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حممد بن را�سد خالل تروؤ�سه االجتماع اال�ستثنائي ملجل�س الوزراء مبتحف اللوفر اأبوظبي  )وام(

�سفينة حتمل 5500 طن من الطحني تر�سو يف ميناء احلديدة  )رويرتز(

تر�أ�س �جتماعا ��ستثنائيا ملجل�س �لوزر�ء مبتحف �للوفر �أبوظبي
حممد بن را�شد: الإمارات يف يومها 
الـ 46 تعي�ش منوذجا متفردا يف التنمية

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ملجل�س  ا�ستثنائية  جل�سة  االثنني  ام�س  �سباح  اهلل  رع��اه 
الوزراء يف متحف اللوفر باأبوظبي تزامنا مع احتفاالت 
من  ع��ددا  فيها  واعتمد  للدولة   46 ال���  الوطني  ال��ي��وم 

القرارات واملبادرات يف ال�ساأنني احلكومي والوطني.

وافتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
االجتماع بكلمة هناأ فيها دولة االإمارات و�سعبها باليوم 
ال��وط��ن��ي ال���� 46 وذك����رى ت��اأ���س��ي�����س االحت����اد م��ع��رب��ا عن 
متنياته باأن تنعم الدولة باملزيد من االإجنازات والتقدم 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ي��ادة  حت��ت 
اأ�سحاب  اإخ��وان��ه  و  اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 

ال�سمو حكام االمارات.                   )التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خالل تروؤ�سه اجتماع املجل�س االأعلى للبرتول  )وام(

تر�أ�س �جتماع �ملجل�س �الأعلى للبرتول و��ستقبل �مل�ساركني يف برنامج �لقياد�ت �العالمية �لعربية �ل�سابة
حممد بن زايد ياأمر بتحديث �شيا�شات اإ�شكان 

املواطنني واإطالق مدينة »الريا�ش« يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

انطالقا من روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل يف حتقيق اأف�سل م�ستويات 
اال�ستقرار االأ�سري املن�سود للمواطنني اأمر �ساحب ال�سمو 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�سيخ حممد بن 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
على  التحديثات  م��ن  جمموعة  باعتماد  اأبوظبي  الإم���ارة 

�سيا�سات اإ�سكان املواطنني حيث ت�سمل ال�سيا�سات اجلديدة 
اإطالق حزمة من املنتجات ال�سكنية اجلديدة للم�ستفيدين 

من املواطنني.
من جهة اخرى اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�سلحة نائب رئي�س املجل�س االأعلى للبرتول دعم �ساحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

حفظه اهلل جلهود �سركة اأدنوك.  )التفا�سيل �س4-3(

�الأمم �ملتحدة ترف�س �أي �سرط م�سبق من �لطرفني

وفد احلكومة ال�شورية لن ي�شارك يف مفاو�شات جنيف اليوم
ورحيل  ونظامه  برحيله  ط��ال��ب  اأن���ه  كما  ف��ق��رات��ه،  اأح���د  يف 

امليلي�سيات االأجنبية، كمقدمة للحل يف البالد.
رئي�س  و�سف  اأن  ترمب  دون��ال��د  االأم��رك��ي  للرئي�س  و�سبق 
النظام ال�سوري ب�سار االأ�سد، بكلمة هي االأق�سى قيلت بحقه 
وهي حيوان، خالل مقابلة تلفزيونية، ومل ير�سح عن رئي�س 
ب�سار  واكتفى  الكلمة،  ر�سمي بخ�سو�س هذه  رد  اأي  النظام 
اإنها  اجلعفري، مندوب االأ�سد لدى جمل�س االأمن، بالقول 

ال ت�ستحق التعليق عليها.
على �سعيد اخر قالت تركيا ام�س اإن ات�ساال هاتفيا جرى 
دونالد  واالأم��ري��ك��ي  اإردوغ�����ان  طيب  رج��ب  الرئي�سني  ب��ني 
ت���رام���ب مي��ث��ل ن��ق��ط��ة حت����ول يف ال���ع���الق���ات امل���ت���وت���رة بني 
عن  بالكف  بوعدها  تفي  اأن  وا�سنطن  على  لكن  البلدين، 

تزويد املقاتلني االأكراد ال�سوريني بال�سالح.
ال��رتك��ي يف مقابلة  ال���وزراء  ب���وزداج نائب رئي�س  وق��ال بكر 
اإن هي  العامل  �ستخدع  املتحدة  الواليات  اإن   24 القناة  مع 
ال�سورية  الكردية  ال�سعب  حماية  وح��دات  تزويد  توقف  مل 

بال�سالح.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلن مبعوث االمم املتحدة اخلا�س اىل �سوريا �ستافان دي 
اىل  ر�سالة  ال�سورية وجهت  ان احلكومة  االثنني،  مي�ستورا 
لن  وفدها  ب��ان  فيها  تبلغها  االح��د  م�ساء  الدولية  املنظمة 
يح�سر االثنني اىل جنيف للم�ساركة يف جولة جديدة من 

املفاو�سات ال�سيا�سية حول �سوريا.
وقال دي مي�ستورا خالل موؤمتر عرب الدائرة التلفزيونية 
توؤكد  احل��ك��وم��ة مل  ان  ال���دويل  االم���ن  م��ع جمل�س  املغلقة 
اليوم  تبداأ  ان  يفرت�س  التي  املفاو�سات  يف  م�ساركتها  بعد 
الثالثاء. وا�ساف لقد وجهوا لنا ر�سالة م�ساء ام�س االول 
االمم  ان  موؤكدا  اىل جنيف  االثنني  ي�سلوا  لن  انهم  تقول 
�سواء من  �سرط م�سبق” للم�ساركة  “اأي  تقبل  لن  املتحدة 

قبل احلكومة ال�سورية او املعار�سة.
اإن وفد  ال�سورية  املوالية للحكومة  الوطن  وقالت �سحيفة 
احلكومة اأرجاأ ال�سفر اإىل حمادثات ال�سالم يف جنيف التي 

ترعاها االأمم املتحدة واملقرر اأن ت�ستاأنف اليوم الثالثاء.

وقال مكتب �ستافان دي مي�ستورا مبعوث االأمم املتحدة اإىل 
�سوريا اإنه لن يعلق على خطط �سفر وفد حكومة دم�سق.

م�ستاءة  دم�سق  اأن  دبلوما�سية  م�سادر  عن  الوطن  ونقلت 
من بيان �سدر عن اجتماع للمعار�سة ال�سورية يف الريا�س 

االأ�سبوع املا�سي.
برحيل  مطلبها  على  ال�سورية  املعار�سة  جماعات  وت�سر 

الرئي�س ب�سار االأ�سد قبل مرحلة االنتقال ال�سيا�سي.
اإىل ذل���ك، ف���اإن م�����س��ادر ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري ال��ت��ي تنقل عنها 
�سحيفة الوطن مل حتّدد اأ�سباب تاأجيل �سفر وفد االأ�سد اإىل 
مفاو�سات “جنيف” املقرر عقدها الثالثاء، اإال اأنها اكتفت 
بالقول اإن �سفر الوفد قد مت تاأجيل موعده الذي كان مقررا 
اأرجئ  الوفد  �سفر  اإن موعد  بالقول  ام�س االثنني، مكتفية 

اإىل تاريخ الحق مل يحدد بعد«.
ي�سار يف هذا ال�سياق، اأن بيان املعار�سة ال�سورية امل�سار اإليه، 
ي�سلط  نابية، ومل  األفاظ  باإيراد  االأ�سد  نظام  اّتهمه  وال��ذي 
ها، يخلو من اأي تعبر ناب اأو لفظ خارج،  ال�سوء على ن�سّ
اإال اأن البيان املذكور اأ�سار اإىل االأ�سد وجماعته ب�”الّزمرة” 

جنبالط يرف�س طرح م�ساألة �سالح حزب �هلل! 

عون يجري حمادثات حول م�شتقبل حكومة احلريري 

تعتقل  ال�شودانية  الــقــوات 
زعيم ف�شيل ع�شكري يف دارفور  

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

ال�سودانية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  اأف���ادت 
ال�سريع  الدعم  قوات  اأن  االثنني 
اعتقلت مو�سى هالل الذي يقود 
ف�سيال ع�سكريا يف دارفور والذي 
بارتكاب  امل��ت��ح��دة  االمم  اتهمته 
ان��ت��ه��اك��ات حل���ق���وق االن�������س���ان يف 

املنطقة امل�سطربة.
الدولة  وزي��ر  اإن  الوكالة  وقالت 
ب��������وزارة ال����دف����اع ال���ف���ري���ق ركن 
اأك����د اعتقال  ع��ل��ي حم��م��د ���س��امل 
رئ���ي�������س جمل�س  ه�����الل  م���و����س���ى 
ال�سحوة وابنه حبيب يف منطقة 
م�سرتيحة يف والية �سمال دارفور 
بعد ا�ستباكات وقعت االحد. ومل 

يحدد تاريخ توقيفه.

•• عوا�صم-وكاالت:

الوطني  اجل���ي�������س  ق�������وات  األ����ق����ت 
حمافظة  يف  اليمنية  وال�����س��رع��ي��ة 
ال���ق���ب�������س على  االث�����ن�����ني  م����������اأرب 
االنقالبية  امليلي�سيات  يف  القيادي 
و3  املتوكل  �سالح  حممد  العقيد 

من مرافقيه.
واأو�سح مرا�سل العربية اأن اعتقال 
ينتمي  وال�����ذي  امل��ت��وك��ل  ال���ق���ي���ادي 
لقوات الرئي�س املخلوع علي عبداهلل 
�سالح ومرافقيه مت يف جبل مرثد 
ال�سرعية هجوماً  ق��وات  عقب �سد 
ا�ستعادة  ح����اول����ت  ل��ل��م��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
املنطقة  يف  خ�سرتها  كانت  م��واق��ع 
وُقتل خالله قائُد الهجوم العميد 
ع��ب��داهلل احل��م��زي وع���دد اآخ���ر من 

عنا�سر امليلي�سيات.
م����ن ج���ه���ة اأخ���������رى، ����س���ن ط����ران 
15 غ��ارة على  اأك��ر من  التحالف 
مواقع وخمابئ �سرية للميلي�سيات 
يف مزارع الن�سيم واخل�سراء جنوب 

منطقة حر�س احلدودية.
اليمني  اجل���ي�������س  ا����س���ت���ع���اد  ف��ي��م��ا 
ال�سيطرة على مواقع ا�سرتاتيجية 
قريبة من احلدود مع ال�سعودية يف 

منطقة البقع �سرق �سعدة.
اإىل ذلك و�سلت تعزيزات ع�سكرية 
ق���وام���ه���ا ل�������واءان م���ن م������اأرب اإىل 
حم��اف��ظ��ة ���س��ع��دة ل���دع���م وح����دات 

البقع  ك���ت���اف  ج��ب��ه��ة  يف  اجل���ي�������س 
القريبة من احلدود ال�سعودية.

م�سوؤولون  ق���ال  اخ���ر  �سعيد  ع��ل��ى 
�سمح  العربي  التحالف  اإن  مينيون 
 5500 ���س��ف��ي��ن��ة حت��م��ل  ب���دخ���ول 
ر���س��ت يف ميناء  الطحني  م��ن  ط��ن 
تر�سو  �سفينة  اأول  وه��ي  احل��دي��دة 

بامليناء خالل اأكر من اأ�سبوعني.

اغتيال �شابط عراقي يف جهاز مكافحة الإرهاب
•• بغداد-اأ ف ب:

اغتيل �سابط من جهاز مكافحة االإره��اب العراقي بر�سا�س م�سلحني 
اأعلنت  م��ا  بح�سب  ب��غ��داد،  العا�سمة  �سمال  يف  منزله  اأم���ام  جمهولني 

ال�سرطة االإثنني.
بر�س  فران�س  لوكالة  العراقية  ال�سرطة  يف  عقيد  برتبة  �سابط  وق��ال 
النقيب  النار على  اأطلقوا  نارية  اإن م�سلحني جمهولني يقودان دراجة 

اأحمد �سالح اجلراح، قرب منزله يف منطقة احلرية ب�سمال بغداد.
واأو�سح ال�سابط اأن اجلراح نقل اإىل امل�ست�سفى بعد اإ�سابته، لكنه فارق 

احلياة بعد و�سوله.
الع�سكرية  ال��ق��وات  اأب��رز  االره���اب،  مكافحة  جهاز  اإىل  اجل��راح  وينتمي 
معارك  يف  احل��رب��ة  راأ����س  وك���ان  وت��دري��ب��ا،  جتهيزا  واأف�سلها  ال��ع��راق��ي��ة 

ا�ستعادة املدن العراقية من �سيطرة تنظيم داع�س االرهابي.
ون�سر نا�سطون �سورا على مواقع التوا�سل االجتماعي تظهر ال�سابط 
ال�سحية وهو يرفع العلم العراقي فوق مبنى جمل�س حمافظة كركوك 
التي ا�ستعادت القوات العراقية ال�سيطرة عليها من االأكراد يف ت�سرين 
االأول اأكتوبر. وتراجعت عمليات اغتيال �سباط ال�سرطة واجلي�س ب�سكل 

كبر يف العراق واأ�سبحت نادرة بعد اإحلاق الهزائم بتنظيم داع�س.
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مبنا�سبة �ليوم �لوطني �ل�ساد�س و�الأربعني
رئي�ش الدولة ياأمر بالإفراج عن 645 �شجينا 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأم���ر 
645 �سجينا ممن �سدرت بحقهم اأحكام  عن  اهلل” باالإفراج  “حفظه 
يف ق�سايا خمتلفة. وتكفل �سموه بت�سديد الغرامات املالية التي ترتبت 
ال�ساد�س  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  وذل��ك  االأح��ك��ام،  لتلك  تنفيذا  عليهم 

واالأربعني.
رئي�س  ال�سمو  اإط��ار حر�س �ساحب  ال�سجناء يف  االإف��راج عن  اأم��ر  ياأتي 
الدولة على اإعطائهم فر�سة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة 

اأ�سرهم.

•• بريوت-رويرتز:

االثنني  ام�س  ع��ون  مي�سال  اللبناين  الرئي�س  اأج��رى 
م�ستقبل حكومة  ح��ول  �سيا�سيني  ق��ادة  حم��ادث��ات مع 
ا�ستقالته  تعليق  بعد  احل��ري��ري  �سعد  ال���وزراء  رئي�س 

املفاجئة.
الق�سر  يف  امل�����س��اورات  اإن  كبر  لبناين  م�سوؤول  وق��ال 
حكومة  م�����س��اع��دة  اىل  ت���ه���دف  ب��ع��ب��دا  يف  ال��رئ��ا���س��ي 
اأ�سابيع  ب��ع��د  قدميها  ع��ل��ى  ال��وق��وف  ع��ل��ى  احل��ري��ري 
ا�ستقالة  ع��ن  الناجم  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  ع��دم  م��ن 

احلريري يف الرابع من نوفمرب ت�سرين الثاين.
وم��ن��ذ ع��ودت��ه اإىل ب���روت واحل���ري���ري ي��ك��رر اأن على 
الناأي  يف  املتمثلة  الدولة  ب�سيا�سة  االلتزام  اللبنانيني 

بالنف�س اأي االبتعاد عن ال�سراعات االقليمية يف اإ�سارة 
اإىل حزب اهلل.

وق�����ال ال���زع���ي���م ال�������درزي ول���ي���د ج��ن��ب��الط وه����و من 
ال�سخ�سيات البارزة يف لبنان اإنه من املهم احلديث عن 

الناأي بالنف�س وكيفية حتقيقه.
واأ����س���اف اأن م��ن احل��ك��م��ة ع���دم ط���رح م�����س��األ��ة �سالح 
حزب اهلل يف املحادثات م�سرا اإىل جوالت �سابقة من 

احلوارات غر املجدية حول هذه النقطة.
تنتهي  ق��د  امل�����س��اورات  اإن  كبر  لبناين  م�����س��وؤل  وق���ال 
بتاأكيد لبنان على البيان الوزاري الذي يحتوي �سمنا 
على الناأي بالنف�س. وقال احلريري يوم ال�سبت اإنه لن 
يقبل مبواقف جماعة حزب اهلل اللبنانية التي مت�س 

باأ�سقائنا العرب اأو ت�ستهدف اأمن وا�ستقرار دولهم.

اأي  ـــش  ـــ� ـــرف ت ـــش  ـــا� ـــم ح
ــا  ــالحــه ــش نـــقـــا�ـــش حـــــول �

•• غزة -اأ ف ب:

االثنني  ح��م��ا���س  ح���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
حول  نقا�س  ب���اأي  ت�سمح  ل��ن  اأن��ه��ا 
���س��الح��ه��ا، وذل�����ك ق��ب��ل اي�����ام من 
ال�سلطة  ل��ت�����س��ل��م  امل���ح���دد  امل���وع���د 
غزة،  ق��ط��اع  ك��ام��ل  الفل�سطينية 
مب���وج���ب ات����ف����اق امل�������س���احل���ة بني 

حركتي فتح وحما�س.
وق������ال ن���ائ���ب رئ���ي�������س ح���م���ا����س يف 
قطاع غزة خليل احلية يف موؤمتر 
اإن �سالح  غ���زة  ع��ق��ده يف  ���س��ح��ايف 
امل��ق��اوم��ة خ��ط اأح��م��ر وغ���ر قابل 
�سينتقل  ال�����س��الح  ه���ذا  ل��ل��ن��ق��ا���س، 
لل�سفة الغربية ملقارعة االحتالل، 
من حقنا ان نقاوم االحتالل حتى 

ينتهي.
�سرفنا  ال�������س���الح  ه�����ذا  واأ������س�����اف 
اأحمر،  خط  ال�سالح  ه��ذا  وعزتنا، 
م�سرا اىل ان ال الواليات املتحدة 

وال غرها قادر على اإلغائه.
وت�����اب�����ع ن���ط���ال���ب ك�����ل االط��������راف 
تناول  ع���ن  ب��ال��ك��ف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني 
���س��الح امل��ق��اوم��ة، ال�����س��الح ه���ذا ال 

يقبل الق�سمة وال النقا�س.
لل�سق  وق��ال احلية نحن جاهزون 
االمني كامال كما ورد يف االتفاق، 
اإ�سافية، وعلما  تفا�سيل  دون  من 
يت�سمن  مل  االت�����ف�����اق  ن�������س  ان 
تفا�سيل يف �ساأن االم�سك باالمن.

م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، اك����د احل��ي��ة ان 
اتفاق  تنفيذ  يف  م�ستمرة  حركته 

امل�ساحلة مع حركة فتح.

�جلي�س �ليمني ي�ستعيد �ل�سيطرة على مو�قع ��سرت�تيجية 

مقتل واعتقال عدد من قادة النقالبيني يف ماأرب 

وزارة العدل الربازيلية حتقق يف 
ف�شيحة جديدة مبونديال قطر

•• عوا�صم-وكاالت:

الربازيلية  ال��ع��دل  وزارة  حت��ق��ق 
الفيدراىل  التحقيقات  وم��ك��ت��ب 
فى تقدمي قطر مبلغ 22 مليون 
دوالر مرتبطة مبلف كاأ�س العامل 
ملا ذكرته �سحيفة  وفقا   ،2022

ميديابارت الفرن�سية ام�س.
العام  امل����دع����ي  م����ن  ك����ل  وي���ح���ل���ل 
الربازيلي واالأمركي، احل�سابات 
امل�������س���رف���ي���ة ل���رئ���ي�������س االحت�������اد 
ال����ربازي����ل����ي ال�������س���اب���ق ري����ك����اردو 
ح�سابا  ف���ت���ح  ال�������ذي  ت���ي���ك�������س���را 
من�ساأة  وه����ي  م��ون��اك��و  ب��ا���س��ي  يف 
 ،2013 ع����ام  ح��ت��ى  ���س��وي�����س��ري��ة 
والحظوا اأن��ه مت اإي��داع مبلغ 22 
جمموعة  م�����ن  دوالر  م���ل���ي���ون 
واأوالده  ال�����س��ع��د  ���س��ع��د  ب��ن  غ���امن 
يف  تيك�سرا  ح�ساب  يف  القطرية 
وقت  بعد  وذل���ك   ،2011 يناير 
ق�����س��ر م���ن ح�����س��ول ق��ط��ر على 

عون وبري واحلريري خالل اجتماعهم بق�سر الرئا�سة يف بعبدا  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
مبنا�سبة �ليوم �لوطني 

حممد بن را�شد ياأمر بالإفراج عن 606 من نزلء املوؤ�ش�شات الإ�شالحية والعقابية بدبي
•• دبي -وام:

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ب�سفته   « اهلل  »رع���اه  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
606 حمكومني من نزالء  بالعفو عن  دب��ي  حاكما الإم��ارة 
امل��وؤ���س�����س��ات االإ���س��الح��ي��ة وال��ع��ق��اب��ي��ة يف دب���ي م���ن خمتلف 
اجلن�سيات وذلك مبنا�سبة احتفاالت الدولة باليوم الوطني 

ال��ساد�س واالأربعني.

العام  النائب  امل�ست�سار ع�سام عي�سى احلميدان  �سعادة  واأكد 
الإمارة دبي اأن اأمر العفو ياأتي يف اإطار عناية �ساحب ال�سمو 
املهمة  املنا�سبات  ك��ل  يف  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جديدة  ف������ر�س������ة  باإع��������طاء  ال������وطنية  اأو  الدينية  �سواء 
اأع�ساء  املجتمع  يف  االن��خ��راط  مل���عاودة  االأف�������راد  ل��ه��وؤالء 

�ساحلني فيه.
حتمل  ما  بكل  الغالية  الوطنية  املنا�سبة  ه��ذه  واأن  ال�سيما   
من معاين الوالء واالنتماء للوطن وقيادته الر�سيدة متثل 

يف حد ذاتها وازعا على احرتام القانون الذي يعترب مبثابة 
اأر�سه وحافزا  يعي�س على  للوطن وكل من  ال�سياج احلامي 
على االلتزام باأحكامه وتفادي اأي اأعمال من �ساأنها االإخالل 
بها ليعي�س اجلميع يف اأمن و�سالم على اأر�س وطن الت�سامح 
ولينعموا باحلياة الكرمية التي توفر دولتنا اأ�سبابها وتكفلها 

للمواطن واملقيم �سواء دون متييز اأو تفرقة.
واأو�سح �سعادته اأن النيابة العامة بداأت على الفور التن�سيق 

مع القيادة العامة ل�سرطة دبي لتنفيذ اأمر �سموه.

تر�أ�س �جتماعا ��ستثنائيا ملجل�س �لوزر�ء مبتحف �للوفر �أبوظبي

حممد بن را�شد: »الإمارات يف يومها الـ 46 تعي�ش منوذجا متفردا يف التنمية«
جنتمع يف �للوفر لرن�سل ر�سالة للعامل باأن �الإمار�ت حمطة تتالقى فيها �لثقافات و�لعقول و�لعلوم 

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
ام�س  »رع��اه اهلل« �سباح  دبي  حاكم 
ملجل�س  ا�ستثنائية  جل�سة  االث��ن��ني 
الوزراء يف متحف اللوفر باأبوظبي 
تزامنا مع احتفاالت اليوم الوطني 
عددا  فيها  واعتمد  للدولة   46 ال��� 
من القرارات واملبادرات يف ال�ساأنني 

احلكومي والوطني.
وافتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي االجتماع بكلمة هناأ فيها دولة 
الوطني  باليوم  و�سعبها  االإم����ارات 
ال���� 46 وذك����رى ت��اأ���س��ي�����س االحت���اد 
معربا عن متنياته باأن تنعم الدولة 
باملزيد من االإجنازات والتقدم حتت 
قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اأ�سحاب  اإخ���وان���ه  و  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه 
ال�سمو حكام االمارات وقال �سموه : 
نبارك لالإمارات اأجمل واأهم اأيامها 
يف  االأه���م  املحطة  امل��ح��ب  ول�سعبها 

م�سرة الدولة.
اليوم  تتبواأ  الدولة  اأن  �سموه  وذكر 
خمتلف  يف  العاملية  امل��رات��ب  اأف�سل 

بوروندي  ج��م��ه��وري��ة  ح��ك��وم��ة  م��ع 
وات��ف��اق��ي��ت��ني م���ع ك���ل م���ن حكومة 
وجمهوري��ة  ال�سلفادور  جمهورية 
م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو » اجل���ب���ل االأ�����س����ود 
امل����ت����ب����ادل من  ب�������س���اأن االإع�����ف�����اء   «
تاأ�سرة  ع��ل��ى  احل�������س���ول  ����س���روط 
ال�سفر  ج�������وازات  حل��ام��ل��ي  دخ�����ول 
والعادية  واخل��ا���س��ة  الدبلوما�سية 
والر�سمية ملهمة اإ�سافة اإىل اتفاقية 
ال�سوي�سري  االحت����اد  ح��ك��وم��ة  م��ع 
االإقامة  تاأ�سرة  من  االإعفاء  ب�ساأن 
ال�سفر  ج��وازات  حلاملي  الق�سرة 

العادية .
اتفاقية مع حكومة  كما مت اعتماد 
التعاون  ب�����س��اأن  االحت���ادي���ة  رو���س��ي��ا 
بني  وال��ع��ل��م��ي  وال��ت��ق��ن��ي  ال�سناعي 
�سركات ال�سناعات املدنية والتوقيع 
على اتفاقية بني الدولة وجمهورية 
االإداري  ال��ت��ع��اون  ب�ساأن  ب��ي��الرو���س 
اجلمركية  امل�������س���ائ���ل  يف  امل���ت���ب���ادل 
وات���ف���اق���ي���ة ب����ني ح���ك���وم���ة ال���دول���ة 
ب�ساأن  فانواتو  جمهورية  وحكومة 
اإقليميهما  ب��ني  اجل��وي��ة  اخل��دم��ات 
اعتماد  مت  ك��م��ا  وراءه����م����ا  وف��ي��م��ا 
ان�سمام الدولة اإىل حتالف املحيط 
ال�����ه�����ادئ ب�����س��ف��ة م����راق����ب وت���اأت���ي 
الدولة  اإط��ار حر�س  االتفاقيات يف 
الدولية  ال���ع���الق���ات  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى 

وتعزيز اأوا�سر التعاون امل�سرتك.

