه �ن زي يف �شيدين �لذي يت�شع  و�م��ام مدرجات �شبه ممتلئة على ملعب 
بينها �عد�د لفتة للجالتني �ل�شورية و�لعربية، خطفت ��شرت�ليا �لفوز حيث عرفت جناحات 
عدة �أبرزها �لفوز على �لأوروغو�ي بركالت �لرتجيح يف �مللحق �لدويل للت�شفيات عام 2005، 

وبلوغها مونديال 2006 يف �أملانيا.
وعانى �ملنتخب �ل�شوري يف مبار�ة �لثالثاء من كرة �لغيابات ب�شبب �ليقاف �أو �ل�شابات. ومن 
�لو�شط  ولع��ب  �مل�شري  ه��ادي  �ملد�فع  �ل�شعودي عمر خريبني،  �لهالل  �لغائبني مهاجم  �أب��رز 
�ل�شالح وعمرو ميد�ين  �أحمد  �لدفاع  ��شافة �ىل قلب  �لن��ذ�ر�ت،  تر�كم  ب�شبب  خالد مبي�س 

�مل�شابني، و�للذين غابا �أي�شا عن مبار�ة �لذهاب.

وجعلت �لغيابات �ملدرب �مين �حلكيم يدفع بت�شكيلة �شمت �حلار�س �بر�هيم عاملة، �ملد�فعني فهد 
�ليو�شف وجهاد �لباعور وز�هر ميد�ين وموؤيد عجان، لعبي �لو�شط تامر حاج حممد وحميد 

ميدو وحممود مو��س ومارديك مرديكيان وعدي جفال و�ملهاجم عمر �ل�شومة.
جنم  ع��ام��ا(،   37( كايهل  �ملخ�شرم  �ل���ش��رت�يل  �ملهاجم  لعب  �مل��ق��اب��ل،  يف 
�يفرتون �لنكليزي �ل�شابق، ��شا�شيا يف ت�شكيلة �ملدرب �آجن بو�شتيكوغلو 
�رون موي  فيما جل�س   ،2013 منذ  �شوكروز  على  ي�شرف  �ل��ذي 

لعب هادر�شفيلد �لنكليزي على مقاعد �لبدلء.
وحقق �ملنتخب �ل�شوري مبتغاه بهدف مبكر بعد �نطالقة �شريعة 
من تامر حاج حممد �لذي هياأ كرة على طبق من ف�شة لل�شومة 
مرمى  قلب  يف  ق��وي��ة  �ملنطقة  د�خ���ل  م��ن  بي�شر�ه  ���ش��دده��ا  �ل���ذي 
�لعائد  �ل�����ش��ع��ودي  �له��ل��ي  ليكرر مهاجم  ر�ي���ن،  م��ات  �حل��ار���س 
مبار�ة  نهاية  يف  فعله  ما  �ملنتخب،  �ىل  �ملا�شية  �لأ�شهر  يف 

�لذهاب من نقطة �جلز�ء.
�مل�شاب  �لي�����ش��ر  للظهري  ����ش��ط��ر�ري  ت��ب��دي��ل  وب��ع��د 
عادلت   ،)11( م���وي  �رون  ودخ�����ول  ���ش��م��ي��ث  ب����ر�د 
ماتيو  من  بعر�شية  �لتالية  �لهجمة  من  ��شرت�ليا 
ليكي تابعها �خت�شا�شي �لكر�ت �لر�أ�شية كايهيل يف 

مرمى عاملة.
و�أبعد بعدها �ملد�فع جهاد �لباعور فر�شة خطرية 
�شغط  ظل  ويف   ،)28( �ملرمى  ب��اب  على  لكايهيل 
�����ش���رت�يل ك��ب��ري و�ن��ط��الق��ة ���ش��ري��ع��ة ع��ل��ى �جلناح 
�لملاين،  برلني  هريتا  لع��ب  ليكي،  �شدد  �لمي��ن، 
كرة �ر�شية خطرية �لتقطها برب�عة و�شعوبة عاملة 

.)31(
�لثاين:  �ل�����ش��وط  يف  �مل��ع��ط��ي��ات  ت��ت��غ��ري  ومل 
��شتحو�ذ ��شرت�يل ودفاع رجويل من �ل�شيوف 
�لذين دفعو� بالقائد �ملخ�شرم فر��س �خلطيب )34 

عاما( بدل من عدي �جلفال )60(.
ب�شدة  تاألقه  عاملة  �حل��ار���س  تابع  كبري،  ����ش��رت�يل  �شغط  ظ��ل  ويف 
�بعدها باطر�ف ��شابعه �ىل ركنية  ر�ئعة لت�شديدة توم روغيت�س 
)69(، ثم �شدد �لالعب نف�شه كرة لولبية خطرية مرت بجانب 

