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حممد بن را�سد خالل ا�ستقباله ال�سي�سي  )وام(

الربزاين ي�سوت ل�سالح ا�ستقالل اإقليم كرد�ستان العراق رغم الرف�ض الدويل  )ا ف ب(

اأحد عنا�سر قوات �سوريا الدميقراطية يلتقط �سورة �سيلفي و�سط الدمار يف الرقة !

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد وال�ضي�ضي يبحثون تعزيز العالقات الأخوية والق�ضايا الإقليمية والدولية

الإمارات وم�صر توؤكدان على اأهمية الت�صدي للإرهاب وداعميه ومموليه
•• اأبوظبي-دبي-وام:

رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�سر �سموه يف زعبيل 
رئي�ض جمهورية  ال�سي�سي  الفتاح  الرئي�ض عبد  اأخ��اه فخامة  ام�ض  م�ساء 
بداية  �سموه يف  وق��د رح��ب  ل��ه.  امل��راف��ق  وال��وف��د  ال�سقيقة  العربية  م�سر 
امل�سريية  الأخوية  العالقات  متانة  على  م�سددا   .. البالد  ب�سيف  اللقاء 

التي جتمع البلدين وال�سعبني ال�سقيقني يف ال�سراء وال�سراء.
من جهة اخرى بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة مع فخامة الرئي�ض عبد 
الفتاح ال�سي�سي رئي�ض جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة تعزيز العالقات 

الأخوية وعددا من الق�سايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.
ج���اء ذل���ك خ���الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ق��ده ���س��م��وه يف اأب��وظ��ب��ي م��ع الرئي�ض 

امل�سري.
ورحب �سموه يف بداية اللقاء بالرئي�ض امل�سري وبجهود فخامته الرامية 
اىل تعزيز العالقات الأخوية الوثيقة ين البلدين .. موؤكدا �سموه حر�ض 
خري  فيه  ما  كل  يف  امل�ستمرين  والتن�سيق  الت�ساور  على  البلدين  قيادتي 
على  واملحافظة  املنطقة  ا�ستقرار  و�سبل  ال�سقيقني  وال�سعبني  البلدين 

اأمنها.
وجرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون الأخوي يف خمتلف اجلوانب 
وغريها من املجالت احليوية الهامة التي تهم البلدين يف ظل احلر�ض 
امل�سرتك لتعزيز هذه العالقات وتنميتها مبا يحقق م�ساحلهما املتبادلة.
)التفا�سيل �ض3-2(

حممد بن زايد خالل مباحثاته مع الرئي�ض امل�سري  )وام(

الأكراد ي�ضوتون على النف�ضال والربملان العراقي يلزم العبادي ن�ضر قوات باملناطق املتنازع عليها
اأردوغان يهدد بقطع تدفق النفط من اإقليم كرد�صتان اىل العامل

•• عوا�صم-وكاالت:

ت��وج��ه اأك������راد ال����ع����راق، ام�����ض اإىل 
للت�سويت  الق���������رتاع  ����س���ن���ادي���ق 
اإقليم  ان��ف�����س��ال  ع��ل��ى  ا���س��ت��ف��ت��اء  يف 
ك���رد����س���ت���ان ك���دول���ة م�����س��ت��ق��ل��ة عن 
بغداد  رف�ض  م��ن  بالرغم  ال��ع��راق، 
واملجتمع  الإق���ل���ي���م���ي���ة  وال���������دول 
ال��دويل، ف�سال عن اأط��راف كردية 
جراء  املرتتبة  للمخاطر  حت�سبت 
رئي�ض  اأدىل  وق���د  اخل���ط���وة.  ه���ذه 
ب�سوته  ب����ارزاين  م�سعود  الق��ل��ي��م 
يف ال���س��ت��ف��ت��اء، ك��م��ا ف��ع��ل ع���دد من 
م���������س����وؤويل الق����ل����ي����م وال����ق����ي����ادات 

احلزبية.
جمل�ض  ����س���وت  ذل�����ك  غ�������س���ون  يف 
اأم�����������ض على  ال����ع����راق����ي  ال������ن������واب 
ق����رار ي��ل��زم رئ��ي�����ض ال������وزراء حيدر 
املناطق  ق����وات يف  ب��ن�����س��ر  ال��ع��ب��ادي 
ا���س��ت��وىل عليها الك����راد منذ  ال��ت��ي 
 ،  2003 عام  المريكي  الجتياح 
فيما ينظم اقليم كرد�ستان العراق 

ا�ستفتاء حول ال�ستقالل.
واأ�����س����در ال����ربمل����ان جم��م��وع��ة من 
ابرزها  ال�ستفتاء،  �سد  ال��ق��رارات 
امل�سلحة  العام للقوات  القائد  الزام 
)ح���ي���در ال���ع���ب���ادي( ل��ل��ح��ف��اظ على 
وح�����دة ال���ع���راق ون�����س��ر ال���ق���وات يف 

خارج  عليها  املتنازع  املناطق  وتقع 
التي  الثالث  ال�سمالية  املحافظات 
امل�����س��ت��ق��ل، وكانت  الق��ل��ي��م  ت�����س��ك��ل 

حمط نزاع بني بغداد واربيل.
امل��ت��ح��دث با�سم  م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال 
احلديثي  �سعد  العراقية  احلكومة 
لفران�ض بر�ض ان احلكومة ملزمة 
القانونية  ال��و���س��ائ��ل  ك���ل  ب��ات��خ��اذ 
وحدة  على  للحفاظ  والد�ستورية 
اي  بانف�سال  ال�سماح  وعدم  البالد 
ج���زء م���ن اج�����زاء ال���ع���راق وكذلك 
القانوين  ال���واق���ع  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
عليها  املتنازع  املناطق  يف  والداري 
احلكومة  ل�سلطة  خا�سعة  كونها 

الحتادية.
وتابع بالتاأكيد لن نقبل اي حماولة 
اداري  تغيري  او  واق��ع  ام��ر  لفر�ض 
م�سددا  امل��ن��اط��ق  ه���ذه  يف  ي��ح�����س��ل 
اىل  "�ستلجاأ  احل���ك���وم���ة  ان  ع��ل��ى 
الد�ستورية  وال�سبل  اخل��ي��ارات  كل 

والقانونية لتحقيق هذا المر.
وردا على احتمال حدوث مواجهات 
م�����س��ل��ح��ة، ق����ال احل��دي��ث��ي يف حال 
ا���س��ت��ب��اك يف  ح����دوث اي ����س���دام او 
الحتادية  ال���ق���وات  امل��ن��اط��ق،  ه���ذه 
النظام  وتفر�ض  القانون  �ستفر�ض 
املناطق  وا�ستقرار  �سالمة  وتوؤمن 

واملواطنني.

���س��ي��ط��ر عليها  ال���ت���ي  امل��ن��اط��ق  ك���ل 
وم����ن   .2003 ب����ع����د  الق����ل����ي����م 
احلكومة  فان  الد�ستورية  الناحية 
قرار  اىل  ب��الم��ت��ث��ال  ملزمة  ب��ات��ت 

الربملان.
الرتكي  الرئي�ض  اأعلن  جانبه  من 
رجب طيب اأردوغان، ام�ض الإثنني، 
الإج�����������راءات  ات����خ����ذت  ب�������الده  اأن 
العراق،  ال��الزم��ة عند احل��دود مع 

كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  ي��ج��ري  ح���ني  يف 
العراق ا�ستفتاء على ال�ستقالل.

وقال اأردوغان يف خطاب األقاه اأمام 
امل���رور  اإن  اإ���س��ط��ن��ب��ول،  م��ن��ت��دى يف 
تركيا  من  فقط  به  م�سموح  حاليا 
تركيا  اأن  واأ�����س����اف  ال����ع����راق.  اإىل 
اأنابيب  خ���ط  ت��ق��ط��ع  اأن  مي��ك��ن��ه��ا 
ال���ن���ف���ط ال������ذي ي��ن��ق��ل اخل������ام من 
�سمال العراق اإىل العامل، مبا ميثل 

�سبه  املنطقة  على  اإ�سافيا  �سغطا 
امل�ستقلة ب�سبب ال�ستفتاء.

وقال القيادي يف منظمة بدر كرمي 
�ستكون  ال��ق��ادم��ة  وجهتنا  ال��ن��وري 
امل��ت��ن��ازع عليها  ك��رك��وك وامل��ن��اط��ق 
م�سلحة  ع�سابات  قبل  من  املحتلة 
تلتزم  ول  ال���ق���ان���ون  ع���ن  خ���ارج���ه 
باوامر القائد العام للقوات امل�سلحة 

يف ا�سارة اىل قوات الب�سمركة .

ميلي�ضيا احلوثي تختطف اأمريكيًا يف �ضنعاء

اإحباط عملية اإرهابية يف حلج وعدن
•• عوا�صم-وكاالت:

الإث��ن��ني، عن  اأم�����ض  اليمني،  ق���وات احل���زام الأم��ن��ي  اأعلنت 
يف  لتنفيذها  ت�ستعد  خلية  كانت  اإرهابية،  عملية  اإحباطها 
حلج وعدن. وقال م�سدر اأمني م�سوؤول اإن قوة من احلزام 
الأمني داهمت وكراً لالإرهابيني عقب عملية ر�سد ومتابعة، 
كانت  ومتفجرات  واأ�سلحة  اإرهابيني  ثالثة  ب�سبط  انتهت 
تعد  ك��ان��ت  الإره��اب��ي��ة  اخللية  اأن  امل�سدر  واأك���د  بحوزتهم. 

لتنفيذ هجمات اإرهابية يف حلج وعدن.
وت��خ��و���ض ق���وات احل����زام الأم��ن��ي م��دع��وم��ة م��ن التحالف 
العربي معارك متوا�سلة �سد تنظيم القاعدة الإرهابي يف 

حمافظات اليمن املحررة من احلوثيني واأتباع �سالح.

اإن ق��وات احل���زام الأم��ن��ي و�سلت بلدة  اأم��ن��ي  وق��ال م�سدر 
الإرهابية اخلطرية  العنا�سر  العديد من  واعتقلت  مودية 
الإره��اب��ي يف  الإخ��وان  التي تتلقى دعماً من قطر وتنظيم 

اليمن. 
اأخرى، اختطفت ميلي�سيات احلوثي النقالبية،  من جهة 
اأحد  م��ن  مينية،  نفطية  �سركة  يف  يعمل  اأم��ريك��ي��اً،  خ��ب��رياً 
مكان جمهول، من  اإىل  واقتادته  �سنعاء،  العا�سمة  �سوارع 

دون معرفة الأ�سباب.
وك�سفت اأ�سرة اخلبري الأمريكي يف �سركة �سافر النفطية، 
داين بور�ض، عن اختطافه اأثناء قيادته ل�سيارته يف العا�سمة 
واملخلوع  احلوثي  ميلي�سيات  ل�سيطرة  اخلا�سعة  �سنعاء، 

�سالح النقالبية.. وطالبت بالإفراج عنه.

•• بريوت-اأ ف ب:

الرو�سية  الإع������الم  وك���ال���ة  ن��ق��ل��ت 
عن �سريجي ريابكوف نائب وزير 
»ال�سيا�سة ذات  اإن  اخلارجية قوله 
الوجهني« التي تنتهجها الوليات 
مقتل  يف  ال�����س��ب��ب  ه����ي  امل���ت���ح���دة 
اجلرنال الرو�سي فالريي اأ�سابوف 

يف �سوريا. 
واأ������س�����اف�����ت ال�����وك�����ال�����ة اأن��������ه ق����ال 
ل���ل�������س���ح���ف���ي���ني »م����ق����ت����ل ال���ق���ائ���د 
الثمن  ال����ث����م����ن..  ه����و  ال����رو�����س����ي 
ذات  الأمريكية  لل�سيا�سة  الدامي 

الوجهني يف �سوريا«. 
الرو�سية  ال���دف���اع  وزارة  وق���ال���ت 
ق��ت��ل يف  اإن اجل����رنال  الأول  اأم�����ض 
ق�سف ل���»داع�����ض« ق��رب دي��ر الزور 

يف �سرق �سوريا. 
على  م��دن��ي��اً   27 ق��ت��ل  ذل����ك،  اىل 
جراء  اط��ف��ال  ع�سرة  بينهم  الق��ل 
مناطق  ا�ستهدفت  رو�سية  غ���ارات 
التي  ادل�������ب  حم���اف���ظ���ة  يف  ع������دة 
ت�����س��ي��ط��ر ف�����س��ائ��ل ج���ه���ادي���ة على 
الق�سم الكرب منها وفق ما اح�سى 

املر�سد ال�سوري حلقوق الن�سان.

واأف�����اد م��دي��ر امل��ر���س��د رام����ي عبد 
ال��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ران�����ض بر�ض 
ع�سرة  بينهم  م��دن��ي��اً   27 مبقتل 
اطفال جراء غارات رو�سية كثيفة 
ارياف  وق��رى يف  بلدات  ا�ستهدفت 
القتلى  ح�سيلة  اأن  مو�سحاً  ادلب 
اق������رار اتفاق  ه����ذه الع���ل���ى م��ن��ذ 
اأيار مايو املا�سي  خف�ض التوتريف 

مبوجب حمادثات ا�ستانا.
ج���اء ذل���ك يف وق���ت ات��ه��م��ت قوات 
املدعومة  الدميوقراطية  �سوريا 
بق�سف  رو����س���ي���ا  وا����س���ن���ط���ن  م����ن 

وحداتها املوجودة يف معمل كونيكو 
للغاز، يف ريف دير الزور ال�سرقي، 
بعد يومني من �سيطرتها عليه يف 

�سرق �سوريا.
با�سم  الر�سمية  الناطقة  وق��ال��ت 
اجلزيرة" ليلوى  "عا�سفة  حملة 
ال��ع��ب��داهلل ل��وك��ال��ة ف��ران�����ض بر�ض 
ق�سفت  رو���س��ي��ا  ان  ال��ه��ات��ف  ع���رب 
ب����غ����ارات ج���وي���ة وق����ذائ����ف ه����اون 
معمل الغاز كونيكو، حيث يتواجد 
ع���دد ك��ب��ري م��ن ق��وات��ن��ا م��ا ت�سبب 

ب�سقوط قتيل و�ستة جرحى.

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

برئا�صة حممد بن را�صد وحممد بن زايد..الجتماعات ال�صنوية حلكومة الإمارات تنطلق اليوم   )التفا�ضيل �ص3(

العامل  يف  اإم��راأة  اأ�صمن  وفاة 
•• اأبوظبي-وام: 

اعلن م�ست�سفى برجيل ام�ض وفاة اإميان 
اإم�����راأة يف العامل  اأ���س��م��ن  ع��ب��دال��ع��اط��ي 
ال�سمنة  عن  ناجتة  م�ساعفات  ب�سبب 
امل��ف��رط��ة مب��ا يف ذل��ك اأم��را���ض القلب 
والف�سل الكلوي ح�سب الخت�سا�سيني 
اأن  امل�����س��ت�����س��ف��ى  امل�����س��ت�����س��ف��ى. وذك����ر  يف 
اأك��ر من  اإ�سراف  املري�سة كانت حتت 
التخ�س�سات  خمتلف  من  طبيبا   20
اأ�سرفوا على عالجها منذ و�سولها اإىل 

دولة الإمارات.

مقتل 6 تكفرييني �صمال �صيناء
•• القاهرة-وكاالت:

امل�سري،  اجلي�ض  با�سم  املتحدث  اأك��د 
اإنفاذ  قوات  اأن  الرفاعي،  تامر  العقيد 
امليدانى،  ال��ث��ان��ى  ب��اجل��ي�����ض  ال��ق��ان��ون 
الن�ساط  مكافحة  يف  جهودها  توا�سل 
العنا�سر  وم����الح����ق����ة  الإره��������اب��������ي 
التكفريية والإجرامية ب�سمال �سيناء، 
حق  عملية  ا�ستكمال  اإط����ار  يف  وذل���ك 
الإرهابية  ال��ب��وؤر  ل�ستهداف  ال�سهيد 
ب�سمال �سيناء.كما مت اكت�ساف وتدمري 

نارية. دراجة  و56  وكر   65

اخلرطوم ت�ضعى لتطبيع العالقات مع وا�ضنطن

ترامب يرفع ال�صودان من قائمة حظر ال�صفر 
•• اخلرطوم-اأ ف ب:

من  مزيدا  �سيبذل  انه  الثنني  اأم�ض  ال�سودان  اعلن 
الوليات  مع  كامل  ب�سكل  عالقاته  لتطبيع  اجلهد 
ال�����س��ودان من  رف��ع  وا�سنطن  اع���الن  بعيد  امل��ت��ح��دة، 
قائمة الدول التي يحظر �سفر رعاياها اىل الوليات 

املتحدة.
وق��رر الرئي�ض الم��ريك��ي دون��ال��د ت��رام��ب رف��ع ا�سم 
رعاياها  على  التي مينع  ال��دول  قائمة  ال�سودان من 

من دخول الوليات املتحدة، او يتم فر�ض قيود على 
وليبيا  واي���ران  ال�سمالية  وه��ي كوريا  ال��دخ��ول،  ه��ذا 

و�سوريا وال�سومال وت�ساد وفنزويال واليمن.
توؤكد  ال�سودانية  اخلارجية  ان  اي�سا  البيان  واو�سح 
على ثقتها يف الجهزة ال�سودانية وقدرتها ومهنيتها 
امل�����س��اف��ري��ن م��ن وع���رب املطارات  يف م��راق��ب��ة ح��رك��ة 

ال�سودانية.
امل�سافرين  على  ال��رق��اب��ة  بت�سديد  ال�����س��ودان  وتعهد 

املتوجهني اىل الوليات املتحدة من مطاراته.

داع�ص يغتال جرناًل رو�ضيًا يف دير الزور
غارات رو�صية تقتل ع�صرات املدنيني يف اإدلب

ال�ضي�ضي: اأمن دول اخلليج جزء ل يتجزاأ من اأمن م�ضر القومي
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اأخبـار الإمـارات
مبادرات ل� عام زايد يف املدار�س اخلا�صة وتطبيق الرتبية الأخلقية العام اجلاري

•• اأبوظبي-وام:

% من   65 ن��ح��و  ع��ل��ى  ي�ستحوذ  ال���ذي   - التعليم اخل��ا���ض  ق��ط��اع  ي��ع��د 
ال��رك��ائ��ز الأ���س��ا���س��ي��ة لتطوير  اأح���د  اأب��وظ��ب��ي -  اإج��م��ايل طلبة م��دار���ض 
املنظومة التعليمية يف الإمارة . وحر�ست دائرة التعليم واملعرفة - يف هذا 
اأ�سفر عن حتقيق  ال�سدد - على تقدمي الدعم امل�ستمر لهذا القطاع ما 
الأخرية  التقييم  لنتائج  وفقا  اخلا�سة  امل��دار���ض  اأداء  يف  ملحوظ  تقدم 

حيث جاءت نتائج 78 % منهم ما بني ممتاز ومر�سي.
اهتماما  التعليم واملعرفة  دائرة  اأولت  القطاع  اأهمية هذا  وانطالقا من 
كبريا مل�ساركة املدار�ض اخلا�سة يف املبادرات الوطنية للدولة حيث تتاأهب 
الدولة  قيادة  اإع��الن  تواكب  التي  املبادرات  من  حزمة  لتطبيق  املدار�ض 
العام  وانطالقا من  اأي�سا  ب��داأت  زاي��د« كما  »ع��ام   2018 ع��ام  الر�سيدة 

الدرا�سي اجلاري تطبيق منهج الرتبية الأخالقية لطالبها.
املدار�ض  لقطاع  التنفيذي  املدير  الظاهري  حمد  املهند�ض  �سعادة  وق��ال 
دعت  ال��دائ��رة  اإن  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة  يف  اجل���ودة  و�سمان  اخلا�سة 
م��ب��ادرات جت�سد  زاي���د« و�سياغة  »ع���ام  م��ع  للتفاعل  اخل��ا���س��ة  امل��دار���ض 
اجنازات املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - 

واإرثه الإن�ساين وذلك مبا يتنا�سب مع هذه املبادرة الرائدة والهامة.
دائرة  رئي�ض  م�ست�سارة  امل��زروع��ي  ك��رمي��ة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
يف  بالإنابة  املدر�سي  التعليم  لقطاع  التنفيذي  واملدير  واملعرفة  التعليم 
الأخالقية  الرتبية  م��ادة  اإن  وام  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  خا�ض  ت�سريح 
�سيتم تطبيقها ب�سكل كامل يف ال�سفوف من الأول وحتى التا�سع وب�سكل 
جتريبي يف املرحلة الثانوية. واأ�سارت اإىل اأن هذه املادة - التي مت اإطالقها 
مببادرة من ديوان ويل عهد اأبوظبي وبتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة وبالتعاون مع املوؤ�س�سات التعليمية - من اأهم املواد الدرا�سية التي 
وحماورها   2021 الإم��ارات  لروؤية  الوطنية  الأجندة  متطلبات  حتقق 

املتمثلة يف التالحم املجتمعي وال�ستثمار يف راأ�ض املال الب�سري.
الأ���س��ب��وع لطلبة  واح���دة يف  الأخ��الق��ي��ة كح�سة  ال��رتب��ي��ة  وي��ت��م تطبيق 
املدار�ض اخلا�سة لتعزيز ال�سمات ال�سخ�سية الإيجابية والقيم الأخالقية 

وروح املجتمع والعتزاز بالثقافة بني الطلبة.
وي��ح��ل م��ن��ه��ج ال��رتب��ي��ة الأخ��الق��ي��ة حم��ل ح�����س��ة درا���س��ي��ة م��ن ح�س�ض 
الدرا�سات الجتماعية حيث يتعلم الطلبة املزيد عن الت�سامح والحرتام 
�سعور  وتنمية  وامل�سوؤولية  الإيجابي  والتفاعل  الأعمال  ري��ادة  ومهارات 
ال�سرورية  ال�سمات  على  ال�سوء  ي�سلط  كما  بداخلهم  املجتمع  خدمة 

الالزمة ل�سوق العمل اليوم ومنها البتكار والإبداع والطموح والتميز.

وبالإ�سافة اإىل ذلك يت�سمن منهج الرتبية الأخالقية اأن�سطة الأوملبياد 
الألعاب  دورة  مناف�سات  تنظيم  م��ع  خا�سة  ومبادئه  ور�سائله  اخل��ا���ض 
الإقليمية خالل الفرتة من 17 اإىل 22 مار�ض 2018 مب�ساركة اأكر 
من األف و200 ريا�سي ينتمون اإىل 33 دولة حيث يعد احلدث الريا�سي 
التح�سريي الأكرب قبل انطالق دورة الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�ض 

2019 التي ت�ست�سيفها دولة الإمارات.
امل��در���س��ي للرتبية  امل��ن��ه��ج  الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ض يف  ر���س��ائ��ل  اإدم����اج  و�سيتم 
تو�سيع  يف  حموريا  دورا  الال�سفية  الربامج  �ستلعب  كما   .. الأخالقية 

نطاق م�ساركة ال�سباب واملجتمع.
الأخالقيات  ه��ي  رئي�سية  عنا�سر  الأخ��الق��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  م���ادة  وت�سمل 
وال��ت��ط��وي��ر ال���ذات���ي وامل��ج��ت��م��ع��ي وال��ث��ق��اف��ة وال�����رتاث وال��رتب��ي��ة املدنية 

واحلقوق وامل�سوؤوليات.

بحثا تعزيز العالقات الأخوية والق�ضايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد وال�صي�صي يوؤكدان على اأهمية الت�صدي للإرهاب وداعميه ومموليه

بذله من  يتم  الأو�سط وما  ال�سرق 
لت�سويات  التو�سل  اأج��ل  من  جهود 
اجلانبان  اأك���د  ح��ي��ث  ل��ه��ا  �سيا�سية 
�سرورة احلفاظ على وحدة و�سيادة 
اأزم����ات و�سون  ت�سهد  ال��ت��ي  ال���دول 
م����ق����درات ���س��ع��وب��ه��ا وال���ع���م���ل على 
مت��ك��ني م��وؤ���س�����س��ات��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة من 
حفظ  يف  مب�سوؤولياتها  ال�سطالع 

الأمن ومكافحة الإرهاب.
التطورات  اأي�سا  اجلانبان  وناق�ض 
الإرهاب  مكافحة  بجهود  املتعلقة 
والتطرف حيث اأكدا اأهمية ت�سافر 
ال�سقيقة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  ج��ه��ود 
ك���اف���ة وك������ذا امل��ج��ت��م��ع ال�������دويل يف 
جميع  على  الآف���ة  ل��ه��ذه  الت�سدي 
يتعلق  ف��ي��م��ا  امل�����س��ت��وي��ات وخ��ا���س��ة 
الإرهابية  اجلماعات  متويل  بوقف 
ومدها بال�سالح واملقاتلني وتوفري 
ال�سيا�سي  وال��غ��ط��اء  الآم����ن  امل����الذ 

والإعالمي لها.
كما اأكد اجلانبان - خالل املباحثات 
- �سرورة مواجهة م�ساعي التدخل 
وتكثيف  العربية  ال���دول  �سئون  يف 

املتبادل.
الإماراتي  التن�سيق  اإن  �سموه  وقال 
- امل�سري اأثبت على مدى ال�سنوات 
مواجهة  يف  ����س���الب���ت���ه  امل���ا����س���ي���ة 
ويف  املنطقة  املختلفة يف  التحديات 
م��ق��دم��ت��ه��ا حت���دي الإره������اب الذي 
غدا تهديدا عامليا خطريا ل ميكن 
اأو  معه  الت�ساهل  اأو  فيه  الت�سامح 
مع داعميه ومموليه لأنه ا�ست�سرى 
ال���ت���غ���ا����س���ي عن  ب�����س��ك��ل ل مي���ك���ن 
م�سبباته مما ي�ستدعي وقفة عربية 
وحا�سمة  ج���ادة  ودول��ي��ة  واإقليمية 
يف م���واج���ه���ة ه�����ذا اخل���ط���ر ال����ذي 

ي�ستهدف اجلميع دون ا�ستثناء.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأ�����س����اف 
دولة  اأن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  الإم������ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل تقف بقوة 
اإىل جانب �سقيقتها م�سر يف حربها 
�سد الإرهاب الذي لن ي�ستطيع اأن 
يوقف اأو يعطل روؤيتها الهادفة اإىل 
والرفاه  وال��ت��ق��دم  التنمية  حتقيق 

التخطيط  وزي�����رة  ال�����س��ع��ي��د  ه��ال��ة 
واملتابعة والإ�سالح الإداري و�سعادة 
رئي�ض  ���س��ري��ف  م�����س��ط��ف��ى  ال���ل���واء 
و�سعادة  اجلمهورية  رئي�ض  دي���وان 
رئي�ض  م��دي��ر مكتب  ك��ام��ل  ع��ب��ا���ض 
اجل��م��ه��وري��ة و���س��ع��ادة وائ���ل ال�سيد 
حممد جاد �سفري جمهورية م�سر 
ال��ع��رب��ي��ة ل���دى ال���دول���ة وع����دد من 

امل�سوؤولني امل�سريني.
الفتاح  عبد  الرئي�ض  فخامة  وك��ان 
م�سر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض  ال�سي�سي 
اإىل  و���س��ل  ق��د  ال�سقيقة  ال��ع��رب��ي��ة 
للدولة  زي�������ارة  يف  ام�������ض  ال����ب����الد 

ت�ستغرق يومني.
لدى  م�ستقبليه  م��ق��دم��ة  يف  وك���ان 
ال��رئ��ا���س��ة �ساحب  و���س��ول��ه م��ط��ار 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
الذي رحب بزيارة فخامته والوفد 
البالد  �سافح �سيف  وق��د  امل��راف��ق. 
كبار م�ستقبليه يف قاعة كبار الزوار 
الفريق  ف��خ��ام��ت��ه  ���س��اف��ح  ..ح���ي���ث 

ال��وط��ن��ي و�سمو  الأم�����ن  م�����س��ت�����س��ار 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
ا�ستعرا�ض   .. ال���رئ���ا����س���ة  �����س����وؤون 
الهتمام  ذات  ال��ق�����س��اي��ا  م��ن  ع���دد 
يتعلق  ف��ي��م��ا  وخ���ا����س���ة  امل�������س���رتك 
تزعزع  التي  القليمية  بالتدخالت 
اىل  اإ�سافة  املنطقة  وا�ستقرار  اأمن 
حماربة التطرف والعنف والإرهاب 
متويله  وم�سادر  منابعه  وجتفيف 

ومنابر اأفكاره واإيدولوجياته.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
العالقات  عمق  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال��ت��ي ت��رب��ط ب���ني دول����ة الإم������ارات 
وجمهورية  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة وارت����ك����ازه����ا على 
والتوافق  التفاهم  من  قوية  اأ�س�ض 
الإقليمية  وامللفات  الق�سايا  ح��ول 
اأن  اإىل  �سموه  م�سريا   .. والدولية 
امل�سرية   - الإم���ارات���ي���ة  ال��ع��الق��ات 
ل��ل��ع��الق��ات بني  ه��ي من���وذج متميز 
مبادئ  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ة  الأ�����س����ق����اء 
الإخوة الرا�سخة والثقة والحرتام 

العربي  ال���ع���م���ل  ت���ع���زي���ز  ج����ه����ود 
م�سالح  ي���ح���ق���ق  مب�����ا  امل���������س����رتك 
اجلانبان  واتفق  العربية.  ال�سعوب 
املكثف  التن�سيق  يف  ال�ستمرار  على 
ب��ني ال��دول��ت��ني م��ن اأج���ل الت�سدي 
للتحديات غري امل�سبوقة التي تهدد 

اأمن وا�ستقرار الأمة العربية.
اأحمد  م���ع���ايل   .. ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر 
�سوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  جمعة 
بن حممد  �سهيل  ومعايل  الرئا�سة 
الطاقة  وزي��ر  املزروعي  فار�ض  فرج 
اجلنيبي  م���ب���ارك  ج��م��ع��ة  و���س��ع��ادة 
�سفري الدولة لدى جمهورية م�سر 
ال��ع��رب��ي��ة وم��ن��دوب��ه��ا ال���دائ���م لدى 
و�سعادة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  ج��ام��ع��ة 
م��ه��ن��د���ض عي�سى  ال���رك���ن  ال��ف��ري��ق 
���س��ي��ف ب��ن ع��ب��الن امل���زروع���ي نائب 
امل�سلحة.  ال����ق����وات  اأرك�������ان  رئ��ي�����ض 
وح�سر اللقاء من اجلانب امل�سري 
وزير  �سكري  �سامح  من  كل  معايل 
اخل����ارج����ي����ة وط���������ارق امل������ال وزي�����ر 
ال���ب���رتول وامل��ه��ن��د���ض ط���ارق قابيل 
وزير التجارة وال�سناعة والدكتورة 

ل�سعبها.
امل�سري  الرئي�ض  اأع��رب  من جانبه 
الإمارات  دول��ة  بزيارة  �سعادته  عن 
العالقات  مت��ث��ل��ه  م����ا  م����وؤك����دا   ..
م��ن منوذج  والإم������ارات  ب��ني م�سر 
الدول  بني  ال�سرتاتيجي  للتعاون 
هذا  يف  م�سيدا  ال�سقيقة..  العربية 
ال�سدد بدور دولة الإم��ارات بقيادة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
العمل  ت��ع��زي��ز  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 

العربي امل�سرتك.
على  م�سر  ح��ر���ض  فخامته  واأك���د 
موا�سلة تطوير العالقات الثنائية 
وال�ستمرار  ك��اف��ة  الأ���س��ع��دة  ع��ل��ى 
البلدين  ب��ني  امل��ك��ث��ف  التن�سيق  يف 
والدولية  الإقليمية  الق�سايا  اإزاء 
املختلفة .. م�سددا على اأن اأمن دول 
اخلليج يعد جزءا ل يتجزاأ من اأمن 

م�سر القومي.
وجرى خالل اللقاء بحث عدد من 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��و���س��وع��ات 
ذات الهتمام امل�سرتك وم�ستجدات 
ت�����س��ه��ده��ا منطقة  ال��ت��ي  الأزم�������ات 

•• اأبوظبي-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
م��ع ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����ض ع��ب��د الفتاح 
م�سر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض  ال�سي�سي 
العالقات  تعزيز  ال�سقيقة  العربية 
الق�سايا  م����ن  وع�������ددا  الأخ�����وي�����ة 
الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية 

امل�سرتك.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده 
الرئي�ض  م���ع  اأب���وظ���ب���ي  يف  ���س��م��وه 

امل�سري.
اللقاء  ب����داي����ة  يف  ����س���م���وه  ورح������ب 
بالرئي�ض امل�سري وبجهود فخامته 
العالقات  ت���ع���زي���ز  اىل  ال����رام����ي����ة 
البلدين  ي���ن  ال��وث��ي��ق��ة  الأخ����وي����ة 
قيادتي  ح��ر���ض  ���س��م��وه  م���وؤك���دا   ..
والتن�سيق  ال��ت�����س��اور  على  البلدين 
امل�����س��ت��م��ري��ن يف ك���ل م���ا ف��ي��ه خري 
ال�سقيقني  وال�����س��ع��ب��ني  ال��ب��ل��دي��ن 
واملحافظة  املنطقة  ا�ستقرار  و�سبل 

على اأمنها.
وجرى خالل اللقاء بحث عالقات 
خمتلف  يف  الأخ�����������وي  ال�����ت�����ع�����اون 
املجالت  م���ن  وغ���ريه���ا  اجل����وان����ب 
احليوية الهامة التي تهم البلدين 
امل�����س��رتك لتعزيز  يف ظ��ل احل��ر���ض 
هذه العالقات وتنميتها مبا يحقق 

م�ساحلهما املتبادلة.
ح�سره  ال����ذي  ال��ل��ق��اء  خ����الل  ومت 
الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
و�سمو  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر  ال��������وزراء 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  طحنون  ال�سيخ 

�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
طحنون  ال�سيخ  و���س��م��و  ال��داخ��ل��ي��ة 
الأمن  م�ست�سار  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  الوطني 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
الرئا�سة  �����س����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
ومعايل اأحمد جمعه الزعابي نائب 
وزير �سوؤون الرئا�سة ومعايل �سهيل 
املزروعي  ف���ار����ض  ف���رج  ب���ن حم��م��د 

وزير الطاقة .
حممد  �سعادة  فخامته  �سافح  كما 
م����ب����ارك امل�����زروع�����ي وك���ي���ل دي�����وان 
و���س��ع��ادة جمعة  اأب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
مبارك اجلنيبي �سفري الدولة لدى 
و�سعادة  العربية  م�سر  جمهورية 
م��ه��ن��د���ض عي�سى  ال���رك���ن  ال��ف��ري��ق 
���س��ي��ف ب��ن ع��ب��الن امل���زروع���ي نائب 

رئي�ض اأركان القوات امل�سلحة .
ال�سمو  ����س���اح���ب  ����س���اف���ح  ف���ي���م���ا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
الرئي�ض  ل��ف��خ��ام��ة  امل���راف���ق  ال��وف��د 
�سامح  معايل  �سم  وال��ذي  امل�سري 
���س��ك��ري وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ومعايل 
ط��ارق امل��ال وزي��ر البرتول ومعايل 
املهند�ض طارق قبيل وزير التجارة 
وال�������س���ن���اع���ة وم����ع����ايل ال���دك���ت���ورة 
التخطيط  وزي�����رة  ال�����س��ع��ي��د  ه��ال��ة 
واملتابعة والإ�سالح الإداري و�سعادة 
رئي�ض  ���س��ري��ف  م�����س��ط��ف��ى  ال���ل���واء 
و�سعادة  اجلمهورية  رئي�ض  دي���وان 
رئي�ض  م��دي��ر مكتب  ك��ام��ل  ع��ب��ا���ض 
اجل��م��ه��وري��ة و���س��ع��ادة وائ���ل ال�سيد 
حممد جاد �سفري جمهورية م�سر 
ال��ع��رب��ي��ة ل���دى ال���دول���ة وع����دد من 

امل�سوؤولني امل�سريني.

التاأكيد على تعزيز العمل العربي امل�ضرتك ومواجهة التدخل يف �ضئون الدول العربية 
حممد بن زايد يوؤكد �ضالبة التن�ضيق بني البلدين يف مواجهة التحديات باملنطقة

ال�ضي�ضي: اأمن دول اخلليج جزء ل يتجزاأ من اأمن م�ضر القومي
اجلانبان يوؤكدان �ضرورة احلفاظ على وحدة و�ضيادة الدول التي ت�ضهد اأزمات و�ضون مقدرات �ضعوبها

حممد بن زايد ي�صتقبل الرئي�س امل�صري يف جمل�س ق�صر البحر
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يف جمل�ض �سموه بق�سر البحر فخامة 

الرئي�ض عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�ض جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة.
وكبار  ال�سيوخ  �سمو  بح�سور  امل�سري  الرئي�ض  وفخامة  �سموه  وت��ب��ادل 
العالقات  الودية حول  الأحاديث  املجل�ض  و�سيوف  واملواطنني  امل�سوؤولني 
الأخوية التي جتمع البلدين وال�سعبني ال�سقيقني وتاريخ هذه العالقات 

التي اأر�سى دعائمها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه والتي �سهدت خالل العقود املن�سرمة ومبتابعة وتوجيه من �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل املزيد من 

التطور والعمق يف املجالت كافة.
واأعرب اجلانبان عن حر�سهما على تعزيز العالقات الثنائية وتنميتها اىل 
اآفاق اأو�سع واأرحب مبا يتنا�سب مع خ�سو�سية هذه العالقات ومبا يخدم 

امل�سالح الأخوية امل�سرتكة وم�سالح املنطقة من اأمن وا�ستقرار وتنمية.
وعرب عدد من املواطنني احلا�سرين جمل�ض ق�سر البحر عما يكنه �سعب 

ال�سعب  املتجذرة مع  الم��ارات من حمبة مل�سر واعتزازه بروابط الخ��وة 
ال�سقيقة  به  تقوم  الذي  للدور  تقديرهم  عن  واأعربوا  ال�سقيق..  امل�سري 
م�سر ملا فيه خري و�سالح الأمة العربية.. موؤكدين ان ال�سعب الماراتي 
ي��ق��ف م��ع ال�����س��ع��ب امل�����س��ري يف خ��ن��دق واح���د ���س��د امل��ت��اآم��ري��ن واخلائنني 
والرهابيني �سريا على خطى وتو�سية املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف الوقوف اىل جانب م�سر يف كل الأوقات.
يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اللقاء  ح�سر 
منطقة الظفرة و�سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 

ال�سيخ  و�سمو  نهيان  اآل  حممد  بن  �سيف  ال�سيخ  و�سمو  العني  منطقة  يف 
نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�ض جمل�ض اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل 
نهيان لالأعمال اخلريية والإن�سانية والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و�سمو 
اأبوظبي ومعايل  دي��وان ويل عهد  اآل نهيان رئي�ض  زاي��د  ال�سيخ حامد بن 
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة وعدد من 

امل�سوؤولني.
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اأخبـار الإمـارات

 حممد بن را�صد ياأمر باإر�صال م�صاعدات ان�صانية ا�صافية اإىل لجئي الروهينجا 
••  دبي-وام:

 اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
اإن�سانية  م�ساعدات  بتوجيه  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
الالجئني  معاناة  م��ن  للتخفيف  وذل��ك  الروهينجا  لجئي  اإىل  اإ�سافية 
الفارين من اأعمال العنف يف ميامنار اإىل بنغالدي�ض طلبا للماأوى الآمن.

يف  ممثلة  الإن�سانية  للجهود  دعما  الكرمية  الإن�سانية  اللفتة  ه��ذه  تاأتي 
اإ�سهامات املنظمات الإن�سانية العاملة يف املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية 

يف دبي ل �سيما املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني.
و�ستنقل امل�ساعدات عرب �سحنات ثالث حتملها طائرة من طراز "ب747" 
اأ�سا�سية  م��واد  وت�سمل  الطارئة  امل�ساعدات  من  طن  ثالثمائة  وتت�سمن 

امللحة  ال��ي��وم��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف  ي�سهم  مب��ا  والإع��ا���س��ة  ل��الإغ��اث��ة 
لالجئني الذين تقطعت بهم ال�سبل بعيدا عن ديارهم بدعم من املدينة 

العاملية للخدمات الإن�سانية.
وتلبي هذه النقالت اجلوية الثالث احتياجات حوايل 7620 اأ�سرة لجئة 
يف بنغالدي�ض.. ومن املتوقع اأن ت�سل ال�سحنات اإىل عا�سمة بنغالدي�ض " 

دكا " اليوم " الثالثاء" و يومي 2 و11 اأكتوبر املقبل.
وبهذه املنا�سبة اأكدت حرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي �سمو الأمرية هيا بنت 
الإن�ساين  الو�سع  اأن  الإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة  رئي�سة  احل�سني 
اأن  يف  اأملها  عن  معربة  وهائلة  مروعة  حمنة  يعد  الروهينجا  لالجئي 

ت�سهم تلك امل�ساعدات يف التخفيف من معاناة هوؤلء الالجئني.

ياأتي هذا اجل�سر اجلوي يف وقت ي�سهد فيه العامل موجة جديدة وا�سعة 
من نزوح الروهينجا الفارين من اأعمال العنف يف ميامنار حيث و�سل عدد 
مليون  ن�سف  اإىل  املا�سي  اأغ�سط�ض  نهاية  منذ  بنغالدي�ض  اىل  الالجئني 

لجئ.
ويقطع الالجئون الروهينجا م�سافات طويلة عرب الأدغال واجلبال لعدة 

اأيام بحثا عن مالذ اآمن بينما يخاطر الآلف بعبور مياه خليج البنغال.
واأمهات  عائالت  بينهم  الالجئني  من  العظمى  الغالبية  الن�ساء  وت�سكل 

واأطفال حديثو الولدة جميعهم يف اأم�ض احلاجة اإىل املاأوى وامل�ساعدة.
من جانبه اأ�ساد توبي هاروارد رئي�ض مكتب املفو�سية يف الإمارات العربية 
املتحدة بال�ستجابة الإن�سانية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم واملدينة العاملية للخدمات الإن�سانية و الدعم الكبري الذي يقدمه 

اإن�سانية حقيقية منوها  اأزم��ات  �سموه لكل حمتاج وللمناطق التي تواجه 
للخدمات  العاملية  املدينة  توؤمنه  ال��ذي  القوي  اللوج�ستي  الدعم  بقيمة 

الإن�سانية لعمليات الإغاثة.
و اأكد هاروارد اأهمية هذا الدعم فيما ي�ستمر الو�سع بالتدهور يف بنغالدي�ض 
م�سريا اإىل اأن "عدد الالجئني يرتفع ب�سرعة ملحوظة واملفو�سية تعمل 
على زيادة تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لالجئني الروهينجا الذين هم يف 

حاجة ما�سة اإىل اأب�سط متطلبات احلياة.
اإر�سال  املا�سي مت  اأغ�سط�ض  �سهر  الروهينجا يف  نزوح  ومنذ ت�ساعد حدة 
املدينة  يف  املفو�سية  م�ستودعات  من  الإن�سانية  امل�ساعدات  من  طائرتني 
العاملية للخدمات الإن�سانية يف دبي لتقدمي مواد اأ�سا�سية لالإغاثة والإيواء 
يف حالت الطوارئ بالإ�سافة اإىل م�ستلزمات الإعا�سة وبطانيات واأوعية. 

ا�ضتقبل الرئي�ص امل�ضري و�ضدد على متانة العالقات الأخوية بني البلدين

حممد بن را�صد يوؤكد اأهمية التن�صيق بني الإمارات وم�صر وال�صعودية والبحرين لرت�صيخ قيم ال�صلم والت�صامح وال�صتقرار يف املنطقة 

الهلل الأحمر الإماراتي يوزع اأدوية وحماليل طبية على مراكز غ�صيل الكلى يف �صبوة

جمعية كلنا الإمارات: فاطمة بنت مبارك هي الداعم الأكرب مل�صرية املراأة على م�صتوى الدولة والعامل

•• دبي-وام:

رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�سر �سموه يف زعبيل 
رئي�ض جمهورية  ال�سي�سي  الفتاح  الرئي�ض عبد  اأخاه فخامة  ام�ض  م�ساء 

م�سر العربية ال�سقيقة والوفد املرافق له.
متانة  على  م�سددا   .. البالد  ب�سيف  اللقاء  بداية  يف  �سموه  رح��ب  قد  و 
العالقات الأخوية امل�سريية التي جتمع البلدين وال�سعبني ال�سقيقني يف 

ال�سراء وال�سراء.
و ت��ب��ادل ���س��م��وه احل��دي��ث م��ع ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����ض امل�����س��ري ح���ول ع���دد من 

الرتكيز  واأهمية  امل�سرتك  الهتمام  ذات  والإقليمية  الثنائية  الق�سايا 
على تعزيز اأوا�سر الأخوة والتعاون والتن�سيق بني دولة الإمارات العربية 

املتحدة وجمهورية م�سر العربية على خمتلف امل�ستويات.
ال�سقيقة جمهورية م�سر  ال��دور القومي الذي ت�سطلع به  و حيا �سموه 
امل�سالح  و���س��ون  ال��ع��رب��ي  ال��ق��وم��ي  ب��الأم��ن  يتعلق  فيما  خا�سة  العربية 

العربية والعمل على تعزيز اأ�س�ض ال�سالم وال�ستقرار يف املنطقة.
اأ�ساد �سموه بالنمو القت�سادي امللحوظ الذي ت�سهده جمهورية م�سر  و 
على  العامة  اخل��دم��ات  م�ستوى  يف  ال��الف��ت  والتطور  ال�سقيقة  العربية 
العي�ض  م��ق��وم��ات  اأف�����س��ل  وت��وف��ري  امل�سرية  وامل���دن  امل��ح��اف��ظ��ات  م�ستوى 

الكرمي لل�سعب امل�سري ال�سقيق.

دولة  بني  التكاتف  تعزيز  اأهمية  على  امل�سري  الرئي�ض  و  �سموه  �سدد  و 
العربية  اململكة  و  العربية  م�سر  جمهورية  و  املتحدة  العربية  الم��ارات 
اأجل تر�سيخ قيم ال�سالم و الت�سامح و  ال�سعودية و مملكة البحرين من 
ال�ستقرار يف املنطقة بعيدا عن التطرف والتع�سب والكراهية بني �سعوب 

املنطقة و�سعوب العامل .
ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اللقاء..  ح�سر 
عهد دبي و �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
وزير �سوؤون الرئا�سة و �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�ض هيئة 
ال�سيخ  و�سمو  الإم���ارات  ط��ريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�ض  للطريان  دبي 

را�سد  ب��ن  موؤ�س�سة حممد  رئي�ض  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  اأح��م��د 
�سوؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  معايل  و  للمعرفة  مكتوم  اآل 

جمل�ض الوزراء وامل�ستقبل.
 و معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل و 
معايل �سهيل بن حممد فرج فار�ض املزروعي وزير الطاقة و �سعادة خليفة 
و�سعادة  دب��ي  يف  وال�سيافة  الت�سريفات  دائ��رة  ع��ام  مدير  �سليمان  �سعيد 
العربية..  م�سر  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  اجلنيبي  مبارك  جمعة 
ومن اجلانب امل�سري معايل �سامح �سكري وزير اخلارجية و�سعادة وائل 
ال�سيد حممد جاد �سفري جمهورية م�سر العربية والوفد الوزاري املرافق 

للرئي�ض امل�سري.

•• �صبوة -وام:

اأدوي��ة و حماليل غ�سيل الكلى  وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�ض 
للمر�سى امل�سابني بالف�سل الكلوي وذلك ملراكز غ�سيل الكلى مبدن ميفعة 

وعتق وبيحان يف حمافظة �سبوة .
ي��اأت��ي ذل���ك �سمن حملة ال��دع��م امل��ت��وا���س��ل ال���ذي ت��ق��دم��ه دول���ة الإم�����ارات 
ال�سحية  اخل��دم��ات  مب�ستوى  ل��الإرت��ق��اء  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  بتوجيهات 
والتجهيزات  النوعية  الإح��ت��ي��اج��ات  اأه��م  وت��وف��ري  اليمني  لل�سعب  املقدمة 

ال�سرورية للم�ست�سفيات واملراكز ال�سحية.
و اأك���د حم��م��د �سيف امل��ه��ريي رئ��ي�����ض ف��ري��ق ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي يف 
�سبوة اأن هذا الدعم يهدف اإىل تخفيف العبء على مر�سى الف�سل الكلوي 
وم�ساعدتهم عرب تزويد مراكز الغ�سيل الكلوي باأهم الإحتياجات العالجية 

اأهم الإحتياجات الطبية والفنية يف  من الأدوية وحماليل الغ�سيل وتوفري 
امل�ست�سفيات واملراكز الطبية.

تقدمي  ع��رب  �سبوة  مبحافظة  الإن�����س��اين  عملها  م��ن  تكثف  الهيئة  اإن  وق��ال 
امل�ساعدات الإن�سانية الغذائية والعالجية لالأهايل والأ�سر املعوزة باملحافظة 
املتدهور  والإقت�سادي  الإن�ساين  الو�سع  ظل  يف  املر�سى  اإحتياجات  لتلبية 
ال�سحي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا   .. ال�����س��ك��ان  م��ع��ظ��م  ي��ع��ان��ي��ة  ال����ذي 
بالأولوية �سمن خطة عمل  ال�سحية يحظى  واملن�ساآت  واملراكز  للمواطنني 
بني  الإخ��اء  روح  يج�سد  واأخالقيا  اإن�سانيا  واجبا  باإعتباره  �سبوة  يف  الهيئة 

البلدين ال�سقيقني خا�سة يف هذه الظروف التي مير بها اليمن.
الأمني  و  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  فريق  رئي�ض  تفقد  التد�سني  و عقب 
العام للمجل�ض املحلي باملحافظة اأق�سام مركز الغ�سيل بعتق ومر�سى الف�سل 
الكلوي .. وثمنا اجلهود التي يبذلها القائمون على مراكز غ�سيل الكلى من 

اأجل تذليل العوائق وتلبية اإحتياجات املر�سى رغم ال�سعوبات التي ت�سهدها 
موؤ�س�سات الدولة جراء احلرب التي ت�سنها ملي�سيات احلوثي الإنقالبية منذ 

ثالثة اأعوام.
�سبوة  املحلي مبحافظة  للمجل�ض  العام  الأمني  نا�سر  ه�سله  واأ�ساد عبدربه 
بالدعم ال�سخي واملتميز الذي تقدمه دولة الإمارات حكومة و�سعبا لل�سعب 
امل�ساعدات  خا�سة  اخل�سو�ض  وج��ه  على  �سبوة  وحم��اف��ظ��ة  ع��ام��ة  اليمني 
موؤكدا  البالد..  تعي�سها  التي  ال�سعبة  الظروف  ظل  يف  والطبية  ال�سحية 
اأن هذا الدعم ال�سخي لي�ض بجديد على الأ�سقاء يف دولة الإمارات وذراعها 
دعم  �سباقني يف  ك��ان��وا  وال��ذي��ن  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اليمن  يف  الإن�سانية 

وم�ساعدة اأهايل اليمن يف كل املراحل والظروف.
اأهمية الأدوي��ة النوعية وحماليل غ�سيل الكلى التي مت توزيعها  اإىل  واأ�سار 
لكي توا�سل مراكز الغ�سيل العالجية باملحافظة واملراكز املتخ�س�سة عملها 

يف تقدمي خدماتها الطبية للمر�سى.
ال�سحة  مكتب  ع��ام  مدير  امل��رزق��ي  علي  نا�سر  الدكتور  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 
التي تت�سمنها هذه  الكلى  اأن حماليل غ�سيل  املحافظة  العامة وال�سكان يف 
ال�سحنة من الأدوية �ستوزع على مراكز غ�سيل الكلى يف كل من عتق وعزان 

وبيحان لتلبية اإحتياجات املراكز ملدة �سهر كامل.
و ثمن املرزقي الدعم املتوا�سل الذي تقدمه دولة الإمارات للقطاع ال�سحي 
الذي كان له الدور الأبرز يف دعم امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية احلكومية 
اإ�ستمراريتها يف تقدمي خدماتها الطبية  و�سيانتها واإعادة تاأهيلها ل�سمان 

بذات م�ستوى اخلدمات.
ح�سر التد�سني .. وكيل حمافظة �سبوة اأحمد �سالح و رئي�ض موؤ�س�سة �سبوة 
بعتق  الكلى  بن م�سلم ومدير مركز غ�سيل  امذيب  نا�سر  الدكتور  للتنمية 

اأحمد بن �سماء وعدد من م�سئويل املحافظة.

