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بارزاين يتنحى من رئا�سة كرد�ستان مطلع نوفمرب

طالبان تقتل 20 �سرطيا يف افغان�ستان   

•• �أربيل-�أ ف ب:

لن  �أنه  ب��ارز�ين  كرد�ستان م�سعود  �إقليم  رئي�س  �أعلن 
�لثاين  ت�سرين  م��ن  �لأول  ب��ع��د  من�سبه  يف  ي�ستمر 

ح�سلت  �ل��رمل��ان  �إىل  ر�سالة  يف  نوفمر، 
وكالة فر�ن�س بر�س على ن�سخة منها.

وقال بارز�ين يف ر�سالته �لتي تليت �أم�س يف 
�فتتاح جل�سة لرملان كرد�ستان بعد �لأول 
���س��وف لن  ن��وف��م��ر،  �ل��ث��اين  م��ن ت�سرين 
�أ�ستمر يف هذ� �ملن�سب و�أرف�س �ل�ستمر�ر 
فيه. ل يجوز تعديل قانون رئا�سة �لإقليم 
ومتديد عمر �لرئا�سة.و�أ�ساف يف ر�سالته 
لتفادي  جل�سة  عقد  �ل��رمل��ان  م��ن  �أط��ل��ب 

وقوع فر�غ قانوين يف مهمات و�سلطات رئي�س �لإقليم 
)مقاتل(  �ساأبقى  موؤكد�  �لأم��ر،  هذ�  معاجلة  ويجب 

ب�سمركة �سمن �سفوف �سعب كرد�ستان.
�لأحد جل�سة مغلقة يف  �لعر�ق  برملان كرد�ستان  وبد�أ 

•• �أبوظبي - �لفجرية-و�م:

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ق����دم   
حم��م��د ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�لعز�ء  و�ج���ب  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�سعيد  �ل��وط��ن  �سهيد  �أ���س��رة  �إىل 
مطر علي �لكعبي �لذي ��ست�سهد 
خ��ال �أد�ئ����ه و�ج��ب��ه �ل��وط��ن��ي يف 
�لعربية  باململكة  جنر�ن  منطقة 
�سمن  �ل�����س��ق��ي��ق��ة  �ل�������س���ع���ودي���ة 
�ليمن  �لأم���ل( يف  عملية )�إع���ادة 
ب��ه��ا ق���و�ت �لتحالف  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
�ل��ع��رب��ي �ل����ذي ت���ق���وده �مل��م��ل��ك��ة.
زيارته  - خ���ال  ���س��م��وه  و�أع�����رب 
منطقة  يف  �ل��ع��ز�ء  جمل�س  �م�س 
�ل��ق��ري��ة ب���اإم���ارة �ل��ف��ج��رة - عن 
مو��ساته  و�سادق  تعازيه  خال�س 
لو�لد وذوي �ل�سهيد �سعيد مطر 
�لكعبي .. د�عيا �هلل �لعلي �لقدير 
�أن يتغمده بو��سع رحمته وينزله 
و�ل�سهد�ء  �ل�����س��دي��ق��ن  م���ن���ازل 
جناته  ف�سيح  وي�سكنه  و�لأب����ر�ر 
مع �إخو�نه �لذين �سبقوه يف نيل 
هذ� �ل�سرف �لعظيم ويلهم ذويه 

�ل�سر و�ل�سلو�ن.
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  و�أك������د 
ن���ه���ي���ان -  �آل  ب����ن ز�ي������د  حم���م���د 

�ل�سهيد  و�ل��د  م��ع  خ��ال حديثه 
و�إخو�نه - فخر �لإمار�ت و�سعبها 
و�ع���ت���ز�زه���ا ب��اأب��ن��ائ��ه��ا �لأب���ط���ال 
�لذين يقدمون �أغلى ما ميلكون 
�لوطن و�حلق و�لو�جب..  لأجل 
معاين  بت�سحياتهم  وي�سطرون 
�ل�سجاعة  يف  ع��ظ��ي��م��ة  وق���ي���م���ا 
تو�رثوها  و�لن��ت��م��اء  و�ل��ب��ط��ول��ة 
�آب��ائ��ه��م و�أج����د�ده����م �لذين  ع���ن 

حميدة  ����س���ر�  وت����رك����و�  م�����س��و� 
و�لعطاء  و�ل����ب����ذل  �ل���ت���ف���اين  يف 
و�أ����س���اوؤو� �ل��ط��ري��ق لأج��ي��ال هذ� 
�لوطن لت�سر على خطاهم بكل 
وفاء وولء و�إخا�س لرفع ر�ية 

�لوطن عالية خفاقة.
على �سعيد �آخر ��ستقبل �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 

�مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
معايل  �ل�ساطئ  ق�سر  يف  �م�����س 
�خلز�نة  وزي���ر  منو�سن  �ستيفن 
�لأمركية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف 
و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه �ل���ذي يزور 
له يف  �لباد حاليا �سمن جولة 

�ملنطقة.
ورح�������ب ����س���م���وه ب�����زي�����ارة وزي����ر 
وبحث  �لأم�����ري�����ك�����ي  �خل������ز�ن������ة 

م���ع���ه �ل���ع���اق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة بن 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
و�لوليات �ملتحدة و�سبل تعزيزها 
�مل�سالح  ي��خ��دم  وت��ط��وي��ره��ا مب��ا 

�مل�سرتكة بن �لبلدين.
وج�������رى خ������ال �ل���ل���ق���اء ت���ب���ادل 
�لق�سايا  �أه�����م  ح����ول  �حل���دي���ث 
�لق��ت�����س��ادي��ة خ��ا���س��ة يف جمايل 
وجهود  و�ل���ت���ج���ارة  �ل���س��ت��ث��م��ار 
منابع  جت���ف���ي���ف  يف  �ل���ب���ل���دي���ن 
�إىل  �إ�سافة  �لإره��اب��ي��ة  �ملنظمات 
و�لتطور�ت  �لأو�ساع  ��ستعر��س 
و�لق�سايا  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية 

ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.
�ل�سمو  ���س��اح��ب  ����س��ت��ق��ب��ل  ك��م��ا 
�آل نهيان  �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
يف  �أم�س  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى 
باريل  فلورن�س  م��ع��ايل  �أب��وظ��ب��ي 
وزيرة �لقو�ت �مل�سلحة �لفرن�سية 

�لتي تزور �لباد حاليا.
فلورن�س  مب��ع��ايل  �سموه  ورح���ب 
�ملر�فق لها وبحث  باريل و�لوفد 
معها عاقات �لتعاون و�ل�سد�قة 
�لإم�����ار�ت وجمهورية  دول���ة  ب��ن 
ف����رن���������س����ا و������س�����ب�����ل ت����ع����زي����زه����ا 

وتطويرها. 
)�لتفا�سيل �س3(

 •• قندوز-�أ ف ب:
ذكر م�سوؤولون حمليون �ن �كرث من ع�سرين �سرطيا 
�فغانيا قد قتلو� يف هجمات �سنها عنا�سر طالبان على 

مو�قعهم و�أعلنو� م�سوؤوليتهم عنها.
حو�جز  ثاثة  على  من�سقا  هجوما  �ملتمردون  و�سن 
قندوز  مدينة  �سرق  عبد،  خ��ان  منطقة  يف  لل�سرطة 
و�وقعو�  �ل��ب��اد،  ���س��رق  �سمال  �ل��ك��ب��رة يف  �ل��ت��ج��اري��ة 
13 ق��ت��ي��ا ب��ن ع��ن��ا���س��ر �ل�����س��رط��ة، ك��م��ا ذك���ر حاكم 
�ملنطقة حياة �هلل �أمري وقائد �ل�سرطة عبد �حلميد 

حميدي.

موعد  حتى  �لإقليم  رئي�س  �ساحيات  لتوزيع  �أربيل 
�لرملان  ق��رر  بعدما  �ملقبلة،  �لرئا�سية  �لن��ت��خ��اب��ات 
�مل��ا���س��ي.وك��ان من  �لأ���س��ب��وع  ب���ارز�ين  �أن�سطة  جتميد 
�ملفرت�س �أن تعقد �جلل�سة منذ �أيام، �إل �أنه مت تاأجيلها 
مر�ت عدة وقد �فتتحت بعد ظهر �لأحد 
ب�سكل مغلق ب�سبب م�سائل ح�سا�سة يجب 

�أن تناق�س، بح�سب ما �أفاد نو�ب.
�لرملان  �لإع��ام��ي��ة يف  �ل���د�ئ���رة  وك��ان��ت 
بر�سالة  ب��ع��ث  ب������ارز�ين  �أن  �إىل  �أ�����س����ارت 
تو�سيح  دون  م��ن  �لأع�����س��اء،  �أم���ام  �ستتلى 
م�����س��م��ون��ه��ا.ل��ك��ن م�����س��وؤول��ن يف �حل���زب 
ير�أ�سه  �لذي  �لكرد�ستاين  �لدميوقر�طي 
بارز�ين، قالو� لل�سحافين �أمام �لرملان، 

�إن رئي�س �لإقليم �سيعلن �إنهاء مهماته.
�لرئا�سة  �ساحيات  �أن  �إىل  �حل��زب  من  ن��و�ب  ولفت 
�لنتخابات  �إج����ر�ء  ح��ن  �إىل  م��وؤق��ت  ب�سكل  ���س��ت��وزع 

�ملقبلة.

لطالبان،  �حل���م���ر�ء  �ل���وح���دة  �ن  ح��م��ي��دي  و�����س���اف 
جمموعة �لنخبة لديهم و�ملوجودة يف قندوز وهلمند 
)جنوب(، هي �لتي �سنت �لهجوم.و�و�سح حميدي �ن 
�سرطيا و�حد� جنا، و�ن ثاثة مهاجمن قتلو� �ي�سا.

وقد وقع �لهجوم يف حو�ىل �لثالثة �سباحا )22،30 
كما  �ل�سريع قندوز-تخار،  �لطريق  غ(، على طول  ت 
�و���س��ح �حل��اك��م �ل���ذي ق���ال �ن ���س��ي��ارة ج��ي��ب م��ن نوع 

همفي قد �سرقت.
عندما  نائمن  كانو�  �ل�سرطة  “عنا�سر  �ن  و�أو���س��ح 
هاجم عنا�سر طالبان حو�جزهم. وقتل ثاثة ع�سر 

�سرطيا لاأ�سف، وجنا �ثنان، �أحدهما فر�ر�”.

�أنقا�س مبنى �حلوثين �لتي ��ستهدفته غار�ت �لتحالف يف �جلوف 

�لدمار �لذي خلفه هجوم �لتنظيم �لإرهابي على مو�قع للنظام يف دير �لزور
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خطة اإ�سرائيلية لف�سل اأحياء فل�سطينية عن القد�س

ليربمان يو�سع �سيا�سة هدم منازل الفل�سطينييني

مقتل قيادات حوثية يف حجة واجلوف بغارات التحالف 

ال�سعودية: اإيران تف�سل م�ساعي ال�سالم يف اليمن

معارك دامية بني النظام وداع�ش يف دير الزور

•• عو��صم-وكاالت:

�م�س  �إي�����ر�ن،  �ل�����س��ع��ودي��ة  حملت 
م�ساعي  ف�سل  م�سوؤولية  �لأح���د، 
تقود  ح��ي��ث  �ل��ي��م��ن  �ل�������س���ام يف 
�ل���ري���ا����س حت���ال���ف���اً ع�����س��ك��ري��اً يف 
�حلوثين،  �مل��ت��م��ردي��ن  م��و�ج��ه��ة 
بتغذية  ط���ه���ر�ن  �ت���ه���ام  جم����ددة 
�لفقر عر  �لبلد  �لنز�ع يف هذ� 

�إر�سال �ل�ساح.
�ل�سعودي  �خلارجية  وزي��ر  وق��ال 
ع���ادل �جل��ب��ر يف �ف��ت��ت��اح موؤمتر 
�أركان  ل����وزر�ء خ��ارج��ي��ة وروؤ����س���اء 
�لتحالف  يف  �لأع�������س���اء  �ل������دول 
كان  »م���ا  �ل��ري��ا���س  يف  �لع�سكري 
ل��ه��ذه �مل��ل��ي�����س��ي��ات �ل���س��ت��م��ر�ر يف 
�لر�عي  دع����م  ل����ول  مم��ار���س��ات��ه��ا 
�ل����ع����امل،  ل�����اإره�����اب يف  �لأك��������ر 

�لنظام �لإير�ين«.
�إير�ن »تهرب �ل�ساح  �أن  و�أ�ساف 

مفتوحا  يوما  تنظم  امل�سلحة  القوات 
لأولياء اأمور جمندي اخلدمة الوطنية

 •• �أبوظبي-و�م:

�ل��ع��ام��ة للقو�ت  �ل��ق��ي��ادة  ن��ظ��م��ت 
�خلدمة  بهيئة  ممثلة  �مل�سلحة 
“ مبادرة  و�لإحتياطية  �لوطنية 
يتيح  “ �ل������ذي  �مل���ف���ت���وح  �ل����ي����وم 
لأول���ي���اء �أم����ور جم��ن��دي �خلدمة 
مع�سكر�ت  زيارة  فر�سة  �لوطنية 
�لتدريب و�لط��اع على يوميات 
�لتدريب  وجم���ري���ات  �مل��ج��ن��دي��ن 
لها خال فرتة  �لذي يخ�سعون 

�لتدريب �لتخ�س�سي.
�أولياء  �إط��اع  �إىل  �ملبادرة  تهدف 
�أم����ور و�أق�����ارب جم��ن��دي �خلدمة 
�ملجندين  يوميات  على  �لوطنية 
وزيارة  باأنف�سهم  �ملع�سكر  د�خ���ل 
ك���ل م��ر�ف��ق��ه �لأم�����ر �ل����ذي يعزز 
�لوطنية  �خل��دم��ة  هيئة  تو��سل 
لينقلو�  �لأه��ل  مع  و�لحتياطية 
وما  �لآخ���ري���ن  �إىل  م�ساهد�تهم 
دقيق  نظام  من  لأبنائهم  يتو�فر 

من�سبط. )�لتفا�سيل �س5(

 •• بريوت-�أ ف ب:
�سيطرت قو�ت �لنظام على حين 
جديدين يف مدينة دير �لزور يف 
�سرق �سوريا بعد ��ستباكات عنيفة 
���س��د ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س �لإره����اب����ي 
�لطرفن  من  قتيًا   73 �أوقعت 
خال �ل�ساعات �لأربع و�لع�سرين 
�أف�����اد �ملر�سد  �مل��ا���س��ي��ة، وف���ق م���ا 

�ل�سوري حلقوق �لن�سان �م�س .
وق���ال م��دي��ر �مل��ر���س��د ر�م���ي عبد 
�ل��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
ليًا على  �لنظام  ق��و�ت  �سيطرت 
و�مللعب  و�ل���ع���ريف  �ل��ع��م��ال  ح��ي��ي 
�لبلدي يف مدينة دير �ل��زور بعد 
معارك عنيفة �سد تنظيم د�ع�س 
بح�سب  �مل�ستمرة  �ملعارك  ب��د�أت   .
�ملر�سد، “بهجمات معاك�سة �سنها 
قو�ت  مو�قع  على  د�ع�س  تنظيم 
�لنظام، قبل �أن تت�سدى �لأخرة 
ل��ه��ا ب���دع���م ج����وي رو����س���ي كثيف 
�لتقدم”.وت�سببت  م��ن  وتتمكن 

وف�سلت عدة جولت حو�ر برعاية 
�لأمم �ملتحدة يف �لتو�سل �إىل حل 
�سبه  يف  �لأف��ق��ر  �لبلد  يف  ل��ل��ن��ز�ع 
و�ملفاو�سات  �ل��ع��رب��ي��ة.  �جل��زي��رة 
�أ�سهر  م��ن��ذ  م��ت��وق��ف��ة  �ل�سيا�سية 
ط��وي��ل��ة يف م�����و�ز�ة ت���ر�ج���ع حدة 

للحوثي و)�أن�سار �لرئي�س �ليمني 
�ملخلوع علي عبد�هلل( �سالح كما 
تهدم كل م�ساعي �حلل يف �ليمن 
�ملفاو�سات  كل  ف�سل  �إىل  �أدى  ما 
�ل�سيا�سية بن �حلكومة �ل�سرعية 

وهذه �مللي�سيات«.

�ل�����ق�����و�ت �ل�������س���وري���ة ب��������دء�ً من 
�سبتمر من  �أيلول  �خلام�س من 
فك ح�سار حمكم فر�سه تنظيم  
د�ع�����س ع��ل��ى �مل��دي��ن��ة م��ن��ذ مطلع 
مطارها  وع���ل���ى   2015 �ل���ع���ام 
تبد�أ  �أن  قبل  �مل��ج��اور،  �لع�سكري 
�مل��دي��ن��ة مقل�سة  ب��ال��ت��ق��دم د�خ���ل 

م�ساحة �سيطرة �لتنظيم.

�لرحمن  عبد  ق��ال  �لتي  �مل��ع��ارك 
�لإطاق”  ع��ل��ى  �لأع���ن���ف  “�إنها 
�ل��ن��ظ��ام �حل�سار  ق���و�ت  ف��ك  منذ 
خم�سن  مب��ق��ت��ل  �مل���دي���ن���ة،  ع����ن 
�لتنظيم  من  �لأق��ل  على  عن�سر�ً 
عن�سر�ً   23 م��ق��اب��ل  �مل���ت���ط���رف 
�لنظام  ق�����و�ت  م���ن  �لأق������ل  ع��ل��ى 
لها.ومتكنت  �ملو�لن  و�مل�سلحن 

�ملعارك على �لأر�س.
ع�سكرية  م�سادر  �أك��دت  ميد�نياً، 
�لتحالف  م��ق��ات��ات  �أن  مي��ن��ي��ة، 
�ل�����ع�����رب�����ي ����س���ن���ت ع�������دة غ�������ار�ت 
�����س���ت���ه���دف���ت ع�����رب�����ات و�أط�����ق�����م 
�مليلي�سيات  ع�سكرية كانت بحوزة 
�مل�سلوب  م��دي��ري��ة  يف  �حل��وث��ي��ة 
باجلوف، مما �أ�سفر عن تدمرها 

بالكامل.
و�سهدت جبهة �مل�سلوب يف �جلوف 
بن  و����س��ت��ب��اك��ات  عنيفة  م��ع��ارك 
قو�ت �جلي�س �لوطني و�مللي�سيات 
لعدة  ������س����ت����م����رت  �لن����ق����اب����ي����ة 
و��سلت  �أن  ب��ع��د  وذل���ك  ���س��اع��ات، 
�مليد�ين  تقدمها  �ل�سرعية  قو�ت 
مبحافظة  �ل���ب���ق���ع  م���دي���ري���ة  يف 
����س���ع���دة ع����ر �خل�����ط �حل������دودي 
�أوردت  ح�سبما  �ل�����س��ع��ودي��ة،  م��ع 
�سحيفة �لوطن �ل�سعودية، �م�س 

�لأحد.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST
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02/4465586 - 02/4465030 
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binawas1@yahoo.com

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

 •• �لقد�س �ملحتلة-وكاالت:
�ل�سر�ئيلي  �حل���رب  وزي���ر  �ع��ل��ن 
�فيغدور ليرمان �أم�س �نه يرغب 
يف تو�سيع �ل�سيا�سة �ملثرة للجدل 
بهدم منازل �لفل�سطينين �لذين 
ينفذون هجمات توؤدي �ىل مقتل 
منازل  ل��ت�����س��م��ل  �����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ن، 
م��ن��ف��ذي �ل��ه��ج��م��ات �ل��ت��ي تف�سي 

�ىل �سقوط جرحى.
وقال ليرمان يف بيان �نه �عطى 
ووز�رة  �جل��ي�����س  �ىل  ت��وج��ي��ه��ات��ه 
“بالنظر يف �مكانية هدم  �لدفاع 
نفذو�  �لذين  �لرهابين  منازل 
مو�طنون  فيها  ��سيب  هجمات 

��سر�ئيليون بجروح خطرة”.
منازل  �ن هدم  �ىل  �لبيان  و��سار 
�رتكبو�  �ل���ذي���ن  )�لإره����اب����ي����ن( 
ه��ج��م��ات ق��ات��ل��ة ه���و ع���ب���ارة عن 
مفعولها  وث��ب��ت  ف��اع��ل��ة  و���س��ي��ل��ة 
يف م���ك���اف���ح���ة �لره����������اب وت������ردع 
لتنفيذ  يخططون  �لذين  �ولئك 

هجمات”.
فرق  يوجد  ل  ليرمان  و����س��اف 
ب���ن ه��ج��وم ي��ن��ت��ه��ي ب��ق��ت��ل و�خر 
متابعا  خ��ط��رة  ب��ا���س��اب��ة  ي��ن��ت��ه��ي 
منازل  ه��دم  �حل��ال��ت��ن، يجب  يف 

�لرهابين.

منازل  ه��دم  �إىل  ��سر�ئيل  وتلجاأ 
�لهجمات  منفذي  �لفل�سطينين 
ي��ع��ده �حل��ق��وق��ي��ون عقابا  م���ا  يف 
باكملها  ع��ائ��ات  يجعل  جماعيا 
�حلكومة  وت���د�ف���ع  م������اأوى.  ب���ا 
�ل�سر�ئيلية عن �لجر�ء، موؤكدة 
�نه ي�سمح بردع من ينوون تنفيذ 

قريباً  �سيقدم  �إن���ه  �أل��ق��ن  زئ��ي��ف 
خطة لف�سل �لأحياء �لفل�سطينية 
عن �لقد�س، وتق�سي �خلطة باأن 
�لفل�سطينية  �لأح��ي��اء  ف�سل  يتم 
عن  �لف�سل  ج��د�ر  خلف  �لو�قعة 
ل�����س��ال��ح �سلطة  �ل��ق��د���س،  ب��ل��دي��ة 
حملية �إ�سر�ئيلية جديدة يقودها 

هجمات.
رئي�س  ق���رر   ،2014 ع���ام  وم��ن��ذ 
بنيامن  �ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل�������وزر�ء 
ن��ت��ان��ي��اه��و ت�����س��ري��ع ع��م��ل��ي��ات هدم 

منازل منفذي �لهجمات.
�سوؤون  وزي�����ر  �أع���ل���ن  ذل�����ك،  �ىل 
�لحتال  ح��ك��وم��ة  يف  �ل���ق���د����س 

فل�سطينيون يحملون �جلن�سية.
�خل��ط��ة �جلديدة  ه���ذه  وت��ه��دف 
�لبلدية  م�����س��اح��ة  ت��ق��ل��ي�����س  �إىل 
�لعام  �لقد�س منذ  �لتابعة ملدينة 
حملية  ���س��ل��ط��ة  و�إق�����ام�����ة   ،67
لها  ي�سبق  مل  جديدة  �إ�سر�ئيلية 
�سكانها  ك��ل  ي��ك��ون  بحيث  مثيل، 
�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن م���ن حملة  م���ن 
�ل��ه��وي��ة �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، وه����و ما 

يقابل برف�س فل�سطيني قاطع.
وت�ستهدف خطة �لقن �جلديدة 
جتمعات فل�سطينية ف�سلها جد�ر 
خميم  وه���ي  �لعن�سري  �لف�سل 
منه  �ل��ق��ري��ب��ة  و�ل��ق��رى  �سعفاط 
�لقد�س،  �سرقي  �سمال  �ل��و�ق��ع��ة 
�ملدينة  �سمال  عقب  كفر  وق��ري��ة 
�ل�����وجل�����ة يف �جل����ن����وب،  وق�����ري�����ة 
من  �سغر  ج���زء  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�ل�������س���و�ح���رة.وي���ق���ط���ن هذه  ح���ي 
�أل����ف   150 ن���ح���و  �ل���ت���ج���م���ع���ات 
�سخ�س، ون�سفهم تقريباً هم من 
حملة �لهوية �لإ�سر�ئيلية، ويرر 
�ل���ق���ن خ��ط��ت��ه ب���احل���ف���اظ على 
�ل��ت��و�زن �ل��دمي��غ��ر�يف ب��ن �لعرب 
وتنتظر  �ل���ق���د����س،  يف  و�ل���ي���ه���ود 
بنيامن  �ل���وزر�ء  رئي�س  مو�فقة 
تلقى  �أل  �ملتوقع  وم��ن  نتانياهو 

معار�سة يف �لكني�ست.

�أخطبوط �مل�ستوطنات يهدد �لوجود �لفل�سطيني يف �لقد�س)رويرتز(
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 اعتمد قانون تنظيم الوقف والهبات يف دبي 

حممد بن را�سد:الوقف اأداة تنموية لتطوير املجتمعات
 وله دور تاريخي يف التنمية على امل�ستويني العربي والعاملي   

 •• دبي-و�م :
�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
يف  للحكومات  �سريك  �لوقف  موؤ�س�سات  �أن  �هلل  رع��اه 
بتلبية  �مل�ساهمة  يف  كبر  دور  ولها  �ملجتمعات  تنمية 

�حلاجات �ملجتمعية �ملختلفة.

�ملجتمعات  تنموية لتطوير  �أد�ة  �لوقف  �سموه:  وقال 
�لعربي  �مل�ستوين  على  �لتنمية  يف  تاريخي  دور  ول��ه 
حمفزة  ت�سريعية  بيئة  لتاأ�سي�س  ودع��م��ا   .. و�ل��ع��امل��ي 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ�سدر  و�لهبة،  للوقف 
بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” �لقانون رقم 14 ل�سنة 
2017 ب�ساأن تنظيم �لوقف.        )�لتفا�سيل �س2(

حممد بن ر��سد يف �سورة �أر�سيفية )و�م(

 قدم واجب العزاء يف ال�سهيد �سعيد مطر الكعبي وا�ستقبل وزير اخلزانة الأمريكي ووزيرة القوات امل�سلحة الفرن�سية  

حممد بن زايد: الإمارات تفخر باأبنائها الأبطال الذين يقدمون اأغلى ما ميلكون لأجل الوطن واحلق والواجب

حممد بن ز�يد خال تقدميه و�جب �لعز�ء  )و�م(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد يعتمد قانون تنظيم الوقف والهبات يف دبي 
•• دبي-و�م :

�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �أكد �ساحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����س��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي »رعاه �هلل« �أن موؤ�س�سات 
�ل����وق����ف ����س���ري���ك ل��ل��ح��ك��وم��ات يف 
كبر  دور  ولها  �ملجتمعات  تنمية 
يف �مل�����س��اه��م��ة ب��ت��ل��ب��ي��ة �حل���اج���ات 

�ملجتمعية �ملختلفة.
تنموية  �أد�ة  �لوقف  �سموه:  وق��ال 
�مل���ج���ت���م���ع���ات ول�����ه دور  ل���ت���ط���وي���ر 
تاريخي يف �لتنمية على �مل�ستوين 
�ل��ع��رب��ي و�ل��ع��امل��ي .. ن��ري��د توفر 
لإن�ساء  ت�����س��ري��ع��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  �أف�����س��ل 
ت�سمح  بيئة   .. �لعامل  �لأوق���اف يف 
ي�����س��اه��م يف خمتلف  ب����اأن  ل��ل��وق��ف 
و�لعلمية  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل����ج����الت 
و�لثقافية و�لبيئية .. نريد بحوثاً 
بالوقف،  مم��ول��ة  وط��ب��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة 
نريد بر�مج ثقافية وبيئية ممولة 
�أن ندعم حا�سنات  نريد  بالوقف، 
�ل�سبابية  و�مل�������س���اري���ع  �لأع����م����ال 
بالوقف .. �لقطاع �خلا�س ورجال 
�لأع���م���ال م�����س��اه��م��ون ف��اع��ل��ون يف 

تنمية �ملجتمع.
قمنا  �ل����ي����وم   : ����س���م���وه  و�أ������س�����اف 
بت�سهيل �إن�ساء �لأوقاف و�ملوؤ�س�سات 
وفاعلي  �لأعمال  لرجال  �لوقفية 
�سبيل  �خل�����ر  ح���وك���م���ة  �خل�������ر، 
و�لإم��������ار�ت منوذج  ل���س��ت��د�م��ت��ه، 
وتفتح  �حل���وك���م���ة  ل����ه����ذه  ع����امل����ي 
�مل�ساهمة  ي��ري��د  م��ن  لكل  �أب��و�ب��ه��ا 
توفر  دور �حلكومة   .. �خل��ر  يف 
مم���ك���ن���ات �ل����وق����ف وع���م���ل �خلر 
و�ملناخ �ملنا�سب له، ودور �ملوؤ�س�سات 
�خلا�سة و�ملجتمعية ��ستغال هذه 
�ملمكنات يف �لدفع بعجلة �لتنمية.

موؤ�س�سة  �أن  �إىل  ���س��م��وه  و�أ�����س����ار 
�لعاملي  ر��سد  بن  حممد  م��ب��ادر�ت 
و�ملركز �لعاملي ل�ست�سار�ت �لوقف 
و�لهبة �لتابع لها ي�سنعان منوذجاً 
ع���امل���ي���اً ج����دي����د�ً ل��ل��ع��م��ل �خل���ري 

�لتنموي.
ت�سريعية  بيئة  لتاأ�سي�س  ودع��م��ا 
�أ�سدر  و�ل��ه��ب��ة،  ل��ل��وق��ف  حم��ف��زة 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����س��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�لقانون  �هلل«  »رع�����اه  دب���ي  ح��اك��م 
ب�ساأن   2017 ل�����س��ن��ة   14 رق����م 
�إمارة  يف  و�ل��ه��ب��ات  �ل��وق��ف  تنظيم 
بيئة  بناء  على  يعمل  و�ل���ذي  دب��ي 
�إحياء  لإع����ادة  حم��ف��زة  ت�سريعية 

�لوقف كاأد�ة تنموية للمجتمع.
وي����ه����دف �ل���ق���ان���ون �ل������ذي �أع�����ده 
ف��ري��ق ع��م��ل م�����س��رتك م��ك��ون من 
�لعاملي  ر�����س���د  ب���ن  م��رك��ز حم��م��د 
ل�ست�سار�ت �لوقف و�لهبة – �أحد 
�لعاملية  ر��سد  بن  مبادر�ت حممد 
للت�سريعات  �ل��ع��ل��ي��ا  و�ل��ل��ج��ن��ة   -
وموؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر 
�سامل  ق���ان���وين  �إط�����ار  و���س��ع  �إىل 
�لع�سر  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����ع  ي����ت����اءم 
�لأوقاف  لتنظيم  �ملجتمع  وحاجة 

دها  ُيحدِّ �لتي  للُمّدة  وفقاً  ُموؤّقتاً 
�ل��وق��ف، ويجب  �إ�سهاد  �ل��و�ق��ف يف 
�أل تقل هذه �ملُّدة عن �سنة و�حدة، 
�لأحو�ل  يف  ُم��وؤّب��د�ً  �لوقف  ويكون 
�لوقف  �إ�سهاد  ت�سّمن  �إذ�  �لتالية: 
كان  �أو  ُم��وؤّب��د،  ب��اأّن��ه  �سريحاً  اً  ن�سّ
وقف �مل�سجد، �أو �ملقرة، �أو �لوقف 
�لوقف  �إ���س��ه��اد  يت�سمن  مل  �ل���ذي 

�ل�سادر به على ُمّدة حُمّددة.
قبول  �ل��وق��ف  ل�سحة  وُي�����س��رتط 
�مل���وق���وف ل���ه �ملُ���ع���ّن ب���ذ�ت���ه، ف���اإذ� 
ر�ً �أو حمجور�ً عليه قبل  كان قا�سِ
ُي�سرتط  ول  و�سّيه،  �أو  ولّيه  عنه 
له  �مل��وق��وف  قبول  �لوقف  ل�سحة 
�أو ل  �إذ� ك���ان ج��ه��ة غ��ر حُم����ّددة 

ُيت�سّور �سدور �لقبول منه.
ُم�سافاً  �أو  ُمنجز�ً  �لوقف  ح  وي�سِ
��ح �أن  �إىل م��ا ب��ع��د �مل����وت، ك��م��ا ي�����سِ
�إذ�  �إل  ���س��رط،  على  ُم��ع��ّل��ق��اً  ي��ك��ون 
فاإذ�  �ل�سرط حم��ظ��ور�ً،  ه��ذ�  ك��ان 
ب�����س��رط حمظور،  �ق���رتن �ل��وق��ف 

�سح �لوقف وَبُطل �ل�سرط .
كن�س  �ل����و�ق����ف  ����س���رط  �أن  ك���م���ا 
�أحكام  ُي��خ��ال��ف  ل  ف��ي��م��ا  �ل�����س��ارع 
�إر�دة  تف�سر  ويتم  �ل��ق��ان��ون،  ه��ذ� 
�لألفاظ  ل���دلل���ة  وف���ق���اً  �ل���و�ق���ف 

د �لو�قف. ومقا�سِ
ون�������ّس �ل���ق���ان���ون ع��ل��ى �إج�������ر�ء�ت 
�إذ�  وت�سمل:  �ل��وق��ف،  يف  �ل��رج��وع 
������س����رتط �ل����و�ق����ف ل��ن��ف�����س��ه ذلك 
يف �إ���س��ه��اد �ل��وق��ف، ف��اإّن��ه ي��ج��وز له 
حياته،  �أث���ن���اء  وق��ف��ه  يف  �ل���رج���وع 
�إ�سهاد  يف  ل  ُي��ع��دِّ �أن  ل��ه  يجوز  كما 
�لوقف، ويجوز للو�قف �أن ُي�سيف 
�سروطاً جديدة للوقف �أو ُيلغي �أو 
تعار�س  ف���اإذ�  منها،  بع�ساً  ل  ُي��ع��دِّ
�جلمع  وج��ب  �سحيحان  �سرطان 
ُعِمل  و�إل  �أمكن ذلك  ُكّلما  بينهما 

بال�سرط �ملُتاأّخر.
ويتم �إثبات �لرجوع عن �لوقف �أو 
مبوجب  ���س��روط��ه  م��ن  �أي  تعديل 
���س��ن��د ك��ت��اب��ي ي��ت��م ت��وث��ي��ق��ه لدى 
�مل��ح��ك��م��ة �مل��خ��ت�����س��ة، وُي���ق���ّي���د يف 

�ل�سجل.
ووفقاً للقانون ُي�سرتط يف �لو�قف 
ح��ت��ى ي��ك��ون وق��ف��ه ���س��ح��ي��ح��اً: �أن 
يكون كامل �لأهلية، غر حمظور 
مالكاً  ي��ك��ون  و�أن  �ل���ت���رع،  ع��ل��ي��ه 
ل���ه حق  �أو  �ملُ�������ر�د وق���ف���ه،  ل��ل��م��ال 
يكون  و�أل  ق��ان��ون��اً،  فيه  �لت�سّرف 
م��دي��ن��اً ب��دي��ن ���س��اب��ق ع��ل��ى �لوقف 
ُم�����س��ت��غ��رق��اً جل��م��ي��ع �أم���و�ل���ه �أو ل 
يفي ما تبّقى من ماله بعد �لوقف 
�لد�ئن  ُيِجز  �لدين، ما مل  ل�سد�د 
�لو�قف  �سروط  تكون  �أل  �لوقف، 
من  ف���ر�ر�ً  �لوقف  من  �لغر�س  �أو 
دين �أو �سفعة �أو حتاُيًا على �أحكام 
�لإرث، �أو فيه خُمالفة للت�سريعات 
و�لآد�ب  �لعام  �لنظام  �أو  �ل�سارية 
�مللك  ُي�����س��رتط يف  ك��م��ا  �ل���ع���ام���ة. 
تكون  مم���ا  ي���ك���ون  �أل  �مل����وق����وف: 
ي���ك���ون مما  و�أن  ب��ت��ل��ف��ه،  م��ن��ف��ع��ت��ه 
ُي���ب���اح �لن���ت���ف���اع ب���ه ق���ان���ون���اً، و�أن 
حق  ل��ه  �أو  للو�قف  مملوكاً  ي��ك��ون 
قانوناً، وغر ممنوع  به  �لت�سّرف 

م��ن خال  عليه  �حل��ف��اظ  ي�سمن 
تت�سمن  �لتي  �لوقف  �أحكام  بيان 
..كما  و�سروطه  و�أن��و�ع��ه،  �إن�ساءه 
�مللك  �����س����روط  �ل����ق����ان����ون  ي���ح���دد 
�ملوقوف و�سروط �ملوقوف له، و�آثار 
�ل���وق���ف.  وي��ت��ط��رق �ل��ق��ان��ون �إىل 
ن��ظ��ارة �ل��وق��ف م��ن حيث  مو�سوع 
�لو�جب  و�ل�سروط  �لناظر  تعين 
توفرها فيه و�لتز�ماته، بالإ�سافة 
كما   .. وم�سوؤولياته  حقوقه  �إىل 
�آل��ي��ة ومقت�سيات  �ل��ق��ان��ون  ي��ح��دد 

��ستثمار �لوقف و��ستبد�له.
�أنه  �ل��ق��ان��ون �ل��وق��ف على  وع���رف 
على  �حل��ف��اظ  م��ع  �ملنفعة  تعميم 
�ل�سياع،  من  �ملوقوف  �مللك  �أ�سل 
�مللك  يحب�س  م��ن  وه���و  و�ل���و�ق���ف 
�لوقف بهدف  �ملوقوف من خال 
�أو  �أي فرد  لفائدة  ت�سييل منفعته 
�أو م�سروع،  �أو مبادرة  �أو جهة  فئة 
ف �ل��ق��ان��ون �مل��وق��وف له  بينما ع��رَّ
يتم  جهة  �أو  فئة  �أو  ف��رد  �أي  ب��اأن��ه 
�أو  ب��ال��وق��ف  �لن��ت��ف��اع  تخ�سي�س 
عو�ئده ل�ساحلهم، �ما �لناظر فهو 
�لعتباري  �أو  �لطبيعي  �ل�سخ�س 

�لذي يتم �ختياره لإد�رة �لوقف.
للهبة  ت��ع��ري��ف��اً  �ل���ق���ان���ون  وو����س���ع 
وغر  �ملنقولة  �لأم���و�ل  �أنها  على 
�ملنقولة �لتي يتم �لترع بها وفقاً 
للت�سريعات �ل�سارية ل�سالح �أي فرد 
�أو فئة �أو جهة �أو مبادرة �أو م�سروع 
وف��ق��اً لأح��ك��ام ه���ذ� �ل��ق��ان��ون، كما 
�لوثيقة  وهو  �لوقف  �إ�سهاد  ف  عرَّ
باإثبات  دب��ي  حماكم  عن  �ل�سادرة 
�لوقف، وعامة دبي للوقف وهي 
���س��ع��ار مي��ن��ح��ه م���رك���ز حم��م��د بن 
�لوقف  ل�ست�سار�ت  �لعاملي  ر��سد 
�لعامة  و�جلهات  ل��اأف��ر�د  و�لهبة 
م�ساهمات  لديها  �لتي  و�خلا�سة 
�أما  ب���ال���وق���ف،  ت��ت��ع��ل��ق  جم��ت��م��ع��ي��ة 
موؤ�س�سة  فهي  �لوقفية  �ملوؤ�س�سة 
بال�سخ�سية  تتمتع  رب��ح��ي��ة،  غ��ر 
من  ترخي�سها  ي��ت��م  �لع��ت��ب��اري��ة، 
و�سوؤون  �لأوق������اف  م��وؤ���س�����س��ة  ق��ب��ل 
�ل��ق�����س��ر، ي��ق��ت�����س��ر مت��وي��ل��ه��ا على 
وت���ع���م���ل على  �ل������وق������ف،  ع�����و�ئ�����د 
�ل��ع��و�ئ��د لتمويل  ه���ذه  ����س��ت��غ��ال 
و�لأن�سطة  و�ملُ����ب����ادر�ت  �ل���ر�م���ج 

�سة لها. �ملُخ�سّ
وت�������س���م���ن �ل���ف�������س���ل �ل����ث����اين من 

وت�سغيلها  و�إد�رت������ه������ا  و�ل���ه���ب���ات 
وحمايتها.

توفر  �إىل  �ل��ق��ان��ون  ي��ه��دف  ك��م��ا 
�لوقفي  ل��ل��ع��م��ل  حم����ف����زة  ب���ي���ئ���ة 
�ملجتمعية  و�مل�ساهمة  و�ل��ت��ن��م��وي 
�لتعليم  �ملختلفة مثل  �ملجالت  يف 
و�لفنون  و�ل���ث���ق���اف���ة  و�ل�������س���ح���ة 
و�لتكافل  و�ل���ري���ا����س���ة  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
�لجتماعي وغرها بالإ�سافة �إىل 
ت�سجيع  �إىل  �لقانون  يهدف  ذل��ك 
مبادر�ت  �سمن  و�ل��ه��ب��ات  �ل��وق��ف 
�ملجتمع  وحاجة  تتنا�سب  مبتكرة 
و�لفئات  �لأف���������ر�د  و�ح���ت���ي���اج���ات 

�ملختلفة.
�لوقف  ت��ن��ظ��ي��م  ق����ان����ون  وي���ع���م���ل 
و�ل��ه��ب��ة ع��ل��ى ف��ت��ح �مل��ج��ال لإن�ساء 
م���وؤ����س�������س���ات وق���ف���ي���ة ت��ع��م��ل على 
حيث  �ملجتمعية  �حل��اج��ات  تلبية 
�لأوقاف  مبوؤ�س�سة  �لقانون  ينيط 
و�سوؤون �لق�سر ومركز حممد بن 
�لوقف  ل�ست�سار�ت  �لعاملي  ر��سد 
و�ل���ه���ب���ة م�����س��وؤول��ي��ة و����س���ع نظام 
�لوقفية،  �مل��وؤ���س�����س��ات  ل��رتخ��ي�����س 
�لقو�عد  �أن يت�سمن  و�لذي يجب 
�ملو�سوعية و�لإجر�ئية �لتي يجب 
�ملوؤ�س�سات  توفرها لرتخي�س هذه 
بالإ�سافة �إىل و�سع نظام حلوكمة 
�مل���وؤ����س�������س���ات �ل���وق���ف���ي���ة، و�ل������ذي 
هذه  عمل  �آلية  يت�سمن  �أن  يجب 
و�لتز�ماتها،  و�إد�رت��ه��ا  �ملوؤ�س�سات 
بحق  �تخاذها  �لو�جب  و�لتد�بر 
ترخي�سها  ل�سروط  منها  �ملخالف 

و�لتز�ماتها.
كما �أعطى �لقانون �ساحية منح 
عامة دبي للوقف من قبل مركز 
حممد بن ر��سد �لعاملي ل�ست�سار�ت 
�لتي  للموؤ�س�سات  و�لهبة  �ل��وق��ف 
جمتمعية  م�������س���اه���م���ات  ل���دي���ه���ا 
مفهوم  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة  م�����س��ت��د�م��ة 
�مل��ب��ت��ك��ر وت��ع��ت��ر عامة  �ل���وق���ف 
للموؤ�س�سة  تتيح  ميزة  للوقف  دبي 
�حل��ا���س��ل��ة ع��ل��ي��ه��ا �لأف�����س��ل��ي��ة يف 
بحيث  �حل���ك���وم���ي���ة،  �مل�������س���رتي���ات 
عامة  �حلكومية  �جل��ه��ات  ت��اأخ��ذ 
عند  �إ���س��ايف  كمعيار  ل��ل��وق��ف  دب���ي 
�سريطة  معها،  �ملتعاقدين  �ختيار 
�أل يتعار�س ذلك مع بقية �ملعاير 

�ملتعلقة بال�سعر و�جلودة.
وينظم �لقانون عملية �لوقف مبا 

وت�سمل  �ل���وق���ف  �أح���ك���ام  �ل��ق��ان��ون 
�ل���وق���ف وُح��ّج��ي��ت��ه، و�لتي  �إن�����س��اء 
�لوقف  ي��ن��ع��ق��د  �أن  ع���ل���ى:  ت��ن�����س 
قانوناً  �ملُ��ع��ت��رة  �ل���و�ق���ف  ب������اإر�دة 
و�ملُقّيد  �ل��وق��ف،  �إ���س��ه��اد  مب��وج��ب 
لدى  �إن�ساءه  مت  �ل��ذي  �ل�سجل  يف 
وفقاً  �ل��وق��ف  لت�سجيل  �مل��وؤ���س�����س��ة 
لإ�سهاد �لوقف، ويجب �أن يت�سمن 
�لو�قف  �إر�دة  بيان  �لوقف  �إ�سهاد 
بحب�س �أ�سل �مللك �ملوقوف وتعميم 
وبال�سروط  ي��خ��ت��اره  مل��ن  منفعته 
�لبيانات  وك��اف��ة  ده���ا،  ُي���ح���دِّ �ل��ت��ي 
�ملوقوف  و�مللك  بالو�قف  �ملتعلقة 
بالإ�سافة  و�لناظر،  له  و�مل��وق��وف 

�إىل ُمّدة �لوقف.
باحُلّجية  �ل��وق��ف  �إ���س��ه��اد  ويتمتع 
ذلك  يف  مبا  �لكافة،  على  �ملُطلقة 
�ل��ع��ام و�خلا�س،  �ل��و�ق��ف وخ��ل��ف��ه 
�ل��ذي مت  �لوقف  �إثبات  كما يجوز 
�لقانون  بهذ�  �لعمل  قبل  �إن�ساوؤه 
ويبُطل  �لإث���ب���ات،  و���س��ائ��ل  بجميع 
�إن���������س����اوؤه خافاً  ي���ت���م  وق�����ف  ك����ل 
ُيرتِّب  �ل��ق��ان��ون، ول  لأح��ك��ام ه��ذ� 

هذ� �لوقف �أي �أثر قانوين.
�لوقف  ي���ت���ن���ّوع  ل��ل��ق��ان��ون  ووف����ق����اً 
بح�سب �ملوقوف له �إىل عدة �أنو�ع 
هي: �لوقف �لذري �أو �لأهلي، وهو 
�أو  �ل��و�ق��ف على نف�سه  ي��وِق��ُف��ه  م��ا 
�لأ�سخا�س  من  غرهم  �أو  �أولده 
�أو�سافهم،  �أو  ب��ذو�ت��ه��م  �ملُ��ع��ّي��ن��ن 
غرهم،  �أو  �لأق�������ارب  م���ن  ����س���و�ًء 
�س  و�لوقف �خلري، وهو ما ُيخ�سّ
ري��ع��ه ل��ع��م��وم �ل��ن��ا���س �أو جل��ه��ة �أو 
�إ�سافة  ُم��ع��ّن،  م�سروع  �أو  ُم��ب��ادرة 
ما  وه����و  �ملُ�������س���رتك،  �ل���وق���ف  �إىل 
ولعموم  للذرية  منفعته  �ست  ُخ�سِّ
�ل��وق��ف بح�سب  ي��ت��ن��ّوع  �ل���ر. كما 
ُمّدته �إىل: �لوقف �لد�ئم، وهو ما 
ل يكون له ُمّدة حُم��ّددة، و�لوقف 
�لو�قف  د له  �ملُ��وؤّق��ت، وهو ما ُيحدِّ
�أو طبقة ُمعّينة من  ُم��ّدة حُم��ّددة 
�ل���وق���ف بح�سب  وي��ت��ن��ّوع  ُذّري����ت����ه، 
نطاقه �إىل: �لوقف لغر�س حُمّدد، 
وهو ما يوِقُفه �لو�قف على غر�س 
حُمّدد، و�لوقف لعموم �لر، وهو 
�ل��و�ق��ف لتحقيق عدة  ي��وِق��ُف��ه  م��ا 
�أغ��ر����س، �أو ع��م��وم �أع��م��ال �خلر 

و�لر.
ي��ك��ون �لوقف  �ل��ق��ان��ون  وب��ح�����س��ب 

وعلى �ملوؤ�س�سة �أن ترد �أ�سل �لوقف 
�ل�سابقة  �لفرتة  عن  عو�ئده  دون 
ورثتهم  �أو  �حلقيقين  لأ�سحابه 

عند ظهورهم يف �أي وقت.
�آليات  �ل��وق��ف،  �أح��ك��ام  �سملت  كما 
و�حلرمان  له،  �ملوقوف  ��ستحقاق 
وق�سمة  وتقادمه،  �ل�ستحقاق  من 
ورهنه  وف��������رزه  �مل�����وق�����وف  �مل���ل���ك 
�متياز�ت  وك��ذل��ك  عليه،  و�حل��ج��ز 

�لوقف �خلري و�مل�سرتك.
ينتهي  �أن  ع��ل��ى  �ل���ق���ان���ون  ون�������س 
�لوقف يف حال: �نتهاء ُمّدة �لوقف 
�ملُحّددة يف �إ�سهاد �لوقف، �أو حتّقق 
�لغر�س �ملُحّدد للوقف، �أو �نقطاع 
�لو�قف  رج���وع  �أو  ل��ه��م،  �مل��وق��وف 
عن وقفه، �أوهاك �مللك �ملوقوف، 
وعدم ��ستبد�له، �أو �إذ� كان �لوقف 
ب��اط��ًا، وي��ت��م �إث��ب��ات ه��ذه �حلالة 

بحكم ق�سائي قطعي.
�نتهاء  ��ر  ُي��وؤثِّ ل  �لقانون  وبح�سب 
�ل��ت��ي تكون  �ل��وق��ف على �حل��ق��وق 
يف  �ل��وق��ف  على  للغر  ترّتبت  ق��د 
�إذ�  �نتهائه  على  �ل�سابقة  �ل��ف��رتة 
كان �لغر ح�سن �لّنية، و�إذ� �نتهى 
للو�قف  �ملوقوف  �مللك  �آل  �لوقف، 
�إن ك���ان ح��ي��اً، ول��ورث��ت��ه ب��ع��د وفاة 
�لو�قف  و�إذ� �نقطع ن�سل  �لو�قف، 
�آل  �أو لورثته وريثاً،  �أو مل يبق له 
�لأوق����اف  ملوؤ�س�سة  �مل��وق��وف  �مل��ل��ك 
ل�ستخد�مه  �ل��ق�����س��ر  و������س�����وؤون 

لعموم �لر.
وت���ل���ت���زم �جل���ه���ة �حل���ا����س���ل���ة على 
ع���ام���ة دب�����ي ل���ل���وق���ف ب���ع���دد من 
ت��ق��دمي تقرير  �لل���ت���ز�م���ات ه���ي: 
ب���ن ر��سد  مل���رك���ز حم��م��د  ���س��ن��وي 
�ل��ع��امل��ي ل���س��ت�����س��ار�ت �ل��وق��ف عن 
مبوجبها  ح�سلت  �لتي  �لأن�سطة 
ع���ل���ى ه������ذه �ل����ع����ام����ة، ع���ل���ى �أن 
�لبيانات  �ل��ت��ق��ري��ر  ه���ذ�  ي��ح��ت��وي 
�لتي يطلبها �ملركز، وتلتزم �جلهة 
�حلا�سلة على عامة دبي للوقف 
�لعامة،  ه��ذه  ��ستخد�م  باإيقاف 
يف حال قيام �ملركز ب�سحبها منها، 
وفقاً  �ل��ع��ام��ة  ه���ذه  �سحب  وي��ت��م 
�ملركز  يعتمدها  �ل��ت��ي  لل�سو�بط 
يف هذ� �ل�ساأن، وبخاف ذلك فاإّنه 
برتخي�س  �ملخت�سة  للجهة  يكون 

تلك �جلهة �إلغاء ترخي�سها.
وب��ح�����س��ب �ل��ق��ان��ون ُت��ط��ّب��ق يف كل 
و�سروط  �لهبة  ب��اأرك��ان  يتعلق  م��ا 
للو�هب  بالن�سبة  و�آث��اره��ا  نفاذها 
عنها  و�ل�����رج�����وع  ل����ه  و�مل�����وه�����وب 
و�نتهائها �أحكام �لقانون �لحتادي 

م���ن �ل��ت�����س��ّرف ف��ي��ه، وك���ذل���ك �أل 
يكون مرهوناً.

وحدد �لقانون �سروط �ملوقوف له، 
وزي����ادة ع��و�ئ��د �ل��وق��ف ع��ن حاجة 
ل���زوم  �إىل  �إ����س���اف���ة  ل����ه،  �مل���وق���وف 

�لوقف و�آثاره.
وقف  لكل  �أن  على  �لقانون  ون�س 
تعيينه  يتم  �ل��وق��ف،  لإد�رة  ناظر 
حتديد  �أو  �ل�����و�ق�����ف  ق���ب���ل  م�����ن 
�إ�سهاد  مب��وج��ب  تعيينه  ط��ري��ق��ة 
�لناظر  يكون  �أن  وي��ج��وز  �ل��وق��ف، 
�أن يكون  ي��ج��وز  �ل��و�ق��ف، كما  ه��و 
�أو �عتبارياً و�حد�ً  �سخ�ساً طبيعياً 
�أو �أكرث، و�إذ� مل ُيعنَّ �لناظر من 
�أو  �لوقف،  �إ�سهاد  يف  �لو�قف  قبل 
تعيينه مبوجب  ُيحّدد طريقة  مل 
�إ���س��ه��اد �ل��وق��ف، ف��ت��ت��وىّل �لأوق���اف 
�لقيام  م�سوؤولية  �لق�سر  و���س��وؤون 

باأعمال �لنظارة.
وحدد �لقانون يف مو�ده �لتز�مات 
وم�سوؤولياته،  وحقوقه،  �لناظر، 
�أو  �ل����وق����ف  و������س�����روط �����س���ت���ث���م���ار 
����س��ت��ب��د�ل��ه، وق���و�ع���د �ل��ت��ن��ازل �أو 
عزل  و�آل��ي��ات  ب��ال��ن��ظ��ارة،  �لتوكيل 
�لناظر يف حال �لإخال بو�جباته، 
كما ت�سمن �لقانون عقوبة تبديد 
�ل���ن���اظ���ر لأم�������ول �ل����وق����ف، حيث 
قيامه  يثبت  �لذي  �لناظر  يعاقب 
عو�ئده  �أو  �مل��وق��وف  �مللك  بتبديد 
�إخاله  �أو  بهما  �ل�سرر  �إحل��اق  �أو 
�ملُقّررة  وم�سوؤولّياته  بالتز�ماته 
�إ�سهاد  �أو  �ل��ق��ان��ون  ه���ذ�  مب��وج��ب 
عن  �ل�سادرة  �ل��ق��ر�ر�ت  �أو  �لوقف 
�ملوؤ�س�سة باحلب�س ُمّدة ل تقل عن 
�سنة وبغر�مة ل تقل عن 50 �ألف 
درهم �أو باإحدى هاتن �لعقوبتن، 
و�إلز�ِمه بالرد �إن كان له ُمقت�سى.        
وت�������س���م���ن �ل���ف�������س���ل �ل���ث���ال���ث من 
�لقانون �لأحكام �خلا�سة بالوقف 
تقوم  ، حيث  »�لأه���ل���ي«  �أو  �ل���ذري 
�لذرية  �لأوق���اف  بح�سر  �ملوؤ�س�سة 
ول  ب�سجاتها  �ملُ��ق��ّي��دة  »�لأه��ل��ي��ة« 
كافة  وتن�ُسر  ُم�ستِحّقوها،  ُيعلم 
يومّيتن  ب�سحيفتن  ب��ي��ان��ات��ه��ا 
ق  ُتل�سِ ك��م��ا  �لن��ت�����س��ار،  و����س��ع��ت��ي 
ي��وم��اً، ومبقار   60 ملُ����ّدة  مب��ق��ّره��ا 
توجد  �ل����ت����ي  �ل�������س���رط���ة  م����ر�ك����ز 
ب��دو�ئ��ره��ا �أع��ي��ان �ل��وق��ف، ولذوي 
يف  مُب�ستحّقاتهم  �ملُطالبة  �ل�ساأن 
ع��و�ئ��د ه��ذ� �ل��وق��ف خ��ال �سنتن 
من تاريخ �لن�سر، و�إل �عُتِر ن�سيب 
مُب�ستحّقاته  ُي��ط��اِل��ب  مل  م��ن  ُك��ل 
ي���وؤول ريعه لأع��م��ال �خلر،  وق��ف��اً 

�أن  ع��ل��ى   ،1985 ل�����س��ن��ة   5 رق���م 
�ملوهوب وفقاً  �ملال  يتم تخ�سي�س 
�أو  �إن وج����دت،  �ل���و�ه���ب  ل�����س��روط 
وفقاً ملا حُتّدده �ملوؤ�س�سة بالتن�سيق 

مع �ملركز يف هذ� �ل�ساأن.
وُت���ط���ّب���ق �أح���ك���ام �ل���وق���ف �ل�����و�ردة 
�لهبة  ع���ل���ى  �ل����ق����ان����ون  ه������ذ�  يف 
تتعار�س فيه مع  �ل��ذي ل  بالقدر 
�لقانون  �أح���ك���ام  وم���ع  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا، 
 ،1985 ل�سنة   5 رق��م  �لحت���ادي 
�مل�ساجد  لوقف  بالن�سبة  وُي��ر�ع��ى 
�مل�سجد  وقف  ُيقّيد  �أن  ونظارتها: 
�لإ�سامية  �ل�����س��وؤون  د�ئ���رة  با�سم 
�إد�رتها  و�ل��ع��م��ل �خل���ري، وحت��ت 
جمل�س  ي���ت���وىّل  و�أن  ون���ظ���ارت���ه���ا، 
�إد�رة �لأوقاف �جلعفرّية �خلرّية 
يف دبي نظارة �لأوق��اف �جلعفرّية 
�لعبادة  ودور  للطائفة  �سة  �ملُخ�سّ

و�ملاآمت �حل�سينّية و�إد�رتها.
ول تِخل �أحكام هذ� �لقانون باأحكام 
 2015 ل�����س��ن��ة   9 رق����م  �مل���ر����س���وم 
�ل��ت��رع��ات يف  تنظيم جمع  ب�����س��اأن 
�إم��ارة دبي، يف ُكل ما يتعّلق بجمع 
�لتّرعات يف �لإم��ارة، ويجب على 
�لعمل  قبل  �ملُن�ساأة  �لأوق��اف  ُنّظار 
�أو�ساعهم  توفيق  �ل��ق��ان��ون،  ب��ه��ذ� 
�سنة  و�أح��ك��ام��ه، خ���ال  يتفق  مب��ا 
و�ح���دة م��ن ت��اري��خ �لعمل ب��ه، مبا 
�لوقف،  �إ���س��ه��اد  �إ����س���د�ر  ذل���ك:  يف 
كافة  وت��ق��دمي  �ل�سجل،  وق��ي��ده يف 
�ملوؤ�س�سة  تطلبها  �لتي  �ملعلومات 

عن �لوقف.
�حلكومية  �جل���ه���ات  ك��اف��ة  وع��ل��ى 
�لدعم  تقدمي  �لعمل على  دبي  يف 
ب���ن ر��سد  مل���رك���ز حم��م��د  �ل������ازم 
�ل����ع����امل����ي ل����س���ت�������س���ار�ت �ل����وق����ف، 
وموؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر 
�أحكام هذ�  لتمكينهما من تطبيق 
�ملُلكّية  �سجات  وتعديل  �لقانون، 
مبا  �ملوقوفة  ب��الأم��اك  ة  �خلا�سّ

يّتفق و�أحكام هذ� �لقانون.
�لقانون  ه����ذ�  �أح���ك���ام  حت����ول  ول 
دون تطبيق �أحكام �لوقف �ملعمول 
بها ل��دى مركز دب��ي �مل��ايل �لعاملي 
ب�ساأن  حم��اك��م��ه  �خ��ت�����س��ا���س  �أو 
ت�سجيلها  ي���ت���م  �ل���ت���ي  �لأوق���������اف 
�إد�رة  جم��ل�����س  وُي�������س���در  د�خ����ل����ه، 
�لق�سر  و�سوؤون  �لأوق��اف  موؤ�س�سة 
بن  حم��م��د  م��رك��ز  م��ع  بالتن�سيق 
�لوقف  ل�ست�سار�ت  �لعاملي  ر��سد 
�أحكام  لتنفيذ  �ل��ازم��ة  �ل��ق��ر�ر�ت 
�جلريدة  يف  وُتن�سر  �لقانون،  هذ� 

�لر�سمية حلكومة دبي.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
الرئي�ش الرتكي بذكرى يوم اجلمهورية

 
•• �أبوظبي-و�م:

 « �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث 
حفظه �هلل » برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�س رجب طيب �أردوغان رئي�س 

�جلمهورية �لرتكية وذلك مبنا�سبة ذكرى يوم �جلمهورية لباده.    
كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي » رعاه �هلل » و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يد 

برقيتي تهنئة مماثلتن �إىل فخامة �لرئي�س رجب طيب �أردوغان.

�سعار »عام زايد 2018« يف مرا�سالت �سرطة اأبوظبي الر�سمية
•• �أبوظبي-و�م:

2018” يف  “عام ز�ي����د  ���س��ع��ار  ����س��ت��خ��د�م  �أب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  ب����د�أت 
مر��ساتها �لر�سمية �حتفاء بالقائد �ملوؤ�س�س �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد 

بن �سلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه”.
وق����ال �ل��ع��م��ي��د �ل��دك��ت��ور م��ه��ن��د���س �إب��ر�ه��ي��م �ل��ه��ن��ائ��ي م��دي��ر مركز 
�إدر�ج  �إن  �أب��وظ��ب��ي  �سرطة  يف  �ملوؤ�س�سي  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل�سرت�تيجية 
ياأتي تعبر� عن  �لر�سمية  2018” يف �خلطابات  ز�يد  “عام  �سعار 
يف  لل�سرطة  �ملبكرة  �مل�ساهمة  ويعك�س  �لوطنية  �ملنا�سبة  هذه  �أهمية 
�لدولة  تاأ�سي�س  �ملغفور له يف  �ل�سعار حمليا ودوليا لإب��ر�ز دور  ن�سر 
كما يعد �متد�د� لعام �خلر 2017. و�أعرب عن �عتز�زه با�ستذكار 

“طيب �هلل  �آل نهيان  �سلطان  ز�يد بن  �ل�سيخ  �لدولة  �سرة موؤ�س�س 
ثر�ه” وما ج�سده من مبادئ وقيم وما يكنه له �سعبه من حب وولء 
تتعلم  �ل��ذي  و�لفريدة  �ل�ستثنائية  وملكانته  للوطنية  رم��ز�  بو�سفه 

منه �لأجيال  �لت�سحية بكل غال ونفي�س من �أجل �لوطن.
وذكر �أن تطويع �لتقنيات و�أدو�تها �لإلكرتونية ل�ستخد�م هذ� �ل�سعار 
يهدف �إىل رفع �لأد�ء و�لكفاءة بالعمل وتعزيز �أكر للتفاعل �مل�ستمر 
بن �سرطة �أبوظبي و�ملجتمع ليكون ج�سر� معرفيا يحمل يف طياته 
ر�سالة جوهرها �لعرفان و�لوفاء مل�سرة �خلر و�لنماء و�لتي �أر�سى 
“رحمه �هلل” وما تركه من تقاليد ر��سخة  ركائزها �لقائد �ملوؤ�س�س 
ميزت �ل�سخ�سية �لإمار�تية و�لتي حققت عر جتربتها  �لوحدوية 

�إجناز�ت �ساخمة ينعم بها �جلميع.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى �ملفرق                     5823100
 م�ست�سفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�سيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى تو�م                         7677444
م�ست�سفى �جليمى                   7635888
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م�ست�سفى ر��سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
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م�ست�سفى �ملكتوم                     2221211         
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م�ست�سفى �لو�سل                    2193000

ال�سارقة 
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عجمان 
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م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى �لفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�ست�سفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى �لنور                       6139111
�مل�ست�سفى �لمار�تى �لفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكر                      2829900
�مل�ست�سفى �لأمريكى                3096644
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�مل�ست�سفى �لدولية  �خلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى �لزهر�ء �خلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
�مل�ست�سفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�ست�سفى �مللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�سيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�سيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية د�ر �ل�سفاء                 6411299
�سيدلية �بن �سينا -  �لد�نا باز�  6669240

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

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

�سيدلية �بن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جر�ند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية �لعن                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية �ل�سام �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية �لر�زى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية �بن  �سينا �لكورني�س  5726885 
�سيدلية �ل�سارقة                    5623850 

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

الأميــن
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حممد بن زايد يبحث ووزير اخلزانة الأمريكي العالقات الثنائية

حممد بن زايد يبحث مع وزيرة القوات امل�سلحة الفرن�سية عالقات التعاون وال�سداقة

 قدم واجب العزاء يف ال�سهيد �سعيد مطر الكعبي

حممد بن زايد: الإمارات تفخر باأبنائها الأبطال الذين يقدمون اأغلى ما ميلكون لأجل الوطن واحلق والواجب

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ش وفد الدولة يف اجتماع الدول الأع�ساء يف حتالف دعم ال�سرعية باليمن

•• �أبوظبي-و�م:

بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي����د 
�م�����س يف  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
ق�سر �ل�ساطئ معايل �ستيفن منو�سن وزير 
�لأمركية  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  يف  �خل���ز�ن���ة 
�لباد حاليا  يزور  �لذي  له  �ملر�فق  و�لوفد 

�سمن جولة له يف �ملنطقة.
ورحب �سموه بزيارة وزير �خلز�نة �لأمريكي 
دولة  ب��ن  �لثنائية  �ل��ع��اق��ات  م��ع��ه  وب��ح��ث 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة 
و�سبل تعزيزها وتطويرها مبا يخدم �مل�سالح 
�مل�����س��رتك��ة ب���ن �ل���ب���ل���دي���ن. وج�����رى خال 

�لق�سايا  �أه��م  ح��ول  �حل��دي��ث  ت��ب��ادل  �للقاء 
�ل�ستثمار  جم��ايل  يف  خا�سة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
و�لتجارة وجهود �لبلدين يف جتفيف منابع 
��ستعر��س  �إىل  �إ�سافة  �لإرهابية  �ملنظمات 
و�لدولية  �لإقليمية  و�ل��ت��ط��ور�ت  �لأو���س��اع 
ح�سر  �مل�����س��رتك.  �له��ت��م��ام  ذ�ت  و�لق�سايا 
�آل  ز�ي��د  بن  طحنون  �ل�سيخ  �سمو   .. �للقاء 
ومعايل  �ل��وط��ن��ي  �لأم����ن  م�ست�سار  ن��ه��ي��ان 
�ل���دك���ت���ور �أن�����ور ب���ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزير 
حممد  و�سعادة  �خلارجية  لل�سوؤون  �لدولة 
م���ب���ارك �مل���زروع���ي وك��ي��ل دي�����و�ن ويل عهد 
�سفرة  ل��ي��ف  �أ  ب����ارب����ار�  و����س���ع���ادة  �أب���وظ���ب���ي 
�لدولة  ل��دى  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

و�لوفد �ملر�فق لوزير �خلز�نة �لأمريكي.