�لقائم �لي�شر.
حموية  ��شر�ء  دخ��ل  ميدو  حميد  �لو�شط  لع��ب  ��شابة  وبعد 
��شامة  ب��دخ��ول  �لخ���ري  تبديله  �حلكيم  �ج���رى  ث��م   ،)75(
�ومري بدل من مارديك مارديكيان )90+1(، وذلك بعد 
ت�شديدة ��شرت�لية خطرية �بعدها عاملة �ىل ركنية )89(، 

لينتهي �لوقت �ل�شلي بالتعادل.
و�شهد مطلع �ل�شوط �ل�شايف �لول منعطفا حا�شما، بعد 
طرد حممود مو��س لنيله �نذ�ر� ثانيا من �حلكم �لر�بع 
يف  حل  �ل��ذي  تانتا�شيف  �يلغيز  �لوزبك�شتاين  �لبديل 
�يرماتوف،  ر�ف�شان  بدل من مو�طنه  �ل�شايف  �لوقت 

بعد خطاأ �رتكبه على روبي كروز )94(.
وع���ن ط���رد �مل���و�����س، ق���ال م���درب���ه �حل��ك��ي��م ل���ن �حتدث 
ع���ن �ل���ط���رد، ل��ك��ن��ن��ا ن��ت��ع��ر���س ل��ل��ظ��ل��م. �ل���الع���ب رق���م 17 
)روكافيت�شا( ��شقط نف�شه يف �ملنطقة ومل يح�شل على �نذ�ر 

.
دفع مدرب ��شرت�ليا بقوة هجومية ��شافية مع توم يوريت�س 
عاملة  عار�شة  ف��وق  ر�أ�شية  كايهل  ف�شدد  روغيت�س،  من  ب��دل 
�ىل  روكافيت�شا  �لبديل  لكرة  �لخ��ري  ت�شدى  ثم   ،)104(

ركنية )107(.
و��شت�شلم �لدفاع �ل�شوري يف �لدقيقة 109 بعد عر�شية 
لكروز من �جلناح �لي�شر �رتقى لها كايهيل فوق �لقائد 
ز�هر ميد�ين، بر�أ�شية �رتدت من يد عاملة �ىل �ل�شباك، 

لي�شبح �ول ��شرت�يل ي�شجل 50 هدفا دوليا.
�لقائم  �نفا�شها �لخرية، بدد  �ملبار�ة تلفظ  وفيما كانت 
�آمال ماليني �ل�شورين �حلاملني مبو��شلة م�شو�ر  �لي�شر 
�ل��ت�����ش��ف��ي��ات، ع��ن��دم��ا ���ش��د ���ش��رب��ة ح���رة ���ش��اروخ��ي��ة لل�شومة 

.)120(
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يحاول النتحار بعد انتحار جارته 

مو�قع  من  ع��دد  على  ن�شر  �لأنفا�س  يحب�س  فيديو  مقطع  �أظهر 
�لتو��شل �لجتماعي، رجاًل وهو يقف على حافة �شرفة بناء �شاهق 
�لرتفاع يف مدينة �شيدين �ل�شرت�لية، بعد وقت ق�شري من �لعثور 

على جثة �مر�أة تبلغ من �لعمر 25 عاماً �أمام نف�س �لبناء. 
بقي رجل كوري زهاء 10 �شاعات وهو معت�شم على حافة �شرفة يف 
�لطابق �ل� 26 باأحد �ملجمعات �ل�شكنية �ل�شاهقة �لذي يقع بالقرب 

من �ل�شاطئ �ل�شمايل ملدينة �شيدين. 
وب����دت ع��الم��ات �خل����وف و�ل��ق��ل��ق ع��ل��ى �ل���رج���ل، �ل����ذي ط��ل��ب من 
�لك�شف  يتم  �لذي مل  �لرجل  �شيجارة ليدخنها. ورف�س  �ل�شرطة 
عن هويته �لنزول رغم حماولت �ل�شرطة �حلثيثة لإقناعه بذلك 
خالل 10 �شاعات من �لتفاو�س معه.  وكان مرتجم كوري و�شل 
رجال  مل�شاعدة  �شباحاً  �لعا�شرة  �ل�شاعة  قبيل  �حل��ادث  مكان  �إىل 
�ل�شرطة يف �لتفاو�س مع �لرجل �ملعت�شم يف �أعلى �ملبنى.  وذكرت 
�إن �مر�أة �شقطت  �أ�شرت�ليا،  م�شادر لل�شرطة ل�شحيفة ديلي ميل 
من �شرفة �لطابق �ل� 21 من نف�س �لبناء قبل حلظات من �عتالء 
يت�شح  و�لع�شرين.  ومل  �ل�شاد�س  �لطابق  ل�شرفة  �لكوري  �لرجل 
بهذ�  للقيام  دفعه  �ل��ذي  �ل�شبب  بعد  يعرف  ومل  �ل��رج��ل،  م�شري 
�لأمر، �أو ما �إذ� كان �حلادث مرتبط بانتحار �ملر�أة �لتي عر عليها 