•• ابوظبي-وام: 

هناأت جمعية كلنا الإمارات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
املجل�ض  رئي�سة  الأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي 
الأمم  هيئة  قبل  م��ن  �سموها  تكرمي  مبنا�سبة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى 
املتحدة للمراأة ومنتدى ال�سراكة العاملية مبنح �سموها جائزة ال�سالم والأمن 
الدولية، تقديرا لإجنازات �سموها يف جمالت متكني املراأة وتعزيز امل�ساواة بني 

اجلن�سني �سواء يف دولة الإمارات العربية املتحدة اأو خارجها .
واأكد ال�سيد خمي�ض بن روية اخلييلي، املدير التنفيذي جلمعية كلنا الإمارات، 
واأهم  اأرق��ى  العاملي من طرف  التكرمي  اأن هذا  املنا�سبة،  بهذه  له  ت�سريح  يف 

املنظمات العاملية، هو تكرمي لدولة الإمارات العربية املتحدة، واإجنازا جديدا 
واأرق��ى املحافل الدولية  اأه��م  الإم��ارات يف  النا�سع لدولة  ال�سجل  اإىل  ي�ساف 
ويف كافة املجالت. وقال: لقد اأثمرت جهود ورعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
مبارك يف جمال العمل الن�سائي ودعم املراأة على ال�سعيدين املحلي والعاملي، 
فاأ�سبحت املراأة يف الإمارات حتتل املراتب العليا يف القيادة ومراكز �سنع القرار، 
البناء والتنمية، ومتار�ض دورا كبريا  اأ�سبحت ت�ساهم بفاعلية يف عملية  كما 
يوازي دور الرجل ويف كافة القطاعات، واأ�سبحت تتبواأ اأرفع املنا�سب القيادية 
. كما اأكد اخلييلي، اأن �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  - اأم الإمارات -  هي 
امل��راأة على م�ستوى الإم���ارات وال��ع��امل، واأن ما و�سلت  الداعم الأك��رب مل�سرية 
وعطائها  �سموها،  وجهود  اأفكار  ونتاج  ثمرة  هو  اليوم  الإماراتية  امل��راأة  اإليه 

ال�سيد  واأ�سار  املراأة على م�ستوى دولة الإم��ارات والعامل.  الالحمدود مل�سرية 
خمي�ض اخلييلي، اإىل اأن املراأة الإماراتية التي حظيت منذ قيام دولة الإمارات 
اأ�سبحت  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  واهتمام  بدعم  املتحدة  العربية 
ت�سغل 66 يف املائة من الوظائف العامة يف الدولة، وحتتل اأهم املنا�سب، بعد 
البارز  اأن �سغلت من�سب الوزيرة ورئا�سة املجل�ض الوطني الحت��ادي، وال��دور 
دولة  حكومة  اأن  جانب  اإىل  الع�سكرية،  اخلدمة  جمال  يف  الإماراتية  للمراأة 
الإمارات ت�سم اأ�سغر وزيرة على م�ستوى العامل، وكذلك تقلدها لأول وزارة 
من نوعها يف العامل  - وزارة ال�سعادة - ، ما يوؤكد على املكانة املرموقة التي 
يف  امل���راأة  مكانة  على  وتتفوق  ت�ساهي  والتي  الإم��ارات��ي��ة،  امل���راأة  اإليها  و�سلت 

الكثري من الدول املتقدمة.

بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  املباركة  اجلهود  وبف�سل  اأن��ه  اخلييلي،  واأ���س��اف 
يحتذى  الإماراتية منوذجاً  امل��راأة  اأ�سبحت  امل��راأة،  بق�سايا  واهتمامها  مبارك 
به يف املنطقة والعامل، وعزز من مكانة املراأة الإماراتية على ال�سعيد العاملي، 
حيث اأثمرت جهود �سموها يف هذا اجلانب عن انتخاب دولة الإمارات لرئا�سة 
املجل�ض التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة للمراأة، وا�ست�سافة مكتب ات�سال الهيئة 
يف اأبوظبي يف العام 2016، والذي يعترب الأول من نوعه يف املنطقة، والذي 
التنفيذي  املدير  عرب  ت�سريحه،  ختام  ويف  �سموها.  رعاية  حتت  افتتاحه  مت 
�سمو  ب��اإجن��ازات  الإم����ارات  �سعب  واع��ت��زاز  ع��ن فخر  الإم�����ارات،  كلنا  جلمعية 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  - اأم الإمارات -  على ال�سعيدين املحلي والعاملي، 

موؤكدا اأن �سموها �ستبقى دائما القدوة واملثل الأعلى يف التميز والريادة.

برئا�صة حممد بن را�صد وحممد بن زايد..الجتماعات ال�صنوية حلكومة الإمارات تنطلق اليوم
•• اأبوظبي -وام:

اأعمال الجتماعات ال�سنوية  اأبوظبي  تنطلق اليوم الثالثاء يف العا�سمة 
را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  برئا�سة �ساحب  الإم��ارات  دولة  حلكومة 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يف اللقاء الوطني الأكرب من نوعه الذي 
خمتلف  يف  احلكومية  العمل  لفرق  اجتماعا   30 من  اأك��ر  عقد  ي�سهد 
واملبادرات  ال�سرتاتيجيات  واإط��الق  الوطنية  الق�سايا  لبحث  القطاعات 

التي تعزز النموذج التنموي للدولة و�سول ملئوية الإمارات 2071.
وت�سهد الجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة الإمارات - التي تتوا�سل على 

450 �سخ�سية من  - م�ساركة  �سبتمرب اجل��اري  26 و27  م��دار يومي 
الإمارات  يف  التنفيذية  املجال�ض  وروؤ���س��اء  العهود  اأولياء  ال�سمو  اأ�سحاب 
اإىل جانب الوزراء وروؤ�ساء اجلهات احلكومية الحتادية وروؤ�ساء اجلهات 
الحتادية  اجل��ه��ات  عموم  وم���دراء  ال����وزارات  ووك���الء  املحلية  احلكومية 

ومدراء عموم اجلهات املحلية والوكالء امل�ساعدين واملدراء التنفيذيني.
و�سيتم خالل الجتماعات اإطالق ا�سرتاتيجيات وطنية طويلة املدى هي 
للتعليم  الإم���ارات  وا�سرتاتيجية  ل��الإم��ارات  الناعمة  القوة  ا�سرتاتيجية 
وا�سرتاتيجية  الرابعة  ال�سناعية  للثورة  الإم��ارات  وا�سرتاتيجية  العايل 

الإمارات لالأمن املائي 2036.
كما �سيتم اإطالق 120 مبادرة وطنية يف اأكر من 30 قطاعا م�سرتكا 
بني امل�ستويني الحتادي واملحلي وا�ستعرا�ض الواقع اجليو�سيا�سي العاملي 

املقبلة  الثالث  ال�سنوات  خالل  الدولة  م�ستهدفات  مناق�سة  اإىل  اإ�سافة 
حتى العام 2021.

و�ستتنوع املبادرات بني اإقرار برامج وقوانني وت�سريعات و�سيا�سات وطنية 
وخطط  وطنية  وق���درات  ومعلومات  بيانات  وق��واع��د  خ��دم��ات  وتطوير 
ا�سرتاتيجية وتقارير ودرا�سات وفرق عمل وطنية م�سرتكة واأدلة وطنية. 
ويناق�ض املجتمعون اأكر من 33 مو�سوعا يف جمالت القت�ساد والبنية 
والتوطني  وال�سباب  والوقائية  ال�سحية  واخلدمات  والإ�سكان  التحتية 
والإع��الم واخلدمات  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم  والطاقة  والبيئة 
الذكية والعلوم والتكنولوجيا والبتكار والتوازن بني اجلن�سني والتميز 

والكفاءة احلكومية والقيادات والقدرات احلكومية والثقافة وغريها.
كما �سيتم عقد عدد من ور�ض العمل واملحا�سرات املتخ�س�سة التي تطرح 

املقبلة  اخلم�سة  العقود  خ��الل  املتوقعة  وال�سيناريوهات  التحديات  اأه��م 
وكيفية و�سع اخلطط املالئمة لها.

ال�����س��ن��وي��ة حل��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات اإىل متابعة  وت�����س��ع��ى الج��ت��م��اع��ات 
 2021 الإم���ارات  روؤي���ة  �س���������من  حت��������ققت  التي  والنتائج  امل�ستهدفات 
التي تهدف لأن تك������ون دولة الإم�������ارات �سمن اأف�سل دول العامل يف �ستى 
املجالت. كما تهدف الجتماعات اإىل توفري من�سة هي الكربى والأ�سمل 
لبحث  املحلية  واحل��ك��وم��ات  الحت��ادي��ة  احلكومة  ب��ني  جتمع  نوعها  م��ن 
التحديات التي تواجه م�سرية التنمية ومناق�سة اأولويات العمل احلكومي 
يف خمتلف القطاعات التنموية ور�سم اخلطط والربامج و�سيا�سات العمل 
واملحلية  الحت��ادي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  م��واءم��ة  على  ع���الوة  ال�سلة  ذات 
والتن�سيق يف ما بينها وبدء العمل يف التخطيط ملئوية الإمارات 2071.
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اأخبـار الإمـارات
الطواريء  ملركبات  املرور  اأولوية  اإعطاء  عدم  عقوبة  مرورية  نقاط  و6  درهم   1000

•• راأ�س اخليمة – الفجر

قال العميد ح�سن اإبراهيم علي نائب مدير عام العمليات املركزية ب�سرطة 
الطريق  واأولوية  اأف�سلية  اإعطاء  اأن قيمة خمالفة عدم   ، راأ���ض اخليمة 
ملركبات الطوارئ اأو ال�سعاف اأو ال�سرطة اأو املواكب الر�سمية هي 1000 
6 نقاط مرورية، وفقاً لقانون ال�سري واملرور الحت��ادي، داعياً  درهم، و 
ال�سائقني وكافة م�ستخدمي الطريق اإىل النتباه والوعي باأنواع واألوان 
»اللواح« اخلا�ض مبركبات الطوارئ، فال�سوء الأزرق يعني مركبة دفاع 
مدين، وال�سوء الأحمر املقرتن بالأزرق يف اللواح، يعني مركبة ال�سرطة 
باللون  ال��ل��واح  يعني  فيما  اأي�ساً،  الوطني  الإ�سعاف  ويعني  والإ���س��ع��اف، 

الأ�سفر مركبة خدمات عامة.
ملركبات  الطريق  اإف�����س��اح  حملة  اخليمة  راأ����ض  ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  ود�سنت 
الأمني يف  القطاع  بالتعاون مع  #لهم_الأولوية،  الطوارئ حتت �سعار 
الإم��ارة، وذلك بهدف توعية اجلمهور ب�سرورة اف�ساح الطريق ملركبات 
الطوارئ لتقدمي العون وامل�ساعدة واإنقاذ امل�سابني يف زمن قيا�سي يعزز 

زمن �سرعة ال�ستجابة اأثناء النتقال ملواقع احلوادث املرورية وغريها.
وقال نائب مدير عام العمليات املركزية ، اأنه وفقاً للقانون الحتادي يف 
�ساأن ال�سري واملرور تعطى الأولوية ملركبات املواكب الر�سمية، ومركبات 
احلريق، اأثناء قيامها بالواجب، واملركبات املعدة لنقل املر�سى واجلرحى 
قوافل،  ب�سورة  �سريها  عند  الع�سكرية  واملركبات  بعملها،  قيامها  اأثناء 

ال�سوئية،  واللوحات  لأب��واق اخلطر  ا�ستعمالها  ال�سرطة عند  ومركبات 
م�سيفاً باأن الواجب الوطني والأخالقي يحتم على كل مواطن ومقيم 
املدين،  والدفاع  والإنقاذ،  والإ�سعاف  ال�سرطة،  ملركبات  الأولوية  اإعطاء 
اأو  املر�سى  اأو  امل�سابني  واإنقاذ  نقل  تتم عملية  الر�سمية، حتى  واملواكب 
املطلوب،  ال��وج��ه  وعلى  الق�سوى  بال�سرعة  غريها  اأو  احل��رائ��ق  اخ��م��اد 
مثمناً دور وجهود اإدارة الإعالم والعالقات العامة ب�سرطة راأ�ض اخليمة، 
يف توعية اأفراد اجلمهور باأهمية اإف�ساح الطريق اأمام مركبات الطوارئ 
املجتمعي،  الوعي  ن�سج  عن  ينم  الثقافة  ه��ذه  تعزيز  لأن  الطرق،  على 
باأهمية هذا العمل الإن�ساين يف املقام الأول، فاإ�سراعك يف اإف�ساح الطريق 
هو اإنقاذ حلياة اإن�سان، م�سيفاً باأن احلملة تعترب �سمن توجهات �سرطة 

راأ�ض اخليمة ال�سرتاتيجية، الرامية اإىل رفع ن�سبة ال�سعور بالوعي لدى 
اأفراد املجتمع، وعليه فقد مت طباعة 20.000 )برو�سور( كتيب توعوي 
يتم توزيعهم على اأفراد اجلمهور بالتعاون مع القطاع الأمني يف اإمارة 

راأ�ض اخليمة.
وم�ستخدمي  ال�سائقني  جميع  ع��ل��ي،  اإب��راه��ي��م  ح�سن  العميد  ون��ا���س��د 
الطريق، ب�سرورة التعاون يف اإف�ساح الطريق ملركبات الطوارئ للو�سول 
تلحق  قد  التي  الإ�سابات  لتقليل م�ساعفات  احل��ادث  اإىل مكان  ب�سرعة 
مركبات  ت��اأخ��ر  نتيجة  ل��الأخ��ط��ار  املعر�سني  اأو  امل�سابني  ب��الأ���س��خ��ا���ض 
الطوارئ يف الو�سول اإىل مواقع احلوادث لتقدمي الدعم والعون الالزم 

لإنقاذ حياتهم. 

حاكم عجمان ي�صتقبل القن�صل العام الأمريكي
•• عجمان-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا�ستقبل 
ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد 
يف  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض 
ال�سيد  ام�����ض  ال���دي���وان  يف  مكتبه 
ب����ول رم�����زي م���ال���ك ق��ن�����س��ل عام 
الوليات املتحدة الأمريكية لدى 
على  لل�سالم  ق���دم  ال���ذي  ال��دول��ة 

توطيدها بني البلدين ال�سديقني 
القت�سادية  امل��ي��ادي��ن  خمتلف  يف 
وال�سيا�سية  وال�سحية  والثقافية 

وغريها.
الأمريكي  ال��ع��ام  القن�سل  واأ���س��اد 
بالنه�سة احل�سارية التي ت�سهدها 
ع��ام��ة وعجمان  الإم�������ارات  دول����ة 

خا�سة يف امليادين كافة.
ال�سيخ  م����ع����ايل  ال����ل����ق����اء  ح�������س���ر 

�سموه.
ورح��������ب ����س���م���وه خ������الل ال���ل���ق���اء 
ال���ع���ام .. م��ت��م��ن��ي��ا له  ب��ال��ق��ن�����س��ل 
تعزيز  يف  وال���������س����داد  ال���ت���وف���ي���ق 
اأوا�����س����ر ال���ت���ع���اون امل�����س��رتك بني 
البلدين ال�سديقني على خمتلف 

الأ�سعدة.
ا�ستعرا�ض  ال��ل��ق��اء  خ��الل  وج���رى 
و�سبل  الثنائية  التعاون  ع��الق��ات 

الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمي 
رئي�ض ديوان حاكم عجمان و�سعادة 
�سامل �سيف املطرو�سي نائب مدير 
الديوان و�سعادة طارق بن غليطة 
ال�سمو  ����س���اح���ب  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
يو�سف  و����س���ع���ادة  ع��ج��م��ان  ح���اك���م 
اإدارة  ع��ام  مدير  النعيمي  حممد 
من  وع��دد  وال�سيافة  الت�سريفات 

ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني.

اللياقة الطبية واخلربة �ضرط امل�ضاركة

الرتبية تعتمد م�صروع كرة القدم للفتيات داخل املدار�س احلكومية
•• دبي - حم�صن را�صد

للفتيات  القدم  كرة  م�سروع  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
داخل املدار�ض احلكومية حتت �سعار )عي�سي اأهدافك(، داعية 

مدراء املدار�ض للتعاون والتكاتف من اأجل اإجناح امل�سروع.
وزع��ت��ه على مدراء  ال�����س��اأن  ب��ذل��ك  تعميماً  ال����وزارة  واأ����س���درت 
الفجر  ح�سلت  ال�سمالية  واملناطق  دبي  يف  احلكومية  املدار�ض 

على ن�سخة منه لالإعالن عن تفا�سيل امل�سروع.
ويف اإطار التن�سيق امل�سرتك بني وزارة الرتبية والتعليم و احتاد 
الإمارات لكرة القدم دعت الوزارة املعلمات الراغبات يف امل�ساركة 
والثانية  للمدربات  الأوىل  تدريب  ور�ستي  حل�سور  بامل�سروع 
لالإداريات وذلك داخل مقر الحتاد مبنطقة اخلوانيج يف دبي 

يوم ال�سبت املوافق 30 - 9 - 2017.
اأن تتوافر يف املعلمات الراغبات يف ح�سور  وا�سرتطت ال��وزارة 
م��ع��ل��م��ات الرتبية  م���ن  امل��ت��ق��دم��ة  ت��ك��ون  اأن  امل����درب����ات  ور����س���ة 
الريا�سية اأو مادة اأخرى اأو اإدارية اأو م�سرفة، واأن تكون لئقة 
طبياً وريا�سياً، ف�ساًل عن امتالكها خربة �سابقة يف جمال كرة 

القدم �سواء كالعبة اأو مدربة اأو حا�سلة على دورات تدريبية.
الوزارة  ا�سرتطت  الإداري��ات، فقد  وفيما يخ�ض ور�سة تدريب 
اأن تكون املتقدمة معلمة تربية ريا�سية اأو مادة اأخرى اأو اإدارية 
الغري  الإداري���ات  املواطنات(، )فئة  الإداري���ات  اأو م�سرفة )فئة 

مواطنات(.
الإدارة  خ���ربة يف  امل��ت��ق��دم��ة  اأن متتلك  ���س��رورة  ع��ل��ى  و���س��ددت 
مهارات  ام��ت��الك��ه��ا  اإىل  اإ���س��اف��ة  الآيل،  احل��ا���س��ب  وا���س��ت��خ��دام 

التوا�سل الجتماعي مع اأولياء الأمور والطالبات.
واأرفقت الوزارة مع تعميمها ا�ستمارة ت�سجيل يف امل�سروع دعت 
اإر�سالها  واإع����ادة  تعبئتها  اإىل  امل�ساركة  يف  ال��راغ��ب��ات  املعلمات 
لإدارة ال�سحة واللياقة البدنية بالوزارة يف موعد اأق�ساه 27 
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واأ�سارت اإىل اأن احتاد الإمارات لكرة القدم �سيعمل على اختيار 
مراكز  يف  واإداري����ات  ك��م��درب��ات  للعمل  املعلمات  م��ن  جمموعة 
التدريب امل�سائية طوال العام الدرا�سي 2017 - 2018، يف 
املعتمدة  املعايري  وف��ق  املقبل  يونيو  اإىل  نوفمرب  م��ن  ال��ف��رتة 
لتوا�سل  هاتفية  خ��ط��وط  ال�����وزارة  وخ�س�ست  الحت����اد.  م��ن 
املعلمات مع املعنيني لال�ستف�سار عن كافة املعلومات التي تتعلق 

بامل�سروع �سواء فيما يخ�س�ض التدريب اأو الإدارة. 

دفاع مدين عجمان ي�صتلم وثيقة اللتزام بالدليل الت�صغيلي ملراكز الدفاع املدين
•• عجمان ـ الفجر 

ت�سلم �سعادة العميد حممد علي جمريا مدير اإدارة املراكز يف الإدارة العامة 
للدفاع املدين عجمان، بح�سور املقدم رائد عبيد الزعابي نائب مدير ادارة 
املراكز واملقدم م�سطفى �سلطان اآل علي رئي�ض ق�سم املراكز، وثيقة اللتزام 
بالدليل الت�سغيلي ملراكز الدفاع املدين. قام بت�سليم وثيقة اللتزام النقيب 
حميد عبداهلل اآل علي مدير وحدة مكتب اخلرباء ال�ست�ساريني يف القيادة 
حيث   ، م�سوؤوليتي  م��رك��زي  م�سروع  فريق  وم��دي��ر  امل��دين  للدفاع  العامة 
املدين  الدفاع  مراكز  جاهزية  ورفع  التطوير  الت�سغيلي  الدليل  ي�ستهدف 
اجلاهزية  ب�سمان  الداخلية  ل��وزارة  ال�سرتاتيجي  الهدف  لتحقيق  �سعياً 
وال�ستعداد يف مواجهة الأحداث.  وت�سمن الدليل الت�سغيلي ملراكز الدفاع 
املدين اإجراءات التفتي�ض ال�سنوي و الإجراءات الواجب تنفيذها قبل واثناء 
و بعد التفتي�ض ايل جانب �سرح املوؤ�سرات ال�سرتاتيجية للمراكز و العوامل 
املوؤثرة يف رفع املوؤ�سرات و املحتويات الواجب ت�سمينها يف التقارير ال�سهرية 

و الدورية لكل مركز علي حده.

النعيمي يطلع على املبادرات مركز 
�صعادة املتعاملني يف بلدية املنامة

•• عجمان -وام:

عام  مدير  النعيمي  حممد  الرحمن  عبد  �سعادة  اطلع 
التي  املبادرات  البلدية والتخطيط بعجمان على  دائرة 
املنامة  بلدية  اإدارة  يف  املتعاملني  �سعادة  مركز  يتبناها 
اأفراد  ور�سا  و�سعادة  راح��ة  ت�سع  والتي  للدائرة  التابع 

املجتمع على راأ�ض اأولوياتها.
جاء ذلك خالل زيارة ميدانية ل�سعادته للمركز بح�سور 
لقطاع  التنفيذي  املدير  �سطاف  را�سد  ن��ورة  املهند�سة 
�سعادة املتعاملني بالوكالة بالدائرة وعدد من امل�سوؤولني 

واملعنيني عن مراكز �سعادة املتعاملني يف الدائرة.
وبتوجيهات  حت��ر���ض  البلدية  دائ���رة  اأن  �سعادته  واأك���د 

رئي�ض  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  م��ن  مبا�سرة 
الدائرة على دعم كافة املبادرات التي ت�سهم يف حت�سني 

جتربة املتعامل لتوفري احتياجاتهم و توقعاتهم.
املا�سية مبادرة  الدائرة تبنت خالل الفرتة  اأن  واأو�سح 
لتاأهيل  جهودها  كثفت  حيث  املتعاملني  لإ�سعاد  �سباقة 
املتعاملني  �سعادة  مركز  يف  العاملة  الب�سرية  ال��ك��وادر 
للح�سول على نظام النجوم العاملي لت�سنيف اخلدمات 
 TISSE 2012 اخل��دم��ات  لتميز  ال���دويل  وامل��ع��ي��ار 
تدريب  ب�سكل كبري يف  البلدية جنحت  دائ��رة  اأن  مبينا 
الكوادر الب�سرية املميزة وتاأهيلها فنيا وتقنيا واإمدادها 
بكافة اخلربات واملهارات التي تلزمها للتعامل مع كافة 

�سرائح وفئات املجتمع.

النتظار  يف  مري�ضا   20

طبيب عاملي يزور م�صت�صفى �صقر لإجراء عمليات ق�س املعدة 
•• راأ�س اليمة – الفجر

اأملانت�ض  العاملي  الطبيب  اأم�ض  قام 
جراحة  يف  املتخ�س�ض  ماليكا�ض 
عمليات   8 ب������اإج������راء  ال�������س���م���ن���ة 
جمموعة  وزن  لنقا�ض  جراحية 
البدانة  ي��ع��ان��ون  الأ���س��خ��ا���ض  م��ن 
لزيارته  ي����وم  ث����اين  يف  امل���ف���رط���ة 

مل�ست�سفى �سقر 
اأملانت�ض  الطبيب  زي��ارة  وت�ستغرق 
جراحة  ا����س���ت���اذ  وه�����و  م��ال��ي��ك��ا���ض 
ال�����س��م��ن��ة ب��ج��ام��ع��ة ج���وت���ن���ربج يف 
ال�سويد خم�سة اأيام واأثناء تواجده 
مب�ست�سفى  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ���رف���ة  يف 
�سخ�سا   20 ���س��ي�����س��ت��ق��ب��ل  ���س��ق��ر 
و55   20( بني  اأعمارهم  ت��رتاوح 
 105 اأوزان��ه��م ب��ني)  �سنة ( بينما 
حالتهم  ل��ع��الج   ) ك��ج��م  و175 
عمليات  ب��اإج��راء  املفرطة  البدنية 
اأرب���ع عمليات  ب��واق��ع  امل��ع��دة  لق�ض 

يوميا للمواطنني واملواطنات
العالجي  ال���ربن���ام���ج  وي��ت�����س��م��ن 
اأملانت�ض  ال��ط��ب��ي��ب  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي 
ال�سمنة  ج��راح��ة  خبري  ماليكا�ض 

ع��م��ل��ي��ات ج��راح��ي��ة للمرة  اج�����راء 
م�سكلة  يعانون  لأ�سخا�ض  الأوىل 
حالت  ا�ستقبال  واأي�����س��ا  ال�سمنة 
عمليات  اأج��������رت  اأن  ل���ه���ا  ����س���ب���ق 
ع��الج��ي��ة يف م�����س��ت�����س��ف��ي��ات داخ���ل 
الدولة اأو خارجها ولكنها مل تكلل 
عدم  بينها  م��ن  لأ���س��ب��اب  بالنجاح 
بالربنامج  اأنف�سهم  املر�سى  التزام 
ال�سحية  وال����س���رتاط���ات  ال��ط��ب��ي 
املعدة  ق�����ض  ل��ع��م��ل��ي��ات  امل�����س��اح��ب��ة 
غري  ج��راح��ي��ة  عمليات  اج����راء  اأو 
موفقة كعالج ملتاعبهم ال�سحية . 

لنق�ض  مزايا عملية جراحة  ومن 
البدانة جعل اجل�سم ي�سعر بال�سبع 
جدا  �سغرية  كمية  يتناول  عندما 
من الطعام مما يرتتب على ذلك 
انقا�ض الوزن ب�سرعة بعد العملية 
تلك  ي�ساحب  واأي�����س��ا  اجل��راح��ي��ة 
ال�سحية  امل�ساكل  ع��الج  العمليات 
ل�سيما  ب��ال�����س��م��ن��ة  ك���امل���رت���ب���ط���ة 
امل�سابون  ل��الأ���س��خ��ا���ض  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
مبر�ض ال�سكري من النوع الثاين 
حيث ي�سفى بع�سهم بعد اخل�سوع 

لهذه العملية . 

�صماء  يف  لل�صحب  ميدانية  درا�صات  يجرون  يابانيا  باحثا   20
•• اأبوظبي-وام: 

يابانيا  وب��اح��ث��ا  خ��ب��ريا   20 ب����داأ 
ال�سحب  لدرا�سة  ميدانية  جولة 
الدولة  يف  بال�ستمطار  املتعلقة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع خ���رباء م��ن املركز 
ي�سرف  ال��ذي  ل��الأر���س��اد  الوطني 
ب��رن��ام��ج الإم������ارات لبحوث  ع��ل��ى 
ع���ل���وم ال����س���ت���م���ط���ار وذل������ك بعد 
ال���درا����س���ات وجمع  ���س��ل�����س��ل��ة م���ن 
يف  بالطق�ض  املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات 

الدولة على مدار عام كامل.
ال��ب��ح��ث��ي حاليا  ال��ف��ري��ق  وي���ق���وم 
ب�����اإج�����راء درا������س�����ات م���ي���دان���ي���ة يف 
طائرة  با�ستخدام  العني  منطقة 
خ����ا�����س����ة ق���ط���ع���ت م�������س���اف���ة 12 
األ����ف ك��ي��ل��وم��رت ب����دءا م���ن مطار 
ن��اغ��وي��ا ال��ي��اب��اين وم�����رورا بعدد 
اإىل مطار  امل��ط��ارات وو�سول  من 

العني.
وي��������ق��������ود ال������ف������ري������ق ال����ب����ح����ث����ي 
الربوفي�سور ما�ساتاكا موراكامي 
برنامج  ال��ف��ائ��زي��ن مب��ن��ح��ة  اأح����د 
الإم����������������������ارات ل�����ب�����ح�����وث ع����ل����وم 
ال�ستمطار يف دورته الأوىل حيث 
يقوم الفريق بتحليل اخل�سائ�ض 
الدقيقة  والكيميائية  الفيزيائية 
ومدى  للتلقيح  املالئمة  لل�سحب 
تكرار تكونها فوق منطقة اجلبال 
ال�سرقية من الإمارات اإ�سافة اإىل 
خالل  من  التلقيح  نتائج  حتليل 
ت�ستخدم  التي  املخربية  التجارب 
ع��م��ل��ي��ات ح�����س��اب��ي��ة م��ب��ت��ك��رة يتم 
البيانات  بوا�سطة  منها  التحقق 
التي جتمعها الأجهزة املتخ�س�سة 

والطائرات يف املوقع.
ال���دك���ت���ور عبداهلل  ���س��ع��ادة  وق����ال 
الوطني  امل��رك��ز  م��دي��ر  امل��ن��دو���ض 
اإطالق  ومنذ  املركز  ان  لالأر�ساد 
علوم  لبحوث  الإم�����ارات  ب��رن��ام��ج 

ال���س��ت��م��ط��ار ي��ح��ر���ض ع��ل��ى بذل 
ك��اف��ة اجل���ه���ود ال���الزم���ة لإجن���اح 
الفائزة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال���ف���رق  م��ه��ام 
مب��ن��ح��ة ال��ربن��ام��ج وال���ت���ي و�سل 
عددها اإىل �ستة فرق ومن �سمنها 
بقيادة  الياباين  البحثي  الفريق 
الربوفي�سور موراكامي وذلك من 
الت�سهيالت  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  خ��الل 
والدعم الفني املتوا�سل من خالل 
واملعلومات  بالبيانات  ت��زوي��ده��م 
يحتاجونها  ال���ت���ي  ال�������س���روري���ة 

ل�ستكمال م�ساريعهم.
وا�ساف انه من خالل هذه اجلهود 
املجتمع  فهم  تطوير  اإىل  ن�سعى 
ال�ستمطار ودعم  العلمي لعملية 
امل�����س��اع��ي ال��دول��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل 

حتقيق اأمن املياه.
وق�����������ام ف������ري������ق ال����ربوف����ي���������س����ور 
باحثني  ي�سم  ال���ذي  م��وراك��ام��ي 
من ذوي اخلربة بتحديد خرائط 
جيوفيزيائية ملواقع ال�سحب التي 
الدولة  يف  ودرا�ستها  تلقيحها  مت 
بيانات  ا����س���ت���خ���دام  خ�����الل  م����ن 
ال�ساملة  املحلية  الأر�ساد اجلوية 
املركز  م��ن  باحثون  جمعها  ال��ت��ي 

الوطني لالأر�ساد.
وب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذه ال��ب��ي��ان��ات جمع 
معلومات  ال����ي����اب����اين  ال����ف����ري����ق 

العمودي  التحليل  ع��ن  اإ���س��اف��ي��ة 
ل�����درج�����ات احل���������رارة وامل���ح���ت���وى 
املائي والرطوبة الن�سبية وكذلك 
معدات  بوا�سطة  الأمطار  كميات 
ال��ت��ي �سملت  ال��ق��ي��ا���ض الأر���س��ي��ة 
الطق�ض  ورادار  راديومرت  اأجهزة 

»دوبلر«.
بت�سغيل  ح��ال��ي��ا  ال��ف��ري��ق  وي���ق���وم 
خ�سي�سا  امل�������س���م���م���ة  ط����ائ����رت����ه 
باأجهزة  وامل�����زودة  ال��غ��ر���ض  ل��ه��ذا 
ع��ل��م��ي��ة م��ت��ط��ورة ب���ه���دف اإج�����راء 
والقيا�سات  الأب��ح��اث  م��ن  امل��زي��د 
ميدانية  جت���ارب  على  بالعتماد 
ال�سابق.. و�ستقوم  مت تنفيذها يف 
يومية  رح���الت  بتنفيذ  ال��ط��ائ��رة 
ال�سحب  خ�سائ�ض  تقييم  بهدف 
والتغريات  التلقيح  نتائج  املحلية 
وكميات  ب��ال�����س��ح��ب  احل���ا����س���ل���ة 

الأمطار الناجتة.
املزروعي  من جانبها قالت علياء 
الإم��ارات لبحوث  مديرة برنامج 
امل�سروع  اأن  ال���س��ت��م��ط��ار  ع���ل���وم 
للربوفي�سور  امل����ه����م  ال���ب���ح���ث���ي 

كبري  ب�سكل  �سي�سهم  م��وراك��ام��ي 
يف ت��ع��زي��ز م��ع��رف��ت��ن��ا ح���ول مناذج 
هطول  وف��ر���ض  املحلية  الطق�ض 
ان  م�سيفة  الدولة..  يف  الأمطار 
الفريق  ب��ني  امل�����س��رتك  التن�سيق 
الياباين واملركز الوطني لالأر�ساد 
يعد منوذجا رائعا للتعاون والذي 
ي�سهم يف فتح اآفاق علمية وتقنية 

جديدة يف جمال ال�ستمطار«.
وق���ال ال��ربوف��ي�����س��ور م��وراك��ام��ي » 
ي��ع��ت��م��د م�����س��روع��ن��ا احل����ايل على 
اإجنازات اجلهود البحثية ال�سابقة 
يف اليابان خالل اأعوام عدة والتي 
تهدف اإىل تقييم وحت�سني كفاءة 
الإم����ارات  يف  ال���س��ت��م��ط��ار  عملية 
وامل��ن��اط��ق اجل��اف��ة و���س��ب��ه اجلافة 
يف ال���ع���امل ون��ح��ن مم��ت��ن��ون جدا 
والعملي  الفعال  ال��دع��م  مل�ستوى 
الذي تقدمه قيادة دولة الإمارات 
م����ن خ�����الل ب���رن���ام���ج الإم��������ارات 

لبحوث علوم ال�ستمطار«.
موراكامي  ال��ربوف��ي�����س��ور  وي��ع��د 
خ��ب��ريا دول��ي��ا يف جم���ال الطق�ض 

تتجاوز  ب��ح��ث��ي��ة  خ����ربة  ومي��ت��ل��ك 
ث���الث���ة ع���ق���ود يف ه����ذا امل���ج���ال.. 
اأ�ستاذ  من�سب  موراكامي  وي�سغل 
لبحوث  ناغويا  جامعة  معهد  يف 
وعامل  والبيئة  والف�ساء  الأر���ض 
يف ق�سم فيزياء ال�سحب يف معهد 
الياباين  اجلوية  الأر�ساد  بحوث 
املنظمة  خ���رباء  ف��ري��ق  يف  وع�سو 
حول  اجل��وي��ة  ل��الأر���س��اد  العاملية 

تعديل الطق�ض.
الرئا�سية  ال�����س��وؤون  وزارة  وك��ان��ت 
اأطلقت برنامج الإم��ارات لبحوث 
علوم ال�ستمطار يف العام 2015 
عاملية طموحة  مبادرة  يعد  الذي 
خم�سة  ب���ق���ي���م���ة  م���ن���ح���ة  ت����ق����دم 
ما  ي���ت�������س���ارك���ه���ا  دولر  م����الي����ني 
بحثية  م�ساريع  اإىل خم�سة  ي�سل 
فائزة و�سهدت الدورة الثالثة من 
بحث   201 ا�ستقبال  ال��ربن��ام��ج 
العلماء  م���ن   710 مت��ث��ل  اأويل 
ب�316  امل��رت��ب��ط��ني  وال��ب��اح��ث��ني 
 68 يف  منت�سرة  بحثية  موؤ�س�سة 

دولة �سمن خم�ض قارات.
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اأخبـار الإمـارات

حريق يندلع يف عزبتني براأ�س اخليمة 
•• راأ�س اليمة – الفجر

متكنت فرق من الدفاع املدين يف راأ�ض اخليمة من اماد 
حريق اندلع يف ال�ساعة ال�ساد�سة و٣٤ دقيقة من �سباح 
عوايف  منطقة  يف  اأ���س��ج��ار  وخم��ل��ف��ات  عزبتني  يف  اأم�����ض 

واأحلق بهما خ�سائر مادية كبرية دون وقوع اإ�سابات 
واأث��ن��اء ا�ستعال احل��ري��ق ت��واج��د يف امل��ك��ان امل��ق��دم �سامل 

ال�ساعر رئي�ض ق�سم العمليات الذي اأ�سرف بنف�سه على 
جهود اإطفاء احلريق .  ويف التفا�سيل ورد بالغ من اأحد 
املواطنني ي�سري فيه اىل احرتاق عدد من العزب ليتم 
والرفاعة  الإدارة  مركز  م��ن  ف��رق   ٣ توجيه  عليه  بناء 
ونقطة املرور للموقع وامل�ساركة يف اإخماد احلريق باملياه 
دون وقوع اإ�سابات ومتت ال�سيطرة عليه وتربيده باملياه 

وت�سليمه لل�سرطة ل�ستكمال الإجراءات 

حاكم ال�صارقة يزور دار احلكومة يف كريال ويلتقي كبار م�صوؤوليها

ومت خ���الل اجل��ل�����س��ة ع��ر���ض فيلم 
ولي��ة كريال  ت�سجيلي ق�سري عن 
ال�سياحية  اإمكانياتها  ي�ستعر�ض 

وفر�ض ال�ستثمار فيها.
رئي�ض حكومة  رئي�ض مكتب  وق��دم 
مب�سطا  ت��ق��دمي��ي��ا  ع��ر���س��ا  ك����ريال 
ا���س��ت��ع��ر���ض م���ن خ��الل��ه ع����ددا من 
بني  امل�سرتكة  التنموية  امل�����س��اري��ع 
اإم�������ارة ال�������س���ارق���ة وولي������ة ك���ريال 
البحثية  امل�����ج�����الت  خم���ت���ل���ف  يف 
والتكنولوجية  وال����س���ت���ث���م���اري���ة 
مو�سحا  وال��ب�����س��ري��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
وا�سرتاتيجيات  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  خ��ط��ط 

ال��ق��ا���س��م��ي ج��ل�����س��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة مع 
فيجايان  ب���ي���ن���اراي  ���س��ري  م��ع��ايل 
رئ���ي�������ض ح���ك���وم���ة ولي��������ة ك�����ريال 
ال��ه��ن��دي��ة - ق��ب��ل ظ��ه��ر ام�������ض- يف 
دار احلكومة ح�سرها اأع�ساء وفد 
اإمارة ال�سارقة وعدد من الوزراء يف 

حكومة كريال.
وال�سكر  بالثناء  اجلل�سة  ا�ستهلت 
ال��ك��ريايل لوفد  م��ن قبل اجل��ان��ب 
راأ����س���ه���م �ساحب  ال�����س��ارق��ة وع��ل��ى 
ال�سمو حاكم ال�سارقة على تلبيتهم 
الثاين  ب���ل���ده���م  وزي��������ارة  ل���ل���دع���وة 
م��ت��م��ن��ني ل�����س��م��وه وال����وف����د طيب 

املقيمني على اأر�سها اأو العاملني يف 
موؤ�س�ساتها احلكومية.

ودع�������ا ����س���م���وه دائ��������رة ال���ع���الق���ات 
ال�سارقة  اإم���������ارة  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
جمهورية  ���س��ف��ارة  م��ع  وبالتن�سيق 
ال��ه��ن��د يف ال��دول��ة ل��درا���س��ة فر�ض 
التعاون  ونطاقات  تو�سيع جمالت 
امل���ت���ب���ادل وامل�������س���رتك ب����ني اإم������ارة 

ال�سارقة وولية كريال.
حاكم  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وت���ل���ق���ى 
ال�������س���ارق���ة - يف خ���ت���ام اجل��ل�����س��ة - 
حكومة  رئي�ض  من  تذكاريا  اإه��داء 
كريال تثمينا لدعم �سموه لتعزيز 

تعزز  التي  واملوا�سيع  الق�سايا  من 
عالقة البلدين ال�سديقني.

اللقاء  خ���ت���ام  يف   - ���س��م��وه  وق�����دم 
اإه�����داء ت��ذك��اري��ا مل��ح��اف��ظ ولية   -
عربي  خ���ن���ج���ر  يف  مت���ث���ل  ك�������ريال 
اأ�سالة  ي��ع��ك�����ض  م���ذه���ب  اأ����س���ي���ل 
ال��رتاث الإم��ارات��ي .. معربا �سموه 
م��ن خ��الل��ه ع��ن ت��ق��دي��ره للحفاوة 
وال���رتح���ي���ب ال���ل���ذي���ن ل��ق��ي��ه��م��ا يف 
اإه��داء من  كريال كما تلقى �سموه 

حمافظ كريال.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عقد  بعدها 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 

ال��ت��ط��وي��ر ون���ظ���ام ال��ع��م��ل يف تلك 
ال�سمو  �ساحب  واأع���رب  امل�����س��اري��ع. 
ال�سارقة - يف كلمة له بهذه  حاكم 
بال�سراكة  اع��ت��زازه  ع��ن   - املنا�سبة 
وال���ت���ع���اون ال��ق��ائ��م��ني ب���ني اإم�����ارة 
بدرا�سة  ورح���ب  وك���ريل  ال�����س��ارق��ة 
التنموية  امل�����س��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ  خ��ط��ة 
ال���ت���ي مت ا���س��ت��ع��را���س��ه��ا وامل���زم���ع 

م�ساركتها مع اإمارة ال�سارقة.
اجلل�سة  خ����الل   - ���س��م��وه  واأع���ل���ن 
التفاعلية - عن جملة من املبادرات 
التي ت�سب يف م�سلحة اأبناء جالية 
ولية كريال يف ال�سارقة �سواء من 

الإقامة يف كريال.
واألقى رئي�ض حكومة كريال ال�سوء 
الهتمام  ذات  الق�سايا  اأه���م  على 
ب�سكل  لتفعيلها  داع���ي���ا  امل�����س��رتك 
القادمة  ال�����س��ن��وات  خ����الل  اأو����س���ع 
خمتلف  يف  التعاون  فر�ض  وتعزيز 
والثقافية  ال���ع���ل���م���ي���ة  امل�����ج�����الت 

وال�سياحية.
واأه��������دى رئ���ي�������ض ح���ك���وم���ة ك����ريال 
جمموعة من ن�سخ كتاب �سرد الذات 
ال�سارقة  ح��اك��م  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
املالياملية  ال���ل���غ���ة  اإىل  امل����رتج����م 
لزمالئه الوزراء اأع�ساء احلكومة. 

•• كرياال -وام: 

ال�سيخ الدكتور  ال�سمو  زار �ساحب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض 
ام�ض دار احلكومة يف ولية كريال 

يف جمهورية الهند ال�سديقة.
����س���م���وه لدى  ا���س��ت��ق��ب��ال  وك������ان يف 
و�سوله مبنى الدار كل من ج�ست�ض 
بي �سادا�سيوم حمافظ ولية كريال 
ب��ي��ن��اراي فيجايان  ���س��ري  وم��ع��ايل 
اإىل  اإ�سافة  الولية  حكومة  رئي�ض 
اأع�ساء  ال�����وزراء  ع���دد م��ن م��ع��ايل 
ورجال  امل�سوؤولني  وكبار  احلكومة 

الأعمال يف كريال.
هام�ض  على  لقاء  اجلانبان  وعقد 
حمافظ  م�ستهله  يف  رحب  الزيارة 
ال�����س��م��و حاكم  ب�����س��اح��ب  ك������ريال 
�سكره  بالغ  عن  معربا   .. ال�سارقة 
�سموه  لفتة  على  امتنانه  وعظيم 
ب���زي���ارة ك�����ريال وم��ب��دي��ا اع���ت���زازه 

ب�سخ�ض �سموه الكرمي .
���س��ك��ر ���س��اح��ب ال�سمو  م��ن ج��ان��ب��ه 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة حم��اف��ظ كريال 
وح��ك��وم��ت��ه��ا و���س��ع��ب��ه��ا ع��ل��ى حفاوة 
ل���ق���ي���ه���ا منذ  ال����ت����ي  ال����س���ت���ق���ب���ال 
و�سوله اأر�ض املطار .. فيما جرى 
ذات  الأحاديث  تبادل  اللقاء  خالل 
عدد  ومناق�سة  امل�سرتك  الهتمام 

العالقات بني البلدين ال�سديقني. 
ث��م دع���ي احل�����س��ور ل��ت��ن��اول ماأدبة 

الغداء التي اأقيمت بهذه املنا�سبة.
التفاعلية  واجلل�سة  اللقاء  ح�سر 
�ساحب  جانب  اإىل  الغداء  وم��اأدب��ة 
وحمافظ  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ال�سمو 
 .. ورئي�ض حكومتها  ك��ريال  ولي��ة 
اأحمد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  م��ن  ك��ل 
ال�سارقة  جمل�ض  رئي�ض  القا�سمي 
ل���الإع���الم وال�����س��ي��خ ���س��امل ب��ن عبد 
مكتب  رئ��ي�����ض  القا�سمي  ال��رح��م��ن 
���س��م��و احل���اك���م وال�����س��ي��خ ف��اه��م بن 
���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����ض دائ����رة 
واأ�سحاب  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
اأع�����س��اء حكومة  ال������وزراء  امل���ع���ايل 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  و  ك����ريال 
الدولة  �سفري  البنا  الرحمن  عبد 
و�سعادة  ال��ه��ن��د  ج��م��ه��وري��ة  ل����دى 
عبد اهلل بن حممد العوي�ض رئي�ض 
دائرة الثقافة و�سعادة حممد عبيد 
الت�سريفات  دائ��رة  رئي�ض  الزعابي 
ح�سني  ج��م��ال  و���س��ع��ادة  وال�سيافة 
ال���زع���اب���ي ق��ن�����س��ل ع����ام الإم�������ارات 
�سينغ  نفديب  ���س��ع��ادة  و  ك���ريال  يف 
الهند  ج��م��ه��وري��ة  ���س��ف��ري  ����س���وري 
لدى الدولة و�سعادة حممد ح�سن 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  عام  مدير  خلف 
الدبلوما�سيني  لالإعالم وعدد من 

والأكادمييني ورجال الأعمال.

ويل عهد ال�صارقة ي�صهد انطلق امللتقى الدويل للراوي 
•• ال�صارقة-وام:

�سهد �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
17 م��ن ملتقى  ال���  ال����دورة  ان��ط��الق فعاليات  ام�����ض حفل  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
ال�سارقة  معهد  تنظمها  ال��ت��ي  وامل��الح��م  ال�سري  ل��ل��راوي  ال���دويل  ال�����س��ارق��ة 
للرتاث مب�ساركة 117 -  راويا وخبريا يف جمال الرتاث الإن�ساين من اأكر 

من 25 دولة.
ا�ستهلت فقرات احلفل - الذي اأقيم يف قاعة املدينة اجلامعية - بتالوة اآيات 
..عقبها  الإم��ارات  الوطني لدولة  ال�سالم  وع��زف  الذكر احلكيم  بينات من 
األقى �سعادة الدكتور عبدالعزيز امل�سلم رئي�ض معهد ال�سارقة للرتاث رئي�ض 
اللجنة العليا املنظمة للملتقى كلمة قال فيها اإن الدورة ال� 17 من امللتقى 
تهل ومعها تفوح الن�سمات العطرة والذكريات العبقة لرواتنا الأفذاذ الذين 

املعلومات  م��ن  هائال  وكما  ثريا  خم��زون��ا  ت��رك��وا  اأن  بعد  اأرواح��ه��م  فارقتنا 
الرتاثية واملعارف ال�سعبية الغنية وو�سعوا ب�سمة �ستبقى خالدة ما تعاقب 

اجلديدان.
الذكرى ويتكلل الإجن��از بالنجاح والزده��ار يف  واأ�ساف عاما فعام وتتجدد 
�سارقتنا البا�سمة امل�سعة بالأمل والعمل ويف رحاب م�سروعها الثقايف الرائد 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  دعم �ساحب  بف�سل  والنماء  باخلري  الواعد  واأفقها 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة وتوجيهاته 
ال�سامية الرامية اإىل خدمة الرتاث وحفظه و�سونه من ال�سياع والندثار 
وت�سخري كل اجلهود الكفيلة بذلك .. وما هذا امللتقى الذي نلتقي اليوم يف 

ظالله الوارفة اإل برهان �ساطع على ذلك التوجه.
ال��راوي تختزل  اأن م�سرية ملتقى  اإىل  ال�سارقة للرتاث  واأ�سار رئي�ض معهد 
�سنوات عديدة من العمل الثقايف حيث تبواأ الرتاث الثقايف املكانة الكبرية 

به  ويحتفى  به  يحتذى  رائ��دا  منوذجا  ال�سارقة  من  وجعل  ي�ستحقها  التي 
يف املحافل الدولية كما اأنه يعيدنا اإىل ال�سرارة الأوىل التي واكبت انطالق 
اأ�ساءت �سرية ال��رواة واأن��ارت دروب  برنامج ال��راوي الذي كان ال�سمعة التي 
رواة  وبخا�سة  بهم  يليق  ال���ذي  الع��ت��ب��ار  ل��ل��رواة  واأع����ادت  املظلمة  ال���رتاث 
�سنوي  كله يف ملتقى  العامل  رواة  ت�سمل  اأن  العربي قبل  الإم��ارات واخلليج 

تلتقي فيه اأفئدة حملة الرتاث الثقايف وامل�ستغلني فيه والغيورين عليه .
امللتقى لهذا العام ملا تتمتع به من ر�سيد  وحتل دولة الكويت �سيف �سرف 
كبري يف الرتاث الثقايف وخا�سة يف جمال الرتاث البحري ممثال يف اأبحاث 

ودرا�سات واإ�سدارات الدكتور يعقوب احلجي.
وتخلل حفل الفتتاح فقرة فنية بعنوان �سرد حكاية من الرتاث اجلزائري 
ال�سارقة  ملتقى  اإجن���ازات  على  ال�سوء  ي�سلط  وثائقي  فيلم  عر�ض  بجانب 

الدويل للراوي واأبرز ال�سخ�سيات املحتفى بها يف الدورات ال�سابقة.