•• �أبوظبي-و�م:

 ��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
يف  �أم�س  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
�أب��وظ��ب��ي م��ع��ايل ف��ل��ورن�����س ب���اريل وزيرة 
تزور  �ل��ت��ي  �لفرن�سية  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت 

�لباد حاليا.
ورح����ب ���س��م��وه مب��ع��ايل ف��ل��ورن�����س باريل 
و�لوفد �ملر�فق لها وبحث معها عاقات 
�لإمار�ت  دول��ة  ب��ن  و�ل�سد�قة  �لتعاون 
تعزيزها  و����س���ب���ل  ف��رن�����س��ا  وج���م���ه���وري���ة 

وتطويرها.
��ستعر��س  �ل���ل���ق���اء  خ����ال  ج����رى  ك��م��ا 
�مل�سرتك  و�ل��ت��ن�����س��ي��ق  �ل��ت��ع��اون  جم����الت 

�لع�سكرية  �ل�������س���وؤون  يف  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ن 
و�لدفاعية.

�لفرن�سية  و�ل�����وزي�����رة  ���س��م��وه  وت����ب����ادل 
وجهات �لنظر حول جممل �لق�سايا ذ�ت 
�لر�هنة  و�مل�ستجد�ت  �مل�سرتك  �لهتمام 
�لبلدين  وجهود  وتطور�تها  �ملنطقة  يف 
و�ل�ستقر�ر  و�ل�����س��ام  �لأم���ن  حتقيق  يف 

يف �ملنطقة.
�أحمد  ب��ن  م��ع��ايل حم��م��د  �ل��ل��ق��اء  ح�سر 
ل�����س��وؤون �لدفاع  �ل����ب����و�ردي وزي����ر دول����ة 
رئي�س  �مل��ب��ارك  خليفة  خ��ل��دون  وم��ع��ايل 
�لتنفيذية و�سعادة حممد  �ل�سوؤون  جهاز 
دي��و�ن ويل عهد  �مل��زروع��ي وكيل  مبارك 
�أب��وظ��ب��ي و���س��ع��ادة ل��ودوف��ي��ك ب��وي �سفر 

�جلمهورية �لفرن�سية لدى �لدولة.

�أع�����م�����ال �ل���ت���ح���ال���ف �لإن�������س���ان���ي���ة 
ل�سمان  و�لع�سكرية  و�ل�سيا�سية 
�����س���ت���م���ر�ري���ة حت��ق��ي��ق �لأه��������د�ف 
�إىل  و���س��ول  للتحالف  �مل��ر���س��وم��ة 
��ستكمال �حلكومة �ل�سرعية ب�سط 
�سيادتها على �لأر��سي كافة يف ظل 
و�سامته  �لوطنية  �ليمن  وح���دة 

�لإقليمية و��ستقاله و�سيادته.
متطلبات  �لج����ت����م����اع  ي���ب���ح���ث  و 
وجهود  للتحالف  �ملقبلة  �ملرحلة 
�إ�سافة  �مل�ساركة  �لأطر�ف  خمتلف 
�إىل دوره يف تعزيز �لأمن و�ل�سلم يف 
تقليل  خال  من  و�لعامل  �ملنطقة 
�لتهديد�ت و�حلفاظ على �سامة 
�لتدخات  ومنع  �لدولية  �ملمر�ت 

�لإير�نية يف دول �ملنطقة.
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  قادت  و 
ر�سمي  تلبية لطلب  �لتحالف  هذ� 
من �لرئي�س �ليمني �ل�سرعي عبد 

•• �لريا�س-و�م:

تر�أ�س �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�ل����دويل وف���د �ل���دول���ة �مل�����س��ارك يف 
روؤ�ساء  و  �خلارجية  وزر�ء  �جتماع 
للدول  �ل���ع���ام���ة  �لأرك��������ان  ه��ي��ئ��ات 
�لأع�ساء يف حتالف دعم �ل�سرعية 
�أعماله  �نطلقت  و�ل��ذي  �ليمن  يف 

�م�س يف �لريا�س.
�لفريق  م��ع��ايل  �لج��ت��م��اع  ح�����س��ر 
�ل��������رك��������ن ح�����م�����د حم�����م�����د ث�����اين 
�لقو�ت  �أرك������ان  رئ��ي�����س  �ل��رم��ي��ث��ي 
هيئات  روؤ���س��اء  جانب  �إىل  �مل�سلحة 
�ململكة �لعربية  �لعامة يف  �لأرك��ان 
�لكويت ومملكة  دولة  و  �ل�سعودية 
�ل���ب���ح���ري���ن و�مل���م���ل���ك���ة �لأردن�����ي�����ة 
باك�ستان  وج��م��ه��وري��ة  �ل��ه��ا���س��م��ي��ة 
جيبوتي  وج��م��ه��وري��ة  �لإ���س��ام��ي��ة 

وجمهورية  �ل�����س��ود�ن  وجمهورية 
�ملغربية ومملكة  و�ململكة  �ل�سنغال 
و�جلمهورية  �لحت���ادي���ة  م��ال��ي��زي��ا 

و�ل�سقيقة.
تعزيز  ���س��ب��ل  �لج���ت���م���اع  ي��ن��اق�����س 
جميع  يف  و�ل��ت��ن�����س��ي��ق  �ل���ت���ك���ام���ل 

عدد  روؤ�ساء  على  عاوة  �ليمنية.. 
و�لإن�سانية  �لدولية  �ملنظمات  من 
و�سفر�ء عدد من �لدول �ل�سديقة 

بدعم  وح��ظ��ي  ه���ادي  رب��ه من�سور 
جمل�س �لأم��ن �ل��دويل من خال 

�إ�سد�ره �لقر�ر رقم 2216.
�ل�سيا�سي  �حلل  �لتحالف  يدعم  و 
يف �ل��ي��م��ن م��ن خ���ال دع���م جهود 
�لإط������ار  ه�����ذ�  يف  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
ل��ل��م��ب��ادرة �خلليجية  وف��ق��ا  وذل���ك 
وخمرجات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  و�آل��ي��ت��ه��ا 
�حلو�ر �لوطني �ل�سامل و�لقر�ر�ت 

�لأممية ذ�ت �ل�سلة.
تكاملي  ب�سكل  �لتحالف  يعمل  و 
�ليمني وذلك  �ملو�طن  ن�سرة  على 
�مليلي�سيات  ل��ت��ج��اوز�ت  للت�سدي 
�مل��خ��ل��وع �سالح  �حل��وث��ي��ة وق�����و�ت 
�ملو�طن  و�سامة  �أم��ن  تهدد  �لتي 
�لعاملين  و�لأم���ن  و�ل�سلم  �ليمني 
من خال تهديد �ملمر�ت �لدولية 
ودع�������م �ل���ت���ن���ظ���ي���م���ات �لإره����اب����ي����ة 

و�ملتطرفة.

»الهوية« ت�سدر اأكرث من 3.6 مليون بطاقة خالل 2017 
•• �أبوظبي-و�م:

قالت “�لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�سية “ �إنها �سلمت نحو ثاثة ماين 
و648 �ألفا و 563 بطاقة �إىل �أ�سحابها خال �لعام �جلاري وفقا لبيانات 
ن�سرتها على موقعها �لإلكرتوين. وبلغ �إجمايل عدد �لبطاقات �ملنتجة خال 
�لفرتة ذ�تها ثاثة ماين و 788 �ألفا و 794 بطاقة .. لرتتفع بذلك 
�أعد�د بطاقات �لهوية �لتي �أنتجتها �لهيئة منذ 2011 حتى �ليوم �إىل 31 
مليونا و 422 �ألفا و995 بطاقة. ودعت �لهيئة �أي متعامل تتاأخر بطاقة 
�لهوية �خلا�سة به �أو باأحد �أفر�د �أ�سرته �أو مكفوليه لأكرث من �أ�سبوعن من 
تاريخ ��ستكمال �لطلب �إىل �لتو��سل معها عن طريق �لقنو�ت �لتي تتيحها 
لهم �سو�ء عر موقع �لهيئة �لإلكرتوين �أو �سفحاتها على مو�قع �لتو��سل 

�لجتماعي �أو مركز �لت�سال �أو عر زيارة �أي من مر�كز �خلدمة �ملنت�سرة 
 “ “ �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�سية  يف خمتلف �أنحاء �لدولة. ومتهل 
 “ �إليه من قبل  �إر�سال �لر�سالة �لن�سية  90 يوما من تاريخ  �ملتعامل مدة 
بريد �لإمار�ت “ لي�ستلم بطاقته تفاديا لإتافها وهو �لأمر �لذي يتطلب 
�لر�سوم �ملقررة مرة  �لتقدم بطلب جديد للح�سول على �خلدمة وت�سديد 
�أخرى. وباتت بطاقة �لهوية �ملم�سكن �لأ�سا�سي و�لركيزة �لتي تعتمد عليها 
�خلدمات  تطوير  يف  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعن  موؤ�س�سات  من  �لكثر 
�خلدمية  �لإم��ك��ان��ات  م��ن  لا�ستفادة  دعوتها  �لهيئة  وج���ددت   . ملتعامليها 
تقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات  لتطوير  �ل��ه��وي��ة  بطاقة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  و�لتقنية 
و�ل�ستفادة  للح�سول عليها  �لازمن  �لوقت و�جلهد  و�خت�سار  ملتعامليها 
�ملوؤ�س�سات  م��ن  �لكثر  و����س��ت��ف��ادت  �سجاتها.  تنظيم  يف  �ل��ه��وي��ة  رق��م  م��ن 

و�لذكية  �لإلكرتونية  خدماتها  يف  بدجمها  وق��ام��ت  �لبطاقة  م��ي��ز�ت  م��ن 
هيئة  �أعلنت   .. �لإط���ار  ه��ذ�  ويف  �لرقمي.  �لت�سديق  بو�بة  على  بالعتماد 
مع  �ل�سحي  �ل�سمان  بطاقة  دمج  بدء  �سمان  و�سركة  �أبوظبي  يف  �ل�سحة 
بطاقة �لهوية .. فيما �أطلقت هيئة �ل�سحة يف دبي نظام يف �لعامل للت�سجيل 
�لذ�تي يف برنامج “�سعادة” للتاأمن �ل�سحي �لذي ي�سمح بقيام �لأ�سخا�س 
�لإد�رة  وفعلت  �لهوية.  بطاقة  با�ستخد�م  �لرنامج  يف  تلقائيا  بالت�سجيل 
�لعامة لاإقامة و�سوؤون �لأجانب يف دبي بطاقة �لهوية عر �لبو�بات �لذكية 
يف مطار دبي �لدويل بهدف تي�سر �إج��ر�ء�ت �ل�سفر على �مل�سافرين .. كما 
�عتمدت �سركات �لت�سالت بطاقة �لهوية يف �لعديد من خدماتها .. �إ�سافة 
�إىل �عتماد بطاقة �لهوية �لإمار�تية يف �أغلب �لبنوك و�مل�سارف �لعاملة يف 
�لدولة. وتخ�س�س �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�سية يف �ل�سريحة �لذكية 

لتخزين  حقا   12 ب��اي��ت  كيلو   144 �سعتها  تبلغ  �ل��ت��ي  �لهوية  لبطاقة 
�ملزمنة  و�لأم��ر����س  �ل��دم  ف�سيلة  ذلك  ل�ساحبها مبا يف  �ل�سحية  �لبيانات 
�لإمار�تية  �لهوية  و�أمر��س �حل�سا�سية. وتتميز بطاقة  �ملعدية  و�لأمر��س 
�لرقاقة  على  �لبطاقة  حت��ت��وي  حيث  �لأم��ن��ي��ة  �خل�سائ�س  م��ن  بالعديد 
ل�ساحبها  �ل�سخ�سية  �لبيانات  ت�سم  �إلكرتونية  �سريحة  وهي  �لإلكرتونية 
وتاأكيدها  �لهوية  �إثبات  تتطلب  �لتي  �ل�ستخد�مات  يف  �آليا  قر�ءتها  لتتم 
ويكون بع�س هذه �لبيانات م�سفر� بحيث ل ي�سمح �إل للجهات ذ�ت �لعاقة 
بقر�ءتها وذلك حلماية �سرية وخ�سو�سية �لبيانات. وميكن لهذه �لرقاقة 
�أن تخزن معلومات ت�سل �إىل 144 �ألف حرف 144KB كما ت�سم بطاقة 
�لدقيقة  �لأح���رف  ذل��ك  يف  مب��ا  �لذكية  �لبطاقات  تقنيات  �أح���دث  �لهوية 

و�حلر فوق �لبنف�سجي و�لر�سم �خلطي.

وزيرة الدفاع الفرن�سية 
تـزور واحـة الـكـرامـة 

فـي اأبـوظـبـي
•• �أبوظبي-و�م:

ز�رت فلور�ن�س باريل وزيرة �لدفاع 
ف�ي   « �ل�ك�ر�م�ة  و�ح�ة   « �لفرن�سية 
�أب�وظ�ب�ي �ملعلم �لوطني و�حل�ساري 
لبطولت  ت��خ��ل��ي��د�  �أق����ي����م  �ل������ذي 
يف  وت�سحياتهم  �لإم���ار�ت  �سهد�ء 
وحماية  �لوطن  �لدفاع عن  �سبيل 

مكت�سباته ومنجز�ته.
�لفرن�سية  �ل���دف���اع  وزي�����رة  ر�ف�����ق 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل��زي��ارة  خ��ال 
نهيان  �آل  حم���م���د  ب����ن  ط���ح���ن���ون 
�ل�سهد�ء  �أ�سر  �سوؤون  مكتب  مدير 
وبد�أت  �أبوظبي  عهد  ويل  بديو�ن 
با�ستعر��س مر��سم حر�س �ل�سرف 
�لزهور  م���ن  �إك��ل��ي��ا  و���س��ع��ت  ث���م 
يتكون  �ل��ذي  �ل�سهيد  ن�سب  �أم���ام 
�لأملنيوم  �أل��و�ح  لوحا من   31 من 
منها  ك��ل  ي�ستند  �ل��ت��ي  �ل�سخمة 
على �لآخر رمز� للوحدة و�لتكاتف 
و�ل��ت�����س��ام��ن يف م�����س��ه��د ي��ع��ر عن 
و�لتاحم  �ل��وح��دة  م��ع��اين  �أ�سمى 
و�جلنود  و�ل�����س��ع��ب  �ل���ق���ي���ادة  ب���ن 

�لبو��سل.
�لفرن�سية  �لدفاع  وزي��رة  وجتولت 
يف �أرج���اء و�ح��ة �ل��ك��ر�م��ة و�طلعت 
و��ستمعت  �ل��ف��خ��ر  م���ي���د�ن  ع��ل��ى 
بن  خليفة  �ل�����س��ي��خ  م��ن  ���س��رح  �إىل 
طحنون �آل نهيان عن �أهم عنا�سر 
رموز  م��ن  تت�سمنه  وم���ا  �ل���و�ح���ة 

ودللت وطنية جليلة.
�لزيارة  نهاية  يف  �ل��وزي��رة  ودون���ت 
كلمة يف �سجل �ل�سرف عرت فيها 

عن تقديرها لأبطال �لإمار�ت.

•• �لفجرية-و�م:

�ل�سيخ  �ل�������س���م���و  ����س���اح���ب  ق������دم   

ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�إىل  �لعز�ء  و�جب  �مل�سلحة  للقو�ت 
مطر  �سعيد  �ل��وط��ن  �سهيد  �أ���س��رة 
��ست�سهد خال  �لذي  �لكعبي  علي 

مو��ساته  و���س��ادق  ت��ع��ازي��ه  خال�س 
مطر  �سعيد  �ل�سهيد  وذوي  لو�لد 
�لعلي �لقدير  .. د�عيا �هلل  �لكعبي 
وينزله  رحمته  بو��سع  يتغمده  �أن 
و�ل�سهد�ء  �ل�������س���دي���ق���ن  م����ن����ازل 
ف�����س��ي��ح جناته  و�لأب�������ر�ر وي�����س��ك��ن��ه 
�ل��ذي��ن �سبقوه يف نيل  �إخ��و�ن��ه  م��ع 
ذويه  ويلهم  �لعظيم  �ل�سرف  ه��ذ� 

�ل�سر و�ل�سلو�ن.

و�أجد�دهم  �آب��ائ��ه��م  ع��ن  ت��و�رث��وه��ا 
�لذين م�سو� وتركو� �سر� حميدة 
�ل����ت����ف����اين و�ل�����ب�����ذل و�ل���ع���ط���اء  يف 
و�أ�����س����اوؤو� �ل��ط��ري��ق لأج���ي���ال هذ� 
بكل  خطاهم  على  لت�سر  �ل��وط��ن 
ل��رف��ع ر�ية  وف���اء وولء و�إخ��ا���س 

�لوطن عالية خفاقة.
و�أع�����رب ���س��م��وه ع��ن �ع���ت���ز�ز �سعب 
و�ل�سموخ  �لعز  مب��و�ق��ف  �لإم����ار�ت 

�أد�ئ����ه و�ج��ب��ه �ل��وط��ن��ي يف منطقة 
�ل�سعودية  �لعربية  باململكة  جنر�ن 
�ل�����س��ق��ي��ق��ة ���س��م��ن ع��م��ل��ي��ة )�إع�����ادة 
�لأم����ل( يف �ل��ي��م��ن �ل��ت��ي ت��ق��وم بها 
قو�ت �لتحالف �لعربي �لذي تقوده 

�ململكة.
زيارته  خ����ال   - ���س��م��وه  و�أع�������رب 
�ل���ع���ز�ء يف منطقة  �م�����س جم��ل�����س 
�ل��ق��ري��ة ب����اإم����ارة �ل��ف��ج��رة - عن 

و�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
�آل نهيان - خال حديثه  بن ز�يد 
مع و�ل��د �ل�سهيد و�إخ��و�ن��ه - فخر 
�لإم����������ار�ت و���س��ع��ب��ه��ا و�ع���ت���ز�زه���ا 
يقدمون  �لذين  �لأب��ط��ال  باأبنائها 
�أغ���ل���ى م���ا مي��ل��ك��ون لأج����ل �لوطن 
وي�سطرون  و�ل�����و�ج�����ب..  و�حل�����ق 
بت�سحياتهم معاين وقيما عظيمة 
و�لنتماء  و�لبطولة  �ل�سجاعة  يف 

�أ�سر  ب���ه���ا  �ل���ت���ي حت���ل���ت  و�ل���ف���خ���ر 
�ل�������س���ه���د�ء مب����ا ي���ج�������س���دون���ه من 
�لثبات  يف  وم�سرفة  جليلة  مو�قف 
بت�سحيات  ف��خ��وري��ن  و�ل�����س��اب��ة 
من  ب��ذل��وه  وم��ا  �ل�سهد�ء  �أبنائهم 
�لوطن  رف���ع���ة  ���س��ب��ي��ل  يف  ع���ط���اء 

عزته.
قدم و�جب �لعز�ء �إىل جانب �سموه 
بن  طحنون  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ   ..

مكتب  م���دي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د 
�سوؤون �أ�سر �ل�سهد�ء يف ديو�ن ويل 
عهد �أبوظبي و�سعادة حممد مبارك 
�مل���زروع���ي وك��ي��ل دي����و�ن ويل عهد 
�ل�سمري  حميد  و���س��ع��ادة  �أب��وظ��ب��ي 
لل�سوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  �مل��وؤ���س�����س��ي��ة 
للمو�رد �لب�سرية و�ل�سوؤون �مل�ساندة 

يف جمموعة مبادلة .
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اأخبـار الإمـارات
�سحية  لأ�سباب  للمتقاعدين  �سرفها  يتم  التقاعدية  املعا�سات  جمموع  % من   4.6

•• �أبوظبي-و�م:

معا�سات  �سندوق  ع��ام  مدير  �حلمادي  رحمه  عبد�هلل  خلف  �سعادة  �أك��د 
�ملعا�سات  جم��م��وع  م��ن   4.6% �أن  �أب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  �لتقاعد  وم��ك��اف��اآت 
ن�سبة  تبلغ  حيث  �سحية  لأ�سباب  للمتقاعدين  �سرفها  يتم  �لتقاعدية 
 7% �لطبية  �للياقة  �أو عدم  �لطبيعي  �لكلي  �لعجز  ب�سبب  �ملتقاعدين 

من جمموع �ملتقاعدين �مل�سجلن يف �سندوق �أبوظبي للمعا�سات.
�لتقاعد  �ن �سندوق معا�سات ومكافاآت  �م�س  وقال �حلمادي يف ت�سريح 
�أبوظبي يقوم بدور حيوي يف حتقيق هدف �حلكومة يف �لتنمية  لإمارة 

�لجتماعية ل�سمان حياة كرمية لأفر�د �ملجتمع .
م�سر� �ىل �ن نظام �ملعا�سات �ملعمول به يف �إمارة �أبوظبي ي�ساهم يف تاأمن 

�أو  �لعجز  ح��الت  �أو يف  �ل�سيخوخة  للمو�طنن يف مرحلة  م�ستمر  دخل 
�لوفاة، وبالتايل تاأمن م�ستقبلهم وعائاتهم.

يذكر �أن ��ستحقاق �لتقاعد ب�سبب �لعجز �لكلي �لطبيعي �أو عدم �للياقة 
�ل�سحية يتطلب �سدور قر�ر من �للجنة �لطبية �لتابعة لل�سندوق قبل 
 2000 ل�سنة   2 رقم  �لقانون  �أن��ه مبوجب  �ملوؤمن، حيث  �نتهاء خدمة 
�للجنة  ت�سكيل  مت  �أبوظبي،  لإم��ارة  �لتقاعد  ومكافاآت  معا�سات  �ساأن  يف 
جميع  لإثبات  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وزي��ر  من  بقر�ر  �مل�سكلة  �لطبية 

حالت �لعجز �لطبي �لتي ن�س عليها �لقانون.
بهيئة  �لطبية  �للجنة  على  �أول  �لطبية  �حل���الت  جميع  ع��ر���س  وي��ت��م 
�ل�سحة �أبوظبي لبيان مدى لياقتهم للعمل، ومن ثم يتم عر�سها على 
لإمارة  �لتقاعد  ومكافاآت  معا�سات  ب�سندوق  �خلا�سة  �لطبية  �للجنة 

�لطبي وفقا  �لعجز  ن�سب  بتحديد  �لطبية  �للجان  تقوم  �أبوظبي، حيث 
 Guides to للمعاير �لعاملية �ملذكورة يف �ملرجع �لعاملي للعجز �لطبي

.the Evaluation of Permanent Impairment
وقبل �أن تتخذ �للجنة قر�ر�ً باإحالة �ملوؤمن عليه للتقاعد لأ�سباب �سحية، 
�ملهام  تغير  �إمكانية  مثل  �ملتاحة  �خل��ي��ار�ت  من  �لعديد  يف  �لنظر  يتم 
�لوظيفية للموؤمن عليهم مبا يتنا�سب مع ن�سبة �لعجز �لطبي لديه �أو 

�إمكانية عاج �ملوؤمن عليه ليعود للعمل بعد �نتهاء مرحلة �لعاج.
كافة  در��سة  بعد  �إل  �سحية  لأ�سباب  للتقاعد  �لإح��ال��ة  يتم  ل  وبالتايل 
يف  عليه  �ملوؤمن  ل�ستمر�رية  �ملحاولت  كافة  و��ستنفاذ  �ملتاحة  �خليار�ت 
�لعمل، ويف حال �أ�سدرت �للجنة �لطبية قر�ر� بلياقة �ملوؤمن عليه للعمل، 
يتم �إعام جهة �لعمل و�لتو�سية بتغير �ملهام �لوظيفية للموؤمن عليه 

مبا يتنا�سب مع ن�سب �لعجز �لطبي لديه، ول يتم �لحالة للتقاعد �سوى 
من يثبت ب�سكل تام عدم مقدرتهم على �لعمل.

ومكافاآت  معا�سات  ���س��اأن  يف   2000 ل�سنة    2 رق��م  �ل��ق��ان��ون  ح��دد  كما 
�لتقاعد لإمارة �أبوظبي كافة حالت ��ستحقاق �ملعا�س �لتقاعدي �لأخرى 
و�لتي تت�سمن ��ستكمال �ملوؤمن عليه ل 25 �سنة خدمة، �أو �نتهاء خدمة 
 55 و  �سنة للرجل   60 �لتقاعد  �لإحالة على  �سن  ببلوغه  �ملوؤمن عليه 
على  �سنو�ت   10 منهما  �أي  ��سرت�ك  م��دة  تبلغ  �أن  ب�سرط  لاأنثى  �سنة 
�أو  �أمري  �أو �لأنثى مبر�سوم  �أو �نتهاء خدمة �ملوؤمن عليه �لذكر  �لأقل 
بقر�ر من �ملجل�س �لتنفيذي بالإحالة �إىل �لتقاعد .. �أما بالن�سبة للمر�أة 
بلغت  ما  متى  �لتقاعد  فباإمكانها  �أبناء  لديها  �لتي  �ملطلقة  �أو  �ملتزوجة 

مدة خدمتها 15 �سنة �أو مدة 10 �سنو�ت �إذ� كان عمرها 50 فاأكرث.

�سلطان القا�سمي ي�سدر قرارا اإداريا باإن�ساء وت�سكيل اللجنة العليا مللف ال�سارقة »بوابة الإمارات املت�ساحلة« 
•• �ل�صارقة- و�م:

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  �أ�����س����در 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �ل��ق��ا���س��م��ي 
�لإد�ري  �ل���ق���ر�ر  �ل�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
ب�ساأن   2017 ل�����س��ن��ة   13 رق����م 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  وت�����س��ك��ي��ل  �إن�������س���اء 
مل��ل��ف �ل�����س��ارق��ة » ب��و�ب��ة �لإم�����ار�ت 
�نطاقا  ياأتي  و�لذي   « �ملت�ساحلة 
���س��م��وه ع��ل��ى توحيد  م���ن ح���ر����س 
�جل���ه���ود ل�����س��م��ان �ل���و����س���ول �إىل 
�ل��غ��اي��ة �لأ����س���م���ى ب��اإ���س��اف��ة بع�س 
مو�قع �إمارة �ل�سارقة �لرت�ثية �إىل 

قائمة �لرت�ث �لعاملي.
جلنة  تن�ساأ  �أن  على  �ل��ق��ر�ر  ون�س 
�للجنة  ت�����س��م��ى  �لإم�������ارة  يف  ع��ل��ي��ا 
– بو�بة  �ل�������س���ارق���ة  مل��ل��ف  �ل��ع��ل��ي��ا 
وتخت�س  �مل��ت�����س��احل��ة  �لإم���������ار�ت 
ب��امل��ه��ام و�ل�����س��اح��ي��ات �ل��ت��ال��ي��ة : 
�سمان �لتن�سيق �ملتو��سل و�لفعال 
بحماية  �مل��خ��ت�����س��ة  �جل���ه���ات  ب���ن 
�ل��ث��ق��ايف و�ملكتب  �ل���رت�ث  وت��روي��ج 
بو�بة  �ل�������س���ارق���ة  مل���ل���ف  �لإد�ري 
على  و�لعمل  �ملت�ساحلة  �لإم���ار�ت 
�مل��ر���س��ح��ة لقائمة  �مل���و�ق���ع  ح��م��اي��ة 

�لرت�ث �لعاملي �أو تطويرها و�تخاذ 
�لقر�ر�ت �ملنا�سبة ب�ساأنها ومر�قبة 
�ملخت�سة  �جل���ه���ات  ت��ن��ف��ي��ذ  ح�����س��ن 
بحماية �لرت�ث �لثقايف للتو�سيات 
و�ملتو�فقة  �ل��ل��ج��ن��ة  م��ن  �مل��ع��ت��م��دة 
�ملتحدة  مع معاير منظمة �لأمم 
ل���ل���رتب���ي���ة و�ل����ع����ل����وم و�ل���ث���ق���اف���ة » 
ترويج  على  و�لعمل   « �ليوني�سكو 
م��ل��ف �ل�����س��ارق��ة ب���و�ب���ة �لإم������ار�ت 
�جلهات  مع  بالتن�سيق  �ملت�ساحلة 
�ملعنية يف �لإمارة و�أية مهام �أخرى 
تكلف بها �للجنة من حاكم �لإمارة 

�أو رئي�س �للجنة.

لها  �ج��ت��م��اع  �أول  م���ن  �ل��ل��ج��ن��ة  يف 
وت��ن��ت��ه��ي ب��ان��ت��ه��اء �ل��غ��ر���س �لذي 

�سكلت من �أجله.
�للجنة  �أن  �إىل  �ل����ق����ر�ر  و�أ�����س����ار 
من  �أو  رئي�سها  من  بدعوة  جتتمع 
�للجنة  رئي�س  وي��ح��دد  عنه  ي��ن��وب 
�أو من ينوب عنه �آلية عمل �للجنة 
تكون  ول  �ن���ع���ق���اده���ا  وم���و�ع���ي���د 
�جتماعاتهم �سحيحة �إل بح�سور 
�أن يكون  ع��ل��ى  �أع�����س��ائ��ه��ا  �أغ��ل��ب��ي��ة 
وت�سدر  ون��ائ��ب��ه  �ل��رئ��ي�����س  ب��ي��ن��ه��م 
باأغلبية  وت��و���س��ي��ات��ه��ا  ق���ر�ر�ت���ه���ا 
�أ�سو�ت �حلا�سرين وعند �لت�ساوي 

�لإد�ري��������ة �ل����ازم����ة حل�����س��ن �سر 
ب��ال��ل��ج��ن��ة و���س��م��ان تنفيذ  �ل��ع��م��ل 

�أحكام هذ� �لقر�ر.
�ل���ق���ر�ر م���ن تاريخ  ب���ه���ذ�  وي��ع��م��ل 
�ملعنية  �جل���ه���ات  وع���ل���ى  �����س����دوره 
تنفيذه كل فيما يخ�سه وين�سر يف 

�جلريدة �لر�سمية.
للملف  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  و�ط��ل��ع��ت 
�ل����ذي  �لأول  �ج��ت��م��اع��ه��ا  خ�����ال 
تر�أ�سته �ل�سيخة بدور بنت �سلطان 
�ل�سارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���س��م��ي 
�سروق  و�ل���ت���ط���وي���ر  ل��ا���س��ت��ث��م��ار 
وح�����س��ره ك��ل م��ن ���س��ع��ادة �لدكتور 

ت�سكل  �أن  ع��ل��ى  �ل���ق���ر�ر  ن�����س  ك��م��ا 
�ل�سارقة  مل���ل���ف  �ل���ع���ل���ي���ا  �ل���ل���ج���ن���ة 
�ملت�ساحلة«  �لإم�����������ار�ت  »ب�����و�ب�����ة 
ب�������دور بنت  �ل�������س���ي���خ���ة  ب���رئ���ا����س���ة 
���س��ل��ط��ان �ل��ق��ا���س��م��ي وع�����س��وي��ة كل 
من رئي�س معهد �ل�سارقة للرت�ث 
لاآثار  �ل�سارقة  هيئة  عام  ومدير 
ومدير عام هيئة متاحف �ل�سارقة 
�ل�سارقة  لهيئة  �لتنفيذي  و�ملدير 
 « ���س��روق   « و�لتطوير  لا�ستثمار 
�إ�سافتها  يتم  �أخ���رى  ج��ه��ات  و�أي���ة 
لح��ق��ا ب��ن��اء على ق���ر�ر م��ن رئي�س 
�لع�سوية  م���دة  وت��ب��د�أ   .. �للجنة 

�ل���ذي منه رئي�س  ي��رج��ح �جل��ان��ب 
�جلل�سة. كما يجوز للجنة وبح�سب 
فرعية  ت�سكيل جل��ان  �لقر�ر  م��و�د 
ويجوز  مهامها  �أد�ء  يف  مل�ساندتها 
�ملخت�سة  بالأجهزة  �ل�ستعانة  لها 
�لدعم  على  للح�سول  �لإم����ارة  يف 
�لإد�ري و�لفني و�ملايل و�ل�ستعانة 
ب��اخل��ر�ء و�ل���س��ت�����س��اري��ن وبيوت 
�خلرة ذ�ت �لخت�سا�س يف كل ما 
يتعلق باأعمالها ويجوز لها �لتعاون 
م��ع �جل��ه��ات �لأخ���رى �لتي تدخل 
و�خت�سا�ساتها  �أه���د�ف���ه���ا  ���س��م��ن 
�لقر�ر�ت  �للجنة  رئي�س  وي�����س��در 

ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �مل�����س��ل��م رئ��ي�����س معهد 
�لدكتور  و�سعادة  للرت�ث  �ل�سارقة 
���س��ب��اح ج��ا���س��م م���دي���ر ع����ام هيئة 
�ل�����س��ارق��ة ل���اآث���ار و����س���ع���ادة منال 
�ل�سارقة  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  عطايا 
للمتاحف و�سعادة مرو�ن �ل�سركال 
�ل�سارقة  لهيئة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�سروق  و�ل���ت���ط���وي���ر  ل��ا���س��ت��ث��م��ار 
�لرت�سيح  عملية  متطلبات  ع��ل��ى 
وناق�ست  �ل��ع��امل��ي  �ل�����رت�ث  مل���و�ق���ع 
عدة ق��ر�ر�ت هامة حلماية �ملو�قع 

عنها  و�لرتويج  بال�سارقة  �لأثرية 
م�ستوى  على  زو�ر  مر�كز  و�إن�ساء 
عايل خلدمة �جلمهور و�ل�سو�ح يف 

�ملو�قع �ملر�سحة.
كما �سهد �لجتماع عر�س �مل�ساريع 
�ملخت�سة  للموؤ�س�سات  �لتطويرية 
لعملية  دع���م���ه���ا  م�����دى  ودر�������س�����ة 
ومناق�سة  �مل���و�ق���ع  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
����س��ت��ح��د�ث جل��ن��ة تقنية  ����س���رورة 
�لإد�رة  بعمليات  معنية  تنفيذية 

�ليومية و�حلفاظ على �ملو�قع.

منال عطاياال�سيخة بدور القا�سمي د.�سباح جا�سممروان ال�سركالعبدالعزيز امل�سلم

عبدالرحمن عبداملح�سن مراد احمدحممد اأحمدحمد علي

ختــام نــاجــح ملـعـر�ش الـنخبـة بــتكـريـم الــرعــاة والـداعـمني
•• عجمان ـ �لفجر 

�ملويجعي  ع���ب���د�هلل  ���س��ع��ادة  ك����رم 
�إد�رة غرفة جتارة  رئي�س جمل�س 
و�سناعة عجمان و �لدكتورة �آمنة 
جمل�س  رئ��ي�����س��ة  ع��ل��ي  �آل  خليفة 
�ع���م���ال ع��ج��م��ان ع�سو  ����س���ي���د�ت 
 � ع��ج��م��ان  غ���رف���ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
ملعر�س  �ملنظمة  �للجنة  رئي�سة 
و�لد�عمن  �لرعاة  كافة  �لنخبة، 
»�لنخبة  م���ع���ر����س  ل���ف���ع���ال���ي���ات 
�لوىل  ن�����س��خ��ت��ه  يف   »2017
و�ل����ذي ���س��ارك ف��ي��ه م��ا ي��زي��د عن 
ميثلون  وم�ساركة  م�ساركا   40
موؤ�س�سات و�فر�د من كافة �إمار�ت 

�لدولة على مد�ر ثاثة �يام .
جاء ذلك خال �حلفل �خلتامي 
�سيد�ت  جم��ل�����س  ن��ظ��م��ه  �ل������ذي 
�ع��م��ال ع��ج��م��ان، وذل����ك يف قاعة 
مبنطقة  ل��ل�����س��ي��اف��ة  �لم���������ار�ت 

�جلرف يف عجمان.
�ملويجعي  ���س��ع��ادة ع��ب��د�هلل  ووج���ه 
�ل�سكر �إىل جمل�س �سيد�ت �عمال 
عجمان ولكل من �ساهم يف جناح 
معر�س �لنخبة يف ن�سخته �لوىل، 
�لر�عية  �جل��ه��ات  دور  ث��م��ن  ك��م��ا 
مو�سحا  ل��ل��م��ع��ر���س،  و�ل���د�ع���م���ة 
�أح��د قنو�ت دعم  يعد  �ملعر�س  �ن 
منها  �ل�سغرة  �لوطنية  �مل�ساريع 
من  �مل�ساريع  لهذه  ملا  و�ملتو�سطة 

م�ساهمة كبرة يف �لقت�ساد.
باأن  ب��ره��ن  �مل��ع��ر���س  و�����س���اف �ن 
قادرين  �لع��م��ال  ور�ئ�����د�ت  رو�د 
مبتكرة  مبنتجات  �ملناف�سة  على 
رو�د  ع��ال��ي��ة، وط��ال��ب  ذ�ت ج���ودة 
قنو�ت  م��ن  بال�ستفادة  �لع��م��ال 
�لدعم و�لتوجيه و�لتدريب �لذي 
تقدمه �ملوؤ�س�سات �ملعنية يف �لدولة 

بدعم �مل�ساريع. 
وجمل�س  عجمان  غرفة  �ن  و�ك��د 
�لتابع  ع��ج��م��ان  �ع���م���ال  ���س��ي��د�ت 
دعم  يدخر� جهد� يف  لن  للغرفة 
وذل���ك  �لع����م����ال  ور�ئ��������د�ت  رو�د 
�ل�سديدة  �ل���ت���وج���ي���ه���ات  ظ����ل  يف 
ل�����س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حميد 
�ملجل�س  ع�سو  �لنعيمي  ر��سد  بن 
عجمان،  �إم�������ارة  ح���اك���م  �لع���ل���ى 
�ل�����س��ي��خ ع��م��ار بن  وم��ت��اب��ع��ة �سمو 
حميد �لنعيمي � ويل عهد عجمان 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي ودعمهم 

�ملتو��سل لرو�د �لعمال.
�آمنة  �ل����دك����ت����ورة  ووج����ه����ت  ه�����ذ� 
�جلزيل  �ل�سكر  ع��ل��ي،  �آل  خليفة 
ل��ك��اف��ة �ل���رع���اة وو���س��ائ��ل �لعام 
وف������ري������ق �ل����ع����م����ل ع����ل����ى �جن������اح 
�ملنتجات  بجودة  م�سيدة  �ملعر�س، 
ثمنت  كما  و�مل�ساركات  �ملعرو�سة 
بدولة  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���س 
�نو�ع  كافة  توفر  على  �لإم���ار�ت 

�ملنتجات  مب�������س���ت���وى  و�أ�������س������ادت 
�ملعر�س  ملنظمي  �ل�سكر  وق��دم��ت 
�أ�سحاب  دع�����م  يف  دوره�������م  ع���ل���ى 

�مل�ساريع رو�د ور�ئد�ت �لعمال.
عبد�لرحمن  �����س���اد  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�لتنظيم  ب��ح�����س��ن  ع��ب��د�مل��ح�����س��ن، 
�مل�������س���ارك���ات حت���ت مظلة  وت���ن���وع 
�أهمية  �إىل  م�������س���ر�  �مل����ع����ر�����س، 
متثل  كونها  ع��ام  ب�سكل  �ملعار�س 
دفعة قوية لكافة �مل�ساريع �مل�ساركة 
للتعريف بها ومبنتجاتها وكذلك 
وزيادة �خلر�ت  �لعاقات  تقوية 
بع�سها  �ل��ع��ار���س��ة  �جل���ه���ات  ب���ن 

ببع�س.
م�سنع   � �أح����م����د  حم���م���د  ووج������ه 
�جلزيل  �ل�سكر  للجلود،   �خلزنة 
ملجل�س �سيد�ت �أعمال عجمان على 
من�سة  باعتباره  �ملعر�س  تنظيم 
بن  و�ل�سر�كات  �خل��ر�ت  لتبادل 
�لقيادة  بجهود  و�أ�ساد  �لعار�سن، 
مقمومات  ت��وف��ر  يف  �ل��ر���س��ي��دة 

�لعمال  ور�ئ����د�ت  ل���رو�د  �لنحاج 
�ل�سغرة  �مل�������س���اري���ع  و�����س���ح���اب 

و�ملتو�سطة.
و�كد حمد علي � »كاميليا كولك�سن 
�سمن م�ساركة موؤ�س�سة �سعود بن 
�ل�سباب«  م�ساريع  لتنمية  �سقر 
ي�سيفه  وم��ا  �ملعر�س  �همية  على 
لرو�د ور�ئد�ت �لعمال يف م�سرة 
م�ساريعهم �خلا�سة كما �كد على 
�ختيار  و���س��رورة  �لتنظيم  ح�سن 
�لوقات �لتي ينظم فيها �ملعر�س 
م�ستقبا ل�سيما �ن عامل �لوقت 
ي��زي��د م��ن �ع����د�د �ل�����زو�ر وزي����ادة 

جناح �ملعر�س.
جمموعة   � �ح���م���د  م������ر�د  وق������ال 
للمعار�س  �لرتويج  �ن  �لط��ال، 
لها �أهمية يف جناح �ملعر�س وزيادة 
�للجنة  ب��ج��ه��ود  و������س����اد  زو�ره، 
وتنوع  �لتنظيم  وح�سن  �ملنظمة 
يف  �مل�ساركة  و�ملنتجات  �مل�ساركات 

معر�س �لنخبة.

و�ل�سر  �لعمال  ل�سيد�ت  �لدعم 
�ملنتجة.

�سيد�ت  جم��ل�����س  �أن  و�����س���اف���ت 
�ع����م����ال ع���ج���م���ان ح���ري�������س على 
وتنظيم  متنوعة  خدمات  تقدمي 
�لعمال  �سيد�ت  تخدم  معار�س 
ورو�د ور�ئ��د�ت �لعمال مبا يعزز 
وي�سب  �لوطنية  �مل�ساريع  تنمية 

�سي، مركز �لدكتورة نعمت لطب 
خلدمات  ف�����رح  ل��ي��ل��ة  �ل�����س����ن����ان، 
�لف�������ر�ح، �ل�����س��ري��ك �لع���ام���ي � 
�خبار  فيو،  ري  بزن�س  �ي  جملة 
عجمان، �سركة �لدولفن لتغليف 
للزهور  ك�����از�ف�����ل�����ور�  �ل����ه����د�ي����ا، 
�لت�سكيلية  �لفنانة  و�ل�����س��وك��ول، 
د/ جناة مكي و�خلطاطة فاطمة 

يف ��ستد�متها.
وخال �ملعر�س مت تكرمي جو�هر 
�لبطويل يف  �لكميتي على دوره��ا 

�نقاذ �حد �ل�سائقن.
ه��ذ� ومت ت��ك��رمي �ل��رع��اة » غرفة 
�سامل  �سعادة  �ت�����س��الت،  عجمان، 
بن �أحمد �لنعيمي، �سعادة عبد�هلل 
�سي  �ل  يف  مركز  �لنعيمي،  �سعيد 

���س��ع��ي��د �ل���ب���ق���ايل، وف����ري����ق عمل 
�ملعر�س«. 

زينب  �ل���ف���ن���ان���ة  ه�����ذ� وح�������س���رت 
معر�س  ف���ع���ال���ي���ات  �ل���ع�������س���ك���ري 
وز�رت  �لخ���ر  ي��وم��ه  يف  �لنخبة 
كافة �ملحات �مل�ساركة يف �ملعر�س 
رو�د  م���ن���ت���ج���ات  ع���ل���ى  و�ط���ل���ع���ت 
�مل�ساركن،  �لع����م����ال  ور�ئ��������د�ت 

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر:

ت�ستعد �لقيادة �لعامة ل�سرطة ر�أ�س 
�خليمة لإقامة �لبطولة �لريا�سية 
�ملجتمعية �لأوىل حتت رعاية �سعادة 
�للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن قائد 
ع���ام ���س��رط��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة و�لتي 
تاأتي �سمن �حتفالت �لدولة لليوم 
يف  �ستنطلق  ح��ي��ث   ،  46 �ل��وط��ن��ي 
وتختتم   11/26 م����ن  �ل����ف����رتة 
 2017 دي�����س��م��ر  م���ن  �ل���ث���اين  يف 
�لقدم  ك�����رة  م�������س���اب���ق���ات  وت�������س���م���ل 

�ل�ساطئية وكرة �لطائرة �ل�ساطئية 
بنادي  جميعها  وتقام  �حلبل  و�سد 
�سباط �ل�سرطة ، كما تقام م�سابقة 
�ل���ت���ج���دي���ف �لأومل�����ب�����ي ) ف������ردي و 
�لفئات  ج��م��ي��ع  زوج�����ي( مب�����س��ارك��ة 
�ملجتمعية بالدولة على �أن يتم قبول 
�ل�سرت�كات بالت�سجيل مبقر نادي 
�سباط �ل�سرطة بالفرتة �ل�سباحية 
من   ،072362969 رق���م  ع��ل��ى 
و�آخ���ر يوم  �لأح���د وح��ت��ى �خلمي�س 
�جل����اري،  ن��وف��م��ر   15 للت�سجيل 
حال  يف  �لت�سجيل  �سينتهي  وللعلم 

لعبة  لكل  ف��ري��ق   12 ع��دد  �كتمال 
�لعدد  �ل��ت��ج��دي��ف  م�سابقة  م��اع��د� 
�للو�ء  �سعادة  وثمن  مفتوح.  فيها 
�لنعمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  ع��ب��د �هلل  ع��ل��ي 
ر�أ������س �خليمة،  ���س��رط��ة  ق��ائ��د ع���ام 
�لبطولة  لنطاقة  �ل���س��ت��ع��د�د�ت 
�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة �ل����ت����ي ت����ت����ز�م����ن مع 
�لوطني،  باليوم  �لدولة  �حتفالت 
ِقَبِل  من  �ملبذولة  باجلهود  م�سيد�ً 
ر�أ���س �خليمة،  نادي �سباط �سرطة 
موؤكد�ً  �لبطولة،  على  و�لقائمن 
من  �ملجتمعي.  �لبطولة  دور  على 

�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  ع���ق���دت  ج���ان���ب���ه، 
عبد  فهد  �ملقدم  برئا�سة  للبطولة 
�لن�ساط  ق�����س��م  رئ��ي�����س  ج��م��ع��ة  �هلل 
�أحمد  �ل��ر�ئ��د  وبح�سور  �لريا�سي 
�لن�ساط  �لعو�سي مدير فرع  جابر 
�لتن�سيقي  �لج���ت���م���اع  �ل��ري��ا���س��ي 
�مل�سرفة  �ل��ل��ج��ان  ج��م��ي��ع  ب��ح�����س��ور 
�ل��ب��ط��ول��ة ومت �ل��ت��اأك��ي��د على  ع��ل��ى 
�أخذ �جلاهزية و�ل�ستعد�د لتنظيم 
بدعم  حتظى  �ل��ت��ي  �لبطولة  ه��ذه 
ومتابعة من �سعادة قائد عام �سرطة 

ر�أ�س �خليمة.

تزامنا مع احتفالت اليوم الوطني

بطولة ريا�سية مب�ساركة جميع الفئات املجتمعية 
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اأخبـار الإمـارات

القوات امل�سلحة تنظم يوما مفتوحا لأولياء اأمور جمندي اخلدمة الوطنية
•• �أبوظبي-و�م:

للقو�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ن��ظ��م��ت 
ب��ه��ي��ئ��ة �خلدمة  �مل�����س��ل��ح��ة مم��ث��ل��ة 
مبادرة   « و�لحتياطية  �لوطنية 
يتيح  �ل��������ذي   « �مل����ف����ت����وح  �ل�����ي�����وم 
�أم����ور جم��ن��دي �خلدمة  لأول���ي���اء 
مع�سكر�ت  زي��ارة  فر�سة  �لوطنية 
يوميات  على  و�لط���اع  �لتدريب 
�لتدريب  وجم����ري����ات  �مل��ج��ن��دي��ن 
خ��ال فرتة  لها  �ل��ذي يخ�سعون 

�لتدريب �لتخ�س�سي.
�أولياء  �إط���اع  �إىل  �مل��ب��ادرة  تهدف 
�أم�����ور و�أق������ارب جم��ن��دي �خلدمة 
�ملجندين  يوميات  على  �لوطنية 
وزي���ارة  باأنف�سهم  �ملع�سكر  د�خ���ل 
ك���ل م���ر�ف���ق���ه �لأم������ر �ل�����ذي يعزز 
�لوطنية  �خل��دم��ة  هيئة  ت��و����س��ل 
لينقلو�  �لأه���ل  م��ع  و�لحتياطية 
وما  �لآخ���ري���ن  �إىل  م�����س��اه��د�ت��ه��م 
دقيق  نظام  م��ن  لأبنائهم  يتو�فر 
ومكان  �مل�����س��ك��ن  ي�سمل  من�سبط 
�لدينية  �لفرو�س  و�أد�ء  �لتدريب 
وت���ل���ق���ي �مل���ح���ا����س���ر�ت و�ل����ر�م����ج 
وممار�سة  �ل�����س��ح��ي��ة  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 

�لريا�سة بال�سكل �ل�سليم.
�ملفتوح  �ل��ي��وم  �أن  �لهيئة  و�أك����دت 
�لدفعة  جم��ن��دي  �أم�����ور  لأول����ي����اء 
�لذي  �لوطنية  للخدمة  �لثامنة 
لتدريب  م���ر�ك���ز  �أرب���ع���ة  يف  �أق���ي���م 
�لقو�ت  م�ستوى  على  �مل�ستجدين 
�مل�سلحة وهي مع�سكر �سيح �للحمة 
يف �لعن ومع�سكر �لعن ومع�سكر 
ومع�سكر  �مل��ن��ام��ة  يف  �مل�ستجدين 
مبادرة   .. �ل��ظ��ف��رة  مبنطقة  ل��ي��و� 
لتوجيهات  تنفيذ�  �لهيئة  تبنتها 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
تعزيز  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة  �مل�����س��ل��ح��ة 
و�ملجتمع  �ل��ه��ي��ئ��ة  ب��ن  �ل��ت��و����س��ل 
�مل�����دين خ�����س��و���س��ا �أول����ي����اء �أم����ور 
�ملجندين لإتاحة �لفر�سة �أمامهم 
لهم للتعرف عن كثب على �حلياة 
�لتدريبية  و�ملع�سكر�ت  �لع�سكرية 
فرتة  �أب��ن��اوؤه��م  فيها  يق�سي  �لتي 
�سهور   4 وملدة  �لأ�سا�سي  �لتدريب 
�ملر�فق  على  �لإط���اع  �إىل  �إ�سافة 
�لتدريبية  للمع�سكر�ت  �لرئي�سة 
�لريا�سة  و�����س����الت  ك���امل���ي���ادي���ن 
و�لثكنات �لع�سكرية و�أماكن تناول 

�لوجبات �لغذ�ئية.
و�أ�سارت �لهيئة �إىل �أنه مت ت�سليط 
�لع�سكرية  �حل���ي���اة  ع��ل��ى  �ل�����س��وء 
�لأب�����ن�����اء يف هذه  ي��ع��ي�����س��ه��ا  �ل���ت���ي 
ت��ع��ت��ر مبثابة  �ل���ت���ي  �مل��ع�����س��ك��ر�ت 
�حلياة  م���ن  �لن��ت��ق��ال��ي��ة  �ل���ف���رتة 
�لع�سكرية  �حل���ي���اة  �إىل  �مل���دن���ي���ة 
و�للتز�م  بالن�سباط  تت�سم  �لتي 
�لنف�س  على  و�لع��ت��م��اد  و�جل��دي��ة 

وحتمل �مل�سوؤولية.
وق���د ب����د�أت ج��ول��ة �أول���ي���اء �لأم���ور 
�لوطنية  �خلدمة  مع�سكر�ت  على 
�أمام  من  و�لرتحيب  بال�ستقبال 
بو�بات �ملع�سكر�ت نقلو� بعدها �ىل 
م�سرح �ملع�سكر حيث مت �إعطاوؤهم 

�لأمور باأبنائهم و �خو�نهم و �لتي 
�عترتها فر�سة لرنى �أبناءنا وهم 
يف ميادين �لتدريب لإثبات حبهم 
لانخر�ط  و��ستعد�دهم  للوطن 
�أجل  م��ن  �لع�سكرية  �خل��دم��ة  يف 
حمايته و�لذود عنه يف كل �لأوقات 

و�لظروف.
خلفان  حم����م����د  خ����ل����ف����ان  وق��������ال 
لقاء  �لذي حر�س على  �ل�سام�سي 
مبادرة  �إن���ه���ا   « حم��م��د   « ح��ف��ي��ده 
ط��ي��ب��ة �أن ي��ل��ت��ق��ي �أول���ي���اء �لأم����ور 
مبادرة  وه���ي  و�أه��ل��ه��م  ب��اأب��ن��ائ��ه��م 
ت��ف��رح �لأه�����ل ب��ل��ق��اء �أب��ن��ائ��ه��م ويف 
�لب���ن وتزيد  ت��ف��رح  نف�سه  �ل��وق��ت 
م��ن ع��زمي��ت��ه وه��م��ت��ه وت��رف��ع من 

روحه �ملعنوية.
فار�س  �سعيد  عبد�هلل  نا�سر  وقال 
�لدرعي ويل �أمر �إن تاأدية �خلدمة 
و�لحتياطية  �لإلز�مية  �لوطنية 
متثل حائطا منيعا يحمي �لوطن 
د�خليا وخارجيا وي�سون مكت�سبات 
�أن �لقو�ت �مل�سلحة  �لوطن موؤكد� 
ت��ق��دم��ه لهم  �ل��رج��ال مب��ا  م�سنع 
ت�سقل  م���ت���ن���وع���ة  خ��������ر�ت  م�����ن 
م���و�ه���ب���ه���م وت���ن���م���ي ف���ي���ه���م حب 
وقيادته  للوطن  و�لنتماء  �ل��ولء 

�لر�سيدة و�حلكيمة.
و�أ����س���اف: ه��ي خ��ط��وة م��ن �ساأنها 
�حلفاظ على مكت�سبات ومنجز�ت 
�ل���وط���ن وت���وف���ر �أق�����س��ى درج���ات 
�لأم�����ن و�ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة لأب���ن���اء هذ� 
�أر�سه«  ع��ل��ى  و�مل��ق��ي��م��ن  �ل�����س��ع��ب 
مو�سحا �أن �لنخر�ط يف �خلدمة 
�لوطنية ي�سهم يف بناء �لفرد ويعزز 
�ل��ق��ي��ادة وحتمل  ف��ك��رة  ن��ف�����س��ه  يف 
�مل�����س��وؤول��ي��ات وي��درب��ه ع��ل��ى كيفية 
�حلياتية  �مل���و�ق���ف  يف  �ل��ت�����س��رف 

ب�سكل عام وي�ساهم يف حمايته.
جمدي  فاطمة  قالت  جهتها  م��ن 
�أدخلت  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �إن  �لها�سمي 
قلبي  �إىل  و�ل���������س����رور  �ل���ف���رح���ة 
موؤكدة �أن تاأدية �خلدمة �لوطنية 
وت�سحذ  �لوطن  �أبناء  �نتماء  تعزز 
�لن�سيج  ع��ل��ى  وحت���اف���ظ  ه��م��م��ه��م 
حتظى  �ل��ذي  و�ملجتمعي  �لوطني 
هذه  �أن  �إىل  ون���وه���ت  �ل���دول���ة  ب���ه 
�خلدمة و�جب وطني مقد�س على 

جميع �سباب �لدولة.
�أما طريفة قا�سم حممد ولية �أمر 
بالدموع  عينها  �ن��ه��م��رت  و�ل��ت��ي 
مركز  يف  �ب���ن���ه���ا  ب�����روؤي�����ة  ف����رح����ا 
باهتمام  �أ�����س����ادت  ف��ق��د  �ل���ت���دري���ب 
وحر�سها  �حل���ك���ي���م���ة  �ل����ق����ي����ادة 
بهدف  �ل�سباب  دع��م  على  �مل�ستمر 
����س��ت��ث��م��ار �أوق��ات��ه��م و�ل��ع��م��ل على 
و�لنتماء  �لوطنية  �لهوية  تعميق 
للوطن وقيادته و�حرت�م �لأنظمة 
�إع��د�د جيل  و�لقو�نن .. ومن ثم 
من �ل�سباب على درجة عالية من 
ثروة  باعتبارهم  و�لثقافة  �لوعي 

�لوطن وعدته للم�ستقبل.
�لوطنية  �خل����دم����ة  �إن  وق����ال����ت 
ت��ر���س��خ �ل����ولء و�لن��ت��م��اء للوطن 
و�لن�سباط  �ل��ن��ظ��ام  روح  ت���زرع  و 
و�لت�سحية فيهم مبا ميكنهم من 

خدمة �لوطن ب�سكل �أف�سل.

نبذة عن فرتة �لتدريب ومر�حله 
�ملجندون  يتلقاها  �ل��ت��ي  و�مل��ن��اه��ج 

خال فرتة �خلدمة.
ب���ع���د ذل�����ك �ن���ت���ق���ل �أول�����ي�����اء �أم�����ور 
�لطعام  ����س���ال���ة  �ىل  �مل���ج���ن���دي���ن 
و�طلعو� على نوعية �لطعام �لذي 
تغذية  �خت�سا�سي  قبل  م��ن  �أع���د 
�لازمة  �ل��ط��اق��ة  �مل��ج��ن��د  ل��ت��م��ن��ح 
�ملهام  ك���اف���ة  لأد�ء  �ل���ي���وم  ط�����و�ل 
ب�سكل  و�ل���ري���ا����س���ي���ة  �ل��ع�����س��ك��ري��ة 
���س��ح��ي م����ت����و�زن وت�����س��م��ل جميع 

�لعنا�سر �لغذ�ئية �لازمة.
�سكن  �أي�������س���ا  �جل����ول����ة  و����س���م���ل���ت 
�لأمور  �أول��ي��اء  و�أع����رب  �ملجندين 
�لنظافة  مب�ستوى  �إعجابهم  ع��ن 
�سرح  �إىل  و����س��ت��م��ع��و�  و�ل��رتت��ي��ب 
�مل���ر�ف���ق���ن يفيد  �ل�������س���ب���اط  م����ن 
بنظافة  يتكفلون  �مل��ج��ن��دي��ن  ب���اأن 
م�������س���اك���ن���ه���م ك����رتت����ي����ب �لأ������س�����رة 
وخ���ز�ئ���ن �مل��اب�����س وت���وزي���ع مهام 
�ل�ستيقاظ  ب��ع��د  �مل�����س��ك��ن  ن��ظ��اف��ة 
�ل��ف��ج��ر ح��ي��ث يبد�أ  ع��ن��د ����س���اة 
�لرنامج �ليومي للمجند ب�ساة 
�مل�سجد  يف  �ل�سر�يا  جميع  توؤديها 
عند  �مل��ج��ن��د  ي���وم  ينتهي  �أن  ع��ل��ى 

�ل�ساعة �لعا�سرة م�ساء.
�ل�سر�يا مع  �أف��ر�د  �سكن  ي�سم كل 
بع�سهم �لبع�س �لأمر �لذي ي�سهم 
و�لتعاون مع  يف تطوير عاقتهم 
بع�سهم �لبع�س وتقوية �لتو��سل 
�إيجابيا  ي�سهم  مم��ا  �لج��ت��م��اع��ي 
�لع�سكرية  �لتدريبات  تلقيهم  يف 
ويبزر �لتعاون و�لتعا�سد من �أجل 

تاأدية �ملهام باأف�سل ما يكون.
و�����س����رح ق������ادة �مل���ع�������س���ك���ر�ت �أن������و�ع 
يتلقاها  �لتي  �ملختلفة  �لتدريبات 
يومهم  ق�ساء  وكيفية  �مل��ج��ن��دون 
عالية  تدريبات  وهي حتتوي على 
خ���ر�ء  ق��ب��ل  م���ن  و���س��ع��ت  �لأد�ء 
حتى يكون �ملجند جاهز� لأد�ء كل 
�ملهام �لتي توكل �إليه من تدريبات 
��ستخد�م  وم�����ه�����ار�ت  ع�����س��ك��ري��ة 

وح�سرو�  و�مل��ج��ن��دي��ن  �ل�����س��ب��اط 
م�سابقات  �ل��رئ��ي�����س��ي  �مل���ي���د�ن  يف 
ع�سكرية تناف�سية وريا�سية تعك�س 
و�لإت���ق���ان  و�لأد�ء  �ل��ت��ح��م��ل  ق����وة 
�ملختلفة  �ل�����س��ر�ي��ا  ب��ن  و�ل�����س��ب��ط 
كا�ستخد�م �ل�ساح وحمل �لأثقال 

و�جلري.
وع���ر �أول���ي���اء �أم����ور �مل��ج��ن��دي��ن يف  
�سعادتهم  عن  �لتدريب  مع�سكر�ت 
على   �طلعو�  بعدما  �ل��زي��ارة  بهذه 
ت��ق��دم لأب��ن��ائ��ه��م م��ن تدريبية  م��ا 
ع�سكرية ت�سقلهم و جتعلهم رجال 
و جنود� �أوفياء لوطنهم و حماة له 
خمل�سن لرئي�سها يف كل �لظروف 
�مل��ع��ن��ى �حلقيقي  و�لأوق�����ات و ه��و 
معززة  وروح  �ل�ساحلة  للمو�طنة 
�لدفاع  لأج���ل  وم�سحية  ب��ال��ولء 
بالتحلي  متعهدين  �ل��وط��ن  ع��ن 

بروح �لعزمية و�لإقد�م.
وق�����ال �ل�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د ب���ن حممد 
�أولياء  �أح��د  مكتوم  �آل  خليفة  ب��ن 
لأبنائهم  م�ساهدتهم  �إن  �لأم����ور 
يرون  ز�د فرحتهم وهم  عن قرب 
�لهتمام  م���ن  �ل���ع���ايل  �مل�����س��ت��وى 
على  �طمئنانهم  وز�د  و�ل��ت��دري��ب 
�أب��ن��ائ��ه��م �ل���ذي���ن ي��ت��خ��رج��ون من 
�أن���ه  �إىل  �ل����رج����ال لف���ت���ا  م�����س��ن��ع 
�لأهل  �إىل  م�����س��اه��ده  ك��ل  �سينقل 
و�لأ�سدقاء و�أنه �سعيد بتلقي �بنه 
�ملتميزة  �لنوعية  �لتدريبات  ه��ذه 

�لتي �ستوؤثر يف حياته م�ستقبا.
�لوطنية  �خل��دم��ة  �أن  �إىل  �أ���س��ار  و 
�سخ�سية  ب��ن��اء  �إع����ادة  ع��ل��ى  تعمل 
و�عد�د  وتنميتها  �ملو�طن  �ل�سباب 
مقومات  مي���ت���ل���ك  ج����دي����د  ج���ي���ل 
�أكرث  ج��ي��ل  �ل��ق��ي��ادي��ة  �ل�سخ�سية 
�إل�����ت�����ز�م�����ا و�ن�������س���ب���اط���ا وج���دي���ة 
قيادته  وم�����ن  ن��ف�����س��ه  م����ن  و�ث������ق 
ونظرة  م��ت��زن��ا  ف��ك��ر�  لأن���ه ميتلك 
عقانية لاأحد�ث �لتي تدور من 
حوله جيل يقدر �أ�سرته وجمتمعه 

ووطنه .