يف وقت �شابق، وفق �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 

قفز من الطابق اخلام�س حاماًل طفليه
�أقدم رجل فرن�شي على �لقفز من نافذة �لطابق �خلام�س يف فندق 

يف باري�س حاماًل �بنه و�بنته بني ذر�عيه.
وقد تويف �لرجل هو و�بنته �لبالغة من �لعمر 6 �شنو�ت، فيما متّكن 
قمي�شه  علق  بعدما  �لنجاة  من  �شنو�ت   3 �لعمر  من  �لبالغ  �بنه 
بالنافذة. وبح�شب ما نقل موقع �إرم نيوز عن م�شادر مطلعة على 
عمال  من  هو  �ملنتحر  �لرجل  ف��اإن  �حل��ادث��ة،  ه��ذه  يف  �لتحقيقات 
�لفندق وعمره 47 عاماً. وكان 20 �شخ�شاً من �ل�شكان قد و�شعو� 
قما�شة كبرية على �لأر�س حلماية �لطفلة، �إل �أنها مل حتمها من 
�أغطية لإنقاذ �ل�شبي يف حال وقوعه.  �إنهم حملو�  �ل�شدمة، كما 
وقالت �ل�شيدة هيلني ، وهي �إحدى �شهود �لعيان، خالل ت�شريحها 
�ملوت،  تريد  تكن  �لطفلة مل  �أن  يوؤملني هو  ما  �ملحلية:  لل�شحافة 

وحاولت �لتم�شك و�لدخول �ىل لغرفة مر�ت عدة .
و�إحدى  عالًقا من قمي�شه  �لطفل  كان  و�أ�شافت: عندما خرجت 
ركبتيه د�خل �ملا�شورة، و�لنا�س ي�شرخون: ل تتحرك ل تتحرك، 
�أن  مو�شحة   ، ج��ًد�  جمياًل  �ل�شغري  وك��ان  يتحرك،  مل  وبالفعل 
رجال �لإطفاء تدخلو� ب�شرعة و�أدخلو� �ل�شبي �ىل �لغرفة وهو يف 

حالة �شدمة كبرية لكنه �شليم.

ثمانينية ت�صبب اإنذارا يف مطار
ت�شببت �مر�أة عجوز يف �لثمانني من �لعمر، يف �إ�شد�ر �إنذ�ر باملطار 

بطريق �خلطاأ ما �أدى �إىل فو�شى.
وق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �ل�����ش��رط��ة �لأمل��ان��ي��ة �لحت���ادي���ة �إن �لعجوز 
�أدى �إىل فتح  �مل�شافرة �شغطت بطريق �خلطاأ على زر ط��و�رئ ما 
�أحد �لأب��و�ب وبالتايل �إىل �شدور �لإن��ذ�ر. وعقب �شدور �لإنذ�ر، 
�مل��ط��ار. و�أ�شاف  �أم��اك��ن بعينها د�خ��ل  �إخ��الء  �مل��د�خ��ل ومت  �أغلقت 
 . �لإن��ذ�ر  ت�شببت يف  �لتي  �ل�شيدة  �أننا وجدنا  �إل  �ملتحدث قائال: 
وبعد ما يقرب من �شاعة، �أعيد فتح جميع �ملنافذ مرة �أخرى، �إل 

�أن �لركاب ��شطرو� جمدد� للمرور من منافذ �لتفتي�س ثانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ثقب يف اأبو الهول يقود اإىل �صر هائل
ن�شرت �شحيفة �إك�شربي�س �لربيطانية تقرير�ً يقول �إن موؤرخني بريطانيني �ثنني، ك�شفا عن �أن �لثقب �لذي قع يف 

ر�أ�س متثال �أبو �لهول يف حمافظة �جليزة �مل�شرية، يقود �إىل �شر هائل.
وقالت �ل�شحيفة، يف �لتقرير �لذي ن�شرته على موقعها �لإلكرتوين، �إن: �ملوؤرخني �لربيطانيني مالكومل هوتون 
�أبو �لهول �جلال�س على ه�شبة �جليزة �أمام �لأه��ر�م �لكربى قائماً على مدينة �شرية  �أن  وجريي كانون يعتقد�ن 

