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دع��وة  �أك��ت��وب��ر..   13 ح���ر�ك 
للتظاهر �ضد �لنظام �حلاكم يف قطر

•• عوا�صم-وكاالت:

دع�����ا ن�������ش���ط���اء ق���ط���ري���ون عرب 
االجتماعي،  التوا�شل  م��واق��ع 
حكام  �شد  التظاهر  اإىل  اأم�س، 
ي���وم اجل��م��ع��ة املقبل،  ال���دوح���ة، 
اأكتوبر،   13 حتت �شعار حراك 
وقد �شهدت هذه الدعوة تفاعال 
ك��ب��ًرا م��ن ال��ق��ط��ري��ن وبع�س 

الن�شطاء يف دول اخلليج.
وق�������������د رح�������������ب ال�����ن�����������ش�����ط�����اء 
و�شمي  م�����ع  ت���ف���اع���ل���ه���م  ع�����رب 
قطر  و  حراك13اكتوبربقطر 
موؤكدين  ب��ال��ف��ك��رة،  اجل���دي���دة، 
طرف  م��ن  خمتطفة  ق��ط��ر  اأن 
نظام ي�شخرها لالأجنبي ،الذي 
،حتى  �شيء  ك��ل  يتحكم يف  ب��ات 
ال�شيا�شة  ب��و���ش��ل��ة  ت��وج��ي��ه  يف 

اخلارجية للدولة ال�شغرة.
وقالت جمموعة من الن�شطاء، 
منه  ي��راد  املرتقب  احل���راك  اإن 
الداخلي  ال���ع���ام  ال�������راأي  ل��ف��ت 
خ�����ط�����ورة  اإىل  واخل���������ارج���������ي 
حكام  ينتهجها  التي  ال�شيا�شة 
ال�����دوح�����ة احل����ال����ي����ن، ال���ذي���ن 
حميطهم  ع��ن  معزولن  ب��ات��وا 
اخلليجي بفعل تعنت احلكومة 
القطرية ،وجتاهلها لكل جهود 
حل االأزمة اخلليجية الراهنة.

ا�شتقبل اأبناء ال�شهداء املتفوقني

حممد بن ز�يد: �ضهد��ؤنا م�ضدر فخر لأ�ضرهم ��طنهم ��أبنا�ؤهم �أمانة يف �أعناقنا
هناأ اأوائل الطلبة بالدولة يف حتدي القراءة العربي

حممد بن ر��ضد: نحلم بتخريج �أجيال مثقفة ��عية مت�ضاحمة

•• بغداد-وكاالت:

اأعلنت احلكومة العراقية يف بيان لها ام�س، �شل�شلة عقوبات جديدة �شد 
تعتربه  الذي  اال�شتقالل  على  اال�شتفتاء  بعد  كرد�شتان،  اإقليم  حكومة 

بغداد غر قانوين.
الوزراء،  رئي�س  ي�شم  ال��ذي  الوطني،  لالأمن  ال���وزاري  املجل�س  واأع��ل��ن 
وال��وزراء االأمنين يف البالد، تدابر تهدف اإىل الت�شييق على االإقليم 
الذي يتمتع بحكم ذاتي، بينما ال تزال االأزمة بن بغداد واإربيل تتفاقم، 

رغم مرور اأ�شبوعن على اال�شتفتاء.
وكانت اإجراءات عقابية �شابقة دخلت حيز التنفيذ، بعد اإغالق �شلطات 
بغداد مطاري اإربيل، وال�شليمانية، فيما اأغلقت اإيران احلدود اأمام جتارة 

النفط، بعد اال�شتفتاء الذي فاز فيه “نعم” باأغلبية �شاحقة.
واأو�شح البيان اأن املجل�س تابع االإجراءات املتخذة من قبل فريق ا�شرتداد 
االأموال العراقية مبتابعة ح�شابات اإقليم كرد�شتان وح�شابات امل�شوؤولن 
اإىل  اأم��وال ت�شدير النفط يف ح�شاباتهم م�شراً  يف االإقليم، ممن تودع 

اأن تقرير اللجنة املكلفة بهذا امللف، ت�شمن العديد من القرارات التي 
�شت�شاهم يف ا�شرتداد االأموال العراقية، ومالحقة الفا�شدين.

اأ���ش��ام��ة النجيفي  ال��ع��راق��ي��ة  ن��ائ��ب رئي�س اجل��م��ه��وري��ة  اأع��ل��ن  اىل ذل���ك، 
واحد،  ط��رف  واتخذ من  ك��ان غر �شحيح  كرد�شتان  ا�شتفتاء  ق��رار  اأن 
باإبداء  انتهت  ب��ارزاين  اإقليم كرد�شتان م�شعود  املباحثات مع رئي�س  واأن 
والدخول  االإقليم  عن  العقوبات  رفع  مقابل  اال�شتفتاء  بتجميد  رغبته 

يف احلوار.
من  كل  يف  وج��ذب  �شد  بن  م�شتمرة  كرد�شتان  ا�شتفتاء  اأزم��ة  تداعيات 
التي زارها موؤخراً  كل من رئي�س الربملان العراقي �شليم  بغداد واأربيل 
لراأب  حماولة  يف  النجيفي  اأ�شامة  العراقي  الرئي�س  ونائب  اجل��ب��وري 

ال�شدع.
النجيفي وبعد لقائه برئي�س اإقليم كرد�شتان م�شعود بارزاين اعترب اأن 
املباحثات  اأن  اأح��ادي اجلانب وغر �شحيح، كا�شفاً  قرار اال�شتفتاء كان 
باإبداء رغبة االأخر بتجميد اال�شتفتاء مقابل رفع  انتهت  ب��ارزاين  مع 

العقوبات والدخول يف احلوار.

•• دبي -وام:

هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
الطالبة حف�شة  تويرت،  على  اهلل، عرب ح�شابه  رع��اه 
را�شد الظنحاين التي توجت بطلة على حتدي القراءة 
العربي يف دورته الثانية على م�شتوى دولة االإمارات، 
وطالبة  ط��ال��ب  األ���ف   318 م��ع  تناف�شها  بعد  وذل���ك 
التحدي.  ���ش��ارك��وا يف  ال��دول��ة  م��دار���س  م��ن خمتلف 
وحازت املعلمة اآمنة ال�شكب من منطقة راأ�س اخليمة 
م�شتوى  على  املتميز  امل�شرف  جائزة  على  التعليمية 
الدولة، كما نالت مدر�شة االإمارات الوطنية يف اإمارة 
اأبوظبي جائزة املدر�شة املتميزة يف االإمارات، متفوقة 

على خم�س مدار�س و�شلت للت�شفيات النهائية.
األ���ف طالب   300 ب��اأك��ر م��ن  ف��خ��ور  وق���ال �شموه : 
يف االإم���ارات اأمت��وا ال��دورة الثانية يف حت��دي القراءة 
.. ومربوك للفائزة  �شنويا  50 كتابا  العربي لقراءة 

االأوىل حف�شة الظنحاين.
اأك����ر تفاءلنا  اأب���ن���اوؤن���ا  واأ����ش���اف ���ش��م��وه : ك��ل��م��ا ق����راأ 
مب�شتقبل اأف�شل لدولتنا .. لدينا حلم بتخريج اأجيال 
مثقفة واعية مت�شاحمة ون�شيحتي لكل معلم باأن ال 

يتخلى عن هذا احللم.
واأ�شار �شموه اإىل حفل حتدي القراءة العربي ..قائال: 
7 مالين  ب�  دب��ي  اأوب��را  القادم يف  االأ�شبوع  “نحتفي 
ونحتفي   .. عربيا  ال��ق��راءة  حت��دي  يف  �شاركوا  طالب 
األ���ف م�شرف  .. و75  م��در���ش��ة عربية  األ���ف  ب��اأرب��ع��ن 
قراءة دعموا هذا احللم” ..واأ�شاف: “نكرم املدر�شة 
االأوىل عربيا مبليون دوالر، والطالب االأوائل بجوائز 

تفوق 3 مالين، وخر املال ما ن�شخره الأجل العلم، 
و�شهد  االإن�شان”.  ل�شعادة  ن�شخره  م��ا  العلم  وخ��ر 
والتعليم  الرتبية  وزارة  نظمته  ال��ذي  التتويج  حفل 
دولة  م�شتوى  على  االأوائ����ل  الع�شرة  الطلبة  تكرمي 
االإمارات وامل�شرفن عليهم، اإىل جانب تكرمي الطلبة 
وكذلك  التعليمية،  املناطق  م�شتوى  على  الفائزين 

امل�شرف املتميز على م�شتوى املناطق التعليمية.
)التفا�شيل �س3(

•• اأبوظبي-وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة يف ق�شر البحر ام�س اأبناء ال�شهداء 
اآل  حممد  بن  طحنون  بن  خليفة  وال�شيخ  ذويهم  يرافقهم  املتفوقن 

نهيان مدير مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء بديوان ويل عهد اأبوظبي.
واأعرب �شموه عن �شعادته بروؤية اأبنائه اأبناء ال�شهداء املتفوقن وهناأهم 

�شموه  وحثهم  واملعريف..  العلمي  حت�شيلهم  يف  ومتيزهم  تفوقهم  على 
على موا�شلة هذا النهج وبذل املزيد من اجلهد واملثابرة يف التح�شيل 

العلمي والدرا�شي.
وتوجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان بال�شكر والتقدير 
الأ�شر وذوي ال�شهداء وقال �شموه �شررت اليوم بلقائكم اأبنائي وبناتي.. 
حتقيق  على  وحر�شكم  وتفوقكم  بتميزكم  بالفخر  ممزوجة  و�شعادتي 

النتائج امل�شرفة.                                          )التفا�شيل �س2(
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مقتل قيادي حوثي و4 من مرافقيه بغارة للتحالف

م�ضوؤ�ل �أممي: �ملجتمع �لد�يل ملتزم بدعم �ل�ضرعية يف �ليمن
•• عوا�صم-وكاالت:

اأكد م�شاعد االأمن العام لالأمم املتحدة، مراد وهبة، 
اأن املجتمع الدويل ملتزم بدعم احلكومة ال�شرعية يف 

اليمن وفقاً لقرار جمل�س االأمن 2216.
الوزراء  رئي�س  االثنن،  ام�س  لقائه،  اأثناء  ذلك  جاء 
عدن،  املوؤقتة  العا�شمة  يف  دغ��ر،  ب��ن  اأح��م��د  اليمني، 
وهي اأول زيارة لوفد اأممي بهذا امل�شتوى منذ حترير 
املدينة من �شيطرة ميلي�شيات احلوثي واملخلوع �شالح 
اأكر من عامن. وكان برفقة وهبة  االنقالبية قبل 
املتحدة  ل��الأمم  االإمن��ائ��ي  للربنامج  االإقليمي  املدير 

اأوكي لوت�شما.
واأكد وهبة، وهو اأي�شا املدير االإقليمي للدول العربية 
يف برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، اأن زيارته اإىل عدن 
تهدف للتن�شيق يف دعم اأعمال البنك املركزي واإعادة 
بع�س العمليات امل�شرفية لليمن من خالل ال�شراكة 
ال��دويل، وف��ق ما  ال��دويل والبنك  مع �شندوق النقد 

نقلت عنه وكالة االأنباء اليمنية الر�شمية.
االأمم  بها  تقوم  التي  االأن�شطة  جميع  اأن  اإىل  ولفت 

اليمنية  احلكومة  م��ع  مبا�شر  بتن�شيق  تتم  املتحدة 
ال�شرعية.

م���ن ج��ه��ت��ه، ط��ال��ب ب���ن_دغ���ر اأث���ن���اء ال��ل��ق��اء االأمم 
املتحدة باالإفراج عن كل احل�شابات اليمنية املعلقة يف 
البنوك اخلارجية. وكرر دعوة احلكومة بنقل مقرات 
حرية  بكل  تعمل  لكي  ع��دن  اإىل  ال��دول��ي��ة  املنظمات 

و�شهولة.
ب��ارز يف ملي�شيات احلوثي و4  ذل��ك، قتل قيادي  اىل 
التحالف  مقاتالت  �شنتها  جوية  بغارة  مرافقيه  من 
العربي يف منطقة جنوب مدينة ميدي �شمال غربي 

حمافظة حجة احلدودية.
ووفقاً ملا ذكره موقع “امل�شدر اأونالين” اليمني، اأكدت 
القيادي يف  تابعة للحوثين، مقتل  اإعالمية  م�شادر 
ميلي�شيات احلوثي واأحد املرجعيات الدينية للحركة 
طه �شالح مقبل االأهنومي مع 4 من مرافقيه بغارة 

لطائرات التحالف.
واأ�شافت امل�شادر اأن “االأهنومي ومرافقيه قتلوا وهم 
يف طريقهم اإىل جبهة ميدي الإلقاء حما�شرات على 

عنا�شر امليلي�شيات”.

�شورة تو�شح اجلدار احلاجز بن تركيا و�شوريا  )رويرتز(

�شاب فل�شطيني يتفقد اثار الق�شف اال�شرائيلي على احد مواقع حما�س بغزة

الراحل من موؤ�ش�شي نداء تون�س

مواقــيت ال�صالة

العراق يعاقب كرد�شتان باإجراءات جديدة 

بغد�د: بارز�ين ��فق على جتميد ��ضتفتاء �لنف�ضال

قبل انطالق عملية ع�شكرية متوقعة

�جلي�ش �لرتكي يبد�أ �أن�ضطة �ل�ضتطالع يف �إدلب

رافقته ا�شاعات واتهامات بالتق�شري:

تون�ش: �ملار�ثون �لأخري.. ��لظر�ف �حلقيقية لوفاة �لوزير

•• عوا�صم-وكاالت:

اأكد اجلي�س الرتكي، اأم�س، اأنه بداأ 
اال���ش��ت��ط��الع يف حمافظة  اأن�����ش��ط��ة 
اإدلب ب�شوريا قبل عملية ع�شكرية 
عليها  املتنازع  املنطقة  يف  متوقعة 

يف �شمال غربي �شوريا.
اإقامة  �شملت  اخلطوة  اأن  واأ�شاف 
يقوم مبهامه  واأنه  نقاط مراقبة، 
اال�شتباك  قواعد  مع  يتما�شى  مبا 
املتفق عليها يف اأ�شتانا، يف اإ�شارة اإىل 
ال�شهر  اإليه  التو�شل  ج��رى  اتفاق 

املا�شي يف عا�شمة كازاخ�شتان.
وتقول تركيا اإنها �شتقدم م�شاعدة 
الذين  ال�شورية،  املعار�شة  ملقاتلي 
ت�شاندهم منذ فرتة طويلة بهدف 
الذي  الت�شعيد  عدم  اتفاق  تنفيذ 
العمليات  ت��ق��ل��ي�����س  اإىل  ي���ه���دف 
املوالية  ال����ق����وات  م����ع  ال��ق��ت��ال��ي��ة 

�أزم�������ة ب����ن �����ض��ن��ط��ن 
��أنقرة..�تعليق للتاأ�ضري�ت

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

تاأ�شرات  ا����ش���دار  ت��رك��ي��ا  ع��ل��ق��ت 
على  ردا  االمركين  للمواطنن 
اجراء امركي مماثل يف ت�شعيد 
البلدين  ب��ن  دبلوما�شية  الزم���ة 
على خلفية توقيف احد موظفي 
االمركية  الدبلوما�شية  البعثة 

يف ا�شطنبول.
وك���ان���ت ال�����ش��ف��ارة االم���رك���ي���ة يف 
انقرة اعلنت ان االحداث االخرة 
اجربت احلكومة االمركية على 
ال��ت��زام تركيا  اع���ادة تقييم م��دى 
االمركية  البعثات  ام��ن  حماية 

يف البالد.
ان���ه وبهدف  ال�����ش��ف��ارة  وا���ش��اف��ت 
ال��زوار خالل فرتة  تقلي�س عدد 
ومبفعول  ع��ّل��ق��ن��ا،  ه���ذه  التقييم 
التاأ�شرات  خ���دم���ات  ك���ل  ف����وري 
املرافق  ك��ل  امل��ه��اج��ري��ن يف  ل��غ��ر 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة وال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة يف 

تركيا.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ي�شلم  مل  ال�����ش��دم��ة  ه����ول  رغ����م 
التون�شي  ال�����ش��ح��ة  وزي����ر  رح��ي��ل 
����ش���ل���ي���م �����ش����اك����ر امل�����ف�����اج�����ئ من 
مواقع  �شفحات  على  ال�شائعات 
وحتى  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
امل����ن����اب����ر االإع����الم����ي����ة مم����ا دف���ع 
واك���ب���ت ف�شول  ال��ت��ي  االأط������راف 
ال���ف���اج���ع���ة ت���خ���ل���ت ع�����ن واج�����ب 
ال��ت��ح��ف��ظ وك�����ش��ف��ت ح��ق��ي��ق��ة ما 
ج���رى وال��ت��ف��ا���ش��ي��ل االأخ�����رة يف 

حياة الوزير التون�شي.
وقد اأكد الدكتور عبد احلكيم بن 
عثمان مدير م�شت�شفى قرمبالية 
قام  امل�شت�شفى  اأن  االث��ن��ن  اأم�����س 
ب�������دوره ع���ل���ى اأك����م����ل وج�����ه عند 

يف  الالفت  قواته  تدخل  اأردوغ���ان 
املدن  حماية  اإىل  ال�����ش��وري��ة  اإدل���ب 
الرتكية من خطر �شقوط قذائف 

املواجهات الع�شكرية يف �شوريا.

ال��دك��ت��ور ع��ب��د احلكيم  واأ����ش���اف 
ب��ن ع��ث��م��ان اأّن����ه ك���ان ح��ا���ش��را يف 
م��ن��ذ حل��ظ��ة و�شول  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 

الراحل.     )التفا�شيل �س13(

تعد  ال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  للحكومة 
ل�شيطرة  اخلا�شعة  املناطق  اأك��ر 

مقاتلي املعار�شة �شكاناً.
واأرجع الرئي�س الرتكي رجب طيب 

و�شول وزير ال�شحة �شليم �شاكر 
راج  ما  مفندا  االإ�شعافات،  لتلقي 
من اأخبار حول غياب التجهيزات 

وعجز امل�شت�شفى عن اإنعا�شه.

فهو  ال�شند  اأن  اأردوغ����ان  واأ���ش��اف 
االت���ف���اق ال����ذي وق��ع��ت��ه ت��رك��ي��ا مع 
ك����ل م����ن رو����ش���ي���ا واإي����������ران خالل 
مناطِق  لتثبيت  اأ�شتانة  اجتماعات 

خف�س الت�شعيد.
املر�شد  اأف�������اد  ذل������ك،  غ�������ش���ون  يف 
ال���������ش����وري ع����ن ت���ع���ر����س ال����ق����وات 
الرتكية الإطالق نار من راف�شن 
لوجودها، ما اأجربها على اأن تعود 
اأدراجها، اإال ان اأردوغان عاد ليوؤكد 
مع  بالتعاون  م�شتمرة  العمليَة  اأن 
دون  وم��ن  احل���ر،  اجلي�س  ف�شائل 

اأّي معوقات.
تركيا  اإن  ال��رتك��ي  الرئي�س  وق���ال 
مع  اإليه  التو�شل  مت  اتفاقاً  تنفذ 
العنف  م��ن  للحد  واإي�����ران  رو���ش��ي��ا 
�شوريا  ب�شمال  اإدل���ب  حمافظة  يف 
اجلي�س  م��ق��ات��ل��ي  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

ال�شوري احلر.

ت�ضاعد �لقتحامات لالأق�ضى ��لحتالل يق�ضف غزة
•• غزة-القد�ص-وكاالت:

اقتحاماتهم  م��ن  االإث��ن��ن  ام�س  �شباح  املتطرفون  امل�شتوطنون  �شعد 
و�شط  املحتلة،  بالقد�س  القدمية  البلدة  يف  املبارك  االأق�شى  للم�شجد 
اإجراءات اأمنية م�شددة، تزامناً مع عيد العر�س اليهودي ودعوات دينية 

متطرفة لت�شعيد االقتحامات واأداء ال�شلوات الدينية.
اقتحموا  امل�شتوطنن  ع�شرات  اأن  املقد�شة  املدينة  عيان يف  �شهود  واأف��اد 
امل��ب��ارك حت��ت ح��را���ش��ة م�����ش��ددة م��ن عنا�شر  ب��اح��ات امل�شجد االأق�����ش��ى 

الوحدات اخلا�شة يف جي�س االحتالل، وقاموا بجوالت ا�شتفزازية.
اأطراف  االإ�شرائيلي، بقذائف مدفعية  اأخ��رى، ق�شف اجلي�س  من جهة 

قطاع غزة بعد اإعالنه عن �شقوط قذيفة �شاروخية جنوب اإ�شرائيل.
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�لقو�ت �لعر�قية تطهر 
�لألغام  من  �حلويجة 

•• بغداد-رويرتز:

ب���داأت ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة، عملية 
مدينة  م����ن  االأل�����غ�����ام  ل��ت��ط��ه��ر 
بها  املحيطة  واملناطق  احلويجة 
داع�س  تنظيم  مقاتلي  ط��رد  بعد 

االرهابي يف 5 اأكتوبر.
ال�������ش���رط���ة  يف  �����ش����اب����ط  وق����������ال 
االحتادية: بعد اإجناز القطاعات 
ملهمتها يف حترير احلويجة، تقوم 
الع�شكرية  ال��ه��ن��د���ش��ة  ق��ط��اع��ات 
ال���ت���اب���ع���ة ل��ل�����ش��رط��ة االحت����ادي����ة 
ب��ت��ط��ه��ر امل��ن��ط��ق��ة م���ن االأل���غ���ام 
ق��وات اجلي�س  وال��ع��ب��وات. وكانت 
الواليات  م��ن  امل��دع��وم  ال��ع��راق��ي 
على  ال�شيطرة  انتزعت  املتحدة 
املدينة بدعم من ميلي�شيا احل�شد 

ال�شعبي.
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ا�شتقبل اأبناء ال�شهداء املتفوقني

حممد بن ز�يد: �ضهد��ؤنا م�ضدر فخر لأ�ضرهم ��طنهم ��أبنا�ؤهم �أمانة يف �أعناقنا 
•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
ال�شهداء  اأب��ن��اء  ام�س  البحر  ق�شر  يف  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب 
نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  بن  خليفة  وال�شيخ  ذويهم  يرافقهم  املتفوقن 

مدير مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء بديوان ويل عهد اأبوظبي.
واأعرب �شموه عن �شعادته بروؤية اأبنائه اأبناء ال�شهداء املتفوقن وهناأهم على 
تفوقهم ومتيزهم يف حت�شيلهم العلمي واملعريف.. وحثهم �شموه على موا�شلة 

هذا النهج وبذل املزيد من اجلهد واملثابرة يف التح�شيل العلمي والدرا�شي.
وتوجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان بال�شكر والتقدير الأ�شر 
اأبنائي وبناتي.. و�شعادتي  وذوي ال�شهداء وقال �شموه: �شررت اليوم بلقائكم 

ممزوجة بالفخر بتميزكم وتفوقكم وحر�شكم على حتقيق النتائج امل�شرفة.
وتقدير  �شكر  حتية  وق���ال:  ال�شهداء..  باأ�شر  اع��ت��زازه  ع��ن  �شموه  اأع���رب  كما 
يف  واالإجتهاد  الوطن  حب  اأبنائهم  يف  زرع��وا  الذين  ال�شهداء  ل��ذوي  واعتزاز 

العلم واحلر�س على التفوق والوفاء ل�شرة وت�شحيات اآبائهم.
�شهيد من  كل  اأن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  واأ���ش��اف 
يف  الفخر  هذا  ويتج�شد  ووطنه  الأ�شرته  فخر  م�شدر  الغايل  وطننا  �شهداء 
العلم  نحو  طريقهم  ي�شقون  وهم  ال�شغار  ه��وؤالء  ن�شاهد  عندما  �شوره  اأبلغ 
واملعرفة بتميز وثبات وعزمية.. فهنيئا لنا جميعا هذه الكوكبة املتميزة من 
و�شيحظون  اأعناقنا  يف  اأمانة  ال�شهداء  اأبناء  اأن  �شموه  موؤكدا  الوطن..  اأبناء 

بالرعاية الكاملة واملتابعة املتوا�شلة والدعم امل�شتمر.
اأبناء ال�شهداء املتفوقن واأهاليهم عن �شعادتهم بال�شالم  اأعرب  من جانبهم 
ما�شون  واأن��ه��م  ال�شهداء  باآبائهم  وفخرهم  اإعتزازهم  موؤكدين  �شموه  على 
بذات النهج يف االإخال�س والوفاء واالنتماء للوطن وكل ما من �شاأنه اأن يعزز 

مكانته.
اآل نهيان رئي�س جمل�س  ال�شيخ نهيان بن زايد   ح�شر جمل�س �شموه.. �شمو 
واالإن�شانية  اخل��ري��ة  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  والفريق 
وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  و�شمو  اأبوظبي 
الدويل و�شمو ال�شيخ عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلرية واالإن�شانية ومعايل ال�شيخ نهيان 
بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة وممثلو املوؤ�ش�شات التعليمية 

بالدولة ووفد من مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء بديوان ويل عهد اأبوظبي.

حامد بن ز�يد يت�ضلم ع�ضوية كلنا �ضرطة
 •• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حامد  �شمو  ت�شلم 
ديوان ويل عهد اأبوظبي بطاقة ع�شوية كلنا �شرطة 
الرميثي  ال��ل��واء حممد خلفان  معايل  م��ن   9 رق��م 
القائد العام ل�شرطة اأبوظبي بح�شور �شعادة اللواء 
اأبوظبي  �شرطة  ع��ام  مدير  ال�شريفي  علي  مكتوم 

ومديري القطاعات.
االأدل��ة اجلنائية  اإدارة  وك��ان �شموه اطلع على مهام 
العمل  ال���ت���ط���ورات يف  اأح�����دث  ودوره������ا يف م��واك��ب��ة 
اجل��ن��ائ��ي وال��ت��ح�����ش��ن امل�����ش��ت��م��ر ل��الرت��ق��اء ب�����االأداء 
اأف�شل املعاير  لتقدمي خدمات عالية اجلودة وفق 
املتقدمة لالأجهزة ال�شرطية والق�شائية واحلكومية 

وتعزيز ر�شا اجلمهور باخلدمات ال�شرطية.

اأن مبادرة  ال��رم��ي��ث��ي  ال���ل���واء حم��م��د  واأك����د م��ع��ايل 
اأدوات جديدة تر�شخ  »كلنا �شرطة« ت�شعى اإىل تبني 
واالأ�شر  االأف��راد  املجتمعية وحتمل  ال�شراكة  مفهوم 
واالأمنية  ال�شرطية  الق�شايا  جت���اه  م�شوؤوليتهم 
ينعك�س  مب��ا  ال�شرطة  ل���دور  مكمال  دوره���م  ليكون 
اإيجابيا على خمرجات العمل ال�شرطي على �شعيد 

الوقاية من اجلرمية وزيادة ثقة املتعاملن.
ل�شرطة  العامة  القيادة  جهود  �شرطة«  »كلنا  وتعزز 
ال�شرطي  ال��ع��م��ل  اأب���ج���دي���ات  ت��ط��وي��ر  يف  اأب���وظ���ب���ي 
اأفراد  وحتفيز  امل�شتويات  اأف�شل  اإىل  به  والنهو�س 
ال�����ش��رط��ة يف حماية  ال���ت���ع���اون م���ع  امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى 
نطاق  �شمن  واال�شتقرار  االأم��ن  وتعزيز  املكت�شبات 
اإيجابا على  مفهوم ال�شراكة املجتمعية مبا ينعك�س 

خمرجات العمل ال�شرطي.
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العن                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�لحتادية �لعليا ترف�ش ثالثة طعون �أمنية منف�ضلة
•• اأبوظبي -وام:

رف�شت املحكمة االحتادية العليا يف جل�شتها �شباح ام�س ثالثة طعون 
باالإرهاب  تتعلق  بق�شايا  متهمن  ثالثة  من  مقدمة  منف�شلة  اأمنية 
املتهمن  ال�شادرة بحق  االأحكام  كافة  بتاأييد  املحكمة حكمها  وا�شدرت 
�شنوات   7 مل��دة  وال�شجن  �شهرا   18 مل��دة  ب��ن احلب�س  ت��راوح��ت  وال��ت��ي 
واملوؤبد . ففي الق�شية االوىل رف�شت املحكمة الطعن املقدم من املتهم 
خ.�س.اأ اإماراتي اجلن�شية وق�شت مبعاقبته بال�شجن املوؤبد عن التهمة 

امل�شندة اليه مع الزامه بامل�شروفات الق�شائية املقررة .
اىل  باالن�شمام  اأدانته  قد  االحتادية  اأبوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  وكانت 

تنظيم اإرهابي داع�س وااللتحاق مبع�شكراته والتدريب فيها .

اأ.�س.خ.  من  املقدم  الطعن  رف�س  املحكمة  اأي��دت  الثانية  الق�شية  ويف 
الدولة  اأمن  نيابة  اأمام  ال�شادر بحقه  اإماراتي اجلن�شية وثبتت احلكم 
والثانية  االوىل  التهمتن  ع��ن  �شهرا   18 مل��دة  باحلب�س  اأدان��ت��ه  حيث 
امل�شندتن اليه مع الزامه بامل�شروفات الق�شائية وبرباءته عن التهمة 

الثالثة امل�شندة اليه واأمرت مب�شادرة امل�شبوطات حمل التهمة.
�شالح  ب��اإدخ��ال  اأدان��ت��ه  قد  االحت��ادي��ة  اأبوظبي  ا�شتئناف  وكانت حمكمة 
ال��ن��اري��ة وال��ذخ��ائ��ر ال�شاحلة  ن��اري��ة وح��ي��ازة اال�شلحة  ن���اري وط��ل��ق��ات 
وحيازة العتاد الع�شكري - قنبلة �شوتية - دون احل�شول على ترخي�س 

من ال�شلطات املخت�شة .
ويف الق�شية الثالثة رف�شت املحكمة الطعن املقدم من ك.�س.م اإماراتي 
اأبوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  من  ال�شادر  احلكم  عليه  وثبتت  اجلن�شية 

حتت  و�شعه  م��ع  ال��ي��ه  ا�شند  عما  ���ش��ن��وات   7 مل��دة  بال�شجن  االحت��ادي��ة 
املق�شي  العقوبة  تنفيذ  انتهاء  تاريخ  من  تبداأ  �شنوات   3 مل��دة  املراقبة 
املعلومات  وم�شح  امل�شبوطة  االت�شاالت  اأج��ه��زة  مب�شادرة  واأم���رت  بها 
بامل�شاريف  وباإلزامه  للمتهم  ن�شب  امل�شتخرجة اخلا�شة مبا  والبيانات 

الق�شائية املقررة .
القيام  بتهمة  اأدان��ت��ه  قد  االحت��ادي��ة  اأبوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  وكانت 
بعمل عدائي �شد دولة �شقيقة ون�شر �شور لرموز دولة �شقيقة بعبارات 
ال�شبكة  على  ارهابية  لتنظيمات  لالن�شمام  بالرتويج  قام  كما  م�شيئة 

العنكبوتية.
ويف نهاية جل�شتها حجزت املحكمة عدد 3 ق�شايا اأمنية للنطق باحلكم 

فيها جلل�شة 23 اأكتوبر اجلاري.

هناأ اأوائل الطلبة بالدولة يف حتدي القراءة العربي

حممد بن ر��ضد: نحلم بتخريج �أجيال مثقفة ��عية مت�ضاحمة 
خري املال ما ن�شخره لأجل العلم، وخري العلم ما ن�شخره ل�شعادة الإن�شان

�ضيف بن ز�يد يفتتح �ملوؤمتر �لعاملي �لأ�ل حول تطوير تقنيات طب �لإخ�ضاب

رئي�ش �لد�لة �نائبه �حممد بن ز�يد 
يهنئون رئي�ش �أ�غند� بذكرى ��ضتقالل بالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
رئي�س  مو�شيفيني  كاغوتا  يويري  اجل��رال  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 
جمهورية اأوغندا وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده. كما بعث �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اآل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  رع��اه اهلل و�شاحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة 

مماثلتن اإىل فخامة اجلرال يويري كاغوتا مو�شيفيني .

•• دبي -وام:

هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل ، عرب ح�شابه 
على تويرت، الطالبة حف�شة را�شد 
ت���وج���ت بطلة  ال���ت���ي  ال���ظ���ن���ح���اين 
ع��ل��ى حت���دي ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي يف 
دولة  م�شتوى  على  الثانية  دورت��ه 
تناف�شها  ب��ع��د  وذل����ك   ، االإم������ارات 
مع 318 األف طالب وطالبة من 
�شاركوا  ال��دول��ة  م��دار���س  خمتلف 
اآمنة  املعلمة  وح��ازت  التحدي.  يف 
راأ���س اخليمة  ال�شكب من منطقة 
امل�شرف  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
كما  الدولة،  م�شتوى  على  املتميز 
الوطنية  االإم����ارات  مدر�شة  نالت 
املدر�شة  جائزة  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
املتميزة يف االإمارات، متفوقة على 
للت�شفيات  و�شلت  مدار�س  خم�س 

النهائية.
وق���ال ���ش��م��وه : ف��خ��ور ب��اأك��ر من 
االإم�����ارات  يف  ط��ال��ب  األ���ف   300
اأمت����وا ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة يف حتدي 
كتابا   50 لقراءة  العربي  القراءة 
�شنويا .. ومربوك للفائزة االأوىل 

حف�شة الظنحاين .
اأبناوؤنا  ق��راأ  كلما   : �شموه  واأ�شاف 
اأف�شل  مب�شتقبل  ت��ف��اءل��ن��ا  اأك����ر 
بتخريج  ح��ل��م  ل��دي��ن��ا   .. ل��دول��ت��ن��ا 
مت�شاحمة  واع��ي��ة  مثقفة  اأج��ي��ال 
ون�����ش��ي��ح��ت��ي ل���ك���ل م��ع��ل��م ب������اأن ال 

يتخلى عن هذا احللم .
حتدي  ح��ف��ل  اإىل  ���ش��م��وه  واأ�����ش����ار 
..ق��ائ��ال: نحتفي  العربي  ال��ق��راءة 
 7 ب�  اأوب��را دبي  االأ�شبوع القادم يف 
حتدي  يف  �شاركوا  طالب  مالين 
القراءة عربيا .. ونحتفي باأربعن 
األف  و75   .. عربية  األ��ف مدر�شة 
م�شرف ق���راءة دع��م��وا ه��ذا احللم 
االأوىل  املدر�شة  نكرم  ..واأ���ش��اف: 
والطالب  دوالر،  مب��ل��ي��ون  ع��رب��ي��ا 
االأوائ��ل بجوائز تفوق 3 مالين، 
وخ�����ر امل������ال م����ا ن�����ش��خ��ره الأج����ل 
ال��ع��ل��م م���ا ن�شخره  ال��ع��ل��م، وخ���ر 
ل�����ش��ع��ادة االإن�������ش���ان . و���ش��ه��د حفل 
وزارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�������ذي  ال���ت���ت���وي���ج 

•• اأبوظبي-وام: 

�شيف  ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  افتتح 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
االأول  العاملي  امل��وؤمت��ر  ام�س  �شباح 
اجلذعية  اخل��الي��ا  ا�شتخدام  ح��ول 
ينظمه  ال��ذي  االخ�شاب  تقنيات  يف 
بال�شراكة  لالأخ�شاب  العن  مركز 
مع جامعة خليفة وذلك بفندق روز 

وود يف العا�شمة اأبوظبي.
ال�شيخ  م���ع���ايل  االف���ت���ت���اح  ح�����ش��ر   
عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�س 
دائ������رة ال�����ش��ح��ة وع�����دد ك��ب��ر من 
امل�شوؤولن يف امل�شت�شفيات والدوائر 
وال���ه���ي���ئ���ات ال�����ش��ح��ي��ة االحت����ادي����ة 
جمل�س  واع�شاء  بالدولة  واملحلية 
لالإخ�شاب  ال���ع���ن  م���رك���ز  ادارة 
الطبية  اخل������دم������ات  وم������دي������ري 
امل�شلحة  والقوات  الداخلية  ب��وزارة 
الفريق  و�شاهد  ابوظبي.   و�شرطة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي�����د اآل 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة واحل�����ش��ور فيلما 
العن  مركز  تاأ�شي�س  عن  ت�شجيليا 
العالجية  واخل��دم��ات  ل��الإخ�����ش��اب 
التي يقدمها للمواطنن واملقيمن 
والفريق  والفني  االداري  وال��ك��ادر 
باملركز  يعمل  ال��ذي  املتميز  الطبي 
احلديثة  وامل������ع������دات  واالأج������ه������زة 

الطلبة  تكرمي  والتعليم  الرتبية 
الع�شرة االأوائل على م�شتوى دولة 
اإىل  عليهم،  وامل�شرفن  االإم����ارات 
الفائزين  الطلبة  ت��ك��رمي  ج��ان��ب 
التعليمية،  املناطق  م�شتوى  على 
امل���ت���م���ي���ز على  امل�������ش���رف  وك����ذل����ك 

م�شتوى املناطق التعليمية.
ونالت الطالبة حف�شة الظنحاين 
مدر�شة  يف  ال��ع��ا���ش��ر  ال�����ش��ف  م���ن 
للبنات  ال��ث��ان��وي  للتعليم  م��رب��ح 
االأول  الرتتيب  الفجرة،  ب��اإم��ارة 
يف حتدي القراءة العربي 2017، 
املتنوعة  باختياراتها  حيث متيزت 
ال��ت��ي ق��راأت��ه��ا يف خمتلف  ل��ل��ك��ت��ب 
العميق  وفهمها  التحدي  مراحل 
يف  ال��ب��ارز  تفوقها  جانب  اإىل  لها، 
 .. وال��ن��ق��د  وال��ت��ح��ل��ي��ل  التلخي�س 
ال��ت��ح��دي على  ك��م��ا مت��ي��زت بطلة 
م�شتوى االإمارات ب�شرعة البديهة 
والثقة بالنف�س، فجمعت يف اأدائها 
والثقافة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ق����وة  ب���ن 

والطالقة يف التعبر.
اآخ����ر، مت��ي��زت املعلمة  م��ن ج��ان��ب 
ب��ال��ت��زام��ه��ا الكبر  ال�����ش��ك��ب  اآم��ن��ة 
ومتتعها  العربي  ال��ق��راءة  بتحدي 
بقدرات تنظيمية عالية ومتابعتها 
امل�شرفن  مل�������ش���ارك���ة  ال���دق���ي���ق���ة 
االآخرين والطلبة يف منطقة راأ�س 
التحدي  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اخل��ي��م��ة 
الفائزة  امل�����ش��رف��ة  �شممت  ك��م��ا   ..
اإل��ك��رتون��ي��اً خ��ا���ش��ا ملتابعة  ن��ظ��ام��اً 

ل��ل��ن�����سء يف ال���وط���ن ال���ع���رب���ي، يف 
التعليمية  ب��امل��ن��ظ��وم��ة  االرت����ق����اء 
املعرفية  ال��ق��راءة  اإن  وق���ال:  ككل، 
التي ي�شجع عليها حتدي القراءة 
ال���ع���رب���ي ي��ن��ع��ك�����س اإي���ج���اب���ي���اً على 
فيها  ي���ت���ع���ام���ل  ال���ت���ي  ال���ط���ري���ق���ة 
ال��ط��ل��ب��ة م���ع امل�����واد ال��درا���ش��ي��ة يف 
من  التعليمية،  امل��ن��اه��ج  خم��ت��ل��ف 
اك��ت�����ش��اب م���ه���ارات جديدة  خ���الل 
والتحيل  واال�شتيعاب  التفكر  يف 
واال�شتفادة  املعلومة  بناء  واإع���ادة 

منها .
الهدف  اأن  اإىل  احل���م���ادي  واأ����ش���ار 
ال���رئ���ي�������س ل��ل��ت��ح��دي ك���م���ا ح����دده 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
خلق  يف  يتمثل  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
جيل عربي واع، ومت�شامح، منفتح 
العامل،  يف  الثقافات  خمتلف  على 
والقراءة اأ�شا�س الت�شامح واالنفتاح 
وقبول االآخر، ومن املهم اأن نغر�س 
نفو�س  يف  احل�شارية  القيم  ه��ذه 
مقاعد  على  وه��م  اأبنائنا  وع��ق��ول 
الدرا�شة، بحيث ن�شعى اإىل تطوير 
وربطها مبكت�شبات  التعليم  اأدوات 
ث��ق��اف��ي��ة وق��ي��م��ي��ة م��ه��م��ة، توفرها 
نه�شوية  وم�������ش���اري���ع  م�����ب�����ادرات 
خ����الق����ة م���ث���ل حت������دي ال�����ق�����راءة 
ال��ع��رب��ي . واأع�����رب احل���م���ادي عن 
لطلبة  الكبر  ب��االإق��ب��ال  �شعادته 
امل�شاركة يف حتدي  على  االإم���ارات 
القراءة العربي، وحتقيق اإجنازات 

وت�شافر  امل�����ش��روع،  ه��ذا  يكت�شبها 
لرت�شيخ  امل��ع��ن��ي��ن  ك���اف���ة  ج���ه���ود 
القراءة لدى الن�سء ب�شكل يتكامل 
مع كل اجلهود التي تبذلها الدولة 
املجتمع  يف  القراءة  ثقافة  لتعزيز 

وا�شتدامتها .
ه����ذا وت��ن��وع��ت خ��ري��ط��ة االأوائ������ل 
الع�شر على م�شتوى دولة االإمارات 
خمتلفة،  درا�شية  مراحل  لت�شمل 
عائ�شة  ال��ط��ال��ب��ة  اح��ت��ل��ت  ح��ي��ث 
�شعيد العو�شي من ال�شف الرابع 
املرتبة  العلمي  البحث  مدر�شة  يف 
الطالبة  تقا�شمت  فيما  ال��ث��ان��ي��ة، 
مرمي عدنان حممد احلمادي من 
جلفار  مدر�شة  يف  العا�شر  ال�شف 
املرتبة  للبنات  ال��ث��ان��وي  للتعليم 
ال��ث��ال��ث��ة م���ع ال��ط��ال��ب��ة ه��ي��ا عماد 
ع�شر  احل��ادي  ال�شف  حمدان من 
اخلا�شة.  الظبيانية  م��در���ش��ة  يف 
وج����اءت ال��ط��ال��ب��ة ���ش��الم��ة حممد 
الكعبي من ال�شف الثاين ع�شر يف 
االأ�شا�شي  للتعليم  الرفعة  مدر�شة 
اأما  ال��راب��ع��ة،  املرتبة  وال��ث��ان��وي يف 
املرتبة اخلام�شة فكانت من ن�شيب 
الرحمن  ع��ب��د  ف��اط��م��ة  ال��ط��ال��ب��ة 
ال��ن��ع��ي��م��ي م��ن ال�����ش��ف ال��ث��ام��ن يف 
م��در���ش��ة االحت����اد اخل��ا���ش��ة- فرع 
بنت  ���ش��وق  الطالبة  تلتها  امل��م��زر، 
�شعيد املهري من ال�شف التا�شع يف 
االأ�شا�شي  الكويت للتعليم  مدر�شة 
يف املرتبة ال�شاد�شة، يف حن احتلت 

وا�شتخدمت  امل���ع���ل���م���ن،  م����ه����ام 
خم����ت����ل����ف و������ش�����ائ�����ل ال����ت����وا�����ش����ل 
باأهمية  ل��ل��ت��وع��ي��ة  االج���ت���م���اع���ي 
حت�����دي ال�����ق�����راءة ال���ع���رب���ي وح����ّث 
وت�شجيع  امل�شاركة  على  امل�شرفن 
املعرفية  ال����ق����راءة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة 
يومية  كعادة  املنتظمة لرت�شيخها 

لديهم.
ه���ذا، ومت��ك��ن��ت م��در���ش��ة االإم����ارات 
ال��وط��ن��ي��ة جم��م��ع م��دي��ن��ة حممد 
ب��ن زاي����د يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي، من 
م�شاركة  يف  ك��ب��رة  زي����ادة  حتقيق 
طالبها يف حتدي القراءة العربي 
ب��ل��غ��ت �شعف  ال��ث��ان��ي��ة  دورت������ه  يف 
م�شاركتهم يف الدورة االأوىل .. كما 
ابتكرت املدر�شة من�شة اإلكرتونية 
خم�ش�شة لتنظيم م�شاركة طالب 
ومتابعة  ال���ت���ح���دي  يف  امل���در����ش���ة 
قرائي  ب��رن��ام��ج  وو���ش��ع  تقدمهم، 
وا�شح ومنهجي يف املدر�شة يراعي 
وامل�شتويات  االهتمامات  خمتلف 
وتنظيم  الطلبة،  ل��دى  الدرا�شية 
العديد من االأن�شطة التي ت�شاهم 
الطالب  م�شاركة  م�شتوى  رفع  يف 
يف التحدي وتر�شيخ عادة القراءة 

لديهم.
اإبراهيم  ب��ن  ح�شن  م��ع��ايل  واأك���د 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي 
ع��ل��ى ال����دور ال��ك��ب��ر ال����ذي يلعبه 
ال��ع��رب��ي، كاأكرب  ال���ق���راءة  حت���دي 
موجهة  �شنوية  معرفية  تظاهرة 

و�شط  اجل����ان����ب،  ه�����ذا  يف  ك���ب���رة 
املحلي،  وامل��ج��ت��م��ع  امل��در���ش��ة  دع���م 
مدر�شة  كل  تكون  اأن  اإىل  متطلعاً 
يف االإم���ارات �شتكون ج��زءاً يف هذا 

التحدي يف دوراته املقبلة.
قالت معايل جميلة  ناحيتها،  من 
وزيرة  املهري  م�شبح  �شامل  بنت 
اإن   : ال��ع��ام  التعليم  ل�����ش��وؤون  دول���ة 
العامل  يف  التعليم  بواقع  االرتقاء 
باعتبارها  الثقافة  ودع��م  العربي 
من اأهم الروافد لتقدم املجتمعات 
لقيادتنا  ا�شرتاتيجياً  هدفاً  ميثل 
التعليم  و���ش��ع��ت  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة 
ع��ل��ى راأ�����س ���ش��ل��م اأول��وي��ات��ه��ا، كما 
ت�شريعياً  اإط����اراً  االإم����ارات  ح���ددت 
وتنفيذياً يكفل ماأ�ش�شة القراءة يف 

الدولة كم�شروع تنموي .
واعتربت املهري اأن روؤية �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم تنطلق من بناء جيل عربي 
بواقعه،  االرتقاء  يف  ي�شهم  متميز 
تتجلى  الروؤية  هذه  اأن  اإىل  الفتًة 
الثقافية  امل��ب��ادرات  العديد من  يف 
�شموه  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ف��ك��ري��ة 
جمتمعات  ب���ن���اء  اإىل  وال���ه���ادف���ة 

معرفية متطورة.
 318 نحو  م�شاركة  اإن  واأ�شافت 
األ�����ف ط���ال���ب وط���ال���ب���ة م���ن دول���ة 
االإمارات يف حتدي القراءة العربي 
وا�شح  دل����ي����ل  م���در����ش���ة  و983 
بات  التي  امل��ت��زاي��دة  االأه��م��ي��ة  على 

الطالبة �شفا اأحمد املحاميد من 
�شفية  مدر�شة  يف  التا�شع  ال�شف 
بنت حيي للتعليم االأ�شا�شي املرتبة 
ال�شابعة، وجاءت الطالبة جويرية 
اأبو بكر اإدري�س من ال�شف احلادي 
للتعليم  اجل��رف  مدر�شة  يف  ع�شر 
الثامنة،  امل���رت���ب���ة  يف  ال����ث����ان����وي 
وحازت الطالبة مرمي عبيد را�شد 
يف  اخلام�س  ال�شف  م��ن  ال��زع��اب��ي 
حمزة  ب��ن��ت  ال��ف�����ش��ل  اأم  م��در���ش��ة 
النموذجية للتعليم االأ�شا�شي على 
املركز  وتقا�شمت  التا�شعة،  املرتبة 
فاطمة  الطالبة  م��ن  ك��ٌل  العا�شر 
فرج االأمري من ال�شف اخلام�س 
اخلا�شة  ال�������ش���ارق���ة  م���در����ش���ة  يف 
والطالبة رنيم �شالح القادري من 
ال�شف ال�شابع يف مدر�شة املهارات 

اخلا�شة.
االإم���ارات قد �شهدت  دول��ة  وكانت 
طالب   317،801 م�������ش���ارك���ة 
ال������ق������راءة  وط�����ال�����ب�����ة يف حت��������دي 
ال��ع��رب��ي، ب���زي���ادة ب��ل��غ��ت 100% 
ع��ن م�����ش��ارك��ات ال��دول��ة يف الدورة 
وخ�شع   .. ال��ت��ح��دي  م���ن  االأوىل 
الطالب امل�شاركون لت�شفيات على 
املناطق  م�شتوى  ع��ل��ى  مرحلتن 
اأكر  تناف�س  ح��ن  يف  التعليمية، 
يف  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب���اً   250 م����ن 
م�شتوى  على  النهائية  الت�شفيات 
االإم�������ارات، وال���ت���ي ج���رت يف �شهر 

اأبريل املا�شي.

والعناية  ال���ع���الج  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
ب���امل���راج���ع���ن ح���ي���ث ي���ت���ب���ع امل���رك���ز 
ما  واآخر  املتقدمة  التقنيات  اأف�شل 
تو�شلت اليه التكنولوجيا يف جمال 
االخ�شاب يف دولة تطمح الن تكون 

من اف�شل دول العامل.
االأول حول  ال��ع��امل��ي  امل��وؤمت��ر  وك���ان 
جل�شاته  اوىل  عقد  ق��د  االخ�����ش��اب 
الدكتور  ب���رئ���ا����ش���ة  ال����ي����وم  ����ش���ب���اح 
ا�شت�شاري  م��وي��ا  ب��رام��و  ب��راول��ي��و 
ط�����ب ال���ن�������ش���اء وال����ت����ول����ي����د وط���ب 
االإخ�شاب مبركز العن لالأخ�شاب، 
ح��ي��ث ع���ر����س ال���ربو����ش���ف���ور خ���وان 
م����ن معهد  ب��ي��ل��م��ون��ت��ي  ك���ارل���و����س 

امل�شتمد   FGSC خط  وتو�شيف 
 Ddx4-Cre،mT/mG من

للفئران.
الدكتورة  الثانية  اجلل�شة  وتراأ�شت 
حبيبة ال�شفار مدير مركز اأبحاث 
جامعة  يف  احل��ي��وي��ة  التكنولوجيا 
خ��ل��ي��ف��ة ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ، 
حيث حتدثت الربوفي�شوره ايفلن 
تيلفر من جامعة اإدنربة عن تنقية 
اخل���الي���ا اجل��ذع��ي��ة اجل��ن�����ش��ي��ة من 
وتقييم  البالغة  الثدييات  مباي�س 
لدى  احلياة  ونوعية  املبي�س  ف�شل 
ك��ب��ار ال�����ش��ن م���ن ال��ن�����ش��اء ، وجرت 
ل���وج���ود اخلاليا  االأدل������ة  م��ن��اق�����ش��ة 

�شمية  خطر  لقيا�س  من��وذج  و�شرح 
امل��ب��ي�����س.  ام��ا ال��ربف�����ش��ور اآرون ج. 
ه�شويه من جامعة �شتانفورد فقدم 
الب�شيالت  ت��ف��ع��ي��ل  ب��ع��ن��وان  ورق����ة 
نا�شجة  بوي�شات  لتوليد  النائمة 
توظيف  عملية  فيها  ا�شتعر�س   ،
الب�شيالت  ت��ف��ع��ي��ل  و  ال��ب�����ش��ي��الت 
البدائية النائمة عن طريق العالج 
امل��دى الق�شر مع  يف املخترب على 
 ،PI3K و حمفز PTEN مثبط
تليها زرع الطعم اخليفي.  ويختتم 
املوؤمتر اأعماله �شباح اليوم الثالثاء 
العمل  اوراق  ا�شتعرا�س  مبوا�شلة 
واملخت�شون  اخل��رباء  يقدمها  التي 

يف  البيولوجية  ل��ل��درا���ش��ات  �شولك 
الهويا الواليات املتحدة االمريكية 
ب��ح��ث��ا ب���ع���ن���وان ت���ك���وي���ن االأم�������ش���اج 
اال�شطناعية يف االإن�شان .. هل من 
االأ�شاليب  فيه  �شرح  ذل��ك؟  املمكن 
تكوين  ع��م��ل��ي��ة  يف  اال���ش��ط��ن��اع��ي��ة 
االأم���������ش����اج، وت��ق��ي��ي��م ال���ف���ائ���دة من 

عملية التكوين .
وه  جي  الربوفي�شوره  حتدثت  ثم   
جامعة �شنغهاي ال�شن ، عن اإنتاج 
ذري���ة م��ن خ��ط اخل��الي��ا اجلذعية 
اجلن�شية امل�شتمدة من املباي�س قبل 
البلوغ من اخلط اجلن�شي للفئران 
اإن�شاء  م��ن��اق�����ش��ة  م����ع  امل���خ���ت���ربي���ة 

الثدييات،  يف  اجلن�شية  اجل��ذع��ي��ة 
مع و�شف تنقية اخلاليا اجلذعية 

اجلن�شية من الثدييات.
ال��ربف��ي�����ش��ورة هيلن  ث���م ق���دم���ت   
اململكة  يف  ليدز  جامعة  من  بكتون 
امل���ت���ح���دة ����ش���رح���اً ع����ن ال���ت���ق���دم يف 
و ن�شج  امل��خ��ت��ربي��ة  من���و اخل���الي���ا 
ت��ن��اول��ت ف��ي��ه��ا تطوير  ال��ب��وي�����ش��ات 
الب�شيلة  ل��ت��ن��م��ي��ة  اأف�������ش���ل  ف���ه���م 
الكبرة  ال��ث��دي��ي��ات  يف  وال��ب��وي�����ش��ة 
اال�شتن�شاخ  وتكنولوجيات  والب�شر 
كم�شدر  امل������ث������ال  ����ش���ب���ي���ل  ع����ل����ى 
مناق�شة  م���ع  ل��ل��ت��ربع  ل��ل��ب��وي�����ش��ات 
ال�شابات  ل��دى  اخل�شوبة  ا�شتعادة 

يف جم��ال االخ�شاب وم��ن ث��م عقد 
م����وؤمت����ر ���ش��ح��ف��ي ل�����الإع�����الن عن 
اليها  ي��ت��و���ش��ل  ال���ت���ي  ال��ت��و���ش��ي��ات 

امل�شاركون يف املوؤمتر.
ن���ائ���ب رئي�س  ���ش��م��و  وق�����د ج���ال�������س 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
جمموعة من طلبة جامعة خليفة 
يف بادرة ابوية، وتبادل �شموه معهن 
االأح����ادي����ث ال���ودي���ة، وح��ث��ه��ن على 
واالوراق  امل���وؤمت���ر  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل���ق���دم���ة م����ن اخل�����رباء 
واملخت�شن يف العلوم الطبية عامة 
خا�شة  واالخ�شاب  اجلينات  وعلم 

خلدمة الوطن.



الثالثاء   10   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12143  
Tuesday  10   October   2017  -  Issue No   12143

04

اأخبـار الإمـارات

برعاية �شعود بن �شقر وتعزيزا للم�شاركة يف املمار�شات البيئية امل�شتدامة

مد�ر�ش ر�أ�ش �خليمة تدعم مبادرة �لتقييم �لأخ�ضر �حلكومية
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

يف  املخلفات  اإدارة  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
اإمارة راأ�س اخليمة اليوم عن البدء 
امل��دار���س يف جميع  تقييم  نظام  يف 
وت�شنيفها  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  اأن���ح���اء 
باملمار�شات  ال���ت���زام���ه���ا  ل��ق��ي��ا���س 
الدرا�شي  للعام  امل�شتدامة  البيئية 

.2018-2017
االأخ�شر  ال��ت��ق��ي��ي��م  ن��ظ��ام  وي��ع��ت��رب 
م�شرتك  نظام  للمدار�س  اجلديد 
بن موؤ�ش�شة اإدارة املخلفات يف راأ�س 

راأ�س  يف  امل��خ��ل��ف��ات  اإدارة  موؤ�ش�شة 
كما  م�شاركتها.  وم�شتوى  اخليمة 
االأخ�شر  التقييم  حت�شن  مي��ك��ن 
ل��ل��م��در���ش��ة م���ن خ����الل ت��ق��دمي ،) 
�شفراء  االأخ�����ش��ر  التقييم  ���ش��ف��راء 
ال��ن��ظ��ام االأخ�����ش��ر ( وامل�����ش��ارك��ة يف 
املعار�س  م��ث��ل  البيئية  االأن�����ش��ط��ة 
وحمالت التنظيف. و�شيتم مكافاأة 
جميع االأ�شخا�س الذين ي�شاركون 

يف التدريب والعمل التطوعي.
وت�شنيف  ال��ت��ق��ي��ي��م  ن��ظ��ام  يعتمد 
رم��وز خا�شة  املدار�س على خم�شة 

اجلديد  االأخ�����ش��ر  التقييم  ن��ظ��ام 
ل���ل���م���دار����س م��ق��ي��ا���ش��اً مي���ك���ن من 
خالله ت�شجيل جهودهم وت�شجيع 
حماية  يف  امل�����ش��ارك��ة  على  ال�شباب 
راأ������س اخل��ي��م��ة، وجعل  ال��ب��ي��ئ��ة يف 
م���دار����ش���ن���ا اأك������ر ن���ظ���اف���ة واأك�����ر 
بتقييم  ���ش��ن��ق��وم  ك��م��ا  اخ�������ش���رارا. 
اإذا  مما  للتاأكد  امل��دار���س  وت�شنيف 
كانت ت�شارك يف امل�شاريع واملبادرات 
ال�شديقة للبيئة، والعمل على فهم 

كيفية عملها حاليا .
واأ���ش��اف��ت ه��ارت��زن��ب��رج: ن��ري��د اأن 

اخليمة وهي موؤ�ش�شة تابعة لدائرة 
اخلدمات العامة،

الذي  امل��دار���س  ب��رن��ام��ج  و يو�شح   
ال�شمو  �شاحب  من  بدعم  يحظى 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ 
التعليم  ب���ن  ال��ه��ام��ة  ال��ع��الق��ة   ،
واال�شتدامة، وهما ركنن ا�شا�شين 
لروؤية �شاحب ال�شمو الإمارة راأ�س 

اخليمة .
وق����ال����ت ج���ان���ي���ت ه���ارت���زن���ب���رج ، 
اإدارة  موؤ�ش�شة  يف  التوعية  من�شقة 
يوفر  اخليمة:  راأ����س  يف  املخلفات 

ي���ك���ون ال���ط���الب وامل��ع��ل��م��ن اأك���ر 
ال��ت��ي يتخذونها  ب��ال��ق��رارات  وع��ي��اً 
على  واأث��ره��ا  اليومية  حياتهم  يف 
حميطهم، �شواء كان ذلك يف اإعادة 
ال��ت��دوي��ر اأو ت��ق��ل��ي��ل ك��م��ي��ة ال���ورق 
يف  التطوع  اأو  ي�شتخدمونه  ال��ذي 
جهود املجتمع . كل هذه االإجراءات 
ميكن اأن حتدث فرقاً، و�شوف يتم 

مكافئة املدار�س امل�شاركة .
امل�شاركة  امل���دار����س  تقييم  ي�شتند 
ت�شجيلها  على معاير عدة ومنها 
ال��ن��ف��اي��ات يف  اإدارة  ب��رن��ام��ج  ل���دى 

ب���اإع���ادة ال��ت��دوي��ر م��ن االأع��ل��ى اىل 
اأ�شا�شها  ع���ل���ى  و���ش��ي��ت��م  االأدن���������ى، 
�شنويا  ومكافاأتها  امل��دار���س  تقييم 

الإجنازاتها.
مديرة   ، ح������ارب  ���ش��م��ي��ة  وق����ال����ت 
التعليمية:  اخليمة  راأ���س  منطقة 
�شنقوم بزيارة املدار�س واجلامعات 
لتعريف  الدرا�شي،  العام  بداية  يف 
ع���ل���ى نظام  وامل���ع���ل���م���ن  ال����ط����الب 
لتح�شن  االأف��ك��ار  وت��ب��ادل  التقييم 
جميع  يف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  م�����ش��اه��م��ات��ه��م 
�شنعمل  ك���م���ا  االإم������������ارة.  اأن�����ح�����اء 

ع���ل���ى ت�����ش��ج��ي��ع ج���م���ي���ع امل����دار�����س 
الدرا�شي  ال��ع��ام  امل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى 

.  2018-2017
وم��ن خ��الل ه��ذا ال��ن��ظ��ام للتقييم 
تعمل  ل����ل����م����دار�����س،  وال������درج������ات 
راأ�س  يف  امل��خ��ل��ف��ات  اإدارة  موؤ�ش�شة 
ت�شجيع  ع���ل���ى  ب��ن�����ش��اط  اخل���ي���م���ة 

ال�����ط�����الب م�����ن ج���م���ي���ع االأع�����م�����ار 
تطبيق  عرب  البيئي  الوعي  لتبنى 
ممار�شات اإدارة النفايات امل�شتدامة 
و ال�����ش��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، وت���اأم���ل يف 
خلق جيل من ال�شباب يوؤمنون اأن 
واأنها  احلماية  اإىل  بحاجة  بيئتنا 

م�شوؤولية كل مواطن ومقيم.