�سعادة  يرافقه  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  وك��رم 
الدكتور عبد العزيز امل�سلم ال�سخ�سيات املحتفى بها يف هذه الدورة وهم .. 
العوي�ض وال�ساعر  �سامل  وامل��وؤرخ عمران بن  الدكتور يعقوب يو�سف احلجي 
الوايل  �سعيد  .. خلف حممد  وال����رواة  امل��ه��ريي  ب��ن ح���ارب  ع��ب��داهلل  حممد 

و�سامل بن �سعيد املعيل الكتبي وخلفان بن �سعيد الكتبي.
ح�سر اإطالق امللتقى .. �سعادة خمي�ض بن �سامل ال�سويدي رئي�ض دائرة �سوؤون 
ال�سواحي والقرى و�سعادة خالد جا�سم املدفع رئي�ض هيئة الإمناء التجاري 
للوثائق  ال�سارقة  هيئة  عام  املحمود مدير  �سامل  و�سعادة �سالح  وال�سياحي 
والأر�سيف و�سعادة عبدالرحمن بن علي اجلروان و طارق �سعيد عالي مدير 
الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء  من  وعدد  ال�سارقة  حلكومة  الإعالمي  املكتب 
خمتلف  من  والرتاثية  الثقافية  املوؤ�س�سات  وممثلي  الدولة  لدى  العاملني 

دول العامل.

وفد من اأكادميية العلوم ال�صرطية يطلع على اف�صل املمار�صات املطبقة بجامعة ال�صارقة

وذك����ر ب����اأن ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة تعد 
م�ستوى  على  اجلامعات  اأوىل  من 
الوطن العربي واملنطقة واملعروفة 
بتميزها الأكادميي ملا تطرحه من 
م�ستويات  ب��اأع��ل��ى  ���س��ام��ل��ه  ب��رام��ج 

اجلودة. 
ح�سني  الدكتور  رح��ب  جانبه،  من 

والت�سجيل.
اأحمد  امل��ق��دم  اأع���رب  ل��ه،  ويف كلمه 
غ��������امن ال�������س���ام�������س���ي ع������ن م����دى 
ال�ستفادة  من  الأكادميية  حر�ض 
املمار�سات  اأف�سل  على  والط���الع 
املطبقة يف جامعة ال�سارقة وخا�سة 
والت�سجيل،  ال��ق��ب��ول  اإدارت�������ي  يف 

اأن اجلامعة  املهدي بالوفد موؤكدا 
مع  التعاون  اأ�سكال  بكافة  ترحب 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة، واأ����س���اف اأن 
للتو�سع  اجت��ه��ت  ال�سارقة  جامعة 
رئي�سها  توجيهات  ح�سب  الأف��ق��ي 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 

•• ال�صارقة-الفجر:

حممد  ح�����س��ني  ال��دك��ت��ور  ا�ستقبل 
املهدي عميد اخلدمات الأكادميية 
ال�������س���ارق���ة وف������د من  يف ج���ام���ع���ة 
اأك���ادمي���ي���ة ال���ع���ل���وم ال�����س��رط��ي��ة يف 
اأحمد  امل���ق���دم  ب��رئ��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة 
ق�سم  رئ���ي�������ض  ال�����س��ام�����س��ي  غ�����امن 
�����س����وؤون ال��ط��ل��ب��ة، ل���الط���الع على 
اأف�سل املمار�سات املطبقة يف اإدارتي 

القبول والت�سجيل باجلامعة.
را�سد  اأول  م���الزم  ال��وف��د  ت�سمن 
غنيمة  م����الزم  و  ع��ل��ي،  اآل  ح�����س��ن 
اأول حممد  رب��ي��ع ج��م��ع��ة، ورق��ي��ب 
اأول  ورق�����ي�����ب  ح�����م�����اد،  ب�����ن  ع���ل���ي 
و�سرطي  النقبي،  حممد  ع��ب��داهلل 
ال��دي��ن، كما ح�سر من  زي��ن  بتول 
ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة ع��ائ�����س��ة حممد 
اإدارة  م��دي��رة  ال�سام�سي  بوخاطر 
مدير  ال��ه��ا���س��م��ي  ورمي  ال���ق���ب���ول 
وعدد  ب��ال��وك��ال��ة،  الت�سجيل  اإدارة 
القبول  اإدارت��ي  كبري من موظفي 

ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض 
)حفظه  ال�سارقة  جامعة  ورئي�ض 
اهلل ورع����اه(، ث��م اأع��ط��ي ن��ب��ذة عن 
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  �سمولية  م���دى 
م����ن ح���ي���ث ع�����دد ال���ك���ل���ي���ات وع����دد 
بداية من  تطرحها  التي  الربامج 
والبكالوريو�ض  املهنية  الدبلومات 
وامل��اج�����س��ت��ري وح���ت���ى ال���دك���ت���وراه، 
واأ�ساف ان جامعة ال�سارقة حتتوي 
على  واإداري  اأك���ادمي���ي  ك���ادر  ع��ل��ى 
اأعلى م�ستوى يعمل �سمن اخلطة 

ال�سرتاتيجية للجامعة.
خالل الزيارة قدمت رمي الها�سمي 
وعائ�سة حممد بوخاطر نبذة عن 
وكيفية  والت�سجيل  القبول  اإدارتي 
ال��ع��م��ل م��ن خ���الل الأنظمة  ���س��ري 
بجانب  احل���دي���ث���ة،  الإل���ك���رتون���ي���ة 
تو�سيح اخلدمات املقدمة للطلبة، 
الوفد  ت��ف��ق��د  ال���زي���ارة  ن��ه��اي��ة  ويف 
والت�سجيل  القبول  اإدارت����ي  مبنى 
وت��ل��ق��ى ���س��رح ك��ام��ل م���ن موظفي 

الإدارتني. 
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عقيلت ال�صلك الدبلوما�صي ي�صدن بتكرمي ال�صيخة فاطمة بجائزة ال�صلم والمن 
•• ابوظبي-وام:

هناأت عقيالت ال�سفراء املعتمدين لدي الدولة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك 
تكرمي  مبنا�سبة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�سة  الأ�سرية 
العاملية  ال�سراكة  ومنتدى  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  قبل  من  �سموها 
جمال  يف  القياديات  للن�ساء   Agent of Change مبنحها جائزة
ال�سالم يف هيئة المم املتحدة للن�ساء القياديات واختيارها للفوز بجائزة 

يف جمال ال�سالم والمن تقديرا جلهود �سموها يف جمال متكني املراأة .
العربية  اأمينة جاد حرم �سعادة �سفري جمهورية م�سر  الدكتورة  وقالت 
لدى الدولة ورئي�سة املجموعة الدبلوما�سية الدولية لعقيالت ال�سفراء 

يف ت�سريح خا�ض لوكالة انباء المارات  - وام  - اإن هذا التكرمي الرفيع 
�سمو  قادتها  التي  الن�سانية  التنمية  وم�سرية  الفيا�ض  العطاء  نتاج  هو 
الماراتية  ل��ل��م��راأة  ودع��م��ه��ا  الإم����ارات  ام  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
�سعادتها  عن  جاد  اأمينة  الدكتورة  واعربت  املجالت.  �ستي  يف  ومتكينها 
فى  جت�سد  التى  املنا�سبة  هذه  يف  الإماراتية  باملراأة  واعتزازها  وفخرها 
م�سمونها املعنى الأو�سع والأ�سمل ملا تقوم به اأم الإمارات �سمو ال�سيخة 
فاطمة بنت مبارك من ن�ساط نبيل ومتوا�سل، وعطاء فيا�ض من اأجل 
مل�سرية  امل�ستمر  النجاح  مثمنة  والعربية  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  حياة  اإث���راء 
تهانيها  امينة جاد  ورفعت   . الإم��ارات  فى  والب�سرية  الإن�سانية  التنمية 
ال�سادقة النابعة من القلب اىل �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك بهذا 
التكرمي الذى يج�سد فى م�سمونه ومعناه الأو�سع والأ�سمل ما تقوم به 

�سموها من ن�ساط نبي�ل ومتوا�سل، وعطاء فيا�ض، من اأجل اإثراء حياة 
املراأة. وذكرت الدكتورة اأمينة جاد ان اإن�ساء الحتاد الن�سائى العام يف حد 
ذاته يدل على الوعى املبكر ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك وللقيادة 
ومن  ونه�سته،  املجتمع  بناء  فى  امل��راأة  دور  باأهمية  الر�سيدة  الإماراتية 
ثم الإ�سرار على العمل اجلاد من اأجل متكني املراأة الإماراتية فى كافة 
املجالت املجتمعية، واإزالة اأية عوائق حتول دون اإ�سهام املراأة فى م�سرية 
ونه�سة دولة الإم��ارات م�سرية اىل ان المارات جنحت فى ترجمة هذه 
اإىل النجاحات التى نراها ماثلة  اأدت  اإىل �سيا�سات وبرامج جادة  الروؤى 
للعديد من  الإماراتية  امل��راأة  تبوئ  الواقع من حيث  اأر���ض  على  اأمامنا 
ك�سريك  مكانتها  وتر�سيخ  الدولة،  موؤ�س�سات  كافة  فى  القيادية  املواقع 
الذى يحق ل�سعب  الأم��ر  الإماراتية، وهو  الوطنية  النه�سة  فى م�سرية 

الإمارات معه اأن يفخر ويعتز بهذا الإجناز.
وقالت ان النموذج الإماراتى امل�سىء فى متكني املراأة مل يعد قا�سرا على 
وللمجتمعات  العربية  للمراأة  اإلهام  م�سدر  اأ�سبح  بل  وحدها،  الإم��ارات 
العربية بوجه عام التي اأ�سبحت ت�ستلهم وت�ستمد من ال�سيا�سات والربامج 
الإماراتية فى هذا املجال ما ي�ساعدها على �سياغة مناذجها اخلا�سة بدور 
امل��راأة فى املجتمع حيث كانت دولة الإم��ارات �سباقة فى تر�سيخ مفاهيم 
كافة مكوناته  املثلى من  ال�ستفادة  للمجتمع وحتقيق  ال�ساملة  التنمية 
ومن بينها امل��راأة مبا جعل الإم��ارات مو�سع تقدير من املجتمع الدويل 
الذى اأ�سبح يثمن عاليا اجلهود املبذولة، واأ�سبح التواجد الإماراتي فى 
لدفع  وحمفزا  بل  واإيجابيا  بناء  عن�سرا  باملراأة  املعنية  الدولية  املحافل 

اأجندات متكني املراأة ل�سيما فى املجتمعات النامية.

ت�صل اإىل �صعوب 100 دولة : وام تبث خدماتها الإخبارية ب� 8 لغات لإي�صال ر�صالة الإمارات اإىل العامل

اإجن��ازات الدولة  اإب��راز  اإىل  اإ�سافة 
نطاق  اإىل  ر�سالتها  واإي�سال  عامليا 
جغرايف وا�سع مبا ين�سجم وحر�ض 
وتر�سيخ  دع�����م  ع���ل���ى  الإم������������ارات 
ال�����س��داق��ة م���ع خمتلف  ع���الق���ات 
دولة  ان  معاليه  واأ���س��اف  ال���دول. 
الإمارات تتميز با�ست�سافتها لأكر 
خمتلف  م���ن  ج��ن�����س��ي��ة   200 م���ن 
امل��ع��م��ورة.. ولرت�سيخ حالة  اأرج���اء 
الجتماعي  والن�����س��ج��ام  ال��ت��واف��ق 

الوطني  امل���ج���ل�������ض  وم�������س���وؤول���ي���ة 
على  ال�����س��وء  بت�سليط  ل���الإع���الم 
ه����ذه الإجن���������ازات.. ومت��ا���س��ي��ا مع 
الإيجابي  والتعاون  التوا�سل  نهج 
البناء الذي ر�سخته القيادة.. ومبا 
منوذجا  ت��ع��د  الإم�������ارات  دول����ة  اأن 
الثقافات  ع��ل��ى  ل��الن��ف��ت��اح  ع��امل��ي��ا 
واحل�����س��ارات وم��ع خمتلف �سعوب 
ب��ث خدمات  ف��اإن تو�سيع  ال��ع��امل.. 
لي�سمل  الإم���������ارات  اأن����ب����اء  وك���ال���ة 

ياأتي  ج����دي����دة  ل���غ���ات  ب��������س��ت  وام 
التي  ال��ت��ط��وي��ر  مل�����س��رية  ا�ستكمال 
ب��داأن��اه��ا يف ال��وك��ال��ة مب��ا ي�سهم يف 
ت��ع��زي��ز ���س��ورة ال���دول���ة م��ن خالل 
اإبراز اإجنازاتها احل�سارية وتوفري 
خم���ت���ل���ف اخل�����دم�����ات الإخ����ب����اري����ة 
اجلمهور  م���ن  وا���س��ع��ة  ل�����س��ري��ح��ة 
يف خم��ت��ل��ف اأرج�����اء ال���ع���امل. واأك���د 
مبا  عملها  �ستوا�سل  ال��وك��ال��ة  اأن 
ال���دول���ة وي�سون  ت��وج��ه��ات  ي��خ��دم 

جغرايف وا�سع ي�سمل قارات العامل 
كافة.

بن  �سلطان  الدكتور  معايل  وق��ال 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة رئي�ض 
امل��ج��ل�����ض ال���وط���ن���ي ل����الإع����الم ان 
الكثري من  الإم����ارات حتقق  دول��ة 
املجالت  يف  ال���رائ���دة  الإجن�������ازات 
القيادة  روؤي���ة  بف�سل  وذل���ك  ك��اف��ة 
و�سيا�ستها  ال�سديدة  وتوجيهاتها 
احل���ك���ي���م���ة.. وان���ط���الق���ا م���ن دور 

ت�سكل منوذجا ح�ساريا على  التي 
خماطبة  ف�����اإن  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى 
من  تعزز  بلغاتها  اجلن�سيات  ه��ذه 
التعاي�ض  قيم  وت��ر���س��خ  الن�����س��ج��ام 

امل�سرتك.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ����س���ع���ادة حممد 
التنفيذي  امل��دي��ر  الري�سي  ج��الل 
ان  وام  الإم��������ارات  اأن����ب����اء  ل���وك���ال���ة 
اإط��������الق اخل�����دم�����ات الإخ����ب����اري����ة 
اجل��دي��دة ل��وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات 

لتحقيق هذه  ي��اأت��ي  ل��غ��ات  ث��م��اين 
الأه��������داف وت��ر���س��ي��خ ون�����س��ر قيم 
الآخر  وقبول  والعتدال  الت�سامح 
ال�سخ�سية  ���س��م��ات  م��ن  ت��ع��د  ال��ت��ي 
معاليه  واأكد  الإماراتية.  الوطنية 
اإن خماطبة �سعوب العامل بلغاتها 
متثل قناة مهمة للتوا�سل مع هذه 
الدولة  واإب�����راز م��واق��ف  ال�����س��ع��وب 
امللفات  خمتلف  اإزاء  وت��وج��ه��ات��ه��ا 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  وال��ق�����س��اي��ا 

•• اأبوظبي-وام:

اأط���ل���ق���ت وك���ال���ة اأن����ب����اء الإم�������ارات 
ب�ست  الإخ���ب���اري���ة  خ��دم��ات��ه��ا  وام 
اللغتني  اإىل  اإ�سافة  جديدة  لغات 
وذلك   .. والإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الإيجابية  الدولة  �سورة  لرت�سيخ 
اإجنازاتها  واإبراز  اأخبارها  واإي�سال 
ع��امل��ي��ا وت��ع��زي��ز ر���س��ال��ة الإم������ارات 
والعتدال  الو�سطية  على  املبنية 
الأخبار  بث  خ��الل  من  والت�سامح 
و املعلومات والتقارير باأكر لغات 
العامل انت�سارا. وت�سمل اللغات التي 
وال�سينية  الفرن�سية   .. اأ�سيفت 
والرو�سية والربتغالية والإ�سبانية 
خدمات  ت�ستهدف  فيما  والأوردو 
دولة   100 م��ن  اأك���ر  ���س��ك��ان  وام 
التطوير  وي����اأت����ي  ال����ع����امل.  ح����ول 
الوطني  امل��ج��ل�����ض  روؤي�����ة  اإط�����ار  يف 
لالإعالم للنهو�ض بقطاع الإعالم 
يف الدولة وتعزيز قدرته على ن�سر 
ر�سالة الإمارات و مواكبة مكانتها 
عامليا  من��وذج��ا  ب�سفتها  امل��ت��م��ي��زة 
الأجنا�ض  خمتلف  ب��ني  للتعاي�ض 
والأع������راق وال���دي���ان���ات م��ن خالل 
تقدمي تغطية اإعالمية ذات نطاق 

من  وذل��ك  واإجنازاتها  مكت�سباتها 
ومواكبة  امل�ستمر  التطوير  خ��الل 
ال��ت��ط��ورات يف ه���ذا املجال  اأح����دث 
����س���واء ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د الإخ����ب����اري 
�سورة  لرت�سيخ  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  اأو 
اأنباء الإم��ارات بني خمتلف  وكالة 
والعاملية.  العربية  الأنباء  وك��الت 
ع��ام��ا من   41 ع��رب  وام  و���س��ه��دت 
مهمة  اإجن���ازات  والتطوير  العمل 
اإط��الق تطبيق حمرر  اآخرها  ك��ان 
الذي   -  wam editor  - وام 
فيها  العاملني  لل�سحفيني  يتيح 
اإجناز املواد اخلربية من اأي مكان 
الذكية  ال��ه��وات��ف  ع��رب  ال��ع��امل  يف 
اآلية  وف���ق  ال��ل��وح��ي��ة  الأج���ه���زة  اأو 
عملية  اجل���ودة  لهم  ت�سمن  مرنة 
والإعالن  البث  و�سرعة  التحرير 
ع���ن اإط������الق خ���دم���ة م��ب��ا���س��ر وام 
للجمهور  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
الط�������الع ع���ل���ى اأح�������دث الأخ����ب����ار 
والعاملية  والإق���ل���ي���م���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
�سا�سة  خ���الل  م��ن  بلحظة  حل��ظ��ة 
اإ�سافة لل�سور  اإلكرتونية تفاعلية 
ومقاطع الفيديو اخلا�سة بجميع 
الأحداث مبا ي�سمن توفري خدمة 

اإخبارية متكاملة.

بلدية منطقة الظفرة توا�صل لقاءاتها مع املتعاملني

اأطباء م�صت�صفى زليخة ينجحون باإنقاذ حياة طفلة اأُ�صيبت بحروق مهددة للحياة من الدرجة الثانية

•• الظفرة -الفجر:

التوا�سل  على  الظفرة  منطقة  بلدية  حر�ض  اإط��ار  يف 
خمي�ض  عتيق  امل��ه��ن��د���ض  ���س��ع��ادة  وا���س��ل  املتعاملني  م��ع 
ح��م��د امل����زروع����ي م���دي���ر ع����ام ب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة الظفرة 
بالإنابة لقاءاته الأ�سبوعية مع املتعاملني، حيث التقى 
املتكاملة مت يف  املتعاملني مبراكز اخلدمات احلكومية 
مدينة زايد ومدينة ليوا. وقال اإن اللقاء ياأتي انطالقاً 

م��ن ح��ر���ض ال��ب��ل��دي��ة وروؤي����ة ال��ن��ظ��ام ال��ب��ل��دي الرامية 
التنمية  يحقق  عاملية  كفاءة  ذو  بلدي  نظام  توفري  اإىل 
امل�ستدامة املن�سودة ويعزز معايري جودة احلياة يف اإمارة 
ابوظبي. بهدف الو�سول اإىل املتعاملني والوقوف على 
احتياجاتهم وال�ستماع اإىل اآرائهم ومقرتحاتهم وذلك 
الرتقاء  نحو  الظفرة  منطقة  بلدية  �سعي  من  حر�ساً 
اأداء  ع��ن  ر���س��اه��م  م�ستوى  ورف���ع  املتعاملني.  بخدمة 
اأي  وتذليل  اإليهم،  املقدمة  العامة  واخلدمات  البلدية 

���س��ع��وب��ات حت���ول دون اإمت����ام م��ع��ام��الت��ه��م. ك��م��ا يهدف 
اخلا�سة  الإج���راءات  ت�سهيل  اإىل  املتعاملني  مع  اللقاء 
اجلمهور،  م��ع  املبا�سر  وال��ت��وا���س��ل  امل��ع��ام��الت،  ببع�ض 
اأوا�سر  تقوية  على  ع���الوة  تطلعاتهم،  اإىل  والط����الع 
التوا�سل بني البلدية وال�سكان من اأجل العمل امل�سرتك 

وتوحيد الهدف. 
ولقائه  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �سعادة  مب��ب��ادرة  املتعاملون  واأ���س��اد 
ومقرتحاتهم،  اآرائ��ه��م  اإىل  وال�ستماع  معهم  املتوا�سل 

واأكدوا اأن البلدية حتر�ض على تعزيز اأوا�سر التوا�سل 
من  املتعاملني  اأراء  اإىل  وال�ستماع  املحلي  املجتمع  مع 
خالل امللتقيات والتوا�سل املبا�سر مع �سعادة املدير العام 
وعرب قنوات التوا�سل الجتماعي، متمنيني مزيداً من 
وتتوا�سل  ال��ظ��ف��رة.  منطقة  لبلدية  وال��ت��ط��ور  التقدم 
ال��ظ��ف��رة مع  ���س��ع��ادة م��دي��ر ع��ام بلدية منطقة  ل��ق��اءات 
من  كل  يف  مت  احلكومية  اخل��دم��ات  مبراكز  املتعاملني 

مدينة غياثي، واملرفاأ، وال�سلع، ودملا.

•• ال�صارقة-الفجر: 

ا�ستقبل م�ست�سفى زليخة يف ال�سارقة حالة 
�سهراً   18 العمر  من  تبلغ  لطفلة  حرجة 
من  للحياة  ُم��ه��ددة  ب��ح��روق  اإ�سابتها  بعد 
%17 يف  بن�سبة  منت�سرة  الثانية  الدرجة 
اأُ�سيبت  وال�سدر،  والرقبة  الوجه  منطقة 
ال�ساي  من  اإبريق  عليها  �سقط  بعدما  بها 
ال�ساخن عن طريق اخلطاأ. وعانت الطفلة 
نتيجًة للحروق ال�سديدة من نوبة ت�سنجية 
اإثرها  على  اح��ت��اج��ت  التنف�ض،  يف  ونق�ض 

لإجراء تنبيب لإنقاذ حياتها. 
القادرة على  املن�ساآت  وعلى الرغم من قلة 
�سوكت  د.  احلالة، متكن  التعامل مع هذه 
ع��ل��ي م���ي���م���ون، اأخ�������س���ائ���ي ط���ب الأط���ف���ال 
والذي  ال�����س��ارق��ة  يف  زل��ي��خ��ة  م�ست�سفى  يف 
اخت�سا�ض طب  ع��ام يف   25 يتمتع بخربة 
الطفلة  م��ع ح��ال��ة  التعامل  م��ن  الأط��ف��ال، 

باملعدات  بال�ستعانة  ف��وري  وب�سكل  بنجاح 
ال��ط��ب��ي��ة ع��ال��ي��ة ال��ت��خ�����س�����ض ال��ت��ي يتميز 
اإنقاذ  يف  ���س��اه��م��ت  وال��ت��ي  امل�ست�سفى،  ب��ه��ا 
الطفلة  عائلة  و�ست�ستمر  الطفلة.  ح��ي��اة 
باإح�سارها اإىل م�ست�سفى زليخة يف ال�سارقة 
ال��دوري��ة خ��الل فرتة  لإج��راء الفحو�سات 

تعافيها من الإ�سابة. 
وبهذا ال�سدد، قال د. �سوكت علي ميمون: 
الذي  الكبري  التقدم  من  م�سرورون  نحن 
حتقق يف احلالة ال�سحية للطفلة، وخا�سة 
للحياة  ُمهددة  حرجة  بحالة  اإدخالها  بعد 
ج�����راء ت��ل��ك احل����ادث����ة امل����روع����ة. وق����د كنا 
بعد  امل�ست�سفى  قادرين على تخريجها من 
8 اأيام من احلادثة مع و�سع خطة عالجية 
م��ف�����س��ل��ة حل��ال��ت��ه��ا. ون��ل��ت��زم ب�����س��ك��ل كامل 
بال�ستمرار يف عالج الطفلة حتى تعافيها 
  . بها  اأُ�سيبت  التي  احل���روق  م��ن  بالكامل 
ان�سكاب  ب�سبب  للحادثة  الطفلة  وتعر�ست 

اإبريق من ال�ساي كان مو�سوعاً على طاولة 
منخف�سة يف املنزل، وبعد اأن ذهبت الأم اإىل 
املطبخ لتح�سر اأكواب ال�ساي، عادت لرتى 
عن  عليها  الإب��ري��ق  اأ�سقطت  وق��د  الطفلة 

طريق اخلطاأ. 
واأ����س���اف د.اأح���م���د حم��م��د ���س��ام��ي غالب، 
تنذرنا مثل هذه  الطوارئ:  اأخ�سائي طب 
احلالت مبدى �سهولة ح�سول احلوادث يف 
املنزل. ونود ا�ستغالل هذه الفر�سة لتذكري 
ال�سديد والنتباه  الأهايل ب�سرورة احلذر 
ممكن  ال��ت��ي  الأدوات  واإب���ق���اء  لأط��ف��ال��ه��م، 
اأيدي  متناول  عن  بعيداً  خطراً  ت�سكل  اأن 
احلوادث  ه��ذه  ملثل  ميكن  حيث  الأط��ف��ال، 
املروعة اأن حت�سل يف غ�سون ثواٍن قليلة . 

وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ب���رادي���ب ك���وم���ار، والد 
الطفلة: نتوجه بال�سكر والمتنان لأطباء 
وفريق عمل م�ست�سفى زليخة، الذين اأكدوا 
ت��ع��ايف طفلتنا م��ن احل���روق  اإم��ك��ان��ي��ة  ل��ن��ا 

ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ع��ان��ت م��ن��ه��ا. وي�����س��ق علينا 
كاأهل اأن نرى طفلتنا تعاين من مثل هذه 
اإىل  لقدومنا  م�����س��رورون  ولكننا  احل��ادث��ة، 
املنا�سب. وكلنا  الوقت  م�ست�سفى زليخة يف 

ثقة بتعافيها خالل وقت قريب، حيث كانت 
مر�سيًة،  امل�ست�سفى  م��ع  ال�سابقة  جتاربنا 
العالية  لال�ستجابة  بذلك  الف�سل  ويعود 

التي يتمتع بها فريق عمل امل�ست�سفى . 

جمارك دبي تختتم مبادرة »اأبناوؤكم 
اأبناوؤنا« لتعزيز الوعي الذاتي للطلبة

•• دبي-الفجر:

اإدارة  اأطلقتها  ال��ت��ي   ، اأب��ن��اوؤن��ا  اأب��ن��اوؤك��م  م��ب��ادرة  دب��ي  ج��م��ارك  اختتمت يف 
وتوعية  لتوجيه  متخ�س�ض  تقييم  اإج���راء  اإىل  وت��ه��دف  الب�سرية  امل���وارد 
مع  تتنا�سب  التي  الدرا�سية  التخ�س�سات  اإىل  الطلبة  من  املوظفني  اأبناء 
املجالت  اإىل  اجلامعات  خريجي  اأي�ساً  وتوجيه  وميولهم،  �سخ�سياتهم 
الوظيفية التي تتنا�سب مع موؤهالتهم وقدراتهم امل�ستقبلية، بالإ�سافة اإىل 
التقييم عند  تقدمي �سرح تف�سيلي للطلبة يف كيفية ال�ستفادة من نتائج 
املبادرة �سدى بني موظفي  ونالت  املقابالت.  واإج��راء  البحث عن وظيفة 
جمارك دبي، حيث �سهد مركز التقييم ال�سلوكي يف الدائرة اإقباًل من اأبناء 
تقييم50  اإذ مت  التعرف على ميولهم ومهاراتهم،  الراغبني يف  املوظفني 

طالباً وطالبة وبلغت ن�سبة ال�سعادة لديهم 95.1 %.
وقال عبد العزيز البلو�سي مدير اأول ق�سم التطوير التنظيمي: مت اإطالق 
مبادرة اأبناوؤكم اأبناوؤنا تنفيذاً ل�سرتاتيجية جمارك دبي الهادفة اإىل اإ�سعاد 
املوظفني والهتمام بكوادرها الب�سرية باعتبارها راأ�ض املال احلقيقي، من 
خالل حتفيز املوظفني واأبنائهم، حيث تتطّلع الدائرة اإىل توفري كافة �سبل 
واملجتمع  خا�سة  الدائرة  على  بالنفع  تعود  والتي  العمل،  بيئة  يف  الراحة 

عموماً . 
لأبناء  الذاتي  الوعي  تعزيز  الأول  املقام  يف  ا�ستهدفت  امل��ب��ادرة  اأن  واأو���س��ح 
على  للتعرف  متخ�س�ض  عاملي  تقييم  عقد  خ��الل  م��ن  الطلبة  املوظفني 
ج��دي��دة يف  نحو مرحلة  ق��دم��اً  امل�سي  م��ن  للتمكن  وق��درات��ه��م  م��ه��ارات��ه��م 
ي�سلكونه  ال��ذي  ال�سحيح  امل�سار  على  التعرف  من  متكنهم  بثقة  حياتهم 

لتحقيق طموحاتهم 

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1519  مدين جزئي

مبا  القامة  حمل  جمهول  يو�سف  �سونكل  عبدالعزيز   -1  / عليه  املدعي  اىل 
وميلثها  ����ض.ذ.م.م  واحل��اف��الت  ال�سيارات  لتاأجري  العربي  النجم  امل��دع��ي/  ان 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ماجنول  كا�ساي  ال�سيد/�سمري 
مببلغ وقدره )10020( درهم والفائدة والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة 
 Ch2.D.17 بالقاعة  ال�ساعة 8.٣0 �ض  املوافق 2017/10/2٣   يوم الثنني 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد يقيم حفل ا�صتقبال على هام�س اأعمال اجلمعية العامة للأمم املتحدة
•• نيويورك -وام: 

زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  اأق����ام 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل 
ا�ستقبال  ح���ف���ل  م�����وؤخ�����را  ال��������دويل 
ر���س��م��ي ع��ل��ى ه��ام�����ض اأع���م���ال ال����دورة 
72 ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل����الأمم  ال������ 
املتحدة وذل��ك يف مقر متحف مكتبة 
مورغان التاريخي ال�سهرية يف مدينة 

نيويورك.
�سمو  نيابة عن  وخ��الل كلمة موجزة 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  اهلل  عبد  ال�سيخ 
رح��ب��ت م��ع��ايل ���س��م��ا ب��ن��ت ���س��ه��ي��ل بن 
امل��زروع��ي وزي��رة دول��ة ل�سوؤون  فار�ض 
ال�����س��ب��اب ب���احل�������س���ور، م��ت��م��ن��ي��ة لهم 
يف  م�ساركتهم  يف  وال��ن��ج��اح  ال��ت��وف��ي��ق 
العامة،  للجمعية   72 ال��دورة  اأعمال 
الدورة  ه��ذه  يف  م�ساركتهم  واع��ت��ربت 
ق��ب��ل حكوماتهم  ال���ت���زام م��ن  مب��ث��اب��ة 

والإن�سانية  الدبلوما�سية  يف  بالتميز 
امل�سرتكة.

اإن دول��ة الإم���ارات تنتهز هذه  وقالت 

املوؤ�س�ض  بعطاءات  للتذكري  الفر�سة 
ال����وال����د ال����راح����ل ال�����س��ي��خ زاي������د بن 
اأمتنا  ب��ن��ى  ال���ذي  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 

وطنيا  ن���ظ���ام���ا  واأ����س�������ض  ال��ع��ظ��ي��م��ة، 
للجميع،  الفر�ض  توفري  ي�ستند على 
رجال ون�ساء، للح�سول على التعليم، 

ال��ع��ب��ادة، والبتكار،  وال��ع��م��ل، وح��ري��ة 
ال�سحية  للرعاية  الأف�سل  والفر�ض 

القابلة لال�ستمرار والزدهار.

املزروعي عن متثيلها  وعربت معايل 
املتحم�ض  الإم���ارات���ي  ال�����س��ب��اب  جل��ي��ل 
التي  وط��اق��ات��ه  وب��اإب��داع��ات��ه  مبواهبه 

لدولة  احلديثة  الهوية  اليوم  �سكلت 
م��ن خالل  �سعيها  م��وؤك��دة  الإم�����ارات 
الدورة  اأعمال  فعاليات  يف  م�ساركتها 

الأ�سبوع  ه��ذا  العامة  للجمعية   72
للدفع باجتاه اإحراز املزيد من التقدم 
ب�ساأن ق�سايا ال�سباب �سواء يف الإمارات 
ب�سكل  املنطقة  يف  اأو  املتحدة  العربية 
دولة  �سركاء  مع  جنب  اإىل  جنبا  ع��ام 

الإمارات يف الأمم املتحدة.
وتطرقت بهذا ال�سدد للقائها الثنائي 
لل�سباب،  ال��ع��ام  الأم����ني  م��ب��ع��وث  م��ع 
والتزامها بالعمل معه عن كثب �سعيا 
املتمثل  امل�سرتك  الهدف  حتقيق  اإىل 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  ال�����س��ب��اب يف  يف مت��ك��ني 
عدد  ال�ستقبال  حفل  ح�سر  ال��ع��امل. 
من روؤ�ساء الدول واحلكومات ووزراء 
اخل���ارج���ي���ة ل�����دى ع�����دد م����ن ال�����دول 
اخلليجية والعربية والجنبية وكبار 
امل�����س��وؤول��ني ال���دول���ي���ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
املنظمات الدولية، اإ�سافة اإىل اأع�ساء 
 72 ال���دورة  وف��د ال��دول��ة امل�سارك يف 

للجمعية العامة لالأمم املتحدة.

•• ال�صارقة-وام: 

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�ض العلى حاكم ال�سارقة الرئي�ض الفخري جلمعية املعلمني 
التعليم  م��وؤمت��ر  امل��ق��ب��ل  اك��ت��وب��ر  م��ن  ال��ث��اين  يف  املعلمني  جمعية  تنظم 

وامل�ستقبل حتت �سعار افكار ملهمة يف فندق �سرياتون ال�سارقة .
ي�سارك يف املوؤمتر اأكر من 60 جهة تعليمية وجمتمعية ت�سم جامعات 
وكليات وموؤ�س�سات علمية ودوائر حكومية و نخبة من القيادات الرتبوية 
والباحثني البارزين و�سخ�سيات مرموقة على امل�ستوى املحلي والوطن 
وخارجها  الدولة  داخ��ل  من  واملعلمني  اخل��رباء  من  وجمموعة  العربي 

بالإ�سافة اىل �سخ�سيات اعالمية بارزة..
للتعليم  ال�سارقة  جمل�ض  رئي�ض  الكعبي  م�سبح  �سعيد  الدكتور  واو�سح 
عقدته  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ���الل  املعلمني  جمعية  ادارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
اجلمعية ام�ض مبقرها ان املوؤمتر هو الول من نوعه للجمعية و �سي�سبح 
موؤمترا �سنويا وحمطة تطويرية هامة يلتقي فيها املخت�سون وا�سحاب 
الفائدة  اكرب قدر من  امال يف حتقيق  القرار  وامل�سوؤولني و�سناع  املهنة 
التعليمية  ال��ق��ي��ادات  خ��ربات  وت��ب��ادل  وامل�ساركات  امل�ساهمات  خ��الل  م��ن 
ان  اىل  م�سريا   .. والعربي  والقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  والرتبوية 
احلدث �سي�سهد ح�سور نخبة متخ�س�سة يف قطاع التعليم على امل�ستوى 

املحلي و العربي و الأقليمي .

الذي  ال��ع��امل��ي  املعلم  ي��وم  م��ع  بالتزامن  ينطلق  امل��وؤمت��ر  ان  غلى  واأ���س��ار 
ي�سادف اخلام�ض اكتوبر من كل عام بهدف ت�سليط ال�سوء على الروؤى 
واملبادرات وامل�ساريع التعليمية الرامية اىل رفع خمرجات قطاع التعليم 
املعلم وم�ساهمته يف  به  ال��ذي يقوم  ال��دور اجلبار  ال�سوء على  وت�سليط 

خدمة املجتمع.
رئي�سة  املعلمني  جمعية  رئي�ض  نائب  مو�سى  �سريفة  اأ�سارت  جانبها  من 
اللجنة املنظمة للموؤمتراىل ان املوؤمتر �سيحظى مب�ساركة نحو 50جهة 
م��ن جامعات  اجل��ه��ات  م��ن  العديد  دع���وة  وت��رب��وي��ة حيث مت��ت  تعليمية 
ميثل  املوؤمتر  باعبتار  للم�ساركة  الدولة  م�ستوى  على  ومدار�ض  وكليات 
اخلليج  دول  من  باأقرانهم  لاللتقاء  الرتبوية  للقيادات  �سانحة  فر�سة 

والوطن العربي وطرح اأف�سل ما لديهم من مو�سوعات ذات �سلة باملناهج 
من  املزيد  لتحقيق  واملبتكرة  احلديثة  الرتبوية  والطرائق  التعليمية 
والطالبات  الطلبة  ابناوؤنا  ايجابيا على م�ستوى  ينعك�ض  والذي  التطور 

و طرح اهم املقرتحات الرتبوية التطويرية.
و اأو�سحت اأن املوؤمتر �سيلقي ال�سوء على العديد من الفعاليات والأن�سطة 
الرتبوية و من خالل اأوراق العمل لعدد من اجلهات والقيادات الرتبوية 
و حلقات نقا�سية حول اهم واأبرز املمار�سات التعليمية املتميزة .. م�سيفة 
ان املوؤمتر �سي�ساحبه معر�ض ال�سخ�سيات املهمة ذات التجارب امللهمة و 
مت اختيار �سخ�سية املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان - طيب 

اهلل ثراه - يف دورة هذا العام.

املقبل اكتوبر  مطلع  ال�صارقة  يف  وامل�صتقبل  التعليم  مبوؤمتر  ت�صارك  جهة   60

•• اأبوظبي-وام: 

�سبطت الدوريات املرورية ملديرية املرور والدوريات ب�سرطة 
اخللفي  ال��زج��اج  تطاير  القنا�ض  رادار  طريق  ع��ن  اأبوظبي 
ب�سبب  اأبوظبي  يف  را�سد  بن  مكتوم  ال�سيخ  �سارع  على  ملركبة 
جتاوز ال�سرعة املقررة للطريق ب�سرعة 187 كم - �ساعة مما 

�سكل تهديدا ل�سالمة واأمان م�ستخدمي الطريق.
اإدارة  ن��ائ��ب م��دي��ر  امل��ق��دم ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال�سويدي  وق���ال 
مرور الطرق اخلارجية يف مديرية املرور والدوريات بالقيادة 
الزجاج  ت��ط��اي��ر  ر���س��د  عملية  اأن  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
اخللفي للمركبة من خالل الرادار القنا�ض مكن من �سرعة 

�سبط املركبة املخالفة. وقال انه بعد التحقيق ات�سح اأن �سبب 
وتثبيته  ل�ستبداله  يعود  للمركبة  اخللفي  ال��زج��اج  تطاير 
من  ال��ت��اأك��د  م��راع��اة  على  ال�سائقني  ح��اث��ا  خاطئة  بطريقة 
والأمان  ال�سالمة  معايري  وتوافر  واجزائها  املركبة  �سالمة 
م�ستخدمي  وحماية  ل�سالمتهم  تعزيزا  قيادتها   قبل  بها 
�سرورة  واأك��د  ال�سري.  حل��وادث  �سحايا  الوقوع  من  الطريق 
ح����وادث مرورية  اأي  ع��ن  ب���الإب���الغ  امل��رك��ب��ات  �سائقي  ال��ت��زام 
الإجراءات  لتخاذ  �سالمتها  على  وتوؤثر  املركبة  على  تطراأ 
القانونية حيالها ومنح �سائق املركبة الت�سريح الالزم لإجراء 
الإ�سالحات الالزمة وفقا للقانون م�سريا اىل الرتباط بني 

ارتكاب خمالفات ال�سرعة وحوادث ال�سري.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت �سعادة الدكتورة ابت�سام الكتبي رئي�سة مركز 
الإمارات لل�سيا�سات حر�ض دولة الإمارات على دعم 
ال�سيا�سات الإقليمية التي تر�سخ الأمن وال�ستقرار 

والتنمية والزدهار يف املنطقة.
ور�سة  هام�ض  لها  ت�سريح  يف   ���� الكتبي  واأو���س��ح��ت 
املخاطر  ت��ق��ي��ي��م   .. امل���ن���ف���ردة  ال�����س��ي��ا���س��ات  ع���م���ل 
ال�سيا�سية للطموحات القطرية  ��� اأن للدول الأربع 
دولة الإمارات واململكة العربية ال�سعودية و مملكة 
������� ثالثة  ال��ب��ح��ري��ن و ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة 
الأوىل   .. ق��ط��ر  م��ق��اط��ع��ة  اإىل  دف��ع��ت��ه��ا  م�����س��وغ��ات 
الداخلية لدول اخلليج  ال�سوؤون  تدخل الدوحة يف 
والثانية   .. اأخرى يف �سدارتها م�سر  ودول عربية 
دعمها ومتويلها اجلماعات املتطرفة والإرهابية يف 
املنطقة .. والثالثة اإقامتها عالقة خا�سة مع اإيران 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ض  دول  م�سالح  تهدد 
العربية بالنظر اإىل اأن اإيران تتدخل يف �سوؤون دول 

وا�ستقرارها وقطر  اأمنها  الداخلية وتهدد  املجل�ض 
مع  تتوافق  اأن  املجل�ض  يف  ع�سوا  بو�سفها  ملزمة 

�سيا�ساته جتاه اإيران.
وانطلقت الور�سة ام�ض مب�ساركة نخبة من اخلرباء 
“ فندق  والباحثني والأكادمييني والإعالميني يف 

جمريا - اأبراج الحتاد “ يف اأبوظبي.
ت�سريحات  يف  الكتبي  ابت�سام  ال��دك��ت��ورة  واأ���س��ارت 
اأنباء الإمارات وام .. اإىل خماطر ال�سيا�سة  لوكالة 
مع  املتوافقة  املنفردة وغري  وطموحاتها  القطرية 
مو�سحة   .. املقاطعة  الأرب���ع  العربية  ال��دول  روؤى 
اأزم���ة يف قطر ولي�ست  ه��ي  الأزم���ة يف جوهرها  اأن 
الأو�سط  ال�سرق  مل�ستقبل  القطرية  فالروؤية  معها 
تختلف ب�سكل كبري عما تريده الدول التي قطعت 

عالقاتها معها.
وقالت اإنه يف الوقت الذي تدعم فيه دولة الإمارات 
ك����ل م����ا ي���ع���زز الع�����ت�����دال واحل�����داث�����ة واحل����ري����ات 
�سيا�سات  اأن  جن���د  والق��ت�����س��ادي��ة..  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال���دوح���ة ت��دع��م ال��ت�����س��دد ال��دي��ن��ي م�����س��رية اإىل اأن 

الإمارات وال�سعودية تدعمان احلكم الر�سيد حتى 
ل تتحول تطلعات ال�سعوب نحو احلرية والعدالة 
اإىل فو�سى واقتتال اأهلي وتفكك للدول ويف املقابل 
ال��ت��ع��اون يف  دول جمل�ض  تبنيه  م��ا  ك��ل  تهدم قطر 
امل��ن��ط��ق��ة. وح����ول ت��داع��ي��ات الأزم�����ة ع��ل��ى امل�سالح 
���� يف ظ��ل ال��ت��ع��ن��ت القطري  اخل��ل��ي��ج��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 
املتعلقة  للمطالب  ال�ستجابة  رف�سها  خ��الل  م��ن 
ب�سرورة وقف دعمها الإرهاب �� اأو�سحت اأن الأزمة 
�سوؤون  يف  تدخالتها  وحجم  قطر  حقيقة  ك�سفت 
دول املنطقة .. موؤكدة اأن قطر هي وحدها املتاأثرة 

من هذه الأزمة.
واأ�سافت الكتبي اأن الدوحة اأ�س�ست دورها الإقليمي 
يعاك�ض  ما  كل  على  اخلارجية  �سيا�ستها  وتوجهات 
ال���ت���ع���اون اخلليجي  مل��ج��ل�����ض  ال���ع���ام���ة  ال��ت��وج��ه��ات 
وم�سالح دوله .. وجاء قرار الدول الأربع مقاطعة 
قطر يف اخلام�ض من �سهر يونيو عام 2017 بعد 
ي��اأ���ض ه��ذه ال���دول م��ن ال��ت��زام ال��دوح��ة بالتعهدات 

التي قطعتها على نف�سها.

ونوهت رئي�سة مركز الإمارات لل�سيا�سات باأن قطر 
اأ�سا�سية  ركيزة  الذي هو  ال�سعودية  اأمن  ا�ستهدفت 
الدوحة  اأن  م�سيفة   .. وا���س��ت��ق��راره  اخلليج  لأم��ن 
العربية  ال����دول  بع�ض  بنية  ان��ه��ي��ارات  يف  ت�سببت 
مم��ا ول���د اأزم�����ات و���س��راع��ات ق��ائ��م��ة ح��ت��ى الآن .. 
فيما وظفت و�سائل اإعالمها مثل “ قناة اجلزيرة 
والتحري�ض  احل�سابات  ت�سفية  اأج��ن��دة  �سمن   “

ال�سيا�سي وبث خطاب الكراهية.
لقطر  املنفردة  ال�سيا�سات  تبعات  الور�سة  تناولت 
اأزمتها الراهنة مع الدول الأربع الداعية  يف �سوء 
اإىل مكافحة الإرهاب .. من خالل جل�ساتها الأوىل 
حتت عنوان : حيثيات قرار مقاطعة قطر الأخري.. 
الثانية  اجل��ل�����س��ة  ت��ن��اق�����ض  بينما  اإم���ارات���ي���ة  ق����راءة 
قطر  بني  للعالقة  والدولية  الإقليمية  ال�سياقات 
ودول جمل�ض التعاون وم�سر فيما تبحث اجلل�سة 
الثالثة يف “ خيارات طريف الأزمة لتختتم الور�سة 
بجل�سة رابعة حول �سيناريوهات الأزمة وم�ساراتها 

وتداعياتها .

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

عقدت اللجنة التن�سيقية ملركز راأ�ض اخليمة لالإح�ساء والدرا�سات اجتماعها الأول 
– وهي ت�سم كفاءات  التنفيذي للمركز  املدير   - اإبراهيم عاكوم  الدكتور  برئا�سة 
وخربات من ذوي الخت�سا�ض يف جمالت التخطيط والإح�ساء والدرا�سات، متثل 
با�ستعرا�ض  الجتماع  التنفيذي  امل��دي��ر  وافتتح  واخل��ا���ض.  احلكومي  القطاعني 
نبذة عن ن�ساأة املركز واأهدافه وخطط عمله امل�ستقبلية، ثم مت التطرق اإىل كيفية 
مهمة  مقرتحات  قدموا  حيث  اللجنة،  اأع�ساء  ال�سادة  خ��ربات  من  املركز  ا�ستفادة 
اأهمية �سرية البيانات التي تقدمها  التاأكيد على  لتطوير العمل الإح�سائي، منها 
املن�ساآت العاملة يف الإمارة مبوجب قانون اإن�ساء املركز، والتاأكيد على ن�سر الوعي 
املركز  بني  التعاون  ل��زي��ادة  مهمة  اأداة  باعتباره  الأع��م��ال  جمتمع  بني  الإح�سائي 
وم�سادر البيانات.  من اجلدير بالذكر اأنه مت ت�سكيل اللجنة التن�سيقية ملركز راأ�ض 
اخليمة لالإح�ساء والدرا�سات بهدف اإ�سراك جمتمع الأعمال واجلهات احلكومية 
اجلهد  بهذا  الرت��ق��اء  كيفية  ح��ول  امل�سورة  اإب���داء  خ��الل  الإح�سائي من  العمل  يف 
املختلفة  واخلدمية  الإنتاجية  القطاعات  مع  الأم��ث��ل  التعاون  و�سبل  الإم���ارة،  يف 
الإمارة والدولة بالإ�سافة  اآنيا، وتعزيز تناف�سية  الدقيقة  البيانات  للح�سول على 

اإىل اأية مو�سوعات متعلقة بالعمل الإح�سائي.