حتت �لأر�س، ومن �ملتوقع �أن تكون ثمة عدة �أنفاق وممر�ت تف�شي �إىل تلك �حلا�شرة �ملختفية.
ويو�شح �ملوؤرخان، يف كتابهما �لر�بع �أ�شر�ر ه�شبة �جليزة و�أبو �لهول �لثاين ، �أن �حلديث عن �ملدينة �ملختفية �أثري 
لأول مرة يف �شحيفة �شاندي �إك�شربي�س يف مايو/�آيار 1935، مع بدء �أعمال حفر للو�شول �إىل �ملدينة �لتي قدر 

عمرها وقتها باأربعة �آلف �شنة.
�أبو �لهول  و�أ�شاف �لباحثان، �أنهما مل ي�شمعا �شيء جديد عن تلك �ملدينة منذ ذلك �حلني، وقال �إن ر�أ�س متثال 
قد يكون به ثقب يوؤدي �إىل �ملدينة �ل�شائعة، موؤكدين �أن �ل�شلطات �مل�شرية بنت جد�ر�ً من �جلر�نيت قبالة هذ� 
�ملدخل. و�أ�شار �لأكادمييان �إىل �أن �لباحثني مل يكملو� �لتحقيق يف ما يوجد حتت �أبو �لهول ، ل�شيما �أن �لهتد�ء �إىل 
خال�شات جديدة قد ينق�س كل ما تو�شلو� �إليه خالل �ل�شنو�ت �لتي م�شت، موؤكدين �أن ر�أ�س �أبو �لهول قد تغريت 

عما بنيت به �أول مرة، فاجل�شم فد بني من �حلجر �جلريي، �أما �لر�أ�س فهي منحوتة من مادة �آدمية �ل�شنع.
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موظفة يف �صجن ت�صّهل فرار قاتل
�ألقي �لقب�س على موظفة كبرية ب�شجن يف �أمريكا، ب�شبب �إقامتها عالقة 

مع �شجني يف نف�س �ل�شجن يف ولية نيويورك.
�ملُ��د�ن بارتكاب جرميتي قتل مع �شبق  وقامت �ملوظفة مب�شاعدة �ل�شجني 
بعد  �لق�شبان  خلف  مكانه  و�جللو�س  �ل�شجن،  من  �ل��ف��ر�ر  على  �لإ���ش��ر�ر 
�لقب�س  �إلقاء  �أن��ه مت   ، بو�شت  نيويورك  وذك��رت �شحيفة  �أمرها.  �كت�شاف 
على ديني�س بريل ، وهي موظفة يف �شجن كلينتون �لإ�شالحي يف دونيمور، 
�ل�شجناء،  �أحد  مع  �إقامة عالقات  ب�  �ل�شتباه  ب�شبب  �ملا�شي،  �لأربعاء  يوم 

وتاآمرها على ت�شهيل فر�ره و�شوء �ل�شلوك مع هذ� �ل�شجني .
�أحد  �إق��ام��ة عالقة مع  �إخ��ف��اء حقيقة  �مل���ر�أة حاولت  �أن  �لرغم من  و على 
وثائق م�شورة  �ل�شجن قدمت عنها  �لأمنية يف  �لأجهزة  �أن  �إل  �ملجرمني، 

و�أ�شرطة فيديو تك�شف �لعالقة.
ح �لتحول  �أن هذه �حلالة تو�شّ وكتب ممثل �لدعاء �لعام، توما�س مايلي، 
�ل�شيا�شات  يف  �ل��ت��غ��ري�ت  ب�شبب  كلينتون،  �شجن  يف  ح��دث  �ل���ذي  �ل��ث��ق��ايف 

و�لتدريب و�لإجر�ء�ت �لتي نفذت يف مرفق �لإ�شالحيات.

تعرث على �صقيقها بعد 60 عاًما
لعبت �ل�شدفة دوًر� يف جمع �شمل �مر�أة ب�شقيقها �ملفقود منذ 6 عقود، حيث 

�كت�شفت �أنه و�حد من �أغنى �لرجال يف �لعامل.
وودعت �إيد� و�يلد بيد �شقيقها �أ�شغر باتيل على من�شة �ل�شكك �حلديدية يف 
غال�شكو باأ�شكتلند�، قبل 60 عاًما، وفًقا ل�شحيفة ديلي مريور �لربيطانية. 
وقالت �إيد�، �لتي تبلغ من �لعمر 83 عاًما، ل�شحيفة ديلي ريكورد ، مل �أر 
�لبحث عن  �شنو�ت طويلة يف  ق�شى  �أن��ه  و�ت�شح  منذ فرتة طويلة،  باتيل 