م�ضوؤ�لة نيوزيلندية ت�ضيد باإجناز�ت �ملر�أة �لإمار�تية �م�ضاركتها �لفاعلة يف �لتنمية
•• اأبوظبي-وام:

بحثت �شعادة نورة خليفة ال�شويدي مديرة االحتاد الن�شائي العام و ماريا 
جون�شون مدير عام ليتل �شكول والتعليم مدى احلياة يف نيوزيلندا �شبل 
تعزبز التعاون يف جمال متكن املراأة وكيفية توظيف االإمكانات الب�شرية 
تو�شيع  اإمكانية  اإىل  اإ�شافة  التعاون  لتحقيق  للطرفن  والفنية  واملادية 

جماالت التعاون مع االحتاد الن�شائي.
زيارتها  خ��الل   - لها  امل��راف��ق  وال��وف��د  النيوزيالندية  ال�شيفة  واطلعت 
االحت�����اد ال��ن�����ش��ائ��ي اأم�������س االول- ع��ل��ى ج��ه��ود االحت�����اد ل��ت��م��ك��ن امل����راأة 
االإماراتية. وقالت �شعادة نورة ال�شويدي يف ت�شريح لها - عقب االجتماع 

االأعلى  للمجل�س  العام  االأم��ن  الفال�شي  ال��رمي  �شعادة  ح�شرته  ال��ذي 
لالأمومة والطفولة - اإنها قدمت �شرحا وافيا لل�شيفة عن اأهم املبادرات 
واالإجنازات للمراأة االماراتية ومن �شمنها مبادرة الطفل الرقمي التي 
التكنولوجيا يف  دور  اأهمية  واإب��راز  االإلكرتونية  الثقافة  ن�شر  ت�شاهم يف 
�شناعة امل�شتقبل والتي تتزامن مع تطلعات القيادة الر�شيدة يف الدولة 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد  وانطالقا من حر�س �شمو 
الن�شائي العام الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�س 
االأعلى لالأمومة والطفولة على بناء قدرات املراأة ومتكينها من حت�شيل 

املعرفة وت�شجيع االبتكار والبحث والتطوير.
واأ���ش��ارت اإىل اأن االحت��اد الن�شائي مل ي��األ جهدا يف رب��ط تقدم امل��راأة مع 

التقنيات احلديثة لترتجم روؤية الدولة بتحقيق التنمية امل�شتدامة وبناء 
اقت�شاد معريف داعم لالبتكار لتن�شئة جيل مبتكر منتج قادر على �شناعة 
الفعاليات  من  العديد  على  وحتتوي  م�شتقبلية  لق�شايا  اإبداعية  حلول 
تتمثل بحمالت توعوية وبرامج �شيفية وحما�شرات ومنتديات وور�س 
النيوزيالندية  امل�شوؤولة  اأ�شادت  جهتها  من  فكرية.  وملتقيات  تدريبية 
بالتقدم املحرز يف جمال ق�شايا املراأة خا�شة التعليم وتقلدها للمنا�شب 
العليا والقيادية والفنية وقطاع االأعمال وم�شاركتها الفاعلة يف م�شرة 
ويعترب  املتقدم  العامل  دول  من  الكثر  ت�شاهي  اأ�شبحت  التي  التنمية 
خالل  �شاهدته  مبا  اإعجابها  عن  واأع��رب��ت  العربية.  لالأمة  فخرا  ذل��ك 
جولتها يف اأق�شام واإدارات االحتاد الن�شائي من مناذج توؤكد التقدم املحرز 

للمراأة االماراتية .
وقد زارت والوفد املرافق لها قاعة اجلوهرة يف االحتاد الن�شائي واأبدوا 
ال�شيخة فاطمة  �شمو  التي ح�شلت عليها  باالأو�شمة واجلوائز  اإعجابهم 
اأعمال  تقدمه من  ملا  نظرا  عاملية وحملية  ع��دة جهات  مبارك من  بنت 
جليلة يف املجاالت االإن�شانية. كما زارت املعر�س الدائم يف مقر االحتاد 
االإماراتية  لالأ�شرة  �شابقا  اليومية  احلياة  مظاهر  و�شاهدت  الن�شائي 
ببيت  اإعجابهم  املرافق  والوفد  واأب��دت  والتقاليد  العادات  على  وتعرفت 

ال�شعر امل�شنوع يدويا من ال�شوف الطبيعي املوجود يف املعر�س .
وايف  �شرح  اإىل  وا�شتمعت  واحلرفية  الرتاثية  ال�شناعات  اإدارة  زارت  كما 

عن م�شاغل التلي وال�شدو و�شناعة الورود واخلو�س والن�شيج .

جلنة حماية �ضرطة ر�أ�ش �خليمة ت�ضتعر�ش �جناز�ت �لعمل 
•• راأ�ص اخليمة - الفجر

راأ�س  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  اهلل  ال��ل��واء علي عبد  ت��راأ���س 
مل�شروع حماية بح�شور  ال�شابع  الُعليا  االإ�شرافية  اللجنة  اجتماع  اخليمة، 
اأع�شاء اللجنة االإ�شرافية الُعليا، الإدارة وتطبيق م�شروع االأنظمة التقنية 
اللجان �شمن  اجن��ازات  بهدف مناق�شة  وذلك  نظام حماية  املن�شاآت  الأمن 
م�شروع تطبيق االأنظمة التقنية الأمن املن�شاآت حماية احد اأهم املنظومات 

االأمنية يف االإمارة. 
حيث ا�شتعر�س االجتماع نتائج موؤ�شرات كل من الفريق االإداري، والفريق 
التقني، وفريق الرتاخي�س، كما مت ا�شتعرا�س ال�شركات املعتمدة لرتكيب 

تواجه مقدمي  قد  التي  واملعوقات  امل�شكالت  ومناق�شة  املراقبة،  كامرات 
وتقدمي  التح�شن  وف��ر���س  ال��ت��و���ش��ي��ات  مناق�شة  ع��ن  ف�����ش��اًل  اخل���دم���ة، 
م��ع��اجل��ة وتطوير  �شت�شاهم يف  ب��دوره��ا  ال��ت��ي  امل��ق��رتح��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 

م�شروع حماية .
يف ختام االجتماع، اأكد �شعادة قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة، خالل اجتماع 
اللجنة االإ�شرافية الُعليا مل�شروع حماية �شرورة دعم وتعزيز البيئة االأمنية 
كمتطلب اأ�شا�شي يف التنمية، وت�شجيع دعم اال�شتثمار وفقاً ملحاور واأهداف 
التوجه االإ�شرتاتيجي حلكومة راأ�س اخليمة، مبكافحة ) اجلرائم املجهولة 
االم���ارات  روؤي���ة  حتقيق  يكفل  مب��ا  االأدن����ى،  احل��د  اإىل  ن�شبتها  وخف�س   )

ال�شعور باالأمان. ن�شبة  رفع  يف  الوطنية  واأجندتها  2021م 

�ل�ضبوعن  نهاية  عطلة  يف  جي�ش  جبل  تز�ر  �ضيارة  �ألف   17

�ضرطة �لفجرية تكرم �أ�ضحاب �ملقرتحات �لفائزة بجائزة �زير �لد�خلية للتميز

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

يف  قمة  االأع��ل��ى  جي�س  جبل  �شهد 
االم��ارات اقباال جماهرا منقطع 
ال���ن���ظ���ر م�����ن م���ن���اط���ق ال����دول����ة 
نهاية  ع��ط��ل��ة  خ�����الل  وخ���ارج���ه���ا 

اال�شبوعن املا�شين .
 ووفقا ملا ذكر م. اأحمد احلمادي، 
مدير عام دائرة اخلدمات العامة 
جي�س  ج��ب��ل  اأن  اخل��ي��م��ة،  ب���راأ����س 
قرابة  املا�شية  اجلمعة  ا�شتقطب 
العداد  ل  وف��ق��ا  ���ش��ي��ارة،  اآالف   7
اخل���ا����س ب���دخ���ول امل���رك���ب���ات اإىل 
ف��ي��م��ا ميكن   ، ال���ط���ري���ق اجل��ب��ل��ي 
املتو�شط،  يف  ال����زوار،  ع��دد  تقدير 
بينما  �شخ�س،  األ��ف   21 ب��ح��وايل 
اج����ت����ذب اجل����ب����ل، اجل���م���ع���ة قبل 
ان����درج����ت �شمن  ال���ت���ي  امل��ا���ش��ي��ة، 
اإج��ازة راأ���س ال�شنة الهجرية، نحو 

زائر. اآالف   10
ل���ذل���ك االق���ب���ال نظمت  ون��ت��ي��ج��ة 
لتعزيز  م��ك��ث��ف��ة  ح��م��ل��ة  ال����دائ����رة 
التابعة  البيئية،  )راق���ب(  دوري���ات 
جبال  اأع��ل��ى   ، جي�س  جبل  يف  لها، 
مرت   1900 ن���ح���و  االإم�������������ارات، 
ع���ن ���ش��ط��ح ال��ب��ح��ر، يف ظ���ل قرب 
ومو�شم  ال�������ش���ت���اء  ف�����ش��ل  ح���ل���ول 
واعتدال  املتوقع،  االأمطار  هطول 
اجل��و وميله ل��ل��ربودة خ��الل��ه، مع 
وت�شكل  ال��ربد  ت�شاقط  احتماالت 
امل�شطحات  وجت����م����د  ال�������ش���ق���ي���ع 
نتيجة  املت�شكلة  امل��ح��دودة،  املائية 
كتل  ت�شاقط  اأو  االأم��ط��ار،  هطول 
املا�شي،  املو�شم  كما حدث  ثلجية، 

•• الفجرية -الفجر:

كرم �شعادة العميد حممد بن نايع الطنيجي نائب قائد عام �شرطة 
الفجرة مبكتبه كل من العميد اأحمد حمدان الزيودي مدير اإدارة 
�شعيد  �شليمان  الدكتور  والعقيد  واالإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شة 
املر�شدي مدير عام املوارد و اخلدمات امل�شاندة واملقدم خالد عبداهلل 
الظنحاين مدير مكتب القائد العام و املقدم خليفة علي احلمودي 
وعدداً من ال�شباط و�شف ال�شباط والعن�شر الن�شائي من مقدمي 
املقرتحات الفائزة بجائزة املدير العام للمقرتحات املطبقة ، للفئة 
�شمن  ال��ق��ي��ادة  م�شتوى  على  والف�شية  الذهبية  وال��ف��ئ��ة  املا�شية 
مب�شتوى  االرتقاء  يف  اأ�شهمت  والتي  للتميز  الداخلية  وزير  جائزة 
القيادة  حر�س  منطلق  من  التكرمي  هذا  وياأتي  ال�شرطي.  العمل 
منظومة  تطوير  يف  ت�شهم  اأف��ك��ار  تقدمي  على  منت�شبيها  ت�شجيع 
روؤية  م��ع  يتوافق  مب��ا  اب��داع��ي��ة  عمل  بيئة  وخلق  ال�شرطي  العمل 

وا�شرتاتيجية وزارة الداخلية . 

يف االإقبال على اجلبل وعدد زواره 
ومرتاديه، ما ي�شل نهاية االأ�شبوع 
ال�������زوار  اآالف  اإىل  وال����ع����ط����الت 
وامل���ت���ن���زه���ن، وه����و االأم�����ر،ال�����ذي 
ي�شتدعي تكثيف تواجد الدوريات 
وت�����ش��اف��ر اجل���ه���ود ورف�����ع درج���ة 
ال�شالمة  على  حفاظا  اجلاهزية، 

العامة والبيئة.
وب�������ن اأح�����م�����د ح����م����د ال�������ش���ح���ي، 
للخدمات  م�������ش���ت�������ش���ارال���دائ���رة 
تقت�شي  احل���م���ل���ة  اأن  ال����ع����ام����ة، 
رف�����ع ع�����دد دوري��������ات )راق��������ب( يف 
دورية،   12 اإىل  جي�س  مرتفعات 
مهامها  اأداء  على  وتتناوب  تعمل 
فرتات  على  والتفتي�شية  الرقابية 
الدائرة  اأن  اإىل  م�شرا  خمتلفة، 
توعية يف اجلبل،  نقاط   7 اأن�شاأت 
توعوية،  م��ن�����ش��ورات  ف��ي��ه��ا  ت����وزع 

مب�شتويات  االإقبال  يرفع  ما  وهو 
ق��ي��ا���ش��ي��ة م��رت��ف��ع��ة ل��ل��غ��اي��ة على 
االرتفاع،  �شاهق  اجلبلي  امل��رت��ف��ع 
الذي ي�شتقطب الزوار واملتنزهن 
وال�������ش���ي���اح، م����ن ج��م��ي��ع اإم�������ارات 
الدولة، ومن جن�شيات عديدة، ما 
يف  م��روري��ة  اختناقات  اإىل  يف�شي 
قمة  اإىل  امل���وؤدي  اجلبلي  الطريق 

جي�س .
م�شاء  ب������داأت  احل��م��ل��ة  اأن  وت���اب���ع 
وتتوا�شل  امل����ا�����ش����ي،  اخل���م���ي�������س 
الأ�شهر عدة، لتغطي ف�شلي ال�شتاء 
وال��رب��ي��ع ال��ق��ادم��ن، يف ح��ن تبلغ 
الدوريات  تواجد  وكثافة  احلملة 
اجلبل  م���رت���ف���ع���ات  يف  ال���ب���ي���ئ���ي���ة 
وطريقه ومنحدراته ذروتها خالل 
واالإج���ازات  االأ�شبوع  نهاية  عطلة 
الر�شمية، نظرا لالرتفاع القيا�شي 

بثالث لغات، العربية واالإجنليزية 
على  ال�������ش���وء  ت��ل��ق��ي  واالأوردو، 
والعقوبات  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل��خ��ال��ف��ات 
املن�شو�س  ن��ظ��ره��ا،  امل�����ش��ت��ح��ق��ة 
لدائرة  املخالفات  عليها يف الئحة 
قانون  يحويها  وال��ت��ي  اخل��دم��ات، 
بجانب  باالإمارة،  العامة  النظافة 
ال���ن���ظ���اف���ة على  ت����وزي����ع و����ش���ائ���ل 
املتنزهن، للحفاظ عليها وحماية 

البيئة اجلبلية.
ال��دائ��رة، ممثلة  اأن  ال�شحي  واأك���د 
ب����رج����ال دوري���������ات )راق����������ب(، لن 
املنطقة  يف  املخالفن  مع  تتهاون 
ممن   ، ال�������ش���ي���اح���ي���ة  اجل����ب����ل����ي����ة 
البيئة  مت�س  خمالفات  يرتكبون 
و�شتفر�س  ال���ع���ام���ة،  وال���ن���ظ���اف���ة 
التي  القانونية،  العقوبات  عليهم 

تت�شمن غرامات مالية متفاوتة.

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2950  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- حافظ �شاين لتجميل ال�شاحات اخلارجية والداخلية 
اياز  التنفيذ/حممد  ان ط��ال��ب  االق��ام��ة مب��ا  ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل 
حممد �شادق قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10176( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )986( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2874  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- روبرت�س خلدمات تنظيف املباين �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جاويد اقبال حممد بخ�س قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )10144( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل 
مبلغ )930( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

�لإمار�ت توؤكد �ضيا�ضاتها �لثابتة �إز�ء ق�ضايا عدم �لنت�ضار 
مبا يتطابق مع معايري �لوكالة �لد�لية للطاقة �لذرية

•• نيويورك-وام:

اأكدت دولة االإمارات موا�شلة تبنيها �شيا�شاتها الثابتة اإزاء ق�شايا االأمن 
الدويل وعدم االنت�شار مبا بتطابق مع معاير ال�شفافية التابعة للوكالة 
االأع�����ش��اء لاللتزام  ل��ل��دول  .. جم��ددة دعوتها  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
ال�شلم  على  اأج��ل احلفاظ  امل�شوؤول من  التعاون  واإب��داء  الوكالة  مبعاير 

واالأمن االإقليمي والدويل.
وا�شتعر�شت �شعادة النا زكي ن�شيبة املندوبة الدائمة لدولة االإمارات لدى 
االأمم املتحدة - يف البيان الذي اأدلت به اأمام املناق�شة العامة التي اأجرتها 
اللجنة االأوىل للجمعية العامة لالأمم املتحدة املعنية مب�شائل نزع ال�شالح 
واالأمن الدويل - مواقف دولة االإم��ارات اإزاء جملة االأزم��ات والتحديات 
االأمنية اخلطرة التي ي�شهدها عاملنا اليوم جراء اأعمال تهريب االأ�شلحة 
ا�شتخدام  الدول وجراء  الفاعلة من غر  وا�شتخدامها من قبل اجلهات 
االأ�شلحة الكيميائية �شد املدنين االأبرياء وموا�شلة التجارب النووية من 

قبل بع�س الدول.
واالأمن  ال�شالح  بنزع  املعنية  الدولية  املحافل  ا�شتخدام  اأهمية  واأك���دت 
الدويل واآلياتها لتذليل العقبات التي حتول دون مواجهة ومعاجلة جملة 
بعقد  املتمثل  االإيجابي  التطور  ذلك  على  مثاال  معطية  التحديات  هذه 
النووية  االأ�شلحة  حلظر  معاهدة  ح��ول  املا�شي  العام  للتفاو�س  موؤمتر 
قدما  للم�شي  ال��دويل  املجتمع  حر�س  على  مثال  اأح��دث  يعترب  وال��ذي 
الدمار  اأ�شلحة  النووية وغرها من  االأ�شلحة  اإقامة عامل خال من  نحو 

ال�شامل.
االأ�شلحة  اإن�شاء منطقة خالية من  اإزاء  االإم��ارات  ن�شيبه موقف  وج��ددت 
موؤكدة   .. االأو�شط  ال�شرق  يف  االأخ��رى  ال�شامل  الدمار  واأ�شلحة  النووية 
موا�شلة التزام الدولة امل�شتمر بدعم احلوار والت�شاور وكل اجلهود التي 
االإمارات  اأم��ل  واأعربت عن  الهدف.  نحو هذا  التقدم  اإىل حتقيق  تهدف 
موؤمتر  ونتائج  اآل��ي��ات  لتنفيذ  وج��ادة  اإيجابية  خطوات  اتخاذ  يتم  اأن  يف 
عقد  �شمان  الأج��ل  واأي�شا   2010 للعام  االنت�شار  عدم  ملعاهدة  املراجعة 
النووية  االأ�شلحة  م��ن  خالية  منطقة  باإن�شاء  اخل��ا���س  امل��وؤج��ل  امل��وؤمت��ر 
جميع  مب�شاركة  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف  االأخ���رى  ال�شامل  ال��دم��ار  واأ�شلحة 

بلدان املنطقة.
اإىل معاهدة حظر االنت�شار  وكررت دعوة االإم��ارات الإ�شرائيل لالن�شمام 
النووي ب�شفتها الدولة الوحيدة يف املنطقة التي مل تن�شم بعد اإىل هذه 

املعاهدة.
وذك��رت ن�شيبة اأن دولة االإم��ارات تاأتي يف طليعة ال��دول الداعية اإىل نزع 
مل��ع��اه��دة حظر  ال��ن��ووي وع���دم االن��ت�����ش��ار وت���ويل اهتماما خا�شا  ال�����ش��الح 
ب�شمان  والتزامها  حر�شها  منطلق  من  وذل��ك  النووية  االأ�شلحة  انت�شار 

االأمن العاملي. وقالت اإننا نتبنى �شيا�شة وا�شحة وثابتة اإزاء ق�شايا عدم 
االتفاقات  اإىل  لالن�شمام  ك��ربى  اأهمية  ون��ويل  ال�شالح  ون��زع  االنت�شار 
الدولية املربمة يف هذا املجال وتنفيذها ب�شكل كامل وكما نحر�س اأي�شا 
على �شرورة اتباع نهج يقوم على ال�شفافية يف اال�شتخدام ال�شلمي للطاقة 
الوكالة  معاير  م��ع  ومطابق  وث��ي��ق  ب�شكل  العمل  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ن��ووي��ة 

الدولية للطاقة الذرية .
االإمارات  قلق  ن�شيبه  ال�شفرة  ج��ددت   .. االإي���راين  ال��ن��ووي  امللف  وح��ول 
تطويرها  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ن��ووي��ة  الأن�شطتها  اإي���ران  موا�شلة  اإزاء  البالغ 
بال�شفافية  اإي��ران  التزام  �شرورة  على  م�شددة   .. ال�شاروخي  لربناجمها 
اأجل  من  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  الكامل  لتعاونها  واإبدائها 

تعزيز الثقة حول الطبيعة ال�شلمية لربناجمها النووي.
ولفتت اإىل اأنه ونظرا لعدم وجود اأي موؤ�شر حتى االآن على تغر �شلوك 
اإيران العدائي يف املنطقة اأو لرغبتها يف التخلي عن طموحاتها النووية 
فاإن دولة االإمارات توؤيد زيادة الرقابة على برناجمها النووي وموا�شلة 

تقييم االتفاق النووي معها و�شروطه.
وم�شوؤولياتها  الدولية  بالتزاماتها  التام  للوفاء  الإي��ران  الدعوة  وج��ددت 
مبوجب معاهدة منع االنت�شار النووي والتوقف عن تقوي�س اأمن املنطقة 
اعتربته  الذي  االأمر  لها وهو  االأ�شلحة  للملي�شيات وتهريب  عرب دعمها 

خمالفة �شريحة لقرارات جمل�س االأمن ذات ال�شلة.
التقيد بوقف  ال��دول لال�شتمرار يف  ال�شياق نف�شه.. حثت ن�شيبة كل  ويف 
االإم��ارات لعدم  اأمل  .. معربة عن خيبة  النووية  االأ�شلحة  التجارب على 
االآن  حتى  النفاذ  حيز  النووية  للتجارب  ال�شامل  احلظر  معاهدة  دخ��ول 
.. وا�شفة هذه املعاهدة مبثابة املنرب االأ�شا�شي لتعزيز جهود عدم انت�شار 
االأ�شلحة النووية ونزع ال�شالح النووي على ال�شعيد العاملي ودعت الدول 
التي مل تن�شم بعد لهذه املعاهدة لالإ�شراع بالتوقيع والت�شديق عليها يف 

اأقرب وقت ممكن خ�شو�شا امللحق الثاين منها.
وج���ددت امل��ن��دوب��ة ال��دائ��م��ة ل��دول��ة االإم�����ارات ل��دى االأمم امل��ت��ح��دة اإدان���ة 
االإمارات للتجارب النووية التي اأجرتها كوريا ال�شمالية موؤخرا .. معتربة 
للتجارب  ال�شامل  اأه��داف معاهدة احلظر  االأع��م��ال ال تتفق مع  ه��ذه  اأن 

النووية اأو روح ال�شالم واال�شتقرار الذي ين�شده املجتمع الدويل.
وقالت اإننا نوؤكد على �شرورة احرتام كوريا ال�شمالية اللتزاماتها الدولية 
اأجل احلفاظ على ال�شلم واالأمن يف  والت�شرف مب�شوؤولية والتعاون من 

�شبه اجلزيرة الكورية ويف املنطقة ككل .
واختتمت ال�شفرة ن�شيبه بيانها م�شددة با�شم الدولة على �شرورة تعميم 
منظور مراعاة اجلن�شن يف ق�شايا نزع ال�شالح واالأمن الدويل وهو االأمر 
الذي اأ�شارت باأنه يتطلب العمل على زيادة متثيل املراأة يف جميع م�شتويات 

�شنع القرار باملوؤ�ش�شات واالآليات الوطنية واالإقليمية والدولية املعنية.
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اأخبـار الإمـارات
تز�يد �ملركبات �جلديدة يف �لإمار�ت بالت�ضال �لذكي حال �قوع �حلو�دث بد�ية 2019

•• دبي -وام:

اأعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�شاالت بالتعاون مع �شرطة اأبوظبي 
و�شرطة دبي ام�س اعتماد عدد من مراكز الطوارئ يف دولة االإمارات لدعم 

نظام eCall لالت�شال االآيل يف حاالت حوادث ال�شر.
2015 لتكون  اأعقاب اعتماد جاهزية �شبكات االت�شاالت يف  ياأتي ذلك يف 
دولة االإمارات االأوىل على م�شتوى ال�شرق االأو�شط يف تطبيق هذه املبادرة 

على هذا النطاق.
دولة  اإىل  امل�شتوردة  اجل��دي��دة  املركبات  جميع  ت��زوي��د  يتم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
االإمارات مبيزة االت�شال التلقائي الذكي يف حال وقوع احلوادث اعتبارا من 
التي تعمل على  التقنيات  باأف�شل  2019 لتكون بذلك مزودة  بداية عام 

ت�شريع اإنقاذ واإ�شعاف كل من يتعر�س حلوادث مرورية على اأر�س الدولة.
من جانبه قال معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�شرطة 
اأب��وظ��ب��ي اإن ه���ذا ال��ن��ظ��ام امل��ت��ط��ور ي��ق��دم ح��ل��وال م��ب��ت��ك��رة ل��ت��ع��زي��ز �شرعة 
اال�شتجابة عند وقوع احلوادث املرورية ويعترب االأول من نوعه يف ال�شرق 
اأن  اإىل  م�شرا   E-call اإلكرتونيا  الطارئة  املكاملات  ال�شتقبال  االأو���ش��ط 
اأبوظبي جاهزة للتعامل مع النظام اجلديد،  مراكز اال�شتجابة يف �شرطة 
الذي يواكب اجلهود امل�شتقبلية، التي �شيتم مبوجبها تزويد جميع املركبات 
من  للحوادث  اال�شتجابة  زمن  ت�شريع  على  تعمل  التي  التقنيات  باأف�شل 
خالل خا�شية متطورة للتوا�شل ال�شريع مع فرق الطوارئ التي تتيح تلقي 

معلومات احلادث تلقائيا .
واأ�شاف الرميثي اإن نظام E- call املتطور يقوم تلقائيا باالت�شال �شوتيا 

واإر�شال بيانات املركبة ملركز القيادة والتحكم التابع للنطاق اجلغرايف ملوقع 
اإلكرتونيا  والتحكم  القيادة  مركز  يف  ليظهر   ، للحادث  املتعر�شة  ال�شيارة 
عند  املركبة  �شائق  م��ع  التحدث  اإمكانية  م��ع  ال�شرورية  البيانات  جميع 
ال�شرورة وتعزيز �شرعة اال�شتجابة يف الو�شول اإىل موقعه واجراء عمليات 
تتكامل  حاليا  املطبقة  التقنية  االأنظمة  اإن  واأ���ش��اف   . واالإن��ق��اذ  االإ�شعاف 
يعزز من  ال�شركاء مبا  بالتن�شيق مع  املتطورة  اأف�شل اخلدمات  يف تقدمي 
البالغات �شمن تطبيق  الفعال مع مقدمي  والتوا�شل  اال�شتجابة  �شرعة 

ا�شرتاتيجية ال�شرطة يف جعل الطرق اأكر اأمانا و�شالمة.
وتعزيزا  الذكية  املدينة  ملفاهيم  مبكر  تطبيق  مبثابة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
الأ�شلوب احلياة الذكي باعتبار ذلك واحدا من االأهداف اال�شرتاتيجية التي 
اإمكانات تكنولوجيا  تعمل الهيئة على حتقيقها يف الدولة باال�شتفادة من 

املعلومات واالت�شاالت.
خالل  من  للحوادث  اال�شتجابة  زم��ن  ت�شريع  يف  اجلديد  النظام  ي�شهم  و 
تلقي  تتيح  التي  ال��ط��وارئ  ف��رق  م��ع  ال�شريع  للتوا�شل  متطورة  خا�شية 
اآين  ب�شكل  النظام  يف  واإدخالها  و�شوتي  تلقائي  ب�شكل  احل��ادث  معلومات 
تقلي�س  على  ي�شاعد  مب��ا  التقليدي  بال�شكل  االأوام���ر  طباعة  ع��ن  عو�شا 
م�شتوى اخلطاأ الب�شري يف حتديد موقع احلادث، وحتقيق اأعلى م�شتوى 

من التكامل يف اال�شتجابة حلاالت الطوارئ.
وقال �شعادة حمد عبيد املن�شوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
توجهات  �شمن  تندرج   eCall ال��ف��وري  االت�شال  م��ب��ادرة  اإن  االت�شاالت 
وتعزيز  للنا�س  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  ب��ج��ودة  االرت��ق��اء  واأه��داف��ه��ا يف  الهيئة 

ال�شعادة املجتمعية ا�شتنادا اإىل قطاع االت�شاالت واملعلومات.

الحتفاء بيوم املعلم تقدير وعرفان بجهود املعلمني 

عائ�ضة �ل�ضمادي: �لإمار�ت �فرت بيئة تعليمية ر�ئدة �مثال يحتذى به
•• ال�صارقة ـ الفجر 

يف  املوؤ�ش�شات  من  العديد  �شاركت 
احتفاالت يوم املعلم العاملي، الذي 
ي�شادف اخلام�س من اأكتوبر من 
وعرفانا  وامتنانا  تعبرا  عام  كل 
التي  بناء االجيال  املعلم يف  بدور 
وت�شارك  امل�شتقبل  تبني  ب��دوره��ا 
وال���ت���ط���ور  ال����ب����ن����اء  م�������ش���رة  يف 
املعلم  ي��وم  فمنا�شبة  واحل�����ش��ارة، 
م��ن��ا���ش��ب��ة ه���ام���ة ف��امل��ع��ل��م ل���ه دور 
ت��ن��م��ي��ة وت���ط���ور كافة  رئ��ي�����ش��ي يف 
امل��ج��االت مل��ا ي�شاهم ب��ه امل��ع��ل��م يف 
مت�شلحة  واع��ي��ة  اج��ي��ال  ت��خ��ري��ج 

بالعلم واملعرفة.
وقالت اال�شتاذة عائ�شة ال�شمادي 
م��دي��رة م��در���ش��ة اب���ن خ��ل��دون يف 
ال�شارقة »ال�شك اأن دولة االمارات 
وفرت بيئة تعليمية رائدة ومثاال 
يحتذى به، ووفرت كافة مقومات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ت��خ��ري��ج اج���ي���ال ق���ادرة 
وا�شتكمال  والتنمية  التطور  على 
م�شرة النمو، وللمعلمن ن�شيب 
بارز من اهتمام القيادة الر�شيدة 
البناء  تاأكيدا على دورهم يف  بهم 
التحية  فكل  واحل�����ش��ارة،  والنمو 

والتقدير للمعلمن واملعلمات«.
وقالت �شمية خليل، ت�شع القيادة 

م���رع���ي ورام�������ي ال�������ش���ح���ف���ي، ان 
ال����درا�����ش����ة وال���ت���ع���ل���م االك����ادمي����ي 
جانب من اجلوانب التي يقدمها 
غر�س  ج��ان��ب  اإىل  للطلبة  املعلم 
القيم النبيلة وتاأ�شليها يف نفو�س 
ال��ط��ل��ب��ة، ك��م��ا اك���دا اأن امل��ع��ل��م هو 
�شانع وموجه للعملية التعليمية 
ب�شكل عام.، وا�شادا بدور اجلهات 
املعنية وحر�شها على تقدمي كافة 
�شبل الدعم للمنظومة التعليمية 

وللمعلمن ب�شكل خا�س.  
وا���ش��ادا الطلبة يو�شف امن  ه��ذا 
املعلمن يف  ا�شالم، بدور  وحممد 
امل�شتوى  على  لي�س  الطلبة  ن�شاأة 
على  ك��ذل��ك  ب��ل  ف��ق��ط  التعليمي 
امل�شتوى االخالقي وزرع اخل�شال 
احل����م����ي����دة وال����ت����وج����ي����ه ال����دائ����م 
الفعاليات  يف  بامل�شاركة  للطلبة 
لتنمية  امل���ت���ن���وع���ة  واالن�������ش���ط���ة 
م���ه���ارت���ه���م وال���ت���وج���ي���ه ال����دائ����م 
ل���ل���ق���راءة وامل��ط��ال��ع��ة م���ن خالل 
من  وغرها  والندوات  امل�شابقات 
ال��ف��ع��ال��ي��ات. واأك�����د ال��ط��ل��ب��ة على 
على  وح���ر����ش���ه���م  امل��ع��ل��م��ن  دور 
الطلبة  ل��ك��اف��ة  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��ف��وق 
ون�شاأتهم ليكونوا عنا�شر فاعلن 
تطوير  يف  ي�شاهموا  املجتمع  يف 

خمتلف املجاالت والقطاعات.

اهتمام  حمل  املعلمن  الر�شيدة، 
املعنية  وت��ق��دي��ر وت��ب��ذل اجل��ه��ات 
البيئة  ل��ت��ط��وي��ر  ال�����ش��ب��ل  ك���اف���ة 
خدمة  يف  ي�شب  مب��ا  التعليمية 
امل��ع��ل��م وال���ط���ال���ب، واك������دت على 
مهارات  ت��ع��زي��ز  يف  امل��ع��ل��م��ن  دور 
تعزيز  وك��ذل��ك  الطلبة  وه��واي��ات 
ل���دى  واالب����ت����ك����ار  االب���������داع  روح 

الطلبة.
م���ن ج��ان��ب��ه اك����د ع���اط���ف حممد 
اأن ي���وم امل��ع��ل��م ي��ع��د يوما  ي��و���ش��ف 
على  وت��اأك��ي��دا  للمعلمن  مم��ي��زا 
دوره����م ال��ه��ام واحل���ي���وي يف بناء 
امل��ج��ت��م��ع واع�������داد اج���ي���ال ق����ادرة 
ع���ل���ى ال����ب����ن����اء وال���ت���ن���م���ي���ة، وهلل 

املعلمن ودورهم  االم��ارات جهود 
بالعلم  مت�شلحة  اجيال  اع��داد  يف 
وتطور  ونه�شة  بناء  يف  لت�شارك 

خمتلف القطاعات.
وا�شاف جمال طاهر اأن االحتفاء 
ب��ي��وم امل��ع��ل��م ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال���دور 
موؤكدا  املجتمع،  يف  للمعلم  الهام 
ن�شاأة  واملدر�شة يف  املعلم  دور  على 

اجيال امل�شتقبل.
دور  اأن  ب�شيوين عبداحلي،  وق��ال 
اال�شرة  ُت��ك��م��ل��ه  وامل��در���ش��ة  امل��ع��ل��م 
املدر�شة  ُت��ك��م��ل��ه  اال�����ش����رة  ودور 
واملعلم، لبناء اجيال واعية تدرك 
يف  لت�شاهم  والبناء  العمل  قيمة 
ت��ط��وي��ر وط��ن��ه��ا. واك�����دا حممود 

خمتلف  يجدون  املعلمن  احلمد 
م��ن قبل  والتقدير  ال��دع��م  ان���واع 

بيوم  العديد من اجلهات  احتفاء 
على  و�شريح  وا���ش��ح  دليل  املعلم 

امل�شوؤولن و�شناع القرار.
وق������ال ج���م���ال ع���ل���م ال�����دي�����ن، ان 

املكانة املتميزة للمعلمن يف دولة 
االمارات، ودائما وابدا تقدر دولة 

جمال علم الدينب�شيوين عبداحلي

حممد ا�شالم

�شمية خليل

يو�شف امني

جمال طاهر

عاطف حممد يو�شف

رامي ال�شحفي

حممود مرعي

عائ�شة ال�شمادي

�شمن اإطار عام اخلري وبالتعاون مع م�شت�شفى ليف كري

 بلدية مدينة �أبوظبي تنظم فعالية توعوية �ضحية لز��ر �ضوق �لباز�ر يف م�ضفح

بل��دي��ة من�طقة �ل��ظفرة ت�حتف�ل بي��وم �مل�عل�م �لع�امل��ي

•• اأبوظبي -الفجر:

فعالية  كر  الي��ف  م�شت�شفى  مع  بالتعاون  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
الن�شائح  قدمت  اإذ  م�شفح،  مبنطقة  البازار  �شوق  ل��زوار  �شحية  توعوية 
الطبية  الفحو�شات  بع�س  واأج���رت  ل��ه��م،  العامة  ال�شحية  واالإر����ش���ادات 
ال�شمو  �شاحب  ملبادرة  االإن�شانية  واملبادئ  للقيم  جت�شداً  وذل��ك  الالزمة، 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، )حفظه اهلل(، باعتبار عام 
للخر.  عاماً   2017

اأنها حتر�س ب�شكل دائم على دعم املبادرات  اأبوظبي  واأكدت بلدية مدينة 
التوعوية واخلرية، والتي من �شاأنها حتفيز اأفراد املجتمع على التعاون 
ال��ذي له االأث��ر الكبر يف زي��ادة ن�شر  وتقدمي يد العون لبع�شهم، االأم��ر 
العطاء بن النا�س، واأ�شارت اإىل اإميانها املطلق بدعم جميع �شرائح املجتمع، 

ال�شيما فئة العمال باعتبارها العن�شر الفعال والداعم يف املجتمع، ودعمهم 
بكل الو�شائل �شمن اأولويات البلدية وا�شرتاتيجيتها، ويف هذا االإطار مت 
اإجراء الفحو�شات الطبية للعمال يف �شوق بازار وم�شاعدتهم على حتديد 
باأهمية املحافظة على  م�شاكلهم ال�شحية )اإن وج��دت(، كما مت توعيتهم 
�شحتهم  على  اإيجابي  ب�شكل  ينعك�س  وال��ذي  ال�شلمية،  ال�شحية  العادات 

وعلى املجتمع.

ال�شركاء  ال�شيما  ك��اف��ة،  املجتمع  ���ش��رائ��ح  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ودع���ت 
اال�شرتاتيجين يف القطاعن العام واخلا�س للم�شاهمة بفعالية كبرة يف 
املبادرات التوعوية اخلرية املتنوعة لتقدمي العون جلميع فئات املجتمع، 
اأولوياتها،  و�شمن  اهتماماتها  �شلب  يف  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل  ب��اأن  ونوهت 
اإ�شعاد �شرائح املجتمع والتوا�شل مع كافة  واأنها تعمل ب�شكل دائم بهدف 

اأفراده ودعم العمل التوعوي واخلري .

•• الظفرة -الفجر:

كافة  وتوفر  واملعلم  بالتعليم  واهتمامها  الر�شيدة  قيادتنا  حر�س  من  انطالقاً 
االإمكانات من اأجل ت�شليح االأجيال بالعلم واملعرفة، احتفلت بلدية منطقة الظفرة 
بيوم املعلم العاملي تزامنا مع االحتفال بيوم املعلم والذي ي�شادف 5 اأكتوبر من 
كل عام. نظم قطاع خدمات املدن و�شواحيها مبدينة دملا ممثاًل باإدارة تخطيط 

املنطقة وعالقات ال�شكان مبادرة يوم املعلم، تتويجاً وعرفانا للمعلمن ملا قدموه 
حيث  العطاء  من  املزيد  على  وحتفيزهم  ت�شجيعهم  وبهدف  الوطن  خدمة  يف 
يعترب املعلم منرب العطاء واملعرفة يف تقدم االأمم واملربي الذي تنه�س االأجيال 
على يديه، وامل�شوؤول عن �شياغة العقول، واإظهار مواطن االإبداع لدى كل فرد 
من اأفراد املجتمع.  و�شملت املبادرة توزيع الهدايا على جميع املعلن واملعلمات 
يف املدار�س احلكومية مبدينة دملا وبلغ عددهم 137 معلماً ومعلمة ومت توجيه 

ال�شكر الإدارة تخطيط املنطقة وعالقات ال�شكان على هذه اللفتة الكرمية التي 
ت�شاهم يف غر�س القيم الفا�شلة واالإيجابية وتر�شيخ حب العلم واملعرفة واأهمية 
املعلم يف نفو�س الطلبة. ويعترب املعلم مفتاح اال�شتدامة والقدرات الوطنية فيما 
يتعلق بتحقيق التعلم وبناء جمتمعات ت�شتند اإىل املعارف، والقيم واالأخالقيات.  
كما �شارك قطاع خدمات املدن و�شواحيها مبدينة ال�شلع- اإدارة تخطيط املنطقة 
يوم  عنوان  حملت  التي  الكيكة  وتقطيع  املدر�شية  االذاع��ة  يف  ال�شكان  وعالقات 

املعلم وزيارة الف�شول املدر�شية وتقدمي الورود للمعلمن. وتهدف امل�شاركة اإىل 
تطوره  على  والعمل  واالجتماعي  املهني  املعلم  مب�شتوى  االرت��ق��اء  يف  امل�شاهمة 
الدولة.  والتعليمية يف  الرتبوية  العملية  وامل�شاركة احلثيثة يف م�شرة تطوير 
والقت امل�شاركة قبواًل وا�شتح�شاناً كبراً من املعلمن االدارين مبدر�شة ال�شلع، 
بن  تن�شيق  لعمل  باملدر�شة  اخلا�شة  والفعاليات  االن�شطة  �شل�شلة  عر�س  ومت 

اجلهتن يف تنظيم الفعاليات امل�شتقبلية. 
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اأخبـار الإمـارات
�ضلطان �لقا�ضمي ي�ضدر قر�ر� بتخ�ضي�ش مقر 
د�ئم بال�ضارقة لحتاد �لأدباء ��لكتاب �لعرب

•• ال�صارقة -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة 
القرار االإداري رقم 12 ل�شنة 2017 ب�شاأن تخ�شي�س مقر دائم لالحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب. 
ياأتي هذا القرار اإميانا من �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة باأهمية الدور الفاعل للمثقفن االأدباء والكتاب 
العرب وانطالقا من حر�س �شموه على دعم م�شرتهم و ت�شجيعهم على ممار�شة دورهم الثقايف الفاعل 
و مبا يعزز تراثنا الثقايف العربي ويرى ال�شاحة الثقافية واالأدبية على م�شتوى العامل العربي. ون�س 
القرار االإداري على اأنه مبراعاة الت�شريعات االحتادية واملحلية ذات ال�شلة يتم تخ�شي�س املقر الدائم 
لالحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب باملقر الرئي�س لهيئة ال�شارقة للكتاب مبدينة ال�شارقة. يعمل بهذا 

القرار من تاريخ �شدوره وعلى اجلهات املعنية تنفيذ كل فيما يخ�شه وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حاكم �ل�ضارقة ي�ضدر مر�ضوما �أمرييا باإن�ضاء هيئة �ل�ضارقة للمتاحف
•• ال�صارقة -وام: 

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة 
مر�شوما اأمريا ب�شاأن اإن�شاء هيئة ال�شارقة للمتاحف.

ويق�شي املر�شوم االأمري رقم  64 ل�شنة 2017 اأن ُين�شاأ مبوجب هذا املر�شوم يف اإمارة ال�شارقة هيئة 
للمتاحف ُت�شمى: هيئة ال�شارقة للمتاحف ، تتمتع بال�شخ�شية االعتبارية واالأهلية الكاملة ملبا�شرة 
واأهدافها  الهيئة  بتنظيم  قانون  ي�شدر  اأن  ..على  اأهدافها  لتحقيق  الالزمة  القانونية  الت�شرفات 

واخت�شا�شاتها واأق�شامها واإداراتها وكافة �شوؤونها.
كما ن�س املر�شوم اأن ُتلغى مبوجب هذا املر�شوم اإدارة املتاحف التابعة ملكتب �شمو احلاكم، وتوؤول جميع 

اأ�شولها الثابتة واملنقولة وكوادرها الب�شرية اإىل هيئة ال�شارقة للمتاحف.
وُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيذ كل فيما يخ�شه، وُيلغى اأي حكم 

يتعار�س واأحكامه وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�ضرطة �أبوظبي تفتتح مكتبا لل�ضرطة �ل�ضياحية يف بو�بة �ل�ضرق مول
•• اأبوظبي-وام:

افتتحت القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي، مكتباً لل�شرطة ال�شياحية يف بوابة ال�شرق مول 
املمار�شات  اأف�شل  ووفق   ، املتميزة  ال�شرطية  اأرق��ى اخلدمات  لتقدمي  يا�س،  بني  مبدينة 

املتقدمة الإ�شعاد املجتمع.
 ح�شر االفتتاح، الرائد را�شد حممد املهري، رئي�س ق�شم ال�شرطة ال�شياحية يف مديرية 
التحريات والتحقيقات اجلنائية، وجان بير منور، املدير التنفيذي يف بوابة ال�شرق مول 

باأبوظبي، وعدد من ال�شباط، وامل�شوؤولن يف املركز التجاري.
املراكز  رف��د  يف  ال�شرطة  جلهود  مهمة،  اإ�شافة  ي�شكل  املكتب  اإن�شاء  اإن  امل��ه��ري،  وق��ال   
وتهيئة  واملت�شوقن،  ال�شياح  خلدمة  ال�شرطي  بالعن�شر  ال�شياحية  وامل��واق��ع  التجارية 

املناخات ال�شياحية باالإمارة ، مبا يعك�س ال�شورة املزدهرة للوطن.

حاكم �أم �لقيوين يطلع على �خلطط �مل�ضتقبلية لوز�رة �لقت�ضاد
•• اأم القيوين -وام: 

االأعلى  املجل�س  املعال ع�شو  را�شد  �شعود بن  ال�شيخ  ال�شمو  اطلع �شاحب 
حاكم اأم القيوين على اخلطط امل�شتقبلية لوزارة االقت�شاد .

جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شموه ام�س يف الديوان االأمري بح�شور �شمو 

ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد اأم القيوين .. معايل �شلطان 
بن �شعيد املن�شوري وزير االقت�شاد يرافقه �شعادة املهند�س حممد اأحمد 
بن عبدالعزيز ال�شحى وكيل الوزارة ل�شئون االقت�شاد و�شعادة حميد بن 
و�شعادة عبداهلل  التجارية  ال�شئون  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل  املهرى  بطى 

�شلطان الفن ال�شام�شى الوكيل امل�شاعد لقطاع التنمية ال�شناعية .

املن�شورى  معايل  من  ال���قيوين  اأم  ح�������اكم  ال���������شمو  �ش������احب  وا�ش��������تمع 
�شيتم  التي  ال���وزارة  وا�شرتاتيجية  �شيا�شة  ح������ول  مف�������شل  �ش������رح  اإىل 

تنفيذها.
ح�شر اال�شتقبال .. ال�شيخ خالد بن را�شد املعال رئي�س الديوان االأمري 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  املعال  را�شد  بن  �شعود  بن  اأحمد  وال�شيخ 

الإمارة اأم القيوين .
وال�شيخ ماجد بن �شعود بن را�شد املعال رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة �شعود 

بن را�شد املعال لالأعمال اخلرية واالإن�شانية.
 واملهند�س ال�شيخ اأحمد بن خالد املعال رئي�س دائرة التخطيط وامل�شاحة 

و�شعادة نا�شر �شعيد التالى مدير الديوان االأمري يف اأم القيوين .

نهيان بن مبارك: جائزة خليفة �لرتبوية تهدف لن�ضر ثقافة �لتميز يف �مليد�ن �لتعليمي
•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأمناء  رئي�س جمل�س  نائب  املعرفة 
اأهمية  ال��رتب��وي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة 
الدور الذي تنه�س به هذه اجلائزة 
ال�شمو  �شاحب  ا�شم  حتمل  والتي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل .. م�شرا 
ثقافة  ن�شر  ه��ي  ر�شالتها  اأن  اإىل 
التميز يف امليدان التعليمي ب�شقيه 
الدولة  داخ�����ل  واجل���ام���ع���ي  ال���ع���ام 
العربي  ال���وط���ن  م�����ش��ت��وى  وع���ل���ى 
وحتفيز عنا�شر العملية التعليمية 
تعزز  وم�شاريع  م��ب��ادرات  لتد�شن 
االإب��داع واالبتكار يف منظومة  من 
ع�شر  متطلبات  وت��واك��ب  التعليم 

املعرفة.
ا�شتقبال  خالل   - معاليه  واأ�شاف 
ام�س يف مكتبه بالوزارة يف اأبوظبي 
الرتبوية  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة  وف�����د 
العفيفي  اأم�����ل  ����ش���ع���ادة  ب��رئ��ا���ش��ة 
وع�شوية  اجل�����ائ�����زة  ع�����ام  اأم�������ن 
���ش��ع��اد ال�������ش���وي���دي ن���ائ���ب االأم����ن 
العربي  خ���ال���د  وال���دك���ت���ور  ال���ع���ام 
اللجنة  ع�شوي  اإب��راه��ي��م  وحميد 
يت�شدر  التعليم  اأن   - التنفيذية 
الر�شيدة  قيادتنا  اأول��وي��ات  اأج��ن��دة 
ل�  االأ�شا�شية  الركائز  اأح��د  وميثل 

اجلامعي املتميز يف التدري�س وفئة 
االأ�شتاذ اجلامعي املتميز يف البحث 
اللغة  تدري�س  واالإب��داع يف  العلمي 
االأ����ش���ت���اذ اجلامعي  ف��ئ��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
البحوث  اإىل  اإ���ش��اف��ة  املعلم  وف��ئ��ة 
الرتبوية  البحوث  فئة  الرتبوية 
الرتبوية  ال��ب��ح��وث  وف��ئ��ة  ال��ع��ام��ة 
اخلا�شة  وال���ب���ح���وث  االإج���رائ���ي���ة 
والتاأليف  ال��ط��ف��ل  اأدب  ب��درا���ش��ات 
ال���رتب���وي ل��ل��ط��ف��ل ف��ئ��ة اإب���داع���ات 
والربامج  وامل�������ش���روع���ات  ت��رب��وي��ة 
املوؤ�ش�شات  فئة  املبتكرة  التعليمية 

وفئة االأفراد وفئة الطالب .
وتطرقت العفيفي - خالل اللقاء 
مع معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان - اإىل ما طرحته االأمانة 
العامة للجائزة يف دورتها احلالية 
والأول ومرة وهي فئة جديدة فئة 
والتي  املتميزة  االإماراتية  االأ�شرة 
املواطنة  االأ����ش���رة  ل��ت��ك��رمي  ت��ه��دف 
الهوية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
نفو�س  يف  وال���رتب���وي���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ذات  بيئتها  م��ع  املتفاعلة  اأب��ن��ائ��ه��ا 
روؤية تربوية وا�شحة ومتعاونة مع 
وذات  املختلفة  املجتمع  موؤ�ش�شات 
وتربوية  وث��ق��اف��ي��ة  اإن�����ش��ان��ي��ة  ق��ي��م 
متابعة  يف  ذل��ك  ويتمثل  اإيجابية 
يف  لهم  وم�شاركتها  درا�شيا  اأبنائها 
االأن�شطة والربامج املخ�ش�شة لهم 
الدولة  يف  التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف 

�شخ�شيات  ب���ن���اء  ع��ن��ه  ي��ن��ت��ج  مم���ا 
هادفة وتنميتها يف جميع املجاالت 
املختلفة. من ناحيتها اأ�شارت �شعاد 
ال�شويدي اإىل منو اأعداد امل�شاركن 
على  ال���ت���ي جن���ح���ت  اجل�����ائ�����زة  يف 
يف  املا�شية  الع�شر  ال�شنوات  م��دى 
 595 و   ىالف  اأرب��ع��ة  ا�شتقطاب 
م�شتوى  على  ومر�شحة  مر�شحا 
ال���ع���رب���ي وبلغ  ال����دول����ة وال����وط����ن 
عدد الفائزين 313 فائزا وفائزة 
م��ن داخ���ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا على 
العربي  وال��وط��ن  ال��دول��ة  م�شتوى 
وي���رتج���م ه����ذا ال���ع���دد ����ش���واء من 
حجم  ال���ف���ائ���زي���ن  اأو  امل���ر����ش���ح���ن 
يف  اجلائزة  حقتته  ال��ذي  االنت�شار 
ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م وم��ك��ان��ت��ه��ا حمليا 
ال�شويدي  وق����دم����ت   . وع����رب����ي����ا 

االأن�شطة  ح�����ول  ����ش���ري���ع���ة  ن����ب����ذة 
والربامج التعريفية وور�س العمل 
العلمية  وامل���وؤمت���رات  التطبيقية 
الفرتة  اجل����ائ����زة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
خالل  تنفيذه  تعتزم  وم��ا  املا�شية 
تو�شيع  ب���ه���دف  احل��ال��ي��ة  ال������دورة 
قاعدة التوعية يف امليدان الرتبوي 
للجائزة.  املر�شحن  وا�شتقطاب 
ال��دك��ت��ور خالد  ت��ط��رق  م��ن جانبه 
الذين  اإىل فرق املحكمن  العربي 
ي��ت��ول��ون االأع���م���ال امل��ر���ش��ح��ة ويتم 
العلمية  للكفاءات  وفقا  اختيارهم 
عملهم  ومي��ار���ش��ون  التخ�ش�شية 
كاملة  وا�شتقاللية  تامة  بحيادية 
االأعمال  وت��ق��ي��ي��م  حت��ك��ي��م  خ����الل 
امل��ر���ش��ح��ة ل��ل��ج��ائ��زة وح��ت��ى اإعالن 

فوزها.

اإبراهيم  اأ����ش���ار ح��م��ي��د  م��ن ج��ه��ت��ه 
للتقنيات  اجل���ائ���زة  ت��وظ��ي��ف  اإىل 
موقعها  خ������الل  م�����ن  امل����ت����ط����ورة 
االإل�������ك�������رتوين وال���������ذي ي���ت���م من 
املر�شحن  ا�شتقبال طلبات  خالله 
وال���ت���وا����ش���ل م��ع��ه��م �����ش����واء داخ����ل 
اأن  مو�شحا   .. خارجها  اأو  الدولة 
يواكب  االإلكرتوين  املوقع  تطوير 
م��ا ت�����ش��ه��ده م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
الدولة من تطور تقني يعتمد على 
والتحول  املر�شحن  ملفات  ميكنة 

االإلكرتوين ال�شامل.
ويف ختام اللقاء اأهدت اأمل العفيفي 
معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان درع اجلائزة تقديرا جلهوده 
ال���رائ���دة يف دف���ع م�����ش��رة اجلائزة 

والنهو�س بها .

2021 وخططها  روؤي��ة االإم���ارات 
التنفيذية والتنموية.

واأ�شار اإىل حر�س قيادتنا الر�شيدة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يف  متمثلة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب 
ال�شمو اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام 

التعليم  اإع��ط��اء  على   .. االإم�����ارات 
االأولوية يف خمتلف ا�شرتاتيجيات 

الدولة وخططها وبراجمها.
واأ�شاد معاليه بالدعم الكبر الذي 
ي��ول��ي��ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة 
�شموه  وحر�س  للجائزة  الرتبوية 
اجلوائز  م�شاف  تت�شدر  اأن  على 
الرتبوي  ال�����ش��اأن  يف  املتخ�ش�شة 

والتعليمي.
العفيفي  اأم��ل  قدمت  جانبها  م��ن 
نبذة �شريعة عن املجاالت املطروحة 

ال��دورة احلالية  يف اجلائزة خالل 
ت�شمل  والتي   2018  -  2017
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام ف��ئ��ة امل��ع��ل��م املبدع 
وف��ئ��ة امل��ع��ل��م ال���واع���د وف��ئ��ة االأداء 
االإعاقة  وذوي  املوؤ�ش�شي  التعليمي 
العاملن  فئة   - الهمم  اأ�شحاب   -
والتعليم  املراكز  و  املوؤ�ش�شات  وفئة 
املوؤ�ش�شات  ف��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع  وخ��دم��ة 

وفئة االأ�شرة االإماراتية املتميزة .
الدولة  اأنه على م�شتوى  واأ�شافت 
ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ه���ن���اك جم���االت 
االعتبارية  ال��رتب��وي��ة  ال�شخ�شية 
املبدع  املعلم  فئة  ال��ع��ام  والتعليم 
االأ�شتاذ  ف��ئ��ة  ال���ع���ايل  وال��ت��ع��ل��ي��م 

�لتنمية �لأ�ضرية تطلق برنامج مو�زنة �لأ�ضرة ��لتخطيط �ملايل 
•• اأبوظبي -وام: 

اأطلقت موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية اأم�س االول الربنامج 
يف  املايل  والتخطيط  االأ�شرة  موازنة  التنموي  الوقائي 
ثقافة  ن�شر  بهدف  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  م��راك��زه��ا  جميع 
االأ�شري  االقت�شاد  ا�شتدامة  مفهوم  وتعزيز  االدخ���ار 
ورفع وعي االأ�شر جتاه اأهمية التخطيط املايل ال�شليم 

واملخاطر املرتتبة على الديون .
وتعمل املوؤ�ش�شة على اإك�شاب االأ�شر مهارات االإدارة املالية 
واالنفاق  ال�شليم  امل���ايل  التخطيط  واأ���ش��ال��ي��ب  واآل��ي��ات 
بدرا�شة  وذل��ك  مالياً  املتعرة  االأ�شر  وم�شاندة  الر�شيد 
املايل  التدخل  خطط  و�شع  يف  وم�شاعدتها  م�شكالتها 
ال�شليمة مبا ي�شمن تخطي االأزمات املالية التي تعاين 

منها.
ال�شنوية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ربن��ام��ج ���ش��م��ن اخل��ط��ة  ي��اأت��ي 
احلكومي  ال��ربن��ام��ج  متطلبات  على  وب��ن��اًء  للموؤ�ش�شة 
ال���رام���ي اإىل ت��ع��زي��ز ا���ش��ت��ق��رار االأ����ش���رة وت��ع��زي��ز ثقافة 
التخطيط واالدخار املايل ورفع م�شتوى الثقافة املالية 
يف االإم��ارة نظراً لكرة عدد املديونن املتعرين وعدم 

وجود برامج توعوية مالية تعزز ثقافة املجتمع وخا�شة 
املعرفة  تك�شبهم  ال��ت��ي  ب��امل��ع��ل��وم��ات  ومت��ده��م  ال�����ش��ب��اب 

بالعوامل امل�شاعدة لهم يف االإنفاق واالدخار.
املايل  والتخطيط  االأ���ش��رة  م��وازن��ة  برنامج  ي�شهم  كما 
تن�شئة  - يف  القادم  نوفمرب   28 لغاية  ي�شتمر  ال��ذي   -
االإنفاق  وعلى  املالية  م��وارده  اإدارة  على  ق��ادر  واع  جيل 
باالإ�شافة  املالية  للموارد  الناجح  واال�شتثمار  بحكمة 
اإىل مواجهة التحديات املرتبطة باالإنفاق واال�شتهالك 
واأولوياتها  وال��ن��ف��ق��ات  امل�����وارد  ع��رب حت��دي��د  واالدخ�����ار 
وزي��ادة وتعزيز مهارات وق��درات االأ�شر على التخطيط 
امل��ايل ال�شليم واالدخ���ار واإح���داث ال��ت��وازن املطلوب بن 
االح��ت��ي��اج��ات وامل������وارد ورف����ع وع���ي امل��ج��ت��م��ع مبخاطر 
واال�شتهالكية،  وامل���رتاك���م���ة  امل���درو����ش���ة  غ���ر  ال���دي���ون 

واالإ�شهام يف خف�س ن�شبة االأ�شر املديونة.
التخطيط  مفهوم  على  امل�شاركن  ال��ربن��ام��ج  وي��ع��ّرف 
اإن�شانياً ي�شهم يف حتقيق �شعادة  املايل باعتباره مفهوماً 
�شليمة  بطريقة  الدخل  توظيف  كيفية  وعلى  االإن�شان، 
لالأ�شرة،  والنف�شية  املادية  االحتياجات  اإ�شباع  ت�شمن 

والوقاية من التعرات املالية.

نورة �ل�ضويدي ت�ضيد باختيار مرمي بنت حممد بن ز�يد رئي�ضة فخرية لالأ�ملبياد �خلا�ش

�لرمي �لفال�ضي ت�ضيد باختيار مرمي بنت حممد بن ز�يد رئي�ضة فخرية لالأ�ملبياد �خلا�ش �لمار�تي

•• اأبوظبي-وام: 

العام  الن�شائي  االحت��اد  مديرة  ال�شويدي  ن��ورة  �شعادة  اأ���ش��ادت 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  بنت  م��رمي  ال�شيخة  �شمو  باختيار 
اإن  �شعادتها  وقالت  اخلا�س.  االأوملبياد  ملنظمة  فخرية  رئي�شة 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��رار 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بتحويل 
االأوملبياد االإماراتي اخلا�س اإىل منظمة م�شتقلة برئا�شة �شمو 
ال�شيخة مرمي بنت حممد بن زايد يعد قرارا تاريخيا يتما�شى 
مع �شيا�شة الدولة احلكيمة يف توفر متطلبات النجاح والتميز 
االأوملبياد  حتويل  اأن  واأ���ش��اف��ت  ون�شاء.  رج��اال  مواطنيها  لكل 
التوجه من خالل  �شيخدم هذا  اإىل منظمة م�شتقلة  اخلا�س 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  املنظمة  ع��م��ل  يف  وح�����ش��ره��ا  اجل��ه��ود  تخ�شي�س 
توفر املتطلبات الالزمة كافة لتحقيق االأهداف املرجوة �شواء 
اأو املتطلبات  املنا�شب  املادية من خالل الدعم املايل  املتطلبات 

الب�شرية بوجود كوادر اإدارية ناجحة يف هذا املجال وقادرة على 
قيادة الدفة بنجاح.

واأكدت ال�شويدي اأن �شمو ال�شيخة مرمي بنت حممد بن زايد 
اآل نهيان مثال يحتذى به للمراأة االإماراتية يف اأفعالها واأقوالها 

وفكرها والطريقة التي تدير بها العمل.
واإع��داد جيل من  اإن ر�شالة �شموها وهدفها هو تن�شئة  وقالت 
وجوده  اإثبات  على  والقادر  واملتعلم  املثقف  االإم��ارات��ي  ال�شباب 
العمل  منهج  تتبع  �شموها  اأن  اإىل  م�شرة   .. وعلمه  بعمله 
تراأ�شها  التي  وال��ربام��ج  امل�شاريع  كل  يف  ال��ف��ردي  ال  اجلماعي 

وهي اإن�شانة تتحلى باأخالق التوا�شع واالحرتام.
ال�شيخة  �شمو  باختيار  �شعيدة  االإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  اأن  واأك����دت 
اإىل  .. م�شرة  االأومل��ب��ي��اد  لرئا�شة  زاي��د  بن  بنت حممد  م��رمي 
ياألوا جهدا لدعم واإجن��اح عمل  العام لن  الن�شائي  اأن االحت��اد 
االإماراتية خا�شة  اأف�شل اخلدمات للريا�شة  املنظمة وتقدمي 
اأبوظبي  اأن  الن�شائي  االحتاد  واأ�شافت مديرة  منها.  الن�شائية 

لالأوملبياد  العاملية  االأل��ع��اب  ال�شت�شافة  ا�شتعداداتها  توا�شل 
اخلا�س 2019 واالإعداد لها يجري على قدم و�شاق.. موؤكدة 
اأن قرار حتويل االأوملبياد اخلا�س اإىل منظمة م�شتقلة ي�شب يف 

م�شلحة هذه اال�شتعدادات.
القرار ي�شكل منعطفا مهما ودفعة قوية لالأوملبياد  اإن  وقالت 
اخلا�س اإذ اأ�شبحت املنظمة م�شتقلة مما يعزز الدور االإماراتي 
امل�شتقبل  واأب��ط��ال  احلالين  الريا�شين  الأف�شل  اإرث  بناء  يف 
اخلا�س  االأوملبياد  يف  بامل�شاركة  يرغب  �شخ�س  وك��ل  واأ�شرهم 

خالل ال�شنوات القادمة.
يف  بالتاأكيد  �شي�شاهم  االأوملبياد  يف  التغير  هذا  اأن  واأو�شحت 
اختيار اأف�شل الريا�شين من دولة االإمارات للمناف�شة يف دورة 
كما   ..2019 اأبوظبي  يف  اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية  االألعاب 
اأن جناح دورة االألعاب يعتمد كليا على جناح برنامج االأوملبياد 
اخلا�س و�شتمكن املنظمة امل�شتقلة برئا�شة �شمو ال�شيخة مرمي 

من اإعداد هذا الربنامج باأعلى املعاير.