تلبية  ج�����اء  �أب���ن���ائ���ه���م  ف���ال���ت���ح���اق 
كذلك  ه�����و  و  �ل������و�ج������ب  ل�����ن�����د�ء 
�لر�سيدة  قيادتنا  لهتمام  ح�ساد 
باأبنائها �لذين تو�فدو� لان�سمام 
�لوطنية  �خل���دم���ة  ���س��ف��وف  �إىل 
لإميانهم باأن هذه �خلطوة تدعم 
�لتي  و�لزده�����ار  �لتنمية  م�سرة 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  �مل��ث��ل  ب��ه��ا  ي�����س��رب 

�لإقليمي و�لعاملي.
�سلطان  �لأم���ر جابر  و�أع���رب ويل 
بالفخر  ���س��ع��وره  ع���ن  �مل��ط��ي��وع��ي 
باخلدمة  �بنه  للتحاق  و�ل�سعادة 
ي�سكل  ه��ذ�  �أن  مو�سحا  �لوطنية 
نقطة م�سيئة ومف�سلية يف حياته 
�لوطن  خ��دم��ة  �إىل  ف��ب��الإ���س��اف��ة 
�سيكون  ع��ن��ه  و�ل���دف���اع  وح��م��اي��ت��ه 
للدولة  ق��وي  وطني  جي�س  �سمن 
وق��د ت��غ��رت ل��دى �لأب��ن��اء �لكثر 
من �ل�سلوكيات و �لطاع ل �سك 

لاأف�سل .
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ع�����رت ه���ي���ا �سامل 
بان�سمام  �ع��ت��ز�زه��ا  ع��ن  �ل��ك��ع��ب��ي 
�ب���ن���ه���ا ل���ل���خ���دم���ة �ل���وط���ن���ي���ة من 
�أج���ل خ��دم��ة �ل��وط��ن ون��ي��ل �سرف 
�لأبطال  ���س��ف��وف  �إىل  �لن�����س��م��ام 
�إن���ه ل�����س��رف ل��ه �أن يكون  وق��ال��ت: 
�خل�����دم�����ة  دف�������ع�������ات  �إح�������������دى  يف 
�لدولة  يف  و�لحتياطية  �لوطنية 
�ملهار�ت  ك��ل  يكت�سب  �أن  ومت��ن��ت   «
من  �ل��ك��ث��ر  عليه  �ست�سفي  �ل��ت��ي 

�لإيجابيات يف حياته.
وقالت �أنها مل�ست يف �إبنها �لكثر من 
�ليجابية  و�ل�سفات  �ل�سلوكيات 
و�ملحافظة على  بالوقت  كالإلتز�م 

�ل�سلو�ت يف مو�عيدها.
و�أك�����د ج��ا���س��م حم��م��د �ل��ف��ق��ي��ه �أن 
�ع��ت��ادو� على وقوف  �لوطن  �أب��ن��اء 
و  جانبهم  �إىل  �ل��ر���س��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
حان �لوقت لكي ي��ردو� ج��زء� مما 
ق��دم��ه �ل��وط��ن وق��ي��ادت��ه ل��ه��م من 
�سفوف  �إىل  �ن�����س��م��ام��ه��م  خ���ال 
�خلدمة �لوطنية �لتي �ستح�سنهم 

توؤدي  ريا�سية  ومت��اري��ن  �ل�ساح 
�إىل �سقل �ملجند وت�ساعده يف �أد�ء 

دوره بالطريقة �لأمثل.
�لأم���ور كذلك على  �أول��ي��اء  و�طلع 
�ل��ت��ي يتلقى  �ل��ري��ا���س��ي��ة  �ل�����س��ال��ة 
�لوطنية  �خل��دم��ة  جم��ن��دو  ف��ي��ه��ا 
ريا�سية مكثفة من قبل  تدريبات 
خ�����ر�ء خم��ت�����س��ن يف ك���ل �أن�����و�ع 
بينها  وم���ن  �ملختلفة  �ل��ري��ا���س��ات 
تعتمد  �لتي  �جلوجيت�سو  ريا�سة 
و�لإخ�ساع  �ل��ب��دن��ي��ة  �ل��ق��وة  ع��ل��ى 
يتلقى  �ملجند  ب��اأن  علما  و�لتثبيت 
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تدريبية كاملة.
�أولياء �لأمور فرتة طويلة  ومكث 
يتلقون  وه����م  �أب��ن��ائ��ه��م  مل�����س��اه��دة 
�أيدي  على  �لريا�سية  �لتدريبات 
�ملدربن �ملخت�سن مبعد�ت حديثة 
خ�سي�سا  معدة  و�سالت  متطورة 
عال  وم�ستوى  �لريا�سة  هذه  ملثل 
وح�س�س  و�ل�سامة  �لأم����ان  م��ن 

ريا�سية متدرجة.
�إىل  �حل��اف��ات  �نتقلت  ذل��ك  بعد 
مكان �لتدريب �مليد�ين و�حلو�جز 
حتتاج  و�ل��ت��ي  للتدريب  �ل��د�ئ��ري��ة 
لقوة حتمل و�سرعة لتمنح �ملجند 
�لقوة �لازمة كي يوؤدي �لتدريبات 

�لع�سكرية بنجاح.
بال�ساح  �ل��ت��دري��ب  م��ظ��ات  ويف 
وهم  �أب��ن��ائ��ه��م  �أد�ء  �لأه����ل  ���س��اه��د 
ب�سرعة  �لأ���س��ل��ح��ة  ي�����س��ت��خ��دم��ون 
خال  ويتعلمون  ع��ال��ي��ة  وم��ه��ارة 
�لتدريب على �لأ�سلحة كيفية �أخذ 
�خلطوة  ويف   .. �لأم�����ان  �ح��ت��ي��اط 
�لرماية  �مل��ج��ن��د  يتعلم  �لأخ�����رة 
بكل  �ساحه  م��ع  �لتعامل  ويجيد 

�سهولة وي�سر و�سرعة و�أد�ء عال.
�أبناءهم  و�لأم��ه��ات  �لآب���اء  و�ساهد 
خال �لعمليات �لع�سكرية �مليد�نية 
وح�س�س �لتدريبات و�لتعامل بن 
و�لعاقة  و�مل����درب����ن  �مل��ج��ن��دي��ن 
�ملع�سكر وجميع  قادة  �ملتميزة بن 

من جهته عر بدر �أحمد �ملن�سوري 
�أحد �أولياء �لأمور عن �متنانه ملنح 
مع�سكر  يف  مفتوحا  ي��وم��ا  �لأه����ل 
�خلدمة �لوطنية وهو �أمر يع�سد 
ومع�سكر�ت  �لأه����ل  ب��ن  �ل��ع��اق��ة 
�لرهبة  ح��اج��ز  ويك�سر  �ل��ت��دري��ب 
غ��ر �مل���رر ومي��ن��ح �لأه����ل �سعور� 
بالر�سا و�لفرح وم�ساركة �لتدريب 
�لأد�ء  جتويد  على  �أبنائهم  وح��ث 
�ستظل  �جل���ول���ة  �أن  �إىل  م�����س��ر� 
بالتدريبات  و�أ�����س����اد  �ل����ذ�ك����رة  يف 
وتنظيم  �ساهدها  �لتي  �لع�سكرية 

�ل�سكن و�لتدريبات �لريا�سية.
يف حن �أكد حامد علي �ل�سنحاين 
بالفخر  ي�����س��ع��ر  �أن�����ه  �أم������ر«  »ويل 
�أبناوؤهم  �إليه  و�سل  و�لعتز�ز مبا 
و�لعالية  �لطيبة  ب��ال��روح  م�سيد� 
�ملع�سكر  وقائد  جميعهم  لل�سباط 
عن  يجيب  ب�سحبتهم  ظ��ل  �ل��ذي 
�لفيا�س  و�ل��ك��رم  �لأ���س��ئ��ل��ة  جميع 
ما يدل على �أن �ملع�سكر عبارة عن 
�ل�سباب  لإع���د�د  متكاملة  مدر�سة 

�ملو�طنن ع�سكريا و�أخاقيا.
�ملفتوح  �ل���ي���وم  م���ب���ادرة  �إن  وق����ال 
�سجل  �إىل  ت�ساف  متميزة  �سابقة 
�إجناز�ت �خلدمة �لوطنية �ملتميزة 
�أنهم �سعرو� خال �لزيارة  موؤكد� 
ب��ال�����س��ع��ادة و�ط���ل���ع���و� ع��ل��ى ك���ل ما 

يتوفر لأبنائهم من دون حو�جز.
رفعان  ���س��ع��ي��د  ع����ر  ج��ه��ت��ه  م����ن 
�لح���ب���اب���ي ع���ن ف���خ���ره و�ع���ت���ز�زه 
�لوطنية  باخلدمة  �بنه  بالتحاق 
م���وؤك���د� �أن���ه���ا ت��ر���س��خ ق��ي��م �ل����ولء 
وتعزز  و�ل��ت�����س��ح��ي��ة  و�لن����ت����م����اء 
لديهم  �ل�ساحلة  �ملو�طنة  مفهوم 
م�����������������ن خ�����������������ال رب��ط��ه��م ب���روؤي���ة 
�ساأنه  من  وه��ذ�  و�أهد�فها  �لدولة 
بن  و�للحمة  �ل��رت�ب��ط  ي��زي��د  �أن 
قوة  �أك���رث  وجعله  �ملجتمع  �أف����ر�د 

و�سابة .
ما  �إن  �ل�������س���وي���دي  وق�����ال حم��م��د 
و�لعزة  ل��ل��ف��خ��ر  ي���دع���و   ����س���اه���ده 

وت�������س���ل���ح���ه���م ب���ال���ع���ل���م و�مل���ع���رف���ة 
وحماية  و�لإق���������د�م  و�ل�����س��ج��اع��ة 
�أفكار  �أي  ���س��د  و���س��ون��ه  �ل���وط���ن 
ب�سامة  �مل�سا�س  �إىل  تدعو  �سلبية 
�نخر�طهم  �أن  ���س��ك  ول  �أر����س���ه 
خطوة  ي���ع���د  �ل���رن���ام���ج  ه�����ذ�  يف 
�لقدر�ت  لتنمية  و�أ�سا�سية  �أوىل 
ورف����ع �ل���ك���ف���اء�ت �ل��ق��ت��ال��ي��ة لدى 
��سرت�تيجية  وف��ق  �لإم���ار�ت  �أبناء 
و   .. عاملية  معاير  ذ�ت  و�أه����د�ف 
�أ���س��اد ب��ج��اه��زي��ة �مل��ع�����س��ك��ر�ت �لتي 
كل  بتوفر  و  �ملجندين  ت�ست�سيف 

�خلدمات فيها.
حممود  ع���ل���ي  ف���اط���م���ة  و�أك����������دت 
تو�جدها  على  حر�سها  �حل��م��ادي 
يف �ل���ي���وم �مل��ف��ت��وح لأول����ي����اء �أم����ور 
جم�����ن�����دي �خل������دم������ة �ل���وط���ن���ي���ة 
وه����و يرتدي  ح��ف��ي��ده��ا  مل�����س��اه��دة 
�ل�����زي �ل��ع�����س��ك��ري وح��ر���س��ه على 
�لوطنية  �خل���دم���ة  يف  �مل�������س���ارك���ة 
بكل  �لع�سكرية  �لتدريبات  وتلقيه 
�لوطن  ب��اأن ح��ب  حما�س لإمي��ان��ه 
لي�س كلمة بل هو نابع من �لقلب 
�أولدن���ا على حب  نربي  �أن  فابد 

�لوطن و�لنتماء.
�لزعابي  حممد  لطيفة  وتوجهت 
على  �لوحيد  �بنها  حر�س  �لتي   -
�لوطنية  �خل���دم���ة  يف  �مل�������س���ارك���ة 
بال�سكر   - �عفائه  �لرغم من  على 
�لتي  �لر�سيدة  للقيادة  و�لتقدير 
�أبنائهم  لقاء  فر�سة  لهم  �أت��اح��ت 
و�لكر�مة  �ل��ع��ز  ���س��اح��ات  يف  وه���م 
�لع�سكرية  �ل��ت��دري��ب��ات  م��ي��ادي��ن  و 
و��سعن ن�سب �أعينهم �أن �لإمار�ت 
�لكلمات  ب��ت��ل��ك   .. وط�����ن  �أغ����ل����ى 
فيها  تنب�س  حية  لوحة  �رت�سمت 
بحب  و�لإخ��ا���س  �لوفاء  م�ساعر 

�لقائد و�لوطن.
�لبلو�سي  حممد  زينب  توجهت  و 
�سقيقها  ل�����زي�����ارة  ج�������اءت  �ل����ت����ي 
للقيادة  و�ل����ت����ق����دي����ر  ب���ال�������س���ك���ر 
�أولياء  لقاء  مبادرة  على  �لر�سيدة 
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اأخبـار الإمـارات
»تنفيذية اأبوظبي« تطلع على اأن�سطة جمل�ش �سباب الإمارة

•• �أبوظبي-و�م:

�أبوظبي  �لتنفيذي لإمارة  للمجل�س  �لتابعة  �لتنفيذية  �للجنة  ��ستقبلت 
�أبوظبي  “جمل�س  �أع�����س��اء   - �لتنفيذي  �أب��وظ��ب��ي  مبكتب  مقرها  يف   -

لل�سباب”.
ودوره  لل�سباب  �أبوظبي  جمل�س  �أن�سطة  على  �لتعرف  �إىل  �للقاء  يهدف 
يف تعزيز فاعلية �ل�سباب كعن�سر فعال يف تطوير �ملجتمع ويعك�س �إميان 
��ست�سر�ف  يف  ت�سهم  حمورية  كمن�سة  �ملجل�س  مبكانة  �أبوظبي  حكومة 
و�ملعرفة  �ل��ع��ل��م  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  لإم�����ارة  �زده������ار�  �أك����رث  م�ستقبل 

و�لبتكار.
- خال  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�س  �لزعابي  بوعتابه  و�أك��د معايل جا�سم 

لقائه �أع�ساء جمل�س �سباب �أبوظبي - �أن �لتطور �لعلمي و�ملعريف يتطلب 
نر�ه  ما  وهو  و�لعمل  �لتفكر  يف  �مل�ستقبل  وتو�كب  حتاكي  �سابة  عقول 
متج�سد� يف �سبابنا �لذي �أثبت منذ قيام �لحتاد دوره �لكبر و�لفاعل يف 

حتقيق �ملنجز�ت ورفع ��سم �لدولة عاليا يف خمتلف �مليادين.
�لقيادة  ك��ب��ر م��ن  ب��دع��م  �أب��وظ��ب��ي يحظى  �إم����ارة  �ل�����س��ب��اب يف  �إن  وق���ال 
�لر�سيدة ي�سمن لهم ولهذ� �لوطن �ملعطاء م�ستقبا حافا بالنجاحات 
�لدوؤوب  �لعمل  �لوطن عر  م�سوؤولية جتاه  �ل�سباب  �أم��ام  ف��اإن  وبالتايل 
و�ل�سعي �لد�ئم لتطوير مهار�ته و�لتزود بالعلوم و�ملعارف �لتي ت�سهم يف 
دعم �سر �لعملية �لتنموية يف �لإمارة ومبا يوفر �حلياة �لكرمية لفئات 

�ملجتمع كافة.
يعك�س  �ليوم  لل�سباب  �أبوظبي  جمل�س  �أع�ساء  لقاء  �أن  �لزعابي  و�أ�ساف 

�لدور �لأ�سمل و�لأكر �لذي باتت متثله �ملن�سات �ل�سبابية يف دعم وتنفيذ 
�خلطط و�ل�سرت�تيجيات �مل�ستقبلية .. د�عيا �إىل مد ج�سور �لتو��سل مع 
�لوطن  يخدم  مبا  وم�ساريعهم  �أفكارهم  وتنفيذ  لت�سهيل  �مل�سوؤولن  كل 
و�ملو�طن. من جانبه قال �سعادة �لدكتور حممد ر��سد �لهاملي مدير عام 
مكتب �أبوظبي �لتنفيذي �إن �أفكار �ل�سباب وتطلعاتهم �مل�ستقبلية �ساهمت 
ب�سكل كبر يف ما مت �لتو�سل �إليه �ليوم من حلول ناجعة وم�ستد�مة يف 

جمالت عدة.
�ل��ي��وم من  �ل�سابة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�سو�عد  ع��ن فخره مب��ا حتققه  و�أع���رب 
منجز�ت ت�سمل جميع �ملجالت حيث بات �ل�ساب �لإمار�تي مثال يحتذى 
�لأد�ء  على  ينعك�س  ذلك  ف��اإن  وبالتايل  و�لبتكار  و�ملعرفة  �لقيادة  يف  به 
باأفكار  �لتنفيذي  �أبوظبي  ب�سكل عام. ورحب مدير عام مكتب  �ملوؤ�س�سي 

تطوير  م�سلحة  يف  ت�سب  و�لتي  لل�سباب  �أبوظبي  جمل�س  ومقرتحات 
منظومة �لعمل يف �إمارة �أبوظبي .. موؤكد� �أن �جلميع على �أمت �ل�ستعد�د 
�لازمة  و�خل���ر�ت  و�لأدو�ت  �ملعلومات  ت��وف��ر  يف  �ل��دع��م  ك��ل  لتقدمي 

لإمتام �لأفكار و�مل�ساريع �ملطروحة �ملعنية بال�سباب.
من ناحيتهم حتدث �أع�ساء جمل�س �سباب �أبوظبي عن �لتطور �ل�سريع 
�أبوظبي يف خمتلف �ملجالت .. مثمنن دور �لقيادة  �إم��ارة  �لذي ت�سهده 
�لر�سيدة يف دعم و��ستقطاب �ل�سباب ليكونو� جزء من �أي عملية تنموية 
ت�سهدها �لإم��ارة. و�أكدو� �أهمية �لقطاع �خلا�س كاأحد �ل�سركاء �ملهمن 
يف �سقل مهار�ت وقدر�ت �ل�سباب �إ�سافة �إىل �حل�سور �لقوي �لذي يتميز 
به قطاع �مل�ساريع �ل�سغرة و�ملتو�سطة و�لكبرة يف دعم �لأفكار �ل�سبابية 

وحتويلها �إىل و�قع ملمو�س.

�سعود املعال يوؤكد �سرورة تكامل اجلهود الوطنية وتعزيز التعاون لتحقيق طموحات وتطلعات �سعب الإمارات 
•• �أم �لقيوين-و�م:

�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �مل��ع��ا  ر����س��د  ب��ن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أك���د 
حاكم �أم �لقيوين على �سرورة تكامل �جلهود �لوطنية وتعزيز �لتعاون بن 
كافة �جلهات �حلكومية مبا يخدم �مل�سلحة �لعليا لدولة �لإم��ار�ت ويحقق 

طموحات وتطلعات �سعبها .
ووجه �ساحب �ل�سمو حاكم �أم �لقيوين �لدو�ئر �ملحلية يف �لإمارة بالتعاون 
مع وز�رة �سوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�ستقبل لتطوير منظومة �لعمل �حلكومي 
�أرقى  �ىل  بالعمل �حلكومي  �لب�سرية لارتقاء  �لكو�در  وتاأهيل  �لإم��ارة،  يف 
�مل�ستويات �لعاملية وتقدمي �أف�سل �خلدمات للمو�طنن و�ملقيمن متا�سياً مع 

روؤية �لمار�ت 2021.
�سمو  بح�سور   - �لأم��ري  بالديو�ن  �ليوم  �سموه  ��ستقبال  خال  ذلك  جاء 
�ل�سيخ ر��سد بن �سعود بن ر��سد �ملعا ويل عهد �أم �لقيوين - معايل حممد 
بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �سوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�ستقبل ومعايل عهود 
ع��ام مكتب  وج��ودة �حلياة مدير  لل�سعادة  دول��ة  وزي��رة  �لرومي  بنت خلفان 

رئا�سة جمل�س �لوزر�ء و�سعادة عبد�هلل بن طوق �أمن عام جمل�س �لوزر�ء .
وقال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن ر��سد �ملعا ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
بالعمل  �لرت��ق��اء  ح��ول  تتمحور  �حلكومي  �لعمل  منظومة  �إن  �لقيوين  �أم 
و�خلدمات �حلكومية وتطوير �لأد�ء على �أ�س�س ومعاير مبتكرة ترتكز على 

�لنتائج �ملحققة يف �مليد�ن.
ح�سر �للقاء �ل�سيخ خالد بن ر��سد �ملعا رئي�س �لديو�ن �لأمري باأم �لقيوين 
و�ل�سيخ �أحمد بن �سعود بن ر��سد �ملعا نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
و�سعادة  �لأم��ري  �ل��دي��و�ن  مدير  �لتاي  �سعيد  نا�سر  و�سعادة  �لقيوين  �أم 
حميد ر��سد �ل�سام�سي �لأمن �لعام للمجل�س �لتنفيذي لإمارة �أم �لقيوين، 
ود. يا�سر �لنقبي م�ساعد �ملدير �لعام للقياد�ت و�لقدر�ت �حلكومية يف مكتب 
�ل��وزر�ء و�مل�ستقبل، وعدد من  ب��وز�رة �سوؤون جمل�س  �ل��وزر�ء  رئا�سة جمل�س 

�مل�سوؤولن.
ومت خ���ال �ل��ل��ق��اء �إط����اق »من����وذج ت��ط��وي��ر �ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي يف �إم����ارة �أم 
و�ملجل�س  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ب��ن حكومة  ب��ال��ت��ع��اون  �سينفذ  �ل���ذي  �ل��ق��ي��وي��ن«، 
�لتنفيذي لاإمارة، بهدف دعم وتعزيز عمل �جلهات �حلكومية يف �أم �لقيوين 
وخلق بيئة �لعمل �ملنا�سبة للموظفن لإطاق طاقاتهم عر �لتدريب وبناء 
�لدو�ئر  21، ومتكن  �ل���  �لقرن  وف��ق من��وذج  �لوطنية  و�لكفاء�ت  �ل��ق��در�ت 
باعتماد �أف�سل �ملمار�سات يف �لتطوير �ملوؤ�س�سي و�خلدمات و�لقياد�ت وتطبيق 

منوذج عمل �مل�سرعات �حلكومية.
���س��وؤون جمل�س  وزي��ر  �لقرقاوي  عبد�هلل  بن  �أك��د معايل حممد  من جهته، 
�أم  �إم���ارة  �لعمل �حلكومي يف  �إط��اق من��وذج تطوير  �أن  و�مل�ستقبل  �ل���وزر�ء 
�لقيوين يج�سد توجهات قيادة دولة �لمار�ت بت�سافر �جلهود و�لعمل كفريق 
و�حد وخلق ثقافة وطنية لارتقاء بالأد�ء، بحيث يح�سل �ملتعاملون يف كافة 

�أنحاء �لدولة على خدمات حكومية متميزة وفق �أف�سل �ملعاير �لعاملية.
وقال معايل �لقرقاوي: يعتر هذ� �لتعاون بن �حلكومة �لحتادية وحكومة 
�ل�سنوية  لاجتماعات  �لأوىل  �ل���دورة  خم��رج��ات  ثمار  �إح���دى  �لقيوين  �أم 
�أبوظبي يف �سبتمر �ملا�سي،  حلكومة دولة �لإمار�ت �لتي عقدت بالعا�سمة 
برئا�سة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«، و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
�مل�سلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  بن 

و�سمو �أولياء �لعهود روؤ�ساء �ملجال�س �لتنفيذية يف �لإمار�ت.
وتابع وزير �سوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�ستقبل �أن تنفيذ هذ� �مل�سروع �لوطني 
�أم �لقيوين  �لذي يعتمد منوذج �مل�سرعات �حلكومية �سيدعم جهود حكومة 
باإحد�ث تطوير �إيجابي ونوعي يف �لعمل وفق روؤية م�ستقبلية ويرفع �لكفاءة 

ب�سكل م�ستمر على �أ�س�س علمية وعملية ملو�كبة �ملتغر�ت �ملت�سارعة عاملياً.
جمل�س  �سوؤون  وز�رة  من  م�سرتك  عمل  فريق  ي�سم  �ل��ذي  �مل�سروع  ويتبنى 
�لوزر�ء و�مل�ستقبل وحكومة �أم �لقيوين، ونخبة من خريجي برنامج قياد�ت 

�مل�سرعات  عمل  �آل��ي��ة  �حلكومية  �ل��ق��در�ت  ب��ن��اء  وب��ر�م��ج  �لإم�����ار�ت  حكومة 
تطوير  على  وي�ستمل  �أ�سهر،   3 خ��ال  �لنتائج  �أف�سل  لتحقيق  �حلكومية 

موؤ�سر�ت �لأد�ء، وتعميم ثقافة �لتميز يف �لعمل �حلكومي.
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  �لعمل �حلكومي من  و�سينطلق م�سروع تطوير 
باأم �لقيوين، ليتم تعميمه على كافة �جلهات �حلكومية يف �لإمارة، وي�ستمل 
�مل�سروع على عدة حماور رئي�سية تت�سمن: �لتطوير �ملوؤ�س�سي وي�سمل �لعمل 
على تطوير �ل�سرت�تيجيات �خلا�سة بد�ئرة �لتنمية �لقت�سادية، و�إطاق 
مبادر�ت رئي�سية ذ�ت �أثر �سريع تعزز �لعمل �ملوؤ�س�سي، وحتفيز تعزيز ثقافة 

�لبتكار يف �لد�ئرة، وتطبيق موؤ�سر�ت �لأد�ء و�لتميز �ملوؤ�س�سي.
�لنجوم  نظام  تطبيق  على  �لعمل  �سيتم  �حلكومية،  �خل��دم��ات  حم��ور  ففي 
تقدمي  وم��رك��ز  �لرئي�سية  �خل��دم��ة  وت��ط��وي��ر  �خل��دم��ات،  لت�سنيف  �ل��ع��امل��ي 
ف�سيتم  �حلكومية،  و�ل��ق��در�ت  �لقياد�ت  �سعيد  على  �أم��ا  �ل��د�ئ��رة.  خدمات 

�لكفاء�ت  و�لقيادين، ور�سد  �ملوظفن  لكافة  برنامج قيادي م�سّرع  �إطاق 
�لقيادية للمو�هب وتعزيزها و�لإ�سافة عليها، ودعم جهود �لد�ئرة يف �إيجاد 
حلول للتحديات. ويف حمور �لقياد�ت و�لقدر�ت �حلكومية، �سيعمل �مل�سروع 
�لقرن  قائد  من��وذج  كفاء�ت  على  �لقيوين  �أم  حكومة  موظفي  تدريب  على 
بناء  قيادي م�سّرع، �سمن حم��اور مت ت�سميمها  برنامج  21، من خال  �ل� 
على �حتياجات �جلهات �مل�ساركة، حيث �سيعمل �مل�ساركون على م�ساريع عمل 
جماعية حلل حتديات رئي�سية يف �لعمل �حلكومي، وتفعيل جمل�س �لقياد�ت 

و�لقدر�ت �حلكومية.
و�سيتم �لعمل �سمن �مل�سروع على �إن�ساء فريق عمل لابتكار يف د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية لإطاق مبادر�ت لتحفيز �لبتكار يف �لعمل �ملوؤ�س�سي، كما �سيتم 
�خلدمات  ت�سنيف  خ��ال  من  �حلكومية  �خل��دم��ات  كفاءة  رف��ع  على  �لعمل 

�حلكومية.

�سرطة عجمان تقب�ش على امراأة اآ�سيوية �سرقت ممتلكات �سقة تقدر مبليون درهم يف عجمان
•• عجمان ـ �لفجر 

و�ملباحث  �لتحريات  �إد�رة  متكنت 
�لعامة  �ل����ق����ي����ادة  يف  �جل���ن���ائ���ي���ة 
ل�سرطة عجمان من �إلقاء �لقب�س 
على �مر�أة من �جلن�سية �لآ�سيوية 
ب�سرقة  ق��ام��ت  �أ(  م.  )����س.  ت��دع��ى 
�مل�سوغات  م��ن  وع��دد  م��ايل،  مبلغ 
�ل��ذه��ب��ي��ة، م���ن �إح�����دى �ل�����س��ق��ق يف 

�إمارة عجمان.
وتع�ود تفا�سي�ل �لو�قع�ة كم�ا �س�رح 
به��ا �لر�ئ��د �أحم��د �سع��يد �لنعيم��ي 
و�ملباح�ث  �لتحريات  �إد�رة  م��دي��ر 
لدين�ا  ورد  �أن�ه  بالإنابة،  �جلنائي�ة 
ب�اغ م��ن �ملدع��و ) م. �س ( �آ�سيوي 
ب��ق��ي��ام �سخ�س  ي��ف��ي�����د  �جل��ن�����س��ي��������ة 
�سقته  �إىل  �ل��دخ��ول  م��ن  جم��ه��ول 
خزنته  و�سرق��ة  عنها  غيابه  �أثن��اء 
وبد�خلها  بالكام����ل  �حل��دي��دي��ة 
مبلغ مايل وقدره ) 500 ،945 
�لذهب  كمية من  �إىل  بالإ�سافة   )
تقدر قيمته ب��� ) 150 ( �ألف درهم 

�إمار�ت����ي.
و�أ�ساف �أنه وبعد �لتاأكد من �سحة 
عمل  ف��ري��ق  ت�سكيل  مت  �مل��ع��ل��وم��ات 
من �إد�رة �لتحريات لك�سف غمو�س 

ه��و �أح����د �أق��ارب��ه��ا و�أن���ه���ا خططت 
عدم  م��ن  ت��اأك��دت  �أن  بعد  لل�سرقة 
خطتها  نفذت  �ل�سقة  يف  وجودهم 
حيث قامت ب�سر�ء خزنة حديدية 
�لتي  باخلزنة  لإ�ستبد�لها  جديدة 
قامت ب�سرقتها ولكنها مل ت�ستطع 
تركتها  ل����ذ�  �ل�����س��ق��ة  �إىل  ح��م��ل��ه��ا 
�إىل  وذهبت   ، �لبناية  مدخل  �أم��ام 
�ل�سقة وو�سعت �خلزنة يف �سندوق 
قما�س  بقطعة  بتغطيته  وق��ام��ت 
�أحد عمال �لنظافة  ثم طلبت من 
مت  وعليه   ، لإن��ز�ل��ه��ا  مب�ساعدتها 
�لنيابة  �إىل  �لق�سية  ملف  حتويل 

�لعام�ة.
�لتحريات  �إد�رة  م���دي���ر  و�أ�����س����اد 
و�ملباحث �جلنائية بالإنابة بكفاءة 
�ل�سرطة وجهودهم  رج��ال  وخ��رة 
�لقب�س على  بها من  �لتي متكنو� 
�ملتهمة، د�عياً �جلمهور �إىل حماية 
وعدم  جيد�ً،  و�إخفائها  ممتلكاتهم 
له  و�ل�سماح  �سخ�س  ب��اأي  �ل��وث��وق 
حال  �سكنه  م��ك��ان  �إىل  ب��ال��دخ��ول 
�سخ�س  �أي  ع��ن  و�لتبليغ  غ��ي��اب��ه، 
�أو  ج���رمي���ة  �أي  �رت����ك����اب  ي����ح����اول 
عليها  ي���ع���اق���ب  �أخ�������رى  خم���ال���ف���ة 
�لقانون، موؤكد�ً �أن �سرط�ة عجم�ان 

وبالبحث  و�سبط �جلاين  �لو�قعة 
تبن  �ملعلومات  وج��م��ع  و�ل��ت��ح��ري 
�ل��ق�����س��ي��ة حيث  ت�����ورط �م������ر�أة يف 
�مر�أة  ب���اإن  �لبناية  ح��ار���س  �أف��ادن��ا 
ح�سرت �إىل �لبناية بو��سطة �سيارة 
�أجرة و�أنزلت منها خزنة حديدية 
ثم   ، �لبناية  مدخل  يف  وو�سعتها 
دخ���ل���ت �ل��ب��ن��اي��ة وب���ع���د ف����رتة من 
�لزمن خرجت مع �سندوق مغطى 
و�سعه  و�أر�دت  �لقما�س  بقطع من 
يف �سندوق �سيارة �لأج��رة �خللفي 
وق����ام����ت ب��ت��ح��م��ي��ل �ل�������س���ن���دوق ، 
وم���ن ث��م ت��وج��ه��ت �إىل ج��ه��ة غر 
تكثيف  مت  �ل��ف��ور  وعلى   ، معلومة 
�مل�ستبه  ع���ن  و�ل���ت���ح���ري  �ل��ب��ح��ث 
معلومات  �إل��ي��ن��ا  وردت  ح��ي��ث  ب��ه��ا 
م   . ���س  �مل�ستبه بها )  ب���اأن  م��وؤك��ده 
�لعقد  يف  �جلن�سية  �أف��غ��ان��ي��ة   ) �أ   .
�ل��ث��اين م��ن �لعمر، و�أن��ه��ا تقيم يف 
�إمارة �ل�سارقة وباتخاذ �لإجر�ء�ت 
�سكنها  ملقر  �لتوجه  مت  �لقانونية 

و�لقب�س عليها.
�لو�قعة  ع����ن  �مل��ت��ه��م��ة  وب���������س����وؤ�ل 
�إليها  �ملن�سوبة  �عرتفت باجلرمية 
�أن  �مل�����س��روق��ات، كما تبن  ومب��ك��ان 
ب�سرقته  ق��ام��ت  �ل����ذي  �ل�����س��خ�����س 

بكل  و�ستتعامل  باملر�ساد  �ستكون 
ح����زم م�����ع ك���ل م���ن ي��ف��ك��ر بالعبث 

�ملو�طنن  و�سامة  �ل��وط��ن  ب��اأم��ن 
و�ملقيمن.

•• ر�أ�س �ليمة – �لفجر:

مبادر�ت  منطلق  من   « علمي  �أحمي   « مبادرة  من  �لأوىل  �ملرحلة  �نطلقت 
�مل�ساركة  �ملهام �خلا�سة  ب��اإد�رة  ر�أ���س �خليمة ممثلة  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة 
�حلدث  ي��وم  حتى  �أ�سبوعن  مل��دة  وت�ستمر  �لعلم،  بيوم  �لدولة  �حتفالت  يف 
�ل��ع��ل��م، وتوعية  ����س��ت��ب��د�ل  �إج�����ر�ء�ت  ث��ق��اف��ة  ن�سر  �ستهدف  ح��ي��ث  �ل��وط��ن��ي. 
باأن يكون  �لعلم عاليا خفاقا  �أف��ر�د �ملجتمع يف �حلفاظ على رفعة  وتثقيف 

د�ئماً نظيفاً.
�خلا�سة  �مل��ه��ام  �إد�رة  مدير  يعقوب  ب��ن  يو�سف  رك��ن  �لعقيد  �أو���س��ح  ب���دوره، 
بال�سرطة، عن �نطاق �ملبادرة ب�سورة ت�سمل جميع مدينة ر�أ�س �خليمة يف 
مرحلتها �لأوىل، فيما �ملناطق �لنامية كمرحلة ثانية، حيث تتمثل �ملبادرة يف 
توزيع �لأعام على �ملوؤ�س�سات �لر�سمية و�ملد�ر�س بالإمارة، �إىل جانب �ملهمة 

�لعناية  �إر���س��اد�ت  على  ميد�نيا  و�لأف���ر�د  �ملوظفن  توعية  وه��ي  �لأ�سا�سية 
�إنز�له  �أبهى �سورة من ناحية كيفية  بالعلم �لتي تت�سمن �أن يظل �لعلم يف 
وطيه و��ستبد�له و�لذي يكون ب�سكل دوري ل�سمان �حتفاظه باألو�نه ورونقه، 
�أو تغير لونه،  �أو تلفه  م�سدد�ً على �سرورة ��ستبد�ل �لعلم يف حال متزقه، 
ويجب فح�س �لعلم قبل كل مرة يتم فيها رفعه، وذلك للتاأكد من �أنه غر 
بعد  �سامته  من  و�لتاأكد  �لعلم  فح�س  يتم  و�أن  مم��زق.  �أو  باهت  �أو  تالف 
من  للتاأكد  �ملختلفة،  �ملناخية  �لتقلبات  ح��دوث  �أو  �لقوية  �لعو��سف  هبوب 

�سامته وعدم لفه بطريقه متنع رفرفته بُحّرية.
تلك  مباين  من  ب��ارز  مكان  يف  رفعه  على  �لعمل  �أهمية  على  كذلك  م�سر� 
�جلهات. بالإ�سافة �إىل �سمان عملية طي �لعلم يف حال �لنتهاء من �ملهمة �أو 
�ملنا�سبة �لر�سمية، مو�سحاً �أنه يجب طي وربط �لعلم عقب �إنز�له وقبل �أن 
تام�س �أطر�فه �لأر�س، ويو�سع يف حافظة �لعلم. مع تاأكيده على �ملخالفات 

�لتي قد تعر�س �أ�سحابها للم�ساءلة.
و�أ�سار بن يعقوب �إن هذه �ملبادر�ت تاأتي من �إميان �إد�رة �ملهام �خلا�سة بالدور 

�لكبر جلميع موؤ�س�سات و�أفر�د �ملجتمع يف تكوين �ل�سخ�سية �ملبادرة، وخلق 
�لوعي �مل�سوؤول و�ملجتمعي مع �إجر�ء�ت �لتعامل مع » �لعلم » باأ�سلوب ح�ساري 
يتو�فق مع �لقيم �لجتماعية، وين�سجم مع �ل�سو�بط �لقانونية، وعلى وجه 
ر�ية  د�عيا �حلفاظ على  بلده.  ينمي ح�س �لعتز�ز لكل مو�طن مبمتلكات 
�ملجتمع من  فرد يف  كل  وم�سوؤولية  �أمانة  �عتبارها  على  �أنيقة  عالية  �لعلم 

خال �لتو��سل معهم لاإباغ عن تبديل كافة �لأعام �ملت�سررة.
�لعلم م��ن خال  �أ�سكال  �مل��ب��ادرة ج��اءت بعد ماحظة  ب��اأن  ذك��ره  و�جل��دي��ر 
و�سعه يف مكان منزوي وغر منا�سب وممزق ولونه باهت، ب�سكل يوؤثر �سلبا 
على مظهر �لإمارة �حل�ساري ويعك�س �سورة ل تتنا�سب مع �لقيمة �لعالية 
�ل�ساأن جت�سيد�  �لإد�رة بهذ�  �لوطنية. وياأتي �هتمام  �لدولة ومعانيه  لرمز 
و�لوطنية  �ل���ولء  م��ع��اين  جت�سد  �ل��ت��ي  �ملجتمعية  و�سر�كتها  مل�سوؤولياتها 

و�لنتماء من خال جعل علم �لدولة يف �أبهى و�أن�سع �سوره.

لن�سر ثقافة ا�ستبدال العلم 

انطالق املرحلة الأوىل من مبادرة »اأحمي وطني« 

�سرطي مي�سك م�ستبها به  يف مطار راأ�ش اخليمة
•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

ر�أ���س �خليمة عن �سخ�س  �أح��د منت�سبي  �سرطة  ك�سف 
ر�أ�س  مبطار  ع��ب��وره  �أث��ن��اء  فيه  كم�ستبه  �أمنيا  ي�سنف 
�خليمة �ل��دويل . وَك��ّرَم �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن 
�لنعيمي قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة، مبكتبه مببنى 
�لقيادة، م�ساعد حميد حممد يو�سف �ل�سعدي من مرتب 
�سرطة مطار ر�أ�س �خليمة، تقدير� لدوره �لبطويل �لذي 
قام به يف �لك�سف عن �مل�ستبه بهم عر منفذ مطار ر�أ�س 
�خليمة، وبف�سل ح�سه �لأمني متكن منه وقام بتحويله 
ر�أ�س  �سرطة  ع��ام  قائد  و�أ���س��اد  �ملخت�سة.    �جلهات  �إىل 
�ل�سعدي  �خليمة، بجهود م�ساعد حميد حممد يو�سف 

�ملوكلة  �ملهام و�لأعمال  �أد�ء  �لأمني يف  �ملتميزة،  وح�سه 
�إليه، وظهوره ب�سورة م�سرفة يحتذي بها مهنياً، مثمناً 
له  �لفّعال يف تعزيز �لأم��ن و�لأم��ان، متمنياً  على دوره 
�ملزيد من �لتوفيق و�ل�سد�د يف مو��سلة م�سرة �لتميز 

�لأمني، مبا يحقق رفعة �لوطن. 
�لتكرمي هو  �أن  �لنعيمي،  ع��ل��و�ن  ب��ن  �ل��ل��و�ء علي  و�أك���د 
�ملكرمن  ت�سجيع  يف  �ل�سرطية  �لقيادة  لروؤية  جت�سيد 
�لعطاء  م��ن  �مل��زي��د  ل��ب��ذل  �ل�����س��رط��ة،  منت�سبي  وجميع 
�مل��ث��م��ر، يف حفظ �لأم���ن و�لن�����س��ب��اط وت��ع��زي��ز �ل�سعور 
بامل�سئولية �لأمنية، �لأمر �لذي يوؤدي بدوره �إىل تر�سيخ 
�ل�سرطي، وي�سقل  �لكادر  �لأمني لدى  �لو�جب  مفهوم 

مهار�ت �حل�س �لأمني.
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اأخبـار الإمـارات

�سفرية املك�سيك ت�سيد مببادرات الهالل الأحمر الإن�سانية جتاه مت�سرري الزلزال يف بالدها

نادي راأ�ش اخليمة ي�ستعد لالحتفالت الوطنية

�سمن م�ساريع حفظ املخطوطات

مركز جمعة املاجد يزور اإقليم �سيغو يف جمهورية مايل

»ق�ساء اأبوظبي« ينظم حما�سرة لرعايا الكني�سة القبطية حول خدمة و�سايا غري امل�سلمني 
•• �أبوظبي-و�م:

و�لتوثيق  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �إد�رة  نظمت 
بد�ئرة �لق�ساء يف �بوظبي حما�سرة يف 
لاأقباط  �أنطونيو�س  �لأنبا  كاتدر�ئية 
�لأرثوذك�س يف �أبوظبي، حول �خلدمات 
�لتي يقدمها ق�سم و�سايا غر �مل�سلمن 
للجاليات غر �مل�سلمة يف جمتمع �إمارة 

�أبوظبي.
توجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ  �إط�����ار  ذل���ك يف  ي���اأت���ي 
�آل نهيان  ز�ي��د  �ل�سيخ من�سور بن  �سمو 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل��������وزر�ء وزي���ر 
�سوؤون �لرئا�سة رئي�س د�ئرة �لق�ساء يف 
�لو�قعية  �لحتياجات  بتلبية  �أبوظبي 
لكافة مكونات �ملجتمع يف �إمارة �أبوظبي 
من �خلدمات �لق�سائية و�لعدلية �لتي 
تقدمها �لد�ئرة و�نطاقاً من �لأولوية 
�ل�سرت�تيجية لد�ئرة �لق�ساء يف تعزيز 
�لق�سائية  �لعمليات  و��ستد�مة  فاعلية 
للخدمات  �ل�����س��ام��ل  �ل��و���س��ول  و���س��م��ان 
�لعد�لة  ي��ح��ق��ق  مب���ا  �ل���ف���ئ���ات،  ل��ك��اف��ة 

�لناجزة، وير�سخ ثقافة �لت�سامح وقبول 
�لآخر.

�أبوظبي  �ل��ق�����س��اء يف  د�ئ����رة  و�أو���س��ح��ت 
�أنها قامت خال �لفرتة �ملا�سية بو�سع 
ل��ت��ق��دمي خدمات  م��وؤ���س�����س��ات��ي��ة  �آل���ي���ات 

�مل�سلمن،  غر  من  للمتعاملن  مميزة 
وذل�����ك يف �إط������ار �ل��ت�����س��ري��ع �لإم����ار�ت����ي 
�لذي ينطوي على مبادئ حماية حقوق 
وحريات �لأفر�د وخ�سو�سية �نتماء�تهم 
و�عتقاد�تهم �ملختلفة حتت مظلة �سيادة 

�لقانون .
قدمها  �ل��ت��ي  �مل��ح��ا���س��رة  �أن  و�أ����س���اف���ت 
ق�سم و�سايا غر �مل�سلمن يف كاتدر�ئية 
�لأنبا �أنطونيو�س لاأقباط �لأرثوذك�س 
ب��اأب��وظ��ب��ي؛ ت��اأت��ي يف �إط����ار خ��ط��ة عمل 

م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��رن��ام��ج �ل���ت���وع���وي �ل���ذي 
ت��ن��ف��ذه �ل����د�ئ����رة ب���ه���دف ت��ع��ري��ف هذه 
�لو�سية  تنظيم  ب���اإج���ر�ء�ت  �جل��ال��ي��ات 
تقدمها  �لتي  و�مل��ي��ز�ت  �مل�سلمن،  لغر 
د�ئرة �لق�ساء يف �إطار هذه �خلدمة ومن 

�أهمها �خل�سو�سية و�سرعة �لإجناز.
ح�سور�  ���س��ه��دت  �مل��ح��ا���س��رة  �أن  ي��ذك��ر 
كبر� من قبل رعايا �لكني�سة �لقبطية 
يف �أبوظبي، حيث �أجاب �ملحا�سرون على 
�لنقاط  ح���ول خم��ت��ل��ف  �ل���س��ت��ف�����س��ار�ت 
تزويد  مت  كما  �ملحا�سرة،  يف  �ملطروحة 
مع  �ملبا�سر  �لتو��سل  ب��ط��رق  �حل�����س��ور 
و�جر�ء�ت  �مل�سلمن،  غر  و�سايا  ق�سم 

عمل �لو�سية و�مل�ستند�ت �ملطلوبة.
�أنطونيو�س  �لأن��ب��ا  ك��ات��در�ئ��ي��ة  و�أ���س��ادت 
�أبوظبي  يف  �لأرث����وذك���������س  ل���اأق���ب���اط 
�لق�ساء  د�ئ��رة  تقدمها  �لتي  باخلدمات 
ه���ذه  �أن  م������وؤك������دة  �مل�������س���ل���م���ن،  ل���غ���ر 
حالة  على  �أكيد  موؤ�سر  هي  �لج���ر�ء�ت 
ك���اف���ة مكونات  ب���ن  �مل�����س��رتك  �ل��ع��ي�����س 

�ملجتمع �لإمار�تي.

•• ر�أ�س �خليمة - �لفجر

ف��ت��ح ن���ادي ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �ل��ري��ا���س��ي �لثقايف 
و�مل��ت��ع��اون��ن مع  �مل��ج��ال لاعبيه وج��م��ه��وره 
�لنادي،  يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
لاحتفالت  �لنادي  با�ستعد�د�ت  لإ�سر�كهم 
�لجتماعي  �لثقايف  �ملو�سم  �سمن  �لوطنية، 
�لأول حتت �سعار “كلنا جند خلر �لوطن”، 
وذل���ك ب��ه��دف ت��ع��زي��ز روح �لن��ت��م��اء و�ل���ولء 

لو�سع  للجميع  �لفر�سة  و�إت��اح��ة  و�لوطنية 
ب�سمته �جتاه �لوطن. 

منذ  �ل�ستعد�د�ت  يف  للم�ساركة  �ملجال  وفتح 
�حتفالية  �إىل  وت�ستمر   �ملا�سي،  �لأربعاء  يوم 
ي����وم �ل��ع��ل��م ي����وم �خل��م��ي�����س �ل����ق����ادم، و�سارك 
�لقدم  ك��رة  �ل���س��ت��ع��د�د�ت لعبي  �لآن يف  �إىل 
و�لدر�جن يف �لنادي، و�ملتطوعات �ملتعاونات 
و�أف����ر�د  �ل��ث��ق��اف��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �للجنة  م��ع 
م��ن �سرطة ر�أ����س �خل��ي��م��ة، و�أع�����س��اء جمل�س 

نادي  �إد�رة  جمل�س  �سارك  كما  �ل��ن��ادي،  �إد�رة 
�ل�ستعد�د�ت  تلك  للمعاقن يف  ر�أ���س �خليمة 
وتعليق  وت�����س��ج��ره،  �ل��ن��ادي،  ب�سبغ  �ملتمثلة 
عبد�لرحيم  �ل����دك����ت����ور  وق�������ال  �لأع�����������ام.  
ر�أ����س  ن����ادي  �إد�رة  �ل�����س��اه��ن رئ��ي�����س جم��ل�����س 
�إتاحة �لفر�سة  �أن  �خليمة �لريا�سي �لثقايف، 
للجمهور ولاعبن لا�ستعد�د لاحتفالت 
�ملو�سم  ف���ع���ال���ي���ات  ���س��م��ن  ج�����اء  �ل���وط���ن���ي���ة، 
�أطلقته  �ل����ذي  �لأول  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ث��ق��ايف 

و  �ل��ن��ادي،  يف  �لجتماعية  �لثقافية  �للجنة 
�لثقايف  �ل���دور  لتعزيز  فر�سة  �أت��اح��ت   �ل��ت��ي 
و�لج��ت��م��اع��ي ل��ل��ن��ادي وت��ع��زي��ز ح��ب �لنتماء 
�إىل  م�سًر�  و�ملوؤ�س�سات،  �لأف����ر�د  يف  و�ل���ولء 
�لأفر�د  �ساهم يف تطبيق  بفعاليته  �لنادي  �أن 
للم�سوؤولية �ملجتمعية  ولو بالنذر �لقليل، �إل 
�أنها لها تاأثر كبر يف تر�سيخ �لوطنية، حيث 
�ساهم �مل�ساركن  بو�سع ب�سمتهم �لوطنية يف 

�لتجهيز�ت لاحتفالت �لوطنية. 

بتكليف من �سعادة جمعة �ملاجد رئي�س مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث قام �لدكتور 
ب�سام د�غ�ستاين رئي�س ق�سم �حلفظ و�ملعاجلة و�لرتميم يف �لأ�سبوع �ملا�سي بزيارة ميد�نية 

�إىل جمهورية مايل.
باماكو  يف  �ملخطوطات  حفظ  م�ساريع  على  �لإ���س��ر�ف  متابعة  �إىل  �ل��زي��ارة  ه��ذه  تهدف 
�آفاق  فتح  �إىل  تهدف  كما  مل��ايل.  و�لثقافية  �لتاريخية  �لعا�سمة  ومتبكتو  م��ايل،  عا�سمة 

جديدة حلفظ �ملخطوطات يف �لأقاليم �لأخرى �لتابعة جلمهورية مايل.
�لتي  �مل��خ��ط��وط��ات  م��ن  �لآلف  ع�����س��ر�ت  وح��ف��ظ  وت�سوير  فهر�سة  �لآن  �إىل  ج��رى  وق��د 
بالتعاون مع منظمة  �مل�سروع جرى  �ألف خمطوطة. وهذ�   370 �لإجمايل  يبلغ عددها 
�سافاما �لتي ير�أ�سها �لدكتور عبد �لقادر حيدرة، ومكتبة ومتحف هيل بالوليات �ملتحدة 

�لأمريكية �لتي ير�أ�سها كلومبا �ستيورت.
�أك���ر خمتر  يعد  �ل���ذي  �ل��رق��م��ي  �ملختر  �لعمل يف  �سر  د�غ�����س��ت��اين على  �أ���س��رف  وق��د 
�لذي ي�سم  �سيغو  �إقليم  �إىل  �أخ��رى  بزيارة  �ملنطقة، وقام  رقمي لت�سوير �ملخطوطات يف 
�ل�سيخ  �أهم مكتبة فيه وهي مكتبة  �ملخطوطات، و�طلع على مقتنيات  عدد�ً من مكتبات 
�لعاقب �ل�سو�سي �لتي ت�سم �آلف �ملخطوطات، وقد بد�أ �لعمل �لآن على فهر�ستها متهيد�ً 

لت�سويرها، ثم �سناعة �لعلب �خلا�سة حلفظها.

•• �أبوظبي-و�م:

�ليز�بيث  فر�ن�سي�سكا  ���س��ع��ادة  �أ����س���ادت 
�لوليات  ���س��ف��رة  �ي�����س��ك��وب��ار  م��ي��ن��د���س 
�مل����ت����ح����دة �مل��ك�����س��ي��ك��ي��ة ل������دى �ل����دول����ة 
مب������ب������ادر�ت ه���ي���ئ���ة �ل�����ه�����ال �لأح����م����ر 
مت�سرري  جت��اه  �لإن�سانية  �لإم��ار�ت��ي 
�ملناطق  �لذي �سرب عدد� من  �لزلز�ل 
 .. �مل���ا����س���ي  ���س��ب��ت��م��ر  يف  ب����اده����ا  يف 
�لإغاثية  �لهيئة  م�ساعد�ت  �أن  موؤكدة 
�ساهمت يف تعزيز جهود بادها ل�سالح 
�مل���ت���اأث���ري���ن وع��م��ل��ت ع��ل��ى ت���وف���ر قدر 
و�حتياجاتهم  متطلباتهم  م��ن  ك��ب��ر 

�ل�سرورية.
�أهمية  ع��ل��ى  �ملك�سيك  ���س��ف��رة  و�أك�����دت 
�ل���دور �لإن�����س��اين �ل��ذي قامت ب��ه هيئة 

بتوجيهات  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهال 
�سمو  ومتابعة  �لر�سيدة  �ل��دول��ة  قيادة 
�ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س �لهيئة 
ع��ل��ى �ل�����س��اح��ة �مل��ك�����س��ي��ك��ي��ة م���ن خال 
�ملت�سررة  �ملناطق  يف  �ل�سريع  تو�جدها 
�لزلز�ل  تد�عيات  مع  �لقوي  وجتاوبها 
وم�ساعدتهم  للمتاأثرين  وم�ساندتها 

على مو�جهة ظروفهم �لطارئة.
و�سددت �ل�سفرة خال لقائها موؤخر� 
�لدكتور  �سعادة  �لأح��م��ر  �لهال  مبقر 
�لعام  �لأم����ن  �ل��ف��اح��ي  عتيق  حم��م��د 
�لإغاثية  �لر�مج  حيوية  على  للهيئة 
�لتي نفذتها �لهيئة خا�سة يف جمالت 
�لإغاثة و�لإي��و�ء وغرها من جمالت 
�لهيئة  �إن  ..وق��ال��ت  �لأ�سا�سية  �حل��ي��اة 

مع  �لت�سامن  يف  حيا  من��وذج��ا  ق��دم��ت 
�ل�سعب �ملك�سيكي.

�لطبيعة  على  �ساهدنا  لقد  و�أ���س��اف��ت 
�لأح����م����ر  �ل����ه����ال  ه���ي���ئ���ة  ف������رق  �أد�ء 
�لإغاثية د�خل �مليد�ن ويف غمرة �لأزمة 
حيث وجدناهم يف �أكرث �ملناطق ت�سرر� 

و�أ�سدها تاأثر� بالكارثة.
�للقاء  �ل�����س��ف��رة خ���ال  و����س��ت��ع��ر���س��ت 
�ل�ساحة  �لر�هن على  �لو�سع �لإن�ساين 
بالزلز�ل  �مل��ت��اأث��رة  و�ملناطق  �ملك�سيكية 
و�جلهود �لتي تبذلها بادها لتح�سن 
و�ق���ع �مل��ت��اأث��ري��ن وخ��ط��ط �إع����ادة �إعمار 
ما دمره �لزلز�ل �لذي تاأثر به حو�يل 
مقتل  �إىل  و�أدى  �سخ�س  م��اي��ن   3
�إىل  �أدى  كما  �مل��ئ��ات  و�إ���س��اب��ة  �لع�سر�ت 
10 �آلف �سخ�س �إىل  �أك��رث من  جل��وء 

�لأقاليم  يف  �ملنت�سرة  �لإي���و�ء  خميمات 
�ملت�سررة . 

عتيق  حممد  �لدكتور  �أك��د  جانبه  م��ن 
�لفاحي �هتمام قيادة �لدولة �لر�سيدة 
بالأو�ساع �لإن�سانية �لتي �أفرزتها كارثة 
�لزلز�ل ما حد� بها لإ�سد�ر �لتوجيهات 
حمنتها  يف  �ملك�سيك  مل�ساندة  �ل��ف��وري��ة 

ب�سورة عاجلة .
�ل��ق��ي��ادة على حت�سن  �أك���د ح��ر���س  كما 
�مل��ت��اأث��ري��ن و�حل���د م��ن تد�عيات  ح��ي��اة 

�لكارثة وتاأثرها �ملبا�سر عليهم.
متابعة  �إىل  �ل�����س��دد  ه����ذ�  يف  م�����س��ر� 
�آل نهيان  �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد  �سمو 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��ال  لتحركات 
على �ل�ساحة �ملك�سيكية ما كان له �أكر 
�لأثر يف �أن تنفذ �لهيئة بر�مج طموحة 

�لكارثة  فد�حة  و  �ملحنة  حجم  تو�كب 
�لتي تعر�س لها �ل�سعب �ملك�سيكي.

�لهيئة  به  �إن ما قامت  �لفاحي  وق��ال 
من جهود �إغاثية و�إن�سانية يف �ملك�سيك 
و�ج��ب��ه��ا جت��اه �سحايا  م��ن �سميم  ه��و 
�لأزم����ات و�ل���ك���و�رث يف ك��ل م��ك��ان وفقا 
لأي  �لنظر  ودون  �أه��د�ف��ه��ا  و  ملبادئها 
كانت  �ن  �سو�ء  �إن�سانية  غر  �عتبار�ت 
همها   ، �أث��ن��ي��ة  �أو  ط��ائ��ف��ي��ة  �أو  ع��رق��ي��ة 
ظروفه  حت�����س��ن  وغ��اي��ت��ه��ا  �لإن�������س���ان 
وتعزيز قدرته يف �حل�سول على حقوقه 
�لإن�سانية ومتكينه من �لعي�س بكر�مة 
ح�سر �للقاء من جانب �لهال �لأحمر 
�لإمار�تي فهد عبد �لرحمن بن �سلطان 
�مل�ساعد�ت  لقطاع  �ل��ع��ام  �لأم���ن  نائب 
نائب  �لفهيم  يو�سف  وحممد  �لدولية 

�لأمن �لعام للخدمات �مل�ساندة.
وكانت هيئة �لهال �لأحمر �لإمار�تي 
و�إغاثية  �إن�سانية  م�ساعد�ت  قدمت  قد 
ع���اج���ل���ة يف �أع����ق����اب ح������دوث �ل����زل����ز�ل 
�ل�����ذي ����س���رب �مل��ك�����س��ي��ك م����وؤخ����ر� بناء 

�لر�سيدة  �ل����ق����ي����ادة  ت���وج���ي���ه���ات  ع���ل���ى 
ت�سمنت  �لهيئة  رئي�س  �سمو  ومتابعة 
�لغذ�ئية  �مل�ساعد�ت  من  كبرة  كميات 
�مل�ستلزمات  م��ن  وغ��ره��ا  و�لإي���و�ئ���ي���ة 
لاإ�سر�ف  وف����د�  و�أر����س���ل���ت  �لإغ���اث���ي���ة 

م���ي���د�ن���ي���ا ع���ل���ى ت�����وزي�����ع �مل�������س���اع���د�ت 
و����س��ت��ط��اع �لأو����س���اع �لإن�����س��ان��ي��ة على 
�لفعلية  �لحتياجات  ودر��سة  �لطبيعة 
ل���ل���م���ت���اأث���ري���ن وت����وف����ره����ا ع���ل���ى وجه 

�ل�سرعة.

•• دبي- و�م:

�لنعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبد�هلل  �لدكتور  معايل  �أعلن   
برنامج  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لتحتية  �لبنية  تطوير  وزي��ر 
ل��اإ���س��ك��ان ع��ن م�����س��روع مم�سى ح��ي �لرقايب  �ل�����س��ي��خ ز�ي���د 
و�لذي  ع��ج��م��ان  Yمارة  يف   2 �ل��رق��اي��ب  مبنطقة  �ل�سكني 
طول  على  وميتد  م��رت�ت  كيلو   3 بطول  �لرنامج  �سينفذه 
�حلي �ل�سكني �لذي �ستغذيه �ل�ساحات �خل�سر�ء �لتي نفذها 

�لرنامج.

ب��ن حم��م��د بلحيف  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  ق���ال  �ملنا�سبة  وب��ه��ذه 
بعجمان  �ل�سكني  �لرقايب  حي  مم�سى  م�سروع  �إن  �لنعيمي 
�أطلقها  “ �ل��ذي  �للياقة  دب��ي  “حتدي  �إط��ار مبادرة  ياأتي يف 
م��ك��ت��وم ويل  �آل  ر����س��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  �ل�سيخ ح��م��د�ن  �سمو 
�ل�سحي  �لوعي  لتعزيز  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
�ل�����س��ي��خ ز�ي����د لاإ�سكان  يف �مل��ج��ت��م��ع و���س��م��ن ���س��ع��ي ب��رن��ام��ج 
لبناء جمتمع متاحم يلبي تطلعات حكومة دولة �لإمار�ت 
وي�ساهم يف تعزيز �لتما�سك بن �أبناء �ملجتمع �لإمار�تي من 

خال �لأحياء �ل�سكنية �ملتكاملة و�ملر�فق �لتي تت�سمنها .

وعر عن �لتطلع من خال م�ساريع �لأحياء �ل�سكنية لتوعية 
�لقاطنن يف هذه �لأحياء باأهمية ممار�سة �لعاد�ت �ل�سحية 
من خال �بتكار ت�ساميم �لأحياء �ل�سكنية �لتي ت�سجع على 

ممار�سة �لريا�سات ومن �أبرزها ريا�سة �مل�سي.
�ل�سكني  �لرقايب  حي  مم�سى  م�سروع  �أن  �إىل  معاليه  و�أ�سار 
ياأتي �أي�سا يف �إطار حر�س �لرنامج على �إ�سعاد قاطنيه من 
�ملو�طنن لفتا �إىل �أن م�سروع �ملم�سى �لذي �سيحاذي م�ساكن 
�ملو�طنن يف �حلي يعد مكانا حيويا للقاطنن ملمار�سة ريا�سة 

�جلري �أو �مل�سي.

بلحيـــف النعيمـــي : تنفيـــذ م�ســـروع مم�ســى 
حـــي الرقــايـــب ال�سكنـــي بعجمــــان  

••  ر�أ�س �ليمة – �لفجر:

ك��رم��ت �أم�����س ���س��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �أث��ن��ن م��ن منت�سبيها 
�ملتميزين يف �أد�ء مهامهم �لوظيفية  .

ويف حفل �أقيم لهذه �ملنا�سبة َكّرَم �لعميد ح�سن �إبر�هيم علي 
�خليمة،   ر�أ���س  ب�سرطة  �ملركزية  �لعمليات  ع��ام  مدير  نائب 
ب�سرطة  �لعمليات  ف��رع  مدير  �لزعابي  �سيف  ر����س��د  �ل��ر�ئ��د 
ر�أ���س �خليمة، و�ملهند�س �حمد ج��ال زه��ر�ن، وذل��ك نظر 
�لتي �ساهمت يف  قيامهم بتقدمي �ف�سل �ملقرتحات �ملطبقة 
بها  تقدم  �لتي  �ملقرتحات  ومتتاز    . و�جلهد  �لوقت  توفر 

وب�سورة  للخدمات  �ل�ستجابة  �سرعة  بتقلي�س  �مل��ك��رم��ان 
متميزة، وياأتي �لتكرمي �نطاقاً من منهجية �لتكرمي �لتي 
�ملتميزين  �ملنت�سبن  ر�أ�س �خليمة، لتحفيز  تعتمدها �سرطة 
وتفاٍن  جهد  م��ن  يبذلونه  مل��ا  �ملهنية،  �مل��ج��الت  خمتلف  يف 

و�إخا�س يف �لعمل.
�ملركزية  �لعمليات  ع��ام  مدير  نائب  �أ���س��اد  �لتكرمي  وخ��ال 
تقدمي  يف  �ملتميزة  �ملكرمن  بجهود  �خليمة،  ر�أ���س  ب�سرطة 
�لتميز  �إىل مو��سلة م�سرة  �إياهم  د�عياً  �ملقرتحات،  �أف�سل 
يف �لعمل �لأمني، مثمناً على دورهم �لفّعال يف �رتقاء �لعمل 

�ل�سرطي، بف�سل �سعورهم بامل�سئولية �ملهنية.