�أ�شرته، لكننا �نتقلنا من غال�شكو .
و�أ�شافت �أنها وجدت منه ر�شالة على في�شبوك ، ومل ت�شتطع �أن ت�شدق �أنه 

ما ز�ل يتذكر �شورتها بعد كل هذه �ل�شنو�ت.
وبنى �أ�شغر باتيل و�حدة من �أكرب �ل�شركات �للوج�شتية يف �لهند، و�أ�شبح 
و�حًد� من �أغنى �لرجال يف �لعامل، �إذ جاء يف �ملركز �ل�45 يف قائمة �أف�شل 
عام  فورب�س يف  ملجلة  وفًقا  �لهند  يف  �لأعمال  �أ�شحاب  من  �شخ�شية   100
بعد �شر�ع  �لهند  �لربيطاين يف  �إنهاء �حلكم  1947، مت  عام  2017. ويف 

طويل، و�نف�شلت �إىل بلدين جديدين �لهند وباك�شتان.
و��شطر �ملاليني من �لنا�س �إىل مغادرة منازلهم لالنتقال �إىل دول �أخرى 
يف �أكرب هجرة جماعية يف تاريخ �لب�شرية، ويف ظل هذه �لأحد�ث �شعى و�لد 
�لأطفال  عمة  وكانت  �لأرب��ع��ة،  ولأطفاله  له  ملجاأ  �إيجاد  �إىل  وباتيل  �إي��د� 
لديها منزل د�خلي يف �شارع ويلوبانك يف منطقة وودلندز ، ُيقدم �لطعام 
�أن �أ�شغر عاد  للطالب يف �خلارج �لذين يدر�شون يف جامعة غال�شكو ، �إل 

للهند بعد 5 �شنو�ت ،ومن هناك بد�أ حياته.

ممر م�صاة ذكي يحذر 
م�صتخدمي الهاتف 

مت ك�شف �لنقاب موؤخر�ً عن معرب 
م�����ش��اة ذك���ي ي��ق��وم مب��ه��م��ة حتذير 
م���ن ي���ح���اول ع��ب��ور �ل��ط��ري��ق وهو 
ي�شتخدم هاتفه �لنقال، �إ�شافة �إىل 

مميز�ت �أخرى عديدة. 
لر�كبي  فر�شة  �مل�شاة  ممر  ويوفر 
و�لنارية  �ل���ه���و�ئ���ي���ة  �ل�����در�ج�����ات 
ل��ل��ت��ن��ب��ه ل����وج����ود �مل�������ش���اة �ل���ذي���ن 
�لكبرية  �ل�������ش���اح���ن���ات  حت��ج��ب��ه��م 
خلفها. ويحتوي ممر �مل�شاة �لذكي 
ع��ل��ى �أ����ش���و�ء ت��ع��م��ل وف��ق��اً حلركة 
�لذين  �ل����ط����رق����ات  م�����ش��ت��خ��دم��ي 

تتعقب �لكامري�ت حركتهم.
وي�شيء خط �أحمر �شميك يف ممر 
�مل�شاة لدى مرور �أي �شخ�س ب�شكل 
غ��ري م��ت��وق��ع، ك��ن��وع م��ن �لتحذير 
تو�شع  �إىل  �إ�شافة  يتنبه،  حتى  له 
ع��دد كبري من  ت��و�ج��د  �ملعرب عند 

�مل�شاة. 
للمعرب  �أويل  من����وذج  ع��ر���س  ومت 
منطقة  م����ن  ب���ال���ق���رب  �جل����دي����د 
مت  �أن  بعد  لندن،  جنوب  ميت�شام، 
تطويره من قبل �شركة �أمربيليوم 
�شركة  مع  بال�شر�كة  للتكنولوجيا 

ديريكت لني للتاأمني. 
�ل�شالمة  �إد�رة  �إح�شائيات  وتقول 
�لعامة على �لطرق، باأن 20 حادثاً 
يوم  �أن يحدث كل  حمتماًل ميكن 
�أنحاء  ك��اف��ة  يف  �مل�شاة  معابر  على 
ورد يف  ما  بح�شب  �ملتحدة،  �ململكة 

�شحيفة مريور �لربيطانية. 