•• اأبوظبي-وام:

للمجل�س  ال��ع��ام  االأم���ن  الفال�شي  ع��ب��داهلل  ال��رمي  �شعادة  اأ���ش��ادت 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقرار  والطفولة  لالأمومة  االأعلى 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل اختيار �شمو ال�شيخة مرمي بنت حممد بن زايد اآل 
باأنه  نهيان رئي�شة فخرية لالأوملبياد اخلا�س االماراتي وو�شفته 

قرار حكيم و�شائب وجاء يف الوقت املنا�شب.
و ق��ال��ت ال���رمي ال��ف��ال���ش��ي يف ت�����ش��ري��ح��ات ل��ه��ا ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة اإن 
اختيار �شمو ال�شيخة مرمي بنت حممد بن زايد اآل نهيان لتكون 
على راأ�س منظمة االأوملبياد اخلا�س يعد البداية احلقيقية لعمل 
بن  بنت حممد  ال�شيخة مرمي  �شمو  اإن  اأ�شافت  و  املوؤ�ش�شة.  هذه 

زايد اآل نهيان قدوة لنا جميعا وت�شاهم مببادراتها يف اعداد جيل 
�شاب يعمل بنهج املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 
اأن منح ميدالية فخر االإم��ارات ل�شموها  اإىل  اهلل ثراه .. م�شرة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قبل  م��ن  وتكرميها 
اأن جهود  اإىل  اأ���ش��ارت  و   . بها  لنا جميعا الأن نقتدي  داف��ع  مكتوم 
�شمو ال�شيخة مرمي تركز اأي�شا على دعم االأن�شطة الثقافية التي 
ال�شباب  باأن اال�شتثمار باالأطفال و  اإمياناً منها  تخاطب االأطفال 
اأ�شا�س التطور وا�شتثمار يف امل�شتقبل. و لفتت  والرقي بتفكرهم 
اأن �شموها تعرف بتوا�شعها واحرتامها لالآخر ودوام ال�شعي  اإىل 
الأن يكون كل عمل تقوم به متكاماًل ووفق اأعلى املعاير. و اأ�شافت 
ال�شيخة  ل�شمو  فاعال  دورا  �شهدت  املا�شية  اخلم�س  ال�شنوات  اإن 
مرمي بنت حممد بن زايد اآل نهيان يف جناح العديد من املبادرات 

احلكومية التي تتعلق بالثقافة والرتاث والهوية الوطنية، الفتة 
لالحتفال  التنفيذية  اللجنة  اأعمال  �شموها  تروؤ�س  منذ  اأن��ه  اإىل 
2011 و ك���ان ل��ه��ا ب�شمتها  ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ل��ل��دول��ة م��ن��ذ ع���ام 
وعملت  احل�شن  ق�شر  م�شروع  اإجن��اح  يف  و�شاهمت   .. الوا�شحة 
بالتعاون مع العديد من اجلهات احلكومية على تطوير برنامج 
�شمو  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت  و   . ب��ه  املتعلقة  واالأن�����ش��ط��ة  الفعاليات  م��ن 
ال�شيخة مرمي تهتم بالتعليم باعتباره ركيزة اأ�شا�شية لن�شاأة جيل 
اأن �شموها ت�شغل من�شب  من ال�شباب املتعلم واملثقف .. مو�شحة 
الرئي�س امل�شارك لربنامج ال�شيخ حممد بن زايد للمنح الدرا�شية 
ب��رن��ام��ج خم�ش�س الإعطاء  اأب��وظ��ب��ي وه���و  ن��ي��وي��ورك  يف ج��ام��ع��ة 
الطلبة االإماراتين دورات تعليمية وخربات قيادية.. ولفتت اإىل 
اإ�شهامات  بارزة ولهم  اأن خريجي هذا الربنامج ي�شغلون وظائف 

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /ك����رمي����ه 
اثيوبيا   ، ف���ي���ت���و  ك����م����ال 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )3309174( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/3006773

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /كري�شتيتو جر 
مار�شيال ريتويا ، الفلبن   
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )6867986( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 052/1714061

فقدان جواز �سفرت
الفن جاى   / امل��دع��و  فقد 
ه�������ري�������را ف���ران�������ش���ي�������س 
اجل���ن�������ش���ي���ة  ال����ف����ل����ب����ن   ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)4857062( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

 050/5615013
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

تنطلق فعاليات موؤمتر مود�شلي هيلث 
2017 يوم  ال�شنوي لل�شحة النف�شية 
اجلمعة املوافق 13 اأكتوبر يف اأبوظبي، 
تزامناً مع يوم ال�شحة النف�شية العاملي، 
هيلث  مود�شلي  م��رك��ز  ينظمه  وال���ذي 
امل�����ش��روع امل�شرتك بن  اأب��وظ��ب��ي ، وه��و 
موؤ�ش�شة �شاوث لندن ومود�شلي ومركز 
اأب����وظ����ب����ي، حيث  ال���ط���ب���ي يف  م����اك����اين 
ي�شت�شيف نخبة من كبار اال�شت�شارين 
واخلرباء يف جماالت ال�شحة النف�شية 

على م�شتوى العامل.
امل���وؤمت���ر  ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى  ويف م���ع���ر����س 
باجلي،  م��ارت��ن  الدكتور  ق��ال  املرتقب، 
رئي�س االأطباء يف مركز مود�شلي هيلث 
مود�شلي  ملوؤمتر  تنظيمنا  اإن  اأبوظبي: 
اأبوظبي.  يف  ال��ث��ال��ث  ال�����ش��ن��وي  ه��ي��ل��ث 

يعترب مبثابة من�شة هامة ال�شتعرا�س 
والرعاية  النف�شّية  ال�شحة  خ��دم��ات 
للمراهقن والبالغن يف دولة االإمارات 
العربية املتحّدة، يف خطوة تن�شجم مع 
ن�شر  على  رك���زت  لطاملا  ال��ت��ي  اأه��داف��ن��ا 
النف�شية،  ال�شحة  ق�شايا  حول  الوعي 
تقدمي  يف  اأ�شا�شي  دوٍر  لعب  جانب  اإىل 
املمكنة  والعالجات  التقييمات  اأف�شل 
الذين  والبالغن  وال�شباب  ل��الأط��ف��ال 
ويعد   . النف�شّية  امل�شاكل  م��ن  ي��ع��ان��ون 
فريدة  تثقيفية  فعالية  مبثابة  املوؤمتر 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ب��ق��ط��اع  للمهتّمن 
�شي�شهد  كما  املتخ�ش�شن؛  والعاملن 
املتحدثن  اأ����ش���ه���ر  ح�������ش���ور  امل����وؤمت����ر 
ممن  العاملي  امل�شتوى  على  الرئي�شين 
جماالت  يف  وا�شعة  ب��خ��رباِت  يتمتعون 
ع���م���ل���ه���م واخ���ت�������ش���ا����ش���ه���م، وال����ذي����ن 
�شي�شاركون خال�شة اأبحاثهم اجلديدة 

ال�شحة  امل�����ش��ت��ج��دات يف جم���ال  واآخ����ر 
النف�شّية. و�شت�شم جمموعة املتحدثن 
ومود�شلي‘  لندن  �شاوث  ’موؤ�ش�شة  من 
ي����وجن،  اآالن  ال���ربوف���ي�������ش���ور  م����ن  ك�����اًل 
�شينيفراتني  ج���رت���رود  وال���دك���ت���ورة 
الذين  اأوج����ري����ن،  دي��ن��ي�����س  وال���دك���ت���ور 
اأبحاثهم  ن��ت��ائ��ج  اأه����م  �شي�شتعر�شون 
ب������االإدراك يف  املتعلقة  امل��وا���ش��ي��ع  ح���ول 
النف�شية  وال�شحة  امل���زاج،  ا�شطرابات 
ال����والدة،  ال��ت��ي ت�شبق وت��ل��ي  ال��ف��رتة  يف 
ف�شاًل عن عالج حاالت االإيذاء الذاتية 
املراهقن.  ل����دى  االن���ت���ح���ارّي���ة  وغ����ر 
و�شيكون الدكتور برو�س كالرك، مدير 
خدمات  ق�����ش��م  يف  ال�������ش���ري���ري  ال���ط���ب 
واملراهقن  لالأطفال  النف�شية  ال�شحة 
مود�شلي  مركز  لدى   )CAMHS(
الفخري  ال��رئ��ي�����س   ، اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ل��ث 
للموؤمتر، حيث �شارك الدكتور كالرك 

مود�شلي  م��رك��ز  واف��ت��ت��اح  ت��اأ���ش��ي�����س  يف 
هيلث اأبوظبي، وكان اأي�شاً من بن اأهم 
املتخ�ش�شن الزائرين منذ افتتاح هذا 
ال�شحية  باخلدمات  املتخ�ش�س  املركز 
يف عام 2015.  و�شي�شتهل الربوف�شور 
املزاج  ا���ش��ط��راب��ات  رئ��ي�����س  ي���وجن،  اآالن 
العاطفية  اال�شطرابات  مركز  ومدير 
يف ق�����ش��م ال��ط��ب ال��ن��ف�����ش��ي ل���دى معهد 
كولدج  كينغز  كلية  يف  النف�شي  الطب 
بتقدمي  امل�����وؤمت�����ر  ف���ع���ال���ي���ات  ب���ل���ن���دن، 
يف  االإدراك  ب��ع��ن��وان  تو�شيحي  ع��ر���ٍس 
�شي�شلط  وال����ذي   ، امل����زاج  ا���ش��ط��راب��ات 
ال�شوء على طبيعة االإعاقات االإدراكية 
�شيتناول  ك��م��ا  امل�����زاج.  ا���ش��ط��راب��ات  يف 
لتقييم  املختلفة  االأ���ش��ال��ي��ب  ال��ع��ر���س 
املتاحة  اخل��ي��ارات  فهم  و�شبل  االإدراك، 
ي�شاحبه  وم���ا  االإدراك  ���ش��ع��ف  ل��ع��الج 
والف�شام  االك��ت��ئ��اب  ت��اأث��رات مثل  م��ن 

واال�شطراب ثنائي القطب.
جرترود  الدكتورة  �شتقّدم  وب��دوره��ا، 
للخدمات  اأول  م�شت�شار  �شينيفراتني، 
الوالدة،  ح��ول  ما  ف��رتة  يف  املتخ�ش�شة 
ال�شحة  ي���ت���ن���اول  ت��و���ش��ي��ح��ي��اً  ع���ر����ش���اً 
وتلي  ت�شبق  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  يف  النف�شية 
ال�شحة  ’اأولوية  ب���ع���ن���وان  ال��������والدة 
املوا�شيع  العر�س  و�شيناق�س  العامة‘. 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���االأم���را����س ال��ن��ف�����ش��ي��ة لدى 
ال��ن�����ش��اء اأث���ن���اء ف���رتة احل��م��ل واق���رتاب 
الوالدة، اإ�شافة اإىل طرح تقييمات حول 
بداية  يف  واالأم��وم��ة  النف�شية  ال�شحة 
ع،  الر�شّ تنمية  والتدريب على  احلمل، 
تعتمد  حالة  درا�شة  اإىل  ا�شتناداً  وذل��ك 
من  االأط��ف��ال  ’منو  درا���ش��ة  نتائج  على 

موؤ�ش�شة جنوب لندن‘.
من جهة ثانية، �شيقوم الدكتور ديني�س 
مبجال  اأول  ا�شت�شاري  وه��و  اأوج��ري��ن، 

واملراهقن  ل��الأط��ف��ال  النف�شي  ال��ط��ب 
وامل�شرف على خدمات التخريج املدعوم 
الطبية، مبناق�شة عالج  املوؤ�ش�شات  من 
حاالت االإيذاء الذاتية غر االنتحارّية 
�شيقوم  ح����ي����ث  امل������راه������ق������ن،  ل��������دى 
با�شتعرا�س اآخر التطورات حول انت�شار 
ال�شريرية  وت��اأث��رات��ه��ا  احل����االت  ه���ذه 

والتدخالت االجتماعية ذا ال�شلة بها.
لندن  ������ش�����اوث  م���وؤ����ش�������ش���ة  وجن�����ح�����ت 
ومود�شلي يف تر�شيخ مكانتها كموؤ�ش�شة 
طبّية وعاملية رائ��دة يف جمال البحوث 

وال��ت��ع��ل��ي��م وال���ط���ب االن���ت���ق���ايل �شمن 
وذلك  النف�شية،  ال�����ش��ح��ة  اخ��ت�����ش��ا���س 
باال�شتناد اإىل خربات ومعارف تراكمية 
تزيد عن 700 عاماً يف اململكة املتحدة. 
كما حتت�شن اأحد اأقدم واأعرق موؤ�ش�شات 
العالج النف�شي يف العامل، وواحدة من 
الرائدة  النف�شي  الطب  موؤ�ش�شات  اأه��م 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اأوروب������ا؛ وال��ت��ي ت�شتهر 
م����ن خدمات  م���ت���ن���وع  ب���ت���ق���دمي ط���ي���ف 
ال�شحة النف�شية لالأطفال واملراهقن، 
املخ�ش�شة  ال�������ش���ح���ي���ة  واخل������دم������ات 

للبالغن، ف�شاًل عن خدمات التدريب 
والتعليم والتثقيف.

وحت��ظ��ى جميع م��راف��ق واأق�����ش��ام مركز 
افتتاحه  منذ  اأبوظبي  هيلث  مود�شلي 
ول��غ��اي��ة ال��ي��وم ب��اإ���ش��ادة وا���ش��ع��ة بف�شل 
ت��ق��دمي��ه��ا ل��ت��ق��ي��ي��م��ات ع��ال��ي��ة اجل����ودة 
والرعاية  امل��ع��اجل��ة  خ��دم��ات  واأف�����ش��ل 
وقد  وع��ائ��الت��ه��م.  وال�شباب  ل��الأط��ف��ال 
اأعلن املركز يف وقت �شابق من هذا العام 
عن اإطالق خدماته الطبية املخ�ش�شة 

للبالغن.

مب�شاركة وح�شور ا�شت�شاريني وخرباء عامليني

موؤمتر مود�ضلي هيلث �ل�ضنوي لل�ضحة �لنف�ضية 2017 ينطلق �جلمعة يف �أبوظبي 

•• ال�صارقة -وام:

تعر�س اجلامعة االأمريكية يف ال�شارقة جمموعة من امل�شاريع البحثية 
انطلقت  ال���ذي   2017 للتكنولوجيا  جيتك�س  م��ع��ر���س  يف  امل��ب��ت��ك��رة 

فعالياته اأم�س االول.
ت�شمنت م�شاركة اأمركية ال�شارقة �شمن جناح حكومة ال�شارقة عدة 
وناقالت  ال�شوتية  فوق  املوجات  ا�شتخدام  عن  م�شروع  منها  م�شاريع 

النانو يف عالج مر�س ال�شرطان.
اأ�شتاذ  الدكتور غالب احل�شيني  بقيادة  امل�شروع فريق  يعكف على هذا 
الهند�شة الكيميائية العميد امل�شارك لكلية الهند�شة يف اجلامعة و يركز 
على الو�شول بالعالج الكيماوي اإىل اخلاليا امل�شرطنة دون ال�شليمة 
با�شتخدام املوجات فوق ال�شوتية وذلك للتخفيف من االآثار اجلانبية 

ال�شارة الناجتة عن العالج الكيماوي. فيما جاء م�شروع ثان للجامعة 
بعنوان الروبوت الكا�شف للت�شرب داخل االأنابيب والذي ي�شاعد على 
ك�شف الت�شريب يف اأنابيب النفط من خالل اإدخال روبوت اإليها. وقاد 
الهند�شة  ق�شم  رئي�س  احل��اف��ظ  عبد  م��اأم��ون  الدكتور  امل�شروع  فريق 
اأ�شتاذ الهند�شة الكهربائية  امليكانيكية والدكتور �شايوك موكوبادهايا 
امل�شاعد، والدكتور حممد جرادات اأ�شتاذ الهند�شة امليكانيكية امل�شارك. 
وركز امل�شروع الثالث على تكنولوجيا ح�شاد الطاقة با�شتخدام رقاقة 
امل�شتخدم من  ويعمل اجلهاز  العامل  كفاءة يف  االأك��ر  تعد  الكرتونية 
خالل ا�شتغالل اال�شعاع الكهرومغناطي�شي من م�شادر خمتلفة واإعادة 

ا�شتخدامه لتن�شيط دوائر الطاقة املنخف�شة.
للتكنولوجيا  مبادلة  �شركة  متوله  م�شروع  من  ج��زءا  تعد  الرقاقة  و 

وهي ال�شريحة االأ�شغر واالأف�شل يف فئتها.

االأ�شتاذ  البا�شا  لطفي  الدكتور  ي��ق��وده  ال��ذي  امل�شروع  فريق  ويتكون 
امل�شارك يف الهند�شة الكهربائية من اثنن من اأع�شاء هيئة التدري�س 
و اأعرب الدكتور بيورن �شرفيه مدير اجلامعة االأمركية يف ال�شارقة 
عن �شعادته بامل�شاركة �شمن جناح حكومة ال�شارقة يف ا�شبوع جيتك�س 
البحثية  م�����ش��اري��ع��ن��ا  م���ن  من����اذج  ن��ع��ر���س   : وق����ال   2017 للتقنية 
املتميز  امل�شتوى  على  ت��دل  التي  بالتكنولوجيا  املرتبطة  اال�شتثنائية 
لالأبحاث التي يجريها اأ�شاتذة وطلبة وخريجو اجلامعة االأمركية يف 
ال�شارقة.. ويف الوقت الذي نفتخر فيه باالحتفال بالذكرى الع�شرين 
لن�شبح  تطورنا  من  التالية  املرحلة  انطالقة  اأي�شا  ن�شهد  للجامعة، 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  بناء على تكليف �شاحب  رائ��دة  جامعة بحثية 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س 

اجلامعة.

�أمريكية �ل�ضارقة تعر�ش م�ضاريع مبتكرة مبعر�ش جيتك�ش

تتواجد يف 8 دول عربية 

�زير �لرتبية ي�ضتقبل �فد �جلامعة �لعربية 
�ملفتوحة برئا�ضة منى مكرم عبيد

•• دبي – الفجر

احلمادي  ح�شن  معايل  ا�شتقبل 
مبكتبه  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر 
�شباح يوم اخلمي�س باأبوظبي وفد 
اجلامعة العربية املفتوحة برئا�شة 
ع�شو  عبيد  مكرم  مني  الدكتورة 
العربية  اجل��ام��ع��ة  ام��ن��اء  جمل�س 
فكري  ه��اين  وال��دك��ت��ور  املفتوحة 
مدير عام جمموعة كالت�شر وكيل 
املفتوحة بدولة  العربية  اجلامعة 
االم�����ارات ح��ي��ث ن��اق�����ش��ا اج����راءات 
اعتماد اجلامعة يف االمارات، وقد 
رحب الوزير باإن�شاء فرع للجامعة 
ال��ع��رب��ي��ة داخ�����ل دول�����ة االم������ارات 

العربية املتحدة.
 ووجهت الدكتور مني مكرم عبيد 
ال�شكر للوزير نيابة عن اجلامعة 
اثنت  كما  اال�شتقبال  ح�شن  علي 
ع��ل��ي ال��ت��ع��اون م���ن ق��ب��ل اجلهات 

االكادميية  الرتاخي�س  مبنح  املخت�شة  التعليمية 
وخ�����ش��ت ب��ال��ذك��ر ال���دك���ت���ور ب����در اب����و ال��ع��ال رئي�س 

االعتماد االكادميي باالإمارات.
وق����د ع���ر����س ال���دك���ت���ور ه����اين ف���ك���ري ع��ل��ي الوزير 
بع�س برامج اجلامعة املقرتح تقدميها ملنح درجتي 
اهمية  عن  النقا�س  ودار  واملاج�شتر  البكالوريو�س 
اأبدي  ح��ي��ث  االع����الم  وخ��ا���ش��ة  التخ�ش�شات  بع�س 
م��ع��ايل ال��وزي��ر اه��ت��م��ام��ه ان ت��ك��ون درا���ش��ة االعالم 
باللغة العربية لتخريج اعالمي عربي متميز يجمع 
ما بن التطور العلمي يف جمال االعالم مع احلفاظ 
علي الهوية والثقافة العربية مبجال درا�شة االعالم 
االك���ادمي���ي���ة لالإعالم  ال���درا����ش���ات  م��ع��ظ��م  ان  ح��ي��ث 
االجنليزية  باللغة  تقدم  االم���ارات  بدولة  امل��وج��ودة 
فقط. كما وجه الوزير الدعوة للدكتورة مني مكرم 
عبيد الإلقاء حما�شرات عن مو�شوع امليديا واملجتمع 

واي�شا امليديا والرتبية يف املوؤمتر ال�شنوي للمعلمن 
والتي تقيمه الوزارة بعجمان �شهر مار�س القادم

واب����دي وف���د اجل��ام��ع��ة اع��ج��اب��ه��م ب���االإجن���ازات التي 
العربية  التعليم داخل دولة االم��ارات  تتم يف جمال 
املتحدة والروؤية اال�شرتاتيجية للوزارة والتي ت�شع 
االم�������ارات يف م�����ش��اف ال�����دول امل��ت��ق��دم��ة م���ن حيث 
التعليم. وعلى �شعيد مت�شل د�شنت اجلامعة  جودة 
العربية فرعها اجلديد باالإمارات من خالل مكتب 

كالت�شر باأبوظبي.
م��ك��رم عبيد ع�شو جمل�س  م��ن��ي  ال��دك��ت��ورة  واأل��ق��ت 
االأمناء للجامعة العربية املفتوحة واملديرة االأقليمية 
كلمة  الو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  كاليفورنيا  لكلية 
خ�ش�س  ال��ذي  املبدئي  التد�شن  حفل  يف  ترحيبية 
الذين  املاج�شتر  وطالبات  طلبة  من  ع��دد  لتقدمي 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  اأوراقهم من  قدموا 

للدرا�شة باجلامعة.

تد�شني فرع جديد للجامعة العربية املفتوحة بالإمارات وبدء القبول لطالب املاج�شتري

�كرث من 18 تخ�ض�ضا �أبرزها �د�رة �لأعمال ��لرتبية �لأ�ل مرة 
مكافحة �جلرمية �للكرت�نية

•• دبي – حم�صن را�صد 

الدكتورة مني مكرم عبيد  اأك��دت 
اجلامعة  ام���ن���اء  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
اأن  ع���ل���ى   ، امل���ف���ت���وح���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
تقوم  املفتوحة  العربية  اجلامعة 
ب��ج��ه��ود ك���ب���رة ل���دع���م ال���دار����س 
العربي بالوطن العربي ، وتقدمي 
ن���ظ���ام ت���دري���ب���ي ي�������ش���اه���ي اأك����رب 
اجل���ام���ع���ات ال��ع��امل��ي��ة، وذل����ك من 
ث���م���ان دول  ت���واج���ده���ا يف  خ����الل 
ال�شعودية،  م�����ش��ر،  ه���ي:  ع��رب��ي��ة 
الكويت، البحرين، �شلطنة عمان، 
وحاليا  وال�شودان،  لبنان  االردن، 
دول  و�شتليها  االإم����ارات  يف  ب��داأن��ا 
وفل�شطن  ال���ع���راق  منها  اأخ����رى 
الفل�شطينية  امل�شاحلة  امتام  اإثر 
اأن  على  موؤكدة  م�شرية،  برعاية 

اجلامعة �شتوؤ�ش�س فروعا لها يف كل 
الدول العربية قريبا. 

جاء ذلك يف لقاء لها مبجموعة من 
االعالمين مت موؤخرا بفندق رافلز 
بدبي ، بح�شور الدكتور هاين فكري 
وكيل  كالت�شر  جمموعة  ع��ام  مدير 
بدولة  املفتوحة  العربية  اجلامعة 
ان�شاء  اأن   : فيه  وق��ال��ت   ، االم����ارات 
اجلامعة �شنه 2000 جاء بناء علي 
تو�شيات املوؤمتر اال�شتثنائي للوزراء 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع����ن  امل�����ش��ئ��ول��ن 
بروت  يف  املنعقد  العلمي  والبحث 
انتهي  وال������ذي   2000 ���ش��ب��ت��م��رب 
م�شروع  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ي  ال��ت��اأك��ي��د  اإيل 
اجلامعة العربية املفتوحة و�شرورة 
ق��ي��ام ال����دول ال��ع��رب��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
االأهداف  ليحقق  دعمه  يف  امل��وؤمت��ر 
بتاأ�شي�شها  ق���ام  وق���د  م��ن��ه،  امل��رج��وة 
ب��ن عبد العزير من  االأم���ر ط��الل 
خالل برنامج اخلليج العربي لدعم 

االإمنائية  املتحدة  االأمم  منظمات 
العربية  اجل��ام��ع��ة  اأن  اىل  الف��ت��ة   ،

امل�������ف�������ت�������وح�������ة 
ت��ع��ت��رب اإح����دي 
م�����وؤ������ش�����������ش�����ات 
العربي  العمل 
امل�������������������ش���������رتك 
من  وواح����������دة 
اخلربة  ب��ي��وت 
ال�������ع�������رب�������ي�������ة 
ملتخ�ش�شة  ا
جم���������االت  يف 

التعليم.
�شت  �شتعر ا و
ال��������دك��������ت��������ورة 
م�����ن�����ي م����ك����رم 
الربامج  عبيد 
تقدمها  ال��ت��ي 

اجلامعة ، ومنها درجة البكالوريو�س 
الربيطانية  اجلامعة  مع  بالتعاون 

املفتوحة ، حيث يح�شل الدار�س علي 
�شهادة عربية من اجلامعة العربية 
امل��������ف��������ت��������وح��������ة 
من  م����ع����ت����م����دة 
االعلي  املجل�س 
ل�����ل�����ج�����ام�����ع�����ات 
و�������������ش������������ه������������ادة 
ب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ة 
م�����ن اجل���ام���ع���ة 
ال����ربي����ط����ان����ي����ة 
امل��������ف��������ت��������وح��������ة 
من  م����ع����ت����م����دة 
االعتماد  ه��ي��ئ��ة 

الربيطاين.
ك��������م��������ا ت������ق������دم 
اجل����������ام����������ع����������ة 
ال���������ع���������رب���������ي���������ة 
درجة  املفتوحة 
كاليفورنيا  مع  بالتعاون  املاج�شتر 
كولدج االأمريكية ويح�شل الطالب 

علي �شهادة ماج�شتر من اجلامعة 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ف���ت���وح���ة م��ع��ت��م��دة من 

االأعلى  املجل�س 
ل����ل����ج����ام����ع����ات 
و������������ش�����������ه�����������ادة 
اأم���ري���ك���ي���ة من 
ك�����ال�����ف�����ورن�����ي�����ا 

كولدج.
واأع�����������ل�����������ن�����������ت 
ال���������دك���������ت���������ورة 
م������ن������ى م����ك����رم 
ع��ب��ي��د ع��ن بدء 

ت��ق��دمي خ��دم��ات اجل��ام��ع��ة للطالب 
وال��دار���ش��ن يف االم���ارات من خالل 
وك�����ي�����ل ر�����ش����م����ي وه�������ي جم���م���وع���ة

ت�����رتاأ������س  وال������ت������ي   Culture
ال���دك���ت���ورة م��ن��ى جم��ل�����س اإدارت����ه����ا 
م���ع ال���دك���ت���ور ه����اين ف���ك���ري نائب 
العام  واملدير  االدارة  جمل�س  رئي�س 
للمجموعة اإىل حن افتتاح وت�شغيل 

اإمتام  بعد  للجامعة  الر�شمي  املقر 
كافة االجراءات املطلوبة العتمادها 
. وم���ن ج��ه��ت��ه اأك����د ال��دك��ت��ور هاين 
كالت�شر  عام جمموعة  فكري مدير 
املفتوحة  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل 
باالإمارات اأنه وفريق العمل يعملون 
العربية  اجلامعة  برامج  ن�شر  على 
جمل�س  ودول  ب��االإم��ارات،  املفتوحة 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، وت��ق��دمي كافة 
الراغبن  للدار�شن  ال��دع��م  اأوج���ه 
اجلامعة  ب����ربام����ج  االل����ت����ح����اق  يف 
الدرجة االكادميية  واحل�شول علي 
�شواء يف البكالوريو�س او املاج�شتر. 
العربية  اجل��ام��ع��ة  ت���ويل  واأ����ش���اف: 
امل���ف���ت���وح���ة اه���ت���م���ام���ا خ���ا����ش���ا هذه 
العربية  االم������ارات  ب���دول���ة  ال���ف���رتة 
املتحدة والتي ت�شهد تطورا م�شتمرا 
يف جمال التعليم حيث يوجد الكثر 
مبختلف  االم��ارت��ن  الدار�شن  من 
عربية  دول  بالثمان  اجلامعة  فروع 
حتت�شن  ال���ت���ي 
اقليمية  ف����روع 
ولذا  للجامعة، 
يكون  اأن  قررنا 
ل�����ن�����ا م�����ق�����ر يف 

االإمارات.
وت�������ش���ه���د ه����ذه 
تعاون  ال���ف���رتة 
اجلامعة  ب����ن 
ال��������ع��������رب��������ي��������ة 
امل��ف��ت��وح��ة وك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ك���ول���دج يف 
ب��رام��ج امل��اج�����ش��ت��ر الأك���ر م��ن 18 
ادارة  ماج�شتر  اب��رزه��م  تخ�ش�س 
االعمال وماج�شتر الرتبية والأول 
اجلرمية  مكافحة  ماج�شتر  م��رة 
االل��ك��رتون��ي��ة وال����ذي ي��ع��د م��ن اهم 
القطاعات  ت��ن��ا���ش��ب  ال��ت��ي  ال���ربام���ج 

االمنية مبختلف دول العامل .

  درجة املاج�شتري 
بالتعاون مع 

كاليفورنيا كولدج 
الأمريكية

الدار�س يح�شل على 
�شهادتني واحدة عربية 

معتمدة من املجل�س الأعلي 
للجامعات واأخرى بريطانية 

من اجلامعة الربيطانية 
املفتوحة معتمدة من هيئة 

العتماد الربيطاين

الدكتورة منىمكرم عبيد واالعالمين بعد املوؤمتر ال�شحفي

الدكتورة جرترود �شينيفراتنيالدكتور ديني�س اأوجرين

احلمادي لدى ا�شتقباله وفد اجلامعة

�شمن ا�شرتاتيجيتها لتوفري بيئة تعليمية �شاملة

جامعة �أبوظبي تطلق مبادر�ت جديدة خالل �لعام �لأكادميي ت�ضتهدف �إثر�ء �حلياة �جلامعية 
•• اأبوظبي-الفجر:

بجامعة  الطلبة  ���ش��وؤون  ق�شم  يعتزم 
املبادرات  العديد من  اإط��الق  اأبوظبي 
واملجتمعية  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
وال�شحية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ف��ل��ك��ل��وري��ة 
والريا�شية والتطوعية املبتكرة خالل 
 2017 ال���ع���ام االأك����ادمي����ي اجل������اري 
تعزيز  ت�����ش��ت��ه��دف  وال���ت���ي   ،-2018
واالرتقاء  الال�شفية  االأن�شطة  اأجندة 
خمتلف  يف  الطالبية  احلياة  بطبيعة 
والعن  ب���اأب���وظ���ب���ي  اجل���ام���ع���ة  ف�����روع 

ودبي.
واأكدت ريت�شل بولدوين مديرة �شوؤون 
اأهمية  على  اأبوظبي  بجامعة  الطلبة 
اجل��ام��ع��ي��ة يف �شقل  احل���ي���اة  ج�����ودة 

الكبر  ودوره��ا  الطالبية  ال�شخ�شية 
يف تعزيز منو الطلبة الفكري واملهني 

اجل��ام��ع��ي��ة ال  احل���ي���اة  واأن  خ��ا���ش��ة   ،
تقت�شر على العلوم النظرية واملعارف 

العلمية التي يتلقاها الطلبة يف قاعات 
الدرا�شية  ال�شفوف  اأو  امل��ح��ا���ش��رات 

اأي�شاً  ت�شمل  ب��ل  العملي،  وال��ت��دري��ب 
بها  ال��ت��ي مي���رون  املختلفة  ال��ت��ج��ارب 
تفاعالتهم  خ��الل  م��ن  ي��وم��ي  ب�شكل 
الفعاليات  يف  وم�شاهمتهم  املتنوعة 
واالأن�����ش��ط��ة ال��ال���ش��ف��ي��ة، م�����ش��رة اإىل 
ب�شكل  ينخرطون  ال��ذي��ن  الطلبة  اأن 
اأكرب يف البيئة اجلامعية وي�شعون اإىل 
الطلبة  جمل�س  يف  الفاعلة  امل�شاركة 
التي  تلك  الطالبية خا�شة  واالأندية 
املحلية  امل��ح��اف��ل  يف  اجل��ام��ع��ة  مت��ث��ل 
ب�شكل  مييلون  والدولية،  واالإقليمية 
اأكرب اإىل اكت�شاب العديد من املهارات 
واخل���������ربات احل���ي���وي���ة م���ث���ل اإي����ج����اد 
والتحديات  للعقبات  مبتكرة  حلول 
النظر  ب��ب��ع��د  وال���ت���م���ت���ع  امل���ف���اج���ئ���ة، 
اأي عامل طارئ،  للتخطيط وا�شتباق 

ومهارات  ال�شريع،  النقدي  والتفكر 
والتوا�شل  العامة  واخلطابة  القيادة 

والنقا�س.
اأج����ن����دة  اأن  ب����ول����دوي����ن  واأو�����ش����ح����ت 
الال�شفية  واالأن�������ش���ط���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
من  جمموعة  �شتت�شمن  ال��ع��ام  ه��ذا 

ومعار�س  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  امل���ه���رج���ان���ات 
االأن�����دي�����ة ال���ط���الب���ي���ة، وال���ب���ط���والت 
كليات  ب����ن  امل�������ش���رتك���ة  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
التوعوية  واحل�����م�����الت  اجل����ام����ع����ة، 
امل�شوؤولية  وم���ب���ادرات  وال��ت��ط��وع��ي��ة، 
امليدانية،  وال����رح����الت  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 

تدريبية  ع��م��ل  ور����س  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
القيادية  ال��ط��ل��ب��ة  م���ه���ارات  ل��ت��ط��وي��ر 
ع��ن��ا���ش��ر حيوية  وك��ل��ه��ا  وال���ري���ادي���ة، 
���ش��م��ن م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ترتك 
اإيجابي يف نفو�س  ب�شمة فريدة واأثر 

الطلبة.  

الربوف�شوراالن يوجن
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

العامل  دول  االإم��������ارات  دول�����ة  ت�����ش��ارك 
االح��ت��ف��ال ب��� ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ح��د من 
ال���ك���وارث وال����ذي ي�����ش��ادف ال���� 13 من 
اأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع���ام وي��ق��ام ه���ذا العام 

حتت �شعار بيتنا اأمن .
اإىل  املنا�شبة  ب��ه��ذه  االح��ت��ف��ال  وي��ه��دف 
ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
ال���ك���وارث وال��ت��اأه��ب ل��ه��ا وال��ت��ع��ام��ل مع 
العاملي  ال��وع��ي  اإذك����اء  بجانب  نتائجها 
واملمار�شات  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  ب���االإج���راءات 
التعر�س  يت�شل خلف�س  ما  الفعالة يف 
املجتمعات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ل��ل��م��خ��اط��ر 
احلفاظ  يف  امل�شاهمة  وبالتايل  املحلية 

على منازل النا�س ومعاي�شهم.
احلو�شني  حممد  جمال  الدكتور  وق��ال 
الإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م���دي���ر 
ال�����ط�����وارئ واالزم����������ات وال������ك������وارث يف 
ت�����ش��ري��ح ل��وك��ال��ة اأن���ب���اء االم������ارات وام 
العامل  دول  ت�شارك  االإم����ارات  دول��ة  اإن 
من  للحد  دول��ي��ة  ا�شرتاتيجية  بو�شع 
للتقليل  وت��اأث��رات��ه��ا  ال��ك��وارث  خماطر 
م��ن ال��وف��ي��ات ح���ول ال��ع��امل م��ن خالل 
الوطني  االأعلى لالأمن  املجل�س  ت�شكيل 
الهيئة  م��ظ��ل��ت��ه  حت����ت  ت��ع��م��ل  وال�������ذي 
والكوارث  واالأزم��ات  للطوارئ  الوطنية 
املتعلقة  واخل��ط��ط  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ل��و���ش��ع 
بتقليل تاأثرات املخاطر والتعامل معها 

ب�شكل �شحيح .
التي  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  اإىل  واأ���ش��ار 
ت��ب��ن��ت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة ل���رف���ع م�����ش��ت��وى وعي 
جمتمع االإمارات واملوؤ�ش�شات احلكومية 
�شواء  ال��ك��وارث  م��ع  للتعامل  واخلا�شة 
بال�شكل  طبيعية  غر  او  طبيعية  كانت 

ال�شحيح.
ونوه اإىل دور الهيئة احلايل وامل�شتقبلي 
ودوره���ا  االإم������ارات  ب��دول��ة  يتعلق  فيما 
اأج���ل تخفيف  ال��ع��امل��ي م��ن  املجتمع  م��ع 
م�شاهماتها  خ���الل  م��ن  ال���ك���وارث  اآث����ار 
و�شع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  املت�شررين  الإغ��اث��ة 
االإقليمية  ال����دول  م��ع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
والدولية فيما يتعلق بالتعامل ال�شحيح 

مع الكوارث واالأزمات.
وق����ال احل��و���ش��ن��ي اإن ال��ع��امل ي����وم  13 
اأك����ت����وب����ر ب���ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��ل��ح��د من 
الكوارث بهدف تعزيز ثقافة اال�شتعداد 
واجلاهزية للحد من املخاطر والكوارث 
مع تزايد وترة تاأثراتها املختلفة على 
االأفراد واملجتمعات والتي متثل تهديدا 
بعد  ال�شيا�شية  احل���دود  يتجاوز  دول��ي��ا 
ي��ت��اأث��ر بع�شها  ال��ع��امل ق��ري��ة  اأ���ش��ب��ح  اأن 
بالبع�س يف ظل ظهور مهددات طبيعية 

وب�شرية جديدة .

اإىل  ت�شعى  االحتفالية  هذه  اأن  واأو�شح 
والقائمن  الدولية  املجتمعات  تذكر 
تزايد  ال��ذي��ن  ال��ك��وارث  ب�شحايا  عليها 
اأعدادهم خالل العقد االأخر حيث كان 
ال�شبب الرئي�شي واالأول فيها الظواهر 
الطبيعية الفيزيائية واجليومائية رغم 
اإدراك املجتمعات الدولية باأنه ال توجد 
ك�����وارث ول��ك��ن ت��وج��د ظ���واه���ر وتوجد 
للمخاطر  عالية  وتعر�س  تاأثر  قابلية 

من قبل املجتمعات املدنية .
ويحتفى ال��ع��امل ه��ذا ال��ع��ام حت��ت �شعار 
الذي  وال��رم��ز  ال�شعار  ذل��ك  اأم���ن  بيتنا 
املعاين  من  الكثر  م�شمونه  يف  يحمل 

ال�شامية والقيمة.
يتوافق  ال�شعار  اإن هذا  وقال احلو�شني 
ال�شديد  ال��ت��وج��ه  م���ع  ك��ل��ي��ا  وي��ت��ط��اب��ق 
حل��ك��وم��ت��ن��ا وق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة يف اأن 
البيت اأ�شا�س املجتمع فمنذ قيام االحتاد 
اهتم القائمون على هذه الدولة الطيبة 
وعلى راأ�شهم املغفور له ال�شيخ زايد بن 
باأمن  ثراه  نهيان طيب اهلل  اآل  �شلطان 
امل��واط��ن��ن وامل��ق��ي��م��ن وتوفر  واأم������ان 
ل��ه��م و�شمان  ال���ك���رمي���ة  احل���ي���اة  ���ش��ب��ل 
مكت�شباتهم ومدخراتهم بروؤية فاح�شة 
وا�شت�شرافا دقيقا للم�شتقبل الذي حمل 
ال�شيما  اجل�شام  التحديات  من  الكثر 
اجلوية  واالأح���وال  منها  اجليو�شيا�شية 

واملخاطر ال�شحية .
اأحدث  اأن�����ش��ئ��ت  ال��دول��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
املدن ال�شكنية وفق اعلى املعاير العاملية 
واأكرها  التحتية  البنى  باأرقى  مدعمة 
معاير  اأع��ل��ى  وف��ق  و���ش��م��ودا  ا�شتدامة 
بخدمات  مدعومة  وال�شالمة  اجل���ودة 
على  ولوج�شتية  وتكنولوجية  �شحية 
االعتبار  يف  وا����ش���ع���ة  م�����ش��ت��وى  اأع���ل���ى 

املخاطر والتهديدات كافة.
والتعمر  ال��ب��ن��اء  ج��ه��ود  اأن  واأ�����ش����اف 
اأهمية  عنها  ت��ق��ل  ال  ج��ه��ودا  �شاحبها 
والتطوير  ال���ت���وع���ي���ة  وه������ي  وك���ل���ف���ة 
والثقايف  ال��ف��ك��ري  ب������االأداء  واالرت����ق����اء 
التحديث  وموا�شلة  الوطن  اأبناء  لكل 
اجلاهزية  ج��ه��ود  م��دع��م��ة  وال��ت��ط��وي��ر 
جلميع  وم��واك��ب��ة  م�شايرة  واال���ش��ت��ع��داد 
اأن  اإىل  .. الف���ت  وال��ت��ح��دي��ات  امل��خ��اط��ر 
���ش��ج��ل االإم�������ارات ح��اف��ل ب��ال��ع��دي��د من 
االأع����م����ال االإن�����ش��ان��ي��ة وامل�������ش���اع���دات يف 
خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات احل���ي���وي���ة داخ���ل 

الدولة وخارجها .
الإدارة  الوطنية  الهيئة  عام  واأكد مدير 
اأن �شعار  الطوارئ واالزم��ات وال��ك��وارث 
بيتنا اأمن هو النهج واال�شرتاتيجية التي 
االأمم  لكل  اإي��اه  نا�شده  الدولة  حملتها 
الدولية مب�شارق  واالأقطار واملجتمعات 
االأر�س ومغاربها فبذلت ومازالت تبذل 

الكثر من اجلهود الدبلوما�شية لي�شود 
اأرج��اء العامل باذلة كل  ال�شالم والوئام 
كافة  وامل�شاندة  وال��دع��م  العطاء  اأوج���ه 
للدول واملجتمعات واملنظمات مت�شدرة 

قائمة الدول املانحة عامليا.
واأع������رب ع���ن ت��ط��ل��ع��ه ب����اأن ت�����ش��ه��م هذه 
املنا�شبة يف زيادة وترة اجلهود وتعاون 
جلعل  واالأف���راد  واملوؤ�ش�شات  املجتمعات 
بيئتنا اأكر اأمنا وتعزيز االلتزام مبنهج 
���ش��ام��ل وم��ت��ك��ام��ل ل��ل��ح��د م���ن خماطر 
ال���ق���ط���اع���ات..  ال�����ك�����وارث يف خم���ت���ل���ف 
م�شرا اإىل اأهمية ا�شتق�شاء وا�شت�شراف 
امل�شتقبل من خالل الدرا�شات واالأبحاث 
تلك  ح���دوث  واإم��ك��ان��ي��ة  بفر�س  للتنبوؤ 
الظواهر غر الطبيعية ومدى تاأثرها 

على املجتمعات .
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال م��ع��ايل ���ش��ي��ف �شلطان 
للمجل�س  ال����ع����ام  االأم�������ن  ال����ع����ري����اين 
جمل�س  رئي�س  الوطني  لالأمن  االأعلى 
الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة  اإدارة 
منوذجا  ت��ع��د  االإم�������ارات  اإن  واالأزم�������ات 
رائدا يف اال�شتعداد واجلاهزية للتعامل 
واالأزمات  ال��ط��وارئ  ح��االت  الناجح مع 
باأهمية  اإمي���ان���ه���ا  م���ن  ي��ن��ط��ل��ق  وال�����ذي 
املحلية  اجل����ه����ود  وت�������ش���اف���ر  ال���ت���ع���اون 
وال���دول���ي���ة ل��ل��ح��د م���ن اآث������ار ال���ك���وارث 

الطبيعية .
مركزا  ت��ت��ب��وء  ال���دول���ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
متقدما على امل�شتوى االقليمي والعاملي 
م��ن��ظ��وم��ة وطنية  ب���ن���اء  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى 
م��ت��ك��ام��ل��ة ل���ل���ط���وارئ واالأزم��������ات متثل 
روؤية م�شرتكة ملوائمة وان�شجام اأهداف 
ال���ت���ي حددتها  االأه�������داف  م���ع  ال���دول���ة 
الدولية  امل��ت��ح��دة  االأمم  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل��ل��ح��د م���ن ال���ك���وارث م���وؤخ���را يف اإط���ار 

�شنداي .
واحل�شاري  االإن�������ش���اين  ب���ال���دور  ون����وه 
االأمن  لتعزيز  املختلفة  الدولة  الأجهزة 
وال�شالمة للمجتمع يف طبيعة التكامل 
واالأزم������ات  ال����ط����وارئ  اإدارة  يف  امل���ث���ايل 
تعزيز  اأه���م���ي���ة  م����وؤك����دا   .. وال�����ك�����وارث 
اجلهود والتكاتف ملواجهة تلك املخاطر 
املعلومات  وتبادل  امل�شرتك  بالتخطيط 
احليوية  ال���ق���ط���اع���ات  خم���ت���ل���ف  ع����رب 
والت�شدي  ال���وق���اي���ة  ���ش��ب��ل  وت���ط���وي���ر 
وطننا  رب���وع  يف  واالم����ان  االأم����ن  لن�شر 
الكوارث  ل��ل��ح��د م��ن خم��اط��ر  وال���ع���امل 
تعاظم  م��ع  عنها  ال��ن��اج��م��ة  واخل�����ش��ائ��ر 
االأخطار واملهددات التي تواجه االإن�شان 

واملجتمعات.
وت��ب��ذل دول���ة االإم�����ارات ج��ه��ودا حثيثة 
ل��ل��ح��د م���ن اآث�����ار وت���داع���ي���ات ال���ك���وارث 
�شهدتها  ال��ت��ي  االإن�����ش��ان��ي��ة  واالأزم��������ات 
العامل  االأق���ال���ي���م ح����ول  م���ن  ال���ع���دي���د 

الب�شر  من  االآالف  �شحيتها  راح  والتي 
تلك  يف  اال�شت�شعاف  ح��دة  م��ن  وزادت 
تلك  الدولة عن  تغب  املناطق حيث مل 
ال�����ش��اح��ات وك���ان���ت ح��ا���ش��رة ب���ق���وة من 
وم�شاندتها  االإغ����اث����ات  ت��ق��دمي  خ���الل 
ودع��م��ه��ا ل��ل��م��ت�����ش��رري��ن وامل��ن��ك��وب��ن يف 
ومتيزت  االإن�����ش��ان��ي��ة  امل��ج��االت  خمتلف 
للمتاأثرين  االإن�����ش��ان��ي��ة  ال��دول��ة  ب��رام��ج 
واجلودة  بالتنوع  املختلفة  االأقاليم  يف 

والو�شول املبكر للم�شتهدفن.
الر�شيدة  ب��ق��ي��ادت��ه��ا  االإم������ارات  وت��ع��ت��رب 
واحدة من اأهم عنا�شر املواجهة الدولية 
اآثار االأزم��ات والكوارث وذلك  لتخفيف 
اجلريئة  االإن�شانية  م��ب��ادرات��ه��ا  بف�شل 
ال�شحايا  االأخ���الق���ي جت���اه  وال��ت��زام��ه��ا 
نهجا  ال��دول��ة  اأ�ش�شت  فقد  وامل��ت��اأث��ري��ن 
متفردا يف هذا ال�شدد يقوم على تقدمي 
متييز  دون  مل�شتحقيها  واالإغاثة  العون 
احلاجة  وجعلت  ودي��ن  ع��رق  اأو  جلن�س 
امل�شاعدة  لتقدمي  ال��وح��ي��د  امل��ع��ي��ار  ه��ي 
واأ�شبح الهم االإن�شاين حا�شرا با�شتمرار 
و�شلوكا  الر�شيدة  قيادتها  اأجندة  �شمن 
واملقيمن  الدولة  اأبناء  ميار�شه  يوميا 

على اأر�شها يف حلهم وترحالهم.
عن  االإع����������الن  مت   2007 ع������ام  ويف 
الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة  اإن�شاء 
منظومة  �شمن  وال���ك���وارث  واالأزم������ات 
االأعلى  للمجل�س  التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل 
ل���الأم���ن ال���وط���ن���ي وذل�����ك ح��ر���ش��ا من 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى ���ش��الم��ة اأرواح 
الدولة  اأر���س  على  واملقيمن  املواطنن 

وحفاظا على املكت�شبات واملمتلكات.
�شيا�شة  حت��ق��ي��ق  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  وت���ه���دف 
الدولة فيما يخ�س االإجراءات الالزمة 
والكوارث  واالأزم�����ات  ال���ط���وارئ  الإدارة 
الرئي�شية  ال��وط��ن��ي��ة  اجل���ه���ة  وت��ع��ت��رب 
املعاير  وو���ش��ع  تن�شيق  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة 
واالأن���ظ���م���ة وال���ل���وائ���ح امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����اإدارة 
ال��ط��وارئ واالأزم�����ات وال���ك���وارث وو�شع 
لال�شتجابة  م����وح����دة  وط���ن���ي���ة  خ���ط���ة 
حل���االت ال���ط���وارئ وم���ن ه��ن��ا ي��ق��ع على 
عاتقها تطوير وتوحيد اإدامة القوانن 
باإدارة  املتعلقة  واالإج��راءات  وال�شيا�شات 
ال����ط����وارئ واالأزم��������ات وال����ك����وارث على 

امل�شتوى الوطني.
وح��ق��ق��ت ال��ه��ي��ئ��ة م��ن��ذ اإن�����ش��ائ��ه��ا عدة 
اإجن��ازات واأقامت عدة م�شاريع فقد مت 
اعتماد الهيئة مركزا تدريبيا معتمدا يف 
اإدارة الطوارئ واالأزم��ات والكوارث من 
دول  يف  الربيطانية  احلكومة  م��ن  ك��ل 
العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 
واالأردن وباك�شتان وموؤ�ش�شة التعايف من 
الكوارث الدولية DRI يف دول جمل�س 
موؤ�ش�شة  ومن  واالأردن  وم�شر  التعاون 

والتن�شيق  واالإ�شراف  جيلدز  اأند  �شيتي 
املوؤ�ش�شات  عمليات  م��راك��ز  اإع����داد  على 
الوطني  امل��ف��ه��وم  واإع�������داد  االحت����ادي����ة 
للطوارئ  وال�شيطرة  ال��ق��ي��ادة  الأنظمة 
واإع�����داد واعتماد  وال���ك���وارث  واالأزم�����ات 
الوطنية..  لال�شتجابة  ال��ع��ام  االإط����ار 
اإع��داد واعتماد االإ���ش��دار االأول  وقد مت 
الوطنية  لال�شتجابة  العام  االإط��ار  من 

خالل فرباير 2013.
من  العديد  اإجن���از  على  الهيئة  وتعمل 
لتعزيز  امل�شتقبلية  اخلطط  و  امل�شاريع 
م�شتوى اال�شتجابة يف حاالت الطوارئ 
م��ن��ه��ا منظومة  واالأزم������ات  ال���ك���وارث  و 
الهيئة  ت���ع���ت���زم  ال���ت���ي  امل���ب���ك���ر  االإن���������ذار 
اإطالقها قبل نهاية العام اجلاري والتي 
واالأفراد  اجلمهور  مع  بالتوا�شل  تعنى 
امل���ع���ر����ش���ن ل��ل��خ��ط��ر ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
جتاه  الفعالة  اال�شتجابة  اأو  اال�شتعداد 
للحفاظ  وذل���ك  امل��خ��اط��ر  م��ن  ن���وع  اأي 

على االأرواح واملمتلكات.
من  املبكر  االإن���ذار  منظومة  تعمل  كما 
خ���الل م��ك��ون��ات رئ��ي�����ش��ي��ة ت��ع��ت��م��د على 
وت�شمل على  االت�����ش��ال  و���ش��ائ��ل  اأح����دث 
نظام اإلكرتوين موحد ومتكامل ي�شهل 
التحذيرية  ال��ر���ش��ائ��ل  اإ����ش���دار  عملية 
خمتلفة  و���ش��ائ��ل  خ���الل  م��ن  للجمهور 
االإذاعة  و  والذكية  املتحركة  الهواتف 
والتلفزيون و مكربات امل�شاجد واالألواح 

الذكية .
�شنوات  الع�شر  خ��الل  الهيئة  ومتكنت 
امل��ا���ش��ي��ة م��ن ق��ط��ع اأ����ش���واط ط��وي��ل��ة يف 
االإمارات  دولة  اإمكانيات  تعزيز  م�شرة 
واالزمات  ال��ط��وارئ  ومواجهة  اإدارة  يف 
م��ت��ط��ل��ب��ات �شمان  وو����ش���ع  وال����ك����وارث 
والتعايف  خ��الل��ه��ا  ال��ع��م��ل  ا���ش��ت��م��راري��ة 
والتخطيط  باال�شتعداد  منها  ال�شريع 
امل�������ش���رتك وم����ن خ����الل ا����ش���ت���خ���دام كل 
و�شائل التن�شيق واالت�شال على امل�شتوى 
االحت�������ادي وامل���ح���ل���ي واخل����ا�����س وذل���ك 
بهدف املحافظة على االأرواح واملمتلكات 

واملكت�شبات.
اجلهات  اأدوار  بتن�شيق  الهيئة  وت��ق��وم 

ب��ال��دول��ة ع��ن��د وق���وع الطوارئ  امل��ع��ن��ي��ة 
تن�شيق  ال��ك��وارث بجانب  اأو  االأزم���ات  اأو 
ال����ربام����ج ب����ن اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة على 
وحتديثها  والوطني  املحلي  امل�شتوين 

ب�شكل دوري.
وخالل العام 2016 .. �شكلت الهيئة - 
�شمن اإطار التن�شيق - اللجنة الوطنية 
العام  �شهد  فيما   .. البيولوجي  لالأمن 
الوكالة  مع  التن�شيق  ا�شتمرار  املا�شي 
بخ�شو�س  ال���ذري���ة  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة 
رفع الكفاءات وبناء القدرات وذلك عن 
ال��ت��ي مت  التقني  ال��ت��ع��اون  ط��ري��ق جلنة 

اإن�شاءها مع اجلهات املعنية.
كما ت�شعى الهيئة وب�شكل دائم يف اأن يكون 
االإعالم حمور كل براجمها من منطلق 
اأه��م��ي��ة دوره يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع االأزم����ات 
الربامج  م��ن  جم��م��وع��ة  نظمت  ل��ذل��ك 
التخ�ش�شية  العمل  وور����س  وال����دورات 
اإدارة  يف  املعنين  مب�شاركة  االإع���الم  يف 
االإعالمي  امللتقى  اإىل  اإ�شافة  االزم��ات 

للمخاطر والتهديدات 2016 .
الوطنية الإدارة الطوارئ  الهيئة  وتقوم 
بالتخطيط  وال������ك������وارث  واالأزم������������ات 
اال�شتعداد  اأج�����ل  م���ن  اال���ش��رتات��ي��ج��ي 
ال��ط��وارئ وهي  وت��دري��ب وتنظيم ف��رق 
ت���ع���م���ل ع���ل���ى ع������دة اجت�����اه�����ات يف ه���ذا 
الطوارئ  اإدارة  منظومة  وف��ق  االإط����ار 
اأو تقليل تاأثر  واال�شتعداد بهدف منع 
حالة  يف  ول���ك���ن  وال�����ك�����وارث  االأزم���������ات 
االأح���داث  م��ع  الهيئة  تتعامل  وق��وع��ه��ا 

للتعايف من اآثارها وتبعاتها.
الكوادر  ت��اأه��ي��ل  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��ع��م��ل 
التدريب  خطط  ط��ري��ق  ع��ن  الب�شرية 
وبناء  واالأزم���ات  للطوارئ  التخ�ش�شي 
التدريبية  االح��ت��ي��اج��ات  حت��ل��ي��ل  ع��ل��ى 
مع  بالتن�شيق  وتنفذها  تعدها  وال��ت��ي 
اجلهات املعنية وقد بلغ العدد االإجمايل 
ل���ل���م���ت���درب���ن امل���ن���ت�������ش���ب���ن ب�����ال�����دورات 
التخ�ش�شية �شتة اآالف و  180 متدربا 

حتى 2016.
يف  املحلية  ل��ل��ط��وارئ  ف��رق  ت�شكيل  ومت 
ك��ل اإم����ارة ب��ق��رار م��ن اأ���ش��ح��اب ال�شمو 

كل  ي���ك���ون  اأن  ع���ل���ى  ال���ع���ه���ود  اأول�����ي�����اء 
ف��ري��ق ب��رئ��ا���ش��ة ق��ائ��د ع���ام ال�����ش��رط��ة يف 
االإم����ارة ومت��ار���س ه��ذه ال��ف��رق اأدواره����ا 
وم�شوؤولياتها يف اإدارة وتن�شيق الربامج 
املحلية واالحتادية يف كل اإم��ارة وبدعم 
الهيئة  ومكاتب  م��راك��ز  م��ن  وم�شاركة 

املنت�شرة يف جميع اإمارات الدولة .
وت�����ش��رف ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ق���درات 
وتن�شيق  اق��رتاح  خ��الل  من  اال�شتجابة 
ال����ربام����ج ب����ن اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة على 
وحتديثها  والوطني  املحلي  امل�شتوين 
يف  امل�����ش��ارك��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  دوري  ب�شكل 
والتهديدات على  املخاطر  اإع��داد �شجل 
وحتديثه  وامل��ح��ل��ي  ال��وط��ن��ي  امل�شتوين 
مع  والتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون  دوري  ب�شكل 

اجلهات املعنية.
اجلهات  اأدوار  بتن�شيق  الهيئة  وت��ق��وم 
الطوارئ  وق��وع  عند  ال��دول��ة  يف  املعنية 
ال���ك���وارث وامل�����ش��ارك��ة يف  اأو  اأو االأزم�����ات 
اإعداد وتن�شيق خطط الطوارئ الالزمة 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  احل��ي��وي��ة  للمن�شاآت 
بالتعاون  تنفيذها  ومتابعة  ال��دول��ة  يف 
املخت�شة  اجل�����ه�����ات  م�����ع  وال���ت���ن�������ش���ي���ق 

بالدولة.
الدرا�شات  اإع����داد  ع��ل��ى  الهيئة  وت��ع��م��ل 
خالل  من  الالزمة  العلمية  واالأب��ح��اث 
املتعلقة  وامل��وارد  املعلومات  اإن�شاء مركز 
والتنبوؤ  والكوارث  واالأزم��ات  بالطوارئ 
معها  ال���ت���ع���ام���ل  وك���ي���ف���ي���ة  ب���وق���وع���ه���ا 
اإ�شافة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق 
التمارين  وتنفيذ  وتن�شيق  اإع����داد  اإىل 
اخل��ا���ش��ة ب������اإدارة ال���ط���وارئ واالأزم�����ات 
والكوارث بالتن�شيق مع اجلهات املعنية 

ومتابعة تنفيذها.
اإطالق  �شهد   2016 ال��ع��ام  اأن  ي��ذك��ر 
االأم�����ن ال���ع���ام ل�����الأمم امل��ت��ح��دة حملة 
اإىل  الرامية   -2022  2016 �شنداي 
�شبع  م����دار  ع��ل��ى  غ��اي��ات  �شبعة  ت��ع��زي��ز 
احلايل  العام  غاية  تركز  حيث  �شنوات 
واحلد  واحلماية  الوقاية  على   2017
على  املت�شررين  االأ���ش��خ��ا���س  ع��دد  م��ن 
بحلول  ال��ك��وارث  م��ن  ال��ع��امل��ي  ال�شعيد 

الرقم  خ��ف�����س  ب���ه���دف   2030 ع�����ام 
املتو�شط لكل 100 األف ن�شمة يف العقد 
بالفرتة  م���ق���ارن���ة   2030-2020

.2015-2005
اجلميع  ب�������ش���الم���ة  احل���م���ل���ة  وت���ه���ت���م 
ول���ك���ن ع��ل��ى االأخ�������س ه�����وؤالء االأك����ر 
ع��ر���ش��ة مل��خ��اط��ر ال����وف����اة واالإ����ش���اب���ة 
النزوح  العي�س  �شبل  وفقدان  واملر�س 
وع������دم ال����ق����درة ع���ل���ى ال���و����ش���ول اإىل 
الأحداث  نتيجة  االأ�شا�شية  اخل��دم��ات 
واالأطفال  الن�شاء  ويت�شمنوا  الكوارث 
وكبار  االإع����اق����ة  ذوي  واالأ����ش���خ���ا����س 
هوؤالء  تعر�س  درج��ات  وتتفاوت  ال�شن 
االأ�شخا�س الأحداث الكوارث كما اأنهم 
اإدراجهم �شمن  اأن يجري  اإىل  بحاجة 

التخطيط الإدارة خماطر الكوارث.
املتحدة  االأمم  ه��ي��ئ��ة  ع���رف���ت  وق�����د 
يتاأثر  مفجعة  حالة  باأنها   .. الكارثة 
اليومية  احل���ي���اة  ج��رائ��ه��ا من���ط  م���ن 
م�شاعدة  ب��دون  النا�س  وي�شبح  ف��ج��اأة 
وي�شبحون  وي���الت���ه���ا  م���ن  وي���ع���ان���ون 
ب���ن ع�����ش��ي��ة و���ش��ح��اه��ا يف ح��اج��ة اإىل 
وعناية  وم���ل���ج���اأ  وم���الب�������س  ح���م���اي���ة 
احلياة  واحتياجات  واجتماعية  طبية 

ال�شرورية االأخرى.
للحماية  الدولية  املنظمة  عرفت  كما 
امل��دن��ي��ة ال��ك��ارث��ة ب��اأن��ه��ا ح�����وادث غر 
اأو  الطبيعة  قوى  عن  ناجمة  متوقعة 
عليها  وت��رتت��ب  االإن�����ش��ان  فعل  ب�شبب 
خ�شائر يف االأرواح وتدمر يف املمتلكات 
وتكون ذات تاأثر �شديد على االقت�شاد 
وتفوق  االجتماعية  واحل��ي��اة  الوطني 
اإم���ك���ان���ي���ات م��واج��ه��ت��ه��ا ق�����درة امل�����وارد 

الوطنية وتتطلب م�شاعدة دولية.
وت��ت�����ش��م��ن ق���ائ���م���ة اأن��������واع ال����ك����وارث 
االأر�شية  الكوارث  واأب��رزه��ا  الطبيعية 
واالنهيارات  وال���زالزل  ال��رباك��ن  مثل 
الطبيعية  وال��������ك��������وارث  ال���ث���ل���ج���ي���ة 
والكوارث  واالأع��ا���ش��ر  والت�شونامي 
واالأعا�شر  اجل���ف���اف  م��ث��ل  امل��ن��اخ��ي��ة 
واالحتبا�س  واحل�����رائ�����ق  وال������زواب������ع 

احلراري واالأوبئة واملجاعات.

