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الهالل الأحمر الإماراتي تقدم 
م�شاعدات طبية اإىل م�شت�شفى املخا

•• املخا-وام: 

قدمت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تية م�ضاعد�ت طبية ت�ضمنت �أدوية 
�لتي  �لإن�ضانية  �لأع��م��ال  �ضل�ضلة  �ضمن  �ملخا  م�ضت�ضفى  �إىل  وم��ع��د�ت 
يقدمها �لهالل لإغاثة �ملناطق �ملت�ضررة من �حلرب ب�ضورة عاجلة يف 

خمتلف �ملجالت �خلدمية و�لتنموية.
غذ�ئية  و�أخ��رى  و�ملو�ليد  بالأطفال  خا�ضة  �أدوي��ة  �مل�ضاعد�ت  ت�ضمنت 
�إ�ضافة �إىل معد�ت خا�ضة باإجر�ء �لفحو�ضات و�ملعاينة للحو�مل ومو�د 
�إن هذه  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل  �ملتطوعني يف  �أح��د  وق��ال  �إ�ضعافية. 
�ل�ضحنة من �لأدوية و�ملعد�ت �لطبية مل�ضت�ضفى �ملخا هي �لثانية �ضمن 
جهود �لهيئة لدعم �لو�ضع يف �ملدينة بعد �حلرب.      )�لتفا�ضيل �ص3(

القوات امل�شلحة : توقع ال�شو�شاء مع بدء التح�شريات 
لعرو�ش ح�شن الحتاد الع�شكرية على كورني�ش اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

�لأ�ضو�ت  توقع  �ىل  �لكرمي  �لمار�تية �جلمهور  �مل�ضلحة  �لقو�ت  نبهت 
�لعالية حول كورني�ص �أبوظبي نظر� لال�ضتعد�د لعرو�ص ح�ضن �لحتاد 
، و�ل�ضادرة عن حركة طائر�ت �لهليكوبرت و�لطائر�ت �ملقاتلة وناقالت 
�جلند �ملدرعة و�لزو�رق �لهجومية �ل�ضريعة وذلك مع بدء �لتح�ضري�ت 
من  �لثاين  يف  �قامتها  �ملزمع  �مل�ضبوقة  غري  �لع�ضكرية  �لعرو�ص  لتلك 

مار�ص �ملقبل يف �ل�ضاعة �لر�بعة و�لن�ضف ع�ضر�ً.
و�أعلنت �لقو�ت �مل�ضلحة �ن �لدعوة حل�ضور فعاليات ح�ضن �لحتاد عامة 
و�ضيتمكن �جلمهور خاللها من متابعة تفا�ضيل �لعر�ص �لع�ضكري من 
قلب �حلدث يف مياه و�ضو�طئ و�أجو�ء كورني�ص �أبوظبي، وعرب �ضا�ضات 
�جلمهور  د�عية   ، �لرئي�ضية  �ملن�ضة  جانبي  على  و�ضعها  �ضيتم  عمالقة 

�لكرمي للتو�جد مبكر� من �ضمان توفر �ملقاعد.

العاهل ال�شعودي ي�شل ماليزيا مب�شتهل جولة اآ�شيوية

�إىل مقر �لربملان  يف موكب ر�ضمي 
��ضتقباله  يف  ك���ان  ح��ي��ث  �مل��ال��ي��زي، 
�ل�����ض��ل��ط��ان حم��م��د �خل��ام�����ص ملك 
ق��ال��ت وكالة  �ل���ب���الد.م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
�لأنباء �ملاليزية “برناما” �إن زيارة 
�مللك �ضلمان للبالد �ضت�ضتمر �أربعة 

�أيام.
وق��ال��ت م�����ض��ادر ح��ك��وم��ي��ة مطلعة 
ير�فق  ف��رد  �ضتمئة  ي�ضم  وف��د�  �إن 

•• كواالملبور-وكاالت:

بن  �ضلمان  �ل�ضعودي  �مل��ل��ك  و���ض��ل 
مدينة  �إىل  �م�������ص  �ل���ع���زي���ز  ع���ب���د 
م�ضتهل  يف  �مل��ال��ي��زي��ة،  ك��و�لمل��ب��ور 
دول  خ��م�����ص  �آ����ض���ي���وي���ة يف  ج���ول���ة 
تعزيز  �إىل  وتهدف  �ضهر�  ت�ضتغرق 
��ضتثمار�ت  وج������ذب  �ل����ع����الق����ات 

جديدة للمملكة.
�ضعودي  مل��ل��ك  زي������ارة  �أول  وه�����ذه 
ع�ضر  م��ن  �أك���ر  منذ  ماليزيا  �إىل 
�ضنو�ت، كما �أنها �أول جولة �آ�ضيوية 
للملك �ضلمان منذ توليه �حلكم يف 

23 يناير/كانون �لثاين 2015.
�م�ص  �ملاليزي  �لتلفزيون  وعر�ص 
لقطات من ��ضتقبال رئي�ص �لوزر�ء 
�ملاليزي جنيب عبد �لرز�ق للملك 
���ض��ل��م��ان. وق���ال���ت و����ض���ائ���ل �إع����الم 
�أط��ل��ق��ت 21  �مل��دف��ع��ي��ة  �إن  ر���ض��م��ي��ة 
طلقة يف مقر �لربملان حتية للملك 

�ضلمان.
�ل�ضعودية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  و�أ���ض��ارت 
�أن �مللك �ضلمان توجه  )و����ص( �إىل 

بريطانيا تواجه اأخطر تهديدات 
ال�شبعينات م��ن��ذ  اإره��اب��ي��ة 

•• لندن-وكاالت:

�ل���رئ���ي�������ص �جل����دي����د جلهاز  ق�����ال 
مكافحة �لإرهاب يف بريطانيا �إن 
�لإرهابي  د�ع�����ص  تنظيم  مقاتلي 
ع�ضو�ئية  ل��ه��ج��م��ات  ي��خ��ط��ط��ون 
�أبرياء يف بريطانيا  على مدنيني 
للهجمات  مم���اث���ل  ن���ط���اق  ع���ل���ى 
�جلمهوري  �جل��ي�����ص  �ضنها  �ل��ت��ي 

�لأيرلندي قبل 40 عاما.
ل�ضحيفة  ه���ي���ل،  م��اك�����ص  وق�����ال 
�لربيطانية  ت��ل��ي��غ��ر�ف  ���ض��ن��د�ي 
مدنا  ي�ضتهدفون  مت�ضددين  �إن 
ه��ي��ل بكفاءة  و�أ����ض���اد  ب��ري��ط��ان��ي��ة. 
�لربيطانية  �مل���خ���اب���ر�ت  �أج���ه���زة 
�لتهديد�ت  خ��ط��ر  م���ن  �حل���د  يف 

�لإرهابية يف �لبالد. 
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خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

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

   

ي�شوق لن�شر قوات دولية يف غزة
نتنياهو يتحدث عن �شيطرة اأمنية 

اإ�شرائيلية على ال�شفة يف اأي ت�شوية!!
•• القد�س املحتةل-وكاالت:

قالت �لإذ�عة �لإ�ضر�ئيلية �لعامة �إن رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو 
ناق�ص خالل �جتماعه مع وزيرة �خلارجية �لأ�ضرت�لية جويل بي�ضوب 

�إمكانية �إدخال قو�ت دولية �إىل قطاع غزة.
�إدخال  �إمكانية  �أث��ار  نتنياهو  �أن  �لأح��د  �لإذ�ع��ة �ضباح �م�ص  وذك��رت 
قو�ت دولية �إىل غزة للحفاظ على �لأمن ومو�جهة �لإره��اب خالل 
�لثانية  �لإ�ضر�ئيلية  �لقناة  بي�ضوب. من جانبها، قالت  �جتماعه مع 
�إن نتنياهو �أعرب خالل �لجتماع عن �متعا�ص �إ�ضر�ئيل من ق�ضية 
لكنه  “مل تكن جتربة جيدة”،  �إنها  قال  �لتي  �لأجنبية”  “�لقو�ت 

�أ�ضار يف ذ�ت �لوقت �إىل �إمكانية تنفيذها يف قطاع غزة.
ويف ما يتعلق بال�ضفة �لغربية �أكدت �لقناة معار�ضة نتنياهو تطبيق 
�إىل  �لإ�ضر�ئيلية  �لإذ�ع��ة  �أ�ضارت  كما  فيها،  �أجنبية  قو�ت  ن�ضر  فكرة 
على �ضرورة  �لأ�ضرت�لية  �ل��وزي��رة  مع  لقائه  خ��الل  �أك��د  نتنياهو  �أن 
�إطار  يف  �لغربية  �ل�ضفة  �لإ�ضر�ئيلية يف  �لأمنية  �ل�ضيطرة  ��ضتمر�ر 

�أي ت�ضوية �ضيا�ضية م�ضتقبلية.
�أن نتنياهو بحث �مللف �لإير�ين  �أ�ضارت �لإذ�ع��ة �إىل  �آخ��ر،  ويف �ضياق 
مع �مل�ضوؤولني �لأ�ضرت�ليني، �إ�ضافة �إىل تعزيز �لعالقات بني �إ�ضر�ئيل 

و�أ�ضرت�ليا يف �ضتى �ملجالت.
�إير�ن نقلت  �أن  �أبلغ بي�ضوب  �إن نتنياهو   وقالت �لإذ�عة �لإ�ضر�ئيلية 
�إىل حزب �هلل مبلغ مليار دولر �لعام �ملا�ضي، وطالب خالل لقاء�ته يف 
�ضيدين بتغيري �لتفاق �لنووي �ملوقع بني �لدول �لعظمى وطهر�ن.  
)�لتفا�ضيل �ص11(

•• عوا�صم-وكاالت:

�لوفود  �أروق��ة  ت�ضود حالة ترقب 
جنيف  يف  �مل��ف��او���ض��ة  �ل�����ض��وري��ة 
ب��ع��دم��ا �ق����رتح �مل��ب��ع��وث �لأمم���ي 
دي  �ضتيفان  �ضوريا  �إىل  �خلا�ص 
مللفات  ف����رق  ت�����ض��ك��ي��ل  م��ي�����ض��ت��ور� 
و�لنتخابات،  و�لد�ضتور  �لإد�رة 
وترك م�ضائل �لإرهاب ملفاو�ضات 
مي�ضتور�  دي  وي��و����ض��ل  �أ���ض��ت��ان��ا، 
يعقد  بينما  �ملكوكية  مباحثاته 
للمفاو�ضات  �لعليا  �لهيئة  وف��د 
�جتماعا مغلقا لبحث مقرتحات 

�ملبعوث �لأممي و�لرد عليها.
�ليوم  يف  �لأمم���ي  �ملبعوث  وع��ق��د 
�لر�بعة  �جل����ول����ة  م����ن  �ل�����ر�ب�����ع 
ج��ن��ي��ف جل�ضة  م���ف���او����ض���ات  م���ن 
�لأحد  �م�ص  ظهر  بعد  مباحثات 
مع وفد �ملعار�ضة �ل�ضورية �لذي 
�ل���ق���اه���رة، وبحث  مي��ث��ل م��ن�����ض��ة 
�لقاهرة  دي مي�ضتور� مع من�ضة 
�ملتعلقة  �لإج�����ر�ئ�����ي�����ة  �لأم���������ور 
باملفاو�ضات مبا فيها ت�ضكيلة وفد 

�ملعار�ضة �ل�ضورية.

م��ي��د�ن��ي��ا، ق��ت��ل م��دن��ي��ون بق�ضف 
�ل�ضوري  �ل��ن��ظ��ام  ي�����ض��ن��ه  م��ك��ث��ف 
حم�ص  يف  �ملعار�ضة  مناطق  على 
دوما  مدينة  و��ضتهدف  وريفها، 
بريف دم�ضق �لتي تعر�ضت �أي�ضا 
و�ضفها  حملة  يف  رو�ضية،  لغار�ت 

مفاو�شات جنيف بانتظار الرد على مقرتحات دي مي�شتورا

ت�شعيد يف حم�ش وق�شف ريف دم�شق بالقنابل احلارقة

حممد بن ز�يد خالل ��ضتقباله رئي�ص �أركان �لقو�ت �مل�ضلحة �لباك�ضتانية  )و�م(

حممد بن زايد يبحث مع رئي�ش الأركان الباك�شتاين التطورات الإقليمية والدولية 
•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  ��ضتقبل 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�ضلحة �م�ص يف ق�ضر �ل�ضاطئ 
�مل�ضلحة  �ل���ق���و�ت  �أرك�����ان  رئ��ي�����ص  ب���اج���و�  ق��م��ر ج���اوي���د  �أول  �ل��ف��ري��ق 

�لباك�ضتانية �لذي يزور �لبالد حاليا.
ورحب �ضموه برئي�ص �لأركان �لباك�ضتاين و��ضتعر�ص معه �لعالقات 
�لبلدين  م�ضالح  ي��خ��دم  مب��ا  وتنميتها  ت��ط��وي��ره��ا  و���ض��ب��ل  �لثنائية 

بني  �مل�ضرتك  و�لتن�ضيق  �لتعاون  تعزيز  �للقاء  وتناول  �ل�ضديقني. 
�ملجالت  يف  باك�ضتان  وجمهورية  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة 

�لدفاعية و�لع�ضكرية.
وتبادل �جلانبان وجهات �لنظر حول �لتطور�ت �لإقليمية و�لدولية 

�إ�ضافة �ىل عدد من �ملو��ضيع و�لق�ضايا ذ�ت �لهتمام �مل�ضرتك.
دي��و�ن ويل عهد  وكيل  �ملزروعي  مبارك  �ضعادة حممد  �للقاء  ح�ضر 
رئي�ص  �لرميثي  ثاين  حممد  حمد  �لركن  �لفريق  و�ضعادة  �أبوظبي 

�أركان �لقو�ت �مل�ضلحة.
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م�ضبوقة  غ���ري  ب���اأن���ه���ا  �مل���دن���ي���ون 
و�ن���ت���ق���ام���ي���ة ع���ق���ب ت���ف���ج���ري�ت 
�لع�ضر�ت  ق���ت���ل  ح���ي���ث  ح���م�������ص، 
م���ن ���ض��ب��اط �ل���ن���ظ���ام وج���ن���وده.  
و��ضتخدمت رو�ضيا يف ق�ضف ريف 
�ل��ن��اب��امل �ملحرمة  دم�����ض��ق ق��ن��اب��ل 

دوليا �ضد �ملدنيني. 
و�أ�ضيب  م��دن��ي��ني  ث��الث��ة  وق��ت��ل 
ع�������ض���ر�ت �آخ�������رون ج�����ر�ء غ����ار�ت 
�ضنتها طائر�ت �لنظام على منازل 
�ملحا�ضر  �ل��وع��ر  ح��ي  يف  �ملدنيني 

مبدينة حم�ص.

دمار  ع��ن  �أي�ضا  �لق�ضف  و��ضفر 
حلق باملمتلكات، و�أن ق�ضف قو�ت 
ي��ه��د�أ منذ  �حل��ي مل  �لنظام على 
�أم�ص �لأول بعد هجمات �ملعار�ضة 
ع��ل��ى �أف������رع �ل��ن��ظ��ام �لأم���ن���ي���ة يف 

�ملدينة.
وب�����ات�����ت �ل����ن����ق����اط �ل���ط���ب���ي���ة يف 
ح���م�������ص ع������اج������زة ع������ن ت���ق���دمي 
يزيد  �ل��ذي��ن  للم�ضابني  �ل��ع��الج 
�أن  �إىل  عددهم على 150، م�ضري� 
�ملتحدة  �لأمم  يطالبون  �لأه��ايل 

بالتدخل.
�ضخ�ص  ق��ت��ل  دم�����ض��ق  ري����ف  ويف 
و�إ����ض���اب���ة �آخ���ري���ن ج�����ر�ء غ����ار�ت 
�حلارقة  �لنابامل  بقنابل  رو�ضية 
مدينة  يف  �ل�ضكنية  �لأح��ي��اء  على 
ريف  يف  �ل�ضرقية  بالغوطة  دوم��ا 
�إىل  �ل��ق�����ض��ف  �أدى  ك��م��ا  دم�����ض��ق. 
�ن�������دلع ح����ر�ئ����ق ك���ب���رية ووق�����وع 

�أ�ضر�ر يف �ملباين و�ملمتلكات.
�لنظام  قو�ت  �أن  �ملر��ضل  و�أ�ضاف 
ومدفعيا  �ضاروخيا  ق�ضفا  �ضنت 
مدينة  يف  ���ض��ك��ن��ي��ة  �أح����ي����اء  ع��ل��ى 

حر�ضتا.

بغداد تتوقع نزوح مائتي األف مدين

القوات العراقية ت�شتعيد حيني جديدين يف املو�شل
•• بغداد-وكاالت:

يف  وتوغلت  �مل��اأم��ون،  حي  �لعر�قية  �لقو�ت  ��ضتعادت 
حي �لطري�ن، يف معركة غرب �ملو�ضل.

�لأحياء  على  �ضيطرتها  �مل�ضرتكة  �ل��ق��و�ت  وب�ضطت 
و���ض��ط مقاومة  �جل��ن��وب��ي  �مل��و���ض��ل  �ملحيطة مب��دخ��ل 
�أ�ضلحة  خاللها  ��ضتخدم  د�ع�����ص  تنظيم  م��ن  عنيفة 
خمتلفة و�ضيار�ت مفخخة. وتتقدم �لقو�ت �لعر�قية 
�لأحياء �جلنوبية  �ملو�ضل من  �لغربي من  يف �جلزء 
رغم حماولت تنظيم د�ع�ص �إعادة بناء دفاعاته هناك 
�إن  �مل�ضرتكة  �لعمليات  قيادة  وقالت  �لتقدم.  لعرقلة 
د�ع�ص ن�ضر جمموعات قتالية، �إ�ضافة �إىل �ل�ضيار�ت 

�ملفخخة يف حمورين غرب �لغزلين و�ضمال �ملطار.
�ىل ذلك، قال وزير �لهجرة و�ملهجرين رئي�ص �للجنة 
�ل��ع��ر�ق ج��ا���ض��م حممد  �ل��ن��ازح��ني يف  �لعليا لإغ��اث��ة 
ن���زوح مئتي  �إن وز�رت����ه تتوقع  �م�����ص �لأح���د  �جل���اف 
�ألف مدين من �جلانب �لغربي ملدينة �ملو�ضل مركز 

حمافظة نينوى مع ��ضتمر�ر �لعمليات �لع�ضكرية.
�ملا�ضي  �لأ�ضبوع  �أطلقت  قد  �لعر�قية  �لقو�ت  وكانت 
نينوى( ي��ا  )ق��ادم��ون  عمليات  م��ن  �لثالثة  �مل��رح��ل��ة 
من  �لغربي  �جلانب  مناطق  ��ضتعادة  ت�ضتهدف  �لتي 

�ضيطرة تنظيم د�ع�ص.
�ألف  �أن مئتي  �أن توقعاتنا ت�ضري �ىل  و�أو�ضح �جلاف 

�ضخ�ص �ضينزحون من �جلانب �لأمين )�لغربي(.

ال�شاهد يف �شربة ا�شتباقية:
تون�ش: تعديل وزاري قد يفتح »اأبواب اجلحيم«!

•• الفجر – تون�س - خا�س

هل �أ�ضبح �ل�ضر�ع معلنا بني �حلكومة �لتون�ضية و بني �ملركزية �لنقابية؟  
�ل��ذي مت  �ل�ضاهد  به يو�ضف  ق��ام  �ل��ذي  �ل���وز�ري  �لتعديل  �ضوؤ�ل يطرحه 
مبقت�ضاه �إقالة وزير حم�ضوب على �حتاد �ل�ضغل وتعيني بديل عنه قادم 
�ملطالب  رغ��م  �لرتبية  وزي��ر  �لإب��ق��اء على  �لعمل، وكذلك  �أرب��اب  منظمة 
�لنقابية بتنحيته.. ويذكر �أن �لحتاد عرب يف �أكر من بيان وموقف عن 
عن  بو�ضوح  عرب  وك��ان  �ل�ضاهد،  حكومة  �أد�ء  على  ر�ضاه  وع��دم  متلمله 

معاد�ته لناجي جلول وزير �لرتبية. 
�لبع�ص ر�أى يف �لتحوير حرقا لوثيقة قرطاج �لتي على �أ�ضا�ضها ت�ضكلت 
�أّن  ر�أو�  و�آخرون  �ل�ضيا�ضية،  �لوطنية و�متلكت �ضرعيتها  �لوحدة  حكومة 
�ن�ضجام  على  ي�ضهر  و�ن  �ضلوحياته،  ممار�ضة  �حلكومة  رئي�ص  حق  من 

فريقه وت�ضامن مكوناته، و�ن ل يخ�ضع لي �بتز�ز. )�لتفا�ضيل �ص13(

دمار هائل يف ق�ضف عنيف على مدينة دوما يف ريف دم�ضق  )رويرتز(
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ملاليزيا  زي��ارت��ه  �أث��ن��اء  �ضلمان  �مللك 
�لتعاون  بحث  خاللها  �ضيتم  �لتي 

يف جمال �لطاقة.
ب���ي���ان من  ����ض���اب���ق، ق����ال  ويف وق����ت 
وكالت  ن�����ض��رت��ه  �مل��ل��ك��ي  �ل����دي����و�ن 
�ضلمان  �مللك  �إن  �ل�ضعودية  �لأن��ب��اء 
-�إ�ضافة  ت�����ض��م��ل  ب��ج��ول��ة  ���ض��ي��ق��وم 
وبروناي  �إندوني�ضيا  ماليزيا-  �إىل 

و�ليابان و�ل�ضني و�ملالديف.

جناة قائد القوات اخلا�شة الليبية من هجوم ببنغازي 
•• بنغازي-وكاالت:

قالت تقارير �إعالمية حملية �إن قائد �لقو�ت �خلا�ضة �لليبية، حممود 
�لورفلي، جنا من هجوم ��ضتهدفه، يف بنغازي �ضرق ليبيا.

وذكرت �مل�ضادر �أن �لهجوم مت بتفجري �نتحاري ��ضتهدف حاجز� �أمنيا 
يف �ملدينة، خملفا قتيلني وثالث �إ�ضابات على �لأقل يف �ضفوف �لقو�ت 
�لأمنية. ووقع �لهجوم �ضباح �م�ص �لأحد على رتل للقو�ت �خلا�ضة قرب 
جزيرة دو�ر �لأنابيب يف مدينة بنغازي، وبح�ضب �ضور ومقاطع فيديو 
ُمتد�ولة، فاإن �ضيار�ت ع�ضكرية عدة كانت �ضمن �لرتل �ملُ�ْضتهدف ظهرت 
�أو  �أي��ة ح�ضيلة ر�ضمية ب�ضاأن �لقتلى  �أن��ه مل ت�ضدر  وهي حت��رتق، علًما 
�لإ�ضابات. و�أغلق طريق �لهو�ري من جهة م�ضنع �لأ�ضمنت �إىل حدود 
بو�بة �لنو�قية من �أجل ت�ضهيل مرور �ضيار�ت �لإ�ضعاف و�ضيار�ت �لقو�ت 

�مل�ضلحة �إيل موقع �لتفجري.
�خلفيفة  �لأ�ضلحة  فيها  ��ضتعملت  بنغازي  يف  ��ضتباكات  و�ندلعت  ه��ذ� 
�خلا�ضة  للقو�ت  �لتابعة  �لوطو�ط  �ضرية  من  عنا�ضر  بني  و�ملتو�ضطة 
وبني  �لورفلي،  حممود  �لنقيب  بقيادة  �ل�ضاعقة(  من  )ق�ضم  بنغازي 
�أمن  مدير  هويدي  �ضالح  �لعقيد  �إىل  �لتابعني  �ل�ضرطة  من  عنا�ضر 
مدينة بنغازي �ضابقا �لذي تعر�ص هو �لآخر �إىل حماولة قبل �أيام قليلة 

ب�ضيارة مفخخة �أدت �إىل برت �ضاقه.

خادم �حلرمني لدى و�ضوله �ىل كو�لملبور ويف ��ضتقباله رئي�ص وزر�ء ماليزيا
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات ت�شارك يف الحتفال بيوم الرتاث الثقايف العربي

•• القاهرة -وام:

�لتي نظمتها  �ملتحدة يف �لحتفالية  �لعربية  �لم��ار�ت  دولة  �ضاركت 
جامعة �لدول �لعربية �م�ص مبقرها بالقاهرة لالحتفال بيوم �لرت�ث 
�لثقايف �لعربي بح�ضور وزيري �لثقافة و�لوقاف �مل�ضريني وممثلي 
 .. و�لثقافة  بالرت�ث  �ملعنية  و�جلهات  و�ليون�ضكو  �ل�ضريف  �لزه��ر 
بالقاهرة  �لدولة  ب�ضفارة  �لثقايف  �مللحق  �ل�ضحي  علي  �لدولة  ومثل 

بالإنابة.
ويف كلمته �مام �لحتفالية دعا �لمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية 
تر�ث  �ج��ل �حلفاظ على  ت�ضافر �جلهود من  �لغيط �ىل  �ب��و  �حمد 
�لمة وح�ضارتها م�ضدد� على �ن حماية �لرت�ث �لثقايف �لعربي من 

�ولويات �لمن �لقومي لالمة مبعناه �لكامل.
وحذر �بو �لغيط -يف كلمته �لتي �لقاها نيابة عنه نائبه �ل�ضفري �حمد 
ت�ضتهدف  �لتي  �ملتطرف  و�لفكر  �لره���اب  خمططات  حلي-من  بن 
وحا�ضرها  ما�ضيها  م��ن  وتفريغها  ل��الم��ة  �لثقايف  �ل���رت�ث  ت��دم��ري 

وجعلها فري�ضة �ضهلة للدعاوى �لظالمية .
و�كد �بو �لغيط �همية �حياء يوم �لرت�ث �لعربي تنفيذ� لقر�ر جمل�ص 
جامعة �لدول �لعربية على �مل�ضتوى �لوز�ري يف مار�ص 2016 لفتا 
�ىل �ن �ختيار يوم 27 فرب�ير جاء لرمزية هذ� �ليوم �لذي �متدت 
بالعر�ق وعاثت  �ملو�ضل  �لهمجية و�لتخلف و�لظالم ملتحف  فيه يد 
فيه ف�ضاد� وتخريبا م�ضدد� على �ن خ�ضائر هذ� �ملتحف هي خ�ضائر 

للب�ضرية جمعاء . 

 املوارد الب�شرية والتوطني تقيم 12 مركزا يف دبي لإجناز خدمات عمال اخلدمة امل�شاعدة
•• دبي -وام:

�أكدت وز�رة �ملو�رد �لب�ضرية و�لتوطني �جناز خدمات ��ضتقد�م وت�ضغيل عمال 
�خلدمة �مل�ضاعدة يف دبي من خالل 12 مر�كز� للخدمة ت�ضهيل �لتي تد�ر 

من قبل �لقطاع �خلا�ص بكو�در وطنية وحتت ��ضر�ف �لوز�رة.
وكانت �لوز�رة بد�أت �و�خر �لعام �ملا�ضي يف ��ضتقبال طلبات ��ضتقد�م وت�ضغيل 
�لعمالة �مل�ضاعدة يف �مارة دبي فيما ت�ضتقبل �لوز�رة �لطلبات على م�ضتوى 

�لدولة خالل �لربع �لثاين من �لعام �جلاري.
�مل�ضاعد  و�لتوطني  �لب�ضرية  �مل��و�رد  وز�رة  وكيل  باحلرفية  عائ�ضة  و�ضددت 
�ل��وز�رة على تقدمي خدمات متميزة  ل�ضوؤون �لعمالة �مل�ضاعدة على حر�ص 
وت�ضغيل  ��ضتقد�م  يف  �لر�غبني  للمتعاملني  �ل�ضعادة  وحتقق  تطلعات  تلبي 

�مل�ضاعدة يف دبي وذل��ك من خالل مر�كز  �ية فئة من فئات عمال �خلدمة 
�ملنت�ضرة يف �لم��ارة و�لتي تطبق معايري برنامج �لمار�ت  �خلدمة ت�ضهيل 

للخدمة �حلكومية �ملتميزة.
و�أ�ضارت �إىل �أن مر�كز ت�ضهيل تقدم للمتعاملني ثالثة �أنو�ع من �خلدمات 
ذ�ت �لعالقة بعمال �خلدمة �مل�ضاعدة بر�ضم موحد يف كافة �ملر�كز يبلغ 150 
درهما لكل خدمة من �خلدمات �لثالث ..مو�ضحة �أن �خلدمات ت�ضمل تلقي 
ت�ضريح  وطلب  م�ضاعدة  خدمة  لعامل  جديد  دخ��ول  �ذن  ��ضتخر�ج  طلبات 

عمل �قامة جديدة �ىل جانب طلب جتديد �قامة عامل خدمة م�ضاعدة .
يذكر �أن عمال �خلدمة �مل�ضاعدة هم �لعمال �لذين يوؤدون خدمات �إىل �لأ�ضر 
ومنهم �لعامل �ملنزيل و�حلار�ص و�ل�ضائق و�لطباخ ومربية �لطفال و�ملز�رع 

و�لب�ضتاين و�لر�عي وغريها من �ملهن ذ�ت �ل�ضلة.

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ت�شتقبل وفدا من �شيدات الأعمال بغرفة جدة
•• اأبوظبي -وام:

�لعام  �لن�ضائي  �لحت��اد  رئي�ضة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�ضيخة  �ضمو  ��ضتقبلت 
�لأعلى لالأمومة  �ملجل�ص  رئي�ضة  �لأ�ضرية  �لتنمية  ملوؤ�ض�ضة  �لأعلى  �لرئي�ضة 
باأبوظبي وفد�ً من �ضيد�ت  “�أم �لإمار�ت” �م�ص يف ق�ضر �لبحر  و�لطفولة 

�لعمال يف �لغرفة �لتجارية �ل�ضناعية بجدة.
ح�ضر �للقاء معايل �لدكتورة ميثاء بنت �ضامل �ل�ضام�ضي وزيرة دولة م�ضت�ضار 
رئي�ضة  �لرميثي  م��رمي  �ضعاة  و  �لأ�ضرية  �لتنمية  ملوؤ�ض�ضة  �لأعلى  �لرئي�ضة 
جمل�ص �ضيد�ت �أعمال �لإم��ار�ت وجمل�ص �ضيد�ت �أعمال �أبوظبي مدير عام 
�لن�ضائي  �ل�ضويدي مديرة �لحتاد  نورة  �ضعادة  و  �لأ�ضرية  �لتنمية  موؤ�ض�ضة 

�لعام.
و مت خالل �للقاء ��ضتعر��ص �أهم �لجن��از�ت �لتي حققتها �مل��ر�أة �خلليجية 
على م�ضتوى دول جمل�ص �لتعاون ..حيث ��ضارت �ضموها �ىل ما �أحرزته �ملر�أة 

�لمار�تية ب�ضكل خا�ص و�ملر�أة �خلليجية ب�ضكل عام من �جناز�ت �ضاهمت يف 
دعم �لنمو �لقت�ضادي يف دول �ملجل�ص.

و�كدت على حر�ص ومبادر�ت �ملر�أة �لمار�تية �لعاملة يف �ملجال �لقت�ضادي 
ل�ضاحب  �لر�ضيدة  �لقيادة  ومكانتها يف ظل  دوره��ا  لتعزيز  �لد�ئم  وتطلعها 
و�خيه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص 
جمل�ص �ل��وزر�ء حاكم دبي و�خيه �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�ضلحة. كما �و�ضحت 
�مل�ضاركة  جم��ال  يف  ك��ب��ري�ً  ���ض��وط��اً  قطعت  ق��د  �ل�ضعودية  �مل����ر�أة  �أن  �ضموها 

�لقت�ضادية وعملت بخطى و�ثقة نحو تعزيز دورها ومكانتها يف �ملجتمع.
وقد ثمنت �ضموها دور خادم �حلرمني �ل�ضريفني �مللك �ضلمان بن عبد�لعزيز 
ويل  وويل  ن��اي��ف  ب��ن  حممد  �لأم���ري  ع��ه��ده  �هلل” وويل  “حفظه  �ضعود  �آل 
عهده �لأمري حممد بن �ضلمان حيث كان لهذ� �لدور �لر�ئد �ثره �لكبري يف 

تعزيز م�ضرية �لتنمية.. وها هي �ملر�أة �ل�ضعودية �ليوم تتبو�أ منا�ضب قيادية 
�لتنموية  �لنه�ضة  يف  وتتفاعل  متجدد  ب�ضكل  وت�ضارك  و�قت�ضادية  �ضيا�ضية 

�لتي ت�ضهدها �ململكة.
و �كدت �ضموها على �همية تعزيز �لتعاون يف جمال دعم �ل�ضتثمار ورياده 
�لعمال منوهة �ن �لعالقة �حلميمة بني �ل�ضقيقتني دوله �لإمار�ت و�ململكة 
�لعربية �ل�ضعودية �ضتنعك�ص �يجابا على دعم هذ� �لتعاون مبا يحقق �لأهد�ف 

�مل�ضرتكة بني �لبلدين يف جمال متكني �ملر�أة �قت�ضاديا.
كاأول  �ل�ضحيمي  �ضارة  �ل�ضيدة  تعيني  �ىل  �ضموها  ����ض��ارت  �ل�ضياق  ه��ذ�  ويف 
“تد�ول”  �ل�ضعودية  �ملالية  �ل�ضوق  �ضركة  �إد�رة  رئا�ضة جمل�ص  تتوىل  �م��ر�أة 
و�لذي يعد خطوة ر�ئد ة للمر�أة �ل�ضعودية �لتي �خذت مكانتها بني �لقياد�ت 

�لن�ضائية على م�ضتوى �لعامل.
�إثر�ء  �ضركات  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �ليو�ضف  نهى  �ل�ضيدة  وقدمت 
�ل�ضيخة فاطمة بنت مبارك على  ل�ضمو  �ل�ضكر  �ملر�فق  و�لوفد  �ل�ضت�ضارية 

حفاوة �ل�ضتقبال .
وعرب �لوفد عن �عتز�زه وفخره بجهود ومبادر�ت �ضموها يف جمال متكني 

�ملر�أة �لمار�تية وخا�ضة يف جمال �مل�ضاركة �لقت�ضادية.
و�أ�ضارت �ل�ضيدة �ليو�ضف �ىل �ن هذ� �للقاء �تاح للوفد �لطالع على ما تبذله 
غرفة جتارة و�ضناعه �أبوظبي وعلى �لجناز�ت �لتي حققتها �ضيد�ت �لعمال 
و�مل�ضتثمر�ت �لمار�تيات م�ضرية �ىل �أهمية هذه �لزيار�ت �ملتبادلة �لتي من 
�ضاأنها تعزيز �لتعاون بني �ل�ضقاء و�لقياد�ت �لن�ضائية �لر�ئدة يف جمال �ملال 

و�لعمال.
�ضّم �لوفد �ل�ضيدة نهى �ليو�ضف �لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة �ضركات �إثر�ء 
�لتنمية �لقت�ضادية يف �لغرفة  �ل�ضت�ضارية و�ل�ضيدة ولء نحا�ص م�ضت�ضارة 
�لتخ�ض�ضات  مللتقى  �لعام  �ملدير  �ليو�ضف  رز�ن  و�ل�ضيدة  جدة  يف  �لتجارية 
لل�ضباب و�لفتيات و�ل�ضيدة دلل بوق�ص مديرة �لعمليات �لت�ضغيلية للم�ضاريع 

مبجموعة �ضركات �إثر�ء �ل�ضت�ضارية.

بيئة اأبوظبي تطلق حملة توعوية لوقف حفر اآبار املياه اجلوفية غري املرخ�شة
•• اأبوظبي -وام: 

توعوية  حملة  �م�ص  �ملعنيون  و�ضركاوؤها  �أبوظبي   – �لبيئة  هيئة  �أطلقت 
حفر  ظاهرة  وق��ف  �إىل  تهدف  روح��ا  تنقذ  بئر�  �ردم  �ضعار  حتت  و�إعالمية 
�حلو�دث  من  �لعديد  يف  ت�ضببت  و�لتي  �لقانونية  غري  �جلوفية  �ملياه  �آب��ار 

�ملاأ�ضاوية.
وتهدف �حلملة �إىل حث �أفر�د �ملجتمع على �لتعاون مع �جلهات �ملعنية من 
خالل �لإبالغ عن �لآبار غري �ملرخ�ضة عرب قنو�ت �لت�ضال �لر�ضمية متهيد� 
�ضالمة  على  و�حلفاظ  �لظاهرة  هذه  عن  �لناجمة  للمخاطر  درء�  لردمها 

�لقاطنني يف �ملنازل و�لعزب وغريها.
ومت ت�ضكيل فريق عمل برئا�ضة �لهيئة وع�ضوية ممثلني عن �لقيادة �لعامة 
وموؤ�ض�ضة  �لق�ضاء  ود�ئرة  و�لنقل  �لبلدية  �ل�ضوؤون  ود�ئرة  �أبوظبي  ل�ضرطة 
و�لتو��ضل  �لإع��الم  قنو�ت  عرب  �جلمهور  لتوعية  وذل��ك  لالإعالم  �أبوظبي 
�ضالمة  على  �لقانونية  غري  �ملمار�ضات  ه��ذه  مبخاطر  �ملتاحة  �لجتماعي 

و�ضحة �لأفر�د.
�أن  �أبوظبي  �ضرطة  ع��ام  قائد  �لرميثي  خلفان  حممد  �ل��ل��و�ء  معايل  و�أك���د 
�لفرد  على  خ��ط��ر�  متثل  ك��اف��ة  وباأ�ضكالها  �لرت���و�زي���ة  �لآب����ار  حفر  ظ��اه��رة 
و�ملجتمع عالوة على ما متثله من خماطر على �لبيئة و�ملو�رد �لطبيعة على 
�لر�ضمية ول  �ل�ضلطات  �ملياه �جلوفية ملكية عامة ت�ضرف عليها  �أن  �عتبار 
يجوز لالأفر�د �ملبادرة يف حفر �لآبار دون �حل�ضول على �لرت�خي�ص �لر�ضمية 
ح�ضب  �لآب��ار  حفر  �آليات  وتنظيم  �لآب��ار  على  بالرقابة  �ملعنية  �جلهات  من 

�ل�ضرت�طات و�ل�ضو�بط �ملعمول بها من �جلهات �ملخت�ضة.

و�أ�ضاف �أن حفر �لآبار �جلوفية لأغر��ص �ل�ضتخد�مات �ملنزلية �أو �لري يف 
�مل��ز�رع و�لعزب ميثل تعديا كبري� على �مل��و�رد �لطبيعية �لتي تعود ملكيتها 
للدولة وعدم �حل�ضول على �لرت�خي�ص من �جلهات �ملخت�ضة يعترب �نتهاكا 

للتعليمات و�لقو�نني �لناظمة و�نتهاكا حلرمة �ملمتلكات �لعامة.
كميات  بوفرة  �خلا�ضة  �جليولوجية  بالدر��ضات  �ملعنية  �جلهات  �أن  و�أو�ضح 
�ملياه �جلوفية ومنح �لرت�خي�ص تتوىل منح �لرت�خي�ص وفق �عتبار�ت فنية 
�إ�ضر�ف  حتت  ولتكون  و�ل��ه��در  �لعبث  من  �ملياه  م��و�رد  يحفظ  مبا  وعلمية 
من  عليها  و�حلفاظ  �لطبيعية  �ل��رو�ت  ��ضتد�مة  ل�ضمان  خمت�ضة  جهات 
�لعبث وفق معايري علمية تخ�ضع لدر��ضات طبقات �لأر�ص ومتو�ضع جيوب 
�ملياه ووفرة �ملياه �جلوفية و�عتماد �أف�ضل �ملمار�ضات �لعاملية من �أجل حماية 
�إىل  �مل��و�رد �ملائية من �جلفاف من جر�ء �ل�ضتخد�م �لع�ضو�ئي �لذي يوؤدي 

جفاف �جليوب �ملائية يف باطن �لأر�ص.
�لآبار  �لبع�ص حلفر  �أن مبادرة  �إىل  �أبوظبي  و�أ�ضار معايل قائد عام �ضرطة 
�جلوفية دون �حل�ضول على �لرت�خي�ص و��ضتخد�م �ملعد�ت �خلا�ضة باحلفر 
لفتقارها  نظر�  للمخاطر  �أ�ضحابها  يعر�ص  �ملعنية  �ل�ضلطة  �إ���ض��ر�ف  دون 
�لأمن  ملتطلبات  �لآب��ار  �فتقار  عن  ف�ضال  �ل�ضالمة  �ضروط  متطلبات  �أدن��ى 
حيث  كبرية  خماطر  �إىل  �ملحيط  �ملجتمع  حياة  تعر�ص  و�ل��ت��ي  و�ل�ضالمة 

تت�ضبب يف حو�دث �ل�ضقوط يف �لآبار �أو �لردم غري �ملتوقع.
وحث معاليه �جلمهور على �ضرورة �إبالغ �ل�ضلطة �ملخت�ضة عن �أي خمالفات 
�أو �لعزب دون تردد من �أجل توفري  �أو �مل��ز�رع  �أماكن �ل�ضكن  �آب��ار يف  لوجود 
�لآبار  �لعمالة يف حميط  �أو  �لأ�ضر  لأف��ر�د  و�ل�ضالمة  �حلماية  �ضبل  �أق�ضى 

�جلوفية.

ذلك  ميثله  ملا  �لآب��ار  حلفر  �ملنظمة  بالتعليمات  باللتز�م  �ملو�طنني  ونا�ضد 
من �إح�ضا�ص عال بامل�ضوؤولية و�ضمان �ضالمة �مل�ضتفيدين من �لآبار وتوفري 
�ملو�رد من خالل حتديد مو�قع �لآبار وحتديد وفرة �ملياه يف �ملكان �ملق�ضود 
�لطبيعية م�ضوؤولية جماعية ول تقت�ضر  �مل��و�رد  �أن �حلفاظ على  .. موؤكد� 
على جهة بعينها .. لفتا �إىل �حلو�دث �ملوؤ�ضفة �لتي �أدت ل�ضقوط �لعديد من 

�لأطفال يف �آبار جوفية غري م�ضتوفية ل�ضروط �لأمان.
�لبيئة  لهيئة  �لعام  �لأم��ني  �ملبارك  رز�ن خليفة  �ضعادة  �أو�ضحت  من جهتها 
�أن �حلملة تهدف �إىل �لق�ضاء على ظاهرة حفر �لآبار �ملنزلية   .. – �أبوظبي 
غري �ملرخ�ضة وردمها حفاظا على �ضالمة �أ�ضحاب �ملنازل و�أ�ضرهم .. م�ضرية 
�إىل �أنه وبح�ضب قانون رقم 5 ل�ضنة 2016 ب�ضاأن تنظيم �ملياه �جلوفية يف 
�إمارة �أبوظبي مينع حفر �آبار �ملياه �جلوفية دون �حل�ضول على ترخي�ص من 

�لهيئة ب�ضفتها �ل�ضلطة �ملخت�ضة بتنظيم �إد�رة �ملياه �جلوفية يف �لإمارة .
و�ضركاوؤها من �جلهات  �لهيئة  تعمل  �لقانون  ه��ذه  خ��الل  وم��ن  �إن��ه  وقالت 
�ملعنية معا للحفاظ على مو�رد �ملياه �جلوفية و�ضالمة جميع �أفر�د �ملجتمع 
من خالل تنظيم حفر �لآبار و��ضتخر�ج �ملياه �جلوفية وترخي�ضها ل�ضمان 
��ضتد�مة مو�رد �ملياه �جلوفية حيث تعترب �ملياه �جلوفية �ملوجودة يف �لإمارة 
ملكا لها ويخ�ضع ��ضتخر�جها و��ضتغاللها لل�ضو�بط و�ملعايري و�ل�ضرت�طات 

�ل�ضادرة عن �لهيئة.
و�ضددت �ضعادتها على خطورة �لآبار �ملحفورة يف �ملنازل �لتي عادة ما تفتقر 
ب�ضكل منا�ضب  تاأمينها وتغطيتها  ��ضرت�طات �لأمن و�ل�ضالمة ول يتم  �إىل 
مبا ي�ضمن �ضالمة �لأفر�د .. موؤكدة �أهمية تعاون �أفر�د �ملجتمع كافة للحد 
للمخاطر  �ملجتمع  �أف���ر�د  تعر�ص  �لتي  �لقانونية  غري  �ملمار�ضات  ه��ذه  من 

�ملرتبطة بال�ضالمة و�ل�ضحة و�لبيئة.
من ناحيتها قالت �ملهند�ضة �ضيخة �حلو�ضني �ملدير �لتنفيذي بالإنابة لقطاع 
�أهد�ف  �إي�ضال  ول�ضمان  �إن��ه   .. – �أبوظبي  �لبيئة  �لبيئية يف هيئة  �جل��ودة 
فعاليات  عدة  �حلملة  تت�ضمن  �ملن�ضود  �لتعاون  وحتقيق  للجمهور  �حلملة 
�للكرتونية  لالأنظمة  �أبوظبي  مركز  مع  �لتن�ضيق  منها  متعددة  وب��ر�م��ج 
و�مل��ع��ل��وم��ات م��ن �أج���ل �ل���ض��ت��ف��ادة م��ن خ��دم��ات��ه يف دع��م �حلملة �لإعالمية 
لتمكني   800555 هاتف  على  �أبوظبي  حكومة  �ت�ضال  مركز  خ��الل  من 
�خلا�ضة  �ل�ضكاوي  �أو  �لق�ضايا  �أو  �حل��الت  خمتلف  عن  ل��الإب��الغ  �جلمهور 

بهذه �لظاهرة .
و�أ�ضارت �إىل �ل�ضتفادة من و�ضائل �لتو��ضل �لجتماعي و�ملو�قع �لإلكرتونية 
و�لن�ضتغر�م  وتويرت  �لفي�ضبوك  على  �ملعنيني  و�ضركائها  �لهيئة  كمن�ضات 

عرب ت�ضليط �ل�ضوء على خطورة هذه �لظاهرة.
# �أردم_ب���ئ���ر�_ تنفذ_ روح��ا لتحفيز  �إط���الق ها�ضتاغ  �أن��ه مت  و�أ���ض��اف��ت 
غري  �لآب���ار  حفر  ظاهرة  من  �حل��د  �أهمية  وتاأكيد  �مل�ضاركة  على  �جلمهور 

�ملرخ�ضة.
ونا�ضدت �لهيئة �ملو�طنني ممن لديهم �آبار غري مرخ�ضة �لإ�ضر�ع يف �لتو��ضل 
�أبوظبي لتخاذ �لج��ر�ء�ت �لالزمة  �ت�ضال حكومة  معها من خالل مركز 
قانونية بحق  �إج��ر�ء�ت  �أي  �تخاذ  يتم  باأنه لن  .. علما  �أو�ضاعهم  لت�ضحيح 
�أ�ضحاب �لآبار �ملنزلية �لذين بادرو� يف �لإبالغ عنها لتوفيق �أو�ضاعهم وذلك 

خالل فرتة �ل�ضماح و�لتي متتد ل�ضتة �أ�ضهر �بتد�ء من مار�ص 2017.
جدير بالذكر �أنه وفقا للقانون ترت�وح �لعقوبات على �ملخالفني بني  100 

و 300 �ألف درهم �إمار�تي و�حلب�ص �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني.

وفد املجل�ش الأعلى لالأمومة والطفولة يزور واحة الكرامة
•• اأبوظبي-وام:

�لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����ص  م���ن  وف����د  ز�ر 
برئا�ضة  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل���الأم���وم���ة 
�لفال�ضي  ع��ب��د�هلل  �ل��رمي  �ضعادة 
�أم����ني ع���ام �مل��ج��ل�����ص �أم�����ص �لول 
و�ح���ة �ل��ك��ر�م��ة يف �أب��وظ��ب��ي �لتي 
�لإمار�ت  �ضهد�ء  بطولت  جت�ضد 
وت�ضحياتهم يف �لذود عن �لوطن 
وح����م����اي����ة م��ك��ت�����ض��ب��ات��ه و����ض���ون 

منجز�ته.
و�أع�ضاء  �ل��رمي  �ضعادة  و��ضتهلت 
و�حة  يف  جولتهم  �ل��ز�ئ��ر  �ل��وف��د 
�ل��ك��ر�م��ة ب��ال��وق��وف �أم����ام ن�ضب 
�ل�ضرف  ج��ن��اح  وز�رو�  �ل�����ض��ه��ي��د 
و��ضتمعو� �إىل �ضرح حول ما �ضمه 
�ل�ضهد�ء  �أ�ضماء  �ألو�ح حملت  من 
�لأبر�ر و�آيات قر�آنية نق�ضت على 

جد�رية �جلناح.
�لفال�ضي  �ل���رمي  ���ض��ع��ادة  و�أك����دت 
لالأمومة  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����ص  �أن 
بتوجيهات  ي��ح��ر���ص  و�ل��ط��ف��ول��ة 

و�لأم���ان ومتثل  بالأمن  يف ظلها 
رك���ي���زة �أ���ض��ا���ض��ي��ة مل�����ض��رية �خلري 

و�لعطاء.
�ل���رمي و�لوفد  ���ض��ع��ادة  و�ن��ت��ق��ل��ت 
�ملر�فق �إىل جناح �ل�ضرف يف و�حة 
ت�ضمنه  م���ا  وت���ف���ق���دو�  �ل���ك���ر�م���ة 
�أ�ضماء  �أل���و�ح حملت  م��ن  �جل��ن��اح 
قر�آنية  و�آي����ات  �لأب����ر�ر  �ضهد�ئنا 

نق�ضت على جد�رية �جلناح.
�أع�����ض��اء وف���د �ملجل�ص  وق���د دع���ا 
�ضهد�ء  يتغمد  �أن  ت��ع��اىل  �هلل   ..
وي�ضكنهم  رحمته  بو��ضع  �لوطن 
ف�����ض��ي��ح ج��ن��ات��ه وي��ج��زي��ه��م خري 
ع���ن وطنهم  ل��دف��اع��ه��م  �جل������ز�ء 
�لكر�مة  و�ح��ة  وتعترب   . و�أمتهم 
رم������ز� ي���غ���ر����ص يف ن���ف���و����ص �أب���ن���اء 
�لفخر و�لعتز�ز  �لوطن م�ضاعر 
و�لتعبري  و�ل��ولء  �لنتماء  وروح 
و�لمتنان  �ل�����ض��ك��ر  م�����ض��اع��ر  ع���ن 
ل���ت�������ض���ح���ي���ات �����ض����ه����د�ء �ل����وط����ن 
وت��خ��ل��ي��د� ل��ذك��ر�ه��م ول����رتوي يف 
بطولية  ق�ض�ضا  منها  ج���زء  ك��ل 

ل���ت�������ض���ح���ي���ات���ه���م وب����ط����ولت����ه����م 
ب���دف���اع���ه���م ع�����ن �أر����������ص �لآب��������اء 
و�لأج��������د�د جم���ددي���ن �ل��ع��ه��د يف 
�ل�������ض���ري ع���ل���ى خ���ط���ى �لأب����ط����ال 
و�لوقوف  باأرو�حهم  و�لت�ضحية 
�لوطن  حل���م���اي���ة  و�ح�������د�  ���ض��ف��ا 
لتبقى دولة �لإمار�ت و�حة �لأمن 

و�لأمان ور�يتها عالية خفاقة.
و�ط���ل���ع���ت ����ض���ع���ادت���ه���ا و�أع�������ض���اء 
�ل�ضهيد  ن�����ض��ب  ع��ل��ى   .. �ل���وف���د 
�ل��ذي يتكون من ع��دة �أل���و�ح من 
ي�ضتند  �لتي  �ل�ضخمة  �لأمل��ن��ي��وم 
كل منها �إىل �لآخر رمز� للوحدة 
جهة  م��ن  و�لت�ضامن  و�ل��ت��ك��ات��ف 
و�إىل �لقوة و�ل�ضجاعة �لتي حتلى 
بها �ضهد�ء �لإمار�ت و�أبطالها يف 
�لوحدة  معاين  عن  يعرب  م�ضهد 

و�لتالحم بني �لقيادة و�ل�ضعب.
�لوطني  �ل�����ض��رح  �أن  و�أو���ض��ح��ت 
�إميانا  طياته  يف  يحمل  �ل�ضامخ 
�لتي  �ل��ن��ب��ي��ل��ة  ب��ال��ق��ي��م  ع��م��ي��ق��ا 
�لإمار�ت  و�أبطال  �ضهد�ء  ر�ضخها 

بنت  ف��اط��م��ة  �ل�ضيخة  �ضمو  م��ن 
�لن�ضائي  �لحت��اد  رئي�ضة  مبارك 
ملوؤ�ض�ضة  �لأع��ل��ى  �لرئي�ضة  �ل��ع��ام 
�ملجل�ص  رئي�ضة  �لأ�ضرية  �لتنمية 
و�لطفولة  ل���الأم���وم���ة  �لأع����ل����ى 
جميع  يف  موظفيه  �إ���ض��ر�ك  على 
لإثر�ء  �ضعيا  �لوطنية  �ملنا�ضبات 
�لوطن  وت��ر�ث  بتاريخ  معارفهم 
له  و�لوفاء  �لنتماء  روح  وتعزيز 
كالإيثار  �لهادفة  �لقيم  وتعميق 

و�لت�ضحية يف �ضبيله .
ل��ه��ا عقب  ت�����ض��ري��ح  وق���ال���ت - يف 
و�أع�ضاء  بها  قامت  �لتي  �جلولة 
�لوفد يف �ضاحة �لو�حة و�لن�ضب 
�ملجل�ص  �إن   - لل�ضهد�ء  �لتذكاري 
حر�ص على زيارة ن�ضب �ل�ضهد�ء 
و�حرت�م  تقديرهم  عن  للتعبري 
مل�ضاركة  وك���ذل���ك  ت�����ض��ح��ي��ات��ه��م 
�أم���ه���ات���ه���م وذوي����ه����م ب���الع���ت���ز�ز 
باأبنائهم �لذين �ضحو� باأرو�حهم 
للتعبري  �إ���ض��اف��ة  للوطن  حماية 
و�لمتنان  بال�ضهد�ء  �لفخر  عن 

عندما  �ل��ع��ظ��ي��م��ة  بت�ضحياتهم 
ق��دم��و� �أرو�ح��ه��م �ل��ط��اه��رة فد�ء 
للوطن و�إعالء ملكانته بني �لأمم 
�حلبيبة  دول���ت���ن���ا  �����ض����ارت  ح���ت���ى 
�ل�ضامية  �ل���ق���ي���م  ل���ت���ل���ك  رم�������ز� 
�لعزة  معاين  فيها  تتالقى  �لتي 

و�لكر�مة و�ل�ضموخ.
�لأعلى  �مل��ج��ل�����ص  �أن  و�أ����ض���اف���ت 
من  ي�ضعى  و�لطفولة  لالأمومة 
خ���الل ب��ر�جم��ه وم���ب���ادر�ت���ه �إىل 
و�لنتماء  �ل��وط��ن��ي��ة  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 
نفو�ص  ويف  منت�ضبيه  ن��ف��و���ص  يف 
�لهيئات  مع  و�لتو��ضل  �لأم��ه��ات 
�لوطنية �لأخ��رى و�لط��الع عن 
ومكوناتها  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى  ق���رب 
�لوطنية من خالل زيارة �ل�ضروح 

�لتي جت�ضد معاين �لوطنية .
�لت�ضحيات  �أن  �إىل  و�أ������ض�����ارت 
يف  �لأب���ر�ر  �ضهد�وؤنا  قدمها  �لتي 
�ضبيل ع��زة �لإم���ار�ت و�ل���ذود عن 
كانت  مكانتها  ورف��ع  مكت�ضباتها 
�ملجتمع  �أب��ن��اء  يتفياأ  �لتي  �ملظلة 

�ل���ك���ر�م���ة معلما  و�ح�����ة  وت��ع��ت��رب 
روؤي���ة  يج�ضد  وح�����ض��اري��ا  وط��ن��ي��ا 
�ل�����ض��ي��خ خليفة  �ل�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
�لدولة  �آل نهيان رئي�ص  ز�ي��د  بن 
�ضاحب  وت��وج��ي��ه��ات  �هلل  حفظه 
�ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�مل�ضلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
�لوطن..  �ضهد�ء  ذك��رى  لتخليد 
�ل���ذي���ن �ضحو�  �أ���ض��م��اء  وت��خ��ل��ي��د 
ب��اأرو�ح��ه��م خ��الل ت��اأدي��ة و�جبهم 

�لوحدة  م��ع��اين  �أ���ض��م��ى  وجت�����ض��د 
و�لتالحم بني �أبناء �لوطن.

وتقع و�حة �لكر�مة - �لتي تغطي 
م�ضاحة تبلغ 46 �ألف مرت مربع 
�ل�ضهيد  ن�����ض��ب  ع��ل��ى  وت�����ض��ت��م��ل 
�ل�ضرف -  �لفخر وجناح  وميد�ن 
�لو�قعة مقابل جامع  �ملنطقة  يف 
ناحية  م��ن  �ل��ك��ب��ري  ز�ي���د  �ل�ضيخ 
ز�يد  �ل�ضيخ  ���ض��ارع  ع��ل��ى  �ل�����ض��رق 
للقو�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ب��ج��و�ر 

�مل�ضلحة.

�ل��وط��ن��ي ل��ي��ب��ق��ى ع��ل��م �لإم�����ار�ت 
مرفوعا عاليا.

�ل�ضامخ  �ل���������ض����رح  ه������ذ�  وي����ع����د 
م��ق�����ض��د� ل����ل����زو�ر وي�������روي لهم 
�أبطال  ك��ت��ب��ه��ا  ب��ط��ول��ي��ة  ق�ض�ضا 
�لزكية  بدمائهم  لوطنهم  �أوفياء 
�لأجيال  لإلهام  تاريخيا  و�ضاهد� 
ب��اأ���ض��م��ى م��ع��اين �لوفاء  �ل��ق��ادم��ة 
للوطن  �ل���و�ج���ب  ن���د�ء  تلبية  يف 
و�لت�ضحية للحفاظ على كر�مته 

وعزته.
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ضت�ضفى �ملفرق                     5823100
 م�ضت�ضفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�ضيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�ضت�ضفى تو�م                         7677444
م�ضت�ضفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�ضت�ضفى ر��ضد                       3371111
م�ضت�ضفى دبى                          2714444
م�ضت�ضفى �لرب�حة                   2710000
م�ضت�ضفى �ملكتوم                     2221211         
م�ضت�ضفى �لمل                      3444010
م�ضت�ضفى �لو�ضل                    2193000

ال�شارقة 
م�ضت�ضفى �لقا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ص     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ضت�ضفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ضت�ضفى �ضقر                       2223666
م�ضت�ضفى �ضيف بن غبا�ص       2223555

الفجرية
م�ضت�ضفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�ضت�ضفى �لأهلى مرد�ص         6262666
م�ضت�ضفى �لنور                       6139111
�مل�ضت�ضفى �لمار�تى �لفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكري                      2829900
�مل�ضت�ضفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�ضت�ضفى �لدولية  �خلا�ضة 2212484

ال�شارقة 
م�ضت�ضفى �لزهر�ء �خلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
�مل�ضت�ضفى �ملركزى �خلا�ص     5639900
�مل�ضت�ضفى �مللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�ضيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�ضيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية د�ر �ل�ضفاء                 6411299
�ضيدلية �بن �ضينا -  �لد�نا بالز�  6669240

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

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

�ضيدلية �بن �ضينا -  بر دبى   3556909 
�ضيدلية جر�ند بن �ضينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�ضيدلية �لعني                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية �ل�ضالم �جلديدة       7543887

ال�شارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية �لر�زى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية �بن  �ضينا �لكورني�ص  5726885 
�ضيدلية �ل�ضارقة                    5623850 

ام القوين
�ضيدلية �حلرم                       7660292
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�لمار�ت                                 999 / 997

الأميــن
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 04 فاك�ص  :                           2097777 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

اأكادميية �شرطة ولية يوتا الأمريكية ت�شتعني ب�شرطة دبي لتقييم �شباطها
•• دبي -وام: 

تقوم �لقيادة �لعامة ل�ضرطة دبي بتقييم جمموعة من �ضباط �كادميية 
�ضرطة ولية يوتا �لمريكية وذلك بعد �ن تلقت دعوة من �لكادميية 
لال�ضتعانة باملقدم خبري �ول عبد�ل�ضالم �ل�ضام�ضي مدير �إد�رة �لتفتي�ص 
�لعامة لالأدلة �جلنائية وعلم �جلرمية �ضمن  �لإد�رة  K9 يف  �لأمني 

جمموعة من �خلرب�ء على م�ضتوى �لعامل.
وقال �ملقدم �ل�ضام�ضي �ن تقييمه ملجموعة من �ل�ضباط جاء بناء على 
�لطيبة  لل�ضمعة  نتيجة  وذل��ك  يوتا  ولي��ة  �ضرطة  �كادميية  من  دع��وة 
�لتفتي�ص �لأمني  ���ض��رط��ة دب���ي يف جم���ال  �ل��ي��ه��ا  �ل��ت��ي و���ض��ل��ت  و�مل��ك��ان��ة 

بالإ�ضافة لتطبيقها للمعايري �لدولية يف هذ� �ملجال.
ملدربي  دويل  حمكم  ���ض��ه��ادة  على  �حل��ا���ض��ل  �ل�ضام�ضي  �مل��ق��دم  و�أو���ض��ح 
�لتقييم  �ملتحدة �لمريكية �ن عملية  �لوليات  �لبولي�ضية من  �لكالب 
و�لتدريب �ضملت �ضيناريوهات عديدة منها �لبحث عن �لأدلة و�لبحث 
يف �ملباين و�لبحث عن �مل�ضتبه بهم عن طريق ب�ضمة �لر�ئحة و�لبحث 
عن �ملفقودين وغريها من �ل�ضيناريوهات �لأخرى بالإ�ضافة �ىل تقدمي 
�حلالت  يف  �لبولي�ضية  �ل��ك��الب  م��ع  �لتعامل  كيفية  ع��ن  حم��ا���ض��ر�ت 
�لأمنية �لق�ضوى حيث تختلف �آلية �لتعامل مع �لكالب �لبولي�ضية من 
�أن مهام  منطقة لخرى نتيجة لختالف �ملناخ وعو�مل �لطق�ص رغم 

�لكالب �لبولي�ضية تعترب نف�ص �ملهام يف كل مكان.

بولية  �ل�����ض��رط��ة  �أك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر  �ضتيفن�ضون  ���ض��ك��وت  �ل��ر�ئ��د  وق���ال 
لتقييم  �ل�ضام�ضي  عبد�ل�ضالم  خبري  �ملقدم  �ختيار  �ن  �لأمريكية  يوتا 
بها  يتمتع  �لتي  �لكبرية  للخربة  نتيجة  ج��اء  �ل�ضباط  من  جمموعة 
�هم  و�ح��د� من  ��ضبح  �ن��ه  �لبولي�ضية حيث  �لكالب  تدريب  يف جم��ال 
�خلرب�ء يف منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط يف هذ� �ملجال خ�ضو�ضا بعد ح�ضوله 
�لبولي�ضية  �لكالب  تدريب مدربي  �ضهادة حمكم دويل معتمد يف  على 
عليها  �حل�ضول  لميكن  �ضهادة  وهي  �لمريكية  �ملتحدة  �لوليات  من 
�ل من خالل �ملمار�ضة و�خلربة �لطويلة يف هذ� �ملجال وهي ما يتمتع 
�دى لختياره �ضمن جمموعة من  �لذي  �لمر  �ل�ضام�ضي  بها �خلبري 
�خلرب�ء لتقييم وتدريب مدربي �لكالب �لبولي�ضية يف �كادميية �ضرطة 

يوتا.
و�و�ضح �لر�ئد �ضتيفن�ضون �أن عالقة �ل�ضر�كة بني �كادميية �ضرطة يوتا 
��ضتفادت  2009 حيث  �لعام  ب��د�أت منذ  دبي  ل�ضرطة  �لعامة  و�لقيادة 
�ملعلومات و�خل���رب�ت يف جمال  تبادل  �ل��ولي��ة كثري� يف جم��ال  �ضرطة 

تدريب �لكالب �لبولي�ضية .
ك��و�در موؤهلة و�مكانيات كبرية يف جمال  موؤكد� �ن �ضرطة دبي لديها 
�لبولي�ضية  �ل��ك��الب  ط��ري��ق  ع��ن  �مل��ت��ف��ج��ر�ت  ع��ن  �لك�ضف  يف  �لتحقيق 
خ�ضو�ضا بعد ح�ضولها على �ضهادة �لعرت�ف �لدويل يف تطبيق �ملعايري 
جهة  �ول  تعترب  وهي  �لبولي�ضية  بالكالب  �خلا�ضة  و�لدولية  �لعاملية 

حت�ضل على هذه �ل�ضهادة يف �ل�ضرق �لأو�ضط.

برعاية حممد بن را�شد 

املكتب الإعالمي حلكومة دبي يطلق منتدى الدبلوما�شية العامة والت�شال احلكومي 
•• دبي-وام:

مبادرة  ع��ن  دب��ي  حلكومة  �لإع��الم��ي  �ملكتب  ك�ضف 
تعزيز  �مل�ضاهمة يف  �إىل  يهدف من خاللها  جديدة 
قدر�ت �لت�ضال �حلكومي من خالل �لطالع على 
و�أهم �خلرب�ت  �لعاملية  �لتجارب و�ملمار�ضات  �أف�ضل 
�ل��ت��ي ر�ك��م��ت��ه��ا جم��م��وع��ة م���ن ح��ك��وم��ات �ملنطقة 
بناءه  تعاون  و�إقامة ج�ضور  �ملجال،  و�لعامل يف هذ� 
�لرتقاء  �لد�خلي و�خلارجي نحو  �ل�ضعيدين  على 
وت��اأك��ي��د مو�كبتها  ب��اإم��ك��ان��ات �لت�����ض��ال �حل��ك��وم��ي 
�أعلن  �ملقبلة. فقد  �ملرحلة  �لتنمية خالل  ملتطلبات 
�إط��الق منتدى  �ملكتب �لإعالمي حلكومة دبي عن 
برعاية  �حلكومي  و�لت�ضال  �لعامة  �لدبلوما�ضية 
مكتوم،  �آل  ر��ضد  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب 
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  نائب 
�لثاين  يف  �لأوىل  دورت���ه  وتنظيم  �هلل،  رع���اه  دب���ي، 
حملية  مب�ضاركة   2017 م��ار���ص  �ضهر  م��ن  ع�ضر 
ودول���ي���ة رف��ي��ع��ة �مل�����ض��ت��وى ت�����ض��م ن��خ��ب��ة م���ن كبار 
�مل�ضوؤولني و�خلرب�ء و�ملتخ�ض�ضني يف كافة �ملجالت 
�لت�ضال �حلكومي، وجمموعة  �ل�ضلة مبجال  ذ�ت 
�لت�ضال  جم��ال  يف  �ملخ�ضرمني  �مل�ضت�ضارين  م��ن 
و�لذين كان لهم خرب�تهم �مل�ضهودة يف �لعديد من 

�ملو�قف �ملهمة يف بلد�نهم و�لتي �أثبتو� من خاللها 
بر�عة كبرية وكفاءة عالية يف �لتعاطي مع �لعديد 
��ضتهد�ف  م��ع  وذل��ك  وحنكة،  باقتد�ر  �مل��و�ق��ف  م��ن 
�إت��اح��ة من�ضة ج��دي��دة ميكن م��ن خاللها  �مل��ن��ت��دى 
�إج��ر�ء حو�ر جمدي ومفيد حول كافة �ملو�ضوعات 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الت�����ض��ال �حل���ك���وم���ي. وع����ن �لأه������د�ف 
�ضعادة منى غامن  قالت  �ملنتدى،  ور�ء  �ملن�ضودة من 
حلكومة  �لإع���الم���ي  للمكتب  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �مل����ّري، 
دب���ي ي��ح��ر���ص �مل��ك��ت��ب �لإع���الم���ي ع��ل��ى �ل�ضطالع 
بدور عملي وموؤثر يف تطوير �لدبلوما�ضية �لعامة 
دب��ي عرب  �إم���ارة  يف  �حلكومي  �لت�����ض��ال  ومنظومة 
كافة  مع  و�لتعاون  وبال�ضر�كة  �ملحاور  من  �لعديد 
دو�ئر و�أجهزة وموؤ�ض�ضات حكومة دبي �لتي جتمعنا 
بهم جميعا عالقات تعاون وتن�ضيق ممتازة، نتيجة 
ملا  �حلكومة  �أج��ه��زة  تبديها  �لتي  و�مل�ضاندة  للدعم 
�ل�ضالح  يف  ت�ضب  و�أف��ك��ار  روؤى  من  �ملكتب  يطرحه 
�لعام ملنظومة �لت�ضال �حلكومي يف �لإمارة، �ليوم 
ياأتي �إطالق منتدى �لدبلوما�ضية �لعامة و�لت�ضال 
�حل��ك��وم��ي مل��ن��اق�����ض��ة ك��اف��ة �لأب���ع���اد �مل��رت��ب��ط��ة بهذ� 
�لعمل �حلكومي  �ملهم من حم��اور منظومة  �ملحور 
ومتام  بنائه  باكتمال  �إل  جناحها  يكتمل  ل  و�لتي 
�لدبلوما�ضية  ملنتدى  �لعام  �لقالب  وعن   . جو�نبه 

�لعامة و�لت�ضال �حلكومي، قالت �ضعادتها �حلدث 
ور�ضات  خ��الل  م��ن  مكثَّف  حل���و�ر  كمن�ضة  �ضياأتي 
�حل�ضور  فيها  �ضي�ضارك  تفاعلية  وجل�ضات  عمل 
�ضيكون  ح��ي��ث  و�لأف���ك���ار،  �ل����روؤى  وط���رح  بالنقا�ص 
جلميع �حل�ضور دور وم�ضاهمة، وننتظر �أن ن�ضتمع 
�إىل كافة �لآر�ء و�لطروحات لأن �لهدف هو �خلروج 
بت�ضور�ت �أف�ضل عن �أجنع �ضور �لت�ضال �حلكومي 
بو�ضوح  �حلكومات  ر�ضائل  نقل  على  �لقادر  �لفّعال 
وع���رب ق���ن���و�ت م���وؤث���رة ت��ك��ف��ل ���ض��رع��ة �ل��ت��ف��اع��ل من 
لهذ�  يكون  �أن  وت�ضمن  �مل�ضتهدف  �جلمهور  جانب 
�لتو��ضل مردوده �لإيجابي على جممل بيئة �لعمل 
و�أكدت   . عامة  ب�ضورة  �ملجتمع  ثم  ومن  �حلكومي 
�ضعادة منى �ملّري �أن �للقاء �لذي �ضيتم تنظيمه ملدة 
يوم و�حد �ضيخدم كافة �إد�ر�ت �لت�ضال يف حكومة 
دبي عرب �طالعها على �أف�ضل �ملمار�ضات �لعاملية يف 
جمال تخ�ض�ضها، وكذلك ��ضتعر��ص جمموعة من 
�لتجارب �لنجاحة يف ذ�ت �ملجال من عدد من �لدول 
للمنتدى  �لإع���د�د  �أن  مو�ضحة  �ل�ضقيقة،  �لعربية 
�لتي  �مل�ضاركات  �أف�ضل  ��ضتغرق وقتا طوياًل لر�ضد 
مي��ك��ن ت��ق��دمي��ه��ا م���ن خ��الل��ه و�ل���ت���ي ت��ع��ود بالنفع 
�حلقيقي �ملن�ضود من ور�ء تنظيمه، معربة عن ثقتها 
�ملميزة  �ملناق�ضات  خ��الل  م من  �ملُ��ق��دَّ �ملحتوى  �أن  يف 

�كت�ضاف مكامن  �أث��ره يف  له  �لتي �ضي�ضمها �ضيكون 
جديدة للقوة يف جمال �لت�ضال �حلكومي، ل�ضيما 
�حلكومي  �لعمل  عماد  متثل  �لت�ضال  عملية  و�أن 
بال�ضعوب،  �حل��ك��وم��ات  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �ل��ق��ن��اة  لكونها 
ل�ضيما مع تطور تلك �لقناة يف ع�ضر �لتكنولوجيا 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ض��ل  من�ضات  و�ن��ت�����ض��ار  �لرقمية 
خالل  �لت�����ض��ال  مفاهيم  م��ن  �لعديد  غ��رّيت  �لتي 
�لعبار،  ن��ورة  �أو�ضحت  جانبها،  من  �لفائت.  �لعقد 
�ل�ضرت�تيجية  �لإع��الم��ي��ة  �ل�����ض��وؤون  �إد�رة  م��دي��ر 
يعد  �مل��ن��ت��دى  �أن  دب��ي  حلكومة  �لإع��الم��ي  باملكتب 
�ملكتب  ��ضرت�تيجية  �ضمن  ج��دي��دة  خطوة  مبثابة 
�لت�ضال  ق���در�ت  تعزيز  يف  للم�ضاهمة  �لإع��الم��ي 
�حلكومي �ضمن خمتلف دو�ئر وهيئات وموؤ�ض�ضات 
مهماً  بعد�ً  ي�ضيف  كونه  على  ع��الوة  دب��ي،  حكومة 
�أجهزة  كافة  مع  �لقائمة  �لبنَّاء  �لتعاون  لعالقات 
�حلدث  بقيمة  �ل��ع��ب��ار  ون��ّوه��ت  �ملحلية.  �حل��ك��وم��ة 
لأف�ضل  ج��دي��دة  حتليلية  ق���ر�ءة  �ضيت�ضمن  �ل���ذي 
�حلكومي  �لت�ضال  جمال  يف  و�لتجارب  �ملمار�ضات 
�لتي  �لعاملية  �أو  �ملحلية  �مل�ضاركة  خ��الل  من  �ضو�ء 
حيث  �لتخ�ض�ص،  م��ن  رفيع  م�ضتوى  على  �ضتاأتي 
ت��دع��م ف��ك��رة �مل��ن��ت��دى �أه����د�ف �مل��ك��ت��ب �ل�����ض��اع��ي �إىل 
كفاءة  م�ضتويات  �أعلى  حتقيق  يف  بفاعلية  �لإ�ضهام 

مع  وتتكامل  دب��ي،  حكومة  م�ضتوى  على  �لت�ضال 
باقي جهوده �لقائمة على �لتن�ضيق �لد�ئم و�مل�ضتمر 
�ل��ع��م��ل �حلكومي،  م���ع ج��م��ي��ع م��ك��ون��ات م��ن��ظ��وم��ة 
�حلكومية.  �ضبه  �جل��ه��ات  م��ع  �لتعاون  �إىل  �إ�ضافة 
وح����ول م�����ض��م��ون �مل��ن��ت��دى، ق��ال��ت ن����ورة �ل��ع��ب��ار �إن 
فريقاً من �لباحثني �ملتخ�ض�ضني قام بر�ضد �أف�ضل 
عامليا  و�أجنح جتاربه  �لت�ضال �حلكومي  ممار�ضات 
وحر�ضنا  �ملا�ضية،  �لقليلة  �ل�ضنو�ت  خالل  وعربيا 
يف عملية �لختيار �لتنوع يف تلك �لتجارب لتغطي 
كل �ملو�ضوعات �لتي مت �نتقاوؤها للطرح من خالل 
و�لتي  ب��ه  �خلا�ضة  �لعمل  وور����ص  �ملنتدى  جل�ضات 
�ضتت�ضم باأجو�ئها �لتفاعلية، وباأ�ضلوب يكفل مناق�ضة 
�أجندة  �أن  �إىل  م�ضرية  جو�نبه،  كافة  من  �ملو�ضوع 
�لك�ضف  �ضيتم  ت�ضملها من مو�ضوعات  وما  �ملنتدى 
عنها قريباً. يذكر �أن �ملكتب �لإعالمي حلكومة دبي 
يقوم بتنظيم �لعديد من �لفعاليات على مد�ر �لعام 
ت�ضب يف تعزيز عمليات �لت�ضال �حلكومي وتعزيز 
رو�ب��ط �جلهات �حلكومية مع �لإع��الم ع��الوة على 
دبي  ح��ك��وم��ة  �أج��ه��زة  جميع  م��ع  �مل�ضتمر  �ل��ت��ع��اون 
فيما  �لتن�ضيق  م�ضتويات  �أف�ضل  حتقيق  �أج��ل  م��ن 
يخ�ص �لت�ضال �ل�ضرت�تيجي لتلك �جلهات خللق 

منظومة �ت�ضال ر�ضمي متكاملة وفعالة.