القطاعات بف�سل جهود موؤ�س�سيها 
وروؤي����ت����ه����م واإمي����ان����ه����ا ب���ك���وادره���ا 
واأبنائها ما اأ�سهم يف جعلها منوذجا 
وقال  وال��ت��ق��دم  التنمية  يف  ف��ري��دا 
�سموه : »االإمارات يف يومها ال� 46 
وقياداتها  موؤ�س�سيها  بف�سل  تعي�س 

منوذجا متفردا يف التنمية«.
واأ�ساف اإن »االحتفال بذكرى اليوم 
الوطني منا�سبة نحتفل فيها مباآثر 
اأب��ن��ائ��ن��ا وتالحم  اآب��ائ��ن��ا واإجن�����ازات 

�سعبنا وتقدم حكومتنا«.
ت����روؤ�����س �سموه  ذل�����ك خ�����الل  ج�����اء 

بالقيم  االإل��ت��زام  االإم����ارات  حكومة 
الدولة  عليها  قامت  التي  وامل��ب��ادئ 
ال�سرح من تطور  يعك�سه هذا  وما 
هو  و  ال��ع��امل  ثقافات  على  وانفتاح 
القيم  ه�����ذه  م��ن��ظ��وم��ة  م����ن  ج�����زء 
ال��ي��وم يف  ���س��م��وه : » جنتمع  وق���ال 
متحف اللوفر هذا ال�سرح الوطني 
والفن  للفكر  االإماراتية  واالأيقونة 
باملبادئ  التزامنا  لتاأكيد  والثقافة 
التي قامت عليها دولتنا كالت�سامح 
وتقبل  ال���ت���وا����س���ل  ج�������س���ور  وم�����د 
لالإن�سانية  وال���ع���ط���اء  االآخ����ري����ن 

وتعديالته بهدف توحيد املنظومة 
العام  االإط�����ار  وو���س��ع  الت�سريعية 
م�ستوى  ع��ل��ى  االداري�����ة  للمفاهيم 
جانب  اإىل  االحت����ادي����ة  احل���ك���وم���ة 
وفق  احلكومي  العمل  بيئة  تطوير 

اأف�سل املمار�سات العاملية.
اعتمد  احل��ك��وم��ي��ة  ال�������س���وؤون  ويف 
احل�سابات  م�����ن  ع�������ددا  امل���ج���ل�������س 
 2016 امل��ال��ي��ة  لل�سنة  اخل��ت��ام��ي��ة 
االإمارات  و�سملت كال من موؤ�س�سة 
العامة للبرتول« اإمارات« وموؤ�س�سة 
االإمارات العامة للنقل واخلدمات » 

ال���وزراء  ملجل�س  ا�ستثنائية  جل�سة 
تزامنا  اأبوظبي  اللوفر  متحف  يف 
مع احتفاالت اليوم الوطني لدولة 
الفريق  بح�سور   46 ال���  االإم����ارات 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
الداخلية و �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة .
واأك������د ���س��م��وه ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة اأن 
ال���وزراء يف متحف  اجتماع جمل�س 
اللوفر له رمزية وطنية تعك�س نهج 

ر�سالة  نر�سل  هنا  م��ن   »: واأ���س��اف 
ب�������اأن االإم������������ارات حمطة  ل���ل���ع���امل 
والعقول  ال��ث��ق��اف��ات  فيها  ت��ت��الق��ى 
زايد  اإرث  م���ن  وت��ن��ط��ل��ق  وال���ع���ل���وم 

وبهمة اأبنائها نحو مئويتها«.
واعتمد املجل�س خالل جل�سته عددا 
م��ن ال��ق��رارات وامل��ب��ادرات يف جمال 
بينها  العمل احلكومي من  تطوير 
التنفيذية  ال���الئ���ح���ة  اع���ت���م���اد  مت 
ل��ل��م��ر���س��وم ب���ق���ان���ون احت������ادي رقم 
املوارد  ب�ساأن   2008 ل�سنة   11
االحتادية  احل��ك��وم��ة  يف  ال��ب�����س��ري��ة 

موا�سالت االإمارات« .
اعتماد  ال��دول��ي��ة مت  ال��ع��الق��ات  ويف 
اإن�������س���اء ����س���ف���ارة ع���ام���ة ل���ل���دول���ة يف 
يف  االحت���ادي���ة  نيجريا  ج��م��ه��وري��ة 
مدينة الغو�س اإىل جانب الت�سديق 
والتوقيع على عدد من االتفاقيات 
يف  اتفاقيات  ثالث  �سملت  الدولية 
جمال الت�سجيع واحلماية املتبادلة 
حكومة  م��ن  ك��ل  م��ع  لال�ستثمارات 
وجمهورية  اأن�����غ�����وال  ج���م���ه���وري���ة 
الباراغواي  وجمهورية  ب��ورون��دي 
واتفاقية جتنب االزدواج ال�سريبي 

�شرطة اأبوظبي تبحث تعزيز التعاون التدريبي مع نظريتها النيوزيلندية
•• اأبوظبي-وام:

ال�سرطة  م��ع  واال�ست�ساري  التدريبي  التعاون  تعزيز  �سبل  اأبوظبي  ب�سرطة  التدريب  اإدارة  بحثت 
النيوزيلندية .

ورحب �سعادة جيمي كالرك وات�سون �سفر جمهورية نيوزيلندا لدى الدولة خالل زيارته ل�سرطة 
اأبوظبي بالتعاون امل�سرتك بني اجلانبني يف تنفيذ دورات تدريبية مبجاالت العمل ال�سرطي واالأمني . 
واأكد العميد ثاين بطي ال�سام�سي، مدير اإدارة التدريب ب�سرطة اأبوظبي، خالل اللقاء اأهمية التعاون 
التدريب مبا يعزز من االرتقاء مبنظومة  الرائدة يف جمال  التدريبي مع نيوزيلندا ونقل جتاربها 
التدريب املتخ�س�س يف �سرطة اأبوظبي الفتا اإىل اأن اللقاء ا�ستعر�س �سبل تبادل اخلربات والتجارب 

مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة.

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك تطلق »جائزة فاطمة لالأمومة والطفولة«
•• اأبوظبي -وام:

االحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  �سمو  اأط��ل��ق��ت 
والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي 
ال�سيخة  »ج��ائ��زة  االأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة 
فاطمة لالأمومة والطفولة » بهدف فتح ابواب التميز واالبداع 
يف هذا املجال حمليا وعامليا .  جاء ذلك يف كلمة ل�سموها األقتها 
للمجل�س  العام  االمني  الفال�سي  عبداهلل  رمي  �سعادة  بالنيابة 
االعلى لالأمومة والطفولة خالل موؤمتر �سحفي عقد ام�س 
يف ق�سر االمارات بح�سور �سعادة نورة ال�سويدي مديرة االحتاد 

الن�سائي العام وعدد من امل�سوؤولني وخمتلف و�سائل االعالم .
االماراتية واطفالها  باالأم  الكبر  ان االهتمام  �سموها  واأك��دت 
نابع من اهتمام القيادة الر�سيدة لهما وكذلك الرغبة يف روؤية 
وتن�سئتهم  تربيتهم  على  ق���ادرات  باأبنائهن  �سعداء  االم��ه��ات 

التن�سئة ال�سليمة التي توؤهلهم للم�ستقبل .
واأو�سحت �سموها ان املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
التنفيذ  مو�سع  وو�سعها  امل��ب��ادئ  ه��ذه  اأر���س��ى  ث��راه  اهلل  طيب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  نهجه  على  و���س��ار 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة  نهيان ويل عهد 
واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�س االأعلى حكام 
الن�ساء لي�س  االإماراتية يف م�ساِف  امل��راأة  االإم��ارات حتى غدت 
بف�سل  وذل���ك  اخل��ارج��ي  ال�سعيد  وع��ل��ى  ب��ل  املنطقة  يف  فقط 
ال��ق��ي��ادة الر�سيدة م��ن ف��ر���ٍس ع��دي��دة لتحقيق  م��ا وف��رت��ه لها 

طموحاتها يف العلم والعمل.
 .. وطفلها  االم  فائدة  دائما  �سيظل  هدفنا  ان   « �سموها   قالت 
اهتمام  يعك�س عمق  اجل��ائ��زة مما  اط��الق  نعلن عن  فاإننا  ل��ذا 
اب���واب التميز واالب����داع يف ه��ذا امل��ج��ال حمليا  االم����ارات بفتح 
وعامليا« ..م�سرة �سموها اىل ان الهدف من هذه اجلائزة هو 
االم��ارات بق�سايا االمومة والطفولة على  اهتمام دولة  اب��راز 
احلكومية  واجلهات  االف��راد  ت�سجيع  وكذلك  العاملي  امل�ستوى 
الدرا�سات  واج���راء  العلمي  البحث  على  ال��دول��ة  يف  واخلا�سة 
للعناية  الالزمة  اخلدمات  وتوفر  املجال  هذا  املتخ�س�سة يف 

يف  االم  دور  بني  للتوفيق  وتدابر  اآليات  خلق  حيث  من  بهما 
مب�ستوى  النهو�س  وكذلك  العامة  احلياة  يف  ودوره��ا  اال�سرة 

جودة اخلدمات املقدمة لالم والطفل .
واو�سحت �سموه ان اجلائزة �ستعمل اي�سا على ت�سليط ال�سوء 
ا�سحاب  م��ن  واالط���ف���ال  ل��الأم��ه��ات  ال��رع��اي��ة  متطلبات  ع��ل��ى 
واالندماج  التميز  على  وحتفيزهم  االطفال  وت�سجيع  الهمم 
يف االن�سطة الت�ساركية ..م�سرة �سموها اىل ان خدمة ق�سايا 
و�سوؤون املراأة والطفل �سيكون اي�سا هدفا مهما للجائزة وكذلك 
ت�سجيع الباحثني داخل الدولة وخارجها على اجراء الدرا�سات 
النوع  بهذا  االم��ارات��ي��ة  املكتبة  الإث���راء  املجال  ه��ذا  يف  والكتابة 
من االأبحاث التي تلقي ال�سوء على اأهم فئة يف املجتمع وهي 
.   واأك��دت �سموها ان اجلائزة نابعة من احلر�س  االم وطفلها 
لرتبية  لها  ال�سبل  وتي�سر  واأطفالها  ب��االأم  واالهتمام  الكبر 
ابنائها يف ظروف طيبة وبيئة �سليمة وهي تربز اي�سا اهتمام 
والطفولة  االأم��وم��ة  بق�سايا  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
املوؤ�س�سات  امل�ستويني املحلي والعاملي   ودعت �سموها كافة  على 
اجلامعات  وا�ساتذة  والباحثني  واخلا�سة  احلكومية  واجلهات 
اال�سرتاك  اىل  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة  يف  املتخ�س�سني  وطلبتها 
اكرب  اهتمام  اعطاء  اىل  تهدف  التي  اجل��ائ��زة  ه��ذه  يف  بكثافة 
لالم واطفالها وايجاد ال�سبل والو�سائل التي حتقق لهم اف�سل 

اخلدمات والعناية بهم.
والدرا�سات املقدمة وفقا ل�سروط اجلائزة .

بعد ذلك قدم �سعادة الدكتور حممد ابراهيم املن�سور امل�ست�سار 
والطفولة  لالأمومة  االعلى  واملجل�س  العام  الن�سائي  باالحتاد 
تعد  اجلائزة  ان  ..وق��ال  واهدافها  اجلائزة  اهمية  عن  عر�سا 
االوىل من نوعها يف املنطقة بل وعلى امل�ستوى العاملي وتركز 

على اهم فئة يف املجتمع .
العام  ال��ف��ال���س��ي االم����ني  ل�����س��ع��ادة رمي ع��ب��داهلل  ت�����س��ري��ح   ويف 
اجلائزة  اط���الق  بعد  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االع��ل��ى  للمجل�س 
..اأو�سحت ان اجلائزة التي ت�سم 11 فئة �سرتكز وفقا الآلية 
االأمومة  جم���ال  يف  علمي  ب��ح��ث  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  فيها  امل�����س��ارك��ة 
والطفولة واف�سل جهة �سديقة لالأم والطفل واف�سل حملة 
او برنامج توعوي يف جمال االأمومة والطفولة وكذلك اف�سل 
مبادرة يف جمال التعليم املبكر واف�سل مبادرة يف جمال متكني 
اأ���س��ح��اب الهمم ويف جم��ال حماية  االأط��ف��ال وال��ي��اف��ع��ني م��ن 

حقوق االأم والطفل ويف جمال دعم اأ�سلوب احلياة ال�سحي لالأم 
باجلائزة  للفائزين  اختيارها  يف  اي�سا  �سرتكز  .. كما  والطفل 
والطفولة  االأمومة  اأف�سل م�ساهمة جمتمعية يف جمال  على 

واف�سل مبادرة يف جمال تنمية مواهب االأطفال واليافعني.
اجلائزة  يف  امل�ساركني  او  الباحثني  منح  �سيتم  ان��ه  واأو�سحت 
االمومة  ع��ن  كتاباتهم  اث���راء  بهدف  وذل��ك  كاملة  �سنة  مهلة 
يقام  ان  على  القيمة  واالبحاث  الدرا�سات  باأف�سل  والطفولة 

حفل تكرمي الفائزين يف 20 نوفمرب من العام املقبل .
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اط��الق  الفال�سي  وو�سفت 
املجتمع  حث  يف  قوية  دفعة  يعطي  مهما  حدثا  باأنه  للجائزة 
على اعطاء االهتمام االكرب باالأم واطفالها .. وقالت ان اطالق 
اجلائزة جاء اوال لالهتمام الذي توليه �سمو ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك لالأم واطفالها ..م�سرة اىل ان املكتبة االماراتية 
امل�ستوى  ورفيعة  قيمة  ومراجع  ودرا���س��ات  اأبحاث  اىل  بحاجة 
عليها  ال�����س��وء  وت�سليط  املجتمع  يف  ال��ه��ام��ة  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  ع��ن 
اخلدمات  اي�سال  ت�سهل  التي  املبادئ  وو�سع  احللول  واق��رتاح 
لها باأف�سل الطرق واأ�سهلها .  واأ�سارت اىل ان اهداف اجلائزة 
وا�سحة متاما وهو اإبراز اهتمام دولة االإمارات بق�سايا االأمومة 
واجلهات  االأف���راد  وت�سجيع  العاملي  امل�ستوى  على  والطفولة 
احلكومية واخلا�سة يف الدولة على البحث العلمي والدرا�سات 
املوؤ�س�سات  وت�سجيع  والطفولة  االأمومة  جمال  يف  املتخ�س�سة 
الالزمة  اخلدمات  توفر  على  واخلا�سة  احلكومية  واجلهات 
وتدابر  اآل��ي��ات  خلق  حيث  م��ن  والطفولة  ب��االأم��وم��ة  للعناية 

للتوفيق بني دور االأم يف االأ�سرة ودورها يف احلياة العامة.
 واأك����دت ال��ف��ال���س��ي ان دول���ة االم�����ارات ب��ات��ت من��وذج��ا يحتذى 
االن�سطة  كافة  يف  وت�����س��ارك  والطفولة  ب��االأم��وم��ة  العناية  يف 
الدولية اخلا�سة بذلك وت�سع الربامج وتنفذ الندوات وور�س 

العمل التي ت�سعى اىل خدمة االمومة والطفولة ..
وتهدف اجلائزة اىل حتفيز كافة اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية 
لالأم  املقدمة  اخل��دم��ات  ج��ودة  مب�ستوى  للنهو�س  واخلا�سة 
لالأمهات  الرعاية  متطلبات  على  ال�سوء  وت�سليط  والطفل 
واالطفال اأ�سحاب الهمم وت�سجيع وحتفيز االأطفال على التميز 
واالإندماج يف االأن�سطة الت�ساركية وامل�ساهمة يف جعل االإمارات 
�ساحبة  العاملية  ال�سخ�سيات  وت��ك��رمي  للطفل  �سديقة  دول��ة 

االإجنازات املتميزة يف جمال رعاية االأمومة والطفولة.

مياه وكهرباء اأبوظبي حتتفل باليوم الوطني 46 

جزيرة يا�ش تنظم عدة فعاليات احتفال باليوم الوطني الـ46

•• اأبوظبي-وام: 

نظمت هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي وجمموعة �سركاتها 
واالأربعني  ال�ساد�س  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  احتفاال 
التابعة  املو�سيقية  ال�سرطية  الفرقة  ا�ستعرا�س  �سمل 
و  ال�سعبية  للعيالة  ال��ع��ني  ف��رق��ة  و  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة 
فقرات �سعرية اإىل جانب من�سات االحتاد الن�سائي العام 

لعر�س م�سنوعات احلرف اليدوية.
ح�سر االحتفال �سعادة الدكتور �سيف �سالح ال�سيعري 
مدير عام الهيئة و�سعادة �سعيد حممد ال�سويدي مدير 
عام �سركة اأبوظبي للتوزيع و�سعادة املهند�س عارف ح�سن 
عبداهلل مدير عام �سركة املرفاأ للطاقة ومديرو الدوائر 

واالإدارات واالأق�سام يف الهيئة وجمموعة �سركاتها.

و هناأ �سعادة الدكتور �سيف �سالح ال�سيعري .. �ساحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
»حفظه اهلل » و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
حاكم دبي » رعاه اهلل » و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�سلحة و اأ�سحاب ال�سمو حكام االإمارات الذين 
يوا�سلون م�سرة االحتاد واحلفاظ على منجزاته وبناء 

م�ستقبل زاهر كرمي الأبنائه .
و�سعب  الهيئة  موظفي  اإىل  بالتهنئة  �سعادته  وت��وج��ه 
االإمارات ملا يحمله هذا اليوم من معان �سامية للتعبر 
عن حب الوطن والفخار باالنتماء اإليه والعطاء والوالء 

حتت قيادته الر�سيدة.

•• اأبوظبي -وام: 

ت��ن��ظ��م ج���زي���رة ي��ا���س ال��وج��ه��ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة يف االإم������ارات 
نهاية  ع��ط��ل��ة  خ����الل  ال�46  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��اال 
والثقافية  الرتفيهية  الفعاليات  من  جمموعة  االإ�سبوع 
الفرتة  خ��الل  اجلزيرة  معامل  خمتلف  ت�ست�سيفها  التي 
املقبل. و قال  3 دي�سمرب  30 نوفمرب اجل��اري حتى  من 
هراردو ياني�س املدير التنفيذي اإدارة وجهة جزيرة يا�س 
االأن�سطة  من  متنوعة  جمموعة  ا�ست�سافة  اإىل  نتطلع   :
يلبي تطلعات  ال��زوار مبا  تنا�سب جميع  التي  والفعاليات 
الزوار .. م�سرا اإىل اأن جزيرة يا�س متثل وجهة ترفيهية 
اإماراتية مب�ستويات عاملية ت�سارك من خالل جمموعة من 
الفعاليات واالأن�سطة التفاعلية يف احتفاالت اليوم الوطني 
ال�ساد�س واالأربعني لدولة االإمارات . و تنظم حلبة مر�سى 
وت�سمل  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  األ����وان  ال�سنوية  فعاليتها  ي��ا���س 
دي�سمرب   2 تقام  التي  التفاعلية  االأن�سطة  من  جمموعة 
و  ال��ط��ع��ام  �ساحنات  االحتفالية  االأج����واء  وت�سمل  املقبل 

و  �سقارة  و عرو�س  احلربية  رق�سة  و  العود  على  العزف 
النارية  االألعاب  .. فيما ت�سيئ  اأحمد  الدكتور  حكاية مع 
تراث  ا�ستك�ساف  ل��ل��زوار  وميكن   . اجل��زي��رة  �سماء  امللونة 
العربي ور�سم احلناء،  الغني من خ��الل اخل��ط  االإم���ارات 
اإىل جانب االأن�سطة التي تنا�سب االأطفال مثل الكارتينج 
والر�سم على الوجوه و األعاب ت�سلية قابلة للنفخ ور�سامي 
اأبوظبي يومي  زوار عامل فراري  و�سي�سهد  الكاريكاتر. 
رق�سة  ت�سمل  خا�سة  ترفيهية  ب��رام��ج  دي�سمرب  و2   1
باالإ�سافة  الفلكلورية،  الرق�سات  مل��وؤدي  وعرو�سا  العيالة 
زوار  م��ن  �سيدة   500 اأول  بانتظار  ك��ب��رة  م��ف��اج��اأة  اإىل 
اأي���ام االح��ت��ف��االت. و ي�ستعد يا�س  اأبوظبي  ف���راري  ع��امل 
ثقافة  تعك�س  التي  االحتفاليات  العديد من  الإقامة  مول 
جوا  وت�سفي  ال��ع��ري��ق،  وتاريخها  الغنية  االإم����ارات  دول��ة 
الذين  واملقيمني،  وال�سياح  ال��ع��ائ��الت  على  البهجة  م��ن 
مدى  على  العيالة  برق�سة  اال�ستمتاع  بفر�سة  �سيحظون 
ث��الث��ة اأي����ام و م���ذاق ال��ق��ه��وة ال��ع��رب��ي��ة االأ���س��ي��ل��ة والتمر 

الفاخر، وكذلك فعاليات نق�س احلناء املميز.
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اأخبـار الإمـارات
النيابة العامة باأبوظبي تنفذ قرار رئي�ش الدولة العفو عن نزلء مبنا�شبة اليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  الإم��ارة  العام  النائب  البلو�سي  امل�ست�سار علي حممد  �سعادة  اأكد 
ال�سمو  ل�ساحب  ال�سامي  ال��ق��رار  نفذت  اأب��وظ��ب��ي  يف  العامة  النيابة  اأن 
العفو عن  الدولة »حفظه اهلل«  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
نزالء املوؤ�س�سات العقابية مبنا�سبة اليوم الوطني ال�46 وبداأت االجراءات 
بالتن�سيق مع القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي مبا ي�سمن �سرعة عودة من 

�سملهم العفو اإىل اأ�سرهم مع احتفاالت الدولة بهذه املنا�سبة الغالية.
وتقدم امل�ست�سار البلو�سي بال�سكر اإىل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة على 
كنف  يف  واملقيمون  �سعبه  اأبناء  عليها  اعتاد  التي  االإن�سانية  اللفتة  هذه 
لتعي�س  االحت���اد  ي��وم  ث��م��رات  م��ن  ج��زءا  اأ�سبحت  قيادته احلكيمة حتى 

التئام  بيوم  االحتفال  مع  باأبنائها  �سملها  بلم  مكتملة  فرحتها  االأ���س��ر 
اإماراتنا احلبيبة.

نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  اأي�سا  ال�سكر  وج��ه  و 
املجل�س  رئي�س  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
التنفيذي الإمارة اأبوظبي ملا يوفره �سموه من دعم للنيابة العامة باالإمارة 
والأعمال الق�ساء ب�سفة عامة يف اإطار حر�سه على تر�سيخ مبادئ العدالة 

و�سيادة القانون.
و اأ�ساد النائب العام الإمارة اأبوظبي باملتابعة امل�ستمرة التي يوليها �سمو 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
الرئا�سة رئي�س دائرة الق�ساء لل�سلطة الق�سائية مما اأثمر اإر�ساء االأمان 

واال�ستقرار يف جمتمع اإمارة اأبوظبي.