•• الفجرية- وام:

ال�شمو  باهتمام خا�س من �شاحب  الزراعي  االإنتاج  يحظى 
ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
الفجرة و�شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي 
ووفرا  ال��زراع��ة  على  �شموهما  �شجع  اإذ  الفجرة  عهد  ويل 
وم�شاعدات  م��ايل  دع��م  م��ن  كافة  امل��زارع��ن  م�شاعدة  �شبل 
و���ش��واه��ا .. ف���ازده���رت زراع����ة ال��ف��ج��رة، وع��رف��ت االإم����ارة 
االأ�شجار  من  جديدة  اأ�شناف  زراع��ة  يف  الناجحة  بتجاربها 
وال���ش��ي��م��ا ال��ف��اك��ه��ة، مل ت��ك��ن م��ع��روف��ة م��ن ق��ب��ل يف االإم����ارة 
ب��ن حممد  ب��ن حمد  ال�شيخ حممد  �شمو  ق���رار  على  وب��ن��اء 
ال�شرقي ويل عهد الفجرة القا�شي بتكليف مركز الفجرة 

لالإح�شاء باإجراء م�شح للمزارع يف االإمارة ..اأظهرت النتائج 
النهائية للمركز وجود 3706 مزارع يف االإمارة يعمل فيها 

خمتلف اجلن�شيات. من  عمال   5605
وب��ح�����ش��ب ال��ن��ت��ائ��ج بلغت ع���دد اأ���ش��ج��ار ال��ن��خ��ي��ل يف االإم����ارة 
�شجرة   191827 اإىل  اإ�شافة  نخيل  �شجرة   479698

مثمرة من اأ�شناف خمتلفة اأخرى .
نوعية  يف  ت��ع��دد  ع��ن  االإم����ارة  يف  امل����زارع  م�شوحات  وك�شفت 
انتاجها وتنوع كبر يف االأ�شجار فيها وال�شيما النخيل حيث 
حدد املركز اأنواع كل منها حيث بلغ عدد املزارع ذات االنتاج 
الزراعي 2262 واملزارع ذات االنتاج احليواين 72 ومزارع 

االنتاج املخالط 918 واملزارع االأخرى 454 .
وبلغ عدد اأ�شجار النخيل من نوع خال�س 51440 و برحي 

8452 و لولو 52189 اىل  �شي�شي  و  و فر�س   15800
جانب اأنواع اأخرى بلغ عددها 337015 .

واأظ���ه���ر امل�����ش��ح ان ع���دد االأ����ش���ج���ار امل��ث��م��رة ل��ل��ربت��ق��ال بلغ 
و   7819 ال��ي��و���ش��ف��ي  و   17374 ال��ل��ي��م��ون  و   26922
املاجنو 86829 و اجلريب فروت 2899 اىل جانب اأنواع 

اأخرى و�شل عددها اىل 49984 .
وتويل حكومة الفجرة اهتمامها الكبر بعملية الت�شجر 
وت��و���ش��ي��ع امل�����ش��اح��ات اخل�����ش��راء امل��ت��م��ث��ل��ة ب���امل���زارع العامة 
التي  امل�����ش��ت��دام��ة  البيئية  �شيا�شتها  خ���الل  م��ن  واخل��ا���ش��ة 
ت�شتهدف املحافظة على املوارد الطبيعية الأجيالنا القادمة 
مبا ي�شهم يف دعم القطاع الزراعي يف االإمارة وحماية البيئة 

اإثراء املناظر اجلمالية الطبيعية.

�إد�رة �لطو�رئ ��لأزمات تعزز جهود �لد�لة يف 
�حلد من �آثار �تد�عيات �لكو�رث

تاأكيدًا  لدور الإعالم الوطني يف اإجناح الفعاليات املهمة

�تفاقية لل�ضر�كة �ل�ضرت�تيجية بن )�أبوظبي �لتقني( �)�لوطني لالإعالم( ت�ضتهدف �ملهار�ت �لعاملية 
اأبوظبي - الفجر:

ال�شام�شي  �شعيد  م��ب��ارك  ���ش��ع��ادة  وّق���ع 
للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ع����ام  م���دي���ر 
و�شعادة  وامل���ه���ن���ي،  ال��ت��ق��ن��ي  وال���ت���دري���ب 
عام  مدير  املن�شوري  اإبراهيم  من�شور 
املجل�س الوطني لالإعالم، اإتفاقية يكون 
املجل�س مبوجبها �شريكاً ذهبياً لتقدمي 
ال��دع��م االإع���الم���ي ال����الزم  ع��رب وكالة 
للم�شابقة  وال���رتوي���ج  االإم������ارات،  اأن��ب��اء 
ع���ل���ى خم���ت���ل���ف امل���ن�������ش���ات االإع���الم���ي���ة 
املتاحة مل�شابقة املهارات العاملية اأبوظبي 
ينظمها”اأبوظبي  ال���ت���ي   ،2017
م��ن  �شاحب  ك��رمي��ة  التقني” ب��رع��اي��ة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
اأبوظبي  م���رك���ز  يف  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
من  الفرتة  خ��الل  للمعار�س،  الوطني 

اجلاري. 14-19اأكتوبر 
وعقب توقيع االإتفاقية يف مقر املجل�س 
باأبوظبي  قال �شعادة  الوطني لالعالم 
االإتفاقية  اأن  ال�شام�شي  �شعيد  م��ب��ارك 
ت���اأت���ي يف اإط������ار خ��ط��ت��ن��ا ال���رام���ي���ة اإىل 
اجلهات  جميع  م��ع  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون 
الطاقات  ح�����ش��د  ب���ه���دف  احل���ك���وم���ي���ة، 
املهمة  امل�شابقة  ه��ذه  الإجن���اح  واجل��ه��ود 
التي تقام للمرة االأوىل يف املنطقة، حيث 
الدور  لالعالم  الوطني  املجل�س  يلعب 
االعالمي  امل��ن��ظ��وم��ة  ق���ي���ادة  يف  ال���ب���ارز 
واالأ�شا�شي  الفاعل  ب��ال��دور  القيام  نحو 

يف نقل ال�شورة احلقيقية واإظهار حجم 
التطور والتقدم الذي و�شلت اإليه دولة 
االقت�شادية  املجاالت  كافة  االإم��ارات يف 
اأن  اىل  الف��ت��اً  وال�شياحية،  والتعليمية 
دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة جنحت 
كافة  يف  ن���وع���ي���ة  ق����ف����زات  حت���ق���ي���ق  يف 
االإعالم  ك��ان  املحطات  كل  ويف  امليادين، 
�شريكاً يف النجاح ويف مواجهة التحديات 
والتاأ�شي�س للمراحل املقبلة، و�شواًل اإىل 
حتقيق روؤية القيادة الر�شيدة باأن تكون 
دول��ة االإم��ارات من ال��دول الرائدة على 
امليادين  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ع���امل  م�����ش��ت��وى 
ونحن بحاجة اإىل دور االإعالم الوطني 
ال�شتقطاب  العاملية  املهارات  م�شابقة  يف 

وامل�شاركن  امل��ه��ت��م��ن  م���ن  ع����دد  اأك�����رب 
والزوار، ولتبيان االأهمية اال�شرتاتيجية 
لهذه امل�شابقة ودورها يف اإبراز وت�شليط 
االبتكار  وقيم  ال�شباب  دور  على  ال�شوء 
خلدمة  االإي��ج��اب��ي  والتناف�س  واالإب����داع 

االأهداف الوطنية العليا.
فقال  ال�شام�شي  مبارك  �شعادة  واأ�شاف 
اأن م�شابقة املهارات العاملية تاأتي يف وقت 
ا�شتعدادات  االإم����ارات  دول���ة  فيه  ت�شهد 
توجهات  تر�شم  الذي  للم�شتقبل  كربى 
ال���دول���ة م��الحم��ه امل��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى مدى 
يف  امل�شابقة  تاأتي  كما  املقبلة.،  ال�شنوات 
ظ��ل ت��د���ش��ن ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة مركزاً 
�شبابياً متميزاً على م�شتوى العامل، مبا 

يوؤكد اهتمام الدولة بال�شباب باعتبارهم 
امل�شتقبل،  ب��ن��اء  يف  االأ����ش���ا����س  ال��ع��ن�����ش��ر 
ت�شتقبل  اأن  املتوقع  اأن��ه من  اىل  م�شراً 
اأبوظبي خالل امل�شابقة اأكر من 100 
األف زائر من جميع اأنحاء دول العامل.، 
الرئي�شة للحدث  االأه��داف  تتمثل  فيما 
التقني  التعليم  باأهمية  الوعي  زيادة  يف 
اأكرب  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وامل��ه��ن��ي، 
م�شابقة للمهارات املهنية يف العامل مبا 
كثرة  واأب��ع��اد  اإي��ج��اب��ي��ات  م��ن  تت�شمنه 

و�شخمة.
امل�شابقة يف  اإقامة هذه  ويف تعليقه على 
اإبراهيم  من�شور  �شعادة  ق��ال  اأب��وظ��ب��ي، 
الوطني  املجل�س  ع��ام  مدير  املن�شوري، 

االإم��ارات نهجاً  “تتبنى دولة  لالإعالم: 
يف  اال�شتثمار  على  يرتكز  ا�شرتاتيجياً 
قدراتها  وت��ع��زي��ز  ال��ب�����ش��ري��ة  ال��ط��اق��ات 
االبتكار  حتفيز  اإىل  اإ�شافة  التناف�شية، 
بن اأفراد املجتمع ترجمة لروؤى القيادة 
متنوع  معريف  اقت�شاد  بناء  يف  الر�شيدة 
وم�شتدام تكون الكفاءات املاهرة العن�شر 
مع  �شراكتنا  ت��اأت��ي  حيث  فيه،  االأ���ش��ا���س 
مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
واملهني لدعم هذه امل�شابقة الكربى على 
م�شتوى العامل يف تنمية املهارات املهنية، 
الوطني  امل��ج��ل�����س  دور  م���ع  ان�����ش��ج��ام��اً 
مكانة  تر�شيخ  يف  امل�شاهمة  يف  لالإعالم 
املجاالت،  خمتلف  يف  وتفوقها  ال��دول��ة 
اأبوظبي الهادفة اإىل  اإم��ارة  ودع��م روؤي��ة 
منفتح  م�شتدام،  تناف�شي  اقت�شاد  بناء 

على العامل.
يحر�س  “كما  ����ش���ع���ادت���ه:  واأ�������ش������اف 
االإعالمي  ال��دع��م  تقدمي  على  املجل�س 
العاملية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  مل��خ��ت��ل��ف  ال�������الزم 
وامل�شاهمة  ال���دول���ة،  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي 
ال�شورة  ت��ر���ش��ي��خ  ب��ه��دف  اإجن��اح��ه��ا،  يف 
وجهة  باعتبارها  ل��الإم��ارات  االإيجابية 
رئي�شة للموؤمترات والندوات وامل�شابقات 
مل�شابقة  دع��م��ن��ا  ال��ع��امل��ي��ة، وع���ن ط��ري��ق 
ت�شليط  اإىل  ن�����ش��ع��ى  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ه���ارات 
ال�شوء على طاقات ال�شباب وحتفيزهم 
على امل�شاركة يف مثل هذه امل�شابقات التي 
اإبداعاتهم  الإب��راز  مثالية  من�شة  ت�شكل 

وابتكاراتهم”.

بقر�ر من �يل عهد �لفجرية ..�لنتهاء من عمليات �مل�ضح �مليد�ين للمز�رع يف �لمارة
•• دبي-وام:

واالأوقاف  االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  عر�شت 
 2017 للتقنية  جيتك�س  معر�س  يف  م�شاركتها  خالل 
�شيتم  ال��ذي  االإل��ك��رتوين  املطورة من موقعها  الن�شخة 
امل��ت��وف��رة بتطبيقها  واأه����م اخل���دم���ات  ق��ري��ب��ا  اط��الق��ه 
ع��ل��ى ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة واالأج���ه���زة ال��ل��وح��ي��ة املحمولة 
. واأك����د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د م��ط��ر ال��ك��ع��ب��ي رئي�س 
كل  جيتك�س  معر�س  يف  امل�شاركة  على  احلر�س  الهيئة 
و  امل�شتحدثة  خدماتها  بباقات  ح�شورها  ومتثيل  ع��ام 
باأنه  جيتك�س  وا�شفا  للجمهور  وفرتها  التي  املتميزة 

من�شة لالبتكار والتطوير وفر�شة ثمينة لالطالع على 
جت��ارب االآخ��ري��ن. واأ���ش��اد بالدعم الكبر ال��ذي حتظى 
االرتقاء  ما مكنها من  الر�شيدة  القيادة  الهيئة من  به 
الإي�شال  احلديثة  التقنية  و�شائل  وتطويع  بخدماتها 

ر�شالتها للجمهور بكل حرفية ومهنية ومتيز.
الذين  ال��زوار  من  ملحوظا  اإقباال  الهيئة  جناح  و�شهد 
اأ����ش���ادوا ب��اخل��دم��ات اجل��دي��دة وت��ع��رف��وا ع��ل��ى الن�شخة 
املميزات  واأه��م  للهيئة  االإل��ك��رتوين  املوقع  امل��ط��ورة من 
املتوفرة على  اأهم اخلدمات  اإىل جانب  التي يتمتع بها 
تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية واالأجهزة اللوحية 

. Awqaf املحمولة

�ل�ضوؤ�ن �لإ�ضالمية تطلع ز��ر جيتك�ش على �لن�ضخة �ملطورة ملوقعها �لإلكرت�ين

•• اأبوظبي- وام:

برئا�شة  الوطنية  االإم�����ارات  م��دار���س  اإدارة  جمل�س  اأق���ر 
معايل اأحمد حممد احلمري االأمن العام لوزارة �شوؤون 
تهدف  التي   2018 زاي��د  ع��ام  فعاليات  اأج��ن��دة  الرئا�شة 
زايد  لل�شيخ  التاريخي  ال���دور  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل 
بن �شلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - وا�شتذكار ماآثره 

اخلالدة وما حققه من اإجنازات حملية وعاملية.
ب��ال��ت��ن��وع وت��غ��ط��ي خم��ت��ل��ف املجاالت  ت��ت��م��ي��ز االأج����ن����دة 
���ش��ه��دت نقلة ن��وع��ي��ة ع��ل��ى ي��د موؤ�ش�س  ال��ت��ي  احل�����ش��اري��ة 
املدار�س  ف��روع  تنفيذها بجميع  البدء يف  االحت��اد و�شيتم 
طالبا   10488 منها  لي�شتفيد  ال��دول��ة  م�شتوى  على 

وطالبة.
اإثرائي  منهج  بتد�شن  مقرتحا  املجل�س  اأع�شاء  وناق�س 
نه�شة  ب��اين  املوؤ�ش�س  للقائد  االأوىل  املئوية  م��ع  تزامنا 
االحتاد  مثل  املعرفة  يف  التنوع  يراعي  اأن  على  االإم���ارات 
والتعليم والثقافة وتطوير قطاع الف�شاء يف الدولة ودور 

والتعاليم  االأخالقية  القيم  اإىل  اإ�شافة  وال�شباب  امل���راأة 
االإ�شالمية.

اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  اأق���وال  م��ن  املنهج  و�شيتخذ 
غنى  م��دى  تعك�س  كونها  منطلقا  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان 
فكره واإ�شراره و�شالبة اإرادته وحبه وت�شاحمه وانفتاحه 

وحر�شه على جمتمعه.
واطلع جمل�س االإدارة على خطة العمل اخلا�شة باملدار�س 
للعام الدرا�شي 2017 2018 واأكد اأهمية تعزيز عالقة 
التعليمية  العملية  حم��ور  باعتباره  بالطالب  امل��دار���س 
والرتكيز على التميز يف تدري�س مادة الرتبية االأخالقية 

.
و ا�شتعر�س جمل�س االإدارة خطة املدار�س ب�شاأن النهو�س 
االعتماد  ملعاير  وف��ق��ا  للطلبة  االأك��ادمي��ي��ة  بامل�شتويات 
املتحدة  اململكة  اإىل  املدار�س  طلبة  رحلة  وتقرير  العاملي 
االأمم  من��وذج  موؤمتر  يف  الطالبي  الوفد  م�شاركة  �شمن 
امل��ت��ح��دة يف ج��ام��ع��ة ك��ام��ربي��دج وال��ت��م��ي��ز ال����ذي �شجله 

الطالب خالل تلك هذه امل�شاركة.

مد�ر�ش �لإمار�ت �لوطنية تعتمد �أجندة فعاليات عام ز�يد 
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•• راأ�ص اخليمة -وام: 

تراأ�س �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود 
راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  ب��ن 
التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  اخل��ي��م��ة 
االعتي���ادي  االجتماع  ام�س  لالإمارة 
 2017 ل��ع�����ام  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ث���ال���ث 
جل�شته  ب����داي����ة  يف  �����ش����ادق  ح���ي���ث 
ال�شابق  اج���ت���م���اع���ه  حم�����ش��ر  ع���ل���ى 
املدرجة  امل��و���ش��وع��ات  ا�شتعر�س  ث��م 
العالقة  ذات  اأع��م��ال��ه  ج����دول  ع��ل��ى 
احلكومية  اخل�����دم�����ات  ب���ت���ط���وي���ر 
ومتابعة امل�شاريع التنموية وحتديث 
منظومة الت�شريعات وتعزيز هيكلية 

العمل املوؤ�ش�شي احلكومي.
عبداللطيف  حممد  الدكتور  واك��د 
للمجل�س  ال����ع����ام  االأم�������ن  خ��ل��ي��ف��ة 
امل��ج��ل�����س اط��ل��ع على  ال��ت��ن��ف��ي��ذي ان 
ونتائج  االقت�شادية  اللجنة  تقرير 
املا�شية  ال���ف���رتة  خ����الل  اأع���م���ال���ه���ا 
بها  امل����ن����اط����ة  االأدوار  �����ش����وء  يف 
بتكثيف  ال��ل��ج��ن��ة  امل��ج��ل�����س  ..ووج�����ه 
الق�شايا  يف  النظر  عملية  وت�شريع 
االقت�شادي  البعد  ذات  واملو�شوعات 
التطويرية  امل���ق���رتح���ات  وت���ق���دمي 

االأهداف  تدعم  اأن  �شاأنها  من  التي 
لالإمارة  اال�شرتاتيجية  واخل��ط��ط 

وتعزيز تناف�شيتها.
االإطار  ه��ذا  يف  املجل�س  وا�شتعر�س 
من  املرفوعة  املو�شوعات  من  ع��ددا 
حيث  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ����رة 
واف���ق ع��ل��ى م�����ش��روع ت��ع��دي��ل جدول 
املرتبطة  وال�����غ�����رام�����ات  ال����ر�����ش����وم 
التجارية  والت�شاريح  بالرتاخي�س 
يف ���ش��وء امل��ق��ارن��ات امل��رج��ع��ي��ة ومبا 
احلديثة  امل�����ش��ت��ج��دات  م���ع  ي���ت���الءم 
االقت�شادية  التناف�شية  ومتطلبات 

وجذب اال�شتثمارات.
و�شع  درا�شة  نتائج  املجل�س  وناق�س 
م�����ن حيث  ال����ت����ج����اري����ة  ال����رخ���������س 
واالإلغاء  وال��ن��م��و  التاأ�شي�س  ح��رك��ة 
البيئة  تعزيز  ب�����ش��رورة  وج��ه  حيث 
�شبل  لتدعيم  املنا�شبة  االقت�شادية 

جناح االأعمال.
املقدم  التقرير  املجل�س  ناق�س  كما 
والبيئة  العامة  ال�شحة  جلنة  م��ن 
وما مت حتقيقه من اإجنازات يف هذا 
املبذولة  باجلهود  اأ�شاد  املجال حيث 
ل��ت��وط��ي��د ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
يت�شل  ما  كل  يف  االحتادية  اجلهات 

ذات  واللوائح  االأنظمة  مب�شروعات 
البعد البيئي وال�شحي.

وتابع املجل�س االأعمال التي حتققت 
وما  اجلوفية  املياه  حماية  م�شار  يف 
واآليات  اإج�������راءات  م���ن  ات���خ���اذه  مت 
التحديات  مع  التعامل  و�شبل  عمل 
وامل���ع���وق���ات ال��ت��ي ت��ع��رت���س حتقيق 
املجل�س  وواف�����ق  امل��ن�����ش��ودة  ال��غ��اي��ات 
اإ�شدار  وق���ف  ع��ل��ى  االإط�����ار  ه���ذا  يف 
ت�����ش��اري��ح حل��ف��ر اآب����ار ج��دي��دة لغر 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  مل��دة �شنتن،  امل����زارع 
ف���ر����س ت���ع���رف���ه ���ش��ع��ري��ة ع���ل���ى بيع 
الأغرا�س  امل�شحوبة  اجلوفية  املياه 

�شناعية وجتارية.
واط��ل��ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ق��ري��ر جلنة 
ال����ت����ح����ول ال�����ذك�����ي واالإل������ك������رتوين 
احلكومية  واالأع�����م�����ال  ل��ل��خ��دم��ات 
املرتبطة  امل�����ش��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ  وح���ال���ة 
بذلك يف �شوء اخلطة املعتمدة من 
امل��ج��ل�����س ح��ي��ث وج���ه امل��ج��ل�����س هيئة 
بت�شخر  االإل���ك���رتون���ي���ة  احل��ك��وم��ة 
امل�����وارد واالإم��ك��ان��ي��ات الإجناز  ك��اف��ة 
امل�شاريع وفق اأعلى درجة الكفاءة ويف 
ي�شاهم  املحدد ومبا  الزمني  االإط��ار 
املقدمة  اخل��دم��ات  دائ��رة  تو�شيع  يف 

متنوعة  ت�شكيلة  واإتاحة  اإلكرتونيا 
والذكية  االإلكرتونية  الو�شائل  من 
احلكومية  الر�شوم  �شداد  الأغ��را���س 
الإ�شعاد  امل���ع���ام���الت  م����ن  وغ����ره����ا 
�شرورة  على  التاأكيد  مع  املتعاملن 
االجتماعية  ال��ت��وع��ي��ة  ���ش��ق��ف  رف���ع 
ال��ق��ن��وات واعتمد  ه���ذه  ال���ش��ت��خ��دام 
االإلكرتوين  االإي���ج���ار  ع��ق��د  من����وذج 
كافة  على  تدريجيا  تطبيقه  ليتم 
توفرا  االإي����ج����اري����ة  ال���ت���ع���ام���الت 

للجهد والوقت.
للمجل�س  ال���ع���ام  االم�����ن  وا�����ش����اف 
امل��ج��ل�����س واف����ق على  ال��ت��ن��ف��ي��ذي ان 
تنظيم  �����ش����اأن  يف  ق����ان����ون  م�������ش���روع 
والتوقيعات  ب����امل����ح����ررات  ال���ع���م���ل 
االإل��ك��رتون��ي��ة وذل���ك ب��ه��دف تنظيم 
للتعامل  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االإج����������راءات 
والتوقيع  االإل��ك��رتون��ي��ة  ب��امل��ح��ررات 
االإلكرتوين وتعزيز الثقة يف �شالمة 
ومواكبة  االإل�����ك�����رتوين  ال���ت���ع���ام���ل 
على  االإلكرتونية  املعامالت  تطور 
لتعزيز  والعاملي  املحلي  ال�شعيدين 
وتبني  االإلكرتونية  التجارة  و�شائل 

اأف�شل املمار�شات يف هذا ال�شاأن.
كما وافق املجل�س على تكليف دائرة 

اجلهات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال��ب��ل��دي��ة 
الت�شريعية  وال���ل���ج���ن���ة  امل��خ��ت�����ش��ة 
م�شروع  اإع��������داد  ع���ل���ى  االإم���������ارة  يف 
االأر�شفة  ا�شتخدامات  ح��ول  قانون 
للمباين  اخل���ارج���ي���ة  وامل�������ش���اح���ات 
م����ن ح�شن  ي���ع���زز  االإم���������ارة مب����ا  يف 
االأن�شطة  و���ش��ب��ط  االأ����ش���ول  اإدارة 
متطلبات  وحت��ق��ي��ق  االق��ت�����ش��ادي��ة 
االأم����ن وال�����ش��الم��ة واحل���ف���اظ على 

املظهر العام للمدينة.
العامة  اخل����دم����ات  ���ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
اجل��م��ايل لالإمارة  امل��ظ��ه��ر  وت��ع��زي��ز 
املقدم  التقرير  على  املجل�س  اط��ل��ع 
م��ن دائ����رة اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة حول 
اإجنازات موؤ�ش�شة الزراعة التجميلية 
تنفيذها  ال��ت��ي مت  امل�����ش��اري��ع  واأب�����رز 
م�شتقبال  ل���ه���ا  امل���خ���ط���ط  وك����ذل����ك 
واإ�شفاء  اخل�شراء  الرقعة  لتو�شيع 
الطرقات  ع��ل��ى  اجل��م��ال��ي��ة  االأب���ع���اد 
وامل�����ش��اح��ات وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة حيث 
وجه املجل�س بالتو�شع يف هذا املجال 
اال�شتدامة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ش��اه��م  مب��ا 
احلياة  بنوعية  واالرت���ق���اء  البيئية 
املجل�س  ا�شتعر�س  كما  االإم����ارة.  يف 
تقرير م�شاركة حكومة راأ�س اخليمة 

يف اج���ت���م���اع���ات ح��ك��وم��ة االإم�������ارات 
وال���ت���ي   2017 ل����ع����ام  ال�������ش���ن���وي���ة 
حيث  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  يف  ع��ق��دت 
الوطني  امل�شروع  بهذا  املجل�س  اأ�شاد 
الرائد وما متخ�س عن االجتماعات 
ومبادرات  وم�����ش��اري��ع  تو�شيات  م��ن 
احلكومي  العمل  تعزيز  يف  ت�شاهم 
ال�شراكة  دع��ائ��م  واإر����ش���اء  امل�����ش��رتك 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��ي��ن��ة وحت���ق���ق روؤي����ة 
حكومة  تكون  بان  الر�شيدة  القيادة 
واالأف�شل  االأوىل  االإم�������ارات  دول����ة 
ال�شياق جميع  عامليا موجها يف هذا 
التعاون  بتكثيف  اجلهات احلكومية 

االحتادية  احلكومة  م��ع  والتن�شيق 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ب�����ادرات امل��ع��ت��م��دة على 
اأكمل وجه وموائمة ا�شرتاتيجياتها 
املتوخاه  االأه����داف  حتقيق  لتعك�س 
اإدارة  من هذه امل��ب��ادرات. ويف جمال 
ا�شتخدامات  وتعزيز  الطاقة  كفاءة 
على  املجل�س  اطلع  البديلة  الطاقة 
االإطار  ه��ذا  يف  امل��ع��دة  العمل  خطة 
بتقدمي  اخليمة  راأ���س  بلدية  ووج��ه 
التاأثرات  ح���ول  م��ت��ك��ام��ل��ة  درا����ش���ة 
والبيئية  واالقت�شادية  االجتماعية 
وم�شتوى  امل����ق����رتح����ة  ل����ل����ربام����ج 
للوقوف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  اجل����اه����زي����ة 

االأه����داف  ع��ل��ى ج��دواه��ا يف حتقيق 
ت�شكيل  املجل�س  واع��ت��م��د  امل���رج���وة. 
جلنة تنظيم تداول املواد البرتولية 
لكتاب  وفقا  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  يف 
ن�س  م���ا  ���ش��وء  ويف  ال��ط��اق��ة  وزارة 
عليه ال��ق��ان��ون االحت���ادي رق���م  14 
املواد  ت���داول  ���ش��اأن  2017 يف  ل��ع��ام 
البرتولية يف دولة االإمارات العربية 
ت�شكيل  املجل�س  اعتمد  كما  املتحدة 
للمدن  التنفيذية  املحلية  اللجنة 
يف  اخل��ا���س  ل��الأومل��ب��ي��اد  امل�شت�شيفة 
2019 يف �شوء كتاب  اأبوظبي عام 

وزارة تنمية املجتمع.

•• دبي –الفجر:

اأ�شبوع  ت��ع��ر���س حم��اك��م دب���ي خ����الل  
�شمن   2017 ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة  ج��ي��ت��ك�����س 
ج��ن��اح ح��ك��وم��ة دب����ي ال���ذك���ي���ة، حزمة 
التي تقدمها،  من التطبيقات الذكية 
بهدف االإرتقاء بتجربة املتعاملن من 
كافة فئات املجتمع، من خالل موقعها 
املتميز ، للحاق بركب احلكومة الذكية 
املبدعة، تتفاعل مع احتياجات النا�س 
وتتجاوز  و���ش��ل�����س  ���ش��ري��ع  ن��ح��و  ع��ل��ى 
اإىل  ب��اخل��دم��ات  ل��الرت��ق��اء  توقعاتهم 
االإبداع  اإىل  ا�شتناداً  امل�شتويات  اأرف���ع 

واالبتكار. 
املن�شوري  طار�س  �شعادة  ك�شف  حيث 
،اأ�شبحت  دب����ي  حم���اك���م  ع����ام  م���دي���ر 
جمهورها  م�����ع  ت���ت���ع���ام���ل  ال������دائ������رة 
ب��اأ���ش��ال��ي��ب ذك��ي��ة م���ن خ���الل موقعها 
التطبيقات  خ������الل  وم������ن  امل���ت���م���ي���ز 
الذكية  االأج��ه��زة  يف  امل��ت��وف��رة  الذكية 
الفئات  جلميع  �شاعة  مدار24  على 
م�شتخدمي  ع��دد  بلغ  وق��د  امل�شتفيدة، 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ذك��ي��ة يف حم��اك��م دبي 
وي�شتطيع  انطالقها،  منذ  ال��ف   25
ومتابعتها  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ش��ول  امل��ت��ع��ام��ل 

دون  الذكية،  االأجهزة  عرب  واإجن��ازه��ا 
حتمل عناء احل�شور اإىل مقر حماكم 
دب�����ي، وت����اأت����ي ه����ذه اخل���ط���وة لتمثل 
دف��ع��ة ق��وي��ة ل��ل��ج��ه��ود احل��ث��ي��ث��ة التي 
التوجيهات  لرتجمة  املحاكم  تبذلها 
تقليل  يف  الر�شيدة  للقيادة  ال�شديدة 
%80 بحلول  بن�شبة  املراجعن  عدد 
العام 2018 لترتجم اأهم التوجهات 

ينتظر  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  الأن  احل���ك���وم���ي���ة، 
متغرات  ت��واك��ب  التي  االأع��م��ال  بيئة 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي  و  الع�شر، 
حكومة  روؤي��������ة  ل���ر����ش���م  واخل�����دم�����ات 
امل�شتقبل التي ت�شع �شعادة ال�شعب يف 
�شّلم اأولوياتها، م�شتنداً �شعادته لقول 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 

جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل- 
»نريد اليوم اأن ننقل مراكز اخلدمات 
اإىل  احلكومية  امل��ع��ام��الت  وا�شتقبال 
ك��ل ه��ات��ف وج��ه��از متحرك يف ي��د اأي 
م��ت��ع��ام��ل، ومب����ا مي��ك��ن��ه م���ن تقدمي 
طلبه للحكومة من هاتفه حيثما كان 
ودون اأي انتظار، فاحلكومة الناجحة 
هي التي تذهب للنا�س وال تنتظرهم 

على  امل��ب��ادرة  وت�شاعد  اإل��ي��ه��ا«،   لياأتوا 
عالية  ب���ك���ف���اءة  اخل�����دم�����ات  ت����ق����دمي 
وتوقعات  احتياجات  تلبي  و�شفافية 
املتعاملن، وت�شعرهم يف الوقت نف�شه 
مكان،  اأي  يف  معهم  التوا�شل  باأهمية 
ومبا ين�شجم مع توجهات احلكومة يف 
وحتقيق  احلكومية  اخلدمات  تطوير 
ج������ودة ح���ي���اة ع���ال���ي���ة مل���واط���ن���ي دول����ة 
اأر�شها، وفقاً  االإمارات واملقيمن على 

لروؤية االإمارات 2021. 
ال��ت��زام حم��اك��م دبي  �شعادته  م�����ش��راً   
نحو  الوطنية  االأجندة  ببنود  بالعمل 
ت��ر���ش��ي��خ امل��ك��ان��ة ال��الئ��ق��ة ل��دول��ت��ن��ا يف 
على  و�شنعمل   ، العامل،  بلدان  طليعة 
االأول يف  امل��رك��ز  االإم������ارات  ان حت��ق��ق 
النهج الذي  ال��ذك��ي��ة، وف��ق  اخل��دم��ات 
و�شواًل  ال��ر���ش��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  اخ��ت��ط��ه 
االأمم  اأب���رز  م�شاف  اإىل  دب��ي  ب��اإم��ارة 
امل���ت���ق���دم���ة يف ال����ع����امل ب���ح���ل���ول ع���ام 

.2021
ومن جانبه  ا�شار عبدالرحيم امل�شرب 
مدير ادارة تقنية املعلومات يف  حماكم 
للمحاكم  ال���ذك���ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اأن  دب���ي 
نوعه  م���ن  االأول  وي��ع��د  ج�����داً،  مم��ي��ز 
على م�شتوى العامل وغر م�شبوق يف 

القطاعن احلكومي والق�شائي، و اإن 
الذكي” ميثل ثمرة  “التطبيق  جناح 
اجلهود احلثيثة والعمل الدوؤوب التي 
�شبل تطوير  دب��ي يف  به حماكم  تقوم 
تطبيقات حديثة لتوفر خدمات ذكية 
من �شاأنها تي�شر االأمر على املواطنن 

وحتقيق الرفاهية للمجتمع.
اأن���ه���ا تفاعلية   ومم���ا مي��ي��ز اخل���دم���ة 
وت����ت����م ف���ي���ه���ا ك�����ل االإج��������������راءات عرب 
االأج����ه����زة ال���ذك���ي���ة، وه����و ع���ب���ارة عن 
واحد  تطبيق  يف  تطبيقات  جمموعة 
ويخدم جميع االأطراف من املتعاملن 
امل���ح���ام���اة وم��ك��ات��ب تقدمي  وم��ك��ات��ب 
والق�شاة،  ال�����ش��ر  واأم����ن����اء  اخل���دم���ة 

مب�شتوى  ل��الرت��ق��اء  العليا،  واالإدارة 
املحاكم  ت���ق���دم���ه���ا  ال���ت���ي  اخل�����دم�����ات 
وت�شريع  ت��ي�����ش��ر  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  وال���ت���ي 
اإج�������راءات ال��ت��ق��ا���ش��ي ل��ل��م��ت��ع��ام��ل مع 
املختلفة  ب��اأن��واع��ه��ا  الق�شايا  ط��ل��ب��ات 
وعرب جميع مراحلها، بدًء من تقدمي 
الطلب و�شواًل اإىل اتخاذ القرار ، من 
اأجل جتربة متكاملة وذكية ت�شتهدف 
املتعاملن  ف���ئ���ات  االأوىل  ب���ال���درج���ة 
اخلارجين )اأطراف الدعاوى، مكاتب 

املحاماة، مكاتب الطباعة(.
وتت�شمن  التطبيقات جميع الطلبات 
التنفيذات  ق�شايا  بطلبات  اخلا�شة 
)ال�شرعية واملدنية(، وجميع الطلبات 

احلقوقية  ب���ال���ط���ل���ب���ات  اخل����ا�����ش����ة 
)ع��ق��اري وجت���اري وم���دين وعمايل(، 
على  ال�شخ�شية  االأح������وال  وق�����ش��اي��ا 
)االبتدائية  املحاكم  م�شتويات  جميع 
وال��ت��م��ي��ي��ز(، وجمموعة  واال���ش��ت��ئ��ن��اف 
خدمات تتعلق باملراث، منها امللخ�س 
واأن�شبة  ال����رتك����ات  ل��ق�����ش��اي��ا  امل�����ايل 
االأط�����راف وال��ت��وري��دات ال�����واردة على 
الق�شية،  ع��ل��ى  وال����دي����ون  ال��ق�����ش��ي��ة، 
االأحكام  االأن�����ش��ب��ة، وخ��دم��ة  و���ش��رف 
التطبيق  وي��ت��ي��ح  ح���دي���ث���اً،  ال�������ش���ادرة 
اأن يقوم بجميع اخلطوات،  للمتعامل 
وانتهاء  الطلب   ت�شجيل  م��ن  اب��ت��داًء 

باتخاذ القرار . 

•• دبي-وام:

ت��ن��ط��ل��ق اأع���م���ال ا���ش��ب��وع االإم������ارات 
يف  االإلكرتونية  ال�شحية  للرعاية 
دبي يوم 12 نوفمرب املقبل وت�شتمر 
اأبوظبي  اإىل  يومن وتنتقل بعدها 
نف�شه وت�شلط  ال�شهر  14 من  يوم 
الفعالية ال�شوء على التقدم الذي 
مت اإحرازه من قبل هيئات الرعاية 
ال�شحية على �شعيد حتقيق الهدف 
الذي و�شعته حكومة دولة االإمارات 
امللف  م�����ش��روع  اإط���الق  يف  واملتمثل 
�شالمة  املوحد  االإلكرتوين  الطبي 
والطريقة   2021 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول 
الرعاية  م��زودو  بها  ا�شتجاب  التي 

اخلا�س  ال���ق���ط���اع  م����ن  ال�����ش��ح��ي��ة 
تقنية  اال���ش��ت��ث��م��ار يف جم����ال  ع���رب 
املعلومات ال�شحية لتمكن التحول 

نحو �شجالت املر�شى الرقمية.
جرمي  ق�����ال  االإط���������ار  ه�����ذه  ويف 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  بونفيني 
اأنظمة املعلومات و االإدارة  جلمعية 
 HIMSS ال�شحية  ال��رع��اي��ة  و 
باإ�شالح  مقرتنة  املبادرات  هذه  اإن 
ال�شحية  الرعاية  مدفوعات  نظام 
كبر  ب�شكل  اأ�شهمت  ال��ت��ي  دب��ي  يف 
الرعاية  بنظام  التحول  حتقيق  يف 
ال�����ش��ح��ي��ة يف دول����ة االإم������ارات منذ 

العام 2006 .
واأ�شاف اإن امل�شح التحليلي - الذي 

املر�شى  �شحة  لتطوير  املنا�شب 
اأن  مو�شحا  ع��ام  ب�شكل  واالأف�����راد 
االإلكرتوين  الطبي  امللف  م�شروع 
وزارة  تقوده  ال��ذي  �شالمة  املوحد 
ال�����ش��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع يركز 
االأفراد  �شحة  على  رئي�شي  ب�شكل 
هذا  خ���الل  �شيتم  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 
تبادل  م����راك����ز  اخ���ت���ب���ار  احل������دث 
االأ�شعدة  خمتلف  على  املعلومات 
�شواء كان ذلك على م�شتوى دول 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي اأو 
�شمن القطاع العام يف االإمارات اأو 

بن االأطباء يف القطاع اخلا�س.
املهنية  املعاير  منظمات  عملت  و 
االإج����راءات  ات��خ��اذ  على  والتقنية 

املعلومات  اأن��ظ��م��ة  جمعية  اأج��رت��ه 
ال�شحية  وال�����رع�����اي�����ة  واالإدارة 
م�شت�شفيات  ح�����ول   HIMSS
ملحوظا  تقدما  اأظهر   - االإم���ارات 
لي�شمل  مي��ت��د  ب�شكل  ال��رق��م��ن��ة  يف 
من�شاآت العيادات اخلارجية ومراكز 
ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات ال�����ش��ح��ي��ة على 
م�شتوى املنطقة .. وتوقع االإعالن 
ع���ن امل���زي���د م���ن االإجن�������ازات خالل 
للرعاية  االإم�����ارات  ا���ش��ب��وع  اف��ت��ت��اح 

ال�شحية االإلكرتونية .
و ذكر اأنه مع اتخاذ كل م�شت�شفى 
خمتلفا  ن��ه��ج��ا  ���ش��ح��ي��ة  وه���ي���ئ���ة 
توفر  �شمان  العام  الهدف  يبقى 
الوقت  ويف  ال�شحيحة  املعلومات 

ذات  حتتية  بنية  الإن�شاء  ال��الزم��ة 
تقنية  تتوافق مع م�شاريع  قدرات 
الرئي�شية  ال�����ش��ح��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
الفنية  االخ���ت���ب���ارات  ي�����ش��م��ل  مب���ا 
وت�شت�شيف  ال��ت�����ش��دي��ق.  وب��رام��ج 
واالإدارة  املعلومات  اأنظمة  جمعية 
والرعاية ال�شحية خالل فعاليات 
ال�شوء  ت�شلط  جل�شات  اال���ش��ب��وع 
امل��ه��ن��ي��ة يف نظم  ال�������ش���ه���ادة  ع���ل���ى 
املعلومات واإدارة الرعاية ال�شحية 
املهنين  لتوجيه   CPHIMS
ال�شحية  ال����رع����اي����ة  ق����ط����اع  يف 
ن����ح����و احل���������ش����ول ع����ل����ى ����ش���ه���ادة 
ت�شهم  ف��ي��م��ا   ..  CPHIMS
عدد من املعاير على غرار معيار 

HL7 يف دفع القطاع نحو االأمام 
ب�شكل مل ي�شبق له مثيل.

الدكتور  ق����ال  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا  ويف 
�شعبة  رئي�س  نائب  احل�شن  اأ�شامة 
ال�شحية  للمعلوماتية  االإم����ارات 
رئ��ي�����س ال�����ش��ح��ة االإل��ك��رتون��ي��ة يف 
ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة ب��دب��ي اإن اإط���الق 
يوفر  االإم����ارات  يف   HL7 معيار 
االأدوات  م���ن  ج���دي���دة  جم��م��وع��ة 
الرعاية  وم��ن��ظ��م��ات  ل��ل��م��ط��وري��ن 
الرتا�شل  نظام  يعترب  اإذ  ال�شحية 
الفعال واالآمن اأمرا هاما للو�شول 
موثوق  �شحية  رع��اي��ة  ن��ظ��ام  اإىل 
البيانات  ت���ب���ادل  دع����م  ���ش��ب��ي��ل  يف 

يف  م��ط��وال  نقا�شه  �شيتم  م��ا  وه���و 
اأ�شبوع االإمارات للرعاية ال�شحية 

االإلكرتونية.
اليوم  ف���ع���ال���ي���ات  خ�����الل  و���ش��ي��ت��م 
عن  االإع���الن  اال�شبوع  من  الثاين 
جديدة  مهنية  جمموعات  ت�شكيل 
امل�������راأة يف جمال  م��ث��ل جم��م��وع��ة 
ال�شحية  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وهي جمموعة ح�شرية باملديرات 
قطاع  يف  للمعلومات  التنفيذيات 
جمل�س  ب���دول  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
ال����ت����ع����اون اخل���ل���ي���ج���ي وب���رن���ام���ج 
جمال  يف  وال����ت����دري����ب  ل��ل��ت��وج��ي��ه 
ي��وف��ر فر�شا  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

للمهنين ال�شحين للو�شول اإىل 
كامل اإمكاناتهم.

ب���دوره���ا ق��ال��ت دون����ا ل���ون املديرة 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة ل����ل����م����ع����ل����وم����ات يف 
م��ي��دك��ل��ي��ن��ي��ك ال�������ش���رق االأو�����ش����ط 
ب���االإم���ارات اإن���ه ع��ل��ى ام���ت���داد 40 
عاما من اخلربة يف قطاع الرعاية 
ال�شحية ت�شنت يل الفر�شة للعمل 
املتميزين  ال��ق��ادة  من  العديد  مع 
وغالبيتهم كن من الن�شاء الالتي 
حققن النجاح والتميز ال �شيما يف 
وهناك  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع 
الكثر من الن�شاء يتبواأن منا�شب 

قيادية .

�يل عهد ر�أ�ش �خليمة يرت�أ�ش �جتماع �ملجل�ش �لتنفيذي 

عدد م�شتخدمي التطبيقات الذكية 25 األف م�شتخدم 

حماكم دبي تقدم حزمة من �لتطبيقات �لذكية ملتعامليها على مد�ر 24 �ضاعة

��ضبوع �لإمار�ت للرعاية �ل�ضحية �لإلكرت�نية ينطلق يف دبي ��أبوظبي نوفمرب �ملقبل

•• دبي-وام:

املقام  جيتك�س  معر�س  خ��الل  دب��ي  �شرطة  اأطلقت 
حاليا يف املركز التجاري بدبي يف الفرتة من 8 اىل 
موجه  هو  و  التفاعلي  املحقق  احل��ايل  اكتوبر   12
التي  اجل��رائ��م  ح��ال��ة  يف  ا�شتخدامه  يتم  ل��الأط��ف��ال 
النف�شية  لتجنب احلالة  فيها  االطفال طرف  يكون 
الإبعاد  و  لل�شرطي  روؤي��ت��ه  ب�شبب  ت�شيبهم  قد  التي 

الرهبة.
اأخذ  على  دمية  ���ش��ورة  ه��و يف  ال��ذي  املحقق  ويعمل 
اجلرمية  على  ال�شاهدين  االأط��ف��ال  م��ن  املعلومات 
او املتواجدين يف موقع اجلرمية ب�شكل غر مبا�شر 

عرب ح�شانة م�شغرة يقابل خاللها الطفل �شخ�شية 
االرن��ب و ال��ذي مت اط��الق ا�شم با�شل عليه وه��و يف 
روؤيته  ال��ط��ف��ل  مي��ك��ن  ال  متخفي  حم��ق��ق  احلقيقة 
اإىل الطفل ب�شفة غر  حيث يقوم بتوجيه االأ�شئلة 
م�شتقبال  تطويره  على  العمل  �شيتم  كما  مبا�شرة 
مع  ثانية  كرتونية  ل�شخ�شيات  �شورة  يف  واط��الق��ه 
توفر بيئة امنة له من خالل حوار ودي مع الطفل 
بع�س  على  ال�شحيحة  االإج��اب��ة  حالة  يف  ومكافئته 
االأ�شئلة وحتفيزه وذلك من اأجل الق�شاء على حالة 
التحقيق  خالل  الطفل  ت�شيب  ان  ميكن  التي  امللل 
على ان يتم تطبيق الفكرة م�شتقبال بجميع مراكز 
املعر�س  خ��الل  دب��ي  �شرطة  اأطلقت  كما  ال�شرطة. 

موجه  وهو   3D بخا�شية  يعمل  تدريبيا  برناجما 
املداهمة  عنا�شر  تدريب  اىل  يهدف  املداهمة  لفرق 
لفك الرهائن يف بيئة افرتا�شية امنة توفر الوقت 
واجل���ه���د وامل�����ش��اح��ات ال���الزم���ة ل��ل��ت��دري��ب م���ن دون 
حمتملة  اأ���ش��اب��ات  الأي  امل��داه��م��ة  عنا�شر  تعري�س 
خ����الل ال���ت���دري���ب وذل�����ك م���ن خ����الل ج���ه���از �شا�شة 
عر�س �شيناريو مداهمة . ويقوم املتدرب مبالحقة 
املطلوبن خالل عمليات فك الرهائن حيث يحتوي 
اجلهاز على م�شت�شعر للحركة التي يقوم بها املتدرب 
يف الواقع وميكن ا�شتخدام هذا اجلهاز قبل عمليات 
الذي  العمل  تقييم  نهاية  يف  للمداهمة  التخطيط 

قام به املتدرب.

•• دبي-وام:

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي م�شاركتها يف مبادرة حتدي دبي للياقة 
البدنية التي اأطلقها �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي وتهدف اإىل جعل دبي اإحدى اأكر املدن ن�شاطا وممار�شة 

للريا�شة على م�شتوى العامل.
واملوؤ�ش�شات  الهيئات  كافة  �شموه  لدعوة  ا�شتجابة  اخلطوة  ه��ذه  تاأتي 
يهدف  متكامل  ب��رن��ام��ج  خ��الل  م��ن  امل��ب��ادرة  يف  للم�شاركة  احلكومية 
وااللتزام  البدين  ن�شاطهم  زي��ادة  على  وزواره���ا  دب��ي  �شكان  اإىل حتفيز 
ممار�شة  يف  ي��وم��ا   30 مل��دة  االأق���ل  على  يوميا  دقيقة   30 بتخ�شي�س 
وحتى  اجل���اري  اأك��ت��وب��ر   20 م��ن  اب��ت��داء  البدنية  واالأن�شطة  الريا�شة 

18 نوفمرب املقبل. وقدم �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب 
بن  حمدان  ال�شيخ  ل�شمو  والتقدير  ال�شكر  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
حممد بن را�شد اآل مكتوم على دعمه امل�شتمر للريا�شة يف دبي واإطالقه 
اأفراد  وي�شجع  االإيجابية  املناف�شة  يحفز  ال��ذي  املبتكر  التحدي  لهذا 
املجتمع على اتباع نظام حياة �شحي يف اأجواء مليئة باملرح والفعاليات 
النائب  االأك���رف  اإب��راه��ي��م  يو�شف  ال��دك��ت��ور  لفت  جهته  م��ن   . املتنوعة 
التنفيذي للرئي�س لقطاع دعم االأعمال واملوارد الب�شرية ورئي�س اللجنة 
برامج  �شتنظم  الهيئة  اأن  اإىل  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  يف  الريا�شية 
ملوظفيها  البدنية  اللياقة  حت�شن  يف  ت�شهم  و�شحية  توعوية  واأن�شطة 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ح��ول  ال��وع��ي  رف��ع  اإىل  ت��ه��دف  فعاليات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

ال�شحية الواجب اتباعها ل�شمان حياه �شحية �شليمة.

كهرباء دبي تعلن م�ضاركتها يف مبادرة حتدي دبي للياقة �لبدنية �ضرطة دبي تطلق �ملحقق �لذكي �ملوجه لالأطفال يف جيتك�ش

فقدان جواز �سفرت
ت�شاهي   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا   ، ا���ش��ت��ي  ك��ي��ن��ف��ي 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )EP2672331( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/6914181

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /ج���ي���ن���و 
اثيوبية   ، ت��ي�����ش��ى  ح��اج��ي 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )EP3561203( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/9141114

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل���������دع���������و /اي���������و 
اثيوبيا   ، اح���م���د  ه���اج���و 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4238329( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/9141114

فقدان جواز �سفرت
عبداحلنان   / امل��دع��و  ف��ق��د 
حم������م������د ع�������ب�������دامل�������ال�������ك ، 
اجلن�شية  ب����ن����غ����الدي���������س 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )0224311(
عليه االت�شال بتليفون رقم 

 050/9152538

فقدان جواز �سفرت
ايبتو  امل����ا   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الفلبن   ، م����ورال����ي���������س 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )9749742( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/6716088
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•• دبي-وام:

دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
وحدات  م��را���س  �شركة  م��ع  بالتعاون 
ذكية جديدة درايف ثرو يف ثالث من 

وجهات ال�شت اإكزت يف دبي.
19 خدمة  ال���وح���دات  ت��ل��ك  وت���ق���دم 
الراحة  ���ش��ب��ل  ت���وف���ر  ب���ه���دف  ذك���ي���ة 
تي�شر  خ������الل  م�����ن  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن 
اختيار  م��ن��ذ  االإج����������راءات  وم����رون����ة 
ال�شيارة  داخ��ل  وهو  للخدمة  العميل 
وحتى االنتهاء من املعاملة وت�شليمها 

له.
ال��ل��واء عبد اهلل خليفة  اأك��د �شعادة  و 
اأن  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  امل���ري 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأوام��ر 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س 
افتتاحه مركز  اأث��ن��اء  اهلل  رع���اه  دب��ي 
هذه  بتعميم  ج��اءت  الذكي  ال�شرطة 
ال��ت��ج��رب��ة ال��ذك��ي��ة ع��ل��ى م��ن��اط��ق دبي 
ال�شكنية والتجارية م�شتقبال وتوفر 
اأرقى اخلدمات ال�شرطية الذكية من 
اأجل ت�شهيل و�شرعة و�شول وتوا�شل 
وتخفيف  ال�����ش��رط��ة  م���ع  اجل���م���ه���ور 

العناء والوقت عليهم واإ�شعادهم.
دبي  ���ش��رط��ة  اإن  ���ش��ع��ادت��ه  اأ����ش���اف  و 
�شاحب  اأوام����ر  تنفيذ  على  حت��ر���س 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
م���ك���ت���وم ب���ت���ق���دمي اأرق�������ى اخل���دم���ات 

ال�����ش��رط��ي��ة ال��ذك��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة الأف����راد 
اجلمهور مبا يحقق تطلعات القيادة 
ومتكن  املجتمع  ا�شعاد  يف  الر�شيدة 
اخلدمات  على  باحل�شول  املتعاملن 
تخفي�س  اىل  و�شوال  وي�شر  ب�شهولة 
بن�شبة  املتعاملن  ا�شعاد  مراكز  عدد 
اأف�شل  توفر  اىل  باالإ�شافة   80%

اخلدمات لفئة اأ�شحاب الهمم.
والتقدير  بال�شكر  ���ش��ع��ادت��ه  ت��ق��دم  و 
مرا�س  اال����ش���رتات���ي���ج���ي  ل��ل�����ش��ري��ك 
ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��ا و���ش��راك��ت��ه��ا يف تقدمي 
خ����دم����ات ����ش���رط���ة دب�����ي ال���ذك���ي���ة يف 
منحها  خالل  من  املتنوعة  وجهاتها 
ون��ق��اط خدمة  ث��الث م��واق��ع حالية 
اإكزت  ال���ش��ت  م�شاريع  يف  م�شتقبلية 
م�شروع  اأن  اإىل  م�������ش���را  امل���ق���ب���ل���ة 
دراي���ف ث��رو اأح���د امل�����ش��اري��ع الفرعية 
ال�شرطة  مركز  الرئي�شي  للم�شروع 
ال��ذك��ي SPS وال���ذي مت اط��الق��ه يف 
�شبتمرب املا�شي يف �شيتي ووك وجزء 
اخلدمات  م��ن  متكاملة  ح��زم��ة  م��ن 

�شرطة  تقدمها  ���ش��وف  ال��ت��ي  الذكية 
تهدف  والتي  الإ�شعاد متعامليها  دبي 
باالأمن  ال�شعور  وتقوية  تعزيز  اإىل 
واالأم��ان ملختلف اأفراد املجتمع ورفع 
ج�����ودة احل���ي���اة وامل�����ش��اه��م��ة يف جعل 

مدينة دبي االأذكى واالأ�شعد عامليا.
اأم�����ل فا�شل  اأو����ش���ح���ت  م���ن ج��ه��ت��ه��ا 
م�شروع  اأن  امل�شروع  مدير  امل��زروع��ي 
19 خدمة ذكية  دراي��ف ثرو �شيقدم 
يف ال���وق���ت احل����ايل م���ع ال��ع��م��ل على 
م�شتقبلية  ذك���ي���ة  خ���دم���ات   8 ���ش��م 
التطور  مواكبة  اإىل  ويهدف  جديدة 
والذكية  احلديثة  للتقنيات  ال�شريع 
الإ���ش��ع��اد امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل توفر 
�شرائحه  مل���خ���ت���ل���ف  اخل�������ش���و����ش���ي���ة 

امارة  مناطق  خمتلف  يف  وال��ت��واج��د 
بالو�شول  للجميع  ي�شمح  مب��ا  دب��ي 

اإليها بكل ي�شر.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت امل��ه��ن��د���ش��ة خلود 
املرزوقي مدير م�شروع مركز ال�شرطة 
اخلدمات  اإن   walk in ال���ذك���ي 
تهدف  امل�شروع  يقدمها  التي  الذكية 
لتوفر �شبل الراحة للمتعاملن من 
االإج������راءات  وم���رون���ة  تي�شر  خ���الل 
وهو  للخدمة  العميل  اخ��ت��ي��ار  م��ن��ذ 
يتم�شى اأو يت�شوق وحتى االنتهاء من 
اأن  اإىل  املعاملة وت�شليمها له م�شرة 
 walk in ال��ذك��ي  ال�شرطة  م��رك��ز 
اأ�شحاب  ت��خ��دم  م��ع��اي��ر  وف���ق  �شمم 
ال��ه��م��م ك��م��ا ���ش��ي��ك��ون م��ف��ت��وح��ا على 

ال�����ش��اع��ة ال���ش��ت��ق��ب��ال اجلمهور  م���دار 
اأي  على  احل�شول  يف  يرغبون  مم��ن 
خدمة من اخلدمات الرئي�شة الذكية 
املتوافرة يف املركز ب�شت لغات وعددها 
 27 ت�����ش��م  60 خ���دم���ة  االإج����م����ايل 
خدمات جنائية ومرورية وجمتمعية 
اأي  اإىل تقدمي طلبات من  باالإ�شافة 
33 خ��دم��ة فرعية  ن��وع ع���الوة على 
ب�شري  اأي تدخل  املركز دون  يوفرها 

يف تقدمي هذه اخلدمات لطالبيها .
و اأكدت اأنه �شيتم تعميم فكرة املركز 
ال��ذك��ي ع��ل��ى ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق دب���ي يف 
املقبلة  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال�����ش��ن��وات  غ�����ش��ون 
و���ش��ت�����ش��ك��ل م��ث��ل ه���ذه امل���راك���ز رديفا 

ودعما للمراكز التقليدية.