العالقات الإماراتية - الكويتية 
منوذج متميز للعالقة بني الأ�شقاء 

•• اأبوظبي-وام:

قيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إن  �ل�ضاعة  �أخ��ب��ار  ن�ضرة  قالت 
بذكرى  �حتفالتها  �ل�ضقيقة  �لكويت  دول��ة  �ضاركت  و�ضعبا  وحكومة 

�لعيد �لوطني �ل� 56 لال�ضتقالل و�لذكرى �ل� 26 ليوم �لتحرير.
و�أ�ضارت �إىل �أن �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص 
�آل مكتوم  �لدولة حفظه �هلل و�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 
نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�ضاحب 
�ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
بهاتني  �ل�ضقيق  و�ضعبها  �لكويت  دول��ة  هنئو�  �مل�ضلحة  للقو�ت  �لأعلى 

�ملنا�ضبتني �لعزيزتني على قلب كل �إمار�تي .
و�لبحوث  للدر��ضات  �لإم���ار�ت  مركز  عن  ت�ضدر  �لتي  �لن�ضرة  و�أك��دت 
 - �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  بعنو�ن  �م�����ص  �فتتاحيتها  يف  �ل�ضرت�تيجية 
�لكويتية منوذج متميز للعالقة بني �لأ�ضقاء .. �أن �لإمار�تيني ي�ضعرون 
�أف��ر�ح �ضعب  باأن  �لكويت بهذه �لحتفالت  �إخو�نهم يف  ي�ضاركون  وهم 
�لكويت ه��ي �أف��ر�ح��ه��م و�أع��ي��اده ه��ي �أع��ي��اده��م وه��م ي��ع��ربون ع��ن ذلك 
عربت  ما  وه��ذ�  �لقلب  من  ونابعة  وخمل�ضة  �ضادقة  عفوية  مب�ضاعر 
�إىل  وجهتها  �لتي  �خلال�ضة  �لتهاين  ر�ضائل  يف  �لر�ضيدة  �لقيادة  عنه 

قيادة دولة �لكويت �ل�ضقيقة .
جتاه  و�لتقدير  باحلب  �جليا�ضة  �لإمار�تية  �مل�ضاعر  هذه  ب��اأن  ونوهت 
�لكويت تدل على عمق ومتانة �لعالقات �لتاريخية �ملتميزة �لتي تربط 
�لبلدين  و�ضعبي  قيادتي  بني  �لعالقات  هذه  قوة  جت�ضد  كما  �لبلدين 
�ل�ضقيقني و�مل�ضتوى �ملتطور �لذي و�ضل �إليه �لتعاون �مل�ضرتك بينهما.
�لكويتية هي يف �حلقيقة عالقات  �أن �لعالقات �لإمار�تية -  و�أ�ضافت 
قدمية وتعود �إىل �أكر من �ضتة عقود وقد متيزت منذ �لبد�ية بزخم 
عام  خ��الل  �لإم���ار�ت  يف  �لكويتية  �لتعليمية  �لبعثة  ب��د�أت  حيث  كبري 
�إعالن �لحتاد  قبل  وجتهيزها  �ملد�ر�ص  من  �لعديد  باإن�ضاء   1955
�أو�ئل  يف  �لإم����ار�ت  يف  عملها  �لكويتية  �لطبية  �لبعثة  د�ضنت  كما   ..
�ل�ضتينيات من �لقرن �ملا�ضي باإن�ضاء �لعديد من �ملر�كز و�مل�ضت�ضفيات. 
و�لتاريخ  �ل���دم  رو�ب����ط  �إىل  �مل�ضتندة  �لأخ���وي���ة  �ل��ع��الق��ات  �أن  وذك����رت 
و�مل�ضري �مل�ضرتك تعمقت وتر�ضخت بدعم �ملغفور لهما �ل�ضيخ ز�يد بن 
�ضلطان �آل نهيان و�ل�ضيخ جابر �لأحمد �ل�ضباح طيب �هلل ثر�هما.. وقد 
�لبلدين  تربط  �لتي  �لعالقات  ومتانة  حجم  �لإم���ار�ت  دول��ة  ترجمت 
�أثناء �حتالل �لكويت حيث ��ضت�ضافت  �ل�ضقيقني مبوقفها �مل�ضرف يف 
�لإمار�ت ع�ضر�ت �لآلف من �لأ�ضر �لكويتية على �أر�ضها بينما �ضاركت 

�لقو�ت �مل�ضلحة �لإمار�تية يف حرب حترير �لكويت .
وقالت �إن �لعالقات �لإمار�تية - �لكويتية ت�ضهد تطور� م�ضتمر� وهي 
من  ورع��اي��ة  ب��دع��م  حتظى  كما  �ملتبادلة  و�ملحبة  ب��امل��ودة  د�ئ��م��ا  تتميز 
�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان و�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 
�ضباح �لأحمد �جلابر �ل�ضباح �أمري دولة �لكويت وتعمل قيادتا �لبلدين 
وتتو��ضالن با�ضتمر�ر من �أجل حتقيق مزيد من �لعمل �مل�ضرتك على 
وتعك�ص  و�لثقافية..  و�لجتماعية  و�لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضعد  كل 
على  �لبلدين  ب��ني  �ل�ضيا�ضية  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  �إ���ض��ر�ر�  �ملتينة  �ل��ع��الق��ات 
�مل�ضرتكة  �مل�ضالح  يخدم  مب��ا  تكامال  �أك��ر  م�ضتويات  �إىل  بها  �ل��دف��ع 
بني  �لعالقات  كانت  �إذ�  �أن��ه  و�أك���دت   . �ل�ضقيقني  و�ل�ضعبني  للبلدين 
و�لقربى  �لأخ��وة  رو�ب��ط  تاريخية وحتكمها  و�لكويت  �لإم��ار�ت  دولتي 
ملا  �لأ�ضقاء  بني  للعالقات  منوذجا  متثل  �ليوم  فاإنها  �لو�حد  و�مل�ضري 
تقوم عليه من رغبة �لبلدين يف تطوير هذه �لعالقات �إىل مدى �أو�ضع 
من �لتكامل و�لت�ضاور وتوحيد �ملو�قف من خمتلف �لق�ضايا �لإقليمية 
و�لدولية و�لعمل على ت�ضريع خطى �لتنمية �مل�ضتد�مة من �أجل حتقيق 

�أكرب قدر من رفاهية �ل�ضعبني �ل�ضقيقني.
وقالت �أخبار �ل�ضاعة يف ختام مقالها �لإفتتاحي �إن دولة �لإمار�ت وهي 
�لتحرير  وعيد  �ل�ضتقالل  بيوم  �حتفالتها  يف  �لكويت  دول��ة  ت�ضارك 
و��ضتقر�ر  �أم��ن  و�ح��ة  �لكويت  تبقى  �أن  على  �ل�ضديد  حر�ضها  لتوؤكد 
وهي ملتزمة مع دول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �لأخرى 
بالوقوف �إىل جانب �لكويت وقيادتها و�ضعبها بكل ما ت�ضتطيعه �ضد �أي 
حماولت لتهديد �أمنها �أو تعكري �ضفو وحدتها �لوطنية فاأمن �لكويت 
�لبلدين من  �أمن  �أن  كما  و��ضتقر�رها  �لإم��ار�ت  �أمن  و��ضتقر�رها من 

�أمن دول جمل�ص �لتعاون و��ضتقر�رها .

اأخبار ال�شاعة :

م���ش�رع م��واطن يف ح��ادث ب��راأ�ش ال�خيمة
من  يبلغ  �جلن�ضية  �إم��ار�ت��ي  لقي 
م�ضرعه   « ع���ام���اً   18  « �ل��ع��م��ر 
م���ت���اأث���ر�ً ب��ج��روح��ه �ل��ع��م��ي��ق��ة بعد 
ت���ع���ر����ض���ه حل�������ادث ت����ده����ور ق���وي 
ب����اإح����دى �ل����ط����رق ب�����اإم�����ارة ر�أ������ص 

�خليمة .
�لدكتور  �لعميد  ي�ضري  وتف�ضياًل 
حممد �ضعيد �حلميدي مدير عام 
�لعمليات �ملركزية بالقيادة �لعامة 
ورود  �إىل  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����ص  ل�ضرطة 
بالقيادة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ل��غ��رف��ة  ب���الغ 
 3:00  « �ل�����ض��اع��ة  ع��ن��د  �ل���ع���ام���ة 
بتعر�ص  ي���ف���ي���د   « �أم�����������ص  ف���ج���ر 
�إح���دى �مل��رك��ب��ات حل���ادث �نحر�ف 
�لفور  ، وعلى  ملركبة ثم تدهورها 
حتركت دوريات �ل�ضرطة و�ضيار�ت 
�لإ���ض��ع��اف و�لإن��ق��اذ ملكان �ل��ب��الغ ، 
�مل��و�ط��ن قد فارق  ب��اأن  حيث تبني 
�حلياة نتيجة �إحلاق �إ�ضابات بليغة 
ع��ل��ي��ه ، مت حت��وي��ل م��ل��ف �حل���ادث 
ل�ضتكمال  �ملخت�ضة  �جل��ه��ات  �إىل 

�لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة . 
و�ضدد �حلميدي على �أهمية �تباع 

وم�ضتخدمي  �مل���رك���ب���ات  ق���ائ���دي 
و�لتعليمات  ل���ل���ق���و�ع���د  �ل����ط����رق 
�ضالمة  ت�����ض��م��ن  �ل���ت���ي  �مل����روري����ة 
�ملرورية  �حل������و�دث  م���ن  �جل��م��ي��ع 

�حلو�دث  من  للحد  �آمنة  �لطرق 
�مل����روري����ة وع����دم �لن�����ض��غ��ال بغري 
بال�ضرعات  و�ل���ق���ي���ادة  �ل���ط���ري���ق 
ناقاًل   ، بال�ضرب  و�لتحلي  �ملحددة 

�لإ�ضابات  وق�����وع  م���ن  و�ل���وق���اي���ة 
و�لوفيات ، مطالباً �إياهم بالقيادة 
لالأو�مر  �ت��ب��اع��ه��م  ع���رب  �لآم���ن���ة 
تكون  ب��اأن  حتقق  �ضاأنها  م��ن  �لتي 

تعازيه �حلارة لأ�ضرة �لفقيد د�عياً 
�ملوىل عز وجل �أن يلهمهم �ل�ضرب 
للجميع  وم��ت��م��ن��ي��اً   ، و�ل�������ض���ل���و�ن 

�ل�ضالمة . 

الهالل الأحمر الإماراتي تقدم م�شاعدات طبية اإىل م�شت�شفى املخا
•• املخا-وام: 

�لإمار�تية  �لأح���م���ر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ق���دم���ت 
ومعد�ت  �أدوي�����ة  ت�ضمنت  ط��ب��ي��ة  م�����ض��اع��د�ت 
�لأعمال  �ضل�ضلة  �ضمن  �مل��خ��ا  م�ضت�ضفى  �إىل 
�ل���ه���الل لإغاثة  ي��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �لإن�����ض��ان��ي��ة 
عاجلة  ب�ضورة  �حل��رب  من  �ملت�ضررة  �ملناطق 

يف خمتلف �ملجالت �خلدمية و�لتنموية.
بالأطفال  خا�ضة  �أدوي���ة  �مل�ضاعد�ت  ت�ضمنت 
�إىل معد�ت  �إ�ضافة  و�أخ��رى غذ�ئية  و�ملو�ليد 
خا�ضة باإجر�ء �لفحو�ضات و�ملعاينة للحو�مل 

ومو�د �إ�ضعافية.
�لأحمر  �ل���ه���الل  �مل��ت��ط��وع��ني يف  �أح����د  وق����ال 
�لإم�����ار�ت�����ي �إن ه����ذه �ل�����ض��ح��ن��ة م���ن �لأدوي�����ة 
�لثانية  هي  �ملخا  مل�ضت�ضفى  �لطبية  و�مل��ع��د�ت 

�ملدينة  �لو�ضع يف  لدعم  �لهيئة  �ضمن جهود 
بعد �حلرب.

�ضريها  �ل��ت��ي  �مل�����ض��اع��د�ت  �ضحنة  �أن  و�أو����ض���ح 
�لهالل حتتوي على �لأدوية �ل�ضرورية �لتي 

يحتاجها �ملو�طنون يف مدينة �ملخا .
�لإمار�تي  مثمنا جهود هيئة �لهالل �لأحمر 
مناطق  ملختلف  �ل�ضخي  �ل��دع��م  مو��ضلة  يف 
�ل�ضاحلي  �ل�ضريط  مناطق  وحت��دي��د�  �ليمن 

�ملمتد من عدن �إىل �ملخا.
�لإمار�تي  �لأح���م���ر  �ل��ه��الل  هيئة  �أن  ي��ذك��ر 
و�لإيو�ئية  �لغذ�ئية  �مل��و�د  من  قافلة  �ضريت 
م���ن ملي�ضيات  �مل��خ��ا  ب��ع��د حت��ري��ر  و�ل��ط��ب��ي��ة 
�حلوثي و�ضالح باأيام ورفدت م�ضت�ضفى �ملخا 
مع  بالتن�ضيق  وذل��ك  متخ�ض�ص  طبي  ب��ك��ادر 

مكتب �ل�ضحة و�ل�ضكان يف عدن.

نهيان بن زايد يقدم واجب العزاء اإىل 
اأ�شرة �شهيد الوطن خالد البلو�شي

حامد بن زايد يعزي اأ�شرة 
ال�شهيد خالد البلو�شي

•• دبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�ضيخ  �ضمو  ق��دم 
ز�يد  موؤ�ض���������ضة  �أم��ن��اء  جمل����������ص  رئي�ص 
�خلريية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  �آل  �ضلطان  ب��ن 
�لعز�ء  �م�������ص و�ج�����ب  ���ض��ب��اح  و�لإن�����ض��ان��ي��ة 
علي  خالد  �ل��وط��ن  �ضهيد  وذوي  �أ���ض��رة  �إىل 
غ��ري��ب �ل��ب��ل��و���ض��ي �ل����ذي ����ض��ت�����ض��ه��د �ضمن 
�إع����ادة  �ل��ع��رب��ي يف عملية  �ل��ت��ح��ال��ف  ق����و�ت 

�لأمل يف �ليمن �لذي تقوده �ململكة �لعربية 
�ل�ضعودية �ل�ضقيقة.

و�أعرب �ضموه - خالل زيارته جمل�ص �لعز�ء 
عن   - دب��ي  يف  �لثانية  �ل��ورق��اء  منطقة  يف 
خ��ال�����ص ت��ع��ازي��ه و���ض��ادق م��و����ض��ات��ه لأ�ضرة 
�أن  �ل��ق��دي��ر  �ل��ع��ل��ي  د�ع���ي���ا �هلل   .. �ل�����ض��ه��ي��د 
منازل  ينزله  و�أن  رحمته  ب��و����ض��ع  يتغمده 
ي�ضكنه  و�أن  و�لأب��ر�ر  و�ل�ضهد�ء  �ل�ضديقني 
ف�ضيح جناته ويلهم ذويه �ل�ضرب و�ل�ضلو�ن.

•• دبي-وام:

قدم �ضمو �ل�ضيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان 
�أب��وظ��ب��ي و�جب  رئ��ي�����ص دي����و�ن ويل ع��ه��د 
خ���ال���د علي  �ل�����ض��ه��ي��د  �أ����ض���رة  �إىل  �ل���ع���ز�ء 
�لبو��ضل  �أح���د ج��ن��ودن��ا  �ل��ب��ل��و���ض��ي  غ��ري��ب 
مع  �لأم���ل  �إع���ادة  عملية  �ضمن  �مل�ضاركني 
قو�ت �لتحالف �لعربي �لذي تقوده �ململكة 
�ل�ضرعية  مع  للوقوف  �ل�ضعودية  �لعربية 

يف �ليمن.
زيارته جمل�ص عز�ء  �ضموه خالل  و�أع��رب 
باإمارة   2 �ل���ورق���اء  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل�����ض��ه��ي��د 
مو��ضاته  و�ضادق  تعازيه  خال�ص  عن  دبي 
�هلل  �ض�������ائال   .. �ل�����ض��ه��ي��د  وذوي  لأ����ض���رة 
رحمته  بو��ضع  يتغمده  �أن  �لقدير  �لعلي 
و�أن ي�ض���������كنه ف�ضيح جناته و�أن يلهم ذويه 

�ل�ضرب و�ل�ضلو�ن.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ي�شتقبل وزيرة الدولة ل�شوؤون الوطني الحتادي

•• عجمان -وام: 

��ضتقبل �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حميد بن ر��ضد �لنعيمي ع�ضو �ملجل�ص �لأعلى حاكم عجمان - يف مكتبه يف �لديو�ن 
لل�ضالم على  �لتي قدمت  �لوطني �لحت��ادي  �ملجل�ص  ل�ضوؤون  دول��ة  �لكعبي وزي��رة  ن��ورة بنت حممد  �م�ص- معايل 

�ضموه.
و�طلع �ضاحب �ل�ضمو حاكم عجمان من معايل نورة �لكعبي .. على �أهم خطط وبر�مج و��ضرت�تيجية و�أعمال �لوز�رة 

�لتي تعنى ب�ضوؤون �ملجل�ص �لوطني �لحتادي �إ�ضافة �إىل بحث �لعديد من �لق�ضايا �لتي تهم �لوطن و�ملو�طن.
ح�ضر �للقاء.. معايل �ل�ضيخ �لدكتور ماجد بن �ضعيد �لنعيمي رئي�ص ديو�ن �حلاكم و�ضعادة حمد ر��ضد �لنعيمي 
�لوطني  �ملجل�ص  �ل�ضمو حاكم عجمان ع�ضو  �ل�ضكرتري �خلا�ص ل�ضاحب  �لديو�ن و�ضعادة حمد بن غليطه  مدير 
�لحتادي و�ضعادة �ضامل �ضيف �ملطرو�ضي نائب مدير �لديو�ن و�ضعادة طارق بن غليطه مدير مكتب �ضاحب �ل�ضمو 

حاكم عجمان و�ضعادة يو�ضف حممد �لنعيمي مدير عام �إد�رة �لت�ضريفات و�ل�ضيافة وعدد من �مل�ضوؤولني.

مالية عجمان توقع مذكرة تفاهم مع جمعية املحا�شبني الإماراتية
•• عجمان ـ الفجر 

وّق���ع���ت ك���ل م���ن د�ئ�����رة �مل��ال��ي��ة يف 
�ملحا�ضبني  ج��م��ع��ي��ة  و  ع���ج���م���ان 
مذكرة   ، �حل�������ض���اب���ات  وم���دق���ق���ي 
�ل�ضرت�تيجيات  �إط��ار  يف  تفاهم، 
رفع  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
بني  و�ل��ت��ع��اون  �لتن�ضيق  م�ضتوى 
�حلكومية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �ل����دو�ئ����ر 

و�جلمعيات ذ�ت �لنفع �لعام.
�ملالية  د�ئ�����رة  ع���ن  �مل���ذك���رة  وّق����ع 
م�����رو�ن �آل ع��ل��ي، �مل���دي���ر �ل���ع���ام ، 
وعن جمعية �ملحا�ضبني ومدققي 
عابد  بن  �ضيف حممد  �حل�ضابات 

�ملهريي، رئي�ص جمل�ص �لإد�رة.
و�أكد �ضعادة مرو�ن �ل علي مدير 
عجمان  يف  �مل���ال���ي���ة  د�ئ�������رة  ع�����ام 
تعزيز  ع���ل���ى  �ل������د�ئ������رة  ح����ر�����ص 
و�لهيئات  �ل��دو�ئ��ر  ب��ني  �ل�ضر�كة 
�لدولة  يف  �حلكومية  و�جلمعيات 
�لعمل  ب��ه��دف �لرت���ق���اء مب��ك��ان��ة 

�مل���ال���ي���ة يف ع���ج���م���ان ت�����ض��ع��ى من 
خالل هذه �ل�ضر�كات �إىل �لإ�ضهام 
باإمارة  �مل���ايل  �ل��ق��ط��اع  تطوير  يف 
�لإم����ار�ت  ودول���ة  خا�ضة  عجمان 
�أف�ضل  �ت���ب���اع  م���ع ���ض��م��ان  ع��ام��ة 
�ملعايري و�عتماد �أف�ضل �ملمار�ضات 
�آل  وق���ال  �ل�����ض��اأن.  ه��ذ�  �ملهنية يف 
�ملو�طنة  �لكفاء�ت  تعزيز  �إن  علي 
�ملحا�ضبية  �مل����ه����ن  يف  �ل���ع���ام���ل���ة 
و�مل�����ال�����ي�����ة، ورف������ده������ا ب����اخل����ربة 
�ل�ضر�كات  خ���الل  م���ن  و�مل��ع��رف��ة 
�لقطاع  �ضالح  يف  ي�ضّب  �ملهنية، 

�ملايل وتطويره.
�جلمعية  م���ه���ام  ط��ب��ي��ع��ة  وح�����ول 
تقدمي  �ضيتم  �ن��ه  �ضعادته  �أو���ض��ح 
عالية  م��ه��ن��ي��ة  ت����دري����ب  ب����ر�م����ج 
�لكفاءة و�جلودة وجميع ما يتعلق 
�مل�ضتمر،  �ملهني  �لتدريب  مبجال 
�ضت�ضمل  �ل�������ض���ر�ك���ة  �أن  م����وؤك����د� 
�ل���ت���ع���اون يف ت��ن��ظ��ي��م �مل����وؤمت����ر�ت 
�ملختلفة  �لعمل  وور���ص  و�لندو�ت 

�مل��ه��ن��ة وك��ذل��ك �ضتقوم  يف جم���ال 
ملوظفي  �أولوية  باإعطاء  �جلمعية 
و�أور�ق  �لأبحاث  لتقدمي  �لد�ئرة 
�لعاملية  �مل�����وؤمت�����ر�ت  يف  �ل���ع���م���ل 
و�لتدقيق  �مل��ح��ا���ض��ب��ة  جم����ال  يف 
ت�ضارك  و�ل���ت���ي  �مل��ال��ي��ة  و�لإد�رة 
دولة  ع��ن  كممثل  �جلمعية  فيها 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وم���ن ج��ان��ب��ه �أ����ض���اد ���ض��ع��ادة �ضيف 
رئي�ص  �مل��ه��ريي،  عابد  ب��ن  حممد 
�ملحا�ضبني  جمعية  �إد�رة  جمل�ص 
�لإمار�تية  �حل�����ض��اب��ات  وم��دق��ق��ي 
بتوقيع مذكرة �لتفاهم مع د�ئرة 
ت�ضّكل خطوة  �أنها  �ملالية، معترب�ً 
ناجحة  �ضر�كة  طريق  على  �أوىل 
على  �لطرفني  على  بالنفع  تعود 
�أهمية  على  وم��وؤك��د�ً  �ل�ضو�ء،  حد 
تعزيز  �ل�����ض��ر�ك��ات يف  ه���ذه  م��ث��ل 
ق�����در�ت �مل���و�ط���ن���ني �ل��ع��ام��ل��ني يف 
�ملالية  و�مل���ه���ن  �مل��ح��ا���ض��ب��ة  م��ه��ن��ة 

عموما.

�لإد�ري و�ملايل خدمة للمتعاملني 
منظومة  �إجن������اح  يف  وم�����ض��اه��م��ة 

�لعمل �لوطني.
وقال �ضعادته خالل توقيع مذكرة 
�إىل  تهدف  �لتفاقية  �إن  �لتفاهم 
�ملجال  �لتعاون يف  �أو��ضر  توطيد 

و�ملحا�ضبي، وتر�ضيخ ثقافة  �ملايل 
تبادل  ع���رب  �ل���ق���ط���اع  يف  �ل��ت��م��ي��ز 
و�لتعاون  و�لن�ضر�ت،  �لإ���ض��د�ر�ت 
و�لفعاليات  �مل��وؤمت��ر�ت  تنظيم  يف 
جمال  يف  و�ل��ت��ع��اون  �ل�ضلة،  ذ�ت 
�إعد�د وتبادل �لبحوث و�لدر��ضات، 

تدريبية  وبر�مج  دور�ت  وتنظيم 
متخ�ض�ضة.

عالقات  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ي  �آل  وث��م��ن 
�ل�������ض���ر�ك���ة �ل����ض���رت�ت���ي���ج���ي���ة بني 
�حلكومية  �مل���ال���ي���ة  �مل���وؤ����ض�������ض���ات 
د�ئرة  �أن  �إىل  م�����ض��ري�ً  و�لأه��ل��ي��ة، 

موارد راأ�ش اخليمة الب�شرية تطلق تطبيق ذكي للقراءة

م�شت�شفى راأ�ش اخليمة يقدم جتربة امومة غري م�شبوقة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�لب�ضرية  �مل�����و�رد  د�ئ�����رة  �أط��ل��ق��ت   
نوعي  تطبيق  �أول  �خليمة  ب��ر�أ���ص 
للقر�ءة  وم��ت��ك��ام��ل  ���ض��ام��ل  ذك����ي 
على م�ضتوى �لدولة مو�ردنا تقر�أ 
يقدم خدمات متنوعة وجديدة يف 
�لقر�ءة، و�لذي مت تد�ضينه موؤخر� 
لالبتكار،  �لإم���������ار�ت  �أ����ض���ب���وع  يف 
م�ضاريع  �أح��د  �لتطبيق  ه��ذ�  ويعد 
وم�����ب�����ادر�ت �ل����د�ئ����رة �مل��ب��ت��ك��رة يف 
و�ملطالعة  �ل���ق���ر�ءة  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز 
موظفي  جلميع  مبتكر  ب��اأ���ض��ل��وب 
ح���ك���وم���ة ر�أ���������ص �خل���ي���م���ة، وج����اء 
مع  بالتن�ضيق  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  �إط�����الق 
هيئة �حلكومة �لإلكرتونية بر�أ�ص 
�لدكتور  ���ض��ع��ادة  و�أك�����د  �خل��ي��م��ة. 

حكومية  وم�����ض��وؤول��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�لقر�ءة،  قيمة  لرت�ضيخ  حم���ددة 
م��ن ثقافة  ي��زي��د  �أن  �ضاأنه  م��ن  م��ا 
وم����ع����ارف �مل���وظ���ف���ني م����ن خالل 
�ط���الع���ه���م ع��ل��ى �خل����دم����ات �لتي 
جانبها  وم���ن  �لتطبيق.  يقدمها 
نائب  �ملزروعي  علي  بدرية  �أ�ضارت 
�لب�ضرية  �مل���و�رد  د�ئ���رة  ع��ام  مدير 
بر�أ�ص �خليمة �إىل �أن هذ� �لتطبيق 
10 خ��دم��ات ذك��ي��ة متنوعة  ي��ق��دم 
�ملوظفني  على  �ضي�ضهل  �أن��ه  حيث 
�لطالع  م��ن  و�ضيمكنهم  �ل��ق��ر�ءة 
على �لكتب يف كافة �لأوق��ات ومن 
جميع �لأماكن، لكي يعي�ضو� �أجو�ء 
مم��ت��ع��ة يف رح��ل��ة �ل���ق���ر�ءة، �لأم���ر 
جودة  على  �إيجابا  �ضينعك�ص  �لذي 
تقدمها  �لتي  �خلدمات  وم�ضتوى 

و�لتقنيات  و�ل���ع���ل���وم  و�لأع�����م�����ال 
�إىل  بالإ�ضافة  و�ل�ضيا�ضة  و�لتاريخ 
�ل�ضحة و�ل�ضالمة وتطوير �لذ�ت 

و�لأ�ضرة و�ملجتمع وكتب �أخرى. 
كذلك  يتيح  �لتطبيق  �أن  و�أ�ضافت 
ل��ل��م��وظ��ف��ني �إم��ك��ان��ي��ة �إ���ض��اف��ة ما 
يقرتحونه من كتب يرونها منا�ضبة 
لهم، كذلك مت تخ�ضي�ص م�ضابقة 
�ضهرية و�ضنوية للقر�ءة من خالل 
حتديد ��ضم كتاب و�إجر�ء �مل�ضابقة 
�لتطبيق  ي�����ض��ت��ع��ر���ص  ك��م��ا  ع��ل��ي��ه، 
�ل��ت��ي مت���ت قر�ءتها  �ل��ك��ت��ب  ع���دد 
و�إح�ضائيات ون�ضب �لقر�ء من كل 
�لتطبيق  وي��وف��ر  وم���وظ���ف،  ج��ه��ة 
كتاب  �لبحث عن كل  �أي�ضا خدمة 
وتلخي�ص  ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق،  م��ت��و�ج��د 
�ل��ك��ت��اب �ل����ذي ي��ت��م �لن���ت���ه���اء من 

حممد عبد �للطيف خليفة مدير 
بر�أ�ص  �لب�ضرية  �مل���و�رد  د�ئ���رة  ع��ام 
كافة  ت��ب��ذل  �ل���د�ئ���رة  �أن  �خل��ي��م��ة 
�لإلكرتوين  �لتحول  نحو  �جلهود 
�لإلكرتونية  �لتطبيقات  لتد�ضني 
عرب �لهو�تف �لذكية و�لعمل على 
ما  ك��ل  و�إط���الق  خدماتها  تطوير 
ه��و ج��دي��د يف ���ض��وء روؤي���ة �لقيادة 
وتوجهات  �ل����دول����ة  يف  �حل��ك��ي��م��ة 
حتول  �إىل  �خليمة،  ر�أ����ص  حكومة 
�لهاتف  ع���ل���ى  �خل����دم����ات  ج��م��ي��ع 
�لذكي، وبني �أن نظام مو�ردنا تقر�أ 
ياأتي �ن�ضجاما مع �لقانون �لوطني 
�أ�����ض����دره �ضاحب  �ل����ذي  ل���ل���ق���ر�ءة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
�هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
وبر�جما  ت�ضريعية  �أط��ر�  و�ضع  يف 

�لد�ئرة يف كافة �جلو�نب، وبينت �أن 
�لتطبيق نّفذ من قبل فريق عمل 
متخ�ض�ص على مد�ر ع�ضرة �أ�ضهر 
ومتيزه،  بنجاحه  جميعها  تكللت 
�آفاق كثرية وجديدة  �أنه يتيح  كما 
ر�أ�ص  �أم��ام جميع موظفي حكومة 
�خليمة لزيادة ح�ضيلتهم �ملعرفية 
�أب����رز �خلدمات  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة، وم���ن 
للم�ضتخدمني،  جم��ان��اً  �ل���دخ���ول 
وع�����م�����ل�����ه ب����ال����ل����غ����ت����ني �ل����ع����رب����ي����ة 
كتبا  يوفر  �أن��ه  كما  و�لإجن��ل��ي��زي��ة، 
متنوعة يف جمالت خمتلفة بحيث 
�ملوظفني  تخ�ض�ضات  كافة  تغطي 
ك���ل ح�ضب  و�إث��������ر�ء م��ع��ل��وم��ات��ه��م 
�لكتب  ت�ضتمل  فيما  �خت�ضا�ضه، 
�ل�ضريعة  م��ن��ه��ا  جم����الت   9 ع��ل��ى 
و�لقانون و�ملو�رد �لب�ضرية و�لإد�رة 

قر�ءته. 
�ملوظفني  م���ن  ع����دد  �أ�����ض����اد  ف��ي��م��ا 
�أمامهم  �ضيتيح  �ل���ذي  بالتطبيق 
�ل��ك��ث��ري م���ن ق������ر�ءة �ل��ك��ت��ب على 
م����د�ر �ل�����ض��اع��ة مم���ا ���ض��ي�����ض��اه��م يف 
و�قتنائهم  م��ع��ل��وم��ات��ه��م  �إث��������ر�ء 
لن�ضخ �إلكرتونية من �لكتب تتوفر 
لديهم ب�ضهولة من غري عناء عرب 

هو�تفهم �لذكية ب�ضغطة زر. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ي���ق���ّدم م�����ض��ت�����ض��ف��ى ر�أ�������ص �خل��ي��م��ة ، 
جت��رب��ة �أم��وم��ة فخمة وف��ري��دة من 
�لن�ضاء  ت��خ�����ض��ع  ع��ل��ى  ق����وم  ن��وع��ه��ا 
لعناية فائقة وتدعم �لأّم �مل�ضتقبلية 
وتدّللها من خالل برنامج يبد�أ من 
مرحلة ما قبل �حلمل حتى مرحلة 
م��ق��ارب��ة م�ضّممة  �ل�����ولدة  ب��ع��د  م��ا 
و�حتياجات  �م�����ر�أة  ل��ك��ل  ا  خ�ضي�ضً
�ضديقي،  رز�  وب��ح�����ض��ب  ح��ب��ل��ه��ا.  
�لعربية  ملجموعة  �لتنفيذي  �ملدير 
للرعاية �ل�ضحية و�ملدير �لتنفيذي 
جتربة  �إّن  �خليمة  ر�أ����ص  مل�ضت�ضفى 
�ضامل  مفهوم  ه��ي  �مللكية  �لأم��وم��ة 
وفاخر ل� �لعناية بالأّم �لتي ل تاأخذ 
�لتنفيذي  �ملدير  بعني رز� �ضديقي، 
ملجموعة �لعربية للرعاية �ل�ضحية 
مل�ضت�ضفى  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  و�مل������دي������ر 

�لتوّحد  �أمر��ص مثل  �إىل  ي��وؤدي  �أن 
وتظهر  �لأط�����ف�����ال.  ب����ني  �خل���ط���ري 
�لتدليك  عالج  �أّن  ا  �أي�ضً �لدر��ضات 
�لتوتر  فّعاًل يف تخفيف  دوًر�  يلعب 
وعو�ر�ص �لكتئاب ويخدم كمخّفف 
لأمل �ل��ع�����ض��ل و�مل��ف��ا���ض��ل ح��ت��ى �أّن���ه 
يح�ّضن من نتائج �لعمل. بالإ�ضافة 
�لعنا�ضر  لبع�ص  مي��ك��ن  ذل���ك،  �إىل 
بكمية  تناولها  يتّم  مل  �إن  �لغذ�ئية 
كافية خالل فرتة �حلمل �أن تعّر�ص 
�ل��ن��م��و �ل��ذه��ن��ي و�جل�����ض��دي للطفل 

للخطر . 
م���������ض����رور،  ط���ل���ع���ت  د.  و�أ������ض�����اف�����ت 
�لن�ضاء  �أم����ر������ص  يف  �ل���ض��ت�����ض��اري��ة 
�لق�ضم  ع���ن  و�مل�������ض���وؤول���ة  و�ل��ت��ول��ي��د 
لهذ�  �خل��ي��م��ة:  ر�أ�����ص  م�ضت�ضفى  يف 
�ل�����ض��ب��ب ن�������ض���ّدد ك���ث���رًي� ع��ل��ى ر�ح���ة 
عندما  �ل���ف���رتة.  ه����ذه  خ����الل  �لأّم 
�خلدمات  ه���ذه  ك��ل  ع��ل��ى  حت�ضلني 

خطط م�ضّممة ح�ضب �لطلب يف ما 
لت�ضتعيدي  �لو�ضائل  باأف�ضل  يتعّلق 
ا  �أي�ضً ب��ال��ذك��ر  ر���ض��اق��ت��ك. و�جل��دي��ر 
��ضت�ضارة  ي�ضمل  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ�  �أّن 
�أول  �لأطفال حتى  جمانية لطبيب 

عيد ميالد للطفل.
رحلة  �لأم���وم���ة  ت��ع��د  �ضديقي  ق���ال 
جنعلها  �أن  يف  ن��رغ��ب  ل����ذ�  مم���ّي���زة 

�ملتطلبات  �لع��ت��ب��ار  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����ص 
فح�ضب  �حل��ام��ل  للمر�أة  �لأ�ضا�ضية 
مثل �ضفوف ما قبل �لولدة وبعدها 
حول  و�لتوعية  �لتغذية  و��ضت�ضارة 
�لإر�ضاع �لطبيعي وفح�ص �لأ�ضنان، 
���ا ج��ل�����ض��ات فاخرة  �أي�������ضً ت���ق���ّدم  ب���ل 
وبعده(  �حل��م��ل  )خ����الل  �ل�����ض��ب��ا  يف 
وجل�ضات �ليوغا لال�ضرتخاء وحتى 

توفري  خ��الل  م��ن  تن�ضى  ل  مرحلة 
بف�ضل  �م���ر�أة  لكل  �لتدليل  فر�ضة 

مفهومنا �لفريد من نوعه. 
حبيقة،  ب����ول����ني  د.  ع���ّل���ق���ت  وق������د 
�لن�ضاء  �أم�����ر�������ص  يف  �أخ�������ض���ائ���ي���ة 
و�لتوليد يف ر�أ�ص �خليمة: على �ضبيل 
�إىل  �حلديثة  �لأبحاث  ت�ضري  �ملثال، 
�أّن��ه ميكن لالإرهاق يف فرتة �حلمل 

يف مكان و�حد و�لثقة �لتي ت�ضعرين 
خربة،  ذ�ت  عناية  حت��ت  ك��ون��ك  بها 
�ضتح�ضلني على �لرفاهية لرتتاحي 

ا.  وت�ضتمتعي بكونك �أمًّ
كاميني،  لل��ي��ظ��ى  د.  ح�����ّذرت  وق���د 
�لن�ضاء  �أم����ر������ص  يف  �لأخ�����ض��ائ��ي��ة 
و�لتوليد يف م�ضت�ضفى ر�أ�ص �خليمة، 
�لن�ضاء لدى �نتقاءهّن عالج �ليوغا 
من  �حلمل  ف��رتة  خ��الل  و�لتدليك 
ون�ضحتهّن  �ملنا�ضب  �ملعالج  �ختيار 

باّتباع �أو�مر �ملمار�ضني �ل�ضحيني. 
�لذي  �ل��وق��ت  يف  قائلة:  نّبهت  وق��د 
فو�ئد  و�لتدليك  �ليوغا  فيه  ميلك 
كثرًي� ميكن لالأمور �أن ت�ضوء ب�ضكل 
�حلامل  �مل����ر�أة  �إىل  بالن�ضبة  م���رّوع 
�لعناية  ع��ل��ى  �حل�����ض��ول  ي��ت��ّم  �إن مل 
�ملو�ضى  من  �ل�ضبب  لهذ�  �ملنا�ضبة، 
به د�ئ��ًم��ا زي��ارة �ل�ضخ�ص �مل���دّرب يف 

�ل�ضنعة .

�ش���رطة راأ�ش ال��خيمة ت�نظم حم��ا�ش��رة ت�وع�وي�ة ح�ول ال�ش��المة امل��روري��ة
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

و�ل�����دوري�����ات  �مل�������رور  �إد�رة  ن���ظ���ّم���ت 
�خل��ي��م��ة، حما�ضرة  ر�أ������ص  ب�����ض��رط��ة 
�جلامعة  يف  ت����وع����وي����ة،  م�����روري�����ة 
�لأم��ري��ك��ي��ة ب���ر�أ����ص �خل��ي��م��ة، حول 

وخماطر  �مل��روري��ة  �ل�ضالمة  قو�عد 
بح�ضور  �ملهلكة،  �مل��روري��ة  �حل���و�دث 
و�لتدري�ضية،  �لإد�ري�����������ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�جلامعة  وطالبات  طلبة  من  وع��دد 
�ملحا�ضرة  وت���ن���اول���ت  �لأم���ري���ك���ي���ة. 
�ل��ت��ي �أل��ق��اه��ا �ل��ع��ق��ي��د �أح��م��د �ل�ضم 

�آمن  جمتمع  �إىل  للو�ضول  �ملرورية 
خ���اٍلٍ م��ن �حل���و�دث �مل��روري��ة، ب�ضرح 
ل�ضتخد�م  �لأ����ض���ا����ض���ي���ة  �ل���ق���و�ع���د 
�ضالمة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �ل���ط���ري���ق، 
�أرو�ح �جلميع من �حلو�دث �ملرورية 
�خل���ط���رة، م���ع ����ض��ت��ع��ر����ص خماطر 

خلّوه من م�ضببات �حلو�دث. يف ختام 
�ملحا�ضرة �أكد �لعقيد �أحمد �لنقبي، 
�أن تعزيز �لثقافة و�ل�ضالمة �ملرورية 
�لأهمية  ب��ال��غ  و�أم���ر  وه���دف  مطلب 
�ملرور  �إد�رة  ت��ق��وم  ول��ه��ذ�  للجميع، 
�خليمة  ر�أ�����ص  ب�ضرطة  و�ل���دوري���ات 

�لطرق  هند�ضة  ق�ضم  رئي�ص  �لنقبي 
ب�ضرطة ر�أ�ص �خليمة، �أهمية حتقيق 
�ل�ضالمة �ملرورية، �لتي تعد مطلب 
خطط  �إط���ار  �ضمن  �أ�ضا�ضي  وه��دف 
�ل�ضرت�تيجية  �خليمة  ر�أ�ص  �ضرطة 
�لثقافة  ت���ع���زي���ز  ح�����ول  �ل���ت���وع���وي���ة 

�لعن�ضر  وه�������ي:  ع���ن���ا����ض���ر  ث����الث����ة 
ف�ضاًل  و�لطريق،  �ملركبة،  �لب�ضري، 
�أو  �لطبيعية  �ل��ظ��روف  ع��و�م��ل  ع��ن 
�أن �ل�ضرعة  �لبيئية �ملحيطة، موؤكد�ً 
�لطريق،  بغري  و�لن�ضغال  �ل��ز�ئ��دة 
�ل��ت��اأك��د من  �ل��ط��ري��ق دون  ودخ�����ول 

�حل������و�دث �مل��ه��ل��ك��ة، و�ل��ت��اأك��ي��د على 
�ضرورة �للتز�م بربط حز�م �لأمان.

و ����ض���رح خ����ط����و�ت �ل���ع���ب���ور �لآم������ن، 
�مل�ضاة،  ع��ب��ور  مب��ن��اط��ق  و�ل��ت��ع��ري��ف 
�ه����م م�ضببات  ع���ن حت��دي��د  ف�����ض��اًل 
�حل���������و�دث �مل������روري������ة، �مل��ت��م��ث��ل��ة يف 

من  �لعديد  بتنظيم  م�ضتمر  ب�ضكل 
باملوؤ�ض�ضات  �مل��ح��ا���ض��ر�ت  ه���ذه  م��ث��ل 
�لعامة و�خلا�ضة، لن�ضر �لوعي �لعام 
ب�����ض��رورة �ل��ق��ي��ادة �لآم���ن���ة وجتنب 
�ل�ضرعة �ملهلكة، للحد من �حلو�دث 

�ملرورية، و�ضبط �أمن �لطرق.

دائ�رة البلدي�ة والتخطي�ط 
بعجم�ان تكرم الهالل الأحمر 

•• اأبوظبي -وام: 

�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  ك��رم��ت 
�أف�ضل موؤ�ض�ضات �لعمل �خلريية يف دعم �ملبادر�ت  فرع عجمان �ضمن فئة 

�ملجتمعية خالل عام 2016 .
جاء �لتكرمي خالل حفل توزيع جائزة �أف�ضل �لذي تنظمه د�ئرة �لبلدية 
و�حلكومية  �لر�ضمية  و�ملوؤ�ض�ضات  �جلهات  خمتلف  من  �ملتعاملني  لتكرمي 
و�خلا�ضة �لذين ي�ضاهمون ب�ضكل م�ضتمر وفعال يف حتقيق طموح �لد�ئرة 

وبناء عالقات جمتمعية متميزة يف كافة �ملجالت.
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�ص  �لنعيمي  حميد  بن  ر��ضد  �ل�ضيخ  و�أك��د 
�ملتعاملني  وت��ك��رمي  تقدير  على  �ل��د�ئ��رة  ح��ر���ص  �حل��ف��ل  خ��الل  بعجمان 
�لد�ئرة  روؤية  ب�ضكل م�ضتمر وفعال يف حتقيق  ي�ضاهمون  �لذين  �ملتميزين 

وبناء بيئة م�ضتد�مة مع كافة �جلهات �لر�ضمية و�خلا�ضة.
�ضيف  �إب��ر�ه��ي��م  �ضيف  لل�ضيد  �أف�ضل  ج��ائ��زة  �لنعيمي  ر����ض��د  �ل�ضيخ  و�ضلم 
بناء على  تعمل  �لهيئة  �أن  �أكد  �لذي  بعجمان  �لهالل  �لنعيمي مدير فرع 
مبادر�ت  ك��اف��ة  يف  للم�ضاركة  �لأح��م��ر  ل��ل��ه��الل  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات 
�ضمن  تتبناها  �لتي  �ملجتمعية  �مل�ضوؤولية  منطلق  م��ن  وذل��ك  �خل��ري  ع��ام 
�ضر�ئح  �لتي تخدم خمتلف  �لإن�ضانية  �ملبادر�ت  �مل�ضاركة يف  ��ضرت�تيجيتها 

�ملجتمع �ملحلي.
�لد�ئرة  عام  �لنعيمي مدير  �لرحمن حممد  �ضعادة عبد  �أ�ضاد  ومن جهته 
على  يبذلها  �لتي  و�جل��ه��ود  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  للهالل  �لإن�ضاين  ب��ال��دور 
�ل�ضعيدين �ملحلي و�لعاملي مل�ضاعدة �لفئات �ل�ضعيفة و�ملحتاجة و�خلدمات 
�خل���ريي���ة �مل��ق��دم��ة م���ن ق��ب��ل �ل���ف���رع خ���الل �ل���ع���ام 2016 م��و���ض��ح��اً باأن 
�أو��ضر  �جلائزة �ضرت�ضخ �لعالقات �ملتبادلة مع �ملتعاملني �ملميزين وتوثق 
�ضعيد  �إىل جمتمع  �لر�مية  روؤي��ة حكومة عجمان  لتحقيق  �ملتبادل  �لعمل 
و�قت�ضاد �أخ�ضر من خالل دفع عجلة �لتطور و�لتنوع يف خمتلف �ملجالت 
�ضمن  �لدولة  يف  وغريها  و�ل�ضحية  و�ل�ضياحية  و�لعمر�نية  �لقت�ضادية 

�لرب�مج و�خلطط و�ل�ضرت�تيجيات �لتطويرية و�لتح�ضينية.

وطني الإمارات يعر�ش اأف�شل 
املمار�شات للرتبية املجتمعية التفاعلية

•• دبي -وام:

ناحية  م��ن  �لتفاعلية  �لرتبية  يف  �ملدر�ضة  دور  �همية  ت��رب��وي  تقرير  �أك��د 
�لأخالقية  �لرتبية  مناهج  لدعم  حديثة  و�ضائل  �تخاذ  يتم  حيث  �ملناهج 
وتنمية قيم �لت�ضامح �لديني و�لو�ضطية ونبذ �لتع�ضب �ضد �لآخر �أما من 
لهم  �لتفكري  حرية  �إتاحة  فيتم  �ملدر�ضة  يف  �لطلبة  بني  �لعالقات  ناحية 
�لرتبية  بني  �لتقرير  ورب��ط  �مل�ضكالت.  حلل  �جلديدة  �لطرق  و��ضتخد�م 
�لألعاب  مم��ار���ض��ة  وت�ضجيع  �ل��ري��ا���ض��ي��ة  ب��ال��رتب��ي��ة  و�له��ت��م��ام  �لتفاعلية 
�لريا�ضية �لتي تنا�ضب معدل منو و�ضخ�ضية وميول �لفرد �لذي تكون قوته 
�جل�ضدية و�ل�ضحية �أف�ضل ويكون �إيجابيا من ناحية �مل�ضاركات �لجتماعية 
ويرفع من �لتو�فق �ل�ضخ�ضي و�لجتماعي وحت�ضني �جتاهاته نحو نف�ضه 
و�لآخرين . جاء ذلك يف �لتقرير �لذي ��ضدرته موؤ�ض�ضة وطني �لإمار�ت 
بالرتبية  و�لهتمام  بالنتماء  �ل�ضعور  لتنمية  �ملمار�ضات  �أف�ضل  يعر�ص 
�لتو�فق  لتحقيق  ع��ام��ه  مقرتحات  �ط���ار  يف  وذل���ك  �لتفاعلية  �ملجتمعية 
�ل�ضخ�ضي و�لإجتماعي للفئة �لعمرية من 13 �إىل 18 �ضنة حيث ن�ضرت 
تلك �ملمار�ضات يف �إ�ضد�ر �ملقيا�ص �لوطني للنا�ضئة �لذي �أ�ضدرته �ملوؤ�ض�ضة 
يف  �ملجتمعية  �ل�ضوؤون  م�ضت�ضارة  حميد  �أمل  �لدكتورة  و�إ�ضر�ف  �إع��د�د  من 
�لتقرير يهدف  �أن  �ملوؤ�ض�ضة  �ملوؤ�ض�ضة. و�أفاد �ضر�ر بالهول �لفال�ضي مدير 
�لوطني  بانتمائهم  وعالقتهم  �لنا�ضئة  يخ�ص  ما  كل  يف  �جلديد  لتقدمي 
�ضرح كيف ميكن  و�ل��ذي  �لنف�ص  على  �لعتماد  �لتقرير مبحور  ب��د�أ  حيث 
و�لثقافية  و�ل�ضحية  �لريا�ضية  �لأن�ضطة  ��ضتثمار طاقتهم يف  �لعمل على 
�لذ�تية  بالقيمة  و�لإح�ضا�ص  �ملدر�ضة  وخ��ارج  د�خ��ل  و�لجتماعية  و�لفنية 
�لتفاعلية يف �لأ�ضرة و�ملدر�ضة  وذلك بالهتمام بجانب �لرتبية �ملجتمعية 
�لنا�ضئ ورغبته يف �ل�ضتقالل  و�إح��رت�م ميل  �لتفاعلي  عن طريق �حل��و�ر 
�لإد�ره عليه وت��ن��وي��ع م��ع��ارف��ه عن  ف��ر���ص  �إه��م��ال رع��اي��ت��ه م��ع جتنب  دون 

�ملجتمع و�أفر�ده.
و��ضار �لتقرير كيف يتم رفع �لح�ضا�ص بالقيمة �لذ�تية عند �لنا�ضئة وذلك 
و�ملجتمع  و�مل��در���ض��ة  �لأ���ض��رة  يف  �لتفاعلية  �ملجتمعية  بالرتبية  بالهتمام 
و�حلو�ر �لتفاعلي و�حرت�م ميل �لنا�ضئ ورغبته يف �ل�ضتقالل دون �إهمال 
ر�أي��ه يف  و�أخ��ذ  �آر�ئ��ه  �لإد�رة عليه ومناق�ضته يف  توجيهه مع جتنب فر�ص 
�لقر�ر�ت �لتي تت�ضل به حتى يتم �كت�ضاب ثقته كما تبنى �لرتبية �ملجتمعية 
�لتفاعلية على �أ�ضا�ص �لفهم �ملتبادل بني �لنا�ضئ ومن يحيطون به مما ينتج 

عنه منو �ضوي .
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�ش اخليمة ي�شتقبل قن�شل م�شر 

•• راأ�س اخليمة -وام:

�ملجل�ص  ع�ضو  �لقا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضعود  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  ��ضتقبل 
�لأعلى حاكم ر�أ�ص �خليمة يف ق�ضر �ضموه يف مدينة �ضقر بن حممد �م�ص 
�ل�ضيد طارق عبد�حلميد ح�ضني قن�ضل عام جمهورية م�ضر �لعربية �لذي 
قدم لل�ضالم على �ضموه مبنا�ضبة ت�ضلمه مهام عمله قن�ضاًل لبالده لدى 
له  متمنياً  بالقن�ضل  �خليمة  ر�أ���ص  حاكم  �ل�ضمو  �ضاحب  ورح��ب  �ل��دول��ة. 
�لتعاون  �أو��ضر  طيب �لإقامة يف بلده �لثاين و�لتوفيق و�لنجاح يف تعزيز 

�لقائم بني �لبلدين �ل�ضقيقني على خمتلف �مل�ضتويات.
�أحمد  و�ضالح  �لقا�ضمي  �ضقر  ب��ن  حممد  ب��ن  �ضقر  �ل�ضيخ  �للقاء  ح�ضر 
�لكيت  �أحمد  وحممد  �خليمة  ر�أ���ص  حاكم  �ل�ضمو  �ضاحب  م�ضت�ضار  �ل�ضال 

�مل�ضت�ضار يف �لديو�ن �لأمريي.

جلنة معاجلة ديون مواطني ال�شارقة تعتمد 59 مليونا 
و390 األف درهم ل�شداد مديونية عدد من احلالت

•• ال�صارقة -وام:

تنفيذ� لتوجيهات �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ �لدكتور �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي، ع�ضو �ملجل�ص �لأعلى حاكم 
�ل�ضارقة، �لر�مية �إىل توفري �حلياة �مل�ضتقرة و�لعي�ص �لكرمي لأبنائه �ملو�طنني، �عتمدت جلنة معاجلة 
ديون مو�طني �إمارة �ل�ضارقة �ضد�د مديونية عدد من �حلالت �ملعرو�ضة عليها. و�أكد �ضعادة ر��ضد �أحمد 
�للجنة  �أن   ، �ل�ضارقة  �إم��ارة  دي��ون مو�طني  رئي�ص جلنة معاجلة   ، �لأم��ريي  �لديو�ن  رئي�ص  �ل�ضيخ  بن 
�عتمدت �ضمن �لدفعة 14 مبلغ 59 مليونا و390 �ألف درهم ، ل�ضد�د مديونية عدد من �حلالت من 
فئة �ملطلوبني قانونيا، وفئة �ملحكوم عليهم بق�ضايا مالية وفئة �لغارمني وفئة �ملتوفني. و�أو�ضح رئي�ص 
جلنة معاجلة ديون مو�طني �إمارة �ل�ضارقة، �أن �إجمايل �ملبالغ �لتي متت معاجلتها منذ �لدفعة �لأوىل 

حتى �لدفعة 14 بلغ 416 مليونا و 646 �ألف درهم، وبلغ جمموع �مل�ضتفيدين 916 حالة.

املا�شي  العام  اأجنزتها  معاملة   589,648

م��رك��ز ال��خدم��ات ال��حكوم��ية ي��قدم خ�دم��ات م�تميزة ل�ش��كان م��دن ال��غربية 
 املراجعون ي�شيدون ب�شرعة الإجناز وجودة اخلدمات املقدمة من قبل ال�شركاء

 •• املنطقة الغربية – لطيفة جابر 

 �أجنزت مر�كز �خلدمات �حلكومية 
�لغربية  �ملنطقة  ببلدية  �ملتكاملة 
خ����الل  م���ع���ام���ل���ة   589،648
�لنافذة  ب��اأ���ض��ل��وب  �مل��ا���ض��ي،  �ل��ع��ام 
�ل�����و�ح�����دة وحت�����ت ���ض��ق��ف و�ح�����د، 
تقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات  ت�ضمنت 
وخدمات  �لغربية  �ملنطقة  بلدية 
�ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ني منها  �ل�����ض��رك��اء 
�لربع  خالل  170،227معاملة 
معاملة   14،465 ب��و�ق��ع  �لأول، 
مبدينة ز�يد، و 27،709 معاملة 
مبدينة غياثي  و10،501معاملة 
معاملة  و61،827   ، دملا  مبدينة 
و40،863  �مل�������رف�������اأ،  مب����دي����ن����ة 
معاملة مبدينة �ل�ضلع، �إ�ضافة �إىل 
مركز  �أجنزها  14،862معاملة 
مدينة ليو�. و105.658معاملة 
خ�������الل �ل������رب������ع �ل������ث������اين ب����و�ق����ع 
ز�يد،  مبدينة  معاملة   14.193
مبدينة  م���ع���ام���ل���ة  و16.862 
معاملة  و17.133  غ���ي���اث���ي، 
و30.624  �ل�������ض���ل���ع،  مب���دي���ن���ة 
معاملة مبدينة �ملرفاأ، و17.742 
ل��ي��و�، و9104  م��ع��ام��ل��ة مب��دي��ن��ة 
معاملة مبدينة دملا. بينما مت خالل 
146،649معاملة  �لثالث  �لربع 
14.668 معاملة مبدينة  بو�قع 
ز�يد، و19.323 معاملة مبدينة 
مبدينة  و45.191  غ����ي����اث����ي، 
معاملة  و41.200  �ل�������ض���ل���ع، 
مبدينة �ملرفاأ، و16.960 معاملة 
معاملة  و9307  ل��ي��و�،  مب��دي��ن��ة 
�لر�بع  �ل���رب���ع  ويف  دمل�����ا.  مب��دي��ن��ة 
167،114معاملة  �جن������از  مت 
�جنزتها  10،154معاملة  منها 
معاملة  و156،960  �ل��ب��ل��دي��ة 
�جنزها �ل�ضركاء �ل�ضرت�تيجيني.

�ملهند�ص عتيق خمي�ص حمد  و�أك��د 
�ملزروعي مدير عام بلدية �ملنطقة 
�لبلدية  حر�ص  ب��الإن��اب��ة  �لغربية 

�لب�ضري  �لكادر  �أن  باعتبار  �ملتميز 
للمهار�ت  �حلقيقي  �ل�ضتثمار  هو 
وتهدف  و�جل���م���اع���ي���ة.  �ل���ف���ردي���ة 
�ملوظفني  �إ�����ض����ع����اد  �إىل  �مل�����ب�����ادرة 
�لفريق  ب��روح  �لعمل  على  وحثهم 
خدمة  تفعيل  �ي�ضاً  ومت  �ل��و�ح��د. 
مع  �ملوؤقتة  �خليم  تركيب  ت�ضريح 
دفع �لر�ضوم على �لنموذج �جلديد، 
ت���ق���دمي من������وذج خدمة  وت��ف��ع��ي��ل 
خالل  م��ن  200مرت  �ملخططات 
و�للتز�م  �لعمالء  موظفي خدمة 
كما  للخدمة.  �جل��دي��د  بالنموذج 
�حلكومية  �خل���دم���ات  مب��رك��ز  مت 
وت�ضميم  �ع��ت��م��اد  دمل����ا  م��دي��ن��ة  يف 

خمططات �لإ�ضافات.
و�ضمن مبادر�ت �ملر�كز �حلكومية 
�أف�ضل  تقدمي  �أج��ل  من  �ملتو��ضلة 
فقد  ل���ل���م���ت���ع���ام���ل���ني  �خل������دم������ات 
�ل����ر�ب����ع مبركز  �ل���رب���ع  خ����الل  مت 
مبدينة  �حل���ك���وم���ي���ة  �خل�����دم�����ات 
�ملرفاأ تفعيل بطاقة م�ضرة �لتابعة 
�ي�ضاً  ومت  �لجتماعية،  لل�ضوؤون 
�حلكومية  �خل������دم������ات  مب����رك����ز 
برنامج  مبادرة  ليو� طرح  مبدينة 
��ضتبيانات  �ضاركنا و�لذي يت�ضمن 
خ������دم������ات �ل����ب����ل����دي����ة وخ�����دم�����ات 
وكذلك  �ل�ضرت�تيجيني،  �ل�ضركاء 

�ملقرتحات و�ل�ضكاوى.
وم����ن م���ب���د�أ �ل���ت���ع���اون ب���ني مركز 
�خلدمات �حلكومية مبدينة �ل�ضلع 
و�لتاأهيل  للرعاية  �ل�ضلع  ومركز 
�حلكومية  �خل���دم���ات  م��رك��ز  ق���ام 
�لطالب  ب��ت��دري��ب  �ل�ضلع  مبدينة 
لتاأهيلهم وظيفيا للعمل و�لتو�زن 
و�لعملي،  �ل��ن��ظ��ري  �لإط������ار  ب���ني 
ولتنمية  �خل�������رب�ت،  لإك�����ض��اب��ه��م 
يف  للم�ضاهمة  م��ه��ار�ت��ه��م  و���ض��ق��ل 
�لربع  خالل  ومت  �ملجتمع.  خدمة 
�خلدمات  م���رك���ز  ب�������اإد�رة  �ل���ر�ب���ع 
�حل��ك��وم��ي��ة مب��دي��ن��ة دمل����ا �إط����الق 
مبادرة مت تقر�أ .... دملا ترتقي، �إىل 

جانب مبادرة �ضكر�ً خليفة.

�خلدمات  ب���ج���ودة  �لرت���ق���اء  ع��ل��ى 
�ل�ضر�كة  وت����ع����زي����ز  �حل���ك���وم���ي���ة 
�حلكومية  �جلهات  بني  �ملجتمعية 
خدمات  وت��ق��دمي  �ملجتمع  و�أف����ر�د 
حكومية متكاملة باأ�ضلوب �لنافذة 
�ل�����و�ح�����دة، وت���و����ض���ي���ل �خل���دم���ات 
تعزيز  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ج��ت��م��ع،  �إىل 
م���ب���ادئ �حل��وك��م��ة و�ل�����ض��ف��اف��ي��ة يف 
و�ل�ضركاء  �ل��ب��ل��دي  �ل��ن��ظ��ام  ع��م��ل 
�على  م���وؤك���د  �ل�ضرت�تيجيني.  
�آر�ء  �إىل  �ل�����ض����ت����م����اع  �أه����م����ي����ة 
ومقرتحات �جلمهور و�لعمل على 
تو�جههم،  �لتي  �ل�ضعوبات  تذليل 
�لفريق  ب������روح  �ل���ع���م���ل  و�أه���م���ي���ة 
لتذليل  �جلهود  وت�ضافر  �ل��و�ح��د 
�أف�ضل  �أجل توفري  �ل�ضعوبات من 
حكومتنا  روؤي��ة  لتحقيق  �خلدمات 
�لر�ضيدة وحتقيق �أعلى ن�ضبة ر�ضا 
يف  �لتميز  خ��الل  م��ن  للمتعاملني 
ب���ج���ودة عالية  ت��ق��دمي �خل���دم���ات 
�نطالقاً  مم��ك��ن  وق���ت  �أ����ض���رع  ويف 
من �مل�ضوؤولية �لجتماعية للبلدية 

�حلكومية  �خلدمات  مركز  مدير 
�ملتكامل مت يف مدينة ز�يد حر�ص 
�ملركز على جتويد �لد�ء و�لرتقاء 
مب�������ض���ت���وى �خل������دم������ات �مل���ق���دم���ة 
لل�ضكان مبا يتو�فق وروؤية ور�ضالة 

بلدية �ملنطقة �لغربية      
وقد مت خالل �لربع �لثاين توفري 
مبركز  �ل���ع���م���ل  وز�رة  خ����دم����ات 
مبدينة  �حل���ك���وم���ي���ة  �خل�����دم�����ات 
ك�����ض��ري��ك ج��دي��د لتقدمي  �ل�����ض��ل��ع 
للمو�طنني  �لعمل  وز�رة  خ��دم��ات 
و�مل��ق��ي��م��ني ب��امل��دي��ن��ة. ون��ف��ذ مركز 
مبادرة  �ل��رب��ع  ه���ذ�  خ���الل  �ل�ضلع 
�ملركز  مل��وظ��ف��ي  ورق(  ب���ال  )ي�����وم 
��ضتخد�م  تقليل  بهدف  و�ل�ضركاء، 
بو�ضرت  ت���وزي���ع  ح��ي��ث مت  �ل������ورق، 
لرت�ضيد  م�����ق�����رتح�����ات  ي����ح����م����ل 
�ىل  بالإ�ضافة  �لأور�ق.  ��ضتهالك 
�لوعي  لتعزيز  ت�ضجيعية  ه��د�ي��ا 
ل����دى �لف�������ر�د مب�����ض��وؤول��ي��ت��ه��م يف 
عليها.  و�ملحافظة  �لبيئة  حماية 
�حلكومية  �خل��دم��ات  مب��رك��ز  ومت 

خدمات  ت��ف��ع��ي��ل  �مل����رف����اأ  مب��دي��ن��ة 
�لإعالنات  )ت�����ض��اري��ح  �ل���ض��ت��ث��م��ار 
مبركز  مت  كما  �أن��و�ع��ه��ا(،  بجميع 
ت��خ�����ض��ي�����ص غرفة  ل���ي���و�  م���دي���ن���ة 
�ملكتبة  ف��ت��ح  ومت  ل��ل��ن�����ض��اء  �ن��ت��ظ��ار 
�لربع  خ���الل  ومت  �لل��ك��رتون��ي��ة. 
�لثالث مبركز �خلدمات �حلكومية 
مبدينة ز�يد تفعيل خدمة ت�ضريح 
)بيت  �ل�ضكنية  �لأر��ضي  �خليم يف 
مركز  ويف  �لق�ضيمة.  د�خ��ل  �ضعر( 
�مل��رف��اأ مت عمل  �خل��دم��ات مبدينة 
ب���رن���ام���ج م����ه����ار�ت �ل���ت���ع���ام���ل مع 
ور�ص  عمل  ج��ان��ب  �إىل  �لخ��ري��ن، 
معايري  ع����ن  ل���ل���م���وظ���ف���ني  ع���م���ل 
وور�ضة  ب��الأف��ر�د،  �خلا�ضة  �لتميز 
بامليكرو�ضوفت  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ع��م��ل 
�وف��ي�����ص مل��وظ��ف��ي �ل��ق��ط��اع. �أم���ا يف 
مركز �خلدمات �حلكومية مبدينة 
�ل�ضلع فقد مت تنفيذ مبادرة �ضكر�ً 
�ل�ضركاء  وموظفي  �ملركز  ملوظفي 
�ملركز  ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ضمن  وه���ي 
و�لأد�ء  �ملثمرة  �لإجن��از�ت  بتقدير 

وروؤية �لنظام �لبلدي �لر�مية �إىل 
توفري نظام بلدي ذو كفاءة عاملية 
�ملن�ضودة  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  يحقق 
وي���ع���زز م��ع��اي��ري ج����ودة �حل���ي���اة يف 

�إمارة �بوظبي.
ملو�كبة  �لبلدية  �ضعي  �إىل  م�ضري�ً 
�ملتميز  �حلكومي  و�لأد�ء  �لتطور 
�لدو�ئر �حلكومية  به  تلتزم  �لذي 

ب����اإم����ارة �أب���وظ���ب���ي ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 
�ل��ت��ي ت�ضعى  �ل��ر���ض��ي��دة  ح��ك��وم��ت��ن��ا 
�حلكومات  �أف�ضل  �ضمن  تكون  �أن 
�لبيئة  وت����ع����زي����ز  �ل������ع������امل.   يف 
�ل����ض���ت���ث���م���اري���ة وب���ي���ئ���ة �ل���ع���م���ل يف 
�لإم����ارة وزي����ادة �إن��ت��اج��ي��ة �جلهات 
�لتناف�ضية  وق��درت��ه��ا  �حل��ك��وم��ي��ة 
وكذلك متكني �لنظام �لبلدي من 

حتقيق �لأهد�ف �خلا�ضة بالروؤية 
�أبوظبي  لإم���������ارة  �لق���ت�������ض���ادي���ة 
تنويع  يف  و�مل�������ض���اه���م���ة   2030
�لتنمية  �ملحلي وحتقيق  �لقت�ضاد 
تعزيز  يف  و�مل�����ض��اه��م��ة  �مل�����ض��ت��د�م��ة 
�أبوظبي على �ل�ضاحة  �إمارة  مكانة 

�لقليمية و�لدولية.   
و�ك�������د ���ض��ع��ي��د ���ض��ه��ي��ل �مل����زروع����ي 

�شامل املزروعي

ابراهيم احلو�شني

�شيف املزروعيحمد �شامل الهاملي

امني عبداهلل

عبداهلل احلماديعتيق خمي�س املزروعي

عو�س خمي�س ال�شعدي

�شعيد �شهيل

عتيق املزروعي :  بلدية الغربية حري�شة  على الرتقاء بجودة اخلدمات احلكومية وتعزيز ال�شراكة املجتمعية بني اجلهات احلكومية واأفراد املجتمع
�شعيد املزروعي : مركز مت مدينة زايد حري�س على تقدمي اف�شل اخلدمات للمراجعني 

�شمن اأجواء الرتاث والعادات والتقاليد اخلليجية الأ�شيلة

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية »�شفرة خليجية« يف حديقة بني يا�ش العامة
•• اأبوظبي –الفجر

�أبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ن��ظ��م��ت 
ف���ع���ال���ي���ة )����ض���ف���رة خ��ل��ي��ج��ي��ة ( يف 
بالتعاون  �لعامة  يا�ص  بني  حديقة 
�ملجتمعية،  �ل�ضرطة  مع  و�ل�ضر�كة 
�لهالل  �ليونيفري�ضال،  م�ضت�ضفى 
�لحمر �لمار�تي، مركز �لتدوير، 
�ل���رت�ث �لم����ار�ت، وت�ضتمل  ن���ادي 
فعاليات وبر�مج ترفيهية وتر�ثية 
، و�أك���������الت خ��ل��ي��ج��ي��ة م���ت���ن���وع���ة ، 
خليجية(  )�ضفرة  ��ضتقبلت  حيث 
�خلام�ضة  �ل�����ض��اع��ة  م��ن  �جل��م��ه��ور 

ولغاية �لعا�ضرة م�ضاء .
�لفعالية  ه��ذه  �أن  �لبلدية  و�أك���دت 
تاأتي جت�ضيد� للتز�م د�ئرة �ل�ضوؤون 
�ل��ب��ل��ي��ة و�ل��ن��ق��ل ن��ح��و ت��ع��زي��ز قيم 
و�لعاد�ت  �ملحلي  �ملجتمع  وعياد�ت 
و�خلليجية  �ل��ع��رب��ي��ة  و�ل��ت��ق��ال��ي��د 

�خلليجية  �ل�ضفرة  مكونات  �إحياء 
هويتها  على  و�حل��ف��اظ   ، �ملتميزة 
�خل��ا���ض��ة و���ض��ط �مل���ئ���ات م���ن �أن����و�ع 
�أنحاء  كل  من  و�ملاأكولت  �لأطعمة 
�ل���ع���امل ، ب���ه���دف ت��ع��زي��ز �أو�����ض���ر 
�ل��ف��رد و�لأ����ض���رة بنوعية  ع��الق��ات 

تنظيم  �أن  �ل���ب���ل���دي���ة  و�أو�����ض����ح����ت 
�لدور  عن  يعرب  خليجية(  )�ضفرة 
مدينة  بلدية  به  تقوم  �ل��ذي  �ملهم 
�أبوظبي يف جمال ��ضتثمار �إمكانيات 
�حل���د�ئ���ق �ل��ع��ام��ة وحت��وي��ل��ه��ا �إىل 
لالأن�ضطة  وم��ق��ر  ع��ائ��ل��ي  م��ل��ت��ق��ى 

�أف�����ر�د �ملجتمع  �أع�����د�د ك��ب��رية م��ن 
و�ل���ع���ائ���الت ، وح��ق��ق��ت ه��دف��ه��ا يف 
�أ�ضري  ج��و  يف  �لعائلة  �أف���ر�د  جمع 
ترفيهي ، و قد مت خالل �لفعالية 
�لرت�ثية  ع��ل��ى �جل��و�ن��ب  �ل��ت��ع��رف 
�لتي  �ل�ضعبية  ب��الأك��الت  �ملرتبطة 

�لأ�ضيلة ، وذلك من خالل توطيد 
�إقامة  عرب  �ملجتمع  مع  عالقاتها 
و�ملجتمعية  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لهادفة �إىل تاأ�ضيل �لرت�ث و�إحياء 
م��ك��ون��ات��ه وم����ن ���ض��م��ن��ه �ل���ع���اد�ت 

�لغذ�ئية �خلليجية .