م�سرا اإىل حر�س �سموه على اعتماد اأف�سل املمار�سات العاملية يف اإعادة 
على  ي�ساعدهم  مب��ا  كراماتهم  وحفظ  العقابية  املن�ساآت  ن��زالء  تاأهيل 

ا�ستعادة مكانتهم كاأع�ساء نافعني ملجتمعهم.
دائما  كانت  الدولة  رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  املتتابعة  املكرمات  اأن  اأك��د  و 
ال�سر  بح�سن  ل��الل��ت��زام  العقابية  امل��وؤ���س�����س��ات  ل��ن��زالء  االأق����وى  احل��اف��ز 
وال�����س��ل��وك واال���س��ت��ف��ادة م��ن ف��ر���س ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل ل��ي��ك��ون لديهم 

االأولوية يف نيل العفو ال�سامي.
بالعفو  امل�سمولني  جميع  البلو�سي  امل�ست�سار  طالب   .. اأخ��رى  جهة  من 
ب��ال��ق��ان��ون وم��ع��اي��ر املجتمع  االل���ت���زام  ل��ي��ك��ون  ت��رت��ي��ب حياتهم  ب���اإع���ادة 
االأخالقية اأ�سا�سا لذلك.. موؤكدا اأن العفو فتح اآفاقا اأمام املفرج عنهم من 
اأجل حياة جديدة وحمل لهم ر�سالة اأبوية واإن�سانية باأن القيادة الر�سيدة 

ال تاألو جهدا يف م�ساعدة اأبنائها واإتاحة جميع الفر�س املمكنة لهم كي 
يكونوا نافعني الأنف�سهم والأ�سرهم وملجتمعهم.

ورفع �سعادة النائب العام الإمارة اأبوظبي مبنا�سبة اليوم الوطني اأ�سمى 
اآل  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو  اإىل �ساحب  التهاين والتربيكات  اآيات 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل » و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
واأولياء  االإم��ارات  ال�سمو حكام  امل�سلحة واأ�سحاب  القائد االأعلى للقوات 
العهود �سائال املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�سبة الكرمية على �سموهم 
االإمارات  دولة  �سعب  وعلى  والعافية  ال�سحة  وموفور  وال�سعادة  باخلر 

باخلر واليمن والربكات.

تر�أ�س �جتماع �ملجل�س �الأعلى للبرتول

حممد بن زايد يوؤكد دعم خليفة جلهود »اأدنوك« لتحقيق اأف�شل قيمة من املوارد الهيدروكربونية للدولة
•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك���د 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
نائب رئي�س املجل�س االأعلى للبرتول 
دعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  جلهود  اهلل« 
اإىل  تهدف  التي  »اأدن����وك«  الوطنية 
وامل�ساهمة يف  والتو�سع  النمو  تعزيز 
واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية 
امل�ستدام  والنمو  االزده����ار  وحتقيق 
ومتكاملة  �ساملة  ا�سرتاتيجية  وفق 
امل����وارد  م��ن  ق��ي��م��ة  اأف�����س��ل  لتحقيق 
املدى  على  للدولة  الهيدروكربونية 

البعيد.
و اأ�ساد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان خالل تروؤ�س �سموه 
للبرتول  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  اج��ت��م��اع 
الرئي�سي  املقر  ام�س يف  انعقد  الذي 
ل�����س��رك��ة اأدن�����وك ب��ج��ه��ود » اأدن�����وك » 
االأ�سا�سية  امل��رت��ك��زات  ك��اأح��د  ودوره���ا 
واالجتماعية  االقت�سادية  للتنمية 
يف دول��ة االإم���ارات من خ��الل العمل 
ع���ل���ى خ���ل���ق ق��ي��م��ة م�������س���ت���دام���ة من 
الهيدروكربونية  امل�����وارد  ا���س��ت��ث��م��ار 

للعقود املقبلة.
االأع���ل���ى للبرتول  امل��ج��ل�����س  واع��ت��م��د 
برنامج اأدنوك اال�سرتاتيجي لتعزيز 
راأ�سمالية  با�ستثمارات  النمو  فر�س 
على  دره���م  مليار   400 على  ت��زي��د 
املقبلة  اخل���م�������س  ال�������س���ن���وات  م�����دى 
لتنفيذ عدد من امل�ساريع والتو�سعات 
اال�ستك�ساف  جم���االت  ت�سمل  ال��ت��ي 
والتكرير  والغاز  واالإنتاج  والتطوير 
والبرتوكيماويات عالوة على خطط 

النمو والتو�سع.
اأدن���وك  اع��ت��م��د املجل�س خ��ط��ط  ك��م��ا 
ال�ستك�ساف وتقييم وتطوير م�سادر 
ال����غ����از غ����ر ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف اإم������ارة 
اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ي ت��ه��دف خللق قيمة 
اإ���س��اف��ي��ة وج���ذب ا���س��ت��ث��م��ارات دولية 

لتطوير هذه امل�سادر.
اأدنوك  خطط  على  املجل�س  واف��ق  و 
والدولية  امل��ح��ل��ي��ة  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات 
وامل�ستقات  ال���ت���ك���ري���ر  جم������ال  يف 
مكانة  يعزز  مب��ا  والبرتوكيماويات 

اأدنوك ودورها يف ال�سوق.
وتراأ�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
املجل�س  اجتماع  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
االأعلى للبرتول الذي عقد بح�سور 
�سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة 
بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  اأب��وظ��ب��ي 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الرئا�سة و�سمو  ال��وزراء وزير �سوؤون 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ح��ام��د  ال�����س��ي��خ 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي������وان  رئ��ي�����س 
ب���ن خليفة  ال�����س��ي��خ حم��م��د  و���س��م��و 
املجل�س  ع�����س��و  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 

لتك�سر  ج��دي��د  وم�����س��روع  اخل��ط��ي 
امل���ادة اخل��ام غ��از اللقيم يف ب��روج يف 

اإن�ساء جماالت اأعمال جديدة.
اأن  ال��ت��و���س��ع��ات يف  و���س��ت�����س��ه��م ه����ذه 
ت�سبح منطقة الروي�س اأكرب جممع 
متكامل لتكرير واإنتاج الكيماويات يف 
العامل.. وعند اكتمال هذه امل�ساريع 
�ستقوم اأدنوك بتحويل ما يقرب من 
اإىل  اخل���ام  النفطي  اإنتاجها  خم�س 
مواد كيماوية لتوفر بذلك منتجات 
ذات قيمة عالية توفر حتوطا طبيعيا 

لتحركات اأ�سعار النفط.
اأدنوك  وي�ستند حتقيق ا�سرتاتيجية 
الذكي  ل��ل��ن��م��و   2030 امل��ت��ك��ام��ل��ة 
اأجرتها  مهمة  ت��ط��ورات  ثالثة  على 
عام  يف  عملها  طريقة  على  ال�سركة 
نطاق  بتو�سيع  قامت  حيث   2017
ال�سراكات اال�سرتاتيجية لال�ستفادة 
امل��ت��اح��ة وتعزيز  ال��ن��م��و  م���ن ف��ر���س 
تاأمني  يتيح  مب��ا  امل���ال  راأ�����س  هيكلة 
راأ�س مال اإ�سايف ال�ستثماره يف فر�س 
االإدارة  وت���ع���زي���ز  اجل����دي����دة  ال��ن��م��و 
لرفع  االأ���س��ول  ملحفظة  اال�ستباقية 
ب�����االأداء وتعزيز  ال��ك��ف��اءة واالرت���ق���اء 
القيمة. وموؤخرا اأعلنت اأدنوك نيتها 
طرح ما ال يقل عن %10 اأو 1.25 
مليار �سهم وما ال يزيد عن 20% 
اأو 2.5 مليار �سهم من اأ�سهم �سركة 
اأكرب �سركة لت�سويق  اأدنوك للتوزيع 
وتوزيع املنتجات البرتولية ومتاجر 
االم���ارات  دول���ة  يف  بالتجزئة  البيع 
اأبوظبي  ���س��وق  يف  ال��ع��ام  ل��الك��ت��ت��اب 
لالأوراق املالية وذلك خالل فعاليات 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  وم��وؤمت��ر  معر�س 
للبرتول اأديبك اأحد اأبرز الفعاليات 
يف قطاع النفط والغاز يف العامل ومت 
موؤخرا حتديد نطاق �سعري يرتاوح 
بني 2.35 – 2.95 دره��م لل�سهم 

الواحد لكتاب اأدنوك للتوزيع.
ومي��ث��ل ه���ذا ال���ط���رح امل���ق���رتح جلزء 
للتوزيع«  »اأدن���وك  �سركة  اأ�سهم  م��ن 
اأبوظبي  ���س��وق  يف  ال��ع��ام  ل��الك��ت��ت��اب 
ا�ستثمارية  فر�سة  املالية  ل����الأوراق 
غ��������ر م���������س����ب����وق����ة ل����ل����م����واط����ن����ني 
وامل�ستثمرين من كافة اأنحاء العامل 
للدخول يف ا�ستثمارات م�سرتكة مع 

�سركة »اأدنوك للتوزيع«.
مواردها  يف  اأدن������وك  ت�����س��ت��ث��م��ر  ك��م��ا 
برنامج  اأط���ل���ق���ت  ح��ي��ث  ال��ب�����س��ري��ة 
الذي  ال�سابة  اأدن��وك  قيادات  تطوير 
الكفاءات  اأف�����س��ل  ل��ت��ح��دي��د  ي��ه��دف 
ال�سباب  وامل��وظ��ف��ات  امل��وظ��ف��ني  م��ن 
وت��دري��ب��ه��م وت��اأه��ي��ل��ه��م واإع����داده����م 
ليقوموا بالبناء على جناحات اأدنوك 
ولي�سهموا يف �سمان ا�ستمرار دورها 
النمو  يف  رئي�س  كم�ساهم  امل�ستقبلي 
االقت�سادي واالجتماعي يف الدولة.

كما اأطلقت اأدنوك برناجما تدريبيا 
جيل  خ���ربات  لتعزيز  العمل  خ��الل 
ثقافة  اإر���س��اء  يف  ي�سهم  مما  ال�سباب 

التعلم والتطوير امل�ستمر.

ال�سيخ  و�سمو  الأب��وظ��ب��ي  التنفيذي 
ذي��اب ب��ن حممد ب��ن زاي��د اآل نهيان 
�سهيل  وم��ع��ايل  النقل  دائ���رة  رئي�س 
بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير 
الدكتور  ومعايل  وال�سناعة  الطاقة 
���س��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزي���ر 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  دول����ة 
اأدن��وك »  اأبوظبي الوطنية »  ب��رتول 
وجمموعة �سركاتها« و معايل حمد 
املجل�س  عام  اأمني  ال�سام�سي  مبارك 
الدكتور  ل��ل��ب��رتول وم��ع��ايل  االأع��ل��ى 
اأح����م����د م����ب����ارك امل�����زروع�����ي االأم�����ني 
ومعايل  التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام 
جهاز  رئي�س  املبارك  خليفة  خلدون 
ريا�س  ومعايل  التنفيذية  ال�سوؤون 
دائرة  رئي�س  امل��ب��ارك  عبدالرحمن 
و  التنفيذي  املجل�س  ع�سو  امل��ال��ي��ة 
معايل املهند�س عوي�سة مر�سد املرر 
املجل�س  ع�سو  الطاقة  دائ��رة  رئي�س 
عبداهلل  املهند�س  ومعايل  التنفيذي 
�سهيل  و����س���ع���ادة  ال�����س��وي��دي  ن��ا���س��ر 

فار�س غامن املزروعي.
للبرتول  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ومي���ث���ل 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا امل�����س��رف��ة ع��ل��ى كافة 
�����س����وؤون ال���ن���ف���ط وال����غ����از يف اإم������ارة 
ال�سيا�سات  و���س��ع  وي��ت��وىل  اأب��وظ��ب��ي 
بقطاع  املتعلقة  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
النفط يف االإمارة وحتديد اأغرا�سها 
ك��ل جم����االت �سناعة  واأه���داف���ه���ا يف 
الالزمة  ال��ق��رارات  واإ���س��دار  النفط 
ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا وم��ت��اب��ع��ة ت��ط��ب��ي��ق تلك 
حتقيق  اإىل  و������س�����وال  ال�������ق�������رارات 
االأهداف والنتائج املرجوة يف جميع 

جماالت �سناعة النفط.
�ساحب  ق�������ام  االج�����ت�����م�����اع  وع����ق����ب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع���ه���د  ويل  ن���ه���ي���ان 
امل�سلحة  ل���ل���ق���وات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������س���اء  ي���راف���ق���ه 
ثمامة  مب���رك���ز  ب���ج���ول���ة  ل���ل���ب���رتول 
اطلعوا  البرتولية  املكامن  لدار�سة 
خ���الل���ه���ا ع���ل���ى اإم����ك����ان����ات وق������درات 

للبرتول اليوم ال�سرتاتيجية اأدنوك 
املو�سعة لال�ستثمار وخططها للنمو 
جناح  على  ملمو�سا  دليال  والتو�سع 
والتحديث  للتطوير  اأدن��وك  م�سرة 
ال�سركة  و���س��ع  اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي 
ع���ل���ى ط����ري����ق ال���ن���ج���اح واالزده���������ار 
والنمو امل�ستدام مبا ي�سمن ا�ستمرار 
نه�سة  يف  االإي���ج���اب���ي���ة  م�����س��اه��م��ت��ه��ا 
وتطور دولة االإم��ارات لعقود مقبلة 
. واأ����س���اف: »مي��ه��د اع��ت��م��اد املجل�س 
االأع���ل���ى ل��ل��ب��رتول خل��ط��ط اأدن�����وك 
ال��ت��ال��ي��ة من  امل��رح��ل��ة  تنفيذ  ب��داي��ة 
ا�سرتاتيجية اأدنوك املتكاملة 2030 
لتعزيز  تهدف  وال��ت��ي  ال��ذك��ي  للنمو 
ال��ق��ي��م��ة وزي�����ادة االإي�������رادات م��ن كل 
مواردنا عرب تو�سيع نطاق ال�سراكات 
اال�سرتاتيجية وخلق فر�س جديدة 
كافة  ت�سمل  امل�سرتكة  لال�ستثمارات 
االأعمال  ومراحل  وجوانب  جماالت 
منتجات  اإ�سافة  على  القدرة  وتعزز 
جديدة والو�سول اإىل اأ�سواق جديدة 

متتاز مبعدالت منو مرتفعة«.
وق�����ال م��ع��ال��ي��ه : »ت��خ��ط��ط اأدن�����وك 
ذات  اال�ستثمارات  م��ن  بعدد  للقيام 
طابع ا�سرتاتيجي تهدف اإىل حتقيق 
النمو  ت���ع���زي���ز  يف  ت�����س��ه��م  ع����ائ����دات 
احل�سة  وزيادة  امل�ستدام  االقت�سادي 
جديدة..  اأ���س��واق  ودخ���ول  ال�سوقية 
اال�ستثمارات  ه���ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  و���س��ي��ت��م 
و�ست�سمل  امل��ق��ب��ل��ة  ال�����س��ن��وات  خ���الل 
كافة جم��االت وج��وان��ب االأع��م��ال يف 
ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال���غ���از وت���ه���دف اإىل 
ت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م��ة وزي������ادة االإي�������رادات 
موارد  وحتديد  احلالية  امل���وارد  من 
على  للعمل  م�ستغلة  غ��ر  ج��دي��دة 

تطويرها وا�ستثمارها«.
اأدن�����وك يف تعزيز  ا���س��ت��م��رار  م���وؤك���دا 
ق���درات���ه���ا ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ل��ل��ت��ك��ي��ف مع 
خالل  من  الطاقة  م�سهد  متغرات 
التكاليف  خ��ف�����س  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز 
االإنتاجية لكل برميل نفط واالرتقاء 
ب�����االأداء وزي�����ادة ال��رب��ح��ي��ة وحت�سني 

م�ستوى تناف�سي.. ومت�سي ال�سركة 
�سعتها  ل���زي���ادة  ط��ري��ق��ه��ا  يف  ق���دم���ا 
 3.5 اإىل  ال��ن��ف��ط  م���ن  االإن���ت���اج���ي���ة 
م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا ب��ن��ه��اي��ة عام 
وتقليل وقت احلفر بن�سبة   2018
%30 يف عام 2019. و�ساهم رفع 
احلفر  عمليات  يف  ال��ك��ف��اءة  وت��ع��زي��ز 
اأدنوك  يف  االإن��ت��اج  تكلفة  خف�س  يف 
مم���ا اأ���س��ه��م يف ج���ذب اه��ت��م��ام كبر 
املقبلة  البحرية  احلقول  بامتيازات 
وال���ت���ي ا���س��ت��ق��ط��ب��ت اأك�����ر م���ن 14 
اأنحاء  خمتلف  من  حمتمال  �سريكا 

العامل.
اأي�����س��ا ع��ل��ى �سمان  اأدن������وك  وت���رك���ز 
من  وم�ستدامة  اقت�سادية  اإم���دادات 
ال���غ���از مل��واك��ب��ة من���و ال��ط��ل��ب املحلي 
اأدنوك  تعتزم  الهدف  هذا  ولتحقيق 
املطورة  غ��ر  املكامن  اإىل  ال��و���س��ول 
وا�ستغالل االأغطية الغازية والتو�سع 

يف اإنتاج الغاز احلام�س.
للحفر  برناجما  ال�سركة  ب��داأت  كما 
كميات  وتقييم  الكت�ساف  التنقيبي 
النفاذية  حم���دودة  املكامن  يف  ال��غ��از 
اأف�سل املمار�سات واأحدث  با�ستخدام 
التقنيات مع الرتكيز خالل االأعوام 
املوارد  تطوير  على  املقبلة  اخلم�سة 

غر التقليدية وغر امل�ستغلة.
وتركز ا�سرتاتيجية اأدنوك اجلديدة 
يف جمال التكرير والبرتوكيماويات 
م�ستويني  ع��ل��ى  القيمة  زي����ادة  ع��ل��ى 
تهدف  امل���ح���ل���ي  امل�������س���ت���وى  ف���ع���ل���ى 
اال�ستغالل  حت��ق��ي��ق  اإىل  اأدن���������وك 
و�سمان  احلالية  الأ�سولها  االأم��ث��ل 
االك����ت����ف����اء ال�����ذات�����ي م����ن اإم���������دادات 
ال���وق���ود وت��ن��وي��ع وت��ن��م��ي��ة حمفظة 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا وم�����س��اري��ع��ه��ا امل��ح��ل��ي��ة يف 
والتكرير  ال����غ����از  م���ع���اجل���ة  جم�����ال 
اأي�سا  تعتزم  كما  والبرتوكيماويات 
ت��ن��ف��ي��ذ ا����س���ت���ث���م���ارات خ���ارج���ي���ة يف 
التكرير والبرتوكيماويات مبا ير�سخ 
خالل  م��ن  ع��امل��ي��ة  ك�سركة  مكانتها 
وامل�ساريع  ال��ع��م��ل��ي��ات  م��ن  حم��ف��ظ��ة 

احلديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
اأهداف  واملتطورة ودورها يف حتقيق 

ا�سرتاتيجية اأدنوك 2030.
التحليالت  ثمامة  مركز  وي�ستخدم 
ال������ذك������ي������ة وم�����ن�����������س�����ات ال�������ذك�������اء 
يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  لتعزيز  اال���س��ط��ن��اع��ي 
االأر�س  باطن  يف  البرتولية  املكامن 
ودعم اتخاذ القرار وحت�سني خطط 
تقليل  ع��ن  ف�سال  احل��ق��ول  تطوير 
وقت احلفر واإدارة الطاقة االإنتاجية 

عرب خمتلف العمليات الت�سغيلية.
امل��رك��ز مب��ن�����س��ات ذكية  ومت جت��ه��ي��ز 
منها  واال�ستفادة  البيانات  لتحليل 
لباطن  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  ب��ن��اء من����اذج  يف 
االأر�س من �ساأنها م�ساعدة اخلرباء 
ب�سكل  االإح��اط��ة  على  واملتخ�س�سني 
اأكر تف�سيال بكل ما يتعلق مبكامن 
النفط وي�سهم يف احلد من املخاطر 

خالل العمل.
ومتابعة  ر���س��د  امل���رك���ز  وي�����س��ت��ط��ي��ع 
العمل يف 120 موقعا للحفر ب�سكل 
يف  االأداء  ومقارنة  ومبا�سر  متزامن 
االآبار واخلطط والبيانات مبا يتيح 
ال��ت��ك��ال��ي��ف وحت�����س��ني كفاءة  خ��ف�����س 

احلفارات وزيادة االإنتاجية.
ويعد مركز ثمامة اإىل جانب مركز 
جزءا  بانوراما  اال�سطناعي  الذكاء 
الرقمي  التحول  عملية  من  رئي�سيا 
تعزيز  بهدف  اأدن���وك  ت�سهدها  التي 
اال�ستك�ساف  ق���ط���اع  يف  ال���رب���ح���ي���ة 
والتطوير واالإنتاج وزيادة القيمة يف 
واملحافظة  البرتوكيماويات  جم��ال 
اقت�سادية وم�ستدامة  اإم��دادات  على 
م���ن ال���غ���از . وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة قال 
اأحمد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل 
توجيهات  ع��ال��ي��ا  »ن��ث��م��ن  اجل���اب���ر: 
ال���ق���ي���ادة ودع���م���ه���ا جل���ه���ود اأدن������وك 
الهادفة الإحداث نقلة نوعية حقيقية 
ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال���غ���از من 
واعتماد  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  خالل 
الذكية..  التقنيات  واأح���دث  اأف�سل 
ومي���ث���ل اع���ت���م���اد امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 

الكفاءة الت�سغيلية.
اأدنوك  »تخطط   : معاليه  واأ���س��اف 
املوارد  وتطوير  وتقييم  ال�ستك�ساف 
يف  التقليدية  غر  الهيدروكربونية 
اأب��وظ��ب��ي م��ن خ��الل التعاون  اإم����ارة 
مع �سركاء لديهم ا�ستعداد لاللتزام 
ب�����س��راك��ات را���س��خ��ة وط��وي��ل��ة االأم���د 
اإ�سافية  قيمة  خ��ل��ق  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
ج���دي���دة مب���ا ي���ع���زز وي���دع���م جهود 
االأ�سول  حمفظة  لتنويع  ال�سركة 
وميكنها من خلق قيمة اإ�سافية من 
املوارد غر امل�ستغلة حاليا.. وت�سعى 
اإن��ت��اج جم��د من  اأدن���وك اإىل حتقيق 
ال��ن��اح��ي��ة ال��ت��ج��اري��ة وال��ن��وع��ي��ة من 
2030 مع  امل��وارد بحلول عام  هذه 
و�سوائل  ال��غ��از  اإن��ت��اج  على  ال��رتك��ي��ز 

الغاز«.
وقال معاليه : » ومتا�سيا مع جهود 
ا�ست�سراف امل�ستقبل �ست�ستمر اأدنوك 
جوانب  خم��ت��ل��ف  يف  ب���اال����س���ت���ث���م���ار 
ال�سلة  ذات  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا 
اال�سطناعي  ال�����ذك�����اء  ف���ي���ه���ا  مب����ا 
البيانات  البيانات ومعاجلة  وحتليل 
التحول  عملية  وت�سريع  ال�سخمة 
وت��وظ��ي��ف��ه��ا مب��ا ي�سهم يف  ال��رق��م��ي 
كافة  يف  عملياتنا  من  القيمة  زي��ادة 
جماالت ومراحل قطاع اال�ستك�ساف 
الغاز  و�سناعات  واالإنتاج  والتطوير 

والتكرير والبرتوكيماويات«.
تنفيذ  يف  اأدن��������وك  مت�����س��ي  وف���ي���م���ا 
 2030 امل��ت��ك��ام��ل��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
الرتكيز  ت���وا����س���ل  ال����ذك����ي  ل��ل��ن��م��و 
الت�سغيلية  العمليات  حت�سني  على 
والتطوير  اال���س��ت��ك�����س��اف  ق��ط��اع  يف 
لتعزيز  احل���ل���ول  واإي���ج���اد  واالإن����ت����اج 
املكامن  م���ن  ال��ن��ف��ط  ا���س��ت��خ��ال���س 
تطبيق  اإىل  ال�����س��ع��ي  م���ع  امل��ت��ق��ادم��ة 
الكت�ساف  والو�سائل  الطرق  اأح��دث 
وحتديد فر�س ا�ستثمار املوارد غر 
وف���ورات  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  امل�ستغلة 
ال��ك��ب��ر يف احل���ف���اظ على  ال���ن���ط���اق 
عند  للربميل  الت�سغيلية  التكلفة 

وال��ت��ك��ي��ف مع  ب��امل��رون��ة  تت�سم  ال��ت��ي 
متغرات ال�سوق وحتقق اأعلى قيمة 
ودافعا  ح��اف��زا  ومت��ث��ل  للم�ساهمني 

للنمو االقت�سادي املحلي.
�سلطان  ال���دك���ت���ور  م��ع��ايل  واأو�����س����ح 
ال�سدد  ه���ذا  اأح���م���د اجل���اب���ر يف  ب���ن 
ا�ستثمارات  تنفيذ  تعتزم  اأدن���وك  اأن 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة وب���ع���ي���دة امل�������دى يف 
ال���ع���امل يف جمال  اأن����ح����اء  خم��ت��ل��ف 
و�سيكون  والبرتوكيماويات  التكرير 
الرتكيز على حتقيق عائدات ت�سمن 
من����و اق���ت�������س���ادي م�������س���ت���دام وزي������ادة 
احل�����س��ة ال�����س��وق��ي��ة مل��ن��ت��ج��ات اأدن���وك 
وتعزيز مكانتها يف االأ�سواق العاملية.