•• دبي -وام: 

الب�شرية  امل����������وارد  وزارة  اأب�����رم�����ت 
وال��ت��وط��ن م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع بنك 
التعاون  ب�شاأن  الوطني  دبي  االإم��ارات 
عن  الباحثن  امل��واط��ن��ن  توظيف  يف 
ع��م��ل ب��ن��ظ��ام ال��ع��م��ل ع���ن ب���ع���د. جاء 
ذلك خالل حفل توقيع اقيم ام�س يف 
من�شة الوزارة �شمن من�شة احلكومة 
االحتادية يف معر�س جيتك�س للتقنية 
التجاري  دب��ي  مبركز  املقام   2017
العاملي بح�شور عدد من امل�شوؤولن يف 

كال اجلانن.
وقالت نورة املرزوقي وكيل وزارة املوارد 
لتنمية  امل�شاعد  والتوطن  الب�شرية 
توقيع  اإن  الوطنية  الب�شرية  امل����وارد 
م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ب��ن ال�����وزارة وبنك 
اإطار  ي��اأت��ي يف  االم���ارات دب��ي الوطني 
ا�شرتاتيجية احلكومة االحتادية التي 
والتعاون  التن�شيق  اأهمية  على  توؤكد 

وال�شراكة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  ب��ن 
قواعد  اإر���ش��اء  يف  اخلا�س  القطاع  مع 
والتطوير  ال�شاملة  الب�شرية  التنمية 
وتطبيقا  ال���وط���ن���ي،  ل���ل���ك���ادر  امل��ه��ن��ي 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ال�����وزارة  ال�شرتاتيجية 
ت���اأه���ي���ل وت���ط���وي���ر وت���وظ���ي���ف امل�����وارد 
الب�شرية الوطنية املتخ�ش�شة لتعزيز 
م�شاركتها يف �شوق العمل . واأو�شحت 
- عقب توقيعها على مذكرة التفاهم 
- ان وزارة املوارد الب�شرية والتوطن 
اآليات  بتعزيز  خ��ا���ش��ا  اه��ت��م��ام��ا  ت���ويل 
يف  للعمل  امل��واط��ن��ن  وت�شجيع  ج��ذب 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ان��ط��الق��اً م��ن روؤية 
التمكن  اىل  الرامية  االم���ارات  دول��ة 
الوطنية  الب�شرية  ل��ل��م��وارد  ال��ك��ام��ل 
املوؤهلة باملعرفة واالبداع لبناء اقت�شاد 
تناف�شي قوي و�شوق عمل ممكن لتلك 
للكفاءات.  وج����اذب  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد 
توقيع  اأه���م���ي���ة  امل�����رزوق�����ي  واأك���������دت 
االأدوار  تكاملية  ���ش��اأن  يف  االت��ف��اق��ي��ة 

ودعم  لتعزيز  املوقعن  الطرفن  بن 
الباحثن  امل��واط��ن��ن  توظيف  ف��ر���س 
تنفيذا  اخل��ا���س  القطاع  يف  عمل  ع��ن 
عملية  دف��ع  وعلى  الوطنية  لالأجندة 

التنمية يف الدولة.
وا�شارت اإىل ان مذكرة التفاهم �شتعمل 
ع��ل��ى ت��وف��ر ف��ر���س ع��م��ل خمتلفة يف 
ال��ب��اح��ث��ن عن  ف��ئ��ات  تنا�شب  ال��دول��ة 
ع��م��ل يف امل��ن��اط��ق ال��ب��ع��ي��دة ع��ن املدن 
والذين حتول عدة عوائق بينهم وبن 
املنا�شبة  العمل  فر�س  على  ح�شولهم 
يف مناطقهم وذلك من خالل ت�شجيع 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  ال��ع��م��ل يف  اأ���ش��ح��اب 
على عر�س خيارات العمل للمواطنن 

املقيمن يف املناطق البعيدة.
الب�شرية  امل����وارد  وزارة  وك��ي��ل  وق��ال��ت 
وال���ت���وط���ن امل�����ش��اع��د ل��ت��ن��م��ي��ة امل����وارد 
�شتقوم  ال��وزارة  اإن  الوطنية  الب�شرية 
ب��ن��اء ع��ل��ى م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م برت�شيح 
جم��م��وع��ة م���ن ال��ب��اح��ث��ن ع���ن عمل 

ال���ت���وط���ن مع  ب����واب����ة  امل�����ش��ج��ل��ن يف 
فر�س  اإتاحة  بغر�س  بياناتهم  توفر 
التوظيف ملن تنطبق عليهم ال�شروط 
للعمل لدى البنك يف نظام العمل عن 

بعد.
البنك  �شيقوم  التفاهم  ملذكرة  ووفقا 
االأقل  على  مواطنن  ع�شرة  بتوظيف 
م���ن امل���واط���ن���ن ال��ب��اح��ث��ن ع���ن عمل 
وامل�شجلن  ال�����ش��م��ال��ي��ة  امل��ن��اط��ق  م���ن 
ب��وظ��ي��ف��ة معالج  ال��ت��وط��ن،  ب��واب��ة  يف 
اال�شا�شية  الوظيفية  مهمته  رئي�شي 
يف  امل�شرفية  البيانات  ب��اإدخ��ال  القيام 
وتتوىل  للبنك.  االآيل  احلا�شب  نظام 
اللوج�شتي  ال���دع���م  ت��ق��دمي  ال������وزارة 
مركز  بتجهيز  املرتبطة  واخل��دم��ات 
املوارد  وزارة  مب��رك��ز  بعد  ع��ن  العمل 
الب�شرية والتوطن ل�شعادة املتعاملن 
الدعم  ي�����ش��م��ل  ح���ي���ث  خ���ورف���ك���ان  يف 
بالبنك  خ���ا����ش���ة  ق���اع���ة  ت��خ�����ش��ي�����س 
حتمل  املعلومات  �شرية  على  حفاظا 

ع��الم��ت��ه ال��ت��ج��اري��ة، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
املواطنن  للموظفن  مكاتب  توفر 

العاملن يف نظام العمل عن بعد.
مدير  ال�شيد  ح�شام  ق��ال  جانبه  م��ن 
الب�شرية يف بنك االمارات  امل��وارد  عام 
���ش��ع��داء للغاية  اإن���ن���ا   : ال��وط��ن��ي  دب���ي 
ب��ت��وق��ي��ع ه����ذه االت���ف���اق���ي���ة م���ع وزارة 
والتي  وال���ت���وط���ن  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد 
التي  احلثيثة  اجلهود  اإط��ار  يف  ت�شب 
والرامية  ال��دول��ة  ام��ت��داد  ت��ب��ذل على 
اإىل حتقيق روؤي��ة احلكومة االحتادية 
الب�شرية  ال��ك��وادر  م�شاركة  تعزيز  يف 
امل���وؤه���ل���ة وال����ك����ف����اءات االإم����ارات����ي����ة يف 
عملية التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها 
ال��ب��الد . واأك���د حر�س بنك االإم���ارات 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي  دب����ي 
ب���ن ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل���ا����س يف 
امل���رج���وة على  ال��ن��ت��ائ��ج  اإىل  ال��و���ش��ول 
يتعلق  فيما  وخ��ا���ش��ة  ال�����ش��ع��ي��د،  ه���ذا 
ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب اأ����ش���ح���اب ال���ك���ف���اءات يف 

امل�����دن والتي  ال��ب��ع��ي��دة ع���ن  امل���ن���اط���ق 
االقت�شادية  املراكز  عن  بعدها  يحول 
الرئي�شية يف الدولة بينهم وبن اإيجاد 
وموؤهالتهم  مهاراتهم  ينا�شب  عمل 
ويلبي احتياجات �شوق العمل. واأو�شح 
عن  العمل  خ��ي��ارات  اأن  ال�شيد  ح�شام 
لتلك  توفرها  اإىل  ن�شعى  ال��ت��ي  بعد 
الكوادر الوطنية بالتعاون مع الوزارة 

يف  اقامتهم  ا�شكالية  حل  يف  �شت�شاهم 
تلك املناطق البعيدة وت�شاعدهم على 
اإيجاد العمل املنا�شب دون االبتعاد عن 
عائالتهم. وتهدف املذكرة املوقعة بن 
م�شاركة  تعزيز  اإىل  وال��ب��ن��ك  ال����وزارة 
وا�شتقطاب  الوطنية  الب�شرية  امل��وارد 
عليها  واملحافظة  وتنميتها  الكفاءات 
متكاملة  م���ن���ظ���م���وم���ة  خ������الل  م�����ن 

وال�شراكة  وامل��ع��اي��ر  ال�شيا�شات  م��ن 
فر�س  توفر  على  تعمل  املوؤ�ش�شاتية 
التوظيف للمواطنن يف �شوق العمل، 
القابلة  ال����وظ����ائ����ف  ح�������ش���ب  وذل�������ك 
والتي  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  يف  للتوطن 
العمل  ���ش��وق  متطلبات  ب��ن  ت��ت��واف��ق 
وموؤهالت وخربات وكفاءات الباحثن 

عن عمل.

•• دبي -وام: 

ك�شف م��ع��ايل حممد ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���ش��وؤون جمل�س ال���وزراء 
وامل�شتقبل عن تنظيم الدورة الثانية من االجتماعات ال�شنوية حلكومة دولة 

االإمارات يف االأول والثاين من اأكتوبر 2018 يف العا�شمة اأبوظبي.
واأكد معايل حممد القرقاوي اأن تنظيم االجتماعات ال�شنوية حلكومة دولة 
اأولياء العهود وروؤ�شاء  اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ و�شمو  االإمارات والتي جتمع 
املحلية  واحلكومات  االحتادية  احلكومة  من  وممثلن  التنفيذية  املجال�س 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  ا�شتجابة  ياأتي  �شنوي  ب�شكل 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل يف تعزيز التن�شيق والتكامل بالعمل 
 2021 احلكومي يف احلكومات االحتادية واملحلية لتحقيق روؤية االإمارات 
وال�شر قدما نحو مئوية الدولة وتنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اهلل و�شاحب  رع��اه  دب��ي 
كافة  على  التن�شيق  برت�شيخ  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل�شتويات تعزيزا وت�شريعا مل�شرة التنمية الوطنية يف كافة القطاعات. وقال 
معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل 
اإن املبادرات ال� 120 التي اأطلقت خالل االجتماعات ال�شنوية حلكومة دولة 
 - املا�شي  �شبتمرب  و27   26 يف  التي عقدت   - االأوىل  دورت��ه��ا  االإم���ارات يف 
�شمن 30 قطاعا مهما ومنها التعليم والطاقة وال�شباب واملجتمع واالبتكار 
واملوارد الب�شرية احلكومية واالإعالم واملجال�س التنفيذية واخلدمات الذكية 
وتطوير اخلدمات والبنية التحتية وكفاءة النظام الق�شائي والتميز والكفاءة 

احلكومية وغرها �شتتم متابعتها مع اللجان احلكومية املعنية.
واأكد القرقاوي اأن ال�شر قدما نحو حتقيق روؤية االإمارات 2021 والعمل 

الناعمة  القوة  ا�شرتاتيجيات  وتنفيذ   2071 االإم���ارات  مئوية  تنفيذ  على 
نحو  الطريق  اإىل خارطة  باالإ�شافة  املائي  واالأم��ن  العايل  والتعليم  للدولة 
الثورة ال�شناعية الرابعة التي اأطلقت خالل االجتماعات ال�شنوية حلكومة 
االجتماعات  ناق�شتها  التي  املهمة  املو�شوعات  اإىل  اإ�شافة  االإم����ارات،  دول��ة 

�شتكون �شمن خطط املتابعة التي مت اعتمادها بعد االجتماعات ال�شنوية.
و�شكلت االجتماعات ال�شنوية حلكومة دولة االإم��ارات احلدث االأب��رز خالل 
املهمة  واخلطط  املو�شوعات  من  كبرا  ع��ددا  ناق�شت  حيث  املا�شية،  االأي��ام 
لتطوير العمل احلكومي مبا يتالءم مع امل�شتهدفات التنموية للدولة خالل 
العقود اخلم�شة املقبلة يف خمتلف القطاعات حتى حتتل الدولة املركز االأول 

مع حلول الذكرى املئوية االأوىل لتاأ�شي�شها عام 2071.
وكان قد اأعلن خالل االجتماعات ال�شنوية حلكومة دولة االإمارات عن عدد 
املريخ  مدينة  م�شروع  ومنها  ال��دول��ة،  م�شتوى  على  ال�شخمة  امل�شاريع  من 

اأر���س تبلغ مليون و900  500 مليون درهم على م�شاحة  العلمية بتكلفة 
األف قدم مربع، لت�شكل بذلك اأكرب مدينة ف�شائية يتم بناوؤها على االأر�س، 
نوعها  من  االأوىل  تعد  التي  احلكومية  اأبوظبي  اأكادميية  م�شروع  وكذلك 
بهدف تعزيز كفاءة القطاع احلكومي يف االإم��ارة، من خالل اإع��داد ومتكن 
ملنت�شبي  تدريبية  ب��رام��ج  وتطوير  والفعالة،  ال��ق��ادرة  احلكومية  ال��ك��ف��اءات 

القطاع احلكومي.
 450 االإم��ارات عقدت بح�شور  ال�شنوية حلكومة دولة  وكانت االجتماعات 
�شخ�شية من اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ و�شمو اأولياء العهود وروؤ�شاء املجال�س 
التنفيذية يف االإمارات ال�شبع، والوزراء وروؤ�شاء اجلهات احلكومية االحتادية، 
اإ�شافة اإىل روؤ�شاء اجلهات احلكومية املحلية، ووكالء الوزارات ومدراء عموم 
امل�شاعدين  وال��وك��الء  املحلية،  اجل��ه��ات  وم���دراء عموم  االحت��ادي��ة،  اجل��ه��ات 

واملدراء التنفيذين.

�لجتماعات �ل�ضنوية حلكومة �لإمار�ت 2018 يف 1 � 2 �أكتوبر 

�ملو�رد �لب�ضرية ��لتوطن ت�ضتقطب �ملو�طنن للعمل عن بعد

�لد�خلية � �إجناز�ت لنظم �لبيانات تك�ضفان عن 
نظام �ملر�قبة ��لإنذ�ر ��لتحكم �لذكي »ح�ضنتك« 

�ضرطة دبي �مر��ش تطلقان خدمة در�يف ثر� 

�أبوظبي للمعا�ضات يطلق �لن�ضخة �جلديدة من تطبيق تقاعد �أبوظبي 

•• دبي -وام:

ك�شفت وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة للدفاع 
البيانات  لنظم  اإجن���ازات  �شركة  مع  بال�شراكة  امل��دين 
النقاب عن ح�شنتك نظام املراقبة واالإن��ذار والتحكم 
الذكي يف دولة االإمارات وذلك خالل موؤمتر �شحفي 

�شهده مركز دبي التجاري العاملي .
�شراكة  اتفاقية  اأع��ق��اب  النظام يف  ع��ن  االع���الن  ي��اأت��ي 
اأب��رم��ت م��وؤخ��را ب��ن ال����وزارة و�شركة اإجن����ازات بدعم 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  ورعاية 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
الفريق  ال��ذي �شهد االع��الن عنه   - امل�شروع  يعد هذا 
واللواء  الداخلية  وزارة  وكيل  ال�شعفار  عبداهلل  �شيف 
الركن خليفة حارب اخلييلي الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون 
باالإنابة  الداخلية  ب��وزارة  واملنافذ  واالإقامة  اجلن�شية 
اجنازات  �شركة  وم�����ش��وؤويل  ال�شباط  كبار  م��ن  وع��دد 
املنطقة  يف  متكامل  اآيل  نظام  اأك��رب   - البيانات  لنظم 
ملراقبة حاالت الطوارئ التي تتعلق باحلريق و�شالمة 
العامة من خالل �شراكة بن القطاعن العام واخلا�س 
و ممثلن ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة و���ش��رك��ة اإجن����ازات لنظم 
2021 يف  اإىل دعم روؤي��ة االإم��ارات  البيانات ويهدف 

جعل الدولة واحدة من اأكر الدول اأمنا يف العامل.
 �شلط امل�شاركون يف املوؤمتر ال�شوء على قدرات املبادرة 
ال�شاعة،  م��دار  على  العامة  ال�شالمة  ل�شمان  االآل��ي��ة 
واملمتلكات  االأف���راد  �شالمة  دع��م  يف  امل�شاهمة  وكيفية 
واملهمة  وال���روؤي���ة  االإم�����ارات  دول���ة  اأن��ح��اء  يف خمتلف 

واالأهداف وراء تطبيق هذا النظام.
 �شمت قائمة املتحدثن اللواء جا�شم حممد املرزوقي 
قائد عام الدفاع املدين بوزارة الداخلية والعقيد خبر 

الذكية يف  العام للخدمات  املدير  املطوع م�شاعد  علي 
امللحي  وخ��ال��د  دب��ي  يف  امل��دين  للدفاع  العامة  االإدارة 
البيانات  لنظم  اإجن���ازات  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
يف  اال�شرتاتيجية  امل�شاريع  مدير  الربيكي  وع��اط��ف 
خالل  م��ن  و�شيتم   . البيانات  لنظم  اإجن����ازات  �شركة 
املراقبة  اأجهزة  اأن��واع معدات  اأح��دث  ح�شنتك تركيب 
وربطها باأنظمة احلريق وال�شالمة العامة يف   ATE
اإنذار حلالة طوارئ اإىل مركز  اأي  املبنى ل�شمان نقل 
 ARC تلقي االإنذار املركزي يف غ�شون ثوان معدودة
بالتحقق  املحرتفن  املركز  م�شغلي  من  فريق  ليقوم 
من �شحة االإنذار واإبالغ غرفة عمليات الدفاع املدين 
اإر�شال  على  ب��دوره��ا  �شتعمل  وال��ت��ي  تلقائية  ب�شورة 

امل�شاعدة املنا�شبة اإىل موقع احلادث على الفور.
 و من بن املزايا الفريدة التي ميتاز بها هذا النظام 
قدرته على حتديد نوع حالة الطوارئ وموقعها بدقة 

وكذلك توفر املعلومات الكاملة حول املبنى املحدد .
الدفاع  ع��م��ل  ت�شهيل  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه  ال��ن��ظ��ام  يتميز  و 
امل���دين م��ن خ��الل حت��دي��د واإر����ش���ال امل��ع��دات الالزمة 
و�شربط  ال�شحيح.  املكان  اإىل  املنا�شبن  واالأ�شخا�س 
األف مبنى ومرفق عام   150 ح�شنتك ما يزيد على 
االأرواح  وح��م��اي��ة  ال�شيانة  م�شتويات  اأع��ل��ى  ل�شمان 
جا�شم  ال��ل��واء  ق��ال  و  ال�شاعة.   م��دار  على  واملمتلكات 
الداخلية:  وزارة  املدين يف  الدفاع  عام  قائد  املرزوقي 
الوطنية  واالأج���ن���دة   2021 االإم�����ارات  روؤي���ة  ت��ه��دف 
اإىل جعل ال��دول��ة واح���دة م��ن اأك���ر ال��ب��ل��دان اأم��ن��ا يف 
العامل ولهذا ال�شبب فاإن اأحد اأهم اأولوياتنا يف وزارة 
اال�شتجابة  وق�����درات  م�����ش��ت��وي��ات  حت�����ش��ن  ال��داخ��ل��ي��ة 
اأ�شاف  و  الدولة   اأنحاء  حل��االت الطوارئ يف خمتلف 
املتطورة  التكنولوجيا  : و الأننا ندرك قيمة  املرزوقي 

�شراكة  عقدنا  الهدف  هذا  الفعال يف حتقيق  ودوره��ا 
يت�شم  حل  اإىل  للو�شول  البيانات  لنظم  اإجن���ازات  مع 
ل�شمان  تطويره  على  والعمل  والفعالية  باملوثوقية 
ال�شالمة العامة، م�شرا اإىل اأن ح�شنتك ي�شكل اإجنازا 
كبرا يف اإطار جهودنا الفعالة لتحقيق اأعلى م�شتويات 
يف  ال��ط��وارئ  حل��االت  واجلهوزية  وال�شالمة  الوقاية 
امللحي  ق��ال خالد  ال��دول��ة. م��ن جانبه  اإم���ارات  جميع 
 : البيانات  لنظم  اإجن��ازات  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
�شي�شهم ح�شنتك يف التقليل ب�شكل كبر من متو�شط 
زم���ن اال���ش��ت��ج��اب��ة حل����االت ال���ط���وارئ وب���ح���وايل 13 
.. وبف�شل هذا  الداخلية  وزارة  ملا ذكرته  دقيقة وفقا 
املدين  للدفاع  العامة  القيادة  �شتكون  املتطور  النظام 
باحلرائق  تتعلق  ط��وارئ  حالة  باأية  تامة  دراي��ة  على 
يتيح  م��ا  ثانية   120 م��ن  اأق��ل  االأف����راد يف  اأو �شالمة 
احلادث  مكان  اإىل  املنا�شبة  امل�شاعدة  اإر���ش��ال  اإمكانية 
ب�شكل فوري .  واأ�شاف امللحي اإن مركز تلقي االإنذار 
اأحدث  �شي�شمل  ب��ن��اوؤه ح��ال��ي��ا  ي��ج��ري  ال���ذي  امل��رك��زي 
واملتوا�شل  وال�شريع  الدقيق  النقل  ل�شمان  التقنيات 
لالإنذارات واحلوادث و�شيكون نظام املراقبة واالإنذار 
والتحكم الذكي املتكامل والفريد من نوعه يف املنطقة 
جمال  يف  امل�شتقبلية  ل��ل��م��ب��ادرات  االأ����ش���ا����س  مب��ث��اب��ة 
بنظام  مبنى  اأول  رب��ط  �شيجري  و  العامة.  ال�شالمة 
امل��ق��ب��ل على  ال��ع��ام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  ح�شنتك خ���الل 
العام  بحلول  املباين  جميع  ربط  من  االنتهاء  يتم  اأن 
اإىل ن�شر هذا  امل�شروع  2023. و تهدف خطة تنفيذ 
النظام ب�شكل �شريع و�شامل وا�شرتاتيجي يف خمتلف 
على  مبدئيا  الرتكيز  و�شيتم  االإم����ارات  دول���ة  اأن��ح��اء 
البنية التحتية االأ�شا�شية للدولة وغرها من املن�شاآت 

ذات االأولوية مبا فيها املدار�س واالأماكن العامة.

•• اأبوظبي -وام:

الإمارة  التقاعد  وم��ك��اف��اآت  معا�شات  ���ش��ن��دوق  اأط��ل��ق 
اأبوظبي الن�شخة املحدثة من تطبيق الهواتف الذكية 
م��ن �شمن  وذل���ك خ���الل م�شاركته  اأب��وظ��ب��ي  ت��ق��اع��د 
الرقمية يف معر�س جيتك�س  اأبوظبي  من�شة حكومة 
تتمتع الن�شخة اجلديدة من  حيث  للتقنية،   2017
وتقدم  املميزات  من  بالعديد  اأبوظبي  تقاعد  تطبيق 

باقة من اخلدمات الرقمية اجلديدة.
واأ���ش��ب��ح تطبيق ت��ق��اع��د اأب��وظ��ب��ي اأك���ر ت��ف��اع��اًل مع 
و�شهولة  ب��ال��ع�����ش��ري��ة  ت�شميمه  وي��ت��م��ي��ز  امل�����ش��ت��خ��دم 
للتوا�شل  جديدة  نافذة  فتح  اأن��ه  كما   .. اال�شتخدام 
من  للمعا�شات  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��ن��دوق  امل��ت��ع��ام��ل��ن  ب��ن 
خالل الدرد�شة االإلكرتونية، التي ميكن للمتعاملن 
املخت�شن  للموظفن  مبا�شرة  التحدث  خاللها  من 
وا�شتف�شاراتهم،  اأ�شئلتهم  على  لالإجابة  ال�شندوق  يف 
م�شتوى  على  نوعها  من  االأوىل  اخلدمة  ه��ذه  وتعد 

تطبيقات الهواتف الذكية احلكومية.
وقال خلف عبداهلل رحمه احلمادي، مدير عام �شندوق 
الن�شخة اجلديدة من  اإط��الق  ان  للمعا�شات  اأبوظبي 
تطبيق تقاعد اأبوظبي يعد اأحد املراحل الرئي�شية يف 
اال�شرتاتيجية الرقمية ل�شندوق اأبوظبي للمعا�شات، 
حيث جنحنا يف عام 2017 يف حتويل كافة خدماتنا 
خدمات  كافة  و�شع  يف  ي�شاهم  مما  رقمية،  خلدمات 
واملتقاعدين  عليهم  امل���وؤم���ن  م��ت��ن��اول  يف  ال�����ش��ن��دوق 

وامل�شتحقن على مدار ال�شاعة .
واأ����ش���اف احل���م���ادي ت�����ش��ب ك��اف��ة امل���ب���ادرات الرقمية 
حتقيق  يف  للمعا�شات  اأب��وظ��ب��ي  ب�����ش��ن��دوق  اخل��ا���ش��ة 
تهدف  التي  الرقمية  اأبوظبي  حكومة  ا�شرتاتيجية 
م��ع اجل��م��ه��ور بهدف  ال��ت��وا���ش��ل  اأ���ش��ال��ي��ب  تنويع  اإىل 

الأكرب  اخل��دم��ات  و���ش��ول  ول�شمان  جتربتهم  تعزيز 
عدد من املتعاملن، من خالل تقدمي احللول املبتكرة 

واخلدمات الذكية .
ويقدم تطبيق تقاعد اأبوظبي االإجابات الدقيقة على 
املوؤمن  اأذه���ان  يف  ت��دور  التي  الت�شاوؤالت  من  العديد 
باإمكان  االإل��ك��رتون��ي��ة  احلا�شبة  خ��الل  فمن  عليهم، 
املتوقعة،  ال��ت��ق��اع��د  ع��ل��ي��ه��م ح�����ش��اب م��ك��اف��اأة  امل���وؤم���ن 

والقيمة املالية املطلوبة ل�شم اخلدمات ال�شابقة.
ال�شندوق  يف  امل�����ش��ج��ل��ن  امل��ت��ع��ام��ل��ن  �شيتمكن  ك��م��ا 
حيث  الوظيفي،  تاريخهم  ا�شتعرا�س  من  م��رة  الأول 
التحق  التي  العمل  التطبيق قائمة جهات  ي�شتعر�س 
بها املتعامل واملدة الزمنية التي ق�شاها يف كل منها، 
للك�شف  امل�شتخدم  ا�شتعرا�س  اإم��ك��ان��ي��ة  على  ع���الوة 
امل����ايل ال����ذي ي��ب��ن ك��اف��ة ال��دف��ع��ات امل��ال��ي��ة اخلا�شة 
باال�شرتاكات ال�شهرية اأو مبالغ �شم اخلدمة التي مت 
ت�شديدها لل�شندوق من قبل املوؤمن عليه اأو من قبل 
جهة عمله بالنيابة عنه عالوة على اإمكانية اطالعهم 
على كافة املعامالت التي مت اجنازها من قبلهم مع 
اإنهاء  اأو  الت�شجيل  معامالت  فيها  ومب��ا  ال�شندوق 
اأو ال�شهادات التي  اأو �شم اخلدمات ال�شابقة  اخلدمة 
مت طلبها وغرها من خدمات، �شواء متت من خالله 

مبا�شرة اأو من خالل جهة عمله.
ملكتب  ال�شخ�شي  للح�شور  ح��اج��ة  هنالك  يعد  ومل 
التعريفية  البطاقة  على  للح�شول  املتعاملن  اإ�شعاد 
تقدمي  ف��ب��اإم��ك��ان��ه��م  امل�����ش��ت��ح��ق��ن،  اأو  ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن 
اأو احل�������ش���ول على  ال��ت��ط��ب��ي��ق،  ال��ط��ل��ب م���ن خ����الل 
يتيح  التطبيق  اأن  كما  اإلكرتونية.  تعريفية  بطاقة 
�شهادة  على  احل�شول  من  وامل�شتحقن  للمتقاعدين 
ال��ت��ق��اع��دي، وميكن  امل��ع��ا���س  بقيمة  االأم����ر  يهمه  مل��ن 
االأمر  يهمه  ملن  �شهادة  على  احل�شول  عليهم  املوؤمن 

اأو  للمعا�شات  اأبوظبي  �شندوق  يف  م�شجل  باأنه  تثبت 
غر م�شجل باالإ�شافة ل�شهادة بقيمة نهاية اخلدمة، 
ويتيح لهم التطبيق خيارات حفظ ال�شهادة اأو ار�شالها 

اأو طباعتها.
دقة  على  للمعا�شات  اأبوظبي  �شندوق  م��ن  وحر�شاً 
بيانات  فيها  مب��ا  ل��دي��ه،  امل�شجلة  املتعاملن  ب��ي��ان��ات 
من  التقاعدي  املعا�س  ا�شتحقاق  وبيانات  التوا�شل 
اأجل تقدمي خدمات عالية اجلودة، فقد اأ�شبح باإمكان 
من  بياناتهم  حت��دي��ث  املختلفة  بفئاتهم  املتعاملن 
 .. وي�شر  �شهولة  بكل  اأبوظبي  تقاعد  تطبيق  خ��الل 
واملالية  ال�شخ�شية  امل��ع��ل��وم��ات  �شرية  على  وح��ر���ش��اً 
من  ع��ال��ي��ة  ب��درج��ة  التطبيق  دع���م  مت  للمتعاملن، 
اأمن املعلومات، حيث يتم ا�شتخدام رقم الهوية ورمز 
الت�شجيل والو�شول  لعملية  ال�شخ�شي معاً  التعريف 
ال�شخ�شية  واملعلومات  البيانات  ذات  اخل��دم��ات  اإىل 

ح�شب نوع امل�شتخدم.
لكافة  ودقيقة  ا�شتباقية  معلومات  توفر  اأج��ل  ومن 
عليها  ل��الط��الع  ال�شندوق  يقدمها  التي  اخل��دم��ات 
م��ن ق��ب��ل امل��ت��ع��ام��ل��ن ق��ب��ل احل�����ش��ول ع��ل��ى اخلدمة، 
لدليل  كاملة  ن�شخة  اأب��وظ��ب��ي  تقاعد  تطبيق  ي��ق��دم 
كافة  ال��دل��ي��ل  ي�شتعر�س  ح��ي��ث  ال�����ش��ن��دوق،  خ��دم��ات 
الوثائق  امل��ط��ل��وب��ة ع���ن اخل���دم���ات م��ث��ل  امل��ع��ل��وم��ات 
على اخلدمة  و�شروط احل�شول  واج��راءات  املطلوبة 
امل�شتغرق  وامل���دة  تقدميها  وق��ن��وات  اخل��دم��ة  ور���ش��وم 
قناة  اأبوظبي  تقاعد  تطبيق  ويقدم  املعاملة.  الإجن��از 
�شوتكم والتي متكن املتعاملن من التوا�شل املبا�شر 
اأو تقدمي  مل��ت��اب��ع��ة ط��ل��ب��ات��ه��م  ال�����ش��ن��دوق وذل����ك  م���ع 
االق���رتاح���ات واال���ش��ت��ف�����ش��ارات وال�����ش��ك��اوى، ال��ت��ي يتم 
النظر فيها من قبل املوظفن املخت�شن والرد عليها 

يف الوقت املنا�شب.

•• اأبوظبي-وام: 

اأطلق مركز خدمات املزارعن باأبوظبي خالل م�شاركته يف 
للمزارعن  االإلكرتونية  البوابة   2017 معر�س جيتك�س 
الأ�شحاب  يقدمها  التي  اخل��دم��ات  من  خدمة   11 ود�شن 
ياأتي ذلك متا�شيا مع توجهات حكومة  اإلكرتونيا.  امل��زارع 
وامل�شتدام  الفعال  الرقمي  التحول  اإىل  الرامية  اأبوظبي 
املعرفة وت�شهيل و�شول اخلدمات  اقت�شاد  وتعزيز مفهوم 
وقد  توقعاتهم.  تلبي  التي  والكفاءة  بال�شرعة  للمزارعن 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب  اخل��دم��ة  ن��ظ��ام طلب  تد�شن  مت 
التعرف على قائمة  اخلا�س باملركز بحيث ميكن للمزارع 
اخلدمات واختيار اخلدمة التي يرغب يف احل�شول عليها 
ال�شخ�شية  للمراجعة  احل��اج��ة  دون  وي�����ش��ر  �شهولة  ب��ك��ل 
التابعة  االإر�شادية  املراكز  اأو  املتعاملن  خدمة  مكاتب  مع 

التنفيذي  الرئي�س  اجلنيبي  حممد  نا�شر  وق��ال  للمركز. 
للمركز باالإنابة نتطلع من خالل تقدمي اخلدمات الفنية 
اجلودة  من  ع��ال  م�شتوى  بلوغ  اإىل  اإلكرتونيا  والتجارية 
اأن  حيث  امل���زارع  اأ���ش��ح��اب  م��ن  املتعاملن  على  والت�شهيل 
القيادة  توجهات  مع  متا�شيا  املتعاملن  اإ�شعاد  هي  غايتنا 
امل��واط��ن��ن وك��ل م��ن يعي�س  اإ���ش��ع��اد  اإىل  ال��رام��ي��ة  الر�شيدة 
اأن��ه اعتبارا  . واأو���ش��ح اجلنيبي  على ه��ذه االأر���س الطيبة 
التقدم بطلب احل�شول  املزرعة  اليوم ميكن ل�شاحب  من 
على اأي خ��دم��ة م��ن خ��دم��ات امل��رك��ز امل��ت��وف��رة ع��رب املوقع 
االإلكرتوين من مكتبه اأو منزله دون احلاجة لزيارة خدمة 
املتعاملن اأو مراكز االإر�شاد .. م�شرا اإىل اأن هذه مرحلة 
لعدد  م�شتمرة  وحت��دي��ث  تطوير  عمليات  �شيعقبها  اأوىل 
ونوعية اخلدمات لتلبية احتياجات اأ�شحاب املزارع وقطاع 

الزراعة ب�شكل عام يف اإمارة اأبوظبي.

خدمات �ملز�رعن باأبوظبي يد�ضن 11 
خدمة �إلكرت�نية يف جيتك�ش 2017
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عربي ودويل

قال رئي�س مقر االت�شاالت احلكومية التابع للمخابرات الربيطانية 
ام�س اإن حماية بريطانيا من اجلرمية االإلكرتونية لها نف�س اأهمية 

الدفاع عن البالد �شد االإرهاب.
وعانت بريطانيا عددا من الهجمات االإلكرتونية الكبرة هذا العام 
�شملت هجوما وقع يف مايو اأيار على مرفق ال�شحة الوطنية الذي 
كبرا،  ارتباكا  و�شبب  الكمبيوتر  اأنظمة  بع�س  الدولة عطل  تديره 

وهجوما اآخر على الربملان يف يونيو حزيران.
وكتب جرميي فليمنج يف �شحيفة ديلي تليجراف اأن التكنولوجيا 
التجارية  لالأن�شطة  عظيمة  فر�شا  تقدم  بينما  لكن  ب�شرعة  تتقدم 
واالأفراد والدول فاإنها يف الوقت نف�شه متنح االأعداء و�شائل جديدة 

لتهديد اأمن البالد.
واأع���ل���ن امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الأم��ن االإل���ك���رتوين، وه���و ج���زء م��ن مقر 
 600 نحو  مع  تعامل  اأن��ه  املا�شي  االأ�شبوع  احلكومية،  االت�شاالت 

حادث ذي اأهمية تطلب ردا من�شقا على م�شتوى الدولة.
“الدول املعادية واالإرهابيون واملجرمون ي�شتخدمون  وقال فليمنج 
م�شاحلنا  ومهاجمة  ال��ق��وم��ي  اأم��ن��ن��ا  لتقوي�س  ال��و���ش��ائ��ل...  نف�س 

وب�شكل متزايد، ارتكاب اجلرائم.
 

اعلنت ال�شلطات االيطالية ام�س ان اني�س حنا�شي، �شقيق التون�شي 
الذي قتل �شابتن مطلع ت�شرين االول اكتوبر يف مار�شيليا بجنوب 

فرن�شا، حارب يف �شوريا وذلك بعد توقيفه يف �شمال البالد.
وق��ال ك��الودي��و غ��ال��زي��ران��و، قائد وح��دة مكافحة االره���اب الدويل 
اني�س  ان  ال�شرطة االيطالية، يف موؤمتر �شحايف عقده يف روم��ا،  يف 

حنا�شي كان مقاتال اجنبيا يف �شوريا .
قتل  يف  ت��واط��اأ  حنا�شي  اني�س  ان  يف  الفرن�شيون  املحققون  وي�شتبه 
ال�شابتن يف مار�شيليا. وا�شاف المبرتو جياين، م�شوؤول مكافحة 
بان  منها  التحقق  بد من  ال  فر�شية  هناك  ان  ايطاليا  االره���اب يف 

اني�س هو من لقن احمد ودفعه اىل التطرف .
امل�شوؤولون  او�شح  كما  االن،  حتى  تعاونا  يبدي  ال  ال�شاب  ه��ذا  لكن 
ان  املفرت�س  وم��ن  لت�شليمه،  بطلب  فرن�شا  وتقدمت  االيطاليون. 
تكون االجراءات �شريعة. ويف الثالث من ت�شرين االول اكتوبر، ابلغت 
ايطاليا  يف  حنا�شي  اني�س  وج��ود  بامكان  روم��ا  الفرن�شية  ال�شلطات 
منذ ايام قليلة. وتاأكدت ال�شرطة االيطالية من وجوده يف الرابع من 
ت�شرين االول اكتوبر يف ليغوريا، ثم اعتقلته ال�شبت يف بولونيا بينما 
الوحيد له يف ايطاليا  ك��ان يتنقل على دراج��ة هوائية. وك��ان االث��ر 
للمهاجرين  �شفينة  م��ن  ع��ل��ى  و���ش��ل  ع��ن��دم��ا   ،2014 اىل  ي��ع��ود 
واأعيد مبا�شرة اىل تون�س، كما داأبت ايطاليا على ان تفعل مع جميع 

التون�شين تقريبا الذين ي�شلون اىل �شواطئها.

 
لدى  مطلوبا  فيليبينيا  طبيبا  اأن  اأم�س  الفيليبيني  اجلي�س  اأعلن 
وا�شنطن وموقوف على خلفية خمطط اإرهابي كان �شي�شتهدف �شبكة 
املرتو يف نيويورك و�شاحة تاميز �شكوير �شبق له وان عالج مقاتلن 

موؤيدين لتنظيم داع�س االإرهابي يف جبال جنوب الفيليبن.
واأ�شارت ال�شلطات الفيليبينية اإىل اأن را�شل �شاليك )37 عاما( كان 
اأج��زاء من  اأي��ار مايو  على ارتباط بجماعة ماوتي  التي حتتل منذ 
تاأ�شي�س  اإىل  م��راوي، يف حماولة  الفيليبن،  م�شلمة يف  اأه��م مدينة 
املتحدث  وق��ال  اآ�شيا.  �شرق  جنوب  يف  داع�س  لتنظيم  تابعة  خالفة 
اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  اريفالو  اي��دغ��ار  الكولونل  اجلي�س  با�شم 
�شاليك كان بن من قدموا العالج الأع�شاء جماعة ماوتي امل�شابن 
باأن  لل�شحافين  باديا  ري�شتيتوتو  اآخر  . من جهته، �شرح متحدث 
�شاليك مار�س تلك املهام وزار مع�شكرات تدريب ماوتي قبل اجتياح 
مراوي. وقال لهذا ا�شمه امل�شتعار بناء على معلوماتنا كان +دكتور+ 
لدى  ابريل، مطلوب  ني�شان  منذ  الفيليبن  املوقوف يف  و�شاليك،   .
الق�شاء االأمركي بعدما متت االإ�شارة اإىل تورطه مع �شخ�شن يف 
خطة للقيام بتفجرات وعمليات اإطالق نار يف �شبكة مرتو نيويورك 

وتاميز �شكوير واأثناء حفالت مو�شيقية با�شم تنظيم داع�س.

عوا�صم

لندن

مانيال

روما

�فد من حما�ش يز�ر �لقاهرة للحو�ر مع فتح 
•• غزة-اأ ف ب:

اعلنت حما�س يف بيان ان وف��دا من قيادتها غ��ادر غزة �شباح االثنن عرب 
معرب رفح احلدودي اىل القاهرة للم�شاركة يف جولة حوار وطني مع حركة 

فتح برعاية م�شرية.
وف��د احلركة من  ان  البيان  با�شم حما�س يف  املتحدث  ف��وزي برهوم  وق��ال 
الداخل واخلارج برئا�شة نائب رئي�س املكتب ال�شيا�شي للحركة االأخ القائد 
�شالح العاروري ي�شل  اإىل القاهرة الإجراء حوارات مع حركة فتح بالرعاية 
امل�شرية حول جممل الق�شايا وامللفات املتعلقة بامل�شاحلة واإجراءات واآليات 

. تنفيذها وفق اتفاق القاهرة 2011 
وي�شم الوفد من قطاع غزة يحيى ال�شنوار رئي�س حما�س يف القطاع وخليل 
ال�شيا�شي حلما�س، بح�شب م�شوؤول  املكتب  احلية وروحي م�شتهى ع�شوي 

يف احلركة.
و�شين�شم اىل الوفد من اخل��ارج مو�شى ابو م��رزوق وعزت الر�شق وح�شام 
املكتب  رئي�س  نائب  ال��ع��اروري  �شالح  اىل جانب  ال��ق��ادة يف احلركة  ب��دران 

ال�شيا�شي حلما�س.
واكد يحيى ال�شنوار رئي�س حما�س يف قطاع غزة خالل لقاء مع الف�شائل 
الفل�شطينية م�شاء االحد جدية احلركة يف م�شاعيها الجناز جميع ملفات 
امل�شاحلة يف القاهرة ، موؤكا انه لن نعود لالنق�شام باأي حال من االحوال .

من ناحيته قال نائبه خليل احلية ان حما�س �شكلت جلانا متعددة لو�شع 
ت�شورات لتنفيذ ما مت االتفاق عليه يف ملفات امل�شاحلة وهي من�شجمة مع 

ما مت االتفاق عليه �شابقا  يف ا�شارة اىل اتفاق القاهرة يف 2011.
ال��ق��اه��رة ع��ل��ى ت�شكيل ح��ك��وم��ة وح���دة وط��ن��ي��ة والتح�شر  ات��ف��اق  وي��ن�����س 
برعاية م�شر  وت�شكيل جلان م�شرتكة  والرئا�شية  الت�شريعية  لالنتخابات 
خم�شة  نحو  عددهم  والبالغ  ال�شابقة  حما�س  حكومة  موظفي  ال�شتيعاب 

واربعن الف مدين وع�شكري

اجلي�س الرتكي يطلق مهمة ا�شتطالع يف ادلب 

مدنيون عالقون يف �لرقة حتولو� �ىل در�ع ب�ضرية 

�لر�هينغا يعي�ضون حياة �ل�ضجناء  يف بنغالد�ش 

بدء حماكمة 143 ع�ضكريا تركيا تورطو� مبجزرة  

�لهند تخفف �أحكام 11 مد�نًا بعنف 2002   مريكل تبلغ ر�خوي دعمها لوحدة �إ�ضبانيا 
دعم  �شبل  اأي�شا  بحثت  اأنها  واأ�شاف  اإ�شبانيا”.  لوحدة 
به  ي�شمح  ال���ذي  بال�شكل  اإ�شبانيا  يف  ال��داخ��ل��ي  احل���وار 

الد�شتور.
برملان  اإع��الن  احتمال  ب�شاأن  اأوروب���ا  يف  القلق  ويتزايد 
ف��ع��ل احلكومة  اال���ش��ت��ق��الل ورد  االإق��ل��ي��م��ي  ق��ط��ال��ون��ي��ا 
�شيا�شية  اأزم��ة  اأ���ش��واأ  يفاقم  قد  ال��ذي  االأم��ر  االإ�شبانية 

بالفعل منذ عقود.
دونالد  �شت�شت�شيف  اإنها  مركل  با�شم  املتحدث  وق��ال 
تو�شك رئي�س املجل�س االأوروب��ي الإج��راء حمادثات غر 
ر�شمية يف برلن يوم االأربعاء ولكنه رف�س التكهن مبا 

اإذا كانا �شيبحثان اأزمة قطالونيا.

•• برلني-رويرتز:

مركل  اأجنيال  االأملانية  امل�شت�شارة  با�شم  متحدث  قال 
ام�س اإنها حتدثت مع رئي�س الوزراء االإ�شباين ماريانو 
راخوي يوم ال�شبت لبحث اأزمة قطالونيا واأكدت دعمها 

لوحدة اإ�شبانيا يف حن �شجعت على مزيد من احلوار.
وبحثت مركل الو�شع يف قطالونيا مع رئي�س املفو�شية 

االأوروبية جان كلود يونكر يوم ال�شبت.
)مركل(  “حتدثت  �شحفي  موؤمتر  يف  املتحدث  وق��ال 
واأك��دت يف  اإ�شبانيا  مع الرجلن عن الو�شع احل��ايل يف 
حمادثات مع رئي�س الوزراء راخوي على االأخ�س دعمها 

 •• �صيليفري-اأ ف ب:

بداأت اأم�س حماكمة 143 ع�شكريا 
تركيا �شابقا لتورطهم يف مواجهات 
ا�شطنبول  يف  ج�����ش��ر  ع��ل��ى  وق��ع��ت 
خ���الل امل��ح��اول��ة االن��ق��الب��ي��ة التي 
2016، ما  يوليو  وقعت يف متوز 

ا�شفر عن �شقوط ع�شرات القتلى.
وبينهم  الع�شكريون  ه��وؤالء  ومثل 
ث����الث����ون ���ش��اب��ط��ا االث����ن����ن ام����ام 
حم��ك��م��ة ���ش��ي��ل��ي��ف��ري ب��ال��ق��رب من 
موقوفون  وجميعهم  ا�شطنبول. 

با�شتثناء ثمانية منهم.
الع�شكريون  ه���������وؤالء  وي�����الح�����ق 
وحماولة  ال��ق��ت��ل  بتهم  خ�شو�شا 
االطاحة بالربملان واحلكومة، كما 
يقع  ال��ذي  االتهام  ورد يف حم�شر 

يف الف �شفحة.
االنا�شول  ان���ب���اء  وك���ال���ة  وذك�����رت 
ال��ق��ري��ب��ة م���ن احل���ك���وم���ة ان كال 
حكما   37 يواجه  ان  ميكن  منهم 

بال�شجن مدى احلياة.
وك��ان��ت ه���ذه احل��ادث��ة واح����دة من 
الفا�شل  االن����ق����الب  ف�����ش��ول  اه����م 
يوليو  مت����وز   15 يف  وق����ع  ال�����ذي 
2016 عندما قام ع�شكريون من 

�ل�ضليب �لأحمر يقل�ش �جوده يف �فغان�ضتان 
•• كابول-اأ ف ب:

اعلنت اللجنة الدولية لل�شليب االحمر اأم�س انها �شتقوم بتخفي�س حجم 
يف  موظفيها  م��ن  �شبعة  مقتل  بعد  كبر   ب�شكل  افغان�شتان  يف  عملياتها 
هجمات هذا العام. ويعك�س قرار املنظمة االن�شانية التي تعمل يف افغان�شتان 
االغاثة،  عمال  تواجه  التي  املتزايدة  املخاطر  عقود  ثالثة  من  اكر  منذ 
الذين يتحولون بدورهم اىل �شحايا الأعمال العنف التي �شهدت ت�شعيدا يف 
ال�شنوات االخرة. وقالت رئي�شة اللجنة الدولية لل�شليب االحمر مونيكا 
زاناريلي يف موؤمتر �شحايف ال خيار امامنا �شوى تقلي�س وجودنا وعملياتنا 
ا�شبح  للمخاطر  التعر�س  زاناريلي  وا�شافت   . كبر  ب�شكل  افغان�شتان  يف 
التحدي االكرب الذي يواجهنا يف افغان�شتان، ونحن نعلم ان ال وجود )ملا 
ان تكون  ان �شالمتنا يجب  اال  انعدام خماطر ولي�س هذا هدفنا،  ي�شمى( 
م�شمونة من جميع االفرقاء . و�شتغلق املنظمة مراكزها يف مدينة ميمنه 
ت�شهد  التي  ال�شمالية  ال�شمال عا�شمة والي��ة فرياب، ويف والي��ة قندوز  يف 
اعمال عنف حلركة طالبان. كذلك �شيتم تخفي�س حجم العمليات يف مدينة 
اعتداءات  ل�شل�شلة  االن�شانية  املنظمة  وتعر�شت  ال�شمالية.  ال�شريف  مزار 
وحركة  اال�شالمية  الدولة  تنظيم  كثف  حيث  افغان�شتان،  �شمال  يف  دامية 
طالبان هجماتهما �شد ال�شرطة واجلي�س. وقتل �شتة من موظفي اللجنة 
الدولية لل�شليب االحمر يف �شباط فرباير عندما هاجم متمردون قافلة 
للمنظمة يف والية جوزان ال�شمالية. ويف �شباط فرباير خطف موظفان يف 
املنظمة يف عملية منف�شلة، مل يفرج عنهما اخلاطفون اال يف ايلول �شبتمرب 
املا�شي. ومل تعلن اي جمموعة متمردة م�شوؤوليتها عن عمليات اخلطف 
والقتل، لكن �شرطة جوزجان اتهمت تنظيم داع�س االإرهابي. ويف 11 ايلول 
�شبتمرب قتل مري�س على كر�شي متحرك معاجلة فيزيائية ا�شبانية تعمل 

مع ال�شليب االأحمر يف �شمال البالد.

•• احمد اباد-اأ ف ب:

 11 بحق  ال�شادر  ب��االإع��دام  احلكم  اأم�����س  هندية  حمكمة  خففت 
واأثار   2002 ع��ام  قطار  من  على  وق��ع  بحريق  بالت�شبب  مدانا 
اأعمال �شغب مناه�شة للم�شلمن اأ�شفرت عن مقتل اأكر من األف 

�شخ�س.
ال�11 ال�شجن مدى احلياة اثر  امل�شلمون  و�شيواجه االآن املدانون 
ت�شببهم باندالع احلريق الذي قتل على اثره 59 راكبا هندو�شيا 

وت�شبب باأ�شواأ موجة عنف ديني ت�شرب الهند منذ ا�شتقاللها.
واملدانون �شمن 31 رجال ادينوا عام 2011 وقدموا طعنا اأمام 

املحكمة العليا يف والية غوجارات الغربية حيث وقع العنف.

وقال املدعي العام اكناث اهوجا لوكالة فران�س بر�س عقب جل�شة 
 11 بحق  ال�شادرة  االإع���دام  اأحكام  خف�شت  املحكمة  اإن  اال�شتماع 

مدانا اإىل ال�شجن مدى احلياة .
بال�شجن مدى  ال�شادرة  االأحكام  اأيدت كذلك  املحكمة  اأن  واأ�شاف 

احلياة بحق 20 مدانا اآخرين يف الق�شية.
الهجمات  بدعم  القومية  الهندو�شية  غوجارات  حكومة  واتهمت 
اأنه كان من املمكن  االنتقامية ب�شكل �شمني، والتي قال الناجون 

تفاديها لو اأن ال�شرطة و�شلت يف الوقت املنا�شب.
كان  ال��ذي  م��ودي،  ناريندرا  الهندي  ال���وزراء  رئي�س  كذلك  واتهم 
به  اأم��رت  حتقيقا  اأن  اإال  العنف.  بتجاهل  حينها،  للوالية  حاكما 

املحكمة العليا براأه عام 2012.

يف  االكرب  تدريجيا  ي�شبح  الذي  لالجئن  كوتوبالونغ 
800 الف(  300 الف الجىء اىل  العامل )انتقل من 

بات ممكنا و�شع خريطة للهجرات املتعاقبة.
البيوت  ت�����ش��ت��خ��دم   ، ال��ت��اري��خ��ي��ن  ال��الج��ئ��ن  ح���ي  ويف 
البدائية قطعا من ال�شفائح املعدنية او تبنى على بقايا 
زالت  الوا�شلن ما  اآخر  املتهدمة. ومالجىء  اجل��دران 
االكر اثارة لالحباط، وتتقل�س اىل جمرد خيم ن�شبت 

حديثا على ار�س جعلتها االمطار موحلة.
وي��ت��ذك��ر ح��اف��ظ اح��م��د ب��ائ��ع اخل����ي����زران ع��ل��ى قارعة 
عاما.   27 قبل  و�شوله  لدى  م�شهدا خمتلفا  الطريق 

من املعار�شة ال�شورية امل�شلحة بدعم من اجلي�س الرتكي.
اإىل  تركيا  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  م��ن  ج���زءا  العملية  وت��ع��د 
املنطقة متا�شيا مع االتفاقات  جانب رو�شيا وايران الإقامة 
اإليها خالل حمادثات ال�شالم التي جرت  التي مت التو�شل 

يف ا�شتانا بهدف و�شع حد للنزاع الدامي يف �شوريا.
اأرب���ع مناطق خلف�س  اإق��ام��ة  على  ال��ث��الث  ال���دول  واتفقت 

التوتر يف �شوريا متهيدا للمفاو�شات.
وه��ن��اك ح��ال��ي��ا ث���الث م��ن��اط��ق ي�����ش��ري ف��ي��ه��ا ات��ف��اق خف�س 
وو�شط حم�س  دم�شق  ال�شرقية قرب  الغوطة  ت�شم  التوتر 
اإ�شافة اإىل اجزاء من جنوب �شوريا حيث تراقبها قوات من 

ال�شرطة الع�شكرية الرو�شية.
وتخ�شع ادلب مبعظمها ل�شيطرة هيئة حترير ال�شام، وهي 
والتي  �شابقاً،  الن�شرة  جبهة  مكوناتها  اأب��رز  تعد  جمموعة 
ق��ام��ت ب��ط��رد امل��ق��ات��ل��ن امل��ع��ار���ش��ن االأك����ر اع��ت��داال خالل 

االأ�شهر االأخرة.
من  املنطقة  ان��ت��زاع  اإىل  لرتكيا  امل��وؤي��دة  ال��ق��وات  و�شتحتاج 

 •• كوتوبالونغ-اأ ف ب:

اقدم ذكريات ح�شينة بيجون لي�س م�شقط راأ�شها بورما 
وال و�شول عائلتها اىل بنغالد�س، بل قطع اال�شجار يف 
غابة من اجل تو�شيع خميمها لالجئن، العامل الوحيد 
الروهينغا  اىل  تنتمي  التي  ال�شيدة  ه��ذه  عرفته  ال��ذي 

وتبلغ احلادية والثالثن من عمرها.
ا�شفر  منديل  يغطي  التي  ال�شابة  االرملة  هذه  وقالت 
ال�شفائح  من  امل�شنوع  املظلم  كوخها  عتبة  على  راأ�شها 
ال  م�شتقبلهم.  ع��ن  اح��ي��ان��ا  اوالدي  ي�شاألني  امل��ع��دن��ي��ة، 

اعرف ماذا اأجيبهم .
عمرها  م��ن  اخلام�شة  يف  دخ��ل��ت  ال��ت��ي  ح�شينة  وتعي�س 
اال�شطهاد  م��ن  ه��رب��ا   ،1991 يف  امل��ج��اورة  بنغالد�س 
�شد اقليتها امل�شلمة يف بورما، و�شط البوؤ�س والفقر يف 

خميمات الالجئن الروهينغا.
ق�شما  طويلة،  فرتة  منذ  مثلها  املنفيون  فيها  واأم�شى 
ك��ب��را م��ن ح��ي��ات��ه��م ح��ت��ى االن. وق���د ول���د ف��ي��ه��ا ابناء 

كثرين منهم، ومل يغادروها.
اأبنائها  والدة  حتى  وال   . هنا  ال�شعادة  جن��د  ال  وق��ال��ت 
وتتوافر  الئقا،  منزال  منتلك  كنا  لو  وا�شافت  االأربعة. 
لكان  لهم،  نقدمها  حتى  الكافية  الغذائية  امل��واد  لدينا 
خميم،  يف  نعي�س  لكننا  ف����رح.  حل��ظ��ة  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ذل���ك 
ونفتقر اىل الغذاء وكل �شيء، لذلك ال، والدتهم لي�شت 

فعال م�شدر �شعادة .
 1978 ���ش��واء يف  ال��روه��ي��ن��غ��ا.  ال��ت��اري��خ يف نظر  يتكرر 
الدورة  ا�شبحت   ،2017 يف  او   1992-1991 ويف 

ما  ماألوفة.  �شورة  والنزوح،  العنف  الأعمال  اجلهنمية 
يقال عن الفظائع التي حت�شل اليوم، هو �شدى فظائع 
هذه  اتخذ  الروهينغا  ه��رب  ان  اإال  ال�شابق.  يف  ح�شلت 
ن�شف  م��ن  اك��ر  انتقل  اذ  م�شبوق،  غ��ر  حجما  ال�شنة 
اغ�شط�س.  اآب  نهاية  منذ  بنغالد�س  اىل  منهم  مليون 
الف   300 ع��ن  يقل  ال  م��ا  �شفوف  اىل  ان�شموا  وق��د 
الج���ىء ك��ان��وا م��وج��ودي��ن يف ه��ذا البلد ال���ذي يعد من 
العنف  العامل، من ج��راء موجات  البلدان يف  افقر  بن 
ال�شابقة. وقال كفاية اهلل الذي يبلغ الرابعة والثالثن 
من العمر، وقد ام�شى 26 منها يف خميمات الالجئن 

ان ن�شف عمري قد انق�شى ومل افعل �شيئا .
لن  بورمين  مواطنن  الروهينغا  بنغالد�س  وتعترب 
يبقوا على ارا�شيها. لذلك ال يتمتعون بحرية التحرك 
او العمل، وهم م�شطرون النتظار عودة غر حمتملة 

كثرا اىل بورما.
او  ال��رتاج��ع  عليهم  يتعذر  ال��ذي��ن  الروهينغا  ويعتمد 
ال��ت��ق��دم يف ب��ن��غ��الد���س، ع��ل��ى م���ا ت��ق��دم��ه ال�����ش��ل��ط��ات او 

املنظمات غر احلكومية.
ويعي�س البع�س منهم عن طريق التعاقد ب�شفة عمال 
ال�شرطة  وتتغا�شى  باملنطقة.  بناء  ور���س  يف  مياومن 
املحلية التي حت�شل على ر�شاوى، عن خروج الالجئن 
م���ن امل��خ��ي��م، ك��م��ا ي���ق���ول حم��م��د ادري�������س اح����د ه����وؤالء 

الالجئن منذ 1992.
وقال هذا االربعيني لوكالة فران�س بر�س ان هذه احلياة 
فرتة  منذ  هنا  ان��ا  وا���ش��اف   . ال�شجناء  بحياة  �شبيهة 
خميم  داخ��ل  يبكي.  واخ��ذ   ، حياة  لي�شت  ه��ذه  طويلة، 

••عوا�صم-اأ ف ب:

�شيطرتهم يف  ت��زال حت��ت  اآخ��ر جيوب ال  انكفائهم اىل  م��ع 
مدينة الرقة، يجرب مقاتلو تنظيم داع�س االإرهابي املدنين 
اىل  مبنى  م��ن  معهم  االنتقال  على  امل��ع��ارك  ب��ن  العالقن 
ق��وات �شوريا الدميوقراطية  ن��ران  اآخ��ر ليحتموا بهم من 

وحليفتها وا�شنطن.
وت����روي ام ع���الء ب��ع��د ف��راره��ا م��ن م��دي��ن��ة ال��رق��ة، لوكالة 
ف��ران�����س ب��ر���س ك��ي��ف اج��ربه��ا االإره���اب���ي���ون وع��ائ��ل��ت��ه��ا على 

االنتقال مرتن ليكونوا جمرد دروع ب�شرية لهم.
ال��ربي��د يف غرب  وت��ق��ول ام ع��الء التي كانت ت�شكن يف ح��ي 
منزلنا  اىل  ع��راق��ي  مقاتل  ات��ى  ا���ش��ب��وع،  نحو  منذ  امل��دي��ن��ة 

واخربنا ان هذا احلي بات منطقة ع�شكرية .
قرية  يف  امل�شاجد  اح��د  خ��ارج  بال�شتيكي  كر�شي  على  وم��ن 
حاوي الهوى غرب الرقة، تروي ام عالء نقلونا اىل مبنى 

اآخر )قريب(، كنا نرى منزلنا وال ن�شتطيع الذهاب اليه .
وبعد ثالثة ايام، عاد االإرهابيون لينقلوا العائلة ومدنين 
اآخ��ري��ن اىل ح���ارة ال��ب��دو ال��ت��ي ���ش��ه��دت دم����ارا ك��ب��را جراء 

املعارك.
بنا كدروع  ام�شكوا  اب��و ع��الء  م��ن زوج��ت��ه، يقول  وب��ال��ق��رب 
ب�شرية، ابقوا علينا هناك ليحتموا بنا ، م�شيفا قالوا لنا: 

اذا ذهبتم �شوف يدمرون البلد فوق راأ�شنا .
ب��ع��د م��ع��ان��اة ط��ال��ت ن��ت��ي��ج��ة امل���ع���ارك وان��ق��ط��اع احلاجيات 
اال�شا�شية وظلم االإرهابين متكنت عائلة ابو عالء اجلمعة 
رووا معاناتهم  اآخ��ري��ن  غ���رار مدنين  وع��ل��ى  ال��ف��رار.  م��ن 
ال��ع��ائ��ل��ة الت�شريح  اف�����راد  ب���ر����س، رف�����س  ل��وك��ال��ة ف��ران�����س 
ب��اأ���ش��م��ائ��ه��م ك��ام��ل��ة خ�����ش��ي��ة ان��ت��ق��ام اجل��ه��ادي��ن م���ن اق���ارب 

وا�شدقاء لهم ال يزالون عالقن يف مناطق �شيطرتهم.
ف�شائل  من  املوؤلفة  الدميوقراطية  �شوريا  ق��وات  تخو�س 
من  ال�شاد�س  منذ  وا�شنطن  م��ن  مدعومة  وعربية  ك��ردي��ة 
ح���زي���ران ي��ون��ي��و م���ع���ارك داخ����ل م��دي��ن��ة ال���رق���ة ب��دع��م من 

التحالف الدويل بقيادة امركية. وباتت ت�شيطر على نحو 
90 يف املئة من املدينة. واجربت املعارك يف الرقة ع�شرات 
االف املدنين على الفرار من املدينة، وتقدر االمم املتحدة 

ان نحو ثمانية اآالف ال يزالون عالقن فيها.
كما قتل مئات املدنين وا�شيب اخرون بجروح جراء املعارك 

والغارات الكثيفة على املدينة.
الوقت احلايل على  الدميوقراطية يف  �شوريا  وتعمل قوات 
اك��رب يف  ب�شكل  ي��رتك��زون  الذين  التنظيم  م��ط��اردة مقاتلي 
مبان عدة يف و�شط املدينة. ومل يعد امام اجلهادين خيارات 
�شكنية  ابنية  يف  التمركز  اختاروا  انف�شهم  وحلماية  كثرة، 
التي  تقول مهند  ما  وفق  واطفالهم،  باملدنين  اآبهن  غر 

فرت موؤخرا من حارة البدو برفقة اطفالها االربعة.
الع�شلية كانوا  العيون  الثالثينية ذات  امل��راأة  وت��روي مهند، 
ليحموا  املبنى  من  االول  الطابق  او  القبو  دخ��ول  يريدون 

انف�شهم باملدنين .
دفع مقاتلو التنظيم املتطرف مبهند واطفالها اىل االنتقال 
اربع مرات من مكان اىل اآخر، وحن و�شلوا اىل حارة البدو 
اخلروج  باإمكانهم  يكن  ومل  لياأكلوه.  القليل  اال  يجدوا  مل 

�شوى لتزويد مقاتلي التنظيم باملياه من اآبار قريبة.
وتقول ام حممد، امراأة ثالثينية اجربت اي�شا وعائلتها على 
االنتقال اىل حارة البدو، كان داع�س يعبئ املياه للمقاتلن 
ويكونوا  �شاعات طويلة  االنتظار  املدنين على  اوال ويجرب 

بذلك يحمون انف�شهم من الطائرات .
ياأتي ذلك يف وقت اأعلن اجلي�س الرتكي اأم�س اأنه ي�شن منذ 
ال�شورية بهدف  ادل��ب  ا�شتطالع يف حمافظة  االح��د عملية 

اقامة منطقة خلف�س التوتر.
واأفاد البيان اأن القوات امل�شلحة الرتكية بداأت يف 8 ت�شرين 
االول اكتوبر ان�شطة ا�شتطالع بهدف اقامة مراكز مراقبة 

يف اطار العملية التي �شتتم يف حمافظة ادلب .
ال�شبت  اأعلن  اردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  وك��ان 
انطالق عملية ع�شكرية جديدة داخل �شوريا تنفذها ف�شائل 

وقال عندما جئت اىل هنا للمرة االوىل، كانت منطقة 
من التالل اخل�شراء، غر املاأهولة، ومغطاة بالغابات. 

وكان عدد الفيلة كبرا .
وخلفه متتد مدينة كوتوبالونغ للخيم، وتكرب تلة بعد 
تلة. وال تنتهي على ما يبدو. وقطعت اال�شجار املحيطة 
بها على عجل لتاأمن اأماكن لالجئن اجلدد. ويوحي 

املخيم باأجواء ور�شة دائمة.
املناق�شات  ف���رتة ط��وي��ل��ة، ح��ت��ى  امل��ن��ف��ي��ن م��ن��ذ  ول����دى 
الروهينغا، مل  عودة  ونايبيداو حول  داكا  بن  اجلارية 

توؤد اىل اعادة اإحياء وهج االمل.

ل��ل��ق��وات االيرانية  ل��ل�����ش��م��اح  ال�����ش��ام  ق��ب�����ش��ة ه��ي��ئ��ة حت��ري��ر 
والرو�شية والرتكية باإقامة منطقة خف�س التوتر.