قنا�س اأبوظبي ير�صد وي�صبط مركبة تطاير 
زجاجها اخللفي ب�صبب ال�صرعة الزائدة

الكتبي : الأزمة ك�صفت حقيقة قطر وحجم تدخلتها يف �صوؤون دول املنطقة

اللجنة التن�صيقية ملركز راأ�س اخليمة للإح�صاء والدرا�صات تعقد اجتماعها الأول

فقدان جواز �شفرت
ال�سالم  امل��دع��و/ عبد  فقد  
باك�ستاين   ، ع���ب���دال���ك���رمي 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج����واز  �سفره 
رقم )5758231( �سادر 
م��ن ب��اك�����س��ت��ان   م��ن يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

   055/8783894

فقدان جواز �شفرت
امل��دع��و/ حممد ديلوار  ف��ق��د  
ح���������س����ني حم����م����د ي����ون���������ض ، 
بنجالدي�ض اجلن�سية  - جواز  
 )0485801( رق��م  �سفره 
م��ن بنجالدي�ض   من  ���س��ادر 
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 055/2880824 

فقدان جواز �شفرت
فقد  املدعو/ حممد اليا�ض 
باك�ستاين   ، ب��ك�����ض  اله�����ي 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج����واز  �سفره 
رقم )1743601(  �سادر 
م��ن ب��اك�����س��ت��ان   م��ن يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

   050/6931555

فقدان جواز �شفرت
امل��دع��و/ حم�سن علي  فقد  
جالل الدين - بنجالدي�سي 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج����واز  �سفره 
رقم )5566588(  �سادر 
من بنجالدي�ض   من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

055/28808324

فقدان جواز �شفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ حممد عزال 
م���ي���اه حم��م��د رج����ب ع��ل��ي - 
بنجالدي�ض اجلن�سية  - جواز  
 )0649307( رقم  �سفره 
من  بنجالدي�ض  م��ن  ���س��ادر 
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 050/6404222 

فقدان جواز �شفرت
فقد  املدعو/ ديلوار ح�سني 
بنجالدي�ض   ، م��ي��اه  ���س��رياج 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج����واز  �سفره 
رقم )0221919(  �سادر 
من بنجالدي�ض   من يجده 
ب�سفارة  الت���������س����ال  ع��ل��ي��ه 

بنجالدي�ض لدى الدولة

فقدان جواز �شفرت
فقد  املدعو/ ديلوار ح�سني 
بنجالدي�ض   ، م��ي��اه  ���س��رياج 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج����واز  �سفره 
رقم )0165696(  �سادر 
من بنجالدي�ض   من يجده 
ب�سفارة  الت���������س����ال  ع��ل��ي��ه 

بنجالدي�ض لدى الدولة

فقدان جواز �شفرت
ف���ق���د امل����دع����و/ حم���م���د ابو 
 ، الف�سل حاجي عبداجلبار 
جواز  اجلن�سية  بنغالدي�ض  
 )709987( رق���م  ���س��ف��ره 
ي���ع���ر  مم���������ن  ي��������رج��������ى   -
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
اق����رب  او  ال��ب��ن��غ��الدي�����س��ي��ة 

مركز �سرطة بالمارات

فقدان جواز �شفرت
�سودي�ض   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اديكارام   اب��وه��ام��ي  ديل�سان 
اجلن�سية  �����س����ريلن����ك����ا   ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )4601571(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/3821183

فقدان جواز �شفرت
اونيكري�سنان   / املدعو  فقد 
ف����ي����ج����اي����ان ب�����وزه�����اجن�����ارا 
اراكولتيل جوكولم  ، الهند 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  من   )1869480(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 052/9157729

فقدان جواز �شفرت
/جهاجنري  امل����دع����و  ف���ق���د 
ب�����ارو������س�����ول ب�����ارو������س�����ول ، 
اجلن�سية  ب����ن����غ����الدي���������ض 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )0621541(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/5211128
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العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سركة حاجي مري  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عامل ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1025601  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
لهور خان جمعه زار من 2٤% اىل ٤9%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف دين رو�سان حاجي مري خان

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
العامة وادارة  الف�سي للنقليات  ال�س�����ادة/القرن  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العقارات رخ�سة رقم:1182848 

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/القرن الف�سي للنقليات العامة وادارة العقارات

SILVER CENTURY GEN. TRANSPORT & REAL ESTATE MANAGEMENT

اىل/ القرن الف�سي للعقارات 

SILVER CENTURY REAL ESTATE

تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة )٤92٣009(

تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة )٤92٣010(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ترو لين للخدمات الدارية والعقارية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1933499 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/ترو لين للخدمات الدارية والعقارية
TRUE LINE MANAGEMENT SERVICES AND REAL ESTATE

اىل/ ترو لين للخدمات الدارية 
TRUE LINE MANAGEMENT SERVICES

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات ادارة ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة )7010009(
تعديل ن�ساط/حذف ا�ست�سارات ودرا�سات ادارية )702000٣(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فندق املارينا ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2366627 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/فندق املارينا ذ.م.م
MARINA HOTEL LLC

اىل/ فندق ومنتجع فريمونت املارينا ذ.م.م 
FAIRMONT MARINA HOTEL AND RESORT LLC

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�ض.ايه.بي لل�سيانة العامة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1141536 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حارب عبدالرحمن عبداهلل حممد البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف وليد احمد جمعه حممد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سريف عبدالرحمن خليل البغدادي

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/ا�ض.ايه.بي لل�سيانة العامة ذ.م.م
S.A.B GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/ الرو�سه لرتكيب احلجر ال�سناعي 
AL RAWDAH FOR THE INSTALLATION OF ARTIFICIAL STONE

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيب احلجر )٤٣٣0002(
تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )٤٣29901(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/لكي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1198279:وينجو لالزياء رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اليجانت 

CN 2190369:ملواد البناء رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/الزيت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الذهبي للعطور وم�ستح�سرات التجميل
 رخ�سة رقم:CN 2221809 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
�ستارز  درمي  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1047875 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سن غيث �سامل غيث احلو�سني %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جمال ابراهيم �سعد ابراهيم القبي�سي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بيت ال�سلطان للحلويات 

رخ�سة رقم:CN 1879435 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سالح قا�سم عبداهلل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد جا�سم املحريبي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

الغاء اعالن �ضابق + تنويه بتعديل وكيل اخلدمات
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
رقم:CN 1128240 بال�سم التجاري موؤ�س�سة ال�سهريار 
تعديل  طلب  بالغاء  والبال�سرت  البالط  لعمال 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
حلمل  الدرعي  �سعيد  ال�س�����ادة/عبداهلل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ونقل ال�سيارات  رخ�سة رقم:1135798 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد حمد �سعيد �سام�ض الدرعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �سعيد �سام�ض الدرعي
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/عبداهلل �سعيد الدرعي حلمل ونقل ال�سيارات
ABDULLA SAEED AL DAREI AUTO RECOVERY

اىل/ �سمارت �سريفي�ض للنقليات العامة 
SMART SERVICE GENERAL TRANSPORTATION

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ن�سيم الريحان لعمال الديكور 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2001762 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/ن�سيم الريحان لعمال الديكور

NASEEM AL RAIHAN DECORATION WORKS
اىل/ ن�سيم الريحان لل�سيانة العامة 

NASEEM ALRAIHAN GENERAL MAINTENANCE
حممد  حمد  مبارك  ال�سيد  من   Building Owner Name/عنوان تعديل 

مرزوق واخرون اىل �سلطان �سعيد حممد �سالح واخرين
Floor من - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )٤٣29901(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( )٤٣٣0015(

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بارادكا 

CN 1864195:للهواتف املتحركة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة �سور ال�سني 

CN 1136920:لتجارة مواد البناء ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة علي حممد ح�سني جرادان الحبابي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان �سعيد عبيد �سامل املقبايل

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة بدع ال�سلطان 

CN 1189763:للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
ح�سن علي طالب حممد الكثريي من ٤5% اىل %50

تعديل ن�سب ال�سركاء
ح�سني علي طالب حممد الكثريي من ٤5% اىل %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عي�سى �سعيد مانع �سعيد اليحيائي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
ميان  موؤ�س�سة  التجاري  بال�سم   CN رقم:1113184 
حممد ار�سد لعمال البالط والبال�سرت بالغاء طلب 

تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بر�ستي 

لل�سيانة العامة وتنظيف املباين وامل�ساكن
 رخ�سة رقم:CN 1373751 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج املرواح مليكانيكا 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1128797 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سلطان فايز مفتاح حمدان احلمداين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي �سامل حم�سن نا�سر العولقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم الوردة البي�ساء 

رخ�سة رقم:CN 1112244 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل خليفة حممد �سميل الرا�سدي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد بخيت را�سد بخيت الرا�سدي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(



الثالثاء   26   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12131  
Tuesday  26   September   2017  -  Issue No   12131 اأخبـار الإمـارات

09

•• اأبوظبي-وام: 
ق��ام ف��ري��ق م��ن خ���رباء هيئة البيئة 
املها  حممية  يف  ج���وي  م�سح  بعمل 
العربي بهدف اإح�ساء اأعداد حيوان 
املها  حممية  ح��دود  يف  العربي  املها 
والتي  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  ال��ع��رب��ي 
تبلغ م�ساحتها ما يقرب من 6 الف 

كيلومرت مربع.
املها  م��ن  راأ���س��ا   835 ت�سجيل  ومت 
يف حممية املها العربي الأم��ر الذي 
اأعترب موؤ�سرا لنجاح برنامج ال�سيخ 
حممد بن زاي��د لإع��ادة توطني املها 
ال��ع��رب��ي ال���ذي ب���داأ يف ع���ام 2007 
 160 ع������دده  ي���ت���ج���اوز  ب��ق��ط��ي��ع ل 

راأ�سا.
الفريق  تدريب  الدرا�سة  وا�ستملت 
امل�����س��ارك وامل��رح��ل��ة امل��ي��دان��ي��ة والتي 
اأي��ام مت خاللها  اربعة  ملدة  ا�ستمرت 
�ساعة  مب���ع���دل  رح�����الت   8 ت��ن��ف��ي��ذ 

ون�سف لكل رحلة طريان جوية.
املبارك  خليفة  رزان  �سعادة  وق��ال��ت 
الأمني العام لهيئة البيئة – اأبوظبي 
ان املها العربي يرتبط ارتباطا كبريا 
لدولة  والطبيعي  الثقايف  ب��امل��وروث 
جهود  حظيت  فقد  ول���ذا  الم����ارات 
باهتمام  ع��ل��ي��ه  واحل���ف���اظ  ح��م��اي��ت��ه 
ودعم كبريين من القيادة الر�سيدة 

فتعددت م�ساريع الكثار لهذا النوع 
اأبوظبي  اإم��ارة  وتزايدت الأع��داد يف 
لت�سبح اإمارة اأبوظبي حا�سنة لأكرب 
اأن  بعد  العامل  النوع يف  لهذا  جتمع 
اأع��ل��ن ع��ن ان��ق��را���س��ه��ا يف ال��ربي��ة يف 

اأوائل ال�سبعينيات.
يقت�سر  مل  الهيئة  دور  اأن  واأ�سافت 
ع��ل��ى امل�������س���اري���ع داخ�����ل ال����دول����ة بل 
امتد اإىل الدول املجاورة من خالل 
العديد  م��ع  م�سرتكة  ب��رام��ج  ان�ساء 
املتخ�س�سة  العربية  املوؤ�س�سات  من 
املها  انت�سار  دول  يف  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
ما  بتنفيذ  للبدء  التاريخي  العربي 
املها  ���س��ون  ا�سرتاتيجية  ت�سمنته 
البدء  ال���ع���رب���ي وذل�����ك م���ن خ����الل 
ب��امل�����س��اري��ع ال��ف��ع��ل��ي��ة لإط�����الق املها 

العربي يف موائله الطبيعية.
واأكدت املبارك اأنه من خالل برنامج 
ال�����س��ي��خ حم���م���د ب����ن زاي������د لإع������ادة 
الهيئة  �سعت  ال��ع��رب��ي  امل��ه��ا  ت��وط��ني 
اإيجاد جمموعات حرة وطليقة  اىل 
�سمن  العربي  املها  من  وم�ستدامة 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  التاريخي  نطاقه 
اهتمام  اأن  ع��ل��ى  ���س��ع��ادت��ه��ا  م�����س��ددة 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 

كان له اأكرب الأثر يف تفعيل وتعزيز 
حماية  جم��ال  يف  البيئة  هيئة  دور 

املها العربي.
واأ�سارت املبارك اإىل اأن الهيئة قامت 
حممد  ال�سيخ  �سمو  برنامج  بتنفيذ 
ب��ن زاي����د لإط����الق امل��ه��ا ال��ع��رب��ي يف 
حممية املها العربي التي تعترب اأحد 
الدولة  الطبيعية يف  املحميات  اأكرب 
ح���ي���ث ح���ظ���ي���ت ع���م���ل���ي���ة الإط�������الق 
ال�سمو  �ساحب  م��ن  ك��رمي  بح�سور 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
الذي �سارك باإطالق القطيع الأول 
على  وا�سحا  مثال  لي�سرب  بنف�سه 

مدى رعايته واهتمامه بالبيئة.
ال�سيخ  ب��رن��ام��ج  اأن  امل��ب��ارك  واأك����دت 
ب����ن زاي������د لإع��������ادة توطني  حم���م���د 
اأجنح  من  اليوم  يعترب  العربي  املها 
ب���رام���ج امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الأن������واع يف 
لي�ض  الربنامج  �ساهم  حيث  العامل 
العربي  امل��ه��ا  اأع������داد  ب���زي���ادة  ف��ق��ط 
اأبوظبي  اإم�������ارة  حت��ت�����س��ن��ه��ا  ال���ت���ي 
و�ساهم بتعزيز جهود املحافظة على 
امل�����س��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي مما 
اإىل تغري حالة   2011 اأدي يف عام 
ال��ق��ائ��م��ة احلمراء  ال��ع��رب��ي يف  امل��ه��ا 
الطبيعة  ل�����س��ون  ال��ع��امل��ي  ل��الحت��اد 
من مهددة بالنقرا�ض اإىل معر�سة 

لالنقرا�ض .
�سيخة  الدكتورة  قالت  جانبها  من 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  ���س��امل 
ل��ق��ط��اع ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي الربي 
والبحري يف الهيئة ان الهيئة تقوم 
ب������اإدارة حم��م��ي��ة امل��ه��ا ال��ع��رب��ي التي 
اأك����رب املحميات  ت��ع��ت��رب واح����دة م��ن 
الطبيعية يف دولة الإمارات العربية 
 5974 اإىل  املتحدة مب�ساحة ت�سل 
املحمية  كيلومرت مربع حيث ت�سم 
على   2016 ع���ام  يف  ح�سلت  ال��ت��ي 
املحميات  ك��اأح��د  الأويل  الع��ت��م��اد 
جمموعة  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الربية 
املوائل  ت�سمل  امل��وائ��ل  م��ن  متنوعة 
الرملية  ال��ك��ث��ب��ان  ل��ب��ي��ئ��ة  امل��م��ث��ل��ة 
الغاف  اأ����س���ج���ار  وم���وائ���ل جت��م��ع��ات 
ال�سبخات  وم������وائ������ل  ال���ط���ب���ي���ع���ي 
املزروعة  الغابات  وموائل  والأودي���ة 

يف املحمية.
اأ�سارت  اجل��وي  بامل�سح  يتعلق  وفيما 
تنفيذا  ج���اء  اأن���ه  اإىل  ال��ظ��اه��ري  د. 
جمال  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وال��ت��ي تتواءم  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال��ت��ن��وع 
م����ع اأه��������داف وب����رام����ج وم���وؤ����س���رات 
توفري  بهدف  وذل��ك  اأبوظبي  خطة 
دق��ي��ق��ة لأع������داد حيوان  اإح�����س��ائ��ي��ة 
توزيع  مناطق  ودرا�سة  العربي  املها 

داخل  العربي  املها  قطعان  وانت�سار 
وتعداد  واإح�������س���اء  امل��ح��م��ي��ة  ح����دود 
حيوان غزال الرمي ودرا�سة مناطق 
عن  ف�سال  املحمية  داخ���ل  انت�ساره 
تركيبة  عن  كافية  معلومات  توفري 
ومعدل الأعمار لقطيع املها العربي 
ال����ك����وادر  ت����دري����ب  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
واأ�ساليب  ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة 
النتائج  وحتليل  اجلوية  امل�سوحات 

واإعداد تقارير الالزمة.
امل�سح  اأن  ال����ظ����اه����ري  واأ�����س����اف����ت 
ت��وف��ري ح��زم��ة من  اإىل  اأي�سا  ه��دف 
اأ�س�ض علمية  التو�سيات مبنية على 
اإدارة  ع��م��ل��ي��ات  اأج�����ل حت�����س��ني  م���ن 
التوطني  اإع������ادة  وب���رام���ج  امل��ح��م��ي��ة 
اإىل و�سع  ب��الإ���س��اف��ة  ه���ذا  داخ��ل��ه��ا 
املها  ملحمية  ج��دي��دة  تق�سيم  خطة 
ال��ع��رب��ي م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج اأع����داد 
املحمية  يف  ال��ع��رب��ي  امل���ه���ا  وت���وزي���ع 
للقطيع  مثلى  اإدارة  لتوفري  وذل��ك 

و�سمان ا�ستدامته .
واأو�سح خلدون العمري مدير اإدارة 
التحتية  والبنية  ال��ربي��ة  املحميات 
اعتماد  مت  اأن��ه  الهيئة  يف  وال�سيانة 
املها  لإح�ساء  اجل��وي  امل�سح  طريقة 
ال��ع��رب��ي �سمن م��ن��اط��ق ت��واج��ده يف 
اأكرب  املحمية وذلك ل�سمان تغطية 

م�����س��اح��ة مم��ك��ن��ة م���ن حم��م��ي��ة املها 
اأق�����س��ر وق���ت ممكن  ال��ع��رب��ي �سمن 
واأي�����س��ا ل��دق��ة ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ميكن 
احل�سول عليها ومت تق�سيم املحمية 
وذلك  خمتلفة  اأج����زاء  خم�سة  اإىل 
ملنطقة  ال�سا�سعة  للم�ساحة  ن��ظ��را 
تغطيتها  ي�ستحيل  وال��ت��ي  ال��درا���س��ة 
 16 ق�����س��رية ومت حت���دي���د  ب���ف���رتة 
�ساعة طريان لتغطية هذه املناطق.

اأن عملية احل�سر �سملت  واأ�سار اإىل 
امل��ه��ا ال��ع��رب��ي وح�����س��ر ك���ل الأن�����واع 
الربية الخرى اإ�سافة اإىل ت�سجيل 
وحت����دي����د الأن����������واع ال���ن���ب���ات���ي���ة ذات 
و�سجريات  الغاف  كاأ�سجار  الأهمية 

ال�سلم.

وقال العمري اإنه بناء على الدرا�سات 
وال��ت��ق��اري��ر امل��ت��وف��رة ح���ول معدلت 
الولدات ال�سنوية للمها العربي منذ 
ومبقارنة   2011 ولغاية   2007
ال��ذي مت اح�ساوؤه  الإج��م��ايل  العدد 
ف��اإن معدل  احلالية  الدرا�سة  خالل 
زي������ادة ح��ج��م ال��ق��ط��ي��ع ي������رتاوح ما 
اأن  كما  �سنويا  باملائة   32-28 بني 
الأعوام  القطيع يف  النفوق يف  ن�سب 
بني  ت�����رتاوح  ت��اأ���س��ي�����س��ه  م���ن  الأوىل 
�سمن  تعترب  والتي  باملائة   12-8
املعدلت الطبيعية يف الربية وعليه 
تزايدا  �سهد  احل���ايل  القطيع  ف���اإن 
ملحوظا يف الأعداد ب�سبب احلماية 
والرعاية التي توفرها كوادر املحمية 

ف�������س���ال ع����ن ت����وف����ر الح���ت���ي���اج���ات 
من  العربي  املها  لقطعان  الغذائية 
اإ�سافة  اإدارة القطيع  خالل برنامج 
اإىل ات�ساع رقعة املحمية وعدم وجود 
العوائق الطبيعية حلركة القطعان 

ويف مناطق املحمية املختلفة .
اأن����ه وع��ل��ى ال���رغ���م من  وي�����س��ار اإىل 
ت�سميمه  مت  ق��د  اجل���وي  امل�����س��ح  اأن 
لي�ستهدف  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  ق��ب��ل  م��ن 
املها  اأع����داد  اإح�����س��اء  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل 
الفريق  اأن  اإل  املحمية  يف  ال��ع��رب��ي 
لأعداد  م�ساهدات  بت�سجيل  قام  قد 
الظباء من غزلن الرمي املنت�سرة يف 
املحمية وذلك بهدف تقدير اأعدادها 

ب�سكل تقريبي.

•• اأبوظبي-وام: 

نظمت وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�ض 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ب��ال�����س��راك��ة مع 
الحتاد الن�سائي العام جل�سة بعنوان 
ال�سيا�سية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز 
لدى املراأة يف مقر الحتاد باأبوظبي 
النعكا�ض  ع���ل���ى  ال�������س���وء  ���س��ل��ط��ت 
الإماراتية  امل��راأة  مل�ساركة  الإيجابي 
وم�سرية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  احل����ي����اة  يف 
على  البالد  ت�سهدها  التي  التنمية 

ال�سعد كافة.
وق���ال���ت م���ع���ايل ن�����ورة ب��ن��ت حممد 
ال���ك���ع���ب���ي وزي����������رة دول��������ة ل���������س����وؤون 
املراأة  ان  الوطني الحت��ادي  املجل�ض 
ا�ستطاعت بف�سل الدعم  الإماراتية 
الالحمدود املقدم اإليها من القيادة 
الكبري  والهتمام  للدولة  الر�سيدة 

فاطمة  ال�سيخة  �سمو  توليه  ال��ذي 
بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي 
ملوؤ�س�سة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام 
املجل�ض  رئ��ي�����س��ة  الأ���س��ري��ة  التنمية 
الأع����ل����ى ل���الأم���وم���ة وال���ط���ف���ول���ة اأم 
المارات للمراأة.. اأن تثبت جدارتها 
وق���درت���ه���ا ع��ل��ى ال��ع��ط��اء والإجن������از 
والإب������داع يف ج��م��ي��ع امل��ن��ا���س��ب التي 

�سغلتها ويف جميع املجالت .
امل��������راأة  اإن  م���ع���ال���ي���ه���ا  واأ������س�����اف�����ت 
النجاحات  بجانب  اليوم  الإماراتية 
الإداري���ة  امل��ج��الت  يف  حققتها  التي 
متكنت  والجتماعية  والقت�سادية 
م�����ن حت���ق���ي���ق جن�����اح�����ات ب���������ارزة يف 
والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  امل��ج��الت 
كما متكنت من ترك ب�سمة وا�سحة 
النيابية يف  يف م�سرية تطور احلياة 
م�ساركا  ت��ك��ون  واأن  الإم�����ارات  دول���ة 

حتى  ال��ق��رار  �سنع  عملية  يف  فاعال 
اأنها اأ�سبحت متثل منوذجا يحتذى 

به عامليا لتمكني املراأة وتقدمها.
كانت  الإم����ارات  يف  امل���راأة  اأن  وبينت 
القيادة  اهتمام  مقدمة  يف  ولزال��ت 
اأعلن  ال��ذي  التمكني  برنامج  وق��دم 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عنه 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
مبنا�سبة  خ��ط��اب��ه  يف  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
34 لقيام دولة الحتاد  ال�  الذكرى 
خارطة  ل��ل��م��راأة   2005 ال���ع���ام  يف 
طريق لتعزيز دور امل��راأة يف املجتمع 
ف��اع��ال يف عملية  م�����س��اه��م��ا  وت���ك���ون 
���س��ن��ع ال����ق����رار وق����د مت��ك��ن��ت امل�����راأة 
و���س��م��ن ه���ذه ال���روؤي���ة ب��ع��ي��دة املدى 
املت�ساوية  ال��ف��ر���ض  ا���س��ت��ث��م��ار  م���ن 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف م�سرية  ال���رج���ل  م���ع 
تتبواأ  واأن  الإم���ارات  لدولة  التطور 

م�ساهما  وت���ك���ون  امل��ن��ا���س��ب  اأع���ل���ى 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول�����ة الإم�������ارات 
وريادتها اإقليميا وعامليا. من جهتها 
ال�سويدي مديرة  نورة  �سعادة  اأكدت 
الحت�����اد ال��ن�����س��ائ��ي ال���ع���ام اأن امل����راأة 
الماراتية اأثبت جدارتها يف امل�ساركة 
ال�سيا�سية يف كل املواقع والقطاعات 
امل�ساركات  ك��ك��ل  مت��ام��ا  ال���دول���ة  يف 
التي  والجتماعية  والعلمية  املهنية 

تتولها املراأة .
للدولة  الر�سيدة  القيادة  اإن  وقالت 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  و�سمو 
لتمكينها  ل��ل��م��راأة  امل���ج���ال  ف�����س��ح��وا 
اثبتت  وق��د  املختلفة  امل��واق��ع  ك��ل  يف 
بواجبها  القيام  على  قدرتها  امل���راأة 
خري قيام. وذكرت ان م�ساركة املراأة 
ن�ساأة  منذ  ب���داأ  ال�سيا�سي  العمل  يف 
الدولة حيث تولت منا�سب متعددة 

من  اك��ر  ت��ول��ت  املتميز  وبنجاحها 
66 باملائة من الوظائف احلكومية 
القيادية  الوظائف  باملائة من  و30 
ال��ت��ي ل��ه��ا ف��ي��ه��ا ح���ق ات���خ���اذ القرار 
وه�����ذا دل���ي���ل ع��ل��ى جن����اح م��ب��ه��ر مل 
القيادة  ان  واأو�سحت  اأح��د.  يتوقعه 
املتميز  امل��راأة  ادركت موقع  الر�سيدة 
وجناحها الكبري يف عملها فاأف�سحت 
ل��ه��ا امل��ج��ال ل��ل��م�����س��ارك��ة ك��ع�����س��وة يف 
امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي الحت������ادي حتى 
 22 ن��ح��و  م�ساركتهن  ن�سبة  بلغت 
املجل�ض  اع�����س��اء  ب��امل��ائ��ة م��ن جممل 
ث��م جن��ح��ت وت��ق��دم��ت ح��ت��ى و�سلت 
وبذلك  املجل�ض  رئا�سة  من�سب  اىل 
اأول امراأة يف املنطقة العربية  تكون 
املتقدمة من  املرتبة  ت�سل اىل هذه 
الدولة  ان  اىل  وا�����س����ارت  ال���ن���ج���اح. 
امل���راأة يف جمال  اعتمدت على جن��اح 

املراأة  فدخلت  ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة 
الدبلوما�سي  ال�سلك  يف  الإم��ارات��ي��ة 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  ب��وزارة 
ح��ي��ث مت ت��ع��ي��ني ���س��ت ���س��ف��ريات يف 
واإ�سبانيا  نيويورك  يف  الدولة  بعثة 
وال�����دمن�����ارك ولت���ف���ي���ا وال����ربازي����ل 
يف  قن�سل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وف��ن��ل��ن��دا 
ال�����س��ني ك��م��ا ت��وج��د ام������راأة واح����دة 
الدرجة  م��ن  وزي���ر مفو�ض  ب��درج��ة 
مفو�ض  وزي����ر  ب���درج���ة  و3  الأوىل 
و30  م�ست�سار  ب��درج��ة  �سيدات  و8 
اأول و62  ���س��ك��رت��ري  ب��درج��ة  ���س��ي��دة 
و61  ث��اين  �سكرتري  ب��درج��ة  �سيدة 
و63  ثالث  �سكرتري  ب��درج��ة  �سيدة 
املوظفات  ع���دد  ي��ب��ل��غ  ح��ي��ث  م��ل��ح��ق 
اجمايل  م��ن   234 الدبلوما�سيات 
نورة  �سعادة  واكدت  موظف.   741
املذهلة  الرق����ام  ه��ذه  ان  ال�سويدي 

ت��وؤه��ل امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة ل��ت��ك��ون يف 
املقدمة دائما وعلى جميع امل�ستويات. 
وتناول املحور الأول للجل�سة والتي 
الب�سطي  �سعادة عفراء  حتدثت فيه 
الحتادي  الوطني  املجل�ض  ع�سوة 
التجربة الربملانية يف دولة الإمارات 
فيما حتدث يف املحور الثاين �سعادة 
الدكتور �سعيد حممد الغفلي وكيل 
املجل�ض  ل�����س��وؤون  امل�����س��اع��د  ال������وزارة 
الدولة  وزارة  يف  الحت��ادي  الوطني 
الحتادي  الوطني  املجل�ض  ل�سوؤون 
عن ثقافة التنمية ال�سيا�سية ودورها 
املحور  اأم����ا  الن���ت���خ���اب���ات.  يف جن���اح 
الثالث من اجلل�سة فتم تخ�سي�سه 
للحديث عن دور موؤ�س�سات املجتمع 
امل����دين وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
والربامج  ال�سيا�سية  امل�ساركة  دع��م 
دور  ا���س��ت��ع��را���ض  ومت  الن��ت��خ��اب��ي��ة 

الحتاد الن�سائي العام يف هذا املجال. 
وتاأتي هذه اجلل�سة يف اإطار اجلهود 
التي تقوم بها وزارة الدولة ل�سوؤون 
لتعزيز  الحت���ادي  الوطني  املجل�ض 
والوعي  ال�سيا�سية  امل�ساركة  ثقافة 
ال�سيا�سي بني جميع �سرائح املجتمع 
وح��ث��ه��م ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
ال�ساملة  والتنمية  التطور  م�سرية 
ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا دول����ة الإم�������ارات يف 

جميع املجالت.

وزارة �صوؤون الوطني الحتادي تنظم جل�صة حول تعزيز ثقافة التنمية ال�صيا�صية لدى املراأة 

الثقافة والتنمية املجتمع تنظم اأن�صطة �صحية توعوية براأ�س اخليمة 

هيئة البيئة تنفذ م�صحا جويا للمها العربي داخل حممية منطقة الظفرة

•• راأ�س اخليمة – الفجر

براأ�ض  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز  ينظم 
اخليمة على مدار الأ�سبوع اجلاري ور�ض واأن�سطة 
وال�سالمة  ال�سحة  مببادئ  الوعي  تعزز  متنوعة 

مع  بالتن�سيق  امل���رك���ز،  مب��ق��ر  للموظفني  امل��ه��ن��ي��ة 
راأ����ض  ملنطقة  ال��ت��اب��ع  املجتمعية  امل���ب���ادرات  ق�����س��م 
املوظفني  من  عدد  فيها  و�سارك  الطبية.  اخليمة 
طبي،  فح�ض  الأن�سطة  �سملت  حيث  واملتعاملني 
ور�سة تثقيفية عن الإ�سعافات، ور�سة تعريفية عن 

بالإ�سافة  احلريق،  لطفايات  الأمثل  ال�ستخدام 
التعامل مع احلريق،  اأ�سا�سيات  اإىل حما�سرة عن 

واأخرياً تطبيق اإخالء وهمي داخل املركز.
وتعليقا على ذلك قالت موزة �سامل امل�سافري مدير 
املركز اأن ال�سحة وال�سالمة املهنية يف بيئة العمل 

املوؤ�س�سات؛  يف  امل�ستدامة  التنمية  اأ�سا�سيات  م��ن 
لذلك فاإننا نحر�ض دائماً على التعاون مع اجلهات 
الحتادية واملحلية ب�سكل م�ستمر لتنفيذ وتطوير 
اللتزام  باأهمية  للتعريف  ال��ه��ادف��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

ب�سيا�سات واإجراءات ال�سحة وال�سالمة املهنية.

•• دبي -وام: 

اأعرا�ض  م��ع  اجل���اد  التعامل  اأهمية  على  دب��ي  �سحة  اأك���دت 
اجل��ل��ط��ات ال��ق��ل��ب��ي��ة وخ��ا���س��ة اآلم ال�����س��در ال��ت��ي ت��ع��د اأحد 

املوؤ�سرات الرئي�سية لالإ�سابة باأمرا�ض القلب.
واأو�سحت عوامل اخلطورة امل�سببة للجلطات القلبية والتي 
ل ميكن التحكم بها مثل العمر واجلن�ض والعامل الوراثي 
ال�سمنة  مثل  بها  التحكم  ميكن  التي  العوامل  اإىل  ا�سافة 
وارتفاع �سغط الدم والكولي�سرتول وال�سكر يف الدم مع قلة 
والأزمات  لل�سغوطات  والتعر�ض  البدين  الن�ساط  ممار�سة 

النف�سية.

جاء ذلك خالل العيادة الذكية التي نظمتها هيئة ال�سحة 
بدبي مبنا�سبة اليوم العاملي لأمرا�ض القلب الذي ي�سادف 
29 من �سهر �سبتمرب من كل عام و�سارك فيها من الدكتور 
مب�ست�سفى  القلب  ق�سم  ورئي�ض  ا�ست�ساري  الها�سمي  جا�سم 
دبي وجنالء دروي�ض اأخ�سائية التغذية بهيئة ال�سحة بدبي. 
ونوه امل�ساركون يف العيادة الذكية اإىل ارتفاع ن�سبة الإ�سابة 
باجللطات القلبية يف دولة الإم��ارات ويف اعمار مبكرة تقل 
بحوايل 13 �سنة عن غريها من الأعمار يف الدول املتقدمة 
وقلة  ال�سحي  غ��ري  احل��ي��اة  ومن��ط  العي�ض  رف��اه��ي��ة  ب�سبب 

ممار�سة الن�ساط البدين.
ب�سعوبة  واملتمثلة  القلبية  اجللطات  اأع��را���ض  اإىل  واأ���س��اروا 

اآلم  ال�سدر قد ي�سحبها  بالثقل واآلم يف  التنف�ض وال�سعور 
يف الكتف الأي�سر والظهر والفكني وغثيان وتعرق وال�سعور 

بالدوران والقيء.
ال�سامل  ال��دوري  الك�سف  اج��راء  ب�سرورة  الأف��راد  ون�سحوا 
باأمرا�ض  لالإ�سابة  اخلطورة  عوامل  عن  للك�سف  واملنتظم 
ومعاجلة  كالتدخني  ال�سيئة  ال��ع��ادات  عن  والبتعاد  القلب 
الأمرا�ض املزمنة كال�سغط وال�سكري وارتفاع ن�سبة الدهون 
بالدم واملحافظة على الوزن املثايل للج�سم وتناول الأغذية 
التمارين  مم��ار���س��ة  اأه��م��ي��ة  م��ع  ال�سمنة  وجت��ن��ب  ال�سحية 
وحماولة  النف�سي  التوتر  عن  والبتعاد  بانتظام  الريا�سية 

اإيجاد احللول البديلة لتخفيف التوتر وال�سغط النف�سي.

�صحة دبي تناق�س اأ�صباب واأعرا�س اجللطات القلبية 

•• دبي-وام:

اأك���د ���س��ع��ادة ج��م��ال اجل�����س��م��ي م��دي��ر ع���ام معهد الم����ارات 
للدرا�سات امل�سرفية واملالية اأن تقدمي هيئة الأمم املتحدة 
 Agent of ج��ائ��زة  العاملية  ال�سراكة  ومنتدى  ل��ل��م��راأة 
والأمن  ال�سالم  جمال  يف  القياديات  للن�ساء   Change
الحتاد  رئ��ي�����س��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  �سمو  اإىل 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي 

رئي�سة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة يج�سد ويعك�ض 
واإثراء  لتنمية  النبي�ل  والن�ساط  ال���دوؤوب  والعمل  اجلهد 
التكرمي  اأن  ملنا�سبة  بهذه  ت�سريح  يف  واأ�ساف  امل��راأة.  حياة 
من  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ر�سيد  اإىل  ي�ساف 
املراأة  متكني  جمال  يف  العاملية  التكرمي  و�سهادات  التقدير 
والتنمية  ال�سالم  جم��الت  يف  �سموها  ب��اإجن��ازات  منوها   ..
�سموها  دع��م  ع��الوة على  امل��راأة وتطوير مهاراتها  ومتكني 

الالحمدود لق�سايا جمتمعية هامة حملياً واإقليمياً.

معهد الدرا�صات امل�صرفية: تكرمي اأم الإمارات 
يعك�س العمل الدوؤوب لإثراء حياة املراأة

•• ال�صارقة -وام:

مدينة  بلدية  ع��ام  مدير  الطريفي  �سامل  ثابت  �سعادة  ك��رم 
ال�����س��ارق��ة ام�������ض ج��م��ي��ع اجل���ه���ات ال���ت���ي ���س��ارك��ت يف اجناز 
العمل  وتنظيم  املبارك  الأ�سحى  عيد  ا�ستقبال  ا�ستعدادات 

خالل تلك الأيام املباركة.
للبلدية  التابعة  الأ���س��ح��ى  عيد  ا���س��ت��ع��دادات  جلنة  وت�سم 
العامة  والقيادة  بال�سارقة  والتوطني  الب�سرية  املوارد  وزارة 
بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  ودائ���رة  ال�سارقة  ل�سرطة 

وجميع القطاعات املعنية بالبلدية.
بها  املعنية  القطاعات  وجميع  البلدية  ان  الطريفي  واأك��د 
ذات  الإم����ارة  وهيئات  دوائ���ر  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون  عملت 
ال�سلة طيلة فرتة عيد الأ�سحى املبارك على قدم و�ساق حتى 
ت�سمن اأمن و�سالمة وا�ستمتاع اجلمهور من زوار ومقيمني 
بتلك الأيام املباركة دون اأي معوقات اأو عراقيل ومبا ي�سمن 
لالإمارة  واجلمايل  احل�ساري  املظهر  على  املحافظة  اأي�سا 
لالأ�سر  �سياحية  وج��ه��ة  ب��ات��ت  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  اأن  ل�سيما 

والعائالت من جميع الإمارات ومن خارجها.
وقال اأن البلدية ت�سكل �سنويا جلنة خا�سة با�ستعدادات عيد 
الأ�سحى املبارك ت�سم فريق عمل من قطاع خدمة العمالء 

البيئة  املركزية وقطاع  العامة واملختربات  و قطاع ال�سحة 
والزراعة حيث بداأ عملهم بعد انتهاء الحتفال بعيد الفطر 
املبارك مبا�سرة .. موؤكدا اأن جناح التنظيم �سواء يف ال�سارع 
الظواهر  ومنع  املركزي  وامل�سلخ  والطيور  املوا�سي  �سوق  اأو 
ت�سافر  لول  ليحدث  ماكان  ال�سناعية  املناطق  يف  ال�سلبية 
جهود ال�سركاء ال�سرتاتيجني من الدوائر والهيئات املعنية 
يف الإمارة. واأ�ساف اأن عمل جلنة ا�ستعدادات عيد الأ�سحى 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ب��ل��دي��ة ���س��م��ل ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م��ل يف ���س��وق الطيور 
والتنظيف  للعمل  اآل��ي��ة  وو���س��ع  امل��رك��زي  وامل�سلخ  وامل��وا���س��ي 
كما  اأمامهم  العقبات  كافة  وتذليل  امل�سحيني  وا�ستقبال 
قامت اللجنة بالتعاون مع الدائرة القت�سادية يف ال�سارقة 
يف  العاملة  باملن�ساآت  اخلا�سة  التجارية  الرخ�ض  مبتابعة 
اأي جت��اوزات خمالفة  نطاق �سوق الطيور واملوا�سي ل�سبط 
ت�سوية  اىل  ا�سافة  ب��الإم��ارة..  بها  املعمول  واللوائح  للنظم 
وتنظيف م�سليات املدينة واطالق حمالت توعوية واإر�سادية 
املق�سب  خ����ارج  ال��ع�����س��وائ��ي  ال��ذب��ح  خم��اط��ر  ع��ن  للجمهور 
وتنظيم حركة الدخول واخلروج اإىل الأ�سواق بالتعاون مع 
القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة وغريها الكثري من اجلهود 
اجلبارة التي �ساهمت يف احتفال ال�سكان بكل �سعائر الأيام 

املباركة دون حدوث اأي م�سكالت.

بلدية ال�صارقة تكرم اجلهات امل�صاركة 
يف اإجناز ا�صتعدادات عيد الأ�صحى
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اأخبـار الإمـارات

ذياب بن حممد يفتتح معر�س �صيرتيد ل�صفن العمليات والأعمال البحرية يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإمارة اأبوظبي افتتح ام�ض 
�سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
دائرة النقل ع�سو املجل�ض التنفيذي لإمارة اأبوظبي 
فعاليات معر�ض �سيرتيد ل�سفن العمليات والأعمال 
البحرية يف ال�����س��رق الأو���س��ط ال���ذي ي��ق��ام م��ن 25 
الوطني  اأبوظبي  مبركز  احل��ايل  �سبتمرب   27 اإىل 

للمعار�ض.
ح�سر افتتاح املعر�ض .. معايل ريا�ض عبدالرحمن 
امل��ال��ي��ة وم��ع��ايل �سيف حممد  دائ���رة  امل��ب��ارك رئي�ض 
وعدد  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  رئي�ض  الهاجري 

اأبوظبي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة  امل��ج��ل�����ض  اأع�����س��اء  م���ن 
والكابنت حممد جمعة ال�سام�سي الرئي�ض التنفيذي 

ملوانئ اأبوظبي.
ومي��ث��ل احل���دث ال���ذي ي��ق��ام على م��دى ث��الث��ة اأيام 
القطاع  يف  وامل��خ��ت�����س��ني  للعاملني  م��ث��ال��ي��ة  من�سة 
فيما  واملعرفة  اخل��ربات  وتبادل  للتوا�سل  البحري 
بينهم والتعرف على اأحدث امل�ستجدات التي تخ�ض 

القطاع يف املنطقة والعامل.
ال�سركات  وا�سعة من  املعر�ض جمموعة  وت�سارك يف 
هذا  يف  املتخ�س�سة  والعاملية  والعربية  الإم��ارات��ي��ة 
ال��ق��ط��اع احل��ي��وي ال����ذي ي��ع��ت��رب م��ن اأه����م الدعائم 
القت�سادية الرئي�سية وحمركا هاما لقطاع التجارة 

والأعمال.

وي�ست�سيف املعر�ض نخبة من اخلرباء واملتخ�س�سني 
ال�سعيد  على  البحرية  اخلدمات  بقطاع  واملهتمني 
املحلي والعاملي بهدف الطالع على اأحدث املمار�سات 
الناجحة وال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية ومناق�سة �سبل 

مواجهة التحديات الراهنة.
و�سهد اليوم الأول تنظيم عدة جل�سات بعنوان “اآفاق 
اأبوظبي” و”اآخر التحديثات حول القوى العاملة” 
ف�سال عن جل�سة نقا�ض رئي�سية بعنوان “كيف ميكن 
البحرية” وجل�سة  اخلدمات  لقطاع  التوازن  اإع��ادة 
اخل�سراء  امل��م��ار���س��ات  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سلط  اأخ����رى 

وكفاءة �سفن امل�ستقبل”.
ال�سام�سي  جمعة  حممد  ال��ك��اب��نت  ق��ال  جانبه  م��ن 
الرئي�ض التنفيذي ملوانئ اأبوظبي بعد اإلقائه الكلمة 

العمليات  ل�سفن  “�سيرتيد”  مل��ع��ر���ض  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
اأنه   2017 الأو�سط  ال�سرق  يف  البحرية  والأعمال 
رغم ما واجهه قطاع ال�سحن العاملي من �سعوبات يف 
ال�سنوات املا�سية اإل اأن موانئ اأبوظبي تنظر بتفاوؤل 

للم�ستقبل.
واأ�ساف “ اعتمدنا يف موانئ اأبوظبي على ال�ستثمار 
يف البنية التحتية والتكنولوجيا احلديثة التي متثل 
باهتمام  نعتز  و  ل�سرتاتيجيتنا  الأ�سا�سية  الركائز 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ب��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع امل���وان���ئ والنقل 
ال��ب��ح��ري وو���س��ع��ه ���س��م��ن اأول���وي���ات روؤي����ة اأبوظبي 
هذه  بدعم  ملتزمون  ونحن   ،2030 القت�سادية 

الروؤية”.
وك�����س��ف خ���الل ل��ق��اء م��ع الإع��الم��ي��ني ع��ل��ى هام�ض 

جديدة  ق���وارب  ثالثة  ���س��راء  ع��ن  املعر�ض  فعاليات 
للقطر تخدم يف ميناء امل�سفح وميناء زايد.. م�سريا 
التقنيات  ب���اأح���دث  جم��ه��زة  ال���ق���وارب  ه���ذه  اأن  اإىل 
والبالغة قوة �سحبها الق�سوى 30 طنا.. لفتا اإىل 
يتم  ال��ذي  املتطور  الأ�سطول  اإىل  تن�سم  �سوف  اأنها 
ا�ستخدامه حاليا مل�ساندة العمليات واجلهود لتقدمي 

خدمات عالية امل�ستوى.
العمليات  ل�����س��ف��ن  ���س��ي��رتي��د  م��ع��ر���ض  وي�����س��ت�����س��ي��ف 
العام  ه��ذا  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  البحرية  والأع��م��ال 
 Drone ط��ي��ار  ب���دون  للطائرات  خا�سة  منطقة 
 Drone Proو  ABS مع  بال�سراكة   Zone
ح��ي��ث ���س��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م ث���الث���ة ع���رو����ض ح��ي��ة يوميا 
مثل  اجل��دي��دة  الأدوات  ا�ستعرا�ض  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

والطائرات  ل��الرت��داء  القابلة  اجل��دي��دة  التقنيات 
ويركز  بعد.  عن  تعمل  التي  واملركبات  طيار  ب��دون 
برنامج املعر�ض على اخليارات املتاحة يف هذا القطاع 
والتوحيد  التكاليف  وخف�ض  الهيكلة  اإع����ادة  مثل 
على  ق��درة  اأك��ر  اإىل جعله  تهدف  والتي  والتنويع، 
النقا�ض  جل�سات  ت�سلط  كما  امل�ستقبل.  يف  ال�سمود 
والوقود  ال���س��ت��دام��ة  ج��وان��ب  خمتلف  على  ال�سوء 

البديل والأمن الإلكرتوين والتكنولوجيا الذكية.
ويعترب معر�ض �سيرتيد ل�سفن العمليات والأعمال 
البحرية يف ال�سرق الأو�سط احلدث الأكرب من نوعه 
املتحدة المريكية،  ال��ولي��ات  القطاع خ��ارج  ه��ذا  يف 
وي�ست�سيف اأكر من 200 �سركة عار�سة يف جمال 

�سفن العمليات والأعمال البحرية.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
ال�سياحة  وفدا من هيئة  بق�سره  الول  اأم�ض  املعرفة  وتنمية 

بجمهورية ايرلندا .
وجرى خالل ال�ستقبال بحث العالقات الثنائية املتميزة بني 
معاليه  ا�ستعر�ض  حيث  ايرلندا  وجمهورية  الم���ارات  دول��ة 
املجالت  العالقات ال�سرتاتيجية و�سبل تعزيزها يف خمتلف 

م�سيدا بالعالقات القوية التي تربط البلدين ال�سديقني .
من جانبه ا�ساد �سعادة نيل جيبونز مدير عام هيئة ال�سياحة 
تربط  التي  بالعالقات  امل��راف��ق  وال��وف��د  ايرلندا  بجمهورية 
البلدين وو�سفها باأنها متميزة ويف تطور م�ستمر يف خمتلف 

امل���ج���الت وك��اف��ة ال�����س��ع��د م���وؤك���دا ح��ر���ض ب���الده ع��ل��ى تعزيز 
التعاون  األ��ي��ات  الم����ارات وتطلعه لدفع  دول��ة  م��ع  ال��ع��الق��ات 
امل�سرتك يف جمال ال�سياحة ويف جمالت اخرى مثل التعليم 

وال�سحة والبيئة وغريها من املجالت.
وا�ساد الوفد مبا حققته دول��ة الم��ارات من تقدم وتطور يف 
�ستي املجالت فيما قدم مدير عام هيئة ال�سياحة بجمهورية 
اآل  ب��ن م��ب��ارك  ال�سيخ نهيان  مل��ع��ايل  ت��ذك��اري��ة  اأي��رل��ن��دا درع���ا 

نهيان.
ايرلندا  جمهورية  �سفري  كافاجنه  ب��ول  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
نهيان  ال  مبارك  بن  نهيان  بن  وال�سيخ حممد  ال��دول��ة  ل��دي 
اليرلندي  الأع���م���ال  جمل�ض  رئي�سة  �سعيد  ن��ول��ني  و���س��ع��ادة 

باأبوظبي .

نهيان بن مبارك ي�صتقبل وفدا ايرلنديا

ال�صفري امل�صري ل�»وام«: العلقات امل�صرية الإماراتية ا�صرتاتيجية ت�صتند اإىل ركائز تاريخية

�صحيفة الأهرام : امل�صريون لن 
ين�صوا دعم الإمارات 

•• القاهرة-وام:

اأكدت �سحيفة الأهرام امل�سرية اأن امل�سريني لن ين�سوا الدعم الكبري من 
به من حتديات  م��رت  الإم���ارات مل�سر فى كل ما  دول��ة  الأ�سقاء فى  جانب 
واأزمات. وقالت ال�سحيفة يف افتتاحيتها ام�ض حتت عنوان التن�سيق امل�سري 
العربية والدولية تفر�ض  ال�ساحة  التطورات املتالحقة على  ان  الماراتي 
عملية تن�سيق دائمة ما بني م�سر والقوى العربية الفاعلة وفى مقدمتها 
عربية  جل��ولت  امل�سرية  القيادة  املتالحقه  الأح���داث  وتدفع  اخلليج  دول 
دائمة ويبداأ الرئي�ض عبدالفتاح ال�سي�سى اليوم زيارة ر�سمية لدولة الإمارات 

وذلك فى اإطار عملية الت�ساور امل�ستمرة ما بني القاهرة واأبوظبي.
وا�سافت ان العالقات املتميزة ما بني م�سر والإمارات اكت�سبت عمقا كبريا 
بينهما  البلدين وما يربط  العالقة ما بني  اإىل خ�سو�سية  بالنظر  وذلك 
تبادل  ان  اىل  الأ���س��ع��دة م�سرية  ت��ع��اون مت�سعبة على جميع  ع��الق��ات  م��ن 
الزيارات رفيعة امل�ستوى بني اجلانبني خالل الفرتة املا�سية يعك�ض حر�ض 
التى  التحديات  مواجهة  كيفية  ب�ساأن  املتوا�سل  التن�سيق  على  الدولتني 
من  اجلهود  ت�سافر  تتطلب  والتي  الراهنة  املرحلة  فى  املنطقة  ت�سهدها 
اأجل حماية الأمن القومي العربي والت�سدي ملحاولت التدخل يف ال�سوؤون 

الداخلية للدول العربية وزعزعة ا�ستقرارها.
واأك���دت ان الأي���ام والأح����داث تثبت م��دى ال��رتاب��ط الكبري م��ا ب��ني م�سر 
م�سر  �سعبي  ب��ني  م��ا  جتمع  التي  ال�سادقة  الأخ��وي��ة  وامل�ساعر  والإم����ارات 
امل�سرية  ال��ق��ي��ادة  ب��ني  م��ا  والتفاهم  ال���ود  اإىل عمق  ب��الإ���س��اف��ة  والإم�����ارات 
اأبدا الدعم الكبري من  اأي م�سري  والقيادة الإماراتية. وقالت.ز ل ين�سى 
جانب الأ�سقاء يف دولة الإمارات مل�سر يف كل ما مرت به من حتديات واأزمات 
ودائما ما ردد زعماء الإمارات اأن م�سر هى ال�سقيقة الكربى وعمود اخليمة 

العربية الذي ينبغى احلفاظ عليه حفاظا على الأمة العربية كلها.