وتعتزم اأدنوك تاأمني قدرات اإ�سافية 
االأ�سواق  يف  اخل����ام  ال��ن��ف��ط  مل��ع��اجل��ة 
واإن�ساء  املرتفعة  النمو  معدالت  ذات 
هذا  يف  متخ�س�سة  ع��امل��ي��ة  ���س��رك��ات 
الت�سويقية  اأن�سطتها  وتعزيز  املجال 
التداول  اإدخ��ال  ذلك  العاملية مبا يف 
امل��دع��م ب��االأ���س��ول م��ن اأج���ل حتقيق 
اأق�����س��ى ق��ي��م��ة م���ن ك���ل ب��رم��ي��ل يتم 

اإنتاجه.
 2030 ا�سرتاتيجية  مع  متا�سيا  و 
طاقتها  زي����������ادة  اأدن������������وك  ت����ع����ت����زم 
اخلام  النفط  تكرير  من  االإنتاجية 
بنحو %60 وم�ساعفة اإنتاجها من 
ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات ب��اأك��ر م��ن ثالث 
مرات اإىل 14.4 مليون طن �سنويا 
خطة  خ����الل  م���ن   2025 ب��ح��ل��ول 
اإىل  مبدئيا  تهدف  املرحلي  للتو�سع 
حت�����س��ني اأ���س��ول��ه��ا احل��ال��ي��ة وزي����ادة 
م�سروع  وهنالك  املنتجات.  وتنويع 
للمواد العطرية لتحويل النفثا التي 
جازولني  اإىل  حاليا  ت�سديرها  يتم 
متابعة  �سيتم  ك��م��ا  ع��ط��ري��ة  وم����واد 
م�سروع كبر لتعزيز مرونة معاجلة 
النفط اخلام يف نظام التكرير الذي 
األف   900 االإن��ت��اج��ي��ة  طاقته  تبلغ 

برميل يوميا.
�سي�سهم  ال���ك���ي���م���اوي���ات  جم����ال  ويف 
م�سروع جديد الإنتاج األكيل البنزين 

•• اأبوظبي-وام:

املجيد  الوطني  باليوم  احتفاليا  مهرجانا  اأبوظبي  عهد  ويل  دي���وان  نظم 
ال�سويدي  غ��امن  حممد  ج��رب  �سعادة  ح�سره  ب�ساحته  واالأرب��ع��ني  ال�ساد�س 
مدير عام ديوان ويل عهد اأبوظبي وال�سيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل 
نهيان مدير مكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء بالديوان ومديرو االإدارات واالأق�سام 

وموظفو الديوان واأ�سرهم.
ت�سمن االحتفال عددا من الفقرات الوطنية وال�سعبية �سارك فيها املوظفون 
وعربت عن ابتهاجهم و�سعادتهم بهذا اليوم الذي يطل عليهم كل عام مبزيد 

من الرقي والعطاء واالزدهار.
واأعرب �سعادة جرب حممد غامن ال�سويدي عن عظيم �سعادته بهذه املنا�سبة 
الغالية العزيزة على قلوب كل اأبناء الوطن واملقيمني على اأر�سه موؤكدا اأن 

حب هذا الوطن وعمق االنتماء والوالء اإليه ولقادته متجذرة يف نفو�س كل 
اإماراتي، وما احلر�س الدائم على االحتفال بهذا اليوم اإال دليل على ر�سوخ 
اأ�س�سها  التي  ووحدتنا  الحتادنا  الطريق  ي�سيء  مما  واالنتماء  ال��والء  هذا 

ديوان ويل عهد اأبوظبي يحتفل باليوم الوطني ال� 46
ورعاها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه واإخوانه 
وبناء  وتقدمها  رقيها  م�سرة  يف  دولتنا  لتم�سي  املوؤ�س�سني  االإم���ارات  حكام 

م�ستقبلها خلر اأبنائها واأجيالها القادمة.
من جانبه اأكد ال�سيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل نهيان اأن هذه املنا�سبة 
العظيمة التي يحتفل بها �سعب االإمارات بكل فخر واعتزاز ما هي اإال تعبر 

�سعادته وفرحته  وقيادته، معربا عن  للوطن  وال��والء  والوفاء  االنتماء  عن 
بهذه املنا�سبة املجيدة.

بن  وال�سيخ خليفة بن طحنون  ال�سويدي  غ��امن  �سعادة جرب حممد  رف��ع  و 
ال�سمو  اإىل مقام �ساحب  التهاين والتربيكات  اآي��ات  اأ�سمى  اآل نهيان  حممد 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل » و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اآل نهيان ويل  حاكم دبي رع��اه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زاي��د 
حكام  ال�سمو  واأ�سحاب  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
االإمارات و�سمو اأولياء العهود ونواب احلكام و�سعب االإمارات العزيز مبنا�سبة 

اليوم الوطني للدولة.
لوحات  قدمت  بعدها  ال��والء،  ق�سم  واأداء  الوطني  بال�سالم  االحتفال  وب��داأ 
واأهازيج من الرتاث االإماراتي االأ�سيل حيث قدمت فرقة املو�سيقى التابعة 
ل�سرطة اأبوظبي معزوفات وعر�سا مو�سيقيا فيما قدمت فرقة العيالة عددا 

من الفقرات ال�سعبية.
و ا�ستمل احلفل - الذي اأقيم يف خيمة تراثية اأي�سا - على معرو�سات تراثية 
للماأكوالت  واآخ���ر  ل��الأط��ف��ال  رك��ن  واأق��ي��م   .. للح�سور  متنوعة  وم�سابقات 
ال�سعبية. من جانبهم اأعرب موظفو ديوان ويل عهد اأبوظبي عن �سعادتهم 
باليوم الوطني .. معربين عن اعتزازهم وفخرهم مبنجزات وطنهم ورفعوا 
االإم���ارات  �سعب  و  الر�سيدة  القيادة  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى 
امل�سي  وتعاىل على  �سبحانه  اهلل  للدولة معاهدين  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 

قدما خلف راية الوطن واإعالء �ساأنه والذود عنه.
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اأخبـار الإمـارات

••العني-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
القائد االعلى  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
املقام  ق�����س��ر  جم��ل�����س  يف  ام�����س  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
برنامج  يف  امل�ساركني  االعالميني  العني  مبدينة 
يرافقهم  ال�سابة  العربية  االع��الم��ي��ة  ال��ق��ي��ادات 
معايل �سما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة 

دولة ل�سوؤون ال�سباب.
لهم  متمنيا  ال�����س��اب��ة  ب��ال��ق��ي��ادات  ���س��م��وه  ورح����ب 
يعرب  اإعالمي  انتاج  تقدمي  يف  والنجاح  التوفيق 
عن طموحات اأبناء الدول العربية وق�ساياهم يف 

التنمية واال�ستقرار.
وع���رب ���س��م��وه ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ل��ق��اء ه���ذه الكوكبة 
االإعالمية ال�سابة منوها بدورهم املوؤثر يف تعزيز 

الوعي الفكري والتنويري ملجتمعاتنا العربية.
ويبقى  متعددة  حتديات  نواجه  اننا  �سموه  واك��د 
البع�س  لبع�سنا  وح��اج��ت��ن��ا  وت�سامننا  ت��ع��اون��ن��ا 
والتغلب  التحديات  تلك  لتجاوز  الفاعل  �سبيلنا 

عليها.
العربي عند  اإعالمنا  يكون  اأن  نريد  �سموه  وقال 
�سبابا  نريد  عامليا..  واالف�سل  الطموح  م�ستوى 
من  نابعا  ع�سريا  اعالميا  فكرا  يحمل  مبتكرا 
يف  تطلعاتنا  ويج�سد  العربية  واأ�سالتنا  هويتنا 

والفكرية  االن�سانية  احل�سارة  معامل  بناء  اع��ادة 
والتنموية يف بلداننا العربية.

وااللتزام  امل�سوؤولية  اإىل  نتطلع  �سموه  واأ���س��اف 
العاملني يف  والر�سالة من  االمانة  يف حمل هذه 
االعالم مبختلف  يكون  واأن  االعالمي..  الو�سط 
اأدوات�������ه م��ن�����س��ة ف��اع��ل��ة ل��ن��م��اء وازده�������ار وتطور 

جمتمعاتنا العربية والعاملية.
ويعد برنامج القيادات االإعالمية العربية ال�سابة 
ال���ذي اأق��ي��م يف دول���ة االم����ارات حت��ت رع��اي��ة �سمو 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
ال��رئ��ا���س��ة وتنظيم  ���س��وؤون  ال����وزراء وزي���ر  جمل�س 
نوعه  من  برنامج  اأ�سخم  العربي  ال�سباب  مركز 

من  متمكن  جيل  تطوير  اإىل  يهدف  املنطقة  يف 
املواهب االإعالمية ال�سابة واملوؤثرين االإعالميني 
اإعالمية  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ب��ن��اء  ال��ع��رب��ي  ال���وط���ن  يف 
املجال  ه��ذا  ت��ط��ور  ا�ستمرارية  ت�سمن  متكاملة 
اأهم تطوراته وتغراته كما  امل�ستقبل وتواكب  يف 
املمار�سات  اأف�سل  حت��دي��د  على  ال��ربن��ام��ج  يعمل 
وتوجهاته  العربي  االإع���الم  قطاع  عمل  وخطط 

امل�ستقبلية.
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وك��ان 
نهيان ا�ستقبل املواطنني و�سيوف �سموه يف ق�سر 
امل��ق��ام مب��دي��ن��ة ال��ع��ني ح��ي��ث ت��ب��ادل ���س��م��وه معهم 
االأح����ادي����ث ال���ودي���ة ال��ت��ي ت��ع��ك�����س ع��م��ق العالقة 

قيادة  التي جتمع  والوطنية  وال��روح االجتماعية 
دولة االمارات مع ال�سعب.. م�سيدين مبا ت�سهده 
دول��ة االم����ارات م��ن تطور ونه�سة يف ظ��ل قيادة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

رئي�س الدولة حفظه اهلل .
ال�سعراء  م��ن  ل��ع��دد  ال�سعرية  الق�سائد  واأل��ق��ي��ت 
الوطن  لهذا  وانتمائهم  حبهم  ع��ن  فيها  ع��ربوا 
وعملت  اأخل�ست  التي  ولقيادته  املعطاء  ال��غ��ايل 
واأب���ن���اءه. ح�سر جمل�س  ال��وط��ن  خل��ر و���س��ال��ح 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو   .. �سموه 
ال�سيخ  و�سمو  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون 

اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  و�سمو  العني  منطقة 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س اأم���ن���اء م��وؤ���س�����س��ة زاي���د بن 
واالإن�سانية  اخلرية  لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  وال��ف��ري��ق 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و�سمو ال�سيخ 
اآل نهيان رئي�س دي��وان ويل عهد  حامد بن زاي��د 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خالد  ال�سيخ  و�سمو  اأبوظبي 
اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية  رئي�س جمل�س 
ومعايل  اخلا�سة  االإح��ت��ي��اج��ات  وذوي  االإن�سانية 
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح.

•• اأبوظبي-وام:

انطالقا من روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل يف  بن زايد 
االأ�سري  اال���س��ت��ق��رار  م�ستويات  اأف�سل  حتقيق 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأمر  للمواطنني  املن�سود 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
املجل�س  رئي�س  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
جمموعة  باعتماد  اأب��وظ��ب��ي  الإم���ارة  التنفيذي 
املواطنني  اإ�سكان  �سيا�سات  التحديثات على  من 
اإطالق حزمة  ال�سيا�سات اجلديدة  حيث ت�سمل 
للم�ستفيدين  اجلديدة  ال�سكنية  املنتجات  من 
ب��اإط��الق م�سمى  امل��واط��ن��ني. ووج���ه �سموه  م��ن 
االإ�سكاين  امل�������س���روع  ع���ل���ى  ال���ري���ا����س  م���دي���ن���ة 
�سركة  واإن�ساء  اأبوظبي  يف  واالأ�سخم  االأح���دث 
امل�ساريع  بتطوير  املتخ�س�سة  العقارية  م��دن 
املجتمعية  واملرافق  التحتية  والبنى  االإ�سكانية 
ال���الزم���ة ال��ت��ي ���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر مدينة 
الريا�س جنوب ال�ساخمة و�سمال الوثبة �سابقاً 
وم�ستدام.  ومتكامل  ح��دي��ث  جمتمع  لتوفر 
اإىل  االإ���س��ك��ان  �سيا�سات  يف  التحديثات  وت��ه��دف 

االرتقاء مب�ستوى اخلدمات وتنويعها باالإ�سافة 
وت�سمل  منها  امل�ستفيدين  ق��اع��دة  تو�سيع  اإىل 
ح��زم��ة امل��ن��ت��ج��ات ال�����س��ك��ن��ي��ة اجل���دي���دة خف�س 
اإتاحة  الن�سف مع  اأك��ر من  اإىل  االنتظار  مدة 
وتداول  املنح  اأرا�سي  وا�ستبدال  ت��داول  اإمكانية 
االأرا�سي املبنية ف�ساًل عن �سراء اأرا�ٍس اإ�سافية 
و�سروط  �سوابط  وفق  وذل��ك  مدعومة  باأ�سعار 
معينة بغر�س توفر خيارات اأكر للم�ستفيدين 

ولتي�سر ا�ستقرارهم االجتماعي واالأ�سري.
االإعفاء  �سيا�سات  املرونة يف  املزيد من  والإتاحة 
ع��رف��ت احل��ك��وم��ة ذوي ال��دخ��ل امل��ح��دود رافعة 
املنح  م��ن  امل�ستفيدين  ق��اع��دة  لتو�سيع  �سقفه 
املالية كما �ستتاح فر�سة �سراء م�سكن جاهز من 
اأي م�سروع عقاري يف االإمارة وذلك باال�ستفادة 
من حوافز االإعفاء املتميزة.. وتت�سمن املنتجات 
ومدة  ن�سب  تعديل  ك��ذل��ك  اجل��دي��دة  ال�سكنية 
لت�سهيل  مرونة  اأك��ر  تكون  بحيث  اال�ستقطاع 

الدفعات على املنتفعني.
وي�ستفيد من املنتجات ال�سكنية املحدثة �سرائح 
واملواطنني  ال��ع��ازب��ة  امل��واط��ن��ة  ت�سمل  ج��دي��دة 
لديهم  ولي�ست  �سابقاً  منفعة  على  احلا�سلني 

اأم����الك ح��ال��ي��اً وم��واط��ن��ي االإم������ارات االأخ����رى 
لتحديثات  وفقاً  وي�سمح  اأبوظبي  يف  العاملني 
االأخ���رى  االإم�����ارات  مل��واط��ن��ي  االإ���س��ك��ان  �سيا�سة 
املقيمني يف اأبوظبي �سراء اأرا�س �سكنية باأ�سعار 
ال�سيا�سة كما  مدعومة �سمن �سوابط حددتها 
نظام  يف  االإم����ارة  م��واط��ن��ي  جميع  اإدراج  �سيتم 
و�سولهم  مب��ج��رد  �سكني  منتج  على  احل�سول 

ل�سن 22 عاماً.
ويف اإطار �سعيها لتعزيز جاهزية البنية التحتية 
اآلية لتنفيذ �سيا�سات االإ�سكان  واملرافق وتوفر 
واملواطنني  اجل��ه��ات  ب��ني  والتن�سيق  اجل��دي��دة 
“مدن  ����س���رك���ة  اأب����وظ����ب����ي  اأط����ل����ق����ت ح���ك���وم���ة 
جمتمعات  واإن�����س��اء  ت�سميم  ب��ه��دف  العقارية” 
املواطنني  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي  م��ت��ك��ام��ل��ة  �سكنية 
ومتطلبات االأ���س��رة االإم��ارات��ي��ة وذل��ك يف نطاق 
قيمة املنح والقرو�س احلكومية حيث �ست�سرف 
ال�����س��رك��ة ع��ل��ى ع��ق��د ال�����س��راك��ات م��ع املخت�سني 
توفر  ل�سمان  البناء  و�سركات  امل�سممني  من 
اأحياء  وب��ن��اء  االإم������ارة  ه��وي��ة  تعك�س  ت�����س��ام��ي��م 
و�ست�سطلع  وم��ت��ك��ام��ل��ة..  ج���اذب���ة  جم��ت��م��ع��ي��ة 
املقاولني  ومتابعة  اإدارة  مبهمة  العقارية  مدن 

البناء  اأع��م��ال  تنفيذ  ل�سمان  واال���س��ت�����س��اري��ني 
باالإ�سافة  امل���ح���ددة  وامل��ي��زان��ي��ة  ال��ف��رتة  ���س��م��ن 
والبيع  والت�سليم  الت�سويق  عمليات  اإدارة  اإىل 
�سيكون  و  مبيعات.  مركز  عرب  البناء  لوحدات 
م�سروع  اأول  ال��ري��ا���س  مدينة  تطوير  م�سروع 
�سكني ل�سركة مدن العقارية اإذا �ستقوم ال�سركة 
بتطوير املخطط العام للم�سروع خالل املرحلة 
وم�ستدام.  م��ت��ك��ام��ل  ح��دي��ث  كمجتمع  امل��ق��ب��ل��ة 
كانت  ما  وه��ي  الريا�س  مدينة  تطوير  و�سيتم 
تعرف �سابقاً مبنطقة جنوب ال�ساخمة ومنطقة 
بكثافات  �سكنية  اأح��ي��اء  لي�سم  ال��وث��ب��ة  ���س��م��ال 
ومتطلبات  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع  تتما�سى  م��درو���س��ة 
املنطقة  يف  وال��ع��ام��ل��ني  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني 
املرافق  م��ن  متكاملة  جمموعة  اإىل  باالإ�سافة 
وامل�ساجد  العامة كاملنتزهات واملدار�س واملتاجر 
واملراكز الطبية واملراكز املجتمعية التي ترتقي 

الأعلى املعاير العاملية يف جمال اال�ستدامة.
مل�������س���روع مدينة  امل�����س��اح��ة االإج���م���ال���ي���ة  وت��ب��ل��غ 
 85 يعادل  ما  اآالف هكتاراً   8 الريا�س ح��وايل 
باملائة من م�ساحة جزيرة اأبوظبي بحيث ت�سكل 
اإج��م��ايل االأرا�سي  ب��امل��ائ��ة م��ن   45 ي��ق��ارب  م��ا 

30 كم عن  ال�سكنية يف اأبوظبي وتبعد م�سافة 
الطاقة  ت�سل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  امل��دي��ن��ة  م��رك��ز 
األف   200 اأك��ر من  اإىل  للوجهة  اال�ستيعابية 
واحداً  ليكون  بامل�سروع  العمل  نهاية  مع  ن�سمة 

من اأبرز امل�ساريع ال�سكنية يف املنطقة.
ال�����س��دد رف���ع م��ع��ايل ج��ا���س��م بوعتابه  ويف ه���ذا 
الزعابي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي اأ�سمى 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  والتقدير  ال�سكر  اآي��ات 
خليفة بن زايد اآل نه�يان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل ول�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآِل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
الإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي احل��ري�����س��ني دوم����اً ع��ل��ى اأمن 
وراح��ة ورف��اه امل��واط��ن ول�سمو ال�سيخ ه��زاع بن 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ملتابعته احلثيثة الإط��الق هذه  اأبوظبي  الإم��ارة 
االإ�سكان  بقطاع  املخت�سة  املتكاملة  املنظومة 
بتوفر  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  ال��ت��زام  تعك�س  وال��ت��ي 
احلياة الكرمية للمواطنني وتر�سيخ اال�ستقرار 
م�ستويات  اأعلى  وحتقيق  واالأ�سري  االجتماعي 
تطوير  اإىل  باالإ�سافة  بينهم  وال�سعادة  الر�سا 

املجتمعات العمرانية امل�ستدامة واملتكاملة.
وقال معاليه: جاءت هذه التحديثات يف كل من 
االإ�سكانية  املنتجات  وحزمة  االإ�سكان  �سيا�سات 
اجلديدة واإطالق �سركة مدن العقارية وتطوير 
م��دي��ن��ة ال���ري���ا����س ال�����س��ك��ن��ي��ة ب���ه���دف االرت���ق���اء 
اأحد  يعترب  وال���ذي  االإ���س��ك��ان  ق��ط��اع  مبنظومة 
يف  وامل�ساهمة  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  اأول���وي���ات  اأه���م 
ومتكينهم  ل���الأف���راد  االج��ت��م��اع��ي  اال���س��ت��ق��رار 
التنمية  م�����س��رة  يف  بفاعلية  دوره����م  اأخ���ذ  م��ن 

امل�ستدامة وال�ساملة يف االإمارة.
ومن جانبه قال معايل �سعيد عيد الغفلي رئي�س 
ياأتي  ل��الإ���س��ك��ان:  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اإدارة  جمل�س 
امل��واط��ن��ني يف مقدمة  ورف��اه��ي��ة  ح��ي��اة  حت�سني 
اأولويات حكومة اأبوظبي ولهذا جاءت التحديثات 
يف املنتجات ال�سكنية لتلبي احتياجات املواطنني 
لهم  ولتوفر  ال�سرائح االجتماعية  من خمتلف 
والت�سهيالت..  اخل���دم���ات  يف  وت��ن��وع��اً  م��رون��ة 
التحديثات  هذه  من  الرئي�سي  الهدف  ويتمثل 
يف �سيا�سات االإ�سكان منح املواطنني حرية اختيار 
يف  وامل�ساهمة  ولعائالتهم  لهم  االأن�سب  امل�سكن 

ا�ستقرارهم االجتماعي واالأ�سري.

��ستقبل �الإعالميني �مل�ساركني يف برنامج �لقياد�ت �العالمية �لعربية �ل�سابة

حممد بن زايد: تعاوننا وت�شامننا �شبيلنا الفاعل لتجاوز التحديات والتغلب عليها
نتطلع �إىل �مل�سوؤولية و�اللتز�م يف حمل �المانة و�لر�سالة من �لعاملني يف �لو�سط �الإعالمي

انطالقا من روؤية خليفة..حممد بن زايد ياأمر بتحديث �شيا�شات اإ�شكان املواطنني واإطالق مدينة الريا�ش يف اأبوظبي
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اأخبـار الإمـارات
�شحة دبي تنظم ملتقى  بداية  

•• دبي- وام:

اأحد  “بداية”  ملتقى  ام�س  بدبي  ال�سحة  هيئة  نظمت 
املوظفني  وق��درات  ت�ستهدف حفز طاقات  التي  مبادراتها 
اجلدد وم�ساعدتهم على التاأقلم ال�سريع مع بيئة العمل 
املوظفني من خريطة  اإىل جانب متكني  معها  والتفاعل 
وا�سحة مل�ساراتهم الوظيفية واملهنية وما يت�سل بها من 
اأعمال تقييم االأداء والرتقيات وكذلك التدريب والتنمية 
املهنية. ويف بداية امللتقى الذي حتول اإىل جل�سات ع�سف 
حممد  حميد  م��ع��ايل  اأك���د  تفاعلية  ع��م��ل  وور�����س  ذه��ن��ي 
القطامي رئي�س جمل�س االإدارة املدير العام لهيئة ال�سحة 

اخلربات  ا���س��ت��ق��ط��اب  دبي” ع��ل��ى  “�سحة  ح��ر���س  ب��دب��ي 
وال���ك���ف���اءات ال��ب�����س��ري��ة ل��ل��ع��م��ل يف ق��ط��اع��ات��ه��ا واإدارات����ه����ا 
تدخر  ذلك ال  اأجل  ومن  املتخ�س�سة  ال�سحية  ومن�ساآتها 
العاملية  املعاير  لتكون �سمن  العمل  بيئة  تهيئة  و�سعا يف 
واأداء  واالب��ت��ك��ار  االإب���داع  على  املوظفني  حفز  تكفل  التي 
م�سوؤولياتهم وت�سجيعهم على العمل بروح الفريق و�سمن 
وم�سلحة  للهيئة  العامة  امل�سلحة  تتقدمها  م�سوؤوليات 

جمهور املتعاملني وخا�سة املر�سى .
و اأكد معايل القطامي اأن “ بداية “ منهجية عمل متكاملة 
و�ساملة متثل روؤية وا�سحة للموظف الذي �سيكون على 
التدريب  وبرامج  واملهني  الوظيفي  مب�ساره  ودراي��ة  علم 

اأ�س�س علمية ووفقا  ت�ستهدفه على  التي  املهنية  والتنمية 
وقدراته  وتخ�س�سه  واالجتماعية  املهنية  الحتياجاته 
والتي �سيتم تنفيذها بلغات عدة اإىل جانب معرفته اأي�ساً 

مبراحل تطور م�سمياته الوظيفية.
املوارد  اإدارة  مديرة  ال�سويدي  اآمنة  اأو�سحت  جانبها  من 
على  جاهدة  دبي” تعمل  “�سحة  اإن  الهيئة  يف  الب�سرية 
واالأداء  ل��الل��ت��زام  ال��ب�����س��ري من���وذج���ا  ك���ادره���ا  ي��ك��ون  اأن 
الرفيع واالإبداع موؤكدة اأن الهيئة توا�سل ابتكار واعتماد 
ق��دره��م وحت��ق��ق لهم  ال��ت��ي حتفظ للموظفني  امل��ح��ف��زات 
اأعلى م�ستويات الر�سا الوظيفي واأف�سل حاالت اال�ستقرار 

النف�سي واالجتماعي.