االأر���س يف  الرتكية على  القوات  م��رة تنخرط  اآخ��ر  وكانت 
�شوريا يف اآب اغ�شط�س املا�شي، عندما اأطلقت اأنقرة عملية 
املقاتلن  ���ش��د  اأ���ش��ه��ر  ثمانية  ا���ش��ت��م��رت  ال��ت��ي  ال��ف��رات  درع 
�شمال  يف  ال��واق��ع��ة  حلب  حمافظة  يف  واالأك����راد  املت�شددين 

البالد.
ويف تف�شره الأ�شباب التدخل الرتكي االأخر قال اردوغان 
من  �شننجو  فهل  �شوريا،  يف  التطورات  جتاهلنا  اذا  االأح��د 
تداعيات االأزمة؟ . واأ�شاف لهذا ال�شبب ال نذهب نحن اإىل 

�شوريا بل �شوريا تاأتي اإلينا .
اأن مو�شكو تدعم الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد فيما  ورغم 
توؤيد تركيا ف�شائل يف املعار�شة ت�شعى اإىل االإطاحة به، اإال 
اأن البلدين عمال معا ب�شكل مكثف خالل االأ�شهر االأخرة 
اأك��ر من  اأ�شفر عن مقتل  ال��ذي  النزاع  الإنهاء  يف حماولة 

330 األف �شخ�س حتى االآن.

وكانت  االن���ق���الب���ي���ن.  ف�����ش��ل  اىل 
 24 البالغة  النور غوك�شو  فاطمة 
ع��ام��ا واح���دة م��ن ال��ذي��ن تعر�شوا 
الطالق النار على اجل�شر، واي�شا 

والدها الذي كان برفقتها.
فران�س  ل��وك��ال��ة  غ��وك�����ش��و  وق���ال���ت 
ذراعي  ا�شابت  الطلقة  ذات  بر�س 
ث����م وال��������دي ، ف���ي���م���ا ك�����ان اه����ايل 
يرتدون  وهم  يتجمعون  ال�شحايا 
�شهيد   كلمة  عليها  طبع  قم�شانا 

مع ا�شماء احباءهم.
نزلت  اأن��ه��ا  اإىل  غوك�شو  واأ����ش���ارت 
تلبية  ت��ف��ك��ر   دون  ال�������ش���ارع  اإىل 
وق������ال ماهر  اردوغ����������ان.  ل����دع����وة 
العدالة  با�شم حزب  الناطق  اون��ال 
لل�شحافين  احل���اك���م  وال��ت��ن��م��ي��ة 
اليوم  املحاكمة نحن هنا  قبل بدء 
الذين  م���ع  احل�����ش��اب��ات  ل��ت�����ش��ف��ي��ة 
حاولوا غزو بالدنا . وحتمل انقرة 
يف  املقيم  غولن  اهلل  فتح  الداعية 
الواليات املتحدة والذي كان حليفا 
م�شوؤولية  امل��ا���ش��ي،  يف  الردوغ�����ان 
ه���ذه امل��ح��اول��ة االن��ق��الب��ي��ة. وقد 
حتول غولن الذي ينفي اي تورط 
للرئي�س  ال��ل��دود  ال��ع��دو  اىل  فيها، 

بدءا من 2013.

االن��ق��الب��ي��ن ب��اط��الق ال��ن��ار على 
مدنين على ج�شر فوق البو�شفور 
ل��ي�����ش��ب��ح ج�شر  ا���ش��م��ه  ت��غ��ي��ر  مت 

�شهداء 15 متوز يوليو .
ان���ق���الب���ي���ن و34  ���ش��ب��ع��ة  وق���ت���ل 
ال���ت���ي تلت  امل���واج���ه���ات  م��دن��ي��ا يف 
ذل�����ك، ب��ح�����ش��ب حم�����ش��ر االت���ه���ام. 
وبن هوؤالء ايرول اولت�شاك مدير 
والتنمية  ال���ع���دال���ة  ح����زب  ح��م��ل��ة 
رج��ب طيب  الرئي�س  يقوده  ال��ذي 
اردوغان، مع ابنه البالغ من العمر 
ا���ش��م عبد  ال���ذي يحمل  16 ع��ام��ا 

بالرئي�س الرتكي  اهلل طيب تيمنا 
و�شلفه عبد اهلل غول.

حب�س  م��ن  اردوغ������ان  يتمكن  ومل 
�شديقه  ت�����ش��ي��ي��ع  خ����الل  دم���وع���ه 

القدمي  ايرول اولت�شاك وجنله.
املدنين  م����ن  ك���ب���ر  ع�����دد  ت���دف���ق 
ل��ي��ل وق���وع املحاولة  ع��ل��ى اجل�����ش��ر 
الرئي�س  لدعوة  تلبية  االنقالبية 

اردوغان اىل وقف االنقالبين.
ع�شرات  ا���ش��ت�����ش��ل��م  ال�����ش��ب��اح،  ويف 
املوقع  يف  ك���ان���وا  ال���ذي���ن  اجل���ن���ود 
وقاموا بت�شليم ا�شلحتهم يف موؤ�شر 



الثالثاء   10   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12143  
Tuesday  10   October   2017  -  Issue No   1214312

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اللم�شة الذكية لل�شبكات وحلول 

CN  قد تقدموا الينا بطلب انظمة املعلومات  رخ�شة رقم:1179762 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/اللم�شة الذكية لل�شبكات وحلول انظمة املعلومات
SMART TOUCH IT ADVANCED SOLUTION

اىل/اللم�شة الذكية لل�شبكات وحلول انظمة املعلومات  
�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 

 SMART TOUCH IT ADVANCED SOLUTION

SOLE PROPRIETORSHIP LLC  

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

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

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خطاط لولوانا + 

فروعها  رخ�شة رقم:CN 1037881 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد يو�شف حممد بقلر الرى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم �شبي�شيال 

مارين  رخ�شة رقم:CN 1828125 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة با�شل قا�شم كبول %100

تعديل وكيل خدمات
ا�شافة حممد طار�س عبيد را�شد القبي�شي

تعديل وكيل خدمات
حذف حممد طار�س عبيد را�شد القبي�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كمال قا�شم - كبول
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

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

نور املراة الع�شرية - فرع 3
رخ�شة رقم:CN 1033048-3  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

اإعــــــــــالن
بل�س  ال�ش�����ادة/فيجن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنظارات رخ�شة رقم:CN 1160715 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد عبدالرحمن عقيل اخلاجه %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فر�شت االمارات 
للقرطا�شية رخ�شة رقم:CN 1040159 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ابراهيم بن حمود بن ماجد املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي عبداهلل حممد ال�شوكه

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*12 اىل 1*1
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

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

لالزياء
رخ�شة رقم:CN 1456837  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

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

�شليربتي للحلويات
رخ�شة رقم:CN 2187040  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حراء للخياطة الرجالية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1920537 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 3.20*0.80 اىل 1*3.50

 تعديل ا�شم جتاري من/حراء للخياطة الرجالية
HIRA GENTS TAILORING

اىل/�شاينينغ لكوي املالب�س 
SHINING DRESS IRONING SHOP

تعديل ن�شاط/ا�شافة كي املالب�س )9601001(
تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية غر العربية 

)البدل( )1410904(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

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

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

اإعــــــــــالن
لل�شحن  ال�ش�����ادة/جول�شتان  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الربي رخ�شة رقم:1508398 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/جول�شتان لل�شحن الربي
GULISTAN LAND CARGO FORWARDING

اىل/�شوبر كر لل�شحن الربي 
SUPER CARE LAND CARGO

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

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

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

اإلغاء عالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س  الرخ�شة 
رقم:CN 1789871 باال�شم التجاري:�شالون اللوؤلوؤة 
الف�شيه للرجال بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

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

عوايف لقطع غيار ال�شيارات اجلديدة - فرع
رخ�شة رقم:CN 1188910  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة البوم التجارية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1031209 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل احمد حممد اخلزرجي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بوكاكيالت كانيات نا�شر %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد احمد �شامل احمد باكله

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بوكاكيالت كانيات نا�شر
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 6*1 اىل 7*1

تعديل عنوان/Building Owner Name من املالك �شيف حممد ع�شيان املن�شوري 
اىل حكومة اأبوظبي واخرين

Shop من اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

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

للخدمات االإدارية
رخ�شة رقم:CN 1194493  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن الهيئة الوطنية للموا�شالت )قطاع النقل البحري( 

بان /اإليت كابتنز لتجارة ال�سفن والقوارب قد تقدم بطلب 

ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 

مدة  خ���الل  اب��وظ��ب��ي  ال�����ش��ف��ن  ت�شجيل  مكتب  م��راج��ع��ة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق
               جرين كرافت                      --                       --

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن الهيئة الوطنية للموا�شالت )قطاع النقل البحري( 

بان /اإليت كابتنز لتجارة ال�سفن والقوارب قد تقدم بطلب 

ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 

مدة  خ���الل  اب��وظ��ب��ي  ال�����ش��ف��ن  ت�شجيل  مكتب  م��راج��ع��ة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق
Abu dhabi-UAE              210313                 )ex:panahe( بانا�س       

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

اإعــــــــــالن
�شويت  ال�ش�����ادة/دار�شن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اند جو�س - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 2190445 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد علي احمد احلربي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمدان حممد علي �شامل ال�شيعري

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

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

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

اإعــــــــــالن
ق�شر  ال�ش�����ادة/كافيه  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الريف رخ�شة رقم:CN 1130101 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ح�شن نا�شر علي احمد العي�شائي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

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

ال�شيارات  رخ�شة رقم:CN 1013172 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمد �شعيد �شامل خمي�س ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

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

للي كري�شتال للتجميل
رخ�شة رقم:CN 1348016  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل
تون�ش: �نت�ضال 8 جثث يف ��ضطد�م مركب بوحدة بحرّية

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
اأفادت وزارة الدفاع التون�شية، يف بالغ لها اأم�س االإثنن، باأن وحدة 
جمهول  مركبا  االأح���د  م�شاء  ر���ش��دت  البحر  جلي�س  تابعة  بحرية 

الهوية على بعد 54 كلم من �شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة.
املذكور،  املركب  التعّرف على  اأثناء االقرتاب ملحاولة  اأنه  واأو�شحت 
ا�شطدم هذا االأخر بالوحدة البحرية مما اأدى اإىل غرقه، فبادرت 
 08 وانت�شال  تون�شيون،  كلهم  ف��ردا   38 باإنقاذ  البحرية  ال��وح��دة 

جثث. وال تزال عمليات البحث متوا�شلة.
حتقيق  فتح  التون�شية  ال��دف��اع  ب���وزارة  املعنية  امل�شالح  وت��وّل��ت  ه��ذا 
يف  ج��اء  م��ا  ح�شب  احل���ادث،  مالب�شات  على  للتعرف  املو�شوع  ح��ول 

اأن  اأعلنت  )اأن�شا( قد  االإيطالية  االأنباء  ال��وزارة. وكانت وكالة  بالغ 
ثمانية مهاجرين غر �شرعين لقوا حتفهم عندما غرق مركبهم 
الذي كان متجها نحو اإيطاليا اإثر ا�شطدامه م�شاء االأحد بباخرة 
بقارب  ا�شطدمت  تون�شية”  “�شفينة  اأن  وذكرت  تون�شية.  ع�شكرية 
جن�شياتهم(  حت��دد  )مل  �شرعي  غ��ر  م��ه��اج��را   70 ح���وايل  يحمل 
وق��ت ق�شر  بعد  غ��رق  القارب  واأن  ايطاليا،  اإىل  كانوا يف طريقهم 
على  ك��ان  اأغلب من  اإن��ق��اذ  اأن��ه مت  الوكالة  وتابعت  اال�شطدام.  من 
من القارب، يف حن مات ثمانية على االأقل غرقا مرجحة ارتفاع 
اأن احلادث وقع يف منطقة البحث واالنقاذ  احل�شيلة. واأ�شارت اىل 
عملية  بتن�شيق  تقوم  املالطية  ال�شلطات  واأن  مالطا  لدولة  التابعة 

االإنقاذ مع �شفن االإنقاذ االإيطالية يف موقع احلادث.

ال�شدمة  هـــول  رغـــم 
وزير  رحيل  ي�شلم  مل 
التون�شي  الــ�ــشــحــة 
املفاجئ  �شاكر  �شليم 
الــ�ــشــائــعــات على  مــن 
ـــع  ـــواق ـــفـــحـــات م �ـــش
الجتماعي  التوا�شل 
وحــــــتــــــى املــــنــــابــــر 
الإعــالمــيــة ممــا دفع 
الأطراف التي واكبت 
ف�شول الفاجعة تخلت 
التحفظ  واجـــب  عــن 
ما  حقيقة  وك�شفت 
جــــرى والــتــفــا�ــشــيــل 
حــيــاة  يف  الأخـــــــرية 

الوزير التون�شي.

وقد اأكد الدكتور عبد احلكيم بن 
عثمان مدير م�شت�شفى قرمبالية 
قام  امل�شت�شفى  اأن  االث��ن��ن  اأم�����س 
ب��������دوره ع���ل���ى اأك����م����ل وج�����ه عند 
و�شول وزير ال�شحة �شليم �شاكر 
راج  ما  مفندا  االإ�شعافات،  لتلقي 
من اأخبار حول غياب التجهيزات 

وعجز امل�شت�شفى عن اإنعا�شه.
ال��دك��ت��ور ع��ب��د احلكيم  واأ����ش���اف 
ب���ن ع��ث��م��ان اأّن�����ه ك���ان ح��ا���ش��را يف 
م��ن��ذ حل��ظ��ة و�شول  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
جميع  اأن  م���ت���اب���ع���ا  ال�������راح�������ل، 
الطبية  و���ش��ب��ه  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ك���وادر 
وق��ام��ت بدورها  م���وج���ودة  ك��ان��ت 
و”اأن  منها،  املطلوب  وب��ال��واج��ب 
ح�شب  كل ما ُطلب كان متوفرا”، 

تعبره.
التجهيزات  جميع  اأّن  اإىل  ولفت 
كانت  مماثلة  ح��االت  يف  املطلوبة 
حا�شرا  كنت   “ متابعا  م��ت��وف��رة، 
5 من  اأن  اأول دقيقة.. حتى  منذ 
ب����وزارة ال�شحة  امل�����ش��وؤول��ن  ك��ب��ار 
ال���ت���ح���ق���وا ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ى وك���ان���وا 

�شاهدي عيان”..
م�����ن ج����ه����ت����ه، ك�������ش���ف ال����دك����ت����ور 
ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ال���ع�������ش���ك���ري ذاك����ر 
ل����ه على  ت���دوي���ن���ة  ال���ه���وي���ذب يف 
عن  في�شبوك  الر�شمية  �شفحته 
موؤكدا  �شاكر،  �شليم  وفاة  ظروف 
ال�شحة  وزي�����ر  ب��ا���ش��ر ح���ال���ة  ان����ه 
نقله  عملية  ان  مو�شحا  الراحل، 
يف  متت  الع�شكرّي  امل�شت�شفى  اىل 
ظ���روف ج��ّي��دة يف ظ���ّل ت��وّف��ر كل 

امكانيات اال�شعاف.
وقال ان �شباق نوران بنابل الذي 
كان  وف��ات��ه،  قبل  ال��وزي��ر  ح�شره 
ولديهم  ج��ي��دا  تنظيما  م��ن��ظ��م��ا 
ال����و�����ش����ائ����ل ال���ط���ب���ي���ة ال�����الزم�����ة، 
م�شيفا انه مت نقل الفقيد �شليم 
�شاكر اىل امل�شت�شفى الع�شكري يف 
انتظاره  يف  وك���ان  طّيبة،  ظ���روف 
فريق طبي خمت�س يف االمرا�س 
القلبية لكن حالة الف�شل الكربى 
اىل  اأدت  قلبه  ل��ه��ا  ت��ع��ر���س  ال��ت��ي 

وفاته رغم حماوالت اإ�شعافه.
و�شدد على انه “يف جمال ال�شحة 

مل يظهر عليه االإره��اق او التعب 
قبل تعر�شه لالزمة القلبية.

�شاكر  �شليم  ج��ث��م��ان  و���ّش��ي��ع  ه���ذا 
اأم�س  ال����راح����ل  ال�����ش��ح��ة  وزي������ر 

االإثنن يف جنازة وطنية.
التون�شي،  ال��رئ��ي�����س  حت����ّول  وق���د 
ال�����ش��ب�����ش��ي ام�س  ق���اي���د  ال���ب���اج���ي 
�شليم  الفقيد  منزل  اإىل  االإثنن، 
اإىل  العزاء  واجب  لتقدمي  �شاكر، 
اأرملته واأفراد اأ�شرته وموا�شاتهم 

يف هذا امل�شاب اجللل.
“مناقب  ال�����ش��ب�����ش��ي  وا���ش��ت��ح�����ش��ر 
ال�شادقة  ووط���ن���ّي���ت���ه  ال���ف���ق���ي���د 
واأث���ن���ى ع��ل��ى م��ا ُع��ِل��م م��ن حميد 
وتفانيه  اأخ��الق��ه  وك��رمي  �شفاته 
واإخال�شه يف العمل يف كل مواقع 
ون�شاله  حتمّلها  التي  امل�شوؤولية 
يف ح��رك��ة ن���داء ت��ون�����س ال��ت��ي كان 
وفق  موؤ�ّش�شيها”،  اأب�������رز  م����ن 
ل��دائ��رة االإع���الم والتوا�شل  ب��الغ 

برئا�شة اجلمهورية.
وك����ان ���ش��ل��ي��م ���ش��اك��ر ت���وىل م���رارا 
م���ن���ا����ش���ب ح���ك���وم���ي���ة م���ن���ذ ث����ورة 
2011 و�شغل خ�شو�شا من�شبي 
وزير ال�شباب والريا�شة ثم وزير 
وال����وزي����ر   .2016 يف  امل���ال���ي���ة 
اأغ�شط�س  م��وال��ي��د  م���ن  ال���راح���ل 
1961 وحا�شل على االإج��ازة يف 
1983 و�شهادة  الريا�شيات �شنة 
الهند�شة االإح�شائية �شنة 2008 

من باري�س.
وعمل مهند�شا بوزارة التخطيط 
 1986 ����ش���ن���ت���ي  ب�����ن  وامل����ال����ي����ة 
م�شاعد  وظيفة  و�شغل  و1991 
القطري  التون�شي  بالبنك  مدير 
واملالب�س  الن�شيج  لقطاع  ومديرا 

باملركز الفني للن�شيج واملالب�س.
املهني  م���������ش����اره  خ������الل  وت���ق���ل���د 
كاتب  م��ن�����ش��ب   ،2011 ���ش��ن��ة 
وزيرا  ثم  بال�شياحة  مكلف  دول��ة 

لل�شباب والريا�شة.
 2015 ف�����رباي�����ر   5 يف  وع������ن 
 20 وزي��را للمالية ثم �شغل منذ 
2016 وزيرا م�شت�شارا  �شبتمرب 
ل���دى رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة مكلفا 

بال�شوؤون ال�شيا�شية.
ويعترب �شليم �شاكر ع�شوا موؤ�ش�شا 
حل���زب ن����داء ت��ون�����س وه���و رئي�س 
اللجنة االقت�شادية واالجتماعية 
ب���احل���زب. وال���راح���ل م��ت��زوج واأب 

لثالثة اأطفال.

كل  يف  ق�شطرة  ل��غ��رف��ة  ح��اج��ة  ال 
م�شت�شفى حملي وذلك ح�شب ما 
العامل  ويف  تون�س  يف  ب��ه  معمول 

اأجمع”.
النجار  ن�����زار  اأّك������د  ج���ان���ب���ه،  م���ن 
ال�شحة،  لوزير  اخلا�س  ال�شائق 
�شّحة  يف  ي��ب��دو  ك���ان  ال��ف��ق��ي��د  اأّن 
ج��ّي��دة وك���ان ي��ت�����ش��ّرف ع��ل��ى نحو 
ال�����ش��ي��ارة يف طريق  ع����ادي داخ����ل 
العودة اإىل العا�شمة بعد خروجه 
اأن  قبل  ن��اب��ل  حمافظة  مقر  م��ن 

ي�شعر ببع�س االأمل يف �شدره.
وقال يف ت�شريح اذاعي اإّن الوزير 
�شعوبة  ي���ج���د  ك������ان  ذل������ك  ب���ع���د 
ي��ف��ت��ح نوافذ  وك����ان  ال��ت��ن��ّف�����س،  يف 
ال�شتن�شاق  حم��اول��ة  يف  ال�����ش��ي��ارة 

مزيد من الهواء.
اأّن����ه ق���ام بنقل ال��وزي��ر اإىل  واأّك����د 
وهو  قرمبالية  مدينة  م�شت�شفى 
مكان  من  �شحية  موؤ�ش�شة  اأق��رب 
اأعلم  اأّن��ه  اإىل  م�شرا  تواجدهما، 
وع���دد من  الفقيد  دي����وان  م��دي��ر 
امل�������ش���وؤول���ن ال�����ش��ام��ن ب���ال���وزارة 

بالطارئ ال�شحي للوزير.
اإىل  دخ����ل  ال����وزي����ر  اأّن  واأو�����ش����ح 
االأق�����دام،  ع��ل��ى  ���ش��را  امل�شت�شفى 

التي  امل������ارات������ون  يف  امل�������ش���ارك���ات 
التحقت به بعد اإبالغها من ِقبل 
ل��ي��ق��وم االإط�����ار الطبي  ال�����ش��ائ��ق، 
االإ�شعافات  بتقدمي  الطبي  و�شبه 
تنف�س  م����ن  ال�����الزم�����ة  االأول�����ي�����ة 
خارجي  وت���دل���ي���ك  ا����ش���ط���ن���اع���ي 
للقلب، حتى جميء �شيارة ا�شعاف 
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ن��ق��ل��ه ب�����ش��رع��ة اىل 
بالعا�شمة  الع�شكري  امل�شت�شفى 
م��ا مي��ك��ن ملري�س  ك��ل  تلقى  اأي���ن 
اإ�شعافات  م��ن  ي��ت��ل��ق��اه  اأن  ال��ق��ل��ب 
وعناية واإنعا�س لكن الوزير وافته 

املنية، ح�شب قوله.
ي��ذك��ر ان االن���ب���اء االول���ي���ة اكدت 
ال��وزي��ر خ��الل م�شاركته يف  وف���اة 
املارثون يف حن ا�شارت اأخرى اىل 

غياب م�شتلزمات انقاذه
ن�شرة  عر�شت  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
االأخبار للقناة التون�شية الر�شمية 
اخر ت�شريح لوزير ال�شحة �شليم 
م����ن وفاته  دق����ائ����ق  ق���ب���ل  ����ش���اك���ر 
اإث��ر م�شاركته  قلبية  ازم��ة  نتيجة 
يف ماراثون جمعية نوران للوقاية 
ال�شرطانية  االأم�������را��������س  م�����ن 
الراحل  وظ��ه��ر  ن��اب��ل.  مبحافظة 
ع��ادي حيث  �شاكر يف و�شع  �شليم 

اأ����ش���ي���ع ع����ن ظ������روف وف������اة وزي����ر 
ال�����ش��ح��ة ���ش��ل��ي��م ����ش���اك���ر االح�����د، 
موؤكدا يف تدوينة له على �شفحته 
يف  �شارك  الوزير  اأن  بالفا�شبوك، 
املاراطون يف نابل، ثم غادر املكان 
الأمل  اأث���ر  اأي  عليه  ي��ب��دو  اأن  دون 
اأح�س  ال���راح���ل  ول��ك��ن  وع���ك���ة.  اأو 

املتواجد  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ري��ق  وق����ام 
بالتدخالت  اال�شتعجايل  بق�شم 
ال�������ش���روري���ة، ل��ك��ن م�����ش��ي��ئ��ة اهلل 
اأق��وى من كّل �شيء، ح�شب  كانت 

ت�شريحه.
القيادي يف حركة م�شروع  وك��ّذب 
ت��ون�����س ال�����ش��ح��ب��ي ب���ن ف�����رج، ما 

رف�س، فاتخذ قراره وحول وجهة 
ال�شيارة نحو م�شت�شفى قرمبالية 
حالة  تعّكر  بداية  الح��ظ  اأن  بعد 

الوزير ال�شحية.
ومب���ج���رد ب���ل���وغ امل�����ش��ت�����ش��ف��ى فقد 
الوزير الوعي وتواجد معه اأطباء 
الطبيبات  واإح���دى  اال�شتعجايل 

منطقة  م�شتوى  على  باالختناق 
ت��رك��ي وط��ل��ب م���ن ال�����ش��ائ��ق فتح 
اأن  وب��اع��ت��ب��ار  ال�����ش��ي��ارة،  �شبابيك 
ال�شحة،  وزارة  اأبناء  من  ال�شائق 
باأزمة  مي��ر  ال��وزي��ر  اأن  �شعر  فقد 
مبا�شرة  ي��ت��وج��ه  اأن  م��ن��ه  فطلب 
الوزير  ول���ك���ن  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ن��ح��و 

الراحل اىل جانب رئي�شة احتاد ارباب العمل قبل االنطالق الرئي�س التون�شي يقدم واجب العزاء لعائلة الراحل

الراحل من موؤ�ش�شي نداء تون�س

الوزير يف زيارة تفقدية الحد امل�شت�شفيات

املاراثون االخر للوزير  ي�شار ال�شورة

رافقته اإ�شاعات واتهامات بالتق�شري:

تون�ش: �ملار�ثون �لأخري.. ��لظر�ف �حلقيقية لوفاة �لوزير

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

تبادل لالتهامات بتعرث مفا��ضات بريك�ضت   خما�ف من توتر �ثني يف �ثيوبيا
•• بروك�صل-اأ ف ب:

تبادل االوروبيون والربيطانيون االتهام بامل�شوؤولية حول تعر مفاو�شات 
خروج بريطانيا من االحتاد االوروبي، يف اليوم االول من جولة خام�شة من 

هذه املفاو�شات يف بروك�شل.
بعد  بروك�شل  يف  االوروب��ي��ة  املفو�شية  مقر  يف  املفاو�شن  فريقا  والتقى 
الظهر، وبداأوا هذه اجلولة التي ت�شتمر اربعة ايام، و�شتكون االخرة قبل 
اجتماع املجل�س االوروبي يف 19 و20 ت�شرين االول اكتوبر، على ان تنتهي 

مبوؤمتر �شحايف لرئي�شي الوفدين.
لكن خالفا ملا ح�شل يف االأ�شهر املا�شية، مل يتوقع كبر مفاو�شي االحتاد 
يلتقيا  ان  دافي�س  ديفيد  الربيطاين  ونظره  بارنييه،  مي�شال  االوروب���ي 
االثنن الفتتاح هذه اجلولة، االخرة املربجمة قبل املجل�س االوروب��ي يف 

19-20 ت�شرين االول اكتوبر.
ت�شكل هذه اجلولة  ان  للمفاو�شات، يفرت�س  املثايل  الزمني  ويف اجل��دول 
كاف   تقدم  عن  احلديث  من  االوروب��ي��ون  ال��ق��ادة  ليتمكن  حا�شمة  مرحلة 
مع  التجارية  العالقات  ح��ول  املفاو�شات  ب��دء  اج��ل  من  االنف�شال  لعملية 
اآذار  نهاية  ال��ذي ح��دد موعده يف  لندن بعد خ��روج بريطانيا من االحت��اد 

مار�س 2019.

•• ادما-اأ ف ب:

بن  �شنوات  طيلة  م�شاكل  دون  االوروم��و  اثنية  من  يو�شف  �شعدى  عا�شت 
اثنية ال�شومايل الكبرة يف �شرق اثيوبيا اىل ان اأمرها م�شوؤولون حمليون 
كبرة  �شاحنة  ار�شلت  ال�شلطات  ان  ال�شابة  ه��ذه  ت��روي  م��وؤخ��را.  بالرحيل 
الجالء افراد اثنية االورومو من منطقة ال�شومايل املجاورة وتقول لوكالة 
فران�س بر�س راح النا�س ير�شقونا باحلجارة ونحن على من ال�شاحنة  قبل 
الرحيل. تربر �شعدى قرار الطرد بالريبة التي �شادت بن االثنيتن اللتن 
اعمال  م��ن  ع��دة  ا�شابيع  بعد  وذل���ك  اثيوبيا  االك���رب يف  ب��ن  م��ن  ت��ع��ت��ربان 
كلم  ال��ف  طولها  البالغ  احل���دود  على  �شبتمرب  اي��ل��ول  خ��الل  دام��ي��ة  عنف 
العنف  ان اعمال  ابابا  ادي�س  املنطقتن االداريتن. تقدر احلكومة يف  بن 
هذه اوقعت مئات القتلى لكن من ال�شعب حتديد ح�شيلة ب�شبب �شعوبة 
اواخر  �شعدى )35 عاما( يف  تاأثرا. وجل��اأت  االك��ر  املناطق  الو�شول اىل 
ايلول �شبتمرب اىل مبنى مهجور يف ادما )جنوب العا�شمة( على بعد اكر 
من 550 كلم عن وات�شايل البلدة التي ن�شاأت فيها يف منطقة ال�شومايل. 
وت�شلط اأعمال العنف ال�شوء جمددا على التوتر الذي ي�شهده نظام احلكم 
الذي  النظام  . يقول معار�شو هذا  اثني  املعروف بنظام احتادي  االثيوبي 
كان يفرت�س ان مينح نوعا من اال�شتقاللية ملختلف املجموعات ال�شكانية 
يف البالد املق�شمة منذ 1995 اىل ت�شعة مناطق ادارية، انه ي�شاهم ب�شكل 

وذكر مكتب رئي�شة الوزراء الربيطانية انها �شتدعو يف كلمة امام جمل�س 
ان  املفاو�شات معتربة  اب��داء مرونة  يف  ق��ادة االحت��اد اىل  االثنن  العموم 
الكرة  باتت االن يف ملعبهم . وتوؤكد ماي انها متفائلة يف امكانية تلقي رد 

ايجابي ، بح�شب امل�شدر نف�شه.
ال27  ال��دول  حددتها  التي  ال�شروط  ان  اذ  مرجح،  غر  يبدو  ذل��ك  لكن 
االخرى االع�شاء يف االحتاد مل تنفذ بعد. وهي تطالب يف الواقع بتحقيق 
وم�شر  لالنف�شال  املالية  الت�شوية  ه��ي  ا�شا�شية  ملفات  ثالثة  يف  تقدم 

االوروبين املقيمن يف الطرفن وانعكا�شات بريك�شت على ايرلندا.
وقال املتحدث با�شم املفو�شية مارغريتي�س �شخينا�س انها لي�شت بال�شبط 
ب�  م��ذك��را   ، املتحدة  اململكة  ملعب  يف  بالكامل  ه��ي  ال��ك��رة  لكن   ، ك��رة  لعبة 

الت�شل�شل الوا�شح  للمفاو�شات.
ت�شرين االول  الثالث من  االوروب���ي يف  ال��ربمل��ان  ام��ام  بارنييه �شرح  وك��ان 
اكتوبر ان اجلولة ال�شابقة مل حتقق التقدم الكايف لبدء املرحلة الثانية من 
املفاو�شات . �شرح رئي�س املفو�شية االوروبية جان كلود يونكر من جهته انه 
ال يتوقع حتقيق تقدم كاف حتى نهاية ت�شرين االول اكتوبر ما مل حتدث 
معجزة . وقال غداة انتهاء جولة رابعة من املفاو�شات بن لندن واملفو�شية 
االوروبية حتى نهاية ت�شرين االول اكتوبر لن نكون قد حققنا تقدما كافيا 

)...( اال اذا حدثت معجزة .

اثنية خلالفات  واعطاء �شبغة   االتني  االنتماء  م�شاعر  تاأجيج  خطر يف 
 100 عقارية قدمية يف ثاين اكر الدول االفريقية اكتظاظا )اكر من 
واجه  وال�شومايل،  االوروم���و  بن  العنف  اىل  باال�شافة  �شخ�س(.  مليون 
2015 و2016 انطلقت من منطقتي  النظام موجة من التظاهران يف 
اوروميا وامهرة )�شمال(. واأوقعت املواجهات الناجمة عن قمع املتظاهرين 
نحو الف قتيل بح�شب ال�شلطات. واذا كانت مالب�شات اعمال العنف االخرة 
ماأ�شاوية. عالوة  فان عواقبها  تزال مبهمة  وال�شومايل ال  االوروم��و  بن 
على احل�شيلة الب�شرية الكبرة التي اعلنتها ال�شلطات، فقد اح�شت االمم 
املتحدة 43 الف �شخ�س فروا منازلهم. اال ان م�شوؤوال اداريا من االورومو 
التقته فران�س بر�س يف هرار يف منطقة االورومو ان هذا العدد اكرب بكثر 
ويقارب 67 الف �شخ�س . يتهم ناجون من املواجهات ال�شلطات بالتاأخر يف 
ن�شر القوات الفدرالية لوقف حلقة الهجمات والرد عليها املفرغة، واأعربوا 
عن القلق من ان يوؤدي ذلك اىل قطيعة تامة بن املجموعتن. وقال مولو 
واريو من االوروم��و والذي فر من اعمال العنف يف �شواحي مويايل على 
ت��وؤدي اىل  احل��دود مع كينيا ب�شبب خ��الف عقاري ه��ذه االم��ور ميكن ان 
والعالقات لن  اثار م�شاعر عدائية  امل�شن لقد  وتابع مولو   . اتني  تطهر 
تعود ابدا كما كانت عليه بيننا . واذا كانت اخلالفات �شائعة بن املجموعتن 
حول تر�شيم احلدود االدارية او الو�شول اىل املوارد )نقاط املاء واملراعي( 

اال انها مل تكن تف�شي اىل اعمال عنف بهذه احلدة.

البحرية التون�شية
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بقالة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حممد عزير الدين
رخ�شة رقم:CN 1026500  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ملي�س للمفرو�شات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1701692 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 3.7*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/ملي�س للمفرو�شات 
LAMES FURNISHINGS

اىل/ ملي�س الفن للديكور ذ.م.م
LAMES ALFAN DECORATION

�شامل  مبارك  املالك  ال�شوق  العام  ال�شارع  غياثي  الظفرة  منطقة  عنوان/من  تعديل 
املانع  العبد  حميد  ال�شيد  ال�شناعية  غياثي  الظفرة  منطقة  اىل   84 املن�شوري  جابر 

املن�شوري ق 26 م 27
تعديل ن�شاط/ ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�شاط/ حذف بيع االثاث املنزيل - بالتجزئة )4759001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الطالء والدهانات - بالتجزئة )4752035(

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ها�شتن للنقليات 

واملقاوالت العامة
رخ�شة رقم:CN 2391375 قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حميد �شعيد را�شد هميله املزروعي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10

اإعــــــــــالن
للنقليات  الذئاب  وادي  ال�ش�����ادة/رجال  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب واملقاوالت العامة  رخ�شة رقم:1671443 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/رجال وادي الذئاب للنقليات واملقاوالت العامة 
WOLF VALLEY MEN TRANSPORTING & GENERAL CONTRACTING

اىل/ رجال وادي الذئاب لل�شيانة العامة
WOLF VALLEY MEN GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/ حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة )4923010(
تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة )4923009(

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :
   

بتاريخ: 2004/3/10   املودعة حتت رقم : 59292 
بتاريخ: 2012/6/21   امل�شجلة حتت رقم : 59292 

 با�ش��م:   ان. يف اورغانون 
وعنوانه:  6 كلو�شرت�شرتات 5349 ايه بي او�س، هولندا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الع�شالت يف االدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية وحتديدا تلك املخففة للتوتر يف الفئة 5.

 5  الواق�عة بالفئة: 
 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  

 تن���ازل رقم : 1 
  ا�شم مالك العالمة:  ان. يف اورغانون 

ا�شم املتنازل له :  مرك �شارب اآند دوخِم بي.يف. 

 

 مه�نته: �شركة 
 جن�شيته:  هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته:  فرِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/5/16 
 تاريخ التا�شر يف ال�شجل: 2017/9/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  10  اأكتوبر 2017 العدد 12143

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

باجا�شون ميدل اي�شت للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم 254145         بتاريخ :2016/5/23م  
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: باجا�شون ميدل اي�شت للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
وعنوانه: :  �س. ب:  52773 ، دبي، االإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل�شتح�شرات  الدقيق  االإ�شطناعي،  وال��ن  وال�شاغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�شكر  وال��ك��اك��او  وال�شاي  ال��ن 
االأ�شود،  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة 
اخلمرة وم�شحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�شل�شات )التوابل(، البهارات، الثلج، بيتزا، �شوكوالتة، 

لَى، كعك، �شندوي�شات. يف الفئة 30. م�شروبات اأ�شا�شها ال�شاي، ب�شكويت، كعك حُمَّ
باللبني  و مميز  كبر  ب�شكل  كتبت    MONIEGOLD الالتينية  الكلمة  عبارة عن  العالمة:  و�شف 
داخل اإطار م�شتطيل ال�شكل باللون االأ�شفر و حمدد ب�شريطن باللون البني كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  10  اأكتوبر 2017 العدد 12143

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

املالك:يحى �شيد عواد احمد ابوجبل - ووتر باكت لتنقية مياه ال�شرب
Blava : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

OMNT/MU/NQ : بتاريخ     OTUNPN: املودعة بالرقم
با�ش������م :يحى �شيد عواد احمد ابوجبل - ووتر باكت لتنقية مياه ال�شرب

وعنوانه:اجلرف - ال�شناعية - عجمان ،  امييل: yahyaawad79@gmail.com  عجمان
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:PO البرة )�شراب ال�شعر( واملياه املعدنية والغازية وغرها 
من امل�شروبات غر الكحولية ، م�شروبات م�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر الفواكه ، �شراب وم�شتح�شرات 

اخرى لعمل امل�شروبات.
و�شف العالمة:كلمة Blava وبجانبها لوجو على �شكل نقاط مياه.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  10  اأكتوبر 2017 العدد 12143

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / اليايف اي بي غروب فرع ال�شارقة
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 197361        بتاريخ:        03 /2013/09م
امل�شجلة حتت رقم : 197361         بتاريخ:          2016/11/01م                 

با�ش��م: دوروكيا هوالثيتا كو. ليمتد
وعنوانه: �شيكيت�شوني�شي، نانيوا 2-1-8-كو، او�شاكا-�شي، او�شاكا – اليابان، 0015-556

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )141( – )01 /2014/06 م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

البوظة؛  ال�شوكوالتة؛  �شكرية؛  حلويات  الوفل؛  كعك  املحلى؛  ال�شغر  الكعك  الرتتة؛  معجنات؛  الكعك؛ 
ال�شاي؛ القهوة.

الواق�عة بالفئة   :30
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 
ا�شم مالك العالمة: دوروكيا هوالثيتا كو. ليمتد

ا�شم املتنازل له : بابلو انرتوبرايز بي تي اي. ليمتد
مه�نته: جتارة وخدمات

جن�شيته: �شنغافورة
عنوانه وحمل اإقامته: 8 تيما�شيك بولفارد #35 – 02اي �شونتيك تاور ثري �شينغافورة )038988(.

تاري�خ انت�قال امللكية:    2016/09/27  
 تاريخ التا�شر يف ال�شجل:    27 / 09 /2016

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  10  اأكتوبر 2017 العدد 12143

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / اليايف اي بي غروب فرع ال�شارقة
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 209830        بتاريخ:        2014/04/14م
امل�شجلة حتت رقم : 209830         بتاريخ:          2016/11/01م                 

با�ش��م: دوروكيا هوالثيتا كو. ليمتد
وعنوانه: �شيكيت�شوني�شي، نانيوا 2-1-8-كو، او�شاكا-�شي، او�شاكا – اليابان، 0015-556

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )142( – )01 /2014/07 م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

توفر االطعمة وامل�شروبات؛ الكافتريات؛ تقدمي الطعام وال�شراب )االعا�شة(؛ املطاعم؛ املقاهي؛ مطاعم 
بيع الوجبات اخلفيفة.

الواق�عة بالفئة   :43
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 
ا�شم مالك العالمة: دوروكيا هوالثيتا كو. ليمتد

ا�شم املتنازل له : بابلو انرتوبرايز بي تي اي. ليمتد
مه�نته: جتارة وخدمات

جن�شيته: �شنغافورة
عنوانه وحمل اإقامته: 8 تيما�شيك بولفارد #35 – 02اي �شونتيك تاور ثري �شينغافورة )038988(.

تاري�خ انت�قال امللكية:    2016/09/27  
 تاريخ التا�شر يف ال�شجل:    27 / 09 /2016

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  10  اأكتوبر 2017 العدد 12143

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1193  جتاري كلي
االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  وال�شياحة  لل�شفر  ايرفرت   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ بنك برودا وميثله:ح�شن علي مطر الريامي قد اأقام عليك الدعوى 
للبنك  ي�شددا  ب��ان  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )2.694.833.94( وق��دره  مبلغ  املدعي 
والفائدة 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
�س  ال�شاعة:9.30   2017/10/16: املوافق  االثنن  يوم  جل�شة  لها  كفالة.وحددت  بال 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1458  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- جميد اأ�شغر كهن خاكي جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�شتاأنف / بنك دبي التجاري �س.م.ع وميثله:عبا�س م�شتت فندي 
جتاري   2016/1426 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  املالكي 

كلي بتاريخ:2017/7/26     
 10.00 ال�شاعة   2017/10/30 امل��واف��ق  االث��ن��ن  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/562  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- جعفر في�س اهلل �شاحلي زاده 2- حممد في�س 
اهلل �شاحلي زاده جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / حممد ر�شا 
قدير علي ملكوتى خواه - ب�شفته مدير �شركة انفنتي قد ا�شتاأنف/ احلكم 

ال�شادر بالدعوى رقم 2014/1216 جتاري كلي بتاريخ:2014/3/20     
وحددت لها جل�شه يوم االحد املوافق 2017/11/5 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
مذكرة  اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/297  ا�ستئناف عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- رميا عبدالهادي فوؤاد جمهول حمل االقامة مبا 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر  امل�شتاأنف / را�شيل �شوزيت تودور قد  ان 

بالدعوى رقم 2016/729 عقاري كلي بتاريخ:2017/6/20     
 10.00 ال�شاعة   2017/11/14 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/0205744   ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / خالد وذياب اأبناء �شلطان خليفة الفالحي 
اإم��ارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - فندق فرمونت - الطابق الرابع -  العنوان / 

مكتب ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن زايد اآل نهيان هاتف رقم : 04/3314444  
 املحكوم عليها املطلوب اعالنهما /  اأحمد احل�شيني الب�شيوين حممد ومي�شيل باين
العنوان / اإم��ارة دبي - الرب�شاء االوىل - بناية املها B - بجانب فندق رام��ادا - 

�شقة رقم 1004 - منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/8/8    
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

الزام املدعي عليه باالآتي : 
بالزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ وق��دره 36.000 درهم   : ال��زام بقيمة ايجارية 

قيمة ال�شيكن املرتدين وبالر�شوم وامل�شروفات 
الر�شوم وامل�شاريف : الزام املدعي الر�شوم وامل�شروفات. 

من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر 
اإعالن حكم غيابي  يف الدعوى  رقم 7079 ل�سنة  2017 ايجارات

 املحكوم له طالب االعالن / 1- حممد علي عبداهلل العي�شى 2- موؤ�ش�شة العي�شى العقارية 
املحكوم عليها املطلوب اعالنهما / 1- �شيتي �شربيت للخدمات الفنية - �س ذ م م 

2- راجي�شوار �شونكارى �شونكارىتوكارام  ، العنوان : اإمارة دبي - ديرة - نايف - بناية 
ال�شدا�شي  ملك / �شالمه عبيد جمعه بن ظبوى - مكتب رقم )116( - رقم االر���س 

)117-926( - هاتف رقم 2243676-04 متحرك : 0562986009 - 0555021107 
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة  2017/9/18 

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  1- باخالء املدعي عليها من العقار املوؤجر املبن 
باأوراق الدعوى ، وبت�شليمه للمدعيان خاليا من ال�شواغل  

بدل  دره��م(   10000( مبلغ  للمدعيان  يوؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام   -2
االوىل  عليها  املدعي  وبالزام   2016/10/11 وحتى   2016/7/11 امل��دة  عن  ايجار  �شيك 
مبا ي�شتجد منه اعتبارا من هذا التاريخ االخر وحتى تاريخ حتقق االخالء الفعلي 

بواقع 40000 درهم �شنويا 
3- بالزام املدعي عليها بتقدمي �شهادة براءة ذمة من قيمة م�شتحقات ا�شتهالك املياه 

والكهرباء ، والزمتها بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن 
املواعيد  يف  عليه  الطعن  ع��دم  ح��ال��ة  نهائي  لي�شبح  متهيدا  باحلكم  نعلنكم  ل��ذل��ك 

القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر 
اإعالن حكم غيابي  يف الدعوى  رقم 7531  ل�سنة  2017 ايجارات

املحكوم له طالب االعالن / 1- حممد علي عبداهلل العي�شى 2- موؤ�ش�شة العي�شى العقارية   
اإم��ارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيافة - نف�س بناية �شمرت مان- الطابق االأول  - العنوان : 

- �شقة رقم )3( 
جواز  ويحمل   - اجلن�شية  ب��ورون��دي   - �شيزا  ديالبالجي   / اعالنه  املطلوب  عليها  املحكوم 
ال�شفر رقم )OP 0016916(  العنوان : اإمارة دبي - ديرة -  منطقة املرر القدمي - حمل 
رقم )2( - بناية رقم )M4( ملك : حممد علي عبداهلل العي�شى - رقم االأر�س ال�شدا�شي 

)117-219( هاتف متحرك : 0508954999 ، 0526920067   
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/10/3 

وت�شليمها  املوؤجرة  العن  باخالء  عليه  املدعي  بالزام     : اللجنة مبثابة احل�شوري  حكمت 
للمدعية خالية من �شواغلها ، وبالزامه بان  يوؤدي اليها مبلغ وقدره 49.250 درهم متاأخرات 
االخالء  حتى  اج��ر  من  ا�شتجد  وم��ا   ،  2016/10/8 ولغاية   2016/1/9 من  للفرتة  االج��رة 
الفعلي بواقع اجرة �شنوية وقدرها 79.000 درهم والزمته بتقدمي براءة الذمة  من الكهرباء 

واملاء ، والزمته بامل�شروفات.  
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6938   

  املنذر : بنك اإت�س اإ�س بي �شي ال�شرق االأو�شط املحدود 
املنذر اليه:  �شارلي�س روجر بوت و�شوزاناه كالر بوت  - )جمهولة حمل االقامة(. 

يلتزم املنذر اليه مبوجب خطاب الت�شهيالت املوؤرخ يف  6 فرباير 2008 ، وامل�شتندات االخرى ذات العالقة 
وخم�شمائة  )مليونان  اإم��ارات��ي  دره��م   2.528.993/26 وق��دره   مبلغ  بدفع  )امل��ن��ذر(  البنك  مع  واملربمة 
وثمانية وع�شرون الف وت�شعمائة وثالثة وت�شعون درهم و�شتة وع�شرون فل�س ( مت�شمن الفوائد حتى 

تاريخ االنذار العديل )الدين( اىل املنذر 
تاأمينيا للمنذر  الراهن( وك�شمان للدين مبنح رهنا عقاريا  اليه )ب�شفته  املنذر  الدين قام  مقابل هذا 
 ، ، جرين كوميونيتي  �شارع �شري وود   ، ت��اون هاو�س  ، فيال 940  العقار  العقاري( وذل��ك على  )الرهن 
، االم��ارات العربية املتحدة  ، دبي  ، الواقعة على قطعة االر���س رقم 357   جممع دبي االأول لال�شتثمار 
، وقد مت ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح املنذر وفقا لال�شول لدى دائ��رة االرا�شي واالأم��الك يف  )العقار( 

دبي بتاريخ 6 اغ�شط�س 2014  
املنذر بتوجيه  اقدم  ، ونتيجة لذلك  الدفع  امل�شتحق  الدين  اليه وحتى تاريخه بت�شديد  املنذر  مل يلتزم 
ا�شعار لتنفيذ الرهن )اإ�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من 

القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�شعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

والحقا ، فو�شت حمكمة دبي االتبدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه ا�شعار تنفيذ الرهن عن طريق 
ن�شره يف ال�شحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا االعالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�شر  
يف ت�شديد الدين كامال  خالل مدة ال تتجاوز ثالثن يوما بعد تاريخ ن�شر هذا االعالن. �شنقوم املنذر 

بتنفيذ الرهن وبالتقدمي بطلب اىلاملحكمة للح�شول على اأمر لبيع العقار. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05298/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06415/2015  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده :  االإحتاد العقارية - �س م ع - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : �شالون هري بري للتجميل   

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:
1- بتجديد عقد االيجار املربم ما بن الطرفن ملدة �شنة وذلك بنف�س 

ال�شروط القيمة االيجارية ال�شابقة 
2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم  انكم مكلفون  لذلك نعلمكم 
من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف 

يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
افادة  ت�شليم  تلقائيا حال عدم  التنفيذ  اإغ��الق ملف  �شيتم   / )مالحظة 
االإع��الن بالن�شر خالل ع�شرة ايام من تاريخ ا�شتالمه وفقا للقرار رقم 

21 ل�شنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04904/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03646/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : تي ان تي لهدم املباين - �س ذ م م    - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ :  ورثة / حممد عبداهلل علي اجلا�شم - وميثلهم / الو�شي على الرتكة 

ال�شيد/ ر�شا دروي�س اآل رحمة 
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:

1-  بالزام املدعي عليها امل�شتاأجرة باخالء العن املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل للمدعي 
2- بالزام املدعي عليها امل�شتاأجرة ب�شداد مبلغ وقدره )52.000 درهم( وذلك عن قيمة ال�شيكات 
ومبا   2017/1/9 حتى   2016/4/10 من  للفرتة  االي��ج��ار  ب��دل  متثل  والتي  البنك  من  املرجتعة 
ي�شتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخالء الفعلي ، بالزام املدعي عليها امل�شتاأجرة بتقدمي 

�شهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
3 - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ الن�شر ويف حال 
امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه

بالن�شر خالل  االإع��الن  اف��ادة  التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم  اإغ��الق ملف  )مالحظة / �شيتم 
ع�شرة ايام من تاريخ ا�شتالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�شنة 2017( 

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

•• الفجر - اأوليفييه كومبنيون  
ترجمة خرية ال�صيباين

م���ن خ����الل ت��ن��ظ��ي��م ع��ر���س اأزي����اء 
3 مايو  ه��اف��ان��ا  ���ش��ان��ي��ل يف  ل����دار 
الجرفلد  ك������ارل  م���ن���ح   ،2016
وكّتاب  الكوبية،  الثورة  تاأريخ  اإىل 
ال��ذات��ي��ة الرن�����ش��ت��و غيفارا  ال�����ش��ر 
دي ال �شرنا، املنق�شمن دائما بن 
منحهم  “مناه�س”،  و  “موؤيد” 

م�شاهمة رئي�شية ونهائية.
الغيفارية  ال���ب���ري���ه  ت���ق���ول  م�����اذا 
اجل����دي����دة و�����ش����رتة ال���ك���اك���ي على 
وحريف  الع�شابات،  ح��رب  طريقة 
تباع  ح��ت��ى  امل��ت�����ش��اب��ك��ن،  “�شي” 
ب�شكل اأف�شل يف االأحياء الراقية يف 
مدن العامل االأنيقة، التي ُعر�شت 
ب����رادو بح�شور  ب��ا���ش��ي��و دي���ل  ع��ل��ى 
على  العامل  اث��ري��اء  من  جمموعة 
يزهر  ك���ان  اج����رد،  م��ام��ب��و  خلفية 
التي  ال�������ش���ن���وات  يف  ج���ي���د  ب�����ش��ك��ل 
الواليات  م��اخ��ور  كوبا  فيها  كانت 
املتحدة االأمريكية، وحتت ت�شفيق 

وهتافات االآالف من الكوبين؟
نهائيا  للح�شم  تعد  مل  ال�شاعة  ان 
بن ال�شاب الطالب يف كلية الطب 
االإن�شانية،  ب��ال��ق��ي��م  ت�����ش��ّب��ع  ال����ذي 
الإعدام  امل�شتعد  ال�شر�س  وال��ث��وري 
العا�شق  بن  يعرت�شه.  خائن  اأول 
وامل�شتهرت  وامللتحي،  الرومان�شي 

ال�شهر حول التخلف واال�شتعمار 
الت�شامن  ن���دوة ح��ول  اجل��دي��د يف 
االق��ت�����ش��ادي االأف����رو اآ���ش��ي��وي، اإىل 
يتيمة  �شابقا،  البلجيكية  الكونغو 
يف  ف�شل  حيث  لومومبا،  باتري�س 
مرورا  ال��ث��وري��ة،  احل���رب  ت�شدير 
وغانا  وداه��وم��ي،  وم���ايل،  بغينيا، 
فيتنام،  تاريخ  اي�شا  اأو  تنزانيا.  اأو 
تطلعات  مت���ث���ل  ال����ت����ي  “االأمة 
املنبوذين  ج��م��ي��ع  ان��ت�����ش��ار  واآم�����ال 
جوهر  ه����ذا  وك�����ان  واملعدمن”، 
الر�شالة التي بعث بها اإىل منظمة 
 16 يف  ال��ث��الث  ال��ق��ارات  ت�شامن 
للقوميات،  عابر   .  1967 اأبريل 
بدرجة  ه��و  غيفارا  ارن�شتو  ت��اري��خ 
ال���ب���اردة كما  ت��اري��خ احل����رب  اوىل 
اجلنوب  ف��ك��ري��ا  وت��اأم��ل��ه��ا  عاي�شها 
االمريكية،  ال�شلطة  مراكز  ولي�س 
وال�������ش���وف���ي���ات���ي���ة، وب����درج����ة اأق�����ل، 
وم��ن هذا  االأوروب��ي��ة.  اأو  ال�شينية 
املنطلق، ال يزال ي�شكل اليوم نداء 
لتاريخ  المركزية  لنظرة  خال�س 

العامل يف القرن الع�شرين.
موؤلف: الوداع لأوروبا. 

واأمريكا الالتينية واحلرب 
العظمى )فيارد، 2013(.

*اأ�شتاذ التاريخ املعا�شر يف 
ال�شوربون اجلديدة باري�س 3 
ومدير معهد اأمريكا الالتينية 

للدرا�شات العليا 

بالن�شاء  وامل�����ول�����ع  م�����ا،  ح����د  اإىل 
الثامنة  الفرقة  وقائد  وال�شيجار، 
والت�شلطي  ال�����ش��ر،  ع��ل��ى  ال��ق��ا���ش��ي 
�شانتا  مدينة  على  ا�شتوىل  ال���ذي 

كالرا يف 29 دي�شمرب 1958. 
ال��ذي وجوديا كان حمّبا  بن ذاك 
كوبا   1965 عام  وغ��ادر  للحرية، 
ن�شخة  اىل  تتحول  وه��ي  كا�شرتو 
�شوفياتية، من اجل حترير قارات 
اأخرى من نر اال�شتعباد، واملنظر 
امل��ن��ه��ج��ي ل���ل���ب���وؤر ال���ث���وري���ة ال���ذي 
ال�شتينات  الالتينية  اأمريكا  و�شع 

وال�شبعينات على الدم والنار.
ب��ن م���الك غ��اي��ل غ��ار���ش��ي��ا برنال 

والع�شرين  ع�شر  التا�شع  القرنن 
اال�شتعمارية  ال�����ش��ي��ط��رة  م���ن   -
االإم���رباط���وري���ة  اإىل  االإ���ش��ب��ان��ي��ة 

االأمريكية.
ت����اري����خ ع�����دم االن���ح���ي���از واالآم�������ال 
غيفارا  ال��ت��ق��ى  ع��ن��دم��ا  امل��ح��ب��ط��ة 
نيودلهي يف  ن��ه��رو يف  ج��واه��ر الل 
جوزيف  اأو   ،1959 ع���ام  ي��ول��ي��و 
الذي  ال�شهر  يف  ب��ري��وين،  يف  تيتو 
تاله.  تاريخ اأفريقيا التي تخل�شت 
لتوها من اال�شتعمار وا�شالت لعاب 
وا�شنطن ومو�شكو طوال ال�شتينات، 
من اجلزائر العا�شمة، حيث القى 
خطابه   1965 ف��رباي��ر  يف  ت�شي 

ال�شعر، وغرف املراهقن يف جميع 
اأنحاء العامل، اأ�شبح وجه غيفارا ال 
يختلف عن عالمة كوكا كوال. وكان 
اأندي وارهول اأول من فهم االمر، 
الطلبة  ك����ان  ال����ذي  ال���وق���ت  ف��ف��ي 
ال�����ش��ب��اب ع���ام 1968 ي����رددون يف 
ت�شي جيفارا، هو  “ت�شي  كل مكان 
توىل طبع ت�شع  هو هو �شي منه”، 
�شور على االقم�شة م�شتوحاة من 

ال�شورة ال�شهرة الألربتو كوردا.
اأك��ر من  اإرن�شتو غيفارا  يعد   مل 
رمز من بن اآخرين - مثل �شانيل 
ا�شتهالكية  جماهرية  ثقافة   –
خم�شن  م�����رور  وب���ع���د  وم���ع���ومل���ة. 

�شالي�س،  وال���رت  رح��ل��ة،  )ي��وم��ي��ات 
ت���الم�������س  وف�����ح�����ول�����ة   )2004
تورو  دي����ل  لبيني�شيو  ال��وح�����ش��ي��ة 
)ت���������ش����ي، ����ش���ت���ي���ف���ن ������ش�����ودرب�����رغ، 

.)2008
مات جيفارا يف التا�شع من اأكتوبر 
اجلي�س  ر����ش���ا����س  حت���ت   1967
اهيجرا  ق����ري����ة  يف  ال���ب���ول���ي���ف���ي 
ال�شغرة، والثورة التي كان يدعو 
اأو  �شمولية  ت�شّورها  ويتم  اليها، 
يف  ت�شتمر  ومل  ف�شلت،  حت���ّررّي���ة، 

بداية القرن احلادي والع�شرين.
وم��ن ف��رط ت��زي��ن اأك���واب اخلزف 
زهيدة  وال���ت���ي�������ش���رت���ات  ال���ه�������ش���ة، 

امل��ن��اج��م ع��ل��ى اأم����ل ال��ق�����ش��اء على 
الفقر املدقع يف هذا البلد املطبوع 

بجذوره، الهنود احلمر.
غواتيماال  يف  الدميقراطية  تاريخ 
اأربينز، احلري�شة  للعقيد جاكوبو 
االإف����الت م��ن و���ش��اي��ة �شركة  على 
ال�����ف�����واك�����ه امل�����ت�����ح�����دة، ول�����ك�����ن مت 
وكالة  ق��ادت��ه  ب��ان��ق��الب  اجها�شها 
امل��رك��زي��ة يف يونيو  اال���ش��ت��خ��ب��ارات 
جولته  ت�شي  اأنهي  �شاعة   ،1954
اأنحاء  جميع  يف  الثانية  ال�شبابية 

اأمريكا الالتينية. 
ت��اري��خ ك��وب��ا طبعا، ال���ذي م��ّر دون 
مطلع  يف   - ان���ت���ق���ال���ي���ة  م���رح���ل���ة 

البوليفي،  ال���ك���م���ن  ع���ل���ى  ع���ام���ا 
ت�شي لي�س حيا، هذا موؤكد، ولكنه 
ل��ل��ت��اري��خ. تاريخ  ي��ب��ق��ى م��و���ش��وع��ا 
ُيطلق  ب��داأ  التي  الالتينية  اأمريكا 
منت�شف  يف  الثالث  ال��ع��امل  عليها 
القارة  تبقى  وال��ت��ي  اخلم�شينات، 

االأكر تفاوتا على هذا الكوكب.
غيفارا  ك��ان  حيث  بوليفيا  ت��اري��خ   
اأن  اأرب��ع��ة ع�شر عاما قبل  ي��راق��ب، 
ميوت، وثالثة وخم�شن عاما قبل 
رئي�شا  م��ورال��ي�����س  اي��ف��و  ي�شبح  ان 
القومية  احل���رك���ة  ي���راق���ب  ل���ه���ا، 
ا�شتن�شرو  ب��از  لفيكتور  ال��ث��وري��ة 
وهي تعيد توزيع االأرا�شي وتاأميم 

خم�شون �شنة على رحيله:

ت�ضي جيفار�: جغر�فية �أخرى للحرب �لباردة...!

�شلعة ا�شتهالكيةحلم جمه�س انتهى يف القرن احلادي والع�شرين

متثال جيفارا يف بوليفيا اطفال كوبا يلعبون امام متحف جيفارا ت�شي جيفارا يف اجلزائر

تاريخ جيفار� هو بدرجة ��ىل تاريخ �حلرب �لباردة كما عا�ضها �جلنوب �لي�ش مر�كز �ل�ضلطة �لعاملية

من فرط تزيني اأكواب اخلزف اله�شة والتي�شريتات 
اأ�شبح وجه غيفارا ل يختلف عن عالمة كوكا كول

مل يعد اإرن�شتو جيفارا اأكرث من رمز من بني اآخرين 
ومثل �شانيل ثقافة جماهريية ا�شتهالكية ومعوملة

تدمري مع�ضكر للتنظيم بق�ضف غربي �لأنبار .. جتار �حلرب يتحالفون �ضرً� مع د�ع�ش
•• بغداد-وكاالت:

اأم�����س االإث��ن��ن، ع��ن ت��دم��ر مع�شكر  ال��ع��راق،  اأعلنت خلية االإع���الم احل��رب��ي يف 
�شحراوي مموه لتنظيم داع�س بق�شف جوي غربي االأنبار. 