•• �أبوظبي- �لفجر

�أبوظبي للخدمات  �أعلن م�ست�سفى �ملفرق �أحد من�ساآت �سركة 
�ل�����س��ح��ي��ة »���س��ح��ة«، ع���ن ع��م��ل ع���ي���ادة �ل���ث���دي �أي�����ام �لأثنن 
و�لثاثاء و�لأربعاء، حتقيقا لاأهد�ف �ل�سرت�تيجية �لعامة 
ل�سركة »�سحة« و�لتي تهدف لتح�سن جتربة �ملر�سى وت�سهيل 

�لو�سول للخدمات �ل�سحية بي�سر.
يف  عامة  جر�حة  �خ�سائية  بالعاء،  ناهد  �لدكتورة  و�أك���دت 
م�ست�سفى �ملفرق ، �أن هذه �ملبادرة جاءت تلبية لعدة متطلبات 
منها �رتفاع عدد  �ملر�جعات �إىل �لعيادة حيث ��ستقبلت �لعيادة 
جدد  مر�سى  من  حالة  منذ بد�ية هذ� �لعام �إىل �لآن 800 
مل�ست�سفى  ياأتون  �لذين  �ملختلفة  �لثدي  باأمر��س  ومتابعن 
�ل�سحية  من  �ملر�كز  �لتحويل  طريق  عن  �أو  مبا�سرة  �ملفرق 

�لتابعة للخدمات �لعاجية �خلارجية،
�أيام  �لعيادة من يوم و�حد �إىل ثاثة  �أي��ام  �أن زي��ادة  و��سافت 
�أ�سبوعيا �ساعدنا يف تقدمي خدمات ُمر�سية ملر�سانا، ولتكون 
ت�سهيل  ع��ل��ى  �ل��ث��دي  ع��ي��ادة  يف  ح��ر���س��ن��ا  متكاملة  خ��دم��ات��ن��ا 
مري�سة  لكل  بانتظام  �لازمة  �ملو�عيد  كافة  حجز  �إج��ر�ء�ت 
و�لعينات  �لت�سوير   مو�عيد  ت�سمل  و�لتي  نف�سها   �لعيادة  يف 

�ملخترية . 
�لك�سف  خ��دم��ات  ت��ق��دم  �مل��ف��رق  م�ست�سفى  يف  �ل��ث��دي  ع��ي��ادة 
متعددي  م��ن  طبي  ف��ري��ق  م��ن  ب��دع��م  و�ل��ع��اج  و�لت�سخي�س 
جر�حة  يف  متخ�س�س  ط��ب��ي  ط��اق��م  يت�سمن  �لتخ�س�سات، 
�لثدي، و�لت�سوير �لإ�سعاعي للثدي و�إجر�ء �لعينات وحتليل 
�أطباء  م��ن  ف��ري��ق  �لأور�م، كلهم  �أط��ب��اء  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ن��ت��ائ��ج 
كل  ملناق�سة  يجتمعون  �لتخ�س�سات  متعددي  و��ست�سارين 

حالة مر�سية لتحديد خطة �لعاج �ملائمة.
كما�أكدت دكتورة ناهد بالعاء على �أن �أمر��س �لثدي �حلميد 
يقت�سر على  منها و�خلبيث هو عمل فريق طبي متكامل ل 
عالية  ب��ج��ودة  �حل��ال��ة  فت�سخي�س   ، فقط  و�ح���د  طبيب  دور 
وقر�ءة �لنتائج بدقة وو�سع �خلطة �لعاجية ومتابعة �لعاج 
متعددي  �أط��ب��اء  ق��ب��ل  م��ن  �مل��ف��رق  م�ست�سفى  يف  جت���رى  كلها 
�أمر��س  وع��اج  ت�سخي�س  يف  �خل��رة  ذوي  من  �لتخ�س�سات 

�لثدي.
�لتوعوية  �ل�سحة  د�ئ��رة  �آخر  وتز�منا مع حملة  ومن جانب 
للخدمات  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�سحية   �ل��رع��اي��ة  م��ر�ك��ز  ح��ال��ي��ا  ت��وف��ر 
�ل�����س��ح��ي��ة ف��ح��و���س��ات �ل��ث��دي �مل��ب��ك��رة جم��ان��ا يف �ل��ف��رتة من 
هذ�  وقيم  تتما�سى  كمبادرة  دي�سمر   10 لغاية  �أكتوبر    10
“�سحة”  �سركة  من�ساآت  وتنظم جميع  كما  عام �خلر،  �لعام 
�ملبكر عن  �لفح�س  �لن�ساء ب�سرورة  حمات توعوية لتذكر 
�لثدي   �سرطان  عن  �ملبكر   �لك�سف  وي�سمل  �لثدي   �سرطان 
�لفح�س �لذ�تي، و�لفح�س �ل�سريري �لذي يقوم به �لطبيب 
�إجر�ء  “�ملاموجر�م” ويف�سل  �لإ�سعاعي  و�لفح�س  �ملخت�س، 
بد�ية  م��ن  �لعا�سر  �إىل  �ل�ساد�س  �ل��ي��وم  يف  �لفحو�سات  ه��ذه 
�لدورة �ل�سهرية، و�إذ� �نقطعت �لدورة �ل�سهرية يف�سل �جر�ء 

�لفح�س �سهريا يف نف�س �ملوعد.
�لإ�سابة  ن��وع  بح�سب  �ل��ث��دي  ���س��رط��ان  ع��اج  ط��رق  وتختلف 
مرحلة  عليه  يطلق  م��ا  �كت�سافها �أو  م��ن��ذ  �ل��زم��ن��ي��ة  و�مل����دى 
�ل�����س��رط��ان ول��ك��ن غ��ال��ب��ا م���ا ت��ك��ون �ل��ع��اج��ات ج��ر�ح��ي��ة مع 
�لحتفاظ بالثدي �و ��ستئ�ساله وعاجات بالعقاقر  و�أخرى  
بالإ�سعاع، وقد ت�سمل �خلطة �أكرث من �جر�ء عاجي بح�سب 

�حلالة وتطورها. 

�سرطة راأ�ش اخليمة تكرم اثنني من منت�سبيها املتميزين 

تطور خدمات عالج اأمرا�س الثدي

م�ست�سفى املفرق يف  الثدي  عيادة  يراجع  مري�ش   800



االثنني   30   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12160  
Monday  30   October   2017  -  Issue No   1216008

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ل�س فيغا�س جيم ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1229995 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حمد حممد �سعيد علي م�سيفه �لزعابي من �سريك �ىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ حمد حممد �سعيد علي م�سيفه �لزعابي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �مر - تيكيكايل
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 16*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ��سم جتاري من/ ل�س فيغا�س جيم ذ.م.م

LAS VEGAS GYM LLC

�ىل/ل�س فيغا�س جيم 
LAS VEGAS GYM

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

اإعــــــــــالن
حقول  ملعد�ت  �ي�ست  ميدل  هيد  �ل�س�����ادة/هوت  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنفط ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2040499 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة بني يا�س ملعد�ت حقول �لنفط ملالكها ر�كان حممد 

�ملرر - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة هوت هيد �نرتنا�سيونال بي تي ئي ليمتد

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف بني يا�س ملعد�ت حقول �لنفط
BANIYAS OIL FIELD SUPPLIES

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف هوت هيد �نرتنا�سيونال ��س �يه
HOT HED INTERNATIONALS S A

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 0.2*0.8 �ىل 1*1
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  �لر�فدين  و�دي  �ل�س�����ادة/�سركة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�سيانة �لعامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1027782 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عادل ر��سد حممد عبد�لرحمن �لرم %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �حمد م�سطفى
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �حمد خمي�س �حمد �ملزروعي

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ��سم جتاري من/ �سركة و�دي �لر�فدين للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة ذ.م.م

WADI AL RAFIDIAN GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE COMPANY WLL

�ىل/و�دي �لر�فدين للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة  
WADI AL RAFIDIAN GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لمرة للخيام و�ملظات

رخ�سة رقم:CN 1025349 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة م�ساركة لا�ستمثار و�لوكالت �لتجارية - �سركة 

�ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
MUSHARAKA INVESTMENT TRADING - Sole Proprietorship LLC 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �حمد عبد�هلل �حمد علي �ملرزوقي
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 3*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ �لمرة للخيام و�ملظات
AL AMEERA TENTS AND SHADES

�ىل/�لمرة للخيام و�ملظات - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م 
AL AMEERA TENTS AND SHADES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/قمة �لبناء ل�سيانة 

�ملباين  رخ�سة رقم:CN 1937296 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة فوزيه خليل �بر�هيم �ملرزوقي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف طناف �سامل طناف نا�سر �لهاجري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

اإعــــــــــالن
�لب�ستان  �ل�س�����ادة/�سركة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للماب�س و�لهد�يا ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1016150 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�سب �ل�سركاء
حممد �سادق ر�سول دهقاين من 25% �ىل %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سالح عبد�لكرمي جمال فرد

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

اإعــــــــــالن
�لنو�ر  �ل�س�����ادة/برج  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمنا�سبات ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1358869 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عا�سور عتيق مبارك خمي�س �لرميثي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع /��سافة كبر كاريكايل �مبابو %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل حممد �سيف حن�سول �ملحربي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�ملتخ�س�سون  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لفنيون لل�سيانة �لعامة
رخ�سة رقم:CN 2108745 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�هلل حممد �سعيد حممد �ل�سويدي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد جمعه علي خمي�س �حلو�سني

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
لتلميع  �ساين  �ل�س�����ادة/د�ميوند  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�سيار�ت رخ�سة رقم:CN 1474900 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد زبر جافيد �قبال %100
تعديل وكيل خدمات

��سافة م�سعود عاي�س م�سفر حممد علي �لحبابي
تعديل وكيل خدمات/حذف �سهيل عبد�هلل عو�س �سهيل �ملهري

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سام يو�سف �ل�سفدي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لدو�ت  لتجاره  �ل�س�����ادة/�سينيكون  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكهربائية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1160701 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سهاب �سامل فرج �سامل �لتميمي %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة ر�جيف �ساندر ��سيخار�ن ناير %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سهاب �سامل فرج �سامل �لتميمي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ر�ماد��س فالمباث ناير
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�لد�ر  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�مللكي لد�رة �لعقار�ت
رخ�سة رقم:CN 2122187 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��سبوع  خال  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/

يونيفر�سال للتوظيف
رخ�سة رقم:CN 1402993 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��سبوع  خال  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

تاج ملعدات ال�سالمة- ذ م م
�حل�سابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مر�ل  مكتب  يعلن 
و�ل�ست�سار�ت �لد�ريه �نه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية 

�لعمومية غر �لعادية �ل�سادر بتاريخ 2017/10/26
بحل وت�سفية �سركة

تاج ملعدات ال�سالمة - ذ م م
فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب 
�مل�سفى �ملعن هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�سعيد  بناية  �ل�سياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �س.ب 
عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )4( مكتب رقم )403( و�إح�سار 
�مل�ستند�ت �لثبوتيه، وذلك خال مدة �أق�ساها 45 يوما من 

تاريخ هذ� �لعان.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

�سركة كالميت كنرتول الكرتوميكانيكال- ذ م م
ت�سفية  عن  �حل�سابات  لتدقيق  �لأن�ساري   / �مل�سفي  يعلن 

�سركة:
)�سركة كالميت كنرتول الكرتوميكانيكال - ذ م م(

وذلك بناء على قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غر �لعادية 
�ملوثق لدى �لكاتب �لعدل بتاريخ 2017/10/03  .

مكتب  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لدية  من  فعلى 
�مل�سفى �ملعن هاتف رقم 024467199 فاك�س رقم 024478244 
�س ب 129628 �بوظبي- �سارع �ل�سام بناية هدى يو�سف علي 
معه  م�سطحبا   )2( رقم  مكتب  ميز�نن  �لطابق  �لن�ساري 
�أق�ساها  مدة  وذلك خال  �لثبوتية  و�مل�ستند�ت  �لأور�ق  كافة 

45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

منوذج اعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك:�سركة كيو �نرتنا�سيونال كون�سلتنت�س

F&M+ : طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :276266     بتاريخ : 2017/7/11

با�س������م :�سركة كيو �نرتنا�سيونال كون�سلتنت�س
وعنو�نه:�بوظبي �سارع حمد�ن - بناية برج �جلزيرة �لطابق �لثاين - هاتف024173000

فاك�س:024173001 - �سندوق �لريد:27594  - �مييل: amins@keoic.com �أبوظبي
�سورة العالمة

�أن�ساء �ملباين و�لإ�ساح وخدمات �لرتكيب و�لتجميع  �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:37  وذلك لتمييز �ل�سلع 
وبالتحديد متابعة �ل�سيانه و�ل�ساحات �لرت�كمية.

و�سف �لعامة:�سعار موؤلف من حرفن باللغة �لجنليزية يتو�سطهم رمز & وعامة + مرتبطه باحلرف 
�لثاين �للون:�حلرفن وعامة & باللون �لرمادي �لغامق عامة + باللون �لخ�سر.

�ل�سرت�طات:.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  اأكتوبر 2017 العدد 12160

منوذج اعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك:�سركة كيو �نرتنا�سيونال كون�سلتنت�س

C-QUEST : طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :276268     بتاريخ : 2017/7/11

با�س������م :�سركة كيو �نرتنا�سيونال كون�سلتنت�س
وعنو�نه:�بوظبي �سارع حمد�ن - بناية برج �جلزيرة �لطابق �لثاين - هاتف024173000

فاك�س:024173001 - �سندوق �لريد:27594  - �مييل: amins@keoic.com �أبوظبي
�سورة العالمة

�لعمال  وتوجيه  و�د�رة  و�لع��ان  �لدعاية  خدمات  بالفئة:35  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذل��ك 
وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي وبالتحديد تخطيط �لتكاليف ودر��سة �جلدوى ، �د�رة �لقيمة ، ح�ساب �لتكاليف ، 

جد�ول �لكميات ، �د�رة �مل�سرتيات ، وثائق �ملناق�سات و�سروط �لعقود ، �د�رة �لعقود ، حتليل ��سعار �لتكلفة.
باللون  �لول  �حل��رف  ببع�سهما  متد�خلن  �لجنليزية  باللغة  حرفن  من  موؤلف  �لعامة:�سعار  و�سف 

�لحمر �لد�كن و�لثاين رمادي غامق وحتت هذين �حلرفن ��سم �لعامة باللغة �لجنليزية.
�ل�سرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  اأكتوبر 2017 العدد 12160

منوذج اعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك:�سركة كيو �نرتنا�سيونال كون�سلتنت�س

InSite : طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :276267     بتاريخ : 2017/7/11

با�س������م :�سركة كيو �نرتنا�سيونال كون�سلتنت�س
وعنو�نه:�بوظبي �سارع حمد�ن - بناية برج �جلزيرة �لطابق �لثاين - هاتف024173000

فاك�س:024173001 - �سندوق �لريد:27594  - �مييل: amins@keoic.com �أبوظبي
�سورة العالمة

�لعام در��سات  �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42 تخطيط وت�سميم �ملدن �عد�د �ملخطط  �ل�سلع  وذلك لتمييز 
ت�سميم  �لعامة  �لماكن  ت�سميم  �ملوقع  �لتنظيم تخطيط  �د�رة  �لت�سميم خدمات  �سو�بط  و�سع  �جل��دوى 

�ل�ساءة �خلارجية لافتات و�للوحات �لر�سادية هند�سة �لري.
�للون كحلي  6 حروف �حلرف �لول و�لثالث عايل  و�سف �لعامة:�سعار موؤلف من كلمة �جنليزية بعدد 

غامق ونقطتن باللون �لحمر.
�ل�سرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  اأكتوبر 2017 العدد 12160 العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

اإعــــــــــالن
لد�رة  �سوليو�سنز  ميديكال  �ل�س�����ادة/جلوبال  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�مل�ست�سفيات ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1087462 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �ل�ساهن لا�ستثمار�ت �لتجارية ذ.م.م
AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة جمموعة �لمار�ت �ملتقدمة لا�ستثمار�ت ذ.م.م

EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة �لمار�ت �ملتقدمة لا�ستثمار�ت ذ.م.م
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP llc

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان ر��سد علي �ل�سام�سي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة مارينا لعمال 

�ل�سباغ رخ�سة رقم:CN 1170541 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حارف هادف حارب مغر �خلييلي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل خمي�س �سامل �جللبوبي
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

الغاء اعالن �سابق
�لرخ�سة  بخ�سو�س  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
علم  موؤ�س�سة  �لتجاري  بال�سم   CN  1120757 رقم 
و�عادة  �لرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  �ل�سباغ  لعمال 

�لو�سع كما كان علية �سابقا.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��سبوع  خال  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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•• �أبوظبي-�لفجر

و�أ�ساتذة  و�ل��ب��اح��ث��ن  �خل����ر�ء  �أك����د 
�لدورة  يف  �مل�����س��ارك��ن  �ل��ع��ام  �لتعليم 
�لثانية من »موؤمتر �لتعليم �لعام يف 
�لتعاون �خلليجي« على  دول جمل�س 
�لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لتعليم  قطاع  �أن 
جمل�س  ودول  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
مير،  ع��ام  ب�سكل  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون 
بنقلة نوعية �ستغر نظرة جمتمعاتنا 
ملنهجيات �لتعليم و�لتدري�س و�أ�ساليب 
�لعملية  لتتمحور  �مل��ع��ت��ادة،  �ل��ت��ع��ل��م 
�لطالب  ح�����ول  مت����ام����اً  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�إعد�ده  وكيفية  �ملجتمع،  ومتطلبات 
من  ميكنه  متكامل  ب�سكل  وت��اأه��ي��ل��ه 
مهما  �لعاملي  �لعمل  �سوق  يف  �لتميز 
�قت�سادية  ت��غ��ر�ت  م��ن  عليه  ط���ر�أت 
�أن  �إىل  لف��ت��ن  وجمتمعية،  وتقنية 
�ملوؤمتر وما تناوله من بحوث علمية 

مدى  �أث��ب��ت��ت  متنوعة  ع��م��ل  و�أور�ق 
�لعايل يف  �لتعليم  جاهزية موؤ�س�سات 
�ملطلوبة  �لتطور�ت  لتطبيق  �ملنطقة 
�أكرث  لت�سبح  �لتعليمية  نظمها  على 

�لوترة  مل��و�ك��ب��ة  وم���رون���ة  ���س��م��ول��ي��ة 
و�لرقن  �ل��رق��م��ي  للع�سر  �ل�سريعة 
تثمر عن  و�لع�سرين، بحيث  �حلادي 
ومفكرين  ومبتكرين  ق���ادة  تاأ�سي�س 

�إ�سافة  منهم  ك��ل  ي�سبح  وم��ب��دع��ن 
مهما  لتخ�س�ساتهم  وقيمة  نوعية 
�خ���ت���ل���ف���ت ل��ي�����س��اه��م��و� ب��ف��اع��ل��ي��ة يف 
خا�س  ب�سكل  مبجتمعاتهم  �لرت��ق��اء 

و�لعامل ب�سكل عام. 
ج���اء ذل���ك ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات �جلل�سة 
�خل��ت��ام��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر و�ل����ذي نظمته 
جلامعة  �جل��ام��ع��ي��ة  �ملتطلبات  كلية 

�لتعليم  �سعار »حتويل  �أبوظبي حتت 
جتاه مهار�ت �لعمل يف �لقرن �حلادي 
من   100 و��ستقطب  و�ل��ع�����س��ري��ن«، 
و�ملتخ�س�سن  و�لأ����س���ات���ذة  �خل����ر�ء 

و�سناع �لقر�ر من 20 دولة وخا�سة 
�خلليجي،  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
علمية  وب��ح��وث  عمل  �أور�ق  ناق�سو� 
و�ملهنية  �لفكرية  �لتوجهات  تناولت 

�لعام  �ل��ت��ع��ل��ي��م  جم����ال  يف  �مل��ت��ن��وع��ة 
�جل���ام���ع���ي، و�لمن��������اط �مل���ت���غ���رة يف 
�لتعلم  و�أ���س��ال��ي��ب  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ت��ق��ن��ي��ات 
�لتي تركز على و�لتفكر �لت�سميمي 
ومناذج  و�لب����د�ع،  �لبتكار  وم��ه��ار�ت 

رقمنة �لتعلم. 
كما ت�سمن �ليوم �لثاين من �ملوؤمتر 
ع��ر���س خالها  ع��ل��م��ي��ة  ج��ل�����س��ات   8
41 بحثا علميا  �مل�ساركن  �لباحثن 
وورق������ة ع��م��ل ن��اق�����س��ت ق�����س��اي��ا مثل 
�ملتطورة  �لتعليم  منهجيات  ت��اأث��ر 
علوم  ت��اأث��ر  �لنا�سئة،  �لأج��ي��ال  على 
�لإن�سانيات على قدرة �لطلبة للتعامل 
تاأ�سي�س  �أهمية  �ل��ع��امل��ي،  �ل�سياق  م��ع 
�حلياتية  باملهار�ت  �لنا�سئة  �لأجيال 
على  توؤثر  �لتي  �لعو�مل  �لأ�سا�سية، 
ومتيزهم  �لطلبة  و��ستيعاب  حتفيز 
كاأد�ة  �لفيديو  ��ستخد�م  �لأك��ادمي��ي، 

تعليمية وغرهم �لكثر.

•• �أبوظبي – �لفجر: 

�أب��وظ��ب��ي �سركات  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  دع���ت 
�لتطوير �لعقارية يف مدينة �أبوظبي �إىل 
م�ساريعهم  ت�سجيل  يف  �لفعالة  �مل�ساركة 
�لتطويرية وفقاً لقانون تنظيم �لقطاع 
�لعقاري رقم 3 لعام 2015، جاء ذلك 
�لبلدية  ع��ق��دت��ه��ا  ع��م��ل  ور����س���ة  خ����ال 
مب�����س��ارك��ة ه���ذه �ل�����س��رك��ات حت��ت عنو�ن 
ل�سنة2015    3 رق��م  ق��ان��ون  تطبيق   «
�مارة  يف  �لعقاري  �لقطاع  تنظيم  ب�ساأن 
�أبوظبي« ، وذلك بهدف متابعة �إجر�ء�ت 
جميع  حقوق  وحماية  �لقانون  تطبيق 
�ل����ع����ق����اري مبا  �ل���ق���ط���اع  �لط��������ر�ف يف 
ي��ت��و�ف��ق م���ع ت��ط��ل��ع��ات �حل��ك��وم��ة، ومبا 
�لتي  �ل�ساملة  �لتنموية  �لنه�سة  يو�كب 
�لأ�سعدة  على  �أبوظبي  مدينة  ت�سهدها 
�لور�سة  خ��ال  �لبلدية  وذك���رت  ك��اف��ة. 
وفقاً  تنظم  �لعقاري  �لقطاع  �أعمال  �أن 
�ساأن  يف   2015 ل�سنة   3 رق��م  للقانون 

تنظيم �لقطاع �لعقاري، �لذي دخل حيز 
 ،2016 ي��ن��اي��ر  م��ن  �لأول  يف  �لتنفيذ 
حيث يت�سمن �لقانون 7 لو�ئح تنفيذية 
و�ل�سفافية  �حل���وك���م���ة  م����ب����ادئ  ت���ع���زز 
�ملعنية  �لأط���ر�ف  جميع  حقوق  وحتمي 
�مللكية  ب�������س���اأن  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ل���و�ئ���ح  وه����ي 
�مل�����س��رتك��ة ل���ل���ع���ق���ار�ت و�حت������اد �مل����اك، 
و�عتماد  �لأويل،  �ل���ع���ق���اري  و�ل�����س��ج��ل 
�ملقيمن  ت�����س��ج��ي��ل  وك���ذل���ك   ، �ل���ر����س���وم 
�لعقارين، و�لرهون �لتاأمينية، وح�ساب 
�سمان �مل�سروع، و�أخر�ً لئحة تنفيذية 
بلدية مدينة  و�أك��دت  ب�ساأن �لرتخي�س. 
�أبوظبي �أنها حري�سة على عقد مثل هذه 
�ل�سرت�تيجين  �سركائها  م��ع  �ل��ور���س 
ملو�كبة  �لعقارية  �لتطوير  �سركات  من 
�لإجر�ء�ت و�للو�ئح �جلديدة �خلا�سة يف 
عملية �لت�سجيل، و�أ�سارت �إىل �أن �لهدف 
�إج����ر�ء�ت  متابعة  �ل��ور���س��ة  تنظيم  م��ن 
 2015 ل�سنة   3 رق��م  �لقانون  تطبيق 
و�أ�سارت  �لعقارية،  �لتطوير  �سركات  مع 

�ل�سعوبات  ت��ذل��ي��ل  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��ا  �إىل 
عملية  ُت��ع��رّث  �لتي  وج��دت  �إن  و�مل�ساكل 
�ملنا�سبة  �حل���ل���ول  و�إي���ج���اد  �ل��ت�����س��ج��ي��ل، 
مو�جهة  �ساأنها  م��ن  �ل��ت��ي  و�مل��ق��رتح��ات 
باأنها  و�أو���س��ح��ت  �لت�سجيل،  ���س��ع��وب��ات 

�لإجر�ء�ت  لت�سهيل  ب�سكل حثيث  ت�سعى 
مثمر،  ب�سكل  و�ل��ت��ع��اون  �ملطورين  �أم���ام 
وهنا حثت �لبلدية على �مل�ساركة �لفعالة 
مل�ساريعهم  �ملطورين  ت�سجيل  عملية  يف 
حقوق  حماية  يف  ي�سهم  مبا  ووحد�تهم 

جميع �لأط��ر�ف �ملعنية، وي�سهم يف دفع 
عجلة �لتنمية يف �ملجتمع ككل، ويو�كب 
�لتي  و�لعمر�نية  �لقت�سادية  �لنه�سة 

ت�سهدها مدينة �أبوظبي.
ب��دوره��م، �أث��ن��ى �مل�����س��ارك��ون م��ن �سركات 

�أبوظبي  مدينة  يف  �لعقارية  �لتطوير 
تبذلها  �ل���ت���ي  �ل���ك���ب���رة  �جل���ه���ود  ع��ل��ى 
لتذليل  �ل����د�ئ����م  وت���ع���اون���ه���ا  �ل���ب���ل���دي���ة 
�ل�����س��ع��وب��ات �أم��ام��ه��م، وع��ر���س��و� بع�س 
�أثناء عملية  �ملتطلبات �لتي يحتاجونها 

ت�����س��ج��ي��ل م�����س��اري��ع��ه��م، وق���دم���و� بع�س 
�ملقرتحات �لتي ت�سهل عملية ت�سجيلهم 
�أو�سحت  �لإط���ار  ه��ذه  ويف  م�ساريعهم، 
�أنها حري�سة كل �حلر�س على  �لبلدية 
�أخ���ذ �مل��ق��رتح��ات ب��ع��ن �لع��ت��ب��ار، و�أنها 
ع��م��ل��ت ع��ل��ى ح���ل غ��ال��ب��ي��ة �مل�����س��ك��ات ، 
وقامت باتخاذ �إجر�ء�ت كثرة يف �سبيل 
يف  ي�سهم  مب��ا  �أك���ر  ت�سهيات  حتقيق 
�لتطويرية،  �مل�����س��اري��ع  ت�سجيل  زي�����ادة 

ويحق �لأهد�ف �ملن�سودة من ذلك.
حماور  ��ستعر��س  مت  �ل��ور���س��ة  وخ���ال 
للقانون،  �ل���ع���ام  �لإط�����ار  �أب����رزه����ا،  ع���دة 
و�أه�������م �أع����م����ال �ل��ت�����س��ج��ي��ل �ل���ع���ق���اري، 
و�لرت�خي�س،  �ملطورين  �سوؤون  و�أعمال 
�ملطورين  ت�سجيل  �إج��ر�ء�ت  �إىل  �إ�سافة 
�مل�ساريع  ت�����س��ج��ي��ل  و�آل���ي���ة  �ل��ع��ق��اري��ن، 
�لتطويرية، و�لو�ساطات �لعقارية، وفتح 
�مل�سروع و�لذي يهدف  وح�سابات �سمان 
و�ملطورين  �مل�ستثمرين  حقوق  حلماية 
�ملطلوبة  �لت�ساريح  ��ستخر�ج  و�خ���ر� 

ل���اإع���ان���ات و�مل���ع���ار����س وذل�����ك بهدف 
�لت�سويق للم�ساريع �لتطويرية

اأرقام
ُيذكر �أنه مت حتى �لآن ت�سجيل و�عتماد 
�مل�سروع،  ����س���م���ان  ح�������س���اب  �أم������ن   16
وتوقيع 16 �تفاقية ح�ساب �سمان وفقاً 
بهدف   2015 ل��ع��ام   3 رق���م  ل��ل��ق��ان��ون 
ظل  يف  �مل�����س��روع  �سمان  ح�ساب  تطبيق 
لو�ئح وتعليمات وقيم �لقانون �لعقاري 

�جلديد. 
�إىل  تطمح  �لبلدية  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لعقارية  �ل��ت��ط��وي��ر  ���س��رك��ات  ع���دد  رف���ع 
�لقطاع  تنظيم  قانون  �سمن  �ملن�سوية 
تنظيم  ع��ل��ى  حر�سها  ب��د�ف��ع  �ل��ع��ق��اري 
ه���ذ� �ق���ط���اع ، وف��ت��ح �مل���ج���ال �أم�����ام هذه 
�لإيجابيات  م��ن  لا�ستفادة  �ل�����س��رك��ات 
�إىل  �لقانون  هذ�  يقدمها  �لتي  �لكثرة 
جميع �لأط��ر�ف ، وبالوقت ذ�ته حتفيز 
�ل�سوق �لعقارية وفقا ل�سو�بط �إيجابية 

ومعاير متو�زنة.

عقدت ور�سة عمل مع �سركات التطوير العقارية ملتابعة تطبيق القانون رقم 3 ل�سنة 2015

بلدية مدينة اأبوظبي تدعو اإىل امل�ساركة الفعالة يف ت�سجيل م�ساريع التطوير العقاري 

خالل جل�سات عمل اليوم الثاين

خرباء ومتخ�س�سو موؤمتر التعليم العام يو�سون ب�سرورة تطبيق اجلامعات لنظم تعليم مرنة تواكب الوترية ال�سريعة للقرن الـ21

جلنة الرد على خطاب حاكم ال�سارقة باملجل�ش ال�ست�ساري تعد خطابها 
•• �ل�صارقة –�لفجر:

لإمارة  �ل�ست�ساري  �ملجل�س  قبل  من  �مل�سكلة  �للجنة  �أق��رت 
�ساحب  كلمة  على  �ل��رد  خطاب  وم�سروع  �سيغة  �ل�سارقة 
ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ملجل�س �لعلى لاحتاد حاكم �ل�سارقة و�لتي �ألقاها �سموه 
من  �ل��ث��ال��ث  �ل��ع��ادي  �ملجل�س  �ن��ع��ق��اد  دور  �ف��ت��ت��اح  مبنا�سبة 

�لف�سل �لت�سريعي �لتا�سع.
برئا�سة  �ملجل�س  مب��ق��ر  �للجنة  �ج��ت��م��اع  خ���ال  ذل���ك  ج���اء   
�ختياره  بعد  �لكت���ب��ي    دمل����وج  ب��ن  عب���يد  خليفه  �لدكتور 
رئي�سا للجنة فيما توىل مهام مقرر �للجنة بناء على �ختيار 

�لجتماع  وح�سر  مي�����������������رز�   م�����������������ر�د  عب��������د�هلل  �للجنة 
ه��زي����م  ث���ان����ي  و  �ملجل�س  رئي�سة  �مل��ا  عبد�لرحمن  خولة 
�لنق���بي   �لهن����اوي  �سع���يد  ر��س�����د  و  �ل�س����وي�����دي   �س���ال�����م 
�ب���ر�ه�����يم  وعب���د�هلل  هوي��دن   بن  �سع���يد  مع�سد  و�سع���يد 
�لري����ام����ي   مت�������يم  �س���ال�����م  وع�������ذر�ء  عب��د�هلل  م������و�س�����ى 
ه��وي�دن  ب�ن  �سال���م  وحم���مد  �ملن�����س�وري    حم���د  وحم���مد 
للمجل�س وحممد  �ل��ع��ام  �لأم���ن  �سعيد �جل����رو�ن  و�أح��م��د  

بوخلف رئي�س ق�سم �للجان و�إ�سام �ل�سيوي �إعامي. 
موجهات  م��ن  ج��اء  فيما  �لتباحث  �لجتماع  خ��ال  وج��رى 
وتباحث  �ل�سارقة  �ل�سمو حاكم  وحم��اور يف خطاب �ساحب 
مت�سمنة  �لرد  لإع��د�د  �ملنا�سبة  �ل�سيغة  �آلية  يف  �ملجتمعون 

عدد� من �ملحاور �لهامة فيما يوليه �سموه من توفر �أ�سباب 
�ل�ستقر�ر لاأ�سر و�لهتمام بالطفل و�ملر�أة وبكافة �سر�ئح 

�ملجتمع .
�للجنة حر�س  �أق��رت��ه  �ل��ذي  �ل��رد  م�سروع خطاب  وت�سمن 
�ل��ع��م��ل خلدمة  �أع�����س��اء وع�����س��و�ت �ملجل�س ع��ل��ى م��و����س��ل��ة 
حتتاج  �لتي  �ملجتمع  فئات  خمتلف  �إىل  و�لو�سول  �لوطن 
و�لعي�س  �لأ����س���ري  �ل��رت�ب��ط  لتحقيق  و�مل�����س��ان��دة  �ل��رع��اي��ة 
�لكرمي .  وبعد در��سة متاأنية �قرت �للجنة �عتماد �خلطاب 
�ل�ست�ساري  �ملجل�س  �أع�����س��اء  على  �سيعر�س  �ل��ذي  �مل��ق��رتح 
خال �جلل�سة �لعامة �ملقبلة  ليتم رفعه �إىل �ساحب �ل�سمو 

حاكم �ل�سارقة فيما بعد . 

•• �أبوظبي-و�م :

�أعلنت �للجنة �لعليا جلائزة �سمو �ل�سيخة فاطمة 
بنت مبارك لأ�سرة �لد�ر �عتماد �لقائمة �ملخت�سرة 
 –  2016 �لثانية  بدورتها  باجلائزة  للفائزين 
لرفعها �إىل �سمو �ل�سيخة  وذلك متهيد�   2017
فاطمة بنت مبارك رئي�سة �لحتاد �لن�سائي �لعام 
�لرئي�سة �لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية رئي�سة 
لعتمادها  و�لطفولة  لاأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
توزيع  ح��ف��ل  يف  ع��ن��ه��م  �لإع�������ان  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى 
�لإم���ار�ت خال  �إقامته يف ق�سر  �ملزمع  �جلو�ئز 

�سهر نوفمر �ملقبل. 
�ل��ذي عقدته �للجنة  ج��اء ذل��ك خ��ال �لجتماع 
�لتنمية  ملوؤ�س�سة  �لرئي�س  �ملقر  للجائزة يف  �لعليا 
�لأ�سرية يف �مل�سرف يوم �خلمي�س �ملا�سي برئا�سة 
معايل �للو�ء حممد خلفان �لرميثي �لقائد �لعام 
ل�سرطة �أبوظبي رئي�س �للجنة وح�سور �لأع�ساء 
�سعادة عبد�هلل عبد�لعال �حلميد�ن �لأمن �لعام 
�لإن�سانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  ملوؤ�س�سة  بالإنابة 
وذوي �لحتياجات �خلا�سة و�سعادة مرمي حممد 
�لأ�سرية  �لتنمية  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  �لرميثي 
وعو�سة �ل�سويدي مطور رئي�سي جو�ئز موؤ�س�سية 
فريق  رئي�س  �ل�سريف  �سامل  �ملقدم  جانبهم  �إىل 

تقييم �جلائزة. 
ورح����ب م��ع��ايل �ل���ل���و�ء حم��م��د خ��ل��ف��ان �لرميثي 
�للجنة  �أع�����س��اء  و����س��م  با�سمه  ورف���ع  ب��احل�����س��ور 
�لعليا حتية �سكر وعرفان ل�سمو �ل�سيخة فاطمة 
تكون  �أن  عقود  منذ  عهدنا   : وق��ال  م��ب��ارك  بنت 
�لعمل  ر�ئ��دة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو 
�ملجتمعي يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�أن 
�أن  �ساأنها  من  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  �إىل  �ل�سباقة  تكون 
تعزز قيمة �لعمل �لتطوعي و�مل�سوؤولية �ملجتمعية 
�آخر نفخر  �إجن��از�  �إىل ر�سيدها  لت�سيف �سموها 

�ل��د�ر و�لتي  �أ�سرة  به يف �لدولة يتمثل يف جائزة 
فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  برنامج  مظلة  حتت  تاأتي 
بنت مبارك للتميز و�لإبد�ع �ملجتمعي �لذي يكرم 
خمتلف  م��ن  �مل��ج��الت  م��ن  �لعديد  يف  �ملتميزين 
�ل��ر�ع��ي��ة لاأفر�د  وم��وؤ���س�����س��ات��ه  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات 
و�لأ�سر فتوجيهات »�أم �لإمار�ت« تقودنا نحو �أد�ء 
متميز وعمل متقن يحقق روؤية حكومة �أبوظبي 

�لعاملية.
و �أكد معاليه �أهمية �لعمل على حتقيق �لنت�سار 
للجائزة يف خمتلف مناطق دولة �لإمار�ت كونها 
�ملو�طنة  �لعربية  ب��الأ���س��رة  تعنى  حملية  ج��ائ��زة 
و�مل��ق��ي��م��ة وع��ل��ى ����س���رورة ن�����س��ر ث��ق��اف��ة �لتطوع 
و�لإب����د�ع و�لب��ت��ك��ار مب��ا يفيد يف خدمة �ملجتمع 

ومبا يحقق ر�سالة �جلائزة وروؤيتها و�أهد�فها.
باعتبارها  عظيمة  �جلائزة  �أه��د�ف  �أن  �إىل  ون��وه 
��ستقر�ر  تركز على تعزيز دور �لأ�سرة و�أثرها يف 
�ملجتمع وت�سليط �ل�سوء على �ملمار�سات �لأ�سرية 
وقال  ل��اأ���س��رة  �ل��د�ع��م��ة  �ملوؤ�س�سات  و  �لإيجابية 
كل  عليا  كلجنة  نبذل  �أن  علينا  �ملقابل  يف  لكن   :
�جلائزة  �سالح  يف  ت�سب  جهود  من  ن�ستطيع  ما 
وم�����س��رت��ه��ا ك���ي ن�����س��ه��م يف ت��ر���س��ي��خ ق��ي��م��ت��ه��ا يف 
�ملجتمع �لإمار�تي و�أن نكون يف �أد�ء مهمتنا على 
قدر عال من �ل�سفافية ول نتخلى عن �مل�سد�قية 
لأننا ببلوغ ذلك نكون قد حققنا توجيهات �سمو 
�ل�سيخة فاطمة بنت مبارك �لتي و�سعت �لأ�سرة 
�ل�سريف  �سامل  �ملقدم  وحت��دث  �هتمامها.  حمط 
ع��ق��د خال  �ل���ذي  �لتحكيم  �ج��ت��م��اع جل��ن��ة  ع��ن 
�ملخت�سرة  �لقائمة  و��ستعر�س  �ملا�سية  �لأي����ام 
�مللفات  مر�جعة  بعد  �للجنة  �إليها  تو�سلت  �لتي 
تبني  �إث����ر  تقييمها  مت  و�ل���ت���ي  ل��ل��ف��وز  �مل��ر���س��ح��ة 
 – �حلكومي  �لتميز  منظومة  �جل��و�ئ��ز  برنامج 
�جليل �لثالث ثم عر�س تو�سيات فريق �لتقييم 
يف  تبنيها  للجائزة  ميكن  �لتي  �لتح�سن  ونقاط 

�لدورة �لقادمة و�لتي تنقلها خطوة �لإمام.
�للجنة  ع�سو  �ل�سويدي  عو�سة  ��ستعر�ست  فيما 
�لعليا .. �لتغير�ت �لتي خ�سعت لها �جلائزة على 
�سعيد �لفئات و�لتقييم موؤكدة �أن فريق �لرتويج 
�لتو��سل  على  حر�س  �إذ  له  حت�سب  جهود�  ق��دم 
م���ع �ل��ف��ئ��ات �مل�����س��ت��ه��دف��ة يف �جل���ائ���زة ����س���و�ء من 
�لور�س د�خل وخ��ارج مر�كز موؤ�س�سة  خال عقد 
�لتو��سل  مو�قع  ��ستثمر  كما  �لأ�سرية..  �لتنمية 
ممكنة  �سريحة  �أك��ر  �إىل  للو�سول  �لجتماعي 
وقد مل�ست �جلائزة حت�سنا ملحوظا على م�ستوى 
�لرت�سح و�كبه نظام �إلكرتوين متكامل بدء� من 
�آخر مرحلة  �إىل  لفئات �جلائزة و�سول  �لرت�سح 
يف �عتماد �لفائزين. وحر�ست �للجنة �لعليا على 
�ل�ستماع ملعلومات �ساملة وو�فية حول �آلية عمل 

نظام �إد�رة �جلو�ئز �لإلكرتوين .
 وحتدث �سكري ياغي مدير �إد�رة تقنية �ملعلومات 
ومل��ي�����س �ل��ق��ح��ط��اين م��دي��ر م�����س��روع ن��ظ��ام �إد�رة 
�جلو�ئز �لإلكرتوين يف هذ� �ل�سدد عن �خلطو�ت 
�لتي مت �تخاذها للتمكن من تنفيذ برنامج قادر 
بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  برنامج  مو�كبة  على 
و�جلو�ئز  �مل��ج��ت��م��ع��ي  و�لإب������د�ع  للتميز  م��ب��ارك 
��ستغرقه  �لذي  �لقيا�سي  �لتي يت�سمنها و�لزمن 
مل  �ل��ع  فريق  و�جهت  �لتي  و�لتحديات  تنفيذه 
�لفريق  قبل  من  و�سعت  �لتي  �لناجعة  و�حللول 
لت�ستطيع موؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية بذلك �إطاق 
نظام �إلكرتوين يخدم جميع �لر�غبن بالرت�سح 
فريق  وكذلك  �لرنامج  جو�ئز  من  جائزة  لأي 
�لتقييم مهما كان عدد �أفر�ده �إ�سافة �إىل جلنتي 
�لتحكيم و�للجنة �لعليا �للتن �أ�سبحتا قادرتن 
�لنظام  خ��ال  من  �لفائزة  �لأ�سماء  �عتماد  على 
و�سول �إىل �عتماد �لرئي�س �لأعلى وهو ما يعني 
�أن برنامج �جلو�ئز - وبف�سل �لنظام – ��ستطاع 

�ل�ستغناء عن �لورق بن�سبة 100 %.

 املجل�ش القيادي للتطوير والإبداع املوؤ�س�سي مبحاكم دبي 
يعقد اجتماعًا ملتابعة موؤ�سرات الأداء لعام 2017

اللجنة العليا جلائزة ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
لأ�سرة الدار تعتمد القائمة املخت�سرة

•• دبي –�لفجر:

ع��ق��د ���س��ع��ادة ط��ار���س ع��ي��د �مل��ن�����س��وري م��دي��ر عام 
حماكم دبي، �جتماعاً تن�سيقياً مع �أع�ساء �ملجل�س 
بالد�ئرة،  �ملوؤ�س�سي  و�لإب���د�ع  للتطوير  �لقيادي 
�لأد�ء  وم��وؤ���س��ر�ت  �لت�سغيلية  �خل��ط��ط  مل��ر�ج��ع��ة 
للوقوف  وذل����ك   ،2017 ل��ع��ام  �ل��ث��ال��ث  ل��ل��رب��ع 
عليها و�لعمل على متابعتها للو�سول �إىل حتقيق 
»حماكم  وه��ي  للد�ئرة  �ل�سرت�تيجية  �لأه���د�ف 

ر�ئدة متميزة عاملياً«.
�لد�ئرة  ر�سالة  �لجتماع  خال  �سعادته  و�أو�سح 
يف حتقيق روؤي��ت��ه��ا وه��ي »حم��اك��م ر�ئ���دة متميزة 
ع��امل��ي��ا« م��ن خ���ال حت��ق��ي��ق ع��د�ل��ة ن��اف��ذة تت�سم 
خ���دم���ات ق�سائية  وت���ق���دمي  و�ل�����س��رع��ة  ب��ال��دق��ة 
�لعد�لة  خ��ال  من  للمجتمع،  �لو�سول  مي�سرة 
و�ل�ستقالية و�ل�سفافية، و�لبتكار و�لعمل بروح 

�لفريق.
وب�����ن ����س���ع���ادت���ه �آل����ي����ة م�������س���روع »ت��������د�ول �مللف 
�للكرتوين« على م�ستوى حماكم دبي و�لقو�نن 

مدى  وبيان  �مل�سروع،  تو�كب  �لتي  و�لت�سريعات 
�لتي�سر  ح��ي��ث  م��ن  �لآل��ي��ة  ه���ذه  تطبيق  نفعية 
يف  �لف�سل  و���س��رع��ة  �مل��ر�ج��ع��ن  ع��ل��ى  و�لت�سهيل 
�مل�سروع  �إع��د�د  �لعمل على  �سيتم  �لق�سايا، حيث 
و�لنتهاء منه وتطويره يف عام 2018، وت�سخر 
�ملعدة  للدر��سة  وفقاً  لتنفيذه  �لإمكانيات  كافة 

من قبل فريق �لعمل.
�لأوىل  �ملرحلة  �لنتهاء من  �سعادته، مت  و�أ�ساف 
وذلك  دب��ي«،  »دليل خدمات حكومة  م�سروع  من 
بتحديد قنو�ت �خلدمة، حيث قام فريق خدمات 
وتلبية  �خل��دم��ة  ق��ن��و�ت  بت�سميم  دب���ي  حم��اك��م 
�مل��وؤ���س�����س��ات �حلكومية،  ف��ري��ق يف  ك����اأول  �مل��ع��اي��ر 

و�لتي مت �عتمادها من قبل �ملجل�س �لتنفيذي.
و�أو����س���ح ���س��ع��ادت��ه ن��ت��ائ��ج �أع���م���ال �ل��ل��ج��ن��ة �لعليا 
ح�سر  وه���و  �ل���ر�ب���ع،  �جل��ي��ل  م��ن��ظ��وم��ة  لتطبيق 
ملعاجلة  عمل  خطة  وو�سع  �لتح�سن  فر�س  كل 
دبي  برنامج  تقرير  يف  �ل���و�ردة  �لتح�سن  فر�س 
بالإ�سافة  �لتنظيمية.  �ل��وح��د�ت  م��ع  و�مل��ت��اب��ع��ة 
دبي  حماكم  ملوظفي  �ل�سعادة  موؤ�سر  نتائج  �إىل 

لدى  �ل�سعادة  موؤ�سر  �سجل  حيث  �لثالث،  للربع 
فئة �ملوظفات بارتفاع بن�سبة %4 مقارنة بالربع 
�لذكور  فئة  �ل�سعادة لدى  �لثاين، و�سجل موؤ�سر 
�لثاين  ب��ال��رب��ع  م��ق��ارن��ة   )2%( بن�سبة  ب��ارت��ف��اع 
حيث ت�سر نتائج �لربع �لثالث باإيجابية ور�سى 
�لقيادي  �ملجل�س  �أن  �ملن�سوري  و�أف���اد  �ملوظفن. 
ي��ت��وىل مر�جعة  �مل��وؤ���س�����س��ي  ل��ل��ت��ط��وي��ر و�لب������د�ع 
�لتنظيمي  بالهيكل  �ملتعلقة  �ملقرتحات  ودر����س��ة 
للجهات  رفعها  قبل  عليها  و�مل��و�ف��ق��ة  ل��ل��د�ئ��رة، 
�مل��خ��ت�����س��ة،  وي��ق��وم مب��ر�ج��ع��ة ودر�����س���ة �مل�ساريع 
بالقطاع  �ملتعلقة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و�مل��ق��رتح��ات 
�لق�سائي و�لقطاع �لإد�ري، و�ملو�فقة عليها قبل 
و�عتماد �خلطط  �ملعنية، ودر��سة  رفعها للجهات 
�ملنا�سبة لتنفيذ �ل�سيا�سات و�لر�مج �لتي تقرها 
�لإ�سر�ف  يتوىل  كما  �لعليا،  �حلكومية  �جلهات 
و�عتماد  �ل�سرت�تيجي،  �لتخطيط  عمليات  على 
�لروؤى و�لغايات و�لتوجهات �مل�ستقبلية و�لأهد�ف 
�ل�سرت�تيجية، ومر�جعتها على �سوء �مل�ستجد�ت 

و�لتوجهات �لعليا للحكومة.
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•• �أبوظبي-و�م :

بن  نهيان  �ل�سيخ  م��ع��ايل  ��ستقبل 
�لت�سامح  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
ب��ح�����س��ور م���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �أم���ل 
�ملجل�س  رئي�سة  �لقبي�سي  عبد�هلل 
وف��د جمموعة  �لوطني �لحت���ادي 
�ل�����س��د�ق��ة �ل��رمل��ان��ي��ة �لأوروب���ي���ة 
�لإم��ار�ت��ي��ة يف �ل��رمل��ان �لأوروب����ي 
�أن��ط��ون��ي��و لوبيز  ���س��ع��ادة  ب��رئ��ا���س��ة 
�ملجموعة.  رئي�س  و�ي��ت  �إي�ستوريز 
ورح����ب م��ع��ايل �ل�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�للقاء  خ����ال  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك 
ق�����س��ره - بزيارة  �ل���ذي ع��ق��د يف   -
�لقيادة  ح���ر����س  م����وؤك����د�  �ل����وف����د 
�ل�سمو  �ساحب  برئا�سة  �لر�سيدة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل على  رئ��ي�����س 

�لثنائية  �لعاقات  تعزيز وتطوير 
مع خمتلف دول و�سعوب �لعامل.

و�أع������رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن �أم���ل���ه يف �أن 
ت��ث��م��ر زي�������ارة �ل����وف����د ل���ل���دول���ة يف 
و�ل�سر�كة  �لتعاون  عاقات  تعزيز 

�لإم���ار�ت ودول �لحتاد  بن دول��ة 
�لأوروب��ي يف خمتلف �لقطاعات .. 
�أن زي��ارة وف��د جمموعة  �إىل  لفتا 
�ل�����س��د�ق��ة �ل��رمل��ان��ي��ة �لأوروب���ي���ة 
�سعب  ���س��د�ق��ة  تعك�س  �لإم��ار�ت��ي��ة 

�ل�سعوب  م�����ع  �لم������������ار�ت  دول��������ة 
ع���امل مت�سامح  ر���س��م  �لأورب���ي���ة يف 
م�������س���امل و�آم���������ن وم������زده������ر. من 
�أنطونيو لوبيز  �أ�ساد �سعادة  جانبه 
�لنه�سة  مب�سرة  و�ي��ت  �إي�ستوريز 

�ل�����س��ام��ل��ة �ل���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا دول����ة 
�لإمار�ت يف خمتلف �ملجالت حتت 
�ل�سمو  ل�ساحب  �حلكيمة  �لقيادة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�ساحب 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��سد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب  �هلل  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 

للقو�ت �مل�سلحة .
و�أ�سار �إىل �أهمية �لعاقات �لقائمة 
�لإم���ار�ت ودول �لحتاد  بن دول��ة 
�أهمية  �إىل  لف���ت���ا   .. �لأوروب���������ي 
�لزيار�ت �ملتبادلة بن �جلانبن يف 
�لت�ساور حول �لعديد من �لق�سايا 

ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.

�ملبتعثة  �لكربي  نا�سر  ن��ورة  �ل��دك��ت��ور�ة  طالبة  �ساركت 
باأ�سبانيا من  حاليا لدر��سة �لدكتور�ة بجامعة غرناطة 
بورقة  وذلك  �لرئا�سة  بديو�ن  �لدر��سية  �لبعثات  مكتب 
جامعة  يف  �ل��ه��ج��رة  ع��ن  دويل  م��وؤمت��ر  يف  بحثية  ع��م��ل 
حكومية  جامعة  وه��ي  مب��دري��د  �ل�سبانية  كومبلتن�سي 
حول  عمل  ورق���ة  �ل��ك��رب��ي  وق��دم��ت  ��سبانيا.  يف  عريقة 
جتربة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لت�سامح و�لتعاي�س 
�ل�سلمي ورعاية �لأقليات وذلك من خال �همية �ن�ساء 
قبل  من  �ملبذولة  و�جلهود  �لم���ار�ت  يف  �لت�سامح  وز�رة 
�لت�سامح يف  بقيم  للت�سامح معرفة  �لإمار�تية  �حلكومة 

�لدولة  ثقة  على  ودللت   ، للت�سامح  �لوطني  �لرنامج 
�لكبرة للمر�أة �لمار�تية وكيف �أعطتها �ملهمة �جلديدة 
�لقا�سمي  لبنى  �ل��وزي��رة  م��ع��ايل  �أم��ث��ال  �لت�سامح  وه��ي 
�ساركت  كما  �لعتيبة.  ح�سه  �لدكتورة  �ل�سفرة  و�سعادة 
ل�سفارة  �لإمار�تية  �لثقافية  �لأي��ام  فعاليات  يف  �لكربي 
ز�يد  �سفر�ء  م��ب��ادرة  نظمتها  �لتي  م��دري��د  يف  �لم���ار�ت 
“ وقد قدمت  “ �لم��ار�ت .. ج�سر لثقافات  حتت �سعار 
باللغة �لإ�سبانية حول حب  بع�س �لق�سائد من �سعرها 
�لوطن و�لعلم ودعم �حلكومة �لر�سيدة لأفر�د �ملجتمع 

لكافة �ملجالت �ملختلفة.

•• دبي-و�م:

 “ �ساركت �لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء يف مبادرة 
�أطلقها �ساحب �ل�سمو  “ �لتي  يوم با مر�كز خدمة 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل« .
�ملا�سي  �خلمي�س  يوم  �لهيئة  �أوقفت  �ل�سدد..  هذ�  يف 
�ملتعاملن  �سعادة  م��ر�ك��ز  جميع  يف  �ل��ي��دوي  �لتعامل 

�لتابعة لها باملناطق �ل�سمالية وكر�س جميع موظفيها 
�لتحول  وكيفية  باأهمية  �ملتعاملن  لتوعية  جهودهم 
�أ�سكالها  مبختلف  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ق��ن��و�ت  ����س��ت��خ��د�م  ن��ح��و 

لإجناز معاماتهم �ملتنوعة.
�ل�سامل  �لرقمي  �لتحول  �إط���ار  ويف  �لهيئة  �أن  يذكر 
�ع��ت��ب��ار� من  �ملطبوعة  �ل��ف��و�ت��ر  �إ���س��د�ر  ع��ن  توقفت 
بالفاتورة  �ل�ستعا�سة عنها  �أكتوبر �جلاري ومت  �سهر 
�خل�سر�ء �لتي يتم �إر�سالها عر �لريد �لإلكرتوين.

م�ساركة مميزة ملبتعثة اماراتية بجامعة غرناطة حول 
الت�سامح يف المارات يف موؤمترات دولية با�سبانيا

جامعة عجمان حتتفل بتخريج دفعة »عام اخلري« 
•• عجمان-و�م :

 حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد بن ر��سد �لنعيمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى 
�ليوم  �جلامعة  حتتفل   .. عجمان  جامعة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  عجمان  حاكم 
بتخريج �لفوج �لثاين من �لدفعة �ل� 26 من خريجيها حتت �سعار “عام �خلر” 
�لتخريج  حفل  وي�سهد  جن�سية.   37 من  وخريجة  خريجا  و73  �ألفا  وي�سم 
بتخريج  غ��د  بعد  �جلامعة  حتتفل  فيما   .. خريجا   489 تخريج  غ��د  ليوم 
يف خمتلف �لر�مج �لأكادميية �لتي ت�سم درجتي �لبكالوريو�س  خريجة   584
و�ملاج�ستر وذلك يف مركز �ل�سيخ ز�يد للموؤمتر�ت و�ملعار�س مبقر �جلامعة يف 

�جلرف.
وت�سارك معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون �لتعاون �لدويل 

كمتحدثة رئي�سية يف �حلفل.

الحتادية للكهرباء واملاء ت�سارك 
يف مبادرة » يوم بال مراكز خدمة« 

مكتوم بن حممد يلتقي بالق�ساة املتميزين يف حماكم دبي 

نهيان بن مبارك : الإمارات تفتح اأبوابها 
لالإبداع والبتكار من اأجل امل�ستقبل 

نهيان بن زايد يقدم واجب العزاء يف �سهيد الوطن �سعيد الكعبي

•• دبي-و�م :

�لتقى �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد 
بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي 
�لق�ساة  م���ن  ن��خ��ب��ة  �م�������س  ���س��ب��اح 
�لأك���ف���اء و�مل��ت��م��ي��زي��ن �مل��ت��ف��ان��ن يف 
�أد�ئ���ه���م �ل��وظ��ي��ف��ي يف حم��اك��م دبي 

وذلك يف �أبر�ج �لإمار�ت بدبي.
ورح�����ب ���س��م��و �ل�����س��ي��خ م��ك��ت��وم بن 

حممد بن ر��سد �آل مكتوم بالق�ساة 
حيث بارك لهم متيزهم وعطائهم 
م�سيد�  عملهم..  ف��رق  مع  �مل�سكور 
ب�سعيهم �حلثيث لارتقاء مبنظومة 
�لعمل و�لأد�ء �لوظيفي يف حماكم 
�أد�ء  دبي وبتفانيهم و�إخا�سهم يف 

�لو�جبات �ملوكلة �إليهم.
دبي  حم��اك��م  موظفي  �سموه  ودع���ا 
وبكفاء�تهم  ب��ه��م  ل��اق��ت��د�ء  ك��اف��ة 

وتر�سيخ  �ل��ع��م��ل��ي��ة  م�����س��رت��ه��م  يف 
و�لتميز يف ميادين  �لعطاء  مفهوم 
�للقاء  خ������ال  وج�������رى  �ل����ع����م����ل. 
م��ن��اق�����س��ة �لأم�������ور �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����اأد�ء 
�لدولية  �لتناف�سية  دبي يف  حماكم 
للبذل  �ملوظفن  �سموه  وج��ه  حيث 
يف  و�ل�ستمر�ر  �لوظيفي  و�لبتكار 
لنجاحات  و�لتطلع  �لإجن��از  �سرعة 
ت���ك���ف���ل لهم  �أخ��������رى  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

��ستمر�رية �لتميز .. ودعا زمائهم 
تناف�سية  بيئة  �إي��ج��اد  �إىل  �ملهنة  يف 
ب��الأد�ء �لوظيفي  للتميز و�لرتقاء 

ب�سكل عام.
�مل�ست�سار  ���س��ع��ادة   .. �ل��ل��ق��اء  ح�سر 
�لنائب  �حل��م��ي��د�ن  عي�سى  ع�����س��ام 
�ل��ع��ام لإم���ارة دب��ي و���س��ع��ادة طار�س 
حماكم  ع��ام  مدير  �ملن�سوري  عيد 

دبي.

•• �أبوظبي -و�م:

�نطلقت �م�س بفندق �لقرم �ل�سرقي يف �أبوظبي �أعمال موؤمتر 
�ملعهد �مللكي بي . �سي . �إ�س لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت 
تكنولوجيا   : �لإب���د�ع  �سعار  حتت  �ل�سابعة  بدورته   2017
بن  نهيان  �ل�سيخ  معايل  برعاية  وذل��ك  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف 

نهيان  �ل�سيخ  و�أك��د معايل  �لت�سامح.  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أن  له  كلمة  يف  مبارك  بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل يوؤكد دوما مو��سلة 
�قت�ساد م�ستد�م قادر على  �آمن وماأمون وبناء  خلق جمتمع 
�أن جمتمع دولة �لإم��ار�ت يفتح  �إىل  �ملناف�سة عامليا.. م�سر� 

�أبو�به لاإبد�ع و�لبتكار و�لتكنولوجيا من �أجل �مل�ستقبل.

•• �لفجرية- و�م:

ز�يد  بن  نهيان  �ل�سيخ  �سمو  قدم 
�أمناء  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
موؤ�س�سة ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
و�لإن�سانية  �خل��ري��ة  ل��اأع��م��ال 
�أ�سرة  �إىل  �ل���ع���ز�ء  و�ج����ب  �م�����س 
�سهيد �لوطن �سعيد مطر �لكعبي 
�لذي �نتقل �إىل جو�ر ربه خال 
�أد�ئ����ه و�ج��ب��ه �ل��وط��ن��ي يف عملية 
�لتحالف  �سمن  �لأمل”  “�إعادة 
�ململكة  ت����ق����وده  �ل������ذي  �ل���ع���رب���ي 
مع  للوقوف  �ل�سعودية  �لعربية 

�ل�سرعية يف �ليمن.
زيارته  خ���ال   - ���س��م��وه  و�أع�����رب 
منطقة  يف  �ل�������ع�������ز�ء  جم���ل�������س 
“�لقريه” بامارة �لفجرة - عن 
مو��ساته  و�سادق  تعازيه  خال�س 
لأ�سرة �ل�سهيد ..د�عيا �هلل �لعلي 
�لقدير �أن يتغمده بو��سع رحمته 
�ل�سديقن  م���ن���ازل  ي��ن��زل��ه  و�أن 
ي�سكنه  و�أن  و�لأب����ر�ر  و�ل�����س��ه��د�ء 
ف�سيح جناته ويلهم ذويه �ل�سر 

و�ل�سلو�ن.

نهيان بن مبارك ي�ستقبل وفد جمموعة ال�سداقة الربملانية الأوروبية الإماراتية بح�سور اأمل القبي�سي 

•• �أبوظبي-و�م :

ملديرية  م��روري��ة  �ح�ساء�ت  ك�سفت 
�مل��رور و�ل��دوري��ات ب�سرطة �بوظبي 
�ل���وف���ي���ات  م�����ن   60% ن���ح���و  �أن 
باإ�سابات  �مل�����س��اب��ن  م���ن  و54% 
�لتي  �مل���روري���ة  �حل�����و�دث  يف  بليغة 
وقعت خال �لت�سعة �سهور �ملا�سية 
ي�ستخدمو�  �جل���اري مل  �ل��ع��ام  م��ن 
حز�م �لمان وقت وقوع �حلادث مبا 
من  �لوقاية  يف  �أهميته  على  ي��وؤك��د 

نتائج �حلو�دث �ملرورية.
نائب  �ل�سحي  �ح��م��د  �لعميد  و�أك���د 
و�لدوريات  �مل����رور  م��دي��ري��ة  م��دي��ر 
�أه��م��ي��ة �لل���ت���ز�م ب��ا���س��ت��خ��د�م حز�م 
من  �حل��م��اي��ة  يف  وفاعليته  �لأم����ان 
�ندفاع  قوة  و�مت�سا�س  �ل�سطد�م 
يوؤدي  مب��ا  ومر�فقيه  �ملركبة  قائد 
�ملرتتبة  �لنتائج  م��ن  �لتقليل  �ىل 
على �حلادث ..لفتا �ىل �أن �لقيادة 
ت�����س��ك��ل خطر�  ����س��ت��خ��د�م��ه  ب�����دون 
�ل�سائقن  ع����دد  �أن  وذك�����ر  ب���ال���غ���ا. 
لعدم  خم���ال���ف���ت���ه���م  مت�����ت  �ل�����ذي�����ن 
�لقيادة  �أث���ن���اء  �لم����ان  رب���ط ح����ز�م 
�مل��ذك��ورة بلغو� نحو  خ��ال �ل��ف��رتة 
جهود  تو��سل  ..موؤكد�   39956
بقانون  �لل���ت���ز�م  ل���زي���ادة  �ل��ت��وع��ي��ة 
�ل�سر و�ملرور من خال �ملحا�سر�ت 
و�لتي  �مل��روري��ة  �لتوعية  ومعار�س 
�ملرورية  �ل��ث��ق��اف��ة  رف���ع  ت�����س��ت��ه��دف 

“مرور  �إن  وق�����ال  �ل�����س��ائ��ق��ن  ب���ن 
و�ل�سبط  �لرقابة  تكثف  �أبوظبي” 
�ملرورى على �لطرق باإمارة �أبوظبي 
وخمالفة �ل�سائقن و�لركاب �لذين 
وفق  �لأم����ان  ح���ز�م  ي�ستخدمون  ل 
�لتنفيذية  �لائحة  عليه  ن�ست  ما 
ب�ساأن   2017 ل�����س��ن��ة   178 رق���م 
�ملروري  �ل�سبط  و�إج���ر�ء�ت  قو�عد 
�لركاب  وجميع  �ل�سائق  تلزم  �لتي 
�لأم�����ان وتو�سح  ب��ا���س��ت��خ��د�م ح���ز�م 
�أن : ع��دم رب��ط ح��ز�م �لم���ان �أثناء 
�لقيادة من قبل �ل�سائق  وعدم ربط 
حز�م �لم��ان �ثناء �لقيادة لأي من 

مرورية  خمالفة  تعتر�ن  �ل��رك��اب 
قيمتها  م��ال��ي��ة  غ���ر�م���ة  ع��ق��وب��ت��ه��ا 

نقاط   4 وت�����س��ج��ي��ل  دره�����م   400
مرورية على �ل�سائق.

ودعا �ملقدم حم�سن �ملن�سوري نائب 
�سائقي  �ل��ع��ن  م����رور  �د�رة  م��دي��ر 
�ملركبات �ىل �للتز�م بقانون �ل�سر 
�سامتهم  على  و�ملحافظة  و�مل���رور 
و�لوفيات  �لإ���س��اب��ات  م��ن  للوقاية 

�لتي تنجم عن �حلو�دث �ملرورية.
لف��ت��ا �ىل �ن���ه ورغ���م �أه��م��ي��ة حز�م 
لفو�ئده  �جل��م��ي��ع  و�إدر�ك  �لأم�����ان 
�ل�سيار�ت  �أن���و�ع  وت��و�ف��ره يف جميع 
وم���ا ت��ن�����س��ره ���س��رط��ة �ب��وظ��ب��ي من 
ت��وع��ي��ة م�����س��ت��م��رة م��ن خ���ال كافة 
�ل���و����س���ائ���ل حل����ث �ل�����س��ائ��ق��ن على 
��ستخد�مه �إل �أن كثر� من قائدي 
بجو�رهم  يجل�سون  ومن  �ل�سيار�ت 
رغم  ب���ا����س���ت���خ���د�م���ه  ي���ت���ق���ي���دون  ل 
�در�كهم �لتام ملا ميثله حز�م �لمان 

من وقاية لهم.

مرور اأبوظبي : 60 % من وفيات احلوادث 
مل ي�ستخدموا حزام الأمان

قائد القوات البحرية ي�سهد تخريج عدد من الدورات التخ�س�سية 
•• �أبوظبي-و�م :

���س��ه��د �ل����ل����و�ء �ل���رك���ن ب���ح���ري طيار 
حممد  بن  حمد�ن  بن  �سعيد  �ل�سيخ 
�لبحرية  �ل���ق���و�ت  ق���ائ���د  ن��ه��ي��ان  �آل 
ح���ف���ل ت���خ���ري���ج ع�����دد م����ن �ل�������دور�ت 
معهد  يف  ل��ل�����س��ب��اط  �ل��ت��خ�����س�����س��ي��ة 
من  ع��دد  بح�سور  �لبحرية  �ل��ق��و�ت 

�سباط �لقو�ت �مل�سلحة.
بتاوة  �لح���ت���ف���ال  ف��ع��ال��ي��ات  ب������د�أت 
�ألقى  �لذكر �حلكيم  �آيات  عطرة من 
�لقو�ت  م��ع��ه��د  ق���ائ���د  ن���ائ���ب  ب��ع��ده��ا 
�ل��ب��ح��ري��ة ك��ل��م��ة رح���ب ف��ي��ه��ا بر�عي 

�حلفل و�حل�سور.
و�أك������د �أن �ل��������دور�ت �ل���ت���ي ت��ع��ق��د يف 
تفاوتت  و�إن  �لبحرية  �لقو�ت  معهد 
يف �أ���س��ك��ال��ه��ا وم�����س��ام��ي��ن��ه��ا وف���رت�ت 
وعاما  هدفا  هناك  �أن  �إل  �نعقادها 
كفاءة  رفع  وهو  بينها  فيما  م�سرتكا 
منت�سبي �لقو�ت �لبحرية من خال 
رفع م�ستوى �لتح�سيل �لعلمي لدى 

�ملتدربن .