�خلليجية  �ل�����ض��ف��رة  وخ�����ض��و���ض��ي��ة 
و�إبقاء هذ� �لتنوع �لأ�ضيل حا�ضر� 
وم�����ض��ت��م��ر� خ���الل �جل��ي��ل �حلايل 

و�لأجيال �مل�ضتقبلية.
يف  خليجية(  )�ضفرة  جنحت  وق��د 
��ضتقطاب  يف  �حلايل  للعام  دورتها 

�لرتفيهية  و�ل���رب�م���ج  �ملجتمعية 
، ك���م���ا ت���ع���رب ه�����ذه �ل��ف��ع��ال��ي��ة عن 
يف  �أبوظبي  مدينة  بلدية  م�ضاركة 
حفظ �ملوروث �لأ�ضيل ، و�لتم�ضك 
ومن  �لعريقة  و�لتقاليد  بالعاد�ت 
و�إع���ادة  �لغذ�ئية  �ل��ع��اد�ت  �ضمنها 

ي��ف��ت��ق��ده��ا ك��ث��ري م��ن �أب���ن���اء �جليل 
�أنها م�ضرتكة بني  �جلديد ل�ضيما 
م�ضتوياتهم،  �ختالف  على  �أف��ر�ده 
�أ�ضهمت  كما   ، �لأج��ي��ال  وتتو�رثها 
ع����رى  ت����وث����ي����ق  يف  )�ل�����������ض�����ف�����رة( 
و�لأ�ضرية،  �لجتماعية  �ل��رو�ب��ط 
بلدية  دور  تفعيل  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
�ملجتمع  خدمة  يف  �أبوظبي  مدينة 
تنوعت  ،وق��د  �ملنتجة  �لأ�ضر  ودع��م 
�لعديد  و�ضملت  �لفعالية  ف��ق��ر�ت 
�لرتفيهية  م��ن��ه��ا  �جل����و�ن����ب  م���ن 
بقالب  و�لإر����ض���ادي���ة  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
حم��ب��ب ل��الأط��ف��ال ول��الأ���ض��رة على 
ح��د ���ض��و�ء ، ح��ي��ث ق��دم��ت �جلهات 
�لفقر�ت  م���ن  �ل���ع���دي���د  �مل�����ض��ارك��ة 
ع����رو�����ص فرقة  م��ن��ه��ا  �مل���ت���ن���وع���ة، 
�ملو�ضيقى ، و فقرة �ليولة ، وفقرة 
�لألعاب  وف��ق��رة  �ل�ضقور  ع��رو���ص 

�ل�ضعبية. 



االثنني   27   فبراير    2017  م   -   العـدد  11955  
Monday  27  February   2017  -  Issue No   11955اأخبـار الإمـارات

06

بلدي ال�شارقة يوافق على مقرتح باإلزام املخابز ببيع منتجاتها مبغلفات ورقية 
•• ال�صارقة-وام:

لدور  �ل��ر�ب��ع  �جتماعه  �م�����ص  �ل�����ض��ارق��ة  ملدينة  �ل��ب��ل��دي  �ملجل�ص  عقد 
�لنعقاد �لعادي �لأول من �لف�ضل �ل�ضنوي �لثاين ع�ضر برئا�ضة �ضعادة 

ر��ضد �ضلطان بن طليعة رئي�ص �ملجل�ص .
و�ط��ل��ع �مل��ج��ت��م��ع��ون خ���الل �لج��ت��م��اع �ل���ذي ح�����ض��ره �أع�����ض��اء �ملجل�ص 
توجيهات  على   .. �ل�ضارقة  بلدية  ع��ام  مدير  �لطريفي  �ضامل  وث��اب��ت 
ع�ضو  �لقا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب 
ر�ضوم ق�ضايا منازعات  ب�ضاأن تخفي�ص  �ل�ضارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�ص 
�ملقاولني �خلا�ضة مب�ضاكن �ملو�طنني وذلك لتخفيف �لأعباء عن كاهل 

�أمورهم . و�أ�ضاد �ملجل�ص �لبلدي بهذه �للفتة �لتي  �ملو�طنني وت�ضهيل 
�أمور �ملو�طنني وتاأمني �ضبل �حلياة  تعك�ص توجهات �ضموه يف حت�ض�ص 
�ملقاولني  منازعات  وف�ص  �لتحكيم  �ملجل�ص جلنة  ووجه  لهم  �لكرمية 
يخ�ص  فيما  �لتوجيهات  ه��ذه  لتنفيذ  �ل��ف��ور  على  �إج��ر�ء�ت��ه��ا  باتخاذ 

�ل�ضكاوى �لقائمة .
وو�فق �ملجل�ص على مقرتح ب�ضاأن �إلز�م �ملخابز ببيع منتجاتها مبغلفات 
ورقية وذلك حر�ضا منه ومن بلدية مدينة �ل�ضارقة على �ضحة �لأفر�د 
ل�ضنة   118 رق��م   �ل���وز�ري  �ل��ق��ر�ر  م��ع  وتو�فقا  �مل�ضتهلكني  و�ضالمة 
بتعميم �لقر�ر على جميع �ملخابز و�لأفر�ن  �لبلدية  .و�ضتقوم   2013
مع منحهم  30 يوما لت�ضويب �أو�ضاعهم ويف حال عدم �للتز�م بهذ� 

عليها  �ملن�ضو�ص  �ل��غ��ر�م��ات  تطبيق  �ضيتم  �مل��ح��ددة  �ملهلة  بعد  �ل��ق��ر�ر 
ناق�ص  كما   . �لتنفيذي  �ملجل�ص  قبل  �ملعتمدة من  �جل��ز�ء�ت  يف لئحة 
�ملجل�ص بع�ص �ملالحظات �لو�ردة �إليه ب�ضاأن بع�ص �لأر�ضفة �ملت�ضررة يف 
عدد من مناطق �خلان حيث �أو�ضى بلدية �ل�ضارقة بالتن�ضيق مع هيئة 
�لطرق و�ملو��ضالت لإيجاد �حللول �ملنا�ضبة . و�طلع �ملجتمعون كذلك 
بع�ص  يف  �إعالنية  م�ضاحات  لتاأجري  ق��ر�ر  م�ضروع  ب�ضاأن  مقرتح  على 
�جلمايل  �لوجه  �إظ��ه��ار  �إىل  يهدف  و�ل��ذي  �ل�ضارقة  و���ض��و�رع  ميادين 
�ل��ق��دمي��ة وجتميلها  �مل��ب��اين  و�ج��ه��ات  ����ض��ت��غ��الل  م��ن خ���الل  للمدينة 
�ملجل�ص  ووج��ه  �ل�ضارقة  و�ضو�رع  ميادين  على  جمالية  مل�ضات  و�إ�ضفاء 

برفع م�ضروع �لقر�ر �إىل �جلهات �لعليا للتوجيه باملنا�ضب .

وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع 
يلتقي ع�شوا بالربملان الكوري

•• اأبوظبي-وام:

ل�ضوؤون  دول��ة  وزي��ر  �لفال�ضي  �ل��ب��و�ردي  �أحمد  بن  حممد  معايل  ��ضتقبل 
ع�ضو  ووك��ي��م  ي��ون��غ  �ل�ضيد  �م�����ص  �ضباح  �ل��دف��اع  وز�رة  يف  مبكتبه  �ل��دف��اع 

�لربملان �لكوري و�لوفد �ملر�فق له �لذي يزور �لبالد حالياً.
ج���رى خ���الل �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث ���ض��ب��ل ت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ات �ل��دف��اع��ي��ة و�ل�ضوؤون 
�ل�ضرت�تيجية وتنميتها حيث �أ�ضاد معايل �لبو�ردي بالعالقات �لطيبة بني 
�لبلدين موؤكد� �حلر�ص �لد�ئم على �أهمية تطويرها وتنميتها. كما تناول 

�حلديث بحث عدد من �ملو�ضوعات ذ�ت �لهتمام �مل�ضرتك.
ح�ضر �للقاء عدد من كبار �ضباط وم�ضوؤويل وز�رة �لدفاع.

جواهر القا�شمي تدعو املجتمع الإماراتي لدعم روؤية وم�شاعي القافلة الوردية

يظهر فيما ت�ضتحدثه �لقافلة من 
مبادر�ت لهذ� �لعام .

�لتي  �مل�����ض��رية  �إن  �ضموها:  وبينت 
ت�ضكل  ل  �لوردية،  �لقافلة  تقودها 
�ل���وع���ي مبر�ص  ل��ت��ع��زي��ز  م�����ض��رية 
�ضرطان �لثدي وح�ضب، و�إمنا ت�ضكل 
م�ضرية للعمل �لإن�ضاين و�خلريي 
يف �لإم�����ار�ت ب�����ض��ورة ع��ام��ة، فهي 
ر�ضالة تبعثها �ل�ضارقة �إىل خمتلف 
�أحياء، ومدن �لدولة، وتبعثها �إىل 
لتكون  و�لإق��ل��ي��م،  �ملنطقة  ب��ل��د�ن 
�لعمل  ب���ه يف  ي�����ض��ت��ه��دى  من���وذج���اً 
�ل�ضحية،  و�مل����ب����ادر�ت  �لإن�������ض���اين، 
�لقافلة  حققتها  �لتي  �لنتائج  فاإن 
�مل��ا���ض��ي��ة متنحنا  �لأع������و�م  خ���الل 
�لقافلة مت�ضي  �أن  وت��وؤك��د  �لأم���ل، 
يف طريقها �ل�ضحيح، حيث قدمت 
�ليوم  �إىل  �نطالقها  منذ  �لقافلة 

على مر�فقة �لقافلة يف م�ضريتها، 
ونبذل  لنتربع،  �ملجال مفتوح  فاإن 
�خل�������ري، ون���ن���ق���ل ر�����ض����ال����ة �لأم������ل 
ننقلها  ق�ضرية  فر�ضالة  �ل��وردي��ة، 
���ض��ب��ب��اً يف ك�����ض��ف مبكر  ت���ك���ون  ق���د 
�أ���ض��رة كاملة  مل��ري�����ص، وق��د حتمي 
�إذ ل ميكن  ع�����ض��رية،  �أزم�����ات  م���ن 
�لنظر �إىل �ملر�ص بو�ضفه ع�ضوياً 
ي�����ض��ي��ب �جل�����ض��م وح�������ض���ب، و�إمن����ا 
�لتبعات  من  �لكثري  عليها  يرتتب 
�لأ�ضرة،  �ضحة  على  تنعك�ص  �لتي 
وعي�ص  �لعاملة،  �لأي��دي  و�ضالمة 
ف��ل��و كان  �آم��ن��ة،  بيئة  �لأط���ف���ال يف 
�ملر�ص ع�ضوياً وح�ضب، لكان �لأمر 
�أن  �لإح�ضائيات  توؤكد  �إذ  ب�ضيطاً، 
فح�ضاً  �أجرو�  �للذين  من   98%
�ملر�ص،  م��ن  مت��ام��اً  تعافو�  مبكر�ً 
�لنف�ضية،  ت��ب��ع��ات��ه  ل��ل��م��ر���ص  ل��ك��ن 

�أبنائها،  ب�����ض��ح��ة  حم��م��ي��ة  ب������الد�ً 
�ضموها  وت��وق��ف��ت   . �أه��ل��ه��ا  وع����زة 
و�لكو�در  �مل��وؤ���ض�����ض��ات  �أه��م��ي��ة  ع��ن��د 
ر�ضالة  ودع��م  تعزيز  يف  �لإعالمية 
�ل���ق���اف���ل���ة �ل�����وردي�����ة ون���ق���ل���ه���ا من 
�أكر  ف�ضاء  �إىل  �مل��ح��دود  ف�ضائها 
�لقافلة،  ر�ضالة  لتتحقق  �ت�ضاعاً، 
�أرجاء  خمتلف  على  خريها  ويعم 
م��دن وب��ل��د�ت �لإم����ار�ت، مو�ضحة 
�أن �ضر�كة موؤ�ض�ضات �لدولة يف دعم 
�ل��ع��ط��اء، حت��ق��ق م��ف��ه��وم �لحت����اد، 

وتعزز روؤية عام �خلري .
�لإمار�تي  �ملجتمع  �ضموها  ودع��ت 
�أنحاء  ون�����ض��اًء يف خم��ت��ل��ف  رج����اًل 
عن  للك�ضف  �مل���ب���ادرة  �إىل  �ل��دول��ة 
زيارة  م��ن خ��الل  �ل��ث��دي،  �ضرطان 
�لعياد�ت �لطبية �ملتنقلة �مل�ضاحبة 
يف  �ضتكون  �ل��ت��ي  �ل��وردي��ة  للقافلة 

�ليوم م�ضرية من �لعطاء و�ملحبة، 
تقف خلفها جهود بي�ضاء من �أبناء 
بر�ضالة  �آم��ن��و�  و�ملقيمني،  �ل��وط��ن 
�ل��ت��ي توؤكد  �لإن�����ض��ان��ي��ة �خل���ال���دة، 
�لأر����ص، وما  �أن��ن��ا خلفاء �هلل على 
لنعمرها،  �إل  �ل��دن��ي��ا  ه���ذه  ج��ئ��ن��ا 
ونعم �خلري، فتنطلق على �ضهو�ت 
�لقافلة  ف��ر���ض��ان  م�����ض��رية  �خل��ي��ول 
�لتوعية  ر���ض��ائ��ل  حاملة  �ل��وردي��ة، 
فح�ضه  و�أهمية  �ل��ث��دي،  ب�ضرطان 
�مل��ب��ك��ر، ل��ي��ك��ون ك��ل م��ن��ا ���ض��ري��ك يف 

حماية �أخيه و�أخته من �ملر�ص .
�ليوم  �إن����ن����ا  ����ض���م���وه���ا:  و�أ�����ض����اف����ت 
وك���ل ي���وم ن��وؤك��د ت��ك��ات��ف��ن��ا، وحجم 
�ليوم  ف��ك��ل��ن��ا  ف���ي���ن���ا،  �لإن�������ض���ان���ي���ة 
مطالبون بدعم �مل�ضرية و�مل�ضاركة 
منلك  م��ا  بكل  ر�ضالتها،  تعزيز  يف 
م��ن و���ض��ائ��ل، ف��اإن مل نكن قادرين 

للك�ضف  ط��ب��ي��ة جم��ان��ي��ة  ف��ح��و���ض��اً 
�ملبكر ل�41،391 مو�طناً ومقيماً 
م���ن �جل��ن�����ض��ني .  و����ض��اف��ت �ضمو 
لهذ�  �لقافلة  �ضعار  حول  �ل�ضيخة 
�لوردية  �ل��ق��اف��ل��ة  �خ��ت��ارت  �ل��ع��ام: 
يف  روؤيتها  يوؤكد  �ضعار�ً  �لعام  لهذ� 
توحيد �أيادي �لإمار�تيني �لبي�ضاء 
م����ن خم���ت���ل���ف �إم����������ار�ت �ل����دول����ة، 
ليكونو� �ضركاء يف �لدعم �لإن�ضاين، 
�لأمل  ر�ضائل  ويبعثو�  و�ل�ضحي، 
لي�ص للمر�ضى وح�ضب، و�إمنا لكل 
م��و�ط��ن وم��ق��ي��م ع��ل��ى �أر�����ص هذه 
�لبالد �لطيبة، فجاء �ل�ضعار: �ضبع 
�ضنو�ت.. ل�ضبع �إمار�ت ، فنحن مل 
ن��ت��ح��د حت���ت ر�ي����ة وق���ي���ادة و�ح���دة 
وح�ضب، و�إمن��ا �حتدنا كذلك على 
�لإن�ضانية،  وجمعتنا  �خل��ري  ح��ب 
و�لأمل و�لطموح �لكبري باأن نبقى 

�إ�ضافة  و�لرتبوية،  و�لجتماعية، 
�إىل �لتبعات �ل�ضحية . و�أو�ضحت: 
�ل���ث���دي  �����ض����رط����ان  �إىل  ب���ال���ن���ظ���ر 
م�ضرية  ج��ه��ود  تنك�ضف  وت��ب��ع��ات��ه، 
م�ضاره  ودور  �ل����وردي����ة،  �ل��ق��اف��ل��ة 
�ل��ط��ب��ي، ف��امل��ب��ادرة و���ض��ع��ت جملة 
و�لر�ئدة  �ل��ب��ن��اءة  �لأه������د�ف  م���ن 
�ل���ت���ي ت��ك�����ض��ف ع���ن ع��م��ق �ل���روؤي���ة 
�لر��ضخ  �خل��ري  وحجم  �لإن�ضانية، 
�لقافلة  ف��ت��ع��م��ل  جم��ت��م��ع��ات��ن��ا،  يف 
�لوعي  وتعزيز  ن�ضر  على  �ل��وردي��ة 
و�أهمية  �ل����ث����دي،  ����ض���رط���ان  ح����ول 
�إجر�ء �لفحو�ضات �لطبية للك�ضف 
�لفحو�ضات  ووف����رت  ع��ن��ه،  �مل��ب��ك��ر 
يف  و�ملقيمني  للمو�طنني  �ملجانية 
دولة �لإمار�ت، وت�ضتكمل م�ضريتها 
مبزيد من �جلهود و�ملبادر�ت �لتي 
توؤكد حجم �لعمل �ملتو��ضل �لذي 

•• ال�صارقة-الفجر:

وجهت قرينة �ضاحب �ل�ضمو حاكم 
جو�هر  �ل�ضيخة  �ضمو  �ل�����ض��ارق��ة، 
�لرئي�ص  �ل��ق��ا���ض��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت 
مر�ضى  �أ�ضدقاء  جلمعية  �ملوؤ�ض�ص 
�ل�ضرطان، �ضفرية �لحتاد �لدويل 
ملكافحة �ل�ضرطان لالإعالن �لعاملي 
لل�ضرطان، �ضفرية �لحتاد �لدويل 
ل�ضرطانات  �ل�����ض��رط��ان  مل��ك��اف��ح��ة 
�لأطفال، ر�ضالة �إىل �أبناء �ملجتمع 
�لإعالم  وو�ضائل  كافة،  �لإم��ار�ت��ي 
وممثليها،  ق���ن���و�ت���ه���ا  مب��خ��ت��ل��ف 
�لتي  �مل�ضرية  دع��م  �إىل  فيها  دع��ت 
ت��خ��و���ض��ه��ا �ل��ق��اف��ل��ة �ل���وردي���ة على 
م�ضتوى �لعمل �لإن�ضاين، لتحقيق 
منوذج يف �لتوعية مبر�ص �ضرطان 
�لثدي، ومو�جهة تبعاته �ل�ضحية، 

و�لنف�ضية، و�لجتماعية.
جو�هر  �ل�����ض��ي��خ��ة  ���ض��م��و  و�أك�������دت 
�لإمار�تي  �ملجتمع  �أن  �لقا�ضمي 
فريد�ً  �إن�ضانياً  منوذجاً  ي�ضكل  بات 
يف وحدته، وتكاتفه، وتعاون �أبنائه 
بع�ضهم،  ج���ان���ب  �إىل  ووق���وف���ه���م 
و�ملت�ضررين  �مل��ح��ت��اج��ني  وج��ان��ب 
�ل��ع��امل، فحجم  ب��ل��د�ن  يف خمتلف 
و�لإن�ضانية  �خل���ريي���ة،  �مل����ب����ادر�ت 
بالدنا  بنينا  �أننا  توؤكد  �ل��دول��ة  يف 
ع��ل��ى ح��ب �خل���ري، و�أم����ان �لعائلة 
�ضموها  ت�����ض��ري��ح  ج���اء  �ل����و�ح����دة. 
فر�ضان  م�����ض��رية  �ن���ط���الق  ق��ب��ي��ل 
�لثالثاء  ي����وم  �ل����وردي����ة  �ل��ق��اف��ل��ة 
�ل�ضارقة  ن�����ادي  م���ن  م���ار����ص،   7
برعاية  و�ل�������ض���ب���اق  ل���ل���ف���رو����ض���ي���ة 
�لدكتور  �ل�����ض��ي��خ  �ل�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
�ضلطان بن حممد �لقا�ضمي، ع�ضو 
�ل�ضارقة،  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص 
�لدولة  �إم��������ار�ت  ���ض��ت��ج��وب  ح��ي��ث 
�لعا�ضمة  يف  رحالها  لتحط  كافة، 
يوم  فعالياتها  خ��ت��ام  يف  �أب��وظ��ب��ي 

�جلمعة 17 مار�ص.
وقالت قرينة �ضاحب �ل�ضمو حاكم 
�ل�����ض��ارق��ة: ت��ق��ود دول����ة �لإم������ار�ت 

�إم��ارة ح�ضب جدول م�ضريتها،  كل 
�لكافية  �مل����ع����ل����وم����ات  و�إع������ط������اء 
و�لالزمة للكو�در �لطبية، و�لأخذ 
بالن�ضائح �لتي �ضيقدمها �لأطباء، 
و�أكدت �ضموها على �أهمية �لك�ضف 
�ل�����ض��ف��اء من  ن�ضبة  رف���ع  �مل��ب��ك��ر يف 

�ملر�ص.
�ضكرها  ع����ن  ���ض��م��وه��ا  و�أع�����رب�����ت   
وت��ق��دي��ره��ا ل��ك��ل م��ن ���ض��اه��م وبذل 
و�ضفر�ء  م��ت��ط��وع��ني  م���ن  ج���ه���د�ً 
وف���ر����ض���ان و�أط���ق���م ط��ب��ي��ة و�أف�����ر�د 
و�ضركاء ود�عمني، لتحقيق �لنتائج 
�ضنو�ت  �ل�ضت  خالل  حتققت  �لتي 
�ملا�ضية، و�ملتمثلة يف تعزيز �لوعي 
�لك�ضف  وباأهمية  �لثدي،  ب�ضرطان 
مناطق  خم��ت��ل��ف  يف  ع���ن���ه،  �مل��ب��ك��ر 
دولة �لإم��ار�ت، وت�ضحيح �ملفاهيم 

�ملغلوطة �لتي تدور حول �ملر�ص.
تد�ضني  �لعام  هذ�  م�ضرية  وت�ضهد 
���ض��ب��ع ع���ي���اد�ت ث��اب��ت��ة يف �لإم�����ار�ت 
�لطبية  ف��رق��ه��ا  و�ضتعمل  �ل�����ض��ب��ع، 
�إجر�ء  يف  �لر�غبني  ��ضتقبال  على 
��ضتف�ضار�تهم  وط��رح  �لفحو�ضات 
�لثدي  �ضرطان  مر�ص  بخ�ضو�ص 

طيلة �أيام �مل�ضرية.
وجن���ح���ت �ل��ق��اف��ل��ة �ل����وردي����ة منذ 
قطع  يف   2011 ع��ام  يف  �إطالقها 
كيلومرت�ً   1440 م����ن  �أك�������ر 
ع���ل���ى �م�����ت�����د�د دول�������ة �لإم����������ار�ت، 
ف���ح�������ص  وقدمت11736 
و1802  ����ض���ع���اع���ي،  م����ام����وغ����ر�م 
ل���ل���ث���دي ب���امل���وج���ات فوق  ف��ح�����ض��اً 
�ل���ع���ام  �ل�������ض���وت���ي���ة، ومت���ك���ن���ت يف 
�لفحو�ضات  ت��ق��دمي  م��ن  �مل��ا���ض��ي 
�ل��ط��ب��ي��ة �مل���ج���ان���ي���ة ل��ل��ك�����ض��ف عن 
ل�1119 مو�طناً  �لثدي،  �ضرطان 
مقيماً  و3940  وم�����و�ط�����ن�����ة، 
�إم����������ار�ت  وم���ق���ي���م���ة يف خم���ت���ل���ف 
�لفحو�ضات  ق��دم��ت  كما  �ل��دول��ة. 
�لطبية �ملجانية ل�41 �ألفاً و356 
8526 رجاًل  �ضخ�ضاً، من بينهم 
455 عيادة طبية  �أك��ر من  عرب 

خالل �ضتة �أعو�م.

الــ�شحية الـــرعايـــة  يف  اإن�شــانـــيًا  نــموذجـــًا  بــات  الإمـــاراتـــي  • املــجتمع 
• مبادرات اخلري توؤكد اأننا بنينا بالدنا على حب اخلري واأمان عائلنا الكبرية 
تعزيز ر�شالتها يف  وامل�شاركة  الوردية  القافلة  م�شرية  بدعم  مطالبون  • كلنا 

ومدن الدولة  اأحياء  خمتلف  اإىل  ال�شارقة  تبعثها  ر�شالة  الوردية  •  القافلة 

الإمارات للتنمية تنهي دورة اإعداد وتطوير املدربني 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

�ختتمت جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية دورة �إعد�د وتدريب �ملدربني 
، قدمها �ل�ضتاذ ر��ضد �ل�ضالمي من �ملركز �لأكادميي لال�ضت�ضار�ت �لإد�رية 
و  �مل��ه��ار�ت  و  و�لجت��اه��ات  �ملعارف  لتنمية  تنظيمها  ياأتي  و�لتي  و�لرتبوية 
�خلرب�ت �لأ�ضا�ضية �لالزمة �لتي متكن �مل�ضارك من �لقيام بعمليات �لتدريب 
بكفاءة وفاعلية وترفع م�ضتوى قدر�ته وتقومي وحت�ضني بر�جمه �لتدريبة 
مبهنية و�حرت�فية ،و�ضارك فيها 18 م�ضارك من خمتلف �ملجالت �ملعرفية 

و�لتي ��ضتمرت ملدة ��ضبوعني بح�ضيلة 40 �ضاعة معتمدة .
�مل��درب �ملحرتف  �إع��د�د  �ل��دورة، ع��دد�ً من �ملحاور �لتخ�ض�ضية يف  وتناولت 
�ملتدربني،  م��ع  �لتعامل  وكيفية  �لنف�ضي،  �حل��اج��ز  ك�ضر  و�أ�ضاليب  �لفعال، 

�لتدريبي،  �لربنامج  ت�ضميم  وطرق  �لفعال،  و�لتو��ضل  �لت�ضال  ومهار�ت 
و�إعد�د �حلقائب �لتدريبية. 

و�أ�ضار �ل�ضالمي باأن �لتدريب ي�ضهد نقلة نوعية يف �لآون��ة �لأخ��رية نتيجًة 
�ملجتمع  �أن  �لو�ضائل، حيث  ب�ضتى  �لتدريب  ثقافة  ن�ضر  �ملبذولة يف  للجهود 
�مل�ضتويات. فالتدريب مل يعد  �إىل ثقافة تدريبية �ضاملة على كافة  بحاجة 
لال�ضتثمار  ��ضرت�تيجياً  خيار�ً  بل  فح�ضب  �ملوظفني  ملهار�ت  تطويرية  �أد�ة 
�إل  ذل��ك  يتاأتى  ول  �لب�ضرية،  و�لتنمية  �لإن��ت��اج  عنا�ضر  ك��اأه��م  �لإن�����ض��ان  يف 
�لعملية  يف  �لعالية  و�لدقة  �مل�ضتمر  و�لتطوير  �جليد  �لتدريب  خ��الل  من 

�لتدريبية و�لتي يجب �أن تخ�ضع ملعايري ومقايي�ص ثابتة.
وقال �ضيف �ملطوع �ملزروعي ع�ضو جمل�ص �إد�رة جمعية �لمار�ت �إميانا من 
�أهميه عظمى يف  له من  وملا  �ملجتمع  �مل��درب يف  دور  بتفعيل  �إد�رة �جلمعية 

�لدورة  ه��ذه  �جلمعية  نظمت  �لب�ضرية  �لتنمية  ثقافة  ن�ضر  على  �مل�ضاعدة 
�لتدريبية �لتدريبية  كما قال ر��ضد �ل�ضالمي متيز هذ� �لربنامج �لتدريبي 
%20 على �لتاأ�ضي�ص �لعلمي �ملنهجي للمدربني وبن�ضبة  �لذي ركز بن�ضبة 
�ملهار�ت  وتنمية  تكوين  �إىل  تهدف  �لتي  �لعملية  �لتطبيقات  على   80%
من  كبرية  ملجموعة  �مل�ضارك  تقدمي  على  �لرتكيز  خ��الل  م��ن  �لتطبيقية 
�لتطبيقات �لعملية وخ�ضوعه لختبار�ت وتقييمات وتلقيه للتغذية �لر�جعة 
باأ�ضا�ضيات  �لتعريف  على  �لربنامج  ركز  كما   ، �لتدريب  فريق  من  �ملبا�ضرة 
�لتدريب و�إعد�د �لأهد�ف و بناء �حلقائب و�ملحتويات �لتدريبية، وتنمية فن 
�لإلقاء، و��ضرت�تيجيات تنفيذ �لرب�مج، ثم ينتقل لإد�رة �لعملية �لتدريبية 
و  �ملكان  وجتهيز  �لت�ضجيل  و�إد�رة  �لفعال  �مل��درب  قو�عد  �مل�ضاركون  فيتعلم 

تفعيل �لت�ضويق، بالإ�ضافة للدر��ضات �ملالية لدور�ت �لتدريب.

�شرطة الفجرية : 100 % ن�شبة �شعور املجتمع 
بالأمن و الأمان لل�شنة الثانية على التوايل

•• الفجرية -الفجر:

حققت �لقيادة �لعامة ل�ضرطة �لفجرية ن�ضبة %100 يف موؤ�ضر �ضعور �ملجتمع 
بالأمن و �لأم��ان وفق نتائج ��ضتطالع للر�أي �أج��ر�ه مركز �لم��ار�ت للدر��ضات و 

 2016 للعام  �ل�ضرت�تيجية  �ل��ب��ح��وث 
�ملعتمد  و  �ملتخ�ض�ص  �مل��رك��ز  ب��اع��ت��ب��اره 
حللول �لقيا�ص للجهات �حلكومية على 
�للو�ء  �ضعادة  �أع��رب  و  �ل��دول��ة.  م�ضتوى 
�لقائد  �لكعبي  غ��امن  ب��ن  �أح��م��د  حممد 
و  �ضعادته  ع��ن  �ل��ف��ج��رية  ل�ضرطة  �ل��ع��ام 
�لنتيجة  لتلك  �لقيادة  بتحقيق  �عتز�زه 
�أن  باعتبار  �لتو�يل  على  �لثانية  لل�ضنة 
�لأمن يعد �ملهمة �لرئي�ضية ذ�ت �لأولوية 
�ل�ضرطة  �أوج����د ج��ه��از  �ل��ت��ي  �ل��ق�����ض��وى 
ح�ضول  �أن  �لكعبي  و�أ���ض��اف  �أجلها.  من 

�لقيادة �لعامة على ر�ضا �ملجتمع 100% 
يعد �جناز�ً ر�ئد�ً بجميع �ملقايي�ص موؤكد�ً �أن تلك �لنتيجة مل تكن لتتحقق �إل من 
2014-2016 بفعالية  �لد�خلية  ��ضرت�تيجية وز�رة  �لعمل على تنفيذ  خالل 
�أه��م �أهد�فها و هو تعزيز �لأم��ن و �لأم��ان يف �ملجتمع  �أدى �إىل �إجن��از  وكفاءة ما 
عرب �لتطوير �مل�ضتمر يف تطبيق �ل�ضيا�ضات و �ملنهجيات و �ملبادر�ت و �آليات �لعمل 
. و�أكد �أن ما مت حتقيقه هو ثمرة توجيهات �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حمد بن حممد 
حمد  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ضمو  و  �لفجرية  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص  ع�ضو  �ل�ضرقي 
�ل�ضرقي ويل عهد �لفجرية و �ملتابعة �حلثيثة من قبل �لفريق �ضمو �ل�ضيخ �ضيف 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �لد�خلية و تكاتف جهود جميع 

�لعاملني من �ضباط و �ضف �ضباط و�أفر�د و �لعمل بروح �لفريق.
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

�ضحة  �ل�ضحية  للخدمات  �أبوظبي  �ضركة  حققت 
مكنتها  ل��وح��ة  �أك���رب  بتقدمي  ع��امل��ي��اً  قيا�ضياً  رق��م��ا 
لعام  �لعاملية  �لقيا�ضية  من دخول غيني�ص لالأرقام 

.  2017
جاء ذلك يف �حتفالية كبريه نظمتها �ضركة �ضحة 
غيني�ص  ���ض��ه��ادة  بها  وت�ضلم  ب��الجن��از  لالحتفال 
�لذي  �لحتفال  �ضهد  حيث  �لقيا�ضية..  ل��الأرق��ام 
�ق��ي��م يف ����ض��ت��اذ ه����ز�ع ب��ن ز�ي����د يف م��دي��ن��ة �لعني 
�ملن�ضاآت  جميع  من  و�أ�ضرهم  �ملوظفني  من   800
�ملن�ضاآت  ه���ذه  ت��ك��رمي  ومت  ل��ه��ا  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�ضحية 
�أ�ضبوع  �ل��ع��امل��ي خ��الل  �ل��رق��م  ل��دوره��ا يف حتقيق 
م�ضاهمتهم  جانب  �إىل  �ملن�ضرم  �لعام  يف  �لبتكار 

يف عام �خلري.
و �أكد �لدكتور مطر �لدرمكي �لرئي�ص �لتنفيذي 
�ضركة  حققته  �ل���ذي  �لجن����از  �ن  �ضحة  ل�ضركة 
�ضحة يعد حدثاً هاما يدخل دولة �لإم��ار�ت مرة 
..معرب� عن  �لقيا�ضية  �أخرى يف غيني�ص لالأرقام 
�ل�ضحية  من�ضاآتها  وج��م��ي��ع  �ضحة  ���ض��رك��ة  ف��خ��ر 
لقيا�ضي  �لرقم  �أبوظبي بتحقيق  �إم��ارة  �لعامة يف 
قي غيني�ص و �لذي يعد �جناز� م�ضرفا بعد متكن 

فعاليات  خ��الل  لوحة  �أك��رب  ت�ضكيل  م��ن  �ل�ضركة 
�أ�ضبوع �لبتكار �لتي ت�ضمنت 900 فكرة مبتكرة 

عن قيمة �لبتكار �ملوؤ�ض�ضي لل�ضركة.
�لدرمكي �ىل حر�ص �ضحة  �لدكتور مطر  و��ضار 
خللق  و�ملمكنات  بالطاقات  لالرتقاء  �لعمل  على 

لتقدمي  و�ل�ضعي  عامليا  لالبتكار�ت  حمفزة  بيئة 
�إليها  �ل���و����ض���ول  ل��ت�����ض��ه��ي��ل  �مل��ب��ت��ك��رة  �خل����دم����ات 
�لهدف  ه��و  و�ضعيد  �ضحي  جمتمع  �ن  ..م��ن��وه��ا 
�ل�ضرت�تيجي �لذي و�ضعته �ضركة �ضحة لتحقيق 
تفاعل معها موظفو  و�لتي  �لبتكار  ��ضرت�تيجية 

�ل�ضركة ومن�ضاآتها .
�ضحة  �ضركة  قدمتها  �لتي  �للوحة  ��ضتطاعت  و 
وهي �أكرب لوحة جد�رية بلغت 114 مرت� مربعا 
حتقيق رقما قيا�ضيا متفوقة على �لرقم �لقيا�ضي 
20 مرت� مربعا حمققة بذلك خم�ضة  ب�  �ل�ضابق 
نتائج  �للوحة  وت��ربز  �ل�ضابق  �لت�ضجيل  �أ�ضعاف 
�لع�ضف �لذهني �لتي ق�ضمت �إىل �أربع فئات �ضملت 
�لكفاءة �لت�ضغيلية و�خلدمات �ل�ضريرية وخدمات 
�ملتعاملني و�رتباط �ملوظفني ومت �ختيار ما يزيد 
عن 120 مبادرة وم�ضروعا من قبل جلنة �ضتقوم 
�لأعو�م  خ��الل  �ملبتكرة  �لأف��ك��ار  وتنفيذ  مبتابعة 

�لقادمة.
ومن جانبه �عرب �ضلطان �ملطوع �لظاهري ع�ضو 
عن  لال�ضتثمار  �لعني  ن��ادي  �ضركة  �إد�رة  جمل�ص 
مو�ضوعة  ���ض��ه��ادة  ع��ل��ى  �ضحة  بح�ضول  ���ض��ع��ادت��ه 
يف  بامل�ضاركة  منوها  �لقيا�ضية  ل��الأرق��ام  غيني�ص 
تنظيم هذه �لفعالية و��ضت�ضافة �حتفالية �ل�ضركة 
يف �ل�����ض��رح �ل��ري��ا���ض��ي �ل��ع��م��الق ����ض��ت��اد ه���ز�ع بن 
�لعني ل�ضتقطاب  �لأوىل يف مدينة  �لوجهة  ز�يد 
جذب  ومركز  و�حلكومية  �لرتفيهية  �لفعاليات 
�ضياحي وترفيهي لكافة �لفئات �لعمرية من د�خل 

�لدولة وخارجها.

•• اأبوظبي-وام:

للهوية  �لإم��������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  �أع���ل���ن���ت 
خطتها  �إط����������الق  ع�����ن  ر�����ض����م����ّي����اً 
لالأعو�م  �خلم�ضية  �ل�ضرت�تيجية 
ترّكز  ب��روؤي��ة   ،2021  -  2017
�إجنازها  على  �ملحافظة  على  فيها 
�ضخ�ضّية  ه��وّي��ة  توفري  يف  �ملتمثل 
م���وث���وق���ة ل���ك���ل م����ن ي��ع��ي�����ص على 
�أر�ص �لإم��ار�ت متّكن من �لتعرف 
�ضو�ء  ���ض��خ�����ض��ي��ت��ه  و�إث����ب����ات  ع��ل��ي��ه 
عرب  �أو  �مل��ب��ا���ض��رة  �ل��ت��ع��ام��الت  يف 
و�لو�ضائل  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل�ضبكات 
�أف�ضل  ووف����ق  ب�����ض��ه��ول��ة  �ل��رق��م��ي��ة 

�ملعايري �لعاملية.
�إد�رة  �ج���ت���م���اع  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
�ل���ه���ي���ئ���ة �ل��������ذي ع���ق���د �لأ�����ض����ب����وع 
�لدكتور  ���ض��ع��ادة  وت��ر�أ���ض��ه  �مل��ا���ض��ي 
�لغفلي  مطلق  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ضعيد 
مدر�ء  بح�ضور  �لهيئة  ع��ام  مدير 
و�لوحد�ت  و�لإد�ر�ت  �ل��ق��ط��اع��ات 

�لتنظيمية يف �لهيئة.
وت����ت����م����ح����ور ر�����ض����ال����ة �ل���ه���ي���ئ���ة يف 
����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا �جل����دي����دة حول 
وفق  �ل�ضكاين  �ل�ضجل  نظام  �إد�رة 
�أف�����ض��ل م��ع��اي��ري �ل��ك��ف��اءة و�جل���ودة 

�مل���ح���اف���ظ���ة على  ي�������ض���م���ن  ومب������ا 
حد�ثته و�آنيته ودقة �لبيانات �لتي 
منها  �ل�ضتفادة  ويتيح  يت�ضّمنها 
يف توفري �ملعلومات �لتي حتتاجها 
م����ر�ك����ز �لإح���������ض����اء و�ل����در������ض����ات 
وخم��ت��ل��ف �مل��وؤ���ض�����ض��ات �مل��ع��ن��ّي��ة يف 
�لقدرة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  وي���وف���ر  �ل����دول����ة، 
�لقر�ر  �ضناعة  دع��م  على  �لكاملة 
على خمتلف �مل�ضتويات، وم�ضاعدة 
عمليات  يف  �جل�����ه�����ات  خم���ت���ل���ف 
ومبادر�تها  مل�ضاريعها  �لتخطيط 
�لوجه  ع���ل���ى  م�����و�رده�����ا  وت���وج���ي���ه 

�لأمثل.
��ضرت�تيجيتها  يف  �لهيئة  وتتبنى 
�أهد�ف  �أرب��ع��ة   2021  -  2017
حياة  دورة  �إد�رة  على  �لأول  يرّكز 
جودة  ل�ضمان  �ل�ضخ�ضية  �لهوية 
�ل�ضكاين،  �ل�����ض��ج��ل  ب��ي��ان��ات  و�أم����ن 
�لتعامل  �آل��ي��ات  خ��الل تطوير  من 
لالأفر�د  �ل�ضخ�ضية  �لبيانات  م��ع 
و�لرت���ق���اء مب���ع���ّدلت �ل��دق��ة فيها 
�أو  �لأ���ض��ا���ض��ي��ة  �ل�ضخ�ضية   ���ض��و�ء 
و�مل��ح��اف��ظ��ة كذلك  �ل��ب��ي��وم��رتي��ة، 
على دقة �لربط بينهما، و�ل�ضتفادة 
�لتي  �ل��در����ض��ات  ت��ط��وي��ر  يف  منها 
ت���ت���ن���اول �ل��رتك��ي��ب��ة �ل�����ض��ك��ان��ي��ة يف 

�إىل جانب �حل��ر���ص على  �ل��دول��ة، 
�لأمنية  ب���ال�������ض���و�ب���ط  �لل�����ت�����ز�م 
تلك  وخ�ضو�ضية  ب�ضرية  �خلا�ضة 
�لثاين  �ل��ه��دف  ويتمثل  �لبيانات. 
للهيئة يف ��ضرت�تيجيتها �جلديدة 
بتفعيل وتو�ضيع نطاق ��ضتخد�مات 
يف  رئي�ضي  كمرجع  �لهوية  بطاقة 
مبا  �لدولة  يف  �لقطاعات  خمتلف 
و�لتحول  �ملتعاملني  �إ�ضعاد  يدعم 
بالعتماد  وذل��ك  للجهات،  �ل��ذك��ي 
�ل�ضجل  ب����ي����ان����ات  ح�����د�ث�����ة  ع���ل���ى 
ع����دد �جلهات   وزي������ادة  �ل�����ض��ك��اين، 
ميكن  �ل��ت��ي  و�خل��ا���ض��ة  �حلكومية 
�حل���������ض����ول ع���ل���ى خ���دم���ات���ه���ا من 
و�لتو�ّضع  �ل��ه��وي��ة،  ب��ط��اق��ة  خ���الل 
�ملختلفة  �جلهات  رب��ط  عمليات  يف 
بخدمات مركز �لت�ضديق �لرقمي، 
�ل�ضركاء  ����ض���ع���ادة  ن�����ض��ب��ة  ورف�������ع 
�لقطاعني  م���ن  �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
�لعام و�خلا�ص و�لتو�ّضع يف تطبيق 
معايري برنامج �لإم��ار�ت للخدمة 
كافة مر�كز  �ملتميزة يف  �حلكومية 

�لهيئة للو�ضول بها �إىل 7 جنوم.
�لثالث  �ل��ه��دف  يف  �لهيئة  وت��رّك��ز 
على  ��ضرت�تيجيتها  �أه����د�ف  م��ن 
����ض���م���ان ت���ق���دمي ك���اف���ة �خل���دم���ات 

�لإد�ري����������ة وف�����ق م���ع���اي���ري �جل�����ودة 
و�ل�ضفافية، ومبا ي�ضمن  و�لكفاءة 
متعامليها  ����ض���ع���ادة  حت��ق��ي��ق  ل��ه��ا 
حتقيق  م��ن  وميّكنها  ن��اح��ي��ة،  م��ن 
�أع��ل��ى م��ع��دلت �ل��دق��ة يف جمايل 
�لتخطيط �ملايل لالإير�د�ت �لذ�تية 
�لتحول  ودع�����م  ول���ل���م�������ض���روف���ات، 
للخدمات  �ل����ذك����ي  �لإل�����ك�����رتوين 
ن�ضبة  وزي��ادة  �حلكومية �لحتادية 
�ضعادة  م�ضتوى  ورف��ع  ��ضتخد�مها 
�خلدمات  ه���ذه  �مل��ت��ع��ام��ل��ني جت���اه 
بالإ�ضافة  ه��ذ�  ثانية،  ناحية  م��ن 
و�ملحافظة  موظفيها  �إ���ض��ع��اد  �إىل 
على ولئهم �لوظيفي وزيادة ن�ضبة 
�لالزمة  �لأهمية  و�إيالء  �لتوطني 
ل��ت��ط��وي��ر �ل���ق���ي���اد�ت �ل��ن�����ض��ائ��ي��ة يف 
لل�ضعادة  موؤ�ضر�ت  و�إ�ضافة  �لهيئة 

�ملوؤ�ض�ضية.
�لبتكار  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ض��ي��خ  وي�����ض��ّك��ل 
�لهدف  �ملوؤ�ض�ض�ي،  �لعمل  بيئة  يف 
��ضرت�تيجية  �أه����د�ف  م��ن  �ل��ر�ب��ع 
�ملقبلة،  �خلم�ضة  ل��الأع��و�م  �لهيئة 
�ل���ه���ي���ئ���ة يف ه����ذ�  ت�������ض���ع���ى  ح����ي����ث 
موظفيها  ت�����ض��ج��ي��ع  �إىل  �مل����ج����ال 
�لعمل  �لإب������د�ع يف جم����الت  ع��ل��ى 
��ضتثنائي  ما هو  وتقدمي  �ملختلفة 

مبادر�ت  و�ق���رت�ح  م�ضبوق،  وغ��ري 
لتطوير  تقليدية  غ��ري  وم�ضاريع 
�خلدمات و�لرتقاء بها �ضو�ء تلك 
للموؤ�ض�ضات  �أو  ل���الأف���ر�د  �مل��ق��ّدم��ة 
وحّثهم على �نتهاج �لبحث �لعلمي 
وتقدمي �لبحوث �لتي تعّزز ثقافة 
�ل�ضوء  وت�ضلط  �لرقمية  �ل��ه��وي��ة 
لأنظمة  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي  �ل������دور  ع��ل��ى 
م�ضاريع  دع��م  يف  �ملتقدمة  �لهوية 
وت�ضهيل  �لإل��ك��رتون��ي��ة،  �حل��ك��وم��ة 

�خلدمات و�لرتقاء بها.
وترتكز �لهيئة يف �ضعيها �إىل حتقيق 
ور�ضالتها  �ل�ضرت�تيجية  �أهد�فها 
قيم  �ضت  على   2021 �لعام  حتى 
�ملتعاملني  �إ���ض��ع��اد  ه��ي  م��وؤ���ض�����ض��ي��ة 
و�جلودة و�لتمّيز و�لإبد�ع و�لبتكار 
و�ل�����ولء �مل��وؤ���ض�����ض��ي و�ل��ع��م��ل بروح 

�لفريق و�لرتكيز على �ل�ضركاء.
وقال �ضعادة �لدكتور �ضعيد عبد�هلل 
بن مطلق �لغفلي مدير عام �لهيئة، 
�إّن �إطالق �ل�ضرت�تيجية �جلديدة 
جديدة  مرحلة  �إىل  �نتقاًل  ميثل 
من �لعطاء و�لعمل بال حدود من 
�أجل �أن تكون هيئة �لإمار�ت للهوية 
�ملرجع �لرئي�ضي و�لوحيد لتعريف 
�ل�ضخ�ضية  �لهوية  و�إثبات  وتاأكيد 

يف �لدولة، وبطاقة �لهوية �لوثيقة 
ويف  �لنا�ص  حياة  يف  �أهمية  �لأك��ر 
�خلدمات،  على  ح�ضولهم  ت�ضهيل 
�أه��م �جلهات �لتي ت�ضاهم  و�إح��دى 
يف �إجن������اح �ل���ت���ح���ّول �لإل����ك����رتوين 
و�لذكّي، ويف حتقيق روؤية �لإمار�ت 
�أن تكون دولتنا و�حدة  2021 يف 
بحلول  �ل���ع���امل  دول  �أف�����ض��ل  م���ن 

يوبيلها �لذهبي.
�ل��ه��ي��ئ��ة ح��ر���ض��ت يف  �أّن  و�أ�����ض����اف 
دورتها �ل�ضرت�تيجية �لر�بعة على 
تطوير جتربتها �ملتميزة يف جمال 
و�لبناء  �ل�ضرت�تيجي  �لتخطيط 
عليها ورّك��زت على جانب �لرتقاء 
�خلدمات  �أف�ضل  وت��ق��دمي  ب���الأد�ء 
وتلبي  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ت�����ض��ع��د  �ل���ت���ي 
توقعاتهم،  وت��ت��ج��اوز  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
ب���ج���ان���ب �ل���رتك���ي���ز ع���ل���ى حم����اور 
عملها �لأ�ضا�ضّية ويف مقّدمتها دقة 
بيانات �ل�ضجل �ل�ضكاين وحد�ثتها 
وجودتها وتطّور مو��ضفات بطاقة 
�لهوّية و�إمكاناتها لت�ضّكل �لقاعدة 
لكافة  مي���ك���ن  �ل���ت���ي  �لأ����ض���ا����ض���ي���ة 
عليها  �لعتماد  بالدولة  �ملوؤ�ض�ضات 

يف تقدمي خدماتها �ملختلفة.
�لهيئة  �أن  �لغفلي  �ل��دك��ت��ور  و�أّك���د 

ب��ت��وج��ي��ه��ات �ضمو  ت�����ض��ت��ن��ري د�ئ���م���اً 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  ه����ز�ع  �ل�����ض��ي��خ 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
لإمارة �أبوظبي رئي�ص جمل�ص �إد�رة 
و�لفريق  للهوية،  �لإم����ار�ت  هيئة 
���ض��م��و �ل�����ض��ي��خ ���ض��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية نائب رئي�ص جمل�ص 
على  ت���رّك���ز  و�ل���ت���ي  �ل��ه��ي��ئ��ة،  �إد�رة 
�لهوية  بطاقة  تطبيقات  تطوير 
ومميز�تها �لإلكرتونية مبا ي�ضهم 
يف ت�ضهيل �إجناز خدمات �ملتعاملني 
بجانب  مب�������ض���ت���و�ه���ا  و�لرت������ق������اء 
�لرتكيز على دقة �لبيانات يف نظام 
�مل�ضاريع  وع��ل��ى  �ل�ضكاين  �ل�ضجل 
مقدمتها  ويف  �ل����ض���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
م�ضروع �لربط �لإلكرتوين و بو�بة 

�لت�ضديق �لرقمي .
خالل  �ضرتّكز  �لهيئة  �أن  و�أو���ض��ح 
�مل����رح����ل����ة �مل���ق���ب���ل���ة ع����ل����ى �إ�����ض����ع����اد 
�ملتعاملني من خالل تطوير �آليات 
جو�نب  ور���ض��د  �خل���دم���ات  تقييم 
�خللل �أو �لتق�ضري يف حال وجدت 
ومعاجلتها ب�ضكل جذري ومدرو�ص 
وجت��اوز �أي��ة ثغر�ت �أو حتديات قد 

تعرت�ص هذ� �لتوجه.

خالل  �ل���ه���ي���ئ���ة  �إد�رة  ون���اق�������ض���ت 
ح���ول ميز�نية  ت��ق��ري��ر�ً  �لج��ت��م��اع 
�لتنفيذ  ون�����ض��ب��ة   2017 �ل���ع���ام 
و�مل�ضاريع �لتي تت�ضمنها �مليز�نية، 
و�ط��ل��ع��ت ع��ل��ى �مل���ر�ح���ل �ل���ت���ي مّت 
خيار  تطبيق  جم���ال  يف  �إجن���ازه���ا 
�ل���دف���ع ب��ال��دره��م �لإل����ك����رتوين يف 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني و�لتي  ���ض��ع��ادة  م���ر�ك���ز 
�ضتتيح لها حت�ضيل ر�ضوم �خلدمات 
�إلكرتونية  بطريقة  تقّدمها  �لتي 
عن  ت��دري��ج��ي  ب�ضكل  و�ل���ض��ت��غ��ن��اء 
�����ض���ت���الم���ه���ا ب�����ض��ك��ل ن����ق����دي، مبا 
�ملتعاملني  �لت�ضهيل على  ي�ضهم يف 

وتب�ضيط �خلدمات �ملقّدمة لهم.
و������ض����ت����ع����ر�����ص �لج�����ت�����م�����اع �آخ������ر 
م�ضتجد�ت م�ضروع بو�بة �لت�ضديق 
من  �مل�ضتفيدة  و�جل��ه��ات  �ل��رق��م��ي 
خدماته و�ملرئيات �لتي مّت و�ضعها 
ب���ه���دف ت���ط���وي���ر ت���ل���ك �خل���دم���ات 
خدمات  و�إ�ضافة  نطاقها  وتو�ضيع 
�إىل  �ل����و�����ض����ول  ت����دع����م  ج�����دي�����دة 
�خلدمات �لإلكرتونية ب�ضكل �أكر 
�ل�ضخ�ضية  �إث��ب��ات  و  وك��ف��اءة  �أم��ن��ا 
يف  �ضو�ء  و�ح��دة  بطاقة  با�ضتخد�م 
�أو  و�ل�ضركات  و�ل��دو�ئ��ر  �ملوؤ�ض�ضات 

عرب �ضبكة �لإنرتنت.

الهوية تطلق ر�شميا خطتها ال�شرتاتيجية اخلم�شية 2017 - 2021

�شح���ة تدخ��ل غيني����ش بلوح��ة ج�داري�����ة بلغ���ت 114 مت���را مربع����ا

•• املنطقة الغربية -وام:

بني  وت��ر�وح��ت  �أبوظبي  يف  �لغربية  �ملنطقة  على  �أم��ط��ار  �م�ص  �ضباح  هطلت 
�خلفيفة و�ملتو�ضطة على جميع �ملنطقة م�ضحوبة بانخفا�ص يف درجة �حلر�رة 
�ملنطقة  �ضهدت  وق��د  و�ملنخف�ضات.  �ل�����ض��و�رع  بع�ص  يف  �مل��ي��اه  جتمع  �إىل  و�أدت 
خفيفة  �أم��ط��ار  �م�����ص  فجر  م��ن  �لأوىل  �ل�ضاعات  خ��الل  و�ضو�حيها  �لغربية 

��ضتمرت على فرت�ت متقطعة .
وماز�لت �ل�ضماء ملبدة بالغيوم مما يب�ضر بهطول �ملزيد من �لأمطار.

هط���ول اأمط�����ار عل����ى 
املنطق��ة الغربي����ة

•• اأبوظبي -وام:

وز�رة  وكيل  �ل��ظ��اه��ري  علي  �ضامل  مطر  �ضعادة  �لتقى 
�لفريق  �ضعادة  �م�ص  �ضباح  ب��ال��وز�رة  مكتبه  يف  �ل��دف��اع 
ب��ح��ري ���ض��ون��ي��ل لن��ب��ا رئ��ي�����ص �أرك�����ان �ل���ق���و�ت �لبحرية 
جل��م��ه��وري��ة �ل��ه��ن��د و�ل���وف���د �مل���ر�ف���ق ل���ه وذل����ك لبحث 

من  عدد  يف  �ل�ضرت�تيجي  و�لتعاون  �لتن�ضيق  جم��الت 
�ملجالت �لع�ضكرية و�لدفاعية.

و��ضتعر�ص �جلانبان خالل �للقاء عدد� من �ملو��ضيع ذ�ت 
�لهتمام �مل�ضرتك و�أف�ضل �ل�ضبل لدعمها وتطويرها.

ك��ب��ار �ضباط وم�����ض��وؤويل وز�رة  �ل��ل��ق��اء ع��دد م��ن  ح�ضر 
�لدفاع.

وكيل وزارة الدفاع يلتقي رئي�ش اأركان القوات البحرية الهندي

•• دبي -وام:

�أطلقت جائزة �ل�ضيخ حمد�ن بن ر��ضد �آل مكتوم للعلوم 
�لنادرة  ب��الأم��ر����ص  �ل��ت��وع��وي��ة  حملتها  �أم�����ص  �لطبية 
مع  بالتز�من  كامل  �أ���ض��ب��وع  م��د�ر  على  تنظمها  و�ل��ت��ي 
�ل��ي��وم �ل��ع��امل��ي ل��الأم��ر����ص �ل��ن��ادرة �ل���ذي ي��و�ف��ق �ليوم 
�لأخري من �ضهر فرب�ير من كل عام وذلك حتت �ضعار 

بالعلم.. ل م�ضتحيل .
مدينة  يف  �جلائزة  نظمته  حفل  خ��الل  �حلملة  �طلقت 
ر��ضد بن  �ل�ضيخ  بدبي بح�ضور  �لطفل بحديقة �خلور 
�آل مكتوم و �ل�ضيخة موزة بنت �ضعيد  �ضعيد بن مكتوم 
�لأطباء  م��ن  لفيف  ج��ان��ب  �إىل  م��ك��ت��وم  �آل  م��ك��ت��وم  ب��ن 
و�ملتخ�ض�ضني و�مل�ضوؤولني باملوؤ�ض�ضات �حلكومية �ملعنية 

بحقوق ذوي �لحتياجات �خلا�ضة و�ملر�ضى وذويهم.
و�و�ضح عبد �هلل بن �ضوقات ع�ضو جمل�ص �أمناء �جلائزة 
�لفعالية  لهذه  �جلائزة  رعاية  �أن  �لفتتاحية  كلمته  يف 
لتوجيهات  تنفيذ�  ت��اأت��ي  �ل��ت��و�يل  على  �ل�ضابع  وللعام 
�آل مكتوم  ر��ضد  �ل�ضيخ حمد�ن بن  �ضمو  ر�عي �جلائزة 
باأهمية ��ضطالع �جلائزة  �ملالية  نائب حاكم دبي وزير 
مب�����ض��وؤول��ي��ات��ه��ا �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �ل��ت��ي ت��ه��دف م���ن خاللها 
�ملجتمع  �أف���ر�د  كافة  ل��دى  �لوعي  بدرجة  �لرت��ق��اء  �إىل 
م��ن حيث  و�ملزمنة  �لأم��ر����ص �خل��ط��رية  ه��ذه  بطبيعة 
�ضبل �لوقاية منها و�لك�ضف �ملبكر عنها �إىل جانب تلقي 

�لعالج �ملنا�ضب لها.
�ملر�ضى  م��ع  للم�ضوؤولني  مفتوح  ح���و�ر  �حل��ف��ل  وتخلل 
وذويهم مب�ضاركة فاطمة �ل�ضجو�ين �لأخ�ضائي �لنف�ضي 
يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم وموزة �لد�يل �أخ�ضائي نف�ضي 
يف وز�رة تنمية �ملجتمع و�لدكتورة �ضارة �لدلل من �إد�رة 
�لتمويل �ل�ضحي بهيئة �ل�ضحة يف دبي وف�ضيلة �ل�ضيخ 
و�لعمل  �لإ�ضالمية  �ل�ضوؤون  د�ئ��رة  من  �إ�ضماعيل  خالد 
�خلريي بدبي. ومن جانبها �أو�ضحت �لدكتورة فاطمة 

�ل�ضريرية  و�ل��ور�ث��ة  �لأط��ف��ال  ط��ب  �إ�ضت�ضاري  ب�ضتكي 
للحملة  �ملنظمة  �للجنة  ورئ��ي�����ص  لطيفة  مب�ضت�ضفى 
�حلو�رية  �جلل�ضة  �أن  �ل���ن���ادرة  ب��الأم��ر����ص  �ل��ت��وع��وي��ة 
من  يبحث  �لتي  �ل�ضتف�ضار�ت  من  �لعديد  عن  ك�ضفت 
خ��الل��ه��ا �مل��ر���ض��ى وذووه�����م ع���ن ح��ل��ول مل�����ض��اك��ل كثرية 
يو�جهونها منذ ولدة �لطفل وحتى �إلتحاقه باملدر�ضة..
للم�ضوؤولني  �قرت�حا  قدمو�  �لأم��ور  �أولياء  �أن  م�ضيفة 
بتاأ�ضي�ص جهة متخ�ض�ضة تكون م�ضوؤولة عن �لتو��ضل 
م��ع �لأب���وي���ن م��ن��ذ ولدة �ل��ط��ف��ل �مل�����ض��اب مب��ر���ص نادر 
�ملوؤ�ض�ضة هي  ويف كافة مر�حل حياته تكون مهمة هذه 

توجيه �لأبوين وفقا لكل حالة على حدة .
و حت���دث ج���ان ب���ول ���ض��وي��ر رئ��ي�����ص وم��دي��ر ع���ام �ضركة 
�لأدوي��ة يف منطقة �خلليج عن جهود  ل�ضناعة  �ضانويف 
نادرة  �أمر��ص  لعالج  جديدة  �آف��اق  �كت�ضاف  يف  �ل�ضركة 
ومعقدة مثل مر�ص فابري وجو�ضر وبومبي ...موؤكد� 
على �أن هذه �لكت�ضافات من �ضاأنها �أن ت�ضهم يف تقدمي 
من  �لفئة  لهذه  �ل�ضحية  للرعاية  م�ضتد�مة  خ��ي��ار�ت 

�ملر�ضى.
و�أعلنت جائزة �ل�ضيخ حمد�ن بن ر��ضد �آل مكتوم للعلوم 
�لطبية خالل �حلفل عن �لفائزين يف م�ضابقة �ملدر�ضة 
دروع  و�ضلمتهم  �ل��ن��ادرة  �لأم��ر����ص  فعاليات  يف  �ملتميزة 
للتعليم  �لتقدير وهم مدر�ضة كلباء  �لتكرمي و�ضهاد�ت 
�لتعليمية  �ل�����ض��ارق��ة  م��ن��ط��ق��ة  �أوىل  ح��ل��ق��ة  �لأ���ض��ا���ض��ي 
�أوىل بنني  �لنموذجية حلقة  ومدر�ضة ز�يد بن �ضلطان 

دبي.
ك����م����ا ك����رم����ت �جل������ائ������زة رع��������اة �حل����ف����ل و�����ض����رك����اءه����ا 
�ل�ضرت�تيجيني يف تنظيم حملتها �لتوعوية بالأمر��ص 
وكافة  �لأط��ف��ال  با�ضتقبال  �حل��ف��ل  و�خ��ت��ت��م   .. �ل��ن��ادرة 
من  �نطلقت  �لتي  �لنارية  �ل��در�ج��ات  م�ضرية  �حل�ضور 
�لعاملي  �ليوم  بيكرز كافيه حلديقة �خلور حاملة �ضعار 

لالأمر��ص �لنادرة.

�شفري الدولة يلتقي وزراء 
وم�شوؤولني يف مقاطعة 

بريتي�ش كولومبيا الكندية
•• اأوتاوا -وام:

هالل  �ضيف  حممد  �ضعادة  بحث 
�ل�������ض���ح���ي ���ض��ف��ري �ل�����دول�����ة لدى 
ك��ن��د� وع���دد م��ن ك��ب��ار �مل�ضوؤولني 
بريتي�ص  م��ق��اط��ع��ة  يف  و�ل������وزر�ء 
كولومبيا �لكندية.. �ضبل تطوير 
بني  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  وت��ع��زي��ز 
دولة �لإمار�ت و�ملقاطعة يف جميع 
�ملجالت وذلك لتحقيق �مل�ضلحة 

�مل�ضرتكة للطرفني.
�ل��دول��ة قد �لتقى -  وك��ان �ضفري 
- معايل  �ملقاطعة  برملان  يف مقر 
نائب  ك����ومل����ان  ري���ت�������ص  م����ن  ك����ل 
رئي�ص �لوزر�ء يف �ملقاطعة ونورم 
�ل���زر�ع���ة وترييز�  وزي����ر  ل��ي��ن��ت��ك 
�لدولية  �ل����ت����ج����ارة  وزي������ر  و�ت 
�لغابات  وزي��ر  تومب�ضنب  و�ضتيف 
بينيت  وب��ي��ل  �لطبيعية  و�مل����و�رد 
و�أندريو  و�مل��ن��اج��م  �لطاقة  وزي��ر 
وليند�  �لتعليم  وزي��ر  ويلكن�ضون 
�ل���ربمل���ان يف حكومة  ري���د رئ��ي�����ص 

�ملقاطعة.

 حمدان الطبية تطلق حملتها التوعوية بالأمرا�ش النادرة
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/348  تنفيذ عمايل 
وميثلها   - ف��ردي��ة  موؤ�ض�ضة   - للعقار�ت  رمياك�ص  ���ض��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مالكها / يو�ضف عبد �هلل �ضامل �لفار�ضي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ حممد حممود بيومي حممد �حمد وميثله : �بر�هيم 
علي �ملو�ضى �حلمادي -   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )97761( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/4288  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �ضده/1- مايند ترك�ص للت�ضميم �لد�خلي - �ص ذ م م - وميثلها 
�لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �لق�ضري   جوزيف  زي��اد 
�ضارون �ضاثي�ضان جرييجا �ضاثي�ضان   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )17277( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�ضافة �ىل مبلغ 975 درهم ر�ضوم 
�لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/281   تنفيذ جتاري  
�لدين  جمهول حمل  �ملنفذ �ضده/1- حممد �ضفي حممد جمال  �ىل 
و�ملفرو�ضات  �ل�ضجاد  لتجارة  �لتنفيذ/�لبت�ضام  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �إب��ر�ه��ي��م   حممد  �ضفيع   : وميثله 
درهم  وق��دره )107959(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة 
�ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/57   تنفيذ جتاري  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1- ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �ح��م��د ع��ل��ي �ل��ع��م��ودي  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �لحتاد �لوطني - �ص م ع 
وميثله : فهد �ضلطان علي لوتاه  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )334755( درهم 
�ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• عجمان-وام:

�أك�������دت م���ع���ايل ن������ورة ب���ن���ت حممد 
�ملجل�ص  ل�ضوؤون  دولة  وزيرة  �لكعبي 
ق��ي��ادة دولة  �أن  �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
�لإم����������ار�ت �ل���ر����ض���ي���دة ت����وؤم����ن ب����اأن 
�مل�ضتقبل  عماد  هم  �لإم���ار�ت  �ضباب 
�لرئي�ضي لالبتكار  و�لأمل و�ملحرك 

و�لتنمية �مل�ضتد�مة.
�مل�������ض���ارك���ة  �أن  م���ع���ال���ي���ه���ا  وب���ي���ن���ت 
�ل�ضيا�ضية هي ثقافة ر��ضخة وقيمة 
لدولة  �لثقايف  �مل���وروث  يف  متاأ�ضلة 
�أهمية  �أول��ت �ل�ضباب  �لم��ار�ت �لتي 
ك�����ربى م����ن خ�����الل مت��ك��ي��ن��ه وفتح 
م�ضرية  يف  للم�ضاركة  �أمامه  �ملجال 
ت�ضهدها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��ت��ط��ور 
�لدولة يف كافة �ملجالت �لجتماعية 
منوهة  و�لق��ت�����ض��ادي��ة،  و�ل�ضيا�ضية 
�ل�ضابقة  �لنتخابية  �ل��ت��ج��ارب  ب���اأن 
�أفرزت نو�با من �ل�ضباب ذوي �لأفكار 
�لو�عدة و�لوعي �لكامل بخ�ضو�ضية 
�ملجتمع �لإمار�تي �لنابعة من قيمه 

وتر�ثه.
ج�������اءت ت�������ض���ري���ح���ات م���ع���ال���ي���ه���ا يف 
�ملحا�ضرة �لتي نظمتها وز�رة �لدولة 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�ص  ل�ضوؤون 
�لتمكني  ب���رن���ام���ج  ت���ط���ور  ب���ع���ن���و�ن 
�ل�ضيا�ضية  و�مل�������ض���ارك���ة  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي 
ل��ط��ل��ب��ة وط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة عجمان 
بهدف تعزيز �لوعي �ل�ضيا�ضي ون�ضر 

ث��ق��اف��ة �مل�����ض��ارك��ة �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة لدى 
�ل�ضباب.

تعزيز  �أهمية  على  معاليها  و�أك���دت 
�ل�ضيا�ضية  بامل�ضاركة  �ملو�طنني  وعي 
ليكونو�  قدر�تهم  وتنمية  �لفاعلة، 
م�����ض��ارك��ني ف��اع��ل��ني يف ب��ن��اء خطط 
لدولة  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل  و����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�لظروف  جميع  وتهيئة  �لإم�����ار�ت 
�ل�����الزم�����ة لإع���������د�د م����و�ط����ن �أك����ر 
م�ضاركة و�إ�ضهاما يف ق�ضايا جمتمعه 
ر�أيه  عن  �لتعبري  يف  فاعلية  و�أك��ر 
�ل�ضتقر�ر  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه 
ل���ل���م���ج���ت���م���ع وحت����ق����ي����ق �لزده�����������ار 

�أن  �إىل  و�أ���ض��ارت  لأف����ر�ده.  و�لتطور 
�ل�ضمو  ل�����ض��اح��ب  �ل��ت��م��ك��ني  خ��ط��اب 
نهيان-  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�ضيخ 
رئي�ص �لدولة  حفظه �هلل مبنا�ضبة 
و�لثالثني  �ل���ر�ب���ع  �ل��وط��ن��ي  �ل��ع��ي��د 
�ضاملة  ع��م��ل وط��ن��ي��ة  خ��ط��ة  ���ض��ك��ل 
ت�ضمنت تفعيل دور �ملجل�ص �لوطني 
م�ضاندة  �ضلطة  ل��ي��ك��ون  �لحت�����ادي 
و�أن  �لتنفيذية،  لل�ضلطة  ومر�ضدة 
يكون جمل�ضا �أكرب �لت�ضاقا بق�ضايا 
وترت�ضخ  �ملو�طنني  وهموم  �لوطن 
م���ن خ���الل���ه ق��ي��م �مل�������ض���ارك���ة ونهج 

�ل�ضورى عرب م�ضار متدرج منتظم.

�ملجل�ص  �ن����ت����خ����اب����ات  �أن  وب���ي���ن���ت 
�ل��وط��ن��ي �لحت������ادي �ل�����ض��اب��ق��ة تعد 
�لتطور  م��ر�ح��ل  يف  مهمة  حمطات 
و�لتحديث �ل�ضيا�ضي، كما تعد زيادة 
يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  م�ضاركة  ن�ضبة 
�لنتخابات �أحد نتائجها �لإيجابية، 
نوعية  يف  ت��غ��ي��ري  �إىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
�لأع�������ض���اء �مل��ن��ت��خ��ب��ني. ح��ي��ث �ضهد 
ذوي  �ل�ضباب  فئة  من  نو�با  �ملجل�ص 
�ملتدفق  �ل��و�ع��دة و�حلما�ص  �لأف��ك��ار 
و�لوعي �لكامل بخ�ضو�ضية جمتمع 

�لدولة �لنابعة من قيمه وتر�ثه.
وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال �ل���دك���ت���ور كرمي 

�ن  عجمان  جامعة  م��دي��ر  �ل�ضغري 
�ل�ضيا�ضي هي �ضرورة  �لوعي  تنمية 
حتتمها �لظروف �لتي مير بها عاملنا 
ويفر�ضها ذلك �لعتز�ز من �لقيادة 
�لر�ضيدة وعلى ر�أ�ضها �ضاحب �ل�ضمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ض��ي��خ 
رئي�ص �لدولة حفظه �هلل �لذي جعل 
�أولوية  �ل�����ض��ب��اب  �ل���ض��ت��ث��م��ار يف  م��ن 
�ل�ضمو  ����ض���اح���ب  و�أخ��������وه  ق�������ض���وى 
مكتوم  �آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ 
جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  نائب 
�ل����وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل �لذي 
دفع بال�ضباب �ىل �ل�ضفوف �لقيادية 

�ل�ضمو  ���ض��اح��ب  ن��ه��ج  وه���و  �لأوىل 
�لنعيمي  ر����ض��د  ب��ن  �ل�����ض��ي��خ ح��م��ي��د 
ع�ضو �ملجل�ص �لأعلى حاكم عجمان 
فكرة  للجامعة  رعايته  كانت  �ل��ذي 
�لهتمام  ع��ل��ى  م���ن ح��ر���ض��ه  ن��اب��ع��ة 
�لوطن  ث���روة  ه��م  �ل��ذي��ن  بال�ضباب 

�لتي ل تنفذ و�ضمانة تقدمه.
موؤ�ض�ضات  دور  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و�أك�����د 
�جلامعات  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  �ل���دول���ة 
لتحمل م�ضوؤوليتها �لوطنية و�لقيام 
�ل�ضيا�ضي  �ل��وع��ي  وت��ن��م��ي��ة  ب��ت��ع��زي��ز 
�لوطن  و�إعد�دهم خلدمة  لطالبها 
وم��و�ج��ه��ة ج��م��ي��ع �ل��ت��ح��دي��ات �لتي 

�لتطور و�لتقدم  حتول دون حتقيق 
يف  و�ل��ع��م��ل  �لإم����ار�ت����ي،  للمجتمع 
قدر�تهم  تنمية  ع��ل��ى  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت 
�مل��ع��رف��ي��ة �ل���ت���ي ي��ج��ع��ل م���ن �ل����ولء 
�ل��ولء�ت و�لنتماء  للوطن قبل كل 
له �أقوى و�أوثق من كافة �لنتماء�ت 
وم����ن م�����ض��ل��ح��ت��ه غ���اي���ة ت�����ض��ب��ق كل 
�أهمية  �ملحا�ضرة  وتناولت  �لغايات. 
ل�ضوؤون  �ل����دول����ة  وز�رة  ت��اأ���ض��ي�����ص 
�لعام  �لحت��ادي يف  �لوطني  �ملجل�ص 
�لتن�ضيق  م��ه��م��ة  ل��ت��ت��وىل   2006
�لوطني  و�مل��ج��ل�����ص  �حل��ك��وم��ة  ب���ني 
�لحتادي، مبا يعزز �لتعاون �لفعال 

�لوطني  و�مل��ج��ل�����ص  �حل��ك��وم��ة  ب���ني 
�لوطن  �لحت��ادي لتحقيق م�ضلحة 
ن�ضر  ع���ل���ى  و�ل���ع���م���ل  و�مل����و�ط����ن����ني، 
�ل�ضيا�ضية  �مل�ضاركة  مفهوم  وتر�ضيخ 
�لبحوث  و�إج������ر�ء  �مل���و�ط���ن���ني،  ب���ني 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة بها،  �ل���در�����ض���ات  و�إع�������د�د 
وعقد �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت و�لدور�ت 
�خلا�ضة  �لعمل  وور����ص  �لتدريبية 
�ل�ضيا�ضية  �مل�����ض��ارك��ة  ث��ق��اف��ة  بن�ضر 
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا، وت��ن��ف��ي��ذ م�����ض��اري��ع ن�ضر 
ثقافة  وت��ر���ض��ي��خ  �ل�ضيا�ضي  �ل��وع��ي 
�مل�ضاركة �ل�ضيا�ضية يف �ملجتمع �ضو�ء 
مع  �ل�ضر�كة  �أوم��ن خالل  مبفردها 

�جلهات �ملعنية.
�ملجل�ص  دور  �مل���ح���ا����ض���رة  و�أب��������رزت 
�ل���وط���ن���ي �لحت��������ادي و�ل�������ذي يعد 
�لقو�نني �لحتادية،  ملناق�ضة  من�ضة 
�ملو�طنني  ق�����ض��اي��ا  ل��ن��ق��ل  ون����اف����ذة 
مناق�ضته  خ��الل  من  و�حتياجاتهم 
للمو�ضوعات �لعامة، وتعزيز فاعلية 
خمتلف �لأجهزة �لتنفيذية وتطوير 
�آليات �مل�ضاركة �ل�ضيا�ضية يف �لدولة، 
دور  ت��ف��ع��ي��ل  يف  دوره  ط���رح���ت  ك��م��ا 
�ملو�طنني ليكونو� �ضركاء فاعلني يف 
م�ضرية �لتنمية �مل�ضتد�مة و�ل�ضاملة 
�ل���ت���ي ت�����ض��ه��ده��ا دول������ة �لإم���������ار�ت، 
رف���ع  يف  م���ه���ام���ه  �إىل  ب����الإ�����ض����اف����ة 
�ل�ضيا�ضات  �ضانعي  �إىل  ق�ضاياهم 
و�لقر�ر�ت يف �لدولة ومبا ي�ضهم يف 

تلبية �حتياجاتهم وتطلعاتهم.