�ضمن خطتها لتحفيز الطاقات الإبداعية

بلدية مدينة اأبوظبي تكرم 270 موظفا حا�صل على تقدير امتياز للعام 2016 
•• اأبوظبي-الفجر:

املرر  م��ب��ارك  ���س��ع��ادة م�سبح  ك��رم 
مدينة  ل���ب���ل���دي���ة  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
وبح�سور  ب����الإن����اب����ة  اأب����وظ����ب����ي 
ومديري  التنفيذيني  امل��دي��ري��ن 

الأق���������س����ام   وروؤ��������س�������اء  الإدارات 
وموظفي البلدية ، 270 موظفا 
تقدير  ع���ل���ى  احل���ا����س���ل���ني  م�����ن 
لقيا�ض  نتيجة  وذل����ك  )ام��ت��ي��از( 
املا�سي  ال��ع��ام  ع��ن  املوظفني  اأداء 
ال�سنوي  حفلها  �سمن   2016

تكرمي  اإىل  ال�����ه�����ادف  ال���ت���ق���ل���ي���دي 
وت���ق���دي���ر امل���وظ���ف���ني ت���اأك���ي���دا على 
الطاقات  حتفيز  يف  ا�سرتاتيجيتها 
املوظفني  ل��دى  املتميزة  الإب��داع��ي��ة 
ورف����ع م�����س��ت��وى اأدائ���ه���م مب��ا يخدم 
املتعاملني  وم��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ط��ل��ع��ات 
املوظفون  ح����از  ح��ي��ث   ، وامل��ج��ت��م��ع 
على  امتياز  تقدير  على  احلا�سلون 
2016( وهي  لقب  )م��وظ��ف ع��ام 
امل��ح��ددة يف برنامج  ال��ف��ئ��ات  اإح���دى 
�ستقوم  ك���م���ا  امل����وظ����ف����ني،  ت���ق���دي���ر 
البلدية بتكرمي بقية الفئات �سمن 
الربنامج على مدار العام من خالل 
ل��ت��ك��رمي وحتفيز  ب���رن���ام���ج حم����دد 
التميز  على  وت�سجيعهم  املوظفني 
اأداء عالية  بهدف حتقيق م�ستويات 

�سواًء  للموظفني اأو املوؤ�س�سة ككل.
لبلدية  العام  املدير  اأك��د  جانبه  من 
تنظيم  اأن  بالإنابة  اأبوظبي  مدينة 
ه����ذا ال���ل���ق���اء ال�����س��ن��وي ي���ه���دف اإىل 
تكرمي وتقدير املتميزين والعرتاف 
بجهودهم و�سعيهم امل�ستمر من اأجل 
يحقق  ال��ذي  بال�سكل  الأداء  تطوير 
اإيجاد  يف  ال��ب��ل��دي��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

تطلعات  حت��ق��ق  خ��دم��ي��ة  م��ف��اه��ي��م 
م�ستوى  رف��ع  يف  وت�ساهم  املجتمع، 
ر���س��ا ال��ع��م��الء ع��ن خ��دم��ات جميع 

قطاعات البلدية.  
احلفل  ه����ذا  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأ�����س����اف 
واأخوتنا  اأخ��وات��ن��ا  لكل  لنقول  ج��اء 
جهودكم  على  لكم  �سكرا  املتميزين 
اإل���ي���ه���م معاين  ول���ن���ق���دم   ، امل���ث���م���رة 
لإخال�سهم  واح��رتام��ن��ا  ت��ق��دي��رن��ا 
وولئ��ه��م ، وح��ر���س��ه��م ع��ل��ى تقدمي 
نحو  و�سعيهم   ، ل��دي��ه��م  م��ا  اأف�����س��ل 
منهم  اإمي����ان����ا   ، اأدائ�����ه�����م  حت�����س��ني 
م�ستوى  رف����ع  ع���ن  مب�����س��وؤول��ي��ت��ه��م 
الر�سا العام عن اأداء البلدية بجميع 

قطاعاتها.  
واأكد �سعادته خماطبا املوظفني: اأن 
املوؤ�س�سات  اأدبيات  يف  يعد  التميز مل 
، ول  اأب���وظ���ب���ي ت���رف���اً  احل��ك��وم��ة يف 
اأ�سبح  بل   ، ، هام�سياً  اإ�سافياً  عماًل 
نقّيم  ومعياراً   ، عمل  منهج  التميز 
م��ن خ��الل��ه م���دى ال��ت��زام��ن��ا بروؤية 
ولئنا  وم��دى   ، الر�سيدة  حكومتنا 
لقيمنا  واح���رتام���ن���ا   ، مل��وؤ���س�����س��ت��ن��ا 
ور�سالتنا الوظيفية ، لهذا فاإن العمل 

�سواء  الذاتية  ال��ق��درات  تنمية  على 
�سار  اخل���ربات  ب��رتاك��م  اأو  بالتدرب 
للو�سول  واأ�سلوبا  وحتمية  �سرورة 
والتي   ، التميز  م�ستوى  اأرق���ى  اإىل 
تنعك�ض اإيجابا على مكانة موؤ�س�ستنا 
ويتنا�سب مع تاريخها العريق كونها 
اأ�سهمت  من املوؤ�س�سات الرائدة التي 
النه�سة  اإر������س�����اء  يف  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل 
التنموية ال�ساملة يف اإمارة اأبوظبي.  
لبلدية مدينة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وت��ق��دم 
لكل  والتربيكات  بالتهنئة  اأبوظبي 
الدرجة  على  احلا�سلني  املوظفني 
تقييمات  اإط������ار  ���س��م��ن  اخل��ام�����س��ة 
لهم  راج��ي��ا   ،  2016 ل��ل��ع��ام  الأداء 
وا�ستمرار  وال��ت��م��ي��ز  ال��ت��ق��دم  دوام 
، ك��م��ا دعا  ع��ط��ائ��ه��م واإخ���ال����س���ه���م 
واملوظفات  املوظفني  يوفق  اأن  اهلل 
الآخرين على طريق التميز والعمل 
الذي  بال�سكل  اأدائ��ه��م  حت�سني  على 
ي�سمن لهم الوقوف يف العام املقبل 
اأن  م�����س��ريا   ، ال��ت��ك��رمي  ع��ل��ى من�سة 
فخر  م�سدر  البلدية  موظفي  ك��ل 
واعتزاز وتقدير جلهودهم وولئهم 

املوؤ�س�سي . 

جلنة التعليم يف الوطني 
الحتادي تطلع على خطة عملها 
ملناق�صة �صيا�صة الوطني للإعلم

•• دبي-وام: 

والثقافة  التعليم  �سوؤون  اطلعت جلنة 
وال���������س����ب����اب وال����ري����ا�����س����ة والإع���������الم 
خالل  الحت�����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�ض 
اج��ت��م��اع��ه��ا ام�������ض يف م���ق���ر الأم����ان����ة 
ال��ع��ام��ة ب��دب��ي ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة ناعمة 
على  اللجنة  رئي�سة  ال�سرهان  عبداهلل 
�سيا�سة  مو�سوع  ملناق�سة  عملها  خطة 
ل����الإع����الم. ح�سر  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����ض 
���س��ع��ادة كل  اللجنة  اأع�����س��اء  الج��ت��م��اع 
م����ن.. ح��م��د اأح��م��د ال��رح��وم��ي مقرر 
واأحمد  الكتبي  علي  وحممد  اللجنة 
ي��و���س��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وع��ائ�����س��ة ���س��امل بن 
�سمنوه. وقالت �سعادة ناعمة ال�سرهان 
عملها  خطة  على  اطلعت  اللجنة  اإن 
بع�ض  ع��ل��ي��ه��ا  واأدخ�����ل�����ت  ون��اق�����س��ت��ه��ا 
والبدء  لإق��راره��ا  متهيدا  التعديالت 
اجتماعات  خالل  املو�سوع  مناق�سة  يف 
اللجنة  طالبت  حيث  القادمة  اللجنة 
الفنية  امل���ل���ف���ات  ب��ب��ع�����ض  ب���ت���زوي���ده���ا 
واأ�سارت  امل��و���س��وع.  ح���ول  وم��ع��ل��وم��ات 
مو�سوع  ���س��ت��ن��اق�����ض  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل 
لالإعالم  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����ض  ���س��ي��ا���س��ة 
اأهمها .. دور املجل�ض  من عدة حماور 
الت�سريعات  وت���ط���وي���ر  حت����دي����ث  يف 
الكوادر  ودع����م  وت���وط���ني  الإع���الم���ي���ة 
الهوية  وتعزيز  الدولة  يف  الإعالمية 
ال��وط��ن��ي��ة وال�����س��ل��وك الإي��ج��اب��ي ودور 
املجل�ض الرقابي والإ�سرايف على و�سائل 
الن�سر املختلفة ودوره يف التوا�سل مع 

اجلاليات الأجنبية يف الدولة.
اللجنة  ع��م��ل  خ��ط��ة  ب��ن��ود  اأن  واأك�����دت 
مل��ن��اق�����س��ة امل��و���س��وع ت��ه��دف اإىل اإث����راء 
وا�سعة  ل�����س��ري��ح��ة  امل��و���س��وع لأه��م��ي��ت��ه 
و�سعي  اه��ت��م��ام  اإط����ار  يف  املجتمع  م��ن 
املجتمعي  التوا�سل  اإىل تعزيز  اللجنة 
و�سرورته يف اإثراء النقا�ض مبا يحقق 
تناول  يف  وال��ت��ك��ام��ل��ي��ة  امل��و���س��وع��ي��ة 
املو�سوع الرقابي املحال اإليها ومن ثم 
لي�سمل  النهائي  اللجنة  تقرير  اإع��داد 
متهيداً  ال����واق����ع  ت��الم�����ض  ت��و���س��ي��ات 
لرفعه اإىل املجل�ض ملناق�سته يف جل�ساته 
اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه��ا  واأ����س���ارت  ال��ق��ادم��ة. 
اللجنة وجهت خالل الجتماع باإعداد 
ر�سائل ب�ساأن رد احلكومة على متابعة 
تو�سيات املجل�ض الوطني الحتادي يف 
الوزراء  جمل�ض  �سيا�سة  مو�سوع  �ساأن 
لتعزيز مكانة اللغة العربية ومو�سوع 
�سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف �ساأن 
املعلمني متهيدا لعتمادها ورفعها اإىل 
تقريرها  اللجنة  واع��ت��م��دت  املجل�ض. 
ب�ساأن  ال��������وزراء  ق�����رار جم��ل�����ض  ح����ول 
الحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ض  تو�سيات 
العامة لرعاية  الهيئة  �سيا�سة  �ساأن  يف 
الأندية  تطوير  يف  والريا�سة  ال�سباب 

ومراكز ال�سباب.

•• اأبوظبي-وام:

�سفري جمهورية م�سر  ج��اد  ال�سيد حممد  وائ��ل  �سعادة  اأك��د 
دولة  بني  ال�سرتاتيجية  العالقات  اأن  الدولة  لدى  العربية 
تاريخية  رك��ائ��ز  اإىل  ت�ستند  ا�سرتاتيجية  وم�سر  الإم����ارات 
وت�سهد تطورا م�سهودا يف ظل ما تتميز به �سيا�سة البلدين 
من توجهات حكيمة ومعتدلة وتقارب وتفاهم كبريين ب�ساأن 

العديد من املو�سوعات والق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.

واأ����س���اف ���س��ع��ادت��ه يف ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة اأن���ب���اء الإم������ارات وام 
مبنا�سبة الزيارة الر�سمية التي يقوم بها حاليا فخامة عبد 
الدولة  اإىل  العربية  م�سر  جمهورية  رئي�ض  ال�سي�سي  الفتاح 
املتميزة  الثنائية  ال��ع��الق��ات  اإط���ار  ت��اأت��ي يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن 
امل�سرية  القيادتني  حر�ض  وت��وؤك��د  ال�سقيقني  البلدين  بني 
والإماراتية على التن�سيق والت�ساور ب�ساأن الق�سايا الإقليمية 
ب��ح��ث �سبل  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل�����س��رتك  وال��دول��ي��ة ذات اله��ت��م��ام 
اخلربات  وت��ب��ادل  والتجارية  القت�سادية  العالقات  تعزيز 

العالقات  اأن  امل�سري  ال�سفري  ال�سلة. وقال  املجالت ذات  يف 
بني الدولتني ال�سقيقني ت�سري يف م�سارات متوازية �سيا�سية 
اأن الأرقام ترتجم  واقت�سادية واأمنية وغريها.. م�سريا اإىل 
ال�سعيد  ع��ل��ى  امل��ت��م��ي��زة خ��ا���س��ة  ال��ع��الق��ات  ت��ل��ك  م��ا حققته 
القت�سادي ..موؤكدا اأن ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني البلدين 
ت�سهد تطورا كبريا يف م�سارات التعاون الثنائي حيث تت�سدر 
يف  الأج��ان��ب  امل�ستثمرين  قائمة  يف  الأوىل  املرتبة  الإم����ارات 
6.2 مليار دولر  م�سر لتبلغ حجم ال�ستثمارات الإماراتية 

املا�سي  العام  البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم  بلغ  كما 
م�سرية  �سادرات  دولر  مليار   2.4 منها  دولر  مليار   3.3
م�سيفا  م�سر..  اإىل  اإماراتية  �سادرات  دولر  مليون  و900 
اأن هناك اآفاقا اأكرب لتنمية العالقات القت�سادية والتجارية 

بني البلدين.
واأ�ساف ال�سفري امل�سري اأن امل�سار الثقايف للعالقات امل�سرية 
تفتح  وقوة عديدة  ارتكاز  نقاط  يحمل يف طياته  الإماراتية 

اآفاقا لزيادة التقارب والتعاون بني البلدين ال�سقيقني.

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1747  جتاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ال��راج��ح��ي ل��الن�����س��اءات �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل القامة 
علي  وميثله:ح�سني  ذ.م.م  امل��ح��دودة  لل�سناعات  بت  ب��ويل  هنيكل  املدعي/  ان  مبا 
عبدالرحمن لوتاه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )7٤5.772 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام احلكم ب�سحة ونفاذ املعجل. وحددت لها 
 Ch2.E.21 جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/10/2٣  ال�ساعة 9.٣0 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1740  مدين جزئي

بدر  عبدالرب  مالك  فهد   -2 املرزوقي  علي عبداهلل حممد  نا�سر   -1  / عليه  املدعي  اىل 
الدين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد علي اعظم هدايت علي وميثله:احمد 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  البناي  ابراهيم  ر�سا  علي 
املدعي  والزام  ال�سيارة  بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )215000( درهم ثمن  عليهما 
عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )50000( درهم تعوي�سا ماديا وادبيا والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:22/٣/2016 
ال�ساعة:٣0.8  التام .وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق :2017/10/11  ال�سداد  وحتى 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  �ض 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

تنظيم  هيمو  �سفكر  الكردي  ال�ساب  قاتل  �سنوات،  ثالث  مدى  على 
اليوم  الإرهابي على جبهات عدة، لكن ل �سيء يعادل فخره  داع�ض 

بالت�سدي لالإرهابيني يف عقر دارهم، يف مدينة الرقة ال�سورية.
الكردي،  ال�سعب  حماية  وح��دات  �سفوف  يف  املن�سوي  هيمو  ويقول 
بر�ض  فران�ض  لوكالة  الدميوقراطية،  �سوريا  ق��وات  مكونات  اب��رز 
اإن  عندما كنا نقاتل داع�ض منذ ثالث �سنوات يف كوباين، كنا نقول 
عا�سمة اخلالفة هي الرقة ، م�سيفاً الن ا�سبحنا يف و�سط الرقة 
. ويوؤكد هيمو، بينما يجل�ض على �سطح  والح�سا�ض خمتلف متاماً 
مبنى يف حي الرميلة املت�سرر ب�سدة يف �سمال �سرق املدينة، ان لديه 

غاية �سخ�سية يف روؤية هذه املعركة ال�سر�سة ت�سل اىل خواتيمها.
فيها �سد  ���س��ارك  ال��ت��ي  ال�سابقة  امل��ع��ارك  خ��الل  ان��ه  وي���روي هيمو 
)ع�سكرية(  م�ساعدات  ير�سل  داع�ض  اأن  كيف  نتحدث  كنا  التنظيم 
التي كان يقاتل عليها. على جانب  وارت��ال من الرقة اىل اجلبهات 
اأحد ال�سوارع، ميكن روؤية جثة بال راأ�ض مك�سوة بالغبار تعود ملقاتل 
امل��ع��ارك. ويقول هيمو بحزم  التنظيم قتل على الرج��ح خ��الل  من 
داع�ض  الال�سلكي  جهاز  عرب  اوام��ر  ار�ساله  اثناء  م�ستقطع  وقت  يف 
انهار. يف كل معركة نخو�سها نكت�سب جتربة جديدة. و�سهد هيمو 
يتوق  امل��واج��ه��ات. وفيما  ا�سابتهم خ��الل  او  رف��اق��ه  م��ن  ع��دد  مقتل 
اليوم للحظة اعالن الن�سر يف الرقة، يقول الرفاق الذين خ�سرناهم 
اأن ن�سدد هذا الدين  يف املعركة الأخ��رية ي�سكلون ديناً علينا، ونريد 

بطرد اجلهاديني، معترباً ان الرقة هي ا�سا�ض كل �سيء .

ي�ستاأنف النواب الفرن�سيون نقا�سهم حول م�سروع قانون ملكافحة الإرهاب 
مثري للجدل تقدمت به احلكومة ويقول معار�سوه من الي�سار انه يهدد 
اأكر  يكون  ان  اأنه يجب  اليمني معتربا  ينتقده  بينما  الفردية  احلريات 
نوفمرب  الثاين  ت�سرين  من  الول  يف  الن�ض  يحل  ان  ويفرت�ض  ت�سددا. 
املقبل حمل حالة الطوارئ ال�سارية منذ اعتداءات ت�سرين الثاين نوفمرب 
2015 يف فرن�سا وان يكر�ض بع�ض الجراءات التي ت�ستمل عليها. وبعد 
اإقراره يف قراءة اوىل يف جمل�ض ال�سيوخ يف متوز يوليو، �سيعر�ض م�سروع 
وقال  عليه.  للت�سويت  النواب  على  اكتوبر  الول  ت�سرين   3 يف  القانون 
ال�ستمرار يف نظام  ان فرن�سا ل ميكنها  الداخلية جريار كولومب  وزير 
يزال  ل  التهديد  ان  ومب��ا  لكن   ، العامل  يف  مكانتها  اىل  ي�سيء  ا�ستثنائي 
العام ن فان م�سروع  12 خمطط اعتداء منذ مطلع  اف�سال  ، مع  كبريا 
واأعيد  ال��ط��وارئ.  حالة  يف  فعالية  الك��ر  الج����راءات  ي�ستعيد  القانون 
بارتباطهم  ي�ستبه  بالذين  حل�سرها  اجل��دي��دة  التدابري  نطاق  حتديد 
يزال  ول  اأ�سد.  �سوابط  عليها  وفر�ست  تعاطفهم معهم،  اأو  بالإرهابيني 
م�سروع القانون يتيح للوزير فر�ض القامة اجلربية على افراد ل تتوافر 
عنا�سر كافية ملالحقتهم امام الق�ساء �سرط ال تقل امل�ساحة عن احلي 
بدل من امل�سكن نف�سه. ويتعني على ال�سخ�ض املعني التوجه اىل ال�سرطة 

مرة يف اليوم بدل من ثالث مرات كما هو �سار حاليا.

ا�سافت الوليات املتحدة كوريا ال�سمالية وفنزويال وت�ساد اىل لئحة 
التق�سري  ب�سبب  الهجرة،  ي�سملها مر�سوم جديد حول  التي  ال��دول 
يف اأمن امل�سافرين فيها وعدم تعاونها ب�سكل كاف مع وا�سنطن حول 
دول  �ست  �سمن  ك��ان  ال��ذي  ال�سودان  اأزي��ل  املقابل،  يف  امل�ساألة.  ه��ذه 
ا�سالمية ي�سملها املر�سوم ال�سابق. وباتت الن�سخة اجلديدة حتظر اأو 
تفر�ض قيودا على دخول رعايا ما جممله ثماين دول اىل الوليات 
تتفاوت  واليمن.  وال�سومال  و�سوريا  وليبيا  اي��ران  بينها  املتحدة، 
كوريا  م��واط��ن��ي  جميع  على  يحظر  اذ  ال����دول.  بح�سب  الج�����راءات 
ال�سمالية وت�ساد من دخول الرا�سي المريكية بينما يقت�سر احلظر 
املتعلق بفنزويال على الع�ساء يف هيئات حكومية وعائالتهم. وقال 
اأول��وي��ت��ي اله��م هي  الرئي�ض الم��ريك��ي دون��ال��د ت��رام��ب يف تغريدة 
اىل  ا�سخا�ض  بدخول  نقبل  ولن  املتحدة  الوليات  الم��ن يف  �سمان 
بالدنا ل ميكننا التدقيق ب�ساأنهم كما يجب . و�سرح ترامب يف بيان 
ل ميكننا موا�سلة �سيا�سات املا�سي الفا�سلة والتي ت�سكل خطرا غري 
ال�سعب  و�سالمة  اأم��ن  �سمان  هي  اله��م  اأولويتي  لبالدنا.  مقبول 
اأ�سدرت مر�سوم  املقد�ض عندما  اللتزام  بهذا  وفيت  وانا  المريكي 

الهجرة اجلديد .

عوا�صم

بغداد

وا�شنطن

كابول

الأمم املتحدة تتهم 
رو�صيا بانتهاكات يف القرم 

 •• جنيف-اأ ف ب:

حذرت المم املتحدة ام�ض من تدهور كبري حلقوق الن�سان يف �سبه جزيرة 
القرم التي �سمتها رو�سيا يف اذار مار�ض 2014، متهمة عمالء للحكومة 

الرو�سية بارتكاب انتهاكات متكررة وخطرية دون اأي عقاب.
واأعلنت املفو�سية ال�سامية حلقوق الن�سان يف تقرير ارتكب عمالء للحكومة 
الرو�سية انتهاكات متكررة وخطرية للحق يف ال�سالمة اجل�سدية والعقلية 
مرتكبيها  ب��ان  التحقيق  غياب  ويوحي  كما   ،2014 العام  منذ  القرم  يف 
انتهاكات  توثيق  التقرير مت  وتابع   . العقاب  يفلتون من  زال��وا  وما  اأفلتوا 
والختفاء  التع�سفي  والع��ت��ق��ال  التوقيف  مثل  الن�سان  حلقوق  خطرية 
الق�سري و�سوء املعاملة والتعذيب وعملية اعدام على القل دون حماكمة .

ال��ق��رم الوك��ران��ي��ة م��ا حمل  2014 ب�سم �سبه ج��زي��رة  وق��ام��ت رو�سيا يف 
ان  على  التقرير  و�سدد  الغربية على فر�ض عقوبات على مو�سكو.  ال��دول 
الحتالل  بدء  ب�سكل ملحوظ منذ  تدهور  القرم  الن�سان يف  و�سع حقوق 

من قبل رو�سيا .
كما ندد التقرير بان فر�ض اجلن�سية الرو�سية و اطار قانوين جديد ي�سكالن 
قيودا كبرية على حقوق الن�سان يف القرم . و�سرح املفو�ض ال�سامي حلقوق 
حمتلة  ار���ض  �سكان  على  اجلن�سية  فر�ض  ان  احل�سني  رع��د  زي��د  الن�سان 
ميكن ان يرقي اىل ارغامهم على ابداء الولء ل�سلطة قد يعتربوها معادية 
وهو ما حتظره اتفاقية جنيف الرابعة .وا�سارت المم املتحدة اىل اأن فر�ض 
القوانني الرو�سية يف القرم يف ي�سكل انتهاكا حلقوق الن�سان الدولية لفتة 

اإىل ان المر مت تطبيقه ب�سكل ع�سوائي يف حالت عدة .

هيومن رايت�ص: التحالف الدويل قتل 84 مدنيًا قرب الرقة 

 �صوريا الدميوقراطية تتهم رو�صيا بق�صف وحداتها يف معمل للغاز 

اأثبتوا للتحالف الدويل اأنهم قوة ل غنى عنها �ضد داع�ص

الأكراد ي�صعرون باأنها فر�صتهم..ل عودة عن ال�صتقلل

�ضفري اأمريكا يديل ب�ضهادته يف ف�ضاد نتانياهو

هاآرت�س: الرئي�س الأمريكي يعد خطة �صلم يف املنطقة 

اإجلء 50 األف �صخ�س تخوفا من بركان يف بايل احلمد اهلل يزور غزة الأ�صبوع املقبل 
 •• كارانغا�صيم-اأ ف ب:

اأجلت ال�سلطات الندوني�سية يف اليام الخرية نحو 50 الف 
�سخ�ض تخوفا من ثوران بركان للمرة الوىل منذ ن�سف قرن 
يف جزيرة بايل ال�سياحية، بح�سب ما اأعلن م�سوؤول اندوني�سي 
الثنني. وبداأ جبل اغونغ الذي يبعد 75 كلم من منتجع كوتا 
ال�سياحي، يهتز اعتبارا من اب اغ�سط�ض. واأ�سدرت ال�سلطات 
ثوران  احتمال  من  حتذير  درجة  اأعلى  اجلمعة  الندوني�سية 
الربكان بعد تزايد الهتزازات الأر�سية، كما ن�سحت ال�سكان 
بالبقاء على م�سافة ل تقل عن ت�سعة كلم من فوهته. وقال 
الطبيعية �سوتوبو بوريو  الكوارث  ادارة  با�سم وكالة  متحدث 
نوغروهو خالل موؤمتر �سحايف يف جاكرتا بلغ عدد ال�سخا�ض 

الذين مت اجالوؤهم 48،540 الف �سخ�ض .

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ال��وزراء الإ�سرائيلي،  ك�سف رئي�ض 
الإدارة  اأن  ن��ت��ان��ي��اه��و،  ب��ن��ي��ام��ني 
خطة  بتقدمي  معنية  الأمريكية 
اأعلن  التي  اخلطة  وه��ي  لل�سالم، 
ترامب،  دون���ال���د  ال��رئ��ي�����ض  ع��ن��ه��ا 
اأن��ه��ا ج��اه��زة وهناك  اإىل  م�����س��رياً 
اإ�سرار على القيام بها، فيما قالت 
اإ�سرائيل  اإن  ع�����س��ك��ري��ة  م�����س��ادر 
تنوي ا�ستخدام مدرعة اإلكرتونية 
يف  الأر�سية  الأل��غ��ام  مع  للتعامل 

املناطق املجهولة ع�سكرياً.
�سادرة  اإ�سرائيلية  ل�سحف  ووفقاً 
املنتظر  م�����ن  الث������ن������ني،  اأم�����������ض 
ا���س��ت��دع��اء ال�����س��ف��ري الأم��ري��ك��ي يف 
اإ�سرائيل لل�سهادة يف اإحدى ق�سايا 

الف�ساد املتورط بها نتانياهو.
عملية ال�ضالم

رئي�ض  اأن  اإىل  ه���اآرت�������ض  اأ�����س����ارت 

ديفيد. 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ض  اإن  وق���ال���ت 
يرغب جدياً يف اإنهاء اأزمة م�سرية 
ب��ع��د تعقدها  ب��ال��ك��ام��ل  ال��ت�����س��وي��ة 
طرحه  م��ا  اأن  مو�سحاً  ل�سنوات، 
ال��رئ��ي�����ض الأم���ري���ك���ي م���ن حلول 
ر�سا  ن��ال  بال�سالم  تتعلق  ج��دي��ة 
قوية  اإقليمية  اأط���راف  وم��واف��ق��ة 
قوة  م��ن  يزيد  م��ا  وه��و  باملنطقة، 
ويك�سبه  ت���رام���ب  ال��رئ��ي�����ض  ط���رح 

ر�سا اإقليمي ميهد لتطبيقه.
رامبو

واألقت �سحيفة يديعوت اأحرونوت 
، وهي  رامبو  املركبة  ال�سوء على 

اأبلغ  ن��ت��ان��ي��اه��و  بنيامني  ال�����وزراء 
ع������دداً م���ن ك���ب���ار امل���ق���رب���ني ل���ه يف 
اأن  امل�������س���غ���ر  ال����������وزاري  امل���ج���ل�������ض 
الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب 
مو�سحة  ������س�����الم،  خ����ط����ة  اأع��������د 
يف ال���وق���ت ذات����ه اأن����ه ُم�����س��ّر على 

تنفيذها والقيام بها.
نقطة  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ون���ب���ه���ت 
الوليات  رف�����س��ت  ح��ي��ث  دق��ي��ق��ة، 
اأو  امل���ت���ح���دة احل����ل����ول امل���رح���ل���ي���ة 
الق�سايا  م����ن  ال���ك���ث���ري  ت���اأج���ي���ل 
اجلوهرية املتعلقة بعملية ال�سالم 
ح�سل  مثلماً  لحقة،  مرحلة  اإىل 
اأو كامب  اأو���س��ل��و  ات��ف��اق��ي��ة  خ���الل 

توجه  اإ�سرائيلية  ع�سكرية  مركبة 
على  وق�����ادرة  ب��ع��د،  ع��ن  بالتحكم 

تفجري الألغام. 
رامبو  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
واأخطر  اأه�����م  م���ن  مت��ث��ل واح�����دة 
اجلي�ض  ي���ن���وي  ال���ت���ي  امل����رك����ب����ات 
ا�ستخدامها قريباً، غري اأن التفكري 
يف طرح املركبة والإعالن عن قرب 
ا�ستخدام اجلي�ض لها يوؤكد وجود 
اأم��ن��ي��ة وع�����س��ك��ري��ة تطارد  اأزم�����ات 
املناطق  عرب  الإ�سرائيلي  اجلي�ض 
ال�سفة  يف  �����س����واء  احل������دودي������ة، 
باجلنوب  اأو  امل��ح��ت��ل��ة  ال���غ���رب���ي���ة 

اللبناين.

ونوهت اإىل حتذير بع�ض الأقالم 
الإ�سرائيلية اأخرياً من زرع عنا�سر 
لقنابل  الفل�سطينية  للمقاومة 
ي�ستخدمها  ال���ت���ي  ال���ط���رق  ع��ل��ى 
اجلي�ض  كبدت  خطوة  يف  اجلي�ض، 
الإ�سرائيلي خل�سائر تقنية خا�سة 
الذي  الأمر  اللبنانية،  يف احلدود 
ا�ستدعى ا�ستخدام هذه املركبة يف 

ظل هذه التحديات. 
�ضهادة �ضد الف�ضاد

قالت �سحيفة معاريف اإن ال�سفري 
اإ�سرائيل  يف  ال�����س��اب��ق  الأم��ري��ك��ي 
�سيقدم �سهادته يف �سبهات الف�ساد 

�سد نتانياهو يف ق�سية الهدايا.

�سم  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ�����س����اف����ت 
ال�����س��ف��ري الأم��ري��ك��ي ال�����س��اب��ق اإىل 
ف�ساد  ق�����س��ي��ة  ال�����س��ه��ود يف  دائ�����رة 
نتانياهو يثري الكثري من الأزمات، 
يتوقف،  ل  ج��دًل  اأي�ساً  يثري  كما 
اأن  وي��وؤك��د  الق�سية  ب��ه��ذه  يتعلق 
ه��ن��اك ���س��ب��ه��ات اأك���ي���دة ت��زي��د من 

موقف نتانياهو تعقيداً.
املرة  ه���ي  ه����ذه  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
ا�ستدعاء  فيها  يتم  ال��ت��ي  الأوىل 
وبهذه  رف���ي���ع  اأج���ن���ب���ي  م�������س���وؤول 
اإ�سرائيلية  حمكمة  اإىل  ال��درج��ة 
يوؤكد  ما  �سهادته،  على  للح�سول 
قوية  اأدل������ة  مي��ت��ل��ك  الدع�������اء  اأن 
فر�ست �سرورة ا�ستجواب ال�سفري 
اأدلة  الأمريكي، ف�ساًل عن وجود 
اأخرى تثبت تورط نتانياهو اأي�ساً 
يف هذه الق�سية وارتكابه ملخالفات 
م�ستقبله  على  �ستوؤثر  بالتاأكيد 

ال�سيا�سي. 

يف  الأ�سبوعي  اجتماعها  احلكومة  تعقد  ب��اأن  ق��راره  اأ�سدر  عبا�ض، 
قطاع غزة، منت�سف الأ�سبوع القادم .

اإىل  �سي�سلون  احلكومة  واأع�ساء  اهلل،  احلمد  اأن  املحمود  واأ�ساف 
بعد  م�سوؤوليات احلكومة  بت�سلم  للبدء  املقبل،  الثنني  قطاع غزة 
اعالن حركة حما�ض موافقتها على حل اللجنة الإداري��ة، ومتكني 

احلكومة من حتمل م�سوؤولياتها كاملة .
موقع  على  الر�سمية  �سفحته  على  اهلل  احلمد  كتب  جهته،  وم��ن 
في�سبوك �ساأتوجه اإىل قطاع غزة احلبيب يوم الثنني القادم على 
راأ�ض احلكومة وبرفقة كافة الهيئات وال�سلطات والأجهزة الأمنية 
امل�سلحة  على  الرتكيز  الفل�سطيني  والكل  الط��راف  جميع  داعيا 
على  بوظائفها  بالقيام  ال�ستمرار  احلكومة من  لتمكني  الوطنية 

النحو الذي يخدم املواطن الفل�سطيني اول .

•• رام اهلل- اأ ف ب:
يتوجه رئي�ض الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل الثنني املقبل 
اىل غزة لبحث جهود امل�ساحلة بح�سب ما اعلن املتحدث الر�سمي 
اىل  م�سريا  الث��ن��ني  الفل�سطينية  الوطني  ال��وف��اق  حكومة  با�سم 
يف  ال�سبوعي  اجتماعها  اي�سا  �ستعقد  الفل�سطينية  احلكومة  ان 
القطاع. وياأتي ذلك بعدما اعلنت حركة حما�ض التي ت�سيطر على 
قطاع غزة موافقتها يف 17 اأيلول �سبتمرب على حل اللجنة الدارية 
التي كانت تقوم مقام احلكومة يف قطاع غزة، داعية حكومة احلمد 
اي�سا  اأعلنت حما�ض  كما  غ��زة.  وت�سلم مهامها يف  القدوم  اىل  اهلل 

ا�ستعدادها لتنظيم انتخابات.
وقال يو�سف املحمود ان احلمد اهلل وبالت�ساور مع الرئي�ض حممود 

ل��ق��ادة احل��رك��ة مع  ل��ق��اء  اع���الن حما�ض ح��ل حكومتها بعد  وج���اء 
القطاع  يف  الن�سانية  الزم���ة  ت��ده��ور  وم��ع  م�سريني،  م�سوؤولني 

الفقري واملحا�سر.
ومن جهته، اكد املن�سق اخلا�ض لعملية ال�سالم يف ال�سرق الو�سط 
ن��ي��ك��ولي م��الدي��ن��وف يف م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف يف ق��ط��اع غ���زة الثنني 
�سهد الفل�سطينيون اكر من ع�سر �سنوات من النق�سام بني غزة 
والتي مل  املكتوبة  التفاقيات  العديد من  وراأوا  الغربية.  وال�سفة 
لتحقيق  الخ��رية  الفر�سة  نفوت هذه  ان  موؤكدا ل ميكننا  تطبق 
غزة  قطاع  يف  الن�ساين  الو�سع  م��ن  مالدينوف  وح��ذر   . ال��وح��دة 
الذي يعاين من خطر النفجار موؤكدا ان ذلك امر بالغ اخلطورة 
على اجلميع . وا�ساف مهمتنا الن هي التاأكد من عودة احلكومة 

وتويل م�سوؤولياتها يف غزة حمذرا من ت�سييع هذه الفر�سة.

جمارك  وجهاز  خا�سة  ولغة  خا�سني،  وبرملان  حكومة 
وق����وة م��ق��ات��ل��ة ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا ا���س��م ال��ب�����س��م��رك��ة. ومنذ 
واجلي�ض  الب�سمركة  حتالف   ،2014 يف  داع�����ض  ب��روز 
ال��ع��راق��ي ل��ط��رد امل��ت�����س��ددي��ن م��ن ال���ع���راق. وب��ع��د فرار 
اأمام داع�ض عامذاك، فاإن قوات  اجلنود العراقيني من 
وو�سعت  مناطق  وا�ستعادت  وقاتلت  �سمدت  الب�سمركة 

اجليب الكردي بن�سبة 40%. 
وعدم  باخليانة  ل��الأك��راد  التاريخي  ال�سعور  اأن  وراأى 
الوليات  م��ع  ال�سيا�سية  املواجهة  يف  حا�سران  الأم���ان 

كانوا م�سطفني  اأو  املدر�سة  اإىل  اأطفال، جل��اأوا  وبينهم 
ل�سراء اخلبز من الفرن .

بوجود  ت��ع��ل��م  ال��ت��ح��ال��ف  ق�����وات  ت��ك��ن  اإن مل  واأ�����س����اف 
يف  النظر  تعيد  اأن  فعليها  املوقعني،  هذين  يف  مدنيني 
اأهدافها،  من  للتحقق  ت�ستخدمها  التي  ال�ستخبارات 

لأنه من الوا�سح اأنها مل تكن كافية .
على  الوىل  ال��غ��ارة  ال��ت��ح��ال��ف  ن��ف��ذ  امل��ن��ظ��م��ة،  وبح�سب 
مدر�سة البادية يف املن�سورة يف 20 اآذار مار�ض ما ت�سبب 
طفاًل.   16 بينهم  الق��ل  على  �سخ�ساً  ارب��ع��ني  مبقتل 
و�سن الغارة الثانية على �سوق وفرن يف مدينة الطبقة 
بعد يومني، ما ا�سفر عن مقتل 44 �سخ�ساً بينهم 14 
التحالف  ينفذ   ،2014 �سبتمرب  ايلول  ومنذ  طفاًل. 
حتركات  ت�ستهدف  غ����ارات  وا���س��ن��ط��ن  ب��ق��ي��ادة  ال����دويل 

•• وا�صنطن-وكاالت:

اإن  تاميز  نيويورك  �سحيفة  يف  زوت�سينو  ديفيد  كتب 
بالن�سبة  هو  اليوم  كرد�ستان  ا�ستقالل  على  ال�ستفتاء 
حلم  اإىل  اأوىل  خ��ط��وة  مب��ث��اب��ة  الأك������راد  م��الي��ني  اإىل 
موؤجل. فبعد حرمانهم من وطن عقب احلرب العاملية 
الهروب من  العراق م�سممون على  اأك��راد  فاإن  الأوىل، 
بلد  يف  ال��وط��ن��ي،  م�سريهم  وحتقيق  ما�سيهم  ع���ذاب 

يخ�سهم وحدهم. 
اأن  اإن كل كردي يف �سمال العراق ميكن  وقال زوت�سينو 
واأولد  ن�ساء  وال�سلب.  باخليانة  ملطخاً  تاريخاً  ي�سرد 
وقرى  الكيماوية،  بالأ�سلحة  لهجمات  تعر�سوا  اأك���راد 
ُطردت  وقتلوا، وعائالت  اُوقفوا  اأك��راد  ورج��ال  اقتلعت، 
عقود  م��دى  وعلى  الع��ت��ق��ال.  مع�سكرات  يف  اختفت  اأو 
اأو  الأك����راد  �سحق  ب��غ��داد  يف  البعثية  الأن��ظ��م��ة  ح��اول��ت 
اأر�ض يقيم فيها  اإع��ادة توطني ذريتهم يف  اأو  ترحيلهم، 
العرب. ولكن بعد تاأمني احلماية لهم من قوات �سدام 
ح�سني بوا�سطة منطقة حظر طريان فر�ستها الوليات 
الأك����راد دول���ة م��زده��رة يف  1991، بنى  امل��ت��ح��دة منذ 

�سمال العراق. 

قوة ل غنى عنها
اأثبتوا  ق���د  الأك������راد  امل��ق��ات��ل��ني  اأن  زوت�����س��ي��ن��و  واأو����س���ح 
اأنهم  املتحدة  ال��ولي��ات  تقوده  ال��ذي  ال��دويل  للتحالف 
قوة ل غنى عنها يف القتال �سد داع�ض. و�سعر الزعماء 
امل�ساكل  اأه���م  وب��ع�����ض  حلظتهم.  ه��ي  ه���ذه  اأن  الأك�����راد 
امللحة يف املنطقة، من الإره��اب اإىل النفط اإىل احلرب 
الأهلية يف �سوريا وا�سطرابات ما بعد احلرب يف العراق، 

اآلف  ع�����س��رات  ك���ان  فيما  ل��ك��ن  ك��رد���س��ت��ان.  يف  تتقاطع 
يف  يحت�سدون  وهم  الكردية  بالإعالم  يلوحون  الأك��راد 
وداعاً  الإقليم هاتفني  اأربيل عا�سمة  ريا�سي يف  ملعب 
وتعار�ض  للتهديدات.  ال�ستفتاء معر�ض  فاإن   ، للعراق 
والأكراد  ال�ستفتاء،  املنطقة  يف  الرئي�سية  ال��ق��وى  ك��ل 
املتحدة  الوليات  مع  مكثفة  مفاو�سات  يف  منخرطون 
وبغداد، مقرتحني اإرجاء ال�ستفتاء يف مقابل احل�سول 
على �سمانات اأكيدة بو�سع خريطة طريق لال�ستقالل 

يف غ�سون وقت حمدد.
ويقول الديبلوما�سي الأمريكي ال�سابق بيرت غالربايث 
اإذا مت  اإن��ه  ال��ذي يتمتع بعالقات وط��ي��دة م��ع الأك����راد، 
عودة  هناك  تكون  لن  فاإنه  ال�ستفتاء  يف  قدماً  امل�سي 
عن ال�ستقالل . وتوقع ت�سويت غالبية مهمة مل�سلحة 
ال�ستقالل. وت�ساءل: هل تريد اأن تكون جزءاً من بلد 

ارتكب املجازر بحقك؟ .

مليون كردي  30
الأك���راد  اإىل  ُي�سار  م��ا  غالباً  اأن���ه  اإىل  ال�سحايف  واأ���س��ار 
دون وطن،  م��ن  ال��ع��امل  يف  الأك���رب  العرقية  اأن��ه��م  على 
30 مليون كردي عرب تركيا واإيران  حيث ينت�سر نحو 
و�سوريا. وقد ُحرم الأكراد من وطن عندما جرى اإعادة 
العاملية  احل���رب  عقب  الأو���س��ط  ال�����س��رق  خريطة  ر���س��م 
العراق  اأك��راد  يطالب  والتهمي�ض،  العزل  وبعد  الأوىل. 

الآن بطريق اإىل تقرير امل�سري. 
 

اأمة منف�ضلة
ولحظ اأن كرد�ستان هي جزء من العراق، لكنها ت�سعر 
باأنها اأمة منف�سلة. وهي تتمتع بحكم ذاتي مو�سع، مع 

 •• بريوت-اأ ف ب:

ات��ه��م��ت ق����وات ���س��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة امل��دع��وم��ة من 
امل��وج��ودة يف  رو���س��ي��ا بق�سف وح��دات��ه��ا  اأم�����ض  وا�سنطن 
عليه  �سيطرتها  من  يومني  بعد  للغاز،  كونيكو  معمل 
حملة  با�سم  الر�سمية  الناطقة  وقالت  �سوريا.  �سرق  يف 
عا�سفة اجلزيرة ليلوى العبداهلل لوكالة فران�ض بر�ض 
وقذائف  جوية  بغارات  ق�سفت  رو�سيا  ان  الهاتف  عرب 
هاون معمل الغاز كونيكو، حيث يتواجد عدد كبري من 

قواتنا ما ت�سبب ب�سقوط قتيل و�ستة جرحى.
وبح�سب املكتب العالمي يف قوات �سوريا الدميوقراطية، 
بنريان  ي�سقط  قواتنا  م��ن  �سهيد  اول  ه��و  القتيل  ف��اإن 

رو�سية يف حني ان ا�سابة جريحني بالغة.
واف�����ادت ال��ع��ب��داهلل ان���ه ب��ع��د ال��ق�����س��ف ال��رو���س��ي، نفذت 
غ��ارات تزامناً مع ق�سف  للنظام  تابعة  �سورية  طائرات 
بقذائف الهاون م�سرية اىل حدوث ا�سرار مادية جراء 
بيان  يف  الدميوقراطية  �سوريا  ق��وات  ون��ددت  الق�سف. 
تقدماً  ت�سجيلها  مع  يتزامن  ال��ذي  الرو�سي  بالق�سف 

كبرياً يف مالحقة فلول التنظيم الإرهابي .
وا�سافت قواتنا تنفذ عملياتها الع�سكرية بالتن�سيق مع 
التحالف الدويل، و لطاملا جتنبنا ال�سطدام مع القوى 
الأخرى حفاظاً على الطاقات التي يجب اأن تتوحد يف 

خندق حماربة الإرهاب .
وه�����ذه امل�����رة ال��ث��ان��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ه��م ف��ي��ه��ا ق�����وات �سوريا 
الدميوقراطية رو�سيا وقوات النظام با�ستهدافها يف ريف 
دير الزور ال�سرقي، بعد اعالنها يف 16 ايلول �سبتمرب 
ا�سابة �ستة مقاتلني بجروح جراء ق�سف �سوري رو�سي 

م�سرتك. ونفت رو�سيا حينها هذه التهامات.
الراهن م�سرحا  الوقت  ال��زور يف  وت�سكل حمافظة دير 
ال�سوري  اجلي�ض  يقودها  الوىل  ع�سكريتني،  لعمليتني 
بدعم رو�سي يف مدينة دير الزور وريفها الغربي، والثانية 
ت�سنها قوات �سوريا الدميوقراطية بدعم من التحالف 
الدويل �سد املتطرفني يف الريف ال�سرقي. وياتي هذا 

الدميوقراطية  ���س��وري��ا  ق���وات  متكنت  بعدما  الق�سف 
ال�سبت من ال�سيطرة على معمل الغاز كونيكو املهم يف 
�سوريا. واأكدت العبداهلل الحتفاظ ب حق الرد والدفاع 

عن النف�ض امام اي قوة كانت .
اأق���رب ن��ق��اط �سيطرة ق���وات ال��ن��ظ��ام يف بلدة  وت��ت��واج��د 
خ�����س��ام ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و ك��ي��ل��وم��رتي��ن م��ن ت��واج��د قوات 
���س��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة يف ري���ف دي���ر ال����زور ال�سرقي، 

بح�سب املر�سد ال�سوري حلقوق الن�سان.
اعالنها  اثر  اأك��دت  الدميوقراطية  �سوريا  قوات  وكانت 
بدء حملة عا�سفة اجلزيرة يف �سرق الفرات يف التا�سع 
تن�سيق مع اجلي�ض  اي  �سبتمرب، عدم وج��ود  ايلول  من 

ال�سوري وحليفته رو�سيا.
اأهمية احرتام  ان��ذاك على  ال��دويل  التحالف  �سدد  كما 
خ��ط ف�����ض ال���س��ت��ب��اك ب��ي��ن��ه وب���ني ال���رو����ض يف املعارك 

اجلارية �سد اجلهاديني يف �سرق �سوريا.
الرقة  حمافظة  م��ن  ه��ذا  ال�ستباك  ف�ض  خ��ط  وميتد 
دير  حمافظة  باجتاه  ال��ف��رات  نهر  ط��ول  على  )�سمال( 
اأي مواجهات بني  ال��زور املحاذية ل�سمان عدم ح�سول 

الطرفني اللذين يتقدمان �سد اجلهاديني.
اىل ذلك، ذكرت منظمة هيومن رايت�ض ووت�ض ان غارات 
�سهر  خ��الل  وا�سنطن  بقيادة  ال��دويل  التحالف  نفذها 
ال�سورية ت�سببت مبقتل  الرقة  اآذار مار�ض قرب مدينة 

84 مدنياً على القل بينهم 30 طفاًل.
بعنوان  ن�سرته  تقرير  يف  احلقوقية  املنظمة  ووث��ق��ت 
جراء  املدنية  ال���س��اب��ات  املمكنة؟  الح��ت��ي��اط��ات  جميع 
غارات التحالف �سد داع�ض يف �سوريا ، ح�سول هجمتني 
يف اآذار مار�ض على مدر�سة كانت توؤوي عائالت نازحة يف 

املن�سورة و�سوق وفرن يف الطبقة غرب مدينة الرقة.
ون��ق��ل��ت امل��ن��ظ��م��ة ع��ن ���س��ه��ود اأن م��ق��ات��ل��ي داع�����ض كانوا 
م��وج��ودي��ن يف ه��ذي��ن امل��ك��ان��ني، ول��ك��ن ك��ان ه��ن��اك اأي�سا 

ع�سرات اإن مل يكن مئات املدنيني .
وذك����ر ن��ائ��ب م��دي��ر ق�����س��م ال���ط���وارئ يف امل��ن��ظ��م��ة اويل 
املدنيني،  ع�����س��رات  قتلت  ال��ه��ج��م��ات  ه���ذه  ان  �سولفانغ 

العنف  ي��ف��اق��م ال���س��ت��ف��ت��اء  اأن  ت��خ�����س��ى  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة، 
الدويل  التحالف  ويق�سم  ال��ع��راق  يفتت  واأن  العراقي 
�سد داع�ض. ويقول مدير مدر�سة كردية، يدعى مهدي 
اأح��م��د ح��م��زة، اإن���ه �سعر على ال���دوام ب��اأن��ه م��واط��ن من 
درجة ثانية، بالكاد يكون مقبوًل من العراقيني العرب 
لع�سفور يف  الأمر م�سابه  اإن  خارج كرد�ستان. وي�سيف 
قف�ض يتم تزويده بالطعام...لكن فقط عندما يكون يف 
مقدورك الطريان بعيداً تكت�سف اأنه يف امكانك اإطعام 

نف�سك .

ومواقع املتطرفني يف �سوريا. ويدعم عرب غارات جوية 
�سوريا  ق��وات  بداأته  هجوماً  الر���ض  على  وم�ست�سارين 
منذ  الرقة  حمافظة  يف  التنظيم  �سد  الدميوقراطية 
ال�سهر  يف  التحالف  وك��ث��ف  ن��وف��م��رب.  ال��ث��اين  ت�سرين 
اجل  م��ن  ب��ال��رق��ة  املحيطة  للمناطق  ق�سفه  الخ���رية 
وطرد  بالتقدم  الدميوقراطية  �سوريا  لقوات  ال�سماح 

التنظيم من املدينة التي دخلتها يف حزيران يونيو.
وبات هجوم هذه القوات يف مراحله الخ��رية يف الرقة 

حيث تطارد فلول مقاتلي التنظيم يف و�سط املدينة.
املدنيني  ال��ق��ت��ل��ى  ح�سيلة  ارت���ف���اع  ن��ا���س��ط��ون  وي��ن��ت��ق��د 
التحالف تعمده  التحالف، يف وقت ينفي  غ��ارات  ج��راء 
ا���س��ت��ه��داف م��دن��ي��ني، وي���وؤك���د ات���خ���اذه ك���ل الج�����راءات 

الالزمة لتفادي ذلك.
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منوذج اعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:هيئة تنظيم الت�سالت

SmartPass طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :الدخول الذكي

املودعة بالرقم :278651     بتاريخ : 2017/8/2٤
با�س������م :هيئة تنظيم الت�سالت 

وعنوانه:،،،،،،
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٣8 ات�سالت.