�شلطان القا�شمي ي�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن 
و�شام اليوبيل الذهبي ل�شرطة ال�شارقة

•• ال�صارقة-وام: 

ال�سارقة مر�سوما  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب 
اأمريا ب�ساأن و�سام اليوبيل الذهبي ل�سرطة ال�سارقة .   ومبوجب املر�سوم االأمري رقم 69 ل�سنة 2017 يعتمد 
مبراعاة ن�س املادة رقم 3 من املر�سوم االأمري رقم 5 ل�سنة  “ وذلك  ال�سارقة  ل�سرطة  الذهبي  اليوبيل  “ و�سام 

وتعديالته. ال�سارقة  ب�سرطة  حمليا  للعاملني  الع�سكرية  وال�سارات  وامليداليات  االأنواط  ب�ساأن   1994
  ون�س املر�سوم على اأن مينح اليوبيل الذهبي ل�سرطة ال�سارقة للوزراء وال�سفراء وموؤ�س�سي القيادة وقادة ال�سرطة 

ال�سابقني واحلاليني وموظفي القيادة ل�سرطة ال�سارقة للمواطنني وغر املواطنني واملتقاعدين.
  يعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره وعلى اجلهات املعنية كل فيما يخ�سه تنفيذه وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حاكم ال�شارقة ي�شهد انطالق فعاليات املوؤمتر الإماراتي الأملاين اخلام�ش يف الطب

الفريق ال�شعفار يرتاأ�ش الجتماع الدوري للجنة العليا الدائمة لالأمن الداخلي

•• ال�صارقة-وام: 

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
ال�سارقة �سباح ام�س انطالق  ال�سارقة رئي�س جامعة  االأعلى حاكم  املجل�س 
فعاليات املوؤمتر االإماراتي االأملاين اخلام�س يف الطب الذي ت�ستمر فعالياته 

على مدار ثالثة اأيام وذلك يف م�سرح كليات الطب بجامعة ال�سارقة.
بداأ املوؤمتر بال�سالم الوطني وتالوة اآيات من الذكر احلكيم ثم كلمة ملدير 
ال�سارقة الدكتور حميد جمول النعيمي قدم فيها  �سكره وامتنانه  جامعة 
ل�ساحب ال�سمو رئي�س جامعة ال�سارقة على تف�سله برعاية وح�سور املوؤمتر 
وقال “اإن عقد املوؤمتر االإماراتي االأملاين اخلام�س للطب يف ال�سارقة والذي 
ياأتي بال�سراكة مع جامعة لوبيك االأملانية وم�ست�سفى ب.ج. هامبورج. وهيئة 
وموؤ�س�سة  بال�سارقة  وال�سياحي  التجاري  االإمن��اء  وهيئة  ال�سحية  ال�سارقة 
ال�سارقة لالإعالم وهو حم�سلة طبيعية للمكانة التي بلغتها اإمارة ال�سارقة 
والرعاية  اخل��دم��ات  ميادين  يف  املختلفة  ومناطقها  مدنها  اخ��ت��الف  على 
قبل منظمة  باالعتماد من  والتي حظيت  املتقدمة جدا  وال�سحية  الطبية 
جميع  ا�ستوفت  اأن  بعد  املنطقة  يف  �سحية  مدينة  ك���اأول  العاملية  ال�سحة 

املعاير واال�سرتاطات ال�سحية اجلديدة املتعلقة باملدن ال�سحية”.
ال�سارقة يف ظل  يف  االأ�سرة  ل�سوؤون  االأعلى  املجل�س  بجهود  النعيمي  اأ�ساد  و 
حرم  القا�سمي  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  ل�سمو  الر�سيدة  التوجيهات 
���س��اح��ب ال�سمو ح��اك��م ال�����س��ارق��ة يف جم���االت ال��رع��اي��ة  ل��الأ���س��رة مبختلف 
خالل  من  والنا�سئة  االأطفال  ورعاية  ال�سحية  وال�سيما  تنميتها  متطلبات 

العديد من مراكز التنمية.
وال�سحية  الطبية  العلوم  ميادين  يف  والباحثني  العلماء  �سعي  اإىل  اأ�سار  و 
من اأملانيا وغرها من دول العامل ليبحثوا من خالل املوؤمتر هذا العام يف 
االأمرا�س التي اأوالها �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة رئي�س اجلامعة االهتمام 
واأمرا�س  ال�سكري  مثل  كثرا  املجتمع  منها  يعاين  اأم��را���س  الأنها  الكبر 
ال�سرطانات خا�سة عند االأطفال واأمرا�س املناعة واأمرا�س الربو وغرها .

خالل  من  اليوم  موؤمترنا  يبحثها  �سوف  اأم��را���س  “هذه   : النعيمي  وق��ال 
االأ���س��ا���س��ي��ة وال��ب��ح��وث حيث �ستجري  ال��ع��ل��وم  ب��رن��ام��ج  حم��وري��ن االأول ه��و 
اأطباء وعلماء من جامعة  االأمرا�س بني  العلمية يف تلك  البحوث  مناق�سة 

ال�سارقة واالإمارات واأطباء وعلماء ومتخ�س�سني من اجلانب االأملاين”.
الطب  ميادين  يف  امل�ستجدات  اآخ��ر  ح��ول  �سيكون  الثاين  املحور  اأن  واأو���س��ح 
ال�سريري وبحث ومناق�سة اأمرا�س �سرطانات االأمعاء اإىل جانب ور�سة عمل 
عملية يف جراحات اليد وور�سة عمل عن طب وجراحة االأ�سنان لال�ستفادة من 
اجلانب االأملاين يف هذا املجال وب�سورة عامة �سيجري اأي�سا و�سمن فعاليات 
املوؤمتر العلمية بحث ومناق�سة امل�ستجدات العاملية يف االأمرا�س اال�ستقالبية 
مبا يف ذلك مر�س ال�سكري واالأمرا�س املتعلقة با�سطرابات اجلهاز املناعي 
والربو  احل�سا�سية  كاأمرا�س  التنف�سي  اجلهاز  واأم��را���س  الذاتية  واملناعة 
تقومي  اجل��راح��ة ويف  املناظر يف  ا�ستخدام  ال��ت��ط��ورات يف  اآخ��ر  ع��ن  ف�سال 

العظام واأحدث التطورات يف جراحات اليد واالأطراف العليا.
وقال الربوفي�سور هندريك ليرنت رئي�س جامعة لوبيك يف كلمة له : “لقد 
اأن�ساأت جامعتنا على مدى ال�سنوات العديدة املا�سية عالقات قوية ومزدهرة 
فانطالقاً من االهتمام امل�سرتك يف جمال العلوم الطبية احليوية وعلى نحو 
واملعلوماتية  املناعة  وجهاز  وال�سرطان  االأي�سي  اال�سطراب  جمال  يف  اأدق 
لطلبة  م�سرتكاً  ب��رن��اجم��اً  وب��داأن��ا  وواع����داً  متميزاً  ت��ع��اون��اً  اأقمنا  احليوية 

الدكتوراة يف جامعة ال�سارقة وجامعة لوبيك”.  
واأ�ساف : “اإنني على ثقة تامة باأن هذا التعاون والذي ي�ستمد قوته لي�س من 
االأفكار واالأهداف امل�سرتكة فح�سب بل من التفاعل ال�سخ�سي الوثيق بني 
– �سوف يو�سل جامعتينا اإىل م�ستقبل  االأف��راد واملجموعات من الطرفني 

اأكر اإ�سراقاً”.   
واأكد الربوفي�سور كر�ستيان جورجينز املدير الطبي مل�ست�سفى ب.ج.هامبورغ 
اأملانيا يف كلمة له عمق العالقة التي جتمع اإمارة ال�سارقة واإقليم �سمال اأملانيا 
اإقليم  ال�سارقة وبني  االإم���ارات وحتديداً  دول��ة  العالقة بني  �سهدت   : وق��ال 
ذلك  يقت�سر  ومل  االأخ���ر..  العقد  خ��الل  التقارب  من  مزيداً  اأملانيا  �سمال 
على العالقات التجارية فح�سب بل �سمل حقل الرعاية ال�سحية اأي�ساً.. ويف 
الطبية من  الرعاية  اأك��رب م��زودي  اأملانيا واح��ٌد من  اإقليم �سمال  اإن  الواقع 
اأَ�سرة يبلغ 25 األف �سرير وخدمات  خالل اأكر من 100 م�ست�سفى بعدد 
قطاع  يف  ويعمل  �سنوياً..  مقيم  مري�ٍس  مليون  ح��وايل  اإىل  تقدم  عالجية 
األف   250 و  األ��ف طبيب   20 اأك��ر من  االإقليم  ه��ذا  ال�سحية يف  الرعاية 
�سخ�س.   واأ�ساف اإن “ هذا يعطي ت�سوراً حول اأهمية ومدى تاأثر الرعاية 

ال�سحية يف اإقليم �سمال اأملانيا.. ونتيجة للرتكيز على هذا القطاع مت تعزيز 
واأن  �سيما  ال  العلمي  والبحث  الطبية  الرعاية  يف  التميز  مراكز  وتطوير 
جامعة لوبيك وامل�ست�سفى اجلامعي يف لوبيك وكذلك مركز هامبورغ لعالج 
ال�سدمات تقدم برامج تعليمية الأطباء وطاقم طبي اأجانب.. كما اأن لديها 

االإمكانات والتدريب الكايف لعالج مر�سى من دول وثقافات اأخرى”.
  وحول املوؤمتر االإماراتي االأملاين اخلام�س يف الطب اأو�سح الدكتور قتيبة 
حميد نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون الكليات الطبية والعلوم ال�سحية وعميد 
واالأمرا�س  واملناعة  ال�سكري  اأم��را���س  على  رك��زت  اجلامعة  اأن  الطب  كلية 
االأمرا�س  “هذه  اإن  وق���ال  اله�سمي  اجل��ه��از  �سرطان  خا�سة  ال�سرطانية 
كانت نادرة منذ ثالثني �سنة واالآن ونتيجة التغر يف منط احلياة اأ�سبحت 
منت�سرة يف جمتمعنا فقررنا اأن يكون هناك م�سار للبحوث االأ�سا�سية وم�سار 
اإليه الطب ال�سريري يف هذه االأمرا�س يف حلقات علمية  الأحدث ما و�سل 
اأملانيا وحما�سرون من جامعة  �سركائنا من  فيها حما�سرون من  ي�سرتك 
ال�سارقة وبذلك وفرنا فر�سة الأطبائنا وباحثينا لينالوا اخلربات واملعلومات 
املتدربني  اأطبائنا  اإىل  نقلها  على  �سوية  ويعملوا  اأملانيا  املحا�سرين من  مع 

وطالبنا الدار�سني”.
اإىل برنامج املوؤمتر ور�س عمل يف  اأ�سفنا    واأ�ساف الدكتور قتيبة حميد : 
جراحة اليد التي حتتاج اإىل تخ�س�س دقيق الإدراكنا اأن اإتقان هذه العمليات 
العمل  يف  ح��ادث  الأي  املري�س  تعر�س  عند  اليد  وظيفة  لنحفظ  مهم  اأم��ر 
الأمرا�س  متكامال  برناجما  ال�سنة  هذه  واأ�سفنا  الطرق  ح��وادث  نتيجة  اأو 
الوفد  مع  ج��اءوا  متميزين  اأطباء  من  م�ستفيدين  الفك  وجراحة  االأ�سنان 
االأملاين. بعدها كرم �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة املتحدثني ورعاة املوؤمتر.. 

وت�سلم �سموه درعا تذكارية هدية من الوفد االأملاين الطبي بهذه املنا�سبة.
ال�سارقة  هيئة  رئي�س  املحيان  علي  عبداهلل  �سعادة  امل��وؤمت��ر  انطالق  ح�سر 
ال�سحية و�سعادة خالد جا�سم املدفع رئي�س هيئة االإمناء التجاري وال�سياحي 
و�سعادة  وال�سيافة  الت�سريفات  دائ��رة  رئي�س  الزعابي  عبيد  حممد  و�سعادة 
حممد ح�سن خلف مدير عام موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم وعدد من امل�سوؤولني 
اأع�ساء  و  اجلامعة  مدير  ون���واب  ال�سارقة  جامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  واأع�����س��اء 
الكليات  وط��الب  االأطباء  من  غفر  وجمع  والتدري�سية  االإداري���ة  الهيئتني 

الطبية وال�سحية.

•• دبي-الفجر:

تراأ�س �سعادة الفريق �سيف عبد اهلل ال�سعفار، 
العليا  اللجنة  رئي�س  الداخلية  وزارة  وكيل 
الداخلية،  ب��وزارة  الداخلي  لالأمن  الدائمة 
ن���ادي �سباط  للجنة يف  ال����دوري  االج��ت��م��اع 
اللجنة  اأع�����س��اء  بح�سور  ب��دب��ي،  ال�����س��رط��ة 

وعدد من كبار ال�سباط بوزارة الداخلية.
ي����اأت����ي �سمن  ال������ذي  ون���اق�������س االج����ت����م����اع، 
القرارات  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
منها،  تنفيذه  مت  وما  ال�سابقة  والتو�سيات 
امل�ستقبلية  واخلطط  للم�ساريع  باالإ�سافة 
ال��ت��ي ت��ه��دف اىل ت��ط��وي��ر مت���اري���ن االأم����ن 
ال��داخ��ل��ي وع����دد م��ن امل��و���س��وع��ات االخرى 

املدرجة يف جدول االعمال.
الدكتور  االأكادميي  الباحث  األقى  ذلك  بعد 
تناول  حم��ا���س��رة  النعيمي  حممد  �سلطان 

والتن�سيق  اجل���ه���ود  ت��ك��ات��ف  اأه���م���ي���ة  ف��ي��ه��ا 
امل�سرتك يف مواجهة الطوارئ واالأزمات. 

وعلى هام�س اجتماع اللجنة العليا الدائمة 
لالأمن الداخلي كرم الفريق �سيف ال�سعفار 
�سويف،  ب��ن  �سيف  خمي�س  متقاعد  ال��ل��واء 
وال���ل���واء م��ت��ق��اع��د حم��م��د ال��ن��وب��ي حممد، 
ال�سرطي  ال��ع��م��ل  يف  امل��ب��ذول��ة  جل��ه��وده��م��ا 
واالأم��ن��ي، ومل��ا ق��دم��اه م��ن اع��م��ال يف خدمة 
�سيف  الفريق  واأو�سح  وجمتمعهم.  وطنهم 
ال�سعفار ان التكرمي جاء بناًء على توجيهات 
الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، 
ال���ت���ي بذلها  ل��ل��ج��ه��ود  وع���رف���ان���اً  ت���ق���دي���راً 
املكرمني من خالل م�سرتهما التي امتدت 
ل�سنوات يف �سلك العمل ال�سرطي. واجلدير 
لالأمن  ال��دائ��م��ة  العليا  اللجنة  اأن  بالذكر 
الوزاري  للقرار  تنفيذا  اجتماعاتها  تعقد 

بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  عن  ال�سادر 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 
وزير الداخلية، ب�ساأن ت�سكيل اللجنة العليا 

الدائمة بوزارة الداخلية، وت�سم جميع قادة 
ومديري ال�سرطة يف الدولة والدفاع املدين، 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ل  ب��ح��ث  اإىل  وت���ه���دف 

بني  واملعلومات  اخل��ربات  وتبادل  والتن�سيق 
املتعلقة  ال��دول��ة  يف  ال�سرطة  اإدارات  جميع 

باالأمن الداخلي. 

تر�أ�سه �ساحي خلفان:

جمل�ش قيادات ال�شرطة بوزارة الداخلية يناق�ش معدل زمن ال�شتجابة 
•• دبي-الفجر:

ت���راأ����س م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���س��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م، نائب 
قيادات  جمل�س  دب��ي،  يف  العام  واالأم���ن  ال�سرطة  رئي�س 
ال�سرطة بوزارة الداخلية، الذي عقد �سباح ام�س بقاعة 
عدد  بح�سور  دب��ي،  �سرطة  �سباط  بنادي  االجتماعات 
بن  �سلطان  ال�سيخ  ال��ل��واء  �سعادة  املجل�س:  اع�ساء  من 
عبداهلل النعيمي القائد العام ل�سرطة عجمان، و�سعادة 
راأ�س  ل�سرطة  العام  القائد  علوان،  عبداهلل  علي  اللواء 
القائد  الكعبي،  اأحمد  حممد  ال��ل��واء  و�سعادة  اخليمة، 
الزري  �سيف  العميد  و�سعادة  الفجرة،  ل�سرطة  العام 
ال�سام�سي القائد العام ل�سرطة ال�سارقة، و�سعادة العميد 
حمد بن عجالن العميمي، مدير عام ال�سرطة اجلنائية 
االحتادية، و�سعادة العميد الركن حممد خليفة الكتبي، 
العميد  و�سعادة  الداخلية،  ب���وزارة  الوقائي  االأم��ن  من 

ع��ام اخلدمات  م��دي��ر  احل��ارث��ي  اأح��م��د  مهند�س ح�سني 
االإل��ك��رتون��ي��ة واالت�����س��االت ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، و�سعادة 
العميد عبدالعزيز االأحمد مدير اإدارة املعلومات االأمنية 
العميد غيث  و�سعادة  املجل�س،  اأمانة  ورئي�س  االحتادية 
و�سعادة  امل���روري،  التن�سيق  ع��ام  مدير  الزعابي،  ح�سن 
العمليات  اإدارة  مدير  امل�سكري،  �سليمان  نا�سر  العميد 
توير  ب��ن  ع��ب��داهلل  �سعيد  وال��ع��ق��ي��د  اأب��وظ��ب��ي،  ب�سرطة 
امل��خ��درات االحت��ادي��ة يف  ع��ام مكافحة  ال�سويدي، مدير 
كبار  من  وعدد  املجل�س  اأع�ساء  وباقي  الداخلية،  وزارة 

ال�سباط بالوزارة.
ويف بداية االجتماع رحب معايل الفريق �ساحي خلفان 
متيم، باأع�ساء املجل�س، ومت مناق�سة عددا من املوا�سيع 
املدرجة على جدول االأعمال، كما مت ا�ستعرا�س تقرير 
حول معدل زمن اال�ستجابة، وتطوير غرف العمليات يف 

القيادات ال�سرطة بالدولة.

 

بف�سل  والتلفزيوين  االإذاع���ي  االإن��ت��اج  �سكل  يف  كبر  حت��ول  ظهر 
من  ع���دد  وظ��ه��ور  ال��رق��م��ي��ة  والتقنية  ال�سناعية  االأق���م���ار  دخ���ول 
املبتكرات  ذات التوجه الفردي مثل احلا�سوب واالإنرتنت والهاتف 
والتلفزيونية  االإذاع���ي���ة  وامل��ح��ط��ات  ال��ق��ن��وات  اجل��وال،ف��اجت��ه��ت 
اجلمهور  اإىل  التوجه  ع��ن  ب���داًل  حم���ددة  جماهر  خماطبة  نحو 
كتلك  ال��ف��ئ��وي   التخ�س�س  نحو  اجت��ه��ت  اأن��ه��ا  مبعنى  ال��ع��ري�����س، 
حيث  من  التخ�س�س  اأو  االأط��ف��ال،  اأو  ال�سباب  اأو  للمراأة  املوجهة 
وقنوات  االإخ��ب��اري��ة  واالإذاع�����ات  ال��ق��ن��وات  مثل  ال��رباجم��ي  ال�سكل 
واالإذاع���ات  كالقنوات  امل�سمون  حيث  من  التخ�س�س  اأو  ال��درام��ا، 
الظاهرة  هذه  اأ�سباب  اأهم  ومن  واملو�سيقية.  والريا�سية  الثقافية 
الال  مبعنى   Demassification التفتيت  ت�سمى  وال��ت��ي 
جماهرية تطور وانت�سار املبتكرات االت�سالية ذات النزعة الفردية  
كاالإنرتنت والهاتف اجلوال واأجهزة اال�ستماع وامل�ساهدة الفردية 
تعد  فلم  نحوها  اجلمهور  وميل    MP3،MP4،DVD مثل 
املناف�سة  على  ق���ادرة  التقليدية  والتلفزيونية  االإذاع��ي��ة  القنوات 
الفردية  نحو  التوجه  ظل  يف  العام  التقليدي  بتوجهها  والبقاء  
تطور  اأن  كما  اجل��م��ه��ور.  خماطبة  يف   Individualism
مكن  التكلفة  حيث  من  لالإنتاج  وتي�سرها  االت�سالية   التقنيات 
من ظهور عدد هائل من القنوات االإذاعية والتلفزيونية على يد 
عامل  وك��ان  التخ�س�س.  ظهور  يف  �ساعد  مما  واملوؤ�س�سات  االأف���راد 
االت�سال  و�سائل  نه�سة  ب��اأن  ذكر  قد  ماكلوهان  مار�سال  االت�سال 
النظر  الإع���ادة  حاجة  يف  �ستكون  ال�ستينات  عقد  يف  حتققت  التي 
جلعل  الو�سائل  تلك  تتجه  حيث  يليها،  وم��ا  الت�سعينات  عقد  يف 
معزولة  خ��ربات  عبارة عن  وامل�ساهدة  واال�ستماع  ال��ق��راءة  خ��ربات 
تتجه  حيث  م�سرتكة،  خ��ربات  كونها  م��ن  ب��داًل   Insulated
الت�ستت  م��ن  م��زي��د  نحو  امل�ستقبل  يف  االت�����س��ال  و���س��ائ��ل  جماهر 
يف  هائاًل  ازدي���اداً  ن��رى  لذلك   .Fragmentation والتناثر 
التحول  هذا  مظاهر  ومن  والتلفزيونية.  االإذاع��ي��ة  القنوات  عدد 
اإخبارية متميزة وهي   يف اجلانب التلفزيوين ما نراه من قنوات  
جتد قبواًل وا�سعا خا�سة يف اأوقات االأزمات، وكذلك قنوات الدراما 
لظهور  الرتفيهي،باالإ�سافة  التوجه  ذات  والريا�سة  واملو�سيقى 
من  ذل��ك  وغ��ر  واالإع��الن��ي��ة  التعليمية  كالقنوات  خدمية  ق��ن��وات 
الراديو فقد  اأم��ا يف جمال  املتعددة.  التخ�س�س يف املجاالت  اأوج��ه 
برز االجتاه نحو ا�ستخدام نظام الت�سكيل بالرتدد FM  بداًل عن 
نظام الت�سكيل باالت�ساعAM . ومعلوم باأن نظام FM يقل�س من 
التوجه  ي��زداد  وبالتايل  الراديو  ملحطات  اجلغرايف  النطاق  ات�ساع 
مت�سابهة.  خ�سائ�س  ذات  وحم���ددة  قليلة  اأع����داد  خماطبة  نحو 
ويتحدث خرباء االت�سال واالإعالم االآن عن مفهوم جديد يعتمد 
على االإذاعات املحدودة اأو �سيقة النطاقNarrow-cast  بدال 
النطاقBroadcast مما  وا�سعة  ال�سائع لالإذاعات  املفهوم  عن 
ي�سر للتوجه نحو خماطبة جماعات اقل عددا واأكر جتان�ساً. ومن 
التخ�س�س  التحول نحو  الظاهرة وهي  انت�سار هذه  اأهم ما مييز 
من  فيه  يرغبون  ملا  اجلماهر  و�سول  اإمكانية  جماهرية  وال��ال 
االنتظار  يعد  ينا�سبهم، ومل  اأي وقت  وي�سر يف  ب�سهولة  م�سامني 
االأخ��ب��ار يف  ن�سرة  ينتظر مثال  املتلقي  ك��ان  املوقف حيث  �سيد  هو 
امل�سل�سل  ينتظر  اأو  حوله  ي��دور  م��ا  على  يطلع  حتى  حم��دد  زم��ن 
اليومي يف زمن حمدد. فقد باتت االأ�سكال وامل�سامني واملعلومات 
اأن املتلقي هو الذي يحدد الوقت  باأنواعها متاحة يف اأي وقت، بل 
املنا�سب له، فباالإ�سافة خلدمات امل�ساهدة واال�ستماع ح�سب الطلب 
بها  اخلا�سة  االليكرتونية  وامل��واق��ع  القنوات  بع�س  تتيحها  التي 
املتخ�س�سة  القنوات  معظم  تعتمدها  التي  التكرار  خا�سية  هناك 
على  الرتكيز  ف��اإن  باالت�سال  بالقائم  يتعلق  فيما  اأم��ا  لرباجمها. 
والتعرف  االإنتاج  والتميز يف  االأداء  اجل��ودة يف  يتيح  جمال حمدد 
ب�سهولة على خ�سائ�س اجلمهور الذي يخاطبه وطبيعته مما يوؤثر 
اأهم  اأم��ا  وب��رام��ج.  م��واد  ينتجه من  ما  �سكل وم�سمون  يف  اإيجاباً 
عيوب التخ�س�س فتتمثل يف اأن تفتيت االت�سال قد يوؤدي لت�سييق 
اإذا كانوا مييلون نحو اجتاهات حمددة  اهتمامات االأف��راد خا�سة 
ويتجنبون مواد اأخرى ال يهتمون بها. كما اأن تفتيت االت�سال قد 
يوؤدي اإىل تقل�س اخلربات امل�سرتكة التي كانت متاحة ب�سورة اكرب 
يف القنوات العامة والتقليدية. وحتى على �سعيد االأ�سرة الواحدة 
قد يوؤدي التفتيت لقلة االهتمامات امل�سرتكة فقد بات من النادر 