••العني – الفجر

ترجمة ملبادرة »عام �خلري2017-« 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  �أطلقها  �لتي 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ل��دول��ة حفظه �هلل ،ودع���وة �ضاحب 
�آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم 
»رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�ص 
خمتلف  خ��الل  من  للم�ضاركة  �هلل« 
�لفعاليات، وحتت �ضعار« �خلري منا 
لرعاية  �ل��ع��ني  م��رك��ز  نظم   « وفينا 
�خلا�ضة  �لحتياجات  ذوي  وتاأهيل 
للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  ملوؤ�ض�ضة  �لتابع 
�ل�ضرقية،  ب��امل��ن��ط��ق��ة  �لن�������ض���ان���ّي���ة  

ف��ع��ال��ي��ة �ل��ي��وم �مل��ف��ت��وح، وذل����ك يوم 
23 فرب�ير مبقر  �ملو�فق  �خلمي�ص 
�لعني للمعاقني مبنطقة فلج  نادي 

هز�ع .
�لفتوح  �ل��ي��وم  فعالية  تنظيم  ي��اأت��ي 
�لهامة  �لأن�����ض��ط��ة  ي��ع��د م���ن  �ل����ذي 
�لعام  ف��ع��ال��ي��ات  ب���ج���دول  �مل����درج����ة 
 2017 �لدر��ضي �حلايل2016 / 
�لتوعية  ب����ه����دف  �ل����ع����ني،  مب����رك����ز 
بق�ضايا  �مل��ح��ل��ي  �مل��ج��ت��م��ع  وت��ث��ق��ي��ف 
�إط���الع  و�إىل  �لإع����اق����ة،  ذوي  ف��ئ��ات 
�ملجتمع �خلارجي على �إبد�عات تلك 
�ل��ف��ئ��ات م��ن خ���الل ع��ر���ص ملنتجات 
�ملهني  و�لتاأهيل  �لعمل  ور���ص  �ضعبة 

باملركز. 

وي���ه���دف ت��ن��ظ��ي��م �ل���ي���وم ك��ذل��ك �إىل 
حت��ق��ي��ق ه���دف رئ��ي�����ض��ي م���ن �أه���دف 
للرعاية  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي������د  م���وؤ����ض�������ض���ة 
فئات  �لن��دم��اج بني  وه��و  �لإن�ضانّية 
�ملحلي،  و�مل��ج��ت��م��ع  �لإع����اق����ة  ذوي 
ف�������ض���اًل ع�����ن  خ���ل���ق ج����و م����ن �مل����رح 
وكافة  وذويهم  للمعاقني  و�لت�ضلية 
و�ضائل  و�إ�����ض����ر�ك  �مل��ج��ت��م��ع،  �أف������ر�د 
�ليوم  �لأع���الم وخمتلف �لأف���ر�د يف 

�ملفتوح لتلك �لفئات.
�ل�����ض��الم��ي مديرة  و���ض��رح��ت م���وزة 
هو  �ملفتوح  �ليوم  �أن  بالإنابة  �ملركز 
حتر�ص  و�جتماعي  ترفيهي  ن�ضاط 
عام  ك��ل  تنظيمه  ع��ل��ى  �مل��رك��ز  �إد�رة 
�ملركز  منت�ضبي  �لطلبة  دمج  بهدف 

مع �أفر�د �ملجتمع ليكت�ضف �لطالب 
و�لإبد�ع،  �لإجن���از  على  قدرته  �أوًل 
�أبنائهم  ب��اأن  �لأم��ور  �أولياء  ولي�ضعر 
لديهم �لقدرة على حتقيق �إجناز�ت 
مي��ك��ن ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا وت���ط���وي���ره���ا، �إىل 
�لطلبة  بني  �لعالقة  توطيد  جانب 

و�أقر�نهم من �لأ�ضوياء. 
و�أك������دت �أه��م��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل هذه 
ت�ضاهم  �ل��ت��ي  �ل��رتب��وي��ة  �لفعاليات 
ذوي  م�����ن  �لأط������ف������ال  ت���ع���ري���ف  يف 
�لإعاقة باأهمية �مل�ضاركة �لفعالة يف 
�لفر�ضة  و�إتاحة  �لأن�ضطة،  خمتلف 
�ملحببة  هو�ياتهم  ملمار�ضة  �أمامهم 
�ملختلفة،  �ل��ع��م��ل  م��ن خ���الل ور����ص 
لتعريف  �إنتاجهم  �إب��ر�ز  �إىل  �إ�ضافة 

و�لبتكار�ت  ب���ال���ق���در�ت  �جل��م��ه��ور 
�ل�ضعي  �ضياق  يف  بها  يتمتعون  �لتي 
�مل��ج��ت��م��ع م���ن خالل  ل��دجم��ه��م يف 
�ل��ت��ي ي�ضمها  �ل��رب�م��ج و�لأن�����ض��ط��ة 

�ليوم �ملفتوح.
�ل�����ض��ي��د عبد�هلل  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ح�����ض��ر 
�ل��ك��م��ايل رئ��ي�����ص قطاع  �إ���ض��م��اع��ي��ل 
بالإنابة،  �خلا�ضة  �لحتياجات  ذوي 
و�ل�ضيد ر��ضد �لهاجري رئي�ص ق�ضم 
�لعالم و�لعالقات �لعامة مبوؤ�ض�ضة 

ز�يد �لعليا،.
فعاليات  �ضمن  �لأن�ضطة  ��ضتملت 
�لفعاليات  م�����ن  �ل����ع����دي����د  �ل�����ي�����وم 
و�لفقر�ت حيث �نطلق بعزف �ل�ضالم 
مو�ضيقى  ف���رق���ة  ت���ق���دمي  �ل��وط��ن��ي 

�ضرطة �بوظبي و�لتي قدمت عر�ضاً 
�لقر�ن  م��ن  �آي���ات  ت���الوة  ث��م  ممتعاً 
�ل�ضام�ضي  ح�ضة  للطالبة  �ل��ك��رمي 
م��ن وح���دة �ل��ت��وح��د مب��رك��ز �لعني، 
�لالآلئ  مدر�ضة  طالبات  قدمت  ثم 
��ضتعر��ضية  ف���ق���رة  �ل���ن���م���وذج���ي���ة  

�لتفتي�ص  ق�ضم  قدم  بعدها  ممتعة،  
��ضتعر��ضا  �ل��ع��ني  ب�ضرطة  �لم��ن��ي 
قدم  ث��م  �لبولي�ضية،  للكالب  �ضيقا 
ق�ضم �ملر��ضيم ب�ضرطة �لعني عر�ص 
�ل��در�ج��ات �ل��ه��و�ئ��ي،  وم��ن ث��م قدم 
طالب �ملركز فقرة �ليولة �لرت�ثية، 

�للوحات  ع���ر����ص  مت  ب��ع��ده��ا  وم����ن 
�ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة ب����الأرك����ان �مل���وج���ودة يف 
م�����ض��م��ار �مل��ل��ع��ب وم��ن��ه��ا رك����ن عام 
للهالل  �ل���ت���ربع���ات  ي�����ض��م  �خل�����ري 
�لح����م����ر، ورك������ن �ل�������ض���وف، ورك����ن 

�حلناء و�لتاتو، وغريها.

نورة الكعبي: قيادة الإمارات توؤمن اأن ال�شباب هم عماد امل�شتقبل واملحرك الرئي�ش لالبتكار والتنمية

ترجمة ملبادرة  عام اخلري2017   وحتت �شعار  »اخلري فينا ومنا«

يوم مفتوح لطالب موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الإن�شانّية مبدينة العني

•• اأبوظبي-وام:

للطاقة  �لدولية  �لوكالة  �أ�ضرفت 
�لتعليم  تقييم  بعثة  على  �ل��ذري��ة 
جمال  يف  �مل��خ��ت�����ض��ة  و�ل����ت����دري����ب 
�مل�ضادر  و�أم��ان  �لإ�ضعاعية  �لوقاية 
�لهيئة  ��ضت�ضافتها  �ل��ت��ي  �مل�ضعة 
�لحت������ادي������ة ل���ل���رق���اب���ة �ل���ن���ووي���ة 
�لفرتة من   وبا�ضرت عملها خالل 
�جل����اري  ف���رب�ي���ر   23 �إىل    16
بهدف تقييم �لتعليم و�لتدريب يف 
و�أمان  �لإ�ضعاعية  �لوقاية  جم��ال 
�مل�ضادر �مل�ضعة مبا يف ذلك مناق�ضة 
يف  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  �حتياجات 

دولة �لإمار�ت.
ز�رت  �ل����ت����ي   - �ل���ب���ع���ث���ة  و����ض���م���ت 
�لدولة بناء على طلب من حكومة 
م��ن خرب�ء  �لإم����ار�ت - جمموعة 
�لذرية  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة 

و�خلرب�ء �لدوليني.
�أعمال  �أع�ضاء �لبعثة بتقييم  وقام 
وق�����در�ت �جل��ه��ات �مل��خ��ت�����ض��ة �لتي 

�ملتعلقة  �لأن�������ض���ط���ة  يف  ت�������ض���ارك 
ب���ال���وق���اي���ة �لإ����ض���ع���اع���ي���ة و�لأم������ان 
و�ضيقوم  �ل���دول���ة.  يف  �لإ���ض��ع��اع��ي 
فريق �لبعثة بكتابة تقرير يت�ضمن 
�إليها  �ل��ت��و���ض��ل  �ل��ت��ي مت  �ل��ن��ت��ائ��ج 
دولة  �إىل  تو�ضياته  رف��ع  ث��م  وم��ن 
�لإم���ار�ت يف �ضاأن �لإج���ر�ء�ت �لتي 
�لوكالة  وتطلب  �ت��خ��اذه��ا.  يتعني 
�لدولية للطاقة �لذرية من �لدول 
متطلبات  و���ض��ع  ف��ي��ه��ا  �لأع�������ض���اء 
للتعليم و�لتدريب و�لكفاءة لكافة 
�لأن�ضطة  يف  �مل�����ض��ارك��ني  �لأف������ر�د 
�لإ�ضعاعية  ب��ال��وق��اي��ة  �مل��رت��ب��ط��ة 
و�لأم�����ان �لإ���ض��ع��اع��ي ول��ذل��ك فاإن 
دولة �لإمار�ت �ضت�ضع ��ضرت�تيجية 
منهجية  �إع���د�د  كيفية  على  تن�ص 
حمددة ب�ضاأن �لتعليم و�لتدريب يف 
جمال �لوقاية �لإ�ضعاعية و�لأمان 
تاأهيل  ب��ه��دف ���ض��م��ان  �لإ���ض��ع��اع��ي 
�ملجال  ه�����ذ�  يف  �ل���ع���ام���ل���ني  ك���اف���ة 
ن���ظ���ام وط���ن���ي موحد  ب��ا���ض��ت��خ��د�م 

لتقييم كفاء�تهم.

مدير  فيكتور�ضن  كري�ضرت  وق��ال 
للرقابة  �لحت����ادي����ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع����ام 
�جلمهور  وق����اي����ة  �إن  �ل����ن����ووي����ة 
و�ل��ع��ام��ل��ني وح��م��اي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة من 
�مل���خ���اط���ر �لإ����ض���ع���اع���ي���ة ت����اأت����ي يف 
�لنووية  �ل���رق���اب���ة  ن���ظ���ام  ���ض��م��ي��م 
لدولة �لإمار�ت من خالل تطبيق 
ف���اع���ل يف جمال  رق���اب���ة  ب���رن���ام���ج 

�لوقاية �لإ�ضعاعية.
�أك���د �ن��دري��ا لو�ضياين  م��ن ج��ان��ب��ه 
�لدولية  �ل���وك���ال���ة  ف���ري���ق  ��ق  م��ن�����ضِّ
�لكفاء�ت  بناء  �أن  �ل��ذري��ة  للطاقة 
�ل���وق���اي���ة  �مل�������ض���ت���د�م���ة يف جم�����ال 
لكافة  و�لأم�������������ان  �لإ�����ض����ع����اع����ي����ة 
مع  يتعاملون  �ل��ذي��ن  �لأ���ض��خ��ا���ص 
�لتي  �مل�ضائل  من  ِ�لإ�ضعاع  م�ضادر 
ت��اأت��ي يف ���ض��د�رة �أول��وي��ات �لوكالة 
�أن  ك��م��ا  �ل��ذري��ة  للطاقة  �ل��دول��ي��ة 
�لتعليم و�لتدريب عن�ضر رئي�ص يف 

�إعد�د هذه �لكفاء�ت.
رئي�ص  بينرت  ريت�ضارد  ق��ال  ب��دوره 
�لبعثة  ف���ري���ق  �إن  �ل��ب��ع��ث��ة  ف���ري���ق 

��ضتمرت  �لتي  �ل��زي��ارة  ق��ام خ��الل 
�لحتادية  �لهيئة  ب��زي��ارة  �أ�ضبوعاً 
للرقابة �لنووية وعدد من �جلهات 
�لأخرى �ملعنية يف �ملجال �لأكادميي 
و�لطبي و�حلكومي و�أ�ضاد بالتقدم 
�ل���ذي �أح���رزت���ه دول���ة �لإم�����ار�ت يف 
و�ضع �إطار عمل وطني للكفاءة يف 

هذ� �ملجال �لبالغ �لأهمية.
وبو�ضفها �جلهة �لرقابية �مل�ضوؤولة 
عن �لإ�ضر�ف على �لقطاع �لنووي 
�لهيئة  ف�����اإن  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  يف 
تاأخذ  �لنووية  للرقابة  �لحت��ادي��ة 
يف �لعتبار �ملعلومات �لتي يتو�ضل 
�ملقبولة  و�مل��ع��اي��ري  �خل���رب�ء  �إليها 
دولياً مثل معايري �لأمان �ل�ضادرة 
للطاقة  �ل���دول���ي���ة  �ل���وك���ال���ة  ع����ن 
�لذرية. و�أ�ضدرت �لهيئة  7 لو�ئح 
�لإ�ضعاعية  �ل���وق���اي���ة  جم�����ال  يف 
حت���دد م��ت��ط��ل��ب��ات ح����دود �جلرعة 
�لإ�ضعاعية  و�ل��وق��اي��ة  �لإ�ضعاعية، 
�مل�ضعة  �ل��ن��ف��اي��ات  يف  و�ل��ت�����ض��رف 
�لنفايات  منها   للتخل�ص  متهيد�ً 
�لناجتة عن ن�ضاط خا�ضع للرقابة 
ون��ف��اي��ات �ملَ��ر�ف��ق �ل��ن��ووي��ة و�لنقل 
�لآمن للمو�د �مل�ضعة و�إد�رة حالت 
�لتعر�ص �لإ�ضعاعي و�إخر�ج �ملَر�فق 

من �خلدمة.
جهة   11 �أن   ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر 
ح���ك���وم���ي���ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة �إم����ار�ت����ي����ة 
�لتعليم  ت��ق��ي��ي��م  ب��ع��ث��ة  يف  ���ض��ارك��ت 
�لد�خلية  وز�رة  منها  و�ل��ت��دري��ب 
ووز�رة  و�لتعليم  �لرتبية  ووز�رة 
وجامعة  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�ضحة 
�لإمار�ت بالإ�ضافة �إىل عدة جهات 

�أخرى.

فريق اإ�شعاد املوظفني مبحاكم دبي ينظم رحلة الطاقة الذرية تقيم الربامج التدريبية على الوقاية الإ�شعاعية بالدولة
ترفيهية للموظفني حلي الفهيدي الرتاثي

•• دبي -الفجر:

�ملوظفني  �إ����ض���ع���اد   « ف���ري���ق  ن��ظ��م 
ترفيهية  رح���ل���ة  دب�����ي  مب���ح���اك���م   «
للموظفني حلي �لفهيدي �لرت�ثي، 
ب�������اأن �مل����وظ����ف ه����و حمور  �إمي�����ان�����اً 
و�لتطوير،  و�ل��ت��ح�����ض��ني  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
و�لزمالة  �لأخ����وة  رو�ب���ط  ولتعزيز 
�مل��وظ��ف��ني وجت��دي��د �حليوية  ل���دى 
و�ل��ن�����ض��اط، ول��ل��ت��ع��رف �إىل �أب����رز ما 
�لتاريخية  دب���ي  منطقة  ب��ه  تتمتع 
وما حتمله من مالمح  ثقافة،  من 
معمارية م�ضتوحاة من قيم وتقاليد 

هذه �لأر�ص.
حيث �أ�ضارت �بت�ضام �لفال�ضي ع�ضو 
�أن هذه  ����ض��ع��اد �مل��وظ��ف��ني  يف ف��ري��ق 
�مل���ب���ادرة ت��اأت��ي �ضمن �إط����ار �أه���د�ف 
�إىل  �لهادفة  �ل�ضرت�تيجية  �لفريق 
للموظفني  حم���ف���زة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري 
�لوظيفي  �ل��ر���ض��ا  م���ع���دلت  ت��رف��ع 
�إيجاباً  ينعك�ص  مما  �لعاملني،  لدى 
على م�ضتوى �لإنتاجية، ويعزز روح 
مع  �لتعامل  طريقة  و�أن  �لن��ت��م��اء، 
�مل��وظ��ف و�خل��دم��ات �ل��ت��ي ت��ق��دم له 
وتقدمي  �لتطوير  عملية  يف  ت�ضهم 
�أد�ء �أف�ضل، كما �أكد �أن �لألفة و�ملودة 
تكون �أكرب من خالل تو��ضل خارج 
نطاق �لعمل وبعيد�ً عن �لجتماعات 
تنمي  �لأن�ضطة  ه��ذه  و�أن  �لر�ضمية 

روح �لعمل �جلماعي.
و�أو�ضحت �لفال�ضي �أن هذه �لرحلة 
�ضملت عدد من �ملوظفني و�ملوظفات 
يوم  ت��خ�����ض��ي�����ص  �ىل  ب����الإ�����ض����اف����ة 
�لحتياجات  ذوي  م��ن  للموظفني 
�خلا�ضة حيث جتاوز عدد �مل�ضاركني 
وم���������ض����ارك����ة.  م���������ض����ارك   40 ع�����ن 
و�أ�ضافت باأن �جلولة �لرت�ثية تبد�أ 
م��ن �ضوق �لع�����ض��اب و�ل��ب��ه��ار�ت من 
�إىل  �لعربة  بو��ضطة  و�نتقال  دي��رة 
برد دبي مرور� بال�ضوق �لكبري،  ثم 
�لتجول  يف حي �لفهيدي �لتاريخي،  

�مل�ضكوكات  متحف  زي����ارة  مت  ح��ي��ث 
�ل���ط���و�ب���ع وم��ق��ر جمعية  وم��ت��ح��ف 
�لرتميم  ود�ر  �ل��ع��م��ر�ين  �ل����رت�ث 
�حلي  ه���ذ�  يف  �لتقليدية  و�ل��ب��ي��وت 
�إىل  خاللها  م��ن  وتعرفو�  �لعريق، 
�حلياة  �لقدمية ومنط  �لبناء  مو�د 
وزيارة  �ملعي�ضة،  و�أ�ضاليب  �ل��رت�ث��ي 
ك������ان ح�ضن  �ل�������ذي  دب������ي  م���ت���ح���ف 
�أعرق  من  ويعترب  �ضابقاً  �لفهيدي 
�مل���ع���امل �ل���رت�ث���ي���ة يف م��ن��ط��ق��ة دبي 

�لتاريخية،
�أهمية  �ل��ف��ال���ض��ي  �ب��ت�����ض��ام  و�أك������دت 

�حل��ف��اظ ع��ل��ى �ل����رت�ث و�مل���اأث���ور�ت 
بهما  �لتم�ضك  و����ض���رورة  �ل�ضعبية 
�لغري  �أم��ام  و�إبر�زها  ومبفاهيمهما 
و�لتفاخر بها، لأن هذ� و�جب وطني 
على  نف�ضه  يفر�ص  مقد�ص  وقومي 
�أب��ن��اء �لإم�����ار�ت، ب���اأن ي��ك��ون �لهدف 
لأن  �إل����ي����ه،  ي�����ض��ع��ون  �ل������ذي  �لأول 
ميثالن  �ل�ضعبي  و�مل���اأث���ور  �ل����رت�ث 
وكينونتها  �ل�����ض��خ�����ض��ي��ة  ه��وي��ت��ه��ا 
وحدتها  حت���ف���ظ  �ل����ت����ي  �ل����ذ�ت����ي����ة 
تنتقل  �لتي  وم�ضاعرها  ونف�ضيتها 

من جيل �إىل �آخر. 

•• العني-وام: 

مناهج  �لإ���ض��الم��ي��ة  للثقافة  ز�ي���د  د�ر  �أط��ل��ق��ت 
�لإ�ضالمية  �لثقافة  لتعليم  م��ط��ورة  تعليمية 
على �ضكل �ضل�ضلة حتمل عنو�ن قيمنا �لإن�ضانية 

بالتعاون مع وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة.
مق�ضمة  ك��ت��اب��ا   32 م���ن  �ل�����ض��ل�����ض��ل��ة  وت���ت���ك���ون 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت��ع��ري��ف��ي��ة عن  ك��ت��ب  ث��م��ان��ي��ة  �إىل 
وهي  لغات  باأربع  وموؤلفة  �لإ�ضالمية  �لثقافة 
و�لتاميلية.  و�ل�ضينية  و�لفلبينية  �لإجنليزية 
وت����ت����ن����اول �ل�����ض��ل�����ض��ل��ة ..�ل����ق����ي����م �جل���وه���ري���ة 

به  يتحلى  �أن  ينبغي  وم��ا  لالإن�ضان  �ل�ضرورية 
من �آد�ب وف�ضائل ومكارم �لأخالق �لتي جاءت 
بها جميع ر�ضالت �لأنبياء و�ملر�ضلني �ل�ضابقني 
من  و�أ�ضلها  �لإ���ض��الم  وع��ززه��ا  �ل�ضالم  عليهم 
�لقر�آن  يف  �ملتمثلة  �لأ���ض��ل��ي��ة  م�����ض��ادره  خ���الل 
�ل�ضريفة لتكون منهج  �لنبوية  و�ل�ضنة  �لكرمي 
وبالنا�ص  بخالقه  �لإن�ضان  عالقة  تنظم  حياة 
�لتفاعل  لأج�����ل  وذل�����ك  وب���ال���ك���ون  وب��امل��ج��ت��م��ع 
�حل�ضار�ت  ب��ني  �مل�����ض��رتك  و�لعي�ص  �لإي��ج��اب��ي 
�لثقافية و�لدينية  على �ختالف خ�ضو�ضياتها 
و�ملجتمع  �ل���ف���رد  ل�����ض��ع��ادة  ���ض��م��ان��ا  و�ل��ف��ك��ري��ة 

�أجمعني.  �لنا�ص  لعامة  لإر�دة �خلري  وتوطيد� 
�لتعليمية  و  �لتعريفية  �ل�ضل�ضلة  ه��ذه  وتلبي 
و�لتعليمية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل��ع��ن��ي��ني  �ح���ت���ي���اج���ات 
�ملمار�ضات  �أف�����ض��ل  وف����ق  و�ل���ك���ف���اءة  ب���اجل���ودة 

و�لتجارب �ملتاحة.
وت�ضعى �ل����د�ر ل��ت��وف��ري �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ن��اه��ج و 
�لكتب �خلا�ضة بالتعريف بالثقافة �لإ�ضالمية 
لغات  �إ�ضافة  على  حر�ضها  بجانب  لغات  بعدة 
�ل��ف��ائ��دة على  ت��ع��م  ح��ت��ى  دوري  ب�ضكل  ج��دي��دة 
يف  �جلاليات  جلميع  وخدمة  متعامليها  جميع 

�لدولة وخارجها.

وقالت �ضعادة �لدكتورة ن�ضال �لطنيجي مدير 
ياأتي �ضمن �خلطة  �مل�ضروع  �إن ه��ذ�  �ل��د�ر  ع��ام 
�لإ�ضالمية  للثقافة  ز�ي��د  ل��د�ر  �ل�ضرت�تيجية 
�أبوظبي  خطة  من  و�ملنبثقة   2020-2016
م�ضتوى  ذ�ت  متميزة  خ��دم��ات  لتقدمي  �ضعيا 
عايل لتعزيز �لوعي بالدين �لإ�ضالمي لتفعيل 
مبد�أ �لتعاي�ص يف �ملجتمع �مل�ضلم ودوره يف �حتو�ء 
�ملهتدين �جلدد وتعريف غري �مل�ضلمني مباهية 
�لإ����ض���الم وج���وه���ره وح��ق��ي��ق��ت��ه وت��ع��زي��زه��ا مبا 
للمهتدين  و�لأخ��الق��ي��ة  �لدينية  �لقيم  ي�ضمل 

�جلدد و�ملهتمني.

نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء اإىل اأ�شرة 
�شهيد الوطن خالد البلو�شي

دبي -و�م:
�لعز�ء  �ملعرفة و�جب  �لثقافة وتنمية  �آل نهيان وزير  �ل�ضيخ نهيان بن مبارك  قدم معايل 
�إىل �أ�ضرة �ل�ضهيد خالد علي غريب �لبلو�ضي �أحد جنودنا �لبو��ضل �مل�ضاركني �ضمن عملية 
�إعادة �لأمل مع قو�ت �لتحالف �لعربي �لذي تقوده �ململكة �لعربية �ل�ضعودية للوقوف مع 

�ل�ضرعية يف �ليمن و�لذي ��ضت�ضهد خالل �أد�ئه لو�جبه �لوطني.
و�أعرب معاليه - خالل زيارته جمل�ص �لعز�ء يف منطقة �لورقاء �لثانية يف دبي - عن �ضادق 
تعازيه لأ�ضرة �ل�ضهيد .. �ضائال �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد فقيد �لوطن بو��ضع رحمته و�أن 

ي�ضكنه ف�ضيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�ضرب و�ل�ضلو�ن.

زايد للثقافة الإ�شالمية تطلق �شل�شلة قيمنا الإن�شانية 

فقدان جواز �سفرت
�يو�ني�ص   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�ليونان   - ك��وت�����ض��وف��ا���ص 
�ضفره  ج���و�ز   - �جلن�ضية 
 )5160943( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ض���ال 

 052/7520755

فقدان جواز �سفرت
�ضعيد   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
لبنان   ، م��ع��ل��وف  ن�����ض��ري 
�ضفره  ج���و�ز   - �جلن�ضية 
 )1399634( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ض���ال 

 050/7813403

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / �ضكيب علي 
�جلن�ضية  فرن�ضا   ، �ضاعد 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
 )09PK95354 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ض���ال 

 050/4394706
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•• اأبوظبي-وام:

للموؤهالت  �لوطنية  �لهيئة  �إد�رة  جمل�ص  و�ف��ق 
�لتعلم  لوحد�ت  �لتجريبي  �مل�ضروع  �إط��الق  على 
�مل�ضتهدفة  �ملهن  حتديد  يف  ي�ضهم  ما  �مل�ضتمر.. 
�لعمل  �ضوق  �حتياجات  ح�ضب  �ملهني  بالتطوير 
وفق �لتوجهات و�لروؤية �ل�ضرت�تيجية للدولة يف 

��ضت�ضر�ف �مل�ضتقبل.
على  �مل��و�ف��ق��ة  �ل���ذي مت��ت   - �مل�����ض��روع  وين�ضجم 
�لهيئة  �إد�رة  جم��ل�����ص  �ج��ت��م��اع  خ���الل  �إط���الق���ه 
وزير  غبا�ص  �ضعيد  غبا�ص  �ضقر  معايل  برئا�ضة 
�ل��دور �ملحوري  �مل��و�رد �لب�ضرية و�لتوطني - مع 
و�لعمل  �لتن�ضيق  يف   “ للموؤهالت  �لوطنية  ل�” 
قطاعي  يف  �ملعنية  �جل��ه��ات  جميع  م��ع  �مل�ضرتك 
�مل�ضتويني  على  �لعمل  و�ضوق  و�لتدريب  �لتعليم 

�لحتادي و�ملحلي.
�لهيئة  �إجن�������از�ت  �أه�����م  �لج���ت���م���اع  و����ض��ت��ع��ر���ص 
عدد�  وناق�ص   2016 عام  خالل  �ل�ضرت�تيجية 
�لتعليم  بقطاع  �ملتعلقة  �لهامة  �ملو�ضوعات  من 
و�لتدريب يف �لدولة و�لتي كان من �أهمها عر�ص 

�ل��ت��ج��ري��ب��ي لالعرت�ف  �مل�����ض��روع  ت��ق��ري��ر  ن��ت��ائ��ج 
بالتعلم و�خلرب�ت �ل�ضابقة �لذي �أطلقته �لهيئة 
�ملوؤ�ض�ضات  م���ن  ع���دد  م���ع  و�ل��ت��ن�����ض��ي��ق  ب��ال��ت��ع��اون 
�لوطنية  و�جل���ام���ع���ات  و�ل��ت��دري��ب��ي��ة  �لتعليمية 

�لر�ئدة يف �لدولة.
ل��ن��ظ��ام وح�����د�ت �لتعلم  �ل��ه��ي��ئ��ة  وي���ع���د ت��ط��وي��ر 
�مل�ضتمر منهجية جديدة يف ت�ضجيع �لأفر�د على 
مو��ضلة �لرتقاء مبهار�تهم �ملهنية وم�ضتوياتهم 
�لتعليمية من خالل �لنخر�ط �لد�ئم يف بر�مج 
تعليمية وتدريبية ق�ضرية ومعتمدة متكن هوؤلء 
�لبناء �لرت�كمي للمعارف و�ملهار�ت  �لأف��ر�د من 
�جلودة  م�ضمونة  �آل��ي��ة  وف���ق  يكت�ضبونها  �ل��ت��ي 
�ملتعلقة  �لدولية  �ملمار�ضات  �أف�ضل  مع  وتتو�فق 

بتطوير و�عتماد �لدور�ت �لق�ضرية.
ثالثة  �مل�ضتمر  �لتعلم  وح���د�ت  ن��ظ��ام  ويت�ضمن 
�لعمل  �أثناء  �ملهني  �لتطوير  م�ضار  هي  م�ضار�ت 
وه�����و ع����ب����ارة ع����ن ح���زم���ة �ل���������دور�ت و�ل����رب�م����ج 

�ل��ت��دري��ب��ي��ة �ل��ت��ي ي��ح�����ض��ل ع��ل��ي��ه��ا �ل���ف���رد بهدف 
�ملجال  �مل��ه��ن��ي��ة يف  وق����در�ت����ه  م���ه���ار�ت���ه  ت��ط��وي��ر 
حزمة  وه��و  �ملهني  �لرتخي�ص  وم�����ض��ار  �مل��ه��ن��ي.. 
�لدور�ت و�لرب�مج �لتدريبية �مل�ضروطة من قبل 
جهة �لرتخي�ص �ملهني ملز�ولة �ملهنة.. �إ�ضافة �إىل 
�ملحا�ضر�ت  ي�ضمل  �ل��ذي  �حلياتي  �لتعلم  م�ضار 
على  تركز  �لتي  �لتدريبية  و�ل��رب�م��ج  و�ل���دور�ت 
عرب  لل�ضخ�ص  �لعامة  و�لثقافة  �مل��ه��ار�ت  تنمية 

مر�حل �حلياة.
�لتجريبي  �مل�������ض���روع  ب����اإط����الق  ي��ت��ع��ل��ق  وف���ي���م���ا 
و�لذي  �ل�ضابقة  و�خل���رب�ت  بالتعلم  ل��الع��رت�ف 
100 من  م���ن  �أك�����ر  �لآن  ح��ت��ى  م��ن��ه  ����ض��ت��ف��اد 
م��و�ط��ن��ي �ل���دول���ة.. ف��اإن��ه ميثل و�ح���د� م��ن �أهم 
م�����ض��اري��ع �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وؤه��الت و�أح����د 
�لوطنية للموؤهالت..  �ملنظومة  متطلبات تنفيذ 
فر�ص  ت�ضهيل  يف  �ل��ب��ال��غ��ة  �أه��م��ي��ت��ه  �إىل  �إ���ض��اف��ة 
�أو �لرتقاء �لوظيفي  �لأف��ر�د يف مو��ضلة �لتعلم 

�لدولة  روؤي���ة  رو�ف���د حتقيق  �أح���د  ب��ذل��ك  ليكون 
�لجتماعية  �لتنمية  يف   2021 �ل�ضرت�تيجية 
و�لق��ت�����ض��ادي��ة وت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ���ض��وق �لعمل 
�لإم���ار�ت���ي���ة ب��ال��ق��وى �ل��ع��ام��ل��ة �ل��وط��ن��ي��ة �ملاهرة 

و�ملتدربة.
و�خلرب�ت  بالتعلم  �لع����رت�ف  بعملية  ويق�ضد 
�لتي  �لتعلم  ح�ضيلة  و�ع��ت��م��اد  تقييم  �ل�ضابقة 
�كت�ضبها �لفرد يف حياته بغ�ص �لنظر عن مكان �أو 
زمان �أو طريقة �لتعلم بحيث يتم مقارنة �لتعلم 
�لتعلم  خمرجات  مع  للفرد  �ل�ضابقة  و�خل��رب�ت 

�ملطلوبة للح�ضول على موؤهل حمدد.
و�خلرب�ت  بالتعلم  �لع���رت�ف  عملية  وتت�ضمن 
�ل�ضابقة عدة مر�حل تتمثل يف حتديد ما يعرفه 
مهار�ت  وم��ق��ارن��ة  ب��ه  �ل��ق��ي��ام  وي�ضتطيع  �ل��ف��رد 
وم���ع���ارف وخ�����رب�ت �ل���ف���رد م���ع م��ع��اي��ري حمددة 
�ملعايري  ه���ذه  ع��ل��ى  ب��ن��اء  �ل��ف��رد  تعلم  تقييم  ث��م 
وتثمني مهار�ت ومعارف وخرب�ت �لفرد �ملكت�ضبة 

و�لعرت�ف بها.
وقد مت تطوير نظام �لعرت�ف بالتعلم و�خلرب�ت 
مثل  �لتعليمية  �جلهات  مع  بالتن�ضيق  �ل�ضابقة 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم وجمل�ص �أبوظبي للتعليم 
�لتقني  و�ل���ت���دري���ب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �أب���وظ���ب���ي  وم���رك���ز 
و�ملهني وهيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�ضرية وبع�ص 
�لتعليم  موؤ�ض�ضات  من  �ل�ضرت�تيجيني  �ل�ضركاء 
و�ل��ت��دري��ب ح��ي��ث ق��ام��ت ه���ذه �جل��ه��ات بتطوير 
�آليات و�إج��ر�ء�ت تنفيذ هذ� �لنظام يف �ملوؤ�ض�ضات 

�لتعليمية و�لتدريبية �لتابع لها.
وق���ال ���ض��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ث��اين �مل��ه��ريي م��دي��ر عام 
�لهيئة  �إط���الق  �إن  للموؤهالت  �لوطنية  �لهيئة 
و�لع����رت�ف  �مل�ضتمر  �لتعلم  وح����د�ت  مل�����ض��روع��ي 
ب��ال��ت��ع��ل��م و�خل��������رب�ت �ل�����ض��اب��ق��ة م����ن �مل����ب����ادر�ت 
و�لإقليمي  �ل��وط��ن��ي  �مل�����ض��ت��وي��ني  ع��ل��ى  �ل���ر�ئ���دة 
�لطاقات  يف  �حلقيقي  �ل�ضتثمار  �إىل  و�ل��ه��ادف��ة 
�لب�ضرية �ملو�طنة مبا ي�ضاهم يف حتقيق �لتنمية 

وت�ضريع  �ل��دول��ة  يف  و�لق��ت�����ض��ادي��ة  �لجتماعية 
لقطاع  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأج���ن���دة  م�ضتهدفات  حتقيق 
�إيجاد  ويف  و�لق��ت�����ض��ادي��ة  �لجتماعية  �لتنمية 
لالأفر�د  �لتعلم  حم�ضلة  لتقييم  مبتكرة  �آل��ي��ات 
�مل�ضتويني  ومنحهم فر�ص �لتطوير �لذ�تي على 
م�ضمونة  و�أ���ض�����ص  معايري  وف��ق  و�ملهني  �لعلمي 
�جل���ودة ت��ت��و�ف��ق م��ع �أف�����ض��ل �مل��م��ار���ض��ات �لدولية 
�مل�ضروعني  �أن  ���ض��ع��ادت��ه  و�أ����ض���اف  �ل�����ض��ل��ة.  ذ�ت 
�لتغري  يف  �جلديد  �لعاملي  �ملنظور  مع  يتو�فقان 
�ملت�ضارع و�مل�ضتمر يف قطاع �لأعمال حيث �ضيقدم 
يف  ف��اع��ال  دور�  �مل�ضتمر  �لتعلم  وح���د�ت  برنامج 
�ل��ت��ف��اع��ل �لإي��ج��اب��ي ب��ني ت��ل��ك �مل��ت��غ��ري�ت وقدرة 
�لفرد على �ل�ضتجابة لها.. بينما ي�ضكل برنامج 
�لبوتقة  �ل�ضابقة  و�خل���رب�ت  بالتعلم  �لع���رت�ف 
�لتعلم  مبح�ضلة  �حل��ق��ي��ق��ي  لال�ضتثمار  �مل��ث��ل��ى 
للفرد باعتباره �مل�ضار �لذي يزيل �حلدود �ملكانية 
و�لزمانية ملفهوم �ملوؤهل وخمرجاته ويرتكز على 
لالأفر�د  �لتعلم  حم�ضلة  لتقييم  مبتكرة  �آل��ي��ات 
�مل�ضتويني  ومنحهم فر�ص �لتطوير �لذ�تي على 

�لعلمي و�ملهني.

•• جيبوتي-وام: 

بحث �ضعادة �لدكتور عبد�هلل بن عبود �لنقبي قن�ضل عام �لدولة لدى جيبوتي ومعايل حممد 
عبد �لقادر مو�ضى حيلم وزير �لتجهيز�ت و�لنقل يف جيبوتي .. �أوجه �لتعاون �لثنائي بني �لبلدين 
و�ل�ضبل �لكفيلة بتعزيزه ودفعه �إىل �آفاق جديدة . و�أ�ضاد وزير �لتجهيز�ت و�لنقل - خالل �للقاء 
ودولة  ب��الده  بني  �لقائمة  �ملتينة  و�ل��رو�ب��ط  �لثنائية  بالعالقات  �ل���وز�رة-  ج��رى يف مقر  �ل��ذي 
و�أهمية  جليبوتي  �ل�ضرت�تيجي  �ملوقع  �أهمية  �إىل  �لعام  �لقن�ضل  �أ���ض��ار  جهته  من   . �لإم���ار�ت 
�لتنمية يف  �لإم��ار�ت �ضت�ضهم يف دفع عجلة  �أن دولة  .. موؤكد�  �لإن�ضاء  �لتنموية قيد  �مل�ضروعات 

جيبوتي .

�شفري الدولة يح�شر حفل ال�شتقبال 
الذي اأقامه رئي�ش منغوليا

الإ�شعاف الوطني يوفر الرعاية ال�شعافية لبطولة 
اأبوظبي الدولية للرتايثلون 

•• اأوالن باتور -وام:

�ل��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة �ل��ب��ج��دورج ت�����ض��اغ��ني رئ��ي�����ص جمهورية 
منغوليا .. �ضعادة عبد�هلل عبد�لرحمن عبد�هلل �لطنيجي 
- خالل  �ضعادته  ونقل  باتور.  �أولن  لدى  �لدولة  �ضفري 
�لقمرية  �ل�ضنة  مبنا�ضبة  �أق��ي��م  �ل��ذي  �ل�ضتقبال  حفل 
�ل�ضمو  �ضاحب  حتيات   - �ضار  �ضاغن  ملنغوليا  �جل��دي��دة 
�ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه �هلل 

و�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب 
رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  و�ضاحب 
 .. �مل�ضلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
ومتنياتهم لل�ضعب �ملنغويل �ل�ضديق دو�م �لتقدم و�لرقي 
و�لزدهار. ح�ضر �للقاء .. �ردينبات جارجالتوجلا رئي�ص 
ومونخ  �ل��ربمل��ان  رئ��ي�����ص  ميجومبو  و�ن��خ��ب��ول��د  �ل�����وزر�ء 

�أورجيل ت�ضيند وزير �خلارجية يف منغوليا.

•• اأبوظبي -وام:

ب�ضاأن  �ضر�كة  �تفاقية  �ضبورت  وورل���د  و�ضركة  �لوطني  �لإ���ض��ع��اف  وق��ع 
تقدمي �لرعاية �لطبية �لطارئة و�لدعم �لالزم يف موقع بطولة �أبوظبي 

�لدولية للرت�يثلون يف �أبوظبي على مدى �ل�ضنو�ت �لثالث �لقادمة.
ومبوجب �لتفاقية �ضيوفر �لإ�ضعاف �لوطني فريقاً متخ�ض�ضاً من 30 
م�ضعفاً وطبيباً على درجة عالية من �لتدريب و�ل�ضتعد�د للتعامل مع 
خمتلف �ل�ضابات و�حلالت �لطبية �لطارئة و5 �ضيار�ت �إ�ضعاف حديثة 
�أف�ضل  لتقدمي  �ملطلوبة  �لإ�ضعافية  و�لتقنيات  �لأدو�ت  بكافة  وجمهزة 
و�أفر�د  �مل�ضاركني  من  ل��الآلف  �لطبية  و�لرعاية  �لإ�ضعافية  �خلدمات 
�جلمهور يف �لبطولة �لتي تقام يف جزيرة يا�ص خالل يومي 3 و4 مار�ص 

�لقادم.
و�أكد �أحمد �ضالح �لهاجري نائب �ملدير �لتنفيذي يف �لإ�ضعاف �لوطني 
حر�ص �لإ�ضعاف �لوطني ليكون طرفاً د�ئماً يف تقدمي خدمات �لرعاية 
�لإ�ضعافية و�لطبية للفعاليات �لريا�ضية �لدولية �لتي تقام يف �لعا�ضمة ، 

وتوفري قيمة م�ضافة للم�ضاركني و�جلمهور �حلا�ضر لهذه �لفعاليات.
�أك���د ج���اري م��اري�����ض��ي��ا م��دي��ر �ل��ف��ع��ال��ي��ات يف وورل����د �ضبورت  م��ن جهته 
�لرعاية  ت��ق��دمي  ح��اف��ل يف جم��ال  ب�ضجل  يتمتع  �ل��وط��ن��ي  �لإ���ض��ع��اف  �ن 
�لإ�ضعافية �لطارئة يف �لفعاليات �لدولية �لكبرية �لأمر �لذي من �ضاأنه 

�أن ي�ضيف قيمة لبطولة �بوظبي �لدولية للرت�يثلون.

قن�شل عام الدولة ووزير التجهيزات والنقل 
اجليبوتي يبحثان التعاون الثنائي 

•• العني-وام:

ح�ضر معايل �ل�ضيخ �ضعيد بن طحنون �آل نهيان م�ضاء �أم�ص �لول حفل �ل�ضتقبال �لذي �أقامته 
�إىل كرمية  �لدكتور عبد�هلل  �ضيف علي �حل�ضاين مبنا�ضبة زفاف جنلها  �ملرحوم خمي�ص  عائلة 
�ل�ضيد - مبارك دوي�ص علي �خلييلي. كما ح�ضر �حلفل �لذي �أقيم يف قاعة �لحتفالت ب�ضالة 
�ضرور  بن  �ضلطان  بن  و�ل�ضيخ حممد  �لظاهري  �ضرور  بن  �أحمد  �ل�ضيخ  �لعني  ز�خ��ر يف مدينة 
�لظاهري و�لدكتور �ضعيد حمد �حل�ضاين وعدد من �ل�ضيوخ ووجهاء �لقبائل وكبار �ل�ضخ�ضيات 
و�مل�ضوؤولون و�ضباط �لقو�ت �مل�ضلحة و�ل�ضرطة و�أعيان �لبالد �إىل جانب زمالء �لعري�ص و�لأهل 

و�لأ�ضدقاء.

�شعيد بن طحنون يح�شر اأفراح 
احل�شاين واخلييلي

اإطالق امل�شروع التجريبي ل� » وحدات التعلم امل�شتمر «

•• ال�صارقة -وام:

 “ “منز�ًل  �ل�ضارقة  يف  �لعامة  �لأ�ضغال  د�ئ��رة  �أجن��زت 
لقو�رب �ل�ضيادين يف �ملمزر و�لذي وجه بتنفيذه �ضاحب 
�ل�ضمو �ل�ضيخ �لدكتور �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي ع�ضو 
�ملجل�ص �لأعلى حاكم �إمارة �ل�ضارقة كمكرمة لل�ضيادين 

بتكلفة بلغت مليونا ون�ضف �ملليون درهم.
و�أكد �ملهند�ص علي بن �ضاهني �ل�ضويدي رئي�ص �لد�ئرة 
�ل�ضيادين  ل��ق��و�رب  م��ن��ز�ل  �إن�����ض��اء  ت�ضمن  �مل�����ض��روع  �أن 
�ملنطقة  يف  بقو�ربهم  �لرتفيهية  �جل��ولت  ولقا�ضدي 
�أم���ت���ار وي�����ض��ع عر�ضه   10 وع��ر���ص  45 م����رت�ً  ب��ط��ول 
�مل��و����ض��ف��ات �لعاملية  �أع��ل��ى  �إن�����ض��اوؤه وف���ق  ل��ق��ارب��ني ومت 

�أعلى  توفري  مع  �لبحرية  �لهند�ضة  قطاع  يف  �ملتد�ولة 
معايري �ل�ضالمة.

�خلدمات  �إد�رة  مدير  �لها�ضمي  هند  �ملهند�ضة  وذك��رت 
لل�ضيادين  �لعائم  �ملر�ضى  يقع بجو�ر  �ملنز�ل  �ن  �لعامة 
و�لذي �نتهت منه �لد�ئرة �لعام �ملا�ضي وي�ضع 72 قارباً 
72 موقفاً  �أرب��ع من�ضات للمر�كب وي�ضم  ويتاألف من 

للقو�رب .
ي�����ض��ار �ىل �ن د�ئ����رة �لأ���ض��غ��ال �ل��ع��ام��ة �أجن����زت يف وقت 
�ضابق مر�ضى لل�ضيادين على �ضوق �جلبيل تبلغ طاقته 
�أرب�����ع من�ضات  وي��ت��ك��ون م���ن  ق���ارب���اً   80 �ل���ض��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
للقو�رب وتتوفر به �أعلى معايري �ل�ضالمة ..�إىل جانب 

�إجناز مر�ضى �آخر يف جزيرة �ضريبونعري.

اأ�شغال ال�شارقة تنجز »منزال « لقوارب ال�شيادين يف املمزر 

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00861/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04278/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �ضده :مطعم ريد�ضتار ووك كوم  - جمهول حمل �لقامة   
 حيث تقدم طالب �لتنفيذ:�نيل ريلو�ين - و�ضونيل كي�ضين�ضاند  ريلو�نى منوج

�ل�ضادر ل�ضاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�ضي بالتي:
1- �ل���ز�م �مل��دع��ي عليها ب��اخ��الء �مل��اج��ور م��ع �ل��ز�م��ه بتقدمي ب���ر�ءة ذم��ة من 

�لكهرباء و�ملياه 
 2015/8/1 من  �يجارية  قيمة   96000 مبلغ  ب�ضد�د  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   -2

ولغاية 2016/6/16 
3- �لز�م �ملدعي عليه بغر�مة �رجتاع �ل�ضيكات بقيمة 2000

4- �لز�م �ملدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�ضة ع�ضر يوم من 
يتم  �ضوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خالل  �متناعكم عن  �لن�ضر ويف حال  تاريخ 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00801/2017/ �سكني  
�ىل �ملدعى عليه : �للم�ضة �لرجو�نية للدعاية و�لعالن - �ص ذ م م

مبا �أن �ملدعي :  �ضركة �لعبار للعقار�ت - ذ م م  
قد �أقام �ضدكم �لدعوى 02/00801/2017 /�ضكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

�خالء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �ضد�د �لأجرة للماأجور للفرتة من 2016/4/19 وحتى 
�و  بال�ضد�د  �خطاره  رغم  �ضد�ده  درهم وميتنع عن   16190 بذمته مبلغ  2017/2/18  فرت�ضد 

�لإخالء يف 2016/9/6
�يجارية للفرتة من 2016/4/19  �ملدعى عليه مبلغ كقيمة  �نه تر�ضد بذمة  مطالبة مالية - 
وحتى 2017/2/18 وميتنع عن �ضد�ده رغم �إخطاره بال�ضد�د �و �لخالء يف 2016/9/6 ، مع  �لز�م 

�ملدعي عليه مبا ي�ضتجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �لخالء �لتام
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�ضد�د �ملبلغ عن قيمة ت�ضديق عقد �ليجار �يجاري لدى 

موؤ�ض�ضة �لتنظيم �لعقاري.
من  ولب��د  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ��ضتهالك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�ضتاجر  �ن   - م�ضتند�ت  بت�ضليم  �ل��ز�م 

تطهري �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  �ع��الن��ك��م  �ع���ادة  �لق�ضائية  �للجنة  وق���ررت 
�لإبتد�ئية  ب��ال��د�ئ��رة  �لتا�ضعة(  )�للجنة  �لق�ضائية  �للجنة  �م��ام  3.00م  �ل�ضاعة    2017/3/7
و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ص �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�ضري مدة �مل�ضافة 
�ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ضتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
   اعالن حكم غيابي بالن�سر 

يف الدعوى  رقم : 02-00559-2017 
�ملنظورة �مام �لد�ئرة �لق�ضائية �لبتد�ئية 

�ل�ضيد  �نك / ميثلها  �لعالن/بالتينا ماجنمنت  له طالب  �ملحكوم 
�ضاندرو مالكاين 

�ىل �ملحكوم عليها �ملطلوب �عالنه / �ضوريندير �ضينغ 
منطوق �حلكم : حكمت �للجنة مبثابة �حل�ضوري  

- �لز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره  53000 درهم قيمة 
وحتى   2015/7/1 م��ن  للفرتة  عليه  �مل��دع��ي  بذمة  مرت�ضدة  �ج��رة 

 2015/10/31
- �لز�م �ملدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف �لدعوى. 

وملا كان هذ� �حلكم قد �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن 
ر��ضد �ل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة �حل�ضوري ، فهو قابل 
لالإ�ضتئناف خالل 15 يوما �عتبار� من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل 

�ضار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
   اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/09170/2016 / �سكني  
�ىل �ملدعى عليه : لكي هوم لالعمال �لكهروميكانيكية �ص ذ م م - 

وفكرة وفن للديكور - �ص ذ م م      وعنو�ن للت�ضميم �لد�خلي - ذ م م   
مبا �أن �ملدعي : �ملدفع وم�ضاركوه - و�لإمار�ت للمقاولت �لعاملية- �ص ذ م م    

قد �أقام �ضدكم �لدعوى 02/09170/2016 /�ضكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �لز�م كل من �ملدعي عليها �لثانية و�ملدعي عليها �لثالثة ما ي�ضتجد من قيمة �ليجار 

حتى تاريخ �لخالء �لفعلي 
)ع��دد خم�ص غرف(  �مل��وؤج��رة  �لعني  باخالء  و�لثالثة  �لثانية  �ملدعي عليهما  �ل��ز�م   - �خ��الء عقار   -
وت�ضليمها �ىل �ملدعية على �حلالة �لتي كانتب عليها عند بدء عقد �ليجار خالية من كافة �ل�ضو�غل 

و�ملنقولت. 
- مطالبة مالية- �لز�م  �ملدعي عليهم بان ي�ضددو� للمدعية قيمة بدل �ليجار �ملثل عن �لفرتة من 
2015/10/4 وحتى تاريخ 2016/12/14 عن �خلم�ضة �لغرف �ملوؤجرة لكال من �ملدعي عليها �لثانية 
و�لثالثة وذلك بالرغم من �نذ�ر �ملدعي عليها �لول بتاريخ 2016/1/28 كما مت �نذ�رها مرة �خرى 

بتاريخ 2016/2/8 
- �لز�م بت�ضليم م�ضتند�ت - ت�ضليم �ملدعية بر�ءة ذمة من �ملياه و�لكهرباء �لت�ضالت - مع �لز�م �ملدعي 

عليهم ب�ضد�د كافة �ملبالغ �مل�ضتحقة عن �ل�ضتهالك حتى تاريخ �لخالء �لفعلي.  
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليهم بر�ضوم وم�ضاريف �لدعوى و�تعاب �ملحاماة. 

�ملو�فق 2017/3/28  بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم �لحد  �إع��ادة  �عالنكم  �لق�ضائية  �للجنة  وق��ررت 
�لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز  بالد�ئرة  �لتا�ضعة(  �لق�ضائية )�للجنة  �للجنة  �مام  �ل�ضاعة 3.00م 
�أمر بتق�ضري مدة �مل�ضافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ  ف�ص �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 

�لن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

••  دبي-الفجر: 

حتت رعاية معايل �لفريق �ضاحي 
خلفان متيم، نائب رئي�ص �ل�ضرطة 
�لعام بدبي، رئي�ص جمعية  و�لأمن 
�أطلقت  �لأح����د�ث،  ورع��اي��ة  توعية 
�لإد�رة  يف  �لأم��ن��ي��ة  �لتوعية  �إد�رة 
وبالتعاون  �لإن�ضان  حلقوق  �لعامة 
مع جمعية توعية ورعاية �لأحد�ث، 
و�أمان  ���ض��ع��ادة   ... �لت�ضامح  حملة 
وذل��ك خ��الل موؤمتر �ضحايف عقد 
�ضعادة  بح�ضور  �ل�ضباط  ن��ادي  يف 
�ل�����ض��وي��دي، نائب  ���ض��ل��ط��ان ���ض��ق��ر 
�إد�رة جمعية توعية  رئي�ص جمل�ص 
ورعاية �لأحد�ث، و�لدكتور حممد 
�أمني عام �جلمعية،  مر�د عبد �هلل 
�ل���دك���ت���ور ج��ا���ض��م خليل  و�ل��ع��ق��ي��د 
ميزر� مدير �إد�رة �لتوعية �لأمنية 
يف �لإد�رة �لعامة لإ�ضعاد �ملجتمع يف 
�ضرطة دبي، و�ل�ضيدة فاطمة غامن 
ملوؤ�ض�ضة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �مل��ري 
�ملعرفة  هيئة  يف  �مل��در���ض��ي  �لتعليم 
و�ل�ضيدة  بدبي،  �لب�ضرية  و�لتنمية 
مبادرة  رئ��ي�����ض��ة  رح��م��ة  �آل  ���ض��ل��وى 
����ض���ف���ر�ء �لإي���ج���اب���ي���ة ، وع�����دد من 

ممثلي جمل�ص �لكنائ�ص و�ملوؤ�ض�ضات 
�حلكومية و�لتعليمية.

ثقافة  ن�ضر  �إىل  �حل��م��ل��ة  وت��ه��دف 
�ملد�ر�ص  ق��ط��اع��ات  ب���ني  �ل��ت�����ض��ام��ح 
�لريا�ضيني  و�لالعبني  و�ملوظفني 
�إمارة دبي،  و�جلاليات �لأجنبية يف 
عن طريق ن�ضر عبار�ت تثقيفية يف 
للحكماء  و�أق���و�ل  �لت�ضامح  جم��ال 
و�مل��ف��ك��ري��ن يف ه��ذ� �ل�����ض��ي��اق، وعرب 
ن�����ض��ر ف���ي���دي���وه���ات ت���وع���وي���ة على 

�لجتماعي وعرب  �لتو��ضل  مو�قع 
تنظيم فعاليات يف �ملد�ر�ص.

مرحلتني  �حل���م���ل���ة  و���ض��ت��ت�����ض��م��ن 
خالل  م��ن  تنفيذها  �ضيتم  �لأوىل 
عرب  �لجتماعي  �لتو��ضل  م��و�ق��ع 
عر�ص فيديوهات ور�ضائل توعوية 
بالتعاون مع �ل�ضركاء، فيما �ملرحلة 
تنفيذ  خ��الل  م��ن  �ضتكون  �لثانية 
يف  ت��وع��وي��ة  وحم��ا���ض��ر�ت  فعاليات 

�ملد�ر�ص.

ك����ل من  و����ض���ت�������ض���ارك يف �حل���م���ل���ة 
م�ضرف  �ل��ت�����ض��ام��ح،  وزي����رة  مكتب 
�لإم�����ار�ت �مل��رك��زي، د�ئ���رة حماكم 
�لتعليمية، هيئة  دبي، منطقة دبي 
هيئة  �لب�ضرية،  و�لتنمية  �ملعرفة 
وجمل�ص  دب���ي،  يف  �ملجتمع  تنمية 
�ل����ري����ا�����ض����ي، م����رك����ز حممد  دب������ي 
للتو��ضل  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ض���د  ب���ن 
�حل�ضاري، مركز حممد بن ر��ضد 
تعاونية  �لرت�ث،  �آل مكتوم لإحياء 

�ضلطان  ���ض��ع��ادة  و�أل���ق���ى  �لحت������اد. 
�ملوؤمتر  خ����الل  ك��ل��م��ة  �ل�������ض���وي���دي 
�أن  موؤكد�ً  فيها على �حلملة،  �أثنى 
قيمة �لت�ضامح تعترب قيمة عظيمة 
خمتلف  يف  م����ذك����ورة  و�إن�������ض���ان���ي���ة 
�لأديان �ل�ضماوية، م�ضري�ً يف �لوقت 
ذ�ته �إىل �أن دولة �لإمار�ت �لعربية 
خمتلف  جمع  ��ضتطاعت  �مل��ت��ح��دة 
تام  ت�ضامح  يف  و�لأدي�����ان  �لأع�����ر�ق 
عززت  �لر�ضيدة  �لقيادة  و�أن  فيها، 
مر�ضوم  �إ�ضد�ر  عرب  �لت�ضامح  قيم 
�لتمييز  ج���ر�ئ���م  م��ك��اف��ح��ة  ق���ان���ون 
�لذي   2015 ع���ام  يف  و�ل��ك��ر�ه��ي��ة 
ي��ج��رم �لأف���ع���ال �مل��رت��ب��ط��ة ب����ازدر�ء 

�لأديان.
و�ضدد على �أن دولة �لإمار�ت �ضباقة 
ت�ضاهم يف  �لتي  �لقو�نني  يف تعزيز 
�ح���رت�م ح��ق��وق �لإن�����ض��ان وه��و �أمر 
ب��ال��ب��ن��ان ف��ي��ه، موؤكد�ً  �إل��ي��ه��ا  ي�����ض��ار 
�هلل  نعم  م��ن  نعمة  يعترب  ذل��ك  �أن 
�لطيبة،  �لأر�����ص  ه��ذه  ت��ع��اىل على 
وم��ع��رب�ً يف �ل��وق��ت ذ�ت���ه ع��ن �أمله 
�ضعادة   .. �لت�ضامح  حملة  جن��اح  يف 
و�أمان يف حتقيق �أهد�فها �ملن�ضودة.

�ل�����ض��ي��دة فاطمة  �أل���ق���ت  ب����دوره����ا، 

غامن، كلمة �أكدت فيها على �أهمية 
�ضفة �لت�ضامح يف جمتمع �لإمار�ت 
م�ضريًة �إىل �أن �ملو�طنني و�ملقيمني 
يعي�ضون  �لإم����������ار�ت  �أر��������ص  ع���ل���ى 
�إىل  جنباً  ويعلمون  و�ح��دة  كاأ�ضرة 
ج��ن��ب ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه�������د�ف �ل���دول���ة 

�مل�ضتقبلية.
منهج  �أهمية  �إىل  غ��امن  وتطرقت 
�ل���رتب���ي���ة �لأخ���الق���ي���ة ، �ل�����ذي مت 
�إقر�ره موؤخر�ً يف �ملناهج �لدر��ضية 
كخطوة لتعزيز �لت�ضامح يف نفو�ص 
�أملها يف جناح  �لأب��ن��اء، معربة عن 

�حلملة وحتقيقها لأهد�فها.
رحمة  �آل  �ضلوى  �ل�ضيدة  وعر�ضت 
 ، �لإيجابية  �ضفر�ء  مبادرة  رئي�ضة 
�ضرحاً حول �ملبادرة �لتي بد�أت منذ 

و�لغايات  و�لأه����د�ف  ���ض��ن��و�ت،   10
�لتي ت�ضعى �إىل حتقيقاها، م�ضرية 
حملة  ���ض��ت��دع��م  �مل�����ب�����ادرة  �أن  �إىل 
�لت�ضامح.. �ضعادة و�مان من خالل 
�لن�ضاطات  م����ن  �ل���ع���دي���د  ت��ن��ف��ي��ذ 
�مليد�نية  ك��ال��زي��ار�ت  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
وور��������ص ع���م���ل وع�����رب ن�����ض��ر �مل�����و�د 
مو�قع  على  باحلملة  �ل�ضلة  ذ�ت 

�لتو��ضل �لجتماعي.
م��ن ج��ان��ب��ه، �أك���د �ل��دك��ت��ور حممد 
ب�ضكل  ي��رت��ب��ط  �لت�ضامح  �أن  م���ر�د 
�لأم�����ان،  �لأم�����ن  بتحقيق  م��ب��ا���ض��ر 
يعزز  ب���الأم���ن  �ل��ن��ا���ص  ���ض��ع��ور  و�أن 
ثقافة �لت�ضامح لديهم، منوها �إىل 
دولة  يف  ب��الأم��ن  �ل�ضعور  ن�ضبة  �أن 
�لإمار�ت ي�ضل �إىل %98 وهو ما 

يعزز ثقافة �لت�ضامح بني �لنا�ص.
وبني �أن �لت�ضامح مرتبط بالتعاي�ص 
تربية  و�أن  �ل��ن��ا���ص  ب���ني  �ل�����ض��ل��م��ي 
�لأب����ن����اء يف �ل�����ض��غ��ر ع��ل��ى �ح����رت�م 
�إىل عدم  ����ض���ي���وؤدي  �لأخ�����ر  �ل������ر�أي 
ت�����ض��ادم��ه��م م��ع �لأخ���ري���ن وه���و ما 
يولد ثقافة من �لت�ضامح ي�ضاهم يف 

تعزيز متا�ضك �ملجتمع. 
و�ضهد �ملوؤمتر عر�ص فيلم توعوي 
�ضتن�ضره  �ل��ت�����ض��ام��ح  ث���ق���اف���ة  ع����ن 
�حلملة على مو�قع �لتو��ضل، فيما 
�ل�ضركال من  �هلل  �ل�ضيد عبد  قدم 
مكتوم  �آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد  مركز 
ل��ل��ت��و����ض��ل �حل�����ض��اري ���ض��رح��اً عن 
�مل��رك��ز ور���ض��ال��ت��ه و�لأه������د�ف �لتي 

ي�ضعى �إىل حتقيقها.

•• اأبوظبي -وام:

نظمت هيئة �لتاأمني بالتعاون مع �إد�رة ترخي�ص 
�لآليات و�ل�ضائقني ب�ضرطة �بوظبي حملة توعوية 
حتت �ضعار “ �عرف حقوقك يف تاأمني مركبتك “ 
بكل  �لرتخي�ص  ب��اإد�رة  �لعمالء  يف مر�كز خدمة 

من �أبو ظبي و�لعني و�ملنطقة �لغربية.
مر�كز  يف  تنظيمها  مت  �ل��ت��ي   - �حل��م��ل��ة  ت��ه��دف 
�لأ�ضبوع  �أب��وظ��ب��ي  ترخي�ص  يف  �ل��ع��م��الء  خ��دم��ة 
�لأ�ضبوع  خ����الل  و�ل��غ��رب��ي��ة  �ل���ع���ني  ويف  �مل��ا���ض��ي 
و�ملتعاملني  �لوثائق  حملة  توعية  �إىل   - �جل��اري 
وثائق  و�ل��ت��ز�م��ات��ه��م يف  ب��ح��ق��وق��ه��م  و�جل��م��ه��ور 
�لتاأمني  وثيقتي  �ملوحد  �لنظام  خا�ضة  �لتاأمني 
�ل��ت��ي يحتويها  �مل��رك��ب��ات و�مل��ن��اف��ع �جل��دي��دة  على 
�لنظام ون�ضر ثقافة �لتاأمني وتعريفهم بخدمات 
عبيد  �إبر�هيم  �ضعادة  وق��ال  ون�ضاطاتها.  �لهيئة 
�إن حملة  �ل���ت���اأم���ني  �ل���زع���اب���ي م��دي��ر ع����ام ه��ي��ئ��ة 
�لتاأمني  ه��ي��ئ��ة  روؤي������ة  �إط������ار  ت���اأت���ي يف  �ل��ت��وع��ي��ة 
�ملحلية  �لتاأمني  �ضوق  تناف�ضية  بتعزيز  ور�ضالتها 

و�لرتقاء بها �إىل م�ضتويات عاملية و�ضمان توفري 
و�مل�ضتفيدين  �لوثائق  حلملة  �لتاأمينية  �حلماية 
�لتاأمينية  بحقوقهم  تعريفهم  خ��الل  م��ن  منها 
وبالتز�ماتهم وتثقيف �جلمهور مبفهوم �لتاأمني 

ومبادئه وخ�ضائ�ضه �ملختلفة.
و�أ�ضاد �لعميد حممد معيوف �لكتبي نائب مدير 
باأهمية  �بوظبي  ب�ضرطة  �ملركزية  �لعمليات  �إد�رة 
�لوثائق  حملة  توعية  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �حلملة 
�ملتعاملني  خدمة  مبر�كز  و�جلمهور  و�ملتعاملني 
ب��ك��ل م��ن �ب��وظ��ب��ي و�ل��ع��ني و�ل��غ��رب��ي��ة بحقوقهم 
و�لتز�ماتهم يف وثائق �لتاأمني وتعريفهم بالنظام 
�لنظام  يحتويها  �لتي  �جل��دي��دة  و�ملنافع  �ملوحد 
�ل��ت��ي تقدمها  �أن����و�ع �خل��دم��ات  و�ط��الع��ه��م على 
�لتاأمني  ل��ع��م��الئ��ه��ا وط��ل��ب��ات  �ل��ت��ام��ني  ���ض��رك��ات 
�ملختلفة  �ل���ت���اأم���ني  خ���دم���ات  لأن�������و�ع  و�ل����ض���ع���ار 

و�إجر�ء�ت �ملطالبات.
و�لتن�ضيق  �ل��ت��ع��اون  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ل��ك��ت��ب��ي  و�أك�����د 
�مل�����ض��رتك ب��ني ���ض��رط��ة �ب��وظ��ب��ي وه��ي��ئ��ة �لتاأمني 
م�ضتوى  رف��ع  على  �ل��د�ئ��م  حر�ضها  من  �نطالقا 

بال�ضالمة  �ل��ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  �ل��ت��اأم��ي��ن��ي  �ل���وع���ي 
�ملرورية بني فئات �ملجتمع و�لتوعية باأهمية �ملظلة 
�لتاأمينية للمركبات وذلك لنعكا�ضها �ملبا�ضر على 
منو �لقت�ضاد�ت، ب�ضبب ما ينتج عنها من خ�ضائر 

يف �لأرو�ح و�ملمتلكات.
 م�ضري�ً �إىل �أن �لتاأمني على �ملركبات يعّد �إحدى 
�لو�ضائل �ملهمة، �لتي ميكن من خاللها تخفيف 
ودعا  �خل�ضائر.  تقليل  وبالتايل  �لطرق،  ح��و�دث 
�لكتبي �ملر�جعني مبر�كز خدمة �لعمالء بكل من 
�ل�ضتفادة  �ىل  �لغربية  و�ملنطقة  و�لعني  �بوظبي 
من �حلملة �لتثقيفية ملعرفة حقوقهم �لتاأمينية 
و�لط�����الع ع��ل��ى �أن�����و�ع �خل���دم���ات �ل��ت��ي تقدمها 
�لتاأمني  ل��ع��م��الئ��ه��ا وط��ل��ب��ات  �ل��ت��اأم��ني  ���ض��رك��ات 
و�ل���ض��ع��ار لأن���و�ع خ��دم��ات �ل��ت��اأم��ني �ملختلفة مبا 
ي�ضهم يف �إر�ضاء �أ�ض�ص تنظيمية حديثة ومتطورة 
�ملمار�ضات  �أف�ضل  وفق  �لإمار�تية  �لتاأمني  ل�ضوق 

�لعاملية.
وكان جمل�ص �إد�رة هيئة �لتاأمني قد �عتمد �أو�خر 
لوثيقتي  �مل��وح��د  �ل��ن��ظ��ام  �مل��ا���ض��ي  �ضبتمرب  �ضهر 

ت��اأم��ني �مل��رك��ب��ات م��ن �مل�����ض��وؤول��ي��ة �مل��دن��ي��ة و�لفقد 
و�لتلف و�لذي يعد نقلة مهمة ونوعية يف تطوير 
�لأ�ض�ص �لتنظيمية و�لقو�عد �لفنية لتطوير �أد�ء 
�ملركبات  تاأمني  وقطاع  �لإمار�تية  �لتاأمني  �ضوق 
وحماية حقوق حملة �لوثائق نظر�ً ملا حتتويه من 
بنود و�أحكام تتالءم و�مل�ضتوى �لتناف�ضي لقت�ضاد 
�ل�ضائدة  �ملمار�ضات  �أف�ضل  �لم��ار�ت وتتو�كب مع 

يف �ضناعة �لتاأمني على م�ضتوى �لعامل.
ويحتوي �لنظام على �لعديد من �لأحكام �لو�جب 
على �ل�ضركة �للتز�م بها و�لتي كانت تثري عدد�ً 
�لنظام  يعد  بحيث  �لتطبيق  يف  �لإ�ضكاليات  من 
مب��ث��اب��ة ن�����ص ق��ان��وين م��ل��زم ل ي��ج��وز ب����اأي حال 
مع  فيه  �مل�ضمولتني  �لوثيقتني  باأحكام  �مل�ضا�ص 

جو�ز �لتفاق �لذي يتم مل�ضلحة �ملوؤمن له.
وثائق  حملة  حقوق  حماية  �إىل  �لنظام  وي��ه��دف 
ع��ل��ى حد  �ل��ت��اأم��ني  ���ض��رك��ات  �ل��ت��اأم��ني وم�ضاهمي 
�ضو�ء، وحماية �ل�ضركات نف�ضها من �ملخاطر �لتي 
قد تتعر�ص لها يف �مل�ضتقبل، مبا ي�ضاهم يف تطوير 
�إر�ضاء  لتعزيز  �لالزمة  �لفنية  و�لقو�عد  �ل�ض�ص 

�لتاأمني  ل�ضوق  ومتطورة  تنظيمية حديثة  �أ�ض�ص 
�لإمار�تية وفق �أف�ضل �ملمار�ضات �لعاملية.