�لبحرية  �لقو�ت  �إننا يف معهد  وق��ال 
للتطوير  �ل�ست�سر�يف  �لفكر  نثمن 
�لتي  �جل���ب���ارة  و�جل���ه���ود  �مل�ستقبلي 
ت����ب����ذل ل���ت���ط���وي���ر ق����������در�ت ق���و�ت���ن���ا 
�لبحرية.. لذ� فقد كان لز�ما علينا 
نوؤمن  لأن��ن��ا  �لتطور  ه��ذ�  ن��و�ك��ب  �أن 

باأنه ل ميكن بناء قدر�تنا �لع�سكرية 
�لبنية  يف  ت��ط��ور�  ي��ازم��ه��ا  �أن  دون 
�لتحتية خ�سو�سا  يف �ملو�رد و�لأنظمة 
و�ملناهج �ل�سيء �لذي جعلنا يف معهد 
نوعية  على  ن��رك��ز  �لبحرية  �ل��ق��و�ت 
با�ستمر�ر  و�لعمل  �لتدريب  وك��ف��اءة 

�حلديثة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ت���ط���وي���ع  ع���ل���ى 
وحتقيقا  �لتدريبية  �أهد�فنا  خلدمة 

لق�سد قائد �لقو�ت �لبحرية.
ويف ختام �لحتفال وزع قائد �لقو�ت 
على  و�ل�����س��ه��اد�ت  �جل��و�ئ��ز  �لبحرية 

�ملتفوقن و�خلريجن.

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ حممد عبد�ل�سام 
ب���ن���غ���ادي�������س   ، دي������ام������ي������اه 
�جل��ن�����س��ي��ة ج�����و�ز ���س��ف��ره رقم 
ممن  يرجى   -  )945415(
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  �ق��رب  �و  �لبنغادي�سية 

�سرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
�����س����ر�ب   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
ح�������س���ن ك����ام����ل ����س���ام���ي ، 
جو�ز   - �جلن�سية  �لردن 
�سفره رقم )904318( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 050/6418020

فقدان جواز �سفرت
عبد�ل�سمد   / �ملدعو  فقد 
ب�������اك�������ر حم�����م�����د ب����اك����ر 
�جلن�سية  �ل��ه��ن��د    ، حممد 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)9147881( من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 055/7895679

فقدان جواز �سفرت
كارولن   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
كينيا   ، و�جن������ا  روج��������رو 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )1749820( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 052/6642275

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /يا�سر حممود 
باك�ستان   ، �ليا�س  حممد 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )0159052( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 055/5918065

فقدان جواز �سفرت
�لدين  ب��در   / �مل��دع��و  فقد 

علي �سعيد �لريكي ، �ليمن   

�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 

)5334121( من يجده 

عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 050/9086020
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نفى م�ست�سار �لرئي�س �ليمني يا�سن مكاوي، وجود �أي لقاء�ت بن 
�حلكومة �ل�سرعية و�لنقابين خلف �لكو�لي�س، موؤكد�ً �أن “�لأمم 
�أي  و�أن  �ل�سرعية،  ب��ه  تتم�سك  �ل��ذي  �لوحيد  �لإط���ار  تعد  �ملتحدة 

م�ساور�ت لن تتم �إل عرها”.
و�تهم مكاوي قياد�ت �لنقاب برف�س �أي حلول ومبادر�ت لتحقيق 
�ل�سام مبا فيها مبادرة ت�سليم �حلديدة �لتي و�فقت عليها �حلكومة، 
�أي حل  يوجد  ل  باأنه  توؤكد  �ليمن  �ملوؤ�سر�ت يف  “جميع  �أن  معتر�ً 
�ليوم  �ل�سعودية،  عكاظ  �سحيفة  بح�سب  �لنقاب”،  �إن��ه��اء  �سوى 

�لأحد.
�خلليجية  �مل��ب��ادرة  يف  تتمثل  حل  لأي  �لرئي�سية  “�لركائز  �أن  و�أك��د 
�لدولية  و�لقر�ر�ت  �لوطني،  �حلو�ر  خمرجات  �لتنفيذية،  و�آلياتها 
معها  يتعامل  �أن  �سرورة  على  م�سدد�ً   ،2216 �لقر�ر  ر�أ�سها  وعلى 

�جلميع للخروج بحل �سلمي”. 
قائًا  �لنقابين،  على  �لنهائي  بالق�ساء  ه��ادي  م�ست�سار  وتوعد 
�حلل  يكون  �أن  علينا  تفر�س  �ملدنين  بحق  �مليلي�سيات  “جر�ئم  �إن 
�إن دونها  �إذ  �لوحيد هو �لق�ساء �لنهائي على هذه �لآفة �لعن�سرية 

لن يكون هناك �سام �أو ��ستقر�ر”.

�أفرجت باك�ستان �م�س عن 68 �سياد� هنديا كانو� حمتجزين لديها 
ما  ح�سب  �ذن،  دون  من  �لباك�ستانية  �لقليمية  �ملياه  دخ��ول  بتهمة 

�أعلن م�سوؤولون.
ب�سبب قيامهم  و�لباك�ستانيون  �لهنود  �ل�سيادون  وغالبا ما يحتجز 
بال�سيد غر �لقانوين نظر� لأن حدود بحر �لعرب لي�ست و��سحة 
حتدد  �ل��ت��ي  �لتكنولوجيا  �ىل  تفتقر  �ل��ق��و�رب  م��ن  �لعديد  �ن  كما 

�ملو�قع بدقة.
كر�ت�سي  يف  م��ال��ر  �سجن  يف  �لكبر  �مل�����س��وؤول  ري�سفي  �أف���اق  و�أف����اد 
مالر  �سجن  من  عنهم  �ف��رج  “�ل�سيادين  �أن  بر�س  فر�ن�س  وكالة 
380 �سياد�  تز�ل حتتجز  باك�ستان ل  �أن  �إىل  و�أ�سار  يف كر�ت�سي”. 
�ل�سيادون  يقبع  �لبلدين  ب��ن  �مل��ت��وت��رة  �ل��ع��اق��ات  وب�سبب  هنديا. 

�حيانا يف �ل�سجون لفرت�ت طويلة حتى بعد �نتهاء مدة �أحكامهم.
ويف متوز/يوليو �لفائت، �فرجت باك�ستان عن 78 �سياد� �حتجزتهم 
ل��ل�����س��ب��ب ن��ف�����س��ه. وخ��ا���س��ت ب��اك�����س��ت��ان و�ل��ه��ن��د ث����اث ح�����روب منذ 
�قليم  ب�سبب  منها  �ثنتان   ،1947 يف  بريطانيا  ع��ن  ��ستقالهما 

ك�سمر �ملق�سم بينهما.
وت���ده���ورت �ل��ع��اق��ات ب��ن �ل��ه��ن��د وب��اك�����س��ت��ان جم���دد� ب��ع��د �لهجوم 
�لد�مي يف �يلول/�سبتمر على قاعدة ع�سكرية من �جلانب �لهندي 
“جي�س  ��سامية تدعى  نيودلهي �ىل جمموعة  ن�سبته  من ك�سمر 

حممد” مقرها يف باك�ستان.

خف�ست �ل�سلطات �لإندوني�سية �م�س �لأحد م�ستوى �لتاأهب لثور�ن 
�أج��رت ثورته  �ل��ذي  �ل�سياحية  �أج��وجن يف جزيرة بايل  بركان جبل 
وعطلت  �ل��ف��ر�ر  على  �ل�سكان  م��ن  �أل���ف   133 نحو  �ملا�سي  �ل�سهر 

�ل�سياحة يف �ملنطقة.
�أع��ل��ى م�ستوى، لكن  �ل��ت��اأه��ب درج��ة و�ح���دة �إىل ث��اين  ون��زل��ت حالة 
م�سافة  يف  حمظورة  ز�ل��ت  ما  �لعامة  �لأن�سطة  �إن  قالو�  �مل�سوؤولن 

ن�سف قطرها 7.5 كيلومرت حول �جلبل.
“�لن�ساط  بيان  �لكو�رث يف  �آث��ار  �لوطنية للحد من  �لوكالة  وقالت 
�لركاين يف جبل �أجوجن يرت�جع... لكن يتعن تفهم �أنه ما ز�ل من 

�ملمكن �أن يثور”.
وثار هذ� �لركان من قبل يف عام 1963 مما �أ�سفر عن مقتل �أكرث 

من �ألف �سخ�س و�إبادة عدة قرى.
�سفح  عند  ق��ر�ه��م  م��ن  �سخ�س  �أل���ف   133 نحو  �ل�سلطات  و�أج��ل��ت 
�جلبل ونقلتهم �إىل �أماكن �إيو�ء موؤقتة. وقالت �لهيئة �إن �آلفا منهم 

ي�ستعدون للعودة لديارهم.
على  رق��م  �أك��ر  وه��و  بركانا   130 نحو  �إندوني�سيا  �أر����س��ي  وت�سم 

م�ستوى �لعامل.

عو��صم

�صنعاء

جاكرتا

ا�صالم اباد

لبنان يعلن حترير 3 من 
مواطنيه خطفوا يف بغداد 

•• بريوت-�أ ف ب:

�أعلنت �ل�سلطات �للبنانية �م�س حترير ثاثة مو�طنن خطفو� قبل �أ�سبوع فور 
و�سولهم �ىل بغد�د، م�سرة �ىل �أن �لعملية متت بالتعاون مع �ملخابر�ت �لعر�قية. 
�للبنانين  حترير  �ل��ي��وم  فجر  “مت  بيان  يف  �للبنانية  �لد�خلية  وز�رة  و�أف����ادت 
�لثاثة عماد �خلطيب، نادر حمادة وجورج برتوين، بعدما �ختطفتهم ع�سابة” 

لدى و�سولهم �ىل بغد�د، من دون �أن تذكر �أي تفا�سيل حول �أ�سباب خطفهم.
وخطف �للبنانيون �لثاثة و�أحدهم رجل �أعمال فور و�سولهم �لأحد �ملا�سي �ىل 
�لعا�سمة �لعر�قية. ومن �ملنتظر و�سولهم �ىل بروت يف �ل�ساعات �ملقبلة. وجاء 
�طاق �سر�حهم وفق �لبيان، نتيجة “عملية م�سرتكة بن �سعبة �ملعلومات يف قوى 
�لأمن �لد�خلي و�لأمن �لعام )�للبناين( و�ملخابر�ت �لعر�قية”. و�أ�سفرت �لعملية 
�لتي نفذتها �ملخابر�ت �لعر�قية وفق �لبيان عن “�عتقال بع�س �خلاطفن وقتل 
�أحدهم خالها، وتتم ماحقة بقية �أفر�د �لع�سابة”. و�سهدت عمليات �خلطف يف 
�لعر�ق تر�جعاً بن�سبة كبرة مقارنة مبا كانت عليه قبل �سنو�ت حن كانت �لباد 
تعي�س حال فو�سى. ولكن رغم �لإج��ر�ء�ت �لأمنية �مل�سددة �لتي تنفذها �لقو�ت 
�حلن  ب��ن  خطف  ح���و�دث  بينها  يومية،  عنف  �أع��م��ال  ب��غ��د�د  ت�سهد  �حلكومية، 
و�لآخر، غالباً ما ت�ستهدف مدنين بهدف �حل�سول على فدية. ويف بع�س �لأحيان، 
تعرث قو�ت �لأمن على جثث �سحايا بعد مرور �أيام عدة على خطفهم، من بينهم 
عنا�سر �أمن. وُخطف ع�سر�ت �لأجانب يف �لعر�ق خال �ل�سنو�ت �ملا�سية، بينهم 
24 �سياد�ً قطرياً و�ثنان �سعوديان خطفو� يف �أو�خر �لعام 2015 وجرى �إطاق 
�سر�حهم يف ني�سان/�أبريل �ملا�سي مقابل فدية. وخطف قبلهم بثاثة �أ�سهر 18 

تركياً يف بغد�د مت �لفر�ج عنهم لحقاً من دون تعر�سهم لأذى.

الإحتالل يرجئ م�سروع قانون ل�سم م�ستوطنات بال�سفة 

خطة اإ�سرائيلية لف�سل اأحياء فل�سطينية عن القد�ش

اغتيالت يف اإدلب لعنا�سر حترير ال�سام 

داع�ش ي�سيطر على قرى يف ريف حماة

�سقوط »رائد نظريات املوؤامرة«...اأردوغان قلق

زعيمة اأملانية : مثلي الأعلى مارجريت ثات�سر رئي�ش الوزراء الفل�سطيني: على بريطانيا العتذار عن بلفور 
حمافظة نابل�س �ل�سامدة، لت�ستوعب �ملزيد من �لطلبة 
و�إياكم  فنحن  و�لإب��د�ع.  للتعلم  �ملنا�سبة  �لبيئة  وتهيئ 
نقف على �أبو�ب مرحلة ن�سخر فيها �لإمكانيات ون�سمر 
�خلدمات  ج��ودة  و�سمان  �ملوؤ�س�سات  لتطوير  �ل�سو�عد 

وللمزيد من �ل�ستثمار مبنظومة �لتعليم”. 
ين�سب  �إمن��ا  �حلكومي  “عملنا  �أن  �هلل  �حلمد  و�أو���س��ح 
�أ�سا�سا على “�ملو�طن �أول” وعلى تعزيز �سموده وبقائه 
وبر�مج  خططنا  غ��اي��ة  ه��و  وك��م��ا  �ح��ت��ي��اج��ات��ه،  وتلبية 
حلماية  �لأ�سا�سية  و�لأد�ة  �لو�سيلة  �أي�سا  فهو  عملنا، 
نيل  يف  �ملن�سودة  �أه��د�ف��ن��ا  وحتقيق  �لوطني  م�سروعنا 

�حلرية و�ل�ستقال و�إقامة �لدولة”.

•• ر�م �هلل-وكاالت:

�إنه  �هلل،  ر�م��ي �حلمد  �لفل�سطيني  �ل��وزر�ء  رئي�س  قال 
�أ�سبح “لز�ماً على �ملجتمع �لدويل، ونحن نقرتب من 
�ملئوية �لأوىل لوعد بلفور �مل�سوؤوم، �إنهاء �لظلم �لتاريخي 
بتحمل  �ملتحدة،  �ململكة  ونطالب  ب�سعبنا،  حل��ق  �ل��ذي 

�مل�سوؤولية و�لعتذ�ر عن هذ� �لظلم �لتاريخي”. 
�مل��د�ر���س يف �سمال  وت��اب��ع خ��ال حفل �فتتاح ع��دد م��ن 
�ليوم حلظات فخر و�سرور،  “نت�سارك  �لغربية  �ل�سفة 
بافتتاح خم�س مد�ر�س حكومية جديدة  ونحن نحتفل 
قلب  يف  �أخ��رى  م��د�ر���س  لثماين  �لأ�سا�س  حجر  وو�سع 

•• و��صنطن-وكاالت:

“�إيكونومي�ست”  جم���ل���ة  �أ������س�����ارت 
�لريطانية �إىل �أن �لرئي�س �لرتكي، 
رج����ب ط��ي��ب �أردوغ����������ان، ط����رد كبار 
�مل�سوؤولن يف حزبه من منا�سبهم، ما 
�لقلق ت�ستبد به يف  ي�سر حلالة من 

ظل تر�جع �سعبية حزبه �حلاكم.
��ست�ساف  �حل��ايل،  �لعام  بد�ية  ففي 
�لذي  �أنقرة  مليح غوجيك، حمافظ 
يتوىل من�سبه منذ �سنو�ت، و�لع�سو 
�حلاكم  و�لتنمية  �ل��ع��د�ل��ة  ح���زب  يف 
�ل�سحفين  من  جمموعة  تركيا،  يف 
�لأجانب، د�خل عقار مملوك للدولة، 
�ل��ع��ا���س��م��ة، وعر�س  ���س��و�ح��ي  ع��ن��د 
�أمامهم �سور�ً �لتقطت يوم �لنقاب 
 .2016 )مت���وز(  يوليو  يف  �لفا�سل 
جثث  عماقة،  �سا�سة  على  وظ��ه��رت 
فيلم”  م���و����س���ي���ق���ى  ع���ل���ى  ودب������اب������ات 
وعند نهاية �لعر�س،  ترنيمة حلم”. 
�أنقرة باأن قوى غربية  زعم حمافظ 
�لنقابية،  �مل���ح���اول���ة  يف  ت���ورط���ت 
�أوج���دت  �ل��ت��ي  ه��ي  �أوب��ام��ا  �إد�رة  و�أن 
زلز�لية”  “�سفناً  و�أن  د�ع�����������س، 

حمل  �ل�����ذي  غ���وج���ي���ك،  م�����س��رة  �إن 
�ملوؤ�مرة”  ن���ظ���ري���ات  ر�ئ������د  لقب” 
وه����و ل��ق��ب ت��ن��اف�����س ع��ل��ي��ه ع����دد من 
�مل�سغرة  �ل���د�ئ���رة  ���س��م��ن  �حل��زب��ي��ن 
ف��ج��اأة يف  �نتهت  ب��اأردوغ��ان،  �ملحيطة 
عندما  �لأول(،  �أكتوبر)ت�سرين   23
�أع��ل��ن �مل��ح��اف��ظ ع��ن ����س��ت��ق��ال��ت��ه بعد 
ب��ق��ائ��ه لأك����رث م��ن ع�����س��ري��ن ع��ام��اً يف 
ذهلو�  كثرين  �إن  )وي��ق��ال  من�سبه. 

�إطاق  تعمدت  و�إ�سر�ئيلية  �أمريكية 
�سو�حل تركية يف  بالقرب من  زلزل 
مذهول  �سحفي  و���س��األ  �إي��ج��ه.  بحر 
معلوماته،  م�������س���در  ع����ن  غ���وج���ي���ك 
فاأجاب �ملحافظ: “لدي �أف�سل جهاز 
متحدثاً  �لعامل”،  يف  ����س��ت��خ��ب��ار�ت 

بجدية ظاهرة.
قلق �سديد.. ورغم وقوف حمافظ 
حزبه  جانب  �إىل  �سديدة  بقوة  �أنقرة 
كي  �آي  و�ل��ع��د�ل��ة،  )�لتنمية  �حل��اك��م 
�أقاله  فقد  ل�سيا�ساته،  ودع��م��ه  ب���ي(، 
من  جمموعة  م��ع  �ل��رتك��ي  �لرئي�س 
كبار �مل�سوؤولن يف تركيا.  فقد �أ�سارت 
�لرئي�س  �أن  �إىل  �لريطانية  �ملجلة 
�ل�����رتك�����ي، رج�����ب ط���ي���ب �أردوغ����������ان، 
ط���رد ك��ب��ار �مل�����س��وؤول��ن يف ح��زب��ه من 
�ملجلة،  بح�سب  ي�سر،  ما  منا�سبهم، 
�ل�����س��دي��د ت�ستبد  �ل��ق��ل��ق  حل��ال��ة م���ن 
�سعبية  ت���ر�ج���ع  ظ���ل  يف  ب�����اأردوغ�����ان، 

حزبه �حلاكم. 
�ملجلة  وتقول  املوؤامرة..  نظريات 

تلك  ط���و�ل  �ح��ت��ف��اظ��ه مبن�سبه  م��ن 
�ملدة(. وجاء قر�ر غوجيك بعد �أ�سهر 
من ت�ساعد �سغوط فر�سها �أردوغان 
وبع�س  للحكومة،  مو�لية  و�سحف 
مم��ن ل��وح��و� ب���اأن �مل��ح��اف��ظ �سيو�جه 
�ت��ه��ام��ات ب��ارت��ك��اب ج��ر�ئ��م ف��ي��م��ا لو 
رف�س �ل�ستقالة. ومل تت�سح طبيعة 
تلك �لتهامات، ولكن عدد�ً من �لقر�ء 
�لتقطو� �لإ�سارة، خا�سة بعدما �تهم، 
يف 2015، نائب رئي�س وزر�ء �سابق، 
ومل  �لنطاق.  و����س��ع  بف�ساد  غوجيك 
�تهاماته  �سحة  �مل�سوؤول  ذل��ك  يثبت 

�لتي مل ينفها �ملحافظ. 
ــة..وت����ل����ف����ت  ــل ــم ــاجل اإقــــــــالت ب
غوجيك  �أن  �إىل  “�إيكونومي�ست” 
ه����و و�ح�������د م����ن ع������دد م����ن روؤ�����س����اء 
�ل��ب��ل��دي��ات �ل���ذي���ن مت���ت �إق��ال��ت��ه��م يف 
�سبتمر  فمنذ  �خلريف.  هذ�  تركيا، 
�أق��ي��ل �ستة حم��اف��ظ��ن من  )�أي���ل���ول( 
�أع�����س��اء �حل����زب �حل���اك���م، ف��ي��م��ا كان 
 .2019 ع��ام  يتقاعدو�  �أن  يفرت�س 

ت��ت��وق��ف ع���ن م��ن��ح ت���اأ����س���ر�ت زي����ارة 
لأمريكين. 

و�سادت �أجو�ء قلق يف �أو�ساط �لحتاد 
لزعماء  قمة  �جتماع  ويف  �لأوروب����ي. 
�لحتاد، عقد يف �ل�سهر �حلايل، متت 
م��ن��اق�����س��ة جت��م��ي��د م�����س��اع��دة حت�سل 
عليها تركيا يف �إطار �سعيها لان�سمام 
لع�سوية �لحتاد، ب�سبب حالة حقوق 
�لإن�سان هناك. كما توقفت حمادثات 

ب�ساأن �لع�سوية. 
ـــــرات..ويف �إط�����������ار ت���ري���ر  ـــــري ت
د�ف���ع م�سوؤولون  �لأخ����رة،  �لإق����الت 
�حل���زب  �إن  ب��ق��ول��ه��م  ب���ي  ك���ي  �آي  يف 
وللتح�سر  �سابة،  لعنا�سر  بحاجة 
لنتخابات حملية وبرملانية ورئا�سية 
يا�سن  ويقول   .2019 يف  �ستجرى 
“نحن  �أك����ت����اي، م�����س��ت�����س��ار رئ���ا����س���ي: 
ولوجوه  �لتغير�ت  لبع�س  بحاجة 
ر�أي  ����س��ت��ط��اع��ات  ول��ك��ن  جديدة”. 
�لأتر�ك”  �لناخبن  ع��دد  �أن  تظهر 
�ملرتددين” يف تز�يد و��سح. وبح�سب 
�أن  م�����وؤك��د�ً  لي�س  “�إيكونومي�ست”، 
�أمنيان �أردوغان �ستتحقق عر تغير 

حمافظن وروؤ�ساء بلديات تركية. 

•• برلني-رويرتز:

ق��ال��ت زع��ي��م��ة �أمل��ان��ي��ة حل���زب مي��ي��ن��ي م��ت��ط��رف �إن 
مارجريت  �ل��ر�ح��ل��ة  �ل��ري��ط��ان��ي��ة  �ل�����وزر�ء  رئي�سة 
لأنها  �ل�سيا�سة  ع��امل  يف  �لأع��ل��ى  مثلها  ه��ي  ثات�سر 
�أخرى  ت��ق��ف ع��ل��ى ق��دم��ي��ه��ا م���رة  ب��ري��ط��ان��ي��ا  جعلت 
�سعبا.  �قت�ساديا  و�سعا  تو�جه  �لباد  كانت  عندما 
و�أ�سافت �ألي�س فايدل �لقيادية يف حزب �لبديل من 
حزبها  �أن  زون��ت��اج(  �م  )بيلد  ل�سحيفة  �أملانيا  �أج��ل 
�أن  �لذي دخل هذ� �لعام �لرملان للمرة �لأوىل بعد 
ح�سل على قر�بة 13 باملئة من �لأ�سو�ت يهدف �إىل 

�ئتافية بحلول  �إىل حكومة  �ل�ستعد�د لان�سمام 
�إذ  وق��د يكون ه��ذ� �لأم��ل بعيد �ملنال   .2021 ع��ام 
ترف�س كل �لأح��ز�ب �لرئي�سية يف �لباد �لعمل مع 
حزب �لبديل من �أجل �أملانيا. و�أ�سارت فايدل �إىل �أن 
�ملعار�سة  �سفوف  يف  بالعمل  حاليا  ير�سى  حزبها 
�ل�سيا�سة وقالت  لكن هدفه بعيد �ملدى هو �سياغة 
مفيد�  دليا  متثل  بريطانيا  يف  ثات�سر  جتربة  �إن 
على هذ� �لدرب. وتابعت فايدل “مارجريت ثات�سر 
هي مثلي �لأعلى يف عامل �ل�سيا�سة. لقد تولت ثات�سر 
قيادة بريطانيا �لعظمى عندما كانت �لباد يف حالة 

�قت�سادية �سعبة وقامت ببنائها من جديد”.

ف�سائل �ملعار�سة. وقال قائد ع�سكري من فيلق �ل�سام: 
“ت�سدت ف�سائل �لثو�ر لأكر هجوم �سنته قو�ت �لنظام 
مدينة  غ��رب  �لر��سدين  حي  حم��ور  على  وميلي�سياتها 
من  وج��رح��ى  قتلى  و�سقط  �لأح���د  �ل�سبت/  ليل  حلب 
لقو�ت  تابعة  �آل��ي��ات  ع��دة  �لنظام، كما مت تدمر  ق��و�ت 

�لنظام”.
“بعد ف�سل هجوم قو�ت �لنظام  و�أكد �لقائد �لع�سكري 
مدفعي  ق�سف  �إىل  ع��م��دت  ت��ق��دم  �أي  حتقيقها  وع���دم 
وقوع  دون  �خل��ام�����س��ة  �ل��ر����س��دي��ن  منطقة  ع��ل��ى  عنيف 

��سابات يف �سفوف �لثو�ر”.

�لتي يتزعمها نتانياهو �لكرث ميينية  وتعد �حلكومة 
دعو�  لا�ستيطان  موؤيدين  وت�سم  ��سر�ئيل،  تاريخ  يف 
منذ تويل دونالد تر�مب �لرئا�سة يف �لوليات �ملتحدة 
�لغربية  �ل�سفة  و�سم  �لدولتن  ح��ل  فكرة  �ل��غ��اء  �ىل 

�ملحتلة.
و�ل�سر�ئيلين  �لفل�سطينين  ب��ن  �ل�����س��ام  وج��ه��ود 
حول  �لمركية  �مل��ب��ادرة  ف�سل  منذ  بالكامل  متوقفة 

هذ� �ملو�سوع يف ني�سان/�أبريل 2014.
�أزمة ما   تتو��سل على �ل�ساحة �ل�سيا�سية �لإ�سر�ئيلية 
�لقانون  وه��و  �لفرن�سي”،  �لقانون  ب�”م�سروع  يعرف 
�ملقربة من رئي�س  �لأو���س��اط  �ل��ذي طرحته بع�س من 
�ل��ذي يحظر  �لقانون  وهو  نتانياهو،  بنيامن  �ل��وزر�ء 

•• عو��صم-وكاالت:

ري���ف حماة  يف  ق���رى  ع���دة  ع��ل��ى  د�ع�����س  تنظيم  �سيطر 
هيئة  م��ع  عنيفة  م��ع��ارك  بعد  ���س��وري��ة  و���س��ط  �ل�سرقي 

حترير �ل�سام �ملعار�سة.
وق����ال م�����س��در يف �مل��ع��ار���س��ة �ل�����س��وري��ة �ن��دل��ع��ت فجر 
د�ع�س  عنا�سر  بن  ج��د�ً  عنيفة  ��ستباكات  �لح��د  �أم�س 
عنيق،  ق��رى  �ل�سام على حم��ور  وم�سلحي هيئة حترير 
�ل�سمايل  ري����ف ح��م��اة  ب���اج���رة، وح��ج��ي��ل��ة يف  وط���وط���ح 
��ستطاع عنا�سر د�ع�س �ل�سيطرة عليها بعد ��ستخد�مه 
�لأ�سلحة �لثقيلة يف ق�سف مو�قع م�سلحي �لهيئة �لذين 
متكنو� من ��ستعادة قرية �مل�سرفة بعد وطرد م�سلحي 

د�ع�س منها”.
و�أ�ساف �مل�سدر “بعد �سيطرة قو�ت �لنظام �ل�سوري يوم 
�أم�س على قريتي ر�سم �ساوي ور�سم �سو�ن بريف حماة 
م�سلحو  �سن  منها،  د�ع�س  عنا�سر  و�ن�سحاب  �ل�سرقي، 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م ه��ج��وم��اً ع��ل��ى �مل��ن��اط��ق و�ل���ق���رى �ل��ت��ي حتت 

�سيطرة قو�ت �ملعار�سة”.
�ل�سهر �جلاري  �ل�سام منت�سف  و��ستعادت هيئة حترير 
15 قرية يف ريف حماة �ل�سمايل �ل�سرقي بعد معارك 
عقربات  بلدة  من  خرجو�  �لذين  د�ع�س،  عنا�سر  مع 

منت�سف �ل�سهر �ملا�سي.
وتتو��سل عمليات �لغتيال يف حمافظة �إدلب يف �ل�سمال 
ويف  يومي،  �سبه  �أو  يومي  ب�سكل  باتت  بحيث  �ل�سوري، 

بع�س �لأحيان ت�سهد �ملحافظة عدة عمليات �غتيال يف 
باأ�ساليب وط��رق خمتلفة من خطف وقتل  ي��وم و�ح��د، 

�إىل زرع عبو�ت نا�سفة و�إطاق نار وذبح.
مت  �لأح��د،  �لإن�سان،  حلقوق  �ل�سوري  �ملر�سد  وبح�سب 
حترير  هيئة  م��ن  �ث��ن��ن  مقاتلن  جثتي  ع��ل��ى  �ل��ع��ث��ور 
�ل�سام، ممن هجرو� يف وقت �سابق من حمافظة دم�سق 
وريفها، �إذ عرث عليهما على �لطريق �لو��سل بن قرية 
خال  �غتيال  عملية  ث��اين  لتكون  حا�س،  وبلدة  حي�س 

�ل�24 �ساعة �لفائتة. 
نا�سفة على  �نفجار عبوة  �ل�سبت،  �ملر�سد، �سباح  ووثق 
بريف  و�ل�سيادية  كفريا  قريتي  بن  �لو��سل  �لطريق 
�إدلب �ل�سرقي، ق�سى على �إثرها عن�سر من �لهيئة، فيما 
لعمليات  ��ستمر�ر  �آخرين بجر�ح، يف  4 عنا�سر  �أ�سيب 
�ل�ستهد�ف �لتي ينفذها جمهولون، عر تفجر عبو�ت 
نا�سفة و��ستهد�ف �سخ�سيات قيادية وعنا�سر يف حترير 

�ل�سام و�لف�سائل �لعاملة يف حمافظة �إدلب.
�ل�سام نفذت مد�همات يف  “هيئة حترير  �أن  �إىل  و�أ�سار 
مدينة خان �سيخون �لو�قعة يف �لريف �جلنوبي لإدلب، 
حيث �عتقلت جمموعة �أ�سخا�س، متهمة �إياهم بتنفيذ 
عمليات �غتيال و�لتخطيط لها يف حمافظة �إدلب، كما 

�تهمت �لبع�س منهم �أنهم على �سلة بتنظيم د�ع�س”. 
�ل�سورية لأكر هجوم �سنته  �ملعار�سة  وت�سدت ف�سائل 
لها  �مل��و�ل��ي��ة  و�مليلي�سيات  �ل�سورية  �حلكومية  �ل��ق��و�ت 
�سيطرة  ز�ل��ت حتت  ما  �لتي  �لغربية  �أح��ي��اء حلب  على 

•• �لقد�س �ملحتلة- �أ ف ب:

�ل���ق���د����س يف ح��ك��وم��ة �لحتال  �����س����وؤون  وزي�����ر  �أع���ل���ن 
�لأحياء  لف�سل  خطة  قريباً  �سيقدم  �إن��ه  �ألقن  زئيف 
يتم  ب���اأن  �خل��ط��ة  وتق�سي  �ل��ق��د���س،  ع��ن  �لفل�سطينية 
ف�سل �لأحياء �لفل�سطينية �لو�قعة خلف جد�ر �لف�سل 
�إ�سر�ئيلية  حملية  �سلطة  ل�سالح  �لقد�س،  بلدية  عن 

جديدة يقودها فل�سطينيون يحملون �جلن�سية.
م�ساحة  تقلي�س  �إىل  �جل��دي��دة  �خل��ط��ة  ه��ذه  وت��ه��دف 
67، و�إقامة  �لعام  �لتابعة ملدينة �لقد�س منذ  �لبلدية 
مثيل،  لها  ي�سبق  مل  جديدة  �إ�سر�ئيلية  حملية  �سلطة 
حملة  من  �لفل�سطينين  من  �سكانها  كل  يكون  بحيث 
فل�سطيني  برف�س  يقابل  ما  �لإ�سر�ئيلية، وهو  �لهوية 

قاطع.
فل�سطينية  جتمعات  �جلديدة  �لقن  خطة  وت�ستهدف 
�سعفاط  خميم  وه��ي  �لعن�سري  �لف�سل  ج��د�ر  ف�سلها 
�لقد�س،  �سرقي  �سمال  �لو�قعة  منه  �لقريبة  و�لقرى 
وق���ري���ة ك��ف��ر ع��ق��ب ���س��م��ال �مل���دي���ن���ة وق���ري���ة �لوجلة 
�إىل ج����زء ���س��غ��ر م���ن حي  ب���الإ����س���اف���ة  يف �جل����ن����وب، 

�ل�سو�حرة.
�أل����ف �سخ�س،   150 ن��ح��و  �ل��ت��ج��م��ع��ات  ه���ذه  وي��ق��ط��ن 
�لإ�سر�ئيلية،  �لهوية  حملة  من  هم  تقريباً  ون�سفهم 
ويرر �لقن خطته باحلفاظ على �لتو�زن �لدميغر�يف 
بن �لعرب و�ليهود يف �لقد�س، وتنتظر مو�فقة رئي�س 
�لوزر�ء بنيامن نتانياهو ومن �ملتوقع �أل تلقى معار�سة 

يف �لكني�ست.
�لوزر�ء  رئي�س  �أن  �إ�سر�ئيلي  م�سوؤول  �أعلن  ذل��ك،  �ىل 
م�سروع  على  �لت�سويت  �إرج��اء  ق��رر  نتانياهو  بنيامن 
قانون ي�سع كتا ��ستيطانية يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة 
ويعار�سه  �ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل��ق��د���س  ب��ل��دي��ة  �سلطة  حت��ت 
فعليا  ���س��م��ا  ف��ي��ه  ي����رون  لن��ه��م  ب�����س��دة  �لفل�سطينيون 

للم�ستوطنات �ملبنية يف �ر��سيهم �ملحتلة.

وكان مقرر� �ن ت�سّوت جلنة وز�رية �لأحد على م�سروع 
�ىل  �إحالته  ت�سريع  بهدف  �لكرى”  �لقد�س  “قانون 

�لكني�ست لإقر�ره.
بر�س طالبا  فر�ن�س  لوكالة  �ل�سر�ئيلي  �مل�سوؤول  وقال 
عدم ن�سر ��سمه �ن م�سروع �لقانون يحتاج �ىل “متهيد 

من دون مزيد من �لتفا�سيل. دبلوما�سي”، 
مل�سروع  �لدبلوما�سي”  “�لتمهيد  ع��ب��ارة  وت��ن��ط��وي 
�لقانون على تلميح �ىل �ن نتانياهو يرغب �ن يناق�سه 
�ول مع �لبيت �لبي�س �ل�ساعي �ىل �عادة �حياء عملية 

�ل�سام بن ��سر�ئيل و�لفل�سطينين.
وي��و���ّس��ع م�����س��روع �ل��ق��ان��ون ���س��اح��ي��ات ب��ل��دي��ة �لقد�س 
جنوبي  ت��ق��ع  ��ستيطانية  ك��ت��ا  لت�سمل  �ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�لقد�س و�سرقها، ولكنها يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة منذ 

خم�سن عاما.
وتعتر ��سر�ئيل �لقد�س ب�سطريها عا�سمتها “�لبدية 
يف حن ي�سعى �لفل�سطينيون �ىل �ن تكون  و�ملوحدة” 

�لقد�س �ل�سرقية �ملحتلة عا�سمة دولتهم �لعتيدة.
ب���امل�������س���روع، معترة  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  �ل���ق���ي���ادة  ون������ددت 
حل  “نهاية  ب��اجت��اه  ����س��اف��ي��ة  وخ��ط��وة  “�سما”  �ي���اه 
�لدولتن”. و�حتلت ��سر�ئيل �ل�سفة �لغربية و�لقد�س 

�ل�سرقية يف عام 1967.
����س��ر�ئ��ي��ل��ي��ون بتعزيز  وت��ع��ه��د م�����س��وؤول��ون ح��ك��وم��ي��ون 
“�ستتم  �ن��ه  م�����س��وؤول��ون  وق���ال  �ل��ع��ام.  ه��ذ�  �ل�ستيطان 
�ملو�فقة على 12 �لف وحدة �سكنية يف عام 2017 يف 
مر�حل خمتلفة من عمليات �لتخطيط و�لبناء، �ربعة 

��سعاف �لرقم يف عام 2016”.
ويعتر �ملجتمع �لدويل �مل�ستوطنات غر �سرعية �سو�ء 
ويعتر  ل.  �م  �ل�سر�ئيلية  �حلكومة  مبو�فقة  �أقيمت 

�ل�ستيطان �لعائق �لول �مام عملية �ل�سام.
ويبقى حل �لدولتن، �أي وجود دولة �إ�سر�ئيلية ودولة 
�ملرجع  ب�سام،  جنب  �إىل  جنباً  تتعاي�سان  فل�سطينية 

�ل�سا�سي لا�سرة �لدولية حلل �ل�سر�ع.

جاء  �ل��ر����س��دي��ن  منطقة  ع��ل��ى  “�لهجوم  �أن  و�أ����س���اف 
�لنظام  لها  يعد  �لتي  �لع�سكرية  �حل�سود  مع  بالتو�زي 
بالتعاون مع �إير�ن، �لتي �أر�سلت قو�ت جديدة �إىل ريف 
�أرك��ان �جلي�س �لي��ر�ين حممد  حلب بعد زي��ارة رئي�س 
باقري �لأ�سبوع �ملا�سي لاإعد�د لهجوم كبر على ريفي 

حلب �لغربي و�جلنوبي”.
هذه  لكل  م�ستعدة  �ملعار�سة  “ف�سائل  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�ل��ت��ح��رك��ات م���ن خ����ال ت��ك��ث��ي��ف �ل���ت���ع���اون ب���ن جميع 
قو�ت  مع  �لتما�س  خطوط  على  تر�بط  �لتي  �لف�سائل 

�لنظام”.

�إجر�ء �لتحقيق مع رئي�س حكومة خال فرتة وليته 
حتى ل يوؤثر ذلك على �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي للدولة. 

�ليوم  ر�سمي،  تقرير  يف  �لإ�سر�ئيلي  �لتلفزيون  و�أعلن 
�لأحد، �أن رئي�س �لئتاف �حلكومي د�فيد بيتان ينوي 
ل�سوؤون  �ل��وز�ري��ة  �للجنة  على  �لقانون  م�سروع  ط��رح 

�لت�سريع خال �ل�ساعات �ملقبلة للت�سويت عليه.
نيتهم طرح  نتايناهو عن  �ملقربون من  �أعلن  �أن  ومنذ 
�مل��و���س��وع، ه��ن��اك ح��ال��ة م��ن �جل����د�ل و�لن��ق�����س��ام على 
�ل�ساحة �لإ�سر�ئيلية ممن ترف�س قطاعات منها �إقر�ر 
�لقانون، و�لتاأكيد على �أنه ل يخدم فكرة �لدميقر�طية، 
�لف�ساد  �أي م�سوؤول لا�ستمر�ر يف  �أمام  �لباب  و�سيفتح 

دون عقاب.

�لذي  ه��و  نف�سه  �أردوغ����ان  �إن  وي��ق��ال 
مبحافظ  وب��دء�ً  بال�ستقالة،  �أمرهم 
������س����ط����ن����ب����ول.  وب���ح�������س���ب �مل���ج���ل���ة، 
مب�سوؤولن  �أردوغ����ان  �إط��اح��ة  تعطي 
منتخبن، برهاناً جديد�ً على ت�سلط 
ح��ك��وم��ت��ه. ف��ق��د �أ���س��رف خ���ال �لعام 
�مل��ا���س��ي ع��ل��ى �ع��ت��ق��ال �أك���رث م��ن 80 
يف  منتخبن  بلدية  ورئي�س  حمافظاً 
�ملنطقة �لكردية، جنوب �سرق تركيا. 
وح���ل م��ك��ان ه����وؤلء �آخ��ري��ن عينتهم 

�حلكومة. 
�إن  �مل��ج��ل��ة  و�ــســداع..وت���ق���ول  قمع 
ح��ال��ة �ل��ق��م��ع �ل�����س��دي��د د�خ����ل تركيا 
بد�ية  ففي  خارجها.  �سد�عاً  ت�سبب 
�إلقاء  وبعد  �لأول(،  )ت�سرين  �أكتوبر 
يعمل  ت��رك��ي  على  �لقب�س  �ل�سرطة 
يف �لقن�سلية �لأمريكية يف ��سطنبول 
بتهم �لإرهاب، ردت �لوليات �ملتحدة 
�لزيارة  تاأ�سرة  منح  خدمات  بتعليق 
وبدورها،  �ل��رتك��ي��ة.  �لأر�����س���ي  ع��ر 
�سوف  �أن��ه��ا  �أردوغ����ان  حكومة  �أعلنت 
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تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك خالد خلفان بطي �لقبي�سي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

اإعــــــــــالن
�ل�سماء  �ل�س�����ادة/عر�س  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت �لعامة
رخ�سة رقم:CN 1373710 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة مو�سى �سامل ر��سد عبيد �ملن�سوري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل طار�س �سعيد �سليويح �ملزروعي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�أريج �لندى للمقاولت و�ل�سيانة 

�لعامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1156202 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة علي �سعيد �سامل حممد �لكثري %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد �من ح�سن حممد %25
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد �حمد عبد�ل�ستار حممد �ملنجي %24
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �من ح�سن حممد

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �حمد عبد�ل�ستار حممد �ملنجي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف مهند �سامل غازي مرزوك �لعميم

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/خمبز �لدروب

 رخ�سة رقم:CN 1121263 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة م�سعد عبد�هلل عي�سه �لعامري �لعامري %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد �سامل �سعيد �ملحظي �ل�سام�سي
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 1*3.5 �ىل 1*1

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/توت ورمان للع�سائر  �لتنمية �لقت�سادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1192915 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�سب �ل�سركاء

�سامه يون�س يون�س �حلريري من 44% �ىل %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف نور �لهدى �سيف �لدين �حلريري
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

اإعــــــــــالن
و�ل�سيانة  للمقاولت  �لميال  �ل�س�����ادة/�سركة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1130866 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حارب هادف حارب مغر �خلييلي %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة مرق�س ثابت دميان غايل %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف مرق�س ثابت دميان غايل
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل خمي�س �سامل �جللبوبي
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�بو قا�سم للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1103417 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد حنيف حممد %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد �حمد �سامل هوميل �لعامري %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد حنيف حممد
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ر��سد علي �ل�ساعدي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

الغاء اعالن �سابق
�لرخ�سة  بخ�سو�س  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
رقم CN 2004315 بال�سم �لتجاري تايتن�س للهد�يا 
�لو�سع  و�عادة  �لرخ�سة  �لغاء  طلب  بالغاء  �لعانية 

كما كان علية �سابقا.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��سبوع  خال  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سي�سيليا كافيه

 رخ�سة رقم:CN 1121755 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة خالد حممد عبد�هلل وزير %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ر��سد حممد �حمد �سعيد %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ر��سد نا�سر �حمد نا�سر �ملهري
تعديل ر��س �ملال/من 0 �ىل 150000

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 1*15 �ىل 1*15
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/ �سي�سيليا كافيه
CECILIA CAFE

�ىل/�سي�سيليا كافيه ذ.م.م
CECILIA CAFE LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
هوروث ماك لعمال �ل�ست�سار�ت

 بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم :271665 بتاريخ: 2017/04/17
با�س��م: ��ستن �نرتنا�سيونال للعطور �س.ذ.م.م

وعنو�نه: دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�ستح�سر�ت  �ملاب�س،  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  �أخ���رى  وم���و�د  �لأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سر�ت 
غ�سول  جتميل،  م�ستح�سر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات �أ�سنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�سف �لعامة: 
ر�سم  م�ستديرة  خلفية  باعاها  ور�سم  مميزة  بطريقة  مكتوبة   ASTEN �لاتينية  �لعبارة 

بد�خلها ثاثة خطوط مو�سوعة بطريقة مميزة و�لكل بطريقة مميزة.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 

، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  اأكتوبر 2017 العدد 12160

يعلن ق�سم �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم: 271116            بتاريخ : 2017/4/6   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�س��م: /  بي�ست هيجن�س لتقطيع �لأور�ق )�س ذ م م(    
وعنو�نه: �س. ب: 161297، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�سنوعة من هذه �ملو�د ومناديل من �لورق لإز�لة م�ستح�سر�ت 

�لتجميل ومناديل من �لورق للمو�ئد ومنا�سف من �لورق.
�لو�قعة يف �لفئة 16

b كتب ب�سكل هند�سي كبر ومميز حيث يقطعه  و�سف �لعامة: عبارة عن �حلرف �لاتيني 
من �لو�سط خط �أبي�س مائل، و�أ�سفله �لكلمات �لاتينيةBest hyg soft  كتبت ب�سكل مميز 

و�لعامة باللون �لأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل �ملرفق. 
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  
�أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  اأكتوبر 2017 العدد 12160

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
هوروث ماك لعمال �ل�ست�سار�ت

بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :271667 بتاريخ: 2017/04/17
با�س��م: ��ستن �نرتنا�سيونال للعطور �س.ذ.م.م

وعنو�نه: دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�ستح�سر�ت  �ملاب�س،  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  �أخ���رى  وم���و�د  �لأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سر�ت 
غ�سول  جتميل،  م�ستح�سر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات �أ�سنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�سف �لعامة:   �لعبارة �لاتينية MARSHALL مكتوبة بطريقة مميزة ويوجد ر�سم 
مبتكر باعاها يتكون من جمموعة من �خلطوط مو�سوعة بطريقة مميزة.

على من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  اأكتوبر 2017 العدد 12160

يعلن ق�سم �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم: 273016         بتاريخ :2017/5/10    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�س��م: �لرمادي ل�سناعة �لعطور �س.ذ.م.م.
وعنو�نه: �س. ب، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
عطور و م�ستح�سر�ت جتميل.

�لو�قعة يف �لفئة 3
و�سف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية SSMARTT COLLECTION كتبت 
يف �سطرين ب�سكل كبر و مميز، ويعلوها ر�سم هند�سي مميز ي�سمل نقطة وخطوط عري�سة ت�سبه 

�لمو�ج و�لعامة باللونن �لأحمر و�لرتقايل كما هو مو�سح بال�سكل �ملرفق.
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  
�أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  اأكتوبر 2017 العدد 12160

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
هوروث ماك لعمال �ل�ست�سار�ت

 بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :271668 بتاريخ: 2017/04/17
با�س��م: ��ستن �نرتنا�سيونال للعطور �س.ذ.م.م

وعنو�نه: دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�ستح�سر�ت  �ملاب�س،  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  �أخ���رى  وم���و�د  �لأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سر�ت 
غ�سول  جتميل،  م�ستح�سر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات �أ�سنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 3

STARELITE مكتوبة بطريقة مميزة  و�سف �لعامة:   �لعبارة �لاتينية 
وكتب حرفها �لثالث بخط فني مميز.

على من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  اأكتوبر 2017 العدد 12160

يعلن ق�سم �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم: 274268        بتاريخ :2017/5/31   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�س��م: بي�سان لتجارة مو�د �لبناء
وعنو�نه: �سامل �إبر�هيم حممد �ل�سامان �لنعيمي ،�لعن، �أبوظبي هاتف: 04 8862999   

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مو�د بناء معدنية،م�سنوعات حد�دة،مو��سر معدنية،جتهيز�ت معدنية للمباين.

�لو�قعة يف �لفئة 6
�لأخ�سر  باللونن  مميز  ب�سكل  كتبت   TYNE �لاتينية  �لكلمة  عن  عبارة  �لعامة:  و�سف 
و�لأزرق ويقطعها خط مائل باللون �لأبي�س، ويليها من �لي�سار ر�سم مميز لد�ئرة ت�سبه مقود 

�ل�سيارة ر�سمت على خلفية على �سكل �نبوب باللون �لأبي�س كما هو مو�سح بال�سكل �ملرفق.
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  
�أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  اأكتوبر 2017 العدد 12160

اإعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��سم حممد �أبو �لنجا

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  25811 
باإ�س������م: �س. باملاين، ��س �يه 

وعنو�ن����ه: 44 روو فر�ن�سو� 1، 75008 باري�س فرن�سا  
و�مل�سجلة حتت رقم: 19016              بتاريخ: 1998/12/26 

�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ستظل   
�حلم��اية يف: 2018/03/23

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لاأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعامات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  اأكتوبر 2017 العدد 12160

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
هوروث ماك لعمال �ل�ست�سار�ت

بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :271670 بتاريخ: 2017/04/17
با�س��م: ��ستن �نرتنا�سيونال للعطور �س.ذ.م.م

وعنو�نه: دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�ستح�سر�ت  �ملاب�س،  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  �أخ���رى  وم���و�د  �لأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سر�ت 
غ�سول  جتميل،  م�ستح�سر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات �أ�سنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 3

مميزة  بطريقة  مكتوبة    LA FERIE �لاتينية  �ل��ع��ب��ارة  و�سف �لعامة:   
ور�سم باعاها خلفية رباعية �ل�سكل ر�سم بد�خلها خطن يقطع كل منهما �لخر وذلك بطريقة 

مميزة و�لكل بطريقة مميزة.
على من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 

، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  اأكتوبر 2017 العدد 12160

اإعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��سم حممد �أبو �لنجا

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  25813 
باإ�س������م: �س. باملاين، ��س �يه 

وعنو�ن����ه: 44 روو فر�ن�سو� 1، 75008 باري�س فرن�سا  
و�مل�سجلة حتت رقم: 19014              بتاريخ: 1998/12/26 

�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ستظل   
�حلم��اية يف: 2018/03/23

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لاأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعامات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  اأكتوبر 2017 العدد 12160

اإعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��سم حممد �أبو �لنجا

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  105654
 . باإ�س������م: �س. �سريدو �ستاهلو ير ينفابريك غو�ستاف كر��ست جي �م بي �ت�س �ند كو 

كيه جي
وعنو�ن����ه: �س�ساجبامر �سرتيت 35 ، 42653 �سولينجن ، �ملانيا

و�مل�سجلة حتت رقم: 98328              بتاريخ: 2009/12/13 
�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ستظل   

�حلم��اية يف: 2018/03/23
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لاأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعامات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  اأكتوبر 2017 العدد 12160
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عربي ودويل
رو�ش يحلمون بامللكية بعد مائة عام على الثورة 

 •• مو�صكو-�أ ف ب:

1917، �ع���دم �ج���د�ده لن��ه��م دع��م��و� قي�سر رو���س��ي��ا. وب��ع��د مئة عام  يف 
مو�سكو  �سو�حي  �ح��دى  يف  �سقة  يف  �ملقيم  �و�ستينوف  ميخائيل  يحلم 
با�سم �لو�ساط  �علن نف�سه ناطقا  �لذي  �و�ستينوف  �مللكية. يقول  بعودة 
�ل�سوفيات  ك��ان  و�ن  فكرهم  يف  ملكيون  “�لرو�س  �ن  مو�سكو  يف  �مللكية 
حاولو� حرفهم عن ذلك”. ومنذ �سقوط �لحتاد �ل�سوفياتي يف 1991، 
يرتدي �لرجل �لبالغ من �لعمر 68 عاما كل يوم  و”لتمجيد �لقي�سر”، 
1917 �ىل  زيا يذكر ببز�ت �جلي�س �لبي�س �لذي قاتل �لبا�سفة من 
1922، تعبر� عن ولئه لنيكول�س �لثاين. �عدم �لبا�سفة يف 1918 
�لقي�سر لكن �ل�سلطات ردت له �لعتبار بعد �نهيار �لحتاد �ل�سوفياتي. 

ودفنت رفاته يف 1998 يف �سانت بطر�سبورغ �لعا�سمة �ل�سابقة لرو�سيا 
�لقي�سرية مع عدد من �أفر�د عائلته، يف مر��سم ح�سرها �لرئي�س بوري�س 
يلت�سن حينذ�ك. ويف �لعام 2000 �أعلنت �لكني�سة �لرثوذك�سية �لرو�سية 
نيكول�س �لثاين �سهيد� لي�س ب�سفته �آخر قيا�سرة رو�سيا بل لنه “تقبل 
فقد  �ل��ذي  �و�ستينوف  ويقول  �عد�مه.  �سبقت  �لتي  �ل�سابيع  يف  �ملوت” 
�م��وت مقاتا  “�ريد �ن   1917 ث��ورة  �ف��ر�د عائلته خ��ال  ع�سرين من 
ويعتر  معلنا حبي للقي�سر كما فعلل جدي وو�لد جدي وكل �جد�دي”. 

�و�ستينوف �لثورة “�نقابا”.
وي�سر ��ستطاع للر�أي �جر�ه معهد “فيتي�سيوم” يف �آذ�ر/مار�س �ن 28 
عودة حكم �لقيا�سرة.  “ل يعار�سون”  �و  “يوؤيدون”  باملئة من �لرو�س 
�أكرث  �نها مل تكن  �ذ  �رتفاع  ن�سبتهم يف  �قلية لكن  بالتاأكيد  وه��وؤلء هم 

وهذه �لن�سبة مرتفعة بن �ل�سباب وتبلغ 33  من 22 باملئة يف 2006. 
باملئة لدى فئة 18 �إىل 24 عاما و35 باملئة من �لذين ترت�وح �عمارهم 
�ل��ذي �جرى  �ستيفان لفوف  ع��امل �لجتماع  وق��ال  25 و34 عاما.  بن 
�ل�ستطاع “نرى ب�سكل و��سح �لجيال ‘�ل�سوفياتية’ تقاوم هذه �لفكرة 
�كرث من �ل�سباب �لذين يعترون �مللكية نظام حكم ميكن �لتفكر فيه كما 
لو �ن مفعول حقنة �للقاح �ل�سوفياتية قد �نتهى”. و��ساف �نه يف �ذهان 
�ل�سباب �لرو�س، �مللكية مل تعد مرتبطة بغياب �حلرية و�لدميوقر�طية 
“بل �نها �كرث جاذبية ب�سبب عقانيتها وفاعليتها”. ولد بافيل ماركوف 
�مللكية  �ل�سبان �لذين يرون يف  �ل�سوفياتي. وهو من  �نهيار �لحتاد  عند 
قوله.  ح��د  على  �لدميوقر�طية  م��ن  �ك��رث  ومتو�زنا”  مائما  “نظاما 
ويوؤكد �أ�ستاذ �لتاريخ �ل�ساب �لذي يعمل يف نيجني-نوفغورود )400 كلم 

تتطلب  وعقليتنا  �لرو�س  تنا�سب  ل  “�لدميوقر�طية  �ن  مو�سكو(  �سرق 
�ست�سمح  د�ستورية  “ملكية  �ن  وي�سيف  ومركزية”.  ��ستبد�دية  �سلطة 
جديد”،  من  لل�سكان  و�حليوية  �لقوة  لعطاء  �لتقليدية  قيمنا  بتعزيز 
م�سدد� على �ن �لميان بامللكية “ل ينف�سل” عن �لعقيدة �لرثوذك�سية 
�لعمر  من  �لبالغة  �لطالبة  ميلنيكوفا  �إيلينا  وتقول  رو�سيا.  يف  �ل�سائدة 
بوتن  “فادمير  �ن  ت��ردد  با  �ليقونات  ترميم  يف  وتعمل  عاما   22
�مللكية  �ىل  ع��ودة  �ن  معترة  يت�سرف كقي�سر”،  �نه  �لأ�سا�س،  قي�سر يف 
يف  بوتن  فادمير  قال  �حلقيقية”.  �لرو�سية  “�لقيم  �ىل  ع��ودة  تعني 
من  وبتقربه  �لكرملن  لكن  ينا�سبني”.  “ل  قي�سر  لقب  �ن   2015
�لكني�سة �لرثوذك�سية، يوؤمن ��ستمر�رية ل�سيا�سة �لقي�سر. وبا�سم �لوحدة 

و�لكر�مة �لوطنية يتبنى �ليوم �لرث �لقي�سري و�ل�سوفياتي معا.

 •• بر�صلونة-�أ ف ب:

�أكد نائب رئي�س حكومة كاتالونيا 
�ل���ت���ي �أق���ال���ت���ه���ا م���دري���د �أوري������ول 
زعيم  �أن  �م���������س  ج����ون����ك����ر������س 
�لنف�سالين كارلي�س “بوت�سيمون 

هو و�سيبقى رئي�س” �ملنطقة.
وقال جونكر��س يف مقالة ن�سرتها 
�إن  بونت-�فوي”  “�ل  �سحيفة 
و�سيقى  هو  بوت�سيمون  “كارلي�س 
فوركاديل  وك��ارم��ي  �ل��ب��ل��د  رئ��ي�����س 
هي و�ستبقى رئي�سة �لرملان، وهذ� 
�ل��ذي يقرر  �ليوم  �إىل  �لأق��ل  على 
ف��ي��ه �مل��و�ط��ن��ون خ���اف ذل���ك من 
مندد�  حرة”،  �ن��ت��خ��اب��ات  خ���ال 
�سد  “�نقاب  ب��ان��ه  و���س��ف��ه  مب���ا 

كاتالونيا”.
و�أ�ساف “ل ميكننا �أن نعرتف باأي 
من �لتد�بر غر �لدميوقر�طية 
�ل�سعبي  �حل�����زب  �ت���خ���ذه���ا  �ل���ت���ي 
�ل�سباين  �لوزر�ء  رئي�س  )بزعامة 
ماريانو ر�خ��وي( يف مدريد” بعد 
�ق���ل م��ن 48 ���س��اع��ة ع��ل��ى �عان 
كاتالونيا”  “جمهورية  ��ستقال 
تاريخ  م�����س��ب��وق يف  يف ح���دث غ��ر 
��سبانيا �ملعا�سرة ردت عليه مدريد 
�لد�ستور  155 من  �مل��ادة  بتفعيل 
وعينت نائبة رئي�س �حلكومة على 

ر�أ�س �د�رة �ملنطقة.
ب�سفته  �ملقالة  جونكر��س  ووق��ع 
“نائب رئي�س حكومة كاتالونيا”.

لن  ق����ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  “علينا  وق���ال 
يكون من �ل�سهل على �لدو�م فهمها 
وو�سف  �ملقبلة”،  �لأي�����ام  خ���ال 
باحلكومة  “حكومته”  ع��اق��ة 

يعرتفون  ل  �لن��ف�����س��ال��ي��ن  ل��ك��ن 
بهزميتهم.

فقد �كد زعيمهم رئي�س كاتالونيا 
ك��ارل��ي�����س ب��وت�����س��ي��م��ون �ل�����س��ب��ت يف 
“نحن  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  خ���ط���اب ع���ر 
للدفاع  و�سيلة  �ف�سل  بان  و�ثقون 
�ل���ت���ي حتققت  ع���ن �لن���ت�������س���ار�ت 
ح����ت����ى �ل�����ي�����وم ه�����ي �لع�����رت�������س 
�ملادة  تطبيق  على  �لدميوقر�طي 

155” من �لد�ستور �ل�سباين.
كيفية  ب��وت�����س��ي��م��ون  ي��و���س��ح  ومل 
�ل�سلمية.  �ملعار�سة  ب��ه��ذه  �لقيام 
ل��ك��ن م��ن��ذ �ي����ام ع���دة ت��دع��و جلان 
�لتي  �جل���م���ه���وري���ة  ع����ن  �ل����دف����اع 
�لكاتالونين  �لأح��ي��اء،  يف  �سكلت 
�ىل “�ملقاومة �ل�سلمية” لو�ساية 
مملكة  يف  �مل����رك����زي����ة  �ل�������س���ل���ط���ة 

��سبانيا.
�حل���ك���وم���ة  �ق�����ال�����ة  �ن  و�ع�����ت�����ر 
�لكاتالونية وحل �لرملان �لقليمي 
�جلمعة  م������دري������د  ج�����ان�����ب  م������ن 
“قر�ر�ن يتنافيان و�ر�دة مو�طني 
يف  عنها  �لتعبر  مت  �ل��ت��ي  ب��ادن��ا 
�نه  م�سيفا  �لقرت�ع”  �سناديق 
بلد حر”  لبناء  “�لعمل  �سيو��سل 

وب�سكل “�سلمي”.
باي�س”  “�ل  ���س��ح��ي��ف��ة  وذك�������رت 
باجتاه  ج����ار  �ل��ع��م��ل  �ن  �ل�����س��ب��ت 
ت�سكيل حكومة مو�زية منبثقة عن 
“منظمة �لبلديات لا�ستقال”.

�لذي  ه��و  خ�سو�سا  �ل�����س��ارع  لكن 
قد يكون �ساحب �لكلمة �لخرة، 
كما قال جاومي �لون�سو-كيفيا�س 
لفر�ن�س  ب��وت�����س��ي��م��ون،  حم���ام���ي 

بر�س.

تبعية  “عاقة  ب��اأن��ه��ا  �ل���س��ب��ان��ي��ة 
�ع��ت��ب��اط��ي��ة وم��ت��ق��ل��ب��ة وخ���ن���وع. مل 
و�أر�دو�  �قناعنا  �ىل  يوما  ي�سعو� 

على �لدو�م �ن يتغلبو� علينا”.
مل يحظ �عان ��ستقال كاتالونيا 
باي �عرت�ف على �ل�سعيد �لدويل، 
يف حن ت�سعى حكومة ��سبانيا �ىل 
�ملنطقة  على  �ل�سيطرة  ����س��ت��ع��ادة 
على  ح�سلت  �أن  بعد  وق��ت  با�سرع 
م���و�ف���ق���ة جم��ل�����س �ل�������س���ي���وخ عر 
وتطبيق   155 �مل��������ادة  ت��ف��ع��ي��ل 

�لد�ستور فيها.
�حلكومة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ة  وع��ي��ن��ت 
�سانتاماريا  دو  ���س��اي��ن��ز  ����س���ور�ي���ا 
�قالة  بعد  �ملنطقة  لد�رة  رئي�سة 
من  و150  حكومتها  �ع�ساء  كل 

كبار �مل�سوؤولن وفق �لعام.
وبعد �لنف�سالين �جلمعة، ينزل 
يف  للبقاء  �مل��وؤي��دون  �لكاتالونيون 
��سبانيا �لحد �ىل �سو�رع بر�سلونة 

وك����ان �لن��ف�����س��ال��ي��ون ح�����س��ل��و� يف 
 2015 �يلول/�سبتمر  �نتخابات 
من  ب��امل��ئ��ة   47،8 �����س���و�ت  ع��ل��ى 
من  باملئة   51 وذه���ب  �لناخبن. 
�ل�سو�ت �ىل �لح��ز�ب �لتي توؤيد 
�ل�ستقال  حول  قانونيا  ��ستفتاء 

�و �لبقاء يف ��سبانيا.
لكن �لنف�سالين ي�سكلون �غلبية 
يف �ل���رمل���ان ح��ي��ث ي�����س��غ��ل��ون 72 
135 مقعد� عر لعبة  ��سل  من 
�ملناطق  مل�سلحة  �ل���س��و�ت  ت���و�زن 

�لريفية.
�يني�س �رمياد��س زعيم حزب  قال 
�مل��و�ط��ن��ة )����س���ي���ود�د�ن���و����س( ر�أ����س 
لانف�سالين  �ل��ت�����س��دي  ح��رب��ة 
�جلمعة  م�������س���اء  ك���ات���ال���ون���ي���ا  يف 
معظم  ذه��ب��ي��ة.  ف��ر���س��ة  “لدينا 
على  �ج��رو�  �لذين  �لكاتالونين 
�ل�سمت ل�سنو�ت يعرفون �نه يجب 

�لتحرك ب�سكل حا�سد”.