وقالت اخللية يف بيان: ر�شد مع�شكر كبر لع�شابات داع�س االإرهابية مموه وعلى 
�شكل �شقوق مت حفرها يف ال�شحراء، فقام طران اجلي�س مبهاجمة املع�شكر يف 
منطقة كيلو 160، ويبعد عن الطريق الدويل 40 كم غرباً ويف عمق �شحراء 

االأنبار ، وفقاً ملوقع ال�شومرية نيوز.
واأ�شافت: مت تدمر 15 عجلة و 3 مولدات كهرباء كبرة وحرق خيم باأحجام 
خمتلفة وحرق جمموعة كبرة من اإطارات مغطاة بغطاء للتمويه، ف�شاًل عن 
التالل  يف  كبرة  ب��اأع��م��اق  �شقوق  وج��ود  اإىل  م�شرًة   ، وق��ود  براميل   10 ح��رق 
املجاورة وباأعماق كبرة حتوي حاويات كبرة مت توجيه رتل من قواتنا البطلة 

باجتاه املع�شكر لل�شيطرة عليه .  
هذا ويقع وادي البقاع اخل�شب، والغني باحلقول اخل�شراء، بن جبل لبنان غرباً 
و�شل�شلة جبال لبنان �شرقاً. وي�شتهر هذا الوادي الواقع عند احلدود اللبنانية- 
ال�شورية بقمحه ونبيذه، وكان دوماً، ومنذ عهد الرومان، يعد مبثابة �شلة خبز 

ر��ضيا تتحدث عن زيارة حمتملة ملاكر�ن 
•• مو�صكو-رويرتز:

قال الكرملن اأم�س االثنن اإنه على ات�شال مع احلكومة الفرن�شية ب�شاأن 
زيارة حمتملة للرئي�س اإميانويل ماكرون العام القادم اإىل رو�شيا لكن مل 

يتم تاأكيد �شيء بعد.
ات�شال عرب  يتحدث يف  بي�شكوف  الكرملن دميرتي  با�شم  املتحدث  وكان 
ن�شر يف �شحيفة  تقرير  اأج��اب عن  تلفزيونية مع �شحفين عندما  دائ��رة 
اإىل ماكرون  دعوة  لقبول  باري�س م�شتعدة  اإن  قائال  اليومية  كومر�شانت 

حل�شور املنتدى االقت�شادي الدويل يف �شان بطر�شربج يف مايو اأيار.
اهتمامات  م��ن  امل��ن��ت��دى(  )يف  الفرن�شي  اجل��ان��ب  م�شاركة  بي�شكوف  وق��ال 

مو�شكو. كما تعلمون فرن�شا �شريك هام لالحتاد الرو�شي.
مع  ب��وت��ن  ف��الدمي��ر  ال��رو���ش��ي  للرئي�س  اج��ت��م��اع  اأول  اإن  بي�شكوف  وق���ال 
ماكرون يف ق�شر فر�شاي يف مايو اأيار هذا العام و�شف باأنه “دفعة اإيجابية 

للغاية”.
االأعمال  رجال  لروؤية  بالتاأكيد  �شعداء  �شنكون  هذا،  من  انطالقا  واأ�شاف 
الفرن�شين يف منتدى �شان بطر�شربج ... وهناك ات�شاالت ب�شاأن م�شاركة 

على م�شتوى عال للغاية لكن لن ا�شتبق االأحداث االآن.

جامعة  ل��دى  ال�شيا�شية  للعلوم  اأ���ش��ت��اذة  اأح��م��د،  عائ�شة  ولكن  املتو�شط.   �شرق 
تورونتو، ومديرة مبادرة االإ�شالم وال�شوؤون الدولية لدى معهد مانك، تقول اإنها 
عند زيارتها للوادي يف �شيف 2016، راأت و�شط الب�شاتن وحقول العنب قرابة 
يعي�شون  ال�شورية،  ب�شبب احل��رب  دم��رت  الفارين من مناطق  مليون الجئ من 

داخل خميمات تفتقر للخدمات االأ�شا�شية. 

منطقة جاذبة
ال�شورية  االأه��ل��ي��ة  احل��رب  اأدت   ، اأف���رز  ف��وري��ن  الكاتبة، يف جملة  اأ���ش��ارت  وكما 
ملقتل مئات االآالف، وحولت مدناً �شورية كانت تعج باحلياة واحلركة اإىل ركام. 
التنظيمات اجلهادية  ل��والدة جمموعة من  احل��رب  الناجتة عن  الفو�شى  واأدت 
اجلديدة، وكل منها اأ�شد عنفاً من �شابقتها. ويف ظل تلك الفو�شى، اأ�شبح وادي 

البقاع منطقة جاذبة الإرهابين مدنين هاربن من عنف وتطرف وقمع.
وب�شبب وح�شية و�شادية داع�س، ا�شطر �شوريون للهروب من مناطق �شيطر عليها 
التنظيم الأبنائهم فيتحولون  اأرواحهم، وخوفاً من جتنيد  على  التنظيم، خوفاً 
اإرهابين.  والتقت عائ�شة اأحمد، يف وادي البقاع، ب�شوري هرب مع زوجته واأبنائه 
من مدينة الرقة، وقال لها بعينن دامعتن: اأر�شلت ولدي املراهقن، يف رحلة 

خطرة عرب البحر، نحو اأوروبا. اإن موتهما اأهون عندي من التحاقهما بداع�س 

اأ�شواأ الأوقات واأف�شلها
وتقول الكاتبة اإن تلك االأ�شرة الالجئة اإىل وادي البقاع، ومالين من اأمثالها، 
اأثرياء.  قلة  اأ�شبح  يت�شور عدد منهم جوعاً،  فيما  ولكن  لهم.  فقراء وال حيلة 
م�شتغلن  ال��دوالرات،  مالين  بقيمة  امرباطوريات  مقاولون  بنى  �شوريا،  ففي 
حالة الفو�شى لتو�شيع جتارتهم امل�شروعة وغر امل�شروعة. وقد حققوا هدفهم 

مب�شاعدة االإ�شالمين. 

حتالفات �شرية
وبح�شب اأحمد، عقد مهربو اآثار ونفط وخمدرات حتالفات �شرية مع داع�س من 
اأجل زيادة اأرباحهم. ومن وراء م�شاهد الفقر والدمار التي متالأ عناوين االأخبار، 

بنى اأولئك التجار حياتهم من خالل االنحطاط والبذخ.
وت�شر الكاتبة لكون اال�شتفادة من احلرب االأهلية لي�شن حالة خا�شة يف �شوريا، 
باأن املناطق التي ت�شهد  بل هي �شمة غالبة يف ال�شراعات حول العامل، مذطرة 

حروباً، تعترب بيئات عمل �شعبة.

يف ق�ضية �ضيكات د�ن ر�ضيد: �حلكم على �ضليم �لرياحي بال�ضجن 5 �ضنو�ت...!
ال�شيكات  الرياحي قام ب�شداد كل  “�شليم  ب��اأن  امليلي    وذك��رت 
وتقدم فريق دفاعه خالل اجلل�شة االأوىل مبا يفيد اخلال�س”، 
موؤكدة وجود “العديد من االخالالت على م�شتوى االإجراءات 
الدفاع  بفريق  دف��ع  مم��ا  راأي��ه��ا،  ح�شب  باخلطايا”،  املتعلقة 
اخلطايا  اإ���ش��ق��اط  املتوقع  م��ن  ك��ان  ثانية  جل�شة  عقد  لطلب 

خاللها، لتتفاجاأ هيئة الدفاع بهذا احلكم.
  وكانت النيابة العمومية باملحكمة االإبتدائية بتون�س اأ�شدرت 
التفتي�س يف حق  منا�شر  ع��ددا من  املا�شي،  اأغ�شط�س   4 يوم 
الوطني  الرياحي، رئي�س ح��زب االحت��اد  �شليم  االأع��م��ال  رج��ل 

احلر، “من اأجل اإ�شدار �شيكات دون ر�شيد”.
ب��ا���ش��م املحكمة االب��ت��دائ��ي��ة �شفيان  ال��ر���ش��م��ي  ال��ن��اط��ق    وك���ان 

•• الفجر – تون�ص

يق�شي  حكما  االإث��ن��ن،  ام�����س  االب��ت��دائ��ي��ة،  املحكمة  اأ���ش��درت 
االحتاد  ح��زب  ورئي�س  االأع��م��ال  رج��ل  الرياحي،  �شليم  ب�شجن 
الوطني احلر، خم�س �شنوات، وذلك على خلفية ق�شية �شيكات 
امليلي، ع�شو  ي�شرى  اأكدته  ما  �شيكات(، وفق  دون ر�شيد، )5 

املكتب ال�شيا�شي لالحتاد الوطني احلر.
“هذا احلكم لي�س فيه نفاذ عاجل    واأو�شح امل�شدر ذاته ، اأن 
م�شيفة اأن هذا احلكم  وبالتايل �شي�شقط مبجرد ا�شتئنافه”، 
باإجراءات  �شيقومون  ال��ري��اح��ي  حماميي  واأن  ينفذ”  “لن 

اال�شتئناف “يف اأقرب االآجال”.

بال�شجن  االأح��ك��ام  اأن  اغ�شط�س،    5 ي��وم  اأو���ش��ح  ال�شليطي، 
ال�شادرة يف حق رجل االأعمال �شليم الرياحي غيابية من اأجل 

اإ�شداره “�شيكات” دون ر�شيد.
  واأ�شاف ال�شليطي اأن الرياحي مثل يوم 14 اأغ�شط�س املا�شي 
اأمام املحكمة رفقة حمامييه، لت�شجيل اعرتا�شه على االأحكام 
الغيابية �شده، وقدم ما يفيد خال�س ال�شكوك، وطلب تاأخر 

النظر يف االأحكام ال�شادرة �شده خلال�س اخلطايا.
االقت�شادي  الق�شائي  بالقطب  التحقيق  قا�شي  اأن  يذكر    
وامل����ايل ك���ان اأ���ش��در ي���وم 28 ي��ون��ي��و امل��ا���ش��ي ، ق����رارا يق�شي 
اأجل  من  الرياحي  �شليم  وممتلكات  واأ�شهم  اأر���ش��دة  بتجميد 

�شبهة تبيي�س وغ�شل اأموال.

الرياحي رحلة املتاعب تتوا�شل
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 2017/160
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ نورجهان حممد كونهى - هندية  اجلن�شية ، 
تنازلت عن كامل ح�شتها البالغة 100% اإىل ال�شيد/ ايوب مادامبي كاتيل حممد 
مادامبي كاتيل - هندي اجلن�شية يف )جنمة النباعة لتجارة الهواتف املتحركة ( 

املرخ�شة برقم )727585( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة 
ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
�شوف  وانه  للعلم  االعالن  ن�شر هذا  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  2013 يف 
يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن 

لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
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وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  
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مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/256  نزاع تعيني خربة جتاري                      
اىل املتنازع �شده/1-  �شركة انرتنا�شيونال تريدينج كو ليمتد وميثلها مكتب التمثيل 
)اأي تي ات�س هولدينج( - جمهويل حمل االقامة مبا ان املتنازع/ اإم ئي دي تريدجن 
كوميانى ليمتد وميثلها ال�شيد/ مي�شال تراك وميثله / خالد حممد �شعيد بوج�شيم 
امل��دع��ى عليه  ال���زام  م��ع  بندب خبر متخ�ش�س  املطالبة  ال��دع��وى  اق��ام عليك  ق��د   -
بالر�شوم وامل�شايف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت 
ال�شاعة 8.30 �س مبكتب امل�شلح  لذا  لها جل�شة يوم االثنن  املوافق 2017/10/16  
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية
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�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : اكالين ليفينغ لتجارة - �س ذ م م    
رقم الرخ�شة : 675801  العنوان : حمل 05 حممد عبدالرحمن �شقر - ال�شغايه 
- ديرة - ال�شكل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري 
: 1101307  تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانهاب�شدد الغاء الرتخي�س 
اخلا�س بال�شركة ال��واردة اعاله وذلك مبوجب االج��راءات والنظم املتبعة يف 
الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل دائرة التنمية االقت�شادية 

بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  واالوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1978 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- مركاتو العاملية للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا 
اأن املدعي / بنك اخلليج االول - فرع دبي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ  2016/12/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/بنك اخلليج االأول - فرع دبي  
بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�شامن والتكافل فيما بينهم للبنك املدعي )بنك اخلليج 
االأول فرع دبي( مبلغ 124612.12 درهم )مائة واربعة وع�شرون الف و�شتمائة واثني ع�شر 
درهم واثني ع�شر فل�س(  والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل 
يف 2016/9/27 وحتى متام ال�شداد ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم 
يوما  ثالثن  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1672
ون�شبته  اجلن�شية   اإماراتي   ، م�شحابي  زايد  مبارك  خليفة  عبيد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
)51%( - وال�شيد/ عماد جوزيف دال - �شوري اجلن�شية ون�شبته )49%( يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�شتهما البالغة )100%( وذلك لكال من ال�شيدة/ خالده اأ�شلم حممد ، اإماراتية اجلن�شية ون�شبتها %51 
وال�شيد/ اأحمد حممد فوزي الطاهر اأحمد - م�شري اجلن�شية ون�شبتها 34% وال�شيد/ يحي عبد الهادي 
حممد ح�شن - م�شري اجلن�شية ون�شبتها 15% يف الرخ�شة التجارية امل�شماة / باملرا للرخام واجلرانيت 
، مبوجب رخ�شة رقم )719116( - تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�شة ال�شابق ملالكها احلالين ، 
ومت خروج �شركاء ودخول اخرين.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
)4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1679

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ بوبان ادوارد بيتار ادوارد -  هندي اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ ارون تركاوكالرو�شون - 
هندي اجلن�شية يف )�شدين ملقاوالت التك�شية واالر�شيات ( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة 

مبوجب رخ�شة رقم )508592( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1676

 ، ال�شميمري  اإبراهيم  بن  عبدالرحمن  بن  متعب  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�شعودي  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرخ�شة 
امل�شماة / احلجر ال�شلب ملقاوالت التك�شية واالأر�شيات - مبوجب رخ�شة 738221 وذلك 

لل�شيد/ عادل ح�شن عبد اهلل ح�شن احلمودي - اإماراتي اجلن�شية 
تعديالت اخرى:- 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1674
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ جا�شم حممد �شالح احمد العلي - اإماراتي  اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 51 %  اىل : موزة عبيد عي�شى النابودة ال�شام�شي - اإماراتية 
اجلن�شية ا�شامه طالب غنامي عوده - اردين اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته 
البالغة 49% اىل حممود احمد �شاوى - �شوري اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة / �شركة الدقة املتناهية 

للديكور - ذ م م ( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 727261 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2969   تنفيذ جتاري  
 - م   م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  �شركة كوزميتولوجي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
 - كيفورد  جانى  وكيلي  برودمان  /�شارلوت  بها  وال�شريك  مديرها  ميثلها 
كلينك وميثله  نايل  التنفيذ/روبرت  ان طالب  االقامة مبا  جمهول حمل 
/ عبداحلكيم حبيب من�شور بن حرز - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )865235( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 

يف الطعن 2017/449  طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ نادية بنت حممد حممدي وميثله / زايد �شعيد �شيف �شعيد 
ال�����ش��ام�����ش��ي  ب��اع��الن امل��ط��ع��ون ����ش���ده/1- ع���ارف اب��راه��ي��م كونرتاكتور 

2-را�شوان كونرتاكتور - جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1149  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�شتاأنف ���ش��ده/ 1-ع��ل��ي غ��ف��ار ع��ل��وي  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا 
اأحمد   / وميثله  اأ���ش��ل  را���ش��ت��ي  تقي  حممد  ر���ش��ا  /حم��م��د  امل�شتاأنف  ان 
بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد   - علي  اآل  رم�شان  ح�شن 
جل�شه  لها  وح��ددت   2016/10/19 بتاريخ  كلي  م��دين   2016/320  : رق��م 
رقم  بالقاعة  ال�شاعة 10.00 �شباحا   املوافق 2017/11/1   االربعاء   يوم 
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/2725   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  العتيبة   خلف  اأحمد  خلف  عبداهلل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
 - م  م  ذ  �س   - لل�شيارات  احلبتور  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مبا  االقامة 
الدعوى  اأق��ام عليك  امل��ال - قد  وميثله / حبيب حممد �شريف عبداهلل 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )287816( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1315   تنفيذ مدين  
م  جمهول حمل  م  - �س  الدولية  الفريدة  النجمة  املنفذ �شده/1-  اىل 
للتاأمن  الين�س  �شن  ان��د  روي���ال  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
ال�شرق االو�شط  �س م ب وميثله / حبيب حممد �شريف عبداهلل املال - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )59052( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
يف  الدعوى 2017/3627  جتاري جزئي - ال�سارقة

املعلن اليه / املدعي عليه/ روجيليو ج ار جونزالي�س بورجال   
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�شارقة املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله 
فقد حددنا يوم االثنن  املوافق 2017/10/16 يف متام ال�شاعة  10.45 �شباحا لعقد 
االجتماع االأول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي - ديره 
اأرامك�س  �شركة  مقابل   ،  119 رقم  مكتب   ، لالعمال  الفجر  مبنى   ، املطار  �شارع   -
االجتماع  حل�شور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يطلب  لذا    ، ال�شريع  للربيد 
اخلبر  مراجعة  وعليكم   - بالدعوى  املتعلقة  امل�شتندات  كافة  اإح�شار  مع  املذكور 
اأوال باأول ب�شاأن اأية اإ�شتف�شارات وملتابعة تطورات اإجراءات تنفيذ املاأمورية واإ�شتالم 

امل�شتندات والتعقيب عليها.
اخلبري/�سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد بوزارة العدل 449      

 دعوة حل�سور 
    الجتماع الأول للخربة
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  اإعالن �سطب قيد

& كينت برايفت ترافل بوتيك�س  تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/ �شركة ابيكرومبي 
ابو ظبي - )اجلن�شية : لوك�شمبورغ املدينة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة 
يف امارة ابوظبي )العنوان : الكورني�س - ابراج االحتاد - �س ب : 27556( واملقيدة حتت 

رقم )4632( يف �شجل ال�شركات االأجنبية بالوزارة.
التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رق��م  االحت���ادي  القانون  الأح��ك��ام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �شان  يف  2010م  ل�شنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته 

الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة القت�شاد

 ادارة الت�شجيل التجاري
 �س.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد
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اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2017/772  طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ ايلميك للمقاوالت الكهروميكانيكية - �س ذ م م وميثله / �شوق 
 حم�شن بدر الكثري -  باعالن املطعون �شده/1- جمموعة اإ�شكندر - م م ح  

جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
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مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/231  ا�ستئناف مدين    

ان  امل�شتاأنف �شده/ 1-نادين �شيخ  جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
علي  ع��ب��داهلل  �شمرة   / وميثله  لكهاين  ح�شن  /هونيد  امل�شتاأنف 
ق��رق��ا���س - ق��د ا�شتاأنف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق��م : 
2016/488 مدين كلي بتاريخ 2017/1/30    وحددت لها جل�شه يوم 
رقم  بالقاعة  ال�شاعة 10.00 �شباحا  املوافق 2017/11/12   االح��د  
ch1.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1035  ا�ستئناف جتاري   

م  جمهول حمل  م  ذ  ���س   - بيتزا  ه��ورا  - مطعم  ���ش��ده/1  امل�شتاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف / برام باقر قائمي درري �شي�شتان  ، خالد حممد 
عبد الرحيم بنار العو�شي -  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
رقم 2106/2183  جتاري جزئي بتاريخ 2017/5/28  وحددت لها جل�شه 
يوم االربعاء  املوافق 2017/10/25   ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                       اىل املدعي عليه/ مقهي ومطعم كيلبي - �س ذ م م  

نعلنكم باأن املدعين قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/10/31 ال�شاعة 8.30 �شباحا  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل ويف حالة تخلفكم 
فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف و�شمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 2017/8215/عمايل جزئي 
2017/8216/عمايل جزئي

م
1
2

ا�شم املدعي
 راجا تو�شيف اأحمد اق�شاد خان 

ديباك راج بهات 

مبلغ املطالبة
19087 درهم + تذكرة العودة 
19153 درهم + تذكرة العودة
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1770 جتايل كلي               
اىل املدعي عليه / 1- �شركة �شيلي ويلي التجارية - �س ذ م م 2- �شيلي ويلي فود اآند بيفراج 
اند�شرتيز - �س ذ م م 3-ت�شيلي ويلي لل�شناعات الغذائية - م م ح 4- �شاتي�شا فينكاتارامانا 5- 
مامتا �شاتي�شه كومبا�شي جاجاناث جانيجا  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك راأ�س 
اخليمة الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )4687175.65 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�شداد 
املوافق   التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�شة يوم االربعاء  
2017/10/18   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1138  جتاري كلي               

اىل امل��دع��ي عليه / 1-���ش��اب��و توما�س توما�س م���ارور  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله / عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي 
ي��وؤدي للبنك  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان  -  قد 
املدعي مبلغ وقدره 895.860.41 درهم مع الفوائد بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى 
بالر�شوم  ، ت�شمن املدعي عليه  املعجل  بالنفاذ  التام مع �شمول احلكم  ال�شداد  وحتى 
وقررت  وبينه  بينكم  ت�شوية  انها  قرر  بت�شوية  املدعي  تقدم  وقد  واالتعاب  وامل�شاريف 
املحكمة التاأجيل حل�شوركم الإقرار الت�شوية املقدمة من املدعي.   وحددت لها جل�شة 
لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة    2017/10/18 امل��واف��ق   االرب��ع��اء   ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2966  جتاري جزئي              

االقامة  البدنية  جمهول حم��ل  للياقة  ا���س  ام  اأي  ت��امي  1-ب���ادي   / امل��دع��ي عليه  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام  مبا ان املدعي/ فارجي�س ماثيو   قد 
املبلغ  لقاء  اإم��ارات��ي(  دره��م  وق��دره )3000  املدعية مبلغ  ت��وؤدي اىل  ب��ان  املدعي عليها 
مبلغ  املدعية  اىل  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  وال��زام  الريا�شية  اجلل�شات  مقابل  املدفوع 
باملدعي  ال��ذي حلق  ال�شرر  التعوي�س عن  لقاء قيمة  اإم��ارات��ي(  دره��م  وق��دره )5000 
مع الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  
2017/10/17  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2759  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-احمد عو�س عبد القادر عبد اهلل احلارثي  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ خالد �شيف حمود عبداهلل املعمري - وميثله 
/ حنان �شامل ح�شن الباي�س   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  
والر�شوم  دره���م   35000 مبلغ  ب�شداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  االأم���ر  ب��اأ���ش��دار 
وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2017/10/25  ال�شاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعادة اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى

الرقم 2017/257 جتاري كلي
مذكرة اإعادة  اإعالن موعد جل�سة بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى

اىل املدعي عليه / نداء يا�شن عبدالرازق التماري - حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
قد اقام عليك الدعوى رقم 2017/257 جتاري كلي وعليه يقت�شي ح�شورك اىل حمكمة راأ�س اخليمة - اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
- يوم االحد ال�شاعة التا�شعة �شباحا املوافق 2017/10/15 م وذلك لالجابة على الدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف 
حالة تخلفكم عن احل�شور اإو اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد اأعاله فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا ، بحقكم طالبا 
فيها اأوال / الت�شريح بت�شجيل دعوانا املاثلة وحتديد اقرب جل�شة ممكنة لنظر مو�شوعها واإعالن املدعي عليهم ب�شورة من الئحتها 

وتاريخ اول جل�شة لنظر مو�شوعها. 
جتاري  حتفظي  حجز   2017/14324 رقم  عري�شة  على  االأم��ر  مبوجب  ال�شادر  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�شحة  الق�شاء   / ثانيا 
املوقر والبالغ  راأ�س اخليمة  امل�شتعجلة يف  االأم��ور  ال�شادر عن مقام قا�شي  به  املطالب  املبلغ  بتاريخ 2017/3/18 - بحدود  ال�شادر 

14.895.409.22 / درهم )اربعة ع�شر مليون وثمامنائة وخم�شة وت�شعن الف واربع مائة وت�شعة درهم واثنان وع�شرين فل�س( 
ثالثا / الق�شاء بالزام املدعي عليه  بان يوؤدي للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره 14.895.409.22 درهم )اربعة ع�شر مليون وثمامنائة 
تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  باال�شافة   ، فل�س(  وع�شرين  واثنان  دره��م  وت�شعة  مائة  وارب��ع  الف  وت�شعن  وخم�شة 

املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد 
رابعا / الق�شاء بالزام املدعي عليهم بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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الفجر الريا�ضي

ثعلوب  ب����ن  ����ش���ع���ادة حم���م���د  رح�����ب 
ال����درع����ي رئ���ي�������س احت������اد االإم��������ارات 
اللجنة  رئي�س  واجل��ودو  للم�شارعة 
يف  امل�شاركة  بالوفود  املنظمة  العليا 
بطولة اأبوظبي جراند �شالم للجودو 
ت�شت�شيفها  ،ال���ت���ي   2017 ل���ع���ام 
ع��ا���ش��م��ة دول����ة االإم������ارات اأب����و ظبي 
من  ال��ف��رتة  خ���الل  التا�شعة  ل��ل��م��رة 
اأكتوبر احلايل ب�شالة   28 اإىل   26
اأرينا مبدينة زايد الريا�شية  اآيبيك 
اأبو  ،ب��اإ���ش��راف جمل�س  اأب���و ظ��ب��ي  يف 
ال�شيخ  ظبي الريا�شي برئا�شة �شمو 
..واأ�شاف  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان 
ات�������ش���ال ه��ات��ف��ي م���ع رئي�س  خ����الل 
املجري  ل��ل��ج��ودو  ال�����دويل  االحت�����اد 
م��اري��و���س ف��اي��زر ج��اه��زي��ة االإم����ارات 
انطالقة  موعد  من  اأ�شبوعن  قبل 
الدول  ع��دد  ارت��ف��ع  بعدما  البطولة 
امل�شاركة  يف البطولة قبل اإغالق باب 
 ،  10-10 الثالثاء   اليوم  امل�شاركة 
 350 م��ن  واأك����ر  دول����ة    48 اإىل 
ب��ان�����ش��م��ام منتخبات  الع��ب��ا والع��ب��ه 
الربتغال ورومانيا، وا�شبانيا واجلبل 
مما  واالأردن  )مونتينيغرو(  االأ�شود 

امل�شاركة  العربية  الدول  يرفع عدد 
منتخبات  يف  ت��ت��م��ث��ل  دول   6 اإىل 
ت�شارك  ال���ت���ي  امل���غ���رب���ي���ة  امل���م���ل���ك���ة 

كاأكرب  والع��ب��ات  العبن   10 بعدد 
التي  العربية بجانب م�شر  الوفود 
ال��دويل  رم�شان  بالالعب  ت�شارك 

 ، كغم   100 دروي�س يف وزن حتت 
نا�شيف  بالالعب  لبنان  وت�����ش��ارك 
كغم   90 حت����ت  وزن  يف  ال���ي���ا����س 

بالالعب  االأردن  منتخب  ،وي�شارك 
حتت  وزن  يف  �شلمان  ع��ي��ال  يون�س 
اجلودو  م�شاركة  وت��اأت��ي  كغم   73
بالالعب  م����ره  الأول  ال�������ش���وداين 
عمرو حممد االأم��ن يف وزن حتت 
منتخب  قائمة  وت�شم  ك��غ��م    73
 5 ال��ب��ط��ول��ة  م�شت�شيف  االإم�����ارات 
الع��ب��ن ه���م خ��ل��ي��ف��ة احل��و���ش��ن��ي يف 
وزن حتت 66 كغم ، را�شد امل�شجري 
وفيكتور   ، كغم   60 حت��ت  وزن  يف 
،ومهيل  ك���غ���م   73 حت����ت  وزن  يف 
،واي��ف��ان يف  90 كغم  يف وزن حت��ت 
بان  . وذك���ر  ك��غ��م   100 وزن حت��ت 
على  احلائز  توما  ال��دويل  الالعب 
ذه��ب��ي��ة ال��ب��ط��ول��ة امل��ا���ش��ي��ة يف وزن 
االوملبياد  وبرونزية  كغم   81 حتت 
البطولة  ي�����ش��ارك يف  ل��ن  االأخ�����ر  
املقبلة ن�شبه لتاأثره باالإ�شابة التي 
كرواتيا  مع�شكر  خ���الل  ب��ه  حل��ق��ت 
الفني  اجلهاز  ف�شل  لذلك  املا�شي 
يف  م�شاركته  ع��دم  االأول  للمنتخب 
ا�شتعدادا  ال��ق��وي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ل��ك 
االألعاب  ودورة   2018 ل��ب��ط��والت 
ال�شيفية لعام 2020 التي تقام يف 

حيث  طوكيو،  اليابانية  العا�شمة 
املنتخب  بجانب  ال��الع��ب  ي��ت��واج��د 
اأبو  ���ش��الم  جل���ران���د  ي�شتعد  ال����ذي 

ظبي املقبل يف طوكيو ،قبل ال�شفر 
االأخ������رة  ل��ل��م��رح��ل��ة  ف��رن�����ش��ا  اإىل 
م���ن اال����ش���ت���ع���دادات جل���ران���د �شالم 

ط��وك��ي��و يف خ���ت���ام امل���و����ش���م وال����ذي 
من  والثالث  الثاين  يومي  يف  يقام 

دي�شمرب القادم .

ب���ن���ت مبارك  ف���اط���م���ة  اأك����ادمي����ي����ة  اأك���م���ل���ت 
من  اأع���وام  �شبعة  ام�س  الن�شائية  للريا�شة 
ال��ع��م��ل واالإجن�����از مت��ث��ل م��رح��ل��ة مهمة من 
تاريخ هذه املوؤ�ش�شة العريقة التي تاأ�ش�شت يف 

اأكتوبر 2010 .
وت�شعى االأكادميية منذ ذلك احلن جاهدة 
�شمو  االإم��������ارات  اأم  م���ن  ك���رمي���ة  وب���رع���اي���ة 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال��ع��ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  االأ���ش��ري��ة  التنمية 
الريا�شة  ج��ع��ل  اإىل  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
للمراأة  اليومية  احلياة  يف  اأ�شا�شيا  عن�شرا 
اأ�شلوب  ت��ب��ن��ي  ل��ه��ا  ي�شمن  مب��ا  االإم���ارات���ي���ة 
حياة �شحي ون�شط ويعزز غر�س قيم الروح 
االإمارات  لدولة  العام  الوعي  يف  الريا�شية 

العربية املتحدة.
جمل�س  ترتاأ�س  التي   - االأكادميية  وكر�شت 
اإدارت����ه����ا ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت ه�����زاع بن 
وتي�شر  لن�شر  ج��ه��وده��ا   - ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
ممار�شة الريا�شة الن�شائية يف الدولة وتبني 
العديد  تنظيم  على  مركزة  ا�شرتاتيجيتها 
من الفعاليات الريا�شية املحلية واالإقليمية 
املجتمعية  االأن�����ش��ط��ة  وت�����ش��ه��ي��ل  وال���دول���ي���ة 
بجانب  وتطويرها  املحلية  امل��واه��ب  واإدارة 

جهودها التعليمية والبحثية.
وحت��ق��ي��ق��ا ل��ل��ت��ف��وي�����س اخل���ا����س ب��ه��ا تعقد 

للريا�شة  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  اأك���ادمي���ي���ة 
اأبوظبي  م���ع جم��ل�����س  ����ش���راك���ات  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
احلكومية  الكيانات  م��ن  وغ���ره  الريا�شي 
كما  املعنية  االأخ��رى  الريا�شية  واالحت���ادات 
اإدارة متخ�ش�شة  االأخ��رة  االآون��ة  يف  اأن�شاأت 
وملء  حتديد  بهدف  واالأب��ح��اث  التعليم  يف 
بالن�شاط  يتعلق  فيما  التعليمية  الفجوات 

البدين يف اأنحاء البالد .
والأن االإدارة تهدف اإىل التفاعل املنتظم مع 
االأكادميية  ت�شت�شيف  االإم���ارات���ي  املجتمع 
الريا�شية  والتدريبات  الندوات  من  �شل�شلة 
امل�شاريع  م��ن  ع��دد  على  وت�����ش��رف  ال�شهرية 
البحثية ودرا�شات احلالة التي تدر�س امل�شهد 
احل����ايل ل��ل��ري��ا���ش��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة يف االإم�����ارات 
العربية املتحدة على وجه العموم واأبوظبي 

على وجه اخل�شو�س.
تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  ر�شالتها  م��ع  ومتا�شيا 
وت��ط��وي��ره��ا وبهدف  االإم���ارات���ي���ة  امل���واه���ب 
واالحتفاء  االإم��ارات��ي��ن  الريا�شين  تكرمي 
االأكادميية  خ�ش�شت  االآن  حتى  باإجنازاتهم 
اإىل  يهدف  املحلية  املواهب  الإدارة  برناجما 
اكت�شاف املواهب الريا�شية املحلية ورعايتها 
اإىل جانب الهدف االأ�شمى املتمثل يف تعزيز 
امل�شاركة املحلية يف االألعاب االأوملبية واأوملبياد 
الريا�شية  امل�شاركة  ثقافة  وغر�س  املعاقن 
اأثبت  والتميز يف املجتمع االإم��ارات��ي وال��ذي 

جناحه بعد و�شول زهرة الري بطلة التزلج 
اإىل من�شات عاملية تتناف�س فيها  االإماراتية 
مع متزجلن من جميع اأنحاء العامل لتثبت 
يوؤتي  االإم��ارات��ي��ة  ال��ف��ت��اة  اال���ش��ت��ث��م��ار يف  اأن 
ال��و���ش��ول للعاملية  ق���ادرة على  واأن��ه��ا  ث��م��اره 
مع احلفاظ على عاداتها وتقاليدها بعد اأن 
بارتداء  ال�شماح  اأثمرت م�شاركة زهرة الري 
اال�شتعرا�شي  التزلج  مناف�شات  يف  احلجاب 

على اجلليد.
االأكادميية  بها  التي تفخر  االإجن��ازات  ومن 
يف املجال ذاته ح�شول دولة االإمارات العربية 
للريا�شات  االإم���ارات  باحتاد  ممثلة  املتحدة 
لالحتاد  الكاملة  الع�شوية  على  اجلليدية 
النجاح  عقب  وذل��ك  ر�شميا  للتزلج  ال��دويل 
مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  لكاأ�س  الكبر 

للتزلج اال�شتعرا�شي على اجلليد 2016.
ومن اأهم املبادرات التي اأطلقتها االأكادميية 
لريا�شة  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  ب��ع��د 
امل����راأة وه���و م��ن��ت��دى ت��ع��ق��ده االأك��ادمي��ي��ة كل 
بن  املفتوح  التبادل  ت�شهيل  بهدف  عامن 
يجمع  حيث  والعاملية  االإماراتية  الريا�شات 
املوؤمتر ال�شخ�شيات ال�شهرة من املوؤ�ش�شات 
للم�شاركة  العامل  اأنحاء  الدولية من جميع 
املجال  يف  ال�شاأن  اأ�شحاب  م��ع  مناق�شات  يف 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  بدولة  الريا�شي 
الن�شائية  الريا�شة  بحركة  االرت��ق��اء  بهدف 

يف البالد.
احلوارية  وجل�شاته  امل��وؤمت��ر  حم��اور  وت���دور 
هذا العام حول مو�شوع “ اإلهام االأجيال “ 
اإميانا باأهمية تغير ال�شلوك وغر�س القيم 
ال��ري��ا���ش��ي��ة م���ن ال�����ش��غ��ر االأم�����ر ال����ذي دفع 
اإىل  العام  ح��وايل  منذ  تتجه  اأن  االأكادميية 
اإن�شاء برنامج النا�شئن والذي اأ�شبح مق�شد 
الفتيات دون �شن ال� 18 حيث خ�ش�شت لهن 
ت�شمن  تثقيفية  وبرامج  اأ�شبوعية  تدريبات 
انخراطهن يف عامل الريا�شة وتعزيز الوعي 
باأهميتها ليكرب هذا الوعي معهن ويتاأقلمن 

على اأ�شلوب حياة اأكر ن�شاطا.
القدم  ك��رة  جلنة  االأكادميية  احت�شنت  كما 
لل�شيدات هذا العام الإميانها باأهداف اللجنة 
وم�شاعيها اإىل النهو�س بكرة القدم الن�شائية 
يف الدولة وتوحيد اجلهود لتحقيق االأهداف 
ريا�شة  وللم�شي قدما يف تطوير  امل�شرتكة 
املراأة يف الدولة والو�شول باأبوظبي لت�شبح 
الريا�شة  م�����ش��ار  ل��ت��ط��وي��ر  دول���ي���ة  م��ن�����ش��ة 

الن�شائية على ال�شعيد العاملي.
ه��زاع بن  بنت  ال�شيخة فاطمة  اأن  اإىل  ي�شار 
اإدارة  جمل�س  اأي�شا  ت��رتاأ���س  نهيان  اآل  زاي��د 
كل من نادي اأبوظبي لل�شيدات ونادي العن 
ل��ل�����ش��ي��دات م���ا ي��ج��ع��ل اجل��م��ي��ع حت���ت مظلة 
ال�شبل  وت��وف��ر  امل���راأة  ريا�شة  لدعم  واح���دة 

ل�شمان تطويرها ومنائها عاما بعد عام.

�ضبعة �أعو�م من �إجناز�ت �أكادميية فاطمة 
بنت مبارك للريا�ضة �لن�ضائية

�لدرعي يرحب بالوفود �مل�ضاركة يف بطولة 
�أبوظبي جر�ند �ضالم للجود� 

اأكد معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام 
امل��ح��ل��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال��ع��امل لالأندية 
اأروع  اأحد  تنظيم  يف  “ ثقته   2017 “االإمارات 
االإم��ارات وتاأمن  العاملية يف دول��ة  البطولة  ن�شخ 
كافة مقومات الراحة للفرق امل�شاركة واجلماهر 

القادمن للدولة من خمتلف اأنحاء العامل.
اإجراء  مرا�شم  خ��الل   - كلمته  يف  معاليه  واأ���ش��اد 
ق��رع��ة ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال��ع��امل ل��الأن��دي��ة االإم����ارات 
الكبر  ب��ال��دع��م   - اأب��وظ��ب��ي  يف  ام�����س   2017
الر�شيدة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  م��ن  امل�شتمرة  وامل��ت��اب��ع��ة 
ت�شت�شيفها  التي  الريا�شية  الفعاليات  ملختلف 
بتوفر  اخل��ا���س  وااله��ت��م��ام  ع���ام  ب�شكل  ال��دول��ة 

جميع �شبل اجناح ومتيز البطولة.
واأكد معاليه اأن دولة االإمارات فخورة با�شت�شافة 
ه�����ذا ال���ع���ر����س ال�����ك�����روي ال���ع���امل���ي جم�������ددا بعد 

 2009 ع��ام��ي  للبطولة  الناجحة  ا�شت�شافتها 
متثل  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����ش��را  و2010 
اح��ت��ف��ال��ي��ة ع��امل��ي��ة ب�����ك��رة ال���ق���دم وت�����ش��ك��ل فر�س 
مميزة لدولة االإم��ارات الإظهار حفاوة ا�شتقبالها 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ال��ق��ادم��ن  ب�شيوفها 
وت�شليط ال�شوء على ما تتمتع به من بنية حتتية 
عربية  وثقافة  عاملية  �شيافة  وم��راف��ق  متطورة 
اأ�شيلة والعديد من املميزات التي جتعلها وجهة 

ريا�شية دولية بامتياز.
وك�شفت نتائج قرعة بطولة كاأ�س العامل لالأندية 
كروية  م��واج��ه��ات  ع���دة  ع���ن   2017 االإم�������ارات 
املباراة  من  الفائز  القرعة  و�شعت  حيث  مرتقبة 
واأوكالند  االإم���ارات���ي  اجل��زي��رة  ب��ن  االفتتاحية 
يف  اآ�شيا  بطل  مواجهة  يف  النيوزيالندي  �شيتي 
املباراة  جتمع  بينما  الثاين  ال��دور  مباريات  ثاين 
االأوىل للدور الثاين بن بات�شوكا املك�شيكي بطل 

الكونكاكاف وبطل اأفريقيا.
املباراة  يف  يلتقي  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�شف  م��ب��اري��ات  ويف 
االأوىل الفائز من مباراة بات�شوكا وبطل اأفريقيا 
مع بطل اأمريكا اجلنوبية بينما يلتقي فريق ريال 
مدريد اال�شباين يف املباراة الثانية مع الفائز من 
الدور  م��ب��اراة  م��ن  الفائز  م��ع  اآ�شيا  بطل  م��ب��اراة 
االأول وقد يكون اجلزيرة االإماراتي طرفا يف هذه 

املواجهة.
من جانبه اأكد �شعادة عارف حمد العواين مدير 
البطولة يف اللجنة املنظمة املحلية اأن اال�شتعدادات 
مت�����ش��ي ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��م��ر وع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات عليا 
اأب��وظ��ب��ي للبطولة  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ك��اف��ة ج��وان��ب  يف 
الإجناح ن�شخة عام 2017 وجعلها حدثا ريا�شيا 
الكبرة  التنظيمية  ال���ق���درات  ي��وؤك��د  ا�شتثنائيا 
فرق  جميع  وخ��ربة  واحرتافية  االإم���ارات  لدولة 
وجلان العمل املحلية يف البطولة داعيا اجلمهور 

للم�شارعة ب�شراء تذاكر ح�شور املباريات ل�شمان 
�شت�شاف  ك���روي���ة  م��ق��اع��ده��م وم��ع��اي�����ش��ة جت��رب��ة 

لقائمة االجنازات الريا�شية للدولة واملنطقة.
جنوم  من  ع��دد  ح�شور  القرعة  مرا�شم  و�شهدت 
وم�����ش��اه��ر ك���رة ال��ق��دم م��ث��ل ع��ب��دال��رح��ي��م جمعة 
واأندية  ال�شابق ملنتخب االإمارات  امليدان  متو�شط 
واي���ف���ان كوردوبا  وال��ظ��ف��رة  ال���وح���دة واجل���زي���رة 
واإنرت  كولومبيا  ملنتخب  ال�شابق  ال�شهر  املدافع 
الظهر  ابيدا  اريك  والفرن�شي  االإيطايل  ميالن 
وبر�شلونة  ال���دي���وك  مل��ن��ت��خ��ب  ال�����ش��اب��ق  االأي�������ش���ر 
ال�شابق  امل��داف��ع  �شيلف�شرت  وميكائيل  االإ���ش��ب��اين 

لفريق ال�شياطن احلمر مان�ش�شرت يونايتد.
وقال الالعبون يف ت�شريحات خا�شة لوكالة اأنباء 
احلدث  لهذا  الدولة  ا�شت�شافة  اإن  وام  االإم���ارات 
الرائدة  مكاناتها  يعك�س  البارز  العاملي  الريا�شي 
وثقة املجتمع الدويل يف قدرتها على تنظيم اأرقى 

البطوالت الريا�شية العاملية.
واأع�����رب ع��ب��دال��رح��ي��م ج��م��ع��ة ع��ن ف��خ��ره الكبر 
ب��دع��وت��ه ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ف��ع��ال��ي��ات ���ش��ح��ب قرعة 
االإم����ارات  دول���ة  ا�شت�شافة  اأن  م��وؤك��دا  ال��ب��ط��ول��ة 
مل���ون���دي���ال االأن����دي����ة ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د عامي 
ريا�شي هام يح�شب  2009 و2010 هو اجناز 
للدولة وللقيادات الريا�شية التي جنحت يف جلب 

البطولة الأبوظبي جمددا.
ومتنى عبدالرحيم التوفيق ملمثل الكرة االإماراتية 
البطولة  يف  م�����ش��رت��ه  خ����الل  اجل����زي����رة  ف���ري���ق 
والنجاح لكافة الفرق امل�شاركة موؤكدا اأن الن�شخة 
جديدة  فر�شة  هي  للبطولة  الثالثة  االإم��ارات��ي��ة 
االإماراتية  ال��ف��رق  مل�شاركة  مميز  ت��اري��خ  لكتابة 

وحتقيق نتائج م�شرفة اأمام اأبطال القارات.
لفريق  ال�شابق  املدافع  �شيلف�شرت  ميكائيل  وق��ال 
فر�شة  ت�شكل  البطولة  اأن  يونايتد  مان�ش�شرت 

ع��ظ��ي��م��ة ل��ع�����ش��اق ك����رة ال���ق���دم مل��ت��اب��ع��ة ع����دد من 
كافة  اأن  موؤكدا  العامل  يف  الكروية  املواهب  اأب��رز 
على  �شيكون  اجلمهور  واأن  اأبطال  هم  امل�شاركن 

موعد هام مع املتعة واالإثارة الكروية.
العاملية  للبطولة  رائ��ع  تنظيم  يف  يثق  اأن��ه  واأك���د 
بدولة االإمارات يف ظل ما متتلكه من بنية حتتية 
رائ����دة وق����درات اح��رتاف��ي��ة وخ����ربات ك��ب��رة على 

�شعيد تنظيم خمتلف البطوالت العاملية.
ومن املقرر ا�شتكمال عقد االأندية ال�شبعة املتاأهلة 
القادم عندما تت�شح معامل  للبطولة يف نوفمرب 
واأفريقيا  اجلنوبية  واأمريكا  اآ�شيا  ق��ارات  اأبطال 
التي  املتاأهلة  االأرب���ع  االأن��دي��ة  لقائمة  لين�شموا 
دوري  بلقب  املتوج  االإ�شباين  مدريد  ري��ال  ت�شم 
اأبطال اأوروبا وبات�شوكا املك�شيكي بطل الكونكاكاف 
واجلزيرة  اأوق��ي��ان��و���ش��ي��ا  ب��ط��ل  �شيتي  واأوك���الن���د 

االإماراتي بطل دوري اخلليج العربي.

�للو�ء �لرميثي : ��ثقون من تنظيم ن�ضخة ر�ئعة لكاأ�ش �لعامل لالأندية بالإمار�ت

قائد   - القمزي  را�شد  اأبوظبي  فريق  مت�شابق  اأح��رز 
ل���زوارق  ال��ع��امل  35 - ل��ق��ب ب��ط��ول��ة  اأب��وظ��ب��ي  زورق 
لقائمة  ال��ع��ام  للرتتيب  ت�����ش��دره  بعد   2 ال��ف��ورم��وال 

امل�شاركن يف ختام املناف�شات.
واأه�������دى ف���ري���ق اأب���وظ���ب���ي ل����ل����زوارق ال�����ش��ري��ع��ة هذا 
اإىل قيادة الدولة الر�شيدة و�شعب  التاريخي  االإجناز 

االإمارات.
وهناأ �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة اآل نهيان 
م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
 .. البحرية  للريا�شات  ال��دويل  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة 
فريق اأبوظبي على هذا االإجناز الكبر م�شيدا �شموه 
عمل جماعي  به من  قاموا  وم��ا  الفريق  اأع�شاء  بكل 
يف  االأوىل  للمرة  البطولة  بلقب  التتويج  يف  �شاهم 
عام  الرميثي مدير  �شامل  توجه  تاريخه. من جانبه 
بالتهنئة  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  اأبوظبي  ن��ادي 
االإجناز  ه��ذا  على  و�شعبا  ق��ي��ادة  االإم����ارات  دول���ة  اإىل 

التاريخي.
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  �شمو  املنا�شبة  ب��ه��ذه  وه��ن��اأ 
بن  �شلطان  بن  حممد  وال�شيخ  نهيان  اآل  خليفة  بن 
خليفة اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س االإدارة الرئي�س 

التنفيذي.
واأكد الرميثي اأن اللقب مل ياأت من فراغ واأن التفوق 
اأن �شمد طيلة  بعد  االإم��ارات��ي  للبطل  ك��ان م�شتحقا 

جوالت البطولة وح�شد املراكز االأوىل يف كل جولة.
اللقب من  ان��ت��زاع  القمزي متكن من  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  و 
اأول بطل من خارج  االأوروب��ي��ة ليكون  ال��ق��ارة  اأب��ط��ال 
اأوروبا يحمل اللقب ويرفع علم االإمارات و�شط اأعالم 

الدول التي حازت على هذا اللقب يف ال�شابق.
من جهته اأهدى را�شد القمزي اأول لقب عاملي له اإىل 
قيادة الدولة الر�شيدة و�شعب االإمارات موؤكدا اأن هذا 
االجناز مل يكن �شهال .. واأ�شار اإىل اأنه يتطلع للمو�شم 

املقبل وكيفية احلفاظ على اللقب .
اأب��وظ��ب��ي عن  اأع����رب ج��ي��دو كابليني م���درب ف��ري��ق  و 
���ش��ع��ادت��ه ب��ف��وز ال��ق��م��زي بلقب ال��ب��ط��ول��ة م�����ش��را اإىل 
له ومل يكن متوقعا  الكبر يح�شب  االإجن��از  ه��ذا  اأن 

خا�شة واأنه اليزال يف مرحلة اكت�شاب اخلربة.
وت��ف��وق ب��ط��ل االإم������ارات را���ش��د ال��ق��م��زي ق��ائ��د زورق 
اأبوظبي 35 يف املناف�شة العاملية بعد اأن ح�شد املركز 
الرابع يف اجلولة اخلتامية من البطولة والتي اأقيمت 
 41 للنقطة  وو�شل  الربتغالية  ري��ب��ادورو  مدينة  يف 
الفئة  ه��ذه  للعامل يف  ليتوج بطال  العام  الرتتيب  يف 
الفرق  واأعتى  اأع��رق  االأوىل من  اللقب للمرة  وينتزع 

االأوروبية امل�شاركة يف البطولة.
و�شهدت اجلولة اخلتامية دراما مثرة بعد اأن انطلق 
الرئي�شي  ال�����ش��ب��اق  ال��ث��ام��ن يف  امل���رك���ز  م���ن  ال��ق��م��زي 
على  الرابع وحافظ  املركز  اإىل  الو�شول  ومتكن من 
مركزه حتى ختام املناف�شة وهو املركز الذي �شمن له 

احل�شول على لقب البطولة.
وت����ف����وق ب���ط���ل االإم����������ارات ح���ت���ى حل���ظ���ة رف�����ع العلم 
اللقب  وح�شد  بالبطولة  ف���وزه  معلنا  ال�شطرجني 
حن  يف  االإماراتية  الريا�شة  تاريخ  يف  االأوىل  للمرة 
ال�شويدي بري لوندن بر�شيد  الثاين  حل يف املركز 
بر�شيد  مورين  نيل�شون  الفرن�شي  وثالثا  نقطة   35

نقطة.  23

�لإمار�ت حت�ضد لقب بطولة �لعامل 
لز��رق �لفورمول 2

)�ملحرتفن( تتاأهل للمرحلة �لنهائية يف جو�ئز �ضناعة �لريا�ضة يف �آ�ضيا
النهائية  امل��رح��ل��ة  اإىل  امل��ح��رتف��ن  دوري  جلنة  ت��اأه��ل��ت 
ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى ج��ائ��زت��ن ���ش��م��ن م�����ش��اب��ق��ة �شناعة 
التايالندية  بالعا�شمة  تنظم  والتي  اآ�شيا  يف  الريا�شة 
بانكوك، وجتمع هذه اجلائزة يف ن�شختها الثالثة نخبة 
من قادة الفكر يف �شناعة الريا�شة يف القارة، يف موؤمتر 
وي��ت��م من  ليومن  ي�شتمر  ال���ذي  واالأع���م���ال  ال��ري��ا���ش��ة 
خالله االحتفال باملتميزين يف جمال �شناعة الريا�شة، 
من  خمتلفة  فئة   23 يف  الفائزين  تكرمي  يتم  حيث 
ت�شت�شيفه  ال����ذي  ال��ك��ب��ر  احل��ف��ل  اجل���ائ���زة، يف  ف��ئ��ات 

بانكوك يف ال�شابع من نوفمرب 2017. وتناف�س جلنة 
دوري املحرتفن على جائزة اأف�شل منظمة ريا�شية يف 
اآ�شيا، �شمن �شتة من اأف�شل الدوريات املحلية يف القارة 
الدوري  ال�شعودي،  املحرتفن  دوري  وه��ي:  االآ�شيوية، 
االأ�شرتايل،  الدوري  املمتاز،  ال�شيني  الدوري  الياباين، 

اإ�شافة اإىل االحتاد التايالندي لكرة القدم.
القائمة  يف  امل��ح��رتف��ن  دوري  جل��ن��ة  اخ��ت��ي��ار  مت  ك��م��ا 
بجائزة  للفوز  مر�شحة  ملفات  ع�شرة  �شمن  النهائية 

اأف�شل مبادرة جمتمعية يف جمال الريا�شة.

القائمة  �شمن  امل��ح��رتف��ن  دوري  جلنة  دخ���ول  وي��اأت��ي 
حقق  اأن  ب��ع��د  اجل��ائ��زت��ن  ع��ل��ى  للمناف�شن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
دورينا تطوراً ملمو�شاً يف املو�شم املا�شي، وت�شدر قائمة 
للت�شنيف  االآ�شيوية ملرتن متتاليتن، طبقاً  الدوريات 
االآ���ش��ي��وي لكرة  م��ن قبل االحت���اد  ال��ذي ي�شدر  املعتمد 
جلنة  اأطلقت  املجتمعية  امل��ب��ادرات  �شعيد  وعلى  القدم، 
املو�شم  م��ب��ادرات يف  ع�شر  م��ن  اأك���ر  امل��ح��رتف��ن  دوري 
املا�شي تزامناً مع عام اخلر بعد اإعالن �شاحب ال�شمو 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 

اهلل، عام 2017 عاماُ للخر يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة.

فئات  على  للمناف�شة  املقدمة  امللفات  امل�شابقة  وتقبل 
املا�شي،  الريا�شي  املو�شم  اإجن���ازات  على  ب��ن��اًء  اجل��ائ��زة 
حيث مت فتح باب التقدم بالرت�شيحات للدورة احلالية 
ال��ث��ام��ن من  اإىل   ،2017 اب��ري��ل   26 م��ن  ال��ف��رتة  يف 
للمر�شحن  النهائية  القوائم  اإع��الن  وج��رى  �شبتمرب، 
تف�شل جلنة  اأن  ينتظر  فيما  ال�شهر،  نف�س  29 من  يف 
التحكيم املكونة من اأكر من ع�شرين ع�شوا من خرباء 

�شناعة الريا�شة يف قارة اآ�شيا يف امللفات املقدمة، وتقرر 
الفائزين الذين يتم االإعالن ر�شمياً عنهم وتكرميهم يف 

ال�شابع من نوفمرب خالل حفل ت�شليم اجلوائز.
على  يقام  موؤمتر  امل�شابقة  جوائز  توزيع  حفل  وي�شبق 
الريا�شة  �شناعة  خ���رباء  فيه  وي�����ش��ارك  ي��وم��ن،  م���دار 
ت��ط��وي��ر �شناعة  و���ش��ائ��ل  يناق�س  االآ���ش��ي��وي��ة،  ال��ق��ارة  يف 
الريا�شة يف املنطقة باالإ�شافة اإىل مو�شوعات خمتلفة 
الريا�شية،  االأع��م��ال  اإدارة  الريا�شية،  ال�شياحة  مثل 

التكنولوجيا الريا�شية.
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�لكاردينال ��لعمدة يبحثان م�ضتقبل �لهالل �ل�ضود�ين يف دبي
رئي�س  الكاردينال  �شيد احمد  ا�شرف  الدكتور  التقي  
العمدة  �شعد  دبي  ال�شوداين مبكتبه يف  الهالل  ن��ادي 
العب  بح�شور  ال�شوداين  الهالل  ن��ادي  رئي�س  نائب 
ال�شابق حامت عزت معني وبح�شور عدد من  الهالل 
التفاكر يف كثر من  ،ح��ي��ث مت  امل��راف��ق��ن  )االأه���ل���ة( 
ن��ادي الهالل االم��درم��اين و�شئون  التي تهم  االأم���ور 
ال���دورة القادمة .. وذك��ر �شعد العمدة  االأه��ل��ة خ��الل 

باأن االجتماع تطرق مل�شرة الفريق االأول لكرة القدم 
بر�شيد  املمتاز  الأندية  �شوداين  يت�شدر بطولة  الذي 
22 بفارق  ال  52 نقطة مع ختام مباريات االأ�شبوع 
املباريات  اأفرزته  ،وما  املريخ  فريق  نده  نقاط من   4
على  العمل  مع  معا  و�شلبيات  ايجابيات  من  املا�شية 

عالج تلك ال�شلبيات اإن وجدت.
واأ���ش��اف – ب��ان ال��دك��ت��ور ا���ش��رف ال��ك��اردي��ن��ال تطرق 

ملراحل م�شروع اإ�شتاد اجلوهرة الزرقاء بنادي الهالل 
با�شتمرار  ال�����ش��خ��م ووع����د  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��رح  ذل���ك 
النادي  مثل  امللحقة،  االأخ����رى  وامل��ب��اين  فيه  العمل 
ال��ع��ائ��ل��ي وال��ف��ن��دق وامل���رك���ز ال���ت���ج���اري، مب���ا ي�شمن 
اال�شتقرار املايل الت�شويقي للنادي العريق اإىل جانب 
ال�شامل، ليكون من  التخ�ش�شي  الريا�شي  امل�شت�شفي 
اأكرب ال�شروح الريا�شية يف ال�شودان ،كما مت التفاكر 

يف برنامج االفتتاح وتوقيته الزمني ودعوة اأحد ابرز 
االأندية االإماراتية للم�شاركة يف حفل االفتتاح بجانب 

فرق عربية وعاملية مبا يتنا�شب واحلدث الريا�شي .
وقال - عقب ميالد اإ�شتاد اجلوهرة ، �شيكون التفكر 
�شيتم  التي  للن�سء  ال��ه��الل  اأك��ادمي��ي��ة  قيام  يف  كبرا 
املطار اجلديد  ت�شيدها وفق موا�شفات عاملية بجوار 
باأ�شلوب تربوي جديد  ياأتي قيامها  بامدرمان والتي 

وب���اإ����ش���راف ك��وك��ب��ه م���ن اخل�����رباء م���ن اأب���ن���اء الهالل 
الهالل  نادي  قناة  االأوف��ي��اء.. وثمن االجتماع ميالد 
كاأول قنوات االأندية الريا�شية يف ال�شودان والتي جاء 
مميزا  باخلرطوم  كورني�شيا  بفندق  موؤخرا  تد�شينها 
من  وعدد  والريا�شين  امل�شئولن  من  ح�شور  و�شط 
اأق��ط��اب ن���ادي ال��ه��الل واخ��ت��ت��م ب���اأن ال��ف��رتة القادمة 

�شت�شهد قيام اإذاعة الهالل .

جمهورية  �شفر  جاد  حممد  ال�شيد  وائ��ل  �شعادة  اأ�شاد 
م�شر العربية لدى الدولة بالتفاعل االإماراتي الر�شمي 
وال�شعبي مع اإجناز املنتخب امل�شري فور انتهاء مباراته 
اأم�س االول مع الكونغو والتي �شمن من خاللها ر�شميا 
املقعد الثاين للعرب - بعد اململكة العربية ال�شعودية - 

يف كاأ�س العامل املقبلة رو�شيا 2018 .
وقال �شعادته : تابعنا بكل حب ردة الفعل الفورية على 
امل�شتوى الر�شمي عرب تغريدات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل وال��ت��ي ق��ال فيها 
ال��ع��رب .. �شعود  ي��ا م�شر .. وم���ربوك لكل  : م��ربوك 
املنتخب لكاأ�س العامل .. ليلة عربية جميلة .. اأفرحتم 
داميا  م�شر  ي��ا  ك��ب��رة   .. للخليج  املحيط  م��ن  قلوبنا 
وتغريدة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 

التي قال فيها : اإجناز اآخر م�شرف للعرب جميعا .. كل 
التهاين للقيادة وال�شعب امل�شري ال�شقيق.

عرب  التي  ال�شادقة  امل�شاعر  اأن  امل�شري  ال�شفر  واأك��د 
الفرح  م�شرات  عرب  ال�شقيق  االإم��ارات��ي  ال�شعب  عنها 
التي انطلقت فور انتهاء املباراة عك�شت حجم العالقات 
 .. وامل�شري  االإماراتي  ال�شعبين  تربط  التي  العميقة 
كاأول  ال�شعودي  املنتخب  بتاأهل  جميعا  فرحنا   : وق��ال 
ال��ع��رب امل��ت��اأه��ل��ن ل��ك��اأ���س ال��ع��امل .. وه���ا ن��ح��ن نحتفل 
خال�س  عن  معربا   .. امل�شري  املنتخب  ب�شعود  جميعا 
ما  التي  العربية  املنتخبات  لباقي  بالتوفيق  امنياته 
امل�شاركة  اأن  واأو���ش��ح  لل�شعود.  حظوظا  متتلك  زال��ت 
تعك�س  االإم�����ارات  و�شعب  ل��ق��ي��ادة  وال�شعبية  الر�شمية 
البلدين  و�شعبي  قيادتي  تربط  التي  العالقات  متانة 
كل  يف  ب��ه  يحتذى  من��وذج��ا  تعترب  وال��ت��ي  ال�شقيقتن 

املجاالت.

�ل�ضفري �مل�ضري ي�ضيد بالتفاعل �لإمار�تي 
�لر�ضمي ��ل�ضعبي مع تاأهل م�ضر �إىل �ملونديال

حورية �لطاهري �لعربية �لوحيدة يف �ر�ضة فيفا 
لتطوير �لكرة �لن�ضائية يف �لعامل 

•• دبي-الفجر: 

���ش��ارك��ت امل��درب��ة االإم��ارات��ي��ة ح��وري��ة ال��ط��اه��ري يف ور���ش��ة عمل 
لكرة  ال��دويل  ال�شيدات يف مقر االحت��اد  ق��دم  ك��رة  نّظمها ق�شم 
املا�شية بح�شور ت�شع من  االأي��ام  القدم يف �شوي�شرا، على م��دار 

اأبرز خبرات كرة القدم لل�شيدات حول العامل. 

النهائية  اللم�شات  وو�شع  بناء  املكثفة  العمل  ور�شة  وا�شتهدفت 
ع��ل��ى اإط����ار ع��م��ل ف��ن��ي مل�����ش��روع ت��ط��وي��ري جت��ري��ب��ي، ي��ق��وم على 
التعاون بن ق�شم كرة القدم لل�شيدات مع ق�شم التطوير الفني 
بارميان، كبرة  �شاراي  القدم. وقالت  ال��دويل لكرة  يف االحت��اد 
هوؤالء  اخ��ت��ي��ار  “مت  الفيفا  يف  لل�شيدات  ال��ق��دم  ك��رة  م�����ش��وؤويل 
اخل���ب���رات ل��دع��م��ن��ا يف ه���ذه امل�����ش��روع��ات ب���ن���اءاً ع��ل��ى جهودهن 

امل�شنية وخرباتهن العري�شة يف جماالت كرة القدم االحرتافية 
العبات  اخل��ب��رات  قائمة  �شّمت  وق��د  والتطوير.”  وامل�شاركة 
���ش��اب��ق��ات وم���درب���ات م��ت��م��ي��زات، وجن���م���ات ���ش��ب��ق ل��ه��ّن التتويج 
بامليدالية الذهبية االأوليمبية، باالإ�شافة اإىل مديرات فنيات يف 
الوحيدة  العربية  املدربة  الطاهري  لل�شيدات. وتعد  القدم  كرة 

التي تواجدت يف ور�شة العمل بدعوة من الفيفا. 