�مل�ضوؤولية  م��ن  م��رك��ب��ة  ت��اأم��ني  وث��ي��ق��ة  وحت��ت��وي 
�أبرزها  �جلديدة  �ملنافع  من  �لعديد  على  �ملدنية 
زيادة مبلغ �لتاأمني بالن�ضبة لالأ�ضر�ر �ملادية �لتي 
 2 �إىل  �أل��ف دره��م   250 ت�ضيب �لغري من مبلغ 
�لوكالة  ور�ص  د�خل  �لإ�ضالح  ويتم  درهم  مليون 
�ضريها  على  مي�ص  مل  �لتي  �ملت�ضررة  للمركبة 

على �لطريق �كر من �ضنة و�حدة.
وهم  له  �مل��وؤم��ن  ��ضرة  �ف��ر�د  �ضمول  تت�ضمن  كما 
بالتغطية  و�ل��و�ل��دي��ن  و�لولد  و�ل��زوج��ة  �ل���زوج 

�لتاأمينية بحدود 200 �ألف درهم.
كما �أنه يحق للمت�ضرر مالك �ملركبة �خل�ضو�ضية 
�حل�����ض��ول ع��ل��ى م��رك��ب��ة ب��دي��ل��ة مم��اث��ل��ة للمركبة 
�أجرة يومية ل  �أو  �ملت�ضررة خالل مدة �ل�ضالح 
تزيد على 300 درهم وبحد �ق�ضى ملدة 10 �أيام 
مالكيها  �ضمول  يتم  فلم  �لتجارية  �ملركبات  �أما   ،
حتتوي  كما  �ل��ت��اأم��ني.  كلفة  يف  ل��الرت��ف��اع  تفاديا 
وثيقة تاأمني مركبة من �لفقد و�لتلف �أي�ضاً على 

�لعديد من �ملنافع �جلديدة �أبرزها وجود �آلية يف 
حال وجود خالف بني �ملوؤمن له �ملت�ضرر و�ضركة 
�لتاأمني حول قيمة �ل�ضر�ر ومبلغ �لتعوي�ص �و 
�ل�ضتعانة  يتم  بحيث  للمركبة  �ل�ضوقية  �لقيمة 

بخبري تقدير ��ضر�ر لتلك �لغاية.
تتعلق  �لتي  �لإ�ضافية  �لتحمل  مبالغ  و�أ�ضبحت 
و�لعمومية  �ل��ت��اك�����ض��ي  وم��رك��ب��ات  �ل�����ض��ائ��ق  بعمر 
�لريا�ضية  و�ملركبات  �لتاأجري  ومركبات  و�لج��رة 
و��ضح  ب�ضكل  �لوثيقة  يف  و�ردة  �مل��زودة  و�ملركبات 
وحمدد ، ويف حال تعدد ن�ضب �لتحمل فيتم �لخذ 

بالن�ضبة �لأعلى للحادث �لو�حد.
ملو�ضوع  �لتي تخ�ضع  �لتاأمينية  باملدة  �لأخذ  ومت 
بدل ��ضتهالك هي 13 �ضهر� بحيث تكون �لن�ضبة 
هنالك  يعد  ومل  �لتاأمينية  �مل��دة  لكامل   20%
تق�ضيما لكل ربع من �ل�ضنة ملا كان يثريه �ل�ضهر 

�لثالث ع�ضر من �إ�ضكاليات.
يف  �لق�ضرية  �مل��دد  ج��دول  �لوثيقة  ت�ضمنت  كما 
حال �لرغبة باإنهاء �لوثيقة حيث مل تكن ت�ضتمل 

عليه �لوثيقة �حلالية.

حتت رعاية الفريق �شاحي خلفان متيم

�شرطة دبي تطلق حملة الت�شامح... �شعادة واأمان 

•• ال�صارقة-وام:

�ختتم وفد من موظفي د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية يف �ل�ضارقة 
زيارة لليابان ��ضتمرت 7 �أيام �ضارك خاللها يف برنامج تدريبي 
مت تنظيمه بالتعاون مع “ كايزن للتدريب “ وذلك ��ضتكمال 
لربنامج �إعد�د �لقياد�ت �مل�ضتقبلية ووفق ��ضرت�تيجية �لد�ئرة 
و�لتقنية  و�ملالية  �لب�ضرية  �مل���و�رد  كفاءة  وتطوير  حت�ضني  يف 
�أف�ضل �ملمار�ضات يف �لإج��ر�ء�ت ونظم �جل��ودة و�لتميز  وتبني 

�ملوؤ�ض�ضي.
و�أكد �ضعادة �ضلطان عبد�هلل بن هده �ل�ضويدي رئي�ص �لد�ئرة 
�ل�ضرت�تيجية  يف  �أول��وي��ة  يعد  يحظى  �لب�ضري  �لعن�ضر  �أن 

�ل�ضتمر�ر  �إىل  م�����ض��ري�  م��وؤ���ض�����ض��ة  لأي  �حل���ي���اة  ع�����ض��ب  ف��ه��و 
�إليه  دعا  �ل��ذي  �لأم��ر  و��ضتثماره..  لتنميته  �جلهد  ومو��ضلة 
�لقا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  �لدكتور  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب 
�ل�ضيخ  �ضمو  عليه  وحث  �ل�ضارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�ص  ع�ضو 
�ضلطان بن حممد بن �ضلطان �لقا�ضمي ويل عهد ونائب حاكم 

�ل�ضارقة.
�أن  �إىل  �مل�ضاندة  �خلدمات  �إد�رة  مدير  �ملحمود  عبد�هلل  و�أ�ضار 
�لد�ئرة تنظم مثل هذه �لرب�مج �لتدريبية �خلارجية ب�ضورة 
و�إدخالهم  موظفيها  من  �مل�ضتقبلية  �لقياد�ت  لإع���د�د  دوري��ة 
و�إمكاناتهم  مهار�تهم  لتطوير  وقيادية  تخ�ض�ضية  بر�مج  يف 

وقدر�تهم.

�لتدريب و�ملناق�ضة �لعملية  �أن �لربنامج �حتوى على  و�أو�ضح 
و�مليد�نية و�لتطبيق �لعملي للم�ضاركني ور�ضم خارطة �مل�ضتقبل 
بالطالع على �أف�ضل �ملمار�ضات لالبتكار و��ضت�ضر�ف �مل�ضتقبل 
يف �ملوؤ�ض�ضات �لر�ئدة باليابان ومنها �ضركة تويوتا وغريها من 

كربيات �ل�ضركات.
�لت�ضال  �إد�رة  مدير  نائب  �ملدفع  عبد�لعزيز  قال  جانبه  من 
�لزيار�ت  من  ع��دد�  ت�ضمن  �لتدريبي  �لربنامج  �إن  �حلكومي 
و�ملدربني  �لأكادمييني  �أي��دي نخبة من  �ملعدة على  و�ل���دور�ت 
�إىل  وهدفت  �حرت�فية  ومبادئ  �أ�ض�ص  على  �رتكزت  �ملخت�ضني 
�لتطوير �مل�ضتمر يف �لأفر�د و�ملوؤ�ض�ضات و�لتقليل من �لهدر يف 

�لوقت و�جلهد و�ملال و�لأيدي �لعاملة.

موظفون يف »اقت�شادية ال�شارقة « يخ�شعون لربنامج تدريبي يف اليابان

•• دبي -وام:

�لتنفيذي لدبي  �لرئي�ص  �لقرق  PAM طارق  �ملتو�ضط  �لأبي�ص  �لربملانية للبحر  كرمت �جلمعية 
�لعطاء بجائزة �جلمعية �لربملانية للبحر �لأبي�ص �ملتو�ضط لعام 2016 وذلك خالل �لدورة �حلادية 
فرب�ير  و24   23 يومي  بالربتغال  بورتو  مدينة  يف  ُعقدت  �لتي  للجمعية  �لعامة  للجل�ضة  ع�ضرة 
2017. وجاء تكرمي �لقرق بهذه �جلائزة تقدير�ً للتز�مه �لقوي و�لو��ضح و�لإجناز �ملتميز و�لدعم 
�لن�ضط من �أجل توفري �لتعليم �ل�ضليم لالأطفال يف �لبلد�ن �لنامية خ�ضو�ضاً يف بلد�ن منطقة �لبحر 

�لأبي�ص �ملتو�ضط . 

اجلمعية الربملانية للبحر الأبي�ش املتو�شط 
تكرم الرئي�ش التنفيذي لدبي العطاء

هيئ���ة التاأم��ني تنظ���م حم����الت توعي����ة ح���ول الوث��ائ����ق التاأميني����ة للمرك��ب����ات

الهالل يقدم م�شاعدات غذائية لعمال وموظفي الربنامج الوطني ملكافحة املالريا باملكال
•• املكال-وام:

وزع���ت هيئة �ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي �م�����ص م�����ض��اع��د�ت غ��ذ�ئ��ي��ة على 
منها  م�ضاهمة  باملكال  �ملالريا  ملكافحة  �لوطني  �لربنامج  وموظفي  عمال 
يعانون  �لذين  �حليوي،  �لربنامج  ه��ذ�  وموظفي  عمال  عن  �لتخفيف  يف 
�ضوقي  ح�����ض��رم��وت  يف  �لهيئة  م�����ض��رف  .و�ك����د  �ضيئة  �ق��ت�����ض��ادي��ة  �أو���ض��اع��ا 
�لغذ�ئية �ضمن خطة  �مل�ضاعد�ت  �لهيئة �ضتو��ضل توزيع هذه  �لتميمي �ن 
مكافحة  برنامج  مدير  وثمن  �ملحتاجني.  عن  للتخفيف  و�ضعتها  مكثفة 
�ملالريا �لدكتور يا�ضر عبد �هلل باه�ضم، دور �لهالل �لأحمر �لإمار�تي، يف 
�مل�ضاعد�ت على عمال وموظفي �لربنامج �لذين هم يف �م�ص  تقدمي هذه 

�حلاجة �ليها .
وتقديرهم  �ضكرهم  عن  �مل�ضاعد�ت،  ه��ذه  من  �مل�ضتفيدين  ع�ضر�ت  وع��رب 
على  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل  وفريق  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة 

جهوده يف �إي�ضال هذ� �مل�ضاعد�ت �لإن�ضانية �إىل م�ضتحقيها.

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/421   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �لرتناتيف كبيتال �نف�ضت جي �م بي �ت�ص  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/كوريا بورينغ - �ص ذ م م وميثله 
�أق��ام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة  : روك��ز ج��ورج حبيقه -  قد 
درهم  وق��دره )21914170.50(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله 
�ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  .وعليه  �ملحكمة   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��ض���م �ل�ضركة : “ �ضري�ز �ضتار للو�ضاطة �لتجارية “)�ص.ذ.م.م( 
 – �لقرقا�ص  مركز  ملك  رقم �لرخ�ض��ة : 629381 عن�و�نها : مكتب رقم 401 
�لتجاري  بال�ضجل  �لقيد  رق��م  حم���دودة   م�ضئولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�ضك�ل  نايف 
قد مت   ، باأنه  بدبي  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  1048775 مبوجب   :
�لتاأ�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�ضركة �ملذكور �عاله ، وذلك مبوجب 
�لقر�ر �ل�ضادر من �جلمعية �لعمومية لل�ضركاء بتارخ )2016/09/04( و�مل�ضدق 
�عرت��ص  لديه  من  وعلى  لدى �ل�ضيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2016/09/04(  
�و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال 
 )04 – – 04( فاك�ص )2223773  - رقة �لبطني -  هاتف : )2226266 
م�ضتحبا معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذ� �لعالن
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��ض����م �مل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق �حل�ضابات 
 عن���و�ن����ه :مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني  مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري لديها 
 « �لتجارية  للو�ضاطة  �ضتار  » �ضري�ز  للقيام بت�ضفية  �ملذكور �عاله  �مل�ضفي  بتعيني  
)�ص.ذ.م.م(  وعنو�نها  : مكتب رقم 401 ملك مركز �لقرقا�ص – نايف  وذلك مبوجب 
�لقر�ر �ل�ضادر من �جلمعية �لعمومية لل�ضركاء بتارخ )2016/09/04( و�مل�ضدق 
لدى �ل�ضيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2016/09/04(  وعلى من لديه �عرت��ص �و 
مطالبة �لتقدم �ىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتب ) 10-9(  ملك مركز منت لالعمال 
 )04 – فاك�ص )2223773   )04 –  2226266( : - هاتف  �لبطني  رق��ة   - 
م�ضتحبا معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذ� �لعالن
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

مبوجب النذار رقم 2017/1221
علي بن عبد�هلل �ضعيد �مليدور – �ملنذر

�ضد �ملنذر �ليه  :  خالد م�ضبح خلدمات تنظيف �ملباين و�مل�ضاكن 
املو�شوع 

ومبوجب هذ� �لنذ�ر فان �ملنذر يخطركم برغبته يف عدم جتديد 
عقد �ليجار مرة �خري عمال باملادة 2/25 من �لقانون 26 ل�ضنة 
2007 وتعديالته وباخالء �لوحد�ت مو�ضوع �لنذ�ر وت�ضليمها 
��ضتعماله  لغ��ر����ص  للقانون  وف��ق��ا  �لعقد  م��دة  بانتهاء  للمنذر 

�ل�ضخ�ضي
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

�نتقدت �ملركزية �لنقابية �لنافذة يف تون�ص �م�ص ب�ضدة تعيني رجل 
ب”مر�جعة”  �حلكومة  مطالبة  �لعمومية  للوظيفة  وزي��ر�  �أعمال 
�لناطق  �لطاهري  �ضامي  �نتقد  �ضحايف،  موؤمتر  ويف  �لتعيني.  هذ� 
�أعمال  رجل  “تعيني  لل�ضغل  �لتون�ضي  �لعام  �لحت��اد  با�ضم  �لر�ضمي 
وز�رة هامة ومرفق  )وه��ي(  �لعمومية  �لوظيفة  )وز�رة(  ر�أ���ص  على 

من �ملر�فق �لعمومية �ملت�ضلة بال�ضاأن �لعام وباخلدمات �لعمومية«.
�نه غري  ونعتقد  �لتعيني  �أن نطالب مبر�جعة هذ�  وق��ال من حقنا 
نحمل  و�أ���ض��اف  �ل��ب��الد.  م�ضلحة  يخدم  ول  �ضيا�ضي  وغ��ري  منا�ضب 
�حلكومة و�لفريق �حلاكم م�ضوؤوليتهم يف تبعات ما �ضينجم عن ذلك. 
و�ل�ضبت، عني يو�ضف �ل�ضاهد رئي�ص حكومة �لوحدة �لوطنية خليل 
�لغرياين وزير� للوظيفة �لعمومية و�حلْوكمة خلفا لعبيد �لربيكي 
�لقيادي �ل�ضابق يف �لحتاد �لعام �لتون�ضي لل�ضغل. و�لغرياين رئي�ص 
جلنة �ل�ضوؤون �لجتماعية يف �لحتاد �لتون�ضي لل�ضناعة و�لتجارية 
و�ل�ضناعات �لتقليدية وهي منظمة �رباب �لعمل �لرئي�ضية يف تون�ص. 
و�جلمعة، �علن عبد �لربيكي �نه �ضي�ضتقيل من من�ضبه ل�ضباب قال 
�نه �ضيك�ضفها لحقا. و�أ�ضاف �ضامي �لطاهري �ن يف تعيني �لغرياين 
�إج��ر�ء�ت مت �لت�ضريح بها  حتديا للموظف �لعمومي �لذي تتهدده 
منذ مدة وتتعلق بالت�ضريح وغري ذلك من �لجر�ء�ت �لتي رمبا قد 

ت�ضل �ىل ق�ضم �ملكا�ضب يف �لوظيفة �لعمومية.

قال �لرئي�ص �لمريكي دونالد تر�مب على تويرت �ن عملية �نتخاب 
رئي�ص للحزب �لدميوقر�طي �م�ص تعر�ضت للتالعب.

بالتاأكيد  مت  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  �حل���زب  رئ��ا���ض��ة  �ىل  �ل�ضباق  �ن  وك��ت��ب 
�لتالعب به. مل يكن �مام مر�ضح بريين )�ضاندرز( وبريين �ضاندرز 

�ي فر�ضة. كلينتون كانت تريد برييز«.
و�نتخب �لدميوقر�طيون �ل�ضبت يف �تالنتا �لرئي�ص �جلديد للجنة 

�لوطنية �لدميوقر�طية توم برييز �ملقرب من بار�ك �وباما.
�لثاين  �ل��رج��ل  ع��ني  �ل���ذي  �لي�ضون  كيث  �لرئي�ضي  خ�ضمه  ومي��ث��ل 
لالنتخابات  �ل�ضابق  �ملر�ضح  م��ن  �مل��دع��وم  للحزب  �لي�ضاري  �جل��ن��اح 

�لرئا�ضية �ضاندرز.
وك���ان ه���ذ� �لن��ت��خ��اب �ل�ضبت م��و���ض��ع ت��ب��ادل لذع ع��ل��ى ت��وي��رت بني 

�لرئي�ص �لمريكي وبرييز.
وب�ضخرية هناأ تر�مب �لدميوقر�طيني لختيارهم “توما�ص برييز” 

قائال “ل ميكنني �ن �كون �كر �ضعادة له �و للحزب �جلمهوري.
كثري�”  تفرح  ول  ت��وم  ت�ضميني  �ن  ميكنك  بالقول  برييز  عليه  ورد 
متوعد� بان تكون �لقيادة �جلديدة للحزب و�ن يكون �لدميوقر�طيون 

جمتمعني يف كافة �نحاء �لبالد ��ضو�أ كو�بي�ضكم«.

�ضارك �لآلف من �لرو�ص يف م�ضرية بو�ضط مو�ضكو �م�ص �لأحد �إحياء 
لذكرى �ملعار�ص بوري�ص نيمت�ضوف بعد عامني من قتله بالر�ضا�ص 

قرب �أ�ضو�ر �لكرملني وللدعوة للمزيد من �لتحقيقات يف �حلادث.
�ل����وزر�ء  لرئي�ص  ���ض��اب��ق  ن��ائ��ب  وه���و  ع��ام��ا(   55( نيمت�ضوف  وق��ت��ل 
ومعار�ص بارز للرئي�ص �لرو�ضي فالدميري بوتني على ج�ضر يف وقت 
متاأخر من ليل 27 فرب�ير �ضباط 2015 وهو ي�ضري مع �ضديقته 

عائد� من �أحد �ملطاعم.
وقال بوتني �إنه يوؤيد �لتحقيق يف قتل نيمت�ضوف.

وقال �إليا يا�ضني �لنا�ضط �لرو�ضي �ملعار�ص ومنظم �مل�ضرية لرويرتز 
�حت�ضدنا هنا للمطالبة بتقدمي قتلة بوري�ص نيمت�ضوف �إىل �لعد�لة 

لي�ص �جلناة فح�ضب ولكن �ملدبرين ومن �أمر بالقتل �أي�ضا.
و�إطالق  �ضيا�ضية  باإ�ضالحات  للمطالبة  هنا  �حت�ضدنا  قائال  وتابع 

�ضر�ح �ل�ضجناء �ل�ضيا�ضيني.
وتز�منت �مل�ضرية مع �إطالق �ضر�ح �لنا�ضط �ملعار�ص للكرملني �إلد�ر 

د�دين من �ضجن يف �ضيبرييا �ليوم �لأحد.

عوا�صم

تون�س

مو�سكو

وا�سنطن

الأمن الفل�شطيني يعتقل كوادر بحركة فتح
•• رام اهلل-رويرتز:

قال �أع�ضاء يف حركة فتح �إن �لأجهزة �لأمنية �لفل�ضطينية بد�أت منذ �أيام 
�ضبابي  �ضاركو� يف موؤمتر  �لذين  �أبناء �حلركة  �عتقالت يف �ضفوف  حملة 

فل�ضطيني وعقد يف �لقاهرة �لأ�ضبوع �ملا�ضي.
�لآن و�ضل عدد  “لغاية  �لع�ضو يف �حلركة لرويرتز  وقال دمرتي دلياين 
�لأمنية  �لأجهزة  قبل  من  ��ضتدعاوؤهم  مت  عدد  وهناك   9 �إىل  �ملعتقلني 
�لعا�ضمة  يف  عقد  �ل��ذي  �مل��وؤمت��ر  يف  م�ضاركتهم  خلفية  على  �لفل�ضطينية 
�مل�ضرية.« و�أ�ضاف دلياين وهو �أحد �مل�ضاركني يف �ملوؤمتر و�ملقيم يف �لقد�ص 
�أن تهديد�ت ت�ضله عرب �لهاتف ب�ضبب م�ضاركته يف �للقاء. و�عرتف م�ضدر 

�أمني فل�ضطيني بوجود هذه �لعتقالت.
وقال �مل�ضدر �لذي طلب عدم ن�ضر ��ضمه “مت �عتقال عدد من �لأ�ضخا�ص 
ويجري �لتحقيق معهم حول ق�ضايا متعلقة بالأمن” ر�ف�ضا �إعطاء �ملزيد 
�ل�ضفة  من  �ملوؤمتر  يف  �مل�ضاركني  عدد  �أن  دلياين  و�أو�ضح  �لتفا�ضيل.  من 
�مل��ئ��ات من  �إىل جانب  �لأرب��ع��ني  ي��ق��ارب  م��ا  بلغ  �لقد�ص  فيها  �لغربية مب��ا 
قطاع غزة وفل�ضطيني �ل�ضتات. وكتب جمال �لطري�وي �لنائب يف �ملجل�ص 
قر�رت  هناك  �أن  في�ضبوك  على  �ضفحته  على  فتح  حركة  عن  �لت�ضريعي 
لتطال  �لغربية  �ل�ضفة  يف  فتح  حركة  و�أبناء  لكو�در  و�لعتقال  باملالحقة 
م�ضتوى  على  وفاعلة  و�زن��ة  �ضبابية  وقياد�ت  �ضابق  ث��وري  جمل�ص  �أع�ضاء 
�ملوؤ�ض�ضات �حلقوقية و�لقانونية لإعالء �ضوتها  �أدعو كل  و�أ�ضاف  �لوطن. 
بع�ص  م��ن  م��ن مم��ار���ض��ات  ي��ج��ري  م��ا  �ل�ضيا�ضي وف�ضح  �لع��ت��ق��ال  برف�ص 
�لتي تر�ضل هنا  بالتقارير و�لوثائق  بالإعالم ول تكتفي  �لأمنية  �لأجهزة 
�إنها على علم بحملة  وهناك. وقالت �لهيئة �لفل�ضطينية حلقوق �لإن�ضان 
�لعتقالت و�إنها تتابع �ملو�ضوع مع �جلهات �ملعنية. وجاء يف تقرير للهيئة 
حول �نتهاكات �لأجهزة �لأمنية يغطي �ضهر يناير كانون �لثاين �ملا�ضي �أنها 
17 �ضكوى يف �ل�ضفة �لغربية  �لتقرير  �لتي يغطيها  تلقت خالل �لفرتة 
تركزت حول عدم �ضحة �إج��ر�ء�ت �لتوقيف كون توقيف �مل�ضتكني كان �إما 
لأ�ضباب �ضيا�ضية �أو توقيفا تع�ضفيا. و�أ�ضاف �لتقرير �أما يف قطاع غزة فقد 

تلقت �لهيئة خالل ذ�ت �لفرتة 26 �ضكوى حول �لنتهاك �ملذكور.

نتنياهو ي�شوق لن�شر قوات دولية يف غزة

وزير اإ�شرائيلي يهدد باإغتيال قادة فل�شطينيني

ماليزيا تعلن تاأمني مطارها بعد هجوم بغاز اأع�شاب 

فرن�شا تن�شر جنودا يف النيجر قرب احلدود 

اأحمدي جناد ي�شيد ب� »مزايا« ترامب برملانيون فرن�شيون يطالبون هولند العرتاف بفل�شطني 
•• طهران-وكاالت:

ر�ضالة مفتوحة  �أحمدي جناد  �ل�ضابق حممود  �لإي��ر�ين  �لرئي�ص  وجه 
�م�ص �لأحد �إىل �لرئي�ص �لأمريكي دونالد تر�مب، م�ضيد�ً مبز�ياه مثل 
وكتب  �ملتحدة.  �لوليات  بالفا�ضد يف  �ل�ضيا�ضي  للنظام  �ل�ضادق  و�ضفه 
موقعه  على  و�لإنكليزية  بالفار�ضية  ن�ضرت  ر�ضالة  يف  �ل�ضابق  �لرئي�ص 
�ل�ضيا�ضي يف  �لنظام  “لقد و�ضفت فخامتك بكل �ضدق  �لإنرتنت  على 
�لوليات �ملتحدة و�لآلية �لنتخابية باأنها فا�ضدة و�ضد �ل�ضالح �لعام”، 
و�أ�ضاف �أن “�لنظام �لنتخابي يف �لوليات �ملتحدة ��ضتغل طو�ل عقود 
�ضوت �ل�ضعب ل�ضالح �أقلية معينة«.  ونا�ضد �أحمدي جناد، �لذي �أثارت 
�إعادة �نتخابه عام 2009 �حتجاجات و�أعمال عنف، تر�مب على و�ضع 

حد لتدخل �لوليات �ملتحدة يف �ل�ضرق �لأو�ضط وغطر�ضة �أ�ضالفه.

•• نيامى-اأ ف ب:

�علن وزير �لدفاع �لفرن�ضي جان �يف 
لودريان �ن �جلي�ص �لفرن�ضي �ضيقدم 
دعما للنيجر �لتي فقدت 16 جنديا 
يف  �ملا�ضي  �لربعاء  �إرهابي  هجوم  يف 
مع  �حل��دودي��ة  و�لم  مبنطقة  تيلو� 
م���ايل. وق���ال ل��ودري��ان �أم���ام عنا�ضر 
نيامي  يف  �ل��ف��رن�����ض��ي��ة  ب���رخ���ان  ق����وة 
بناء  �إن���ه  �لنيجر،  رئي�ص  لقائه  بعد 
�ي�ضوفو  حممدو  �لرئي�ص  طلب  على 
بد�أت مفرزة من �لعنا�ضر تت�ضكل يف 
رفاقنا  “ل�ضالح  )غ���رب(  تيالبريي 
�لنيجريني«. و�و�ضح م�ضدر ع�ضكري 
عن�ضر�،  و80   50 ب��ني  �ن  فرن�ضي 
�خلا�ضة،  �ل����ق����و�ت  م����ن  خ�����ض��و���ض��ا 
�ضيكونون م�ضتعدين لبدء مهمتهم يف 

من  تتكون  برخان  ق��وة  �ن  �ىل  ي�ضار 
عمليات  وت�����ض��ن  ج��ن��دي  �لف  �رب��ع��ة 
حدود  ع��رب  خ�ضو�ضا  �لره���اب،  �ضد 
�ل�ضاحل  م��ن��ط��ق��ة  يف  ب���ل���د�ن  خ��م�����ض��ة 

ثالثة �أيام على بعد 100 كم �ضمال 
و���ض��ي��ك��ون �جل��ن��ود مزودين  ن��ي��ام��ي. 
ب��اإم��ك��ان��ي��ات �ر����ض���اد م��ن �جل���و لدعم 
�جل���ن���ود �ل��ن��ي��ج��ري��ني ع��ل��ى �لأر������ص. 

هي موريتانيا ومايل و�لنيجر وت�ضاد 
وبوركينا فاو�ضو. و�كد �ملتحدث با�ضم 
�جلي�ص �لكولونيل توريه �ضيدو عبد 
�رهابية  عنا�ضر  �ن  �لرب��ع��اء  �لعزيز 
�مل�ضلحة  ل���ل���ق���و�ت  دوري������ة  ه��اج��م��ت 

�لنيجرية.
مت�ضيط  بعمليات  �لقيام  مت  و�أ���ض��اف 
يف �مل��ن��ط��ق��ة مل���الح���ق���ة �لإره����اب����ي����ني 
ظروف  يو�ضح  �ن  دون  من  �لفارين، 

�لهجوم ول عدد �ملهاجمني.
�لنيجرية  �مل�ضلحة  �ل���ق���و�ت  وك��ان��ت 
�لأ�ضهر  يف  د�م���ي���ة  ل��ه��ج��م��ات  ه���دف���ا 
�لأخرية ن�ضبت �ىل جماعات متطرفة 
م��ال��ي��ة م��رت��ب��ط��ة خ�����ض��و���ض��ا بحركة 
�إفريقيا  غ��رب  يف  و�جل��ه��اد  �لتوحيد 
�ضرفال  ع��م��ل��ي��ة  ����ض��ت��ه��دف��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 

�لفرن�ضية �لعام 2013 يف مايل.

املعار�شة املوريتانية 
ترف�ش تعديل الد�شتور

•• نواك�صوط-وكاالت:

�أعلن حزب تكتل �لقوى �لدميقر�طية، 
�أحد �أكرب �أحز�ب �ملعار�ضة يف موريتانيا، 
وحزب �لتناوب �لدميقر�طي رف�ضهما 
بالد�ضتور  للتالعب  و�حلا�ضم  �لقاطع 

و�لعبث باملقد�ضات و�لرموز �لوطنية.
و�أو�ضح �حلزبان ،�للذ�ن قاطعا �حلو�ر 
�لتفاق  �إىل  �أف�����ض��ى  �ل���ذي  �ل�ضيا�ضي 
�أ�ضدر�ه  �لد�ضتور، يف بيان  على تغيري 
�م�ص �لأحد �أن تغيري �لد�ضتور خيانة 
مرتكبوها  يخ�ضع  �أن  يتحّتم  عظمى، 
�ل�ضعب  �حل���زب���ان  ودع����ا  ل��ل��م�����ض��اءل��ة. 
ر�ص  �إىل  �حل���ي���ة  وق������و�ه  �مل���وري���ت���اين 
�ل�ضفوف و�إىل وثبة �ضجاعة، من �أجل 
�لت�ضدي بكل �لطرق �ملتاحة ملا ي�ضوق 
�إليه �لنظام من مغامرة وخماطر غري 

حم�ضوبة. 

مقتل م�شوؤوًل باحلكومة 
ال�شومالية يف مقدي�شو

•• مقدي�صو-وكاالت:

قتل م�ضلحون جمهولون م�ضوؤوًل 
�لربملان  رئي�ص  مكتب  يف  يعمل  ب���ارز�ً 
�م�ص  �ضباح  مقدي�ضو،  يف  �ل�ضومايل 
�إذ�ع���ة �ضبيلي  مل��ا ذك��رت��ه  �لأح���د، طبقاً 
�لذي  �مل�ضوؤول  قتل  . فقد  �ل�ضومالية 
ي��دع��ى ع��ب��د �ل���ق���ادر م��ور���ض��ال �ضالد، 
م�ضلحني  ك���ان���ا  رج����ل����ني،  ب���ر����ض���ا����ص 
ب��امل�����ض��د���ض��ات، ب��ال��ق��رب م���ن م��ن��زل��ه يف 
�إىل  حي د�ركينلي، بينما كان متوجهاً 
على  حتفه  ���ض��الد  ول��ق��ي  عمله.  مقر 
نار يف  �أن تعر�ص لإط��الق  بعد  �لفور، 
بر�ضا�ص  و�ل�ضدر عدة مر�ت،  �لر�أ�ص 
�مل�����ض��ل��ح��ني، �ل��ل��ذي��ن ه��رب��ا لح��ق��اً من 
وتبد�أ  �ل�ضرطة  ت�ضل  �أن  قبل  �مل��وق��ع 
بعد  جماعة  �أي  تعلن  ومل  �لتحقيق. 

م�ضوؤوليتها عن حادث �لقتل .

% تلوث املياه يف قطاع غزة ي�شل اىل 97 
•• غزة-اأ ف ب:

�ل�ضريع يف  �ل��رت�ج��ع  نتيجة  �مل��ي��اه  تلوث خطري يف  م��ن  غ��زة  يعاين قطاع 
خمزون �ملياه �جلوفية، وباتت ن�ضبة تلوث هذه �ملياه ت�ضل �ىل %97، ما 

�دى �ىل تف�ضي �مر��ص خطرية �برزها �لف�ضل �لكلوي.
وحذر عبد �هلل �لقي�ضاوي رئي�ص ق�ضم �لكلي يف م�ضت�ضفى �ل�ضفاء يف غزة من 
�ن هناك زيادة يف عدد مر�ضى �لف�ضل �لكلوي ناجتة عن تلوث �ملياه خا�ضة 

يف ظل ظروف �حل�ضار �حلايل.
و�أو�ضح �ن مياه �لقطاع حتتوي على ن�ضبة مرتفعة من �لنيرت�ت و�لكلور�يد 
تعترب �ضببا من ��ضباب �لف�ضل �لكلوي يف قطاع غزة م�ضري� �ي�ضا �ىل ن�ضب 
مرتفعة يف �ملياه لبع�ص �ملعادن �لثقيلة �لأخرى مثل �لر�ضا�ص و�لكربيت 

�لتي توؤثر على �ضحة �لنا�ص.
وك�ضف �لطبيب �لقي�ضاوي عن زيادة �ضنوية بن�ضبة 14 % ملر�ضى �لف�ضل 
��ضباب  م��ن  �ضببا  �ي�����ض��ا  ي��ك��ون  �ن  �مل��ي��اه مي��ك��ن  ت��ل��وث  �ن  �ل��ك��ل��وي م�ضيفا 

�ل�ضرطان يف قطاع غزة. 
ويوؤكد منذر �ضبالق مدير عام م�ضلحة بلديات �ل�ضاحل �ن �لقطاع مقبل 
�ملياه  م��ن   97% م��ن  �ك��ر  �ن  مو�ضحا  فعليا،  وبيئية  مائية  ك��ارث��ة  على 

�جلوفية ل ت�ضلح لال�ضتخد�م �ملنزيل.
د�ئم  �رت��ف��اع  يف  �مل��ي��اه  يف  �مللوحة  ن�ضبة  �ن  بر�ص  لفر�ن�ص  �ضبالق  و����ض��اف 
�حل�ضار  ظ��ل  يف  حلول  ول  �لدم���ي،  لال�ضتخد�م  ت�ضلح  ل  باتت  ومياهنا 
وبحريا  بريا  ح�ضار�  �ضنو�ت  ع�ضر  منذ  ��ضر�ئيل  وتفر�ص  �لإ�ضر�ئيلي. 

وجويا م�ضدد� على �لقطاع �لذي تديره حركة حما�ص.
ويقول �ضبالق �ن مياه �ل�ضرف �ل�ضحي نقمة، لأنه ل توجد لدينا حمطة 

�ضرف �ضحي بالكفاءة �ملطلوبة.
يتم  تو�جهنا، ويف حال مل  �لتي  �مل�ضاكل  �أه��م  �أح��د  �أن �حل�ضار هو  و�عترب 
�ل�ضغط على �جلانب �لإ�ضر�ئيلي للبدء باحللول قبل �لعام 2020، نكون 

فعال هذه �ملرة قد و�ضلنا �ىل كارثة �إن�ضانية .
وحذرت �لمم �ملتحدة يف تقرير �ضامل �أ�ضدرته يف وقت �ضابق من �ن �ملياه 

لن تكون �ضاحلة لال�ضتخد�م �لب�ضري يف �لعام 2020 يف قطاع غزة.
وعربت جون كنوغي �ملمثلة �خلا�ضة لليوني�ضف يف فل�ضطني عن قلقها �ز�ء 
م�ضاكل �ملياه يف �لقطاع قائلة �ن “ق�ضية �ملياه �ل�ضاحلة لل�ضرب م�ضدر قلق 

كبري للمجتمع �لدويل وللفل�ضطينيني.
و�أ�ضافت يو��ضل غالبية �ضكان غزة، �ي نحو �لثلثني �ضر�ء �ملياه من �لقطاع 
�ل��ق��درة على  �ملياه ومعرفة  ه��ذه  نتاأكد من ج��ودة  �ن  �خل��ا���ص، لكن علينا 
حتمل  على  ق��ادرة  غري  �لفقرية  �مل��ن��ازل  من  �لعديد  لن  تكاليفها،  حتمل 

نفقة مو��ضلة �ضر�ء هذه �ملياه.

احتجاز زعيم للمعار�شة 
يف قرغيز�شتان 

•• ب�صكك-رويرتز:

ق��������ال ج�����ه�����از �أم���������ن �ل�������دول�������ة يف 
�ل�ضيا�ضي  �عتقل  �إن��ه  قرغيز�ضتان 
�ملعار�ص عمر بك تيكيباييف �م�ص 
بتهمة �لف�ضاد و�لحتيال يف خطوة 
للمناف�ضة  م�ضعاه  تق�ضي على  قد 

يف �نتخابات �لرئا�ضة �ملقبلة.
عاما(   58( تيكيباييف  ويتزعم 
�لوطن  حل���زب  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �لكتلة 
�ملنتقدين  �أ�����ض����د  ب����ني  م����ن  وه�����و 
للرئي�ص �أملظ بك �أتامباييف �لذي 

تنتهي وليته هذ� �لعام.
�ل�ضوفيتية  �جلمهورية  و�ضتجري 
�ل�ضابقة �لو�قعة يف �آ�ضيا �لو�ضطى 
نوفمرب   19 يف  رئا�ضية  �نتخابات 

ت�ضرين �لثاين.
وقال جهاز �أمن �لدولة يف بيان �إنه 
�حتجز تيكيباييف يف �أحد �ملطار�ت 

لدى و�ضوله قادما من تركيا.
مكتب  ق�����ال  م��ن��ف�����ض��ل  ب���ي���ان  ويف 
�مل���دع���ي �ل���ع���ام �إن����ه ي�����ض��ت��ب��ه يف �أن 
قيمتها  ر���ض��وة  ت��ل��ق��ى  تيكيباييف 
رو�ضي  م�ضتثمر  من  دولر  مليون 

يف 2010.
تيكيباييف  �أن  �مل��دع��ون  و�أ����ض���اف 
ب���ارز� يف  ك��ان حينها ع�ضو�  �ل��ذي 
حكومة موؤقتة وعد �مل�ضتثمر باأنه 
���ض��ي��ك��ون ق����ادر� ع��ل��ى ���ض��ر�ء �ضركة 

�ت�ضالت حملية.
�لربملان من حزب  وق��ال ع�ضو يف 
�لوطن �إن تيكيباييف نفى �رتكاب 

�أي خمالفة.

م�ضتوى  على  �أن��ك��م  �أظ��ه��رو�  �ل��رئ��ي�����ص،  �ل�ضيد  و�أ���ض��اف��و� 
�لتحدي ول تفوتو� ه��ذ� �مل��وع��د م��ع �ل��ت��اري��خ، وذل��ك من 

خالل �عرت�فكم منذ �لآن بدولة فل�ضطني.
�لي�ضار  م���ن  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة،  �مل��ج��م��وع��ات  م��ع��ظ��م  ومت��ث��ل��ت 
و�ليمني، يف لئحة �ملوقعني �لتي ت�ضم خ�ضو�ضا �ل�ضناتور 
�ل�ضد�قة  جمموعة  رئي�ص  روج��ي��ه  جيلبري  �ل���ض��رت�ك��ي 
�لفرن�ضية �لفل�ضطينية، و�لنائبني �ل�ضيوعيني ماري جورج 
�لبيئيتني  �ل�ضيوخ  ل��ور�ن، وع�ضوتي جمل�ص  وبيار  بوفيه 
نويل  ماري  و�ل�ضرت�كيني  بنبا�ضا،  و�إ�ضرت  �أر�ضيمبو  �ألني 
و�جلمهوريني  تا�ضكا  وكاترين  هانوتان  وماتيو  ليينيمان 

جان لوك ريتزر ومي�ضال فو�ز�ن.

•• باري�س-اأ ف ب:

�إىل خمتلف  ينتمون  و�ضناتور� فرن�ضيا  نائبا   154 طلب 
�لفرن�ضي  �لرئي�ص  من  �لفرن�ضية،  �ل�ضيا�ضية  �لجتاهات 
ف��رن�����ض��و� ه��ولن��د �لع����رت�ف ب��دول��ة فل�ضطني، وذل���ك يف 

ر�ضالة تلقت وكالة فر�ن�ص بر�ص ن�ضخة عنها .
وكتب �لربملانيون للرئي�ص يجب على فرن�ضا �إظهار �إر�دتها 
للخروج من �ملاأزق يف هذ� �لنز�ع، من خالل �عادة �لتاأكيد 
للم�ضادرة،  �لقابل  غري  �مل�ضري  تقرير  حق  با�ضم  ر�ضميا، 
�أن لل�ضعب �لفل�ضطيني �حلق يف بناء دولة. وذلك �ضروري 

�ضو�ء لحرت�م �لقانون �لدويل �أو لأمن �إ�ضر�ئيل.

عبا�ص  حم��م��ود  �لفل�ضطيني  �لرئي�ص  �ضكر  جهته،  وم��ن 
�لحد �لنو�ب على �لر�ضالة، معربا عن تقديره �ل�ضديد.

ور�أى عبا�ص يف هذه �لر�ضالة “تعبري� و��ضحا على �حلر�ص 
نتيجة  �ل�ضالم،  به عملية  �ل��ذي متر  �مل��اأزق،  للخروج من 
لالأر��ضي  �حتاللها  �إن��ه��اء  �لإ�ضر�ئيلية  �حلكومة  رف�ص 
�أجل  م��ن  ممكن،  ه��و  م��ا  بكل  و��ضتمر�رها  �لفل�ضطينية، 
��ضر�ئيل  �ي  �ل��دول��ت��ني،  وح��ل  �لدولتني”.  ح��ل  ت��دم��ري 
هو  و�ضالم”  بامن  جنب  �ىل  جنبا  “تعي�ضان  وفل�ضطني، 
�ضعى  �لتي  �لو���ض��ط  �ل�ضرق  يف  �ل�ضلمية  �لت�ضوية  رك��ي��زة 
منذ  �ملتعاقبني  �لمريكيني  �لروؤ�ضاء  كل  �ليها  للتو�ضل 

ربع قرن ونيف.

•• كواالملبور-رويرتز:

�أعلنت ماليزيا �م�ص �لأحد �أن مطارها �لدويل منطقة 
�آمنة بعد �أن �أنهت عملية تفتي�ص لإحدى �ضالته �لتي 
تعر�ص فيها �لأخ غري �ل�ضقيق لزعيم كوريا �ل�ضمالية 

كيم جوجن �أون للهجوم مبادة كيماوية قاتلة.
�أن  13 ف��رب�ي��ر �ضباط بعد  ن��ام يف  وُق��ت��ل كيم ج��وجن 
تعر�ص لهجوم يف �ضالة �لرحالت منخف�ضة �لتكلفة 
�ملتحدة  �لأمم  ت�ضنفه  �ل��ذي  يف.�إك�����ص  �لأع�ضاب  بغاز 

ك�ضالح دمار �ضامل.
و�إد�رة  لل�ضرطة  �لتابع  �جلنائية  �لأدل��ة  فريق  وبا�ضر 
عملية  �ل��ذري��ة  �ل��ط��اق��ة  ترخي�ص  وجمل�ص  �لإط��ف��اء 
تفتي�ص �ضالة �ملطار من �ل�ضاعة �لو�حدة �ضباحا يوم 
26 فرب�ير �ضباط 1700 بتوقيت جرينت�ص يف 25 

�لوزر�ء  رئي�ص  �إن  �لعامة  �لإ�ضر�ئيلية  �لإذ�ع���ة  قالت 
وزيرة  م��ع  �جتماعه  خ��الل  ناق�ص  نتنياهو  بنيامني 
�إدخال  �إمكانية  بي�ضوب  جويل  �لأ�ضرت�لية  �خلارجية 

قو�ت دولية �إىل قطاع غزة.
�أثار  نتنياهو  �أن  �لأح���د  �م�ص  �ضباح  �لإذ�ع����ة  وذك���رت 
على  للحفاظ  غ��زة  �إىل  دول��ي��ة  ق���و�ت  �إدخ���ال  �إمكانية 

�لأمن ومو�جهة �لإرهاب خالل �جتماعه مع بي�ضوب.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت �ل��ق��ن��اة �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة �إن 
�إ�ضر�ئيل  �أعرب خالل �لجتماع عن �متعا�ص  نتنياهو 
تكن  �إن��ه��ا مل  ق��ال  �لتي  �لأجنبية  �ل��ق��و�ت  ق�ضية  م��ن 
�إمكانية  �إىل  �لوقت  ذ�ت  يف  �أ�ضار  لكنه   ، جيدة  جتربة 

تنفيذها يف قطاع غزة.
�لقناة معار�ضة  �أك��دت  �لغربية  بال�ضفة  يتعلق  ما  ويف 
كما  فيها،  �أجنبية  ق��و�ت  ن�ضر  فكرة  تطبيق  نتنياهو 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�إيالنة  �أحرونوت”  “يديعوت  �ضحيفة  مر��ضلة  نقلت 
�أي���وب قر�  ب��ال وز�رة  �لإ�ضر�ئيلي  �ل��وزي��ر  ك��وري��ال ع��ن 
�مل���ق���رب م���ن رئ��ي�����ص �حل��ك��وم��ة ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و �أن 
�ضناعية  روبوتات  قريبا  �ضيحوز  �لإ�ضر�ئيلي  �جلي�ص 

ت�ضتطيع �غتيال زعماء حركة حما�ص.
و�أ�ضاف �أنه لن يكون بالإمكان ��ضتهد�ف هذه �لأجهزة 
�ضنو�ت  خالل  و�ضتتمكن  خا�ضة،  تقنيات  من  �مل�ضنعة 
�لأنفاق  �إىل  و�ل��دخ��ول  �أه��د�ف��ه��ا  ت�ضخي�ص  م��ن  قليلة 
دون  �لروبوتات  هذه  تعود  ولن  �ملطلوبني،  ومالحقة 
�ملحدقة  �ملخاطر  م��ن  تخفف  �أن  �ضاأنها  وم��ن  قتلهم، 
ما  بعد  لأن��ه  �ل��ع��دو،  �ضاحة  يف  �لإ�ضر�ئيليني  باجلنود 
�إدخال  �أح���د  ي��ري��د  ف��ال  ح�ضل يف ح���روب غ��زة ولبنان 

�جلنود لتلك �ملناطق.
وزعم �أن �لعامل فيه �لكثري من �ملفاجاآت �لتكنولوجية، 
قياد�ت  ت�ضخي�ص  م��ن  �ل��روب��وت��ات  ه��ذه  تتمكن  حيث 
�إجناز  يتم  ورمبا  بعد،  و�غتيالهم عن  وقتلهم  حما�ص 

هذه �لروبوتات خالل عام �أو �ثنني �أو ثالثة.
وق��ال��ت م��ر����ض��ل��ة م��وق��ع وي��ل��ال �لإخ���ب���اري ي��ان��ري يغنا 
�جلي�ص  ل���ض��ت��ع��د�د  ج��دي��د�  ك�ضفا  يعني  ق��ر�  ك��الم  �إن 

�لإ�ضر�ئيلي للمعركة �لقادمة يف غزة.  
ع�ضوة  ليفني  ت�ضيفي  عن  �لعا�ضرة  �لقناة  نقلت  فيما 
�ل�ضابقة  �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وزي����رة  �لكني�ضت 
جتاه  �ضاملة  �ضيا�ضة  ب��ان��ت��ه��اج  مطالبة  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل  �أن 
�لقطاع، لأن تهديد �لأنفاق جزء من �مل�ضكلة �لكاملة، 
وجود  �إىل  تفتقر  باأنها  �لإ�ضر�ئيلية  �حلكومة  متهمة 
�ضيما  ول  �لفل�ضطينيني،  جت��اه  و��ضحة  �إ�ضرت�تيجية 

ونحن �أمام �أزمة قائمة يف غزة. 
�لعا�ضرة  �لإ�ضر�ئيلية  للقناة  �لع�ضكري  �ملر��ضل  ونقل 
ع��ل��ى تقرير  �ط��ل��ع  م�������ض���وؤول  م�����ض��در  ع���ن  ه��ي��ل��ر  �أور 
م��ر�ق��ب �ل��دول��ة ب�����ض��اأن �إخ��ف��اق��ات ح��رب غ��زة �لأخرية 
بعد يومني  �ضي�ضدر  و�لذي   2014 �ل�ضامد  �جلرف 
نتنياهو  بنيامني  �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ص  �أن 
�لأمنية  لل�ضوؤون  �مل�ضغر  �ل���وز�ري  �ملجل�ص  عن  �أخفى 
�لإ�ضر�ئيلي  �لأم��ن  جهاز  رئي�ص  تقدير�ت  و�ل�ضيا�ضية 
�لعام )�ل�ضاباك( ووزير �حلرب قبل �ندلع �حلرب باأن 
�لهجمات �جلوية �ضد �أنفاق حما�ص �ضتعمل على وقف 

تهديدها ب�ضورة جزئية.
�أن رئ��ي�����ص �ل�����ض��اب��اك �ل�����ض��اب��ق يور�م  و�أو����ض���ح �مل�����ض��در 
كوهني قال يف عدة منا�ضبات عامي 2013 و2014 
�إن عمليات �لق�ضف �جلوي �ملوجهة �ضد �أنفاق حما�ص 
�ملهمة  ت��وؤدي  �إ�ضر�ئيل لن  غ��زة وعلى ح��دوده��ا مع  يف 
ك��ام��ل��ة، وه��و م��ا لقي م��و�ف��ق��ة م��ن قبل وزي���ر �لدفاع 

�آنذ�ك مو�ضيه يعلون.
ك��ان م�ضتعد� لإع��الن وقف  �أن يعلون  �مل�ضدر  و�أو���ض��ح 
ملو�ضوع  ن��ه��ائ��ي  ح���ل  �إىل  �ل��ت��و���ض��ل  دون  غ����زة  ح����رب 
�ضغوط  حتت  فيها  لال�ضتمر�ر  ��ضطر  لكنه  �لأن��ف��اق، 
�حلكومة  �أن  �إىل  م�����ض��ري�  �مل�����ض��غ��ر،  �ل�����وز�ري  �ملجل�ص 
�أر�ضلت �جلي�ص ملو�جهة �أنفاق حما�ص دون توفر خطة 

عملية لديه.
وزعم هيلر �أنه بالتز�من مع قرب �ضدور تقرير مر�قب 
�لدولة بعد يومي فمن �لو��ضح �أن حما�ص �أو�ضكت على 
ت�ضررت  �لتي  �لع�ضكرية  قدر�تها  ترميم  �لنتهاء من 
خالل �حلرب �ملا�ضية، ول �ضيما �لأنفاق، بحيث و�ضلت 

ملرحلة ت�ضبه ما كانت عليه قبل �ندلع �حلرب.

�ضرطة  قائد  مات  �ل�ضمد  عبد  وق��ال  �ضباط.  فرب�ير 
لل�ضحفيني  �لتحقيق  يقود  �ل��ذي  �ضيالجنور  ولي��ة 
يف �ملطار “نوؤكد �أول عدم وج��ود �أي م��و�د خطرية يف 
�أ�ضكال  م��ن  �ضكل  �أي  م��ن  خالية  �إن��ه��ا  وثانيا  �ل�ضالة 
�ل��ت��ل��وث مب���ادة خ��ط��رية وث��ال��ث��ا �أُع��ل��ن��ت ت��ل��ك �ل�ضالة 

منطقة �آمنة.
�ل��ه��ج��وم مطوقا خالل  �ل���ذي نفذ فيه  �مل��وق��ع  وب��ق��ي 
مفتوحة.  �ل�ضالة  باقي  ظلت  فيما  �لتفتي�ص  عملية 
ومنذ �لو�قعة عرب ع�ضر�ت �لآلف من �لنا�ص عرب تلك 

�ل�ضالة مع �إمكانية �ملرور عرب موقع تنفيذ �لهجوم.
�ملاليزي  �ل�ضحة  وزير  �ضاثا�ضيفام  �ضوبر�مانيام  وقال 
يف موؤمتر �ضحفي �إن نتائج ت�ضريح �جلثة مت�ضقة مع 
تقارير �ل�ضرطة �لتي تقول �إن كيم جوجن نام قتل بغاز 

يف.�إك�ص.

�أ�ضارت �لإذ�عة �لإ�ضر�ئيلية �إىل �أن نتنياهو �أكد خالل 
��ضتمر�ر  �ضرورة  على  �لأ�ضرت�لية  �لوزيرة  مع  لقائه 
يف  �لغربية  �ل�ضفة  يف  �لإ�ضر�ئيلية  �لأمنية  �ل�ضيطرة 
�آخر،  �ضياق  ويف  م�ضتقبلية.  �ضيا�ضية  ت�ضوية  �أي  �إط��ار 
�أ�ضارت �لإذ�عة �إىل �أن نتنياهو بحث �مللف �لإير�ين مع 
�لعالقات  تعزيز  �إىل  �إ�ضافة  �لأ�ضرت�ليني،  �مل�ضوؤولني 

بني �إ�ضر�ئيل و�أ�ضرت�ليا يف �ضتى �ملجالت. 
بي�ضوب  �أبلغ  نتنياهو  �إن  �لإ�ضر�ئيلية  �لإذ�ع���ة  وقالت 
�لعام  �إىل حزب �هلل مبلغ مليار دولر  �إي��ر�ن نقلت  �أن 
�مل��ا���ض��ي، وط��ال��ب خ���الل ل��ق��اء�ت��ه يف ���ض��ي��دين بتغيري 

�لتفاق �لنووي �ملوقع بني �لدول �لعظمى وطهر�ن.
ت�ضديد  ع��ل��ى  �لأ���ض��رت�ل��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  نتنياهو  وح���ث   
�لإجر�ء�ت �ضد �لنظام �لإير�ين، و�ختتم زيارته �لأوىل 

لأ�ضرت�ليا �لتي ��ضتمرت عدة �أيام م�ضاء �أم�ص �لأول.
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العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�ملنهل لالمناء و�لتعمري 

ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1039225 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�ضب �ل�ضركاء

�ضالح �ضلطان عبد�هلل �ضالح �ل�ضام�ضي من 50% �ىل %51
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة يو�ضف علي حممد �لعموري %49
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف جلمود �ضالح �ضلطان عبد�هلل �ل�ضام�ضي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
�ل�ض�����ادة/�ضركة  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لربوة لالزياء ذ.م.م - فرع 4 
رخ�ضة رقم:CN 1096987-4 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
�ل�ض�����ادة/�ضركة  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لثقة لقطع �لغيار ذ.م.م - فرع 1 
رخ�ضة رقم:CN 1036262-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/حجابي 

 CN 2101627:حلى للمالب�ص �لن�ضائية رخ�ضة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
وهج  �ل�ض�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لليايل رخ�ضة رقم:CN 2107450 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة بالل �ضامل بالل �ضامل �لدرمكي %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف بدر �ضعيد �ضليم حمد �جلنيبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�وول كري للمعد�ت 
�لطبية ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 2078447 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة �ضيف حممد �ضعيد ح�ضن �لعامري %51

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف عمر حممد �ضعيد ح�ضن �لعامري

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

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�لكابر لالعمال 

CN 10811266:ملعدنية و�حلديدية ذ.م.م رخ�ضة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة ح�ضن حممد ح�ضن معنى %51

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف يو�ضف �ضريف عبد�لرحيم عبد�هلل �خل�ضر �لحمد

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

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
�لكابر  �ل�ض�����ادة/بيت  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1100153:للمقاولت �لعامة رخ�ضة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة ح�ضن حممد ح�ضن معنى %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف يو�ضف �ضريف عبد�لرحيم عبد�هلل �خل�ضر �لحمد

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

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/ريفجن للمقاولت 

�لعامة رخ�ضة رقم:CN 1180097 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة ح�ضن حممد ح�ضن معنى %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف يو�ضف �ضريف عبد�لرحيم عبد�هلل �خل�ضر �لحمد
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�لكابر لال�ضباغ 

و�لديكور رخ�ضة رقم:CN 1910855 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة ح�ضن حممد ح�ضن معنى %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف يو�ضف �ضريف عبد�لرحيم عبد�هلل �خل�ضر �لحمد
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
�لعامة  لل�ضيانة  يحيى  �ل�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة خالد  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�ضة رقم:CN 1135946 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/خالد يحيى مبارك �ضعيد �ملهريي من مالك �ىل �ضريك

تعديل ن�ضب �ل�ضركاء/ خالد يحيى مبارك �ضعيد �ملهريي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �ضوباياه مورجي�ضان �ضوباياه %49

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ضاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية �ىل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ��ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة خالد يحيى لل�ضيانة �لعامة 
KHALID YAHYA GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

�ىل/�ضركة خالد يحيى لل�ضيانة �لعامة  ذ.م.م
KHALID YAHYA GENERAL MAINTENANCE COMPANY LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة �لحتاد للفيديو كا�ضيت

 رخ�ضة رقم:CN 1024305 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �ضامل نا�ضر علي �ضامل �جلنيبي %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم �ضالح عبدربه ح�ضني �لنعيمي

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ضاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة �لحتاد للفيديو كا�ضيت

UNION VIDEO CASSETTES ESTABLISHMENTS
�ىل/مرطبات زعيم �ل�ضاي

ZAIM AL SHAY REFRESHMENT
تعديل ن�ضاط/��ضافة ك�ضك بيع ع�ضائر ومرطبات )4781009(

تعديل ن�ضاط/حذف بيع �لت�ضجيالت �ملرئية - بالتجزئة )4762003(
تعديل ن�ضاط/حذف تاجري �لفالم على �ل�ضرطة �ملمغنطة )7722002(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/مرطبات �ر�ص �لغولف

 رخ�ضة رقم:CN 1019567 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة حممد خليفة عبد�لكرمي �لب�ضتاين �لحمد %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف بيالثو تاتيل �بوبكر
تعديل وكيل خدمات/حذف �حمد �ضعد عبد�هلل علي �ملنهايل

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ضاحة 7.2*1 �ىل 1*7.20
تعديل ��ضم جتاري من/مرطبات �ر�ص �لغولف

GOLF LAND REFRESHMENTS

�ىل/كافترييا كوكتيل �ل�ضاي
COCKTAIL AL SHAI CAFETERIA

تعديل ن�ضاط/��ضافة خدمات تو�ضيل �لطلبات )8299010(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�ضناعة باأن: �ل�ضادة/غنتوت لبناء ال�شفن ذ.م.م  

IN - 1002452 :رقم �لرخ�ضة �ل�ضناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �لآتي:

دخول �ل�ضركاء:
زيد عبا�س ح�شيب الزهريي
ابراهيم يحيى ر�شيد معتوق

لت�ضبح �لرخ�ضة �ل�ضناعية با�ضماء �ل�ضركاء:
% زيد عبا�س ح�شيب الزهريي 20 
% ابراهيم يحيى ر�شيد معتوق 20 

% علي حممد �شادق البلو�شي 55 
% مانع علي حممد �شادق البلو�شي 5 

وعلى كل من لديه �عرت��ص على �لجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�ضناعه - �إد�رة خدمة �مل�ضتثمرين - خالل �أ�ضبوع من تاريخ ن�ضر �لإعالن ، 
و�إل فلن يقبل مكتب تنمية �ل�ضناعة �أي �عرت��ص بعد �نق�ضاء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��و����ض��الت )ق���ط���اع �لنقل 

ت�ضجيل  بطلب  تقدم  ق��د  ذ.م.م  /اد�سو  ب��ان  �لبحري( 

�ل�ضفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�ضفينة  ه��ذه  ت�ضجيل  على  �ع��رت����ص  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  �بوظبي  �ل�ضفن  ت�ضجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�ضاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

                   اإدارة مراكز خدمة 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
               �د�ضو 116                     --                       --

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�خلري�ت لتجارة 

CN 1131511:ملالب�ص �جلاهزة و�لعطور رخ�ضة رقم�
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�ضب �ل�ضركاء
لول حممد عبدي من 25% �ىل %49

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف �حمد عبدي حر�ضي

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

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 
 CN 1160867:ل�ضريف للنقليات �لعامة رخ�ضة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�ضة

�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�ضركة فتوح �خلري للنظافة �لعامة ذ.م.م 

رخ�ضة رقم:CN 1146693 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �ضامل عبد�هلل �ضامل جمعه �لكعبي %51

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة �بر�هيم �ملا�ص �حمد �لبلو�ضي
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ضاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��ضم جتاري من/�ضركة فتوح �خلري للنظافة �لعامة ذ.م.م
FUTOOH AL KHAIR GENERAL CLEANING CO. LLC

�ىل/�ضركة لين فريدوم لل�ضيانة �لعامة وتنظيف �ملباين ذ.م.م
LINE FREEDOM GENERAL MAINTENANCE AND BUILDING CLEANING COMPANY LLC

تعديل ن�ضاط/��ضافة �ضيانة �ملباين )4329901(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/كر�ج مزيد �لبادي

 رخ�ضة رقم:CN 1114080 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �ضامل �ضيف عبد�هلل �لكعبي %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف مزيد فهد فهد �لبادي �لعتيبي

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ضاحة 1*4 �ىل 1*4

تعديل ��ضم جتاري من/كر�ج مزيد �لبادي

MAZIAD AL BADI AUTO REPAIR GARAGE

�ىل/كر�ج توب تيكنولوجي لل�ضيار�ت

TOP TECHNOLOGY CAR GARAGE

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

خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة �كاد للحجر و�لرخام 

رخ�ضة رقم:CN 1139325 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ضاحة 1*3.50 �ىل 1*3.5

تعديل ��ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة �كاد للحجر و�لرخام
AKAD STONES & MARBLE KITCENS AND MARBLE

�ىل/�كاد للمطابخ و�لرخام 
AKAD FOR KITCENS AND MARBLE

تعديل عنو�ن/من �لعني �ل�ضناعية �ل�ضناعية بناية نا�ضر بن ثعلوب �ىل �لعني �لعني 
�ضناعية �لعني �لنقلة بناية مبارك علي حلي�ص مطر و�خرون

تعديل ن�ضاط/��ضافة بيع معد�ت �ملطاعم و�ملطابخ لو�زمها - بالتجزئة )4773927(
تعديل ن�ضاط/حذف �عمال تركيب �حلجر )4330002(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل
ال�شاهد يف �شربة ا�شتباقية:

تون�ش: تعديل وزاري قد يفتح »اأبواب اجلحيم«..!

حتوير.. وتهديد
�أعلن  �����ض���ت���ب���اق���ي���ة،  ����ض���رب���ة  ف���ف���ي 
�ل�ضاهد  ي��و���ض��ف  رئ��ي�����ص �حل��ك��وم��ة 
�إج�������ر�ء  �ل�������ض���ب���ت،  �لأول  �م���������ص 
تعوي�ص  ���ض��م��ل  وز�ري  حت���وي���ر 
�لوظيفة  وز�رة  يف  �لربيكي  عبيد 
ومكافحة  و�حل��وك��م��ة  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
�ل��ف�����ض��اد ب��خ��ل��ي��ل �ل��غ��ري��اين ع�ضو 
�لأعر�ف  ملنظمة  �لتنفيذي  �ملكتب 
وت��ع��ي��ني �ح��م��د ع��ظ��وم ع��ل��ى ر�أ����ص 
�أكر  بعد  �لدينية  �ل�ضوؤون  وز�رة 
�لوزير  �إق���ال���ة  م���ن  �أ���ض��ه��ر   3 م���ن 
�ل�����ض��اب��ق ع��ب��د �جل��ل��ي��ل ب���ن �ضامل، 
دولة  كاتب  حمام،  �للطيف  وعبد 
مكلف بالتجارة، وفي�ضل �حلفيان 

م�ضت�ضار� برئا�ضة �حلكومة.
    وكان �لربيكي قد �أعلن �جلمعة 
�إىل  ��ضتقالته  قريبا  �ضيقدم  �أن���ه 
�لربيكي  وعبيد  �حلكومة،  رئي�ص 
ه����و وزي������ر ن���ق���اب���ي وم�����ن ق���ي���اد�ت 

�لإحتاد �لعام �لتون�ضي لل�ضغل.
   وق�����د ع���ّل���ق ه�����ذ� �لأخ�������ري على 
�لتحوير �لوز�ري قائال “ما هكذ� 
ُتد�ر �لأمور …نتمنى �أن يكون يف 

�لتحوير خري لتون�ص«.
   و�ع��ت��رب �ل��ربي��ك��ي �أن���ه ل يعترب 
��ضتقالة يف  ه��ي  ب��ل  �إق��ال��ة  تغيريه 
�إنهم  ق��ال  م��ن  ت�ضور  ويف  ت�ضوره 
ت��ف��اع��ل��و� م��ع��ه �ي��ج��اب��ي��ا م��ن عموم 
�ل�ضيا�ضية  و�مل��ج��م��وع��ات  �ل�����ض��ع��ب 
�لتون�ضي  �ل��ع��ام  �لحت���اد  ونقابيي 
وعربو�  به  �ت�ضلو�  �لذين  لل�ضغل 
ع�����ن م�������ض���ان���دت���ه���م ل�����ه ع���ل���ى حد 

تعبريه.
�أن ق����ر�ر �ل���ض��ت��ق��ال��ة كان     و�أك����د 
ب�ضفة  عنه  يعلن  مل  و�أن���ه  ج��اه��ز� 
ر���ض��م��ي��ة لأن�����ه ق�����ّدر م���ا ق���د ينجر 
�ل��دخ��ول يف  عنه من خماطر دون 
م�ضاور�ت مع من عمل معهم ومع 
�إن  ق��ال  �ل���ذي  رئي�ص �جل��م��ه��وري��ة 

�للتز�م معه �أخالقي.
�ن���ه   ، �ل���ربي���ك���ي     و�أك��������د ع���ب���ي���د 
ك�����ان ���ض��ي��ت�����ض��رف ك����رج����ل دول�����ة، 
ويغادر  من�ضبه  م��ن  و�ضي�ضتقيل 
“�لنب�ص  دون  �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��م��ل 
بعد  ق��رر  �أن��ه  كا�ضفا  كلمة”،  ب��اأي��ة 
�ملهينة”   ب�”�لإقالة  و���ض��ف��ه  م���ا 
�لأ�ضياء  م��ن  �لعديد  وك�ضف  �ل��رد 

�خلطرية ».

ر�شائل باجلملة
�لتحوير  هذ�  �أّن  مر�قبون،  ويرى 
�مل���ف���اج���ئ �مل���ن���ت���ظ���ر، ج�����اء حممال 
بجملة من �لر�ضائل من �أهمها �أّن 
حركة �لنه�ضة خرجت مرة �أخرى 
غامنة حيث يح�ضب �لبع�ص وزير 
�ل�������ض���وؤون �ل��دي��ن��ي��ة �ح���م���د عظوم 
�ل�ضاهد  يو�ضف  �أر�ضى  كما  عليها، 
حركة �لنه�ضة با�ضتبعاد �بن حزبه 
من  �حل��ف��ي��ان  في�ضل  تون�ص  ن���د�ء 
منت�ضر�  ل��ل��ت��ج��ارة،  �ل��دول��ة  كتابة 
ل��وزي��ر �ل��ت��ج��ارة و�ل�����ض��ن��اع��ة زياد 
نف�ص  ي�����ض��غ��ل يف  �ل�����ذي  �ل����ع����ذ�ري 
�أم�����ني ع����ام حركة  �ل���وق���ت خ��ط��ة 
بني  �خل��الف  دّب  �أن  بعد  �لنه�ضة 
�لتعاي�ص  �أن  درج��ة  �إىل  �لرجلني  
م�ضتحيل،  ���ض��ب��ه  �أ����ض���ب���ح  ب��ي��ن��ه��م��ا 
وح�������ض���ب ب���ع�������ص �مل���������ض����ادر، ف����اإن 
�ل�ضتبعاد  ورمب��ا  �خل��الف  م�ضدر 
ت�ضريحات �حلفيان �لأخرية ب�ضاأن 
�لتون�ضي  �لق��ت�����ض��اد  ك��اه��ل  �إث��ق��ال 

لعقد  للحركة  �لتنفيذي  للمكتب 
وحتديد  للت�ضاور  ط���ارئ  �ج��ت��م��اع 
�مل���وق���ف.     وع��ل��ى جبهة �لأحز�ب 
كتلة  ع��ن  �لنائب  متنى  �ملعار�ضة، 
تون�ص  م�������ض���روع  حل���رك���ة  �حل������رة 
تكون  ل  �أن  ف����رج،  ب���ن  �ل�����ض��ح��ب��ي 
�إقالة كاتب �لدولة للتجارة في�ضل 
ت�ضريحاته  خلفية  على  �حلفيان 
بالب�ضاعة  �مل���ت���ع���ّل���ق���ة  �لأخ���������رية 

�لأجنبية وخا�ضة منها �لرتكية.
   و��ضتبعد �إمكانية �أن يكون تعيني 
مع  �لت�ضعيد  �إط����ار  يف  �ل��غ��ري��اين 
رئي�ص  �أن  ب��اع��ت��ب��ار  �ل�����ض��غ��ل  �حت���اد 
�حلكومة يعرف �أن كّل �ملعارك مع 

�ملركزية �لنقابية خا�ضرة.
�أجو�ء  ت�ضخني  �أن هناك  وب��نّي      
ب��ني �ل��ط��رف��ني، م�����ض��دد� ع��ل��ى �أنه 
�ل�ضاهد  ينخرط  �أن  �مل�ضتبعد  من 
�ملنظمة  �لت�ضعيد مع  يف مثل هذ� 

�ل�ضغيلة.
   يف حني �عتربت �لناطق �لر�ضمي 
با�ضم حزب �لحتاد �لوطني �حلر ، 
وزير  �إقالة  �أّن   ، �ل�ضو��ضي  �ضمرية 
�لوظيفة �لعمومية عبيد �لربيكي 
متت بطريقة مهينة لفتة �إىل �أّن 
فر�ضة  �أخ��ر  �أ�ضاع  �ل�ضاهد  يو�ضف 
لإن����ق����اذ وث��ي��ق��ة ق���رط���اج مب���ا كان 
من  �ل�ضيا�ضية  �لأط���ر�ف  �ضيمّكن 

�لعودة �إىل طاولة �حلو�ر.
�لتحوير  �أن   ، �ل�ضو��ضي  و�أك��دت     
�رجتالية  ب��ط��ري��ق��ة  مت  �ل�������وز�ري 
�ملم�ضية  �لأط���ر�ف  ت�ضريك  ودون 
ع��ل��ي وث��ي��ق��ة ق��رط��اج م��رج��ح��ة �أن 

تكون تد�عيات �لتحوير مقلقة.
�لت�ضنج  حالة من  �أّن  �إىل  م�ضرية   

�ضت�ضيطر على �مل�ضهد  �ل�ضيا�ضي.
�لوطني  �لحت����اد  �أن  �إىل  ي�����ض��ار     
�لرياحي،  ���ض��ل��ي��م  ب��زع��ام��ة  �حل����ر 
�ن�ضحابه من وثيقة  �أعلن  كان قد 
قرطاج ودعا �إىل �نتخابات رئا�ضّية 

مبكرة.
    �أما �جلبهة �ل�ضعبية، فقد �عترب 
�لقيادي زياد �لأخ�ضر، �أّن �لتحوير 
�لوز�ري ُيوؤكد وجود خالفات د�خل 
و�أّن  �حلالية،  �حلكومية  �لت�ضكيلة 
�إق��ال��ة عبيد �ل��ربي��ك��ي ر���ض��ال��ة تنم 
بني  حقيقية  م�����ض��اك��ل  وج����ود  ع��ن 
لل�ضغل  �ل��ت��ون�����ض��ي  �ل���ع���ام  �لحت�����اد 

وحكومة �لوحدة �لوطنية.
ت�����وؤدي هذه  �أن  �إم��ك��ان��ي��ة     وع����ن 
�لطرف  ب��ني  خ���الف  �إىل  �لإق���ال���ة 
�حلكومي،  و�ل�����ط�����رف  �ل���ن���ق���اب���ي 
�أن �ل�ضتباك بني �لطرفني  �عترب 
وزير  �خل���الف ح��ول  ب�ضبب  ق��ائ��م 
�ملمكن  ومن  جلول  ناجي  �لرتبية 
بعد  �ل��ق��ادم��ة  �ل�����م��دة  تتو��ضل  �أن 

�إقالة �لربيكي.
�ل�ضعبية     وع���ن م��وق��ف �جل��ب��ه��ة 
زياد  �ضدد  �ل����وز�ري،  �لتحوير  م��ن 
�جلبهة  م��وق��ف  �أن  على  �لأخ�����ض��ر 
ثابت وهو رف�ضهم لهذه �حلكومة 
م��ه��م��ا �أج�����رت حت���وي���ر�ت وغ����رّيت 

�أ�ضماء.
�أن يكون  �أن��ه يفرت�ص     ي�ضار �إىل 
رئي�ص �حلكومة يو�ضف �ل�ضاهد قد 
�أج��رى م�ضاء �أم�ص ح��و�ر� مع قناة 
من  ع��دد  لتو�ضيح  حملية  خا�ضة 
�أربكت عمل حكومته،  �لتي  �مللفات 
�إق��ر�ره حتوير�  ع��الوة على خفايا 
�لأح����ز�ب  ف��ي��ه  ي�ضت�ضر  مل  وز�ري����ا 

�ملكونة للحكومة .