�لح������د دع���وت���ه���ا ب�����س��ع��اري��ن هما 
�ل�سليم”،  و”�حل�س  “�لتعاي�س” 
مو�جهة  يف  �ل��ك��ات��الن��ي��ن  جل��م��ع 
�لنف�سال  م��ع��ار���س��و  ي�سميه  م���ا 
و”عدم  �لمام”  �ىل  “�لهروب 

تعقل”.
وه�����دف �ل���ت���ظ���اه���رة و�����س���ح وهو 
�ب����ر�ز و�ق���ع �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ت��ي تعادل 
وكانت  بلجيكا  م�ساحة  م�ساحتها 
عاقاتها مع مدريد معقدة د�ئما 
�خلا�سة.  وث��ق��اف��ت��ه��ا  لغتها  ول��ه��ا 
لكن �كرث من ن�سف �سكانها �لبالغ 
عددهم 7،5 ماين ن�سمة قدمو� 
من �خلارج �و هم �أبناء مهاجرين 

من مناطق �خرى يف ��سبانيا.
ل��ك��ن ه���ذه �مل��ن��ط��ق��ة م��رت��ب��ط��ة �ىل 
حد كبر ب�سبه �جلزيرة �ليرية 
�ل�سخا�س  �آلف  ي��ك�����س��ف  ك���م���ا 
�ل�����ذي ي��ق��وم��ون ب���رح���ات ذه���اب 
و�ياب يومية بالقطار بن مدريد 

بينما تبدو �ملنطقة منق�سمة جد� 
بعد يومن على �عان ��ستقالها 
يف ح������دث غ����ر م�������س���ب���وق خ���ال 
�لدميوقر�طية  من  عاما  �ربعن 

يف هذ� �لبلد.
وك������ان م��ن��ظ��م��و ت���ظ���اه���رة �لح����د 
جنحو� يف ح�سد مئات �لآلف من 
�ل�سخا�س يف �لثامن من ت�سرين 
�لول/�ك���ت���وب���ر ل��اع��رت����س على 
�أبرز  ت��ظ��اه��رة ك���ان  �لن��ف�����س��ال يف 

�سعار رددته “كلنا كاتالونيا!”
�لعميق  �لن��ق�����س��ام  على  دل��ي��ل  ويف 
هذه  تاأتي  �ملنطقة،  ت�سهده  �ل��ذي 
لع�سر�ت  غ���د�ة جت��م��ع  �ل��ت��ظ��اه��رة 
م�ساء  �ل��ك��ات��ال��ون��ي��ن  م��ن  �لآلف 
�جل����م����ع����ة ل����اح����ت����ف����ال ب��������ولدة 
�لقدمي  �حل��ي  يف  “�جلمهورية” 

بر�سلونة.
�ملدين  “�ملجتمع  ح��رك��ة  و�رف��ق��ت 
�لكاتالوين” �لتي تنظم �لتظاهرة 

من �جل تويل �ل�سلطة يف �ملنطقة 
�لد�ستوري  �ل��ن��ظ��ام  �ع����ادة  “عر 
من  �ك����رث  ق��ام��ت  ب��ي��ن��م��ا  �ليها”، 
1600 �سركة بنقل مقارها منها 

خوفا من ��سطر�بات.
�ل�سبانية  �حلكومة  رئي�س  ودع���ا 
�مل���ح���اف���ظ م���اري���ان���و ر�خ������وي �ىل 
 21 ك��ات��ال��ون��ي��ا يف  �ن��ت��خ��اب��ات يف 
مو�سحا  �لول/دي�����س��م��ر  ك��ان��ون 
من  ��سبانيا  لخ���ر�ج  و�سيلة  �ن��ه��ا 
منذ  ت�سهدها  �سيا�سية  �زم��ة  ��سو�أ 
�ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة يف  �ل����ع����ودة �ىل 

.1977
�جو�ء  �لتظاهرة  ه��ذه  ت�سود  وق��د 
�لثاثة  �لح�����ز�ب  لن  �ن��ت��خ��اب��ي��ة 
يف  كاتالونيا  بقاء  �ىل  تدعو  �لتي 
)لير�يل(  �مل��و�ط��ن��ة   -- ��سبانيا 
�لكاتالوين  �ل���س��رت�ك��ي  و�حل���زب 
يقوده  �ل�����ذي  �ل�����س��ع��ب��ي  و�حل������زب 
ماريانو ر�خوي -- �ست�سارك فيها. 

وبر�سلونة. وتاأتي �لتظاهرة بينما 
ت�سعى مدريد �ىل فر�س و�سايتها 
بتفعيل  ب���ع���د  ك���ات���ال���ون���ي���ا  ع���ل���ى 
�لتي  �ل��د���س��ت��ور  م���ن   155 �مل�����ادة 
وتتيح  ����س��ت��خ��دم��ت  �ن  ي�����س��ب��ق  مل 
�لو�ساية،  حت��ت  ك��ات��ال��ون��ي��ا  و���س��ع 
�ع�����ان برملان  ����س���اع���ات م���ن  ب��ع��د 
كاتالونيا �جلمعة قيام “جمهورية 

كاتالونيا”.
�مل��ن��ط��ق��ة حت��ت �لد�رة  و����س��ب��ح��ت 
�حلكومة  رئي�س  لنائبة  �ملبا�سرة 
�سانتاماريا.  دو  ���س��اي��ن��ز  ���س��ور�ي��ا 
�ملركزية  �ل�����س��ل��ط��ة  �ت���خ���ذت  ك��م��ا 
�ل���س��ب��ان��ي��ة ق���ر�ري���ن ب��اق��ال��ة قائد 
جوزيب  �ل��ك��ات��ال��ون��ي��ة  �ل�����س��رط��ة 
نائبه  وت��ع��ي��ن  ت����ر�ب����رو  ل��وي�����س 

مكانه.
�ل�سبانية  �حل���ك���وم���ة  ح�����س��ل��ت 
�جل��م��ع��ة ع��ل��ى ���س��وء �خ�����س��ر من 
جمل�س �ل�سيوخ لتفعيل �ملادة 155 

�ذ�ع����ة �لندل�س  ن�سر ع��ر  ب��ي��ان  �ل��ه��ج��وم يف  �ل��ق��اع��دة 
�لتابعة لها.

�مل�سوؤولن  ك���ب���ار  هبلود2”  “نا�سا  ف���ن���دق  وي����رت����اد 
�حلكومين، �لذين �أنقذت قو�ت �لأمن عدد� منهم.

تبادل لإطاق  �سهود عيان عن وق��وع عمليات  وحت��دث 
�لنار بعد �لتفجرين.

وقال حممد ديك �لذي هرب من �لفندق بعد �لنفجار 
�لأول “كنت حمظوظا للغاية”.

�هلل  عبد  حممد  �ل�����س��وم��ايل  �لرئي�س  د�ن  جهته،  م��ن 
ياأتي  �ل���ذي  �لع���ت���د�ء  ب�”فارماجو”،  �مل��ل��ق��ب  حم��م��د، 
عن  �أ�سفر  ل�ساحنة  �سخم  تفجر  م��ن  �أ�سبوعن  بعد 
�ل��ع��ا���س��م��ة هذ�  ���س��خ�����س��ا ع��ل��ى �لأق�����ل يف   358 م��ق��ت��ل 
�ل�سهر، يف �أ�سو�أ هجوم يف تاريخ �لدولة �لتي تعاين من 

�ل�سطر�بات.
عن  م�سوؤوليتها  جم��م��وع��ة  �أي  تعلن  مل  �لآن،  وح��ت��ى 
�ل�سلطات  �أن  رغ��م  �لأول/�ك��ت��وب��ر،  ت�سرين   14 �عتد�ء 

ن�سبته �إىل حركة �ل�سباب .
�لإرهابية  �ل�سباب  “ملي�سيات  �أن  �إىل  �لرئي�س  و�أ���س��ار 
حتاول يائ�سة ترويع �ملو�طنن، ولكن �ل�سعب توحد من 

�أجل ت�سفية �لإرهابين”.
و�أكد �أن “�لأفعال و�لت�سرفات �جلبانة و�لتي متار�سها 
م��ل��ي�����س��ي��ات �ل�����س��ب��اب ل���ن ت��خ��ي��ب �آم�����ال وم���ه���ام �لدولة 
�لفدر�لية �لتي ت�سعى جاهدة �إىل �إنهاء وجود �لإرهاب 

يف �لباد”.

�ملعار�سة، غرب �لباد ويف �سو�حي نروبي. فال�سورة 
بالغاز  ت��رد  �ل�سغب  مكافحة  �سرطة  �مل��ع��امل:  و��سحة 
�حيانا  وتطلق  �لتحذيرية،  و�لطلقات  للدموع،  �مل�سيل 
حو�جز  يقيمون  متظاهرين  على  �لقتل  بهدف  �ل��ن��ار 
�ل�سلب  �ىل  منهم  �لبع�س  وين�سرف  ح��ج��ارة  ويلقون 
و�لنهب. وي�سكل �ملتظاهرون �لق�سم �لكر من �لقتلى 
�لتي  �لفتاة  ه��ذه  غ��ر�ر  د�ئ��م��ة، على  ب�سورة  لي�س  �من��ا 
�آب/�غ�سط�س   12 يف  وقتلت  �لعمر،  من  �لتا�سعة  تبلغ 
بينما  ن��روب��ي،  �سو�حي  �إح���دى  يف  طائ�سة  بر�سا�سة 

كانت و�قفة على �سرفة منزل.
�لنتخاب  �ل��ب��اد، مل يجر  غ��رب  م��ن مناطق  �رب���ع  يف 
�جلديد �لذي كان مقرر� �خلمي�س ومت �رجاوؤه. وكانت 
�ل�سر  �ن�سارها  وق��ط��ع  �ملقاطعة،  �ىل  دع��ت  �ملعار�سة 
�لتقيد  م��ن  للتاأكد  �لت�سويت،  مكاتب  بع�س  وم��دخ��ل 

بهذه �لدعوة.
�لنتخابية  �ملر�قبة  بعثات  ع��دد كبر من  روؤ���س��اء  ودع��ا 
م��ن��ه��ا ب��ع��ث��ت��ي �لحت�����اد �لف��ري��ق��ي و�لحت�����اد �لوروب�����ي 
�لقيام  ع��ن  �لم��ت��ن��اع  �ىل  �لكينين  “جميع  �جل��م��ع��ة، 

باأعمال غر م�سروعة و�حرت�م حقوق مو�طنيهم”.
لكنهم دعو� �ي�سا “�لجهزة �لمنية �ىل حتمل م�سوؤولية 

ت�سرفاتها �ذ� ما �دت �ىل ��سابات �و وفيات”.
�لعقاب  م��ن  �ل�سرطة  ق��و�ت  “�فات  �ن  ن��ام��و�ي��ا  و�ك��د 
م�سكلة لأن عنا�سر �ل�سرطة يعرفون �نهم ي�ستطيعون 

�طاق �لنار من دون �ن ي�سعرو� بالقلق”.

 •• مقدي�صو-�أ ف ب:

�أعلنت �ل�سومال �م�س �أن قو�تها �لأمنية قتلت م�سلحن 
�ثنن و�حتجزت ثاثة غد�ة هجمات من�سقة با�ستخد�م 
�سيارتن مفخختن �أ�سفرت عن مقتل 14 �سخ�سا على 
�لأقل، بعد �أ�سابيع فقط من �أ�سو�أ �عتد�ء �سهدته �لباد 

يف تاريخها.
ومت �نقاذ عدة �أ�سخا�س من �لفندق �لذي حت�سن فيه 
م�سلحو حركة �ل�سباب يف مقدي�سو �لتي تبنت �لعتد�ء 
ع��ق��ب ت��ب��ادل لإط����اق �ل��ن��ار م��ع �ل��ع��ن��ا���س��ر �ملرتبطن 
وز�رة  با�سم  �لناطق  �أف��اد  ما  بح�سب  �لقاعدة،  بتنظيم 

�لمن �ل�سومالية عبد �لعزيز علي �بر�هيم.
مفخخة  �سيارة  �نفجرت  عندما  �ل�سبت  �لهجوم  وب��د�أ 
�أمام مدخل فندق “نا�سا هبلود2” تبعها �نفجار حافلة 

�سغرة مفخخة عند تقاطع قريب.
م�سلحن  “خم�سة  �إن  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ن  �ب��ر�ه��ي��م  وق����ال 
�لبقية”،  و�أ���س��ر  �ث��ن��ان منهم  ق��ت��ل  �ل��ف��ن��دق.  �ق��ت��ح��م��و� 
موؤكد� �ن “قو�ت �لمن تو��سل �لعمل بحثا عن �سحايا، 

ولي�س لدينا عدد دقيق حتى �لآن”.
و�أعلن �مل�سوؤول �لمني حممد معلم �آدن م�ساء �ل�سبت �أن 
14 �سخ�سا على �لأقل “معظمهم من �ملدنين” قتلو� 

جر�ء �لهجوم.
وكان بن �لقتلى م�سوؤول رفيع يف �ل�سرطة ونائب �سابق. 
بتنظيم  �ملرتبطة  �ل�سومالية  �ل�سباب  ح��رك��ة  وتبنت 

 •• كي�صومو-�أ ف ب:

ي��ق��ول �مل��د�ف��ع��ون ع��ن ح��ق��وق �لن�����س��ان �ن ق��م��ع حركة 
�لحتجاج �ملعار�سة يف كينيا باإطاق �لر�سا�س �حلقيقي 
و�لقيام بحمات مد�همة يف �لأحياء �لفقرة و�لإفر�ط 
يف ��ستخد�م �لغاز �مل�سيل للدموع، ذكر �لباد بال�سلوك 
من  �ل�سرطة  �إل��ي��ه  تعمد  �أن  ميكن  �ل��ذي  “�لوح�سي” 

غر �أن حتا�سب على �أعمالها.
وتقول قو�ت �لأمن �لكينية �لتي توجه �إليها با�ستمر�ر 
نف�سها  جتد  �إنها  حماكمة،  با  �إع��د�م��ات  تنفيذ  تهمة 
�لتهم  وتنفي  �ملتظاهرين،  مو�جهة  يف  �حيانا  معزولة 

�لتي ت�سوقها منظمات �لدفاع عن حقوق �لن�سان.
لكن ح�سيلة �عمال �لعنف �لتي تر�فق �لزمة �ل�سيا�سية 
�لكينية ل تكذب، كما يعتر �وت�سينو نامو�يا �لذي �سارك 
يف �إعد�د تقرير �سدر يف 15 ت�سرين �لول/�كتوبر حول 
ر�يت�س  هيومن  حل�ساب  لل�سرطة،  �لوح�سية  �لع��م��ال 

ووت�س وكتب مع منظمة �لعفو �لدولية.
وت��ق��ول منظمات �ل��دف��اع ع��ن ح��ق��وق �لن�����س��ان، �ن 49 
�سخ�سا على �لقل قتلو� منذ �لثامن من �آب/�غ�سط�س 
تاريخ �إجر�ء �لنتخاب �لذي �أبطله �لق�ساء، م�سرة �ىل 

�ن �لق�سم �لأكر منهم ق�سى على يد �ل�سرطة.
و��ساف نامو�يا �ن “عنا�سر �ل�سرطة �طلقو� يف بع�س 
هاربن”،  متظاهرين  على  �حل��ي  �لر�سا�س  �حل���الت 
معاقل  يف  للقوة”  م��ف��رط  “��ستخد�م  �ىل  م�����س��ر� 

اخرتاق اأمني يفتح حتقيقا يف مطار هيرثو 
•• لندن-�أ ف ب:

�أعلن مطار هيرثو �م�س �أنه فتح حتقيقا د�خليا بعدما عرث �أحد �ملارة على 
وحدة لتخزين �لبيانات حتتوي على معلومات �أمنية مكثفة يف �أحد �سو�رع 
�لتي  �مللفات  �ملتنقلة على ع�سر�ت  �ملعلومات  لندن. و�حتوت وحدة تخزين 
�أو  �أنها �سرية  ت�سم خر�ئط وت�سجيات م�سورة ووثائق كتب على بع�سها 
�أوروبا  �أكرث مطار�ت  يحظر �لط��اع عليها تف�سل �لج��ر�ء�ت �لأمنية يف 
حركة، بح�سب �سحيفة “�سند�ي مرور” �لتي كانت �أول من ك�سف �لمر. 
عرث رجل على وحدة �لذ�كرة غر �مل�سفرة على �أحد �لأر�سفة يف غرب لندن 
ومرره �إىل �ل�سحيفة �لتي �أفادت �أنها �طلعت على حمتوياته قبل �أن ت�سلمه 
ت�سبب  �لأمني  �أن �خلرق  �ملطار  �سلطات  و�أك��دت  �مل�سوؤولن يف هيرثو.  �إىل 
باأن  “على ثقة  �أنها  �إىل  �لأمنية م�سرة  مبر�جعة فورية جلميع �خلطط 
هيرثو ل يز�ل �آمنا”. و�أفادت متحدثة با�سم �ملطار “فتحنا حتقيقا د�خليا 
�أمر  وقوع  ملنع  باتخاذ خطو�ت  وبد�أنا  ذلك  بها  �لتي ح�سل  �لكيفية  لفهم 
�لتي  �مل��و�د  ب�ساأن  بتفا�سيل  �لإدلء  رف�ست  ولكنها  �مل�ستقبل”.  يف  م�سابه 

كانت على قر�س �لذ�كرة وتاريخ حدوث �خلرق �لأمني.
و�أفادت تقارير �إعامية �أن �جلهاز �حتوى على 174 وثيقة، بع�سها ي�سر 
�أنو�ع  يحدد  و�آخ��ر  �لثانية  �ليز�بيث  �مللكة  حلماية  �ملتبعة  �لج���ر�ء�ت  �إىل 
�لأجز�ء  �إىل  للو�سول  �بر�زها  يتوجب  �لتي  �لهويات  عن  �لتعريف  وثائق 
�ملختلفة من �ملطار. و�أفادت “�سند�ي مرور” كذلك �أنها ت�سمنت جد�ول 

عمل �لدوريات �لأمنية وخر�ئط ت�سر �إىل مو�قع كامر�ت �ملر�قبة.
وتاأتي �حلادثة يف وقت ل تز�ل بريطانيا تعي�س حالة تاأهب باأعلى �مل�ستويات 

عقب �سل�سلة من �لعتد�ء�ت وقعت هذ� �لعام.
ويعد مطار هيرثو، �لذي مر عره 76 مليون م�سافر �لعام �ملا�سي، هدفا 
�أ�سا�سيا لاإرهابين. و�أعلنت �لناطقة با�سم �ملطار �أن �سامة و�أمن �ملن�ساأة 
بع�س  وه��ي��رثو  �ملتحدة  �ململكة  “لدى  �أن��ه  و�أ���س��اف��ت  ق�سوى”.  “�أولوية 
�أكرث �لجر�ء�ت �لأمنية �ملرتبطة مبجال �لطر�ن قوة يف �لعامل و�سنبقى 

متيقظن �أمام تطور �لتهديد�ت عر حتديث �جر�ء�تنا ب�سكل يومي”.

نائب رئي�س حكومة كتالونيا املقالة: بوت�سيمون رئي�س الإقليم و�سيبقى كذلك

الكاتالونيون املوؤيدون للبقاء يف ا�سبانيا يتظاهرون يف بر�سلونة 

الأمن ال�سومايل يقتل م�سلحني اثنني منظمات تنتقد اأعمال العنف لل�سرطة يف كينيا  
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اإعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��سم حممد �أبو �لنجا

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  25812 
باإ�س������م: �س. باملاين، ��س �يه 

وعنو�ن����ه: 44 روو فر�ن�سو� 1، 75008 باري�س فرن�سا  
و�مل�سجلة حتت رقم: 19015              بتاريخ: 1998/12/26 

�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ستظل   
�حلم��اية يف: 2018/03/23

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لاأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعامات �لتجارية. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  اأكتوبر 2017 العدد 12160

اإعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��سم حممد �أبو �لنجا

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م: 24097  
باإ�س������م: �س. �سيزلر �نرتنا�سيونال مارك�س، �نك  

كاليفورنيا  �سيتي-  كولفر-   -200 – �سوت  �فينيو  �سنتينا  وي�ست   -6101 وعنو�ن����ه: 
90066 - �مريكا  

و�مل�سجلة حتت رقم: 40095              بتاريخ: 2003/05/19 
�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ستظل   

�حلم��اية يف: 2017/11/02
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لاأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعامات �لتجارية. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  اأكتوبر 2017 العدد 12160

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2774  جتاري جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1- ن��ورم��ان تينا ك��رو���س �م��ادي��و جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن 
�ل�سام�سي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
�سهريامن  و�لفائدة %2.49  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  )19.844.91( درهم 
تاريخ �ل�ستحقاق �حلا�سل يف:2011/12/20 وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/11/16  �ل�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3299  جتاري جزئي
بر�سكو  �سركة   -3 �حمدي  تدين  ر�سا ح�سن   -2 فرج منحال  عليه /ميرت�  �ملدعي  �ىل 
للتجارة )ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك �سادر�ت 
�ير�ن )�لفرع �لرئي�سي( وميثله:�حمد علي مفتاح �سالح �لزعابي قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )298.211.74( درهم و�لر�سوم 
�لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %15 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/11/23  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
C.14.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل ، علما بان مت �حالة 

�لدعوى �ىل �لد�ئرة �ملخت�سة لنظرها  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3385  جتاري جزئي

�ملدعي/ �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ��سلم  حممد  ر�سو�ن  /حممد  عليه  �ملدعي  �ىل 
بنك �بوظبي �لتجاري )فرع( وميثله:عبد�لرحمن ن�سيب عبد�لرحمن بن ن�سيب قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )116149.92( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د 
 Ch لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/11/8  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة�
C.13.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3449  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه /خر �حمد حممد زمال جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
بنك �بوظبي �لتجاري )فرع( وميثله:عبد�لرحمن ن�سيب عبد�لرحمن بن ن�سيب 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
متام  وحتى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره��م   )246.386.78(
�ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لثنن 
Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة  �ملو�فق 2017/11/6  
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل   . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3214  جتاري جزئي
�ن  �لقامة مبا  عبد�لقادر حمود جمهول حمل  رغيد   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/عادل �حمد يو�سف لوتاه قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )75.000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق:2016/3/27 وحتى �ل�سد�د �لتام. 
وحددت لها جل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2017/11/21  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.12
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام 

على �لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3209  جتاري جزئي
حمل  جمهول  �ملتحركه  �لهو�تف  لتجارة  �لعاملي  �لذهبي  /�لياقوت  عليه  �ملدعي  �ىل 
��سامة حممد توفيق ب�سي�سو وميثله:�ساح ح�سن حممد  �لقامة مبا �ن �ملدعي/ربيع 
يوؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  مبا�سري 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )200000( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
9% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
2017/11/9  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثاثة �أيام على �لأقل ، علما بانه مت �حالة �لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1626  جتاري  جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �ساند�ن بانرجي كرتي بو�سان 2- عر �لبحار خلدمات �لتوزيع �ملحدودة 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�ل�سركة �لعربية للتغليف ذ.م.م وميثله:�سعيد جمعه �سعيد 
�ل�سويدي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/8/16  يف �لدعوى �ملذكورة 
بانرجي  )�ساند�ن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ول:  ذ.م.م  للتغليف  �لعربية  ل�سالح/�ل�سركة  �ع��اه 
يوؤديا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�سامن  �مل��ح��دودة(  �لتوزيع  خلدمات  �لبحار  عر   -2 بو�سان  كرتي 
للمدعية)�ل�سركة �لعربية للتغليف ذ.م.م( مبلغ وقدره )295.469.75( درهم و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 9% �سنويا من تاريخ ��ستحقاق كل �سيك وحتى متام �ل�سد�د - ثانيا:يف طلب �سحة وتثبيت 
ومبلغ  �مل�ساريف  باملنا�سب من  عليهما  �ملدعي  و�لزمت  برف�سه  2017 جتاري  ل�سنة   184 �حلجز 
خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن 
�ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  با�سم �ساحب  �لتايل لن�سر هذ� �لع��ان �سدر  �ليوم  يوما �عتبار� من 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/273  جتاري  جزئي 
�ملدعي/�لكو  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ذ.م.م  �جنينرينج  ع��ل��ي��ه/1-�مي��رت�����س  �مل��دع��ي  �ىل 
للنقل �لعام )�ملو�سى( �س.ذ.م.م قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
�لف�سل  وقبل  �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  �لتايل:حكمت  �لتمهيدي  �حلكم  ب��ت��اري��خ:2017/10/24 
تعيينه  �لطرفان علي  يتفق  ما مل  �جل��دول  �ل��دور يف  �حل�سابي �ساحب  بندب �خلبر  �ملو�سوع  يف 
خال ��سبوع تكون مهمته �لطاع على ملف �لدعوى وما به من م�ستند�ت بيان طبيعة �لعاقة 
�لتاأجر و�مل�سدد و�ملرت�سد  بن �ملدعية و�ملدعي عليها وبيان ما قامت �ملدعية به و�ملعد�ت وقيمة 
و�سرحت للخبر يف �سبيل �د�ء ماأموريته �لنتقال �ىل �يه جهة لاطاع على ما بها من م�ستند�ت 
و�سماع من يرى �سرورة �سماعه و�سماع �سهود �خل�سوم دون حلف مين ، حددت مبلغ ثاثة �لف 
درهم تودع خزينة �ملحكمة كامانة حتت ح�ساب �تعاب �خلرة وكذلك �ملدعية بال�سد�د ، وحددت لها 

 .ch1.C.14:ملحكمة جل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق:2017/11/7 �ل�ساعة:8:30 �سباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1831  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / ميد�ن �سيتي كوربوري�سن جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
مالتي فورمز )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( وميثله:حبيب حممد �سريف عبد�هلل 
بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �مل��ا 
و�لتكافل مببلغ وقدره )1.125.317( درهم �لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل 
بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د 
�لتام. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/11/16  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3102  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد جمال باليات بارمبيل عبد�لر�سيد جمهول حمل �لقامة 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  و�ل�سحن  للتخلي�س  وي  �مل��دع��ي/�ي��زي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )15.000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2017/10/31  �ل�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام 

على �لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2491  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه /منى حممد ح�سن جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/رحال 
لتاجر �ل�سيار�ت قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )60.000( وق��دره  مببلغ  ح�سن  حممد  منى 
�ل��ت��ام و�سمول �حلكم  �ل�����س��د�د  �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة 12% م���ن:2013/6/20وح���ت���ى 
بالنفاذ �ملعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/11/2  
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2001  جتاري كلي

م�سوؤولية  ذ�ت  )�سركة  منوج  جم��وه��ر�ت   -2 �ساه  ف�سنت  بلفي   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
حممد  جعفر  علي  حممد  �ملدعي/�سعيد  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  حم����دودة( 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها ��سد�ر حكم بحل  وميثله:حكمت حممود فيا�س قد 
وت�سفية جموهر�ت منوج )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( �مل�سجلة ��سول لدى د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية يف دبي مبوجب �لرخ�سة �لتجارية رقم:238350 وتعين م�سفي 
�س   9.30 �ل�ساعة    2017/11/15 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  لت�سفيتها. 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.E.22 بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1827  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- ملكيوى للتجارة �لعامه ���س.ذ.م.م 2- قدرت �له جميد مع�سورى 3- عبد�هلل حاجي 
�أقا رجنfر 4- �لذهبية لعمال حفر �بار �ملياه و�سيانتها �س.ذ.م.م 5- �سيد حممد �سيد نعمت �له �حمديان 
رو�سنك  ر�سا  حممد  ح�سن  حممد   -8 �سهر�بى  �ل��ه  �سيف  �ل��ه  ذبيح   7 م.م.ح  للخر�سانات  لي��ن  �سيلفر   -6
�ير�ن  �ملدعي/بنك �سادر�ت  �ن  �لقامة مبا  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  �لعامة  للتجارة  �لذهبي  9-�ل�سندوق 
)�لفرع �لرئي�سي( وميثله:�بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�سم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالتكافل  دره��م   )68296380.59( مبلغ  ي��وؤدو�  ب��ان  و�لت�سامن  بالتكافل   8 حتى   1 من  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م 
وبالت�سامن مع 9 يف حدود )10000000( درهم من �جمايل �مللزم به من 1 �ىل 8 و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة �لتفاقية بو�قع 15% من تاريخ �ل�ستحقاق �حلا�سل يف:2017/7/31 وحتى �ل�سد�د �لتام 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لت�سامن  بالتكافل  عليهم  �ملدعن  و�ل��ز�م 
�خلمي�س �ملو�فق 2017/11/16  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على 

�لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1640  جتاري  جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1-مامتا �ساتي�سا كومبا�سي جاجانات 2- �سيلي ويلي فود بيفر�ج �ند�سرتيز 
�مل���رن ������س.ذ.م.م )فرع(  ������س.ذ.م.م جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/�ر�ب��ي��ان للتغليف 
)فرع(  ���س.ذ.م.م  �مل��رن  للتغليف  �ر�بيان  �ملدعي/  �ن  مبا  �ل�سويدي  �سعيد  جمعه  وميثله:�سعيد 
�لتمهيدي  بتاريخ:�حلكم  �ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  وعليه  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  �أق��ام  قد 
�لتايل:حكمت ح�سوريا وقبل �لف�سل يف �ملو�سوع بندب �خلبر �حل�سابي �ملخت�س �ساحب �لدور 
يقدمه  �ن  وماع�سى  وم�ستند�تها  �لدعوى  ملف  على  �لط��اع  كالتي  مهتمه  وتكون  باجلدول 
�ملر��سات  على  و�لط���اع  �لم��ر  ل��زم  �ن  عليها  و�مل��دع��ي  �ملدعية  �ىل مقر  و�لن��ت��ق��ال  �خل�سوم 
و�للكرتونية وحددت  �لورقية  �لتجارية  و�لدفاتر  �ل�سجات  �ن وجدت  و�للكرتونية  �لورقية 
�مانة خرة وقدرها 10000 و�لزمت �ملدعي ب�سد�دها ، وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لربعاء 

 .ch2.E.22:ملو�فق:2017/11/8 �ل�ساعة:9:30 �سباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3342  جتاري جزئي
مدحت   -2 ذ.م.م  �لعامة  و�ل�سيانة  للمقاولت  ب��روت  /�سركة  عليه  �ملدعي  �ىل 
كونكريت  �ملدعي/فينيك�س  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  منر  حممد  طلعت 
�أقام  برودكت�س فرع من و�يف �ل�سناعية ���س.ذ.م.م وميثله:روكز جورج حبيقه قد 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )25.386( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  با  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �لتام  �ل�سد�د 
�لثنن �ملو�فق 2017/11/6  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3229  جتاري جزئي

�ن  �لق��ام��ة مب��ا  ن�سر�ئي جمهول حم��ل  علي طبال  /فاطمة  عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
قد  �جل��رم��ن  �ب��ر�ه��ي��م  ��سماعيل  وميثله:علي  ����س.م.ع  �ل��ه��ال  �ملدعي/م�سرف 
وقدره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام 
)53.838.18( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/11/5  �ل�ساعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch 1.C.14 بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة 

�أيام على �لأقل  ، علما بان مت �حالة �لدعوى �ىل �لد�ئرة �ملخت�سة لنظرها. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3387  جتاري جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا  �نتريورز  �ملدعي عليه /جر�ند تيك  �ىل 
�جلرمن  �بر�هيم  ��سماعيل  وميثله:علي  ذ.م.م  �لبناء  ملو�د  �ملدعي/�لد�نوب  �ن 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره  قد 
)93522.16( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/11/5  
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة 
للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2418  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- بي جي ��س �خلليج للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/مركز �ملختر �ملتطور ذ.م.م وميثله:عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمر 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )58210( 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م 
 8.30 �ل�ساعة    2017/11/14 �مل��و�ف��ق  �لثاثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.  �ل�سد�د 
�س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2072  مدين جزئي
جنم  �ب��و  ح�سن  ��سماعيل  فاديا   -2 ملكاوي  علي  خالد  �حمد   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/م��ي��اده �سالح �ح��م��د م��ل��ك��اوي ق��د �أق���ام عليك 
�ملخالفات  بقيمة  عليهما  �ملدعي  و�ل��ز�م  �سيارة  ����س��رتد�د  دع��وى  ومو�سوعها  �لدعوى 
��ستئجار  وقيمة  �لت�سليم  تاريخ  وحتى  يف:2017/2/25  �ل�ستام  تاريخ  من  �ملرورية 
�لت�سليم  تاريخ  حتى  يف:2017/2/25  �ل�ستام  تاريخ  من  درهم   )100( مببلغ  �ملركبة 
و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/11/8  �ل�ساعة 8.30 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �س بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/106  ا�سكالت مدنية
مو�سوع �لق�سية �إ�سكال يف �لتنفيذ رقم:2014/789 تنفيذ مدين

 لوقف �لجر�ء�ت �لتنفيذية
طالب �لإعان:م�ست�سكل:علي �سعيد بن زيد

�ملطلوب �عانه:�مل�ست�سكل �سده:1 ��سرف حممد عبد�لعليم فر�ج
 جمهول حمل �لقامة

مو�سوع �لعان:
نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق:2017/10/31 �ل�ساعة:11:00 �س 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف �ل�سكال �عاه و�لتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

تخلفكم عن �حل�سور �سي�سدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �أثره �لقانوين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف الطعن 2017/591 طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/1- بنك �سادر�ت �ير�ن

وميثله:�حمد علي مفتاح �سالح �لزعابي 
�س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  ف��روزن��دة  �سركة  �سدهما:1-  �ملطعون  ب��اع��ان 
2- ح�سن كل حممد فروزندة )عن نف�سه وب�سفته مدير �سركة فروزندة 
�أق��ام عليكم  �لطاعن  ب��اأن  نعلنكم  �لقامة  �لعامة( جمهويل حمل  للتجارة 
�لطعن �ملذكور �أعاه ويتوجب عليكم �حل�سور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك 

للرد على �سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

       اإعادة اإعالن  بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/1366  احوال نف�س م�سلمني

ب�سمة  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  �سميح ج��و�د حممد علي جمهول حم��ل  �مل��دع��ي عليه / 1-  �ىل 
عبد�للطيف �لبدري وميثله:عبد�لرحمن ن�سيب عبد�لرحمن بن ن�سيب  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بتطليق �ملدعية طلقة بائنة ونفقة موؤقتة حلن �لف�سل يف �لدعوى و�ثبات 
�ل�سد�ق  وموؤخر  �ساملة  �ولد  ونفقة  عدة  ونفقة  بانه(   ، ليان   ، )�سيف  ل��اولد  �ملدعية  ح�سانة 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  خادمة  و�ج��رة  حا�سنة  و�ج��رة  �حل�سانة  وتقرير  �سرعي  وم�سكن 
�ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  �لحد �ملو�فق  2017/11/12   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة رقم )10( 
يف مبنى �لأحو�ل �ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهو لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل ، 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



االثنني   30   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12160  
Monday  30   October   2017  -  Issue No   12160

15

عربي ودويل
ناجية من هريو�سيما تت�سلم جائزة نوبل لل�سالم  

•• �وتاو�-�أ ف ب:

تقول �سيت�سوكو ثورلو �نها مل تكن تتجاوز �لثالثة ع�سرة من �لعمر عندما 
�لقيت �ول قنبلة نووية يف �لتاريخ على مدينتها هرو�سيما يف �ل�ساد�س من 
�ل��ذي كانت تقف  �ملكان  1945 على بعد كيلومرت ون�سف عن  �أي��ار مايو 
�ستتوجه ثورلو يف  �لرهيب،  �ليوم  62 عاما على هذ�  فيه. بعد �كرث من 
�ملنظمة  لل�سام عن  نوبل  لت�سلم جائزة  �و�سلو  �لول/دي�سمر �ىل  كانون 
�ل�سلحة  على  للق�ساء  �لدولية  “�حلملة  وهي  �ل�سنة  بها هذه  فازت  �لتي 

وهي �سفرة لها. �لنووية”، 
وروت لوكالة فر�ن�س بر�س �تذكر بريقا من �ل�سوء �لزرق. ُقذف ج�سدي يف 

�لهو�ء و�سعرت بانني �أحلق.
����س��ت��ف��اق��ت، وج����دت نف�سها ع��ال��ق��ة حت��ت �لأن��ق��ا���س م��ع ع�سر�ت  وع��ن��دم��ا 

وقالت  �خل���روج.  على  تعرفه  ل  �سخ�س  و�ساعدها  �لآخ��ري��ن،  �ل�سخا�س 
من  ع�سرة  �لثالثة  يف  تلميذة  �سوى  �أك��ن  مل  �ملدينة  معامل  �ُسوهت  “لقد 
عمري ور�أيت مدينتي وقد دمرت وحتولت �إىل مدينة يخيم عليها �ملوت”. 
�لغبار �لكثيف �ل�سم�س يف �سباح يوم  �ساد �سمت غريب يف �ملدينة وحجب 
�سيفي جميل. وقالت “مل �أ�سمع �أحد�ً ي�سرخ مل �ر �أحد�ً يجري. �لناجون 
بالكاد  وب�سوت  �سي.  �أي  فعل  على  معنويا  ول  ج�سديا  ل  يقوون  ل  كانو� 

ي�سمع، كانو� يطلبون �ملاء”.
�أدى �لنفجار �لنووي يف هرو�سيما �ىل مقتل حو�ىل 140 �لف �سخ�س، 

بينما قتل يف ق�سف ناغاز�كي بعد ثاثة �أيام ثمانون �لف �سخ�س.
وهي  كند�.  يف  وتعي�س  �ليوم  عاما   85 �لعمر  من  ثورلو  �سيت�سوكو  تبلغ 
تروي ق�ستها ملن يريد �سماعها، �ىل �لتاميذ و�رفع �لدبلوما�سين، على 
�أمل �طاعهم على �أهو�ل �حلرب �لنووية وتوعيتهم ب�سرورة وقف �نت�سار 

عينت  ياباين  ��سل  من  �ملتحدرة  �لكندية  وه��ذه  �ل�سامل.  �لدمار  ��سلحة 
��سا�سيا  دور�  ولعبت   2007 يف  �نطاقها  منذ  �لدولية  للحملة  �سفرة 
�تفاقية  �ق��ر�ر  �لتي قادت يف متوز/يوليو �لمم �ملتحدة �ىل  �ملفاو�سات  يف 
رو�ي��ة هذه  “�عيد  �ل��ذري. وقالت  �ل�ساح  للمرة �لوىل على حظر  تن�س 
�ملوؤملة ليتمكن �لنا�س �لذين مل يعرفو� دمار� كهذ� من فهم ما  �لذكريات 

تعنيه ولنتمكن معا من منع تكر�ر ذلك يوما ما”.
ول يطمئن و�سع �لعامل �ليوم هذه �ل�سيدة �لتي مل تكف عن �د�نة �نت�سار 
�ل�سلحة �لنووية منذ �حلرب �لعاملية �لثانية. وقالت “�لعامل مكان �أخطر 
بكثر �ليوم”. ود�نت �لهجمات �لكامية �ملتبادلة بن �لرئي�س �لمركي 
�نتقدت  لكنها  �ون.  جونغ  كيم  �ل�سمايل  �لكوري  و�لزعيم  تر�مب  دونالد 
�ي�سا رئي�س �ل��وزر�ء �لكندي جا�سنت ت��رودو لنه مل يوقع �لتفاقية �لتي 

�قرتها �لمم �ملتحدة.

خطف م�سوؤول افغاين يف باك�ستان 
•• بي�صاور-�أ ف ب:

�أعلن م�سوؤولون �م�س تعر�س نائب حاكم ولية كونار �لأفغانية 
�لتوتر  زي��ادة  �إىل  ت��وؤدي  قد  باك�ستان، يف حادثة  �خلطف يف  �إىل 
�ل�سرطة  �مل�سوؤول يف  وقال  وكابول.  �باد  ��سام  �لعاقات بن  يف 
�أحمدي  نبي  �إن حممد  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �سجاد خان  حممد 
موعد  �أج��ل  من  �جلمعة  �لباك�ستانية  بي�ساور  مدينة  �إىل  و�سل 
�أن  “�أجره م�سلحون على دخول عربة قبل  مع �لطبيب عندما 

يقتادوه بعيد�”.
 و�أكد م�سوؤول يف �لقن�سلية �لأفغانية يف بي�ساور �حلادثة �لتي مل 
تعلن �أي جهة بعد م�سوؤوليتها عنها. وتاأتي �حلادثة بعد �أكرث من 
�ل�سابق لولية ه��ر�ت يف �سوق يف ��سام  عام على خطف �حلاكم 

�أباد قبل �أن يتم �لإفر�ج عنه بعد �أ�سبوعن.

•• و��صنطن-وكاالت:

�ل�سيوعي  �حل���زب  م��وؤمت��ر  �أن��ه��ى 
بكن  يف  م��وؤخ��ر�ً  �أعماله  �ل�سيني 
�لرئي�س  ����س��م  ف��ي��ه  �أدرج  ب���ق���ر�ر 
�حلزب  د���س��ت��ور  يف  جينبينع  ���س��ي 
�إىل جانب ماو ت�سي تونغ. و�سارع 
�لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب 
�ل�سيني، وقال  �إىل تهنئة نظره 
�لنا�س  “بع�س  �إن  لل�سحافين 
ق����د ي��ط��ل��ق��ون ع��ل��ي��ه ل���ق���ب ملك 
�لبيت  �أعلن  وت��ز�م��ن��اً،  �ل�سن”. 
ل��ن يح�سر  ت��ر�م��ب  �أن  �لأب��ي�����س 
�ل��ق��م��ة �ل�����س��ن��وي��ة ل��زع��م��اء �آ���س��ي��ا-

�ل��ه��ادئ. وب��د� ذل��ك كاأنه  �ملحيط 
�جلديد،  ل�”�مللك”  ر�ئ���ع  تتويج 
�ملهيمن  �ل��رئ��ي�����س  �سيكون  �ل���ذي 
 18 حت�سرها  �ل��ت��ي  �لقمة  على 
دول����ة.  وك��ت��ب �ل��ب��اح��ث��ان فيكر�م 
تقرير  يف  ف��ورد  وليند�سي  �سينغ 
بولي�سي”  “فورين  جم���ل���ة  يف 
�أل  يجب  �مل�����س��األ��ة  �أن  �لأم��ري��ك��ي��ة 
تاأتي  فالقمة  �مل�����س��ار.  ه��ذ�  ت��اأخ��ذ 
�آ�سيا  �إىل  طويلة  رح��ل��ة  نهاية  يف 
�أج���ن���دة ح��اف��ل��ة، وتهدف  ت�����س��م��ل 
�لتز�م و��سنطن حيال  �إظهار  �إىل 
�لفر�سة  �لقمة  وتبقى  �ملنطقة. 
�ل����وح����ي����دة ل���رئ���ي�������س �ل�����ولي�����ات 
�ملتحدة للجلو�س و�لنخر�ط مع 
نظر�ئه يف منطقة �آ�سيا –�ملحيط 
�لق�سايا  ن���ق���ا����س  يف  �ل������ه������ادئ 
�لأ�سا�سية  و�لأم��ن��ي��ة  �ل�سيا�سية 

اأي�سلندا تتجه �سوب حكومة ي�سارية 
•• ريكيافيك-رويرتز:

�أن  �إىل  �أي�سلند� �م�س  �لعامة يف  �أحدث فرز لاأ�سو�ت يف �لنتخابات  �أ�سار 
�أطاحو� بحكومة  �سيا�سية  �سل�سلة ف�سائح  ب�سبب  �لغا�سبن  �لباد  ناخبي 
مين �لو�سط مما قد ميهد �لطريق �أمام زعيمة معار�سة حتظى بالكاريزما 

لت�سكيل �ئتاف مييل ناحية �لي�سار.
ويف ظل ترجيح هزمية �حلكومة �لئتافية بزعامة رئي�س �لوزر�ء �حلايل 
�لتي  ياكوب�سدوتر  كاترين  �لرئي�سية  غرميته  فاإن  بينيديكت�سون  بيارين 
تنتمي حلزب حركة �لي�سار �لأخ�سر قد حت�سل على فر�سة لت�سكيل �أغلبية 

�سئيلة يف �لرملان.
�قت�ساديا مثر�  �نتعا�سا  ن�سمة  �ألف   340 �لتي يقطنها  �أي�سلند�  وحققت 
�لدول  �أك��رث  م��ن  و�ح���دة  كانت  �أن  بعد  �ل�سياحة  على  معتمدة  لاإعجاب 

ت�سرر� من �لأزمة �ملالية �لعاملية يف 2008.
ودعا بينيديكت�سون �إىل �نتخابات مبكرة يف �سبتمر �أيلول �أي بعد �أقل من 
عام له يف �حلكومة �إذ دفعت ف�سيحة تتعلق بو�لده حزب �مل�ستقبل �مل�سرق 

للخروج من �لئتاف �حلاكم متعلا بخيانة �لثقة.
وم���ع ف���رز 70 ب��امل��ئ��ة م��ن �لأ����س���و�ت ف���اإن ي��اك��وب�����س��دوت��ر )41 ع��ام��ا( يف 
طريقها للفوز باأغلبية �سئيلة �إىل جانب ثاثة �أحز�ب معار�سة �أخرى يف 

�حلكومة.
و�أظهرت �أحدث �لنتائج �أن �ئتاف حركة �لي�سار �لأخ�سر ح�سل على 32 
�لفرز  �أو���س��ح  �إذ�  ولكن  63 مقعد�.  م��ن  �مل��وؤل��ف  �ل��رمل��ان  مقعد� فقط يف 
�لنهائي لاأ�سو�ت �أن كتلة ياكوب�سدوتر ح�سلت على �أقل من 32 مقعد�، 
وهو �لعدد �لازم للفوز بالنتخابات، فاإن �أي�سلند� رمبا �ستكون على موعد 

مع حمادثات �ئتافية ت�ستمر �سهور� قبل ت�سكيل حكومة جديدة.
�حلكومة  يف  �لرئي�سي  �ل�سريك  �ل�ستقال،  ح��زب  �أن  �مل��وؤ���س��ر�ت  وتظهر 
بنتيجته يف  م��ق��ارن��ة  م��ئ��وي��ة  ن��ق��اط  �أرب����ع  �سيفقد  �حل��ال��ي��ة،  �لئ��ت��اف��ي��ة 

�لنتخابات �ل�سابقة ليح�سد 25 باملئة من �لأ�سو�ت.
�أن  �أي  باملئة   17 بن�سبة  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف  �لأخ�����س��ر  �لي�سار  ح��زب  وج���اء 
نتيجته ز�دت نقطة مئوية و�حدة عن �نتخابات �لعام �ملا�سي وحل �حلزب 

�لجتماعي �لدميقر�طي ثالثا بن�سبة 12 باملئة.
�جلديد  �لو�سط  ح��زب  مع  �لعمل  ت�ستبعد  لن  �إنها  ياكوب�سدوتر  وقالت 
ديفيد  �سيجموندور  �ل�سابق  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أيلول  �سبتمر  �سكله يف  �ل��ذي 

جونلوج�سون �إذ� مل ت�ستطع ت�سكيل حكومة �ئتافية متيل ناحية �لي�سار.
لكن خيارنا  م�ستبعد  �سيء  “ل  �لهاتف  لرويرتز يف مقابلة عر  و�أ�سافت 

�لأول هو �لعمل مع �أحز�ب �لي�سار”.

يف �ل��وق��ت �ل���ر�ه���ن. وق���د تخلف 
بار�ك  �ل�سابق  �لأمريكي  �لرئي�س 
–لأن  �لقمم  �إح���دى  ع��ن  �أوب��ام��ا 
�ل��ك��ون��غ��ر���س �جل��م��ه��وري ك���ان قد 
�أغلق م�ساريف �لإد�رة �لأمريكية 
ف�سيكون  ت����ر�م����ب  �أم������ا  ك���ام���ل���ة. 
متو�جد�ً فعًا يف �لفيليبن، حيث 
�ستعقد �لقمة. ومغادرة �لفيليبن 
مع بدء �لقمة �سيعتر �إزدر�ء لها، 
يكون  �ن  و�سيقو�س كل ما ميكن 
�لرئي�س قد ح�سده خال جولته 

�لتي ت�ستمر 11 يوماً. 

����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �إق��ل��ي��م��ي��ة �أو����س���ع 
ف�سًا عن �سغور معظم �ملنا�سب 
�آ�سيا.  ب�سوؤون  �ملتعلقة  �لرئي�سية 
�ملفاجئ  �لن�سحاب  ع��ن  وف�����س��ًا 
�ل�سر�كة عر  �تفاق  لرت�مب من 
�إىل  �ل��ه��ادئ ف��ور دخ��ول��ه  �ملحيط 
�لبيت �لأبي�س، فاإن هذه �لأفعال 
�أدت �إىل �نهيار ثقة �لر�أي �لعام يف 
�ملنطقة حول �للتز�م �لأمريكي. 
�ل�سيني  �ل���وزر�ء  لرئي�س  وميكن 
نف�س  يف  �ل�����ق�����ول  ك���ي���ك���ي���ان���غ  يل 
�ل���وق���ت ن��ف�����س��ه ب��ح��ري��ة �أك�����ر، �إن 

اللتزام الأمريكي 
بن  م����ن  �إن  �ل���ب���اح���ث���ان  وق�������ال 
�لأ�����س����ب����اب �ل����ت����ي ت���ف���ر����س ع���دم 
�أنه  هو  �لقمة،  عن  تر�مب  غياب 
بالن�سبة �إىل �ل�سركاء �لآ�سيوين، 
ف���اإن �لإ����س���ارة �لأم��ري��ك��ي��ة �لأكرث 
�أه��م��ي��ة ل��ال��ت��ز�م �لأم��ري��ك��ي، هو 
�لنخر�ط �لنا�سط يف �لجتماعات 
�لإقليمية و�لن�ساطات �جلماعية. 
�آ�سيا  �����س����رق  ق���م���ة  ح�������س���ور  �إن 
ويبعد  �حل�سنة  �لإر�دة  �سيعك�س 
�ل����ت���������س����اوؤلت ع����ن �حل����اج����ة �إىل 

–ك�سديق  د�ئماً  حا�سرة  �ل�سن 
رئي�ساً  )وب�����س��ف��ت��ه  ك��خ�����س��م  �أو 
�لزعيم  ه���و  ف����اإن يل  ل��ل��ح��ك��وم��ة، 
ح�سوره  �مل��ع��ت��������اد  م���ن  �ل��������������������������ذي 
�لقمة.  كما �أن�������ه �لع�سو �لوحيد 
للمكتب  �ل����د�ئ����م����ة  �ل���ل���ج���ن���ة  يف 
�ل�س������يوعي  للح��������زب  �ل�سيا�سي 
مع  �نتخابه  �أُعيد  �ل��ذي  �ل�سيني 

�سي جينبينغ(. 

تيلر�سون ميثل ترامب 
�لذي  �لثاين  �ل�سبب  �أن  و�أ���س��اف 

غياب ترامب عن قمة �سرق اآ�سيا يتوج الرئي�ش ال�سيني ملكًا

ف�سيحة جديدة حلملة الرئي�ش بخاري يف نيجرييا رئي�سة تايوان ت�سل اإىل هاواي رغم اعرتا�سات ال�سني 
•• الغو�س-�أ ف ب:

وع���د حم��م��د ب��خ��اري ع��ن��د �ن��ت��خ��اب��ه رئ��ي�����س��ا لنيجريا 
�مل�ست�سري يف �لباد، با هو�دة، لكن  مبكافحة �لف�ساد 
�إ�سافية ملعار�سيه �لذين  ف�سيحة جديدة وفرت ذريعة 

يوؤكدون �ن هذه �حلرب ل ت�سمل مع�سكره.
ومنذ �نتخاب بخاري يف 2015، تك�سف “جلنة �ل�سوؤون 
�لقت�سادية و�ملالية” كل ��سبوع حتقيقات جديدة وتفتح 
ل�سخا�س  وموجود�ت  ق�سايا جديدة وجتمد ح�سابات 

متورطن يف �ختا�س مليار�ت �لدولر�ت.
ويف نيجريا �كر بلد م�سدر للنفط يف �فريقيا )مليونا 
برميل يوميا يف �ملعدل( ��ست�سرى �لف�ساد يف كل �لفرت�ت 

ويف ظل كل �حلكومات منذ �ستينات �لقرن �ملا�سي.
�مل��ف��رغ��ة، لكن  ب��خ��اري بو�سع ح��د لهذه �حللقة  ووع��د 
مطاردة  حملة  ���س��وى  لي�س  �لم���ر  �ن  ت���رى  �مل��ع��ار���س��ة 

وت�سهر هدفها �إ�سكات �أعد�ئه.
و�لف�سيحة �لخرة حتمل ��سم “ق�سية ماينا” وحتتل 
��سبوع،  منذ  �لنيجرية  لل�سحف  �لرئي�سية  �لعناوين 

وتقدم �ملعار�سة ذر�ئع ملهاجمة �لرئي�س.
مثل  �مل�سلم  �ل�سمال  م��ن  يتحدر  ماينا  �لر�سيد  فعبد 

لتحقيق  وهو يخ�سع  �ملقربن منه.  وع��دد من  بخاري 
 2015 منذ  و�ملالية”  �لقت�سادية  �ل�سوؤون  “للجنة 
بتهمة �ختا�س ملياري ناير� )4،8 ماين يورو( من 
�مو�ل �سندوق تقاعد �ملوظفن يف عهد �لرئي�س �ل�سابق 

غودلك جوناثان.
من  متكن  ماينا  لكن  �لق�ساء  �ىل  �لق�سية  و�أح��ي��ل��ت 
بحقه.  دولية  توقيف  مذكرة  و�سدرت  �لباد.  مغادرة 
�ل�سبوع  ه��ذ�  �لنيجرية  �ل�سحف  ك�سفت  ذل��ك  وم��ع 
�ن��ه ظ��ل يتلقى ر�ت��ب��ا م��ن �ل��دول��ة بعد و���س��ول بخاري 
نيجريا حيث يحظى  �ىل  �سر�  ع��اد  و�أن��ه  �ل�سلطة  �ىل 

بحماية �أمنية.
وتفيد �لوثائق �لتي ح�سلت عليها �ل�سحف �لنيجرية 
يف  بوجوده  علم  على  كان  �سخ�سيا  بخاري  �لرئي�س  �ن 
ه��ذ� �ل�سبوع  �أم��ر  نيجريا، لكن حتت �سغط �لع��ام 

بف�سله وتوقيفه.
�ن  قالت  و�ملالية”  �لقت�سادية  �ل�����س��وؤون  “جلنة  لكن 
�ل��ق��ر�ر ج��اء م��ت��اأخ��ر� لن ماينا متكن م��ن �ل��ه��رب من 
�ملعار�س  �ل�سعبي  �لدميوقر�طي  �حل��زب  �نتهز  جديد. 
“جمرد  �لفر�سة لي�سف حملة مكافحة �لرهاب بانها 

دعاية �عامية”.

•• بغد�د-و��صنطن-وكاالت:

�لدر��سات  جمموعة  مدير  كتب 
موقع  يف  هان�سون  جيم  �لأم��ن��ي��ة 
م�سكلة  ث��م��ة  �أن  ف��ي��دي��ر�ل��ي�����س��ت 
�أن  �إىل  لف��ت��اً  �ل��ع��ر�ق،  يف  �سيعية 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  تعني  �مل�سكلة 
و�لعر�قين  و�ل�����س��ن��ة  و�لأك��������ر�د 
�ل��ذي��ن ي��رف�����س��ون �مل��ذب��ح��ة �لتي 

تنفذها �إير�ن يف �لباد. 
�إح������دى  �إن  ت����ق����ري����ره  يف  وق�������ال 
�ل��ق�����س�����س �ل���ت���ي مل ي��ت��م �إل���ق���اء 
�مل��ع��رك��ة �سد  �ل�����س��وء ع��ل��ي��ه��ا يف 
د�ع���������س ه����ي ح���ج���م �ل���ع���ن���ف �سد 
�ملدنين و�لذي مار�سته ما يعرف 
با�سم ميلي�سيات �حل�سد �ل�سعبي. 
�مليلي�سيات موجودة  هذه  فمعظم 
م��ن��ذ ع���ق���ود وح����ارب����ت �ل���ولي���ات 
�مل���ت���ح���دة خ����ال ح����رب �ل���ع���ر�ق. 
رجل  دع�����ا   2014 ع�����ام  ول���ك���ن 
�هلل  �آي��ة  �لعر�قي  �ل�سيعي  �لدين 
علي �ل�سي�ستاين �لنا�س �إىل حمل 
وعندها،  د�ع�������س.  ���س��د  �ل�����س��اح 
بوز�رة  �مليلي�سيات  ه��ذه  �لتحقت 

�لد�خلية. 
�جلي�س  �جلماعات  ه��ذه  ور�ف��ق��ت 
�لعر�قي وقو�ت �لتحالف لإخر�ج 
�لتي �سيطرت  �ملناطق  د�ع�س من 

عليها.
 ويف ب��ع�����س �لأح���ي���ان ���س��ارك��ت يف 
�لقتال، ودخلت مدناً �سنية بعدما 

دمرتها �ملدفعية.

�لعر�قي حيدر �لعبادي �أن ل نفوذ 
ميلي�سيات  و�أن  ب��اده،  يف  �إير�نياً 
�حل�����س��د �ل�����س��ع��ب��ي ه���ي ج����زء من 

�ملوؤ�س�سات �لعر�قية”. 

طرد اإرهابيي
 احلر�س الثوري

هذ�  �أن  �إىل  �ل��ب��اح��ث  وي��خ��ل�����س 
�حلقيقي  و�ل�سوؤ�ل  غريب،  �لأمر 
نفعل  �أن  يجب  م��اذ�  ه��و  �لوحيد 
ب��ه��ذه �مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات. وي��و���س��ح �أن 
�إد�رة تر�مب  �أع�ساء  كثرين من 
�أي�����س��اً م��ع �سلفه،  �ل��ذي��ن ع��م��ل��و� 
�لأمريكي  �مل���ب���ع���وث  غ�����ر�ر  ع��ل��ى 
�لدويل �سد د�ع�س  �لتحالف  �إىل 
ب��ري��ت م���اك���غ���ورك، ي��ع��ت��ق��دون �أن 
ميلي�سيات �حل�سد �ل�سعبي لي�ست 
قلل  م��اك��غ��ورك  �أن  حتى  م�سكلة. 
حجم �ملجازر �لتي يرتكبها هوؤلء 
�أنها  م��ع��ت��ر�ً  عنها،  �سئل  عندما 

حو�دث معزولة.
ميلي�سيات  �أن  �ل���ب���اح���ث  و�أك������د   
�حل�سد �ل�سعبي تن�سر �لفو�سى يف 
�لعر�ق بناء على طلب من طهر�ن 
�إرهابيي  ط����رد  وي��ج��ب  وب����غ����د�د، 
�حلر�س �لثوري �لذين يقودونهم 
من �لعر�ق، ووقف جميع �لأمو�ل 
�ل��ت��ي ت��ت��دف��ق م��ن ن��ظ��ام �ملايل. 
�ملعد�ت  ��ستعادة  يجب  ذل��ك،  �إىل 
�لتي  �مليلي�سيات  م��ن  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�ملناطق  م����ن  �إخ����ر�ج����ه����ا  ي���ج���ب 

�لكردية و�ل�سنية.

�سرقة ونهب واغت�ساب
ي�سلون  �مل�سلحون  ك��ان  وعندما   
مي���ار����س���ون  ك����ان����و�  ه����ن����اك،  �إىل 
و�لغت�ساب  و�ل���ن���ه���ب  �ل�����س��رق��ة 

و�لتعذيب. 
�لعر�قية،  �ل����ق����و�ت  ت���ق���دم  ف��م��ع 
�ل�سعبي  �حل�سد  ميلي�سيات  كلفت 
يف  “�لمن”  ع����ل����ى  �حل������ف������اظ 
�مل���ن���اط���ق �مل����ح����ررة م����ن د�ع�������س. 
�أن  �إىل  ي��ل��ف��ت  ه���ان�������س���ون  ول���ك���ن 
�إىل  بالن�سبة  ي��ك��ون��و�  مل  ه����وؤلء 
�ملدنين �ل�سنة �أف�سل من د�ع�س. 
فميلي�سيات �حل�سد �ل�سعبي ُدّربت 
م��ع��ارك طائفية،  غ��ال��ب��اً خل��و���س 
�أمام  نف�سها  جت��د  �لآن  ه��ي  وه���ا 
ب�سكل  ذل��ك  ت�ستغل  وه��ي  عدوها، 
م�ساعدة  ه����وؤلء  وت��ل��ق��ى  ف��ظ��ي��ع. 
ودعم و�أحياناً رو�تب من �حلر�س 
�ل�����ذي دعته  �لإي��������ر�ين  �ل����ث����وري 

�حلكومة �لعر�قية.

احلر�س الثوري
�حلر�س  �أن  �إىل  �لباحث  ويلفت   
د�ع�س  �سد  �ملعركة  ي��رى  �لثوري 
�ملناطق  لإخ�ساع  ممتازة  طريقة 
�ل�سنية يف �لعر�ق وو�سعهم حتت 

ميلي�سيات  تتقدم  وحالياً  د�ع�س. 
�حل�سد �سوب كرد�ستان لل�سيطرة 
�لتحتية  �ل���ب���ن���ى  ع��ن��ا���س��ر  ع���ل���ى 
ومن�ساآت  ك���امل���ط���ار�ت  ل��اإق��ل��ي��م 
�لنفط �لتي �أتاحت لاأكر�د �إقامة 

�سبه ��ستقال. 

م�ساعدات اأمريكية
�حل�سد  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  وت�����س��ت��غ��ل 
�لأمريكي  �لتمويل  م��ن  �ل�سعبي 
ل��ل��ع��ر�ق، وح�����س��ل��ت ع��ل��ى معد�ت 
ودبابات  �لهامفي  مثل  �أمريكية 

“�أم 1” من �حلكومة �لعر�قية.
وي���ق���ول �ل��ب��اح��ث �إن ه����ذ� �لأم����ر 
�لأمريكية  �مل�������س���اع���د�ت  ي���ه���دد 
نوّفر  �أل  “يجب  للعر�ق، م�سيفاً 
�سلة  ذ�ت  مل��ن��ظ��م��ات  م�����س��اع��د�ت 

باإرهابين. 
ق���ائ���د فيلق  ���س��ل��ي��م��اين  وق���ا����س���م 
�لثوري،  للحر�س  �لتابع  �لقد�س 
من  ك��ث��ر  ع��ل��ى  �سخ�سياً  ي�����س��رف 
ه���ذه �لأم�����ور وي��ت��ن��ق��ل ب��ح��ري��ة يف 

�لعر�ق.
وزي����ر �خلارجية  ���س��األ  وع��ن��دم��ا   
عن  تيلر�سون  ريك�س  �لأم��ري��ك��ي 
�لوزر�ء  �دع��ى رئي�س  �لأم���ر،  ه��ذ� 

�ل�����ولء للمايل  �أق�����س��م  �حل�����س��د 
�لإطاحة  و�ق��رتح��و�  �لإي��ر�ن��ي��ن 
بحكومة بغد�د، وهو �أمر ل ميكن 

للوليات �ملتحدة �لت�ساهل معه.

ن���ف���وذ �إي������ر�ن و���س��ي��ط��رت��ه��ا. وهو 
�حلر�س  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ي�����س��ت��خ��دم 
لتحقيق  ك���و����س���ي���ل���ة  �ل�������ث�������وري 
قادة  بع�س  �أن  وح��ت��ى  �ل��ه��دف��ن، 

�جلي�س  م���ن  �ل��ن��خ��ب��ة  ووح�������د�ت 
�لب�سمركة  ق��و�ت  ه��ددو�  �لعر�قي 
و�أخرجوهم  ب��الإب��ادة،  كركوك  يف 
م��ن م��دي��ن��ة ح��رره��ا �لك�����ر�د من 

كرد�ستان بعد كركوك
 وع���ن �أزم����ة ك��رد���س��ت��ان، ك��ت��ب �أن 
�ل�سعبي  �حل�������س���د  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
�لثوري  �حل��ر���س  يف  و���س��رك��اءه��م 

دعوة لطرد اإرهابيي احلر�س الثوري الذين يقودونهم 

»احل�سد ال�سعبي« ين�سر الفو�سى يف العراق بتوجيه من اإيران

تغيب  ل  �أن  ي���ج���ب  �أج����ل����ه  م����ن 
�لقمة،  ع���ن  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 
�ساأن  يقلل  �ل��غ��ي��اب  �أن  يف  يكمن 
وي�سهل  �لأمريكية.  �لرئا�سة  من 
عدم  ت����ر�م����ب  ق������ر�ر  �أن  ت�������س���ور 
�حل�����س��ور ق��د ول���د �رت��ي��اح��اً لدى 
يقلل  لأن��ه  �لأبي�س  �لبيت  طاقم 
�سد�مات  ح�سول  �حتمالت  من 

ديبلوما�سية.
 وك����ون وزي����ر �خل���ارج���ي���ة ريك�س 
�سيمثل  م������ن  ه������و  ت����ي����ل����ر�����س����ون 
ُيعتر  ف��ه��و  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 
بديًا ميكن �لتنبوؤ ب�سلوكه.  لكن 
قدرة  �لأك��رث  �لديبلوما�سي  حتى 
يف �لإد�رة ل ميكن �أن يحل حمل 
�جتماعات،  ه���ك���ذ�  يف  �ل��رئ��ي�����س 
�أطلق  طاملا  ت��ر�م��ب  �أن  خ�سو�ساً 
مو�قف تتعار�س مع مو�قف وزير 
تر�مب  �ن�سم  و�إذ� ما  �خلارجية. 
�ساأنه  م��ن  ذل���ك  ف����اإن  �ل��ق��م��ة  �إىل 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �أن  ي��ظ��ه��ر  �أن 
زعماء  م����ع  ل���ل���ت���ع���اون  م�����س��ت��ع��دة 
�لأ�سرع  �قت�سادها  ُيعتر  منطقة 

منو�ً يف �لعامل.  