خ���رج اال���ش��ب��اين روب���رت���و ب��اوت��ي�����ش��ت��ا اغ����وت امل�����ش��ن��ف تا�شعا 
وو�شيف الن�شخة االخرة من الدور االول لدورة �شنغهاي 
الدولية لكرة امل�شرب، اإحدى دورات املا�شرتز لالألف نقطة 
والبالغة جوائزها نحو ثمانية مالين يورو، بخ�شارته امام 

الكوري اجلنوبي هيون ت�شونغ 4-6 و6-3 .
الربيطاين  ام��ام  املا�شي  العام  نهائي  خ�شر  باوتي�شتا  وك��ان 
ال����ذي ي��غ��ي��ب ع��ن ن�شخة ه���ذا ال��ع��ام ب�شبب  ان����دي م����وراي 

اال�شابة على غرار ال�شربي نوفاك ديوكوفيت�س.
ويلتقي ت�شونغ يف الدور املقبل مع الفرن�شي ري�شار غا�شكيه 
الفائز على الهولندي روبن هازه 6-7 )11-13( و5-7 
و6-2. ويف الدور االول، فاز اال�شباين فيلي�شيانو لوبيز على 
 ،)6-8( و6-7   )1-7(  6-7 كارلوفيت�س  ايفو  الكرواتي 
واال�شباين الربت رامو�س على الربتغايل جواو �شوزا 6-3 

الت�شيكي  على  ادم��ون��د  كايل  وال��ربي��ط��اين  و5-7،  و3-6 
يري في�شيلي 6-3 و6-2، واالمركي فران�شي�س تيافوي 
 4-6 ب��ر  ب��ون��وا  الفرن�شي  على  الت�شفيات  م��ن  ال�شاعد 
من  ال�شاعد  ت�شيت�شيبا�س  �شتيفانو�س  واليوناين  و4-6، 

الت�شفيات على الرو�شي كارين خات�شانوف 7-5 و3-6.
�شوك  ج��اك  االم��رك��ي  م��ع  لوبيز  يلعب  املقبل،  ال���دور  ويف 
ال�شاعد  دولغوبولوف  الك�شندر  االوك��راين  او  ع�شر  الرابع 
بو�شتا  كارنيو  بابلو  مواطنه  مع  ورام��و���س  الت�شفيات،  من 
الرابع،  �شيليت�س  م��اري��ن  ال��ك��روات��ي  م��ع  وادم��ون��د  ال�شابع، 
الياباين  او  العا�شر  ك��وي��ري  ���ش��ام  االم��رك��ي  م��ع  وت��ي��اف��وي 
يويت�شي �شوغيتا، وت�شيت�شيبا�س مع االمركي جون اي�شر 
من  ال�شاعد  اليوفيت�س  دو���ش��ان  ال�شربي  او  ع�شر  ال��ث��اين 

الت�شفيات.

با�تي�ضتا يودع �ضنغهاي من �لد�ر �لأ�ل

اإياب  يف  ا�شرتاليا  م�شيفته  اأم��ام  امل��ب��اراة  القدم  لكرة  ال�شوري  املنتخب  يدخل 
امللحق االآ�شيوي �شمن ت�شفيات كاأ�س العامل 2018، متوقعا مهمة �شعبة �شد 

مناف�س مل يغب عن الن�شخ الثالث املا�شية للنهائيات.
قبل   1-1 التعادل  ال�شومة،  لعمر  ج��زاء  ركلة  بف�شل  ال�شوري  املنتخب  وانتزع 
اىل  يحتاج  وب��ات  املا�شي،  اال�شبوع  ماليزيا  الذهاب يف  مباراة  نهاية  دقائق من 
الفوز اأو التعادل بنتيجة اأكرب لعبور امللحق االآ�شيوي اىل ملحق دويل �شد رابع 
قبل  االأخ��رة  املحطة  والكاريبي(،  والو�شطى  ال�شمالية  )اأم��رك��ا  الكونكاكاف 
بلوغ املونديال للمرة االأوىل. وقال مدرب املنتخب ال�شوري اأمين احلكيم لوكالة 
غياب  ورغ��م  �شعبة  �شيدين  يف  اأ�شرتاليا  مع  مباراتنا  اأن  �شك  ال  بر�س  فران�س 

خم�شة العبن )ب�شبب االيقاف او اال�شابات( فقد اعتدنا اللعب خارج اأر�شنا .
الالعبن  ا�شرتاتيجية هامة جدا من خالل قدرة جميع  اأ�شاف حافظنا على 
من البدالء على تثبيت حالة االداء ، م�شيفا اأقول جلمهورنا، ما حققه منتخبنا 
ملوا�شلة  طاقاتنا  وبكل  ثقلنا  بكل  و�شندفع  اإعجاز  هو  بل  اإجن��از  هو  االآن  حتى 
ب�شبب  غياب ثالثة العبن  االي��اب يف  �شوريا  وتخو�س   . احللم  طريق حتقيق 
تراكم االن��ذارات هم املدافع ه��ادي امل�شري والع��ب خط الو�شط خالد مبي�س 

واملهاجم عمر خريبن، ا�شافة اىل قلب الدفاع اأحمد ال�شالح وعمرو ميداين 
امل�شابن، واللذين غابا اأي�شا عن مباراة الذهاب.

وراأى ال�شومة ان التعادل مع ا�شرتاليا كان عادال ، معتربا ان مفتاحنا يف املباراة 
الثانية )هو( الروح القتالية واالإرادة والكرات الثابتة .

االأ�شهر  يف  ع��اد  وال��ذي  ال�شعودي،  االأهلي  النادي  مهاجم  ال�شومة،  اأداء  و�شكل 
اأ�شا�شيا يف  �شاأن فرا�س اخلطيب(، مفتاحا  املنتخب )�شاأنه  املا�شية اىل �شفوف 
العام  البالد منذ  ال��دام��ي يف  ال��ن��زاع  ال��ذي يعاين من ظ��روف  املنتخب  م�شرة 
اأي�شا  ال�شومة  كان  ا�شرتاليا،  مرمى  يف  التعادل  هدف  اىل  وا�شافة   .2011
اي��ران يف اجلولة االأخ��رة من الت�شفيات،  اأم��ام  م�شجل هدف التعادل )2-2( 
املجموعة  يف  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ال�����ش��وري  للمنتخب  �شمنت  ال��ت��ي  النتيجة  وه���ي 
اآيه ان زي يف �شيدين، حيث  االآ�شيوية االأوىل. وتقام مباراة االي��اب على ملعب 
عرفت ا�شرتاليا جناحات عدة اأبرزها الفوز على االأوروغواي يف امللحق الدويل 

للت�شفيات عام 2005، وبلوغها مونديال 2006 يف اأملانيا.
32 عاما،  وكانت هذه امل�شاركة يف النهائيات االأوىل للمنتخب اال�شرتايل منذ 

وهو مل يغب عن اأبرز بطولة كروية عاملية منذ ذلك احلن.

�ضوريا يف مهمة �ضعبة �أمام ��ضرت�ليا 
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    يف الدعوى رقم 2017/3778  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- رويال فور�س للخدمات االمنية ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/هري اوجوجوا اميوردي قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )24600( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )2025( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3856  تنفيذ عمايل 

ان  االق��ام��ة مب��ا  بيتزا جمهول حم��ل  راون���د تيبل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/موتاي �شينغ هاربهاجان �شينغ قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )49853( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )3711( 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3716  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- ال�شركة االماراتية للت�شقيف والعزل ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شيتال �شاركر نرود �شاركر قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )16194( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1334( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3860  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1-بيلت ان للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
قد  �شويرامونيان  جوباالكري�شنان  التنفيذ/�شيبوكومار  طالب  ان  مبا 
املبلغ  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )12848(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  باال�شافة اىل مبلغ )1100( 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/6460  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- ايه �شي دبليو هولدينغ ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ايان 
مايكيل با�شك وميثله:�شعد الدين جعفر عبداهلل النوخذا نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2017/1/17  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ايان مايكيل با�شك بالزام املدعى 
�شنويا من   %9 بواقع  القانونية عنه  والفائدة  درهم  للمدعي مبلغ )97.000(  ت��وؤدي  باأن  عليها 
تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن 
قد التحق بالعمل لدى �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات ومبلغ خم�شة االف 
درهم اتعاب املحاماة واعفت املدعي من ن�شيبه منها . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8498  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نوفر لتاأجر احلافالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /عبيد الرحمن حفيظ الرحمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )24509 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره 
  AE176109753MB:1000 درهم( وبالر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم(
وحددت لها جل�شة يوم االثنن املوافق 2017/10/23 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .

رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/8841  عمايل جزئي              

م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - للمقاوالت  �شي  ات�س  اأم   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأق���ام عليك  اأح��م��د ال�شيد حممد ابراهيم -  ق��د  امل��دع��ي/  االق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )66186 درهم( 
ال�شكوى  وت��ذك��رة ع���وده مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رق��م 
)MB176805328AE(.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.A.5 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة   2017/10/19
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2937  جتاري جزئي              

ان  املتحدة للعلب - ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا  ال�شركة  اىل املدعي عليه / 1- 
املدعي/ �شركة التاج الذهبي لتجارة مواد التغليف - ذ م م  وميثلها �شيجا �شليم �شاراال 
وميثله / على ابراهيم حممد احلمادي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   10.000( وق���دره  ومبلغ  دره���م(   29.050( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
اال�شتحقاق    تاريخ   والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  والر�شوم وامل�شاريف  كتعوي�س 
وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة    2017/10/23 املوافق   االثنن  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/528  تنفيذ عقاري   
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ليمتد   انف�شتمنت  جلوبال  ماجوم  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/ليتوفن ا�س ار ال وميثله / يو�شف حممد ح�شن حممد البحر -  نعلنكم 
باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/1152 عقاري كلي يوم االأحد  بتاريخ  2016/3/20  
درهم    )1142901.48( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  بالزامكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �شندا  باعتباره 
والفائدة القانونية بواقع  9% حتى متام ال�شداد  وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة 
املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن  2- ببطالن ا�شتمارة احلجز املوؤرخة 
2008/3/5 واملربمة بن املدعية واملدعي عليها االأوىل عن الوحدة حمل التداعى. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2577   تنفيذ جتاري  
االع��الم��ي  جم��ه��ول حمل  للتطوير  او يف  اي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اي تي بي منطقة حرة - ذ م م وميثله / 
يو�شف حممد ح�شن حممد البحر - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10092( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

الأوىل تواجه �شوي�شرا والثانية تالقي بيالرو�شيا

�لربتغال �فرن�ضا بحاجة للفوز لعبور �ملونديال
يحتاج املنتخبان الربتغايل بطل اوروبا والفرن�شي و�شيفه اىل الفوز 
اجلولة  التوايل �شمن  على  والبيالرو�شي  ال�شوي�شري  �شيفهما  على 
مونديال  اىل  امل��وؤه��ل��ة  االوروب��ي��ة  الت�شفيات  م��ن  االخ���رة  العا�شرة 
القارة  املبا�شرتن االخرتن عن  البطاقتن  حلجز  وذلك   ،2018

العجوز اىل رو�شيا.
2004 عن  ع��ام  اوروب����ا  ال��ي��ون��ان بطلة  وال تختلف ح��ال 

طارق  ج��ب��ل  ت�شت�شيف  ع��ن��دم��ا  وف��رن�����ش��ا  ال��ربت��غ��ال 
ولكن حلجز بطاقة امللحق عن املجموعة الثامنة، 

املبا�شرة مطلع  البطاقة  بلجيكا  بعدما حجزت 
ال�شهر املا�شي.

وجنمها  الربتغال  ام��ام  احلقيقة  �شاعة  �شتدق 
يف  �شوي�شرا  مواجهة  عند  رونالدو  كري�شتيانو 
مناف�شات  من  االخ��رة  اجلولة  �شمن  ل�شبونة 

املجموعة الثانية.
وانتظرت جماهر الكرة امل�شتديرة وخ�شو�شا 

امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة ح��ت��ى اجل��ول��ة االخرة 
الربتغال  بن  النهائية  امل��ب��اراة  مل�شاهدة 

و�شوي�شرا.
الرتتيب  ���ش��وي�����ش��را  وت��ت�����ش��در 

 9 ب���ال���ع���الم���ة ال���ك���ام���ل���ة يف 
3 نقاط  ب��ف��ارق  م��ب��اري��ات 
وتدين  ال��ربت��غ��ال.  ام����ام 
اىل  ب�شدارتها  �شوي�شرا 
فوزها على الربتغال يف 
اجلولة االوىل بثنائية 
ب��ازل، وقتها  نظيفة يف 
كانت االخ��رة ال تزال 
ببتويجها  م��ن��ت�����ش��ي��ة 
ب���ال���ل���ق���ب االوروب�����������ي 
يف  االوىل  ل�����ل�����م�����رة 
ب����ي����د ان  ت����اري����خ����ه����ا 
�����ش����ف����وف����ه����ا ك����ان����ت 
منقو�شة من جنمها 
رون���ال���دو ال���ذي كان 

م�شابا.
اأك��ر م��ن �شنة  وبعد 

ع���ل���ى ت���ل���ك ال���ب���داي���ة 
ي�شت�شيف  امل���ت���ع���رة، 

فرناندو  امل����درب  رج���ال 
�شانتو�س ال�شوي�شرين 
ع���ل���ى م���ل���ع���ب الل���و����س 
اأجل  م���ن  ل�����ش��ب��ون��ة  يف 
البطاقة  وحجز  ال��ث��اأر 
للمونديال  امل��ب��ا���ش��رة 

الرو�شي.
وح������������ذر �����ش����ان����ت����و�����س 
الفوز  ع���ق���ب  الع���ب���ي���ه 
ال�شبت  ان�������دورا  ع��ل��ى 
�شنخو�س  ب����ق����ول����ه: 
امل����ب����اراة امل��ق��ب��ل��ة من 
الفوز  اأو  الفوز  اأج��ل 
ادراك�������������ا م����ن����ه ب����ان 
الفوز وح��ده يخول 

ملنتخب بالده التاأهل اىل النهائيات، يف حن ان غر ذلك �شي�شطره 
بالتاأهل  النف�س  الربتغالية  اجلماهر  ومت��ن��ي  امللحق.  خ��و���س  اىل 
املبا�شر لتفادي حرب االع�شاب يف امللحق الذي كان طريقها ملونديايل 

.2012 اوروبا  وكاأ�س  و2014   2010
رونالدو  جنمها  بقيادة  �شتكون  امل��رة  ه��ذه  الربتغال  لكن 
بانه  ال�شبت علما  ان��دورا  بفوزها على  �شاهم  ال��ذي 
املدرب  به  احتفظ  بعدما  الثاين  ال�شوط  يف  دخل 
�شانتو�س على مقاعد البدالء تخوفا من احتمال 
امل���ب���اراة امام  ب��ط��اق��ة ���ش��ف��راء حت��رم��ه م��ن  تلقيه 
�شوي�شرا، بيد انه ا�شطر اىل الدفع به بعد انتهاء 

ال�شوط االول �شلبا.
ر�شيده  راف��ع��ا  للربتغال  ال��ت��ق��دم  رون��ال��دو  وم��ن��ح 
اىل 15 هدفا يف الت�شفيات )يتخلف بفارق هدف 

ليفاندوف�شكي(،  روب��رت  البولندي  عن  واح��د 
و�شاهم يف الهدف الثاين الندريه �شيلفا.
واأ�شاف �شانتو�س: انها مباراة م�شرية 
ول��ك��ن��ن��ا مطالبون  ق����وي،  م��ن��ت��خ��ب  ام����ام 
الت�شفيات  ب���داأن���ا  ال���ث���الث.  ال��ن��ق��اط  ب��ك�����ش��ب 
بهزمية وحققنا 8 انت�شارات متتالية ويجب ان 

نك�شب التا�شع، وهم حققوا 9 انت�شارات متتالية 
ويجب ان نهزمهم يف اجلولة االخرة لرد 

االعتبار ونحجز بطاقة املونديال .
هام�شيتن،  م����ب����ارات����ن  ويف 

فارو،  املجر مع جزر  تلعب 
والتفيا مع اأندورا.

حتتاج  بدورها 
ف����رن���������ش����ا 

ىل  ا

وان  النهائيات  اىل  بطاقتها  حلجز  بيالرو�شيا  �شيفتها  على  الفوز 
�شرط  اخل�شارة  او  التعادل  حال  يف  التاأهل  فر�س  اي�شا  متلك  كانت 
اال حتقق مطاردتها املبا�شرة ال�شويد نتيجة اأف�شل منها عندما حتل 

�شيفة على هولندا.
وتت�شدر فرن�شا الرتتيب بر�شيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة امام 
ال�شويد و4 نقاط امام هولندا. وتطمح فرن�شا اىل موا�شلة �شحوتها 
بعدما ا�شتعادت توازنها بفوز �شعب على م�شيفتها بلغاريا عقب تعادل 
يف  الفرن�شي  املنتخب  العبو  وياأمل  لوك�شمبورغ.  ام��ام  خميب  �شلبي 

م�شاحلة جماهرهم بعد االداء املخيب امام بلغاريا.
ومت��ل��ك ف��رن�����ش��ا اال���ش��ل��ح��ة ال���الزم���ة ل��ت��خ��ط��ي ع��ق��ب��ة ب��ي��الرو���ش��ي��ا يف 
الكازيت  والك�شندر  مبابيه  وكيليان  غ��ري��زم��ان  ان��ط��وان  مقدمتها 

واوليفييه جرو.
كانتي  نغولو  االنكليزي  ت�شل�شي  و�شط  العب  ويغيب 
عن مباراة الغد ب�شبب ا�شابة ع�شلية تعر�س لها 
امام بلغاريا، وان�شم بالتايل اىل الغائبن بول 

بوغبا وبنجامان مندي وعثمان دميبيليه.
وحت���ت���اج ه��ول��ن��دا اىل م��ع��ج��زة حل��ج��ز بطاقة 
يتعن  حيث  ال�شويد  ت�شت�شيف  عندما  امللحق 
عليها الفوز بفارق 12 هدفا النتزاع الو�شافة 

من �شيوفها.
ومتلك ال�شويد ال�شويد، الطاحمة بالتاأهل اىل 
النهائيات للمرة االوىل منذ 2006 والثانية 
ع�شرة يف تاريخها، اأف�شلية كبرة يف 
مقابل   +19( االه����داف  ف���ارق 

7+ لهولندا(.
هام�شية  م�������ب�������اراة  ويف 
ذاتها،  امل��ج��م��وع��ة  ���ش��م��ن 
مع  لوك�شمبورغ  تلعب 

بلغاريا.
املنخب  ي�����ب�����دو 
ال��������ي��������ون��������اين 
م�������ر��������ش�������ح�������ا 
ف��������وق ال�����ع�����ادة 
و�شافة  حل�شم 
امل�������ج�������م�������وع�������ة 
ال����ث����ام����ن����ة و����ش���م���ان 
ي�شت�شيف  ع��ن��دم��ا  امل��ل��ح��ق  ب��ط��اق��ة 

نظره جبل طارق �شاحب املركز االخر.
وارتفعت حظوظ اليونان يف حجز بطاقة 
مباريات   5 نح�س  فكت  بعدما  امللحق 
متتالية  ت���ع���ادالت   4( ان��ت�����ش��ار  دون 
جارتها  ع��ل��ى  ب���ف���وزه���ا  وخ�������ش���ارة( 
 )1-2( ق���رب����س  وم�����ش��ي��ف��ت��ه��ا 
خ�شارة  من  م�شتفيدة  ال�شبت، 
م�شيفتها  ام������ام  ال��ب��و���ش��ن��ة 
اليوم  يف   )4-3( بلجيكا 

ذاته.
وان����ت����زع����ت ال���ي���ون���ان 
املركز الثاين بر�شيد 
مقابل  ن��ق��ط��ة   16
التي  للبو�شنة   14
املركز  اىل  ت��راج��ع��ت 

الثالث.

اأقر يوب هاينك�س، املدرب العائد اىل نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري االملاين 
لكرة القدم، انه وافق على التحدي اجلديد حتى نهاية املو�شم احلايل بهدف 
انه مل يكن  الغايل على قلبه، مو�شحا  النادي  التوازن اىل  اإع��ادة  وحيد هو 

يرغب اأبدا يف العودة اىل التدريب.
الثالثاء خلفا لاليطايل  ر�شميا  تقدميه  عاما( خالل  هاينك�س )72  وقال 
كارلو ان�شيلوتي املقال مل اأكن اأريد ذلك اأبدا، كان ذلك وا�شحا، ولكن االمر 
ال يتعلق بي، ولكن ببايرن ميونيخ الذي ميلك االن الوقت لكي يختار بهدوء 

مدربا له للمو�شم املقبل .
2013 بعد قيادته بايرن اىل الثالثية  وكان هاينك�س اعتزل التدريب عام 

التاريخية )الدوري والكاأ�س املحليان ودوري ابطال اوروبا(.
الرابعة )1991-1987،  للمرة  بايرن  على  ي�شرف  الذي  هاينك�س  وحذر 
طموح �شخ�شي، لي�س فقط  لدي  لي�س  انه  من   ،)2013-2011  ،2009

رفع  على  واف��ق  ان��ه  واب��رز  بكامله  �شجلي  ب�شبب  اأي�شا  ولكن  عمري،  ب�شبب 
والعالقات  هوني�س  اأويل  بايرن  رئي�س  مع  القوية  �شداقته  ب�شبب  التحدي 
الالعبون  وبينهم  بايرن،  يف  االأ�شخا�س  من  العديد  مع  عليها  حافظ  التي 
اأي�شا بالكثر لبايرن الذي بدونه مل يكن ممكنا ان  اأدين  ال�شابقون. وتابع 
اأحظى مب�شرة دولية مثلما ح�شل مع ريال مدريد الذي فزت معه بدوري 
1998. وحظي هاينك�س مب�شرة زاخ��رة مع االأندية  اأوروب��ا يف عام  اأبطال 
و2001-  1994-1992( اال���ش��ب��اين  بلباو  اأتلتيك  ودرب  االأوروب���ي���ة، 
2003( وبنفيكا الربتغايل )1999-2000(، و�شالكه االملاين )2003-
الرئي�س  واأك���د   .)2011-2009( ليفركوزن  باير  ومواطنه   )2004
التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينت�س رومينيغه ان يوب هو املدرب املثايل 
لهذا الو�شع، يعرف النادي عن ظهر قلب )...(. و�شيعرف ما يجب القيام به 
العادة النادي اىل امل�شار ال�شحيح . واأقر ان هذا الو�شع املوؤقت من �شاأنه اأن 

مينح اإدارة النادي الوقت الختيار مدرب جديد للمو�شم املقبل باأكر هدوء 
ويلي  الفرن�شي  م�شتقبل  ان  رومينيغه  او�شح  املقابل،  يف   . ثقة  وبكل  ممكن 
�شانيول، امل�شاعد ال�شابق الأن�شيلوتي والذي توىل مهام التدريب بالوكالة بعد 

اإقالته، ال يزال مفتوحا، و�شيتم البحث به معه خالل هذا االأ�شبوع.
اال ان �شانيول لن يكون �شمن اجلهاز الفني لهاينك�س الذي �شي�شم م�شاعديه 

الدائمن بيرت هرمان وهرمان غرالند.
التدريبية  احل�شة  على  االثنن  ظهر  بعد  من  اب��ت��داءا  هاينك�س  و�شي�شرف 
اأي��ل��ول �شبتمرب،  اأواخ���ر  باأن�شيلوتي  اأط��اح��ت  ب��اأزم��ة ح��ادة  ال��ذي مير  للفريق 
دور  يف  )�شفر3-(  الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  ام��ام  الهزمية  اأع��ق��اب  يف 

املجموعات مل�شابقة دوري ابطال اوروبا.
14 نقطة  ال��دوري مع هوفنهامي بر�شيد  الثاين يف  املركز  بايرن  ويتقا�شم 

بعد املرحلة ال�شابعة بفارق 5 نقاط خلف بورو�شيا دورمتوند املت�شدر.

تواجه الإكوادور يف اجلولة الأخرية اليوم

�لرجنتن �أمام �ضاعة �حلقيقة 
�متاهة �حل�ضابات

ت���دخ���ل االأرج���ن���ت���ن وجن��م��ه��ا ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ش��ي متاهة 
يف  الثالثاء  االك���وادور  امل�شيفة  اأم��ام  املعقدة  احل�شابات 
اجلنوبية  االأم��رك��ي��ة  الت�شفيات  م��ن  االأخ���رة  اجل��ول��ة 
2018، والذي يجد  القدم  العامل لكرة  ملونديال كاأ�س 
للمرة  عنه  الغياب  احتمال  اأم���ام  االأرجنتيني  املنتخب 

االأوىل منذ العام 1970.
وحتتاج االأرجنتن اإىل الفوز على االكوادور يف كيتو، على 
لت�شمن  البحر،  �شطح  2850 مرتا عن  يقارب  ارتفاع 
على االأقل احتالل املركز اخلام�س يف جمموعة اأمركا 
اجلنوبية، والذي يوؤهل اىل خو�س ملحق �شد نيوزيلندا، 

يتاأهل الفائز منه اىل كاأ�س العامل.
التعقيد:  �شديدة  املجموعة  ه��ذه  يف  احل�شابات  وت��ب��دو 
اإحدى  �شمنت  التي  الوحيدة  هي  املت�شدرة  فالربازيل 
البطاقات الثالث  اأما  املبا�شر.  للتاأهل  االأربع  البطاقات 
امللحق، فال تزال مو�شع تناف�س بن  االأخ��رى، وبطاقة 
ت�شيلي  ن��ق��ط��ة(،   28( االوروغ�������واي  م��ن��ت��خ��ب��ات:  ���ش��ت��ة 
والثالث  ال��ث��اين  امل��رك��زي��ن  يف  نقطة   26( وك��ول��وم��ب��ي��ا 
املركزين  نقطة يف  واالرج��ن��ت��ن )25  ال��ب��رو  ت��وال��ي��ا(، 
الرابع واخلام�س(، والباراغواي ال�شاد�شة مع 24 نقطة. 
االأق��ل احتالل  االأرجنتن على  ويف حال فوزها، ت�شمن 
امل��رك��ز اخل��ام�����س وخ��و���س امل��ل��ح��ق، ن��ظ��را اىل ان البرو 
�شت�شهد  التي  االأخ��رة  يتواجهان يف اجلولة  وكولومبيا 
االأوروغ���واي  وفنزويال،  ال��ب��اراغ��واي  بن  ل��ق��اءات  اأي�شا 

وبوليفيا، والربازيل وت�شيلي.
اال ان حتقيق الفوز يف كيتو لن يكون �شهال بح�شب تاريخ 
اللقاءات بن املنتخبن، اذ ان الفوز االأخر لالأرجنتن 
على االكوادور يف عا�شمتها يعود اىل العام 2001. ويف 
ت�شفيات كاأ�س العامل، خ�شرت االأرجنتن مرتن يف كيتو 

)2005 و2009(، وتعادلت يف 2013.
�شمانة  ي��ك��ون  ل��ن  ال��ف��وز  حتقيق  ان  كما 

�شتنتظر  اذ  مبا�شر،  ل��ت��اأه��ل 
املباريات  نتيجة  االأرجنتن 
االأخرى، ال�شيما ما حتققه 

كولومبيا وت�شيلي.
النجم  ���ش��م��ه��ا  رغ����م  وع���ل���ى 

املهاجمن  مي�شي وتر�شانة من 
غونزالو  اأم�����ث�����ال  امل����وه����وب����ن 

ديباال،  وب��اول��و  هيغواين 
ع������ان������ت االأرج������ن������ت������ن 
ت��ه��دي��ف��ي��ا خ����الل هذه 
و�شجلت  ال��ت�����ش��ف��ي��ات، 
 17 16 هدفا فقد يف 
مباراة، بينها هدف يف 
اآخر اأربع مباريات، ما 

ملعظم  مفاجاأة  �شكل 
متابعي كرة القدم.
وك���������ان ال����ت����ع����ادل 
ال�������������ش������ل������ب������ي ل����� 
لبي�شيلي�شتي  ا

�شيفته  م�����ع 
ال�����ب�����رو يف 
اجل��������ول��������ة 
بعة  ل�شا ا
من  ع�شرة 

الت�شفيات، 
تعادل  ث���ال���ث 

له تواليا.
م�شجعو  وت���و����ش���م 

امل������������ن������������ت������������خ������������ب 
االرج�������ن�������ت�������ي�������ن�������ي 

تعين  ل����دى  خ����را 
�شامباويل  خ���ورخ���ي 

اعتماده  عنه  امل��ع��روف 
بدال  ه��ج��وم��ي��ا  ن��ه��ج��ا 
من اإدواردو باوت�شا قبل 
اأ�شهر، اال ان االم��ور مل 
اإ�شرافه.  يف  ت��ت��ح�����ش��ن 

وخل�����������������ش��������ت 

بقولها  االأرج��ن��ت��ن،  يف  القلق  ح��ال  نا�شيون  ال  �شحيفة 
ب��ل تقف  ال��ه��اوي��ة،  ال��ب��الد لي�شت ف��ق��ط ع��ل��ى ح��اف��ة  ان 
بالن�شبة  الوحيدة  االيجابية  تكون  وقد   . عليها عموديا 
اىل االأرجنتن، ان االك��وادور خ�شرت مبارياتها اخلم�س 
االأخرة، ما اأدى اىل اإقالة مدربها غو�شتافو كوينترو�س، 
االأخ����ر مبنح  �شيليكو م��وق��ت��ا. وق���ام  وت��ع��ي��ن خ��ورخ��ي 
الفر�شة لالعبن املحلين على ح�شاب الذين يدافعون 
األوان اندية خارجية. وت�شتقبل الربازيل ت�شيلي يف  عن 
اجلنوبية،  اأمركا  الأبطال  حا�شمة  مباراة  يف  باولو  �شاو 

املهددين اأي�شا باحتمال الغياب عن املونديال.
على  بالفوز  الت�شفيات  ا�شتهل  الت�شيلي  املنتخب  وك��ان 
ان  قبل  املجموعة،  ترتيب  وت�شدر  -2�شفر  ال��ربازي��ل 
مي��ر يف ف��رتة م��ن ان��ع��دام ال��ت��وازن انعك�شت ت��راج��ع��ا يف 
م�شتواه وترتيبه. و�شيفتقد املنتخب الت�شيلي يف مباراته 
ب�شبب  فيدال  ارت��ورو  املوؤثر  و�شطه  الربازيل، العب  مع 

االيقاف، مع احتمال غياب ت�شارلز اأرانغيز لالإ�شابة.
طريقة  باأف�شل  الت�شفيات  اإن��ه��اء  يف  ال��ربازي��ل  وت��رغ��ب 
النتائج االيجابية  ممكنة امام جمهورها واحلفاظ على 

التي حققتها موؤخرا.
واأك�����د م��ه��اج��م م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي االن��ك��ل��ي��زي غربيال 
جيزو�س ان بالده لن ترتاخى يف مواجهة ت�شيلي، م�شيفا 
لعبنا ثالث مباريات يف ت�شفيات كاأ�س العامل بعد �شمان 

التاأهل ومل تتغر نظرتنا اىل املباريات .
وتابع نحن نلعب من اجل الفوز دائما .

ال��ع��امل يف  ك��اأ���س  نهائيات  م��ن  ت�شيلي خ��رج��ت  ان  ي��ذك��ر 
ال��دور الثاين  ال��ربازي��ل: يف  اأم��ام  الن�شختن االخرتن 
يف جنوب افريقيا 2010، وبركالت الرتجيح يف الدور 

ذاته قبل ثالثة اأعوام يف األربازيل.
وتعد املباراة بن برو و�شيفتها كولومبيا من االأبرز يف 

هذه اجلولة.
وكانت كولومبيا قاب قو�شن اأو اأدنى من تعزيز موقعها 
الباراغواي  على  تقدمت  بعدما  املا�شية  اجل��ول��ة  يف 
االأخرة  تقلب  ان  قبل   90 الدقيقة  حتى  -1�شفر 

الطاولة وت�شجل هدفن.
يف  م�شتواها  ا�شتقرار  ع��دم  م��ن  كولومبيا  وت��ع��اين 
مدربها  خاللها  ا�شتعان  وال��ت��ي  الت�شفيات، 
 45 ب�  بركرمان  خو�شيه  االرجنتيني 

العبا.
�شباق  يف  ف��دخ��ل��ت  ال���ب���رو،  ام����ا 
منت�شف  ب�����ع�����د  ال������ت������اأه������ل 
تخ�شر  مل  حيث  الت�شفيات 
�شوى مرة واح��دة يف اآخر 
�شبع مباريات على مدى 
يف  وت��اأم��ل  �شهرا،   12
كاأ�س  ن��ه��ائ��ي��ات  ب���ل���وغ 
االأوىل  ل��ل��م��رة  ال��ع��امل 

منذ عام 1982.
اأما االأوروغواي م�شيفة 
من  خرجت  التي  بوليفيا 
امل��ن��اف�����ش��ة، ف�����ش��م��ن��ت على 
امللحق،  خ����و�����س  االأق��������ل 
حال  يف  مبا�شرة  وتتاأهل 

الفوز اأو التعادل.
الفر�شة  ت����زال  ال  ك��م��ا 
��������ش�������ان�������ح�������ة اأم���������������ام 
للتقدم  ال��ب��اراغ��واي 
يف حال فوزها على 
فنزويال  �شيفتها 
ال������������ت������������ي حت�����ت�����ل 
امل���رك���ز االأخ������ر يف 

املجموعة.

هاين���ك�ش ل���م يك���ن يرغ���ب يف �لع���ودة �ل����ى �لت���دري�����ب 

دبي - الفجر: اأكد جمل�س اإدارة جمعية االمارات ملتالزمة داون 
يف دبي، اأن اختيار �شمو ال�شيخة مرمي بنت حممد بن زايد اآل 
نهيان لتكون على راأ�س منظمة االأوملبياد اخلا�س يعد البداية 

احلقيقية لعمل هذه املوؤ�ش�شة.

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��رار  اأن  اإىل  اجلمعية  واأ���ش��ارت 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اإىل منظمة  االأوملبياد اخلا�س  بتحويل  »رع��اه اهلل«  دبي  حاكم 
بن  بنت حممد  ال�شيخة مرمي  �شمو  برئا�شة فخرية  م�شتقلة 

زايد، يعد قراراً تاريخياً، يتما�شى مع �شيا�شة الدولة احلكيمة 
باأ�شحاب  والتميز  االرتقاء  يف  امل�شتمر   و�شعيها  و�شعباً  قيادة 
وتبني  الريا�شية  املحافل  يف  خا�شة  العقبات  وتذليل  الهمم  

االأبطال على ال�شعيد املحلي والدويل.

متالزمة د��ن تبارك قر�ر نائب رئي�ش �لد�لة يف حتويل �لأ�ملبياد 
�خلا�ش ملنظمة م�ضتقلة برئا�ضة مرمي بنت حممد بن ز�يد



    

 
يطهو �جبة �يتنا�لها �أثناء عملية �ضطو 
االإلكرتوين،  يوتيوب  ن�شر على موقع  اأظهر مقطع فيديو �شادم 
ل�شاً من مدينة نيويورك وهو يطهو وجبة داخل مطعم اقتحمه 

بهدف ال�شرقة، قبل اأن يتناول الطعام وينظف املكان. 
وقد وقعت ال�شرقة يف حوايل ال�شاعة الثانية من �شباح الثالثاء 
املا�شي، حيث ر�شدت كامرات املراقبة الرجل وهو يقوم بالطهي 

وتناول الطعام قبل اأن ينظف املكان ويغادر. 
الفا�شولياء،  بع�س  بت�شخن  ق��ام  الل�س  اإن  املطعم  مدير  وق��ال 
اإعداده  اأثناء  اأظهر مهارة غر عادية  والدجاج واجلمربي، حيث 
الوجبة.  واأ�شاف املدير اأن الرجل قام بغ�شل جميع اأدوات الطبخ 
التي ا�شتخدمها، وم�شح طاولة الطهي قبل اأن يعمد اإىل �شندوق 

النقود وك�شره مبطرقة، و�شرق مبلغ 100 دوالر اأمريكي. 
يذكر اأن مدير املطعم اكت�شف اأن الرجل نف�شه كان قد اقتحم املطعم 

يف وقت مبكر من يوم االإثنن، وقام ب�شرقة بع�س االأطعمة. 
اأعجبت  باأنها  باال�شيو�س،  نيلي  املطعم،  قالت �شاحبة  من جهتها 
اأن��ه ط��اه حم��رتف. وقد  مب��ه��ارات الل�س يف الطبخ، واأن��ه��ا تعتقد 
بداأت ال�شرطة باإجراء حتقيق يف عملية اقتحام املطعم، و�شرعت يف 
البحث عن الل�س، بح�شب ما ورد يف موقع يو بي اآي االإلكرتوين.

للبيع �ملر�حي�ش  مقاعد  على  مر�ضومة  لوحة   1300
جمموعته  بيع  اإىل  االأمريكية،  تك�شا�س  والي��ة  م��ن  رج��ل  يتطلع 
الفريدة من اللوحات الفنية التي عكف على ر�شمها على مقاعد 

املراحي�س منذ حوايل ن�شف قرن. 
ال��ذي يحتوي  الفني  ب��ارين �شميث )69 عاماً( بيع متحفه  ينوي 
املراحي�س.  مقاعد  على  مر�شومة  لوحة   13000 من  اأك��ر  على 
وقد اأطلقت �شركة كلوروك�س حملة على االإنرتنت مل�شاعدة �شميث 
الفريدة من  للوحاتهم  للرتويج  االآخرين  الفنانن  والعديد من 
الوقت قد ح��ان لبيع  ب��اأن   29 نوعها.  وق��ال �شميث لقناة فوك�س 
اللوحات  املزيد من  انتاج  على  ق��ادراً  الفني، الأن��ه مل يعد  متحفه 

بوقت �شريع ب�شبب تقدمه يف ال�شن. 
وي�شعى �شميث لبيع لوحاته مببلغ 20000 دوالر اأمريكي، وياأمل 
يف العثور على م�شرٍت خمت�س بالفن، للحفاظ على متحفه الذي 
اإبقاء متحفه  جهد يف العمل عليه �شنوات طويلة.  وينوي �شميث 
قيد العمل ال�شتقبال الزوار ب�شكل طبيعي حتى يعر على م�شرت 

منا�شب له، بح�شب ما ورد يف موقع يو بي اآي االإلكرتوين. 

يختطفها من م�ضعد �يعتدي عليها
تتحرى اجلهات االأمنية يف الكويت عن �شاب يقطن اأحد املجمعات 
ع�شرينية  فتاة  قبل  اتهامه من  بعد  النقرة،  التجارية يف منطقة 

بخطفها واالعتداء عليها عنوة حتت التهديد.
ويف التفا�شيل، ك�شف م�شدر اأمني عن تقّدم مواطنة كويتية )23 
عاًما( اإىل مركز ال�شرطة م�شجلة ق�شية هتك عر�س ، وذكرت يف 
وخالل  جت��اري،  جممع  داخ��ل  ت�شوق  جولة  يف  كانت  اأنها  اإفادتها 
اأغلق  اأن  وم��ا  برفقتها،  �شخ�س  �شعد  املجمع  م�شعد  يف  وجودها 
الباب حتى فوجئت به يخرج �شكيًنا وي�شعها على عنقها و�شغط 
على زّر يتوجه اإىل اأحد الطوابق، وما اأن توقف امل�شعد حتى قام 
اأن  ح��اول  ثم  مفتاحها،  بحوزته  ك��ان  �شقة  اإىل  باقتيادها  اجل��اين 
يراودها عن نف�شها، وحينما رف�شت قام باالعتداء عليها، بح�شب 

�شحيفة االأنباء .
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�أ�ضغر طيار يف �لعامل عمره 7 �أعو�م
يعد ال�شبي مروان فوراجي، الذي يبلغ من العمر 7 اأعوام، اأ�شغر طيار متدرب يف العامل، لكنه بالكاد ي�شتطيع روؤية 
العامل اخلارجي من مقعد الطيار، اإذ يحتاج للجلو�س على و�شادة �شميكة لت�شاعده على الروؤية نظًرا لق�شر قامته. 
وح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية، فقد توىل مروان قيادة الطائرة ذات طراز بايرب واريور 3 وحلق بها فوق 
احلقول الريفية، مع والده واأخيه ال�شغر يف رحلته االأوىل. وحتققت اأحالم الطيار ال�شغر عندما حجز والداه 
اأول در�س طران له مبنا�شبة عيد ميالده ال�شابع بال�شهر املا�شي، وبعد تويل القيادة والتحليق بالطائرة ملدة ن�شف 
�شاعة، اأ�شبح ال�شغر يتحرق �شوًقا لرحلته القادمة و�شط الغيوم. وياأمل ال�شبي الذي يعي�س يف �شوليهول يف و�شت 
ميدالندز يف بريطانيا، اأن يكمل تدريبه واأن يح�شل على رخ�شة الطيار، لين�شم اإىل عمه ومدربه االإماراتي يو�شف 
اإنه منذ �شغره كان مروان مهوو�ًشا بالطائرات، فكان دائًما  ليطر يف جميع اأنحاء العامل. وقالت والدته نفي�شة 
ي�شاهد فيديوهات الطائرات ويطرح االأ�شئلة حولها، وكنا ناأخذه اإىل مطار برمنغهام حيث كان يق�شي �شاعات يف 
م�شاهدة الطائرات وهي تقلع وتهبط .، م�شيفة اأن مروان ي�شتطع التعرف على اأ�شماء جميع اأنواع الطائرات، ويحلم 
اأنه �شيخ�شع لدر�شه االأول يف الطران  بقيادة الطائرات مثل عمه . من ناحيته، قال االأب عندما اأخربنا مروان 
مبنا�شبة عيد ميالده، كان �شعيًدا للغاية واأخذ االأمر على حممل اجلد، ومل يكن متوتًرا على االإطالق، وا�شتمع 
بعناية فائقة اإىل تعليمات ما قبل الرحلة وفعل كل ما قاله املدرب، وعندما ا�شتلم ع�شا القيادة كان م�شيطًرا ب�شكل 

مذهل وبقي يف الهواء ملدة 30 دقيقة .
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جرمية ب�ضعة ت�ضتهدف �مر�أة �طفلها
هزت جرمية قتل �شيدة �شورية وطفلها اأو�شاط اجلالية ال�شورية يف م�شر 

بعد العثور على جثتيهما وعليهما اآثار طعنات يف رقبتي ال�شحيتن.
ووفق ما جاء يف ت�شريح ملديرية اأمن حمافظة ال�شرقية، فاإنه مت العثور على 
البالغ  اأخرى تعود لنجلها  جثة �شيدة وبها طعنة بالرقبة، وبجوارها جثة 
اأ�شوات  اأف��ادوا ب�شماع  8 �شنوات، وعند �شوؤال اجلران باملنطقة،  من العمر 
ا�شتغاثة و�شراخ، ليتم بعد ذلك العثور على جثتي ال�شيدة ال�شورية وجنلها. 
ورجح مدير التجمع احلقوقي ال�شوري يف م�شر املحامي فرا�س حاج يحيى 
اأن اجلرمية التي وقعت بحق ال�شيدة التي تعمل كمعلمة يف �شنرت تعليمي 
لل�شورين يف مدينة العا�شر من رم�شان وابنها البالغ من العمر 8 �شنوات  
اأن  اإرم نيوز  رمبا تكون حادثة فردية . واأو�شح حاج يحيى يف ت�شريحات ل� 
ال�شيدة  اإىل مقتل  اأدى  ال�شرقة والذي  دافع  اإىل  ُت�شر  االأولية  التحقيقات 
وابنها، داعيا ال�شورين املقيمن مب�شر اإىل اتخاذ و�شائل االحتياط الالزمة 
جتنًبا لوقوعهم �شحايا حوادث �شرقة اأو قتل. وحذر املحامي ال�شوري كذلك 
مندوب  ب�شفة  اأ�شخا�س  اأو  للت�شويق  خا�شة  �شركات  �شفة  ينتحلون  ممن 
ال�شورية يف  داعًيا اجلالية  ال�شرقة،  بهدف  املنازل  ال�شطو على  ي�شتهدفون 
اال�شتباه بوجود �شخ�س  االأمنية مبا�شرة يف حال  ابالغ اجلهات  اإىل  م�شر 
غريب يدعي حماولة الدخول للمنزل الأي حجة كانت. ونبه حاج يحيى اإىل 
�شرورة عدم االن�شياق وراء ما تداولته بع�س احل�شابات الوهمية على مواقع 
وب�شكل منظم  الب�شعة  ا�شتغلت هذه اجلرمية  والتي  االجتماعي،  التوا�شل 
ملحاولة االإيقاع بن امل�شرين وال�شورين والتحري�س غر املربر من هذه 

احل�شابات مبا ي�شر بوجود ال�شورين يف م�شر، وفق تعبره.

در� �لأ�بر� ت�ضكر د�فعي �ل�ضر�ئب بحفل جماين
يف حماولة منها لرد اجلميل اأقامت درا اأوبرا برلن حفال مو�شيقيا جمانيا 
اإعادة  يف  �شاهمت  التي  اأموالهم،  على  ال�شرائب  دافعي  خالله  من  �شكرت 
افتتاح املبنى التاريخي الذي يعود تاريخه اإىل 250 عاما. نظمت دار اأوبرا 
املواطنن  املا�شي حفال مو�شيقيا جمانيا ح�شره مئات  ال�شبت  يوم  برلن 
اإعادة  يف  اأموالهم  �شاهمت  الذين  ال�شرائب،  لدافعي  �شكرها  عن  للتعبر 
افتتاح املبنى التاريخي. وح�شر هذا احلفل نحو 300 �شخ�س واأديع مبا�شرة 
حتت عنوان حفل لربلن . وعرب املدير الفني لدار االأوبرا، دانيل بارنبوم، 
عن �شكره لدافعي ال�شرائب االأملان على ترميم املبنى، الذي يعود تاريخه 
مليون   400 ح��وايل  الرتميم  اأعمال  تكلفة  اإجمايل  وبلغ  عاما.   250 اإىل 
يورو، حيث مت متويل ن�شفها من امليزانية االحتادية، يف حن ُمول الن�شف 
اجلانبية  املقاعد  بع�س  وظلت  برلن.  لوالية  املحلية  امليزانية  من  االآخ��ر 
�شاغرة يف احلفل، الذي ُعزفت فيه مقطوعات لكبار املو�شيقين على غرار 
االإيطايل، جوزيبي فردي، واالجنليزي، اإدوارد اإجلار. وتنتهي اليوم ال�شبت 
فعاليات االحتفال باإعادة افتتاح دار االأوبرا التي بداأت يوم الثالثاء املا�شي.

بيون�ضيه حت�ضر حفل 
زفاف �ضديقيها

العاملية  ال���غ���ن���اء  جن��م��ة  ح�����ش��رت 
كارتر(  اآل  م���ن  )وه����ي  ب��ي��ون�����ش��ي��ه 
الرابجاي  م��غ��ن��ي  زوج���ه���ا  ب��رف��ق��ة 
زفاف  حفل  اآي��ف��ي  بلو  زيوابنتهما 
���ش��دي��ق��ي��ه��م��ا ل��ورن�����س ب���ارك���ر ود. 

ج�شيكا كليمنز اأم�س.
زهري  بف�شتان  النجمة  وت��األ��ق��ت 
 Marni م�����ن  رائ��������ع  ب��ت�����ش��م��ي��م 
منا�شباً  ج�������اء   Senofonte
يف  ورقياً  اأنوثة  ومنحها  جل�شدها 
اإطاللة  ك��ان��ت  كما  نف�شه،  ال��وق��ت 
فارتدت  ابنتها  اأم��ا  ر�شمية  زوجها 

ف�شتاناً اأبي�س رائعاً.
تنفيذياً  م���دي���راً  ي��ع��م��ل  ال��ع��ري�����س 
لل�شركة املنتجة الأ�شطوانات فرقة 
�شوبرمي �شرتيت اأما العرو�س فهي 
املركز  يف  مقيمة  نف�شية  طبيبة 

.NYU Langone الطبي
اأحد  على  الفيديو  مقطع  وبظهر 
مواقع التوا�شل االجتماعي عائلة 
كارتر وهم يقفون اللتقاط �شورة 
العرو�س  م��ع  ويحتفلون  تذكارية 

والعري�س بزفافهما.

مدر�ش ي�ضرب طالبًا بق�ضوة
�شهدت مواقع التوا�شل االجتماعي 
بعد  الغ�شب  م��ن  ح��ال��ة  م�شر  يف 
مدر�س  فيه  يظهر  فيديو  ت���داول 
على  امل��ربح  بال�شرب  يعتدي  وه��و 
الهرم  مبنطقة  مدر�شة  يف  طالب 

يف حمافظة اجليزة امل�شرية.
ل�شرب  ع�شا  امل���در����س  وا���ش��ت��خ��دم 
بعنف  ورجليه  يديه  على  الطالب 
���ش��دي��د ب�����ش��ب��ب اإ����ش���اءت���ه الإح����دى 
املدر�س  لكن  الف�شل،  يف  زميالته 
فطلب  الع�شا،  تكفه  مل  الغا�شب 
اإح�����ش��ار ع�����ش��ا اأك����رب ل�����ش��رب��ه من 

جديد.
وع���م���دت اإح������دى ال���ط���ال���ب���ات اإىل 
ت�����ش��وي��ر ال��واق��ع��ة ب��اأك��م��ل��ه��ا داخل 
الف�شل با�شتخدام هاتفها املحمول، 
وهو ما اأثار بدوره جداًل اآخر حول 
الطالبات  م���ع  ال���ه���وات���ف  ت���واج���د 

داخل الف�شل.

�ضبي حامل بتو�أمه!  
االأط��ب��اء يف  م��ن نوعها، متكن  ن���ادرة وغريبة  يف ح��ادث��ة 
ماليزيا من ا�شتئ�شال جنن غر مكتمل النمو من بطن 

�شبي يبلغ من العمر 15 عاما.
املراهق  ك��ان  الربيطانية،  ميل  ديلي  �شحيفة  وبح�شب 
يعاين من انتفاخ يف بطنه واآالم يف املعدة منذ والدته، ومل 
ا�شتد  وموؤخرا  ذل��ك.  �شبب  اكت�شاف  االأطباء من  يتمكن 
الواقعة  املحلية،  امل�شت�شفيات  اإحدى  اإىل  به، فهرع  االأمل 
عملية  ب��اإج��راء  ق��ام��وا  حيث  بيتاين،  �شونغاي  مدينة  يف 
له، اأف�شت اإىل ا�شتخراج جنن يبلغ وزنه 1.6 كغ، ولديه 

�شعر طويل، واأع�شاء تنا�شلية ذكورية.
ت��واأم ال�شبي  اأن اجلنن عبارة عن  وق��ال االأط��ب��اء، يبدو 
الذي مل يولد، حيث اأنه مل تتم عملية انف�شال التواأمن 
داخ���ل بطن  االأوىل م��ن احل��م��ل، فظل يكرب  االأ���ش��ه��ر  يف 
ال�شبي، ويتغذى من ج�شده، علما باأنه ال ميلك فما وال 
�شنفه  وق��د  امل��راه��ق،  ج�شد  عن  منف�شال  العي�س  ميكنه 

االأطباء على اأنه اأحد اأنواع االأورام.
 ، ت��ع��رف ه��ذه احل��ال��ة با�شم جنن داخ���ل جنن  وط��ب��ي��ا، 
foetus in fetu ، وهي حالة مر�شية نادرة جدا، حيث 
مل يتم االإبالغ يف جميع اأنحاء العامل اإال عن 200 حالة 
بن�شبة  البطن  يف  اجلنن  على  العثور  مت  وق��د  م�شابهة. 
% من احلاالت املعلن عنها، لكن هناك تقارير تفيد   80
بحدوثه يف اجلمجمة. ويعود �شبب ذلك اإىل عدم اكتمال 
ف�شل التوائم، فيبقى اأحدهما غر قادر على النمو ب�شكل 

ذاتي، لي�شبح جزءا داخليا من تواأمه.

ر��ضيا متنع �ل�ضيلفي !
اأع�����د اجل��ي�����س ال���رو����ش���ي م�������ش���روع ق���ان���ون ي��ح��ظ��ر على 
وذلك  لهم  �شخ�شية  �شلفي  ���ش��ور  التقاط  الع�شكرين 
التي  رو���ش��ي��ة  ع�شكرية  م��واق��ع  ع��ن  الك�شف  ع��دم  ب��ه��دف 

تظهر يف ال�شور عن غر ق�شد .
اجلي�س  يف  جلنود  �شلفي  �شور  ن�شر  اخ��را  �شجل  وك��ان 

الرو�شي يف اوكرانيا ورو�شيا.

ميلك 800 ��ضم يف ج�ضمه
ك�شف بريطاين مدمن على الو�شوم اأن مناطق حمدودة 
واأنفق  الو�شم،  يغطيها  اأن  دون  بقيت  فقط،  ج�شمه  من 
لتغطية  دوالر(  األ��ف   19.5( ا�شرتليني  جنيه   15 نحو 
وال��دت��ه يف عام  800 و�شم منذ وف��اة  م��ن  ب��اأك��ر  ج�شمه 
الو�شوم تغطي  اإن  األ��ن )58 عاماً(  بول  2008. ويقول 
%، وه���و االأك����ر و���ش��وم��اً يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، حيث  ن��ح��و 96 
اأ�شابعه فقط خالية من  بقي باطن قدميه واجللد بن 

الو�شوم، بح�شب �شحيفة مرور الربيطانية.
وي�شيف بول: بداأ ع�شقي للو�شوم عندما كنت بعمر 49 
عام  )ني�شان(  اأب��ري��ل  يف  و�شم  اأول  على  وح�شلت  ع��ام��اً، 
2008، وذلك بعد اأ�شابيع قليلة فقط من وفاة والدتي، 
ذراعي،  على  ال�شينية  بالكتابة  و�شم  على  ح�شلت  حيث 

وا�شم ابن وابنة اأخي .
البالد،  اأنحاء  ا�شتديو يف جميع   25 اأك��ر من  بول  وزار 
اإىل  باالإ�شافة  ملوناً،  ت�شميماً   496 جمموعته  وت�شم 
ج�شده،  م��ن  متفرقة  مناطق  على  منقو�شة  ا�شماً   314

لي�شل املجموع اإىل 810 و�شم. املمثلة نينا دوبريف خالل ح�شورها العر�س العاملي )ال�شجاع الوحيد(  يف وي�شتوود، كاليفورنيا.   )ا ف ب(

د�ف تو�جه كارثة 
عالقات عامة 

 تفاقم احتجاج على و�شائل توا�شل 
اجتماعي ب�شاأن اإعالن عن �شابون 
ام����راأة  ف��ي��ه  ظ��ه��رت  للج�شم  دوف 
لتك�شف  قمي�شها  ت��خ��ل��ع  ����ش���وداء 
عن امراأة بي�شاء لي�شبح كارثة يف 
لل�شركة  العامة  ال��ع��الق��ات  جم��ال 

التابعة ملجموعة يونيليفر.
واأع��اد االإع��الن، ال��ذي بلغت مدته 
ث���الث ث����وان ون�����ش��ر ع��ل��ى �شحفة 
ال����والي����ات  ل�������دوف يف  ف��ي�����ش��ب��وك 
اأذهان  اإىل  اجل��م��ع��ة،  ي��وم  امل��ت��ح��دة 
بع�س م�شتخدمي مواقع التوا�شل 
�شابون  اإع�����الن�����ات  االج���ت���م���اع���ي 
ع�شر  التا�شع  القرن  من  عن�شرية 
ال��ع�����ش��ري��ن ظهر  ال��ق��رن  اأوائ�����ل  اأو 
وهم  داكنة  ب�شرة  ذوي  اأنا�س  فيها 
لي�شبحوا  ب�����ش��رت��ه��م  ي���دع���ك���ون 

بي�شا.
وقدمت  االإع�����الن  دوف  وح���ذف���ت 

اعتذارا.
ي����ن����ج����ح يف  ل����ك����ن االع��������ت��������ذار مل 
وق���ف ���ش��ي��ل م���ن االن���ت���ق���ادات على 
االإنرتنت. ودعا بع�س م�شتخدمي 
اإىل  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 

مقاطعة منتجات ال�شركة.
ل����الإع����الن  ال���ك���ام���ل  امل���ق���ط���ع  ويف 
قمي�شها  ال�������ش���وداء  امل������راأة  ت��خ��ل��ع 
لتظهر امراأة بي�شاء تخلع بدورها 

القمي�س لتظهر امراأة اآ�شيوية.
الفيديو  ك��ان  بيان  دوف يف  وقالت 
�شابون  اأن  ر�شالة  يحمل  الق�شر 
دوف للج�شم خم�ش�س لكل الن�شاء 
لكننا  بالتنوع  احتفاال  يكون  واأن 

اأخطاأنا يف تو�شيل ذلك. 

�أطباق �أملانية حتمل �أ�ضماء م�ضحكة
تختلف االآراء واالأذواق حول مدى �شهية املطبخ االأملاين. غر 
التي حتملها بع�س  االأ�شماء  اأن اجلميع يتفقون على غرابة 
االأطباق ال�شهرة على املائدة االأملانية، �شواء اأطباق احللوى 

اأو الوجبات الرئي�شية. يف هذه اجلولة امل�شورة بع�شها:
 كالته ه��ون��د )ال��ك��ل��ب ال��ب��ارد( م��ن غ��ر امل��األ��وف اأن حتتوي 
با�شتثناء احللوى..  االأملانية على الكالب بالطبع -  االأطباق 
جم��ازي��اً ف��ق��ط. ه��ذه احل��ل��وى ال�شهرة – غ��ر امل��خ��ب��وزة - 
ت�شنع من طبقات ب�شكويت الزبدة و�شوكوالته باردة. عندما 
اأنف  العليا تتعرق مثل  ب��اأن طبقتها  الثالجة، يقال  ُت��ربد يف 

الكلب.
 فال�شه هازه )االأرنب الوهمي( ميكنك و�شع اأي �شيء تقريباً 
عندما  بي�شة.  وحتى  والب�شل  البقر  وحلم  اخلنزير  حلم   -
يطهى كل �شيء مع اإ�شافة القليل من ال�شل�شة فوقه، وتو�شع 
البطاطا اإىل جانبه، من ال�شعب جداً معرفة ما يحتويه هذا 
الطبق. عندما يرتب ب�شكل خفيف ويخبز، قد ي�شبه االأرنب 

قلياًل. ويعود اأ�شله اإىل احلرب العاملية الثانية.
 بينين�شتي�س )ل�شعة النحل(

ببودينغ  املليئة  ال��ل��وز  كعكة  �شميت  مل  بال�شبط  ي��ع��رف  مل 
مدينة  كانت  لالأ�شطورة،  وفقاً  لكن  النحل.  بل�شعة  الفانيال 

يف  االأملانية  اأندرنا�س  بلدة  مهاجمة  تعتزم  النم�شاوية  لينز 
يجمعون  اأندرنا�س  يف  اخلبازون  كان  ع�شر.  اخلام�س  القرن 
الع�شل عندما اقرتب جنود لينز اإليهم، فقاموا برمي خاليا 
�شكان  اإن  وي��ق��ال  ل��ل��رتاج��ع.  ا�شطرهم  مم��ا  عليهم،  النحل 

اأندرنا�س يخبزون هذه الكعكة كنوع من االحتفال.
يف  �شوابيا  منطقة  يف  ب��اأن  يقال  ال��ف��م(  )اأك��ي��ا���س  ماولتا�شن   
يتوجب  ح��ن  امل�شيحي  ال�شيام  ف��رتة  واأث��ن��اء  اأمل��ان��ي��ا،  جنوب 
الرهبان  وج���د  احل���ي���وان���ات،  م�شتقات  ت��ن��اول  ع��ن  االم��ت��ن��اع 
طريقة الإخفاء اللحم واأكله �شراً، وذلك عرب خلطه يف وجبة 
مل  بال�شبط  ي��ع��رف  ال  وال��ع��ج��ن.  واالأع�����ش��اب  ال�شبانخ  م��ع 

�ُشميت بهذا اال�شم.
 هيمل اأوند اإيد )االأر�س وال�شماء( عند التفكر يف ال�شماء، 
من غر املمكن اأن يتبادر اإىل الذهن نقانق الدم، اإال اأنها جزء 
االأر�س  اإي���د(  اأون���د  امل�شمى )هيمل  االأمل���اين  الطبق  م��ن  ه��ام 
وال�شماء، الذي يحتوي اأي�شاً على الب�شل املقلي والبطاط�س 
املهرو�شة و�شل�شة التفاح. على الرغم من اأن نقانق الدم هو 
املكون الرئي�شي، غر اأن اال�شم م�شتمد من التفاح، التي ذكر 
وجودها يف ال�شماوات والبطاط�س )امل�شمى يف االأملانية اأي�شاً 

تفاح االأر�س( من االأر�س.

�ضاكري� تكذب خرب 
�نف�ضالها عن بيكيه! 

ا�شبانية  اغنية  غنائها  اث��ن��اء  ج��دي��داً  �شاكرافيديو  العاملية  النجمة  ن�شرت 
بنقل  بيكيه  ال��ق��دم ج���رارد  ك��رة  ق��ام حبيبها جن��م  ب���دوره   ، رومن�شية مميزة 

الفيديو وعلق عليه بالقلوب والقبالت.
الثنائي  انف�شال  اك��دت  التي  االخبار  على  رد  وال��رّد هو مبثابة  الفيديو  ه��ذا 

ال�شهر.
القدم  كرة  انف�شال جنم  عن  اأخباراً  االكرتونية  املواقع  اأحد  ن�شر  قد  وكانت 

جرار بيكيه عن النجمة العاملية الكولومبية �شاكرا.
وعدم  االأخ��رة  التزامات  اىل  يعود  ال�شبب  اأن  االأملانية  بيلد  �شحيفة  واأّك��دت 

قدرة الالعب على تفهم ذلك.