�أّن  �ل���رتك���ي���ة، وي���ب���دو  ب��امل��ن��ت��ج��ات 
ح�ضم  يف  للنه�ضة  ك���اآل���ت  �ل��غ��ل��ب��ة 

�لتوتر بني �لوزير ووكيله.
    �أما �برز �لر�ضائل على �لإطالق 
فموجهة  �ل����وز�ري  �لتعديل  ل��ه��ذ� 
�إىل �لحتاد �لعام �لتون�ضي لل�ضغل 
عبيد  �ل��ق��دمي  �لنقابي  با�ضتبعاد 
�لوظيفة  وز�رة  م����ن  �ل���ربي���ك���ي 
وتعوي�ضه  و�حل��وك��م��ة  �لعمومية 
وجوه  �ب��رز  �ح��د  �لغرياين  بخليل 
منظمة �أرباب �لعمل، رغم �أّن عبيد 
�لربيكي مل يقدم ��ضتقالته ب�ضفة 
�لتلويح  ح���دود  يتعد  ومل  ر�ضمية 
بها، لكن يو�ضف �ل�ضاهد كان ��ضبق 
نحو  ح��زم  ر���ض��ال��ة  يف  باإقالته  منه 

عدة �جتاهات..
ن��ف�����ص �لجت�����اه خ���رج وزير     ويف 
�لرتبية ناجي جلول �ضاملا من هذ� 
�حتاد  �أّن  رغ��م  �ل���وز�ري،  �لتحوير 
باملطالبة  مت�����ض��ك��ه  �أع���ل���ن  �ل�����ض��غ��ل 
باإقالته، مبا يعني رد� مبا�ضر� من 
�ضي�ضتمر  جلول  �أّن  مفاده  �ل�ضاهد 
ر�أ�ص وز�رة �لرتبية و�ن قر�ر  على 
ولي�ص  �حلكومة  رئي�ص  بيد  عزله 

�ملركزية �لنقابية.
    ف��ه��ل ه���ي ج���ول���ة ج���دي���دة من 
�مل���و�ج���ه���ة ب���ني �حل��ك��وم��ة و�حت����اد 
�ل�ضغل حتت عنو�ن “ك�ضر �لعظم” 
�لو�ضع  �إىل  ب��ال��ن��ظ��ر  �مل�����رة  ه����ذه 
�لكارثي  و�لجتماعي  �لقت�ضادي 

�لذي ت�ضهده تون�ص؟

غ�شب املركزية النقابية
�لنقابية  �لفعل  ردود  �إىل   بالنظر 
كذلك،  �لأم����ر  �أّن  ي��ب��دو  �مل�ضجلة 
حيث ر�أت قياد�ته �ن �ضكل �لتحوير 
وم�ضمونه كان ��ضتفز�ز� للمنظمة 
دورها  م��ن  و��ضتنقا�ضا  �ل�ضغيلة 

و�نحر�فا على وثيقة قرطاج.
�مل�ضاعد  �لعام     وق��د دّون �لأم��ني 
�ل��ّت��ون�����ض��ي لل�ضغل  �ل��ع��ام  ل��الحت��اد 
�ضفحته  على  �ل��ط��اه��ري،   �ضامي 
و�  �لّر�ضمّية بفي�ضبوك، قائال: ر�ضّ
.��ضتعّدو�  …توّحدو�  فوف  �ل�ضّ

..فالر�ضالة و��ضحة.
    وجلي �أّن كالم �ضامي �لّطاهري 
ي��ع��رّب ع��ن ����ض��ت��ي��اء ك��ب��ري م��ن هذ� 
“رفيقا”  ��ضتبدل  �ل��ذي  �لّتحوير 
تعار�ص  ب���اع���ت���ب���ار  ب�”غرمي”، 

�مل�ضاألة  ه��ذه  �إىل  مطلقا  �لتطرق 
خ��الل �لج��ت��م��اع �لأخ���ري للمكتب 
مبا  �لأع�����ر�ف،  ملنظمة  �لتنفيذي 
يف  �ل����غ����ري����اين  ت���ع���ي���ني  �أن  ي���ع���ن���ي 
��ضت�ضارته  بعد  من�ضب وز�ري كان 
ب�ضفته �ل�ضخ�ضية من قبل رئي�ص 
�حلكومة، ولي�ص عن طريق �حتاد 
على  م�ضدد�  و�ل��ت��ج��ارة،  �ل�ضناعة 
�ل��غ��ري��اين يف �حلكومة  ت��و�ج��د  �أن 
فيها،  �لأع�������ر�ف  ي��ع��ن��ي مت��ث��ي��ل  ل 
تويل  �ضابقا  رف�ضت  �ملنظمة  لأّن 
حقائب وز�رية وماز�لت ثابتة على 

موقفها، على حد تعبريه. 
    يذكر �أن �حت��اد �لأع���ر�ف ورغم 
فانه  ق��رط��اج،  وثيقة  على  توقيعه 
مل يدخل حكومة �لوحدة �لوطنية 

�لتي �ضكلها يو�ضف �ل�ضاهد. 

الأحزاب قلقة
مو�قف �لأحز�ب �ل�ضيا�ضية من هذ� 
�حلما�ص  بانعد�م  متيزت  �لتحوير 
�لمتعا�ص  ي��ك��ن  مل  �إن  و�حل�����ذر، 
و�ل�ضلبية. ففي �لئتالف �حلكومي 
كتلة  رئي�ص  ط��وب��ال  �ضفيان  �أك���د   ،
��ضت�ضارة  ع����دم  �ل��ن��ي��اب��ي��ة  �ل���ن���د�ء 
وباأنه  �ل�����وز�ري،  بالتحوير  ح��زب��ه 
قبل  بالتحوير  فقط  �إع��الم��ه  مت 
م�ضري�  �لدقائق،  ببع�ص  ح�ضوله 
�إىل �أّن �لتحوير كان يتطلب حو�ر� 
قرطاج،  وثيقة  على  �ملم�ضني  م��ع 
يف حني �عترب ع�ضام �ل�ضابي �أمني 
عام �جلمهوري �لأمر مقلقا، وعرب 
�حلزب �جلمهوري عن تفاجئه من 
�ضرعة �إجر�ء �لتحوير �جلزئي دون 
وثيقة  على  �ملوقعني  مع  �لت�ضاور 
باإطالق  ق�����ر�ر�  و�ت���خ���ذ  ق���رط���اج، 
م�ضاور�ت مع �ملوقعني على وثيقة 
�لعام  �لو�ضع  و�ن  خا�ضة  ق��رط��اج 
ي�����ض��ت��دع��ي ت��ق��ي��ي��م��ا مل�����دى �ل���ت���ز�م 

�حلكومة بوثيقة قرطاج .
   �أما �لقيادي يف حزب �آفاق فوزي 
ع��ب��د �ل��رح��م��ان ف��ذه��ب �أب���ع���د من 
�إعالمي  ت�ضريح  يف  معترب�  ذل��ك، 
�أّن �لتحوير ميكن �أن يهدد م�ضتقبل 

حكومة �لوحدة �لوطنية.
�ملكتب �لإعالمي      يف ح��ني ن�ضر 
حلركة �لنه�ضة بيانا مقت�ضبا جاء 
�حلركة  ��ضت�ضارة  تقع  مل  �ن��ه  فيه 
يف هذ� �لتحوير كما ت�ضمن دعوة 

�لذي  �ل�ّضغل  �حّت���اد  ب��ني  �مل�ضالح 
�إليه عبيد �لربيكي و�حّتاد  ينتمي 
�ل��ذي ينحدر منه خليل  �لأع���ر�ف 

�لغرياين.
    وقال �ضامي �لطاهري لحقا يف 
�ل�ضغل  �أن �حتاد  �إعالمي،  ت�ضريح 
�ل���وز�ري  �لتحوير  يف  ي�ضت�ضر  مل 
�حلكومة  رئ���ي�������ص  ب����ه  ق�����ام  �ل������ذي 
هذ�  �أن  م�ضيفا  �ل�����ض��اه��د،  يو�ضف 
�لو�قع  م��ع  ي��ت��ج��اوب  �ل��ت��ح��وي��ر ل 
�حل����ايل ل��ل��ب��الد �ل����ذي ف��ي��ه كثري 
من �مل�ضاكل حاول رئي�ص �حلكومة 
�حل��������ايل �ل����ت����ه����رب م���ن���ه���ا وع�����دم 
�ملحتقن  �لو�قع  ومنها  جمابهتها، 

�لذي تعي�ضه وز�رة �لرتبية.
    و�أّكد �ضامي �لطاهري �أنه حتى 
قد  �حل���ك���وم���ة  رئ��ي�����ص  ك����ان  �إن  و 
�لربيكي  �إق��ال��ة عبيد  ق���ر�ر  �ت��خ��ذ 
�لتعليم  �لأزم��ة بني نقابات  ب�ضبب 
ووزي���ر �ل��رتب��ي��ة ن��اج��ي ج��ل��ول فان 
�لتعامل  ع��دم  على  م�ضر  �لحت���اد 
�أر�د  “�إن  ق��ائ��ال  �ل���وزي���ر  ه���ذ�  م��ع 
رئي�ص �حلكومة �لدخول يف حائط 

فليفعل«. 
   وت�����ض��اءل �لأم���ني �ل��ع��ام �مل�ضاعد 
لالحتاد ما عالقة خليل �لغرياين 

�لليرب�يل،  �لقت�ضاد  �أن�ضار  ومن 
وفق �عتقاده.    ورجح �أن يقع من 
خالل هذ� �لتعيني �ضرب مكا�ضب 
وت�ضريح  �ل��ع��م��وم��ي��ة  �ل���وظ���ي���ف���ة 
�لأعو�ن و�ملوظفني، وخا�ضة تفتيت 
�لقانون  عرب  �لعمومية  �لوظيفة 
�لقطاعني  ب��ني  بال�ضر�كة  �ملتعلق 
�لعام و�خلا�ص، على حد ت�ضوره.، 
بهذ�  �أع���ل���ن  �ل�����ض��اه��د  �أّن  م��ع��ت��رب� 
قرطاج  وثيقة  موت  عن  �لت�ضرف 
و�حلو�ر  �لت�ضاور  على  تن�ص  �لتي 

و�لتو�فق«.
   ول ي�ضتبعد مر�قبون �أن يتوجه 
�حتاد �ل�ضغالني نحو �لإعالن عن 
ورفع  قرطاج  وثيقة  من  �ن�ضحابه 

دعمه حلكومة �لوحدة �لوطنية.
   ي�ضار �إىل �أّن �حتاد �أرب��اب �لعمل 
�أع��ل��ن ع��ل��ى ل�����ض��ان ب�����ض��ري بوجدي 
�أن  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي،  �مل���ك���ت���ب  ع�������ض���و 
�لأع���ر�ف مل يكن لها علم بتعيني 
�لقيادي يف �ملنظمة خليل �لغرياين 
�لعمومية  ل���ل���وظ���ي���ف���ة  وزي����������ر� 
و�حل����وك����م����ة، و�أك�������د ب����وج����دي �أن 
يو�ضف �ل�ضاهد مل يقرتح بطريقة 
�إىل  �لدخول  �لحت��اد  على  ر�ضمية 
حكومة �لوحدة �لوطنية، ومل يقع 

وهو  �لعمومية  �ل��وظ��ي��ف��ة  ب����وز�رة 
ومل  �لأع�����ر�ف  منظمة  يف  ق��ي��ادي 
�لوظيفة  يف  من�ضبا  ي��وم��ا  ي��ت��ب��و�أ 
�لعمومية، مقّر� باأن �حتاد �ل�ضغل 
متوج�ص من هذ� �لتحوير، م�ضيفا 
�أّن هناك عد�ء للعمل �لنقابي وهو 
ما ينايف �لد�ضتور، ويدفع للت�ضادم 

و�ملو�جهة و�لفو�ضى يف �لبالد.
�أن �لحتاد     و�أو���ض��ح �ل��ط��اه��ري، 
�لتحوير  ي�����ض��م��ل  �أن  ي��ن��ت��ظ��ر  ك���ان 
�آد�وؤها  �أخرى معطلة، ظل  وز�ر�ت 
�أدن��ى بكثري  ت�ضكيل �حلكومة  منذ 

من �ملعدل، على حد قوله، معترب� 
�أن تعيني ع�ضو مبنظمة �لأعر�ف 
على ر�أ�ص �لوظيفة �لعمومية فيه 
�لعام،  �لقطاع  مل�ضاعر  “��ضتفز�ز 
وحت�����ض��ري خل��ط��ة ه��دف��ه��ا تدمري 
ه����ذ� �ل���ق���ط���اع يف ظ���ل ق���ان���ون ما 
�لقطاعني  ب��ني  بال�ضر�كة  ي�ضمى 

�لعام و�خلا�ص«.
    و���ض��دد ���ض��ام��ي �ل��ط��اه��ري على 
يتم على  ب��اأن  يقبل  �أن �لحت���اد ل 
تعيني  �لعمومية،  �لوظيفة  ر�أ����ص 
رج����ل �أع���م���ال ومم��ث��ل ل���الأع���ر�ف، 

يو�ضف �ل�ضاهد �ضربة ��ضتباقية حم�ضوبة �م خماطرة في�ضل �حلفيان من كاتب دولة �يل م�ضت�ضار عبيد �لربيكي �لوزير �ملقال يتوعد

خليل �لغرياين من �لعر�ف �يل �حلكومة

�حتاد �ل�ضغل يف حالة ��ضتنفار �م�ص �لحد يف �جتماع عاجل

اجلبهة ال�شعبية: رف�ش هذه احلكومة مهما اأجرت حتويرات وغرّيت اأ�شماء

•• الفجر – تون�س - خا�س

    هل اأ�شبح ال�شراع معلنا بني احلكومة التون�شية و بني 
املركزية النقابية؟  �شوؤال يطرحه التعديل الوزاري 
الذي قام به يو�شف ال�شاهد الذي مت مبقت�شاه اإقالة 

ال�شغل وتعيني بديل عنه  وزير حم�شوب على احتاد 
قادم منظمة اأرباب العمل, وكذلك الإبقاء على وزير 

الرتبية رغم املطالب النقابية بتنحيته..
اأكرث من بيان وموقف  اأن الحتاد عرب يف      ويذكر 
ال�شاهد,  حكومة  اأداء  على  ر�شاه  وعدم  متلمله  عن 

وزير  جلول  لناجي  معاداته  عن  بو�شوح  عرب  وكان 
لوثيقة  حرقا  التحوير  يف  راأى  البع�س  الرتبية.    
الوحدة  حكومة  ت�شكلت  اأ�شا�شها  على  التي  قرطاج 
واآخــرون  ال�شيا�شية,  �شرعيتها  وامتلكت  الوطنية 
راأوا اأّن من حق رئي�س احلكومة ممار�شة �شالحياته, 

مكوناته,  وت�شامن  فريقه  ان�شجام  على  ي�شهر  وان 
النقابية  املركزية  ولن  ابتزاز,  لأي  يخ�شع  ل  وان 
حادت عن وظيفتها وباتت تتدخل مبا�شرة يف ال�شاأن 
ال�شيا�شي بالدعوة اإىل اإقالة هذا الوزير اأو ذاك وهو 

اأمر يبقى من م�شمولت اجلهاز التنفيذي.

الوطني احلر: حتوير ارجتايل وحالة من الت�شنج �شت�شيطر على امل�شهد  ال�شيا�شي
احتاد ال�شغل ل يقبل تعيني رجل اأعمال على راأ�ش الوظيفة العمومية 

وزير مقال يتوعد احلكومة 
بالرد وك�شف ملفات خطرية

منظمة الأعراف تدخل احلكومة 
والنه�شــة تهـــــزم نــــــداء تونــ�س

ال�شاهد �شاحب القرار.. واأحزاب 
الئتــالف احلاكــم اآخـــر من يعلـم

هل حقا اأطلق ال�شاهد ر�شا�شة 
الرحمة على وثيقة قرطاج..؟

الطاهري: التعديل دفع نحو 
الت�شـادم والفو�شى يف البـالد
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وجمففة  حمفوظة  وخ�����ض��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خال�ضات  و�ل�ضيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ���ض��م��اك  �للحوم 
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و�ضف �لعالمة  : هي عبارة عن كلمة YUMFest   مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �لاليتينة وباللون 
�لأ�ضود

�ل�ض��رت�طات   : دون �ضرط
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد و�لتجارة ، 

�أو �إر�ضاله بالربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  فرباير 2017 العدد 11955

يعلن ق�ضم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�ص �حلو�ى
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :  256050  بتاريخ :  2016/06/29
با�ض��م : ري�ضوليت �نرتنا�ضيونال دي دبليو �ضي )�ص ذ م م(

وعنو�نه : �ص ب 40977، دبي، �أ ع م
وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لنب و�ل�ضاي و�لكاكاو و�ل�ضكر و�لأرز و�لتابيوكا و�ل�ضاغو و�لنب �ل�ضناعي، �لدقيق و�مل�ضتح�ضر�ت �مل�ضنوعة 
من �حلبوب و�خلبز و�لفطائر و�حللويات و�حللويات �ملثلجة، ع�ضل �لنحل و�لع�ضل �لأ�ضود، �خلمرية و<رور 

�خلبازة، �مللح و�خلردل و�خلل، �لبهار�ت و�لتو�بل، �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة   : 30

و�ضف �لعالمة  : هي عبارة عن كلمة  YUMFest   مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �لاليتينة وباللون 
�لأ�ضود

�ل�ض��رت�طات   : دون �ضرط
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد و�لتجارة ، 

�أو �إر�ضاله بالربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  فرباير 2017 العدد 11955

يعلن ق�ضم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�ص �حلو�ى

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :  256119  بتاريخ :  2016/06/30

با�ض��م : خط حم�ضن للتجارة �لعامة )�ص ذ م م(

وعنو�نه : �ص. ب: 35151، دبي، �أ ع م

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لو�ق�عة بالفئة   : 29

و�ضف �لعالمة  : هي عبارة عن �ضورة  حبة �أرز على �ضكل ولد يلب�ص قمي�ص �بي�ص مع ربطة عنق باللون 

م�ضابه  ب�ضكل  بطاقة  �لأي�ضر  جانبه  وعلى  �لأ���ض��ود  باللون  �ضعر  مع  �لأ���ض��ود  باللون  طويلة   وبدلة  �لأ���ض��ود 

م�ضتطيل مزخرف و بد�خله مكتوب كلمة )Mohsen( باللغة لتينية و كلها باللون �لأبي�ص و�لأ�ضود .

�ل�ض��رت�طات   : دون �ضرط

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد و�لتجارة ، 

�أو �إر�ضاله بالربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  فرباير 2017 العدد 11955

يعلن ق�ضم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�ص �حلو�ى
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :  256116  بتاريخ :  2016/06/30
با�ض��م : خط حم�ضن للتجارة �لعامة )�ص ذ م م(

وعنو�نه : �ص. ب: 35151، دبي، �أ ع م
وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لبيع بالتجزئة وباجلملة وت�ضمل خدمات �لبيع بالتجزئة و�جلملة عرب �لنرتنت � خدمات جتميع 
ت�ضكيلة ل�ضالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�ضر�ءها عند �حلاجة.

�لو�ق�عة بالفئة   : 35
و�ضف �لعالمة  : هي عبارة عن �ضورة  حبة �أرز على �ضكل ولد يلب�ص قمي�ص �بي�ص مع ربطة عنق باللون 
م�ضابه  ب�ضكل  بطاقة  �لأي�ضر  جانبه  وعلى  �لأ���ض��ود  باللون  �ضعر  مع  �لأ���ض��ود  باللون  طويلة   وبدلة  �لأ���ض��ود 

م�ضتطيل مزخرف و بد�خله مكتوب كلمة )Mohsen( باللغة لتينية و كلها باللون �لأبي�ص و�لأ�ضود .
�ل�ض��رت�طات   : دون �ضرط

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد و�لتجارة ، 
�أو �إر�ضاله بالربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  فرباير 2017 العدد 11955

يعلن ق�ضم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�ص �حلو�ى
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :  256114  بتاريخ :  2016/06/30
با�ض��م : خط حم�ضن للتجارة �لعامة )�ص ذ م م(

وعنو�نه : �ص. ب: 35151، دبي، �أ ع م
وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لنب و�ل�ضاي و�لكاكاو و�ل�ضكر و�لأرز و�لتابيوكا و�ل�ضاغو و�لنب �ل�ضناعي، �لدقيق و�مل�ضتح�ضر�ت �مل�ضنوعة 
من �حلبوب و�خلبز و�لفطائر و�حللويات و�حللويات �ملثلجة، ع�ضل �لنحل و�لع�ضل �لأ�ضود، �خلمرية و<رور 

�خلبازة، �مللح و�خلردل و�خلل، �لبهار�ت و�لتو�بل، �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة   : 30

و�ضف �لعالمة  : هي عبارة عن �ضورة  حبة �أرز على �ضكل ولد يلب�ص قمي�ص �بي�ص مع ربطة عنق باللون 
م�ضابه  ب�ضكل  بطاقة  �لأي�ضر  جانبه  وعلى  �لأ���ض��ود  باللون  �ضعر  مع  �لأ���ض��ود  باللون  طويلة   وبدلة  �لأ���ض��ود 

م�ضتطيل مزخرف و بد�خله مكتوب كلمة )Mohsen( باللغة لتينية و كلها باللون �لأبي�ص و�لأ�ضود .
�ل�ض��رت�طات   : دون �ضرط

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد و�لتجارة ، 
�أو �إر�ضاله بالربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  فرباير 2017 العدد 11955

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل/ قم�ضية للملكية �لفكرية
بطلب نقل ملكية �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 117229 بتاريخ : 2008/07/29م
�مل�ضجلة بتاريخ : 2013/04/15م

با�ض��م: ماكا جييم �ضانايي باز�رلما يف تيكاريت �أيه �إ�ص.
وعنو�نه: بومونتي كازم �ورباي كاد. رقم 43 �ضي�ضلي ، ��ضطنبول ، تركيا

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قع يف �لفئة: 14
�لنفي�ضة  �لذهاب و�ملجوهر�ت و�لأحجار  �ل�ضناعية(؛  �ملجوهر�ت )مبا يف ذلك �ملجوهر�ت  مو�د 
ومو�د �لزينة، وم�ضابك �لأكمام، ودبابي�ص ربطات �لعنق، و�لتماثيل �ل�ضغرية، �حللى �ل�ضغرية، 
و�لوقت،  �لزمن  �أدو�ت ح�ضاب  �لريا�ضية م�ضنوعة منها  �ملناف�ضات  ُتعطى يف  وكوؤو�ص  و�لفاز�ت، 

عدد�ت �لوقت، وبندول �ليقاع و�جز�ئة، و�ضال�ضل �ل�ضاعة
بيانات �لتعديل

��ضم من �نتقلت له �مللكية: �يبكيول جييم �ضانايى باز�رلما يف تيجاريت �نونيم �ضريكيتي
وعنو�نه: بومونتي كازم �ورباي كاد. رقم 43 �ضي�ضلي ، ��ضطنبول ، تركيا

تاريخ �لتاأ�ضري: 2016/12/20 تاريخ �نتقال �ملكلبة: 2012/4/5 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  فرباير 2017 العدد 11955

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل/ قم�ضية للملكية �لفكرية
بطلب نقل ملكية �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ : 2008/07/29م �ملودعة حتت رقم : 117230  
�مل�ضجلة بتاريخ : 2013/11/21م

با�ض��م: ماكا جييم �ضانايي باز�رلما يف تيكاريت �أيه �إ�ص.
وعنو�نه: بومونتي كازم �ورباي كاد. رقم 43 �ضي�ضلي ، ��ضطنبول ، تركيا

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قع يف �لفئة: 18
�جللود �مل�ضغولة و�ضبة �مل�ضغولة، وجلود �حليو�نات، و�جللود �ملقلدة، وبيا�ضات من �جللد لالحذية 
�أو  �جللود  من  م�ضنوعة  �لأمتعة  حلمل  منتجات  للبيا�ضات  وجلود  و�لح��ذي��ة،  �ل�ضاق  طويلة 
�جللود �ملقلدة �أو مو�د �أخرى غري م�ضنفة �ضمن فئات �أخرى )مبا يف ذلك �حلقائب و�ل�ضناديق 
و�خلز�نات وحامالت �ملفاتيح �مل�ضنوعة من �جللود( مظالت، و�ضما�ضي ن�ضائية خفيفة، وحاجبات 

�ل�ضم�ص، وع�ضي �مل�ضي �ضياط، و�أجز�ء �أطقم �خليل، و�ل�ضروج، وركاب، و��ضرطة �ل�ضروج
بيانات �لتعديل

��ضم من �نتقلت له �مللكية: �يبكيول جييم �ضانايى باز�رلما يف تيجاريت �نونيم �ضريكيتي
وعنو�نه: بومونتي كازم �ورباي كاد. رقم 43 �ضي�ضلي ، ��ضطنبول ، تركيا

تاريخ �لتاأ�ضري: 2016/12/20 تاريخ �نتقال �ملكلبة: 2012/4/5 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  فرباير 2017 العدد 11955

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل/ قم�ضية للملكية �لفكرية
بطلب نقل ملكية �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ : 2008/07/29م �ملودعة حتت رقم : 117231  
�مل�ضجلة بتاريخ : 2013/12/28م

با�ض��م: ماكا جييم �ضانايي باز�رلما يف تيكاريت �أيه �إ�ص.
وعنو�نه: بومونتي كازم �ورباي كاد. رقم 43 �ضي�ضلي ، ��ضطنبول ، تركيا

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قع يف �لفئة: 25
�مل�ضتخدمة  تلك  غ��ري  �أخ���رى  م��و�د  م��ن  جميعها  م�ضنوعة  خارجية  ومالب�ص  د�خلية  مالب�ص 

لأغر��ص �لوقاية، جو�رب �ألب�ضة �لقدم و�أغطية �لر�أ�ص
بيانات �لتعديل

��ضم من �نتقلت له �مللكية: �يبكيول جييم �ضانايى باز�رلما يف تيجاريت �نونيم �ضريكيتي
وعنو�نه: بومونتي كازم �ورباي كاد. رقم 43 �ضي�ضلي ، ��ضطنبول ، تركيا

تاريخ �لتاأ�ضري: 2016/12/20 تاريخ �نتقال �ملكلبة: 2012/4/5 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  فرباير 2017 العدد 11955

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل/ قم�ضية للملكية �لفكرية
بطلب نقل ملكية �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 117232 بتاريخ : 2008/07/29م
�مل�ضجلة بتاريخ : 2013/01/14م

با�ض��م: ماكا جييم �ضانايي باز�رلما يف تيكاريت �أيه �إ�ص.
وعنو�نه: بومونتي كازم �ورباي كاد. رقم 43 �ضي�ضلي ، ��ضطنبول ، تركيا

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قع يف �لفئة: 35
خدمات تتعلق بالعالنات، و�لت�ضويق و�لعالقات �لعامة )مبا يف ذلك تنظيم �ملعار�ص و�لأ�ضو�ق لالأغر��ص 
�ل�ضت�ضار�ت  وخدمات  �لتجارية،  و�لأن�ضطة  �لأعمال  �إدر�ة  خدمات  �ملكاتب  خدمات  و�لعالنية(  �لتجارية 
�ل�ضتري�د  وك��الت  خدمات  �ملحا�ضبة(  خدمات  ذل��ك  يف  )مب��ا  �لتجارية  و�لن�ضطة  �لأع��م��ال  �إد�رة  جم��ال  يف 
�لعلنية خدمات  �مل��ز�د�ت  و�ل�ضناعية خدمات تنظيم  �لتجارية  �لإدر�ة  �ملعرفة يف جمال  و�لت�ضدير خدمات 
جتميع جمموهة متنوعة من �ل�ضلع لتمكني �لعمالء من معاينتها و�ضر�ئها ب�ضهولة )ميكن تقدمي �خلدمات 

�ملذكورة باجلملة �و بالتجزئة وعرب و�ضائل �للكرتونية و�لكاتالوجات وما �ضابه من طرق �أخرى(
بيانات �لتعديل

��ضم من �نتقلت له �مللكية: �يبكيول جييم �ضانايى باز�رلما يف تيجاريت �نونيم �ضريكيتي
وعنو�نه: بومونتي كازم �ورباي كاد. رقم 43 �ضي�ضلي ، ��ضطنبول ، تركيا

تاريخ �لتاأ�ضري: 2016/12/20 تاريخ �نتقال �ملكلبة: 2012/4/5 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  فرباير 2017 العدد 11955

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  فرباير 2017 العدد 11955

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  فرباير 2017 العدد 11955

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  فرباير 2017 العدد 11955

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  فرباير 2017 العدد 11955

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  فرباير 2017 العدد 11955

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�حل�ضناء �لغربية للخياطة و�لقم�ضة 

رخ�ضة رقم:CN 1043928 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ضاحة 3*1 �ىل 1*1

تعديل ��ضم جتاري من/�حل�ضناء �لغربية للخياطة و�لقم�ضة
AL HASNA AL GHARBYYA TAILORING & TEXTILES

�ىل/�حل�ضناء �لغربية لالقم�ضة �لن�ضائية 
AL HASNA AL GHARBIYA LADIES TEXTILES

غياثي  دكاكني  �جلنوبي  �جلديد  �ل�ضوق  غياثي  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
 C3/P1026 �ملن�ضوري حمل  �ضامل  عبيد  زوجة حممد  مبارك  ميثة  دكان  �جلديدة 
 P1026 ىل �ملنطقة �لغربية غياثي غياثي طريق غياثي ليو د�ئرة �ضوؤون �لبلدية ق�

C/3 متجر م�ضروط
تعديل ن�ضاط/��ضافة بيع �ملالب�ص �لن�ضائية �جلاهزة - بالتجزئة )4771102(

تعديل ن�ضاط/حذف تف�ضيل وخياطة �ملالب�ص �لن�ضائية )1410907(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/مار�ضال لعمال �لديكور 

و�ل�ضتائر  رخ�ضة رقم:CN 1113862 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة منري �حمد عبد�ملنان %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
ر��ضد �ضامل حممد �ضرحان �لعي�ضائي من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�ضب �ل�ضركاء
ر��ضد �ضامل حممد �ضرحان �لعي�ضائي من 100% �ىل %0

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث 

�ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/بد�ية ل�ضكر�ب

 رخ�ضة رقم:CN 1227262 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة عبد�حلميد حممد �حمد ح�ضني �حلمادي %100 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف ثامر عا�ضه �ضفر حممد روي�ضد �ملرزوقي �لبقمي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00738/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08868/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �ضده :بقالة �ضاه نو�ز - �ص ذ م م
و�ضاه نو�ز حممد ح�ضني -  جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �ل�ضويب للعقار�ت - �ص ذ م م  
وح�ضني نا�ضر �حمد لوتاه  

 �ل�ضادر ل�ضاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�ضي بالتي:
 1- �لز�م �ملدعي عليه باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�ضليمها للمدعي خالية من �ل�ضو�غل
2- �لز�م �ملدعي عليها ب�ضد�د مبلغ وقدره 15500 درهم �لقيمة �ليجارية للفرتة من 
تاريخ 2016/9/5 وحتى تاريخ 2016/12/4 وما ��ضتجد من �جر من تاريخ 2016/12/5 
و�ملاء،  �لكهرباء  م��ن  �ل��ذم��ة  ب���ر�ءة  باح�ضار  و�ل��ز�م��ه��ا   ، �لفعلي  �لخ���الء   وحتى 

3- �لز�م �ملدعي عليه ب�ضد�د مبلغ 1000  درهم غر�مة �رجتاع �ل�ضيك. 
4- �لز�م �ملدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف �لدعوى. 

من  ي��وم  ع�ضر  خم�ضة  خ��الل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�ضر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �ضوف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00991/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/09177/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

 �ىل �ملنفذ �ضده : نيتني جليل كوت عبد �جلليل كوت - جمهول حمل �لقامة  
حيث تقدم طالب �لتنفيذ:  مي للعقار�ت - �ص ذ م م   

 �ل�ضادر ل�ضاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�ضي بالتي:
من  خالية  للمدعية  وت�ضليمها  �مل��وؤج��رة  �ل��ع��ني  ب��اخ��الء  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م   -1

�ضو�غلها كاأثر من �أثار �حلكم بالإخالء
2- و�لز�مه ب�ضد�د مبلغ وق��دره 52.500 درهم ما ميثل بدل �ليجار للفرتة من 

2016/6/1 وحتى 2016/12/1 
3- و�لز�مه ب�ضد�د مبلغ 473 درهم ما ميثل ر�ضوم �لتربيد وما ي�ضتجد حتى تاريخ 

�لخالء �لفعلي. 
4- و�لز�مه ب�ضد�د مبلغ  6000 درهم عبارة عن غر�مة �رجتاع �ل�ضيكات. 

5- �لز�م �ملدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف �لدعوى. 
ي��وم من  ع�ضر  خ��الل خم�ضة  ه��ذ� �حلكم  بتنفيذ  �نكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�ضر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �ضوف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01307/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : �ضماح ح�ضن مدين عيد  
مبا �أن �ملدعي : مينا عماد حلمي خليفه    

بطلب  �ملركز  �م��ام  �يجار�ت  /�ضكني    02/01307/2017 �لدعوى  �ضدكم  �أق��ام  قد 
�لز�مكم بالتايل

 مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه باإرجاع �ل�ضيك �لثالث مببلغ وقدره 12.000 درهم
ف�ضخ عقد �يجار �ضاري -  �نه ��ضتجر من �ملدعي عليه �ملاجور �ملبني �ضلفا ويرغب يف ف�ضخ 
 �لعقد قبل �نتهاء �ملدة لال�ضباب �لتية - �ليجاب و�لقبول )�لتفاق بني �لطرفني( 

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف �لدعوى 
وقررت �للجنة �لق�ضائية �عالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم �لربعاء  �ملو�فق 
بالد�ئرة  �خلام�ضة(  )�للجنة  �لق�ضائية  �للجنة  �مام  3.00م  �ل�ضاعة    2017/3/1
، وقد  �لدعوى  �لإيجارية لنظر  �ملنازعات  �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
�أمر بتق�ضري مدة �مل�ضافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور 

�أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية



االثنني   27   فبراير    2017  م   -   العـدد  11955  
Monday  27  February   2017  -  Issue No   11955

15

عربي ودويل
روحاين يتهم معار�شيه بعزل اإيران عن العامل

•• طهران-وكاالت:

ذكرت و�ضائل �إعالم حكومية �أن �لرئي�ص �لإير�ين ح�ضن 
روحاين �تهم �م�ص، منتقديه �ملحافظني باأنهم يرغبون 
�حلياة،  يف  �لأ�ضا�ضية  �ملباهج  من  �لإير�نيني  حرمان  يف 

وعزل �لبالد عن �لعامل. 
�لإير�نية،  �ل�ضنة  ر�أ�����ص  �ضتحل  ق��ري��ب��اً  روح����اين:  وق���ال 

فلي�ضعر �لنا�ص ببع�ص �ل�ضعادة .
و�أ�ضاف �لرئي�ص �لذي يدعو �إىل حريات �جتماعية �أكرب 
�لهو�ء مبا�ضرة:  �لر�ضمي على  �لتلفزيون  يف كلمة نقلها 
يف  ح��ر�م��اً،  و�ل�ضحك  ح��الًل  �لكثري  �لبكاء  يكون  كيف 

على  ي�ضيطرون  �ل��ذي��ن  للمحافظني  يبدو  فيما  �إ���ض��ارة 
مت�ضدد  لتف�ضري  وي��روج��ون  �لأم����ن،  و�أج��ه��زة  �ل�ضرطة، 
�إير�ن  �نفتاح  توؤيد  �إن حكومته  لالإ�ضالم. وقال روحاين 
على �لعامل �خلارجي، يف حني ي�ضعى معار�ضوه للمو�جهة 

و�لعزلة.
وقال روحاين وهو رئي�ص بر�غماتي �نتخب يف 2013: 
�ملال  ر�أ�ص  ��ضتخد�م  �إنه يتعني علينا  نحن حكومة تقول 

�لأجنبي.
وهاجم روحاين ب�ضدة كذلك منتقديه �ملحافظني �لذين 
�أن  بعد  كماليات  ���ض��ر�ء  يف  بالتو�ضع  �مل�����ض��وؤول��ني  �ت��ه��م��و� 
�أبرمت �إير�ن �ضفقات مع �ضركتي �إيربا�ص وبوينغ �لعام 

�ملا�ضي ل�ضر�ء نحو 180 طائرة ركاب. وقال: نقول �إنه 
فاإنه  جديدة  لطائر�ت  بحاجة  طري�ننا  �أ�ضطول  كان  �إذ� 
من  �إن���ه  ي��ق��ول  �لبع�ص  لكن  ن�ضرتيها،  �أن  علينا  يتعني 

�ل�ضرف ��ضتخد�م �ملعد�ت �لقدمية.
ل�ضر�ء  �إي��ر�ن  تربمها  مبا�ضرة  �ضفقات  �أول  هذه  وكانت 
بهدف  عاما   40 نحو  منذ  �لغرب  طائر�ت م�ضنوعة يف 

حتديث �أ�ضطولها �لقدمي.
وقال روحاين: نحن متم�ضكون مببادئنا ول نفرط فيها، 
لكن يتعني �أن نتحدث مع �لعامل ونتعامل ونتعاون معه 
. ورف�ص �تهامات باأن �ضيا�ضاته ت�ضل �إىل حد �لتخلي عن 

مبادئ �لثورة �لإ�ضالمية يف 1979.

نائب وزير بجنوب اإفريقيا يواجه تهم ف�شاد
•• جوهان�صبريغ-وكاالت:

مكبي�ضي  �أن  �لأح���د  �م�ص  �أفريقيا  جنوب  يف  بر�ص  �ضيتي  �ضحيفة  ذك��رت 
�ل�ضقور  للتحقيق من وحدة  �لبالد يخ�ضع  �ملالية يف  نائب وزير  جونا�ص 
�خلا�ضة �لتابعة لل�ضرطة يف �إطار حتقيق مبز�عم ف�ضاد يف خطوط جنوب 

�أفريقيا �جلوية، وهي �لناقلة �لوطنية للبالد.
�ل�ضقور  ت�ضمها- يف وحدة  �ل�ضحيفة نقال عن ثالثة م�ضادر -مل  وقالت 
وم�ضدر يف �ضركة �لطري�ن �إن �لوحدة حتقق يف مز�عم ��ضتغالل جونا�ص 
لتزويد  �لأمريكية  كورب  �آر  �أي  �أي  ل�ضركة  عقود  لتاأمني  �ل�ضيا�ضي  نفوذه 

قطع غيار و�إطار�ت ل�ضركة �لطري�ن �لوطنية.
ونقلت �ل�ضحيفة عن �ملتحدث با�ضم وحدة �ل�ضقور قوله �إن هناك حتقيقا 
يف مز�عم �لف�ضاد ب�ضرطة �لطري�ن �إل �أن �ل�ضيا�ضة �ملتبعة هي عدم �إف�ضاء 

�أ�ضماء من ي�ضملهم �لتحقيق.

�لوفيات  م����ن  ع�����دد  �ىل  ط��ب��ي��ة 
�ل��ن��اج��م��ة ع��ن ت��اأث��ري �ل��ن��ق�����ص يف 
جانبها،  م���ن  و�لدوي�������ة.  �ل���غ���ذ�ء 
ل�ضتقبال  �ملتحدة  �لمم  تخطط 
�ل��ن��ازح��ني على  م���ن  �ل��ف��ا   250
���ض��ك��ان غ���رب �ملو�ضل،  �لق���ل م��ن 
لكن عدم وجود معابر �آمنة ��ضفر 

عن فر�ر مئات حتى �لن.

�لالجئني  �أو����ض���اع  خمتلف  ع��ل��ى 
�لج���ت���م���اع���ي���ة و�لق����ت���������ض����ادي����ة، 
�لالجئني  م��ن  ك��ث��ري�  �أن  خ��ا���ض��ة 
دولة  لبنان  ي�ضتخدم  �ل�ضوريني 
بطرٍق  �أوروب����ا  �إىل  للجوء  معرب 
�لعليا  �مل��ف��و���ض��ي��ة  ع���رب  ن��ظ��ام��ي��ة 

ل�ضوؤون �لالجئني.
لبنان  يف  �لإقامة  �ضروَط  وتناول 
عمليات  يف  ���ض��ب��ب��ا  ك���ان���ت  �ل���ت���ي 
�ل�ضوريني  �ل��الج��ئ��ني  ����ض��ط��ه��اد 
�لعمل  يف  �ل������ض�����ت�����غ�����الل  ع������رب 
و�ل�ضتغالل �جلن�ضي و�لعن�ضرية 
و�حلرمان من �حلماية �لق�ضائية 

و�لرعاية �ل�ضحية و�لتعليم.

•• املو�صل-اأ ف ب:

ت�ضعى �لقو�ت �لعر�قية يف �جلانب 
�ل���غ���رب���ي م����ن �مل���و����ض���ل لإق���ام���ة 
ن���ه���ر دجلة  ج�����ض��ر ح���ي���وي ف�����وق 
�ل�ضرقي  �جل��ان��ب  م��ع  ل��ل��ت��و����ض��ل 
�ملا�ضي،  �ل�ضهر  ��ضتعادته  �ل���ذي 
و�لإ�ضر�ع  �ل�ضغوط  زي��ادة  بهدف 

با�ضتعادة كامل �ملدينة.
من  ��ضبوع  بعد  �ل��ق��و�ت  ومتكنت 
�ملو�جهات �لتي تخو�ضها يف �طار 
�لغربي  �جلانب  ��ضتعادة  معركة 
نحو  ينت�ضر  ح��ي��ث  �مل��و���ض��ل،  م��ن 
�ل��ف��ي م��ت��ط��رف وي��ت��و�ج��د قر�بة 
حتقيق  م���ن  م����دين  �ل����ف   750
�ن حققت هذه  ب��ع��د  ل��ك��ن  ت��ق��دم. 
مناطق  يف  �ضهال  تقدما  �ل��ق��و�ت 
على �طر�ف �ملو�ضل، تو�جه �لن 
مقاومة �ضر�ضة من تنظيم د�ع�ص 
�لإره���اب���ي �ل���ذي ي��د�ف��ع ع��ن �خر 

�كرب معقاقله يف �لعر�ق.
و�������ض�����ار ����ض���اب���ط يف ق������و�ت �ل����رد 

�ل�ضريع �لتابعة لوز�رة �لد�خلية، 
�ىل توجه قوة �ىل �جل�ضر �لر�بع 
�حد خم�ص ج�ضور رئي�ضية تربط 

جانبي مدينة �ملو�ضل.
وق������ال �ل���ع���ق���ي���د ف�����الح �ل����وب����د�ن 
�جلو�ضق  حي  من  بر�ص  لفر�ن�ص 
عملية  ل��دي��ن��ا  �مل���دي���ن���ة  غ����رب  يف 
مهمة هذ� �ل�ضباح، �لتقدم باجتاه 

�جل�ضر.
و�أ�ضاف �جتزنا �ضاتر� كبري� حتته 
�ىل  م�ضري�  د�ع�ص  �ضيدها  �نفاق 
باللغام  مليئة  كانت  �ملنطقة  �ن 
متطرفاً   44 ق��ت��ل��ت  وق����و�ت����ن����ا 

�لحد.
ومت��ك��ن��ت �ل���ق���و�ت �ل��ع��ر�ق��ي��ة قبل 
��ضتعادة �ضيطرتها على  �ضهر من 
�مل��دي��ن��ة يف  �ل�ضرقي م��ن  �جل��ان��ب 
�طار معركة و��ضعة �لنطاق بد�ت 
�كتوبر.  �لأول  ت�����ض��ري��ن   17 يف 
�ضفة  ت��ام��ني  �ن  �ل�ضابط  وي���رى 
ي�ضمع  �لر�بع  �جل�ضر  قرب  �لنهر 
لوحد�ت �لهند�ضة برتكيب ج�ضر 

مدينة  على  �ل�ضيطرة  ل�ضتعادة 
�ك����رب معاقل  �ح�����دى  �ل����رم����ادي، 
قبل  �ل��ع��ر�ق  غ��رب  يف  �ملتطرفني 
عام. ونفذت قو�ت جهاز مكافحة 
بغالبية  ق���ام���ت  �ل���ت���ي  �لره�������اب، 
د�ع�ص  ت��ن��ظ��ي��م  ���ض��د  �مل���و�ج���ه���ات 
ل���ض��ت��ع��ادة �جل��ان��ب �ل�����ض��رق��ي من 
عملية  �جل���م���ع���ة  م���ن���ذ  �مل���دي���ن���ة، 
�مل����اأم����ون يف غرب  �ق���ت���ح���ام حل���ي 

�ملو�ضل.
وك��ث��ف��ت ق���و�ت �ل��ت��ح��ال��ف �لدويل 
بقيادة و��ضنطن، من خالل زيادة 
�ل�ضابيع  يف  م��ي��د�ن��ي��ا  ت��و�ج��ده��ا 
�جل  للعر�ق من  �لدعم  �لخ��رية 
����ض��ت��ع��ادة م��ن��اط��ق و����ض��ع��ة �ضيطر 

عليها �ملتطرفون عام 2014.
ر�ضميا  �ل�����دويل  �ل��ت��ح��ال��ف  وق����ام 
وم�ضت�ضارين  م����درب����ني  ب��ن�����ض��ر 
ب��ع�����ص جنود  ����ض��اف��ة �ىل وج����ود 
على خطوط �ملو�جهات �ىل جانب 
�لعملية  يف  �ل���ع���ر�ق���ي���ة  �ل����ق����و�ت 
�لخ�����رية �ل��ت��ي �ن��ط��ل��ق��ت يف 19 

�ضيمكن  م��ا  حتى �جل��ان��ب �لخ���ر 
�ل�ضغوط على  زي���ادة  م��ن  ق��و�ت��ه 
�مل��ت��ط��رف��ني. وق���ال �ل���وب���د�ن هذ� 
�ضيطرنا  �ذ�  لن������ه  ج������د�  م���ه���م 
فالوحدة  �جل�����ض��ر،  منطقة  ع��ل��ى 
�ل��ه��ن��د���ض��ي��ة ���ض��ت��ك��ون ق�����ادرة على 
ت����رك����ي����ب ج�������ض���ر �ن����ط����الق����ا من 
�جلانب �ل�ضرقي لنتمكن من نقل 
و�لذخرية �ىل ميد�ن  �لم��د�د�ت 
�مل���ع���رك���ة. وت���رك���ي���ب ج�����ض��ر حتت 
ع��م��ل��ي��ة معقدة  �ل���ن���ري�ن  م��رم��ى 
�لعر�قية  �ل���ق���و�ت  ل��ك��ن  وخ��ط��رة 
�لمريكيني  م��ن  ت��دري��ب��ات  تلقت 
ه����ذه  ������ض����ت����خ����د�م  وجن�����ح�����ت يف 
�ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف م���ع���ارك �ضد 

�جلهاديني �ضابقا.

ظروف ماأ�ضوية �
ع�ضكري  ج�����ض��ر  ت���رك���ي���ب  وك������ان 
�لمريكية  �ل����ق����و�ت  مب�����ض��اع��دة 
�لتي  �مل���ع���رك���ة  يف  حت�����ول  ن��ق��ط��ة 
خ���ا����ض���ت���ه���ا �ل�����ق�����و�ت �ل���ع���ر�ق���ي���ة 

نحو  �و  �ضخ�ص  �ل��ف   800 �ز�ء 
حتت  حما�ضرين  م��از�ل��و�  ذل���ك، 

ظروف تعد �لكر ماأ�ضوية.
���ض��ك��ان �جلانب  ع����دد م���ن  و�ك�����د 
و�رتفاع  �لأغ���ذي���ة  �ضحة  �ل��غ��رب��ي 
�ل�����ض����ع����ار م����ا ي����دف����ع ك���ث���ري من 
ب�ضيطة  وج��ب��ة  لتناول  �ل��ع��ائ��الت 
�ليوم. و��ضارت م�ضادر  و�ح��دة يف 

�لحيان  ب��ع�����ص  يف  �مل���ت���ط���رف���ون 
دروع����ا ب�����ض��ري��ة ل��ل��دف��اع ع��ن �خر 

�كرب معاقلهم يف �لعر�ق.
�ملجل�ص  ب���ا����ض���م  م���ت���ح���دث  وق������ال 
لفر�ن�ص  ل���الج���ئ���ني  �ل����روج����ي 
ب���ر����ص يف �ل����ض���ب���وع �ل����ث����اين من 
�لغربي  �جلانب  ��ضتعادة  معركة 
للغاية  قلقون  نحن  �ملو�ضل،  من 

�ضباط/فرب�ير �حلايل.
وم�����ض��اح��ة �جل���ان���ب �ل��غ��رب��ي من 
�لق�ضم  من  قليال  ��ضغر  �ملو�ضل 
�لقدمية  �ح���ي���اءه  ل��ك��ن  �ل�����ض��رق��ي 
تعترب  �نها  كما  بال�ضكان  مكتظة 

معاقل تقليدية للمتطرفني.
مليون  �رب��اع  ثالثة  نحو  وي�ضكن 
�ضخ�ص غرب �ملو�ضل ي�ضتخدمهم 

•• كواالملبور/دبي-رويرتز:

عاهل  �لعزيز  عبد  بن  �ضلمان  �مللك  ماليزيا  ��ضتقبلت 
�آ�ضيوية  ج��ول��ة  ب��د�ي��ة  يف  ح��اف��ال  ��ضتقبال  �ل�����ض��ع��ودي��ة 
ت�����ض��ت��غ��رق ���ض��ه��ر� ت���ه���دف ل��ت��ع��زي��ز �ل���ع���الق���ات وج���ذب 
�أول زيارة يقوم بها  ��ضتثمار�ت جديدة للمملكة. وهذه 
عاهل �ضعودي ملاليزيا منذ �أكر من ع�ضر �ضنو�ت وتاأتي 
يف وقت ت�ضعى فيه �ل�ضعودية جلذب ��ضتثمار�ت �آ�ضيوية 
للم�ضاركة يف عملية بيع خم�ضة يف �ملئة من �ضركة �أر�مكو 
�أن  2018 و�لتي يتوقع  �ململوكة للدولة يف  �ل�ضعودية 

تكون �أكرب طرح �أويل لالأ�ضهم يف �لعامل.
�ضلمان  للملك  ل��ق��ط��ات  �مل��ال��ي��زي  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  وع��ر���ص 
مع  و�ضل  كهربائي  �ضلم  على  طائرته  م��ن  ينزل  وه��و 
�ل����وزر�ء  رئ��ي�����ص  ��ضتقباله  وك���ان يف  �ل�����ض��ع��ودي.  �ل��وف��د 
موكب  يف  ينطلق  �أن  قبل  �ل���رز�ق  عبد  جنيب  �ملاليزي 
��ضتقبال ر�ضمية  حتت حر��ضة م�ضددة حل�ضور مر��ضم 
ر�ضمية  �إعالم  و�ضائل  �ملاليزي. وقالت  �لربملان  يف مقر 

حتية  �ل��ربمل��ان  مقر  يف  طلقة   21 �أطلقت  �ملدفعية  �إن 
ن�ضرته  �مللكي  �ل��دي��و�ن  من  بيان  وق��ال  �ضلمان.  للملك 
وكالت �لأنباء �ل�ضعودية �إن �مللك �ضلمان �ضيقوم بجولة 
و�ل�ضني  و�ليابان  بروناي  و�ضلطنة  �ندوني�ضيا  ت�ضمل 
�لدول  ت��ل��ك  ق���ادة  خ��الل��ه��ا  يلتقي  و�لأردن  و�مل��ال��دي��ف 
لبحث �لعالقات �لثنائية و�لق�ضايا �لإقليمية و�لدولية 
ذ�ت �لهتمام �مل�ضرتك. وقالت م�ضادر حكومية مطلعة 
�إن وفد� ي�ضم 600 فرد ير�فق �مللك يف زيارته ملاليزيا 
�لتي ت�ضتمر �أربعة �أيام و�ضيتم خاللها بحث �لتعاون يف 

جمال �لطاقة. 
ملاليزيا  �ل�ضعودية  من  �ل�ضابقة  �مللكية  �ل��زي��ارة  وكانت 
عام 2006 عندما و�ضل �لعاهل �لر�حل �مللك عبد �هلل 
على ر�أ�ص وفد من 300 فرد. وقال جنيب يف بيان �إن 
�ل�ضعودي يف ماليزيا  �ل�ضتثمار  �أن يخلق  �ملتوقع  “من 
�ضركات  باختيار  ف��خ��ورون  ون��ح��ن  �لعمل  ف��ر���ص  �آلف 
ماليزية لتنفيذ م�ضروعات يف بع�ص من �أهم �ملو�قع يف 

�ل�ضعودية.«

�ل�ضرطة  �أج����ه����زة  �إىل  �ل���ل���ج���وء 
���ض��و� لأي  ت��ع��رَّ و�لأم������ن يف ح����ال 
�أ�ضكال  ف���ق���دو�  “حيث  �ع����ت����د�ء 
�حل�����م�����اي�����ة ك������اف������ة، مم������ا و����ض���ع 
عجز  �أم���ام  �ل�ضوريني  �لالجئني 
�ضبه كامل عن تلبية �حتياجاتهم 

�لأ�ضا�ضية يف �حلياة«.
تد�عيات  يف  ���ق���ري���ر  �ل���تَّ ���ل  وف�������ضَّ
ل�ضوؤون  �لعليا  �ملفو�ضية  �إي��ق��اف 
�لالجئني  ت�����ض��ج��ي��ل  �ل���الج���ئ���ني 
على  “بناًء  �جل�����دد  �ل�������ض���وري���ني 
�لرئي�ص  ح����ك����وم����ة  م�����ن  ط����ل����ب 
ذلك  �أن  ور�أى  ميقاتي”.  جنيب 
كارثية  تد�عيات  له  كانت  �لقر�ر 

من  �لأع��ظ��م  �لق�ضم  يتمكن  ومل 
�ل�����ض��وري��ني م���ن حت��ق��ي��ق �ضروط 

�لإقامة.
تلك  �أن  �ل����ت����ق����ري����ر  و�أو��������ض�������ح 
معظم  �أف������ق������دت  �لإج�����������������ر�ء�ت 
بلبنان  �ل�������ض���وري���ني  �ل���الج���ئ���ني 
مليون-   1.7 ن��ح��و  -وع����دده����م 
�لوجود  يف  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  ���ض��ف��ت��ه��م 
�أر��ضيه، مما جعلهم عر�ضة  على 
للتهمي�ص يف �ملجتمع و�ل�ضتغالل 
�لتعامل  يف  و�لإ����ض���اءة  �ل��ع��م��ل  يف 
بع�ص  يف  �جل��ن�����ض��ي  ����ص  و�ل���ت���ح���رُّ

�لأحيان.
على  ق��درت��ه��م  ع����دم  �إىل  و�أ�����ض����ار 

•• عوا�صم-وكاالت:

�أف��������ادت م�������ض���ادر ���ض��ح��ف��ي��ة ب����اأن 
�ل�������ض���ي���ن���ات���ور �لأم������ريك������ي ج���ون 
ماكني وقائد �لعمليات �لع�ضكرية 
�لأو�ضط  �ل�����ض��رق  يف  �لأم��ريك��ي��ة 
ب�ضكل  �ل��ت��ق��ي��ا  ف��وت��ي��ل  ج���وزي���ف 
ع�ضكريني  م�����ض��وؤول��ني  م��ن��ف�����ض��ل 
�ضوريا  ل�قو�ت  تابعني  و�ضيا�ضيني 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة يف م��دي��ن��ة عني 
�ل���ع���رب )ك����وب����اين( ب���ري���ف حلب 

و�حلدودية مع تركيا.
ياأتي هذ�  ذ�تها،  �مل�ضادر  وبح�ضب 
�للقاء�ت  �ضل�ضلة  ���ض��م��ن  �ل��ل��ق��اء 
�ل���روت���ي���ن���ي���ة ب����ني �ل���ط���رف���ني يف 
د�ع�ص  �إط��ار حربهما �ضد تنظيم 

�لإرهابي.
و�ط��ل��ع �جل��ان��ب �لأم���ريك���ي على 
�آخر م�ضتجد�ت �ملو�جهة بني قو�ت 
وتنظيم  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  ���ض��وري��ا 
عن  �مل�ضوؤولون  طالب  كما  د�ع�ص 
قو�ت �ضوريا �لدميقر�طية بزيادة 
�ل���دع���م �لأم����ريك����ي خ����الل فرتة 

رئا�ضة دونالد ترمب.
وكان �ملتحدث با�ضم قو�ت �ضوريا 
ك�ضف  �ضلو  ط��الل  �لدميقر�طية 
�ضر�  ز�ر  فوتيل  �جل���ر�ل  �أن  ع��ن 
�أول �جلمعة �ملا�ضية �ضمال �ضوريا، 
يعلن  �ل���ت���ي  �لأوىل  �مل������رة  وه�����ي 
ع�ضكري  م�ضوؤول  زي��ارة  عن  فيها 
�أمريكي لهذه �ملنطقة منذ و�ضول 
�لرئي�ص دونالد ترمب �إىل �لبيت 
�ل�ضهر  من  �لع�ضرين  يف  �لأبي�ص 

�ملا�ضي.
ويف بيان ن�ضر على �لإنرتنت �أعلن 
�ضلو �أن �جلر�ل فوتيل ز�ر مناطق 
لقاء مع  و�أج��رى  �ضيطرتنا  حتت 
عدد من �لقادة �لع�ضكريني لقو�ت 
وكانت  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة،  ����ض���وري���ا 
بحث  فيها  مت  �إي��ج��اب��ي��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج 
�لفر�ت  غ�����ض��ب  ح��م��ل��ة  ت���ط���ور�ت 
م�ضرتكة”،  ع�����ض��ك��ري��ة  وم�����ض��ائ��ل 
معترب� �أن �لزيارة “تاأكيد للدعم 

�لأمريكي لقو�تنا.
وي���ن�������ض���وي ن���ح���و ث����الث����ني �أل����ف 
ق���و�ت �ضوريا  م��ق��ات��ل يف ���ض��ف��وف 
�ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ة، ث���ل���ث���اه���م من 
�مل��ق��ات��ل��ني �لأك������ر�د، وي�����ض��ك��ل دعم 
�لوليات �ملتحدة لها م�ضدر قلق 
د�ئ����م ب���ني و����ض��ن��ط��ن و�أن����ق����رة، �إذ 
حماية  وح���د�ت  �لأخ����رية  ت�ضنف 
�ل�ضعب �لكردية منظمة �إرهابية.

�ل�ضورية  �ل�ضبكة  قالت  ذلك،  �ىل 
حلقوق �لإن�ضان -يف تقرير جديد 
ح��م��اي��ة بال  “بال  ع���ن���و�ن  حت���ت 
�إن �لالجئني �ل�ضوريني  حقوق”- 
�لعن�ضرية  ي���ع���ان���ون  ل���ب���ن���ان  يف 
�لطرد  وخطر  �حلقوق  وح��رم��ان 

و�لت�ضليم للنظام �ل�ضوري.
�ل�ضلطات  ف����اإن  �ل��ت��ق��ري��ر  ووف����ق 
�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة �ت���خ���ذت �ل��ع��دي��د من 
ق  تدفُّ م����ن  ل���ل���ح���دِّ  �لإج������������ر�ء�ت 
�أر��ضيها، وفر�ضت  �ل�ضوريني �إىل 
لإقامتهم،  ج���د�  �ضعبة  ���ض��روط��ا 
كتحديد ر�ضوم مرتفعة ل�ضتخر�ج 
لبناين،  ك��ف��ي��ل  ووج�����ود  �لإق���ام���ة 

الأمم املتحدة تخطط ل�شتقبال 250 الف نازل من غرب املو�شل

خطط لبناء ج�شر فوق نهر دجلة لل�شغط على داع�ش

تقرير: الالجئون ال�شوريون بلبنان دون حماية

م�شوؤولن اأمريكيان يزوران قوات �شوريا الدميقراطية

ا�شتقبال حافل يف ماليزيا للعاهل ال�شعودي 

ا�شرتاليا واإندوني�شيا ت�شتعيدان العالقات الع�شكرية 
•• �صيدين-رويرتز:

�م�ص  و�إندوني�ضيا  ��ضرت�ليا  قالت 
�لعالقات  ��ضتعادتا  �إن��ه��م��ا  �لأح���د 
�ل��ع�����ض��ك��ري��ة �ل��ك��ام��ل��ة ب��ع��دم��ا علق 
�ل��ت��ع��اون يف  �لإن��دون��ي�����ض��ي  �جلي�ص 
�لعثور  ب�ضبب  �لثاين  كانون  يناير 
ع��ل��ى م�����و�د ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م�����ض��ي��ئ��ة يف 
قاعدة ��ضرت�لية. قام باإعالن ذلك 
رئي�ص �لوزر�ء �ل�ضرت�يل مالكومل 
�لرئي�ص  ج������و�ره  و�إىل  ت���رن���ب���ول 
�لذي  وي��دودو  جوكو  �لإندوني�ضي 
زيارة  �أول  يف  ��ضرت�ليا  �إىل  و�ضل 

للبالد منذ �أن توىل من�ضبه.
�ضحفي  م��وؤمت��ر  يف  ترنبول  وق���ال 
و�لرئي�ص  �أن����ا  �ت��ف��ق��ت  ���ض��ي��دين  يف 
�لكاملة  �ل���ض��ت��ع��ادة  ع��ل��ى  وي����دودو 
للتعاون �لدفاعي وتبادل �لتدريب 
و�لأن�ضطة. تاأتي زيارة ويدودو �إىل 
�أق����ل م��ن �ضهرين  ب��ع��د  ����ض��رت�ل��ي��ا 
�لع�ضكرية  �ل��ع��الق��ات  تعليق  على 
�لأمر �لذي �أثار خالفا دبلوما�ضيا 

و��ضتدعى �عتذ�ر� من قائد �جلي�ص 
�ضباط.  ف���رب�ي���ر  يف  �ل�����ض����رت�يل 
بني  �لع�ضكري  �ل��ت��ع��اون  وي����رت�وح 
�مل�ضرتك  �ل��ت��دري��ب  �ل��ب��ل��دي��ن م��ن 
و�ل���ت���ع���اون يف م��ك��اف��ح��ة �لإره������اب 
�ملو�د  ك��ان��ت  �حل����دود.  �إىل ح��م��اي��ة 
بابو�  �إقليم  �أن  �إىل  ت�ضري  �مل�ضيئة 
�لإندوني�ضي يجب �أن يكون م�ضتقال 
و�ضدد  �ل��ب��الد.  فكر  م��ن  وتهكمت 
�لتز�مهما  ع��ل��ى  �ل��ب��ل��دي��ن   زع��ي��م��ا 
ب���ع���الق���ة ق����وي����ة.  وق������ال وي������دودو 
ميكن تر�ضيخ هذه �لعالقة �لقوية 
�ل��ب��ل��د�ن �ضالمة  ي��ح��رتم  ع��ن��دم��ا 
�لآخر مع مر�عاة  �لطرف  �أر��ضي 
عدم �لتدخل يف �ل�ضوؤون �لد�خلية 
على  و�ل��ق��درة  �لبع�ص  لبع�ضهما 

تطوير �ضر�كة مفيدة للطرفني.
على  �ل�����زي�����ارة  ت����رك����زت  ح����ني  ويف 
�لق�ضايا �لأمنية و�لقت�ضادية مبا 
�لأخ���رية  �للم�ضات  و���ض��ع  ذل���ك  يف 
ع���ل���ى �ت���ف���اق���ي���ة �ل����ت����ج����ارة �حل����رة 
ن��ه��اي��ة �لعام  �ل��ب��ل��دي��ن ق��ب��ل  ب���ني 

�ل�ضياحة  �أي�ضا  �ملحادثات  تناولت 
و�لأم�����ن �لإل����ك����رتوين و�ل���رو�ب���ط 
مع  وي��دودو  و�جتمع  �لجتماعية. 
ق���ادة �لأع���م���ال وق���ال ل��ه��م �إن ثقة 

قوية  �إندوني�ضيا  يف  �مل�ضتثمرين 
تنعم  �إن��دون��ي�����ض��ي��ا  �أن  وط��م��اأن��ه��م 
بال�ضتقر�ر �لالزم ملجال �لأعمال. 
وقال ترنبول �إن �لتعاون �ضي�ضتمر 

يف جمال مكافحة �لإرهاب ل �ضيما 
�لأجانب  ب��امل��ق��ات��ل��ني  يتعلق  فيما 
�ل�ضر�ع  م��ن��اط��ق  م���ن  �ل��ع��ائ��دي��ن 

ب�ضوريا و�لعر�ق.

عزل القائد الع�شكري
 للقوات النظامية يف حم�ش 

•• دم�صق-وكاالت:

حمافظة  يف  �لع�ضكري  قائدها  �ل�����ض��وري  �لنظامي  �جلي�ص  ق��ي��ادة  �أق��ال��ت 
فرع  ��ضتهدفت  �نتحارية  تفجري�ت  وق��وع  من  �ضاعات  بعد  وذل��ك  حم�ص، 
�لأمن �لع�ضكري و�أمن �لدولة يف �ملدينة، و�أ�ضفرت عن مقتل �أكر من 40 

�ضخ�ضاً.
وقالت م�ضادر، و��ضعة �لطالع وطلبت عدم �لك�ضف عن ��ضمها، �إن “قر�ر�ً 
�ضدر �م�ص عن قيادة �جلي�ص باإعفاء رئي�ص �للجنة �لأمنية و�لع�ضكرية يف 
حم�ص، �للو�ء بركات بركات من من�ضبه، دون �أن يذكر ب�ضكل �ضريح �ضبب 

�لإعفاء«.
وحتدثت �مل�ضادر عن �ضدور قر�ر �آخر يق�ضي بتكليف �للو�ء حممد خ�ضور 

مبهام رئي�ص �للجنة �لع�ضكرية يف حم�ص.
�لنظام  يف  قيادية  منا�ضب  ع��دة  �ضغل  �أن  له  �ضبق  خ�ضور  حممد  و�ل��ل��و�ء 
�ل�ضوري من بينها �لقائد �لع�ضكري يف حلب و�لقائد �لع�ضكري يف �ملنطقة 
�ل�ضرقية، قبل �أن يتم نقله �إىل حم�ص ب�ضفته نائب رئي�ص �للجنة �لع�ضكرية 

قبل عدة �أيام.
من  �نتحاريون  متكن  �أن  بعد  كبري�ً  �أمنياً  خرقاً  حم�ص  مدينة  و�ضهدت 
�لع�ضكري يف  و�لأم��ن  �لغوطة  بحي  �لدولة  �أم��ن  ف��رع  مبنى  �إىل  �لو�ضول 
�لقتلى  بني  ومن  نا�ضفة.  باأحزمة  �أنف�ضهم  وتفجري  �ملدينة  و�ضط  �ملحطة 

رئي�ضا �لفرعني وهما برتبة عميد. 