اأن يجتمع اأفراد االأ�سرة حول برنامج اأو مادة واحدة. 
ومن ناحية اأخرى فان التفتيت قد ي�سر بالقائم باالت�سال اإذ يوؤدي 
اإىل تقلي�س اأرباح املنتجني والنا�سرين نتيجة لقلة عدد امل�ستهدفني 
القنوات  اإن�ساء  و�سهولة  اإمكانية  فان  اآخر  جانب  ومن  باالت�سال. 
التلفزيونية واالإذاعية املتخ�س�سة بف�سل تطور التكنولوجيا  التي 
القنوات  من  كبر  عدد  ظهور  اإىل  اأدى  االإنتاج  تكاليف  من  قللت 
يبدو  والتي  وامل�سمون  امل�ستوى  متدنية  واالإذاع��ي��ة  التلفزيونية 
املعامل،  وا�سحة  وا�سرتاتيجية  تخطيط  دون  ن�ساأت  باأنها  وا�سحاً 
ويبدو هذا االأمر جلياً يف كثر من القنوات العربية. عموماً فاإن 
ب�سورة  للربجمة  التخطيط  مت  اإذا  تالفيها  ميكن  العيوب  ه��ذه 
بطريقة  ي�سمعه  و  ي��راه  م��ا  انتقاء  على  املتلقي  عمل  واإذا  ج��ي��دة، 
م��ت��وازن��ة. وع��ل��ى ك��ل ح��ال ف���اإن التخ�س�س ب��ات ع��ام��اًل مهماً من 
يف  فعااًل  وعن�سراً  والتلفزيونية  االإذاع��ي��ة  القنوات  جن��اح  عوامل 

جذب انتباه امل�ستمع وامل�ساهد وبالتايل حتقيق اأهداف االت�سال. 
دولة االإمارات العربية املتحدة بلغت �ساأناً عظيما يف هذا املجال من 
لعدد  وا�ست�سافتها  جانب  من  املتخ�س�سة  املحلية  القنوات  خالل 
فا�سحت  اآخ��ر  جانب  من  االأخ��رى  املتخ�س�سة  القنوات  من  كبر 
ب��ذل��ك م��ن�����س��ة اإع��الم��ي��ة ك���ربى ف��اق��ت ك���ل ن��ظ��رات��ه��ا م���ن حيث 
لالإبداع  منطلقاً  واأ�سبحت  والب�سرية،  والفنية  املادية  االإمكانات 

االإعالمي يف جمال االإنتاج والبث االإذاعي والتلفزيوين.  

د. يا�سر يو�سف عو�س �لكرمي
   كلية �الإمار�ت للتكنولوجيا 
Yasiryousif77@gmail.com

ظاهرة �لتخ�س�س يف �لقنو�ت 
�الإذ�عية و�لتلفزيونية 
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�ش اخليمة ي�شتقبل �شفري الربازيل

•• راأ�س اخليمة - وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة - يف ق�سر �سموه يف 
مدينة �سقر بن حممد - ام�س �سعادة فرناندو لوي�سليمو �سايقريجا �سفر جمهورية الربازيل االحتادية الذي قدم 

لل�سالم على �سموه مبنا�سبة توليه مهام عمله لدى الدولة .
ورحب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة بال�سفر الربازيلي .. متمنيا له طيب االإقامة والتوفيق والنجاح يف اأداء 

مهام عمله مبا يعزز عالقات التعاون بني دولة االإمارات والربازيل.
ح�سر اللقاء .. ال�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر القا�سمي الرئي�س االأعلى لنادي راأ�س اخليمة الريا�سي الثقايف 
امل�ست�سار يف  الكيت  اأحمد  و�سعادة حممد  راأ�س اخليمة  ال�سمو حاكم  ال�سال م�ست�سار �ساحب  اأحمد  و�سعادة �سالح 

الديوان االأمري و�سعادة را�سد �سويدان اخلاطري مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة.

�شرطة اأبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع جهات �شرطية يف وا�شنطن
•• وا�صنطن-وام:

بحث وفد �سرطة اأبوظبي وعدد من اجلهات ال�سرطية واالأمنية االأمريكية 
التدريبية  واملدينة  االإره���اب  مكافحة  ودائ��رة  الدبلوما�سي  االأم��ن  اإدارة   -
وذلك خالل  االأمني  التعاون  تعزيز  �سبل   - الدبلوما�سية  املن�ساآت  حلماية 
مدير  حب�س  جمال  العميد  واأك��د  وا�سنطن.  االأمريكية  للعا�سمة  زي��ارت��ه 
امل�ستجدات  اأهمية االطالع على  اأبوظبي  التفتي�س االأمني يف �سرطة  اإدارة 
يف جم���االت ال��ع��م��ل ال�����س��رط��ي واالأم���ن���ي .. الف��ت��ا اإىل اأن ال���زي���ارة ت��اأت��ي يف 
اأبوظبي  �سرطة  بني  اخل��ربات  وتبادل  التعاون  تعزيز  على  احلر�س  اإط��ار 
امل�����س��رتك وخ�سو�سا  االه��ت��م��ام  ذات  امل���ج���االت  االأم��ري��ك��ي��ة يف  ون��ظ��رت��ه��ا 
اإدارة  بالعمل يف  واالرتقاء  التطوير  يعزز جهود  االفرتا�سي مبا  التدريب 

التفتي�س االأمني يف �سرطة اأبوظبي .

�شعود القا�شمي ي�شهد احتفال اأكادميية راأ�ش اخليمة باليوم الوطني
•• راأ�س اخليمة-وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة ام�س احتفاالت اأكادميية راأ�س اخليمة باليوم الوطني ال� 

للدولة.  46
بداأ االحتفال بو�سول راعي احلفل تاله ال�سالم الوطني للدولة ثم تالوة 
اآيات عطرة من القراآن الكرمي بعدها قدم طالب االأكادميية عرو�سا فنية 

ورق�سات ا�ستعرا�سية جت�سد معاين االعتزاز والفخر باالنتماء للوطن.

وطالبات  ط��الب  قدمها  ال��ت��ي   - لالحتفال  الرئي�سية  ال��ف��ق��رة  وت�سمنت 
االأكادميية - اأوبريت غنائي بعنوان “ حكاية وطن” �سمل عددا من اللوحات 
واال�ستعرا�سات الفنية وعربوا من خالله عن فخرهم واعتزازهم مب�سرة 
االحت��اد واالإجن��ازات التي حتققت يف ظل االحت��اد الذي قام على يد املغفور 
“طيب اهلل ثراه” واملغفور لهم حكام  اآل نهيان  زاي��د بن �سلطان  ال�سيخ  له 
االإمارات املوؤ�س�سني قبل 46 عاما على اأ�س�س من احلكمة والعدالة واملحبة 

بني االإمارات ال�سبع.
اخليمة  راأ�س  اأكادميية  اإدارة  رئي�س جمل�س  االأ�سقر  يو�سف  املهند�س  وتقدم 

بالتهنئة اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  امل�سلحة 
االأعلى حاكم راأ�س اخليمة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س االأعلى 

لالحتاد حكام االإمارات .
الوالء  روح  تعك�س  عزيزة  منا�سبة  يعد  الوطني  باليوم  االحتفال  اأن  واأك��د 

واالنتماء للوطن املعطاء وقيادته احلكيمة التي ت�سابق الزمن لتعزيز املكانة 
املرموقة لدولة االإمارات يف املحافل الدولية وعلى خمتلف ال�سعد واملجاالت 
اأمن  يف  اأر�سها  على  واملقيمني  االأر���س  �سعوب  اأ�سعد  االإم���ارات  �سعب  جلعل 

واأمان ورخاء وازدهار.
ح�سر احلفل .. ال�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر القا�سمي الرئي�س االأعلى 
لنادي راأ�س اخليمة الريا�سي الثقايف و�سعادة را�سد �سويدان اخلاطري مدير 
املحلية  الدوائر  وم��دراء  روؤ�ساء  وال�سيافة وعدد من  الت�سريفات  دائرة  عام 

واالحتادية.

بح�سور حممد بن كايد 

طبية راأ�ش اخليمة حتتفل باليوم الوطني الـ 46
•• راأ�س اخليمة – الفجر

باليوم  ال��ب��الد  اح��ت��ف��االت  ���س��م��ن 
الوطني ال�ساد�س واالأربعون لدولة 
االإمارات العربية املتحدة وبرعاية 
كايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  وح�سور 
التنمية  دائ����رة   رئي�س  القا�سمي 
االقت�سادية براأ�س اخليمة نظمت 
الطبية  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  م��ن��ط��ق��ة 
بروح  ات�سم  احتفالياً  يوماً  اأم�س 
ل��ه��ذا الوطن  ال��وط��ن��ي��ة وال�����والء 

الغايل.
ب��رن��ام��ج احل��ف��ل املهند�س  اف��ت��ت��ح   
القا�سمي  كايد  بن  حممد  ال�سيخ 
رئي�س دائرة  التنمية االقت�سادية 
و الدكتور عبد اهلل اأحمد النعيمي 
اخليمة  راأ���������س  م��ن��ط��ق��ة  م����دي����ر 
ال�سحي  را���س��د  حم��م��د  و  الطبية 
لل�سوؤون  املنطقة  امل��دي��ر  م�ساعد 
االدارية والفنية وال�سيد و حممد 
م�ست�سفى  مدير  ر�سيد  بن  را�سد 
���س��ق��ر واال����س���ت���اذة  م��ه��رة حممد 
املبادرات  ق�سم  رئي�س  ���س��راي  ب��ن 
ب���ح�������س���ور م�����دراء  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة . 
ال�سحية  وال��وح��دات  امل�ست�سفيات 

ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل، 
واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ 
لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����س��اء 
عهودهم  واأولياء  االم��ارات،  حكام 
دولة  �سعب  جميع  واإىل  ال���ك���رام، 
االمارات وكل من يقيم على هذه 

االأر�س الطيبة بهذه املنا�سبة.
الوطني  ال��ي��وم  اأن  اأ����س���اف   ك��م��ا   
املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة 
للوحدة  رم���������زاً  مي���ث���ل  وال���������ذي 
للفخر  وم�������دع�������اًة  وال�����ت�����الح�����م 
واالعتزاز، ويحت�سن بني جنباته 
اجن������ازات اآب����اءن����ا امل��وؤ���س�����س��ني ويف 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  مقدمتهم 
اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن 
له  امل��غ��ف��ور  واأخ��ي��ه و�سريكه  ث���راه 
مكتوم  اآل  �سعيد  بن  را�سد  ال�سيخ 
رح��م��ه اهلل وامل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل 
ال�سيخ �سقر بن حممد القا�سمي 
الذين  االم���ارات  حكام  واإخوانهم 
�سبيل  يف  والنفي�س  الغايل  بذلوا 
���س��ن��ع ه����ذا ال���ن���م���وذج االحت�����ادي 
الع�سر  ي�سهد  وال��ذي مل  العظيم 
لتاريخ  ف��ك��ان  ل��ه  مثياًل  احل��دي��ث 
االأول  كانون  دي�سمرب  من  الثاين 

الفقرات  ب��داأت  وثم  ومن  املحلي. 
اال����س���ت���ع���را����س���ي���ة ال���رتاث���ي���ة ومت 
افتتاح املعر�س الرتاثي املقام على 
ا�ستمل على  وال��ذي  �سرف احلفل 
عدة م�ساركات متثلت يف االأعمال 
الرتاثية  وال���ع���رو����س  ال���ي���دوي���ة 
ال�سعبية  واالك�����الت  وامل�����س��اب��ق��ات 
جمعيات  م����ن  ع������دد  مب�������س���ارك���ة 

الرتاث ال�سعبي.

وعدد من موظفي املنطقة الطبية 
احلكومية  ال����دوائ����ر  وم���وظ���ف���ي 

واخلا�سة براأ�س اخليمة.
الوطني  ب��ال�����س��الم  احل���ف���ل  ب�����داأ   
الفرقة  وال��ذي عزفته  االإم��ارات��ي 
املو�سيقية للقيادة العامة ل�سرطة 
الوالء  “ ق�سم  ث��م  اخليمة،  راأ����س 
لدولة االإمارات العربية املتحدة” 
احلر�س  جمموعة  قدمته  وال��ذي 

اأحمد  اهلل  عبد  الدكتور  قدم  كما 
امل��ن��ط��ق��ة كلمة  ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر 
اآيات  اأ���س��م��ى  فيها  رف��ع  ترحيبية 
مقام  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حفظه اهلل، واأخيه �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

جمتمعنا  ���س��م��ن  ق���دم���اً  ���س��اع��ني 
املتما�سك نحو التقدم مبا ينا�سب 
قيمنا وتقاليدنا وهويتنا وي�سون 

تراثنا.
ا���س��ت��م��ل ال���ربن���ام���ج احل���ف���ل على 
فقرات تراثية �ساركت فيها كل من 
املطاف  وجمعية  ال�سحوح  جمعية 
وج��م��ع��ي��ة احل��ب��و���س اإ����س���اف���ة اإىل 
ا�ستعرا�سية  وع��رو���س  م�ساركات 
م���ن م��در���س��ة م���دار����س االم�����ارات 
باإذن  ل��ه  املغفور  ور���س��م  الوطنية  
اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان طيب 
م���ق���دم من  .م���ع���ر����س  ث������راه  اهلل 
موظفني ادارة املنطقة و م�سابقة 

قلب  يف  �سامية  مكانة   ..1971
ك���ل م���واط���ن وم���واط���ن���ة ت��ظ��ل يف 
ق��ل��وب��ه��م م����وؤك����دة وف���ائ���ه���م لهذا 

الوطن الغايل.
وم����ن ث���م ح���ث ���س��ع��ادت��ه موظفي 
امل��ن��ط��ق��ة وك�����ل اأب����ن����اء االإم��������ارات 
للحفاظ  ج��ه��وده��م  ك��ل  ب���ذل  اإىل 
وتنميتها  االإجن�������ازات  ه���ذه  ع��ل��ى 
العهد  فيها  جمددين  وتطويرها 
توجيهاتهم  ات��ب��اع  على  لقياداتنا 
العمل  يف  ال����رام����ي����ة  ال�������س���ام���ي���ة 
وطننا،  رفعة  ال�ستمرار  واملثابرة 
جممعني  ج��ه��ودن��ا  يف  م��ت��ح��دي��ن 
بثوابتنا  متم�سكني  اأهدافنا  على 

تراث االمارات  من مكتب الرقابة 
�سقر  وم�����س��ت�����س��ف��ي  وال��ت��ف��ت��ي�����س 
بالدولة  اخل���ري���ة  واجل��م��ع��ي��ات 
العربية  االم����������ارات  وامل���������س����رف 
اخليمة  راأ�������س  وم���رك���ز  امل���ت���ح���دة 

لالأ�سحاب الهمم .
يف ختام احلفل مت تكرمي اجلهات 
ال�سحية  ال��وح��دات  م��ن  امل�ساركة 
ح��ي��ث ���س��م��ل ال���ت���ك���رمي ك���ل م���ن ، 
مكتب  ���س��ق��ر،  م�����س��ت�����س��ف��ى  اإدارة 
ال�سوؤون  ق�سم  والتفتي�س  الرقابة 
العامة،  اخل��دم��ات  ق�سم  امل��ال��ي��ة، 
وق�سم  الطبية،  امل�ستودعات  ق�سم 

املبادرات املجتمعية

�شفريات الدولة لـ»وام«: جتربتنا الحتادية مبعث فخر ومنوذج ا�شتقرار ومثال ازدهار
•• اأبوظبي-وام:

التجربة االحتادية لدولة  اأن  الدولة يف اخل��ارج  اأك��دت �سفرات 
ومثال  ا�ستقرار  وغ��دت مبعث فخر ومن��وذج  تر�سخت  االإم���ارات 

ازدهار.
وقالت ال�سفرات يف ت�سريحات خا�سة ل�”وكالة اأنباء االإمارات” 
اإن جناح الدبلوما�سية   .. 46 ال�  “وام” مبنا�سبة اليوم الوطني 
االإم��ارات��ي��ة يف اخل���ارج وامل�����س��ت��وى ال��رف��ي��ع ال���ذي تتمتع ب��ه على 
الدولة  قيادة  لنهج  ترجمة  ج��اء  وال���دويل  االإقليمي  امل�ستويني 
باملجتمع  ل��ل��دول��ة  ب���ارز  دور  تر�سيخ  يف  اأ���س��ه��م  ال���ذي  ال��ر���س��ي��دة 

الدويل.
لدى  الدولة  �سفرة  العليلي  عبيد  خلفان  حنان  �سعادة  واأك��دت 
ملواطنيها  اأن����ارت  الر�سيدة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  اأن  التفيا  جمهورية 
الدرب بفكرها امل�ستنر والذي ي�سابق الع�سر وجعلت من دولة 
االإمارات فخرا ي�سمو على راأ�س كل اماراتي ويتغنى بها ويفتخر 

باالنتماء لهذا البلد العظيم.
ال�ساد�س  الوطني  باليوم  العام  احتفالنا هذا  اإن  �سعادتها  وقالت 
واالأربعني للدولة ياأتي وقد تر�سخت جتربتنا االحتادية وغدت 

مبعث فخر ومنوذج ا�ستقرار ومثال ازدهار .
للقيادة  امل��ط��ل��ق  ال����والء  ف��ي��ه جميعا  ن��وؤك��د  “يوم  اإن���ه  واأ���س��اف��ت 
ال��ر���س��ي��دة واالإخ����ال�����س ال���ت���ام يف ال��ت��الح��م واالن���ت���م���اء للوطن 
واحلر�س على تعميق التجربة االحتادية باأداء الواجب وحماية 
املكت�سبات مبا يج�سد روح االحتاد والعطاء واخلر الذي نرفعه 

�سعارا الحتفاالت اليوم الوطني لهذا العام” .
العزيزة  املنا�سبة  االأمنيات بهذه  واأخل�س  التهاين  اأ�سمى  ورفعت 
اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
ال�سمو  واأ�سحاب  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
بن  عبداهلل  ال�سيخ  و�سمو  العهود  اأول��ي��اء  و�سمو  االإم���ارات  حكام 

زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل الدكتور 
اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية “.

اخلارج  يف  االإم��ارات��ي��ة  الدبلوما�سية  جن��اح  اأن  �سعادتها  واأك���دت 
الر�سيدة  الدولة  لقيادة  ياأتي جت�سيدا لال�سرتاتيجية احلكيمة 
وال���داع���ي���ة اىل االن��ف��ت��اح ع��ل��ى ال���ع���امل وال���ت���ي ت��رج��م��ت��ه��ا وزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل وبتوجيهات من �سمو ال�سيخ عبداهلل 

بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل.
ي��اأت��ي م��ن خ���الل اجل��ه��ود املثمرة  ال��ن��ج��اح  اأن ه���ذا  اإىل  ول��ف��ت��ت 
لتحقيق هذه الروؤية وال�سعي الإي�سالها اإىل حكومات دول العامل 
االإم��ارات يف  لتعزيز مكانة  ا�سرتاتيجية  �سراكات  وبناء  املختلفة 
الدولة والرتويج  اإجن��ازات  اأهم  الدولية والوقوف على  ال�ساحة 
بها  تتمتع  التي  الدائم لق�س�س جناحاتها وتطورها واخل��ربات 
االإمارات  و�سعي  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  ال��دول��ة 

الدائم لتحقيق ال�سبق يف مد يد العطاء لدول العامل.
يك�سفون عن  التي  و�سعبها  للدولة  الكرمية  ال�سمعة  اأن  وذك��رت 
�ساهمت يف   - ال��ع��امل  دول  اىل خمتلف  زي��ارات��ه��م  خ��الل  طيبها 
والتي جاءت  الدويل  والتعاون  وزارة اخلارجية  ت�سهيل خطوات 
خالل  من  امل��واط��ن  �سعادة  على  االإيجابية  انعكا�ساتها  ل�سمان 
ت�سهيل تنقله و�سفره اإىل اأكرب عدد ممكن من الدول حول العامل 
حيث يتيح جواز ال�سفر االإماراتي حلامله اليوم زيارة نحو 128 

دولة حول العامل من دون تاأ�سرة م�سبقة .
اأن���ه �سيتم خ��الل ال��ع��ام اجل���اري االح��ت��ف��ال باليوم  و ن��وه��ت اإىل 
االإم��ارات الأول مرة يف جمهورية التفيا ولذلك  الوطني لدولة 
االإمارات  بدولة  الالتفي  ال�سعب  لتعريف  ال�سفارة تخطط  فاإن 
والتي  واحلكومة  الر�سيدة  القيادة  جهود  على  ال�سوء  وت�سليط 
اأ�سهمت يف دفع عجلة التنمية يف البالد وما و�سلت اليه الدولة من 
تطور مع ا�ستعرا�س لرتاثنا الفريد واجلميل الذي نفتخر به. 
من جانبها قالت �سعادة الدكتورة ح�سة عبداهلل العتيبة �سفرة 
الدولة لدى اململكة اال�سبانية اإن امل�ستوى الرفيع الذي تتمتع به 
الدبلوما�سية االإماراتية على ال�سعيدين االإقليمي والدويل جاء 
الن�سطة  ال�سيا�سة اخلارجية  النهج احلكيم واملت�سامح يف  نتيجة 

للدولة ودوره��ا البارز يف املجتمع ال��دويل كطرف فاعل م�سهود 
على  امل�سرتكة  للتحديات  احللول  اإيجاد  والتعاون  باالنفتاح  له 

امل�ستويني االإقليمي والدويل”.
ملواطنيها  الدول  الذي حققته  اال�ستقرار  اإن  �سعادتها  اأ�سافت  و 
ال��رف��اه��ي��ة واالأم�����ن واالأم�����ان جعلها مو�سع  ب���اأج���واء  م��دع��وم��ا 
والتطور  االقت�سادي  التقدم  جانب  اإىل  ال���دويل  املجتمع  ثقة 
االجتماعي الذي ت�سهده والذي دفع الكثر من الدول للرغبة 
التي  وامل��ب��ادرات  املتقدمة  اخل��ربات  ونقل  وتبادل  فيه  بامل�ساركة 

اأ�سبحت االإمارات رائدة فيها .
اليوم  االإم��ارات مبنا�سبة  الر�سيدة و�سعب  الدولة  و هناأت قيادة 
اليوم  ه��ذا  يف  اإن��ه  وق��ال��ت  للدولة  واالأرب��ع��ني  ال�ساد�س  الوطني 
ونعي�س  وذاكرتنا  وج��دان��ا  يف  �ستظل  جميدة  اأي��ام  ذك��رى  نعي�س 
املوؤ�س�س  القائد  بداأها  التي  الفريدة  للم�سرة  العطرة  ال�سرة 

املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - .
حققناه  مب��ا  االإم�����ارات  اأب��ن��اء  نحن  نفخر   : �سعادتها  واأ���س��اف��ت 
ون�ستمد املزيد من القوة والعزمية من روح االحتاد وفيه جندد 
العهد والوالء لقيادتنا الر�سيدة بامل�سي قدما وبثبات يف م�سرتنا 
نحو تقدم ورخاء االحتاد وتعزيز مكانته العاملية “ .. وتقدمت يف 
هذه املنا�سبة بتحية اإجالل وتقدير ل�سهداء الوطن الذين بذلوا 

دماءهم الزكية لكي ينعم �سعب االإمارات باالأمن واالأمان.
وعن اال�ستعدادات لالحتفال باليوم الوطني ال�ساد�س واالأربعني 
�سفرة  العتيبة  الدكتورة ح�سة عبداهلل  �سعادة  قالت   .. للدولة 
الدولة لدى اململكة اال�سبانية اإن اليوم الوطني لدولة االإمارات 
يف  ال�سفارة  طاقم  يف  واحلما�س  البهجة  تبعث  �سنوية  منا�سبة 
اأمام  كل من مدريد وبر�سلونة الإظهار ال�سورة امل�سرفة للدولة 
يجري  حيث  اال�سبانية  اململكة  يف  وامل���دين  ال�سيا�سي  املجتمع 
ب��دع��وة ج��م��ي��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وال�سركاء  ل��ه��ا  ال��ت��ح�����س��ر 
االحتفاالت  يف  للم�ساركة  امل�سيف  البلد  يف  ال��ق��رار  واأ���س��ح��اب 
الطالع  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ع���دد  تنظيم  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال�سنوية 
واملجتمعي  والثقايف  التطور احل�ساري  االإ�سباين على  اجلمهور 

الذي و�سلت اإليه الدولة يف فرتة زمنية قيا�سية.