•• هونولولو-رويرتز:

�إينج  ت�ساي  تايو�ن  رئي�سة  و�سلت 
طريقها  يف  ه��ون��ول��ول��و  �إىل  وي���ن 
دبلوما�سين  ح���ل���ف���اء  ل������زي������ارة 
ومن  �ل��ه��ادي  �ملحيط  يف  لبادها 

برل  ن�����س��ب  ت������زور  �أن  �مل���ت���وق���ع 
�لرغم من  �لتذكاري على  هاربور 
�لعرت��سات �لقوية لهذه �لزيارة 

من �ل�سن.
باأنها  ع��ادة  تايو�ن  �ل�سن  وت�سف 
و�أهمية  ح�سا�سية  �لق�سايا  �أك��رث 

�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  وب�����ن  ب��ي��ن��ه��ا 
وت�������س���ك���و ب���ك���ن ل���و�����س���ن���ط���ن من 
�ل��زي��ار�ت �ل��ع��اب��رة �ل��ت��ي ي��ق��وم بها 
ت���اي���و�ن. وت��ع��ت��ر �ل�سن  روؤ����س���اء 

تايو�ن �إقليما من�سقا.
�حتمال  ع���ن  �ل�����س��ن  ت��ت��خ��ل  ومل 
تايو�ن  لإع�����ادة  �ل���ق���وة  ����س��ت��خ��د�م 
ت�ساي  وغ������ادرت  ���س��ي��ط��رت��ه��ا.  �إىل 
ت�ستغرق  ج���ول���ة  يف  �ل�����س��ب��ت  ي����وم 
حلفاء  ج��زر  ث��اث  ت�سمل  �أ�سبوعا 
ل���ت���اي���و�ن ب��امل��ح��ي��ط �ل���ه���ادي وهي 
عن  ومار�سال  و�سولومون  توفالو 
جو�م  ومنطقة  هونولولو  طريق 
�لأم��ري��ك��ي��ة. وت��ع��ت��ق��د �ل�����س��ن �أن 
��ستقال تايو�ن  �إىل  ت�ساي ت�سعى 

ر�سميا عن �ل�سن.
ومن جانبها تقول ت�ساي �إنها تريد 
�ل�سن  مع  �ل�سام  على  �حلفاظ 
دميقر�طية  ع��ن  �ستد�فع  ولكنها 

�ل�سن  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 
و�أثار   . �أ�سبوعن  م��ن  �أق��ل  خ��ال 
تر�مب غ�سب �ل�سن يف دي�سمر 
كانون �لأول �ملا�سي بتلقيه �ت�سال 
هاتفيا من ت�ساي بعد فرتة وجيزة 

من فوزه يف �نتخابات �لرئا�سة.
وه��ذه ثاين زي��ارة تقوم بها ت�ساي 
ففي  �لعام.  هذ�  �ملتحدة  للوليات 
�لثاين توقفت ت�ساي  يناير كانون 
فر�ن�سي�سكو  و���س��ان  هيو�ستون  يف 
�أمريكا  و�إىل  م����ن  ط��ري��ق��ه��ا  يف 
�لرئي�سي  �مل��ق��ر  وز�رت  �لاتينية 

لتويرت �ملحظور يف �ل�سن.
وت��ط��ال��ب �ل�����س��ن ب��ال�����س��ي��ادة على 
عندما   1949 ع��ام  منذ  ت��اي��و�ن 
�نت�سرت �لقو�ت �ل�سيوعية بقيادة 
ماو ت�سي تونغ يف �حل��رب �لأهلية 
بزعامة  �لوطنيون  وف��ر  �ل�سينية 

ت�ساينغ كاي-�سيك �إىل تايو�ن.

وز�رة  وك���ان���ت  و�أم���ن���ه���ا.  ت����اي����و�ن 
�خل��ارج��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة ق��د قالت 
ع��ب��ور ت�ساي  �إن  �مل��ا���س��ي  �لأ���س��ب��وع 
�سيكون  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أر����س��ي 
ر�سمي”  وغ����ر  “خا�س  ب�����س��ك��ل 
�أم��ري��ك��ي قائم  وب��ن��اء على م��وق��ف 
م���ن���ذ ف�����رتة ط���وي���ل���ة ي���ت���و�ف���ق مع 
مع  �ل��ر���س��م��ي��ة  غ���ر  “عاقاتنا 
تايو�ن”. و�أ�سارت �إىل “عدم وجود 
تغير يف �سيا�سة �سن و�حدة �لتي 

تنتهجها �لوليات �ملتحدة”.
لزيارة  م��رك��ب  يف  ت�ساي  وغ����ادرت 
ن�����س��ب �أري����زون����ا �ل���ت���ذك���اري �لذي 
�حلربية  �ل�سفينة  بقايا  على  �ُسيد 
�ل��ت��ي غ��رق��ت يف ب���رل ه���ارب���ور يف 
�حل�����رب �ل��ع��امل��ي��ة �ل���ث���ان���ي���ة. ومن 
�إكليا من  �أن ت�سع ت�ساي  �ملتوقع 

�لزهور على �لن�سب.
�لرئي�س  ي�����زور  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
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العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 يف الدعوى رقم 2017/1269  جتاري كلي 

�ملدعى عليهم : 1-�ملطبعة �لأ�سيوية - �س ذ م م  )�لعنو�ن : عجمان - �ل�سناعية � - �سرة رقم 16 - بالقرب من د�ر 
ميك�س و�سركة �ملياه �لوطنية - هاتف متحرك رقم 050-6356647( 

2- �حلديث لتجارة مو�د �لطباعة - �س ذ م م )�لعنو�ن : ر�أ�س �خليمة - منطقة �لنخيل - على �ل�سارع �لعام - بناية 
عبد�هلل �أحمد فار�س - هاتف متحرك رقم 050-6369581( 

3- �سركة �سبينه لأعمال �لدعاية و�لإعان - �س ذ م م )�لعنو�ن : عجمان - منطقة �ملويهات - بالقرب من مطعم 
خرية �ل�سعبي - بناية حممد مطر عبد�هلل �مل�سافري - حمل رقم 4 - هاتف متحرك رقم : 050-9342168( 

 EZ -104F 4- �كمى تريد لينك�س - م م ح )�لعنو�ن : �ل�سارقة - منطقة �حلرة �حلمرية - مكتب رقم -60 
- هاتف متحرك رقم  : 055-6895788(  

�مل��دون �دن��اه وذلك يف متام �ل�ساعة �حلادية  يرجى �حل�سور �ىل �جتماع �خلرة �ملقرر مبكتب �خلبر �مل�سريف  
�ملرفوعة عليكم من قبل  �لدعوى  لبيان دفوعكم يف  �ملو�فق 2017/11/2  وذلك  ع�سرة من �سباح يوم �خلمي�س 
�مل�سرف �لعربي لاإ�ستثمار و�لتجارة �خلارجية   - بيت �ملعرفة لتدقيق �حل�سابات - بناية �ل�سم�س �مل�سيئة - �لدور 
�لأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 

- مقابل �لطاير لل�سيار�ت - �لقرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�سر 
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

 اعـــــــالن       
 : خ��ورف��ك��ان   و�لت�سديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
�لت�سديق على  ، وطلب  �لإم���ار�ت   : ، �جلن�سية  م��ر�د علي حممد  ح��امت  �ل�سيد/ 
�ل�سيار�ت  زينة  وتركيب  لتنجيد  �ل��ت��ج��اري  �ل���س��م  يف  )ت��ن��ازل(   يت�سمن  حم��رر 
و�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف  �ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم 241856 
�ل�سيد/  �لتنمية �لقت�سادية بخورفكان.  �ىل  د�ئرة  بتاريخ 1991/2/17  �ل�سادر 
حليمه علي خمي�س �ل�سربه �لنقبي ، �جلن�سية : �لإمار�ت -  ليكن معلوما للجميع 
بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن 

يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعن من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

 اعـــــــالن       
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ 
�لت�سديق على  ، وطلب  �لإم��ار�ت   : ، �جلن�سية  �ملن�سوري  عمر يعقوب عبد�هلل حمد 
�لملنيوم  مل��ق��اولت  �حل��دي��ث  �لت�سميم  �لتجاري  �ل���س��م  )ت��ن��ازل(  يف  يت�سمن  حم��رر 
�ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم  �لقت�سادية يف   �لتنمية  د�ئ��رة  و�ملرخ�س من  و�لزجاج 
�ىل  �لقت�سادية بخورفكان.   �لتنمية  د�ئ��رة  بتاريخ 2008/9/10 يف  �ل�سادر   742407
معلوما  ليكن    ، م�سر   : �جلن�سية   ، �سلبي  حممود  حممد  حممود  حممود  �ل�سيد/ 
للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي 

�ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعن من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

 اعـــــــالن       
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ 
منال عبد�لكرمي �ل�سيد �حمد رزين - �جلن�سية : م�سر ، وطلب �لت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف �ل�سم �لتجاري خطاط ور�سام �لزهر�ء  و�ل�سادرة  من 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف  �ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم 743411 �ل�سادر بتاريخ 
حممد  حممد  �ل�سيد/  �ىل  بخورفكان.   �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة   2016/4/6
�حمد عبد�حلكيم ل�سن - �جلن�سية : م�سر ،  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعن من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       �ىل �ملدعي عليه/ حافظ �مر �سودري للخدمات �لفنية - �س ذ م م  
نعلنكم باأن �ملدعين قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�سة 2017/11/13   �ل�ساعة 8.30.

وكلفتكم �ملحكمة باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدميا ما لديكم من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �يام على �لقل بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف 

ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبثابة �حل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 8219/2017/13 
8218/2017/13

م
1
2

��سم �ملدعي
مهر�ن خان �بر�ر خان 

عدنان �لهي �بر�ر خان 

مبلغ �ملطالبة
22561 درهم + تذكرة �لعودة 
33300 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/6028 عمايل جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- ديفوكر�فت�س للحلول - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/10/5  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  مياه  ��سرف  �ل��ق��ادر  ل�سالح/حمبوب 
)11423( درهم )�إحدى ع�سر �لفا و�ربعمائة وثاثة وع�سرون درهما( وبتذكرة عودة 
�ىل موطنه على �لدرجة �ل�سياحية عيننا �و قيمتها نقد� ما مل يلتحق بخدمة رب عمل  
�أخر و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�سب من �لر�سوم و�مل�سروفات و�عفت �ملدعي من ن�سيبه 
قابا لا�ستئناف  منها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري 
خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/4265  تنفيذ عمايل 
م   جمهول حمل  م  ذ  �لعامة - �س  للتجارة  �ملنفذ �سده/1- ريا�س  �ىل 
خان  ر��سد  حممد  خ��ان  ح�سن  عنايت  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
-  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وق��دره )83000( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
بال�سافة �ىل مبلغ 988 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3539  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- جابول جلف �لكرتوميكانيكال - �س ذ م م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ د�نيلي بول قيامور �لتوبانو   قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )66680( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�سافة 
�ىل مبلغ 4868 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/4292  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- فا�ست رود لند للنقل بال�ساحنات - �س ذ م م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بهادور نو�ز نور �أو�ز خان -  قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )7603.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�سافة 
�ىل مبلغ 220 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/5879  عمايل جزئي             
���س ذ م م   جمهول  �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ر�دك��اي��ف ج��ل��وب��ال �سيكيوريتي -  �ىل 
قد  روم���رو    ر�ي�س  ديلو�س  رودزون  �ملدعي/كر�سجيل  �أن  �لق��ام��ة مبا  حمل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )95828 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف  رقم �ل�سكوى 
�ملو�فق  �لرب����ع����اء   ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    )mb174479381ae(
مكلف  فاأنت  ل��ذ�    Ch1.A.5 بالقاعة  �سباحا    8.30 �ل�ساعة    2017/11/1
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/10186  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعي عليه / 1- مطعم ومقهي �وك�س و�لك  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / مارلون جيمنيز ديزون   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   15300( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
 )MB177809405AE(ل�سكوى� و�مل�ساريف ورقم  و�لر�سوم  درهم( 
وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء   �ملو�فق 2017/11/1  �ل�ساعة 15.00 م�ساء� 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�    Ch1.A.1 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/10328  عمايل جزئي             
جمهول  م   م  ذ  ���س   - �لفنية  خل��دم��ات  بخ�س  حممد   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / حم�سن ر���س��ا ع��ب��د�ل��ع��زي��ز   ق��د �أق����ام عليك 
�ل����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )13000 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����س���وم و�مل�����س��اري��ف ورقم 
�لربعاء    ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB177962317AE(ل�سكوى�
�ملو�فق 2017/11/8  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
يف الدعوى رقم )2016/656( ا�ستئناف عقاري   

�مل�ستاأنف �سدها / تنميات جلوبل ريال ��ستيت ديفيلومبنت - �س ذ م م  
مبوجب كتاب عد�لة �ملحكمة و�ملت�سمن �إنتد�بي خبر� يف �لدعوى �مل�سار �ليها �أعاه �ملرفوعة من 
 �مل�ستاأنف / �سام �ملبي�س �سد �مل�ستاأنف �سدها / تنميات جلوبل ريال ��ستيت ديفيلومبنت - �س ذ م م  
قررنا حتديد جل�سة  وقد   ، �أع��اه  �ليها  �مل�سار  �لدعوى  ملبا�سرة  ندبنا  باأنه قد مت  علما  نحيطكم 
�خلرة ح�سب �لتفا�سيل �ملو�سحة �دنان ، وعليه فانكم مكلفون للح�سور  �مام �خلبر يف �لوقت 
�لوقت    2017/10/31 : �ملو�فق   - �لثاثاء   : �ليوم    -: �لتية  للتفا�سيل  ، وفقا  �ملحددين  و�ملكان 
 - �ل مكتوم  �سارع  �لعنو�ن  كابيتال لا�ست�سار�ت(  : مكتب �خلبر )لن��د  �ملكان  : 11.00 �سباحا  
 Golden Business �ملبنى   - �لر�ستماين  عبد�لو�حد  �سركة  وبجو�ر  تويوتا  وكالة  مقابل 
ويف   -   04-2501811  : فاك�س   04-2501818  : �لهاتف  رقم   ،  605 مكتب   6 �لطابق   Center

حالة تخلفكم عن ح�سور �جتماع �خلرة �سيتم مبا�سرة �ملاأمورية. 

املهند�سة / �سيما اأحمد  اللنجاوي
حمكم وخبري هند�سة م�ساحة منتدب اأمام املحاكم     

اإعالن بالن�سر 
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

اإعالن بالن�سر  
اعالن �سحيفة طعن رقم 2017/371 

بوكالة �ملحامي : �أحمد  �مليدور 
�ىل / �سركة �مبيك�س �نرتنا�سيونال - م م ح 

�ل�سادر  جت��اري   2015/624 رق��م  �ل�ستئناف  �حلكم  ب��اأن  لديكم  معلوما  ليكن 
��س   / �لطاعن  ط��رف  بالنق�س من  عليه  �لطعن  قد مت  م   2017/3/28 بتاريخ 
�ي��د�ع مذكرة بدفاعكم م�سفوعة  �ليه �عاه وعليكم  �مل�سار  �لطعن  ، يف  باري�س 
�د�رة  لدى  تقدميها  يرى  �لتي  وبامل�ستند�ت  عنكم  �ملوكل  �ملحامي  توكيل  ب�سند 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة  �ق�ساه  موعد  يف  �لق�سائية  �خل��دم��ات 

�لعان.
ليلى ال�سكيلي 
مدير مكتب اإدارة الدعوى 

  المارات العربية املتحدة
املحكمة الحتادية العليا 

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اإعادة اإعالن 

يف ال�ستئناف رقم 2017/128 جتاري - بالن�سر 
�مل�ستاأنف �سدها / �يفر�ست لتجارة �للكرتونيات 

 - ��سماعيل  �أحمد  �سوبر ج��رن�ل ميثلها مم��دوح  �سركة  �أن  ليكن معلوما لديك 
رقم  �لبتد�ئية  �لدعوى  يف   ،  2017/4/26 بتاريخ  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنفت  قد 
ميثلك  من  ح�سور  فيقت�سي   - �لفجرة    - جزئي  جت��اري   -  2016 ل�سنة   649
�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  بالفجرة  �لق�ساء  ب��د�ر  �لفجرة  ��ستئناف  حمكمة  �م��ام 
2017/11/8 م �ل�ساعة 9.30 �سباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حالة عدم 

ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر �ملحكمة �لدعوى يف غيبك.
امل�ست�سار / حممد اأحمد بو هندي 
رئي�س حمكمة الفجرية الحتادية ال�ستئنافية            

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اإعالن 

يف ال�ستئناف رقم 2017/127 جتاري - بالن�سر 
�مل�ستاأنف �سدها /حممد جفرى جمال �لدين  

ليكن معلوما لديك �أن �سركة �مل�ساريع �لعامة وميثلها ممدوح �أحمد �إ�سماعيل  
- قد ��ستاأنفت �حلكم �ل�سادر بتاريخ 2017/4/26 ، يف �لدعوى �لبتد�ئية رقم 
ميثلك  من  ح�سور  فيقت�سي   - �لفجرة    - جزئي  جت��اري   -  2016 ل�سنة   650
�ملو�فق  �لأح���د  ي��وم  بالفجرة  �لق�ساء  ب��د�ر  �لفجرة  ��ستئناف  حمكمة  �م��ام 
2017/11/12 م �ل�ساعة 9.30 �سباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حالة عدم 

ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر �ملحكمة �لدعوى يف غيبك.
امل�ست�سار / حممد اأحمد بو هندي 
رئي�س حمكمة الفجرية الحتادية ال�ستئنافية            

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

باملديونيات  �ملطعم  مت�سر�ء  وقد  جد  �سركاء  من  �ملطعم  �سر�ء  مت  حيث 
�لعاقة مع  نعلن عن قطع  �ل�سركاء �جلدد  ب�سفتنا  و�أننا  �لو�قعة عليه 
ويحمل  �جلن�سية  م�سري  عبد�ملق�سود  عبد�ملعبود  �سعبان  عمرو  �ل�سيد 
 A08190118   784198158272041 جو�ز �سفر وهوية �إمار�تية رقم
رقم حيث �أنه مل يعد لديه �ي �سفة يف �ملطعم ونحذر من �لتعامل معه 
كما �أننا نهيب بال�سادة �جلمهور و�ملتعاملن �سو�ء كان �لتعامل معه �و لهم 
�ىل  يوم  �ق�ساها خم�سة ع�سر  بالتوجه يف فرتة  �ملوؤ�س�سة  مديونية جتاه 
�مل�سرتين �جلدد يف مقر �ملطعم ولذلك للتعامل مع مديونيتهم كما �ن 

�ملطعم لن يكون م�سوؤول عن متعلقات بعد تاريخ �نق�ساء �ملدة.  
مطعم بني الق�سرين      

بيان �سراء من�ساأة 
وقطع عالقة وحتذير 

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

  ال�سماء           
�مل��دع��وى /  علياء �حمد  ب��اأن  تعلن د�ئ��رة حماكم ر�أ���س �خليمة 
من  ل�سمها  �لقبيلة  م�سمى  غ��رت   - �لزعابي  �لطابور  حممد 
�لتغير / علياء  ��سمها بعد  ، ليكون  )�لزعابي( �ىل )�لنعيمي( 

�حمد حممد �لطابور �لنعيمي. 
و�ن من له م�سلحة يف �لعرت��س �ن يتقدم خال خم�سة ع�سر 
ر�أ�س  �ل�سهاد�ت يف حمكمة  �ق��ام ق�سم  تاريخ �لع��ان  يوما من 

�خليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2017/7456
�ملنذر : فاطمة خلفان حممد بو�سارى 

�سد �ملنذر �ليه : �سركة �سرتوكز �ل�سرق �لو�سط لبيع �لدرجات �لنارية - ذ م م ، ومديرها حممد 
ه�سام علي عبد�لقادر �ملحاريق - جمهول حمل �لقامة 

�خلا�سة  �لر�سوم  و�سد�د  �لج��رة  ب�سد�د  يخطركم  �ملنذر  ف��ان  �لن��ذ�ر  ه��ذ�  ومبوجب   : �ملو�سوع 
من  �يام  ع�سرة  خال  �مل�ستودع  وباإخاء  �إمار�تي  درهم   222000 باإجمايل  و�لتعوي�س  باإيجاري 
تاريخ تبليغكم هذ� �لن�سر ويف حال عدم �للتز�م بال�سد�د وبعدم �خاء �مل�ستودع رقم 1 و�عادته 
ي�سطر  �ملنذر  فان  �ملحدد  �ملوعد  يف  لا�ستعمال  و�سالح  قبل  من  عليه  كان  �لتي  �حلالة  بنف�س 
ب�سد�د  �لز�مكم  و�ي�سا  �ملخت�سة  �جلهات  �مام  بحقكم  �لازمة  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  �تخاذ  �ىل 
مقابل �يجار�ت �لر�سوم ومبلغ �لتعوي�س حتى تاريخ �لخاء �لتام و�سد�د فو�تر �ملياه و�لكهرباء 

بال�سافة �ىل كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لخرى �مل�ستوجبة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7461

�ملنذرة : ماجد �لفطيم هاير ماركت�س - �س ذ م م 
بوكالة �ملحامين / �حمد �لكمايل  وحممد �لكمايل 

�ملنذر �ليه : ديباك كنيا لل ديو�ين 
�حت�ساب  �ملفتاح مع  وت�سليم  �لإيجار  �إنتهاء عقد  برغبتها يف  �ملنذرة تخطركم  فان 
لدى  �إي��د�ع��ه  �أو  �ليكم  �مل��ف��ت��اح  ت�سليم  ت��اري��خ  م��ن  و��ستامها  �لي��ج��اري��ة  �لقيمة 
على  �ل��رد  ب�سرورة  تخطركم  و�ملنذرة  دبي  باإمارة  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز 
�تخاذ  �ىل  �آ�سفن  �سن�سطر  و�ل  �لن��ذ�ر  ��ستامكم  ��سبوع من  �لن��ذ�ر خال  هذ� 

�لجر�ء�ت �لقانونية و�نهاء ح�سب �لقانون. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                       �ىل �ملدعي عليه/ بيلفورد للخدمات �لفنية - �س ذ م م 

نعلنكم باأن �ملدعين قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 
لها  جل�سة 2017/11/1 �ل�ساعة : 15.00   

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاث �يام على �لقل ويف حالة تخلفكم 

فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري بال�سافة  بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف.  
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
2017/8576 عمايل جزئي
2017/8575 عمايل جزئي 
2017/8577 عمايل جزئي

م
1
2
3

��سم �ملدعي
 حممد نظر �لدين حممد جاهر �ل�سام 

م�سعود مياه هارون �لر��سد 
حممد عبد�لرحمن حممد حليم مياء 

مبلغ �ملطالبة
16538 درهم + تذكرة �لعودة
16547 درهم + تذكرة �لعودة
16528 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       �ىل �ملدعي عليه/ بر�ون فالكون للمقاولت - �س ذ م م  
نعلنكم باأن �ملدعين قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها  جل�سة 2017/11/15 �ل�ساعة 8.30 

لذ� فانتم مكلفون باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت 
�يام على �لقل ويف حالة تخلفكم فان �حلكم  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاث 

�سيكون مبثابة ح�سوري. بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
عمايل جزئي  9906/2017
عمايل جزئي 9907/2017

م
1
2

��سم �ملدعي
�بر�هيم حممود �سالح حممود ��سماعيل �لطحان 
�ملحمدي ��سماعيل عبده قرج

مبلغ �ملطالبة
9750 درهم + تذكرة �لعودة 
10265 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       �ىل �ملدعي عليه/ �لطرفانة لتنظيف و�سيانة �ملباين - �س ذ م م  
نعلنكم باأن �ملدعين قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها  2017/11/1 �ل�ساعة 3.00 

لذ� فانتم مكلفون باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت 
�يام على �لقل ويف حالة تخلفكم فان �حلكم  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاث 

�سيكون مبثابة ح�سوري. بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
عمايل جزئي  8690/2017
عمايل جزئي 8691/2017

م
1
2

��سم �ملدعي
ميز�ن �سديق �لرحمن 

مر�د ح�سن �متياز ح�سن عبا�سي 

مبلغ �ملطالبة
13602 درهم + تذكرة �لعودة 
13259  درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه/توحيد ��سلم للخدمات �لفنية - �س ذ م م  
نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة  بتاريخ 2017/8/29 يف �لدعاوي �ملذكورة ل�سالح 

�ملدعين بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعين �ملبالغ �لتالية : 

وتذكرة عودة ملوطنهم عينا �و مقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بالعمل لدى �ساحب عمل �آخر 
و�لزمتها باملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعين من ن�سيبهم منها.  حكما مبثابة �حل�سوري 

قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما �عبتار� من �ليوم �لتايل ن�سر هذ� �لعان

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
4596/2017/13 

4597/2017/13
4598/2017/13

م
1
2
3

��سم �ملدعي
 حممد ممتاز رم�سان 

عبد�جلبار منظور �حمد
مرز� وحيد بابج مرز� غلفام بايج 

مبلغ �ملطالبة
 11621 درهم + تذكرة �لعودة
9233 درهم + تذكرة �لعودة
9240 درهم + تذكرة �لعودة
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الفجر الريا�ضي
�أبوظبي  ملجل�س  �لعام  �لأم��ن  �لعو�ين  ع��ارف حمد  �سعادة  �أك��د 
�لر�سيدة  قيادتها  ورع��اي��ة  بدعم  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن  �لريا�سي 
�ل����دويل وه���و ما  �ل��ري��ا���س��ي  �مل��ج��ت��م��ع  بثقل يف  تتمتع  �أ���س��ح��ت 
�لعاملية  �لريا�سية  �لبطولت  من  حزمة  ��ست�سافتها  يج�سده 
�سنويا مثل كاأ�س �لعامل لاأندية �لإمار�ت 2017 وكاأ�س �آ�سيا 
2019 و �لأوليمبياد �خلا�س 2019 . وقال �لعو�ين يف حو�ر 
لوكالة �أنباء �لإمار�ت و�م �إن �مل�سرة �لريا�سية يف دولة �لإمار�ت 
ب�سكل خا�س �سهدت تطور� ملحوظا على  و�أبوظبي  ب�سكل عام 
م���د�ر ع��ق��ود ح��ي��ث �أر���س��ى �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�سيخ ز�ي���د ب��ن �سلطان 
�لريا�سة  مب�سرة  �له��ت��م��ام  دع��ائ��م  ث���ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل 
وحظيت �مل�سرة برعاية ودعم و�هتمام م�ستمرين من �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�هلل و�ساحب  رع��اه  دب��ي  �ل����وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو 

. و�أك��د - خال حديثه -  �مل�سلحة  نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
ب�  متفرد� لاهتمام  للعامل منوذجا  �ستقدم  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن 
�خلا�س  �لأوملبياد  ل�  ��ست�سافتها  خ��ال  وذل��ك  �لهمم  �أ�سحاب 
و�هتمام  بدعم  حتظى  �مل��ر�أة  ريا�سة  �أن  �إىل  م�سر�   ..  2019
�لريا�سي  �لقطاع  يف  و�مل�سوؤولن  �لر�سيدة  �ل��دول��ة  ق��ي��ادة  م��ن 
�ل�سعيدين  على  ن�سائية  ريا�سية  �إجن��از�ت  �أ�سهم يف حتقيق  ما 
�أبوظبي �لريا�سي  �أكد حر�س جمل�س  �لإقليمي و�ل��دويل. كما 
على تر�سيخ ثقافة �لريا�سة يف �ملجتمع عر تنظيم �لعديد من 
�لفعاليات �لريا�سية على مد�ر �لعام �لذي تندرج �سمن �أهد�ف 
تنمية  م�سرة  تعزيز  يف  ي�سهم  �سحي  جمتمع  لبناء  �ملجل�س 
�أن �ل�ستعد�د ل�  وتطور �لدولة على خمتلف �لأ�سعدة. و�أو�سح 

عام ز�يد 2018 �سيكون على م�ستوى عايل و�سيت�سمن �لعديد 
من �ملبادر�ت �لتي توؤرخ لدعم �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 

�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه مل�سرة �لريا�سة.
ل��اأن��دي��ة خ���ال �سهر  �ل��ع��امل  ل��ك��اأ���س  �ل��دول��ة  ��ست�سافة  وع���ن 
دي�سمر �لقادم .. قال �لعو�ين �إن �حت�سان ن�سخة عام 2017 
يعك�س   2018 عام  �ملقبلة  �لن�سخة  وكذلك  �لبطولة  من هذه 
�أن ه��ذه �لبطولة تعد  ثقة �لعامل يف دول��ة �لإم���ار�ت .. م��وؤك��د� 
من �أهم �لأحدث �لريا�سية �لدولية على م�ستوى �لعامل خال 
�لعام �جلاري وتعك�س مدى �هتمام �لدولة بالريا�سة �لذي يعد 

�أحدث �لعنا�سر �لأ�سا�سية لبناء �لأجيال �لقادمة.
ولفت �إىل �أن �أكرث من 75 % من تذ�كر كاأ�س �لعامل لاأندية 

مت بيعها يف �لطرح �لأول للتذ�كر لذ� فاإنه من �ملتوقع �أن ت�ستقبل 
�لإمارة �أعد�د� كبرة من �ل�سائحن و�لزو�ر خال مدة �نعقاد 
�لبطولة وهو ما ي�سهم يف تعزيز �ل�سياحة �لريا�سية يف �لإمارة. 
�أبوظبي �لريا�سي لتنظيم �لأحد�ث  وعن ��سرت�تيجية جمل�س 
�ملجل�س  حر�س  �إىل  �ل��ع��و�ين  ع��ارف  �سعادة  �أ���س��ار   .. �لريا�سية 
على تنويع تنظيم �لأحد�ث �لريا�سية يف خمتلف مناطق �إمارة 
�أبوظبي فعلى �سبيل �ملثال طو�ف �أبوظبي يتم �إقامته يف منطقة 
�أن هذه  �إىل  .. م�سر�  يا�س  و�أبوظبي وجزيرة  و�لعن  �لظفرة 
�ل�سرت�تيجية ت�سهم يف �لرتويج للدولة على �ل�ساحة �لريا�سية 
�لدولية. و�أو�سح �أن هذه �ل�سرت�تيجية �سيتم تطبيقها يف كاأ�س 
�لفتتاح  حفل  �سيقام  حيث   2017 �لإم���ار�ت  لاأندية  �لعامل 

يعد  �ل��ذي  ز�ي��د  ب��ن  ه��ز�ع  ��ستاد  وي�ست�سيفه  �لعن  مدينة  يف 
�حلفل  يقام  فيما   .. �لفريدة  �لعاملية  �لريا�سية  �ل�سروح  �أح��د 
�لإم��ار�ت وهو  �لريا�سي يف دولة  �لتاريخي  �لعمق  �خلتامي يف 

مدينة ز�يد �لريا�سية باأبوظبي �لتي مت �إن�ساوؤها عام 1979.
�أم��ن ع��ام جمل�س  �أك��د �سعادة   .. �مل��ر�أة  وع��ن �لهتمام بريا�سة 
قيادة  ورع��اي��ة  بتوجيهات  �مل���ر�أة  ريا�سة  �أن  �لريا�سي  �أبوظبي 
تاأ�سي�س  ك��ب��ر ح��ي��ث مت  ب��اه��ت��م��ام  �ل��ر���س��ي��دة حت��ظ��ى  �ل���دول���ة 
�لتي  �لن�سائية  للريا�سة  �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك  �أكادميية 
تعتر �لذر�ع �لريا�سي �ملتخ�س�س يف ريا�سة �ملر�أة وتتبع جمل�س 
�أبوظبي �لريا�سي وتوؤدي دور� كبر� يف دعم �ملو�هب �لريا�سية 
�لأندية  خمتلف  يف  �لن�سائية  �لفرق  تكوين  ومتابعة  �لن�سائية 
ولفتة  كبرة  م�ساركة  هناك  �أن  �إىل  �لعو�ين  ولفت  باأبوظبي. 
ي��وم جمتمعي  ي��وج��د  كما  و�لقفز  �ل��ي��د  ك��رة  �مل���ر�أة يف  لريا�سة 
�إىل  �إ�سافة  يا�س  جزيرة  يف  �مل��ر�أة  لريا�سة  خم�س�س  �أ�سبوعيا 

برنامج لرعاية �ملو�هب مثل زهرة لري بطلة تزلج �جلليد.

عارف العواين: الإمارات تتمتع بثقل يف املجتمع الريا�سي الدويل

•• منطقة �لظفرة – لطيفة جابر

حتت رعاية �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة، وبتنظيم من نادي 
تنطلق  و�ل��ي��خ��وت.   �ل�سر�عية  للريا�سات  �أبوظبي 
مروح  و�سباق  �ل��رت�ث��ي  �لتجديف  �سباق  مناف�سات 
وذلك �سمن مناف�سات  �لقادمة  �جلمعة  قدما   60
مهرجان �لظفرة �لبحري على �ساطئ مدينة �ملرفاأ يف 
منطقة �لظفرة، بالتعاون مع جلنة �إد�رة �ملهرجانات 
ي�سارك  و�لرت�ثية، ويتوقع �أن  �لثقافية  و�ل��ر�م��ج 
2000 مت�سابق  من خمتلف  �أك��رث من  �ل�سباق  يف 
يوم  �لرت�ثي  �لتجديف  �سباق  ينطلق  حيث  �لفئات 
�جلمعة �لقادم مب�ساركة �أكرث من 15 قاربا وي�سم 
كل قارب 9 مو�طنن بينما تنطلق مناف�سات مروح 
�أك���رث من  مب�ساركة  �ل��ق��ادم  �ل�سبت  ي��وم  ق��دم   60
 20 15 و  100 حممل وي�سم كل حممل ما بن 
مناف�سات  �سمن  �ل�سباق  تنظيم  وي��اأت��ي  مت�سابقا . 

�لبحري  �ل��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  م��ن  �مل��ا���س��ي��ة  �لن�سخة 
تاأجيل �سباق �لتجديف �لرت�ثي  �أن مت  بعد   2017
ب�سبب �سوء �لأحو�ل �جلوية و�سباق مروح 60 قدما 

لتز�منه مع �سباق دملا �لبحري .
ي��و����س��ل �مل���ه���رج���ان ج���ه���وده يف حت��ق��ي��ق ج��م��ل��ة من 
�ل��رتوي��ج ملنطقة  �مل��ه��م��ة منها  �لأه�����د�ف و�ل��غ��اي��ات 
�ل��ظ��ف��رة ك��وج��ه��ة ُم��ث��ل��ى ل���ل���زو�ر و�ل�����س��ي��اح �ملهتمن 
مب��ج��ال �ل��ري��ا���س��ات �ل��ب��ح��ري��ة و�ل�����س��اط��ئ��ي��ة، و�إب����ر�ز 
ع��و�م��ل �جل���ذب �ل��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��ا �مل��ن��ط��ق��ة، وتعزيز 
عن  ف�سًا  �قت�سادياً،  �ملنطقة  و�إنعا�س  �لفعاليات 

ت�سجيع �ملنتجات �لرت�ثية �ملحلية.
�لظفرة  ملهرجان  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  وحت��ر���س 
�لبحري برئا�سة معايل �للو�ء ركن طّيار فار�س خلف 
و�لر�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  رئي�س  �مل��زروع��ي، 
�ل�ستعد�د�ت  كافة  توفر  على  و�لرت�ثية،  �لثقافية 
و�لتجهيز�ت و�لتاأكد من تلبية كل ُمتطلبات �لنجاح 
تام�س  �لتي  �ملختلفة  �ل�سباقات  لإجن��اح  و�لتمّيز، 

�لرت�ثية  �لريا�سات  ع�ساق  م��ن  �لآلف  �هتمامات 
�ملتميزة . ووجه �أحمد ثاين مر�سد �لرميثي، رئي�س 
�ل�سر�عية  للريا�سات  �أبوظبي  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 
�لدعم  على  �لر�سيدة  �لقيادة  �إىل  �ل�سكر  و�ليخوت، 
ب�سكل  �لرت�ثية  �لأح��د�ث  ملختلف  و�مل�ستمر  �لد�ئم 
خا�س،  ب�سكل  �لبحرية  �لرت�ثية  و�لريا�سات  ع��ام 
�أن �ل��دع��م �ل�����س��ام��ي ي��ع��د �لأ���س��ا���س ملختلف  م���وؤك���د�ً 
�سو�ء  �ل��و�ق��ع،  �أر����س  على  حتققت  �لتي  �لنجاحات 
باحلفاظ على �لرت�ث، �أو بن�سره بن �سباب �لوطن. 
ووج����ه �ل�����س��ك��ر �إىل ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن ز�يد 
على  �لظفرة،  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان،  �آل 
رعاية �سموه ودعم �سباق دملا، موؤكد�ً �أن رعاية �سموه 
�ل�سيخ  �أن �سمو  ت�ساعف من قيمة �حل��دث، ل�سيما 
حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان د�ئم �حلر�س على متابعة 
�لتوجيه  ود�ئ���م  بال�سباق،  �خلا�سة  �لتفا�سيل  ك��ل 

بتوفر كل متطلبات �لنجاح.
�أن �ختيار هذ� �لتوقيت بالذ�ت  و�أ�سار �لرميثي �إىل 

لإقامة �سباقي مروح 60 قدما و�لتجديف �لرت�ثي 
�لتوقيت  ه��ذ�  و�ن  خا�سة  �ساملة  در����س��ة  بعد  ج��اء 
�لوقت  �ل�سباق وهو  ملمار�سة ذلك  �ملثايل  �لوقت  هو 
�لذي يتحول فيه �لطق�س من �حلر�رة �إىل �لرودة 
ومياثل وقت �ل�سباق �لذي كان مقرر له �أن يقام يف 
�سهر �بريل �ملا�سي وت�سببت �لأحو�ل �جلوية و�سوء 
�لطق�س يف عدم �إطاق �سباق �لتجديف �لرت�ثي يف 
ذلك �لوقت  كما مت تاأجيل �سباق مروح لتز�منه مع 
�ملزروعي،  �أكد عبيد خلفان  دملا . ومن جانبه  �سباق 
و�مل�ساريع  �لتخطيط  �إد�رة  مدير  �ملهرجان،  مدير 
�لثقافية  و�ل����ر�م����ج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جل��ن��ة  يف 
�تخاذ  على  حر�ست  �ملنظمة  �للجنة  �أن  و�لرت�ثية، 
كافة �لرتتيبات و�لتجهيز�ت �لازمة لإجناح �ل�سباق 
�لذي يتابعه �لآلف من ع�ساق �لريا�سات �لرت�ثية 
و�ل�����ذي ي���اأت���ي ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان �لظفرة 
�لبحري 2017 . و�أ�ساف �ملزروعي �ن مدينة �ملرفاأ 
�سباقن  �لقادمن  و�ل�سبت  �جلمعة  يومي  �ست�سهد 

م���ن �أ���س��ه��ر �ل�����س��ب��اق��ات �ل��رت�ث��ي��ة �ل��ب��ح��ري��ة و�لتي 
تام�س �هتمامات �لآلف من ع�ساق تلك �لريا�سات 
حيث �ستنطلق يوم �جلمعة �سباق �لتجديف �لرت�ثي 

يليها �سباق مروح 60 قدما و�لذي يتوقع �ن ي�سهد 
�إقبال كبر من �مل�ساركن و�جلمهور ملتابعة فعالياته 

�ل�سيقة و�ملتميزة .

�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  و����س���ع���ت 
�لثانية  �ل��دول��ي��ة  �لأل���ع���اب  دورة  ل��� 
لل�سرطة �أبوظبي 2017 �للم�سات 
�لنهائية للدورة �لتي تنطلق ر�سميا 
بكلية  �ملقبل  �ل�سبت  �لفتتاح  بحفل 
�لفريق  برعاية  �أب��وظ��ب��ي  �ل�سرطة 
�سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 

�لد�خلية.
�ليوم  �ل��ل��ج��ن��ة �ج��ت��م��اع��ا   وع���ق���دت 
برئا�سة  �أبوظبي  يف  �ل�سرطة  بكلية 
�لعميد وليد �سامل �ل�سام�سي مدير 
�للجان  روؤ����س���اء  ح�����س��ور  و  �ل�����دورة 
�أخر �مل�ستجد�ت  �لذين �طلعو� على 
�لأخ��رة لنطاق  �للم�سات  وو�سع 
�ل�����دورة �ل��ت��ي م��ن �مل��ن��ت��ظ��ر و�سول 
منت�سف  فيها  �مل�ساركة  �لوفود  �أول 

�ل�سبوع �جلاري.
�فتتاح  ب��ح��ف��ل  �ل��������دورة  وت��ن��ط��ل��ق 
وينظمه  �ل�������س���رط���ة  ب��ك��ل��ي��ة  ي���ق���ام 
بالوز�رة  �لريا�سي  �ل�سرطة  �حت��اد 
عربية  �سرطية  �حت���اد�ت  مب�ساركة 
تظاهرة  �أك��ر  يف  ودول��ي��ة  و�إقليمية 
�لبطولت  م�ستوى  ع��ل��ى  ري��ا���س��ي��ة 

�ل�سرطية.

و 
 - �ل��دورة  من  �لثانية  �لن�سخة  تعد 
�لتي تنطلق حتت �سعار �أرفع علمك 
بهذ�  ه��ام��ا  ريا�سيا  دول��ي��ا  ح��دث��ا   -
�لتو�جد �لكبر من �لدول �مل�ساركة 
ر���س��م��ي��ة �سمن  ب��ط��ول��ة  ب��ك��ون��ه��ا  و 
�لريا�سي  �لحت���اد  فعاليات  �أج��ن��دة 
�لذي   USIP ل��ل�����س��رط��ة  �ل����دويل 
يهدف �إىل تعزيز وت�سجيع �لريا�سة 
�أهد�فه  م���ع  ي��ت��ف��ق  �ل�����س��رط��ي��ة مب���ا 
�ل�سريف  �لتناف�س  ثقافة  ن�سر  يف 
وتعميق �ملعرفة و�لثقافة �لريا�سية 
�ل�سرطية  �لأج��ه��زة  ب��ن  وتعميمها 
حول �لعامل و�تاحة فر�س ملو��سلة 
و�ملهنية  �ل��ودي��ة  �ل��ع��اق��ات  تطوير 

وتنظيم  �ل�سرطية،  �ملنظمات  ب��ن 
�ملعرفة  لتبادل  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت 
�ل�سرطية يف  و�مل��م��ار���س��ات  و�خل���رة 

جمال �لريا�سة.
دملوج  حميد  حممد  �لعميد  �أك���د  و 
�لظاهري رئي�س جمل�س �د�رة �حتاد 
�للجنة  رئي�س  �لريا�سي  �ل�سرطة 
�لعليا �ملنظمة للدورة �حلر�س على 
�لإمار�ت  ب�سمعة  تليق  دورة  تنظيم 
من  عدد  ��ست�سافة  يف  �أبدعت  �لتي 
�لريا�سية  و�لح���د�ث  �ملحافل  �أه��م 
�لد�خلية  وز�رة  �أن  �إىل  م�����س��ر� 
و�لت�سهيات  �لإم���ك���ان���ي���ات  وف����رت 
ل��ل��دورة لإجناحها  �ل���ازم  و�ل��دع��م 
وف���ق ك��ل �ل�����س��ب��ل و�مل�������س���ار�ت. وقال 
��ست�سافة  ع��ن  �أع��ل��ن  �أن  م��ن��ذ  �إن����ه 
�لإم������������ار�ت �ل����������دورة ����س���ك���ل �حت����اد 
�لعليا  �للجان  �لريا�سي  �ل�سرطة 
�إىل  وحت��ول  و�لفرعية  و�لتنظيمية 
ما ي�سبه خلية نحل يف �سعي و�سباق 
م��ع �ل��زم��ن ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �خلروج 
تعك�س  م�����س��رف��ة  ري��ا���س��ي��ة  ب������دورة 
لدولة  �حلقيقي  �حل�ساري  �لوجه 
و�أ�ساف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�أي��ام من  : وه��ا نحن �لآن على بعد 
ودور�ت  م�����س��اب��ق��ات  �أه�����م  �ن���ط���اق 
�ل��دويل لل�سرطة مب�ساركة  �لحت��اد 
�ل�سقيقة  �ل�����دول  م���ن  �ل���ع���دد  ه����ذ� 
ت�ست�سيفها  دورة  يف  و�ل�����س��دي��ق��ة 
�لإم��������ار�ت �أر�������س �لأم������ن و�لأم������ان 
وعا�سمة �لريا�سة �لعاملية  و �أو�سح 
�لعميد وليد �سامل �ل�سام�سي مدير 
حفا  �أع������دت  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  �ل������دورة 

تعك�س  م�����س��رف��ة  ب�������س���ورة  ل��ي��خ��رج 
ري����ادة �لإم������ار�ت وم��ت��ن��وع��ا ومعر� 
�لوطنية  �مل�سرة  م��ن  جانبا  ي��روي 
لاإمار�ت بقيادتها �حلكيمة ودورها 
�ل��ري��ادي يف رف��د �ل��وط��ن مبنجز�ت 
مهمة..  وم���ك���ت�������س���ب���ات  ت���اري���خ���ي���ة 
�ستعك�س  �لفعاليات  �أن  �إىل  منوها 
�مل��ت��م��ي��ز لدولة  �ل��ع��م��ق �حل�����س��اري 
و�أ�سالة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
��ست�سافة  ح�سن  عن  ويعر  �سعبها 
على  وح��ر���س��ه��ا  ل�سيوفها  �ل��دول��ة 
�لعامل  دول  ب��ن  �ل��ع��اق��ات  ت��ع��زي��ز 
ع��ل��ى �أ���س�����س م��ن �ل��ث��ق��ة و�لح����رت�م 
�أن  �إىل  �ل�سام�سي  و�أ���س��ار  �مل��ت��ب��ادل.  
�لوفود �مل�ساركة �ستبد�أ �لو�سول �إىل 
�ملقبل  �أبوظبي �عتبار� من �لأربعاء 
لت�سهد �نطاق عدد من �لفعاليات 
�مل�ساحبة للدورة منها ما قبل حفل 
�لفتتاح �لر�سمي حيث تقام مر��سم 
رفع �لعام وموؤمتر علمي ريا�سي 
�للجان  و�ج��ت��م��اع��ات  م��ت��خ�����س�����س، 
�ل��ف��ن��ي��ة ل��ل��م�����س��اب��ق��ات �لأرب������ع �لتي 
�سباق  جانب  �إىل  �ل���دورة  تت�سمنها 

�لطريق �مل�ساحب.
ونوه �ل�سام�سي �إىل �أن �أروقة �لدورة 
�ست�سهد �حتفال خا�سا يوم �خلمي�س 
�ملقبل لرفع �لعلم �لإمار�تي يف يوم 
�ح��ت��ف��الت دول���ة �لإم����ار�ت �لعربية 
�ملتحدة بيوم �لعلم، مب�ساركة جميع 
�مل�ساركة  �ل��وف��ود  و�أع�����س��اء  روؤ����س���اء 
�لتي  للدور  منهم  وعرفانا  تقدير� 
�لتعاون  تعزيز  يف  �لإم����ار�ت  تلعبه 

�لدويل.

وقاعات  ���س��الت  �أن  بالذكر  ج��دي��ر 
نيويورك،  وجامعة  �ل�سرطة،  كلية 
و�����س����ال����ة �آري�����ن�����ا يف م���دي���ن���ة ز�ي����د 
�لريا�سية ، وميد�ن �حلفار للرماية 
���س��ت�����س��ت�����س��ي��ف ف���ع���ال���ي���ات �ل�������دورة 
توقع  ظ��ل  يف  �لأرب�����ع  وم�سابقاتها 
م��ن��اف�����س��ات ح��ام��ي��ة �ل��وط��ي�����س بن 
�لاعبن �لعاملين و�لذين ميثلون 
نخبة من  بوجود  بادهم  �حت��اد�ت 

�لبطال و�لبطات �لريا�سين.
�ل���دورة،  م�سابقات  ج���دول  وح�سب 
ت��ن��ط��ل��ق ي���وم���ي �لأح�������د و�لإث����ن����ن 
�لرماية  م�سابقة  نوفمر  و6   5
فيما  �حل��ف��ار،  م��ي��د�ن  يف  �لتكتيكية 
�ل�سباحة  بطولة  م�سابقات  جت��رى 
يف م�سابح جامعة نيويورك يومي 6 
و7 نوفمر على �أن تنطلق م�سابقة 
�آرينا يوم �لأربعاء  �جلودو يف �سالة 
يوم �خلمي�س  ي�سهد  ثم  نوفمر   8
ومناف�سات  ف��ع��ال��ي��ات  ن��وف��م��ر   9
�جلوجيت�سو �ملثرة يف نف�س �ل�سالة 

�لرينا .
�لر�سمي  �لخ���ت���ت���ام  ذل����ك  ي��ع��ق��ب 
�لنهائي  �لتتويج  وحفل  للبطولة 

�لرينا  ���س��ال��ة  ويف  �خل��م��ي�����س  ي���وم 
�مل�سابقات  ف��ع��ال��ي��ات  �ن��ت��ه��اء  ب��ع��ي��د 
و�لن�ساطات �مل�ساحبة لتبد�أ �لوفود 
�إىل بادها  مبغادرة �لدولة عائدة 

�ول باأول.
�مل��ن��ظ��م��ة موؤمتر�  �ل��ل��ج��ن��ة  وت��ع��ق��د 
�لإع���ام  و���س��ائ��ل  جلميع  �سحفيا 
�لتي  و�ل��دول��ي��ة  و�لعربية  �ملحلية 
ت���غ���ط���ي �حل�������دث ت���ع���ل���ن ف���ي���ه عن 
�ملر�كز  و�أم��اك��ن  وتفا�سيل  ب��ر�م��ج 
�لبطولة  م���و�ق���ع  يف  �لإع���ام���ي���ة 
�خلا�سة  �لت�ساريح  توزيع  و�سيتم 
و�لجابة  لاإعامين  بالتغطية 

على ��ستف�سار�تهم.
و�أك�����د �ل���ر�ئ���د ف����و�ز ع��ل��ي عبد�هلل 
مدير �إد�رة �لإعام �لأمني بوز�رة 
�لد�خلية رئي�س �للجنة �لإعامية 
جميع  �أع��دت  �للجنة  �أن  للبطولة 
بتقدمي  �خل����ا�����س����ة  �ل����رتت����ي����ب����ات 
و�للوج�ستي  �لإع����ام����ي  �ل���دع���م 
ل��و���س��ائ��ل �لع����ام �ملرئية  و�ل��ف��ن��ي 
و�ملكتوبة،  و�مل�����س��م��وع��ة  و�مل���ق���روءة 
ومت تخ�سي�س فريق دعم �إعامي 
مر�فقن  ت��و�ج��د  م��ع  متخ�س�س 

و�إع��ام��ي��ن م��ع �ل��وف��ود . وق���ال : 
نعك�س  �أن  �ل��دورة على  نحر�س يف 
ج��ان��ب��ا م��ن �ل��ت��ط��ور �ل��ت��ي ت�سهده 
�حلكيمة  قيادتها  بروؤية  �لإم���ار�ت 
�ل��دورة تغطية  �أن ت�سهد  .. وتوقع 
�إعامية حملية و�إقليمية وعربية 
�أن  �إىل  ودول���ي���ة م��ت��م��ي��زة، م�����س��ر� 
للوفود  �مل���ر�ف���ق���ن  �لإع���ام���ي���ن 
�إىل  ر���س��ال��ة  �سيحملون  �ل�����س��ي��وف 
�سيلم�سونه  ع��م��ا  ب��اده��م  ���س��ع��وب 
�لإمار�تية  �ل�����س��ي��اف��ة  ح�����س��ن  م��ن 
ومل�سوه  ���س��اه��دوه  فيما  وجت��ارب��ه��م 
�ل��دول��ة �حل�سارية  م��ن��ج��ز�ت  م��ن 
�سهدت  و    . ك���اف���ة  �ل�����س��ع��د  ع��ل��ى 
�قبال  �حل��ال��ي��ة  �لعاملية  �لبطولة 
توقعات  ف���اق  فيها  �مل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 
�ل�سمعة  يعك�س  �ملنظمة ما  �للجنة 
لدولة  �مل��رم��وق��ة  و�مل��ك��ان��ة  �لطيبة 
�لإم�������ار�ت يف ����س��ت�����س��اف��ة و�إجن����اح 
�لعلمية  و�لح��������د�ث  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 

�لكرى.
كانت �لن�سخة �لأوىل من �لبطولة 
عام  كولومبيا  ��ست�سافتها  �ل��ت��ي 
 31 م�ساركة  �سهدت  ق��د   2015

دول����ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا دول����ة �لإم������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة و�سهدت مناف�سات 
توج  �ل�سرطين  �لريا�سين  ب��ن 
�ل�سرطة  �حتاد  فيها  �لأول  باملركز 
�لبطولة  م�ست�سيف  �لكولومبي 
 96 �لريا�سي  وف��ده  �ل��ذي ح�سد 
ميد�لية   45 بينها  م��ن  ميد�لية 
ذهبية و34 ف�سية و17 ميد�لية 
�ل�سرطة  �حت���اد  ت��اه��ا  ب��رون��زي��ة، 
�ل��ري��ا���س��ي م���ن �لك�������و�دور ب���� 48 
ميد�لية وحل ثالثا �حتاد �ل�سرطة 
متنوعة  م��ي��د�ل��ي��ة   19 �ل�����س��ي��ن��ي 
ك��م��ج��م��وع ع������ام. جت�����در �لإ�����س����ارة 
�لدويل  �لريا�سي  �لحت��اد  �أن  �إىل 
مايو  تاأ�س�س يف   USIP لل�سرطة 
 43 بع�سوية  باري�س  يف   1999
دول���ة عربية   20 بينها  م��ن  دول���ة 
لتعزيز  �أ���س��ا���س��ي  ب�����س��ك��ل  وي���ه���دف 
�ل�سرطية  �لأج��ه��زة  بن  �لعاقات 
خ����ا�����س����ة يف جم������الت  �ل����ع����امل����ي����ة 
وت�سجيع  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  �ل���ري���ا����س���ة 
�لتناف�س �ل�سريف بينها يف جمالت 
وتبادل  �لبدنية  و�للياقة  �لتدريب 

�خلر�ت و�ملعارف.

�سمن مناف�سات الظفرة البحري

انطالق �سباقات التجديف الرتاثي ومروح 60 قدمًا اجلمعة القادمة

افتتاح دورة الألعاب الدولية الثانية ل�سرطة اأبوظبي 2017 ال�سبت املقبل 
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اإلغاء �سباق )�سيامني( الثاين ل�سالمة املت�سابقني

فيكتوري 3 ينهي رحلة ال�سني )ثانيا( يف مونديال اك�ش كات
اأمراء البحار عن املت�سدر واحل�سم يف )الرابعة( تف�سل  نقطة   11
ا�ستئناف قرار احت�ساب لفة ا�سافية لدى الحتاد الدويل

نــادي الإمـــارات ي�سـارك يف 
مبـادرة حتـدي اللياقـة

�سرطة راأ�ش اخليمة ت�ستعد للبطولة املجتمعية الأوىل 
تزامنا مع اليوم الوطني الـ46 

�نطلقت يف نادي �لإمار�ت “حتّدي �جلوجيت�سو لل�سغار” عر �ملهرجان �لفتتاحي �لذي لقى جناحاً مبهر�ً 
يف �سالة �جلوجيت�سو و�لتي تاأتي �سمن مبادرة �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، ويل عهد 
دبي لتحدي �للياقة. و�سهدت �لفعالية ح�سور �سغار ونا�سئن من �أفر�د �ملجتمع للم�ساركة يف �لبطولة �لتي 

حّفزتهم على �ل�ستمتاع باأوقاتهم �سمن بيئة ريا�سية مليئة بالن�ساط و�حليوية.
ووّفر �ملهرجان �للياقة �لبدنية للم�ساركن كنوع من �لريا�سات و�لأن�سطة �لبدنّية �لتي تنا�سب �جلميع من 
كافة �لأعمار وم�ستويات �للياقة �لبدنية. يف �خلتام كرم حممود ح�سن �ل�سم�سي رئي�س جمل�س �إد�رة نادي 
�لإمار�ت بح�سور حممد �إ�سماعيل �لعو�سي نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة و�أحمد جابر �لعو�سي ع�سو جمل�س 

�لإد�رة �مل�ساركن يف مهرجان حتدي �للياقة ل�سغار �جلوجيت�سو.

ت�ستعد �لقيادة �لعامة ل�سرطة ر�أ�س �خليمة لإقامة �لبطولة 
�لريا�سية �ملجتمعية �لأوىل حتت رعاية �للو�ء علي عبد�هلل 
ب��ن ع��ل��و�ن ق��ائ��د ع���ام ���س��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة وذل����ك �سمن 
�ن  �ملقرر  وم��ن   .  46 �ل���  �لوطني  باليوم  �ل��دول��ة  �حتفالت 
تنطلق �لبطولة يف 26 نوفمر �ملقبل وتختتم يف �لثاين من 
دي�سمر 2017 وت�سمل م�سابقات يف كرة �لقدم �ل�ساطئية 
بنادي  وتقام جميعها  و�سد �حلبل  �ل�ساطئية  �لطائرة  وكرة 
�سباط �ل�سرطة . كما ت�سم �لبطولة م�سابقات يف �لتجديف 

�لأوملبي فردي و زوجي/ مب�ساركة جميع �لفئات �ملجتمعية 
مبقر  بالت�سجيل  �ل���س��رت�ك��ات  قبول  يتم  �أن  على  بالدولة 
للت�سجيل  ي��وم  �آخ���ر  ي��ك��ون  �ن  على  �ل�سرطة  �سباط  ن���ادي 
لكل  فريقا   12 عدد  �كتمال  مع  �أو  �جل��اري  نوفمر   15
مفتوحا.  فيها  �لعدد  حيث  �لتجديف  م�سابقة  ماعد�  لعبة 
وثمن قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة �ل�ستعد�د�ت لنطاقة 
�لبطولة �ملجتمعية �لتي تتز�من مع �حتفالت �لدولة باليوم 
�سباط  ن��ادي  ِقَبِل  من  �ملبذولة  باجلهود  ..م�سيد�  �لوطني 

�سرطة ر�أ�س �خليمة و�لقائمن على �لبطولة ..موؤكد�ً على 
للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  وعقدت  �ملجتمعي.  �لبطولة  دور 
�لن�ساط  ق�سم  رئي�س  جمعة  �هلل  عبد  فهد  �مل��ق��دم  برئا�سة 
�لريا�سي وبح�سور �لر�ئد �أحمد جابر �لعو�سي مدير فرع 
�للجان  جميع  بح�سور  ن�سيقيا  �جتماعا  �لريا�سي  �لن�ساط 
�جلاهزية  �أخ���ذ  على  �ل��ت��اأك��ي��د  ومت  �لبطولة  على  �مل�سرفة 
و�ل�ستعد�د لتنظيم �لبطولة �لتي حتظى بدعم ومتابعة من 

قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة.

 �ألغت حالة �لبحر و�سرعات �لرياح �لعالية يف بحر 
�ل�سن �جلنوبي �ل�سباق �لرئي�س �لثاين من جائزة 
�سيامن –�ل�سن �لكرى للزو�رق �ل�سريعة –�ك�س 
 2017 �ل��ع��امل  بطولة  م��ن  �لثالثة  �جل��ول��ة  ك���ات- 

و�لتي �أ�سدل �ل�ستار على �أحد�ثها يوم �أم�س.
موعده  يف  �لكبر  �ل�سباق  ينطلق  �أن  م��ق��رر�  وك��ان 
وبعد تقلي�س عدد �للفات و�لكتفاء مب�سار وكور�س 
م�سغر ل يتعدي ميلن بحرين جري قر�ر �لإلغاء 
11 زورقا  �مل�����س��ارك��ة وع��دده��ا  �ل����زو�رق  بعد خ���روج 
علي  ���س��امل  ب��ق��ي��ادة   3 �ل��ف��ي��ك��ت��وري  زورق  يتقدمها 
�لعديدي وعي�سى �آل علي حيث مت رفع �لعلم �لأحمر 
�لكور�س  ح��ول  مرتن  و�للتفاف  �لبحر  عر�س  يف 
ون��ظ��ر� خل��ط��ورة �مل��وق��ف وم���ن �ج���ل �م���ن و�سامة 
جميع �ملت�سابقن تقرر �إلغاء �ل�سباق و�نتهاء مر��سم 

�جلولة �لثالثة من بطولة �لعامل.
يف  تيم  فيكتوري  وف��د  ق��رر   ، مت�سل  �سعيد  وع��ل��ى 
�سيامن �للتجاء �إىل جلان �لحتاد �لدويل للزو�رق 
�أعلنت �للجنة �ملنظمة  �أم- بعدما  �أي  –يو  �ل�سريعة 
رف�سها  �ل���دويل  �لحت���اد  قبل  م��ن  �ملكلفة  و�لفنية 
�لعرت��س من قبل �لفريق على فر�س عقوبة لفة 
ومل  �للجنة  �أق��رت��ه  خلطاأ  للفريق  �إ�سافية  طويلة 

يرتكبه �لزورق يف بد�ية �ل�سباق �لأول.
وت�سمح لو�ئح �لبطولة با�ستيفاء كافة �أنو�ع �لتقا�سي 

��ستئناف قر�ر  �ملو�سوع من خال  بامل�سي قدما يف 
�للجنة �لفنية �إىل �جلهة �لعلي و�ملتمثلة يف �للجنة 
�لقانونية يف �أروقة �لحتاد �لدويل يف غ�سون 4 �أيام 

من �سدور �لقر�ر �خلا�س بها.
وكان وفد �لفيكتوري تيم و�لذي �سم غامن خمي�س 
�ملري  �سيف  وحم��م��د  �لإد�رة  جمل�س  ع�سو  �مل���ري 
�ملدير �لني و�ملت�سابقن قد �لتقي �للجنة �سباح يوم 
�أم�س –�لأحد- من �جل �لبت يف مو�سوع �لعرت��س 
و�لذي يعتر منطقيا نظر� لعدم �رتكاب خطب ما 
بالتايل  �ل��ف��ري��ق  و�ف��ق��د  �ل�����س��ب��اق  نتيجة  ع��ل��ى  �ث���ر 
�حل�سول  �أو  �ل�سباق  بلقب  و�لتتويج  �لفوز  فر�سة 

على مركز متقدم.
وق�����ال حم��م��د ���س��ي��ف �مل�����ري �مل���دي���ر �ل��ف��ن��ي لفريق 
مر�جعة  وب��ع��د  �ل���وف���د  �أن  ك���ات  –�ك�س  ف��ي��ك��ت��وري 
�لفيديو �خلا�س بالنطاقة ومن كامر�ت خا�سة 
وجد عدم �رتكاب �أي �أخطاء يف �لنطاقة كما �دعت 
وجود  ع��دم  وبالتايل  دفوعاتها  يف  �ملنظمة  �للجنة 
�أوقعت  و�لذي  خمالفة تذكر على زورق فيكتوري 3 
�أد�ء  م��ن  ب��ال��ت��ايل  وح����رم  ي�ستحق  ع��ق��وب��ة ل  ع��ل��ي��ه 
�ل�سباق بال�سورة �ل�سحيحة بعد �أد�ئه لدورة طويلة 
مت�سك  �ل��ذي  �لوقت  يف  �ل�سباق  كور�س  على  كاملة 

فيه ب�سد�رة �لرتتيب �لعام وقتها
ب��رف�����س �لع���رت�����س لن  ي��ف��ي��د  م���ا  ت�سلمنا  و�أ����س���ار 

4 �أيام  �مل��و���س��وع ل��ن يقف عند ه��ذ� �حل��د و�أم��ام��ن��ا 
�إىل  ذل��ك  بعد  ورف��ع��ه  �ل�ستئناف  و�سياغة  لكتابة 
جلان �لحتاد �لدويل للزو�رق �ل�سريعة –يو �أي �أم- 
يف �نتظار قر�ره �لنهائي يف هذ� �ل�ساأن حيث �سياأخذ 
�لأمر وقتا قبل موعد �جلولة �لر�بعة و�خلتامية يف 
�ملو�سم �لريا�سي 2017 موؤكد� �أن �لفيكتوري تيم 
�ملت�سابقن  ما�سي يف هذ� �ملو�سوع نظر� ملا �سعر به 
�ت��خ��اذ ق���ر�ر منحنا لفة  �أي�����س��ا م��ن ظلم يف  ون��ح��ن 
�لتلفزيونية جاءت من  �لإع��ادة  �إ�سافية لن  طويلة 

ز�وية �سحيحة ومل تظهر �أي �أخطاء للفريق.
و�أو�سح �ملري �أن قر�ر �للجنة �ملنظمة باإلغاء �ل�سباق 
�جل  من  و�سليم  �سائب  ق��ر�ر  هو  �لثاين  �لرئي�سي 
�ل�سرعات  م��ع��دل  ب�سبب  �ملت�سابقن  و�سامة  �م��ن 
�لتي هبت على بحر �ل�سن �جلنوبي ظهر  �لعالية 
�إقامة  ي�سعب  �أن  �إىل  م�سر�  �سيامن  يف  �أم�س  يوم 
 40-30 ت��رت�وح بن  ري��اح  �ل�سباق يف ظل �سرعات 

عقدة.
 �لعديدي: �لأمل قائم يف �جلولة �لر�بعة

 قال بطلنا �سامل علي �لعديدي قائد زورق فيكتوري 
مناف�سات �جلولة  يف  فعل  �هلل  �ساء  وما  �هلل  قدر   3
�لثالثة من بطولة �لعامل للزو�رق �ل�سريعة –�ك�س 
�أم�س  يوم  �أحد�ثها  على  �ل�ستار  �أ�سدل  و�لتي  ك��ات- 

�لأحد يف مدينة �سيامن �ل�سينية.