باللغة  ال�سعار  م��ادة  اخ�سر(   - ا�سود   - )احمر  ال��وان  ثالث  من  ال�سعار  العالمة:يتكون  و�سف 
العربية والجنليزية ال�سعار يرمز باللوان علم دولة المارات على �سكل املوؤ�سر الوقتي لأجهزة 

الذكية مع وجود ايقونة ال�سكل املرخ�ض له بعالمة الجتياز الذكي.
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0(  يوماً من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ا�سراقة البداع 

CN 1143373:للمقاولت وال�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة لطيفة حمد علي العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي حمد علي احليفي العامري

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
املعايل  ال�س�����ادة/معر�ض  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1004745:لل�سيارات امل�ستعملة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل جرمان �سالح فهد الحبابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سالح جرمان �سالح فهد الحبابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خدمات انور الكهربائية 

رخ�سة رقم:CN 1107141 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حممود عبداهلل حممود علي �ساجواين من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممود عبداهلل حممود علي �ساجواين من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف بري زاده حممد اقبال �سديقي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اليادي العالية للمقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2250818 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيخه �سياح مطر املن�سوري %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامل نا�سر ثامر املن�سوري %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك �سامل نا�سر ثامر املن�سوري %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مبارك �سامل نا�سر ثامر املن�سوري

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 60*٤0 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/طريق  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN 2174204:الفجر للمقاولت العامة  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك:�سركة �سينريجي بو�سلي�ض للتجارة �ض.ذ.م.م

MedicalSupport SPC: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :2٤8٣8٤     بتاريخ : 2016/2/9
با�س������م :�سركة �سينريجي بو�سلي�ض للتجارة �ض.ذ.م.م 

وعنوانه:بردبي ، دبي ، هاتف:0٤2579952 ، فاك�ض:0٤257995٣ ، �سندوق الربيد:102٣7 دبي
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10 �سمادات جتبريية للركب ، �سمادات داعمة ، 
�سمادات مطاطية ، اجهزة وادوات جراحية وطبية وطب ا�سنان وبيطرية ، اطراف وعيون وا�سنان 

ا�سطناعية ، ادوات جتبري ، مواد خياطة اأو درز اجلروح.
الالتينية  اح��رف  كلمة  عن  عبارة  العالمة   MedicalSupport SPC:العالمة و�سف 

.d و i باللون ال�سود بخط متميز خ�سو�سا حرفني
ال�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمات medical ، support كل 

على حدة يف الو�سع العادي
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26  �شبتمرب 2017 العدد 12131

منوذج اعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك:�سركة �سينريجي بو�سلي�ض للتجارة �ض.ذ.م.م

Sponge By SPC: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :2٤8٣85     بتاريخ : 2016/2/9
با�س������م :�سركة �سينريجي بو�سلي�ض للتجارة �ض.ذ.م.م 

وعنوانه:بردبي ، دبي ، هاتف:0٤2579952 ، فاك�ض:0٤257995٣ ، �سندوق الربيد:102٣7
امييل:synerjyprosales@gmail.com دبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:21 اإ�سفنج لغايات منزلية ، اإ�سفنج تواليت.
و�سف العالمة:Sponge By SPC كتبت امل�سمى باللون ال�سود باحلروف الالتينية بخط 
متميز خ�سو�سا حرف S يف بدايته حيث ر�سم يف �سكل ثالثة خطوط متعرجة e باللون ال�سود 

ب�سورة فنية كما ر�سمت نقطة حرف يف �سكل خط ممتد اىل اليمني باللون ال�سود.
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26  �شبتمرب 2017 العدد 12131

منوذج اعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:مطعم الليمون الطازج

YELLOW LEMON restaurant: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :278٣80     بتاريخ : 2017/8/19
با�س������م :مطعم الليمون الطازج 

وعنوانه:ال�سارقة - النباعة - �سارع العروبة مركز املبارك ، هاتف:0507٤51٣٤0 ، �سندوق الربيد:65955 ، 
امييل:feroseyou@gmail.com ال�سارقة

بالفئة:٤٣ خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات وخدمات اليواء  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  وذلك لتمييز 
املوؤقت.

 YELLOW LEMON restaurant و�سف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة باللغة الجنليزية
ال�سود  باللون  مكتوب  هو  الكلمتان  من  كل  يف   o ال��  حرف  عدا  والبي�ض  ال�سود  باللون  مكتوبة  الكلمات 
 YELLOW وعلى �سكل ليمونه باللون باللون ال�سفر بالداخل والكلمات جميعها على خلفية �سفراء و
LEMON restaurant الكلمات بداخل �سكل ليمونة بداخل مربع ابي�ض والحرف مكتوبة باللون 
ال�سود والبي�ض عدا حرف ال�� o يف كل من الكلمتان هو مكتوب باللون ال�سود وعلى �سكل ليمونه باللون 

ال�سفر بالداخل.
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26  �شبتمرب 2017 العدد 12131

منوذج اعالن الن�ضر عن التعديل بعد الت�ضجيل
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك:�سركة اآل مري التجارية ذ.م.م
بن�سر التعديالت املو�سحه ادناه عن العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :26526٤     بتاريخ : 2016/12/21
بتاريخ:2017/6/7 امل�سجلة بالرقم:26526٤ 

با�س������م املالك:�سركة اآل مري التجارية ذ.م.م 
وعنوانه:جممع دبي لال�ستثمار الول - دبي - المارات العربية املتحدة

الوطن  جريدة   - ع���دد/1199٤  الفجر  العدد:جريدة  الر�سمية  اجلريدة  يف  واملن�سورة 
عدد/2016 بتاريخ:1٣/٤/2017

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٣0.
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:تعديل لون العالمة اىل البي�ض وال�سود .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26  �شبتمرب 2017 العدد 12131

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

توب نوت�ض للملكية الفكرية
ABA ENGLISH : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :268587    بتاريخ : 2017/02/21
 بيانات الأولوية : 

باإ�سم :  اإجنل�ض ورلدوايد ا�ض ال
وعنوانة : �سي/اريبو، 2٣0-2٤0،°7، 08006. بر�سلونة، ا�سبانيا
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : ٤1
والتدري�ض عرب  التدريب  والتعليم، توفري خدمات  والتدري�ض  التدريب  والتهذيب، توفري خدمات  التعليم 

�سبكات الكمبيوتر العاملية وجميعها متعلقة باللغة الإجنليزية.
دائ��ري م�سنن من  اط��ار  داخ��ل  الالتينية  " ABA ENGLISH" ب��الح��رف  : عبارة  العالمة  و�سف 

احلواف وعليه ر�سم �سريط يف ال�سفل
ال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26  �شبتمرب 2017 العدد 12131

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

توب نوت�ض للملكية الفكرية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم :272250   بتاريخ : 26/2017/0٤
 بيانات الأولوية : 

باإ�سم :  �سركة �سوبر بل�ض افريكا لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ.م.م
وعنوانة : بناية المارات ال�سبعة حمل 52 ميدان جمال عبد النا�سر ديرة. �ض ب 1٤920 المارات العربية املتحدة 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : ٤
وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ض  مركبات  مزلقات،  �سناعية،  و�سحوم  زي��وت 

املحركات(، مواد اإ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة.
و�سف العالمة : عبارة "SUPER EURO Lubricants"  بحروف لتينية يف �سطرين واحلرف 
مكون  دائري  اطار  داخل  لقطرة  ر�سم  الي�سار  وعلى  الحمر  باللون  مكتوبة   Lubricants الكلمة  و   S

من ر�سم جنوم
ال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26  �شبتمرب 2017 العدد 12131

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

توب نوت�ض للملكية الفكرية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم :2722٤9   بتاريخ : 26/2017/0٤
 بيانات الأولوية : 

باإ�سم :  �سركة �سوبر بل�ض افريكا لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ.م.م
وعنوانة : بناية المارات ال�سبعة حمل 52 ميدان جمال عبد النا�سر ديرة. �ض ب 1٤920 المارات العربية املتحدة 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : ٤
وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ض  مركبات  مزلقات،  �سناعية،  و�سحوم  زي��وت 

املحركات(، مواد اإ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة.
و  الحمر  باللون   SUPER والكلمة  لتينية  SUPER PLUS"  بحروف  عبارة   : العالمة  و�سف 
الأوىل  الكلمة   SUPER LUBRICANTS PLUS العبارة  وفوقهما  الزرق  باللون    PLUS
   LUBRICANTS  مكتوبة باللون الأبي�ض على خلفية حمراء والثانية على خلفية زرقاء وبينهما كلمة

باللون الأزرق والعبارة داخل اإطار مربع باللون الأحمر.
ال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26  �شبتمرب 2017 العدد 12131

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

توب نوت�ض للملكية الفكرية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم :272251   بتاريخ : 26/2017/0٤
 بيانات الأولوية : 

باإ�سم :  �سركة �سوبر بل�ض افريكا لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ.م.م
وعنوانه : بناية المارات ال�سبعة حمل 52 ميدان جمال عبد النا�سر ديرة. �ض ب 1٤920 المارات العربية املتحدة              

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : ٤
وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ض  مركبات  مزلقات،  �سناعية،  و�سحوم  زي��وت 

املحركات(، مواد اإ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة.
و�سف العالمة : عبارة "FASTER Super Oil"  بحروف لتينية يف �سطرين وفوقها ر�سم لراأ�ض 

منر باللوان الربتقايل وال�سود والبي�ض داخل دائرة
ال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26  �شبتمرب 2017 العدد 12131

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

توب نوت�ض للملكية الفكرية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 272118   بتاريخ : 25/2017/0٤
 بيانات الأولوية : 21٤،٤26/87 بتاريخ 2016/10/25 الوليات المريكية املتحدة

باإ�سم :  برايد موبيليتي برودكت�ض  كوربوري�سن
وعنوانة : 182 �سا�سكويهانا افينيو، اك�سرت، بن�سلفانيا 186٤٣ الوليات املتحدة المريكية

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12
و  الكهربائية  بالكرا�سي  التحكم  واأنظمة  بالطاقة؛  تعمل  التي  املتحركة  الكرا�سي  الكهربائية؛  الكرا�سي 

الكرا�سي املتحركة التي تعمل بالطاقة
و�سف العالمة : عبارة "EXTRA STABILITY TECHNOLOGY" باحلروف الالتينية 

كما بال�سكل املو�سح
ال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26  �شبتمرب 2017 العدد 12131

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :
با�سم : ريت�سموند توباكو برودكت�ض اإل تي دي

وعنوانه :  بارك �سوت هاو�ض ، �سارع 5 كي ريت�سموند ،  تي دابليو 9 2 بي ار ، لندن ، بريطانيا
بتاريخ :9/٤/2017    املودعة بالرقم 2711٤٤ 

  بيانات الأولوية :  
�ضورة العالمة 

 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : ٣٤
ورق ما�ض لغاليني التبغ، مناف�ض �سجائر ) لي�ست من معدن ثمني ( ، رزم من اأوراق ال�سجائر ، علب �سيجار ) لي�ست من 
معدن ثمني( ، علب �سجائر ) لي�ست من معدن ثمني( ، تبغ م�سغ ، علب �سيجار) لي�ست من معدن ثمني(  ، قطاعات �سيجار 
، مبا�سم �سيجار ) لي�ست من معدن ثمني(   ، اأوعية غاز لولعات ال�سيجار ، علب �سجائر ) لي�ست من معدن ثمني( ، فالتر 
لل�سجائر ، مبا�سم ال�سجائر ) لي�ست من معدن ثمني(  ، فوهات ملبا�سم �سجائر ، ورق �سجائر ، رزم من اأوراق ال�سجائر، اأطراف 
�سجائر ، �سجائر ، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية ، اآلت حتمل يف اجليب للف ال�سجائر ، �سيجاريلو ) 
�سيجار رفيع ( ، قطاعات �سيجار ، فالتر لل�سجائر ، حجارة النار )ال�سوان ( ، اأع�ساب للتدخني ، �سناديق لرتطيب التبغ ، 
ولعات املدخنني ، علب كربيت ) لي�ست من معدن ثمني(   ، حامالت اأعواد الثقاب ) لي�ست من معدن ثمني(   ، اأعواد ثقاب 
، فوهات مبا�سم ال�سجائر ، اأدوات تنظيف غاليني التبغ ، منا�سب غاليني التبغ ، غاليني التبغ ، اأكيا�ض تبغ ، )�سعوط (
ال�سّم�ة ،علب )ال�سعوط (ال�سّم�ة ) لي�ست من معدن ثمني(  ، مبا�سق ملدخني التبغ ، اطراف من الكهرمان ال�سفر ملبا�سم 

 ال�سيجار وال�سجائر ، تبغ ، اوعية تبغ ) لي�ست من معدن ثمني(  ، غاليني تبغ، اكيا�ض تبغ  .  
و�سف العالمة :  العبارة  PERFECTIONS SENATOR  مكتوبة باأحرف لتينية 

ال�سرتاطات :
اإر�سالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�سجل ، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
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عربي ودويل

من  باملائة   33 على  ح�سل  حيث 
9 نقاط  اأقل بن�سبة  اأي  الأ�سوات، 
اعلنت  ول���ئ���ن   .2013 ع����ام  ع���ن 
لكنها  انت�سارها،  مريكل  اأجن��ي��ال 
يف  “تاأمل  ك��ان��ت  ب��ان��ه��ا  اع���رتف���ت 

حتقيق نتيجة اأعلى”.

ال�ضرتاكي ينهار
م����ن ج���ان���ب���ه، ح���ق���ق ���س��ري��ك��ه��ا يف 
الدميقراطي  احل���زب  الئ���ت���الف، 
ال������س�����رتاك�����ي، اأ�������س������واأ ن��ت��ي��ج��ة يف 
من  ب����امل����ائ����ة   20 ب������  ت�����اري�����خ�����ه، 
نقاط   6 ب��ان��خ��ف��ا���ض  الأ�����س����وات، 
الدميقراطيون  وا�ستبعد  تقريبا. 
ال�سرتاكيون حتالفهم مع اأجنيال 
جدا،  �سيئة  نتيجة  “انها  مريكل. 

وهزمية ثقيلة”.
و��������س�������رح�������ت ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ة 
�سوي�سيغ،  م��ان��وي��ال  ال���س��رتاك��ي��ة 
ال�سابقة يف حكومة  ال�سرة  وزي��رة 
اجنيال م��ريك��ل، ان الئ��ت��الف قد 
انتهى اليوم. لقد اأعطانا الناخبون 
ب���و����س���وح ت��ف��وي�����س��ا ل���ل���دخ���ول يف 
مارتن  واع�������رتف   .“ امل���ع���ار����س���ة 
�سولتز زعيم احلزب الدميقراطي 
ال�سرتاكي، و�سط ت�سفيق ان�ساره، 
واملريرة”  ال��ن��ك��راء  “الهزمية  ب��� 

حلزبه.

حزبان يتقدمان
احل���ر  ال�������س���ق���وط  م����واج����ه����ة  ويف 
ال����ت����ي ه���ي���م���ن���ت على  ل������الأح������زاب 
احل���ي���اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل��ل��ب��الد منذ 
اأكر  خ��رج طرفان  احل��رب،  نهاية 
ق���وة م���ن ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات. فقد 
الليربايل  احل��زب  ليرباليو  �سّجل 
الدميقراطي )10 فا�سل 7 باملائة 
من الأ���س��وات(، وال��ذي��ن كانوا قد 
ط��ردوا من ال��ربمل��ان ع��ام 2013، 
البوند�ستاغ،  اإىل  عودتهم  �سّجلوا 
الزاوية  حجر  ي��ك��ون��وا  اأن  ومي��ك��ن 
انهم  غ����ري  امل���ق���ب���ل���ة،  ل���ل���ح���ك���وم���ة 
ب�ساأن  ال��ت��ف��او���ض  اإىل  �سيجنحون 
عودتهم اإىل ال�سلطة ب�سعر باهظ.

من جهته، حقق احلزب ال�سعبوي، 
البديل من اجل املانيا، 12 فا�سل 
6 باملائة من الأ�سوات، حقق دخول 
منذ  الأوىل  انها  للربملان.  مدويا 
عام 1945 بالن�سبة حلزب يحمل 
للمهاجرين  م��ن��اه�����س��ة  خ��ط��اب��ات 

حزبان يقاومان
جنا حزبان من العا�سفة ال�سيا�سية 
انتخابات  ه������ّزت  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
الأح�������د: اخل�����س��ر )9 ف��ا���س��ل 5 
ب����امل����ائ����ة( وال�������س���ي���وع���ي���ون اجل����دد 
فا�سل    9( ل��ي��ن��ك  دي  ح����زب  يف 
مقارنة  ا���س��ت��ق��رار  يف  ب���امل���ائ���ة(   2

بانتخابات عام 2013.
الدميقراطي  احل���زب  رف�����ض  واإذا 
جتديد  اأي  ن��ه��ائ��ي��ا  ال����س���رتاك���ي 
اأجن���ي���ال مريكل،  م���ع  ل��الئ��ت��الف 
فلن يكون اأمام امل�ست�سارة اأي بديل 
الليرباليني  م��ن  الق���رتاب  ���س��وى 

واخل�سر.
جتربة  �ستكون  لأملانيا،  وبالن�سبة 
غري م�سبوقة: مل يحدث ان حكم 
ال��ب��ل��د ائ��ت��الف م��ك��ون م��ن ثالثة 

اأحزاب.
املعروف  ال�سيناريو،  ه��ذا  ويب�سر   
)ب�سبب  “جامايكا”  با�سم حتالف 
ال���ث���الث���ة، التي  األ�������وان الأح�������زاب 
الكاريبية(،  اجل��زي��رة  علم  جت�سم 
و�سعبة،  طويلة  مبفاو�سات  يب�سر 
اخل�سر  م�����واق�����ف  ت����ب����دو  ح����ي����ث 
والليرباليني حول البيئة، والأمن، 

اأو اأوروبا، متباعدة.
ال��������ت��������ح��������ال��������ف م�����������ع اخل�����������س�����ر 

والليرباليني؟
والليرباليون  اخل�سر  اأعلن  وقد   
ا���س��ت��ع��داده��م ل��ب��دء م��ف��او���س��ات مع 

اجنيال مريكل.
 وقال وينفريد كريت�سمان، الوزير 
فورمتبريغ،  ب���ادن  منطقة  رئي�ض 
وه���و ال��وح��ي��د م��ن اخل�����س��ر الذي 
الأملانية  امل��ق��اط��ع��ات  اإح����دى  ي��ق��ود 
هذه  م��ث��ل  يف  “�سندخل   ،16 ال���� 

املفاو�سات بجدية كبرية”.
 وقال يورغن تريتني من اخل�سر 
ائ���ت���الف  ي��ت�����س��ك��ل  “لكي  اب�������س���ا 
م��ع��ن��ا، ي��ج��ب ان ي�����س��ب��ح الحت����اد 
ال����دمي����ق����راط����ي امل�����س��ي��ح��ي اأك����ر 
انت�سارا للبيئة، وان ي�سبح احلزب 
اجتماعيا  الدميقراطي  الليربايل 
امل�سيحي  احل����زب  وي�����س��ب��ح  اأك�����ر، 
ال���ب���اف���اري اأك�����ر ل��ي��ربال��ي��ة، ولن 

يكون ذلك �سهال”.
كما ي�سري التحالف اجلامايكي اإىل 
عالقات اأكر �سعوبة مع ال�سريك 
الرئي�سي لأملانيا، فرن�سا. فاحلزب 
ال��دمي��ق��راط��ي يرف�ض  ال��ل��ي��ربايل 
ملنطقة  امل���ق���رتح���ة  ال�����س����الح����ات 
الرئي�ض  ي���ري���ده���ا  ال���ت���ي  ال����ي����ورو 

الفرن�سي اميانويل ماكرون.

ومناه�سة  ل��الإ���س��الم  وم��ن��اه�����س��ة 
وقد  لل�سامية.  ومناه�سة  لليورو 
اجل  م��ن  البديل  ح��زب  ا�ستقطب 
من  رئي�سي  ب�سكل  ا�سواته  املانيا 
الت�سويت،  ع��ن  املمتنعني  خ����ّزان 
ول���ك���ن اي�����س��ا م���ن ج���ان���ب احل���زب 
مليون   - امل�سيحي  ال��دمي��ق��راط��ي 
املع�سكر  من  ج��اءت  للبديل  �سوت 
وخا�سة  الدميقراطي-   امل�سيحي 
من مناطق املانيا ال�سرقية �سابقا.

�سقوط جدار  28 عاما من  فبعد 
النتخابات  نتائج  ت�سلط  ب��رل��ني، 

باملائة من الأملان يرون اأنه “ يفهم 
من  اأف�سل  ب�سكل  الأمل���ان  خم��اوف 
 37 ويعترب  الأخرى”،  الح���زاب 
باملائة رغبة البديل من اجل املانيا 
يف احل����د م���ن ت���اأث���ري الإ�����س����الم يف 
 86 اأن  ايجابية. غري  اأملانيا رغبة 
باملائة من الأملان يرون اأن “البديل 
اأق�سى  عن  كافية  م�سافة  ياأخذ  ل 
جتمع  يف�سر  م��ا  وه���ذا  اليمني”. 
املتظاهرين ب�سكل عفوي يف برلني 
ال�سعبويني  دخ��ول  على  احتجاجا 

اىل الربملان.

الرجال يف  الذكور:  الناخبني  بني 
اأملانيا ال�سرقية ال�سابقة  مقاطعات 
اخلم�ض، �سوتوا له مبا يفوق 27 

باملائة.
النتائج؟   كيف ميكن تف�سري هذه 
اجل  من  البديل  ح��زب  اأن  املرجح 
التفاوت  تزايد  من  ي�ستفيد  املانيا 
ال�ستقرار،  وع�����دم  الج���ت���م���اع���ي 
الأك��ر و�سوحا يف هذا اجلزء من 
ال�سعوبات  ت���زال  ل  ح��ي��ث  ال��ب��ل��د، 
القت�سادية اأ�سخم من اأي منطقة 
اخرى. وت�سكل اإدانة هذه التفاوت 

ا�ستمرار  على  ال�سوء  الت�سريعية 
وج���ود اخ��ت��الف��ات ق��وي��ة ب��ني �سرق 
امل��ان��ي��ا امل���وح���دة وغ���رب���ه���ا. وحزب 
ال���ب���دي���ل م���ن اج����ل امل���ان���ي���ا يحقق 
ارقاما اأعلى بكثري يف �سرق البالد، 
اأملانيا،  ويح�سل يف هذا اجلزء من 
22 ب���امل���ائ���ة من  اأك�����ر م���ن  ع��ل��ى 
نتيجته  م��ن  اأك���ر  اي  الأ����س���وات، 
باملائة(   6 فا�سل   12( الوطنية 
واخرتاقا مبا يقارب 17 نقطة يف 

اأربع �سنوات.
وهذا الخرتاق قوي ب�سكل خا�ض 

ا�ستقبال  �سيا�سة  �س���د  ت�سويتا 
الالجئني.

ناخبي  م��ن  ب��امل��ائ��ة   86 يعتقد  اذ 
“اثني  اأن  املانيا  اج��ل  من  البديل 
ال�سلطة  يف  مل���ريك���ل  ع���ام���ا  ع�����س��ر 
منهم  ب����امل����ائ����ة  و74  كافية”، 
الحت������اد  “حزب  اأن  ي���ع���ت���ق���دون 
تخلى  ق��د  امل�سيحي  الدميقراطي 

عن مواقفه اليمينية”.
اأي�سا  ال��راأي  ا�ستطالعات  وتظهر 
ت��ع��اط��ف��ا م��ا م��ن ج��ان��ب ك��ب��ري من 
 49 البديل:  ح��زب  م��ع  الناخبني 

خ���ط���اب حزب  ه���ام���ا يف  ع��ن�����س��را 
البديل من اجل املانيا.

ا�ضتعادة ناخبني
“ان  مريكل  اجنيال  اعتربت  وق��د 
املانيا اىل  البديل من اجل  دخ��ول 
كبريا  اختبارا  يعترب  البوند�ستاغ 

بالن�سبة لأملانيا”.
 وح�������س���ب ا����س���ت���ط���الع���ات ال�������راأي 
ال����ت����ي ج������رت ع���ن���د اخل���������روج من 
ان  الوا�سح  من  الق���رتاع،  مكاتب 
كان  ال�سعبويني  ل�سالح  الت�سويت 

مريكل  النت�سار املر انتخابات ا�سفرت عن م�سهد �سيا�سي جديد

احلزب الدميقراطي ال�ضرتاكي 
ينهار والليربايل يعود للربملان

 اليمني ال�صعبوي يدخل 
الربملان لأول مرة منذ 1945

نهاية الئتالف احلاكم القدمي 
وخما�ص ع�ضري لالئتالف اجلديد

اليمني املتطرف يدخل الربملان

مظاهرة معار�سة لليمني املتطرف اخل�سر م�ستعدون للتحالف مع مريكل لكن..

هزمية نكراء للحزب الدميقراطي ال�سرتاكي

جنا حزبا اخل�ضر ودي لينك من العا�ضفة ال�ضيا�ضية الكبرية التي ظهرت يف انتخابات الأحد
جتربة غري م�ضبوقة يف الأفق اإذ مل يحدث اأن حكم البالد ائتالف مكون من ثالثة اأحزاب

الت�ضويت ل�ضالح ال�ضعبويني كان ت�ضويتا �ضد �ضيا�ضة ا�ضتقبال الالجئني
 ا�ضتمد حزب البديل اأ�ضواته من �ضحايا التفاوت الجتماعي يف املانيا ال�ضرقية �ضابقا

الدميقراطي امل�ضيحي تكبد خ�ضائر دراماتيكية:

اأملانيا: النت�صار املّر للم�صت�صارة اأجنيل مريكل...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

�ضيا�ضي”،  “زلزال  الداخل”،  يف  “املتطرفون 
التي  اللهجة  هي  تلك  ملريكل”..  الأخري  “التحذير 
من  ــرى  اأخ واأمــاكــن  اأملانيا  يف  ال�ضحافة  اعتمدتها 

لهذه  الرابعة  الولية  تكون  لن  وبالتاأكيد  مريكل. 
الخرية اأقل ا�ضطرابا بدءا بال�ضعي ال�ضاق لئتالف 
جديد. لقد فاز حزب الحتاد الدميقراطي امل�ضيحي 
الت�ضريعية  النتخابات  يف  مريكل  اجنيال  بزعامة 
التي جرت الحد يف املانيا، غري ان الدخول التاريخي 

الأملانية  الحتادية  النتخابات  اأعقاب  يف  العامل 
وجلو�ص نواب اليمني املتطرف حتت قبة الربملان.

ــزب  احل اعــــالن  ــع  م ــا،  ــي ــان امل يف  ينتهي  عــ�ــضــر  انـــه 
ائتالف  يف  ي�ضارك  لن  اأنه  ال�ضرتاكي  الدميقراطي 
جديد مع املنت�ضرة بطعم الهزمية امل�ضت�ضارة اأجنيال 

وبات موؤكدا  لليمني القومي للربملان اأف�ضد “الزّفة”، 
ان ت�ضكيل الأغلبية �ضيكون معّقدا.

املقبلة  حكومتها  ت�ضكيل  اإىل  امل�ضت�ضارة  �ضت�ضعى 
وهي �ضعيفة، اذ تكّبد حزبها الدميقراطي امل�ضيحي 

خ�ضائر “دراماتيكية” ح�ضب املراقبني، 

حتليل اخباري
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العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/433  تظلم جتاري
اىل املتظلم �سده / 1-جمعة غالب مطر غالب املن�سوري جمهول حمل القامة 
مبا ان املتظلم / م�سرف عجمان قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه 
حتفظي  حجز   ٣86/2017 رقم  عري�سة  على  الم��ر  يف  ال�سادر  القرار  من  تظلم 
جتاري. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/10/11   ال�ساعة 08.٣0 �ض 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/52  ا�شتئناف عقاري    

�ض.م.ح  هولدينجز  انرتنا�سيونال  تريدينت   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف / ديفيد مارك  )مكتب متثيل(  جمهول حمل القامة مبا ان 
 2016/62٣ رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  تووير�ض 

عقاري كلي بتاريخ:2017/2/1
 10.00 ال�ساعة   2017/10/10 امل��واف��ق  الثالثاء   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/653  ا�شتئناف جتاري    

������ض.ذ.م.م   ال��داخ��ل��ي  للت�سميم  ت��ي��م  ���س��ده/ 1- درمي�����ض  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / اوه جي ا�ض تريدنغ �ض.م.ح  قد 
كلي  2016/17٣2 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف 

بتاريخ:٣/٣0/2017     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/10/8 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2896 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة جنمة الرفاعة لتجارة املواد الغذائية 2- �سنجاي كومار 
دينا ناث ٣- اجنلى بيدى زوجة �سنجاي كومار جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
الكعبي  خلفان  �سعيد  غامن  وميثله:خلفان  ال�سالمي  ال�سارقة  التنفيذ/م�سرف 
به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�سامن  دره��م   )1276619.90( وق��دره 
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2490 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- ح�سان ديجاين جمهول حمل القامة مبا ان 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  اكبينار قد  التنفيذ/�سونري  طالب 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٣1671( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2930  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اتو مي�سني لتجارة قطع غيار ال�سيارات ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ موؤ�س�سة البواردي الفنية ال�سناعية )باتيك( وميثله:ح�سني علي 
ح�سن علي البناي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )19.1٤5.50 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض   املوافق 2017/10/5  
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���ض   8.٣0 ال�ساعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1903  جتاري جزئي 

دروي�ض  بن  حممد  عنها/خلفان   - ال�سيارات  لتاجري  قرقا�ض  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  الكعبي 
2017/7/٤ يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/فيليب لطفي حنني حنا بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )احدى ع�سر الف وثمامنائة و�ستني درهم( والفائدة 
متام  وحتى  يف:2015/10/19  احلا�سل  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية 
ورف�ست  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  بامل�سروفات ومببلغ خم�سمائة  والزمته  ال�سداد 
ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1559  جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  القامة  باوتي�ستا جمهول حمل  دي فريا  الك�سندر  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/6/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
من  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة  دره��م   )٤8287.1٤( مبلغ  الوطني(  القيوين  ام  )بنك 
تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2017/5/2 وحتى ال�سداد التام ف�سال عن الر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائه درهم مقابل اتعاب املحاماه. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1465  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- مركز جنمة اطل�ض الطبي ذ.م.م 2- �سيدلية جنمة اطل�ض �ض.ذ.م.م ٣- خمترب 
جنمة اطل�ض الطبي �ض.ذ.م.م ٤- �سيدلية اطل�ض هيلث كري �ض.ذ.م.م 5- اطل�ض لل�سحية والعالجية 
ماجنو   -8 �����ض.ذ.م.م  الطبي  ال��واف��ر  م��رك��ز   -7 م  �����ض.ذ.م  الطبي  للت�سخي�ض  ميديد   -6 �����ض.ذ.م.م 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  نايار جمهويل حمل  كامار  ارون   -9 �ساندران  رام��ا  م  م  رام��ا���س��ان��دران 
ال�سارقة  ل�سالح/م�سرف  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2017/8/1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
ال�سالمي بالزام املدعي عليهم جميعا بالت�سامن بان يوؤدوا للم�سرف املدعي مبلغ )820.1٤.1.1٣٤( 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة  اتعاب  درهم وامل�ساريف والف درهم مقابل 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/3009  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ابرار احمد منظور احمد جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ حممد جمال حممد خليفة وميثله:جمال حممد خليفة �سقراملري 
ق��د اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا ال��ط��ال��ب ي��داي��ن امل��ق��دم ���س��ده مببلغ 
فيما  لتعامالت جتارية متت  نتيجة  �سيكات   ٤ دره��م مبوجب عدد   )18600(
بينهما .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق :2017/9/26   ال�ساعة:٣0.8 
�ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2683  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- احت�سام اف�سل خلدمات حزم الب�سائع �ض.ذ.م.م  و�سابقا:ويكى لويد 
املدعي/ جينتور  ان  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  للفنية  انرتنا�سيونال للخدمات 
لالأمن واحلرا�سة ذ.م.م وميثله:را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )20.755 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
8.٣0 �ض  ال�ساعة    2017/10/٣ املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1389  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- موؤ�س�سة مدينة ميدان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بيور 
مل�ساريع الديكور �ض.ذ.م.م وميثله:حممود ح�سني علي احمد قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )2.881.871.9٣( 
التام  ال�����س��داد  وح��ت��ى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  ب��واق��ع %12  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م 
والزامها برد �سيك ال�سمان رقم )000619( وامل�سحوب على بنك )NBD( والبالغ 
قيمته )55.000( درهم ووقف �سرفه ورد قيمة مامت �سرفه منه والر�سوم وامل�ساريف 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق :2017/10/2   ال�ساعة:9.٣0 �ض بالقاعة.
E.21.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2016/932  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ايلوجنز اونالين ارابيا منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة 
���ض.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن  والبواخر  لل�سفريات  الري�ض  وك��الت  املدعي/  ان  مبا 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ط��وع  حممد  ح�سن 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )5٣7.00٣( درهم والفائدة القانونية 9% حتى 
وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامها  املعجل بال كفالة  بالنفاذ  التام و�سمول احلكم  ال�سداد 
ال�ساعة:٣0.9  املوافق :2017/10/2  الثنني  يوم  لها جل�سة  .وح��ددت  املحاماة  واتعاب 
�ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1606  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- حممد �سالح حممد طباخ جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
حممد عو�ض عوده الب�سري وميثله:حممود ح�سني علي احمد قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.6٤0.000 
درهم(  بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك احلا�سل 
يف:2015/6/15 وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/10/9  ال�ساعة 9.٣0 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2823  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- برا�سانت بريا مكاندات نارايا نان كوتي  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ اميك�ض - ال�سرق الو�سط - �ض م ب )م( فرع دبي   قد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   ٤0.120.٤1(
بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء  املوافق  2017/10/11 ال�ساعة 8.٣0 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2438   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ايزي مارت للتجارة العامة - �ض ذ م م  2-راجي�ض �سريات 
اي  اريبيان جي  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  دام����ودارام  جمهويل حمل 
ان تى ار دي جي - م م ح وميثله / خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن 
اع��اله وال��زام��ك بدفع  امل��ذك��ورة  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  الكتبي   قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )1٣7٤1٣0( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2099  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �ساتبال كاور جوجار عزيزي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احمد  علي  ح�سن  وميثله:حممود  احلمداين  حممد  جا�سم 
بان  والت�سامم  بالت�سامن  والثانية  الول  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
يوؤديا للمدعي مبلغا وقدره )500.000 درهم(  تعوي�سا جابرا عما حلق به من ا�سرار 
لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامهما  واأدب��ي��ة  مادية 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/10/9  ال�ساعة 8.٣0 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1390  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- دالير خان �سري �سري احمد جمهول حمل القامة مبا 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ب��اول��و الريكوز ك��روز ق��د  امل��دع��ي/ م��ارك  ان 
المر بالتعميم على ال�سيارة رقم:F52119 خ�سو�سي دبي والر�سوم وامل�ساريف 
.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق :2017/10/٤ ال�ساعة:8.٣0 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
 اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/07173/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : جراند وي للتجارة العامة - �ض ذ م م  ، وبرياج �سامند خان �سامند خان 
مبا اأن املدعي : فوزية علي عبداهلل ، وموؤ�س�سة العي�سى العقارية   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/0717٣/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - وما تالها من قيمة ايجارية م�ستحقة واي�سا ما ي�ستجد حتى الخالء التام 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/5/1٣ وحتى 2017/2/12 
فرت�سد بذمته مبلغ ٣0.000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخالء يف 2017/7/1٣ 

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ ٣0.000 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/5/1٣ 
وحتى 2017/2/12 ورغم اخطاره بال�سداد او الخالء يف 2017/7/1٣ 

مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديان للمدعية مبلغ وقدره 790  درهم )�سبعمائة 
ب��الن��ذار ور�سم  ال��ع��ديل ب�سداد الج���رة ور���س��م الع���الن  وت�سعون دره���م( ع��ب��ارة ع��ن ر�سم ت�سجيل الن���ذار 

الت�سريح بالن�سر ور�سم الن�سر يف اجلريدة.   
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من 

تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

ال�ساعة    2017/9/27 املوافق  الربعاء   ي��وم   بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
2.٣0م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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عربي ودويل
اردوغان يفر�س عقوبات على اأكراد العراق 

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

اأعلن الرئي�ض الرتكي رجب طيب اأردوغان الغا�سب من 
كرد�ستان  اقليم  يف  اجل��اري  ال�ستقالل  ح��ول  ال�ستفتاء 
هذه  مع  الربية  احل��دود  قريبا  �سيغلق  ان��ه  اأم�ض  العراق 

املنطقة وهدد بوقف �سادراتها النفطية عرب تركيا.
اردوغ��ان خالل منتدى يف ا�سطنبول هذا ال�سبوع  وق��ال 
�ستتخذ اج��راءات. �ستوقف حركة الدخول واخلروج عند 

معرب خابور احلدودي.
)كرد�ستان  �سيتمكن  اي���ن  م��ن  ل���رنى  اردوغ�����ان  وا���س��اف 
و�سيتوقف  عندنا.  ال�سمامات  النفط.  بيع  من  ال��ع��راق( 

بوقف  ان��ه تهديد  يبدو  ، يف ما  نغلقها  ان  العمل مبجرد 
ال�سادرات النفطية وهو اجراء من �ساأنه ت�سييق اخلناق 

على اقت�ساد كرد�ستان العراق.
ي�سدر كرد�ستان العراق نحو 550 الف برميل من اأ�سل 
مرفاأ  يف  ي�سب  انبوب  عرب  اليوم  يف  ينتجها  ال��ف   600

جيهان الرتكي )جنوب( على البحر املتو�سط.
ال���الزم���ة على  وت��اب��ع اردوغ�����ان �سنتخذ ك��ل الج������راءات 
تكون  ل��ن  والم��ن��ي��ة.  والقت�سادية  ال�سيا�سية  ال���س��ع��دة 

هناك ت�سوية .
وكان رئي�ض احلكومة بن علي يلديرمي اأكد قبل قليل ان 
العقابية  الج����راءات  خمتلف  ت��در���ض  الرتكية  احلكومة 

املمكنة ردا على ال�ستفتاء حول ا�ستقالل القليم م�ستبعدا 
يف الوقت نف�سه اي عملي ع�سكري حمتمل.

مبجالنا  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الج������راءات  �سنتخذ  ي��ل��دي��رمي  وق����ال 
اجلوي وادارة حدودنا قبل فوات الوان ، م�سيفا ان تركيا 
باتت تعترب احلكومة يف بغداد حماورها ال�سرعي الوحيد 

ولي�ض اربيل.
وبعد ان جدد الربملان الرتكي ال�سبت ملدة عام التفوي�ض 
اأكد  �سوريا،  ويف  العراق  يف  التدخل  للجي�ض  يجيز  ال��ذي 
رئي�ض ال���وزراء ان ان��ق��رة ل تدخل يف ح��رب ب��ل ميكن ان 
���س��د عنا�سر  اله����داف  ف��ق��ط ب عمليات حم���ددة  ت��ق��وم 

ارهابيني ميكن ان ي�سكلوا تهديدا امنيا لرتكيا.

احلكومة ال�صورية ترف�س ا�صتفتاء كرد�صتان 
•• دم�صق-اأ ف ب:

يجريه  ال��ذي  ال�ستفتاء  ان  املعلم  وليد  ال�سوري  اخلارجية  وزي��ر  اعترب 
اإقليم كرد�ستان مرفو�ض ، م�سدداً على  الكراد العراقيون حول ا�ستقالل 

ان بالده ل نعرتف اإل بعراق موحد .
ملزم،  غ��ري  تاريخي  ا�ستفتاء  يف  ا�ستقاللهم  على  ال��ع��راق  اك���راد  وي�سوت 
اعربت دول املنطقة عن معار�ستها له ا�سافة اىل حلفائهم الدوليني مبا 

فيهم وا�سنطن.
الر�سمية  ال�سورية  النباء  وكالة  نقلتها  ت�سريحات  يف  الح��د  املعلم  وق��ال 
)�سانا( نحن يف �سوريا ل نعرتف اإل بعراق موحد م�سيفاً نرف�ض اأي اإجراء 
يوؤدي اإىل جتزئة العراق . و�سدد على اأن هذه خطوة مرفو�سة ول نعرتف 

بها م�سريا اىل انه ابلغ نظريه العراقي مبوقف بالده.

•• طوكيو-اأ ف ب:

اأع��ل��ن رئ��ي�����ض ال�����وزراء ال��ي��اب��اين �سينزو اآب���ي ام�����ض عن 
حماولة  يف  قريبا،  مبكرة  ت�سريعية  انتخابات  اج���راء 
لتمديد وليته يف وقت يتزايد فيه التوتر ب�ساأن كوريا 

ال�سمالية.
وق����ال اآب����ي خ���الل م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف يف ط��وك��ي��و �ساأحل 
جمل�ض النواب يف 28 ايلول �سبتمرب ، يف اجراء يوؤدي 
تلقائيا اىل تنظيم انتخابات عامة خالل الربعني يوما 

التي تليه.
وب��ال��ت��ايل ف���ان الن��ت��خ��اب��ات يف ث��ال��ث اك���رب اق��ت�����س��اد يف 
املقرر  موعدها  من  تقريبا  �سنة  قبل  �ستجري  العامل 
و�سط  املتقدم  موقعه  من  لال�ستفادة  اآب��ي  ي�سعى  حيث 

ت�سرذم املعار�سة.
يف  نيكاي  �سحيفة  ن�سرته  ل��ل��راأي  ا�ستطالع  وبح�سب 
ال��ن��اخ��ب��ني يعتزمون  %44 م��ن  ن��ه��اي��ة ال���س��ب��وع ف���ان 
الليربايل  ال��دمي��وق��راط��ي  احل���زب  ل�سالح  الت�سويت 

بزعامة اآبي فيما قال %8 فقط انهم ينوون الت�سويت 
لأبرز حزب معار�سة احلزب الدميوقراطي .

يزالوا  ال���س��ت��ط��الع ل  ���س��م��ل��ه��م  ال���ذي���ن  ل��ك��ن خ��م�����ض 
م��رتددي��ن م��ا ميهد ال��ط��ري��ق ام���ام ت��ق��دم ح��زب جديد 
التي  كويك  يوريكو  طوكيو  بلدية  رئي�سة  حلفاء  �سكله 

حتظى ب�سعبية وا�سعة.
وكان حزب �سكان طوكيو اأول احلق هزمية بحزب رئي�ض 
الوزراء يف انتخابات حملية يف متوز يوليو لكن املحللني 
يعتربون انه غري قادر على ار�ساء ا�س�ض وطنية وا�سعة 
يف فرتة ق�سرية جدا اىل حد ان ي�سكل حتديا لرئي�ض 

الوزراء.
�سيواجه  امل��ب��ك��رة  الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  وال��ف��ائ��ز 
ازم���ة غ��ري م�سبوقة مع  ب��ني  ت���رتاوح  �سل�سلة حت��دي��ات 

كوريا ال�سمالية وانها�ض القت�ساد الياباين.
وبالإ�سافة اىل تهديدات بتدمري اليابان، اطلقت كوريا 
حلقا  �ساروخني  ال�سهر  ه��ذا  �سابق  وق��ت  يف  ال�سمالية 

فوق جزيرة هوكايدو يف �سمال البالد.

•• بروك�صل-اأ ف ب:

يذكر،  اخ��رتاق��ا  ت�سهد  مل  تفاو�ض  ج��ولت  ث��الث  بعد 
ينتظر الوروبيون يف بروك�سل يف رابع جولة مفاو�سات 
�سهرية، مقرتحات ملمو�سة من جانب اململكة املتحدة، 
وذلك رغم جهود رئي�سة ال��وزراء ترييزا ماي يف نهاية 

الأ�سبوع املا�سي حللحلة مفاو�سات بريك�ست.
وال��وق��ت ي�سغط ع��ل��ى ال��ط��رف��ني ال��ل��ذي��ن ي��ح��اولن يف 
وهي  اول��وي��ة  ذات  ملفات  ث��الث��ة  ت�سوية  اوىل  مرحلة 
���س��م��ان ح���ق���وق م��واط��ن��ني م��ع��ن��ي��ني م��ب��ا���س��رة بخروج 
اململكة من الحتاد و ت�سفية احل�سابات املالية وامل�سالة 
النتهاء  الهدف  كان  املفاو�سات  بدء  عند  اليرلندية. 
من هذه املرحلة الوىل بحلول خريف 2017 بغر�ض 
النتقال اىل مفاو�سات حول طبيعة العالقة امل�ستقبلية 
بني اجلانبني، غري ان المل يف احرتام اجلدول الزمني 
يبدو �سئيال. واكد م�سوؤول اوروبي رفيع امل�ستوى قبل 
ايام من بدء جولة التفاو�ض اجلديدة �سناأخذ كل الوقت 

الذي نحتاج قبل ان نبداأ املرحلة الثانية .
�سنكون  اننا  يعتقد  اح��د  ل  حاليا  ذات��ه  امل�سدر  وا�ساف 
مع  ي�ستبعد  ان  دون  اكتوبر  الول  ت�سرين  يف  جاهزين 
اآخر حلظة قبل القمة الوروبية يومي  ذلك تقدما يف 

19 و20 ت�سرين الول اكتوبر.
ويعود تقييم م�ستوى تقدم املفاو�سات واقرتاح النتقال 
للمرحلة الثانية لكبري املفاو�سني الوروبيني الفرن�سي 
الربيطانية  ال����وزراء  رئي�سة  ودع���ت  ب��ارن��ي��ي��ه.  مي�سال 
�سل�ض مع  خ��روج  اىل  ايطاليا  م��اي اجلمعة يف  ت��ريي��زا 
انتقالية من عامني وذلك يف حماولة لإعطاء  مرحلة 

دفع للمفاو�سات.
وت��ع��ه��دت م���اي الل���ت���زام ب��ال��ت��ع��ه��دات امل��ال��ي��ة للمملكة 
ان��ه��ا مل  غ��ري  الوروب�����ي.  الحت���اد  باعتبارها ع�سوا يف 

ان  ومع  ال�ساأن.  بهذا  تو�سيحات  اي  او  رقم  اي  تقرتح 
الوروبيني مل يطالبوا بتحديد املبلغ قبل النتقال اىل 
بتحديد  طالبوا  فانهم  املفاو�سات  من  التالية  املرحلة 

منهجية حل�ساب قيمة اللتزامات املالية الربيطانية.
وقالت م�سادر عدة ان اجلانب الوروبي قدر ان يرتاوح 
مليار  وم��ئ��ة   60 ب��ني  النف�سال  لإجن���از  ال���الزم  املبلغ 

يورو.
لندن  ان  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ت��امي��ز  ق��ال��ت �سحيفة  ح��ني  يف 
م�ساهماتها  قيمة  ن�سفها  ي��ورو  مليار   45 دف��ع  قبلت 
الآخر  والن�سف   2020 حتى  الوروب��ي��ة  امليزانية  يف 
لت�سوية التزامات اخرى، اكد الوزير الربيطاين املكلف 
اخرتاع  من  الرق��ام  هذه  ان  ديفي�ض  ديفيد  املفاو�سات 
اقدم  �سي لن  بي  لبي  الح��د  ديفي�ض  وق��ال  ال�سحيفة. 
لدينا  لكن  ذل��ك  فعل  ال�سخف  م��ن  ال��ه��واء،  على  رق��م��ا 

فكرة وا�سحة ن�سبيا عن توجهنا يف هذا املجال.
يفاو�ض  ال��ذي  بارنييه  مي�سال  الوروب��ي  وا�ساد نظريه 
با�سم الحتاد باخلطاب البناء لترييزا ماي الذي يعك�ض 

رغبة يف التقدم يف وقت مير فيه الوقت �سريعا.
لكنه طلب يف الوقت نف�سه ب ترجمة هذه الت�سريحات 

اىل مواقف تفاو�سية من اجل احراز تقدم حقيقي .
ال��ف��ات��ورة ق��ال بارنييه ان على  وح��ول وع��د م��اي ب�سان 
كافة  تغطي  ال�سمانة  ه��ذه  ان  م��ن  يتثبت  ان  الحت���اد 
التزامات اململكة املتحدة بو�سفها دولة ع�سو يف الحتاد 

الأوروبي.
كما لحظ ان ماي مل تقدم تو�سيحات ب�ساأن الطريقة 
يف  ال�سالم  اتفاقيات  �سمان  اململكة  وفقها  تنوي  التي 
ايرلندا. وكان مت تاأخري جولة مفاو�سات اأيلول �سبتمرب 
باأ�سبوع لتعقد بعد خطاب ماي. وكانت اجلولة الأخرية 
الطرفني  بتبادل  انتهت   2017 اأغ�سط�ض  اآب  نهاية 

امل�سوؤولية عن �سعف التقدم املحرز.

 وك��ان الفريق املحيط به ياأمل يف 
الو�سول اإىل مائة األف م�سارك يف 
على  التمهيدية  النتخابات  ه��ذه 

الإنرتنت.
بهدوء:  اجل���دي���د  امل���ر����س���ح  وق�����ال 
ت���ق���دمي  الآن  ع���ل���ي���ن���ا  “يجب 
اي  للجميع  ن�سرح  وان  برناجمنا 

اإيطاليا نريد”. 

اإطالق احلملة النتخابية
حتت انظار بيبي غريللو، موؤ�س�ض 
لويجي  ق���ال  ال�سعبوية،  احل��رك��ة 
ث������وان من  ب�����س��ع  ب���ع���د  دي م���اي���و 
مبهمتي  “�ساأقوم  النتائج،  اع��الن 
واأعدكم  و����س���رف،  ان�����س��ب��اط  ب��ك��ل 
من  حكوميا  فريقا  �سن�سكل  باأننا 
لأول  ف��خ��وري��ن  يجعلنا  اأن  ���س��اأن��ه 

النتخابي  ال���ق���ان���ون  ����س���اأن  وم����ن 
اجلديد، الذي ل يزال قيد املناق�سة، 
والف�سلية  ال�سبقية  يعطي  اأن 
ما  وه���و  ال�سيا�سية،  ل��الئ��ت��الف��ات 
تعار�سه حركة خم�ض جنوم ب�سدة. 
بل ان القيادة النا�سئة للويجي دي 
مايو تواجه حتديا داخليا من قبل 

املدافعني عن اأ�سول احلركة.
وي��خ�����س��ى ب��ع�����ض ب��رمل��ان��ي��ي خم�ض 
يد  ال�سلطة يف  ت��رك��ي��ز  م��ن  جن���وم 
رجل واحد، يف وقت اختار حاميهم، 
بيبي غريللو، الرتاجع اىل اخللف، 
ال�سيا�سي  التنظيم  وزن  كل  تاركا 
على  اجل���زي���رة  �سبه  يف  ال��رئ��ي�����س��ي 
�سنوات،  ب�سع  قبل  ال���ذي،  اأك��ت��اف 
ال�سيا�سة  “جرو”  ب����  ي��ل��ق��ب  ك���ان 

الإيطالية.

وبهذه الكلمات،  مرة يف التاريخ”. 
ي��ك��ون ق���د اف��ت��ت��ح ر���س��م��ي��ا احلملة 

النتخابية للحركة.
ه����ذا  م����اي����و  دي  ل����وي����ج����ي  ح����ق����ق 
مل  اذ  ����س���ع���وب���ة،  دون  الن���ت�������س���ار 
يف  رئي�سية  �سخ�سية  اأي  ت��رت���س��ح 
ملناف�سته.  جن����وم  خ��م�����ض  ح���رك���ة 
اأ����س���خ���ا����ض عبثا  ���س��ب��ع��ة  وح�������اول 
ولكنهم مل  النجومية منه،  �سرقة 
���س��وى ب�سع  ال��ن��ه��اي��ة  ي��ج��م��ع��وا يف 

مئات من الأ�سوات.