معر�س فني ير�صد حياة بيكا�صو 
بابلو  �لفنان  �أعمال  �أعظم  بع�س من  تعر�س 
معر�س  يف  �لأ���ش��ب��وع  ه��ذ�  باري�س  يف  بيكا�شو 
ير�شد عاما حموريا �أكد فيه مكانته بو�شفه 
�ل��ع�����ش��ري��ن. وي�شجل  �ل��ق��رن  ل��ل��ف��ن يف  ق��ط��ب��ا 
 :1932 )بيكا�شو  ��شم  يحمل  �ل��ذي  �ملعر�س 
�لفنان  �إب��د�ع  �ل�شبق(  �أو )عام  �إيروتيك يري( 
�لإ���ش��ب��اين �ل��غ��زي��ر يف �ل�����ش��ه��ور �لإث��ن��ي ع�شر 
لذلك �لعام �لذي ي�شار �إليه يف عامل �لفن باأنه 
عام �لعجائب بالن�شبة لبيكا�شو. و�أنتج بيكا�شو 
�أكر من 300 عمل فني يف عام 1932 ويقدم 
�ملعر�س �لذي يقام مبتحف بيكا�شو يف باري�س 
�أكر من 100 منها. ومن بني هذه �لأعمال 
ل��وح��ت��ه �ل�����ش��ه��رية )�حل��ل��م( وت�����ش��ور ع�شيقة 
و�لرت.  ت��ري��ز  م���اري  �حل���ني  ذل���ك  بيكا�شو يف 
�ملعر�س  يقدمها  �لتي  �لبارزة  �لأعمال  ومن 
ت�شور  و�لتي  �مل���ر�آة(  �أم��ام  )فتاة  لوحة  �أي�شا 
بردري�شو  ف��ريج��ي��ن��ي  وق��ال��ت  �أي�����ش��ا.  و�ل����رت 
على  �أطلقنا  لرويرتز  �ملعر�س  عن  �مل�شوؤولة 
عام 1932 عام �ل�شبق لأن بيكا�شو ��شتخدمه 

كقوة حمركة يف لوحاته .

يقا�صيه لأنه ده�س منلة  
�أ���ش��ر �شعودي م��ن حمافظة  يف و�ق��ع��ة ف��ري��دة م��ن نوعها، 
مقيم  �شد  رفعها  ق�شائية  ب��دع��وى  �لتم�شك  على  عفيف 
ب�شكل  �لأخ���ري منلة  ده�����س  ب�شبب  ���ش��ن��و�ت،   8 قبل  ع��رب��ي 
�ملر�شدي  ن�����ش��ار  ي��دع��ى  �ل���ذي  �ل�����ش��ع��ودي،  وع��م��د  متعمد. 
بح�شب و�شائل �إعالم، على جتديد دعو�ه يف حمكمة �أخرى 
�ل�شعودي  وق��ال  بعفيف.  �لعامة  �ملحكمة  رف�شتها  بعدما 
�إنه �شبق وتقدم ب�شكوى لدى خمفر �ل�شرطة يف حمافظة 
عفيف عام 2009 �شد مقيم يعمل يف �أحد �أ�شو�ق �ملحافظة، 
لقيامه ب�شحق منلة من �لنوع �لكبري حتت حذ�ئه بعنف، 
�لعامة لكنه فوجئ  �إىل �ملحكمة  �أحيلت  �أن �شكو�ه  م�شيفا 
برف�س �لقا�شي تنفيذ طلبه با�شتدعاء �ملدعى عليه، وفق 
دعو�ه  �ل�شعودي يف  وط��ال��ب   .  24 �أخ��ب��ار  م��وق��ع  �أورده  م��ا 
�أن  معترب�  �لنملة،  د�ه�س  بحق  �ل�شرعي  �لنظام  بتطبيق 
 ، �خللق  على  حق  ولها  �هلل  خملوقات  من  خملوق  �لنملة 
لفتا �إىل �أن �لقا�شي رد على طلبه باأن يح�شر وكالة �شرعية 
�لنملة حتى ي�شتجيب ملطالبه وي�شتدعي �ملدعى  من ذوي 
�عرت�فه  رغ��م  �لقا�شي  ب��اأن  نف�شه  �لوقت  يف  مبينا  عليه، 
بحق �لنملة لكنه رف�س �لدعوى. وت�شبب رد �لقا�شي �لذي 
�شاحب  لل�شعودي  بال�شدمة  �لنملة  ذوي  بح�شور  طالب 

�لدعوى؛ ما دفعه ملغادرة �ملحكمة.