اتفاقية تفاهم بني مركز اأمان  وحقوق الن�شان 
•• راأ�س اخليمة - الفجر : 

وقع مركز اأمان الإيواء الن�ساء واالأطفال يف راأ�س اخليمة 
االإن�سان،  االم��ارات حلقوق  تفاهم مع  جمعية  اتفاقية 
اإنطالقاً من حر�س الطرفني على اإر�ساء التعاون اإر�ساء 
دع��ائ��م ال��ت��ع��اون اال���س��رتات��ي��ج��ي امل�����س��رتك مب��ا ي�سمن 
حتقيق التكامل  املوؤ�س�سي واالرتقاء بالعمل االجتماعي 

واالإن�ساين . 
اأمان  مركز  مديرة  العاجل  خديجة  االتفاقية  وقعت   
الن�ساء واالأطفال ومن جانب جمعية  االمارات  الإي��واء 
حلقوق االن�سان وقع  حممد �سامل بن �سويعن الكعبي 

رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية.
اأن الهدف من وراء توقيع مذكرة تفاهم  وقال الكعبي 
ت��ب��ادل اخل���ربات والتجارب  ال��ت��ع��اون يف  اأوا���س��ر  تعميق 

للرقي  امل�����س��رتك��ة  وال��ل��ق��اءات  ال���ن���دوات  وع��ق��د  العملية 
عام  ب�سكل  االإن�سان  حقوق  جم��ال  يف  والثقافة  بالفكر 

ورعاية حقوق الن�ساء واالأطفال 
اأن مذكرة التفاهم �ست�سهم يف  وقالت خديجة العاجل، 
اأم��ان الإي���واء الن�ساء واالط��ف��ال.. هو مركز  دع��م مركز 
ل�سنة   3 رق��م  اأم���ري  ا�ستحداثه مب��ر���س��وم  ط��وع��ي مت 
االأ�سري  العنف  �سحايا  ب��اإي��واء  معني  وه��و   2017
واالإجتار بالب�سر من الن�ساء واالأطفال من خالل فرق 
متخ�س�سة على تقدمي الرعاية النف�سية واالجتماعية 
ل���ن���زالئ���ه و ك���ذل���ك ي��ع��م��ل ع��ل��ى اإع�������ادة ت���اأه���ي���ل ه����وؤالء 
ال�سحايا وتعليمهم و تدريبهم بغر�س اإعادة دجمهم يف 
املجتمع  وذلك بالتعاون و امل�ساركة مع كافة القطاعات 
احلكومية و اخلا�سة بهدف تاأمني بيئة �سليمة و اآمنة 

لهوؤالء ال�سحايا.
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اأخبـار الإمـارات

•• �صبوة -وام: 

توزيع  االأحمر  الهالل  هيئة  وا�سلت 
على  واالإغاثية  االإن�سانية  امل�ساعدات 
االأ����س���ر امل���ع���وزة وم��ع��دم��ة ال���دخ���ل يف 
حمافظة �سبوة اليمنية يف اإطار الدعم 
مل�ساعدة  االإم��ارات  دولة  الذي تقدمه 
اأج��ل حت�سني  االأ���س��ق��اء يف اليمن م��ن 

ظروفهم املعي�سية واالإقت�سادية.
االأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ق���ام���ت  ف��ق��د 
االإماراتي ام�س بتوزيع األفني و500 
االأ�سا�سية  الغذائية  املكونات  �سلة من 
ع���ل���ى اأه��������ايل م����دي����ري����ة ح���ط���ي���ب يف 
اأج����ل تخفيف  حم��اف��ظ��ة ���س��ب��وة م���ن 
االأ�سر  ه��ذه  عاتق  على  امللقى  ال��ع��بء 
ال�سيئة  االإقت�سادية  االأو�ساع  ظل  يف 
احلرب  ج���راء  ال��ب��الد  ت�سهدها  ال��ت��ي 
على  احل��وث��ي  ميلي�سيا  ت�سنها  ال��ت��ي 

ال�سعب اليمني ال�سقيق.
واأك�����د حم��م��د ���س��ي��ف امل���ه���ري رئي�س 
ف��ري��ق ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي يف 
موا�سلة  ع��ل��ى  الهيئة  ح��ر���س  ���س��ب��وة 
احلثيثة  وم�ساعيها  اخل��رة  جهودها 
اليمنيني  امل��واط��ن��ني  ح��ي��اة  لتح�سني 
وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن وط�����اأة امل���ع���ان���اة عن 
الو�سول  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك  كاهلهم 

اأك����رب ع���دد م���ن امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن ..  اإىل 
االإن�سانية  امل�ساعدات  اأن  اإىل  م�سرا 
تلبية  �ستتوا�سل  لليمن  االإم��ارات��ي��ة 
حل��اج��ات ال��ن��ا���س م��ن امل���واد الغذائية 
الدولة  قيادة  من  كرمية  بتوجيهات 

الر�سيدة. وقد اأ�ساد م�سوؤولو مديرية 
حطيب بالدور الكبر الذي ت�سطلع 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  ب��ه 
التنموية  اخل������دم������ات  ل���ت���ح�������س���ني 
قوافلها  تدفق  جانب  اإىل  ال�سرورية 

�سبوة  اأه���ايل حمافظة  اإىل  االإغ��اث��ي��ة 
اأن  موؤكدين   .. مديرياتها  مبختلف 
االإم��ارات درجت وب�سكل مت�سل  دولة 
امل�ساعدات  من  كبر  كم  تقدمي  على 
���س��ب��وة خ��ا���س��ة وعموم  االإن�����س��ان��ي��ة يف 

امل���ح���ررة الإع�����ادة تطبيع  امل��ح��اف��ظ��ات 
احل��ي��اة فيها ور���س��م االإب��ت�����س��ام��ة على 
الذين  واالأه��������ايل  االأط����ف����ال  وج�����وه 

يعي�سون و�سعا ماأ�ساويا.
واأع������رب ع����دد م���ن امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 

امل�����س��اع��دات يف م��دي��ري��ة ح��ط��ي��ب عن 
����س���ك���ره���م ل��ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل االأح����م����ر 
االم�������ارات�������ي ع���ل���ى م�����ا ت���ق���دم���ه من 
م�ساعدات اإغاثية لتخفيف معاناتهم. 
وتتبنى دولة االإمارات العربية املتحدة 

عرب ذراعها االإن�ساين املتمثل يف هيئة 
امل�ساريع  م��ن  جملة  االأح��م��ر  ال��ه��الل 
االإغاثية واالإن�سانية والتنموية الإعادة 
ملي�سيات  دم���رت���ه  م���ا  ب��ع�����س  اإع���م���ار 

احلوثي يف حمافظة �سبوة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

والبلديات  العمراين  التخطيط  دائ��رة  نظمت 
اأبوظبي  بلدية مدينة  احتفالية كبرة يف مقر 
ال�����س��اد���س واالأربعني  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��اء 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  واالع���ت���زاز  الفخر  على  ت��اأك��ي��دا 
فالح  معايل  االحتفال  ح�سور  تقدم  الغالية. 
التخطيط  دائ������رة  رئ��ي�����س  االأح���ب���اب���ي  حم��م��د 
ال��ع��م��راين وال��ب��ل��دي��ات و���س��ع��ادة م��ب��ارك عبيد 
خ��م��ي�����س ع���ب���داهلل ال���ظ���اه���ري وك���ي���ل ال���دائ���رة، 
و�سعادة �سيف بدر القبي�سي املدير العام لبلدية 
املديرون  االحتفالية  وح�سر  اأبوظبي،  مدينة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون وروؤ�����س����اء االأق�������س���ام وع����دد كبر 
باملقر  الكبر  امل�سرح  يف  وذل���ك  امل��وظ��ف��ني،  م��ن 
�سبق االحتفال م�سرة  للبلدية، وقد  الرئي�سي 
طافت يف حميط البلدية، �ساركت فيها قيادات 
ال��ب��ل��دي��ة وامل��وظ��ف��ون وج��م��ع غ��ف��ر م��ن اأف����راد 
التي جمدت  ال�سعارات  وارتفعت فيها  املجتمع، 
الدولة  مل�سرة  ال���والء  عهد  وج���ددت  االحت����اد، 
االحت���ادي���ة، وع����ززت امل�����س��اع��ر ال��وط��ن��ي��ة، حيث 
قيم  تعزيز  اإط��ار  �سمن  االحتفالية  ه��ذه  تاأتي 
وااللتفاف  االحت����اد،  ل�سانعي  وال��وف��اء  ال���والء 
حول القيادة احلكيمة وامل�سي قدما على طريق 
معايل  اأك��د  وقد   . والتطور  واال�ستقرار  النماء 
األقاها  ال��ت��ي  كلمة  االأح��ب��اب��ي يف  ف���الح حم��م��د 
خالل االحتفالي�ة على عمق واأهمية هذا اليوم 

واأربعني  �ستة  ال��ي��وم قبل  ه��ذا  “يف مثل  وق���ال: 
ال�سيخ  ت��ع��اىل  ب���اإذن اهلل  ل��ه  ع��ام��ا وق��ف املغفور 
زايد بن �سلطان واإخوانه حكام االإمارات الإعالن 
وحدة البيت االإماراتي، بينما نقف نحن اليوم 
ويف كل عام للثناء على جهود املوؤ�س�سني االأوائل 
ال���ذي���ن ب���ذل���وا ك���ل ج��ه��د مم��ك��ن ل���دف���ع عجلة 
والوالء  العهد  جندد  نحن  وها  قدما،  التنمية 
ل��ل��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ل ب��ك��ل اإخال�س 
ال��ت��ي حتققت  امل��ن��ج��زات  ع��ل��ى  للحفاظ  وت��ف��ان 
على مدى اخلم�سة عقود ال�سابقة والبناء عليها 

و�سمان ا�ستدامتها.«
ال�  بالذكرى  اليوم  “نحتفي  معاليه:  واأ���س��اف 
املنا�سبة  هذه  ال�سبع،  اإماراتنا  احتاد  لقيام   46
واملقيمني  املواطنني  جميع  قلوب  على  العزيزة 
على اأر�س االإمارات، ونحن يف دائرة التخطيط 
ون��ف��خ��ر بدولتنا  ن��ع��ت��ز  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين 
الدولية،  املحافل  كافة  التي حتتلها يف  واملكانة 
واإننا لفخورون بالثقة التي اأولتنا اإياها القيادة 
عا�سمة  مالمح  ر�سم  يف  للم�ساهمة  الر�سيدة 
التنمية  بعملية  واالرت��ق��اء  العمرانية  االحت���اد 
لتجديد  الفر�سة  ه��ذه  وننتهز  االق��ت�����س��ادي��ة، 
ال��وط��ن ودفع  ل��ه��ذا  ب��ال��والء واالن��ت��م��اء  عهدنا 

م�سرة التقدم لبناء م�ستقبل زاهر.« 
املنا�سبة  ه��ذه  يف  “اإننا  بالقول:  معاليه  وتابع 
الوطنية ن�ستذكر دائما واأبداً باين نه�سة دولة 
ِبه يف  ن�سعر  ما  واإن  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 

كل عام من فخر ملا حتقق وم��ازال يتحقق من 
ت��ق��دم ومن���اء يف دول��ِت��ن��ا الغالية، ه��و ث��م��رة من 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  الوالد  ثمار ما غر�سه 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، والناجتة عن جتربة 
والروح  الوطن  لتوحيد  للعامل  عظيمة قدمها 
الوطنية العالية التي ن�سعر بها دوماً يف عقولنا 
باأفعالنا، فكانت الوحدة  ووجداننا ونعرب عنها 
توحيداً للقلوب قبل اأن تكون توحيداً لالأر�س.« 
ع��ن فخره  ب��ال��ت��ع��ب��ر  كملته  م��ع��ال��ي��ه  واخ��ت��ت��م 
ب��امل��ك��ان��ة ال��رف��ي��ع��ة ال��ت��ي و���س��ل��ت اإل��ي��ه��ا الدولة 
يف  االحت��اد  قيام  بذكرى  االحتفال  “اإن  وق��ال: 
عظيم  ن�ست�سعر  يجعلنا  دي�سمرب،  م��ن  ال��ث��اين 
االإجنازات التي حتققت على مدى �ستة واأربعون 
عاماً، ون�ساأل اهلل عز وجل اأن يدمي على وطننا 
الغايل نعمة االأمن واالأمان ومزيداً من التقدم 

واالزدهار.«
م��ن ج��ان��ب��ه رف���ع ���س��ع��ادة ���س��ي��ف ب���در القبي�سي 
املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي اأ�سمى اآيات 
التهاين والتربيكات اإىل ح�سرة �ساحب ال�سمو 
اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�سيخ خليفة بن زايد 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واإىل   – اهلل  ح��ف��ظ��ه 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي – رع��اه اهلل 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب   –
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
ال�سيوخ  ال�����س��م��و  واأ����س���ح���اب  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 

اأع�ساء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات 
  – العهود  اأول��ي��اء  ال�سيوخ  ال�سمو  واأ�سحاب   –
– واإىل �سعب االإم���ارات الكرمي  ون��واب احلكام 
واالأربعني  ال�����س��اد���س  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
لقيام دولة االإمارات العربية املتحدة – جمددا 

عهد الوالء للقيادة الر�سيدة وللوطن. 
الوطني  باليوم  احتفالنا  “اإن  �سعادته:  وق��ال 
هو احتفال بال�سالم واملحبة والت�سامح، والقيم 
االحتاد  دول���ة  زرع��ت��ه��ا  ال��ت��ي  العليا  االإن�����س��ان��ي��ة 
ويف  ب��ل  فح�سب  االإم�����ارات  م�ستوى  على  لي�س 
اأً���س��ق��اع ال��ع��امل، وه��و اح��ت��ف��ال باالإجنازات  ك��ل 
التي  ال�ساملة  احل�سارية  والنه�سة  العظيمة 
انطلقت مواكبها منذ عهد املغفور له باإذن اهلل 
اإىل العهد  ث��راه، و�سوال  ال�سيخ زايد طيب اهلل 
امليمون ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل الذي اأ�س�س 
العامل  م�ستوى  على  ح�سارية  نه�سة  الأجن���ح 

�سهدها الع�سر احلديث.«
واأكد �سعادته اأن التنمية ال�ساملة التي حققتها 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة كانت وما تزال 
النهو�س  على  واالإ���س��رار  املبدع  للفكر  انعكا�سا 
االزدهار  طريق  على  قدما  وال�سر  والتمكني 
اأي�����س��ا ث��م��رة ط��ي��ب��ة للبذرة  – وه���ي  وال��ن��م��اء 
لرائد  الطاهرة  االأي���ادي  زرعتها  التي  املباركة 
االحت��اد املغفور له ب��اإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه – والوقفة 

اأبداها  ال��ت��ي  التاريخية  وامل�����س��وؤول��ي��ة  الوطنية 
اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س االأعلى لالحتاد 
واإميانهم  االإم�������ارات  و���س��ع��ب  االإم�������ارات  ح��ك��ام 
وتوحيد   – ال���وح���دة  وح��ل��م  االحت�����اد  بحتمية 
وحتقق  ال��وط��ن  حمى  حتمي  دول���ة  يف  كلمتهم 

للمواطن االزدهار والرقي والتقدم.
االإمارات  �سعب  احتفال  “اإن  �سعادته:  واأ�ساف 
ب���ه���ذا ال���ي���وم ه���و وق���ف���ة ع���ز وك���رام���ة واإج�����الل 
الوحدة  بنهج  اآم��ن  من  ولكل  االحت��اد  ملوؤ�س�سي 
ولكل من �ساهم يف اإعالء راية الوطن وحتقيق 
االإم�����ارات، كما  ال��رف��اه��ي��ة واال���س��ت��ق��رار ل�سعب 
رجل  وقفة  لنقف  الغالية  املنا�سبة  ه��ذه  نغتنم 
واح����د ت��رج��م��اً ع��ل��ى ���س��ه��دائ��ن��ا االأب������رار الذين 
ق��دم��وا م��الح��م ال��ف��داء م��ن اأج���ل اأم���ن الوطن 

وكرامة املواطن.«
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأ�����س����ار 
الوطن  اإجن���ازات  حتقيق  يف  بامل�ساركة  تت�سرف 
ورفد  التحتية  والبنى  املرافق  دعائم  وتر�سيخ 
التنمية بامل�ساريع القادرة على حتقيق تطلعات 
املجتمع ومتطلبات التنمية امل�ستدامة، واإطالق 
م���ن���ظ���وم���ة خ���دم���ي���ة ك����ب����رة وم����ت����ط����ورة ومد 
ال��ط��رق��ات واجل�����س��ور واالأن���ف���اق وال��و���س��ول اإىل 
كافة املناطق وتطويرها وتوفر كل م�ستلزمات 
تركز  كما  الرتفيه،  و�سبل  واخل��دم��ات  العي�س 
الفاعل  املواطن  الب�سري  العن�سر  البلدية على 
والتطوير  التنمية  دفة  لقيادة  واملوؤهل  والقادر 

تاأهيله وتطوير قدراته، واإف�ساح  من خالل   –
واأفكاره  ق���درات���ه  ع��ن  للتعبر  اأم���ام���ه  امل��ج��ال 
واإبداعاته، واإ�سراكه يف �سنع االإجنازات وقيادة 

دفة التنمية.
ال���ذي نظمته  ك���ان احل��ف��ل  ذات���ه  ال�سعيد  ع��ل��ى 
ال�ساد�س  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة  ال��ب��ل��دي��ة 
الوطني  الن�سيد  ع��زف  ت�سمن  ق��د  واالأرب��ع��ني، 
واأداء الق�سم الذي قدمه طالب مدار�س اأدنوك، 
املعربة  واال�ستعرا�سات  الفقرات  من  والعديد 
عن روح االحتاد، حيث ا�ستملت احتفالية البلدية 
على تقدمي العديد من الق�سائد ال�سعرية التي 
واالإخال�س  ال���والء  وق��ي��م  ال��وط��ن  بحب  تغنت 
لالحتاد، و ا�ستملت االحتفالية على عر�س فيلم 
م�سرة  تناول  اخل��ر(  )زاي��د  بعنوان  ت�سجيلي 
له  املغفور  الوالد موؤ�س�س دولة االحت��اد  القائد 
باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
فقرات  ت�سمنت  كما  ال��ط��اه��ر،  ث��راه  اهلل  طيب 
االح��ت��ف��ال��ي��ة ا���س��ت��ع��را���س��ا ك��ب��را ل��ف��رق الفنون 
ال�سعبية التي قدمت لوحات فنية وطنية رائعة 
منها )العيالة( ابتهاجا باليوم الوطني املجيد، 

والفقرات الغنائية املنوعة.
االحتفالية  هام�س  على  البلدية  افتتحت  كما 
ال�سوق املجتمعي يف مقرها، وهو �سوق يحتوي 
من  املعرو�سة  واملنتجات  الرتاثية  امل�سغوالت 
ق��ب��ل االأ����س���ر امل��واط��ن��ة امل��ن��ت��ج��ة وي�����س��ت��م��ر حتى 

الثالثني من نوفمرب احلايل.

ت�سمنت ق�سائد �سعرية وفيلما ت�سجيليا بعنو�ن )ز�يد �خلري( وعرو�س �لفنون �لرت�ثية 

دائرة التخطيط العمراين والبلديات تنظم احتفالية باليــوم الوطنـي ال�شاد�ش والأربعيـن  

•• العني-الفجر:

برعاية ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�س 
الثقافية  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سات  اإدارة  جمل�س 
والتعليمة احتفلت اإدارة كل من مركز ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان 
باليوم  امل�ستقبل  الأجيال  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  وجمعية  الثقايف 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  لقيام  واالأرب��ع��ني  ال�ساد�س  الوطني 
العني  مكتب  م��دار���س  واإدارات  ب���ارزة  جمتمعية  �سخ�سيات  بح�سور 
املدار�س  ال�سيخ حممد بن خالد وطلبة  واأع�ساء موؤ�س�سات  التعليمي 
واأع�ساء من فرق تطوعية خمتلفة مبقر م�سرح كلية فاطمة للعلوم 
ال�سحية ، هذا وقد بداأ احلفل بال�سالم الوطني والقراآن الكرمي ومن 
ال�سيخة  راعية احلفل  كلمة  التطوعي  الوطن  رئي�س فريق  األقى  ثم 
الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان والتي جاء فيها )نحتفل 
اليوم باأعظم منا�سبة يف تاريخ الوطن وهي منا�سبة  يوم الثاين من 
دي�سمرب عام 1791 ، ذلك اليوم الذي و�سع املغفور له  - باإذن اهلل 

تعاىل - ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه -  مع اإخوانه 
�سيوخ االإمارات ، احلجر االأول الأ�سا�س قيام احتاد االإمارات واالإعالن 
للعامل اأن ها .. هنا .. على هذا اجلزء الغايل من االأر�س تخرج للنور 
دولة نا�سئة تبني ح�سارتها؛ فكانت واأ�سبحت دولة االإمارات منوذجا 
واملعرفة  العلم  اأ�س�س من  على  وبناء ح�سارة  واالحت��اد،  التوحد  على 
واالأخالق، واختتمت كلمتها بقولها : يف هذا اليوم نبعث ر�سالة �سالم 
اأبدا  نن�سى  وت�سامح، وال  و�سالم  لنقول نحن جمتمع حمبة  للعامل؛ 
واأر�س  �سعب  على  احلفاظ  الأج��ل  اأنف�سهم  بذلوا  الذين  �سهداءنا  اأن 
اأرواحهم التي ت�سكن اجلنة بوعد  و�سالم وطننا الغايل، ف�سالم على 
اهلل احلق. كل عام ونحن جميعا ننعم باخلر واالأمان واملحبة .. كل 
اإماراتنا ي�سنع من املجد ثريا يف �سماوات احلياة، وتظل  عام واحتاد 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  قيادتنا  ظل  يف  م�ستمرة  م�سرتنا 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة ونائبه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

االأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم حكام االإم��ارات - حفظهم اهلل-  و 
حفظ اهلل وطننا الغايل دولة االإمارات العربية املتحدة. 

اأن االحتفال رافقه عر�س لوحة �سعبية ) اليولة (  واجلدير بالذكر 
وق�سائد   ، باالحتاد  االأطفال  فرحة  عن  تعرب  �سعبية  لوحة  وعر�س 
اإحدى  الوطن كما مت عر�س فيديو مقدم من  �سعر وكلمات يف حب 
ال��ع�����س��وات الأغ��ن��ي��ة مت��ج��د ب��ال�����س��ه��داء ت��راف��ق��ه��ا ف��رق��ة دب���ا احلربية 
يتزامن االحتفال مع كل من  االأم��ني حيث  الهادي  للمولد  واأنا�سيد 
الفقرات  تخلل  وقد  ال�سريف.   النبوي  املولد  ومنا�سبة  ال�سهيد  يوم 
تكرمي الفائزين بجائزة اليولة الأجمل لوحة تراثية فردية واأخرى 
للوحات اجلماعية يف دورة اجلائزة الرابعة ، واإدارات املدار�س امل�ساركة 
والطلبة واجلهات الداعمة وقد �ساركت اإدارة املرور واإدارة كلية فاطمة 
للعلوم ال�سحية بتكرمي الفائزين واختتمت فعاليات احلفل بتكرمي 
ال�سعر  اإل��ق��اء  م�سابقة  يف  والفائزين  اخلطابة  م�سابقة  يف  الفائزين 
املدار�س  اإدارات  من  املكرمني  لكافة  جماعية  �سور  التقاط  مت  كما   ،

والداعمني واملتطوعني من كافة فرق التطوع  والطلبة.