وقال �لعديدي �أن فريق �لفيكتوري 3 و�جه �لكثر 
بحر  وعاند  �جلولة  هذه  يف  و�لتقلبات  �مل�ساكل  من 
�ل�سن �جلنوبي طموحات �لفريق يف �إنهاء �مل�ساركة 
�أف�سل زمن عندما  �سباق  ب�سكل جيد مثلما كان يف 
�ألغيت �ملر�حل �حلا�سمة للمناف�سة على �ملركز �لأول 
عن  ف�سا  �أم�س  يوم  �لثاين  �ل�سباق  �لغي  ثم  ومن 
طويلة  لفة  �حت�ساب  يف  �لفريق  ط��ال  �ل��ذي  �لظلم 
�ل�سباق  يف  و�لتتويج  �لفوز  علينا  �أ�ساعت  �إ�سافية 
�أمامنا فر�سة كبرة  ح��ال  و�أ���س��اف على كل  �لأول. 
للم�سي قدما نحو حتقيق حلم �لتتويج بلقب بطولة 
يف  و�لثاين  �لأول  �ل�سباقن  نخو�س  عندما  �لعامل 
�لبطولة �لعاملية يف �جلولة �لر�بعة و�ملرتقبة خا�سة 
و�ن �لفريق قريب جد� ملت�سدر �لرتتيب �لعام زورق 
نقطة   148 و�ل����ذي مي��ل��ك   8 ر�و  ب��ل��و  ����س��رت�ل��ي��ا 
�لفارق  ي�سل  ح��ي��ث  لفريقنا  نقطة   137 م��ق��اب��ل 

نقطة �إىل 11 
 اآل علي : ح�ساد وافر مرتقب

قال بطلنا عي�سى �آل علي قائد زورق فيكتوري 3 �أن 
�لفريق �سيكون على موعد مع ح�ساد و�فر ومرتقب 
�لعاملية  �لبطولة  مناف�سات  على  �ل�ستار  �إ�سد�ل  مع 
�سهر دي�سمر �ملقبل و�إقامة �جلولة �لر�بعة موؤكد� 
وزورق   3 فيكتوري  زورق  ب��ن  نقطة   11 ف��ارق  �أن 
وكل  ك��ب��رة  عقبة  ي�سكل  ل  �ل���س��رت�يل   8 ر�و  بلو 

�لحتمالت مفتوحة. و�أكد �آل علي �نه وزميله �سامل 
علي �لعديدي كان يوؤمل يف ح�سور قوي و��ستثنائي 
يف �ل�سباق �لثاين لكن �لظروف �جلوية �ساءت كثر� 
�إلغاء  ليتم  �سعبا  �لأم���ر  وب���ات  �ل�سباق  م��وع��د  م��ع 
�ل�سباق برمته و�إحالة �أور�ق �لبطولة و�حل�سم فيها 
�إىل �جلولة �لر�بعة و�خلتامية �سهر دي�سمر �ملقبل

غامن �ملري : نقاط �سياميان قربت �لفريق للقب
 �أ����س���اد غ����امن خ��م��ي�����س �مل�����ري ع�����س��و جم��ل�����س �إد�رة 
�ملوؤ�س�سة  وفد  ر�فق  و�ل��ذي  تيم  �لفيكتوري  موؤ�س�سة 
و�لفريق  �لعطاء  ب��روح  �ل�سينية  �سيامن  رحلة  يف 
�لو�حد �ل�سائدة يف �أروقة �لفريق �لأزرق يف �لبطولة 
�لعاملية.  و�أ�سار �إىل �أن �لثنائي �سامل علي �لعديدي 

ج��ي��د� مكنهما  من  �د�ئ�����ا  ق��دم��ا  ع��ل��ي  �آل  وع��ي�����س��ى 
م�سو�ر  يف  ت�ساعدهم  جديدة  نقاط  على  �حل�سول 
ظلم  م��ن  �لفريق  وج��ده  م��ا  رغ��م  �لعاملية  �لبطولة 
وقع يف عدد من �لقر�ر�ت �خلا�سة باللجنة �ملنظمة 
�ل�سباق  يف  �لفريق  على  طويلة  لفة  �إ�سافة  ومنها 
�لأزرق  �ل���زورق  �جل��ول��ة وجن��ح  �أن��ه��ت  �لأول.  وقال 
�لعام  �لرتتيب  يف  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  على  �ملحافظة  يف 
 11 وبفارق  137 نقطة  �لعاملية بر�سيد  للبطولة 
�ل��زورق �ل�سرت�يل �ملت�سدر  �لأمر �لذي  نقطة عن 
�لعاملي  باللقب  للفوز  �ل��ع��ادة  ف��وق  مر�سحا  يجعله 
�ل��ك��ب��ر ل��ل��م��رة �ل�����س��اد���س��ة ع��ل��ى �ل���ت���و�يل يف تاريخ 

�حلدث.

•• �لعني - �لفجر

بن  خليفة  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 

لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�سو  نهيان  �آل  ز�ي���د 
و�لرماية  للفرو�سية  �لعن  ن��ادي  رئي�س  �أبوظبي 
م��ي��ادي��ن��ه بطولة  ع��ل��ى  �ل��ن��ادي  و�جل���ول���ف، ينظم 
�لوطني  �ليوم  مبنا�سبة  وذل��ك  للرماية  مفتوحة 
بد�ية  �سهر  مل��دة  �ملناف�سات  وت�ستمر  �ل��ع��ام،  لهذ� 
من يوم �جلمعة �ملو�فق �لثالث من نوفمر �ملقبل 

وت�ستمل    .2017 دي�سمر  م��ن  �ل��ث��ال��ث  وح��ت��ى 
�ل��ب��ن��دق��ي��ة �سكتون،  �ل��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى م��ن��اف�����س��ات يف 
�مل�سد�س 9 مم و�لبندقية هو�ئي وتتو��سل يومياً 
من �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحاً وحتى �لعا�سرة م�ساًء. 
�لد�عم  �ل�سريك �حلكومي  �لبطولة  ويرعى هذه 
�أبوظبي �لريا�سي وبنك �لحتاد �لوطني  جمل�س 
�لر�عي �ملا�سي و�أي�ساً بدعم من �سركة كوكا كول. 
�ل�سنوي  �حل���دث  ل��ه��ذ�  �ملنظمة  �للجنة  ور���س��دت 

�سيار�ت وجو�ئز نقدية قيمة للفائزين.
وقد وجه �سمو �ل�سيخ حممد بن خليفة بن ز�يد �آل 

نهيان، ع�سو �ملجل�س �لتنفيذي، رئي�س �لنادي كل 
�لر�سيدة وبارك لها  �لقيادة  �إىل  �ل�سكر و�لتقدير 
مقدماً �لحتفال باليوم �لوطني لهذ� �لعام موؤكد�ً 
�أن �لقيادة حتر�س د�ئماً على بلوغ �لأف�سل يف كل 
�لجتماعية  �لأن�����س��ط��ة  ودع���م  �ملختلفة  �مل��ج��الت 
و�لريا�سية مبا يخدم ويحقق �لأهد�ف �ملر�سومة 
على  و�مل��ق��ي��م��ون  �مل��و�ط��ن��ون  منها  ي�ستفيد  �ل��ت��ي 
ح��ٍد ���س��و�ء. وم��ن جهة �أخ��رى �سرح حممد ر��سد 
للفرو�سية  �ل��ع��ن  ن����ادي  ع���ام  م��دي��ر  �ل��ن��ا���س��ري، 
�لقادمة  �لرماية  بطولة  باأن  و�جلولف  و�لرماية 

�لر�سيدة  قيادتنا  ملا تقدمه  هي غي�س من في�س 
با حدود  و�سخي  متو��سل  دع��م  توفره من  وم��ا 
ما قاد �إىل كل هذه �لإجن��از�ت �لتي ظل يحققها 
ريا�سيونا على �مل�ستويات كافة منذ �سنو�ت عديدة، 
مبيناً: ونحن ن�سعى وجنتهد من جانبنا لكي نرد 
جزء�ً ولو ي�سر�ً مقابل هذ� �لدعم �لكبر لي�سعر 
نوعد  جانبنا  م��ن  و�أ����س���اف:  ب��ال�����س��ع��ادة.  �جلميع 
على  د�ئماً  نظل  ب��اأن  و�حلكيمة  �لر�سيدة  �لقيادة 
�لتقدم  خ��ط��ى  ع��ل��ى  من�سي  و�أن  و�مل��وع��د  �ل��وع��د 
�لدعم  بف�سل  وذل��ك  و�هتماٍم  ج��ٍد  بكل  و�ل��ري��ادة 

�لكبر �لذي يوفره لنا جمل�س �أبوظبي �لريا�سي. 
و�أردف قائًا: نحن جاهزون لإ�ست�سافة وتنظيم 
�لعامل للرماية على �لأطباق  بطولة نهائي كاأ�س 
�سوف  و�لتي   2018 �أكتوبر   29 –  23 بتاريخ 
تنظم للمرة �لثانية يف مدينة �لعن وي�ست�سيفها 
علماً  و�جلولف  و�لرماية  للفرو�سية  �لعن  ن��ادي 
باأن �ل�سنة �لأوىل لإ�ست�سافة هذه �لبطولة كانت 
يف �سنة 2011 . كما �أننا قد ح�سلنا من �لإحتاد 
�لدويل للرماية على �ملو�فقة �لر�سمية لإ�ست�سافة 
وتنظيم بطولة كاأ�س �لعامل للرماية على �لأطباق 

�ملوؤهلة   2019 �أبريل   15 �إىل   5 �لفرتة من  يف 
لاألعاب �لأوملبية يف طوكيو 2020.

ويف ختام ت�سريحه قال �لنا�سري: بطولة �لرماية 
�لتي �ستنطلق يف �لأ�سبوع �لأول من �ل�سهر �ملقبل، 
�لعلم  برفع  �لدولة  �حتفالت  نهايتها  ت�سادف يف 
بهذ�  بالحتفال  �سعد�ء  نحن  وبالطبع  �لوطني، 
�لثاين من دي�سمر  �ليوم �لوطني �لذي ي�سادف 
�مل��ق��ب��ل ل��ن�����س��ارك �جل��م��ي��ع �ل��ف��رح��ة يف ه���ذ� �ليوم 
�لرماية  �مل�ساركة يف بطولة  �لأغر. وللر�غبن يف 

�لقادمة �لت�سال بالرقم  7026500 – 03

مبنا�سبة احتفالت الدولة بيوم العلم

ملدة �سهر املقبل  نوفمري  يف  للرماية  مفتوحة  بطولة  للفرو�سية” ينظم  “العني 
النا�سري: ن�سع كل اإمكانياتنا لإجناح بطولة الرماية العاملية املقبلة
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الفجر الريا�ضي

حتت رعاية ال�سيخة فاطمة بنت مبارك

اجلولة الثانية من بطولة اأم الإمارات جلوجيت�سو ال�سيدات تنطلق اجلمعة
الرميثي ... ن�سكر »اأم الإمارات« على رعايتها ودعمها الدائم للمراأة الإماراتية

الظاهري ... اأثبتت بنت الإمارات جدارتها يف كل املجالت
ارتفاع ن�سب الت�سجيل وامل�ساركة يف الدورة الثانية مقارنة بالدورة الأوىل 

•• �أبوظبي- �لفجر

�ل�����س��ي��خ��ة فاطمة  ���س��م��و  رع����اي����ة  حت����ت 
�لن�سائي  رئ��ي�����س��ة �لحت����اد  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
�لتنمية  ملوؤ�س�سة  �لأعلى  �لرئي�س  �لعام 
�لأ�����س����ري����ة رئ���ي�������س���ة �مل���ج���ل�������س �لأع����ل����ى 
�لإم������ار�ت(،  )�أم  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��اأم��وم��ة 
للجوجيت�سو  �لإم��������ار�ت  �حت�����اد  �أع���ل���ن 
�لازمة  ل��ا���س��ت��ع��د�د�ت  ��ستكماله  ع��ن 
�لثانية من  �جلولة  مناف�سات  لنطاق 
بطولة �أم �لإمار�ت جلوجيت�سو �ل�سيد�ت 
�ستقام  و�لتي   ،2018-2017 ملو�سم 
�أرينا(  )�آيبيك  �ملقبل يف  3 نوفمر  يوم 

مبدينة ز�يد �لريا�سية باأبوظبي.
للجوجيت�سو  �لإم�������ار�ت  �حت����اد  و�أ����س���ار 
�لثانية  للجولة  �لت�سجيل  ب��اب  �أن  �إىل 
م��ن �ل��ب��ط��ول��ة �أغ��ل��ق ي���وم �أم�����س �لول ، 
�لأرب���ع���ة ع�سر عاماً  ف���وق  م��ا  ل��اع��ب��ات 
من �لعمر من فئات �لأ�سبال و�لنا�سئن 

و�ملحرتفن، وجلميع �ألو�ن �لأحزمة.
وت���ق���ام ه����ذه �جل���ول���ة ك�����س��اب��ق��ت��ه��ا وفق 
��ستعد�د�ت خا�سة تتو�فق مع طبيعتها، 
�لاعبات  على  �مل�ساركة  تقت�سر  حيث 
�لإمار�تيات، وبح�سور جماهري ن�سائي 
فقط،  كما جرى �ختيار طاقم للتحكيم 
�ل�سيد�ت  م���ن  وف��ن��ي��ة  ط��ب��ي��ة  وط���و�ق���م 
�سممت  حيث  �لبطولة،  لهذه  خ�سي�ساً 
على  �مل��ر�أة  ملكانة  تقدير�ً  �لبطولة  ه��ذه 
وللتعرف  �لوطنية،  �لريا�سة  �ل�ساحة 

على مميز�ت ريا�سة �جلوجيت�سو �لتي ل 
تت�سم بالعنف، و�إمنا تعتمد على حتقيق 

�لتناغم �لأمثل بن �لعقل و�جل�سم. 
�لثانية  دورت���ه���ا  يف  �ل��ب��ط��ول��ة  وت�����س��ه��د 
�لت�سجيل  ن�سب  يف  �رت��ف��اع  �مل��و���س��م  ه��ذ� 
�حل�سور  يعك�س  �لذي  �لأمر  و�مل�ساركة، 
�ملتنامي للمر�أة �لإمار�تية على �ل�ساحة 
�حتاد  �أه���د�ف  مع  ويتما�سى  �لريا�سية 
خا�س  ب�����س��ك��ل  للجوجيت�سو  �لإم�������ار�ت 
عليه  �أط��ل��ق  م��ا  وه���و  �حل����ايل،  للمو�سم 

»عام �ملر�أة«.
هذ� �لإقبال �لكبر مل يكن غريباً على 
بنت �لم����ار�ت �ل��ت��ي �أث��ب��ت��ت وج��وده��ا يف 
�ألعاب  وب��ط��ول��ة  بفيتنام،  �آ���س��ي��ا  ب��ط��ول��ة 
ثم  تركمان�ستان،  يف  �لآ�سيوية  �ل�سالت 
بطولة �لعامل لاأ�سبال يف مونتينيجرو، 
وبطولة �أم �لإم��ار�ت يف جولتها �لأوىل، 
م�����س��ارك��ت��ه��ا يف بطولتي  ك��ان��ت  و�أخ������ر�ً 
�للتان  و�مل��ح��رتف��ن  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ن  �ل��ع��ن 

�أقيمتا يف �أكتوبر �جلاري.
�لذي  �ملتميز  �لأد�ء  �إىل  �لإ�سارة  وجتدر 
�مل�ساركات  �لإمار�تيات  قدمته �لاعبات 
�لثانية  �لن�سخة  من  �لأوىل  �جلولة  يف 
�خلرة  يعك�س  و�ل����ذي  �ل��ب��ط��ول��ة،  م��ن 
�لن�سخة  �ن��ط��اق  منذ  �كت�سبنها  �ل��ت��ي 
�لأوىل يف �ملو�سم �ملا�سي، وكذلك �لإقبال 
�جلماهري �لو��سع من �ل�سيد�ت �لاتي 
�ملتميز�ت،  �ل��اع��ب��ات  لت�سجيع  ق��دم��ن 
�لأمر �لذي يوؤكد على �حل�سور �لكبر 

لريا�سة �جلوجيت�سو بن خمتلف فئات 
�ملجتمع و�ملهتمن من �ل�سيد�ت.

�سمرة  ت���وج���ه���ت  �ل�������س���ي���اق،  ه�����ذ�  ويف 
�حتاد  �إد�رة  جم��ل�����س  ع�����س��و  �ل��رم��ي��ث��ي، 
ل�سمو  بال�سكر  للجوجيت�سو،  �لإم����ار�ت 
و�لقيادة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة 

�مل�ستمر ملثل هذه  �لر�سيدة على دعمهم 
�لفعاليات �لريا�سية، قائلة: �إن �جلولة 
يف  ت��اأت��ي  �لإم�����ار�ت،  �أم  لبطولة  �لثانية 
ثقافة  ن�سر  �إىل  �لر�مية  �أهد�فنا  �إط��ار 
و�لتي  �ملجتمع،  يف  �جلوجيت�سو  ريا�سة 
و�إمن���ا  ف��ق��ط،  �ل���ذك���ور  ع��ل��ى  تقت�سر  ل 

تفتح �ملجال �أما �لإناث لإثبات قدر�تهن 
�لريا�سية �ملتفردة.

ق�سم  م�سرفة  �لظاهري  فاطمة  و�أك��دت 
�حتاد  يف  �ل��ف��ن��ي��ة  �لإد�رة  يف  �ل�����س��ي��د�ت 
�لإمار�ت للجوحيت�سو: �أن بنت �لإمار�ت 
�أث��ب��ت��ت ج��د�رت��ه��ا و����س��ت��ح��ق��اق��ه��ا ل�ستى 

�ملجالت،  كل  و�لتقدير يف  �لدعم  �أن��و�ع 
�لتي  �لحرت�فية  �مل�ستويات  ر�أينا  ولقد 
خال  �لإم��ار�ت��ي��ات  �ل��اع��ب��ات  قدمتها 
�مل��ن��اف�����س��ات �ل�����س��اب��ق��ة، مم��ا ي��دع��م توجه 
برت�سيخ  للجوجيت�سو  �لإم����ار�ت  �حت��اد 
هذه �لريا�سة من خال �لفعاليات �لتي 

تهتم ب�سكل خا�س بال�سيد�ت، و�لتي من 
�ساأنها تعزيز ورفع �هتمامهن بالريا�سة 
وت�سجيعهن على �مل�ساركة ب�سكل فاعل يف 

كافة �ملحافل �لريا�سية.
وتهدف هذه �لبطولة �إىل تو�سيع د�ئرة 
�لريا�سة  تلك  من  و�ل�ستفادة  �مل�ساركة 
�لكثر  ن��ت��ائ��ج��ه��ا ع��ل��ى  ت��ن��ع��ك�����س  �ل���ت���ي 
�تباع  بينها  وم���ن  �حل���ي���اة،  ن��و�ح��ي  م��ن 
و�سحة،  �ن�سباطاً  �أك���رث  ح��ي��اة  �أ���س��ل��وب 
وت�سجيع �لأمهات على م�ساركة �أبنائهن 
�لريا�سة  ه��ذه  جت��اه  �ل�سغف  وبناتهن 
روؤية  م��ع  �ل���و�ع���دة، وذل���ك مب��ا ين�سجم 
�لر�مية  للجوجيت�سو  �لإم����ار�ت  �حت���اد 
�إىل ب���ن���اء من�����اذج م��ل��ه��م��ة ت���ك���ون ق���دوة 
لاأجيال �ل�ساعدة �سمن جمتمع يقدر 
�لإمار�ت  �حتاد  و�أ�ساد  �لريا�سة.  �أهمية 
�ل�����ذي قدمته  ب���ال���دع���م  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
�جلهات �لر�عية للبطولة ممثلة ب�سركة 
لاإعام،  و�أبوظبي  لا�ستثمار،  مبادلة 
�لد�خلية،  ووز�رة  ل��ل��ط��ر�ن،  و�لحت����اد 
و�سركة  �لإ����س���ام���ي،  �أب���وظ���ب���ي  وب���ن���ك 
ب����رتول �أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي��ة )�أدن������وك(، 
وب���امل���ز �ل��ري��ا���س��ي��ة، و���س��رك��ة �لإم������ار�ت 
�أبوظبي  ل��اأمل��ن��ي��وم، وجم��ل�����س  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل��ري��ا���س��ي، و�آف������اق ل��ل��ت��م��وي��ل، ول����وز�ن 
�لقاب�سة،  �خلاجة  وجمموعة  ل��اأزي��اء، 
�ل�سقر  �مل��ا���س��ي، وجم��م��وع��ة  و�ل�����س��ي��ف 

�ملتحدة، بالإ�سافة جلريدة �لحتاد.
�لإمار�ت  �أم  بطولة  �أن  بالذكر،  وجدير 

تتاألف من ثاث جولت �سمن �خلطة 
للجوجيت�سو  �لإم��ار�ت  �ل�سنوية لحت��اد 
 ،2018-2017 �حل�����ايل  ل��ل��م��و���س��م 
وه��و م��ا �أط��ل��ق عليه �لحت���اد ��سم “عام 
خاله  م����ن  ي���ه���دف  و�ل�������ذي  �ملر�أة”، 
وتاأهيلها  �لإم����ار�ت����ي����ة  �مل������ر�أة  ل��ت��ك��رمي 
�ملنتخب  ورف���د  �جلوجيت�سو،  لريا�سة 
�لأعمار،  جميع  م��ن  باعبات  �لوطني 
للمر�أة  حم��ل��ي��ة  ب���ط���ولت  وت��خ�����س��ي�����س 
�لإم����ار�ت����ي����ة وت�����س��ج��ي��ع م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
�مل��ح��اف��ل و�ل���ب���ط���ولت �ل���دول���ي���ة، حيث 
�أثبتت قدرتها على حتقيق �أعلى و�أف�سل 

�لنتائج يف �لبطولت �لدولية.
 املناف�سات املحلية املقبلة

للجوجيت�سو  �لإم������ار�ت  �حت���اد  ي�ستعد 
من  ب��ط��ولت،  ل��ث��اث  نوفمر  �سهر  يف 
�أم  بطولة  م��ن  �لثانية  �جل��ول��ة  �سمنها 
�لإم��ار�ت �ستقام يف �لثالث من نوفمر، 
�ل��ث��ان��ي��ة من  �جل���ول���ة  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ���س��اح��ب �ل�����س��م��و رئي�س 
�ليوم  �ستقام  و�ل��ت��ي  ل��اأن��دي��ة،  �ل��دول��ة 
م���ن نوفمر،  �ل���ر�ب���ع  �مل���و�ف���ق  �ل���ت���ايل 
�ل�سهيد  بطولة  �إق��ام��ة  �مل��ق��رر  م��ن  بنما 

للجوجيت�سو يومي 24 و25.
بطولة  ت��ق��ام  ���س��وف  دي�سمر  �سهر  ويف 
�جلوجيت�سو  مل���ح���رتيف  �ل���دول���ي���ة  دب����ي 
يومي �لثامن و�لتا�سع، و�جلولة �لثالثة 
رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  كاأ�س  بطولة  من 

�لدولة يوم 23.

 ح�سم يوفنتو�س حامل �للقب يف �ملو��سم �ل�ستة �ملا�سية قمته مع م�سيفه 
موقتا  و�لتحق  هيغو�ين،  غ��ون��ز�ل��و  �لرجنتيني  ب��ه��ديف  -2�سفر  م��ي��ان 
ب��ن��اب��ويل يف ���س��د�رة �ل����دوري �لإي��ط��ايل ل��ك��رة �ل��ق��دم، يف �مل��رح��ل��ة �حلادية 

 28 �ل��ي��غ��ري ر���س��ي��ده �ىل  �مل���درب ما�سيميليانو  ف��ري��ق  ع�����س��رة. ورف���ع 
نقطة بالت�ساوي مع نابويل �لذي ��ستقبل �م�س �لحد �سا�سوولو 

�خلام�س ع�سر.  �أما �نرت �لثاين بفارق نقطتن عن �ملت�سدرين، 
بدوره،  ع�سر.  �لثامن  ف��رون��ا  �ر���س  على  �ملرحلة  فيختتم 
مني ميان بخ�سار�ته �لر�بعة يف �آخر 6 مباريات، وجتمد 
ر�سيده عند 16 نقطة يف �ملركز �لثامن. على ملعب “�سان 

�سرو” و�مام مدرجات ممتلئة ب�78 �لف متفرج، ��ستهل 
�لفريقان �ملو�جهة �لتقليدية، بعد فوز يوفنتو�س 

وم���ي���ان ب��ن��ت��ي��ج��ة و�ح�����دة 4-1 يف 
على  �لول  �ملا�سية،  �مل��رح��ل��ة 

����س���ب���ال �ل�����و�ف�����د �جل����دي����د، 
و�لثاين على كييفو.

فينت�سنزو  و�ف�����ت�����ق�����د 
حتت  يعي�س  �ل��ذي  مونتيا 

�سغط كبر، �سخرة دفاعه �ملنتقل 
من يوفنتو�س بالذ�ت ليوناردو بونوت�سي 

بطاقة  على  حل�سوله  م��ب��ار�ت��ن  �مل��وق��وف 
تعادل  �لتي  �ملا�سية  �ملبار�ة قبل  حمر�ء يف 

فيها فريقه مع جنوى �سلبا.
هد�فه  ع��ر  �لت�سجيل  يوفنتو�س  و�فتتح 
ه��ي��غ��و�ي��ن ب��ت�����س��دي��دة خ��اط��ف��ة ب��ي��م��ن��اه يف 
�حلار�س  ملرمى  �لبعيدة  �لي�سرى  �لز�وية 
�لدويل جانلويجي دوناروما. وهذ� هدفه 
�لول يف مرمى ميان و�ملئة يف �لدوري 

�ليطايل يف 153 مبار�ة.
و����س��ب��ح ه��ي��غ��و�ي��ن، لع���ب ري���ال مدريد 
�ل�����س����ب����اين �ل���������س����اب����ق، ث������اين لع������ب يف 
�لكرى،  �خلم�س  �لوروب���ي���ة  �ل��ب��ط��ولت 

ي�سجل مئة هدف يف بطولتن خمتلفتن 
بعد  �لخ���������رة،  �ل���ع�������س���ري���ن  �ل�������س���ن���و�ت  يف 

�ل�سويدي زلتان �بر�هيموفيت�س.
حاول ميان �لرد ب�سرعة، و�نتظر حتى نهاية 
عندما  فر�سه،  �خطر  لي�سنع  �لول  �ل�سوط 
�نقذت �لعار�سة يوفنتو�س من هدف �لتعادل 
ب��ع��د ت�����س��دي��دة ق��ري��ب��ة م��ن �ل��ك��رو�ت��ي نيكول 
كالينيت�س �مام �حلار�س �ملخ�سرم جانلويجي 

�لذي  يوفنتو�س  ح�سم  �ل��ث��اين،  ويف  ب��وف��ون. 
�لثاثاء  �لرتغايل  �سبورتينغ  يحل �سيفا على 

يف دوري �بطال �وروبا، �لفوز منطقيا عن طريق 
ه��ي��غ��و�ي��ن ب���ال���ذ�ت �ل���ذي �ط��ل��ق ت�����س��دي��دة �ر�سية 

ملرمى  �لبعيدة  �لي�سرى  �ل��ز�وي��ة  يف  ق��وي��ة  ميينية 
�ل��ف��ري��ق �ل��ل��وم��ب��اردي. و�خ��ت��ر �لرج��ن��ت��ي��ن��ي �لآخر 

قوية  بت�سديدة  دوناروما  �حلار�س  لفتا،  م�ستوى  قدم  �ل��ذي  ديبال  باولو 
طائرة من خارج �ملنطقة. وعلق مدرب ميان مونتيا على �خل�سارة قائا: 
قدمنا مبار�ة متو�زنة وهيغو�ين هو من �سنع �لفارق بهدفن ر�ئعن. لقد 
�لكبار. لعبون  �لتي ي�سجلها �لاعبون  �سجل هدفن من �لهد�ف 
كثرة  فرق  هناك  ولي�س  �لكثر،  منهم  يوجد  ل  هيغو�ين  مثل 
�لذي �سرف �كرث  ميكنها �سم لعبن مثله. ويعاين ميان 
من 200 مليون يورو، فعا من غياب مهاجم كبر، ولكن 
لي�س ذلك فقط. ومني �لفريق بخم�س هز�ئم يف 11 مرحلة 
حتى �لن ومل يك�سب �ي نقطة �مام فرق �ل�سد�رة جاره �نرت 
ميان وروما ويوفنتو�س ولت�سيو و�سمبدوريا. ويبدو هدفه 
�ملقبل،  �ملو�سم  �وروب���ا  �بطال  دوري  م�سابقة  �ىل  �لتاأهل  يف 
عن  ن��ق��اط   9 ب��ف��ارق  يتخلف  حيث  �لن  ن�سبيا  �مل��ن��ال  بعيد 
يلتقي غ��د� �لح��د مع  �ل��ذي  �ل��ر�ب��ع لت�سيو  �ملركز  �ساحب 
بينيفينتو �لو�فد �جلديد و�ساحب �ملركز �لخر. وو��سل 
روما �سحوته وعمق جر�ح 
عندما  بولونيا  �سيفه 
-1�سفر  ع��ل��ي��ه  ت��غ��ل��ب 
�لأومل��ب��ي يف  �مللعب  على 
ويدين  روم���ا.  �لعا�سمة 
ب��ف��وزه �ىل مهاجمه  روم��ا 
�لدويل �مل�سري �ل�سل �ستيفان 
�لهدف  ���س��ج��ل  �ل�����ذي  �ل�������س���ع���ر�وي 

�لوحيد يف �لدقيقة 33.
وهو �لفوز �لثالث على �لتو�يل لروما �لذي عزز 
موقعه يف �ملركز �خلام�س بر�سيد 
24 نقطة مع مبار�ة موؤجلة 
�مام �سمبدوريا، فيما مني 
بولونيا بخ�سارته �لثالثة 
و�خلام�سة  �لتو�يل  على 
فتجمد  �مل����و�����س����م  ه������ذ� 
 14 ع�����ن�����د  ر�������س������ي������ده 
نقطة يف �ملركز �حلادي 
روما  وي�����س��ت��ع��د  ع�����س��ر. 
ت�سل�سي  ل���س��ت�����س��اف��ة 
�لن�����ك�����ل�����ي�����زي �ل����ث����اث����اء 
�ل��ر�ب��ع��ة من  �ملقبل يف �جل��ول��ة 
مناف�سات �ملجموعة �لثالثة لدور 
�ملجموعات يف م�سابقة دوري �بطال 

�وروبا.
�تالنتا،  مع  �ودينيزي  �ي�سا  ويلعب 
و���س��م��ب��دوري��ا م��ع ك��ي��ي��ف��و، و���س��ب��ال مع 
فيورنتينا،  مع  وك��روت��وين  جنوى، 
وت��وري��ن��و م��ع ك��ال��ي��اري، على �ن 
بلقاء  �لإث��ن��ن  �ملرحلة  تختتم 

فرونا مع �نرت ميان.

بلباو  �تلتيك  بفوز غال على م�سيفه  �ل�سد�رة  بر�سلونة موقعه يف  عزز 
�لقدم، وحقق  لكرة  �ل�سباين  �ل��دوري  �لعا�سرة من  �ملرحلة  -2�سفر يف 

فالن�سيا �لفوز �ل�ساد�س له تو�ليا وجاء على ح�ساب ديبورتيفو �ألفي�س 
حتى  �خل�سارة  من  خاليا  �سجله  على  بر�سلونة  وحافظ   .1-2
نقطة   28 �ىل  ر�سيده  �لأول  فرفع  فالن�سيا،  غ��ر�ر  على  �لن 
مقابل 24 للثاين. يف �ملبار�ة �لوىل على ملعب �سان مامي�س 
يف بلباو، كلل �ملدرب �إرني�ستو فالفردي عودته �ىل بلباو معقل 
فريقه �ل�سابق بالنجاح وقاد فريقه �جلديد بر�سلونة �ىل فوز 

غال �أكد به بد�يته �لقوية يف �ملو�سم �جلديد.
وهي �ملرة �لوىل �لتي يعود فيها فالفردي �ىل ملعب �سان 

مامي�س منذ �نتقاله لِاإ�سر�ف على �لإد�رة �لفنية 
للنادي �لكاتالوين �ل�سيف �ملا�سي خلفا للوي�س 

�نريكه. كما جنح فالفردي يف حتقيق فوزه 
فريق  مع  مامي�س  �سان  ملعب  على  �لول 
غر �تلتيك بلباو حيث ف�سل �سابقا عندما 
كان ي�سرف على �ندية ��سبانيول وفالن�سيا 
 4 �إذ تعادل مرة و�ح��دة وخ�سر  وفياريال، 
مر�ت. ويدين بر�سلونة بفوزه �ىل جنمه 
�فتتح  �ل��ذي  مي�سي  ليونيل  �لرجنتيني 
يف  و���س��اه��م   ،36 �لدقيقة  يف  �لت�سجيل 
�لر�زيلي  �سجله  �ل��ذي  �لثاين  �لهدف 
باولينيو يف �لدقيقة �لثانية من �لوقت 

بدل �ل�سائع.
وك����ان ب��ر���س��ل��ون��ة �ل���ط���رف �لف�����س��ل يف 
�ل�سوط �لول وح�سمه يف �ساحله بهدف 

ر�ئع ملي�سي �ثر تلقيه كرة عر�سية من 
�ملد�فع �لي�سر جوردي �لبا فتابعها 

بي�سر�ه من د�خل �ملنطقة �ىل 
د�خل �ملرمى بعد هجمة 

قادها  م��ن�����س��ق��ة 
بنف�سه.

مي�سي  وع�����زز 
�سد�رة  يف  م��وق��ع��ه 

بر�سيد  �ل��ه��د�ف��ن  لئ��ح��ة 
10 مباريات بفارق  يف  هدفا   12

ز�ز�. فالن�سيا  مهاجم  �مام  �هد�ف   3
�لثاين  �ل�سوط  يف  بلباو  �تلتيك  �د�ء  وحت�سن 

وبحث عن �لتعادل وخلق فر�سا كثرة ف�سل يف ترجمتها 
خ�سو�سا مهاجم �ريتث �دوريث، كما �أن حار�س �ملرمى �لدويل 

تاألق ب�سكل لف��ت وت�سدى  �ستيغن  �لمل��اين م��ارك-�ن��دري��ه تر 
�لر�س  ل�سحاب  �لقا�سية  �ل�سربة  بر�سلونة  ووجه  عدة.  لكر�ت 

�ل��ذي هياأ  قادها مي�سي  �ث��ر هجمة مرتدة  �ل�سائع  ب��دل  �لوقت  يف 

كرة على طبق من ذهب �ىل �لوروغوياين لوي�س �سو�ريز �ملتوغل د�خل 
كيبا  �حل��ار���س  ي�سار  على  �حل��ار���س  م��ن  �رت���دت  بيمناه  ف�سددها  �ملنطقة 
د�خل  تابعها  �ل���ذي  باولينيو  �م���ام  وت��ه��ي��اأت  �ري��ث��اب��اي��اغ��ا 
�ملرمى �خلايل. ويف �لثانية، و��سل فالن�سيا �سحوته يف 
�لونة �لخرة وحقق فوزه �ل�ساد�س تو�ليا على ح�ساب 
�لفي�س. و��ستهل فالن�سيا �ملو�سم بفوز على ل�س باملا�س 
�ن  قبل  متتالية،  م��ب��اري��ات   3 �ل��ت��ع��ادل  ف��خ  يف  و�سقط 
يف  جعلته  متتالية  �نت�سار�ت   6 ويحقق  بقوة  ي�سرب 

�لو�سافة.
و�سجل �ليطايل �سيموين ز�ز� �لهدف �لأول لفالن�سيا 
يف  لألف��ي�����س  �أليك�سي�س  ل��ي��ع��ادل   ،34 �ل��دق��ي��ق��ة  يف 
�ل��دق��ي��ق��ة �ل��ر�ب��ع��ة م��ن �ل�����س��وط �ل��ث��اين، ق��ب��ل �ن 
بركلة  لفريقه  �لتفوق  مورينو  رودريغو  يحقق 
جز�ء يف �لدقيقة 66. وبات ر�سيد فالن�سيا 24 
نقطة يف �ملركز �لثاين. �أما �ألفي�س، فيكتفي 
ع�����س��ر مباريات.  ف��ق��ط م���ن  ن��ق��اط  ب��ث��اث 
ز�ز�  من  قوية  بت�سديدة  فالن�سيا  وتقدم 
�أندريا�س  من  متريرة  ��ستغل  �ل��ذي 
مان�س�سرت  م����ن  �مل����ع����ار  ب����ري����ر� 
�لن��ك��ل��ي��زي. وعادل  ي��ون��اي��ت��د 
�أرب��ع دقائق  �ألفي�س بعد 
ع���ل���ى �ن���ط���اق 
�ل�������س���وط 
�ل����ث����اين، 
ع����ن����دم����ا 
ح����������������������������ول 
�أل����ي����ك���������س����ي���������س 
ر�أ�سية  �حل����د�دي،  منر  م��ن  عر�سية 
يتمكن من  �ألفي�س مل  �ن  �ل  �مل��رم��ى.  يف 
�حل��ف��اظ ع��ل��ى �ل��ت��ع��ادل �ل����ذي ك���ان �سيكون 
�لأول له بعد فوز و�حد وثماين خ�سار�ت، �ذ 
مل�س مد�فعه رودريغو �إيل �لكرة يف منطقة 
فالن�سيا ركلة جز�ء نفذها  �جل��ز�ء، مانحا 

رودريغو.
و�سقط �تلتيكو مدريد يف فخ �لتعادل �مام 

�سيفه فياريال 1-1.
و�نتظر �تلتيكو مدريد �لدقيقة 61 لفتتاح 
�لت�سجيل عر �لرجنتيني �نخل كوريا، لكن 
�لدويل  بو��سطة  دقيقة   20 بعد  رد  فياريال 
�لكولومبي كارلو�س باكا. وعزز �تلتيكو مدريد 
نقاط   20 بر�سيد  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  يف  م��وق��ع��ه 

بفارق 3 نقاط �مام فياريال �خلام�س.

ثنائية هيغواين تطيح ميالن ترفع يوفنتو�ش لل�سدارة بر�سلونة يعزز ريادته وفالن�سيا يحقق الفوز ال�ساد�ش 



    

 
اكت�سفا اأنهما �سقيقان بعد 24 عاما من زواجهما!!

زو�جهما،  ع��اًم��ا على   24 م���رور  وب��ع��د  لهما  ���س��ادم��ة  م��ف��اج��اأة  يف 
كما  �لعم  �أبناء  ولي�سا  �سقيقان  �أنهما  باك�ستانيان  زوج��ان  �كت�سف 
كانا يعتقد�ن. بح�سب و�سائل �إعامية باك�ستانية، فاإن �ل�سقيقن 
عبد�لرحيم وعائ�سة �نف�سا عن بع�سيهما يف طفولتهما بعد وفاة 
ماأ�ساوية لأبويهما، حيث تبنت كل منهما عائلة خمتلفة، وعندما 

�لتقيا جمدًد� تزوجا على �عتقاد منهما �أنهما �أبناء عم.
قال �لزوج عبد�لرحيم 47 عاًما: »كل �سخ�س يف �ملدينة كان يعرف 
بذلك حتى  لإخبارنا  �ل�سجاعة  �أحد  لكن مل ميلك  �سقيقان،  �أننا 
�لآن«. يعي�س �لأخو�ن »�لزوجان« حالة من �ل�سدمة بعد �حلقيقة 
�ملحيط  و�ملجتمع  ربتاهما  �للتن  �أ�سرتيهما  ويحمان  �لأليمة 

�مل�سوؤولية؛ لأنهم مل يخروهما باأنهما �سقيقان.
�لتي  �إدو�ردز،  جولن  �لإن�ساين  �ل�سلوك  �أخ�سائية  و�سفت  فيما 
غر  »�حل��ال��ة  �أن  لعقود،  باك�ستان  يف  �لقربى  �سفاح  زو�ج  در���س��ت 
مفاجئة«، لفتة �إىل �أن ذلك »ثقافة يف �لدول �لو�قعة جنوب �آ�سيا«. 
وقالت �إدو�ردز �إنها »در�ست حالت عديدة يف باك�ستان، يتزوج فيها 
�لآب��اء �لأر�م��ل من بناتهم! ويف حالة �أخ��رى �أجر و�ل��ٌد �بنه على 
بالزو�ج  �أح��د  يقبل  ول  قبيحة  �أن��ه��ا  بحجة  �سقيقته،  م��ن  �ل���زو�ج 

منها!«.
�ملا�سي، حول  �لعام  �لإع��ام بكرثة  �إدو�ردز ما تد�وله  و��ستذكرت 
رف�س قا�ٍس يف حمكمة �ل�سريعة �لفيدر�لية �لباك�ستانية، تطليق 

�مر�أة من �سقيقها لعدم وجود مرر للطاق!

على دراجة دفعة واحدة يركبون  طفاًل   11
�أحد �سو�رع  �لتقاطه يف  يف م�سهد غريب ر�سد مقطع فيديو، مت 
باك�ستان، ركوب 11 طفًا دفعة و�حدة على در�جة نارية و�ل�سر 

بها يف �ل�سارع �لذي يعج باملارة و�ل�سيار�ت.
يف  ��ستخد�ماً  �لأك��رث  �ملو��سات  و�سيلة  �لنارية  �لدر�جة  وتعتر 
�لباد على م�ستوى �لأفر�د و�لعائات؛ نظر�ً لتنا�سب �أ�سعارها مع 

معدل دخل �ملو�طن �لعادي.
�ل�سناعة عر مناف�سة  ت�سجيع هذه  �إىل  ت�سعى �حلكومة  ولذلك 

قوية بن �ملنتجن ت�سب يف �لنهاية يف �سالح �مل�سرتى.
وتعتر مدينة لهور مركز�ً رئي�سياً لت�سنيع هذ� �لنوع من و�سائل 
يف  كر�ت�سي  مدينة  تاأتي  فيما  م�سنعاً،   13 يتو�جد  حيث  �لنقل، 

�ملرتبة �لثانية حيث يتو�جد 8 م�سانع.

عنكبوت يع�س�ش باأذن امراأة 
�أم��ر�أة منذ  �أذن  عرث �لأطباء يف �لهند على عنكبوت يعي�س د�خ��ل 
عدة �أيام، بعد �أن ر�جعت �مل�ست�سفى، وهي ت�ستكي من �آلم �سديدة 

يف �لر�أ�س.
وكانت �ملر�أة �لتي مل يتم �لك�سف عن ��سمها، قد ر�جعت �مل�ست�سفى، 
وهي تعاين من �آلم �سديدة يف �لر�أ�س، بالإ�سافة �إىل �سعور بالوخز 
�لليايل على  �إح��دى  �أن نامت يف  بعد  �ليمنى، وذل��ك  �أذن��ه��ا  د�خ��ل 

�ل�سرفة.
عنكبوتاً  �كت�سفو�  �لازمة،  �لفحو�سات  �لأطباء  �أج��رى  �أن  وبعد 
�ملثرة لا�سمئز�ز، و�لتي  �مل�ساهد  �أذنها. وتظهر  قد ع�س�س د�خل 
تد�ولتها مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، حلظة خروج �لعنكبوت من 

�أذن �ملر�أة، بح�سب ما �أوردت �سحيفة مرور �لريطانية.
�لأطباء،  �أخرها  عندما  بال�سدمة،  �سعرت  �إنها  �ملري�سة،  وتقول 
�أن �لآلم �لتي تعاين منها، ناجتة عن عنكبوت يعي�س د�خل �أذنها، 
م�سيفة �أنها كانت ت�سعر بالرعب، لأن �سيئاً ما كان يتحرك د�خل 

�أذنها، لكنها مل تتوقع �أن تتحول �إىل ع�س عنكبوت.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

معر�ش لل�سوكولتة يقيم عر�سا لالأزياء 
قدم معر�س �سالون دو �سوكول يف باري�س عر�سا لاأزياء �سم 15 ثوبا م�سنوعا من �ل�سوكولتة.

�أزياء ومنتجون لل�سوكولتة لتقدمي قطع �لثياب وو�جهو� حتديا رئي�سيا يتمثل يف تثبيت قطع  وتعاون م�سممو 
مريحة  �ملاب�س  تكون  �أن  على  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  �حلر�س  مع  و�لأ���س��اك  �ل�سمغ  با�ستخد�م  مكانها  يف  �ل�سوكولتة 

للعار�سات.
و�ساركت مذيعات بالتلفزيون �لفرن�سي وممثات ور�ق�سات يف عر�س ثياب �ل�سوكولتة ورق�سن مباب�سهن �ملزينة 

بقطع من �حللوى �مل�سنوعة من �ل�سكر.
وقالت �مل�سممة �لكولومبية ماريا لوي�س �أوتيز �إنها ��ستخدمت تقنية ن�سج تقليدية وزينت �لأزياء بزهور �لأوركيد 

�مل�سنوعة من �ل�سوكولتة.
وتابعت ��ستغلت على �لألو�ن.. �ل�سوكولتة �لد�كنة و�ل�سوكولتة �لبي�ساء. تقنية �لن�سج لها دور يف لفت �لأنظار .

وي�ستمر معر�س �سالون دو �سوكول حتى �لأول من نوفمر ت�سرين �لثاين مب�ساركة 500 ع�سو من 60 دولة كما 
ي�سمل �ملعر�س ندو�ت وجل�سات تذوق وعرو�سا.
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جتّر طفلها بحبل يف ال�سارع
�لتو��سل  م��و�ق��ع  على  ���س��دي��دة  �ن��ت��ق��اد�ت  �إىل  بريطانية  �سيدة  تعر�ست 
�لبالغ  ت��د�ول مقطع فيديو تظهر فيه وهي جتر طفلها  �لجتماعي، بعد 

من �لعمر 4 �سنو�ت بحبل على �لأر�س، خلفها يف �ل�سارع.
31 عاماً،  �لعمر  �لتي تعي�س يف مدينة ليفربول، و�لبالغة من  �لأم  �أن  �إل 
رف�ست هذه �لنتقاد�ت، و�أكدت �أن �لأمر مل يكن كما بد� يف �لفيديو، حيث 
ك��ان قد دخ��ل يف نوبة غ�سب،  �لتوحد،  �ل��ذي يعاين من مر�س  �أن طفلها 
ورف�س �ل�سر برفقتها قبل ت�سوير �لفيديو بلحظات، مما دفعها �إىل جره 

بهذه �لطريقة، بح�سب �سحيفة ديلي ميل �لريطانية.
و�أ�سافت �ملر�أة يف معر�س دفاعها عن نف�سها يعاين �بني من مر�س �لتوحد، 
وكان قد دخل يف نوبة غ�سب، ورمى بنف�سه على �لأر���س، وما ت�ساهدوين 
�إنه يفعل  �لفيديو، هو �لطريقة �لوحيدة جلعله ي�سر برفقتي.  �أفعله يف 
ذلك طو�ل �لوقت، حيث يلقي نف�سه، ول ي�سمح يل بالقرت�ب منه وحمله 

على �لوقوف و�ل�سر معي .
وحظي �لفيديو �لذي ن�سر يوم �خلمي�س باآلف �مل�ساهد�ت، منذ ن�سره على 
مل  ملاذ�  �ملعلقن،  من  �لعديد  وت�ساءل  تويرت،  �لجتماعي  �لتو��سل  موقع 

يتدخل �أحد يف �ل�سارع، ملنع هذه �ملر�أة من جر طفلها بهذه �لطريقة.
وقالت �لأم رد�ً على �لنتقاد�ت �ل�سديدة �لتي حلقت بها لقد حولني �لنا�س 
�إىل �أم �سيئة، و�أنا يف �لو�قع ل�ست كذلك. كان يجب �أن ي�ساألو� قبل �أن يطلقو� 
�أن  و�أخرتهما  �سيدتان فقط،  �ل�سارع، �قرتبت مني  �أ�سر يف  و�أن��ا  �حلكم. 

طفلي يعاين من �لتوحد، ويرف�س �ل�سر برفقتي ب�سكل طوعي .

فقدت فروة راأ�سها باآلة غزل القطن
ر�أ�سها  ف���روة  باقتاع  ت�سبب  م��وؤ���س��ف،  حل���ادث  �ل��ي��اب��ان  يف  �سيدة  تعر�ست 

بالكامل، بعد ن علق �سعرها يف �آلة غزل �لقطن.
وكانت �ل�سيدة �لبالغة من �لعمر 64 عاماً يف �لعمل، عندما علق �سعرها يف 
�لآلة عالية �لطاقة. وتظهر �ل�سور �لتي ن�سرتها �ملجلة �لطبية �لريطانية، 
كيف �قتلعت �لآل��ة، ف��روة ر�أ���س �مل��ر�أة بالكامل من على جمجمتها، مبا يف 

ذلك حاحبيها و�لثلث �لعلوي من �أذنيها.
ومت نقل �ملر�أة على �لفور �إىل �مل�ست�سفى، حيث قام �لأطباء باإجر�ء عملية 
و�لأع�ساب،  �لدموية  �لأوع��ي��ة  رب��ط  �إع���ادة  على  تنطوي  معقدة،  جر�حية 
�ساعات، بح�سب �سحيفة ديلي   4 �إىل مكانها، خال  �لر�أ�س  و�أع��ادو� فروة 

ميل �لريطانية.
وتعتر �حلالة �لثانية، �لتي يتم فيها �إعادة فروة ر�أ�س مري�س �إىل مكانها 
بنجاح. وخال �لعملية، متكن �لأطباء من ربط �لوعية �لدموية �لرئي�سية 
�لتي تربط �جلانبن �لأي�سر و�لأمين من ر�أ�سها، يف حن كان هناك بع�س 

�لأ�سر�ر �لتي ميكن يكن بالإمكان �إ�ساحها.

منازل للبيع مقابل 
يورو واحد فقط

يف قرية جاجني �لإيطالية، يتكلف 
�ملنزل نف�س تكلفة كوب من �لقهوة، 
�سقلية  يف  �ل�سغرة  �لبلدة  وتقع 
وبالرمو،  ك��ات��ان��ي��ا  م��دي��ن��ت��ي  ب��ن 
حيث يتكلف �مل��ن��زل ي��ورو و�ح��د ) 

1.20 دولر(.
وت��ق��ع ج��اجن��ي ب��ع��ي��د�ً ع��ن �سخب 
بالرمو، حيث تبتعد عنها م�سافة 
�ساعتن بال�سيارة. ومت بناء �لبلدة، 
قمة  على  ن�سمة،   6700 بها  �لتي 
تل، وتتمتع مبنظر ر�ئع با �سك.

ت��وق��ف يف وقت  �ل��وق��ت  �أن  وي��ب��دو 
�لو�سطى  �ل���ق���رون  ف����رتة  ف���ى  م���ا 
يف و���س��ط �ل��ب��ل��دة �ل��ق��دمي��ة، حيث 
توجد متاهة من �لطرق �ل�سغرة 

و�لكنائ�س �لتي ل ح�سر لها.
ت�سلق  �ل��ب��ل��دة مب��ن��ط��ق��ة  وحت�����اط 
�تنا.  ر�ئ��ع��ة، وم��ن��اظ��ر ر�ئ���ع جلبل 
يعي�س  �أن  �مل��رء  ي�ستطيع  ل  ولكن 
فقط  �مل��ن��اظ��ر  ب�سبب  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�أو �ل�����س��و�رع �ل��ه��ادئ��ة، ل��ذل��ك ترك 
�ل���ك���ث���ر م�����ن �ل�������س���ب���اب �ل���ب���ل���دة، 
�أو  �ل��ك��ب��رة  �مل����دن  �إىل  وت��وج��ه��و� 

للخارج.
�ل�سابق  �ل����ب����ل����دة  ع����م����دة  وك��������ان 
بيع  �ق���رتح  ف��ر�ري��ل��و  جيو�سيبي 
�لبلدة  يف  �ملتد�عية  �مل��ن��ازل  بع�س 
�ل��ق��ه��وة مقابل  ب�����س��ع��ر ك����وب م���ن 
باملو�فقة  �مل���������س����رتون  ي���ق���وم  �أن 
على جت��دي��د �مل��ن��ازل خ��ال ثاث 
�مل�سرتين  �سنو�ت. كما يتعن على 
 5000 بقيمة  �سند  ت��ق��دمي  �أي�سا 
يورو، حيث ي�سرتدون �ملبلغ مبجرد 

�نتهاء �أعمال �لتجديد.

كارثة... قاتل �سامت يف البيوت
من  �لفتيات  �لبيطريون  �لأط��ب��اء  ح��ذر 
تربية �حليو�نات �لأليفة �لأنثى، �إذ �إنها 
وخ�سو�سا  مميتة،  �أم��ر����س  فى  تت�سبب 

لدى �لفتيات.
وت�سبب �حليو�نات �لأليفة عدوى ت�سمى 
ب��� ب��ي��وم��ي��رت� ، وه���ي ع���دوى خ��ط��رة يف 
�إىل  ت��وؤدي  يتم عاجها  و�إذ� مل  �لرحم، 
�لف�سل �لكلوي، وت�سمم �لدم، و�جلفاف، 
ويف بع�س �حلالت ت�سبب �ملوت، بح�سب 

تقرير ن�سرته �سحيفة ديلي ميل .
باأن يقتني  ويو�سي �لأطباء �لبيطريون 
�لأ���س��خ��ا���س ح���ي���و�ن���ات ذك����ور ب����دل من 
ملنع  �سغرة  �سن  فى  تكون  و�أن  �لإن���اث، 

خطر �لعدوى.
و�أو�سحت �ل�سحيفة �أن عدوى بيوميرت� 
حت������دث ن��ت��ي��ج��ة �لإ�����س����اب����ة ب���ال���ع���دوى 
ت��ت�����س��ب��ب ف���ى تر�كم  �ل���ت���ى  �ل��ب��ك��ت��ري��ة، 
�سديدى فى �لرحم، وترت�وح �لأعر��س 
ونق�س  و�ل��ت��ع��ب،  �خل��ف��ي��ف،  �لتقيوؤ  ب��ن 

ن�ساط لاإفر�ز�ت.

يقتل زوجته لتداول   
�سورتها على الفي�ش بوك

قام رجل ميني بالإقد�م على قتل زوجته وذلك عقابا لها 
على تد�ول �سورها على �لفي�س بوك، هذ� ما ن�سرته قناة 

�جلديد �للبنانية .
�لعربية  �ل�سعوب  �إح��دى  يعتر  �ليمني  �ل�سعب  �أن  يذكر 
�ملحافظة و�لتي تعتر �ملر�أة �سرف �لرجل وحتافظ على 

هذ� �ل�سرف
هذ� وبعد �أقد�م �لرجل علي عملية �لقتل تبن لحقا �أن 
�ملر�أة كانت بريئة حيث مل تكن هي من ن�سر �سورها بل 

�سخ�س �آخر فتح ح�ساب وو�سع �سورتها عليه
�لفيديو �ملذكور ثم تد�وله ب�سكل كبر بن رو�د �سبكات 
�لتو��سل �لجتماعي يف �لوطن �لعربي مطالبا بغ�سهم 

مبحاربة ظلم �ملر�أة يف �لوطن �لعربي.

مذيعة تق�ش �سعرها على الهواء
، بق�س  �أغا م�ساهديها  فاجاأت �لإعامية �مل�سرية منال 
�لهو�ء، يف ختام برناجمها �حلدث  �سعرها مبا�سرًة على 

�ليوم .
قتلى  مع  ت�سامنية  ر�سالة  توجيه  بفعلتها  ق�سدت  �أغ��ا 
رجال �ل�سرطة �ل�16 �لذين �سقطو� يف �عتد�ء�ت �لو�حات 
يف م�سر، قائلًة : كل �ست �سعيدية تق�س �سعرها حلن 

�لأخذ بالثاأر، و�أنا �ساأقوم بالأمر عينه .
�أو  كما طالبت مبحاكمة ع�سكرية فورية لكل من �سارك 
�لع�سكرين يف هذ�  دم��اء  �سفك  يد يف  له  ك��ان  �أو  خطط 

�لعمل �لذي و�سفته بالإرهابي.
من جهة �أخرى، �سكك �لعديد من رو�د مو�قع �لتو��سل 
ق�ست  قد  �لأغ��ا  منال  �لإعامية  تكون  ب��اأن  �لإجتماعي 
�أن���ه���ا خ�����س��ل��ة م���ن �ل�سعر  �إىل  ���س��ع��ره��ا، م�����س��ري��ن  ح��ق��اً 
�مل�ستعار، وبح�سب قولهم هناك فرق يف لون خ�سلة �ل�سعر 

تها ولون �سعرها �لأ�سا�سّي. �لتي ق�سّ

م�ساجرة تنتهي بحفل زفاف
مع  م�ساجرة  �فتعلو�  �سباب  ث��اث  �ن  عيان  �سهود  ق��ال 
ف��ت��اة م��ت��و�ج��دة د�خ���ل �ح���د �مل����ولت �ل��ت��ج��اري��ة �ل�سهرة 
يف �ل��ع��ا���س��م��ة ع��م��ان ب��ه��دف ج��م��ع �ك���ر ق���در مم��ك��ن من 
�ل�سخا�س يف �لطابق �خلا�س باملطاعم، مل�ساركة عرو�سن 

�ردنين فرحتهما.
كانت مقدمة حلفل  �مل�ساجرة  فاإن  عيان  �سهود  وبح�سب 
�مل��ول كان قد �قامه عرو�سن يف �حدى  زف��اف ب�سيط يف 
بناء  �مل���ول  د�خ���ل  �لع�ساء  بتناول  ورغ��ب��ا  �لف���ر�ح  ق��اع��ات 
بدخولهما  �ملو�طنون  تفاجاأ  حيث  �لعرو�س،  طلب  على 
مثلو�  �لذين  ��سدقائهما  بهما  رح��ب  �ن  بعد  لوحدهما 

دور �ملت�ساجرين.
�لعرو�سن،  م�ساهدة  ف��ور  بالت�سفيق  �مل��ت��و�ج��دون  وب���د�أ 
�سبق  �ل���ذي  �لتمثيلي  بامل�سهد  �إع��ج��اب��ه��م  ع��ن  م��ع��رب��ن 

دخولهما، على حد تعبر �لبع�س. لعبة التن�س ال�سوي�سرية مارتينا هينجي�س خالل حفل اعتزالها يف نهائيات بطولة التن�س العاملية يف �سنغافورة )اأ ف ب(

فرقة مو�سيقية تعرب عن 
جوهر الإ�سالم بلغة الع�سر 
ع��ل��ى وق���ع �إي��ق��اع��ات ح��دي��ث��ة تعر 
وب��ل��غ��ات عربية  �ل�����س��ب��اب  روح  ع��ن 
مو�سيقية  ف��رق��ة  ت��ق��دم  و�أج��ن��ب��ي��ة 
�نطلقت من لبنان وجابت �لعديد 
م��ن دول �ل��ع��امل نوعا ج��دي��د� من 
�لأغاين و�لأنا�سيد �لدينية بهدف 
عن  وحقيقية  �سفافة  �سورة  ر�سم 
�لدين �لإ�سامي بعيد� عن �سورة 
�لت�سقت  �لتي  و�لإره��اب  �لتطرف 

به يف �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية.
باند(  )ه����ارم����وين  ف��رق��ة  وت���ق���دم 
�أنا�سيد باللغة �لعربية و�لإجنليزية 
و�لفرن�سية ذ�ت م�سامن تتحدث 
عن مبادئ �لإ�سام وعاقة �مل�سلم 
�لق�سايا  بع�س  وتناق�س  ب��الآخ��ر 
ر�سالة  لإر������س�����ال  ���س��ع��ي��ا  �لآن�����ي�����ة 

�لعتد�ل �إىل �لبلد�ن �لغربية.
مو�سيقيا  ج���د�  م��ت��ن��وع��ة  �ل��ف��رق��ة 
ت�سبه  �سريعة  �إيقاعات  وت�ستخدم 
�لأغاين �لع�سرية بهدف �لتو��سل 
م����ع �ل�������س���ب���اب م����ن �جل���ن�������س���ن يف 
�ل����ع����امل����ن �ل�������س���رق���ي و�ل����غ����رب����ي. 
كل  يف  ت�سرح  ما  بح�سب  و�سعارها 
�ل�سفحات �لتابعة لها على مو�قع 
�ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي ه��و �سروق 

�لعتد�ل .
لبنان  م��ن  �ل��ف��رق��ة  ه���ذه  �نطلقت 
�أع�����س��اء فقط  ب��اأرب��ع��ة   2003 ع��ام 
�مل���ط���اف �إىل  ن��ه��اي��ة  وت��و���س��ع��ت يف 
جم��م��وع��ة م��ن �مل��ح��رتف��ن يتمتع 
باخل�سائ�س  م���ن���ه���ا  ع�������س���و  ك����ل 
�ل�سباب  على  توؤثر  �لتي  و�مل��و�ه��ب 
ل��ق��ب��ول ر���س��ال��ت��ه��م. وت��ت��وج��ه منذ 
بد�ية ق�ستها مع �لأنا�سيد �لدينية 

�لإ�سامية �إىل �جليل �لنا�سئ.

عدم انتظام �سربات القلب يزيد مع تقدم العمر 
بعدم  �لإ���س��اب��ة  خ��ط��ر  �أن  �إىل  ح��دي��ث��ة  در����س��ة  ت�سر 
يف  �لإن�����س��ان  تقدم  كلما  يزيد  �لقلب  �سربات  �نتظام 
�لعمر �أو �أ�سيب بزيادة �لوزن �أو �لبد�نة لرتفع بعد 
�سن �خلم�سن بالن�سبة للرجال و�سن �ل�ستن بالن�سبة 

للن�ساء.
�أل�����ف �سخ�س   80 ن��ح��و  ب��ي��ان��ات  �ل��ب��اح��ث��ون  ور�ج�����ع 
�أربع  يف  عاما  و97  عاما   24 بن  �أعمارهم  ت��ر�وح��ت 
�أوروبية. ومل يكن �أحد من �مل�ساركن يعاين  در��سات 

من رجفان �أذيني عندما �ن�سمو� للدر��سات.
على  ع��ام��ا   13 مل���دة  �مل�����س��ارك��ن  ن�سف  متابعة  وب��ع��د 
�لأقل وبع�سهم لفرتة و�سلت �إىل نحو 28 عاما وجد 
�لباحثون �أن 4.4 يف �ملئة من �لن�ساء و6.4 من �لرجال 
دورية  يف  �لباحثون  وق���ال  �أذي��ن��ي.  برجفان  �أ�سيبو� 
)�سركلي�سن( �إنه عند �ملقارنة باأ�سخا�س مل ي�سابو� 
بالرجفان �لأذيني ز�د �حتمال وفاة من �أ�سيبو� بذلك 

ثاث مر�ت خال فرتة �لدر��سة.

�لطبيبة كري�ستينا ماجنو�سن  �لدر��سة  وقالت معدة 
�إن �لوزن  مبركز �لقلب �جلامعي يف هامبورج باأملانيا 
بالرجفان  �لإ�سابة  خطر  تز�يد  معظم  ف�سر  �ملفرط 

�لأذيني.
وقالت ماجنو�سن عر �لريد �لإلكرتوين ز�د معدل 
�لرجفان �لأذيني بن�سبة 31 يف �ملئة عند �لرجال و18 
يف �ملئة عند �لن�ساء مقابل كل ع�سرة �أرطال زيادة)يف 

�لوزن( .
وعند �لإ�سابة بالرجفان �لأذيني يرجتف �لأذين بدل 

من �أن ينب�س لنقل �لدم بكفاءة.
بالرجفان  ي�ساب  قليا  ع��دد�  �أن  �ل��در����س��ة  ووج���دت 

�لأذيني قبل �سن �خلم�سن.
وبحلول �سن �لت�سعن يعاين و�حد� من بن كل �أربعة 

رجال �أو ن�ساء بهذ� �خللل.
�لإ�سابة  خطر  �إىل  �لكولي�سرتول  زي���ادة  ت���وؤدي  ول 

بالرجفان �لأذيني .

كاثرين زيتا جونز 
باإطاللة �سادمة

�سدمت �ملمثلة �لعاملية كاثرين زيتا جونز معجبيها باإطالتها يف حفل توزيع جو�ئز 
�لفيفا يف لندن ، حيث بدت كبرة �ل�سّن و مبامح مغايرة ، ووجه م�سدود ، مما �ثار 

��ستغر�ب �ملتابعن نظر� لعتبارها �يقونة للجمال و �جلاذبّية.
، �ل �نها  �ملا�سي خ�سوعها لأي جر�حات جتميلّية  ، نفت يف �لعام  ي�سار �ن كاثرين 

لي�ست �سد �جر�ء �ي ترميم جتميلي يف �مل�ستقبل.
�جلدير ذكره �ن زيتا جونز �بتعدت موؤخر� عن �لفن ، لكنها عادت بفيلم كوكاين 
بانكو،  �لكولومبيةغري�سيلد�  �مل��خ��در�ت  تاجرة  دور  فيه  ج�سدت  حيث   ، غ��دم��اذر 

فا�سطرت لإجر�ء بع�س �لتغير�ت �ل�سكلّية لتنا�سب �لدور �لذي تلعبه .