تد�س الزجاج املك�صور يف طعامها لتجنب دفع ثمنه 
�بتكرت  �م����ر�أة  على  �لقب�س  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�شرطة  �أل��ق��ت 
طريقة غريبة للح�شول على وجبات طعام جمانية من 
�ملطاعم، من خالل د�س �لزجاج �ملك�شور يف وجبات �لطعام، 
و�إجبار �ملطعم على �إعطائها وجبة جمانية، و�إعفائها من 
دفع ثمنها. و�عرتفت كايلني موريف )31 عاماً( من ديريل 
بو�شع  �لثالثاء،  يوم  �شتيور�ت  �شرطة  ق�شم  �أم��ام  بيت�س، 
�لزجاج يف طعامها يف 9 مطاعم، و�لتهديد بالت�شهري بهذه 
جمانية.  طعام  وجبة  على  حت�شل  مل  ح��ال  يف  ��ملطاعم، 
12 يوماً خ��الل �ل�شهر  �أن��ه على م��دى  وذك��رت �ل�شرطة، 
�ملا�شي، تناولت موريف �لطعام يف 9 مطاعم، وح�شلت على 
و�تهمت  باملجان،  دولر�ً   150 من  �أك��ر  قيمتها  وجبات 
مت  حيث  م��ارت��ن  مقاطعة  �شجن  �إىل  ونقلت  بالحتيال، 
و�أث����ارت  ه��ري�ل��د.  م��ي��ام��ي  �شحيفة  بح�شب  �ح��ت��ج��ازه��ا، 
زجاج  لديها  يكن  مل  �لتي  �ملطاعم،  بع�س  �شكوك  م��وريف 
�أ�شاًل يف �ملطبخ، �أو على �لطاولت. و�خلطاأ �لذي وقعت 
موريف فيه، هو �رتياد عدة مطاعم تقع يف نف�س �ملنطقة، 
�فت�شاح  �إىل  �أدى  مم��ا  بع�شاً،  بع�شهم  مالكوها  وي��ع��رف 
�أنها حتمل  �أمرها. وبعد �لقب�س عليها، �عرتفت موريف، 
بتناول  �أي مطعم ترغب  �إىل  �ملك�شور معها  �لزجاج  قطع 
�لطعام فيه، وتعمد �إىل د�شه يف �لطبق، بعد تناول معظم 
ت��ق��دمي وجبة  �مل��ط��اع��م على  �ل��وج��ب��ة، مم��ا يجرب معظم 
جمانية، �أو دعوة لتناول �لطعام باملجان يف �ملرة �لقادمة.

يقتل زوجته وخم�صة اأطفال بينهم ابنته
�أوقفت �ل�شلطات يف �ليابان، رجاًل يف �لثانية و�لثالثني من 
�أنه قتل �بنته طعناً، و�أقر باأنه �أ�شرم �لنار  �لعمر ي�شتبه يف 
ما  بح�شب  �أط��ف��ال،  و�أرب��ع��ة  زوجته  فيه  تقيم  بيت  يف  عمد�ً 
�إنه  �ل�شرطة.  وقال هريومبي كومات�شو للمحققني  �أعلنت 
�أ�شعل �لنار يف �ملنزل يف مدينة هيتا�شي �لو�قعة على بعد مئة 
خم�س  على  �ل�شرطة  ع��رت  وق��د  طوكيو.  �شمال  كيلومرت 

جثث فيه بعدما �ندلعت فيه �لنار �شباح �جلمعة �ملا�شي.  املمثلة األي�سيا �سيلفر�ستون خالل ح�سورها العر�س الأول للفيلم الوثائقي )جني( يف لو�س اأجنلو�س.   )رويرتز(

بيال حديد جتمع 
عائلتها يف عيد ميالدها

�نف�شال  �أن��ه��م��ا  م���ن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى 
م���ن���ذ زم�����ن ب���ع���ي���د ح����ني ك����ان����ت يف 
�أن  �إل  �ل��ر�ب��ع��ة م���ن ع��م��ره��ا،  ���ش��ن 
ب���ي���ال حديد  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ع���ار����ش���ة 
ويولند�  حم��م��د  و�ل��دي��ه��ا  جمعت 
�أم�����س لالحتفال  ليلة  �أخ���رى  م��رة 
بعيد ميالدها�ل�21 ليكون منا�شبة 
و�لتقى  ���ش��ع��ي��د.  ع��ائ��ل��ي  لج��ت��م��اع 
بيال  بابنتيهما  �ل�شابقان  �لزوجان 
�إىل طاولة ع�شاء على �شوء �ل�شموع 
ب� نيويورك يف   Sadelle يف مطعم 
�لكربى  �لإبنة  جيجي  قامت  حني 
بالتقاط �ل�شور لهم، حيث تو�شطت 
�ل�شور  �لتقطت  كما  و�ل��ده��ا  بيال 
عاماً.   18 �أن���ور  �لأ�شغر  ل�شقيقها 
مب�شاركة  م�شتمتعة  بيال  وظهرت 
عائلية  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ملنا�شبة  ���ش��ور 
ب��ام��ت��ي��از و�ج���ت���م���ع ف��ي��ه��ا و�ل���د�ه���ا 
�للذين   2000 ع��ام  منذ  �ملطلقان 
�جل  من  ودودي���ن  يبقيا  �أن  حر�شا 
�شابقاً  �جتمعا  كانا  وهما  �أولدهما 
�أج���ل ح�شور  م��ن  باري�س  يف  �أي�����ش��اً 
يف  �شيكريت  فيكتوريا  �أزي��اء  عر�س 

كانون �لأول �ملا�شي.