يف  ب��ل��دي  كم�ست�سار  الن��ت��خ��اب��ات 
راأ�سه،  م�سقط  دارك����و،  بوميليانو 

وبعد التخلي عن درا�سة القانون.

عقبات على طريق ال�ضلطة
�سيكون  ال�سلطة  اإىل  ���س��ع��وده  اإن 
�سعبا. وحتاول الأحزاب التقليدية 
ق��ط��ع ال��ط��ري��ق ع��ل��ى ح��رك��ت��ه، بعد 
خم�ض �سنوات من �سنعها مفاجاأة 
اأول  يف  الأ������س�����وات  ب���رب���ع  ال����ف����وز 

انتخابات وطنية ت�سارك فيها. 

�ساحب  ي��ت��زع��م��ه��ا  ال���ت���ي  جن�����وم 
الكوميدي الغوغائي بيبي غريللو، 
بال�ستائم  خطاباته  يو�ّسح  وال��ذي 
والإه�����ان�����ات، وي��ن��ب��ذ ع��ل��ى ال�����دوام 

الطبقة ال�سيا�سية الكال�سيكية.
يحمالن  ال�����رج�����الن  ك������ان  واإذا 
الربنامج  ون��ف�����ض  الأف���ك���ار،  نف�ض 
فانهما  اليمني”،  ول  الي�سار  “ل 
�����س����يء من  ك�����ل  ي���ت���ن���اق�������س���ان يف 
الهادئ  ف��ال�����س��وت  ال�����س��ك��ل.  ح��ي��ث 
يتناق�ض  م���اي���و  ل����دي  وال���ر����س���ني 

ان نائب رئي�ض جمل�ض النواب هو 
وكان  للحركة،  الطبيعي  امل��ر���س��ح 
ي�ستعد ملن�سب رئا�سة الوزراء منذ 
بزيارات  ق��ام  اأن  بعد  �سنوات  ع��دة 
والتقى  اخل������ارج،  اإىل  م��وؤ���س�����س��ي��ة 
موؤخرا  واأل��ق��ى  اأوروب���ي���ني،  �سفراء 
بعيدا  ه��ارف��ارد  جامعة  يف  خطابا 
ولدت  ال���ذي  ال�سعبي  امل��ي��دان  ع��ن 

فيه حركته ومنت.
الوجه  ه��و  املنتخب  النابوليتانو 
ال��الئ��ق وامل���ح���رتم حل��رك��ة خم�ض 

بني  خلقه  ال���ذي  ال�سيا�سي  كائنه 
وبتعيينه  ال�ساب.  عهده  ويل  يدي 
ال�����وزراء،  رئ��ي�����ض  ملن�سب  م��ر���س��ح��ا 
نف�ض  يف  مايو،  دي  لويجي  ي�سبح 
حلركة  ال�سيا�سي  الزعيم  ال��وق��ت، 
خ��م�����ض جن���وم ب��ع��د ان��ت��خ��اب��ه نائبا 
اأ�سبح،  اأن  وب���ع���د   ،2013 ع����ام 
نائب  اأ���س��غ��ر  ع���ام���ا،   26 ���س��ّن  يف 
اجلمهورية  ن��واب  جمل�ض  لرئي�ض 
غ����ادر �سواحي  وق���د  الإي��ط��ال��ي��ة. 
اإثر خ�سارته  العا�سمة  نابويل اىل 

م��ع الإث����ارة، وال���س��ط��راب والقوة 
ثابتا،  يظل  الأول  غريللو.  لبيبي 
م�ستقيما يف بدلته ال�سوداء، بينما 
يتحرك الثاين على خ�سبة امل�سرح، 
يقطعها جيئة وذهابا اإىل حد �سيق 
احل�سود.  ي��خ��اط��ب  وه���و  التنف�ض 
ذقنه،  دائما  الأول  يحلق  واأخ���ريا، 
ويق�ض �سعره ق�سريا، بينما يكفي 
اأن ترى كومة من ال�سعر الأبي�ض 

الأ�سعث لتتعّرف على الثاين.
زم���ام  ���س��ّل��م  الأخ�������ري،  ه����ذا  ان  ال 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
وميالنيا  ه�����اري  الأم�����ري  اأط���ل���ق 
ت����رام����ب وج��و���س�����������������������نت ت���������رودو 
ال��ن�����س��خ��ة ال���ث���ال���ث���ة م����ن األ����ع����اب 
م�س�����ابقة  وه�����ي  اإن���ف���ي���ك���ت���و����ض، 
واملعوقني يف  للم�سابني  مفتوحة 
ال�سراعات  اأو  الأخ���رية  احل���روب 
امل�سلحة، يف تورنتو مع عدد قليل 

من جنوم البوب.

ميالنيا اأبدت الكثري من احلما�ض 
خالل ظهورها للعموم، ومل مير 
تفاعلها مع ج�سنت ترودو، رئي�ض 
الوزراء الكندي، اأو الأمري هاري، 

مرور الكرام بل لحظه اجلميع.
اأ�سلوبها  ميالنيا  فر�ست  لقد    
“ال�سيدة  دور  ع��ل��ى  م��ا  بطريقة 
واأكر  وّد  اأك��ر  ا�سلوب  الأوىل”، 

دبلوما�سية من زوجها.
عن لوبريزيان

المريكية  ل��ل�����س��ي��دة  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
الأوىل، كان اأول ظهور ر�سمي لها 
دون زوجها دونالد ترامب. خروج 
�سفق له م�ستاأجر البيت الأبي�ض 

بكلتا يديه:
الأوىل  ب�����س��ي��دت��ن��ا  ج���دا  “فخور   
حقيقية  �سفرية  ان��ه��ا  امل��ده�����س��ة.. 
الرئي�ض  علق   ،“ لبلدنا  وك��ب��رية 

الأمريكي على تويرت.
ان  خ��ا���ض  ب�سكل  ال��الف��ت  ول��ك��ن 

 الورقة الرابحة حلركة خم�ص جنوم:

لويجي دي مايو.. الوجه اجلديد لل�صعبوية الإيطالية

مت تعيني النابوليتانو 
الــ�ــضــاب الــبــالــغ من 
عــامــا   31 ـــمـــر  ـــع ال
حركة  ــن  ع مــر�ــضــحــا 
اإىل  جنـــــوم  ــص  ــ� ــم خ
الوزراء  من�ضب رئي�ص 
النتخابات  �ضوء  يف 
القادمة،  الت�ضريعية 
الربيع  يف  املتوقعة 
�ضوت  وقـــد  املــقــبــل. 
ل�ضاحله ما يقارب 31 
األف نا�ضط من حوايل 

لويجي الوجه النيق لل�سعبوية اليطاليةاملوؤ�س�ض يبايع الربان اجلديد للحركة37 األف ناخب.

ابدت ال�سيدة الوىل المريكية حما�سا خالل التظاهرة

ميالنيا حلظة ود مع رئي�ض الوزراء الكنديمتحررة من �سطوة ترامب

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ال�ضورة ابلغ دليل:

ميلنيا ترامب مبهرة من دون دونالد...!

رئي�س الوزراء الياباين يعلن عن انتخابات مبكرة 

الأوروبيون ينتظرون مقرتحات ملمو�صة يف مفاو�صات بريك�صت  ميالنيا متالقة يف ح�سرة المري هاري
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جن��ح ���س��ب��اح��و ن����ادي ت����راث الم������ارات يف حتقيق 
كاأ�ض  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات  امل�����س��ارك��ة يف  اأه������داف 
والعمومي  الق�سري  باملجرى  لل�سباحة  الم��ارات 
املتحدة   العربية  الم���ارات  اإحت��اد  نظمها   التي   ،
ملجمع  الأومل��ب��ي  امل�سبح  على  وج���رت   ، لل�سباحة 
مب�ساركة   ، ب��دب��ي  الريا�سي  حممد  ب��ن  ح��م��دان 
اأن��دي��ة ال��دول��ة والأك��ادمي��ي��ات وامل��دار���ض اخلا�سة 
الأول  اأم�ض  اأعمالها  واإختتمت  الأندية،  واأجانب 
، وو�سع الفريق اأهداف امل�ساركة واأهمها : حتقيق 
�سيتم  البطولة  ه��ذه  اأن  خا�سة  النتائج  اأف�سل 
ف��ي��ه��ا اإخ��ت��ي��ار اأف�����س��ل ال�����س��ب��اح��ني م��ن مواطني 

الدولة ، لتمثيل املنتخب ، واأي�سا جمع ما ميكن 
يف  ال��ن��ادي  م��رك��ز  لتح�سني  ن��ق��اط  م��ن  حتقيقه 
، وم��ن ثم  التفوق  ل���درع  ال��ع��ام  ج���دول الرتتيب 
والأندية  امل��دار���ض  مع  ال��ن��ادي   �سباحي  اإحتكاك 
الزمني  الأداء  لتح�سني  اخلا�سة  والأك��ادمي��ي��ات 
لك�سر  البطولة  يف  ج��دي��دة  عنا�سر  وم�ساركة   ،
حاجز الرتباك واخلوف واإعطاء ثقة لل�سباحني 
يف البطولت القادمة ، هذا وقد اإنتزع �سّباح نادي 
امليدالية   ، ال�ّسوق  �سامل  الم��ارات من�سور  ت��راث 
الربونزية يف �سباق 100 مرت متنوع حتت 15 
– 16 �سنة ، وبزمن قدرة  1:19:31 ، وح�سل 

ال�سباح حممد را�سد احلمادي على ف�سية يف �سباق 
بزمن   ، �سنة   -12  11 حتت  �سدر  مرت   100
التتابع  ف��ري��ق  ح�سل  ك��م��ا   ،  1:33:08 ق���دره 
200 حّرة تتابع ، بزمن  على برونزية يف �سباق 
�سامل  : من�سور  فيه   و�سارك   ،  2:7:35 ق��دره 
ال�سوق ، وخالد ح�سن احلمادي ، و�سلطان عادل 
املعمري وعلي حممد احلمادي . ح�سر البطولة 
احلو�سني  اهلل  عبد  اأحمد   : من  كل  ال��ن��ادي  من 
، ومدربي  فريق  املتخ�س�سة  الفرق  رئي�ض ق�سم 
الكرمي  عبد   ، املدهون  اأ�سعد  حممد   : ال�سباحة 
اأ�سعد عبد اهلل ، اإبراهيم جا�سم املهريي ، واأولياء 

اأمور الطلبة امل�ساركني يف البطولة . 
 ع��ق��ب ح��ف��ل ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ، اأه����دى �سباحو 
ال��ن��ادي ف��وزه��م اجل��م��ي��ل يف ال��ب��ط��ول��ة اإىل �سمو 
ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ، ممثل �ساحب 
ال�سمو رئي�ض الدولة ، رئي�ض نادي تراث المارات 
الريا�سية  للن�ساطات  ودعمه  لرعايته  تقديرا   ،
بوجه  ال�سباحة  وريا�سة   ، ع��ام  بوجه  ال��ن��ادي  يف 
خ��ا���ض ، مم���ا ك����ان ل���ه ع��ظ��ي��م الأث�����ر يف حتقيق 
ال��ت��ي تكت�سب  ال��ب��ط��ول��ة  ال���ف���وز يف ه����ذه  ���س��رف 
يف   ، وقوانينها  باللعبة  الرت��ق��اء  يف  بالغة  اأهمية 
احل�سور  اأهمية  على  الفريق  م��درب��ي  اأك��د  ح��ني 

وامل�ساركة يف البطولة ، ما يعك�ض باأن نادي تراث 
الم��ارات هو امل�سدر الأ�سا�سي لكت�ساف املواهب 
الفر�سة  واإت��اح��ة   ، ، و�سقلها  ال��دول��ة  اأب��ن��اء  م��ن 
التي   ، اللعبة  البطولت يف  اأه��م  اأمامها خلو�ض 
الرتاثية  الريا�سات   لبقية  اأ�سا�سيا  رافدا  ت�سكل 
واحلديثة التي تدعمها اإدارة النادي مبا ين�سجم 
اآل  زاي��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  م��ع 
ن��ه��ي��ان ، وح��ر���ض ���س��م��وه ال�����س��دي��د ع��ل��ى تدريب 
يف  ح�سورها  وتاأكيد   ، ال�سبابية  الكوادر  وتاأهيل 
الدولة  م�ستوى  على  والريا�سات  الأل��ع��اب  كافة 

وخارجها .  

يف  ال��ف��ائ��زي��ن  ال��ن��ادي  اإدارة  ه��ن��اأت  ناحيتها  م��ن 
ال��ب��ط��ول��ة ، جل��ه��وده��م وم��ث��اب��رت��ه��م  وحتقيقهم 
اإىل �سجل  ، وي�سيف  اإ�ستحقوه عن ج��دارة  ف��وزا 
 ، ، رقما جديدا  ال��ن��ادي يف ه��ذه اللعبة  اإجن���ازات 
يعك�ض مدى الهتمام بتطوير اللعبة ، وم�ستوى 
ف��ري��ق ال�����س��ب��اح��ة امل��ت��ق��دم م���ن جن���اح اإىل اآخ����ر ، 
واملراكز  النجاحات  م��ن  امل��زي��د  للفريق  متمنية 
امل�ستقبلية  ال��ب��ط��ولت  يف  للم�ساركة   ، املتقدمة 
التي ينظمها الحت��اد داخل وخ��ارج الدولة ، من 
اإ�سم الم��ارات عاليا خفاقا يف املحافل  اأج��ل رفع 

الريا�سية الدولية . 

تنطلق يف 29 �سبتمرب اجلاري مناف�سات بطولة اأم 
 2018  - 2017 الإم��ارات جلوجيت�سو ال�سيدات 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  رعاية  حتت  تقام  التي 
الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
املجل�ض  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى 
الأع���ل���ى ل���الأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة وي��ن��ظ��م��ه��ا احت���اد 
الإمارات للجوجيت�سو يف �سالة اآيبيك اأرينا مبدينة 

زايد الريا�سية يف اأبوظبي.
وحت��ظ��ى ال��ب��ط��ول��ة ب��دع��م ورع��اي��ة اأم الإم�����ارات يف 
امل�ساركة  على  الإم��ارات��ي��ات  بت�سجيع  ت�سهم  خطوة 
فئات  خمتلف  بني  الريا�سة  ح�سور  وتعزيز  فيها 

احتاد  فتح  حيث  ال�سيدات  من  واملهتمني  املجتمع 
الإمارات للجوجيت�سو باب ا�ستقبال طلبات امل�ساركة 
فيها منذ �سهر اأغ�سط�ض املا�سي لالعبات اأكرب من 

�سنة.  14
اإدارة احتاد  واأك��دت �سمرية الرميثي ع�سو جمل�ض 
الثانية لبطولة  الن�سخة  اأن  الإم��ارات اجلوجيت�سو 
�سيدات الإمارات للجوجيت�سو والتي نت�سرف باأنها 
�ستحمل ا�سم “اأم الإمارات” تاأتي يف اإطار الأهداف 
يف  اجلوجيت�سو  ريا�سة  ثقافة  ن�سر  اإىل  ال��رام��ي��ة 
واإمنا  الذكور فقط  تقت�سر على  والتي ل  املجتمع 

التاأكيد على اأنها تنا�سب ال�سيدات اأي�سا.

واأو�سحت اأن البطولت املحلية لريا�سة اجلوجيت�سو 
اإىل جانب البطولة الدولية التي اأقيمت يف عجمان 
اآباد موؤخرا �سهدت جناحا م�سهودا  وفيتنام وع�سق 
لالعبات الإماراتيات م�سرية اإىل اأن احتاد الإمارات 
للجوجيت�سو ي�سعى لتوفري املن�سات الريا�سية التي 
تنا�سب خمتلف التوجهات والتي �ستتكلل باكت�ساف 

مهارات جديدة تري �ساحة اجلوجيت�سو .
الإم��������ارات  “اأم  ب���ط���ول���ة  يف  امل�������س���ارك���ة  وت��ق��ت�����س��ر 
جلوجيت�سو ال�سيدات” على الالعبات الإماراتيات 
وبح�سور جماهريي ن�سائي فقط كما جرى اختيار 
طاقم حتكيم من ال�سيدات خ�سي�سا لهذه البطولة 

اإ�سافة اإىل الطواقم الطبية والفنية.
امل�ساركة  دائ�����رة  ت��و���س��ي��ع  اإىل  ال��ب��ط��ول��ة  وت���ه���دف 
وال�ستفادة من تلك الريا�سة التي تنعك�ض نتائجها 
اتباع  بينها  وم��ن  احل��ي��اة  ن��واح��ي  م��ن  الكثري  على 
اأك����ر ان�����س��ب��اط��ا و���س��ح��ة وت�سجيع  اأ���س��ل��وب ح��ي��اة 
اجتاه  ال�سغف  هذا  اأبنائهن  م�ساركة  على  الأمهات 
هذه الريا�سة الواعدة وذلك مبا ين�سجم مع روؤية 
بناء  اإىل  ال��رام��ي��ة  للجوجيت�سو  الإم�����ارات  احت���اد 
مناذج ملهمة تكون قدوة لالأجيال ال�ساعدة �سمن 

جمتمع يقدر اأهمية الريا�سة.
الذي  الكبري  للنجاح  ا�ستكمال  البطولة  وت��اأت��ي 

حققنه ب��ن��ات الإم�����ارات ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال����دويل يف 
بفوز  فيتنام  الثانية يف  الآ�سيوية  البطولة  كل من 
ف�سيات  وث��الث  بذهبيتني  الإم��ارات��ي��ات  الالعبات 
وثالث برونزيات والبطولة الآ�سيوية اخلام�سة يف 
بف�سية  الإم��ارات  بنات  منتخب  بفوز  تركمان�ستان 

وبرونزيتان.
الذي  بالدعم  للجوجيت�سو  الإم��ارات  احت��اد  واأ�ساد 
�سركة  ومنها  للبطولة  ال��راع��ي��ة  اجل��ه��ات  قدمته 
والحتاد  ل��الإع��الم  واأب��وظ��ب��ي  لال�ستثمار  مبادلة 
اأبوظبي  للطريان ووزارة الداخلية و�سركة برتول 

الوطنية اأدنوك وجمل�ض اأبوظبي الريا�سي.

اأم الإم��ارات تتاألف من ثالث  اأن بطولة  اإىل  ي�سار 
الإم���ارات  ال�سنوية لحت���اد  اخل��ط��ة  ج���ولت �سمن 
 2018-2017 احل���ايل  للمو�سم  للجوجيت�سو 
امل��راأة والذي  ا�سم عام  اأطلق عليه الحت��اد  وهو ما 
يهدف من خالله لتكرمي املراأة الإماراتية وتاأهيلها 
امل��ن��ت��خ��ب الوطني  ل��ري��ا���س��ة اجل��وج��ي��ت�����س��و ورف����د 
بطولت  وتخ�سي�ض  الأع��م��ار  جميع  من  بالعبات 
يف  م�ساركتها  وت�سجيع  الإم��ارات��ي��ة  للمراأة  حملية 
قدرتها  اأثبتت  حيث  الدولية  والبطولت  املحافل 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأع��ل��ى واأف�����س��ل ال��ن��ت��ائ��ج يف بطولت 

تركمان�ستان وفيتنام ومونتينيجرو.

•• دبي - الفجر:

البحرية  ال��دويل للريا�سات  دب��ي  ن��ادي   ينظم 
لقوارب  دب��ي  �سباق  املقبل  اجلمعة  ي��وم  ع�سر 
الأوىل  –اجلولة  قدما   30 املحلية  التجديف 
اإطار  يف   )2018-2017 دب���ي  ب��ط��ول��ة  م��ن 
روزنامة ال�سباقات البحرية يف املو�سم الريا�سي 
ان��ط��ل��ق منت�سف  وال������ذي  اجل���دي���د  ال���ب���ح���ري 

اجلاري.
الدويل  دب��ي  ن��ادي  يف  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
الت�سجيل  ب�����اب  ف���ت���ح  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����س���ات 
اليوم  م����ن  اع���ت���ب���ارا  ال�������س���ب���اق  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
–اخلمي�ض-  غ��د  بعد  ي��وم  وحتى  –الثالثاء- 

امل�ساركة يف  القوارب  اإع��الن قائمة  ليتم بعدها 
احلدث الكبري والذي ي�ستقطب اهتماما كبريا 
كونه من اأكر الريا�سات الرتاثية اإثارة ومتعة 
الدويل  دب��ي  ن��ادي  اإدارة  وع��ط��اء وك��ان جمل�ض 
للريا�سات البحرية قد اعتمد اإقامة 3 جولت 
املحلية  التجديف  ل��ق��وارب  دب��ي  بطولة  �سمن 
30 قدما اإ�سافة اإىل اغلي البطولت كاأ�ض اآل 
مكتوم والذي �سيكون م�سك ختام مو�سم ريا�سة 
نخبة  ويجمع  ق��دم��ا   30 ال��رتاث��ي  التجديف 
الت�سنيف  يف  الأوىل  امل��راك��ز  اأ�سحاب  الأب��ط��ال 

العام بعد ختام جولت بطولة دبي.
ومن املنتظر اأن ميثل �سباق يوم اجلمعة اجلولة 
الأوىل يف حني تقرر اأن تقام اجلولة الثانية يوم 

اأكتوبر  �سهر  من  ع�سر  الثالث  املوافق  اجلمعة 
واخلتامية  الثالثة  تقام اجلولة  اأن  على  املقبل 
يف البطولة يوم اجلمعة ال�سابع ع�سر من �سهر 
البطولت  اغ��ل��ي  بعدها  ليقام  املقبل  نوفمرب 
�سباق كاأ�ض اآل مكتوم لقوارب التجديف املحلية 
30 قدما يوم اجلمعة اخلام�ض ع�سر من �سهر 

دي�سمرب املقبل.

برنامج التجديف
�سبتمرب : اجلولة 1  29

13 اأكتوبر: اجلولة 2
نوفمرب : اجلولة 3  17

دي�سمرب: كاأ�ض اآل مكتوم  15

نادي الذيد يح�صد اأربع ميداليات ملونة يف 
ختام كاأ�س المارات لل�صباحة 

•• الذيد - الفجر: 

ح�سد فريق ال�سباحة بنادي الذيد امل�سارك يف 
بطولة كاأ�ض المارات لل�سباحة اربع ميداليات 
ملونه يف ختام اجلولت التي اأقيمت يف جممع 
حمدان بدبي و �سارك فيها 16 �سباح واأقيمت 
 ، �سنه   14  ، �سنه   12  ( ال�سنيه  ل��ل��م��راح��ل 

16�سنه ، فوق 17 �سنه ( .

وح��ق��ق ال�����س��ب��اح��ون  4 م��ي��دال��ي��ات ح��ي��ث فاز 
ف�سيتني  مبيداليتني  ا���س��ام��ه  م���ازن  ال�سباح 
والالعب يا�سني فكري على ميدالية برونزية 
برونزية  ميدالية  على  العلي  كنان  وال�سباح 
ال�سوين  ���س��ل��ط��ان  ���س��ع��ي��د  الع�����ب  ق����ام  ك��م��ا 
حتت  ح��ره  م   50 �سباحة  يف  رق��م��ه  بتح�سني 

اإ�سراف مدرب الفريق خالد املر�سدي .
الطنيجي م�سرف  ب��ن خمي�ض  را���س��د  واأ���س��اد  

ال�سباحني  نتائج  مب�ستوى  الفردية  الل��ع��اب 
ال��ن��ادي  يف  بطولت احتاد  اأن م�ساركة  واأك��د 
ال�سباحة متوا�سل وهي مهمه ملعرفة م�ستوى 
تطور الالعبني ومدى جناحهم يف الربنامج 
اأن  ال���ن���ادي ر���س��د لئحة  ال��ت��دري��ب��ي م���وؤك���دا 
مميزة لتحقيق امليداليات يف الألعاب الفردية 
ل��الع��ب��ني لتحقيق  اإ���س��اف��ي��اً  ك��ن��وع حت��ف��ي��زي 

البطولت 

بعد اأن قّدم عر�ضا جميال ومميزا 

جناح م�صاركة فريق �صباحة نادي تراث المارات يف كاأ�س المارات لل�صباحة وحتقيق نتائج مبهرة 
الفريق بجدارة و�ضط مناف�ضات قوية  اأبطال  ينتزعها  ميداليات   3

انطلق مناف�صات بطولة اأم الإمارات جلوجيت�صو ال�صيدات 29 �صبتمرب اجلاري

اأوىل جولت بطولة دبي للتجديف الرتاثي اجلمعة
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حممد  ب��ن  ح��م��د  ب��ن  حم��م��د  ال�����س��ي��خ  �سمو  ا�ستقبل 
ال�سرقي ويل عهد الفجرية ام�ض - يف مكتبه بالديوان 
الأمريي - الدكتور عبد اهلل اآل بركت رئي�ض جمل�ض 
اإدارة نادي �سطرجن الفجرية ونائبه حممد الزعابي 

وعددا من لعبي واإداريي فريق �سطرجن الفجرية.
وبارك �سموه لالعبني والنادي اإجنازاتهم الريا�سية 
.. م�����س��ي��دا ب��امل�����س��ت��وى امل��ت��م��ي��ز ال����ذي ظ���ه���روا ب���ه يف 

املتقدمة  املراكز  ونيلهم  بها  �ساركوا  التي  البطولت 
يف مناف�ساتها.

املزيد  بذل  على  الالعبني  الفجرية  وحث ويل عهد 
من التدريب املتوا�سل وزيادة الرتكيز للحفاظ على 
اأف�سل  اإجن���ازات  بتحقيق  وتعزيزه  الذهني  تفوقهم 

ت�سجل با�سم دولة الإمارات.
وا�ستمع �سموه اإىل �سرح موجز عن طبيعة املناف�سات 

التي خا�سها لعبو النادي والإجنازات التي حققوها 
خالل العامني الأخريين .. فيما اطلع على م�سروع 
بناء النادي امل�ستقبلي وتفا�سيل الن�سخة الأوىل من 
النادي  �سينظمها  التي  ال�سطرجنية  القدرة  بطولة 

برعاية �سموه.
مكتب  مدير  الزحمي  �سامل  �سعادة   .. اللقاء  ح�سر 

�سمو ويل العهد.

حممد ال�صرقي ي�صتقبل اأ�صرة نادي �صطرجن 
الفجرية ويبارك اإجنازاته

•• دبي - الفجر

القوا�سي  ال��وه��اب  عبد  ح�سن  �سهد 
ع�سو جمل�ض اإدارة احتاد الكرة نائب 
تدريبات  امل�����س��اب��ق��ات،  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض 
امل���ن���ت���خ���ب ال����وط����ن����ي ل����ك����رة ال���ق���دم 
حت�سريات  �سمن  وذل��ك  ال�ساطئية 
اأب���ي�������ض ال�������س���واط���ئ ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
ينظمها  والتي  للقارات  العامل  كاأ�ض 
جمل�ض دبي الريا�سي وي�سارك فيها 
منتخبنا الوطني وتنطق مناف�ساتها 
املقبل، مب�ساركة  اأكتوبر  31 من  يف 
القدم  العاملية لكرة  املنتخبات  اأقوى 
املتوجة  ال��ربازي��ل  منها  ال�ساطئية 
و�سيفة  وت��اه��ي��ت��ي   ، ال���ع���امل  ب��ك��اأ���ض 
الرتتيب  �ساحبة  واإي�����ران  ال��ك��اأ���ض، 

الثالث. 
واأ�����س����اد ال��ق��وا���س��ي، ب��اجل��ه��ود التي 
والفني  الإداري  اجل���ه���ازان  ب��ذل��ه��ا 
الالعبني،  اإىل  اإ���س��اف��ة  للمنتخب 

الإع��دادي احلايل  خالل مع�سكرهم 
الكرة،  احت��اد  الرملي يف  امللعب  على 
الذين  الالعبني  جهود  على  مثنيا 
يومي  ب�سكل  ال��ت��دري��ب��ات  يوا�سلون 
م��وازن��ني بني  وب��روح معنوية عالية 
تدريبات املنتخب ودوامهم الوظيفي 
وارتباطاتهم املختلفة، م�سريا اإىل اأن 
هذا املنتخب اأثبت على الدوام ومن 
التي  خ��الل ح�سيلة من الإجن���ازات 
اأنهم  الأخ������رية  ال���ف���رتة  حت��ق��ق��ت يف 
م��ث��ال ي��ح��ت��ذى ب���ه وم��ن��ت��خ��ب �سنع 
ب��روح عالية وحما�ض قل  الإجن���ازات 

نظريه.
الحتاد  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  ووق��ف 
رئ���ي�������ض ب��ع��ث��ة م��ن��ت��خ��ب الإم���������ارات 
ال����ع����امل  ك������اأ�������ض  يف  ل���ل�������س���اط���ئ���ي���ة 
خمتلف  ع����ل����ى  ال����ب����اه����ام����ا�����ض،  يف 
ال����س���ت���ع���دادات ل��ل��م��ن��ت��خ��ب وج����دول 
التح�سريات لكا�ض القارات، مطالبا 
الالعبني بالظهور ب�سكل اإيجابي يف 

ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة ك��ون��ه��ا ت��ن��ظ��م على 
عن  معربا  جماهرينا،  وب��ني  اأر�سنا 

الذي  املنتخب  ب��ه��ذا  ال��ع��ال��ي��ة  ثقته 
ح��ق��ق الإجن�����ازات خ���ارج اأر���س��ه فهو 

واأمام  اأر�سه  قادر عل حتقيقها على 
الكابنت  ���س��ك��ر  ب������دوره  ج���م���ه���وره.  

اإهتمام  املنتخب،  مدير  اأهلي  خليل 
يف  مم���ث���اًل  الإحت�������اد  اإدارة  جم��ل�����ض 

ع�سو  القوا�سي  الوهاب  عبد  ح�سن 
قائال:  املنتخب  مبتابعة  امل��ج��ل�����ض  
القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  حظي 
ال�ساطئية بدعم ومتابعة كبرية قبل 
م�ساركتنا يف كاأ�ض اآ�سيا وكاأ�ض العامل 
املتابعة  ه��ذه  وبف�سل  الباهام�ض  يف 
واله����ت����م����ام ا����س���ت���ط���اع لع���ب���ون���ا اأن 
اإيجابية وح��ازوا على  نتائج  يحققوا 
الريا�سي  الو�سط  وتقدير  اح���رتام 

على امل�ستوى.
واملتابعة  ال���دع���م  ه����ذا  اأن  م����وؤك����دا 
والهتمام ولدت روحا معنوية عالية 
لدى الالعبني على تفجري طاقاتهم 
املواجهات  لديهم يف  ما  وتقدمي كل 
والتدريبات،  وال����ودي����ة  ال��ر���س��م��ي��ة 
متطلعني اإىل تكرار مثل هذا الدعم 
املهمة يف  م�ساركتنا  قبيل  والهتمام 
واأنها  ل��ل��ق��ارات خا�سة  ال��ع��امل  ك��اأ���ض 
متثل ثاين اأهم بطولة على م�ستوى 
ال���ع���امل.  واأ����س���اف اأه��ل��ي، اأن لعبي 

اأب��ي�����ض ال�����س��واط��ئ ي�����س��ع��ون ن�سب 
اأعينهم متثيل الدولة وكرة الإمارات 
يف البطولة القادمة ب�سورة تن�سجم 
ا�سم الدولة ورفع علم الإمارات  مع 
املع�سكر  اأن  لف���ت���ا  ع���ال���ي���ا،  خ��ف��اق��ا 
ت�سوده روح��ا معنوية عالية  احل��ايل 
الإداري  واجل��ه��ازي��ن  الالعبني  ب��ني 
عدد  تنظيم  اإىل  ونتطلع  وال��ف��ن��ي، 
م��ن امل��ب��اري��ات ال��ودي��ة م��ع منتخبات 
قوية ملا لها من تاأثري مهم يف اإعداد 

الالعبني ب�سكل مثايل. 
وكان املدرب الوطني حممد املازمي 
ا�ستدعى للمع�سكر احلايل 16 لعبا 
ه���م: حم��م��د ح��م��زة، ح��م��ي��د جمال، 
حم��م��د اجل�����س��م��ي، ول��ي��د حممدي، 
ح�سن  علي  ب�سر،  اأح��م��د  ب�سر،  وليد 
كرمي، هيثم ال�سباح، علي حممدي، 
ك��م��ال ع��ل��ي، حم��م��د م��ف��ت��اح، عبا�ض 
علي، ه�سام املنت�سر،  اأحمد املالحي، 

اأحمد خلف، �سعيد عبد اهلل.

•• دبي - الفجر:

اأك���ادمي���ي���ة �سمان  ي�����س��ت��ع��د جن����وم   
مو�سم  غ����م����ار  خل����و�����ض  ل��ل�����س��رع��ة 
بطولة  م�����ن   2018-2017
تنطلق  عندما  للكارتينج  الإم���ارات 
باكورة جولت بطولة حتدي ايامي 
كارتدروم  دبي  30 على حلبة  اإك�ض 
�سبتمرب.   29 امل��ق��ب��ل  اجل��م��ع��ة  ي���وم 
�سمان  اأكادميية  فريق  وي�سم  ه��ذا 
لهذا العام خم�سة �سائقني متميزين 
وهم �سعيد اآل علي، علي ال�سام�سي، 
القبي�سي  وحمدة  اآمنة  ال�سقيقتان 

بالإ�سافة اإىل اأحمد املرر.
اجل���دي���د يف ه���ذا امل��و���س��م ه���و عودة 
�سعيد اآل علي للمناف�سة يف �سباقات 
ب��ع��دم��ا ك����ان ق���د انتقل  ال��ك��ارت��ي��ن��ج 
املقعد  اإحدى بطولت  للم�ساركة يف 
الأحادي. وعلى منت عربات �سي.اآر.
يف  علي  اآل  ي�سارك  الإيطالية،  ج��ي 
“ال�سيفرت  ف��ئ��ة  �سمن  ه��ذاامل��و���س��م 
بعلبة  م����زودة  ع��رب��ات  وه���ي  كارت” 
ترو�ض وتعترب قيادتها متطلبة جداً 

يف  والدقة  البدنية  اللياقة  لناحية 
توقيت تع�سيق ال�سرعات. كما ارتقت 
للم�ساركة  القبي�سي  حمدة  النجمة 
وجهاً  �سينيور  ف��ئ��ة  يف  امل��و���س��م  ه���ذا 
لوجه مع �سقيقتها الكربى املتوجة 
ببطولة الإمارات العام املا�سي اآمنة 

بدورها  ���س��ت�����س��ارك  ال��ت��ي  القبي�سي 
امل���خ���ت���ارة قبل  ب��ع�����ض اجل������ولت  يف 
يف   4 الفورمول  ملناف�سات  النتقال 

اإيطاليا اأوائل 2018.
هذا  ف�سي�سارك  ال�سام�سي  علي  اأم��ا 
العام يف فئة جونيور مرتقياً من فئة 

كاديت يف حني �ست�سهد فئة الكاديت 
املرر  اأحمد  الواعد  ال�سائق  م�ساركة 

مرتقياً من فئة بامبينو.
وع����ن ب���داي���ة امل���و����س���م اجل���دي���د من 
30، عّلق خالد  ايامي اك�ض  بطولة 
عبداهلل القبي�سي، موؤ�س�ض اأكادميية 

يف  املنتدب  والع�سو  لل�سرعة  �سمان 
“نحن  ق��ائ��اًل:  لل�سباقات  اأب��وظ��ب��ي 
املو�سم  لنطالقة  ج��داً  متحم�سون 
اجل����دي����د م����ن ب���ط���ول���ة الإم����������ارات 
املرتقبة يف  للكارتينج مع م�ساركتنا 
30. لقد  اك�ض  ايامي  اأوىل ج��ولت 

�سبق واأن فزنا بعد كبري من من�سات 
املا�سي  امل���و����س���م  خ�����الل  ال���ت���ت���وي���ج 
 30 اك�ض  بطولة  برونزية  وحققنا 
يف ث��الث فئات خمتلفة، وه��ذا يدل 
على قدرة اأكادميية �سمان لل�سرعة 
اأبطال  يف ت��ق��دمي ج��ي��ل ج��دي��د م��ن 

���س��ب��اق��ات ال�������س���ي���ارات الإم���ارات���ي���ني 
املو�سم  ه����ذا  يف  ق���دم���اً  و���س��ن��م�����س��ي 
الذي نهدف خالله اأن نح�سد اأكرب 
والنقاط  التتويج  من�سات  من  عدد 

وتقدمي بطل اإماراتي جديد.”
اإن�سمام  اأي�������س���اً  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 

ب���ال���زان لإدارة  ل��وري��ن��زو  الإي���ط���ايل 
الأو�سط  ال�سرق  ���س��ي.اآر.ج��ي  فريق 
لل�سرعة.  �سمان  اأك��ادمي��ي��ة  وف��ري��ق 
ميكانيكية  ب��خ��ربة  ب���ال���زان  ي��ت��م��ت��ع 
ل��ه واأن  ���س��ب��ق  اإذ  واإداري������ة ع��ال��ي��ت��ني 
العامل  ببطل  خا�ساً  ميكانيكياً  كان 
هاميلتون  لوي�ض  واح��د  للفورمول 
عام 2000 وقبلها بعام مع روبرت 

كوبيت�سا.
روزنامة بطولة الإم��ارات اك�ض 30 

الإمارات
اجلولة الأوىل - حلبة دبي كارتدوم، 

29 �سبتمرب
راك-تراك  حلبة   - الثانية  اجلولة 

)راأ�ض اخليمة(، 3 نوفمرب
راك-تراك  حلبة   - الثالثة  اجلولة 

)راأ�ض اخليمة(، 1 دي�سمرب
الفر�سان  حلبة   - ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة 

)اأبوظبي(، 16 فرباير 2018
اجلولة اخلام�سة - حلبة يا�ض مارينا 

)اأبوظبي(، 23 مار�ض 2018
اجلولة ال�ساد�سة - حلبة راك-تراك 
)راأ�ض اخليمة(، 20 اأبريل 2018

•• ال�صارقة - الفجر:

م����اج����د نائب  ع���ل���ي  ك������رم حم���م���د 
ال�سارقة  نادي  اإدارة  رئي�ض جمل�ض 
النف�ض  ع����ن  ال����دف����اع  ل���ري���ا����س���ات 
بطولة  يف  وال���ف���ائ���زات  ال��ف��ائ��زي��ن 
ال�سارقة الأوىل للتايكواندو والتي 
لريا�سات  ال�����س��ارق��ة  ن���ادي  نظمها 
ب��ال��ت��ع��اون مع  النف�ض  ع��ن  ال��دف��اع 

نادي ال�سارقة لالألعاب الفردية .
بالقاعة  اأم�����ض  اأول  اأقيمت  وال��ت��ي   
رافقه  ال�سارقة  نادي  يف  الريا�سية 
يف التكرمي عبداهلل حامت وعدد من 

الداريني واملدربني .
وياأتي التكرمي بعد النجاح الكبري 
مب�ساركة  البطولة  حققته  ال���ذي 
اإط������ار  يف  ولع�����ب�����ه  لع����ب����ا   121

�سل�سلة البطولت التي يعتزم نادي 
ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ات ال���دف���اع عن 
النف�ض اإطالقها يف كافة الريا�سات 
النف�ض  ع��ن  ل��ل��دف��اع  التخ�س�سية 

خالل املو�سم الريا�سي احلايل .
ال�����س��ال��ة ح�����س��ورا كثيفا  و���س��ه��دت 
اأبنائهم  تابعوا  الذين  الأه��ايل  من 
املناف�سة  ج����والت  ط���وال  وب��ن��ات��ه��م 
التا�سعة  ال�����س��اع��ة  ب����داأت م��ن  ال��ت��ي 
وتوا�سلت حتى ال�ساعة اخلام�سة .

واأ�سفرت نتائج الفرق لفئة الأ�سبال 
وال��زه��رات عن ف��وز ن��ادي ال�سارقة 
لالألعاب الفردية A  باملركز الأول 
املركز  ويف  ميدالية   65 مبجموع 
لالألعاب  ال�����س��ارق��ة  ن����ادي  ال���ث���اين 
32 ميدالية  B مبجموع  الفردية 
وحل باملركز الثالث نادي ال�سارقة 

    A ل��ري��ا���س��ات ال��دف��اع ع��ن النف�ض 
ومكررا  م��ي��دال��ي��ة   30 مب��ج��م��وع 
نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن 
النف�ض B مبجموع 24 ميدالية .

حل   والنا�سئات  النا�سئني  فئة  ويف 
  A نادي ال�سارقة لالألعاب الفردية
باملركز الأول مبجموع 33 ميدالية 
ال�سارقة  ن���ادي  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف 
لالألعاب الفردية B مبجموع 32 
ميدالية وحل باملركز الثالث نادي 
ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ات ال���دف���اع عن 
13 ميدالية  B  مبجموع  النف�ض 
لريا�سات  ال�سارقة  ن���ادي  وم��ك��ررا 
مبجموع   A النف�ض ِ ع��ن  ال��دف��اع 

16 ميدالية .
واأ�����س����اد حم��م��د ع��ل��ي م��اج��د نائب 
ال�سارقة  نادي  اإدارة  رئي�ض جمل�ض 

النف�ض  ع����ن  ال����دف����اع  ل���ري���ا����س���ات 
بنجاح البطولة يف ن�سختها الأوىل 
ال��ذي يحققه  الجن���از  ومب�ستوى  
حر�سهم  يف  والالعبات  الالعبون 
وموا�سلة  اأن��ف�����س��ه��م  ت��اأه��ي��ل  ع��ل��ى 
امليداليات  على  للح�سول  التطلع 
التايكوندو  ري��ا���س��ة  يف  وال��ت��ف��وق 
ال�سارقة  ن����ادي  روؤي����ة  اأن   م���وؤك���دا 
تاأتي  النف�ض  الدفاع عن  لريا�سات 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ل����روؤي����ة  ت��رج��م��ة 
�سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
لالحتاد حاكم ال�سارقة _ حفظه 
اهلل ورع��اه _ لالهتمام بريا�سات 
ال���دف���اع ع��ن ال��ن��ف�����ض ل��ت��ك��ون هدفا 
الريا�سية  ب�����اأه�����داف  ل��ل��ت��م�����س��ك 

ال�سحيحة .
الوطني  امل��������درب  اأع��������رب  ب��������دوره 
ع��ب��داهلل ح���امت ع��ن ���س��ع��ادت��ه بهذه 

امل�ساركة الكبرية من قبل الالعبني 
املراحل  م��ن خم��ت��ل��ف  وال��الع��ب��ني 

ال�سنية واأدائهم الكبري يف البطولة 
ودور  م��درب��ي��ه��م  دور  ع��ل��ى  م��ث��ن��ي��ا 

اأم��وره��م يف ت�سجيعهم على  اأول��ي��اء 
ممار�سة ريا�سة التايكوندو .

�ضهد حت�ضريات املنتخب ا�ضتعدادا لكاأ�ص القارات

القوا�صي لأبي�س ال�صواطئ : واثقون بقدرتكم على �صناعة اإجناز جديد

بطولة حتدي اأيامي اك�ص 30 الإمارات للكارتينج - اجلولة الأوىل - حلبة دبي كارتدروم

جنوم اأكادميية �صمان يتاأهبون ملو�صم جديد من بطولة اك�س 30 للكارتينج
خالد القبي�ضي: متحم�ضون لنطالقة مو�ضم �ضباقات الكارتينج يف الإمارات ونهدف اإىل تخريج بطل اإماراتي جديد

الإيطايل لورينزو بالزان مديرًا جديدًا لفريق اأكادميية �ضمان

نادي ال�صارقة لريا�صة الدفاع عن النف�س يكرم اللعبني 
واللعبات الفائزين يف بطولته الأوىل للتايكوندو  
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الفجر الريا�ضي

الإ�سباين  ف���ي���اري���ال  ن�����ادي  اق�����ال 
والطاقم  اي�سكريبا  ف��ران  م��درب��ه 
الثقيلة  الهزمية  بعد  له  امل�ساعد 
ي���د م�سيفه  ع��ل��ى  ت��ل��ق��اه��ا  ال���ت���ي 
املرحلة  يف  �سفر4-  خ���ي���ت���ايف 
ال�ساد�سة من الدوري املحلي لكرة 
ال��ق��دم، وع��ني خ��ايف كاييخا مدير 

فنيا جديدا.
ال���ن���ادي الإ���س��ب��اين يف بيان  وق����ال 
الإث��ن��ني ق��رر ف��ي��اري��ال ف�سخ عقد 
الفريق  م����درب  اي�����س��ك��ري��ب��ا  ف����ران 
اأن  ال���ن���ادي  ي���ود  م�سيفا   ، الأول 
ي�����س��ك��ر امل�������درب، م�����س��اع��د امل����درب 
اللياقة  ومدرب  الكا�سري  جو�سيب 
عملهم  على  ما�سكارو�ض  خو�سيه 

وتفانيهم .
وب��ع��د ذل���ك اع��ل��ن ف��ي��اري��ال تعيني 
لعبه ال�سابق )2006-1998( 
خايف كاييخا الذي كان ي�سرف على 
ايك�سريبا  مكان  ال��ردي��ف،  الفريق 
-2017 م���و����س���م  ن���ه���اي���ة  ح���ت���ى 

2018. ويقبع فياريال على بعد 
الهبوط  نقاط من منطقة  ثالث 
جمع  بعدما  الثانية،  الدرجة  اىل 

مبارياته  م���ن  ف��ق��ط  ن��ق��اط  ���س��ب��ع 
ال�ست الأوىل.

ال�سفراء  الغوا�سة  فريق  وتعاقد 
اب/ اي�سكريبا )52 عاما( يف  مع 
اغ�سط�ض 2016 خلفا ملار�سيلينو 
غار�سيا تورال، وهو جنح يف قيادة 
م�سابقة  يف  امل�ساركة  اىل  الفريق 
ال�������دوري الأوروب��������ي ي����وروب����ا ليغ 
املركز  ال������دوري يف  اأن���ه���ى  ب��ع��دم��ا 
التقليدية  القوى  خلف  اخلام�ض 
واتلتيكو  وبر�سلونة  مدريد  ري��ال 

مدريد وا�سبيلية على التوايل.
اأ�سرف  ال���ذي  اي�سكريبا  واأ���س��ب��ح 
الت�سي )2012 حتى  على  �سابقا 
حتى   2015( وخيتايف   )2015
الدوري  2016(، ثاين مدرب يف 
الإ����س���ب���اين ي��خ�����س��ر م��ن�����س��ب��ه بعد 
انطالق  ع��ل��ى  م����ع����دودة  م���راح���ل 
الأرجنتيني  ك��ان  والأول  امل��و���س��م، 
ي�سمد  ال��ذي مل  �سوبيلديا  لوي�ض 
اأكر من اأربع مباريات مع الفي�ض 

متذيل الرتتيب.

اغويرو ي�صتعيد دوره ك�ملك 
مان�ص�صرت �صيتي 

ال�ضيتي ملوا�ضلة نتائجه الرائعة بلقاء �ضاختار 

ريال مدريد يبحث عن فك العقد يف معقل دورمتوند 
الأخريتني، عن  الن�سختني  الإ�سباين، بطل  ريال مدريد  يبحث 
�سيغنال  ال�سابقة اىل ملعب  زياراته  التي لزمته يف  العقدة  فك 
بورو�سيا  على  �سيفا  الثالثاء  اليوم  يحل  عندما   ، ب��ارك  ايدونا 
املجموعة  مناف�سات  من  الثانية  اجلولة  يف  الأمل���اين  دورمت��ون��د 

الثامنة لدوري ابطال اوروبا يف كرة القدم.
ويتواجه النادي امللكي مع دورمتوند للمو�سم الثاين على التوايل 
تعادل ذهابا  الأم، وهما  القارية  امل�سابقة  املجموعات من  دور  يف 
2-2، وت�سدر الفريق الأملاين  2016 بنتيجة واحدة  وايابا يف 
املجموعة، اإل اأن م�سواره انتهى يف ربع النهائي على يد موناكو 
بلقبه  وت��وج  النهاية  حتى  م�سواره  ري��ال  وا�سل  فيما  الفرن�سي، 

الثاين ع�سر.
ولطاملا عانى ريال يف معقل دورمتوند الذي زاره يف �ست منا�سبات 

ن�سف  اأب��رزه��ا يف  ث��الث وخ�سر مثلها،  فتعادل يف  �سابقة، 
اأن  بعد   4-1 بنتيجة  اذل  ح��ني   2013 ع��ام  النهائي 

�سجل مهاجم بايرن ميونيخ احلايل البولندي روبرت 
ليفاندوف�سكي الأهداف الأربعة للفريق الأملاين.

مثايل  ب�سكل  اللقب  ع��ن  ال��دف��اع  ري���ال حملة  وب���داأ 
القرب�سي  ن��ي��ق��و���س��ي��ا  اب���وي���ل  ع��ل��ى  ب���ال���ف���وز 

للنجم  ث��ن��ائ��ي��ة  ب��ف�����س��ل  -3�سفر، 
رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل 

ال�������ذي رف������ع ر�����س����ي����ده اىل 
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امل���������س����اب����ق����ة  يف 
الوىل،  ال��ق��اري��ة 

ف��������ي��������م��������ا م�����ن�����ي 
بهزمية  دورمت��ون��د 

توتنهام  اأم����ام  ق��ا���س��ي��ة 
هوت�سرب الإنكليزي 3-1.

الأ�سعب  امل���ه���م���ة  و����س���ت���ك���ون 
بيرت  ال��ه��ول��ن��دي  امل���درب  لفريق 
ال�ساعي  رون��ال��دو،  احتواء  بو�ض 
ال�150  ال���ق���اري���ة  م���ب���ارات���ه  يف 
يف  املخيبة  بدايته  تعوي�ض  اىل 
ال�����دوري الإ���س��ب��اين ح��ي��ث ف�سل 
ال�سباك  اىل  ط��ري��ق��ه  اي��ج��اد  يف 
خا�سهما  ال��ل��ت��ني  امل��ب��ارات��ني  يف 
املحلي  اليقاف  من  العودة  بعد 

خلم�ض مباريات.
جيد  ب�سكل  دورمت��ون��د  وحت�سر 
ورفاقه  رون����ال����دو  ل���س��ت�����س��اف��ة 
زين  الفرن�سي  امل���درب  فريق  يف 

على  الكبري  بفوزه  زي��دان،  الدين 
ب��ورو���س��ي��ا م��ون�����س��ن��غ��الدب��اخ 1-6 
ي���وم ال�سبت  امل��ح��ل��ي  ال����دوري  يف 
بيار  ل��ل��غ��اب��وين  ث��الث��ي��ة  بف�سل 
رفع  ال��ذي  اوباميانغ  امي��ريي��ك 
 6 اأه������داف يف   8 ر���س��ي��ده اىل 

مباريات.
املو�سم  هذا  اوباميانغ  و�سكل 
الوافد  م���ع  ���س��ارب��ة  ���س��راك��ة 

ال�سابق  �سجل لعب فرايبورغ  اإذ  فيليب،  اجلديد ماك�سيميليان 
اأربعة اأهداف يف مبارياته الثالث الأخرية.