بدء حماكمة قاتل 
مدير الأمن اجلزائري

•• اجلزائر-اأ ف ب:

باجلز�ئر  �جل��ن��اي��ات  حم��ك��م��ة  ب�����د�أت 
�م�ص حماكمة �لقاتل �ملفرت�ص ملدير 
تون�ضي  علي  �ل�ضابق  �لوطني  �لم��ن 
بح�ضب  ���ض��ن��و�ت،  �ضبع  قبل  مكتبه  يف 
�ملدير  و�غتيل  �لدفاع.  حماميي  �حد 
�ل��ع��ام ل��الم��ن �ل��وط��ن��ي ع��ل��ي تون�ضي 
يف   2010 ف���رب�ي���ر  ���ض��ب��اط   25 يف 
مكتبه يف �جلز�ئر، و�ملتهم هو �لعقيد 
�ضعيب ولطا�ص قائد وحدة �لطائر�ت 
�ل�����ض��رط��ة. وب��ع��د �ضنو�ت  �مل��روح��ي��ة يف 
من �لتحقيق �نتهت �لنيابة �ىل توجيه 
�ل�ضر�ر  �ضبق  مع  �لعمد  �لقتل  تهمة 
�لذي  �لعقيد ولطا�ص،  و�لرت�ضد �ىل 
�ك����د �م�����ام �ل��ن��ي��اب��ة �ن����ه ك����ان يف حال 
نقلت  كما  �لنف�ص  ع��ن  م�����ض��روع  دف���اع 
�لدفاع  حم��ام��ي  وبح�ضب  �ل�ضحف.  
�أم�����ني ���ض��ي��ده��م ف����ان �ل��ق��ا���ض��ي عمر 
��ضتجاب  �جل��ل�����ض��ة  رئ��ي�����ص  ب��ل��خ��ر���ض��ي، 
��ضافيني،  �ضهود  با�ضتدعاء  لطلبنا 
وه���م ع��ل��ى وج���ه �خل�����ض��و���ص �لطباء 

�ل�ضرعيون �لذين فح�ضو� �جلثة.
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 اإعادة اإعالن بالن�سر 
    2017/15  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليها : �يوم يت �نني ري�ضتام 
بناء على طلب �ملدعي / عبد �هلل ح�ضن مر�د

 - �لدعوى �حلقوقية 2017/15 جت��اري جزئي  �ق��ام  �ملدعي قد  �ن  حيث 
بالز�م �ملدعي عليهما بدفع مبلغ وقدره 17000 درهم للمدعي و�لر�ضوم 
و�مل�ضاريف ومنع �ضفر �ملدعي عليها خارج �لدولة حتى �ل�ضد�د �لتام مما 
يقت�ضي ح�ضورك �ىل �د�رة �لدعوى بر�أ�ص �خليمة يوم �لحد 2017/3/5 
حرر  �ملحدد.  �لوقت  يف  عنك  وكيل  �ر�ضال  �و  �ضباحا  �لتا�ضعة  �ل�ضاعة  م 

بتاريخ 2017/2/26 
             اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
اإعالن للح�سور اأمام حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

رقم  الدعوى 2017/10  جتاري  جزئي
بناء على طلب مدعي / �ضركة �خلليج للخر�ضانة و�لطابوق  

�ىل مدعي عليه / �ضركة هارميك للمعد�ت �ل�ضناعية - ذ م م 
�لعنو�ن : �لإمار�ت - ر�أ�ص  �خليمة - �جلزيرة �حلمر� - هيئة ر�أ�ص �خليمة 

لال�ضتثمار  هاتف متحرك : 971072435357+ 
�و  �ضخ�ضيا  �لبتد�ئية  �خليمة  ر�أ���ص  حمكمة  �م��ام  باحل�ضور  مكلف  فانت 
بو��ضطة وكيل معتمد عنك من يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/3/1 �ل�ضاعة 5.00 

م�ضاء )�عالن عن طريق �لن�ضر (  - حرر يف 2017/2/22 م 
�مانة �ضر �لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �خلام�ضة - عمرو موؤمن

 اأمانة ال�سر

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   و�لت�ضديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
�ل�ضيد/ عبد �هلل عبد �هلل حممد جا�ضم �حلمادي - �جلن�ضية : �لإمار�ت -   وطلب 
�لت�ضديق على حمرر يت�ضمن )تنازل(  يف �ل�ضم �لتجاري رفلة خلياطة و�ل�ضيل 
و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية يف �ل�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 601331 
�ل�ضادر بتاريخ 2009/8/16 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بخورفكان.   �ىل �ل�ضيد/ 
حممد نظر بن نظر - �جلن�ضية : �فغان�ضتان -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي �ل�ضاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�ضاء ��ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 اعــــــــــالن  بالن�سر        

�لإمار�ت  �لبلو�ضي  �ل�ضيد/  يو�ضف عي�ضى عبد �هلل د�غري  ليكن معلوما للجميع 
رقم  رخ�ضة   ، و�ل�ضيل  �لعبايات  خلياطة  �لن��اق��ة  بيت   : مالك  ب�ضفته  �جلن�ضية 
�ىل  وذل��ك   %100 �لبالغة  ح�ضته  ت��ن��ازل   يف  يرغب  كلباء  مدينة  مقرها   748666

�ل�ضيد/ مرمي عي�ضى عبد �هلل مر�د �لبلو�ضي - �لإمار�ت �جلن�ضية 
- تنازل �ضاحب �لرخ�ضة لخر 

 وعمال بن�ص �ملادة )14(  فقرة )5(  من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013م  
يف �ضان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم وعلى كل من له حق 
�لعرت��ص على هذ� �لجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل كاتب �لعدل خالل ��ضبوعني 

من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل�ضت�ضتكمل  �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

 تعلن حمكمة كلباء �لحتادية �لبتد�ئية بد�ئرتها �ل�ضرعية باأنه تقدمت لنا  
�ملدعوة : مرمي علي حممد �لدرمكي - �جلن�ضية : �لإم��ار�ت - �لتي ترغب 
يف تعديل م�ضمى �لقبيلة من )�لدرمكي( �ىل )�ل�ضام�ضي( وذلك يف خال�ضة 
�لزعابي قيد رقم 2191/305  �ملدعو / حميد علي نا�ضر  قيد هوية زوجها 
�ل�ضام�ضي  معمر  حممد  علي  �ملدعو/  و�لدها  قيد  خلال�ضة  ��ضتناد�  وذل��ك 
قيد رقم 371/305 لي�ضبح ��ضمها بالكامل بعد �جر�ء �لتعديل : مرمي علي 
خالل  �ملحكمة  مر�جعة  يرجى  معار�ضة  لديه  فمن    - �ل�ضام�ضي  حممد 

خ�ضمة ع�ضر يوما من تاريخه حرر يف 1438/5/26ه��� . 
�ملو�فق : 2017/2/23 م 

  د. عمر عبيد حممد الغول
رئي�س حمكمة كلباء الحتادية البتدائية     

 المارات العربية املتحدة 
 وزارة العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
يف الدعوى رقم 2016/1766  جتاري كلي

�ملعلن �ليهم / 
�ملدعي عليها �لوىل : ر��ضد عبيد �ضعيد �ل�ضام�ضي للتجارة - ذ م م 

�ملدعي عليه �لثاين : �ديتيا ميهر� ر�مي�ص كومار ميهر� 
�ملدعي عليه �لثالث : �ضوو�ن�ص �ضودري ر�تان ديب �ضينغ 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة �ملح�ضابية يف �لدعوى �عاله فقد 
حددنا يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/3/6 �ل�ضاعة �لر�بعة و�لن�ضف ع�ضر� موعد� لعقد �لجتماع 
�لول للخربة �ملحا�ضبية وذلك مبكتبنا �لكائن دبي- بر دبي- �ضارع �ل�ضيخ ز�يد بالقرب من 
حمطة مرتو �ملركز �ملايل برج  �لعطار مكتب رقم 2403 �لطابق �لر�بع و�لع�ضرون- هاتف رقم  
3589996-04 وفاك�ص 3589966-04 �ص ب 91153 دبي- لذ� يطلب ح�ضوركم �و من ميثلكم 

قانونا حل�ضور �لجتماع �ملذكور مع �ح�ضار كافة �مل�ضتند�ت �ملتعلقة بالدعوى.
 i2an م�ضعل �لزرعوين للمحا�ضبة �لقانونية- ع�ضو يف

�خلبري �ملحا�ضبي: د. م�ضعل عبد�هلل �لزرعوين

   دعوة حل�سور الجتماع الول
للخربة املحا�سبية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 رقم : 2016/1809  جتاري كلي  

�ملدعى : بنك برود�  
�ملدعي عليه : 1- كري�ص �نرتنا�ضيونال - م م ح - 2/ ها�ضموخ �ضيفجان باتل �ضافاجان كيتا ب�ضفته 
�ل�ضخ�ضية وب�ضفته كفيل قر�ص وت�ضهيالت �ضركة كري�ص �نرتنا�ضيونال - م م ح - وب�ضفته ممثل 
بندبنا  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  قبل  من  �ل�ضادر  �لقر�ر  على  بناء   - كانت  �ضفة  وباأية  �ملقرت�ص 
خبري� م�ضرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ، فاإننا نود باأن نعلمكم �أننا قد حددنا يوم �لحد  �ملو�فق 
�لكائن يف �مارة  �لثانية  ظهر� موعد� لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا  �ل�ضاعة  2017/3/5 يف متام 
�ضيتي �ضنرت بجو�ر فندق رحاب  بزن�ص �ضنرت - مقابل ديرة  �لو�ضل  بناية  دبي - ديرة - بور�ضعيد 
روتانا - �ضارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ، لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�ضور يف �ملوعد 
�ملحدد �أعاله ، و�إح�ضار جميع �لور�ق و�مل�ضنتد�ت �لتي تودون تقدميها لنا للتمكن من �أد�ء مهمتنا. 
وتزويدنا بكافة �لور�ق و�مل�ضتند�ت �ملقدمة �ىل هيئة �ملحكمة من طرفكم ، هذ� ويعترب عدم �لرد 

مبثابة مو�فقة على �حل�ضور يف �ملوعد �ملحدد �عاله. 
اخلبري امل�سريف  
       عمار حممد الن�سر  

حتديد موعد 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 رقم : 2016/1918  جتاري كلي  

�ملدعى :بنك �بوظبي �لتجاري - �ص م ع 
�ملدعي عليه : �ضيد حممود �ضيد حممد �علم كمايل 

 بناء على �لقر�ر �ل�ضادر من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية بندبنا خبري� م�ضرفيا 
يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ، ومبا �نكم �ملدعي عليه ، فاإننا نود باأن نعلمكم �أننا قد 
حددنا يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/3/6 يف متام �ل�ضاعة �حلادية ع�ضر ظهر� موعد� 
بناية  بور�ضعيد   - ديرة   - دبي  �مارة  يف  �لكائن  مكتبنا  مقر  يف  معكم  لالجتماع 
�لو�ضل بزن�ص �ضنرت - مقابل ديرة �ضيتي �ضنرت بجو�ر فندق رحاب روتانا - �ضارع 
رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ، لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�ضور يف 
�ملوعد �ملحدد �أعاله ، و�إح�ضار جميع �لور�ق و�مل�ضنتد�ت �لتي تودون تقدميها لنا 

للتمكن من �أد�ء مهمتنا.  
اخلبري امل�سريف  
       عمار حممد الن�سر  

حتديد موعد 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
          مذكرة تبليغ مدعي عليه )حكم - بالن�سر( 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�سية رقم 2016/5914  اأمر اأداء -  ال�سارقة        

�ىل �ملطلوب �ضدهما : 1- �مين عبد �ملجيد عبد �لعاطي
2- مرحبا لتجارة �لفحم - ذ م م 

حيث �ن �لطالب : عمرو حممد عبد �لعزيز حممود
، ويعلمكم  �ملحكمة  �مام هذه  �ملذكورة �عاله  �لدعوى  �قام عليك  قد 

فيها ب�ضدور �حلكم �لتايل ن�ضه: - 
بعد �لطالع وعمال باملادة 143 قانون �جر�ء�ت مدنية - ناأمر بالز�مكم 
�ملطلوب �ضدهما  باأن يوؤديا بالت�ضامن للطالب مبلغ وقدره )50.000( 

فقط خم�ضون �لف درهم مع �لز�مه �مل�ضروفات.  
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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مذكرة تبليغ مدعي عليهما بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
يف الدعوى رقم 2015/2942 م جتاري جزئي

�ىل �ملدعى عليهما : 1-  ور�ضة �لت�ضامي ل�ضيانة �ل�ضيار�ت
 2- يو�ضف �بر�هيم �ضقر �حلو�ضني - �إمار�تي �جلن�ضية 

حيث �ن �ملدعيان: 1- عبد �لكرمي جا�ضم عبد �لر�ضا - عر�قي �جلن�ضية  
2- خالد عبد �لكرمي جا�ضم عبد �لر�ضا - عر�قي �جلن�ضية 

قد �قام عليكما لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله ويعلنكما فيها : لعالن �ملدعي 
�ملدنية  )�لد�ئرة  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�ضوركما  يقت�ضي  لذلك  �لتقرير.  بورود  عليهما 
�لتجارية �جلزئية �لثانية( �لقاعة رقم 151 يف متام �ل�ضاعة �لثامنة و�لن�ضف من �ضباح يوم 
�لثالثاء 2017/3/7 م  وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكما من بيانات،  ويف حال 
تخلفكما عن �حل�ضور �و عدم �ر�ضال وكيل عنكما يف �لوقت �ملحدد و�ضيتم �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية يف غيابكم
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
يف الدعوى رقم 2016/525 جتاري جزئي- ابوظبي

�ملعلن �ليه : �ملدعي عليه / �ل�ضيد حممد عبده حله  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة �بوظبي لعمال �خلربة يف �لدعوى �عاله 
�ل�ضاعة �حل��ادي��ة ع�ضر  �مل��و�ف��ق 2017/3/5 يف مت��ام  ي��وم �لح��د  فقد ح��ددن��ا 
�ضباحا لعقد �لجتماع �لول للخربة وذلك مبقر  مكتبنا �لكائن يف : مكتب 
�ل�ضارد يف مركز زين�ص لالعمال - قاعة �لإجتماعات يف �لطابق �لثالث ع�ضر - 
برج �ملن�ضور )بجانب مطعم �لق�ضر �لهندي( - �ضارع �ل�ضالم يف �بوظبي.  لذ� 
يطلب ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونا حل�ضور �لجتماع �ملذكور مع �ح�ضار 

كافة �مل�ضتند�ت �ملتعلقة بالدعوى.
اخلبري / عبيد حممد را�شد  ال�شارد 
رقم القيد بوزارة العدل 492 

دعوة حل�سور 
الجتماع الول للخربة  

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
اعادة اعالن للح�سور 

امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بالن�سر 
 يف الدعوى رقم 2017/151 مدين جزئي 

بناء على طلب مكتب �د�رة �لدعوى يف حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية
�ىل �ملدعى عليهما : 1- �ضليكو لتجارة �لديزل ذ م م - 2/ حممد �ضليم ماد�ي كول مانيل 
- هندي �جلن�ضية  - �قامت �ملدعية / موؤ�ض�ضة بدر لتوزيع �لغاز وميثلها/ نيا�ص كاري 

ياكار ند�كاث - هندي �جلن�ضية  - �لدعوى رقم )2017/151( مدين جزئي - عجمان 
�ملو�ضوع : �د�ء مبلغ 120000 درهم �إمار�تي 

�ملو�فق  �م��ام  حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية يوم �لثنني   �نت مكلف باحل�ضور 
�لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا   2017/3/27
مرفقا بها كافة �مل�ضتند�ت وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله بو�ضفك �ملدعي 

عليه   - حرر بتاريخ : 2017/7/26 
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1211

�ملنذر : عارف علي ر��ضد �لعبار 
�ملنذر �ليه : ح�ضن عبد �لأمني حجازي 

ينذر �ملنذر وممثلها �ملنذرة �ليه مبا جاء ببطن �لإنذ�ر �لعديل وتنفيذه و�أد�ء 
)خم�ضة ماليني درهم( )5000000 درهم( وذلك مبوجب �ل�ضيكات �ملحررة 
ل�ضاحله خالل مدة �ق�ضاها خم�ضة �يام من تاريخ ��ضتالم �ملنذر �ليه �و رف�ضه 
��ضتالم �لنذ�ر ، و�ل �ضوف ي�ضطر �ملنذر �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية 
وم�ضاريف  ر�ضوم  كافة  حتميلة  مع   ، �ليه  �ملنذر  قبل  حقه  له  حتفظ  �لتي 

�لتقا�ضي و�تعاب �ملحاماة ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1210   

�ملنذر: نور بنك )م�ضاهمة عامة( - حاليا - بنك نور �ل�ضالمي �ص م ع �ضابقا 
�ملنذر �ليه : �ضاليم نيفيلي هو�ت  - جمهول حمل �لقامة 

مت �بر�م �تفاقية �جارة منتهية بنقل �مللكية )�إجارة منتهية بالتملك( بني �ملنذر و�ملنذر �ليه من �جل متويل �لوحدة 
)206( ، �ملبنى بحر Bahar 1 ، رقم �ملبنى )1( منطقة مر�ضى دبي Marsa Dubai �ملقامة على قطعة �لر�ص 
مبلغ  يكون  �ن  على  �لج��ارة  �تفاقية  مو�ضوع  �لعقار  لتمويل  �ملنذر  عن  �ل�ضادرة  للمو�فقة  وفقا  دبي   )171( رقم 
�لتمويل 1.257.150 درهم ، وحيث �ن �ملنذر �ليه قد �خفق يف �ضد�د �لدفعات �مل�ضتحقة عليه مما �دى �ىل تر�ضد 
مبلغ وقدره 1.934.086 درهم حتى  �بريل 2016 بخالف ما ي�ضتجد.  لذلك يكلفكم �ملنذر نور بنك بتنفيذ �لتز�مكم 
وت�ضحيح �إخفاقكم مبوجب �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك �ملوؤرخة خالل خ�ضمة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� 
�لنذ�ر �ضند� لأحكام �ملادة )144( من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية ، ويف حال �أخفق �ملنذر �ليه يف تنفيذ �لتز�ماته مبوجب 
طلب �لتمويل وخطاب �لعر�ص �ضالفي �لذكر وذلك بعدم ت�ضديد جميع �ملبالغ �مل�ضتحقة عليه خالل مدة �خلم�ضة 
ع�ضر يوما �ملذكورة ، فان �تفاقية �لجارة تعترب منتهية تلقائيا دون �حلاجة �ىل �أي �إخطار �أخر مبوجب �ضروط 

�تفاقية �لجارة �ضالفة �لذكر و�لقانون. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     �ىل �ملدعي عليه/هيما�ضكو �نرتنا�ضيونال للخدمات - �ص ذ م م   نعلنكم باأن 
�ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�ضة 

يوم �لثالثاء بتاريخ  2017/3/14  م يف �ل�ضاعة 8.30. 

لذ� فانتم مكلفون باحل�ضور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت 
�يام على �لقل ويف حالة تخلفكم فان �حلكم  �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالث 
بال  �ملعجل  م�ضمول  و�حلكم  و�مل�ضاريف  �لر�ضوم  �ىل  بال�ضافة  ح�ضوري.  مبثابة  �ضيكون 

كفالة

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�ضية
 1054/2017/13 
 1070/2017/13

م
1
2

��ضم �ملدعي
 ��ضرف ح�ضني �بو �حل�ضني 

�ضومون نور �لأمني 

مبلغ �ملطالبة
 11506 درهم �ضامل تذكرة �لعودة 
14258 درهم �ضامل تذكرة �لعودة 

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 اإعالن للح�سور اأمام اخلبري امل�سريف واملايل

دعوى رقم 50/2016
�ل�ضادة �ملدعي عليهم / �ور�ضونك ميتلز - م م ح  )منطقة حرة(

  �أور�ضونك ميتلز - �ص ذ م م )م�ضوؤولية حمدودة( - جايفيك �ضامار �ت�ضينغ باريهار
 يتعني �حل�ضور �ىل مقر د�ئرة حماكم ر�أ�ص �خليمة - مكتب �إد�رة �خلربة �لكائن 
و�إح�ضار  �ملذكور  و�مل��ايل  �مل�ضريف  ر�أ���ص �خليمة ملقابلة �خلبري  �ملحاكم-  د�رة  يف 
كافة �مل�ضتند�ت و�لوثائق �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى رقم )50/2016( وذلك 

يوم �لحد 2017/3/5 �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا .  
 عن/ مكتب اإدارة اخلربة
 اخلبري امل�سريف واملايل
 �سريف احمد فواد

دائرة املحاكم
مكتب اإدارة اخلربة 

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��ضم �ل�ضركة:  اأنوفيتيف فيوت�شر اإنف�شتمنت�س -) �س.ذ.م.م(
ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�ضكل   - �ل��ر����ص   - حممد  �هلل  �ضيف  ملك   302 مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
م�ضوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�ضة: 658557  رقم �لقيد بال�ضجل �لتجاري: 1081743 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�ضري يف �ل�ضجل 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحالل �ل�ضركة �ملذكورة 
  2015/8/31 بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق    2015/8/31 بتاريخ 
وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني �شامل ال�شيابي 
حم�شبون قانونيون ومدققوا ح�شابات - �لعنو�ن :مكتب رقم 103 ملك حممد 
حممود عبد�هلل �لدلل - ديرة - نايف -  هاتف  2272828-04 فاك�ص: 04-2274080  
م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�ضر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

��ضم �مل�ضفي/�شامل ال�شيابي حم�شبون قانونيون ومدققوا ح�شابات 
نايف   - دي���رة   - �ل���دلل  ع��ب��د�هلل  رق��م 103 ملك حممد حم��م��ود  �ل��ع��ن��و�ن :مكتب 
-  هاتف  2272828-04 فاك�ص: 2274080-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور �أعاله لت�ضفية اأنوفيتيف 
فيوت�شر اإنف�شتمنت�س -) �س.ذ.م.م(  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2015/8/31 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2015/8/31   وعلى 
من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�ضتند�ت و�لأور�ق  �أع��اله، م�ضطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
  اإعالن بالن�سر 

يف ال�ستئناف رقم : 1105 ل�سنة 2016 م مدين    
 �ىل �مل�ضتاأنف �ضدهم : 1- �ضركة هور�يزن  للطاقة - ذ مم  2- �ضركة �ضري لال�ضتثمار�ت - �ص ذ م م  
3- �ضركة �ل�ضور لال�ضتثمار�ت - �ص ذ م م  4- �ضركة جر�ند فايل للتجارة �لعامة - �ص ذ م م  5- 
 �ضركة �ل�ضورد للتجارة �لعامة - �ص ذ م م   6 - �ضركة �ملجموعة �ل�ضتثمارية �خل�ضو�ضية �ملحدودة. 
نعلمكم باأن �مل�ضتاأنف : بنك دبي �لتجاري - �ص م ع   -  قد ��ضتاأنف �حلكم �ل�ضادر يف �لق�ضية 
�ملدنية رقم 4733 ل�ضنة 2014 جتاري )كلي( �ل�ضارقة وقد حتدد لنظره جل�ضة 2017/3/13 م - يف 
متام �ل�ضاعة �لتا�ضعة و�لن�ضف �ضباحا مبقر هذه �ملحكمة �أمام �لد�ئرة �ملدنية �لوىل   - لذ� 
يرجى �لتف�ضل باحل�ضور �و من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف حالة غيابكم فان �ملحكمة 
نفقة  على  �لع��الن  ه��ذ�  ين�ضر   : ملحوظة    - �لقانون  لحكام  وفقا  �ل�ضتئناف  نظر  �ضتبا�ضر 

�مل�ضتاأنف دون �أية م�ضوؤولية على �ملحكمة جتاه حقوق �لغري
مكتب اإدارة الدعوى         

 الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
مذكرة تبليغ مدعي عليهما بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
يف الق�سية رقم 2016/5710 جتاري جزئي - ال�سارقة     

�ىل �ملدعى عليها : در�جون لل�ضناعات �لبحرية - �ص ذ م م 
حيث �ن �ملدعية : فالكون ملقاولت �لطرق و��ضت�ضار�ت هند�ضة �مل�ضاحة - �ل�ضارقة 

قد �قامت عليكم �لدعوى �ملذكورة رقمها �عاله لدى هذه �ملحكمة ، تطالبك بالز�مك 
ب�ضد�د مبلغ 105.460 درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   

لذلك يقت�ضي ح�ضوركم �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �جلزئية �لر�بعة( يف متام �ل�ضاعة 
�لثامنة و�لن�ضف من �ضباح يوم 2017/3/2 م  وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما 
لديكما من بيانات،  ويف حال تخلفكم عن �حل�ضور �و عدم �ر�ضال وكيل عنكم يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �ضتبا�ضر نظر �لدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
  الق�سية رقم 2016/4620 جتاري كلي - ال�سارقة 

�ملعلن �ليه / �ملدعي عليه : 1- كيور لليتكومر فرما
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية �ملوؤقرة لعمال �خلرب ة �مل�ضرفية 
يف �لدعوى �عاله فقد حددنا يوم �لبعاء  �ملو�فق 2017/3/8  �ل�ضاعة �لعا�ضرة �ضباحا 
موعد� لعقد �لجتماع �لول للخربة �مل�ضرفية وذلك مبكتبنا �لكائن دبي - بر دبي  
�ضارع خالد بن �لوليد مقابل وز�رة خارجية �لإمار�ت دبي ، بناية هم�ضة A  مكتب رقم: 
408 ، �لطابق �لر�بع ، هاتف رقم : 04/3852552 وفاك�ص رقم : 04/3852556 �ص ب 
95642 دبي ، لذ� يطلب ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونا حل�ضور �لجتماع �ملذكور مع 
�ح�ضار كافة �مل�ضتند�ت �ملتعلقة بالدعوى،  �ملقطري لتدقيق �حل�ضابات - ع�ضو  م�ضتقل 

يف جمموع �ي جي �ن �لدولية  
اخلبري املحا�سبي وامل�سريف 
احمد حممد علي مقطري العامري 

 دعوة حل�سور
 الجتماع الول للخربة امل�سرفية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/118  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �ضدهم/1-ر�ي�ضا بانو �ضفقت علي بت /ورثة �ملتوفى �ضفقت علي بوت ركه 2- لياقت علي بت /ورثة �ملتوفى 
�ضفقت علي بوت �هلل ركه 3- فوزية علي بت /ورثة �ملتوفى �ضفقت علي بوت �هلل ركه 4- عالية علي بت /ورثة �ملتوفى 
�ضفقت علي بوت �هلل ركه  5- فرزند علي بت /ورثة �ملتوفى �ضفقت علي بوت �هلل ركه 6- �جمد علي بت /ورثة �ملتوفى 
�ضفقت علي بوت �هلل ركه 7- �ضائمة علي بت /ورثة �ملتوفى �ضفقت علي بوت �هلل ركه 8- �ضهيل علي بت /ورثة �ملتوفى 
�ضفقت علي بوت �هلل ركه 9- �ضجيل و��ضف علي بت/ ب�ضفته �ل�ضخ�ضية وب�ضفته من ورثة �ملتوفى �ضفقت علي بوت 
�هلل ركه  10-  ذو �لفقار علي بوت �ضفقت علي / ب�ضفته �ل�ضخ�ضية وب�ضفته من ورثة �ملتوفى �ضفقت علي بوت �هلل ركه  
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ضيف نا�ضر حممد عمري �لقا�ضم وميثله : يو�ضف حممد ح�ضن حممد 
��ضتئناف  بال�ضتئناف رقم 81/2016  و�ملعدل  كلي  �لدعوى رقم 2012/60 عقاري  �ل�ضادر يف  نعلنكم باحلكم  �لبحر   
عقاري يوم �ثالثاء بتاريخ  2016/11/29  باعتباره �ضند� تنفيذيا وذلك : 1- �لغاء �حلكم �مل�ضتاأنف من رف�ص �لدعوى 
�ملتقابلة و�لق�ضاء جمدد� بالز�م �مل�ضتاأنف �ضدهم بان يوؤدون للم�ضتاأنفه يف حدود ما �آل �ليهم من تركة مورثهم مقابل 
�لريع عن �لفرتة من عام 1999 حتى عام 2005 ب�ضد�د �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر هذ� 
�لعالن.  2- �لز�م �مل�ضتاأنف �ضده �لعا�ضر بان يوؤدي للم�ضتاأنف مقابل �لريع عن �لفرتة من عام 2006 حتى عام 2011 
�لجر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ل�ضد�د.   متام  حتى   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   )1980468( وق��دره  مبلغ 

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/638 عقاري كلي     

حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة   حمل  جمهول   - كيت�ضن  ويليام  روب��رت   -1  : عليه  �ملحكوم  �ىل 
بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/1/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�ضالح/ بنك دبي �ل�ضالمي )�ضركة 
م�ضاهمة عامة(   )1( بف�ضخ  �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك �ملوؤرخة 2008/6/15 ومالحقها �خلا�ضة 
بالوحدة  �لعقارية رقم )��ص 26 �ضمر( يف �ملبنى رقم ��ص 26 �مل�ضمى )جممع �ضي�ضونز ( مبنطقة �لرب�ضاء 
جنوب �لر�بعة  - و�لز�م �ملدعي عليه بت�ضليم �لعقار مو�ضوع �لتفاقية خالية من �ل�ضو�غل ورد �حليازة 
�ىل �ملدعي و�لغاء ��ضارة �لقيد �لعقاري �لو�ردة يف �ضهادة �مللكية ل�ضالح �ملدعي عليه �ضادة ملكية عقار 
)�جارة( و�لتي مفادها )ومت تطبيق �يجارة تنتهي بالتملك( وتكليف د�ئرة �لر��ضي و�لأمالك لتنفيذ 
ذلك.  )2( �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )237.501 درهما( على �ضبيل �لتعوي�ص  )3( بالز�م 
�ملدعي علي بالر�ضوم و�مل�ضروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  حكما مبثابة �حل�ضوري قابال 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو 

�ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/650 عقاري كلي     

بجل�ضتها  �ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم   - �لقامة  ب��الل ح�ضاجني حممود - جمهول حمل   -1  : عليه  �ملحكوم  �ىل 
�ملنعقدة بتاريخ 2017/1/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�ضالح/ بنك دبي �ل�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة( 

)1( بف�ضخ �لت��ف��اق��ي��ة �مل��ربم��ة ب��ني �مل��دع��ي��ة و�مل��دع��ي عليه ب�����ض��اأن �ل��وح��دة �ل��ع��ق��اري��ة رق��م �ل��وح��دة �ل��ع��ق��اري��ة رقم 
)�لثنية  - منطقة   )3605( رق��م  �لر���ص  على قطعة  �ملقامة   - ب��ارك  �لكائنة يف جمري�   - فيال   )JPJ4V005(
�خلام�ضة( - �إمارة دبي - حمل �لتد�عي يف �لدعوى �لر�هنة، و�لغاء ��ضارة �لقيد �لعقاري - �لجارة �ملنتهية بالتملك، 
�ملنتهية  �لج��ارة  ترتيبات  �ىل  �لعقار  و�لتي مفادها )تخ�ضع ملكية  عليه  �ملدعي  ل�ضالح  �مللكية  �ضهادة  �ل��و�ردة يف 

بالتملك طبقا لعقد �ليجار �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لد�ى �لد�ئرة و�ملربم بتاريخ 2008/6/10 ( 
)2( بالز�م �ملدعي عليه برد حيازة �لوحدة حمل �لتد�عي للمدعي خالية من �ل�ضو�غل 

)3( بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )619.988 درهما( �ضتمائة وت�ضعة ع�ضر �لف وت�ضعمائة وثمانية 
درهما( على �ضبيل �لتعوي�ص 

)4( وبالز�م �ملدعي عليه بالر�ضوم و�مل�ضروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
�عتبار� من  )5( رف�ص ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
�ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي 

وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�آل نهيان  �ل�ضيخ نهيان بن مبارك  �ضهد معايل 
وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة �أم�ص �لأول �ختتام 
مبارك  بنت  فاطمة  ك��اأ���ص  بطولة   “ مناف�ضات 

�لدولية “ يف دورتها �لر�بعة.
 .. “ �ل�����ض��ي��د�ت  “ ف��ئ��ة  ب��امل��رك��ز �لأول يف  وف����از 
ك��ال��ي��ا م��وك��ت ع��ل��ى ���ض��ه��وة لينا زي م��ن مركز 

كور�  مليكة  ف��ازت  بينما   .. للفرو�ضية  �حلمر�ء 
�ضهوة  على  و�خلام�ص  �لثاين  باملركزين  فابر 

و كويني .  CIRRUS
ف��ي��م��ا ح�����ض��دت �ل��ف��ار���ض��ة م��اري��ت ع��ب��د �ل�ضالم 
�ملركز  و�ل�ضباق  للفرو�ضية  �ل�ضارقة  ن��ادي  من 
 - “ ب��احل��و�ج��ز   CSIL2  « فئة  �ل��ث��ال��ث. ويف 

تناف�ضت  �ضنتيمرت-   1.25 �رتفاعها  بلغ  �لتي 
�ألف   60 بقيمة  فار�ضة على جو�ئز مالية   33
16 فار�ضة �جلولة  �إمار�تي حيث عربت  درهم 
�لرئي�ضة من دون نقاط جز�ء بينما �أكملت �ضت 

فار�ضات جولة �لتمايز دون �أخطاء.
وت��وج��ت �ل��ف��ار���ض��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ه����اريل نورث 

بريان على �ضهوة �لفر�ص “كابيتول ��ص �آر زد” 
تلتها �لدمناركية تينا لوند بالفر�ص “كالفار�” 
لوتوركو  �ضالي�ضتي  �لإيطالية  �لفار�ضة  ونالت 

بالفر�ص غوفا دو فين�ص �ملركز �لثالث.
ومتكنت �ضت فار�ضات - خالل مناف�ضة �جلائزة 
مبارك  بنت  فاطمة  �أكادميية  لبطولة  �لكربى 

�لر�بعة  ن�ضختها  يف  �حل��و�ج��ز  لقفز  �ل��دول��ي��ة 
- م��ن �ج��ت��ي��از ك��ل ���ض��ع��وب��ات �جل��ول��ة �لرئي�ضة 
�ضمن �لزمن �مل�ضموح 80 ثانية وجتدد بينهن 
�لتناف�ص يف جولة للتمايز و�لأد�ء �ل�ضليم فيها 
�لألقاب  ن��ل��ن  ف��ار���ض��ات  ث���الث  م��ن ن�ضيب  ك���ان 
�لثالثة �لأوىل وهن .. �لفار�ضة ماريا فيكتوريا 

من بورتوريكو على �ضهوة �لفر�ص كويتانا 11 
فاطمة  �أكادميية  بطولة  وكاأ�ص  بلقب  وتوجت 

بنت مبارك �لدولية يف ن�ضختها �لر�بعة.
�لإيطالية  �ل��ف��ار���ض��ة  �ل��ث��اين  ب��امل��رك��ز  وت��وج��ت 
تلتها  هوتري  بي�ص  بالفر�ص  �أوج��ي��وين  نعومي 
�لفار�ضة نادية ترمي و�ضاركت باجلو�د كورتادو. 

تنطلق �ضباح �ليوم �لثنني 27 فرب�ير فعاليات 
�لثامنة  �لدولية  ف��ز�ّع  لبطولة  �لثامنة  �لن�ضخة 
لرفعات �لقوة– كاأ�ص �لعامل- دبي 2017، �لتي 
�ل�ضيخ حمد�ن بن حممد  تقام حتت رعاية �ضمو 
بن ر��ضد �آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ص جمل�ص 
مناف�ضاتها  ويحت�ضن  وينظمها  �لريا�ضي،  دب��ي 
ريا�ضيا   194 مب�����ض��ارك��ة  للمعاقني   دب���ي  ن���ادي 

وريا�ضية من 33 دولة.
�أي  من  �أك��رب  �لثامنة  �لن�ضخة  �لبطولة  وتد�ضن 
وقت على �ضعيد �لأ�ضماء �لتي ��ضتقطبتها وت�ضمل 
�لعامل يف ريا�ضة رفعات  �أف�ضل لعبي  نخبة من 
�أب��ط��ال دورة �لألعاب  ل���ذوي �لإع��اق��ة م��ن  �ل��ق��وة 
�لبارملبية �ملا�ضية يف ريو دي جانريو �لرب�زيلية، 
�لتي  �لبطولة  ه��ذه  من  �ملا�ضية  �لن�ضخ  و�أب��ط��ال 
�لريا�ضية  �لأج��ن��دة  على  مرموقة  مكانة  حتتل 

�لدولية.
وتقام �ضمن �أجندة �ليوم �لأول مناف�ضات 5 �أوز�ن 
�حت�ضاب  عملية  ت��ب��د�أ  حيث  و�ل�ضيد�ت،  للرجال 
تبد�أ  �أن  على  و�ضباحا،  �لثامنة  �ل�ضاعة  �لأوز�ن 
49 كلج للرجال  �ل�ضاعة �لعا�ضرة مناف�ضات وزن 

�ل�ضاعة  �لفائزين  تتويج  يليها  جمموعتني،  وفق 
وزين  مناف�ضات  تبد�أ  �أن  على  �ضباحا،   11:25
41 و45 كلج لل�ضيد�ت �لتي يتم تتويج بطالتها 
وزن  �ل��رج��ال  فئة  وتليها  م�ضاء،   2:20 �ل�ضاعة 
و�لن�ضف  �ل��و�ح��دة  �ل�ضاعة  م��ن  ب��د�ي��ة  كلج   54
فئة  و�أخ���ري�  م�ضاء،  دقيقة  و40  �ل��ر�ب��ع��ة  وحتى 
�ل�ضاد�ضة  �ل�ضاعة  �لتي تختتم  كلج   50 �ل�ضيد�ت 

و25 م�ضاء.
م�ضاء،  �ل�ضابعة  �ل�ضاعة  �ملنظمة  �للجنة  وح��ددت 
بالوفود  و�لحتفاء  �لفتتاح  لإقامة حفل  موعد� 
�مل�ضاركة، وذلك يف �ل�ضالة �لرئي�ضية يف نادي دبي 

للمعاقني.
و�أكملت �للجنة �ملنظمة كافة �لرتتيبات لنطالق 
�إجر�ء  �مل��وع��د، ومت  ك��اٍف من  �لبطولة قبل وق��ت 
�لتن�ضيق �لالزم لإخر�ج �ملناف�ضات وحفل �لفتتاح 

باأبهى حلة.
ورحب ثاين جمعة بالرقاد، رئي�ص �للجنة �ملنظمة 
من  بامل�ضاركني  �لإع��اق��ة،  ل���ذوي  ف���ز�ّع  لبطولت 
خمتلف دول �لعامل، وقال: تعمل �للجنة �ملنظمة 
لتاأمني  �ملا�ضي  �لأ�ضبوع  منذ  �ل�ضاعة  م��د�ر  على 

�لتي  �لدولية  للبطولت  �ملعهود  �مل�ضتوى  تقدمي 
�حتياجات  كافة  وتوفري  �لدولة،  �أر�ص  تقام على 
�مل�ضاركني وتاأمني �إقامتهم وتناف�ضهم يف �لبطولة 
�إنها  نفخر  �ل��ت��ي  �لرتتيبات  ووف���ق  �ضال�ضة  بكل 
باتت عالمة مميزة �إمار�تية �لر�ئدة يف ��ضت�ضافة 
وتنظيم �أكرب و�أهم �لبطولت �لريا�ضية، وحتديد 
ريا�ضة ذوي �لإعاقة، �لتي حتظى برعاية و�هتمام 
مكانة  �أك���دت  �لتي  �لكرمية،  قيادتنا  م��ن  مطلق 
�ضلم  ق��م��ة  وو���ض��ع��ت��ه��ا يف  �ملجتمع  �ل��ف��ئ��ة يف  ه���ذه 

�أولوياتها.
وك�ضف بالرقاد عن �إجناز ترتيبات حفل �لفتتاح 
�ل�����ذي ���ض��ي��ك��ون م��ب�����ض��ط��اً وت���ر�ث���ي���اً، و���ض��ي��ت��م من 
�إب��ر�ز تطور دول��ة �لإم���ار�ت، وجهودها يف  خالله 
�لفئة  ه��ذه  وم�ضاندة  �لإع��اق��ة  ذوي  ريا�ضة  دع��م 
م��ن خ��الل �إط���الق �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ب��ط��ولت �لتي 
�لتي  �لإع���اق���ة،  ل���ذوي  ف����ز�ّع  ب��ط��ولت  تت�ضدرها 
و�حدة  �أ�ضبحت  حتى  �ل�ضنني  م��رور  مع  تطورت 
م��ن �لأه����م ع��ل��ى روزن���ام���ة �ل��ري��ا���ض��ي��ني وحمطة 
�مل�ضوؤولية  يجعل  مب��ا  �ضنويا،  �جلميع  ين�ضدها 
�أكرب علينا ملو�كبة �ضقف �لطموحات �لذي يزد�د 

�لأ�ضعدة  كافة  على  نرتقي  ومعه  ن�ضخة،  كل  يف 
�لتنظيمية و�لفنية.

م���ن ج��ان��ب��ه حت���دث ج���ون �آم���و����ص، رئ��ي�����ص جلنة 
رفعات �لقوة يف �للجنة �لدولية �لبار�ملبية، وقال: 
�ضاهمت دولة �لإمار�ت يف �إبر�ز مكانة ذوي �لإعاقة 
�أو حتى يف جميع جم��الت �حلياة،  ريا�ضيا  �ضو�ء 
ملتابعة بطولت  �ملتكررة هنا  زيار�تي  ومن خالل 
�أ���ض��ل��وب �حل��ي��اة يف  �أن  ف���ز�ّع �ل��دول��ي��ة، مل�ضت كيف 
�ملدينة بات �ضديقا لذوي �لإعاقة وي�ضهل عليهم 
�خلدمات،  كافة  لهم  وي��وف��ر  وحركتهم،  تنقلهم 
بها  حتظى  �لتي  �لإعالمية  �لتغطية  جانب  �إىل 
�لر�ضالة  �إي�ضال  ي�ضاهم يف  وكله  �لبطولت،  هذه 
�لتي نعمل من خاللها يف �لريا�ضة لتقدمي هوؤلء 
�حلو�جز  من  �لعديد  وك�ضر  للمجتمع  �لأب��ط��ال 

بف�ضل �إر�دتهم �حلديدية باملقام �لأول.

م�شر تدافع عن اللقب
�ضيد�فع �ملنتخب �مل�ضري عن �للقب �لذي توج فيه 
بالن�ضخة �ملا�ضية �ل�ضابعة،  بعد �أن ح�ضد �أبطال 
م�ضر 16 ميد�لية ملونة، منها 10 ذهبيات، 4 

ف�ضيات، وبرونزيتان،
وحل �ملنتخب �لإير�ين يف �لرتتيب �لثاين بر�ضيد 
وبرونزية  ف�����ض��ي��ت��ان،  ذه��ب��ي��ات،   3 م��ي��د�ل��ي��ات   6
و�حدة، وجاءت �أوكر�نيا يف �ملركز �لثالث بر�ضيد 
9 ميد�ليات ذهبيتان، 4 ف�ضيات، و3 برونزيات، 
وجاء �ملنتخب �لأردين يف �ملركز �لر�بع بر�ضيد 5 
وبرونزيتان،  ف�ضيتان،  و�ح��دة،  ذهبية  ميد�ليات 
و�حتل �ملنتخب �لبولندي �ملركز �خلام�ص بر�ضيد 

3 ميد�ليات )ذهبية و�حدة، وف�ضيتان(.

دورت وور�س عمل متنوعة
 26 �لأح��د  �أم�ص  م�ضاء  �ملنظمة  �للجنة  �ختتمت 
ف��رب�ي��ر، �ل�����دور�ت وور�����ص �ل��ع��م��ل �مل��ت��ن��وع��ة �لتي 
ريا�ضات  جم��الت  كافة  يف  للمخت�ضني  �أقامتها 
ومدربني  وح��ك��ام  ري��ا���ض��ي��ني  م��ن  �لإع���اق���ة  ذوي 
و�إد�ريني م�ضريف �لك�ضف عن �ملن�ضطات وغريهم، 
و�أقيمت بالتن�ضيق مع �للجنة �لأوملبية �لبارملبية، 
�لبطولة  حت��ول  �لتي  �مل�ضاحبة  �ل��رب�م��ج  �ضمن 

�ضنويا �إىل ملتقى تطويري ينفرد يف هذ� �لأمر.
ومتيزت هذه �لدور�ت باحل�ضور �لو��ضع و�لتفاعل 

و�لإطالع  �ملطروحة،  و�ملو��ضيع  �ملحا�ضر�ت  مع 
�لدولية يف جمال  �لقو�نني  �آخر م�ضتجد�ت  على 
و�لتطبيقات  حت���دي���د�،  �ل���ق���وة  رف���ع���ات  ري��ا���ض��ة 

�حلديثة �مل�ضتخدمة يف �لتدريبات و�ملناف�ضات.

عقد الجتماع الفني
 26 �لأح���د  �أم�����ص  م�ضاء  �ملنظمة  �للجنة  ع��ق��دت 
�لوفود  ممثلي  بح�ضور  �لفني  �لجتماع  فرب�ير، 
�مل�ضاركة يف �لبطولة، ومت �عتماد نظام �لتن�ضيف 
�لكامل  �لربنامج  توزيع  و�إع��ادة  �لأوز�ن،  وقيا�ص 
للم�ضابقات �لذي مت تعميمه �ضابقا عرب �لتو��ضل 
م���ع ك��اف��ة �مل�����ض��ارك��ني ق��ب��ل �ل��و���ض��ول �إىل �أر����ص 

�لدولة.

رعاية
يتم تنظيم �لبطولة بالتعاون مع كل من �للجنة 
لل�ضباب  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���دول���ي���ة،  �ل��ب��ارمل��ب��ي��ة 
و�للجنة  �ل��ري��ا���ض��ي،  دب���ي  و�ل��ري��ا���ض��ة، جم��ل�����ص 
�ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة، وحت��ظ��ى ب��رع��اي��ة هيئة 

كهرباء ومياه دبي وقنو�ت دبي �لريا�ضية.

يف بادرة جديرة بالتقدير كرم نادي �ل�ضارقة �لريا�ضي 
�ملدربني  �أم�ضية خا�ضة كافة  �أم�ص ويف  �لثقايف م�ضاء 
من �ملعلمني �لعاملني يف �ضلك �لتدري�ص مبنا�ضبة يوم 
�ملعلم �لعربي �لذي ي�ضادف �خلام�ص و�لع�ضرين من 

�ضهر فرب�ير �جلاري .
و�حتفلت �أ�ضرة �لنادي باملدربني �ملعلمني بتكرمي 20 
ملجل�ص  �لعام  �لمني  �حلو�ضني  علي  مدربا  بح�ضور 
رئي�ص  نائب  �حل�ضان  وعبد�لعزيز  للتعليم  �ل�ضارقة 
جمل�ص �إد�رة نادي �ل�ضارقة �لريا�ضي �لثقايف وعي�ضى 
ه���الل �حل��ز�م��ي �أم���ني �ل�����ض��ر �ل��ع��ام ل��ن��ادي �ل�ضارقة 
�ل��ري��ا���ض��ي و�أح���م���د ن���د� م��دي��ر �ل���ن���ادي وك��وك��ب��ة من 
�لريا�ضيني و�لد�ريني بالنادي و�ملدربني و�ملكرمني .

�لثقافية  �ل��ل��ج��ن��ة  ب������ادرة  �إط������ار  يف  �حل���ف���ل  وي����اأت����ي 
من  �مل���درب���ني  ك��اف��ة  ب��ت��ك��رمي  �ل���ن���ادي  يف  و�ملجتمعية 
�لرتبوي  بدورهم  عرفا  �لتعليم  جم��ال  يف  �لعاملني 

�ملعلم  ي���وم  وه���ي  ع��امل��ي��ة  منا�ضبة  �ضمن  و�ل��ري��ا���ض��ي 
�لعربي .

بد�أ �حلفل بتالوة �أيات عطرة من �لذكر �حلكيم ثم 
�لعام لنادي  �ل�ضر  �أمني  �ألقى عي�ضى هالل �حلز�مي 
�أ���ض��اد يف بجهود  �ل��ث��ق��ايف كلمة  �ل��ري��ا���ض��ي  �ل�����ض��ارق��ة 
�ملعلمني قائال : �إنه ملن دو�عي �ضرورنا و�غتباطنا �أن 
نكون معكم وبينكم يف يوم �لوفاء و�لعرفان �ليوم �ملعلم 
فئاتهم  مبختلف  �لتعليم  رج��ال  م��ن  بنخبة  �حتفاء 
�لذين يقدمون خدماتهم �لتدريبية بالنادي و�أ�ضاف 
ن�ضعد �أن نحتفل باملعلمني هنا بالنادي ونخ�ص �لذين 
يعملون بالتدريب من  �لو�ضط �لتعليمي فهم مربون 

ومعلمون ف�ضال عن �أنهم مدربون .
ولفت �إىل كلمة ح�ضرة �ضاحب �ل�ضمو حاكم �ل�ضارقة 
باأننا بحاجة �إىل رجل باألف رجل و�أ�ضار �إىل �ملدربني 
�ملعلمني هم قادرون على ترجمة تلك �لروؤية حلاكم 

ب��ق��در�ت �ملعلمني  ي��ث��ق  �ل��ن��ادي  �أن  �ل�����ض��ارق��ة م��وؤك��د� 
�ملدربني وي�ضعد بت�ضجيعم معربا عن تقديره ملبادرة 
�لم�ضية  ه���ذه  لتنظيم  ب��ال��ن��ادي  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�ملعلمني جا�ضر  �ألقى ونيابة عن  . بدوره  �لحتفالية 
�لريا�ضي  �ل�ضارقة  ب��ن��ادي  �لثقايف  �ملن�ضط  حما�ضي 
و�لعرفان  و�لتقدير  �ل�ضكر  بجزيل  فيها  تقدم  كلمة 
حممد  بن  �ضلطان  �لدكتور  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  ل�ضاحب 
�ل��ق��ا���ض��م��ي ع�����ض��و �مل��ج��ل�����ص �لأع���ل���ى ل���الحت���اد حاكم 
�ل�ضارقة - حفظه �هلل ورعاه و�ضدد خطاه - و�ل�ضكر 
مو�ضول ل�ضمو �ل�ضيخ �ضلطان بن حممد بن �ضلطان 
حفظه  �ل�����ض��ارق��ة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �لعهد  ويل  �لقا�ضمي 
ووجه  و�ملعلمني  بالعلم  �ل��د�ئ��م  �له��ت��م��ام  على  �هلل 
يف كلمته �ضبعة ر�ضائل تخللتها كلمات �لع��ز�ز بهذه 
وملجل�ص  بالنادي  �لثقافية  �للجنة  ومببادرة  �ملنا�ضبة 
�إد�رة نادي �ل�ضارقة �لريا�ضي �لثقايف ممثال برئي�ص 

جمل�ص �إد�رته �ل�ضيخ �أحمد عبد�هلل �آل ثاين  و�خو�نه 
�لطيبة  مل��ب��ادرت��ه��م  وذل���ك  �لإد�رة  ،  جمل�ص  �أع�����ض��اء 
من  ثلة  بتكرمي  �ل��ك��رمي��ة  �للفتة  ه��ذه  يف  و�ملتمثلة 
�لزمالء �ملعلمني �لعاملني بنادي �ل�ضارقة �لريا�ضي 
�لنادي يف  ك��ود�ر  �أدو�ر  على  �لثقايف كمدربني  و�أثنى 
�ضباق  فئات  وملحكمي  �ملعلمني  �ملدربني  مع  تعاونهم 
�لر�ضمية  وللموؤ�ض�ضات  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة  �لن��دي��ة 
باملعلمني  �لهتمام  على  وللمجتمع  �جلهات  ولكافة 

و�لإعالء من قدرهم .
ب��ع��ده��ا ق���ام ع��ل��ي �حل��و���ض��ن��ي وع��ب��د�ل��ع��زي��ز �حل�ضان 
وعي�ضى هالل �حلز�مي بتكرمي مدربي �لنادي ممن 
يعملون يف �لتدري�ص وتقدير جهودهم وحر�ضهم على 
و�لتم�ضك  و�لنتماء  �لأخ���الق  على  �لأج��ي��ال  تن�ضاأت 

باأهد�ف �لريا�ضية .
�لعام  �لم���ني  �حلو�ضني  علي  �أ���ض��اد  �ملنا�ضبة  وب��ه��ذه 

من  �لكرمية  �للفتة  بهذه  للتعليم  �ل�ضارقة  ملجل�ص 
�لثقافية  �ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ري��ا���ض��ي وم���ن  �ل�����ض��ارق��ة  ن����ادي 
و�أو�ضح  �ملعلمني  للمدربني  تكرميها  على  ب��ال��ن��ادي 
ويحرتم  يبجل  �أن  للمعلم  ح��ق   : ق��ائ��ال  �حل��و���ض��ن��ي 
�لن�ضان  ه��ذ�   ، و�لع���ز�ز  �لفخر  �إليه مبنظر  وينظر 

�ملثايل يتخرج علي يديه قائد �لطائرة ور�ئد �لف�ضاء 
�مل�ضيئة  �ل�ضمعة  مبثابة  فهو   ، و�ملهند�ص  و�لطبيب 
�لب�ضر �يل  ه��وؤلء  �أم��ام  �لطريق  �لتي حت��رتق لتنري 
و����ض��ل��و� �ل��ط��ري��ق و�أن�����ارو� �ل����دروب ور���ض��م��و� معامل 

�حل�ضارة وطورو� �لعلم و�أ�ضاليب �لتعلم.

نهيان بن مبارك ي�شهد ختام »كاأ�ش فاطمة بنت مبارك لقفز احلواجز«

مب�شاركة 194 ريا�شّيًا وريا�شّية من 33 دولة

بطولة فّزاع الدولية لرفعات القوة لذوي الإعاقة تد�شن ن�شختها الثامنة
اأوزان للرجال وال�شيدات يف مناف�شات اليوم الأول  5

�لريا�ضي  �ل�ضارقة  جمل�ص  ع��ام  �أم��ني  �لنومان  عبد�لعزيز  بح�ضور 
�إد�رة نادي �ل�ضارقة �لريا�ضي �لثقايف كافة  بحث �ملجل�ص مع جمل�ص 
�خلطط �لر�مية �إىل تطوير �لبنية �لتحتية لنادي �ل�ضارقة �لريا�ضي 
�لثقايف ومر�فقه و�ضالته . تر�أ�ص �لجتماع �لذي عقد مبقر �لنادي 
عبد�لعزيز �حل�ضان نائب رئي�ص جمل�ص �إد�رة �لنادي وبح�ضور �ملعنني 
�لثقايف  �لريا�ضي  �ل�ضارقة  ون���ادي  �لريا�ضي  �ل�ضارقة  جمل�ص  م��ن 
�ل�ضارقة  �إىل جمل�ص  �ل�ضكر  ��ضتهل �حل�ضان �لجتماع بتوجيه  حيث 
كو�در  ولكافة  �لقا�ضمي  حممد  بن  �ضقر  �ل�ضيخ  ولرئي�ضة  �لريا�ضي 
�ملجل�ص على تو��ضلهم �لد�ئم ودعمهم لنادي �ل�ضارقة �لريا�ضي ناقال 

لهم حتيات �ل�ضيخ �أحمد بن عبد�هلل �آل ثاين رئي�ص جمل�ص �لإد�رة.
و�أ����ض���اد �حل�����ض��ان ب��ال��دع��م �ل���د�ئ���م حل�����ض��رة ���ض��اح��ب �ل�����ض��م��و �ل�ضيخ 
�لأعلى لالحتاد  �ملجل�ص  �لقا�ضمي ع�ضو  �ضلطان بن حممد  �لدكتور 

حاكم �ل�ضارقة _ حفظه �هلل ورعاه _ للم�ضرية �لريا�ضية يف �إمارة 
�ل�ضارقة وحر�ضه على تطوير نادي �ل�ضارقة �لريا�ضي .

�لنادي  ب��ني  �لن�ضيقي  �لج��ت��م��اع  ه���ذ�  �أه��م��ي��ة  �إىل  �حل�����ض��ان  و�أ����ض���ار 
�ل�ضارقة  ن��ادي  �حتياجات  كافة  لبحث  �لريا�ضي  �ل�ضارقة  وجمل�ص 
�حلالية ف�ضال عن  و�ل�ضيانة  �لتحتية  لبنيته  تطوير  �لريا�ضي من 
بع�ص مر�فق ومالعب �لنادي . بدوره �أ�ضار عبد�لعزيز �لنومان �أمني 
�لريا�ضي  �ل�ضارقة  روؤي��ة جمل�ص  �إىل  �لريا�ضي  �ل�ضارقة  عام جمل�ص 
�ل�ضارقة وتاأهيلها ب�ضورة م�ضتمرة يف  �إم��ارة  �أندية  يف تطوير مر�فق 
�إطار دعم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ �لدكتور �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي 
ورعاه  �هلل  حفظه   _ �ل�ضارقة  حاكم  لالحتاد  �لأعلى  �ملجل�ص  ع�ضو 
�ملالية  �ملو�زنات  _ وحر�ضه على تطوير مر�فق �لندية بتخ�ضي�ص 
لفتا �إىل روؤية �ملجل�ص يف �للقاء �حلايل مع جمل�ص �إد�رة �إد�رة نادي 

�ل�ضارقة للعمل �مل�ضرتك على جتديد بع�ص مر�فق ومالعب �لنادي 
وعمل �ل�ضيانة �لدورية �لالزمة ف�ضال عن تطوير �لبنية �لتحتية .

حاليا  �ملنفذة  �ل�ضيانة  مر�حل  على  �لط��الع  مت  �لجتماع  وخ��الل 
خز�ن  وعمل  للنادي  �ملغذية  للمياه  �لرئي�ضي  �خل��ط  تغيري  ومنها 
�ل�ضيانة  بجانب  �ل��ي��د    وك��رة  �ل�ضلة  ك��رة  بق�ضم  خا�ضة  وم�ضخات 
عمل  على  �مل��و�ف��ق��ة  مت��ت  كما  �ل�ضباحة  حل��و���ص  حاليا  تنفذ  �ل��ت��ي 
�إطفاء  باأنظمة  �ل��ن��ادي  وت��زوي��د  �ل�ضكو��ص  �ضالة  لتعديل  �ضيانة 
�حل���ر�ئ���ق و���ض��ن��ادي��ق �ل��ط��ف��ي��ات وت��رك��ي��ب ���ض��ا���ض��ة وج��ه��از ع��ر���ص يف 
�ل�ضالة �لريا�ضية وعمل مقاعد مبظالت لالأجهزة �لفنيةو�لد�رية 
بجانب  مالعب   5 بعدد  �خلاجرية  باملالعب  و�حل��ك��ام  و�لالعبني 
�ليد بارتقاع مرتين يف  �أه��د�ف كرة  عمل و�ق��ي من �ل�ضفنج خلف 

�ل�ضالة �لريا�ضية وغريها .

جمل�ش ال�شارقة الريا�شي وجمل�ش اإدارة نادي ال�شارقة الريا�شي يبحثان تطوير مرافق نادي ال�شارقة الريا�شي والبنية التحتية 

اأ�شاد بجهودهم الرتبوية والريا�شية 

يف بادرة نوعية للجنة الثقافية ...نادي ال�شارقة الريا�شي يكرم 20 مدربا يعملون بالتدري�ش مبنا�شبة يوم املعلم العربي



االثنني   27   فبراير    2017  م   -   العـدد  11955  
Monday  27  February   2017  -  Issue No   11955الفجر الريا�ضي

1818

ن����ظ����م جم���ل�������ص دب�������ي �ل���ري���ا����ض���ي 
بالتعاون مع جلنة دوري �ملحرتفني 
و���ض��رك��ات ك��رة �ل��ق��دم ب��اأن��دي��ة دبي، 
�مل��رح��ل��ة �خل��ام�����ض��ة و�لأخ�����رية من 
كرة  لرب�عم  �لثاين  دب��ي  مهرجان 
فرب�ير   25 �ل�ضبت  ي���وم   ، �ل��ق��دم 
حتت  �ل���ن�������ض���ر،  ب����ن����ادي    2017
�أطفالنا”  �ضعادة  �أج��ل  “من  �ضعار 
للتطوير  ع��زي��زي  �ضركة  وبرعاية 

�لعقاري.
تكرمي  �مل���ه���رج���ان  ن��ه��اي��ة  يف  ومت   
�مل�ضاركني،  و�ل���الع���ب���ني  �ل����ف����رق 
�ل�ضام�ضي  م��ب��ارك  عبيد  بح�ضور 
�مل���دي���ر �ل��ف��ن��ي لإحت������اد �لإم�������ار�ت 
مدير  �جلنيبي  حمد  �لقدم،  لكرة 
دوري  ب��ل��ج��ن��ة  �ل��رت�خ��ي�����ص  �إد�رة 
�مل��ح��رتف��ني، ع����ادل �ل��ب��ن��اي مدير 
مبجل�ص  �ل��ق��دم  ك��رة  �ضركات  ق�ضم 
دب����ي �ل���ري���ا����ض���ي، وع���ل���ي ع��ب��د �هلل 
لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �ل��ب��دو�وي 
وعدنان  �ل��زه��روين  وتوفيق  ح��ت��ا، 
جمل�ص  من  ك�ضو  و�أحمد  �لعيوين 
دبي �لريا�ضي، �إ�ضافة �إىل م�ضوؤويل 

�لأكادمييات و�ملدربني.
�خلتامية  �مل���رح���ل���ة  يف  و������ض�����ارك 
من  لع�������ب   200 ل���ل���م���ه���رج���ان 
�لن�ضر  وه��ي:  �خلم�ضة  دب��ي  �أندية 
وحتا،  و�ل�ضباب  و�لو�ضل  و�لأهلي 
وق������دم �ل�������ض���غ���ار �ل����ذي����ن ت�����رت�وح 
�أعمارهم من �ضت �إىل �ضبع �ضنو�ت 
�ملباريات  خالل  متميزة  م�ضتويات 
من  ك��ب��رية  مبتابعة  حظيت  �ل��ت��ي 
�لذين حر�ضو�  �لأم��ور  �أولياء  قبل 
وت�ضجيع  �مل��ه��رج��ان  ح�����ض��ور  ع��ل��ى 

�أبناءهم.

ق�ضم  �لبناي، مدير  ع��ادل  و�أو���ض��ح 
�ل��ق��دم مبجل�ص دبي  ك���رة  ���ض��رك��ات 
�لريا�ضي، �أن تنظيم هذ� �ملهرجان 
دوري  جلنة  ملعايري  ��ضتجابة  �أت��ى 
برتخي�ص  �خل���ا����ض���ة  �مل���ح���رتف���ني 
�لأن�����دي�����ة )�مل����ع����ي����ار �ل���ري���ا����ض���ي(، 
�ضركات  ب��دع��م  �ملجل�ص  ق���ام  ح��ي��ث 
ك��رة �ل��ق��دم ب��اأن��دي��ة دب��ي يف تنظيم 
�مل���ه���رج���ان و�لإ�����ض����ر�ف ف��ن��ي��اً على 
�ملباريات و�لرب�مج �مل�ضاحبة، �لتي 
�أقيمت فعالياتها يف خم�ص �ضركات 
�مل�ضاركة  دب���ي  ب��اأن��دي��ة  �ل��ق��دم  ك���رة 
�خلليج  دوري  م��ن��ظ��وم��ة  ���ض��م��ن 

�لعربي. 
�ملهرجان  �أن  �ل��ب��ن��اي  ع����ادل  وذك����ر 

كبري�ً خالل مر�حله  حقق جناحاً 
�ملرحلة  �ن��ط��ل��ق��ت  ح��ي��ث  �خل��م�����ص، 
�لأوىل من نادي حتا بح�ضور عدد 
�لريا�ضي  دبي  موؤمتر  �ضيوف  من 
تقدمهم  ع�����ض��ر  �حل������ادي  �ل������دويل 
كولينا رئي�ص جلنة �حلكام بالحتاد 
�لدويل لكرة �لقدم، وجرت فعاليات 
�ملرحلة �لثانية من �ملهرجان بنادي 
�لثالثة  �مل��رح��ل��ة  �لأه��ل��ي، و�ق��ي��م��ت 
نادي  ��ضتقبل  فيما  �لو�ضل  بنادي 
�له���ل���ي �مل���رح���ل���ة �ل���ر�ب���ع���ة، وك���ان 

�خلتام بنادي �لن�ضر.
وقال: ��ضتمتع �ل�ضغار كثري�ً بهذ� 
����ض��ت��م��ر خلم�ضة  �ل����ذي  �مل��ه��رج��ان 
لعبتهم  م���ار����ض���و�  ح��ي��ث  �أ����ض���اب���ي���ع، 

ر�ئ���ع���ة غلب  �أج�������و�ء  �مل��ف�����ض��ل��ة يف 
تكن  مل  �ملباريات  �حلما�ص،  عليها 
لإمتاع  ه��دف��ت  م��ا  ب��ق��در  تناف�ضية 
�لأطفال و�لرتفيه عنهم، لتحقيق 
�ضعادة  �أج��ل  “من  �مل��ه��رج��ان  �ضعار 
�كت�ضاف  �إىل  �إ���ض��اف��ة  �أطفالنا”، 
من  لتنميتها  و�ل�����ض��ع��ي  م��و�ه��ب��ه��م 
�لفردية  �مل��ه��ار�ت  خ��الل حم��ط��ات 
فيها  ي��ت��ج��م��ع  و�ل����ت����ي  ل���الع���ب���ني 
�مل�ضاركة يف عدد  �لأط��ف��ال، بجانب 

كبري من �ملباريات.
للتطوير  عزيزي  �ضركة  وحر�ضت 
ر�ع��������ي �حل��������دث على  �ل�����ع�����ق�����اري 
تقدمي هد�يا قيمة لالعبي �لفرق 
�ملهرجان  ن��ه��اي��ة  ع��ق��ب  �خل��م�����ض��ة 

�لرئي�ص  ع����زي����زي،  ف���ره���اد  وق�����ال 
�لتنفيذي لل�ضركة: ميثل مهرجان 
دب����ي ل���رب�ع���م ك����رة �ل���ق���دم فر�ضة 
�جلميل  ل��رد  لنا  بالن�ضبة  ر�ئ��ع��ة 
للمجتمع، ونحن فخورون بو�ضول 
�ملهرجان �إىل حمطة �خلتام و�ضط 
�أجو�ء من �لروح �لريا�ضية و�ملحبة 

�لتي �ضادت بني �مل�ضاركني.
للتطوير  ع��زي��زي  ت���ود  و�أ����ض���اف:   
�ل���ع���ق���اري �ل���ت���ق���دم ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة �إىل 
ك����ل �مل�������ض���ارك���ني، ع���ل���ى م����ا �أب������دوه 
ومهار�ت  و�ج��ت��ه��اد،  م��وه��ب��ة،  م��ن 
ج���دي���رة ب��ال��ت��ق��دي��ر و�ل���ث���ن���اء، وهم 
حتتذى  ق�����دوة  ي��ك��ون��و�  لأن  �أه������ٌل 
ومن  �لنجاح،  �إىل  ي�ضعى  م��ن  لكل 
خ�����الل ت���ق���دمي �مل��������و�رد و�ل����دع����م، 
فاإننا قادرون على ت�ضجيع ممار�ضة 
و�ل�ضحية  �ل��ري��ا���ض��ي��ة  �لأن�����ض��ط��ة 
ل�����دى �أب�����ن�����اء �مل���ج���ت���م���ع، وت����روي����ج 
�لهادفة  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
لهذ�  دع��م��ن��ا  �إن  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل،  جل��ي��ل 
�ملهرجان و�ضيلة ُن�ضهم من خاللها 

يف بناء م�ضتقبل ز�هر ل�ضبابنا.
وحظي �ملهرجان بدعم ورعاية عدد 
من �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية و�خلا�ضة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة 
ومن بينها  �ضركة عزيزي للتطوير 
�لعاملية،  دب���ي  وم���و�ن���ئ  �ل���ع���ق���اري، 
 7/24 م���ي���دي���ور  وم�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات 
�ل���ت���ي ق���دم���ت �ل����دع����م م����ن خالل 
�إ����ض���ع���اف جمهزة  ت��وف��ري ����ض���ي���ار�ت 
طبياً طو�ل فعاليات �ملهرجان، كما 
�إنف�ضتمنت  �ضبورت  �ضركة  قدمت 
�أديد��ص هد�يا للم�ضاركني يف �ليوم 

�خلتامي للمهرجان.

•• العني – الفجر

�ق��رتب��ت ب��ط��ول��ة ك��اأ���ص �ل��ع��امل لرماية 
حمطتها  �إىل  �ل���و����ض���ول  م���ن  �مل��ع��اق��ني 
�لنهائية حيث من �ملقرر �أن تختتم غد�ً 
�لثالثاء بعد مناف�ضات حامية �لوطي�ص 
�لعني للفرو�ضية  نادي  �ضهدتها ميادين 
و�ل��رم��اي��ة و�جل��ول��ف  يف �لأي���ام �ملا�ضية 
و�ل���ت���ي ك��ان��ت ق���د ب�����د�أت يف ���ض��ب��اح يوم 
�ملا�ضي وحققت  �لأ���ض��ب��وع  م��ن  �لأرب��ع��اء 

�لنجاح �ملنتظر.
ت�ضت�ضيفها  �لتي  �لبطولة  ه��ذه  وت��ق��ام 
�لتو�يل،  �لثاين على  للعام  �لعني  مدية 
حتت رعاية �ضمو �ل�ضيخ نهيان بن ز�يد 
موؤ�ض�ضة  �أمناء  جمل�ص  رئي�ص  نهيان  �آل 
ز�ي����د ب���ن ���ض��ل��ط��ان ل���الأع���م���ال �خلريية 
�أبوظبي  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  و�لإن�����ض��ان��ّي��ة 
تنظيمها   ع���ل���ى  وت�������ض���رف  �ل���ري���ا����ض���ي، 
�لإن�ضانّية  للرعاية  �لعليا  ز�يد  موؤ�ض�ضة 
�خل��ا���ض��ة ممثلة يف  �لح��ت��ي��اج��ات  وذوي 

نادي �لعني للمعاقني. 
�لبطولة  ه���ذه  مناف�ضات  يف  وي�����ض��ارك   
ومنظمني  لعبني  من  م�ضاركاً   155
وحكام  و�إد�ريني ميثلون  20 دولة هي: 
�أ�ضرت�ليا- �لنم�ضا – �لرب�زيل - فرن�ضا 
- جورجيا -  �أملانيا - بريطانيا - هوجن 
كوجن �ل�ضني  - �ملجر -  �لهند – �ليابان 
- �لكويت - هولند� – �لرويج - بولند� 
تايالند  �ل�������ض���وي���د-   – ���ض��ل��وف��اك��ي��ا    -
منتخب  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  �أوك��ر�ن��ي��ا،   –
�لرماية  ف��ري��ق  ميثله  �ل���ذي  �لإم�����ار�ت 

بنادي �لعني للمعاقني. كما ي�ضتمل هذ� 
من  م�ضابقة   14 على  �ل��ع��امل��ي  �حل���دث 
بينها 9 للرجال وخم�ص لل�ضيد�ت تتوزع 
و�ضغط  ن��اري  و�لبندقية  �مل�ضد�ص  ب��ني 
�لهو�ء مل�ضافات و�أو�ضاع خمتلفة، وتوؤهل 
�أ�ضحابها  باملناف�ضات  �مل�ضجلة  �لأرق����ام 
ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف �مل���ن���اف�������ض���ات �ل���دول���ي���ة، 
�لحتاد  لرقابة  �لبطولة  هذه  وتخ�ضع 
�ملعاقني لالإ�ضر�ف على  �لدويل لرماية 
�ليوم  مناف�ضات  ويف  ونتائجها.  �ضريها 
�خلام�ص من �لبطولة و�لتي جرت �أم�ص 
�لدو�ضري  ع��اط��ف  �ل��ر�م��ي  حقق  �لأول 

�لذهبية   �مليد�لية  زح�ضد  �لول  �ملركز 
�أمتار   10 ه��و�ئ��ي   �لبندقية  رم��اي��ة  يف 
وح�ضل على رقم عاملي جديد يف بطوة 

كا�ص �لعامل لرماية �ملعاقني . 
وج����اء �ل���ر�م���ي �ل���ربي���ط���اين ك����وك بيل 
ريان  يف �ملركز �لثاين بينما نال �لر�مي 
�ملركز  �ل�����ض��وي��د  م��ن  فيليب  ج��ون�����ض��ون 
بالقوة  �ت�ضمت  مناف�ضات  بعد  �ل��ث��ال��ث 

و�لإثارة و�لندية. 
�لأو�ئل  �لثالثة  �لفائزين  بتتويج  وق��ام 
�ل��ع��ق��ي��د ح�����ض��ن �ل�����ض��ح��ي رئ��ي�����ص جلنة 
وعبد  للرماية  �لإم��ار�ت  باحتاد  �حلكام 

�هلل �إ�ضماعيل �لكمايل رئي�ص قطاع ذوي 
مبوؤ�ض�ضة  بالإنابة  �خلا�ضة  �لحتياجات 
رئي�ص  �لإن�ضانّية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د 
بح�ضور  وذل��ك  للبطولة  �لعليا  �للجنة 
ر��ضد �لهاجري رئي�ص �للجنة �لإعالمية 

و�ضرور �ضعيد رئي�ص جلنة �ملتطوعني
�لكويتي  �ل���ر�م���ي  �أب�����دى  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
مبا  �ضعادته  بالغ  عن  �لدو�ضري  عاطف 
و��ضفاً  �جن���از  م��ن  �لأول  �أم�����ص  حققه 
و�لقوية  و�مل��ت��م��ي��زة  ب��ال��ر�ئ��ع��ة  �لبطولة 
�أبرز  من  جمموعة  فيها  ي�ضارك  و�لتي 

جنوم �لعامل يف رماية �ملعاقني.

�أ�ضارك  �ل��ت��ي  �لثانية  �مل���رة  ه��ذه  وق���ال: 
�ملعاقني  ل��رم��اي��ة  �ل��ع��امل  ك��اأ���ص  فيها يف 
�لتي ت�ضت�ضيفها دولة �لإمار�ت �لعربية 
ن������ادي �لعني  �مل���ت���ح���دة ع���ل���ى م���ي���ادي���ن 
وقد  و�جل���ول���ف،  و�ل��رم��اي��ة  للفرو�ضية 
�لتي  و�لت�ضهيالت  �لتنيظم  روع��ة  مل�ضت 
ما  للم�ضاركني  �ملنظمة  �للجنة  توفرها 
�ضاهم بقدر كبري يف جن��اح ه��ذ� �حلدث 
�أن  �أرى  �ل�����ض��خ�����ض��ي  ر�أي  ويف  �ل��ع��امل��ي. 
جنوم”  “خم�ضة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م   م�����ض��ت��وى 
يف  �ضاهدناه  م��ا  م��ن  بكثري  �أف�ضل  وه��و 
�لعديد من �لدول �لتي �ضبقت �لإمار�ت 
يف هذ� �جلانب ونالت هذ� �ل�ضرف لعدة 
�ملناف�ضة  كانت  و�أ�ضاف:  م�ضت.  �ضنو�ت 
�لتفوق  ����ض��ت��ط��ع��ت  ذل����ك  ورغ�����م  ق���وي���ة 
�أوملبياد  ب��ط��ل  �ل��ف��رن�����ض��ي  �ل���ر�م���ي  ع��ل��ى 
على  �حلائز  بالرب�زيل  جانريو  ري��ودي 
�ملركز  �لأول و�لأوك��ر�ين �ضاحب  �ملركز 
�مل�ضاركة  و�أمتنى  �لأوملبياد،  يف  �ل�ضاد�ص 
�ملقبلة و�ملحافظة على هذ�  �لبطولة  يف 

�للقب.
�شمة املهريي: عمري التحكيمي 

�شنة واحدة
�لعامل  كاأ�ص  مناف�ضات  �إد�رة  يف  ي�ضارك 
دولة  ثمانية حكام من  للمعاقني حالياً 
5 من  �ملتحدة منهم  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ضمة  بينهن  م��ن  ���ض��ي��د�ت  و3  �ل���رج���ال 
�أح���م���د �مل���ه���ريي �ل��ت��ي �ل��ت��ح��ق��ت مبهنة 
 2016 يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �ل��ت��ح��ك��ي��م 
يف  �للعبة  ممار�ضة  ع��ن  توقفت  �أن  بعد 

.1995 يف  بد�أتها  و�لتي   2012

من  �لعديد  يف  �ضاركت  �إنها  �ضمة  تقول 
متلك  ك��ان��ت  حيث  �لتحكيمة  �ل����دور�ت 
ل���الإن���خ���ر�ط يف هذ�  �ل���ق���وي���ة  �ل���رغ���ب���ة 
�مل��ج��ال، م��وؤك��دة �أن��ه��ا لقيت �لإ����ض���ادة يف 
على  �أث��ن��و�  �جلميع  و�أن  �لبطولة  ه��ذه 

م�ضتو�ها �لتحكيمي.
ويف ت�ضريح لها تقول �ملهريي: �لبطولة 
�لنو�حي  وم����ن  �مل��ق��اي��ي�����ص  ب��ك��ل  ر�ئ���ع���ة 
�ملنظمني  كل  و�أن  �جلميع  ب�ضهادة  كافة 
يبذلون جهد�ً مقدر�ً كل يف جماله من 

�أجل �أن تخرج هذه �ملناف�ضات يف م�ضتوى 
�لطموح و�لتطلعات.

ر�ئع  �لبطولة  تنظيم  �لقح�ص:  خليف 
وفوق �خليال

�لوفد  رئ���ي�������ص  �ل��ق��ح�����ص  خ��ل��ي��ف  ق�����ال 
�لروعة  يف  غ��اي��ة  �لتنظيم  �إن  �لكويتي 
و�إ�ضادة  �عجاب  ن��ال  وق��د  �خليال  وف��وق 
م�ضاركة  و�����ض���ف���اً  �مل�������ض���ارك���ني،  ج��م��ي��ع 
بالقوية  �ل���دول  خمتلف  م��ن  �ملناف�ضني 

و�أنه ل ميكن �لإ�ضتهانة باأي فريق.

و�أ������ض�����اف: �ل����ر�م����ي  �ل��ك��وي��ت��ي عاطف 
تدريبي  ل���ربن���ام���ج  خ�����ض��ع  �ل���دو����ض���ري 
مكثف ��ضتمر ملدة �أ�ضبوعني قبل و�ضوله 
�إىل �لإمار�ت، و�أنه  كان ميار�ص �لرماية 
ميد�نية  ب��خ��ربة  ويتمتع  ي��وم��ي  ب�ضكل 
ن���ي���ل �ملركز  ����ض���اع���ده ع���ل���ى  ط���وي���ل���ة م����ا 
 2016 �ل��رب�زي��ل  �أومل��ب��ي��اد  �خلام�ص يف 
�لبندقية  مناف�ضات  يف  �ليوم  و�ضيناف�ص 
و�أمتنى �أن  ر�قد�ً  �لو�ضع  �أمتار من   10

يحقق �أحد �ملر�كز �لثالثة �لأوىل.