يهرب احل�صي�س وي�صلل كالب الأثر بالكركم 
من  كيلوغر�م  تهريب  حم��اول��ة  يف  خليجي  ف�شل 
يف  تخبئته  ط��ري��ق  ع��ن  �ل��ب��ح��ري��ن  �إىل  �حل�شي�س 
��شتعمال  ث��م  بال�شتيكي،  ب��ك��اأ���س  وتغليفه  ج���ورب 
�ل��ك��رك��م يف حم��اول��ة لإخ���ف���اء ر�ئ��ح��ت��ه ع��ن كالب 

�لأثر.
بجلب  �تهامه  مت  �ل��ذي  �خلليجي  ق�شية  و�أج��ل��ت 
متهمة  م��ع  و�لتعاطي  �لجت���ار،  بق�شد  �حل�شي�س 
8 من نوفمرب/ت�شرين  �ل�  �إىل  من جن�شية عربية 

�لثاين.
ويف �لتفا�شيل، مت �إلقاء �لقب�س على �ملتهم )�لبالغ 
27 عاما(، بعد �كت�شافه من قبل كالب �لأثر �لتي 
�أ�شارت �إىل وجود مادة خمدرة خمباأة �أ�شفل مقود 
�ل�شيارة، وبالتفتي�س عر على �جلورب وبه قطعة 
�أن  �لتحقيقات  بينت  فيما  �حل�شي�س،  م��ن  كبرية 
�إذ  �مل��خ��در�ت،  جلب  يف  �ل�شو�بق  �أرب���اب  م��ن  �ملتهم 
تتوىل �ملتهمة �لثانية )26 عاما( مهمة ترويجه يف 

�لبحرين، فتم �إ�شد�ر �أمر بالقب�س عليها. بح�شب 
موقع �لأيام .

للمتهمة  �لو�شول  من  �لأمنية  �جلهات  ومتكنت 
رقم  �إىل  ن�شية  ر���ش��ائ��ل  ب�شع  ورود  بعد  �ل��ث��ان��ي��ة، 
�أنه  تبني  �ل��رق��م،  �شاحب  ع��ن  وبالتحري  �ملتهم، 

يعود لها.
�ملخدرة  �مل��و�د  بتعاطي  �لتحقيقات  يف  �ملتهم  و�أق��ر 
�أث��ن��اء ت��و�ج��ده يف بلده ��شرتى �لقطعة  �أن��ه  وذك��ر 
من �شخ�س �آخر جمهول، موؤكد� �أنها لال�شتخد�م 
بكي�س  �لقطعة  بتغطية  وق���ام  ف��ق��ط،  �ل�شخ�شي 
�أخرى  ب��ال��ف��ازل��ني ث��م غلفه م���رة  ن��اي��ل��ون وده��ن��ه 
�كت�شافها  يتم  ل  حتى  عليه  �لكركم  م��ادة  وو���ش��ع 
�لكلب �خلا�س بنقطة �جلمارك، ثم قام  من قبل 
بو�شعها د�خل جورب وخباأها �أ�شفل مقود �ل�شيارة. 
بال�شاب،  عالقتها  �ل��ث��ان��ي��ة  �ملتهمة  �أن��ك��رت  فيما 

وقالت �إنها قطعت عالقتها به منذ عام 2016.

دميي لوفاتو تتكلم 
عن حتديها الدمان!

��شتطاعت �لفنانة دميي لوفاتو �أن تتخطى �ل�شعوبات �لتي و�جهتها يف حياتها 
�شاركت جمهورها  �لكحول.  �ملخدر�ت وعلى  �دمانها على  وخ�شو�شا يف فرتة 
�أنا ل�شت  �أفكار خالل مقابلة تلفزيونية وقالت:  ر�أ�شها من  بكل ما يجول يف 
ذل��ك خا�شة يف ما  م��ن  �أخ��ج��ل  ��شطر�بات ول  م��ن  �ع��اين  �نني  �ل  مري�شة. 

يخ�س �لكتئاب و�ل�شغط �لنف�شي �لذي �أعاي�شه يف حياتي. 
�ل�شعب جتنب  بالأمر  لي�س  �لدم��ان قالت:  �ل�شفاء من  ولكونها على طريق 
�أ�شع نف�شي يف مو�قف  �ملخدر�ت و�لكحول يف �لوقت �حل��ايل، وذلك لأنني ل 

جتعلني ��شعف �أمامها فاأنا مثاًل ل �أذهب �إىل �لنو�دي. 