ول تعك�ض نتيجة 6-1 التي حققها رغم غياب الثالثي امل�ساب 
م��ارك��و روي�����ض وان���دري���ه ���س��ورل��ه وال��ربت��غ��ايل راف��اي��ل غرييرو، 
عانى  اإذ  مون�سنغالدباخ،  �سد  ال�سبت  ملباراة  احلقيقية  املجريات 
من  اأك��ر  يف  �سباكه  تهتز  اأن  بالمكان  وك��ان  دفاعيا  دورمت��ون��د 

منا�سبة لو كان مهاجمو الفريق املناف�ض اأكر توفيقا.
لي�سوا مب�ستوى لعبي  اأن مهاجمي مون�سنغالدباخ  املوؤكد  ومن 
النادي  اأم��ام  م�سابهة  اخطاء  اأي  وبالتايل  الط���الق،  على  ري��ال 
امللكي �ستكون مكلفة جدا لدورمتوند، وهذا ما حذر منه املدير 
بطريقة  �سنعاقب  ري��ال،  �سد  قائال  ت�سورك،  ميكايل  الريا�سي 

خمتلفة متاما على اأخطاء من هذا النوع .
املتتالية التي �سجل فيها  املباريات  اأن توقفت �سل�سلة  وبعد 
هدفا اأو اأكر عند 73 بخ�سارته على اأر�سه اأمام ريال 
ا�ستعاد ريال توازنه  20 احلايل،  بيتي�ض �سفر1- يف 
ال�سبت بفوزه على الفي�ض 2-1 بف�سل ثنائية داين 
اأول  يف  ال�سباك  اىل  طريقه  وج��د  ال���ذي  �سيبايو�ض 

مباراة له اأ�سا�سيا مع النادي امللكي.
الظهري  ال���ث���الث���اء  ل���ق���اء  زي������دان يف  وي��ف��ت��ق��د 
ال��ربازي��ل��ي م��ار���س��ي��ل��و وال��ف��رن�����س��ي��ني تيو 
هرنانديز وكرمي بنزمية لالإ�سابة، 
لوكا  الكرواتي  اليه  �سيعود  لكن 
غاريث  وال��وي��ل��زي  مودريت�ض 
بايل اللذين اراحمها املدرب 
الفي�ض،  ���س��د  ال��ف��رن�����س��ي 
م�ساركة  امل��ت��وق��ع  م��ن  ك��م��ا 
الأمل��اين طوين كرو�ض بعد 

تعافيه من الإ�سابة.
القرب�سية،  ال��ع��ا���س��م��ة  ويف 
يبدو توتنهام مر�سحا لتحقيق 
فوزه الثاين على ح�ساب م�سيفه 
ابويل نيقو�سيا، ل�سيما اأن النادي 
ال��ل��ن��دين ي��ت��األ��ق ه��ذا امل��و���س��م خارج 
ح�ساب  على  ال�سبت  حقق  حيث  ملعبه 
جاره و�ست هام )3-2(، فوزه الثالث على 
التوايل يف الدوري املمتاز بعيدا عن جماهريه وذلك 

1991-1992 بف�سل  للمرة الأوىل منذ مو�سم 
ثنائية لهاري كاين.

وياأمل �سبريز باأن ت�ساهم هذه ال�سل�سلة 
يف تخل�سه من م�سكلته مع املباريات 

ب��ع��ي��دا ع���ن ملعبه  ال��ق��اري��ة 
حيث فاز مرتني فقط يف 
مبارياته ال�11 الأخرية، 
و�����س����ي����ك����ون ع����ل����ى ف���ري���ق 

ماوري�سيو  الأرجنتيني  امل��درب 
بوكيتينو حتقيق هذه املهمة بغياب عن�سرين هامني هما 

ديلي اآيل والبلجيكي يان فريتونغن املوقوفني.
ويف املجموعة ال�ساد�سة، ياأمل مان�س�سرت �سيتي النكليزي 
�ساختار  ي�ست�سيف  عندما  ال��رائ��ع��ة  نتائجه  موا�سلة 

دانييت�سك الأوكراين.
وحت�����س��ر ف��ري��ق امل����درب الإ���س��ب��اين جو�سيب 

غوارديول باأف�سل طريقة ملباراتي الثالثاء �سد �ساختار وال�سبت 
بفوزه  اللقب،  حامل  ت�سل�سي  م�سيفه  �سد  املمتاز  ال���دوري  يف 

الكا�سح ال�سبت على كري�ستال بال�ض -5�سفر.
وا�سبح �سيتي بذلك اأول فريق ي�سجل 5 اأهداف اأو اأكر يف ثالث 
مباريات متتالية من املو�سم ذاته )تغلب على ليفربول -5�سفر 
اأن حقق ذلك  ال�سابقتني( منذ  املرحلتني  وواتفورد -6�سفر يف 
الدرجة  دوري  يف   1959-1958 م��و���س��م  خ���الل  ب��الك��ب��رين 

الأوىل �سابقا.
يف  اي�سا  جت�سد  ال���ذي  املميز  الهجومي  الأداء  اىل  وا���س��ت��ن��ادا 
اجلولة الأوىل حني تغلب على فيينورد روتردام بطل هولندا 
عقبة  لتخطي  مر�سحا  �سيتي  يبدو  قواعده،  خ��ارج  -5�سفر 
اجلولة  يف  الإي��ط��ايل  نابويل  اأ�سقط  الأخ��ري  اأن  رغ��م  �ساختار 

الأوىل بالفوز عليه 1-2.
و�ستكون املباراة الثانية يف املجموعة من اأجل التعوي�ض بالن�سبة 
الإيطايل مطالبا  الفريق  و�سيكون  فيينورد.  و�سيفه  لنابويل 
من قبل جمهوره بنقل تاألقه املحلي، حيث فاز مببارياته ال�ست 
ببلوغ  حظوظه  تعزيز  اأج��ل  من  القارية  ال�ساحة  اىل  الأوىل، 

الدور الثاين على اأقل تقدير.
وبعد تفريطه بتقدمه على �سيفه ا�سبيلية الإ�سباين واكتفائه 
�سيكون  الأوىل،  اجل��ول��ة  يف   2-2 بالتعادل  امل��ط��اف  نهاية  يف 
يحل  عندما  رو�سيا  �سعبة يف  اأم��ام مهمة  الإنكليزي  ليفربول 
�سبارتاك مو�سكو يف مناف�سات املجموعة اخلام�سة  �سيفا على 
بني  الثانية  امل��ب��اراة  انتهاء  بعد  التعادل  عليها  ي�سيطر  التي 
الأخري وم�سيفه ماريبور 1-1. ويدخل فريق املدرب الأملاين 
يف  ال�سبت  ف��وزه  بعد  مرتفعة  مبعنويات  املباراة  كلوب  يورغن 
وذلك   ،2-3 �سيتي  لي�سرت  على  ملعبه  خ��ارج  املمتاز  ال���دوري 
خالفا ل�سبيلية الذي تنازل عن مركزه الثاين مل�سلحة اتلتيكو 
ي�ست�سيف  اأن  قبل  �سفر2-  الأخ���ري  اأم���ام  باخل�سارة  م��دري��د 
ال��ث��الث��اء م��اري��ب��ور يف م��ب��اراة ت��ب��دو يف م��ت��ن��اول ح��ام��ل الرقم 
القيا�سي بعدد القاب يوروبا ليغ )خم�ض مرات(. ويف املجموعة 
ال�سابعة، يحل بورتو الربتغايل �سيفا على موناكو بطل فرن�سا 
معه،  يحملها  جميلة  ب��ذك��ري��ات 
ال���وح���ي���دة  امل����واج����ه����ة  لأن 
الفريقني  ب���ني  ال�����س��اب��ق��ة 
ان��ت��ه��ت مل�����س��ل��ح��ت��ه حني 
مدرب  ب��ق��ي��ادة  تغلب 
يونايتد  مان�س�سرت 
الإن���ك���ل���ي���زي احل����ايل 
جوزيه مورينيو على نادي 
-3�سفر  الم����ارة 
ن������ه������ائ������ي  يف 

.2004

عاد املهاجم الأرجنتيني �سريخيو اغويرو لفر�ض نف�سه 
كان  اأن  بعد  جم��ددا،  الإنكليزي  �سيتي  مان�س�سرت  ملك 
على و�سك النف�سال عن فريقه ب�سبب تهمي�سه من قبل 

مدربه الإ�سباين جو�سيب غوارديول.
اأهداف  اإذ �سجل �سبعة  ويقدم كون بداية مو�سم مثالية 
يف �سبع مباريات حتى الآن، واحد منها يف دوري اأبطال 
اأوروب�����ا ح��ني ع���اد �سيتي م��ن ه��ول��ن��دا ب��ف��وز ك��ا���س��ح على 

فيينورد روتردام -4�سفر يف اجلولة الأوىل.
القيا�سي  الرقم  يحطم  ان  م�سارف  على  اغ��وي��رو  وب��ات 
لأف�سل هداف يف تاريخ مان�س�سرت �سيتي وامل�سجل با�سم 
اريك بروك عام 1939 بر�سيد 177، وهو اأ�سبح على 
بعد ه��دف فقط م��ن الجن���از بعدما رف��ع ر���س��ي��ده اىل 
ال� �سيتيزن�ض عام 2011،  176 هدفا منذ انتقاله اىل 
بت�سجيله اأحد اأهداف فريقه اخلم�سة يف مرمى كري�ستال 

بال�ض ال�سبت.
و�سجل اغويرو اهدافه ال�176 يف 260 مباراة، يف حني 
القيا�سي  رقمه  لي�سجل  مباراة   494 اىل  ب��روك  احتاج 

.)177(
املهاجم الأرجنتيني  امل�سككني بقدرات  اأن كان من  وبعد 
قبل �ستة اأ�سهر، اأ�ساد غوارديول مبا يقدمه اغويرو هذا 
املو�سم، قائال ع�سية لقاء �ساختار دانييت�سك الأوكراين 
يف اجلولة الثانية من دوري الأبطال اإنه ا�سطورة. ي�سكل 
جزءا من تاريخ هذا النادي. اح�سائيات اغويرو تتحدث 

عن نف�سها، اإنه مذهل .
الإ�سباين  امل��درب  راأي  تغيري  بالتاأكيد يف  اغويرو  وجنح 
امل��ا���س��ي لع��ب��ا ل يتجان�ض مع  امل��و���س��م  ف��ي��ه  راأى  ال���ذي 
ال�سلوب ال�سهل املمتنع الذي متيز به غوارديول ل�سيما 
ا�سرافه على بر�سلونة، ما ت�سبب بخروجه  خالل فرتة 
م���ن ال��ت�����س��ك��ي��ل��ة الأ���س��ا���س��ي��ة مل�����س��ل��ح��ة ال���واف���د اجلديد 
يف  التحول  نقطة  وكانت  جيزو�ض.  غابرييل  الربازيلي 
اذار/مار�ض  غ��واردي��ول يف  ق��ي��ادة  اغ��وي��رو حت��ت  م�سوار 
عندما اجرب املدرب الإ�سباين على العتماد عليه ب�سبب 
ا�سابة جيزو�ض، فا�ستغل املهاجم ال�سابق لتلتيكو مدريد 

الإ�سباين هذه الفر�سة لك�سب ود مدربه تدريجيا بعزم 
ودون اأي جلبة اأو تذمر اعالمي.

اأراده  م���ا  اغ���وي���رو اىل  و���س��ل  امل���ط���اف،  ن��ه��اي��ة  ويف 
واأ�سبح جمددا الركيزة الأ�سا�سية يف هجوم الفريق 
 2011 الذي توج معه بلقب الدوري املمتاز عامي 

 ،2015 يف  ال��ه��داف  لقب  معه  ون���ال  و2014 
واأكد منذ بداية املو�سم اأن لي�ض با�ستطاعة 

غوارديول اأن يتجاهله.
و�سرح املدرب الإ�سباين الأ�سباب التي 

الرجلني،  ب��ني  ال��ت��واف��ق  خلف  تقف 
ق��ائ��ال ح��اول��ن��ا اق��ن��اع��ه ب���ان يكون 

ف��ع��ال م��ن خ���الل ا���س��ل��وب اللعب 
الكتفاء  ولي�ض  نعتمده  ال��ذي 
بان يكون مهاجما ي�سدد الكرة 
بل  اله����داف،  وي�سجل  ب��راأ���س��ه 

القيام بال�سغط على الالعب 
ا�سرتجاع  اجل  من  املناف�ض 

ال���������ك���������رة ب�����ا������س�����رع 
وق��������������ت مم����ك����ن 

نتمكن  ل���ك���ي 
م������ن ال���ق���ي���ام 
ب������ه������ج������م������ات 

وتابع  �سريعة 
املهاجمني  اع�سق 

ال��ذي��ن ي��ك��ون��ون ج���زءا من 
اللعبة والمر ينطبق على 

املدافعني، فانا ل اطلب 
بل  فقط  الدفاع  منهم 
امل�ساركة الفعالة اي�سا 

يف �سناعة اللعب .
واع�����رتف غ���واردي���ول 

بان اغويرو ل يتحم�ض 
التمارين  خ���الل  ك��ث��ريا 

جاهزا  ي��ك��ون  دائ��م��ا  لكنه 
وق�����ال  امل�������ب�������اراة  م����وع����د  يف 

ب���ع�������ض الح�����ي�����ان وخ�����الل  يف 
من  يتذمر  بانه  ت�سعر  التمارين 

ال��ت��ع��ب وال������ربد، ل��ك��ن��ه ي��ع�����س��ق كرة 
ال�سخ�سية  ميلك  �سريخيو  ال��ق��دم. 

وهو  �سيموت  اله���داف،  لت�سجيل 
ي�سجل الهداف ل �سك لدي على 

الطالق .
بدوره، ا�ساد الالعب الأملاين ايلكاي 

الأرجنتيني،  ب��زم��ي��ل��ه  غ���ون���دوغ���ان 
الأهداف  لت�سجيل  اآل��ة  اإن��ه  ا�ستثنائي،  اإن��ه  قائال 

�سرتلينغ  رحيم  اعترب  فيما   ، اليه  ما�سة  بحاجة  نحن 
اأنه اإذا منحتم �سريخيو الفر�سة، ف�سي�سجل الأهداف يف 

ت�سع من اأ�سل ع�سر حماولت .
على الرغم من تاألق اغويرو يف �سفوف �سيتي على مدار 
اللقب  اىل  وق��ي��ادت��ه  �سفوفه  يف  خا�سها  ال��ت��ي  امل��وا���س��م 
واح��دة جلائزة  م��رة  ول��و  مرتني، فانه مل يكن مر�سحا 
ق��ب��ل ال�سحافيني او  ال��ع��ام م��ن  اف�����س��ل لع���ب يف  ل��ق��ب 

زمالئه.
بالحرتام  يحظى  اغ��وي��رو  اأن  اع��ت��رب  غ���واردي���ول  لكن 
ان  اف�سل جائزة ميكن  ال�سدد  وق��ال يف هذا  والتقدير، 
حت�سل عليها هو �سعور زمالئك باملحبة جتاهك وبانك 

تقوم مب�ساعدتهم على ار�سية امللعب .
ال�سحافة  ق��ب��ل  م���ن  وال���ت���ق���دي���ر  الع�������رتاف  وا�����س����اف 
واجل���وائ���ز اأ���س��ي��اء ج��ي��دة لكنها ل ت���دوم اك���ر م��ن 10 
امل���درب الإ���س��ب��اين �سريخيو  دق��ائ��ق ث��م تختفي وي�����س��دد 
ميلك ال�سخ�سية لت�سجيل الأهداف. والداه منحاه هذه 
املوهبة. �سي�سجل الأهداف حتى مماته، ل �سك لدي على 

الطالق .
ولعب اغويرو حتى الآن دورا ا�سا�سيا يف ت�سدر فريقه 
ترتيب الدوري املمتاز بفارق الأهداف عن جاره اللدود 
م��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د ب��ع��دم��ا خ���رج ف��ري��ق غ���واردي���ول 
اآخ��ره��ا ال�سبت  امل��راح��ل الأرب���ع الأخ���رية،  منت�سرا من 
وحت�سر  ن��ظ��ي��ف��ة.  بخما�سية  ب��ال���ض  ك��ري�����س��ت��ال  ع��ل��ى 
ف��ري��ق غ���واردي���ول ب��اأف�����س��ل ط��ري��ق��ة مل��ب��ارات��ي الثالثاء 
اأوروبا،  اأبطال  دانييت�سك يف دوري  �سد �سيفه �ساختار 
اللقب  ح��ام��ل  ت�سل�سي  م�سيفه  �سد  املقبلة  وامل��رح��ل��ة 
ال��ذي حافظ على ف��ارق النقاط الثالث ال��ذي يف�سله 
م�سيفه  ع��ل��ى  ال�����س��ب��ت  ب��ف��وزه  مان�س�سرت  ق��ط��ب��ي  ع��ن 
اأجناز  ال�سبت  �سيتي  وحقق  )-4�سفر(.  �سيتي  �ستوك 
اأن يكون اأول فريق ي�سجل 5 اأه��داف اأو اأكر يف ثالث 
ذلك  حقق  اأن  منذ  واح��د  مو�سم  يف  متتالية  مباريات 
 1959-1958 م��و���س��م  خ���الل  ب��الك��ب��رين 
�سابقا،  الأوىل  ال���درج���ة  دوري  يف 
ليفربول  اكت�ساحه  بعد  وذلك 
-6�سفر  وواتفورد  -5�سفر 
ال�سابقتني،  امل��رح��ل��ت��ني  يف 
هدفا   27 اىل  ر�سيده  راف��ع��ا 
يف 8 مباريات خا�سها يف جميع 

امل�سابقات حتى الآن.

ف�سل �سانت اتيان يف ا�ستعادة املركز الثالث من بوردو ب�سقوطه 
ال�سابعة من  املرحلة  2-2 يف  امام �سيفه رين  التعادل  يف فخ 

الدوري الفرن�سي لكرة القدم.
وت��خ��ل��ف ���س��ان��ت ات��ي��ان م��رت��ني ع��رب ب��ن��ج��ام��ان ب��وري��غ��و )41( 
رك��ل��ة ج���زاء(،  م��ن  التون�سي وه��ب��ي اخل����زري )53  وال����دويل 
والعاجي   )2+45( �سيلفا  غابريال  للربازيلي  بهدفني  ورد 

جوناثان بامبا )70 من ركلة جزاء(.
وه���و ال��ت��ع��ادل ال���ث���اين ل�����س��ان��ت ات���ي���ان ه���ذا امل��و���س��م م��ق��اب��ل 4 
انت�سارات وهزمية واحدة فرفع ر�سيده اىل 14 نقطة بفارق 
نقطة واحدة خلف بوردو الذي كان انتزع املركز الثالث بفوزه 

على �سيفه غانغان 3-1 ال�سبت.

يف املقابل، حقق رين التعادل الثالث له هذا املو�سم مقابل فوز 
واحد و3 هزائم فرفع ر�سيده اىل 6 نقاط يف املركز اخلام�ض 
تغلب  عندما  ���س��رتا���س��ب��ورغ  م�سيفه  ج���راح  ن��ان��ت  وزاد  ع�سر. 
عليه 2-1. وكان �سرتا�سبورغ البادئ بالت�سجيل عرب مهاجم 
الراأ�ض الخ�سر نونو دا كو�ستا يف الدقيقة العا�سرة، لكن نانت 
وليو  ادري��ان طوما�سون )13(  �سجلهما  �سريعني  بهدفني  رد 

دوبوا )24(.
ووا����س���ل ن��ان��ت ���س��ح��وت��ه وح��ق��ق ف����وزه ال��ث��ال��ث ع��ل��ى التوايل 
والرابع يف مبارياته اخلم�ض الخرية التي مل يذق فيها طعم 
فرفع  والثانية،  الوىل  املرحلتني  يف  خ�سارتيه  بعد  الهزمية 
ر�سيده اىل 13 نقطة و�سعد اىل املركز اخلام�ض موؤقتا، فيما 

تعر�ض �سرتا�سبورغ العائد حديثا اىل دوري ال�سوء خل�سارته 
اخلام�سة هذا املو�سم مقابل فوز وتعادل فتجمد ر�سيده عند 

الخري. قبل  ع�سر  التا�سع  املركز  يف  نقاط   4
وحذا حذوه مر�سيليا بفوزه على �سيفه تولوز بهدفني نظيفني 
�سجلهما فلوران توفان )32( والرجنتيني لوكا�ض اوكامبو�ض 

.)61(
املو�سم  هذا  والرابع  ملر�سيليا  التوايل  على  الثاين  الفوز  وهو 
مقابل تعادل وخ�سارتني فرفع ر�سيده اىل 13 نقطة وارتقى 
هذا  الرابعة  بخ�سارته  تولوز  مني  فيما  اخلام�ض،  املركز  اىل 
 7 عند  ر�سيده  فتجمد  واح��د  وت��ع��ادل  فوزين  مقابل  املو�سم 

نقاط وتراجع اىل املركز الرابع ع�سر.

�ص��ان��ت اتي���ان ي�صق���ط وم��ر�صيلي����ا ي���وا�ص���ل �صحوت���ه 

فياريال يقيل مدربه اي�صكريبا ويعني كاييخا  الحتاد اجلزائري يبت م�صري مدرب املنتخب 
لوكا�ض  ال���س��ب��اين  م��درب منتخبه  ال��ق��دم  لكرة  اجل��زائ��ري  امهل الحت���اد 
الكاراز مهلة �سهرين ملعرفة ما اذا كان �سي�ستمر يف من�سبه او �سيعفى من 
مهامه. وذك��ر الحت��اد يف ح�سابه على تويرت ان مكتب الحت��اد اجلزائري 
قرر جتديد الثقة يف الطاقم الفني )للمنتخب( حتى نهاية ت�سفيات كاأ�ض 
ال��ع��امل بعد اجتماع ج��رى م�ساء الح���د. وال��ك��اراز ه��و راب��ع م��درب يتوىل 
البو�سني-الفرن�سي  رحيل  بعد  ال�سحراء  حماربي  منتخب  على  ال�سراف 
واأ�سبح  ال��ربازي��ل.  يف   2014 مونديال  انتهاء  عقب  خليلودزيت�ض  وحيد 
املدرب الإ�سباين حتت املجهر بعد خم�سة ا�سهر على ت�سلمه من�سبه لأنه، 
وبعد م�ساركتني يف مونديايل 2010 و2014، �سيكون املنتخب اجلزائري 

غائبا عن النهائيات بعد ف�سله الذريع يف الدور احلا�سم من الت�سفيات.
وي��ل��ت��ق��ي امل��ن��ت��خ��ب اجل���زائ���ري )ن��ق��ط��ة واح�����دة( يف اجل��ول��ة اخل��ام�����س��ة مع 
نظريه الكامريوين )3 نقاط( يف 7 ت�سرين الول/اكتوبر يف مباراة غري 
التاأهل  بطاقة  وانح�سرت  املناف�سة،  من  خرجا  الطرفني  كون  اهمية  ذات 
الوحيدة عن املجموعة الثانية بني نيجرييا املت�سدرة )10 نقاط( وزامبيا 
املنتخب اجلزائري  املباراة جنوم  ي�سارك يف تلك  الثانية )7 نقاط(. ولن 
مثال ريا�ض حمرز وا�سالم �سليماين )لي�سرت �سيتي النكليزي( ونبيل بن 

طالب )�سالكه الملاين( وعدلن قيدورة )ميدلزبره النكليزي(.
الفريقية  الت�سفيات  يف  الخ���رية  مباراته  اجل��زائ��ري  املنتخب  ويخو�ض 
املوؤهلة اىل نهائيات مونديال 2018 يف رو�سيا، يف ت�سرين الثاين/نوفمرب 

يف مدينة ق�سنطينة �سد نيجرييا.
اخل���روج من  بعد  ال��ك��اراز  ان��ت��ق��اد  ع��ن  اجل��زائ��ري��ة  ال�سحافة  تتوقف  ومل 
املناف�سة، لكن رده الدائم هو مل ات�سلم من�سبي من اجل الذهاب اىل كاأ�ض 
العامل، وامنا اعرف اين قادر على بلوغ الهداف التي ر�سمت يل وهي بلوغ 

نهائيات امم افريقيا 2019 .



    
يلتقي �صقيقته بعد 67 عامًا من الفراق

التقى رجل بريطاين �سبعيني �سقيقته التي مل يكن يعلم بوجودها، 
بعد نحو 67 عاماً من افرتاقهما، وذلك يف م�سهد عاطفي جذب 

اإليه و�سائل الإعالم املحلية.
وكان جون اإنتواي�سل )74 عاماً( يجهل حقيقة اأن جزءاً من اأ�سرته 
يعي�ض يف كندا، حتى مت تعقبه من قبل اأحد اأفراد الأ�سرة يف 2013، 
والذي مهد للقائه باأخته غري ال�سقيقة، بعد نحو 7 عقود مل يكن 

يعلم خاللها بوجودها، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
 20 العمر  وك��ان ج��ون، تلقى مكاملة هاتفية، عندما كان يبلغ من 
من  ال�سالم  تقروؤه  والدته  اأن  يخربه  غريب،  �سخ�ض  من  عاماً، 
ال�سخ�ض،  اأن هذا  ك�سفت موؤخراً،  لكن كر�ستني كيرتنغهام  كندا، 
بعد احلرب  والدتهما  به  اربطت  ال��ذي  ب��ني،  �سرييل  والدها  ك��ان 

العاملية الثانية.
وكان جون يبلغ من العمر 3 �سنوات فقط، عندما غادرت والدته 
البالد، يف اأعقاب طالقها، ومنح القا�سي ح�سانته لوالده، والذي 
اأخفى عنه حقيقة ما حدث، ليعتقد اأن زوجة والده الثانية اإيرين 

هي والدته احلقيقية.
ولكن يف 2013، تلقى جون ر�سالة من ابن عمه غليني�ض �سوامتان، 
ال�سقيقة  غ��ري  اأخ��ت��ه  م��ع  التوا�سل  فر�سة  مبنحه  تكفل  وال���ذي 
يوم  ري��ل��وي  ي���ورك  حمطة  يف  اأخ����رياً  الث��ن��ان  ليلتقي  كري�ستني، 

ال�سبت املا�سي للمرة الأوىل.

هكذا يحتج الن�صاء على نق�س املراحي�س
عندما تنادي الطبيعة جتد الكثري من الن�ساء يف هولندا خيارات 
حمدودة لتلبية النداء من هنا انطلقت مبادرة من جانب ع�سرات 
الن�ساء لالحتجاج على نق�ض املراحي�ض العامة املخ�س�سة للن�ساء 

يف هولندا.
وجلاأت العديد من الن�ساء يف اأربع مدن عرب البالد اإما اإىل ق�ساء 
حاجتهن يف مراحي�ض خم�س�سة للرجال اأو يف ال�سوارع بب�ساطة، 
وفقاً ملجموعة زيكوفن الحتجاجية. ومتت الدعوة اإىل الحتجاج 

رداً على تغرمي امراأة 90 يورو ب�سبب تبولها يف ال�سارع. 
وتفاقم املو�سوع عندما قال قا�ض اإنه كان ينبغي على تلك املراأة اأن 
ت�ستخدم اإحدى مباول الرجال. ونقلت و�سائل اإعالم حملية عن 
القا�سي قوله اإن ذلك الأمر مل يكن لطيفاً ولكن كان ينبغي فعله 
. وتبّولت بع�ض املتظاهرات على ن�سخ ورقية مطبوع فيها احلكم 

الذي اأ�سدره القا�سي تعبرياً عن الحتجاج. 

جثة تثري رعب ال�صكان
اأنه  اإىل ما يفرت�ض  هرعت ال�سرطة يف ولية تيني�سي الأمريكية 
مقطوعة  جثة  ب��وج��ود  تفيد  مكاملة  تلقي  عقب  ج��رمي��ة،  م�سرح 

الراأ�ض بالقرب من باب كراج اأحد املنازل.
اأن اجل��ث��ة جمرد  امل��ك��ان، تبني  اإىل  ال�سرطة  ول���دى و���س��ول رج��ل 
خدعة، اأراد �ساحبها الحتفال ب�سكل مبكر بعيد الهالووين، حيث 
بالدماء قرب منزله،  ب�سري مغطى  قام بو�سع من��وذج عن ج�سد 

بح�سب �سحيفة هافنغتون بو�ست الأمريكية.
وعر�ض جوزيف لوفرجيف، جثة مقطوعة الراأ�ض، اأمام باب كراج 
ال�سيارات يف منزله مبدينة غرينفيل، مما دفع جاره جوين ريدل 

اإىل اإبالغ ال�سرطة عن جرمية وقعت يف املنزل املجاور.
ما مقتول  اأن �سخ�ساً  اعتقدت  اإع��الم حملية  وقال ريدل لو�سيلة 

اأمام الباب، وهذا ما دفعني اإىل اإبالغ ال�سرطة .
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�صرط الطول لدخول ال�صرطة الأملانية غري قانوين!
اإذا كنت ترغب يف العمل لدى ال�سرطة الأملانية يف ولية �سمال الراين و�ستفاليا، ميكنك التقدم بطلبك حتى لو مل 

يتعد طولك 168 �سنتيمرتاً، وذلك بقرار حمكمة �سدر موؤخراً.
اأ�سدرت املحكمة الإدارية العليا بولية �سمال الراين و�ستفاليا الأملانية قراراً باأن ا�سرتاط الولية على الراغبني 
يف العمل لدى جهاز �سرطتها باأل يقل طولهم هن 168 �سنتيمرتاً غري جائز قانوناً. وقالت املحكمة يف مقرها يف 
مدينة مون�سرت اخلمي�ض )21 �سبتمرب اأيلول 2017( اإن مر�سوم وزارة الداخلية بالولية بهذا اخل�سو�ض خمالف 
للقانون. وبهذا يح�سل الرجال الأق�سر طوًل على فر�سة للعمل اأي�ساً لدى ال�سرطة. وقالت املحكمة اإنه يف اأح�سن 
الأحوال ميكن لربملان الولية اأن ي�سدر ت�سريعاً بهذا ال�ساأن ين�ض على اأطوال خمتلفة للرجال عن الن�ساء الراغبني 
يف العمل لدى ال�سرطة. اأما مر�سوم احلكومة فال يكفي لذلك. وت�سرتط ولية �سمال الراين و�ستفاليا حالياً حداً 
اأدنى لطول الن�ساء الراغبات يف العمل لدى ال�سرطة فيها يبلغ 163 �سنتيمرتاً، بينما ت�سرتط على الرجال طوًل 

ل يقل عن 168 �سنتيمرتاً.
ياأتي هذا القرار بعد حكم ل�سالح رجل يف الثانية والثالثني من العمر من مدينة اإي�سن رف�ست ال�سرطة من قبل 
طلبه للعمل لديها لأن طوله يبلغ 166 �سنتيمرتاً، اأي اأقل ب�سنتيمرتين عن احلد الأدنى يف الولية. وكانت املحكمة 
الإدارية يف غيلزنكري�سن قد حكمت من قبل باأحقية الرجل يف احل�سول على الوظيفة، اإل اأن الولية ا�ستاأنفت �سد 

احلكم لدى املحكمة الإدارية العليا يف مون�سرت، والتي رف�ست ال�ستئناف.

الثالثاء   26   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12131  
Tuesday  26   September   2017  -  Issue No   12131

متحف هريو�صيما ي�صتقبل الزائر رقم 70 مليون
 70 رق��م  الزائر  اليابان  يف  لل�سالم  التذكاري  هريو�سيما  متحف  ا�ستقبل 
كارثة  على  اأع���وام  ع�سرة  م��رور  بعد   ،1955 ع��ام  افتتاحه  منذ  ل��ه  مليون 

هريو�سيما النووية.
وذكرت هيئة الإذاع��ة اليابانية اأن املتحف الكائن يف مدينة هريو�سيما قد 
70 مليون، وهي ت�سيهارو  للزائرة رقم  احتفل بهذه املنا�سبة وقدم تذكاراً 
هرياجا. وقالت الزائرة املميزة اإنها كانت ترغب يف القدوم اإىل هريو�سيما 
الذي  اليوم  )اآب(، وهو  اأغ�سط�ض  ال�ساد�ض من  يوم  لأنها مولودة يف  نظراً 
ت�سن  اأن  ينبغي  ك��ان  م��ا  اأن��ه  واأك���دت  هريو�سيما.  قنبلة  ك��ارث��ة  فيه  وقعت 

احلرب.
ينقل  اأن  يف  ي��اأم��ل  اإن���ه  �سيجا،  كينجي  املتحف  م��دي��ر  ق��ال  ناحيته،  وم��ن 
الزائرون لغريهم اأهوال القنبلة النووية، و�سط ت�ساعد التوترات مع كوريا 
اإنه قد  ال�سمالية. ونقلت هيئة الإذاع��ة اليابانية عن م�سوؤولني يف املتحف 
ا�ستقبل اأكر من 927 األف زائر حتى الآن هذا العام، من بينهم نحو 218 
األف زائر من خارج اليابان. كما اأ�ساف امل�سوؤولون اأن عدد الزوار الأجانب 

قد ارتفع اإىل م�ستوى قيا�سي للعام الرابع على التوايل.

الأمريكيون ي�صتعدون لنهاية العامل
من  �سل�سلة  بعد  وذل��ك  و�سيكة  باتت  ال��ع��امل  نهاية  ب��اأن  اأمريكيون  اقتنع 
اأعا�سري  زل���زالن وثالثة  بينها  الأخ���رية من  الآون���ة  املتتالية يف  ال��ك��وارث 
عاتية اإىل جانب اأزمة ال�سواريخ الكورية ال�سمالية الأمر الذي دفعهم اإىل 
تخزين ال�سلع يف مالجئ حم�سنة ا�ستعدادا لآخر ف�سول احلياة على كوكب 
الأر�ض. وارتفعت ب�سكل حاد يف الأ�سابيع املا�سية مبيعات الأغذية املجمدة 
اأ�سحاب  ا�ستعداد  مع  للنجاة  اأخ��رى  ومعدات  الغازات  الوقاية من  واأقنعة 

هذا الفكر ملواجهة اأي كارثة �سواء كانت طبيعية اأو من �سنع الإن�سان.
وجاءت تلك الت�سرفات كرد فعل على �سور لأ�سخا�ض ل حيلة لهم يف وجه 
الفي�سانات وال�سيول بعد اأعا�سري هاريف واإرما وماريا واأخرى لبلدات على 
جزر حمتها الكوارث من على وجه الأر�ض اإىل جانب �سور من دفنوا حتت 
الأنقا�ض بعد زلزالني هزا املك�سيك موؤخرا و�سور �سواريخ كوريا ال�سمالية 
وهي تنطلق يف ال�سماء. وقال كيث بان�سيمر نائب رئي�ض ق�سم الت�سويق يف 
متجر )ماي باتريوت �سابالي( على الإنرتنت الذي يبيع احتياجات البقاء 
اأ�سابيع من العمل املكثف  اأو �سبعة  اأيداهو لقد كانت �ستة  ومقره يف ولية 
هنا. ارتفعت املبيعات لثالثة اأمثال . واأ�ساف الأمر كله بداأ عندما اأطلقت 
ثم  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  الو�سول  على  القادر  ال�ساروخ  ال�سمالية  كوريا 
وقعت الأعا�سري وزلزال املك�سيك وت�سببت يف زيادة املبيعات من كاليفورنيا 
وكا�سكاديا يف ال�سمال الغربي يف اإ�سارة اإىل املنطقة التي ا�ستقر فيها الكثري 

من الراغبني يف البقاء ب�سبب انعزالها الن�سبي.

كولني فريث يح�صل على 
اجلن�صية الإيطالية 

الإيطالية  الداخلية  وزارة  ق��ال��ت 
كولني  ال����ربي����ط����اين  امل���م���ث���ل  اإن 
ف���ريث، ال���ذي ك��ث��ريا م��ا ل��ع��ب دور 
من  العديد  يف  املثايل  الربيطاين 
اجلن�سية  ع��ل��ى  ح�����س��ل  اأف����الم����ه، 
الإعالم  الإيطالية. وقالت و�سائل 
الربيطانية العام املا�سي اإن فريث 
اجلن�سية  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  ت���ق���دم 
ال�ستفتاء  اأع���ق���اب  يف  الإي��ط��ال��ي��ة 
ال��ربي��ط��اين ع��ل��ى الن�����س��ح��اب من 

الحتاد الأوروبي.
املمثل  الداخلية  وزارة  بيان  وق��ال 
اأو�سكار  ال�سهري، الذي فاز بجائزة 
كينجز  )ذا  ف��ي��ل��م  يف  دوره  ع����ن 
مواطنة  م���ن  م���ت���زوج  ���س��ب��ي��ت�����ض(، 
اإي��ط��ال��ي��ة واأع���ل���ن م����رارا ع��ن حبه 
لبالدنا . وتزوج فريث من املنتجة 
ال�سينمائية ليفيا جيوجيويل منذ 
الث���ن���ان مع  وي��ع��ي�����ض   1997 ع���ام 
وعلى عك�ض  بريطانيا.  ابنيهما يف 
دول الحتاد الأوروبي الأخرى، فاإن 
اإيطاليا ت�سمح باجلن�سية املزدوجة 
لذا ميكن لفريث الحتفاظ بجواز 

�سفره الربيطاين.

اإطلق ا�صم عبري على باندا جديدة 
قالت يوريكو كويكي حاكمة العا�سمة اليابانية 
الباندا  ول��ي��دة م��ن ح��ي��وان  اأح���دث  اإن  طوكيو 
التي بداأت تزحف واأ�سبح من حقها احل�سول 
على ا�سم �سوف يطلق عليها �سيانغ �سيانغ وهو 

ما يعني عبري باللغة ال�سينية.
ال�سغرية  ال���دب���ة  ال��ي��اب��ان مب��ول��د  واح��ت��ف��ل��ت 
موفورة ال�سحة يف يونيو حزيران بعد خم�ض 
لوليد  �سني(  )�سني  اأمها  خ�سارة  من  �سنوات 
اآخ����ر ن��ف��ق ب��ع��د اأي�����ام م���ن م���ول���ده. وه����ذه هي 
املرة الأوىل يف نحو ثالثني عاما التي يعي�ض 
فيها �سغري باندا مثل هذه الفرتة يف حديقة 

حيوان اأوينو يف طوكيو.
اأكر  ا�سم عبري من بني  ووق��ع الختيار على 
من 322 األف اقرتاح قدمها اجلمهور. وعادة 
ما يح�سل �سغار الباندا على ا�سم بعد مئة يوم 
تقريبا من مولدها. واأمتت �سيانغ �سيانغ هذا 

الرقم الأ�سبوع املا�سي.
ال�سم  ه��ذا  �سحفي  موؤمتر  يف  كويكي  وقالت 

ي�ستح�سر فكرة العطر وهو لطيف للغاية .

امراأة �صوداء تنجب طفلة بي�صاء بعيون زرقاء  
الب�سرة  ام��راأة �سوداء  يف حالة فريدة من نوعها، اأجنبت 
بعد ثالث  زرقاوين،  بعينني  �سقراء  زمبابوي طفلة  من 
�ساندو  بي�سنت  وكانت  ب�سرتها.  لون  نف�ض  ميلكن  فتيات 
)ني�سان(  اأب��ري��ل  اأن��دري��ا يف  اأجنبت طفلتها  ع��ام��اً(،   36(
اأن لون ب�سرتها  املا�سي، وكانت املفاجاأة، عندما اكت�سفت 
يختلف عن ب�سرة �سقيقاتها، واعتقدت اأن جلدها �سي�سبح 
داكناً مع مرور الوقت، اإل اأن ذلك مل يحدث، على الرغم 
4 اأ�سهر، مما جعل الأطباء يف حرية من هذه  من مرور 

احلالة الغريبة، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
يف  يراها  من  كل  ده�سة  تثري  ابنتها  اإن  بين�سنت  وتقول 
مدينة هانوفر الأملانية، حيث تعي�ض مع اأ�سرتها. خا�سة 
داكنة،  ب�سرة  ميلكن  �سناً،  الأك��رب  الثالث  �سقيقاتها  واأن 
ب�سرتها  كانت  بين�سنت  وت�سيف  والدتهن.  ب�سرة  ت�سبه 
بي�ساء للغاية عند ولدتها، وكنت على ثقة اأنها �ستتغري 
مع مرور الوقت، لكن ذلك مل يحدث. يف كل مرة اأخرج 
اأو  عنها  لي�ساألوا  النا�ض  ي�ستوقفني  املنزل،  من  برفقتها 
للتقاط بع�ض ال�سور. ومل اأعد اأملك ما اأقوله، بعد اأن 

حتولت ابنتي اإىل مركز اهتمام لالآخرين .
النادرة،  �سديدة من هذه احلالة  الأطباء بحرية  وي�سعر 
مما دفعهم يف البداية اإىل اإجراء اختبارات على الطفلة، 
ظ��ن��اً منهم اأن��ه��ا ت��ع��اين م��ن ا���س��ط��راب��ات يف اجل��ل��د، لكن 
اأية  اأن العائلة ل متلك  النتائج كانت طبيعية، والغريب 

جذور تنتمي لعرق اأبي�ض.

ي�صرقان 2.6 طن من مقذوفات فارغة 
ذك����رت م�����س��ادر اإع��الم��ي��ة ن��روي��ج��ي��ة اأن اإح����دى حماكم 
زوجني  ع��ل��ى  حكمت  اأو���س��ل��و  ف��ى  ال��رنوي��ج��ي��ة  العا�سمة 
من  طن  6ر2  ل�سرقتهما  اأ�سهر  ع�سرة  بال�سجن  اأملانيني 

املقذوفات الفارغة.
اأو�سلو  فى  الرنويجية  العا�سمة  حماكم  اإح��دى  حكمت 
ل�سرقتهما  اأ�سهر  ع�سرة  بال�سجن  اأملانيني  زوج��ني  على 
2،6 ط��ن م��ن امل��ق��ذوف��ات ال��ف��ارغ��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل دفع 
اآر كي  اإن  اآلف ي��ورو. وذك��رت حمطة   10 غرامة قدرها 
التلفزيونية الرنويجية اأن الزوجني اجتازوا 30 مرة اإىل 
الزوجان  وقام  املقذوفات.  هذه  حل�سد  الرماية  ميادين 
بنقل الفوارغ النحا�سية داخل اأثاث منزلهم. هذا وتقدر 
ال�سرطة قيمة الفوارغ امل�سروقة مبا ل يقل عن 55 األف 
يورو. و�سرح حمامي الدفاع عن الزوجني اللذين يبلغان 
من العمر اأكر من 60 عاما، اأنها اأغرب حالة ي�سادفها 

من حوادث ال�سرقة التي عاي�سها على الإطالق.

جندي مظلت ي�صقط على اجلمهور 
خالل  امل�ساهدين  جمهور  ف��وق  م��ظ��الت  ج��ن��دي  �سقط 
العا�سمة  يف  الت�سيكي  اجلي�ض  اأق��ام��ه  ع�سكري  ع��ر���ض 

براغ.
وقالت وكالة الأنباء الت�سيكية )ت�ستك(   اإن احلادث اأدى 
اإىل جرح اجلندي )36 عاماً( واثنني اآخرين من املتابعني 

للعر�ض الع�سكري.
واأكدت متحدثة با�سم قوات الإنقاذ اأن اأحداً من الثالثة 

مل يتعر�ض لإ�سابة متثل خطراً على احلياة.
وامراأة  ه��و  نقل  املظلي  اجل��ن��دي  اأن  املتحدثة  واأ���س��اف��ت 

اأخرى لتلقي العالج بامل�ست�سفى بعد اإ�سابتهما بجروح. بريل هالو ملكة جمال لبنان 2017 حتمل باقة من الزهور عقب تتويجها باللقب يف كازينو دو ليبان يف جونيه، �ضمال بريوت. )ا ف ب(

ميلنيا ترامب ت�صتقبل اأطفاًل 
يف ب�صتان البيت الأبي�س 

خطواتها  ترامب  ميالنيا  خطت 
الأوىل يف ب�ستان البي�ض الأبي�ض 
الأمريكية  ال�سيدة  اأن�ساأته  ال��ذي 

الأوىل ال�سابقة مي�سال اأوباما.
الأمريكي  الرئي�ض  زوجة  وارتدت 
اأحمر  ق��م��ي�����س��اً  ت���رام���ب  دون���ال���د 
ريا�سياً  وح����ذاء  ج��ي��ن��ز  و����س���روال 
نبتات  وزرع���ت  اخل�����س��ار  وقطفت 
اإىل جانب نحو ع�سرة اأطفال من 
فتيان وفتيات تراوح اأعمارهم بني 

11 و12 عاماً.
�سكراً  ت���رام���ب:  م��ي��الن��ي��ا  وق��ال��ت 
اأتيتم مل�ساعدتي يف القطف  لأنكم 
قطف  ع��ل��ى  الأط���ف���ال  م�سجعة   ،
واجلزر  والفجل  واخل�����ض  ال��روك��ا 
وميكن  اخل�سروات.  من  وغريها 
عرب  الب�ستان  ه��ذا  روؤي���ة  لل�سياح 
للمقر  اجلنوبية  احلديقة  �سياج 

الرئا�سي الأمريكي.
كانت  التي  اأوب��ام��ا  مي�سال  وتقف 
م�سكلة  وه�����ي  ال����ب����دان����ة  ت���ك���اف���ح 
اأ�سا�سية يف الوليات املتحدة، وراء 
لدى  وتركت  الب�ستان.  هذا  فكرة 
حجراً  الأب��ي�����ض  البيت  مغادرتها 
البيت  خ�سار  ب�ستان  عليه:  كتب 
 2009 العام  يف  اأن�ساأته  الأبي�ض، 
اأوباما  م��ي�����س��ال  الأوىل  ال�����س��ي��دة 
ت��وف��ري ظ����روف �سحية  اأم�����اًل يف 

اأكر لأطفالنا .
الزيارة،  بعيد هذه  ن�سر  بيان  ويف 
ت���رام���ب بهذه  اأ�����س����ادت م��ي��الن��ي��ا 
لالأطفال  ت�����س��م��ح  ال���ت���ي  امل����ب����ادرة 
اأهمية  الطلق  ال��ه��واء  يف  بالتعلم 
لل�سحة  م��ف��ي��دة  منتجات  ت��ن��اول 
الأبي�ض  ل��ل��ب��ي��ت  اك��ت�����س��اف��ه��م  م���ع 

وتاريخه الغني .

النوم �صروري .. حتى لقناديل البحر
على  احل��ي��وان��ات  واأق���دم  اأول  البحر،  قنديل  حتى 
النوم.  م��ن  واف  ق�سط  اإىل  يحتاج  الأر����ض،  وج��ه 
اأن  اإىل  اإن��ه��م تو�سلوا  ق��ال��وا  م��ا ذك��ره علماء  ه��ذا 
كا�سيوبيا  ي�سمى  الكائنات  ه��ذه  من  بدائياً  نوعاً 

يخلد اإىل النوم كل ليلة.
يف حني تاأكد اأن الالفقاريات مثل الديدان وذبابة 
الفاكهة تنام، خل�ست درا�سة علمية اإىل اأن قنديل 
بني  طويلة  لفرتات  ينام  حيوان  اأك��ر  هو  البحر 
ك��ائ��ن��ات عا�ست قدمياً.  امل��ت��ط��ورة ع��ن  احل��ي��وان��ات 
كاليفورنيا  الأحياء مبعهد  ن��اث، عامل  رايف  وق��ال 
اأنه  اإىل  ت�سري  ال��درا���س��ة  نتائج  اإن  للتكنولوجيا، 
حتى تلك احليوانات التي ل متتلك جهازاً ع�سبياً 
ال��ن��وم واحد  اأن  ل��ل��ن��وم، م��ا يعني  م��رك��زي��اً حت��ت��اج 
ال�سلوكية وي�سرب بجذوره يف  اأقدم احلالت  من 

ال�ساللت احليوانية.
600 مليون  البحار منذ  البحر يف  يعي�ض قنديل 
اآخر.  اأي حيوان  الأق��ل، وهو زمن يفوق  عام على 

 230 نحو  قبل  الدينا�سورات  ظهرت  فباملقارنة، 
 300 قرابة  قبل  الب�سر  ظهر  بينما  �سنة،  مليون 
األف عام. وتثري النتائج املت�سلة بكائن بهذا القدم 

ت�ساوؤلت جديدة حول اأ�سل النوم والغر�ض منه.
الدرا�سة  ق���ي���ادة  ���س��اع��د يف  ال����ذي  ن����اث،  واأو����س���ح 
املن�سورة يف دورية )كارنت بيولوجي(، اأن الباحثني 
ل يعلمون اإن كان النوم مق�سوراً على احليوانات، 
واأن  اجلينات  حتملها  �سلوكية  حالة  اأن��ه  م�سيفاً 
اجلينات والدوائر الع�سبية تتفاعل لإحداث حالة 
احليوانات  اأول  بني  البحر  قنديل  ويعترب  النوم. 
اأن  ال��رغ��م م��ن  ال��ت��ي ط���ورت خ��الي��ا ع�سبية على 
اأو جهاز ع�سبي  �سوكي  اأو حبل  دم��اغ  لي�ض لديها 
مركزي. ووجد الباحثون اأن ن�ساط قنديل البحر 
الليل  اأث��ن��اء  ل��ف��رتات  يتوقف  كا�سيوبيا  ن��وع  م��ن 
يف  عنها  ل��ي��اًل  امل��ائ��ة  يف   30 بن�سبة  حركته  وت��ق��ل 
النهار. وعند اإزالة ج�سم من اأ�سفله ا�ستغرق نحو 

خم�ض ثوان لي�ستيقظ . 

�صيلينا غوميز تك�صف 
عن ق�صرها اجلميل

�سيلينا غوميز، متابعيها عرب ح�سابها اخلا�ض على  العاملية  النجمة  �ساركت 
اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي، �سورا لق�سرها اجلميل.

تكلفة  ال�سور  خالل  من  تظهر  و  الوا�سح،  برائها  �سيلينا  جمهور  ي�سك  ل 
امل��م��ي��زة ج���دا، والأث���اث  ال��دي��ك��ورات  العالية وال��وا���س��ح��ة م��ن خ��الل  الق�سر 

الفخم.
�سيلينا غوميز، عانت موؤخراً من م�ساكل �سحية احتاجت على  اأّن  ي�سار اىل 
اثرها اىل زرع كلية، فخ�سعت لعملية وجتاوزت المر بنجاح �ساكرًة �سديقتها 
فران�سيا راي�سا التي تربعت لها بكليتها، قائلة: ل اجد الكلمات املنا�سبة لأ�سكر 
�سديقتي اجلميلة فران�سيا راي�سا، التي قدمت يل اغلى هدية، فهي تربعت 

يل بكليتها، انا مباركة ب�سكل يفوق الت�سور، احبك كثريا �سقيقتي .