كاأ�س العامل لرماية املعاقني يقرتب من خط النهاية

الكويتي الدو�شري يح�شد ذهبية البندقية هوائي 10 اأمتار

دبي الريا�شي يكرم 200 لعب يف ختام مهرجان الرباعم 

�أر�ضل �ل�ضيخ �ضلطان بن خليفة بن �ضخبوط �آل نهيان رئي�ص 
�لحتاد �لأ�ضيوي لل�ضطرجن ، برقية عز�ء �إىل رجائي �ل�ضو�ضي 
�ملدير  لل�ضطرجن  �لفل�ضطيني  �لحت��اد  �إد�رة  جمل�ص  ع�ضو 
�لتنفيذي لنادي �ل�ضارقة �لثقايف لل�ضطرجن يف وفاة �ملغفور 
لها باإذن �هلل تعاىل  و�لدته �لتي و�فتها �ملنية يف مدينة غزة 
موؤكد� �ضادق مو��ضاته يف هذ� �مل�ضاب �جللل د�عيا �ملوىل عز 
ويدخلها  ور�ضو�نه  رحمته  بو��ضع  �لفقيدة  ي�ضمل  �أن  وج��ل 

ف�ضيح جناته ويلهم �أهلها وذويها �ل�ضرب و�ل�ضلو�ن
كما قدم ه�ضام �لطاهر �أمني عام �لحتاد �لآ�ضيوي لل�ضطرجن 
و�جب �لعز�ء �إىل رجائي �ل�ضو�ضي معربا على خال�ص تعازيه 
وعميق ح��زن��ه و���ض��ادق م��و����ض��ات��ه وت��وج��ه ب��ال��دع��اء �إىل �هلل 
ف�ضيح  وي�ضكنها  رحمته  بو��ضع  �لفقيدة  يتغمد  �أن  �ضبحانه 
ج��ن��ات��ه ، م���وؤك���د� ع��ل��ى ت�����ض��ام��ن وم��و����ض��اة وت���ع���ازي �لحتاد 

�لأ�ضيوي لل�ضطرجن 

�شلطان بن خليفة بن �شخبوط يعزي ع�شو 
الحتاد الفل�شطيني لل�شطرجن     

�لقبي�ضي  �آمنة  لل�ضرعة  �ضمان  �أكادميية  جنمة  تّوجت 
بطولة  م���ن  و11   10 �جل��ول��ت��ني  يف  �ل���ث���اين  ب��امل��رك��ز 
�لإم��ار�ت روتاك�ص ماك�ص للكارتينج �ضمن فئة �ضينيور 
�لفر�ضان  حلبة  على  مناف�ضاتهما  د�رت  �للتان  ماك�ص 
�لدولية باأبوظبي يف ظروف جوية �ضعبة. وبهذ�، ي�ضبح 
يف ر�ضيد �آمنة 10 من�ضات تتويج من �أ�ضل 11 جولة 
مل  �لتي  للبطولة  �ضد�رتها  تعزيز  يف  بالتايل  لتنجح 

يتبق منها �ضوى جولتني.
�ضهدت �جلولة �لعا�ضرة مناف�ضات قوية يف جميع �لفئات 
يف ظروف جوية متقلبة بني �لغائمة و�مل�ضم�ضة، جنحت 
�لت�ضفيات  �إىل  �ل��ت��اأه��ل  م��ن  رب��ي��ع��اً(   16( �آم��ن��ة  فيها 
�ضباقها  �إكمال  من  تتمكن  مل  �أنها  �إل  �لثاين  �ملركز  يف 
قبل �لنهائي ب�ضبب عطل يف �ملحرك. �نطلقت �آمنة من 
�ملركز �لأخري يف فئتها �لتي �ضمت 6 �ضائقني وجنحت 

يف �لتقدم برب�عة لتنهي �ل�ضباق يف �ملركز �لثاين.
يف  �لثاين  �ملركز  حمدة  �ل�ضغرى  �ضقيقتها  حققت  كما 
�أح���رز فيه علي  10 يف وق��ت  فئة ج��ون��ي��ور يف �جل��ول��ة 
يف  �لثامن  �ملركز  من  متقدماً  �لر�بع  �ملركز  �ل�ضام�ضي 

فئة ميني.
�رتفع  ق��د  فيها  �لتحدي  �ضقف  فكان   11 �جل��ول��ة  �أم��ا 
�إىل �أعلى �مل�ضتويات ب�ضبب هطول �أمطار �خلري، �لأمر 
�لإطار�ت  ك��ون  بالكارت  �لتحكم  �ضعوبة  من  ز�د  �ل��ذي 
خم�ض�ضة  مل�ضاء  �إط��ار�ت  هي  �لبطولة  يف  �مل�ضتخدمة 

للحلبات �جلافة.
�لقبي�ضي  وح��م��دة  �آم��ن��ة  �ل�ضقيقتان  تاألقت  ه���ذ�،  وم��ع 
خالل �حل�ض�ص �لتاأهيلية كل يف فئتها حيث كانت �آمنة 
يف  لت�ضجل  �لوقت  لبع�ص  �لتاأهيلية  �حل�ض�ص  تت�ضدر 

�لنهاية ثاين �أ�ضرع زمن. �ضجلت حمدة ر�بع �أ�ضرع زمن 
تنزلق  �أن  �ل�ضد�رة قبل  �لت�ضفيات لتحتل  وتقدمت يف 

عند �إحدى �ملنعطفات وحتتل �ملركز �لر�بع.
بد�أت حلبة �لفر�ضان جتف يف �لق�ضم �لثاين من �جلولة 
وهو  �أ�ضرع  �أزمنة  ت�ضجيل  يف  لل�ضائقني  �ضمح  مما   11
�ملركز  �إنهاء �ضباقه حمتاًل  �ل�ضام�ضي يف  ما �ضمح لعلي 
�خلام�ص بعدما كان قد تاأهل يف �ملركز 13. مل تتمكن 
عطل  ب�ضبب  �لنهائي  �ل�ضباق  يف  �لن��ط��الق  من  حمدة 
مفاجئ مما حرمها من حتقيق من�ضة تتويج جديدة. 
�أما �آمنة �لقبي�ضي فقد جنحت يف حتقيق �لهدف و�إنهاء 
�ل�ضباق حمتلًة �ملركز �لثاين لتقرتب �أكر من �لتتويج 

بلقب بطولة �لإمار�ت.
جميع  �ضمن  بالفعل  م�ضرفة  مناف�ضات  �ضهدنا  لقد 
�ضمان  �أكادميية  �ضائقي  ب��اإجن��از�ت  فخور  و�أن��ا  �لفئات 
لل�ضرعة قال خالد عبد�هلل �لقبي�ضي، موؤ�ض�ص �لأكادميية 

و�لع�ضو �ملنتدب يف �أبوظبي لل�ضباقات .
و�أ�ضاف: نحن على بعد جولتني فقط من ختام بطولة 
�لتالية  فوجهتنا  للكارتينج  ماك�ص  روتاك�ص  �لإم���ار�ت 
كونها  مم��ي��زة  ج��ول��ة  وه��ي  ي��ا���ص  مر�ضى  حلبة  �ضتكون 
فيها  �ل�ضرعات  ولأن  و�ح���د  ف��ورم��ول  حلبة  على  ت��ق��ام 
�ل�ضتارة  ت�ضدل  وبعدها  �لق�ضوى  ح��دوده��ا  �إىل  ت�ضل 
على �لبطولة يف حلبة �لعني �لدولية حيث تكون فيها 
تاأدية  �لأك��ادمي��ي��ة  �ضائقو  ق��دم  لقد  م�ضاعفة.  �لنقاط 
ر�ئعة يف هذ� �ملو�ضم و�أبدو� فيه ن�ضجاً و�لتز�ماً وتطور�ً 
ملمو�ضاً. �آمنة على �ضبيل �ملثال تت�ضدر �لبطولة حالياً 
مما يدل على �أننا ل�ضنا ببعيدين عن روؤية بطل جديد 

من �لإمار�ت يف ريا�ضة �ل�ضيار�ت.

ال�شقيقتان اآمنة وحمدة القبي�شي على من�شة التتويج

ثالث من�شات تتويج لأكادميية �شمان يف حلبة الفر�شان
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الفجر الريا�ضي

لالإبحار  �لعربي  �لطو�ف  ق��و�رب  تفرد 
�أ�ضرعتها  �أي.�أف.ج��������������ي.  �ل�������ض���ر�ع���ي 
�ل��ي��وم �إىل �إم���ارة دب��ي ب��دول��ة �لإم���ار�ت 
�لفرق  �ضتقطع  حيث  �ملتحدة،  �لعربية 
�أن  ب��ع��د  ب��ح��ري  205 م��ي��ل  �ل��ث��م��ان��ي��ة 
�ملرحلة  حتى  بحري  ميل   558 �أنهت 
حمافظة  �إىل  خل�ضت  و�ل��ت��ي  �ل��ر�ب��ع��ة 
م��ون��اك��و على  �أف ج��ي  �إي  ب��ن��ك  ف��ري��ق 
�ل�ضد�رة، بيما �حتل فريق �ملوج م�ضقط 
يف  �لنه�ضة  فريق  وياأتي  �لثاين،  �ملركز 
�ملرحلة  �ضهدت  �أن  بعد  �لثالث،  �مل��رك��ز 
�ل���ر�ب���ع���ة و�ل���ت���ي �ن��ط��ل��ق��ت م���ن مر�ضى 
�لإمار�تية  بالعا�ضمة  �لإم����ار�ت  ق�ضر 
بالعا�ضمة  �للوؤلوؤة  مر�ضى  �إىل  �أبوظبي 
�ل�ضد�رة  ت��ق��ا���ض��م  �ل���دوح���ة  �ل��ق��ط��ري��ة 
موناكو  ج���ي  �أف  �إي  ب��ن��ك  ف��ري��ق  ب���ني 
وفريق �ملوج م�ضقط، بينما �حتل فريق 
�لنه�ضة �ملركز �لثالث ، لتخو�ص �لفرق 
�مل�ضافات  �ضباقات  �أم�����ص  ي��وم  �لثمانية 
�ملر�ضى و�لذي جاء على  �لق�ضرية على 
�جلولة  ج��ولت، حيث خ�ض�ضت  ث��الث 
�لتنفيذيني  �ل��روؤ���ض��اء  مل�ضاركة  �لأوىل 
�لعربي،  للطو�ف  �لد�عمني  و�ل�ضركاء 
�جلولة  يف  �لإع��الم��ي��ون  ���ض��ارك  بينما 
من  �إع��الم��ي  �إ�ضافة  مت  حيث  �لثانية، 
ك��ل قارب،  �لإع����الم يف  و���ض��ائ��ل  خمتلف 
و�أما �جلولة �لثالثة فقد كانت �لأقوى 
يف �ل�ضباق �لد�خلي، حيث كان �لرتكيز 
عاليا يف خو�ص غمار �ملناف�ضة و�لتحدي 
�ملر�حل  �إىل  �ل�ضباق  ه��ذ�  �إ���ض��اف��ة  على 
�لتي �ضبقته ورفع �لنقاط ، حيث جاءت 
نتائج هذه �ل�ضباق بتعادل فريق �أي.�أف.

جي. وفريق �ملوج م�ضقط بو�قع 0.75 
نقطة، بينما جاء يف �ملركز �لثاين فريق 

�أفريد� بو�قع 1.75 نقطة.
جتربة ا�شتثنائية

تعقب  �لتي  �لد�خلية  �جل��ولت  حتظى 
حمبي  من  مطلق  باهتمام  مرحلة  كل 
�ل���ط���و�ف، وكذلك  ���ض��ب��اق��ات  وم��ت��اب��ع��ي 
من  قريبة  تكون  �لتي  �لإع���الم  و�ضائل 
�حل���دث وم���ن �ل��ف��رق �مل��ت��ن��اف�����ض��ة، حيث 
�ل�ضابعة  �لن�ضخة  على  �لقائمون  �ضعى 
�إىل توفري  �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��و�ف  م��ن عمر 

قو�رب جتول بهم عباب �لبحر وت�ضعهم 
�ل�ضر�عي،  �لإب��ح��ار  �أبطال  من  بالقرب 
و�أنت  ��ضتثنائية،  �لتجربة  ه��ذه  لتكون 
تتابع �لقو�رب منذ نقطة �لبد�ية وترى 
�لبحارة  جبهات  على  خط  قد  �لتحدي 
و�خذ  �لهو�ء  �جت��اه  لك�ضر  ي�ضعون  وهم 
خط  يف  يع�ضهم  �ل��ذي  �ل�ضحيح  �مل�ضار 
�مل��ق��دم��ة ، ت��ك��ون �لأذه�����ان ح��ا���ض��رة مع 
ويكون  �لتو�زن  لتحقيق  �جل�ضم  حركة 
�لفريق  رب���ان  و�ضابهم  �ل�ضتة  �ل��ب��ح��ارة 
على قلب و�ح��د ، فال جمال خلطاأ ول 
ليكون   ، �لقر�ر  �تخاذ  يف  لتاأخر  جم��ال 
�لعملية  �لأخ����ر يف  ع��ل��ى  ف���رد عينه  ك��ل 
�ل���ت���ي جت����ري يف دق���ائ���ق م���ع���دودة وقد 
ت�ضل �إىل �أجز�ء من �لثانية ، فكل هذه 
دور�  وت��ل��ع��ب  حت��د  م��ن  ه��ي  �لتفا�ضيل 

كبري� يف حتديد من يظفر بكل جولة.
�لثمانية  �لفرق  قطعت  �ملقدمة  �ضر�ع 
558 ميل بحري حتى �ملرحلة �لر�بعة 
�أي���ام، قبل   10 يف غ�ضون ما يزيد عن 
مر�ضى  يف  �ل���د�خ���ل���ي  �ل�����ض��ب��اق  خ���و����ص 
�لدوحة،  �لقطرية  بالعا�ضمة  �للوؤلوؤة 
ميل   205 حت��ّدي  �لآن  �أمامها  ويبقى 
بحري وهي �مل�ضافة �لأطو�ل و�لنهائية 

�لأخري  �ل��د�خ��ل��ي  �ل�ضباق  خ��و���ص  قبل 
بالن�ضخة  ���ض��ي��ظ��ف��ر  م���ن  ي���ح���دد  �ل�����ذي 

�ل�ضابعة من عمر �لطو�ف �لعربي.
�لرتتيب  �إج��م��ايل  نتائج  �إىل  وبالنظر 
جي  �أف  �إي  ب��ن��ك  ف���ري���ق  ي���ح���ّل  �ل���ع���ام 
م��ون��اك��و يف �مل��ق��دم��ة، وج���اء ف��ري��ق �ملوج 
فريق  ويحتل  �لثاين  �ملركز  يف  م�ضقط 
حتى  وذل���ك  �لثالث  �مل��رك��ز  يف  �لنه�ضة 
�مل��رح��ل��ة �ل��ر�ب��ع��ة �ل��ت��ي �أو���ض��ل��ت �لفرق 
قبل  �ل��دوح��ة،  �لقطرية  �لعا�ضمة  �إىل 
نحو  �أ�ضرعتها  �ليوم  �ل��ق��و�رب  تفرد  �أن 
�لعربية  �لأم������ار�ت  ب��دول��ة  دب���ي  �إم�����ارة 
�لتي  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  ف��ف��ي   ، �مل��ت��ح��دة 
مر�ضى  م���ن   105 �ل���ف���رق  يف  ق��ط��ع��ت 
و�لتي  �ضحار  ولي���ة  �إىل  م�ضقط  �مل���وج 
جاء فيها فريق �لنه�ضة يف �ملركز �لأول 
�إي �أف جي موناكو يف  وحل فريق بنك 
�ملركز �لثاين و�أحتل فريق �ملوج م�ضقط 
يف �ملركز �لثالث، لت�ضهد �ملرحلة �لثانية 
من �ل�ضباق تقلبا يف �ملر�كز حيث كانت 
�لتي  �ل��ف��رق  ح��ا���ض��رة بح�ضور  �لإث����ارة 
ولية  �إىل  ���ض��ح��ار  ولي���ة  م��ن  �نطلقت 
جي  �أف  �إي  بنك  فريق  ليحتل  خ�ضب 
�أن قطعت  �ملركز �لأول، بعد  موناكو يف 

�لقو�رب 140 ميل بحريا، وحل فريق 
�ملوج م�ضقط يف �ملركز �لثاين بعد �أن كان 
يف �ملركز �لثالث يف �ملرحلة �لأوىل، كما 
�لثالث  �ملركز  �إىل  �لنه�ضة  فريق  تاأخر 
�لأوىل،  �ملرحلة  كان يف مقدمة  �أن  بعد 
و�أما �ملرحلة �لثالثة و�لتي �نطلقت من 
�لإمار�تية  �لعا�ضمة  �إىل  خ�ضب  ولي��ة 
�أبوظبي و�لتي قطعت فيها �لفرق 153 
ميال بحري و�لتي �ضهدت حمافظة فرق 
بنك �إي �أف جي موناكو على �ل�ضد�رة و 
كذلك �حلال لفريق �ملوج م�ضقط �لذي 
، بينما �ضل فريق  حل يف �ملركز �لثاين 
�ملرحلة  ويف  �لثالث،  �ملركز  يف  �لنه�ضة 
�لعا�ضمة  م��ن  �نطلقت  و�ل��ت��ي  �ل��ر�ب��ع��ة 
�لعا�ضمة  �إىل  �أب���وظ���ب���ي  �لإم����ار�ت����ي����ة 
 160 بلغت  و�ل��ت��ي  �ل��دوح��ة  �لقطرية 
فريق  فيها  تقا�ضم  و�ل��ت��ي  ب��ح��ري  ميل 
“�ملوج  وفريق  موناكو  جي”  �أف  “�إي 
م�ضقط” �ل�ضد�رة وحل فريق �لنه�ضة 

يف �ملركز �لثالث.
ثنائية جميلة

مر�ضى  يف  �ل���د�خ���ل���ي  �ل�������ض���ب���اق  ����ض���ّك���ل 
�لدوحة  �لقطرية  بالعا�ضمة  �ل��ل��وؤل��وؤة 
�لروؤ�ضاء  �أب��ح��ر  حيث   ، جميلة  ثنائية 

�جلولة  يف  �لبحارة  برفقة  �لتنفيذيني 
�لأوىل ل�ضباق �لد�خلي ، ليكون �لرئي�ص 
، حيث  �لفريق  ق��ارب  �ل��رب��ان يف  برفقة 
تدعم  خا�ضة  موؤ�ض�ضة  ق���ارب  ك��ل  يتبع 
�لن�ضخة  يف  وم�����ض��ارك��ت��ه��م  ت���و�ج���ده���م 
من  �لأوىل  �جل��ول��ة  لت�ضكل  �ل�ضابعة  
ور�ئعة  �لد�خلي جتربة جميلة  �ل�ضباق 
�لتنفيذيني على  �لروؤ�ضاء  �طلع  ، حيث 
�لقارب  جتهيز  من  �جلولة  مر�حل  كل 
و�خل���ط���ة �ل���ت���ي ع��ر���ض��ه��ا �ل���رب���ان على 
�ل��ب��ح��ارة وك��ي��ف ���ض��ت��ك��ون �حل��رك��ة على 
و�ضط  �ل��رئ��ي�����ص  ليبحر   ، �ل��ق��ارب  م��ن 
تعليمات �لربان تفرد �لقو�رب �أ�ضرعتها 
حماولة  يف  �أو  �ل�������ض���د�رة  لق��ت��ن��ا���ص 
تقدم  وحتقيق  �مل��رك��ز  على  للمحافظة 
تقلي�ص  �أج���ل  م��ن  و�ل�ضعي  �ل��ن��ق��اط  يف 
حيث  من  و�أ�ضدها  �ملر�حل  �أ�ضعب  قبل 
، ولتكون  �مل��ن��ت��ظ��رة  �ل��ت��ح��دي و�لإث�����ارة 
�ضتنطلق  �لتي  �ل��ي��وم  �ملنتظرة  �جل��ول��ة 

�إىل دبي .
املرحلة اخلام�شة

تفرد �لقو�رب �أ�ضرعتها �ليوم �إىل �إمارة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة  دب��ي 
بالعا�ضمة  �ل���ل���وؤل���وؤة  م��ر���ض��ى  م���ودع���ه 

�ضتقطع  ح��ي��ث   ، �ل����دوح����ة  �ل��ق��ط��ري��ة 
ويقدر  ب���ح���ري  م��ي��ل   205 �ل����ق����و�رب 
�لوقت ب�� 32 �ضاعة ، لتكون هذه �مل�ضافة 
�لأطول خالل مر�حل �لن�ضخة �ل�ضابعة 
من �لطو�ف �لعربي ، حيث �ضتحدد هذه 
�ضيحظى  وم��ن  �لبطل  مالمح  �ملرحلة 
بكاأ�ص �لطو�ف �لعربي ، لتكون �ملناف�ضة 
�لطو�ف  من  �لن�ضخة  ه��ذه  يف  حا�ضرة 
مناف�ضة  ف��ري��ق  ت���و�ج���د  ���ض��ه��دت  �ل��ت��ي 
ت���ب���ادل و��ضح  �ل�������ض���د�رة يف ���ض��ل  ع��ل��ى 
�ملرحلة  بهذه  �ضيظفر  م��ن   ، �مل��ر�ك��ز  يف 
مر�ضى  يف  �ل��د�خ��ل��ي  �ل�����ض��ب��اق  �ضيكون   ،
�لذي  �خل��ت��ام  ه��و  دب���ي  ب���اإم���ارة  �لنخلة 
�أو   ، �لكاأ�ص  نيل  على  �ل��ق��و�رب  �ضيجمع 
�لفا�ضلة يف عمر  �ملرحلة  تكون هي  قد 
�لطو�ف ، فكل �لتوقعات قد حتدث وقد 
�ملر�كز  �ضمن  �لكويتي  زين  فريق  جند 
�لثالث وقد يبعد �لثالثة �ملت�ضدر وهم 
وفريق  موناكو  جي  �أف  �إي  بنك  فريق 
�إذ�  وذلك  �لنه�ضة  �ملوج م�ضقط وفريق 
ما متكن من �نتز�ع �ملرحلة �خلام�ضة .  

م�ضار�ت جديدة
�لطو�ف  على  �مل�ضرفة  �للجنة  ت�ضعى 
�ل��ط��رق �لبحرية  �أح��ي��اء  �ل��ع��رب��ي ع��ل��ى 

�ل����ق����دمي����ة �ل����ت����ي ي��ق��ط��ع��ه��ا �ل���ب���ح���ارة 
�خلليجني �نطلقا من �ل�ضلطنة ومرور� 
بدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ودولة 
عبورهم  بعد   ، �لبحرين  ودول���ة  قطر 
�إىل  و�ضول  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة 
�لثامنة  �ل��ن�����ض��خ��ة  يف   ، �ل��ك��وي��ت  دول����ة 
حمافظة  م��ن  �لعربي  �ل��ط��و�ف  �أنطلق 
�خلليجية  �ل��ع��و����ض��م  وج����اب  م�����ض��ق��ط 
�إم�����ارة دب���ي بدولة  �ل���رح���ال يف  ل��ي��ح��ط 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وه����ذ� قد 
يكون خمتلفا عن �لن�ضخة �ملا�ضية �لتي 
�نطلقت من �إمارة دبي بدولة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وح��ط��ت رح��ال��ه��ا يف 
�لن�ضخة  ه���ذه  ويف   ، م�ضقط  حم��اف��ظ��ة 
ن�����رى م�������ض���اف���ات م���ت���ن���وع���ة وم�������ض���ار�ت 
متنوعة وهذ� ما يري �لطو�ف �لعربي 
�مل��دن و�لعو��ضم  يف كل عام ، حيث كان 
�خل��ل��ي��ج��ي��ة م���رب���وط���ة ب��خ��ط ب���ح���ري ، 
�إىل  �إم�����ار�ة  م��ن  تنتقل  �ل�ضفن  وك��ان��ت 
�أخ������رى ن��اق��ل��ني ح��ك��اي��ت��ه��م و���ض��ل��ع��ه��م ، 
م�����ض��رتك��ني يف ع��اد�ت��ه��م وت��ق��ال��ي��ده��م ، 
�لعربي  �لطو�ف  من  �لن�ضخة  هذه  ويف 
ت��ب��ح��ر �ل���ق���و�رب ل��ت��ع��رف ك��ل م��ن يزور 
�لريا�ضة  ب��ه��ذه  �خل��ل��ي��ج��ي��ة  �ل��ع��و����ض��م 

�لأجيال  �ضتخلده  �ل���ذي  �لإرث  وه���ذ� 
�لقادمة �لتي �ضرتوي حكايات �لطو�ف 
�لعربي و�مل�ضار�ت �لتي مر بها لتحتفظ 
بحري  م��ي��ل   763 �ل�����ض��اب��ع��ة  �لن�ضخة 

قطعه �لبحارة . 
احلنني لالإبحار

�حلر��ضية  �ضمرية  �لإعالمية  و�ضفت 
يف  جتربتها  �أم”  �أف  “هال  �إذ�ع����ة  م��ن 
�لد�خلي  �ل�ضباق  م��ن  �لثانية  �جل��ول��ة 
مبر�ضى �للوؤلوؤة على �أنها �أعادت حنينها 
ل���الإب���ح���ار، ح��ي��ث ق���ال���ت: ل��ق��د خ�ضت 
جت���رب���ة �ل���ت���دري���ب يف جم����ال �لإب���ح���ار 
�أ���ض��ه��ر �لبحارة  �أي�����ادي  وت��ت��ل��م��ذت ع��ل��ى 
و�لربابنة �مل�ضاركني يف �لطو�ف �لعربي، 
حيث كانت تلك �ملحطة مليئة بالعديد 
�أع���ي���ده للذ�كرة  �ل��ت��ي  �ل��ت��ف��ا���ض��ي��ل  م��ن 
�ل��ق��وي��ة و�ملثرية  �مل��ن��اف�����ض��ة  م���ن خ���الل 
مهما  دور�  يلعب  �ل��رتك��ي��ز  �أن  وك��ي��ف   ،
�ل��ت��ي تتطلب  �ل��ري��ا���ض��ات  يف مثل ه��ذه 
ق���وة ب��دي��ن��ة ب��الإ���ض��اف��ة غ��ل��ى �حل�ضور 
�ل��ذه��ن��ي، وه��ذ� م��ا يجعلني �أق��ف خلف 
�ملذياع و�أ�ضفه لكل ما جرى خالل هذه 
�لن�ضخة �ل�ضابعة �لتي �ضعدت بالتو�جد 
جتربة  �لثمانية  �ل��ف��رق  وم�ضاركة  بها 

�لإبحار.
عباب البحار

�ل��د�خ��ل��ي يف مر�ضى  �ل�����ض��ب��اق  ي��ك��ن  مل 
�لدوحة  �لقطرية  بالعا�ضمة  �ل��ل��وؤل��وؤة 
دور�  �ل��ري��اح  لعبت  حيث  ع��ادي��ا،  �ضباقا 
هذ�  �ل�����ض��ب��اق،  وخ��ت��ام  �نطلقت  يف  مهم 
�أمين  �لإع��الم��ي  و�ضفه  �ل��ذي  �ل�ضعور 
�لريا�ضية  ب��ال��ق��ن��اة  �مل��ذي��ع  �ل��ف��ج��ر�ين 
�لذي تو�جد خالل �جلولة �لثانية على 
قارب فريق “بنك �إي �أف جي” موناكو، 
حيث قال: كم هو ر�ئع �أن تقطع عباب 
�ملت�ضدر  �ل��ف��ري��ق  ق����ارب  ع��ل��ى  �ل��ب��ح��ار 
�لعربي  �ل��ط��و�ف  م��ن  �ل�ضابعة  لن�ضخة 
لالإبحار �ل�ضر�عي، حيث تعاملت خالل 
تو�جد مع حركة �لقارب و�لنتقال من 
م��وق��ع لأخ���ر، لأ���ض��اه��د �ل��ب��ح��ارة برفقة 
�لربان كخلية نخل يف مت�ضي قدما يف 
حتقيق مركز� متقدم ، لتكون �لتجربة 

ر�ئعة مبا حتمله �لكلمة من معنى.

�شمن مناف�شات الطواف العربي لالإبحار ال�شراعي اأي.اأف.جي

تعادل »املوج م�شقط« و»موناكو« يف �شباقات امل�شافات الق�شرية مبر�شى اللوؤلوؤة بالدوحة
ا�شتعداد القوارب للمرحلة اخلتامية نحو اإمارة دبي

و�لكيك  و�جل��ودو  �مل�ضارعة  �حت��اد  رئي�ص  �لدرعي  ثعلوب  بن  �ضعادة حممد   ثمن 
على  �حل��ائ��ز  توما  �ضريجيو  للجودو  �لإم����ار�ت  منتخب  لع��ب  �ختيار  بوك�ضينج 
كاأول  �لأخ��ري  ريو دي جانريو   �وملبياد  للرجال يف  كيلوجر�ما   81 وزن  برونزية 
�ل�ضهري،  تو�ضو  �ملا�ضية �ضمن متحف مد�م  �ل�ضيفية  �لألعاب  ميد�لية عربية يف 
وله  لندن  يف  �لرئي�ضي  ومقره  �لعامل  يف  �ل�ضمع  متاحف  �أ�ضهر  من  يعد  و�ل��ذي 
فروع يف دول �أخرى،ويحتوي �ملتحف على متاثيل لل�ضخ�ضيات �لعاملية �لبارزة يف 
جمالت �لفن، و�ل�ضيا�ضة و�لريا�ضة مما يجعل ��ضم �لإمار�ت كاأول دولة عربية يف 
هذ� �ملجال �لألعاب �لفردية حتظى بهذ� �ل�ضرف �لريا�ضي �لتوثيقي ..و�ضيتم و�ضع 
جم�ضم �لالعب توما بنف�ص �لبدلة �لتي خا�ص بها �لوملبياد وعليها �ضعار �لإمار�ت 
�لتي  �لفوز و�ل�ضتقبالت  و�أ�ضد�ء  ر�فقت فوزه  �لتي  �لإعالمية  �لتغطية  بجانب 

متت له يف خمتلف و�ضائط �لإعالم �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية. من جانب �آخر 
�عتمد �ضعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي برنامج �إعد�د منتخب �لإم��ار�ت للجودو 
�لريا�ضية  �لإ�ضالمي  �لت�ضامن  لألعاب  �لر�بعة  �ل��دورة  للم�ضاركة يف  يتعد  �لذي 
�لتي تقام خالل �لفرتة من 12 �إىل 22 مايو 2017 يف �لعا�ضمة �لأذربيجانية 
�لريا�ضي  و�لتي ينظمها  �لحت��اد  ريا�ضي   5000 �أكر من  باكو و�ضط م�ضاركة 
للت�ضامن �لإ�ضالمي �لذي ي�ضم يف ع�ضويته �أكر من 50 �حتاد� من خالل �أكر 
من 20 م�ضابقة ريا�ضية فردية وجماعية ،على �أمل �أن ي�ضهم �جلودو �لإمار�تي 
يف �إجناح �لدورة �لتي تهدف �إىل ن�ضر ر�ضالة �ل�ضالم و�لت�ضامح بني �مل�ضاركني رغم 
�ختالف �لأديان و�للغات بني �لدول. و�أ�ضاف – ي�ضارك �جلودو �لإمار�تي يف تلك 
 66 �لتظاهرة �لريا�ضية �لإ�ضالمية باأربعة لعبني هم خليفة �حلو�ضني يف وزن 

حتت  وزن  يف  و�يفان  كجم   90 81 كجم ، ومي�ضا يف وزن  ، وتوما يف وزن  كجم 
�إعد�دهم �لد�خلي يف �أبو ظبي ��ضتعد�د� لل�ضفر  مع�ضكر  ويتو��ضل   ، كجم   100
تنفيذ�ً  �ليابانية  توكاي  جامعة  �ضيافة  يف  م�ضرتك  مع�ضكر  لإقامة  �ليابان  �إىل 
�ل�ضامور�ي  بلد  يف  �لعريقة  �جلامعة  مع  �لإم��ار�ت  وقعتها  �لتي  �لتفاقية  لبنود 
للعديد  زيارة  يوما   21 مدة  �ضي�ضتغرق  �لذي  �ملع�ضكر  و�ضي�ضمل  مو�ضم 2014، 
�ملر�كز،  تلك  �لتدريبات مع  و�مل�ضاركة يف  �ليابان  �ملر�كز ومد�ر�ص �جل��ودو يف  من 
�لعا�ضمة  �إىل  �لتوجه  قبل  �آخر  د�خلي  مع�ضكر  �لنتظام يف  �ملنتخب  بعدها  يعود 
�ملجرية بود�ب�ضت ، ثم باري�ص لنف�ص �لغر�ص يف �بريل و�مل�ضاركة يف دورة �لإعد�د 
على  �ملحافظة  بهدف  للبطولة  ��ضتعد�د�  باكو  �إىل  �لتوجه  قبل  هناك  �لدولية 

�لجناز�ت �لتي حققها �جلودو �لإمار�ت يف 2016 .

كاأول ميدالية عربية يف الألعاب ال�شيفية املا�شية

اختيار لعب منتخب الإمارات للجودو �شريجيو توما لو�شع متثال له يف متحف مدام تو�شو 

�حتفل �ملهاجم �لياباين �لدويل �ل�ضابق كازويو�ضي ميور� بعيده �خلم�ضني 
عندما ��ضتهل مبار�ة فريقه يوكوهاما �ف �ضي يف دوري �لدرجة �لثانية 

�لياباين لكرة �لقدم، ليقطع خطوة جديدة يف م�ضريته �لالفتة.
�ضارك م��ي��ور�، �ك��رب لع��ب ياباين حم��رتف، مل��دة 65 دقيقة خ��الل فوز 

لي�ضبح  ياماغاتا،  مات�ضوموتو  �مام  �ر�ضه  على  فريقه 
�ول لعب خم�ضيني ي�ضارك يف �لدوري �لياباين.

ويريد �مللك كازو كما يلقبه �لعالم �لياباين �للعب 
حتى �ل�ضتني من عمره.

قال ميور� �ملحاط باجلماهري �لتي قدمت له باقات 
��ضكر �جلماهري،  �ن  �ري���د  ح��ل��وى:  وق��ال��ب  �ل���ورد 
لعيد  كهدية  �لفوز  هذ�  ملنحي  و�لد�رة،  �لالعبني 

ميالدي.
وتابع �لالعب �ل��ذي �ح��رتف يف �ل��دوري �ليطايل 

مع جنوى: �نا حمظوظ للح�ضول على هذ� �لدعم 
طو�ل تلك �ل�ضنو�ت.

وقع ميور� �ل�ضهر �ملا�ضي عقد� جديد� ملدة 
عدد  لريفع  �ضي  �ف  يوكوهاما  مع  ع��ام 

ويعزز   32 �ىل  �لحرت�فية  مو��ضمه 
رقمه �لقيا�ضي.

��ضكر  �ن  ح���ق���ا  �ري�������د  و�������ض�����اف: 
زمالئي مل�ضاعدتهم. �ضاقدم كل ما 

يف و�ضعي حتى �بلغ �ل�ضتني!.
�لبي�ص  �ل�����ض��ع��ر  ح���ل���ول  ب���رغ���م 
و�لتجاعيد بدل من �نطالقاته 
ميور�  ي����ز�ل  ل  �ل�����ض��اروخ��ي��ة، 
ي���ح���ظ���ى ب�������ض���ه���رة و������ض����ع����ة يف 

�ليابان.
رقمه  �مل���ا����ض���ي  �ل����ع����ام  ح���ط���م 
�لقيا�ضي كاكرب م�ضجل عندما 
�لتا�ضعة  ب��ع��م��ر  �ل�����ض��ب��اك  ه���ز 

حار�  ت�ضفيقا  ن��ال  و�لرب���ع���ني. 
م���ن ج��م��اه��ري م�����الأت �مل���درج���ات 

متفرج،  �ل��ف   13 �ضعتها  �لبالغة 
بعد ��ضتبد�له يف �ملبار�ة �لفتتاحية 

من �ملو�ضم ليوكوهاما.
�ملو�ضم  م����ب����ار�ة   20 م���ي���ور�  خ���ا����ص 
�مل���ا����ض���ي ���ض��ج��ل ف��ي��ه��ا ه���دف���ني، لكن 
�لحد،  عليه  ظهرت  �ل�ضد�أ  عالمات 

عندما �هدر فر�ضته �لوحيدة �مام �ملرمى. قال ميور� بعد �نتهاء �ملبار�ة 
وتوجيهه �لتحية �ىل �جلماهري برفقة م�ضجل هدف �لفوز ناوكي نومور� 
�لبالغ ن�ضف عمره، يف لفة �ضرف �رتدى خاللها بزة زهرية �نيقة: “كنت 
�لم��ر حافز�  ه��ذ�  “منحني  تابع:  �مل��ب��ار�ة«.  على  �لرتكيز  �ح��اول فقط 
كبري� �ن �لعب يف هكذ� �ج��و�ء ر�ئعة. تنتظرنا �لكثري من �ملباريات 
�ل�ضعبة، �ذ يقاتل �لفريق لل�ضعود �ىل �لدرجة �لوىل، لذ� �ريد 

تقدمي كل ما يف و�ضعي للم�ضاعدة«.
بعمر  �لرب�زيل  �ىل  بالنتقال  �لطويلة  بد�أت م�ضرية ميور� 
�خلام�ضة ع�ضرة، لكنه �ضنع ��ضمه مطلع �لت�ضعينيات كا�ضهر 
بعد  �ليابانية  �لكرة  �ضمعة  بناء  يف  ف�ضاهم  ��ضيوي،  لعب 
حمل  بانه  علما   ،1993 ع��ام  �ملحرتفني  دوري  �ط��الق 

�لو�ن دينامو زغرب �لكرو�تي يف 1999.
تاألق ميور� مع �ندية فريدي كاو�ز�كي وكيوتو بوربل �ضانغا 

وفي�ضيل كوبي قبل �نتقاله �ىل يوكوهاما يف 2005.
�ضق �لطريق �مام لعبني يابانيني �ىل �يطاليا، عندما 
�ن�ضم �ىل جنوى يف 1994، لكنه تعر�ص لك�ضر 

يف �نفه يف بد�ية م�ضو�ره.
�ضجل ميور� 55 هدفا يف 89 مبار�ة 
من  �ق�ضاءه  لكن  �ل��ي��اب��ان،  ملنتخب 
من  �لزرق”  “�ل�ضامور�ي  ت�ضكيلة 
قبل  �وك����اد�  تاكي�ضي  �مل����درب  ق��ب��ل 
كاأ�ص  يف  للبالد  �لوىل  �مل�ضاركة 
�لعامل عام 1998، خلقت جدل 

كبري� يف �ليابان.
ب���ل عر�ص  م���ي���ور�،  ي��ت��اأث��ر  مل 
للمنتخب  خدماته  تقدميات 
مونديال  قبل  ��ضيوي  �ل�ضرق 
 ،2010 �ف���ري���ق���ي���ا  ج����ن����وب 
�ل���ث���ال���ث���ة  يف  ك��������ان  ع����ن����دم����ا 

و�لربعني.
م���������ض����و�ره  �وك�������������اد�، يف  ل����ك����ن 
رف�ص  �ل������ث������اين،  �ل����ت����دري����ب����ي 

�لعر�ص بتهذيب.
ح�ضل ميور� �خري� على فر�ضة 
�لعامل،  ك��ا���ص  يف  �ل��ي��اب��ان  متثيل 
وب���ع���م���ر �خل���ام�������ض���ة و�لرب����ع����ني، 
يف  �ل�ضالت  ك��رة  ريا�ضة  يف  لكن 

تايالند.

بالي  �لق�ضائية  �لدو�ر  �ىل  يتاأهل  فريق  ��ضرع  ووري��رز  �ضتايت  غولدن  ��ضبح 
�وف، بعد فوزه على �ضيفه بروكلني نت�ص متذيل ترتيب �لدوري 112-95، يف 
دوري كرة �ل�ضلة �لمريكي للمحرتفني، فيما حقق هيو�ضن روكت�ص رقما قيا�ضيا 

بت�ضجيله 22 ثالثية.
و9  ف��وز�   49 �ىل  ر�ضيده   ،2015 لقب  حامل  �ضتايت،  غولدن  ورف��ع 

خ�ضار�ت يف �ضد�رة �ملنطقة �لغربية، فحجز بطاقته �ىل �لبالي �وف 
25 �ضباط فرب�ير، حمطما رقمه �خلا�ص عندما تاأهل �ملو�ضم  يف 

�ملا�ضي يف 27 �ضباط فرب�ير.
وب��رغ��م �ف��ت��ق��اده ه��د�ف��ه ك��ي��ف��ن دور�ن�����ت لول م���رة ه���ذ� �ملو�ضم 

ل�ضابة يف يده �لي�ضرى، حقق غولدن �ضتايت فوز� �ضهال بقيادة 
�مل��وزع �ضتيفن كوري )27 نقطة( وكالي توم�ضون )24 

نقطة(.
وقال توم�ضون: �نا فخور بذلك. �ن نقوم بذلك 

�م��ر جيد.  �ل��ت��و�يل، فهذ�  �ضنو�ت على  خلم�ص 
�مل �ن ن�ضتمر يف ذلك حتى �نتهاء م�ضريتنا.

�ل��ت��اأه��ل �ىل  ل��ووري��رز يف  وه���ذه �ك��رب �ضل�ضلة 
�لبالي �وف منذ فرتة 1952-1946.

�ملنطقة  ث���ال���ث  روك��ت�����ص  ه��ي��و���ض��ن  وح���ق���ق 
رمية   22 بت�ضجيله  قيا�ضيا  رقما  �لغربية 
ثالثية يف �ضلة �ضيفه ميني�ضوتا تيمربوولفز 

�ذ تغلب عليه 130-142.
وت�ضدر جنم روكت�ص جيم�ص هاردن لئحة 
 5 24 نقطة بينها  �مل�ضجلني يف فريقه مع 

ثالثيات و10 مترير�ت حا�ضمة.
 10 لروكت�ص   10 ��ضل  من  لعبني  ثمانية  و�ضجل 

نقاط �و �كر.
�ملرة  وه��ذه  58 حماولة،  22 ثالثية من  روكت�ص  وزرع 

ثالثية.  �ل�20  عتبة  فيها  يتخطى  �ملو�ضم  ه��ذ�  �لثامنة 
غولدن  بحوزة  كان  �ل��ذي  �لقيا�ضي  �لرقم  روكت�ص  وحطم 

�ضتايت ووريرز يف مو�ضم 2016-2015.
وقال مهاجم ميني�ضوتا �لكندي �ندرو ويغينز �لذي �ضجل 
�ملبار�ة  30 نقطة: ل �ضيء ميكننا �لقيام به. لقد �م�ضو� 

ي�ضددون �لكرة.
و��ضاف للفائز ر�ين �ندر�ضون 18 نقطة بينها 4 ثالثيات 

و�لبديل �ريك غوردون 14 نقطة بينها 4 ثالثيات.
�رتكاز  لع��ب  ت��األ��ق  �لقو�ص  خ��ارج  م��ن  روكت�ص  جن��اح  و�ف�ضد 

م��ي��ن��ي�����ض��وت��ا ك���ارل-�ن���ت���وين ت���اون���ز ���ض��اح��ب 37 ن��ق��ط��ة و22 
متابعة.

ويف كليفالند، غاب �مللك ليربون جيم�ص ب�ضبب �لتهاب يف حلقه، 

�ضيفه  �م��ام  �ل�ضرقية  �ملنطقة  ومت�ضدر  �للقب  حامل  كافاليريز  فريقه  فخ�ضر 
�ضيكاغو بولز 99-117.

18 نقطة و10  للفائز مع  “تريبل دبل”  باتلر ثالثية مزدوجة  وحقق جيمي 
حتقيق  م��ن  قريبا  و�ي���د  دو�ي���ن  زميله  وك���ان  متابعات.  و10  حا�ضمة  مت��ري��ر�ت 

�لجناز عينه بت�ضجيله 20 نقطة و10 مترير�ت حا�ضمة و9 متابعات.
وهذ� �لفوز �لر�بع على �لتو�يل لبولز وقد هزم كليفالند يف مو�جهاتهما 

�لثالث هذ� �ملو�ضم.
34 نقطة و9 متابعات و7 مترير�ت  و�ضجل للخا�ضر كايري �يرفينغ 

حا�ضمة.
على  ففاز  ج��ورج  ب��ول  ط��رد  م��ن  هيت  ميامي  ��ضتفاد  ميامي،  ويف 
�يرلينز  �مرييكان  ملعب  على   95-113 بي�ضرز  �نديانا 

�رينا.
وطرد جنم بي�ضرز جورج بعدما نال خطاأ تقنيا ثانيا 

قبل 8،48 دقيقة على نهاية �لربع �لثالث.
وت����األ����ق م���ع م��ي��ام��ي لع����ب �رت����ك����ازه ح�ضان 
و17  ن���ق���ط���ة   22 ����ض���اح���ب  و�ي���ت�������ض���اي���د 
متابعة و��ضاف ديون و�يرتز 22 نقطة 
و�ل�����ض��ل��وف��ي��ن��ي غ�����ور�ن در�غ��ي��ت�����ص 21 

نقطة.
و2013   2012 بطل  م��ي��ام��ي،  وف���از 
يف  م��رة   16 �ل�ضرقية،  �ملنطقة  وتا�ضع 

مبارياته �ل�18 �لخرية.
على  �ضر�خه  بعد  ط��رده  على  ج��ورج  وعلق 
ل��ق��د كان  �ل��ث��اين:  �لتقني  �حل��ك��م يف �خل��ط��اأ 
مثل �لدمية )�حلكم(. كان )مدرب هيت �ريك 
�ضبول�ضرت�( يف �ذنه. لقد طلب منه ذلك. مل �قم 

بازدر�ئه.
يغيب  �ن  ت��ري��د  ل  ���ض��ب��ول�����ض��رت�:  ر�أى  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
�ل��الع��ب��ون ع��ن �مل��ب��اري��ات. ل��و �ك��م��ل )ج���ورج( �ملبار�ة، 
ل��ك��ان��ت من��ط��ي��ة ب���ني ه��ي��ت وب��ي�����ض��رز ���ض��ت�����ض��ت��م��ر حتى 
�ل�ضتحو�ذ �لخري”. وتابع: “لقد كانت مبار�ة تعتمد 
�لدو�ر  يف  م��ب��ار�ة  بانها  �ضعرت  �لبدنية.  �ل��ق��وة  على 
�لق�ضائية. )جورج( لعب نخبوي. مل يكن حمظوظا 

يف �خلطاأ �لتقني �لثاين.
ويف ب��اق��ي �مل��ب��اري��ات، ف���از د�ل�����ص م��اف��ري��ك�����ص ع��ل��ى نيو 
على  نيك�ص  ون��ي��وي��ورك   ،83-96 بيليكانز  �ورل��ي��ان��ز 
و�ورلن���دو   ،109-110 �ضيك�ضرز  �ضفنتي  فيالدلفيا 
وت�ضارلوت   ،86-105 ه��وك�����ص  �ت��الن��ت��ا  ع��ل��ى  م��اج��ي��ك 

هورنت�ص على �ضاكر�منتو كينغز 85-99.

ثالثية لروكت�س ميورا اول لعب خم�شيني يف اليابان   22

ووريرز الأ�شرع اىل البالي اوف بال�شلة الأمريكية 



    
ممر�شات يرق�شن داخل غرفة الإنعا�ش

�أقدمت جمموعة من �ملمر�ضات يف م�ضت�ضفى تركي على �لرق�ص 
و�لقفز د�خل غرفة مري�ص يف �لعناية �لفائقة.

�أنطاليا  م�ضت�ضفيات  �إح���دى  يف  �حل��ادث��ة  وق��ع��ت  �لتفا�ضيل،  ويف 
�لطريقة  على  ترق�ضن  وه��ن  �ملمر�ضات  ظهرت  حيث  تركيا،  يف 

�لتقليدّية يف جّو من �ل�ضحك و�لغناء. 
�لتو��ضل  مو�قع  عرب  بكثافة  �نت�ضر  �ل��ذي  �لفيديو،  �إّن  قيل  وقد 
�ل�ضنة من  �إّل هذه  ُين�ضر  �ضنو�ت ومل   3 �لُتقط منذ  �لجتماعي، 
قبل �أحد �ملوظفني يف �مل�ضت�ضفى. يف �ضياق ما ح�ضل، عّلق �ضاحب 
�لتوظيف  ع��ق��ود  ف�ضخ  مّت  �إّن���ه  ب��ال��ق��ول  ���ض��اري  ح�ضني  �مل�ضت�ضفى 

ة بهوؤلء �ملمّر�ضات بعد �نت�ضار �لفيديو. �خلا�ضّ

ير�شل طبق حلوى اإىل حمطة الف�شاء 
�لفرن�ضية  �حللوى  من  طبقاً  �لدولية  �لف�ضاء  حمطة  �إىل  و�ضل 
�لتقليدية �ضنعه حلو�ين فرن�ضي �ضهري ملو�طنه ر�ئد �لف�ضاء توما 
بعيد ميالده  �حتفاًل  �لأر����ص،  م��د�ر  �ملحطة يف  �ملقيم يف  با�ضكيه 
ت�ضبح يف مد�ر  �لتي  �ملحطة  �إىل  �لطبق  �لتا�ضع و�لثالثني. ونقل 
�لأر�ص على �رتفاع 400 �لف كيلومرت على من �ملركبة �لأمريكية 
�ملقيمني  للرو�د  حاملة  �خلمي�ص  باملحطة  �لتحمت  �لتي  در�غ��ون 
�لتجارب �جلارية يف ظل  هناك موؤناً ومعد�ت علمية ت�ضتخدم يف 
�ملوؤن  كيلوغر�م من  و200  �لألفني  ومن �ضمن  �جلاذبية.  �نعد�م 
تقليدي ماكارون �ضنعها �حللو�ين  و�ملعد�ت طبق حلوى فرن�ضي 
�إقالع  �أثناء  تنفجر  لكي ل  بعناية  �يرميه  بيار  �ل�ضهري  �لفرن�ضي 
�ل�ضاروخ من �لأر�ص. و��ضتغرقت جتارب �ضنع هذه �حللوى �ضنة 
�لتي تفر�ضها وكالة  كاملة لتكون متو�فقة مع �ملعايري �ل�ضارمة 
�لف�ضاء �لأمريكية )نا�ضا( ووكالة �لف�ضاء �لأوروبية، بح�ضب بيار 
16 دولة  �يرميه. وحمطة �لف�ضاء �لدولية هي ثمرة تعاون بني 
هي �لوليات �ملتحدة ورو�ضيا و�ليابان وكند� و�لرب�زيل و11 دولة 
رو�د  من  ف��رق  فيها  �لقامة  على  وتتناوب  فرن�ضا.  منها  �أوروب��ي��ة 
كل  يقيم   ،2000 �لعام  من  نوفمرب  منذ  م�ضتمر  ب�ضكل  �لف�ضاء 

فريق فيها نحو 6 �أ�ضهر.

بناء وجه رجل ُقتل قبل 1400 �شنة
�لع�ضر �حلديدي،  �آو�خ��ر  ق��وم من  وه��م  �لبيكت�ص،  �ضاب من  قتل 
��ضكتلند�  �لآن  ي��ع��رف  م��ا  يف  �ضنة   1400 ح���و�يل  ق��ب��ل  بوح�ضية 
�حل��دي��ث��ة، وق��د مت �إع����ادة ب��ن��اء وج��ه��ه بالنظام �ل��رق��م��ي م��ن قبل 
 sciencepost فريق من �لعلماء. وجاء يف تقرير ن�ضرته جملة 
�إي�ضل يف  �لتنقيب يف كهف بجزيرة بالك  �أنه من خالل  �لعلمية، 
�ملرتفعات �ل�ضكتلندية، عر علماء �لآثار بالفعل على بقايا �لرجل 
يف و�ضع غريب، �ل�ضاقان م�ضلوبتان وم�ضبوكتان مع حجارة قّيدت 
ذر�عيه و�ضاقيه. و�أر�ضل علماء �لآثار عظام �لرجل �إىل مركز علم 
�لت�ضريح وحتديد �لهوية �لب�ضرية )CAHID( بجامعة دندي يف 
�أ�ضرت�ليا، وقد حلل فريق �لعمل �لذي ير�أ�ضه عامل �لإنروبولوجيا 
�لتي  �مل��روع��ة  �لإ���ض��اب��ات  �لعظام وح��دد  ه��ذه  ب��الك  �ُضو  �ل�ضرعية 
تعر�ص لها �لرجل، وهي 5 جروح �أدت �إىل متزق �لوجه و�نف�ضاله 
عن �جلمجمة. وقال �ُضو بالك  �إنه هيكل عظمي ر�ئع وحمفوظ يف 

حالة ر�ئعة مت �إعادة بنائه بالنظام �لرقمي مبهارة كبرية.
و�أ�ضاف بالك  ومن خالل در��ضة بقاياه، تعلمنا قليال عن حياته 
�لق�ضرية، ولكن �كت�ضفنا �أكر من ذلك بكثري عن وفاته �ملرعبة، 
ر�ئعا،  �ضابا  ت�ضكيل وجهه، فقد كان  �إع��ادة  ت��رون من خالل  وكما 
لكن نهايته كانت عنيفة حيث عانى من ما ل يقل عن 5 �إ�ضابات 

خطرية يف �لر�أ�ص.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تطلب اخللع ب�شبب بنزين ال�شيارة
�أقامت �ضيدة م�ضرية، مل مير على زو�جها �أكر من 3 �أ�ضهر، دعوى للخلع من زوجها بعد �أن وجدت نف�ضها فري�ضة 
له، حيث ��ضتغل حالتها �ملي�ضورة وكونها موظفة يف �ل�ضتيالء على �أمو�لها ب�ضتى �لطرق لدرجة فاقت �ملتطلبات 

�لزوجية، �أو �إجبارها على �مل�ضاهمة يف متطلبات �حلياة.
يف حمكمة �لأ�ضرة بالقاهرة، كانت �لدعوى �لق�ضائية �لأغرب لطلب �ضيدة  �خللع من زوجها، لتقول �إنها مل تعد 

تتحمل �لعي�ص معه حيث كان يجربها على دفع تكاليف بنزين �ضيارته حال قيامه بتو�ضيلها لأي مكان �أو للعمل.
وقالت �لزوجة يف �لدعوى �إنها تركت منزل �لزوجية بعد 3 �أ�ضهر من �لزو�ج عقب �إجباره لها على دفع ن�ضف ر�تبها 

�ل�ضهري يف �ضر�ء متطلبات �ملنزل، �إىل جانب ��ضتيالئه على �لن�ضف �لآخر من �لر�تب لإيد�عه يف ح�ضابه �لبنكي.
و�أ�ضافت �أنه كان يح�ضل منها على تكلفة بنزين �ضيارته حال تو�ضيلها للعمل �أو ق�ضاء �أي طلب لها، مبا يف ذلك 
ذهابها لزيارة �أ�ضرتها بني �حلني و�لآخر، م�ضرية �إىل ف�ضل �أ�ضرته يف �إقناعه بالعدول عن تلك �ملمار�ضات. وتذكر 
�لزوجة يف دعو�ها �أنها �ضعرت بالندم لزو�جها من �ضخ�ص �عتربها فري�ضة حل�ضد �أمو�لها و��ضتغالل وظيفتها يف 

جمع �لأمو�ل و�لتخلي عن م�ضوؤوليته كزوج، و�لتعدي عليها حال �لعرت��ص على طلباته.
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�شجن يحّرر املجرمني ب�شرط الفوز يف املالكمة
يقدم �ضجن يف تايلند فر�ضة نادرة لنزلئه للتحرر من �ل�ضجن قبل �نتهاء 
مدة �لعقوبة، ب�ضرط �أن يخو�ضو� نز�لت يف �ملالكمة �لتايلندية �ملو�ي تاي 
ويفوزو� فيها. وكان �ل�ضجن �ضرع بتطبيق هذ� �لنظام عام 2010، حيث بد�أ 
بتنظيم مباريات يف �ملو�ي تاي لل�ضجناء �ضد مالكمني حمرتفني يف هذه 
�لريا�ضة، ويف حال فوز �ل�ضجني يح�ضل على فر�ضة للخروج من �ل�ضجن، 
�أما عند �خل�ضارة ف�ضيعود ل�ضجنه، بينما يح�ضل مناف�ضه على مكافاأة مالية، 

بح�ضب ما ذكرت �ضحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
نوي كاوبان ع�ضو �ضابق يف �إحدى �لع�ضابات، كان قد حكم عليه بال�ضجن 
ملدة 11 عاماً بتهمة طعن �ضبي يف �لر�أ�ص حتى �ملوت، و�أطلق �ضر�حه قبل 
�نتهاء �ملدة ب�ضتة �أع��و�م، بعد �أن متكن من �لتغلب على بطل �للعبة كودي 
�أن وقع يف حب هذه  �إىل تايلند، بعد  موبريل، و�ل��ذي �نتقل من كان�ضا�ص 

�لريا�ضة عرب م�ضاهدة �أفالم �لفيديو �لتي تتحدث عن �أبطالها.
�ملو�ي  يف  �ملحرتفني  من  �ثنني  بني  �أخ��رى  مل��ب��ار�ة  �لآن  �ل�ضجن  ويخطط 
تاي �أحدهما �ضبق و�أن �ضارك يف دورة �لألعاب �لأوملبية �لتي �أقيمت يف بكني 
عام 2008، و�لآخر �ضجني بتهمة حيازة �ملخدر�ت، ويعترب �ملقاتل �لأ�ضهر 
يف تايلند. وعر�ضت قناة �ضو تام فيلماً وثائقياً حول �لنز�ل �لذي د�ر بني 
كاوبان وموبريل، و�لذي �أدى �إىل �إطالق �ضر�ح كاوبان. لكن و�لدي �ضحية 
�جلرمية �لتي �رتكبها هذ� �لأخري مل يكونا ر��ضيني عن هذ� �لقر�ر، حيث 
قال و�لده ل�ضحيفة نيويورك بو�ضت �إنه يرغب بقتل كاوبان، فيما وجدت 

و�لدة �ل�ضحية �أن من غري �لعدل �إطالق �ضر�ح �ملتهم بهذه �لطريقة. 

يعرث على بطريق عمره 61 مليون عام 
 61 قبل  عا�ص  عمالق  بطريق  لطري  متحجر�ت  على  نيوزيلند�  يف  ع��ر 
مليون عام، ما يعني �أن �أ�ضالف هذه �لطيور تعاي�ضت مع �لدينا�ضور�ت يف 
�ملا�ضي �لغابر لالأر�ص، على ما جاء يف در��ضة علمية ن�ضرتها جملة نيت�ضر.

وق���ال م��ع��دو ه���ذه �ل��در����ض��ة �ن ه��اوي��ا ع��ر ع��ل��ى �مل��ت��ح��ج��ر�ت يف �جلزيرة 
يف  �لبطريق  متحجر�ت  �أق��دم  من  و�ح��دة  وه��ي  نيوزيلند�،  من  �جلنوبية 
�لعام. وتو�ضل �لفريق �ىل �ن هذ� �لبطريق عا�ص قبل 61 مليون �ضنة، يف 

�لع�ضر �لباليو�ضيني.
�أي�ضاً  ولكن  �لعلماء،  �هتمام  يثري  ما  �لكت�ضاف هو فقط  ولي�ص قدم هذ� 
�ملنطقة  يف  عر  �أن  �ضبق  فقد  �ملتحجر.  �لعظمي  للهيكل  �لكبري  �حلجم 
نف�ضها على متحجر�ت لطري بطريق عا�ص يف �حلقبة ذ�تها، لكنها مل تكن 
�لطبيعي يف  �لتاريخ  �لباحث يف متحف  بهذ� �حلجم. وقال جري�لد ماير 
�ل��ل��ذ�ن عا�ضا يف  �ل��ط��ري�ن  �ل��در����ض��ة: ه��ذ�ن  فر�نكفورت و�مل�ضارك يف ه��ذه 
مرت  طوله  �لثاين  فالبطريق  �ل�ضكل،  حيث  من  خمتلفان  نف�ضها  �ملنطقة 
و50 �ضنتيمرت�ً وقد �أطلق عليه بطريق و�يبار� �لعمالق وهو �أطول بثالثني 

�ضنتيمرت�ً من �لبطريق �لأول. 

�شر لفت.. ملاذا ل 
ي�شع رونالدو و�شًما ؟

�أهم �لأ�ضياء �لتي يحاول  �لو�ضم من 
لفت  و�ل��ري��ا���ض��ي��ون  �ل��الع��ب��ون  فيها 
�أن��ك قد جتد لعبني  �لأن��ظ��ار، حتى 
كامل  ب�ضكل  �أج�����ض��اده��م  تغّطت  وق��د 
هذه  م��ن  خمتلفة  و�أل������و�ن  ب��اأ���ض��ك��ال 
�لبع�ص من  ��ل  ُي��و���ضِ �ل��و���ض��وم و�ل��ت��ي 
�أ�ضهر  خ��الل��ه��ا ر���ض��ائ��ل م��ع��ي��ن��ة. م��ن 
هوؤلء �لالعبني، �لأرجنتيني ليونيل 
مي�ضي، �لرب�زيلي نيمار، و�لهولندي 
ر�وؤول  و�ل��ربت��غ��ايل  ي��ون��غ،  دي  نايغل 
مرييلي�ص. لكن رمبا يكون كري�ضتيانو 
رونالدو من بني �لالعبني �لقالئل، 
ي�ضبغ  مل  �ل��ذي  �لوحيد  يكن  مل  �إذ� 
ج�ضمه بالو�ضوم �ملختلفة، فهل ترغب 
�لربتغايل  �لنجم  �ل�ضبب؟  مبعرفة 
ملنتخب  �لتاريخي  �ل��ه��د�ف  رون��ال��دو 
ب��الده، ون��ادي ري��ال مدريد، و�حلائز 
)بالون  �لذهبية  �ل��ك��رة  ج��ائ��زة  على 
وب���خ���الف كل  م����رة  م���ن  �أك�����ر  دور( 
زم����الئ����ه �ل���الع���ب���ني، ي���رف�������ص تلك 
�إن�����ض��اين نبيل. فهو  ل��ه��دف  �ل��و���ض��وم 
ل�ضالح  منتظم  ب�ضكل  ب��ال��دم  ي��ت��ربع 
�لأط���ف���ال �مل��ر���ض��ى يف �ل��ع��امل خا�ضة 
�ل�ضرطان، حيث تفر�ص بع�ص �لدول 
�لأ�ضخا�ص  تربع  على  م�ضددة  قيوًد� 
�لذين توجد على �أج�ضادهم �لو�ضوم.

من اأف�شد ليلة 
مرييل �شرتيب؟

�لأم����ريك����ي����ة مرييل  �مل��م��ث��ل��ة  �ع����ت����ربت 
ك����ارل  �لأزي����������اء  م�����ض��م��م  �أّن  ����ض���رتي���ب 
حفل  يف  ليلتها  باإف�ضاد  ق��ام  لغرفيلد  
باأنها  �تهامها  �أن  بعد  �لأو���ض��ك��ار  ج��و�ئ��ز 
�أزياء  ل���د�ر  ث��وب��ا  ل��رتت��دي  �أم����و�ل  تلقت 
بعينها على �ل�ضجادة �حلمر�ء لالأو�ضكار. 
مرييل رّدت على �مل�ضمم باأّنها قررت عدم 
�رتد�ء ثوب من �ضانيل يف حفل �لأو�ضكار 
لأنها قد حت�ضل على �أمو�ل نظري �رتد�ء 

ثوب من م�ضمم �آخر.
ن�ضرته:  بيان  وقالت مرييل �ضرتيب يف 
�نت�ضرت �لق�ضة عامليا وتو��ضل �لنت�ضار 
ع��امل��ي��ا ل��ت��غ��ط��ي ع��ل��ى ظ���ه���وري يف حفل 
ت�����ض��ج��ي��ل��ي رقم  �لأو����ض���ك���ار يف م��ن��ا���ض��ب��ة 
�لع�ضرين  ل��ل��م��رة  ب��رت���ض��ي��ح��ي  ق��ي��ا���ض��ي 
و�ضائل  �أع���ني  يف  �ل�����ض��رف  ه��ذ�  ولطم�ص 

�لإعالم وزمالئي وجمهوري.

ل ال�شجن على الزواج   تف�شّ
�أُحيلت فتاة كويتية، يف �لثالثينيات من عمرها �إىل �لنيابة 
و�لحتيال،  بالن�ضب  تهًما  �إليها  وجهت  بعدما  �لعامة، 
لإقر�رها باأنها تقا�ضت من خليجي 11 �ألف دينار مقابل 
م�ضروع زو�ج مل يكتمل، لكنها تر�جعت عن �إمتام �لزو�ج، 
�أنفقت  �أن �ملتقدم لالرتباط بها غري مقنع و�أنها  مربرة 
ل�ضحيفة  �أم��ن��ي  م�ضدر  وذك���ر  رّده.  ت�ضتطيع  ول  �ملبلغ 
تقدم  عمره،  من  �خلام�ص  �لعقد  يف  خليجًيا  �أن  �لأنباء، 
�إىل �ل�ضرطة ببالغ، قال فيه �إنه تعّرف على فتاة كويتية 
عليها  عر�ص  حيث  للغاية،  جميلة   1988 مو�ليد  م��ن 
�ألف   11 �إىل  بحاجتها  �أبلغته  ثم  مبدئًيا  فقبلت  �ل��زو�ج 
�ملبلغ نقًد� وعّد� ولكنها  �أتردد مبنحها  دينار. وتابع: مل 
بعد �أن ت�ضلمت �ملبلغ بد�أت تتهرب من �للقاء بي، وحينما 
�أ�ضاألها عن موعد �لزو�ج تتهرب، وفوجئت بها تقول يل 
ي�ضهل  �هلل  للفتاة  قلت  بقوله:  و�أ���ض��اف  �ل���زو�ج.  �أب��ي  ما 
عليك، ولكنني �أريد �ملبلغ �لذي ت�ضلمته مني، فقالت ماكو 
فلو�ص، �هلل يعو�ص عليك. و�أكدت �لتحريات �ضحة كالم 
�ملبّلغ، وبعد حتريات حول مكان وجود �لفتاة، مت �لعثور 
عليها يف منطقة �لظهر ليتم �ضبطها، وبالتحقيق معها 
�عرتفت باأنها تقا�ضت �ملبلغ �ملذكور، وقالت �إنها �أنفقته، 

موؤكدة مت�ضكها بعدم �لزو�ج و��ضتعد�دها للعقاب.

معّلمة مهّددة بالقتل اإذا ر�شب التلميذ 
�إّنها  �آي��ر���ص  بوين�ص  يف  ثانوية  مدر�ضة  يف  معّلمة  قالت 
تلقت تهديد�ت بالقتل، مبا فيها ر�ضالة ت�ضمنت ر�ضا�ضة 
�ل�ضف  �أح��د تالميذ  ر���ض��وب  م��ن  لتحذيرها  9 مم  عيار 
�لتهديد  ر�ضالة  و�أت��ى يف  تعلمها.  �لتي  �لفيزياء  م��ادة  يف 
�لتي وجهت �إىل �ملعّلمة ماريا مارتا �آدم �لبالغة من �لعمر 
50 عاًما ما يلي: على �لمتحان �أن يكون �ضهاًل للغاية. 
تتجاهلي  �أن  عليك  يغ�ضو�،  �أن  �لتالميذ  ويف حال حاول 
ويف  عنهم.  �لأ���ض��ات��ذة  باقي  �نتباه  ت�ضريف  و�أن  �ملو�ضوع 
خالل نهاية �لأ�ضبوع، �قتحم �أحدهم منزلها وكتب على 
�جلد�ر: ل تن�ص يا �آد�م. �لمتحان يف 21 �ضباط فرب�ير. 
ي�ضعب  �إّن����ه  �آدم  ق��ال��ت   ،  Fox News م��وق��ع  وبح�ضب 
لأمر  تتعر�ص  مل  و�إّن��ه��ا  معها  يحدث  ما  ت�ضديق  عليها 
و�أ�ضافت  كمعلمة.  �ملهنّية  م�ضريتها  يف  قبل  من  مماثل 
�إّنه لي�ص لديها �أدنى فكرة من يقف خلف هذه �لر�ضائل 
ا: علي �أن �أجنح مادة  و�لتهديد�ت. وورد يف �لر�ضالة �أي�ضً
�لفيزياء و�أنا �أعتمد عليك. ويوم �لمتحان، �ضاأ�ضطحب 
�ضديقي معي �إىل �ملدر�ضة و�ضيكون مرتدًيا زّي �لطالب.  
و�أ�ضار  يهرب.  ثم  عليك  �لنار  �ضيطلق  له  �أوم��ئ  وعندما 
�لتلميذ �إىل �أّنه ذهب �إىل منزلها مّر�ت عّدة ويعلم متاًما 

�أي �ضاعة تخرج و�أي �ضاعة تعود.

رجال مرور اآليني
�ضيانغيانغ  م��دي��ن��ة  يف  م���رة  لأول  �ل�����ض��ني  ����ض��ت��خ��دم��ت 
�أيل يقوم بنف�ص دور  �إن�ضان  مبقاطعة هوبى فى �ل�ضني، 
ومفرتقات  �ل�ضو�رع  تقاطعات  عند  �مل��رور  �ضرطة  رج��ال 
�مل��رور يف  �لطرق �لعامة. وقال �ل�ضيد وو �ضابط �ضرطة 
عندما  حركات  بعدة  يقوم  �ل��روب��وت  ه��ذ�  �إن  �ضيانغيانغ، 
ي�ضل ذر�عه �إىل �أعلى تعني �أن تتوقف �ل�ضيار�ت، وعندما 
تتوقف  �أن  يجب  �لنا�ص  �أن  يعني  �ضيار�ت  �ضورت  ي�ضدر 

عن �ملرور وغريها من �حلركات.

اأنغام تنتهي من اأغنيتها اجلديدة
مع  ج��دي��دة  �أغنية  حت�ضري  م��ن  �إنتهت  �أن��ه��ا  �أن��غ��ام  �مل�ضرية  �لفنانة  ك�ضفت 
�ل�ضاعر �أمري طعيمة وهي بعنو�ن “عن فرح غايب” من توزيع طارق مدكور 

و�ضوف تطرح �لأغنية قريبا .
“عن فرح غايب .عن قلب د�يب .. و عن حبايب ..  ويقول مطلع �لأغنية: 

كانو� هنا«.
يف  فرب�ير  هال  فعاليات  �ضمن  موؤخر�ً  حفاًل  �أحيت  �أنغام  �لفنان  ب��اأن  يذكر 
�لكويت، وغادرت �مل�ضرح مرتني ب�ضبب عدم ح�ضور �جلمهور يف �ملوعد �ملحدد. 
�أنا طلعت بدري �ضوية. �أعمل  �أنغام على �مل�ضرح: ميكن  يف �ملرة �لأوىل قالت 
�إيه؟ �أنا ممكن �رتاح دقيقة لغاية ما �لنا�ص كلها تتف�ضل. بعد �إذنكم ، وبعد 
تاين  “بلغوين  �ملقاعد مل تكن ممتلئة، فقالت:  لكن  �أنغام  دقائق عادت   10
�إنه يف نا�ص بر� و�أنا لزم �أدخل مرة تانية حلد ما �لنا�ص وبعدها عادة جمدد�ً 

�أنغام �إىل �مل�ضرح.

املحتفلون مبوكب مدر�شة ال�شامبا خالل كرنفال �شاو باولو الربازيلي. )رويرتز(

كلب يطلق النار 
على �شابة

�دعى رجل �أن كلبه �أطلق �لنار على 
ويف  نائمة.  كانت  عندما  حبيبته 
بر�ين  �ل�����ض��اب  ي��ق��ول  �لتفا�ضيل، 
مري�كل  �ضمر  حبيبته  �إن  م��وريف، 
�أ�ضيبت برجلها بعدما قفز �لكلب 
دي����زل ع��ل��ى �مل�����ض��ب��اح، ح��ي��ث كان 
�ل�ضاب قد ترك �ضالحه، فانطلقت 

منه �لر�ضا�ضة و�أ�ضابتها.
و�أ�ضار موريف، 25 عاماً، وهو من 
�ىل  لل�ضرطة  حديث  يف  فلوريد�، 
ياأخذه  �أن  فقّرر  �أيقظه  �لكلب  �أن 

يف نزهة ليلية.
و�ضرح موريف �أن �لكلب، بعدما عاد� 
غرفة  باجتاه  رك�ص  �لنزهة،  من 
�لثنائي �ملظلمة، حيث كانت �ضمر 
نائمة، م�ضري�ً �ىل �أنه �ضرعان من 
�ضوت  �ضماع  ير�فقه  ومي�ضاً  ر�أى 
ط��ل��ق��ة ن���اري���ة ل���ي���درك ح��ي��ن��ه��ا �أن 

حبيبته �أ�ضيبت بجروح.
بطلق  �أ�ضيبت  �ل�ضابة  �أن  ويذكر 
ناري يف �ضاقها �ليمنى، �إل �أنها مل 
تكن قادرة على �إخبار �ل�ضرطة ما 
ح�ضل، �إ�ضافة �ىل �أنها كانت ت�ضعر 
ب���اأمل ك��ب��ري يف رج��ل��ه��ا. وي��ق��ال �إن 
باملن�ضفة  حبيبته  �ضاق  لّف  موريف 
بال�ضرطة.  �لت�����ض��ال  �ىل  و���ض��ارع 
وقد مّت نقل �ل�ضابة �ىل �مل�ضت�ضفى 
ب�ضبب �إ�ضابتها غري �لبالغة، وهي 

�لآن تتماثل لل�ضفاء.

اأول �شالون للمحجبات يف نيويورك
�أول  م�ضلمة  �أ���ض��ول  م��ن  �أم��ريك��ي��ة  �ضابة  �فتتحت 
����ض���ال���ون جت��م��ي��ل خ���ا����ص ب��ال��ن�����ض��اء �مل��ح��ج��ب��ات يف 

نيويورك بل ورمبا يف �لوليات �ملتحدة.
وقالت �ضحيفة نيويورك بو�ضت �إن هدى قوه�ضي، 
�لتي ترتدي هي نف�ضها �حلجاب، عانت من �نعد�م 
�ضالون خم�ض�ص للمحجبات لكون كل �ل�ضالونات 

يف �لوليات �ملتحدة خمتلطة.
�أو�ج������ه د�ئماً  �ل��ت��ج��م��ي��ل ك��ن��ت  و�أ����ض���اف���ت خ���ب���رية 
�ضعوبات يف �لعثور على �ضالون يخدمني حتى لو 

تعلق �لأمر بق�ضة �ضعر ب�ضيطة.
وقالت قوه�ضي، �ملتزوجة و�لأم لثالثة �أطفال، �إنها 
�ضمعت ق�ض�ضاً فظيعة ل تنتهي عن ن�ضاء م�ضلمات 

تعر�ص بع�ضهن للطرد من بع�ص �ل�ضالونات.
وتتذكر هدى )37 عاماً( ذ�ت مرة، قررت �لذهاب 
�إىل �ضالون حالقة. وعندما مر رجل، كان علّي �أن 
�أ�ضع حجابي فوق �ضعري �ملبلل و�أرك�ص �إىل �لغرفة 

�خللفية.
�أن ل تقوم  �لتجربة  بعد هذه  �أنها قررت  وت�ضيف 

بذلك مرة �أخرى.
وي���ق���ع ����ض���ال���ون �ل���ت���ج���م���ي���ل، �ل������ذي ي��ح��م��ل ��ضم 
نيويورك.  �ل�ضهري يف  بروكلني  »جلمالك«، يف حي 
�لرجال  نظر�ت  من  عميالته  �ل�ضالون  و�ضيحمي 
من خالل باب مظلم يفتح على منطقة �ل�ضتقبال 

ويحجب �لنظر �إىل �ل�ضالون. 
وتوؤكد هدى نريد �أن يكون مبقدور �لن�ضاء �ملجيء 

و�لإح�ضا�ص بال�ضرتخاء.
ويوفر �ل�ضالون �لعناية ب�ضعر �لر�أ�ص و�إز�لة �ل�ضعر 
توفري  م��ع  و�جل�����ض��م،  ب��ال��وج��ه  و�ل��ع��ن��اي��ة  بال�ضمع، 
و�لأظافر  �حلناء  مثل  نوعها  من  فريدة  خدمات 
وت�ضكيل �حلاجبني.  ولن يقت�ضر �ملحل على خدمة 
حو�ء  لبنات  خدماته  �ضيقدم  بل  �مل�ضلمات  �لن�ضاء 

من خمتلف �لديانات و�لأعر�ق و�لقوميات.