موؤ�ش�شات حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمة حتتفل باليوم الوطني ال�شاد�ش والأربعني

»الهــالل« يغيــث الأ�شـــر املعــوزة يف �شبـــوة اليمنيـــــة

•• اأبوظبي-وام: 

الدرا�سي  للعام  الت�سجيل  طلبات  وا�ستقبال  القبول  ب��اب  فتح  الرتبوي  للتطوير  االإم���ارات  كلية  اأعلنت 
�سمن  الرتبية  يف  ال��دك��ت��وراة  درج���ة  لنيل  بها  االإل��ت��ح��اق  يف  ال��راغ��ب��ني  للرتبويني   -2019  2018
تخ�س�سات تكنولوجيا التعليم والقيادة وعلم االأع�ساب املعريف مع توفر منح درا�سية كاملة ملواطني دولة 
االإمارات لنيل الدرجة العلمية. جاء طرح الكلية لهذه الربامج املعتمدة من هيئة االعتماد االأكادميي يف 
وزارة الرتبية والتعليم بغية الو�سول اإىل معارف جديدة وهامة وذلك عن طريق اإجراء بحوث تتناول 
ب�سكل فعال. تهدف  والتي ميكن تطبيقها  الرتبوية  التخ�س�سات  اإليه يف جمال  التو�سل  اأح��دث ما مت 
جماالت  يف  املتعمقة  باملعرفة  مزودين  روادا  مهنيني  ليكونوا  اخلريجني  تاأهيل  اإىل  الدكتوراة  برامج 
االإيجابي يف  والتاأثر  التعليمية  املمار�سات  لتح�سني  البحوث  واإعدادهم الإج��راء  الرتبية  متخ�س�سة يف 
فاعلية ال�سيا�سات والنظم التعليمية مما يجعلهم قادرين على امل�ساهمة الفاعلة يف اإ�سالح نظم التعليم 
على ال�سعيد الرتبوي من خالل جماالت تخ�س�سهم. ت�سمل هذه الربامج برنامج دكتوراة الرتبية يف 

علم   - الرتبية  يف  الفل�سفة  دكتوارة  وبرنامج  القيادة  يف  الرتبية  دكتوراة  وبرنامج  التعليم  تكنولوجيا 
االأع�ساب املعريف وهي م�سممة للرتبويني من ذوي اخلربة والراغبني يف تعميق معرفتهم وممار�ساتهم يف 
املجاالت الرتبوية املختلفة كما توفر لهم املهارات واملعرفة الالزمة الإدارة ال�سيا�سات واملمار�سات التعليمية 
يف املوؤ�س�سات الرتبوية املختلفة. واأعرب الدكتور روبرت ميلني مدير كلية االإمارات للتطوير الرتبوي عن 
فخره بطرح برامج الدكتوراة اجلديدة م�سراً اإىل اأنها تنعك�س اإيجاباً على حت�سني اخلدمات التعليمية 
العاملني داخل النظام الرتبوي والذي يتيح الفر�سة الإيجاد احللول  يف الدولة ورفع م�ستوى مهارات 
املبتكرة التي ترتقي باملنظومة التعليمية ككل.. ولفت اإىل اأن كل الربامج املطروحة متتاز باملرونة التي 
تتيح املجال للطلبة مبتابعة درا�ستهم دون اأية اإعاقة مل�سرتهم املهنية. من جانبها اأو�سحت الدكتورة �سهى 
احل�سن العميد االأكادميي باالإنابة يف كلية االإمارات للتطوير الرتبوي اأن الكلية تعد الوحيدة املتخ�س�سة 
يف اإعداد الكوادر الوطنية املوؤهلة للم�ساهمة يف تطوير قطاع التعليم عرب رفد امليدان الرتبوي بالقادة 
والكوادر الرتبوية وفق اأف�سل املعاير واملمار�سات التعليمية والرتبوية وتقدميها الدعم املتمثل يف منح 

درا�سية �ساملة ملواطني دولة االإمارات لاللتحاق باأي من برامج الدكتوراة التي تطرحها الكلية.

•• بريوت- وام: 

�سارك �سعادة حمد �سعيد �سلطان ال�سام�سي �سفر 
الدولة لدى اجلمهورية اللبنانية و طاقم ال�سفارة 
 2015 ال��ع��ام  انطلقت يف  ال��ت��ي  )دف���ى(  يف حملة 
وقدمت  املحتاجة.  العائالت  من  االآالف  مل�ساعدة 
“ م�ساعدات  “ ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي  هيئة 
�ستوية  وبطانيات ومالب�س  �سملت طرودا غذائية 
ل��الأط��ف��ال ي��ت��م ت��وزي��ع��ه��ا وف���ق خ��ط��ة واآل���ي���ة عمل 
ال�سام�سي  ال�سفر  قال  و   . مل�ستحقيها  ت�سل  حتى 
- خ���الل م�����س��ارك��ت��ه يف ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات و�سط 
بروت - اإن هذه اللفتة االن�سانية ت�سكل ا�ستكماال 

���س��اب��ق��ة وم�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة واأن ق���ي���ادة دول���ة  مل�����س��اري��ع 
االم��ارات ال تتوانى عن عمل اخلر ال��ذي كر�سته 
اأولوية يف �سيا�ساتها اخلارجية حيث اأطلقت �سعار 
2017 تاأكيدا لنظرتها  “عام اخلر” على العام 
ت��ت��ب��واأ املراكز  امل��ج��ال م��ا جعلها  ال��ري��ادي��ة يف ه��ذا 
العمل  يف  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث��ة  ل��ل�����س��ن��ة  االأوىل 
االن�����س��اين. واأ���س��اف :” يف ك��ل م��رة ن�����س��ارك فيها 
جتاه  بامل�سوؤولية  ال�سعور  لدينا  يتعزز  ن�ساط  ب��اأي 
دينيا  واجبا  علينا  اأن  ون��درك  املحتاجة  العائالت 
العون لهم الأن هوؤالء  وان�سانيا مبد يد  واخالقيا 
يحتاجون حلياة اأف�سل ودورنا يكمن يف اأن نخفف 

عن كاهلهم«.

المارات للتطوير الرتبوي : منح كاملة لالإماراتيني لنيل درجة الدكتوراة يف الرتبية �شفري الدولة ي�شارك بتقدمي م�شاعدات �شمن )دفى( يف بريوت

 

�مل�ست�سفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

�لعني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

�ل�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
�م �لقيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
ر��س �خليمة 

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

�لفجرية
م�ست�سفى الفجرة                  2242999

 �مل�ست�سفيات �خلا�سة
�أبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكر                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

�ل�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

�لعني
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اأخبـار الإمـارات
�أعمال فنية من وحي �الأن�سطة �لتقليدية

افتتاح معر�ش »الألعاب ال�شعبية الإماراتية«مبركز القطارة للفنون بالعني
•• اأبوظبي - الفجر

– اأبوظبي معر�س  الثقافة وال�سياحة  دائ��رة   افتتحت 
يف  الدائرة  تنظمه  الذي  االإمارتية«  ال�سعبية  »االألعاب 

مركز القطارة للفنون يف العني.
من  االإم��ارات��ي��ة  ال�سعبية  االأل��ع��اب  املعر�س  وي�ستك�سف 
زمن الرباءة والب�ساطة، والتي تعد مكوناً مهماً وموؤثر 
االإمارتي  املجتمع  االأط��ف��ال يف  ك��ان  ال���رتاث، فقد  م��ن 

ابتكروها  ال��ت��ي  ال�سعبية  االأل���ع���اب  مي��ار���س��ون  ال��ق��دمي 
اأنها  اإال  امل��ت��اح��ة،  امل����واد  وب��ا���س��ت��خ��دام  الت�سلية  ب��ه��دف 
ويقدم  اأ�سيلة،  اجتماعية  قيم  على  تن�سوي  ممار�سات 
املعر�س مقاربة فنية معا�سرة ل�ستة األعاب �سعبية هي؛ 
والكرابي  ت  ب��وُّ واَل��زُّ والد�سي�س  الزبيل  وحبيل  )التيلة 

واملريحانة(. 
واأب��دع الفنانون اأمين زي��داين، واأري��ب م�سعود، ورو�سة 
راي�س،  ومايكل  امل��ه��ري،  حا�سر  وعائ�سة  ال�سام�سي، 

الدائرة،  من  بتكليف  فنية  اأع��م��ااًل  ال�سويدي،  وم��رمي 
زالت  م��ا  ال��ت��ي  ال�سعبية  االأل��ع��اب  تلك  م��الم��ح  تعك�س 
املحلية، ومهاراتها  تتمتع ب�سعبية وا�سعة يف املجتمعات 

املتفردة ودمج اجلانب التقليدي لها يف عمل فني.
االإماراتية«  ال�����س��ع��ب��ي��ة  »االأل����ع����اب  م��ع��ر���س  وي�����س��ت��ق��ب��ل 
اجلمهور يف مركز القطارة للفنون يف العني، من ال�سبت 
اإىل اخلمي�س عدا اجلمعة، من ال�ساعة 9 �سباحاً اإىل 8 

م�ساًء حتى يوم االأحد 7 يناير 8102. 

•• دبي - وام:

ال�سيخ حمدان بن حممد  �سمو  اأكد 
عهد  ويل  م���ك���ت���وم  اآل  را�����س����د  ب����ن 
دب���ي رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي اأن 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
وا�سحة  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
ب�سرورة االهتمام بتطوير الكفاءات 
لتلبية  ال�سابة  الوطنية  وال��ق��ي��ادات 
ال��ت��ط��ل��ع��ات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة م���ن خالل 
املنا�سبة لهم ومنحهم  البيئة  تهيئة 
اأدائ�����ه�����م على  ال���ف���ر����س���ة ل��ت��ط��وي��ر 
خم��ت��ل��ف امل�����س��ت��وي��ات مب���ا ي�����س��ه��م يف 
للتحديات  الريادية  احللول  ابتكار 
م�ستويات  من  ويعزز  نواجهها  التي 
اخلطط واملبادرات التي نعمل عليها 
للم�ستقبل  الو�سول  ي�سمن  ب�سكل 

والغد امل�سرق الذي نطمح له.

ل��ق��اء �سموه ام�س  ج��اء ذل��ك خ��الل 
ب��ح�����س��ور ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  دب���ي  ح��اك��م 
عبداهلل  و�سعادة  التنفيذي  املجل�س 
للمجل�س  ال��ع��ام  االأم����ني  ال��ب�����س��ط��ي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة دب���ي ن��خ��ب��ة من 
ال������واع������دة يف اجل���ه���ات  ال����ق����ي����ادات 
ال�سباب  م��رك��ز  يف  ب��دب��ي  احلكومية 

العربي باأبراج االإمارات. 
اأك��د �سمو ويل عهد دبي للقيادات  و 
ت�سخر  االم�����ارات  دول����ة  اأن  ال�����س��اب��ة 
اإم���ك���ان���ات���ه���ا ك���اف���ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 
والنخبة  ال��ك��وادر  وتاأهيل  االإن�سان، 
م���ن اأب��ن��ائ��ه��ا الإع������داد ج��ي��ل جديد 
موا�سلة  على  القادرة  القيادات  من 
ل�سمان  واالب��ت��ك��ار  ال��ري��ادة  م�سرة 
م�����س��ت��ق��ب��ل م�������س���رق، وحت��ق��ي��ق رف���اه 
اأن املرحلة  .. موؤكدا  و�سعادة �سعبها 
واأفكاراً  فكراً جديداً  تتطلب  املقبلة 

زادت  مبتكرة ملرحلة منو م�ستدامة 
�سقف  فيها  وارتفع  التحديات  فيها 
ال��ط��م��وح��ات وال��ت��وق��ع��ات وق���ال : “ 
مرحلة  م��ن  ننتقل  اأن  علينا  يجب 

االأكرب اىل االأف�سل« .
واأ�ساف �سموه : “تتطلب طموحاتنا 
وروؤيتنا نحو امل�ستقبل تنمية كفاءات 
وقدرات القيادات ال�سابة االإماراتية 
ال���ت���ف���ك���ر االإب�����داع�����ي  يف جم�������االت 
و�سنع  امل�������س���ت���ق���ب���ل،  وا����س���ت�������س���راف 
واملبتكرة،  اال�ستباقية  ال�سيا�سات 
املت�سارعة”،  املتغّرات  والتعامل مع 
العمل  موا�سلة  اأهمية  على  م�سدداً 
مبدعة،  ق���ي���ادي���ة  ع���ق���ول  الإع��������داد 
ت���رتج���م خ���ط���ط دب�����ي ع���ل���ى اأر������س 
باأيدي  م�ستقبلها  وت�سنع  ال��واق��ع، 
كافة  على  مكانتها  وتر�سخ  اأبنائها 

امل�ستويات.
للقيادات  ح���دي���ث���ه  ����س���م���وه  ووج������ه 
الواعدة قائاًل: “اأنتم فريقي الذي 

اأوؤمن بقدرته على �سياغة م�ستقبل 
م�سرق لنا يواكب التغرات املت�سارعة 
يف العامل، ويجب عليكم تبني روؤية 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة واالإق�������دام على 
خو�س جتارب جديدة واالأخذ بزمام 
الوطن  وامل���ب���ادرة مب��ا يفيد  االأم����ور 
واملواطن، وهو ما يتطلب منا ا�ستباق 
التحديات بابتكار احللول الريادية، 
ف�ساًل عن �سرورة حتليكم باملرونة 
اخلالقة  ال��ت��ف��ك��ر  ط�����رق  وات����ب����اع 
والنهج االإبداعي يف العمل، لرت�سيخ 
حتقيق  يف  يحتذى  كنموذج  مكانتنا 
والتح�سر  ال��ت��ق��دم  م���رات���ب  اأع���ل���ى 
املتغرات،  م��ع  وال��ت��ك��ي��ف  وال���رق���ي، 
امل�ساحبة  ال���ت���ح���دي���ات  وم���واج���ه���ة 
ل�سمان  احلديث  الع�سر  مل�ستجدات 

ا�ستدامة �سعادة �سعبنا«.
وت��اأك��ي��داً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل بروح 
ال���ف���ري���ق ال����واح����د ق�����ال ����س���م���وه: “ 
ي�سود  اإيجابية  بيئة  و�سط  وج��ودن��ا 

فيها التناف�س البناء يف خلق االأفكار 
بروح  العمل  علينا  يفر�س  الريادية 
الطرق  اأي�سر  فهي  ال��واح��د  الفريق 
لتحقيق النجاح والتميز واأود منكم 
امل���ه���ام وم�����س��ارك��ت��ه��ا كفريق  ت���وزي���ع 
متما�سك يعمل جميع اأفراده ب�سكل 
وهو  الرئي�سي  هدفنا  نحو  من�سجم 

حتقيق املركز االأول الذي اأو�سانا به 
والدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
منطلق  وم����ن  اهلل”.  “رعاه  دب����ي 
يف  اال�ستثمار  على  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س 
�سناعة قادة الغد، فقد اأطلق �ساحب 

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
ال���روؤي���ة اجلديدة  م���وؤخ���راً،  م��ك��ت��وم 
مل���رك���ز حم���م���د ب����ن را�����س����د الإع������داد 
وروؤية  ثقافة  تعك�س  وال��ت��ي  ال��ق��ادة، 
دول��ة االإم���ارات يف �سناعة وت�سميم 
امل�ستقبل، وتعزيز البعد االإن�ساين يف 
قادرة  مبتكرة،  وعقول  قيادات  خلق 

على مواجهة جميع التحديات، من 
خالل اإع��داد قيادات رائ��دة عاملياً يف 
طرح  طريق  عن  القطاعات،  جميع 
برامج تطويرية مع اأف�سل ال�سركاء 
العامليني، عرب تطبيق معاير دولية 
باملهارات  ال��ق��ادة  و�سقل  ت��دري��ب  يف 

واخلربات الدولية واملحلية.

•• دبي – الفجر 

اإك�سبو  اأول  على  دب��ي  م��دار���س  تعرفت 
دويل يتم تنظيمه يف املنطقة وما يعنيه 
للطلبة  دب����ي   2020 اإك�����س��ب��و  ت��ن��ظ��ي��م 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  وامل��دار���س يف 
ذل��ك خ��الل فعاليات ملتقى معاً  ، ج��اء 
ن��رت��ق��ي ام�����س االث���ن���ني وال�����ذي تنظمه 
ال�ساد�س  للعام  املدار�س اخلا�سة يف دبي 
“ رحلتنا  ���س��ع��ار  ال����ت����وايل حت���ت  ع��ل��ى 
من  بدعم  دبي”    2020 اإك�سبو   اإىل 
بدبي  الب�سرية  والتنمية  املعرفة  هيئة 
وب��ال�����س��راك��ة م��ع اإك�����س��ب��و 2020 دب���ي ، 
يف  ال�سباب”  “توا�سل  من�سة  وف��ري��ق 
اإك�سبو 2020 دبي، ومب�ساركة ال�سيخة 
نهيان،  اآل  خليفة  بن  �سلطان  بنت  �سما 
قيادة   550 م��ن  اأك���ر  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
م��در���س��ي��ة وم��ع��ل��م��ني وط���ل���ب���ة، وطيف 
متنوع من الهيئات احلكومية واخلا�سة 

الداعمة.
ن�سر  على  نرتقي  معاً  ملتقيات  وت��رك��ز 
بني  امل�ستقبلية  االإي��ج��اب��ي��ة  امل��م��ار���س��ات 
االإم���ارة،  يف  التعليمي  املجتمع  اأو���س��اط 
مب��ا ي��ع��زز م��ك��ان��ة دب���ي ك��م��رك��ز اإقليمي 
لل�سبكة الدولية للتعليم االإيجابي وبلوغ 
االأه��داف امل�ستقبلية لدبي ، وعلى مدار 

امللتقى  خالل  تفاعلية  عمل  ور�سة   43
اإك�سبو  �ساركت فيها فرق متخ�س�سة يف 
2020 دبي ومن�سة توا�سل ال�سباب يف 
دب��ي، وطيف متنوع من   2020 اإك�سبو 
املدار�س اخلا�سة يف دبي، طرح امل�ساركون 
التي  امل�ستقبلية  امل��م��ار���س��ات  م��ن  ح��زم��ة 
ت�����س��ت��ه��دف حت��ف��ي��ز ج����ودة احل���ي���اة لدى 
والتعلم  التعليم  مع  رحلتهم  الطلبة يف 
وعاملهم  مبحيطهم  ورب��ط��ه��م  دب����ي،  يف 
ع��رب ا���س��ت��ل��ه��ام حم����اور اإك�����س��ب��و 2020 
دب���ي. وه���و م��ا م��ن ���س��اأن��ه اأن ي����وؤدي اإىل 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، �سمن  امل����ه����ارات  اإك�������س���اب 
منظومة متكاملة من التعليم االإيجابي 
الذي يقوم على حتفيز العقول والقلوب 

�سمن رحلة التعليم.
واطلع امل�ساركون يف امللتقى على جتارب 
من  متخ�س�سة  ف����رق  ق��دم��ت��ه��ا  رائ�����دة 
م�سرعة هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية 
���س��م��ن م�����س��رع��ات دب���ي امل�����س��ت��ق��ب��ل حول 
مدار�س  يف  الذاتية  االإدارة  متكني  اأط��ر 
جديدة  اأ�ساليب  وا�ستك�ساف  امل�ستقبل، 
التكنولوجيا احلديثة يف دعم  لتوظيف 

االرتقاء مب�ستويات قطاع التعليم.
وق����ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل الكرم 
رئي�س جمل�س املديرين مدير عام هيئة 
امل��ع��رف��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة ب��دب��ي “ 

بتنوع  دبي  التعليمي يف  املجتمع  يحظى 
واملناهج  الثقافات  يف  ن��وع��ه   م��ن  فريد 
منهاجاً   17 بواقع   املطبقة  التعليمية 
تعليمياً، ما ميثل اأر�ساً خ�سبة من اأجل 
التعاون  �سبكات  وتعزيز  بناء  موا�سلة 
التعليمي  املجتمع  عنا�سر  خمتلف  بني 
واأولياء  مدر�سية  وقيادات  معلمني  من 

اأمور، وتعمل من خاللها مدار�سنا على 
حتفيز العقول والقلوب يف رحلتهم نحو 

بلوغ امل�ستهدفات الوطنية امل�ستقبلية ».
ولفت الكرم اإىل اأن ملتقيات معاً نرتقي 
تفاعلية  م��ن�����س��ة  ال���ي���وم مب��ث��اب��ة  ت��ع��د   ،
جتمع خمتلف اأطياف املجتمع التعليمي 
امل�ستقبلية  املمار�سات  م�ساركة  اأجل  من 

والتعلم،  ال��ت��ع��ل��ي��م  ج��وان��ب  خم��ت��ل��ف  يف 
وا����س���ت�������س���راف امل�����س��ت��ق��ب��ل ���س��م��ن ث����ورة 
مي�سي  ع��امل  يف  الرقمية  التكنولوجيا 
بوترة مت�سارعة، الفتاً اإىل اأنه ويف ظل 
توجهات عاملية  نحو تعزيز تقنية الذكاء 
االإ�سطناعي يف خمتلف القطاعات ومن 
و�سيبقى  كان  املعلم  ف��اإن  التعليم،  بينها 

هو �ساحب الف�سل االأول يف بناء جتربة 
ال��ت��ع��ل��ي��م ل���دى اأط���ف���ال���ه، وم���ن ث���م فاإن 
ج����ودة ح��ي��اة امل��ع��ل��م��ني و���س��ع��ادت��ه��م على 
�ستلعب  واملهني  ال�سخ�سي  ال�سعيدين 
طلبتنا   ���س��ع��ادة  حت��ف��ي��ز  يف  م��ه��م��اً  دوراً 

واإجنازهم االأكادميي.
اأمٌر  التكنولوجيا  تبدو  الكرم:  واأ�ساف 
مهم يف احلديث عن م�ستقبل مدار�سنا، 
االإي���ج���اب���ي���ة  ال���ق���ي���م  حت���ف���ي���ز  اأن  غ����ر 
�سيكون  والتعاطف  والعطاء  كالت�سامح 
امتالك طلبتنا  م�سرة  اأهمية يف  اأك��ر 
الناقد  التفكر  ومنها  امل�ستقبل  ملهارات 
والت�سميم  امل�سكالت،  والقدرة على حل 

واالإبداع، والتوا�سل، والتعاون.

تفاعل »�الأفكار«
فريدوين،  م��رج��ان  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 
اإك�سبو  االإرث،  تطوير  اأول،  رئي�س  نائب 
2020 دبي، والتي األقت كلمة افتتاحية 
“كانت امل�ساركة فر�سة رائعة  يف امللتقى 
ل��ف��ري��ق ت��وا���س��ل ال�����س��ب��اب ل��ل��ت��ف��اع��ل مع 
امل���در����س���ني وامل���دي���ري���ن وال���ت���ع���رف على 
 2020 اإك�سبو  ح��ول  واآرائ��ه��م  اأفكارهم 
ي�����س��اه��م يف عمل  اأن  دب���ي وك��ي��ف مي��ك��ن 
اآفاق  االإم����ارات ويو�سع م��ن  امل��دار���س يف 

الطلبة. 

»ي�سطلع املدر�سون والهيئات التعليمية 
الب�سرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  مثل 
يف دب���ي ب����دور حم����وري يف ���س��م��ان اأن 
جزءاً  م��دار���س��ن��ا  وطلبة  �سبابنا  ي��ك��ون 
اإك�سبو  ت��ن��ظ��ي��م  ع��م��ل��ي��ة  م���ن  اأ���س��ا���س��ي��اً 
بعد  غني  اإرث  وت��رك  ا�ستثنائي  دويل 
ونتطلع  فعالياته.  على  ال�ستار  اإ�سدال 
قدماً للرتحيب بهم يف م�سرتنا نحو 

 .»2020
�سنوات  دبي على مدار خم�س  و�سهدت 

على  ممتداً  ملتقى   27 عقد  متتالية 
مدار العام الدرا�سي بواقع 6 ملتقيات 
التعليمي  املجتمع  �سارك  كما   ، �سنوياً 
املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  م���دار  على 
يف حوايل 700 جل�سة تناولت جتارب 
حية يف خمتلف جوانب التعليم والتعلم 
ودوليني،  خ����رباء حم��ل��ي��ني  مب�����س��ارك��ة 
األف   13 م��ن   اأك��ر  ت�سجيل  و�سهدت 
ال�سركاء املحليني  م�سارك و400 من 

بالقطاعني احلكومي واخلا�س.

حمدان بن حممد بن را�شد يلتقي قيادات حكومة دبي الواعدة

�نطالق فعاليات ملتقى »معًا نرتقي« للعام �لدر��سي �جلاري

قيادة مدر�شية ومعلمني وطلبة ي�شت�شرفون »رحلتنا اإىل اإك�شبو 2020«  550
مد�ر�س خا�سة بدبي تدمج حماوره يف �ل�سفوف �لدر��سية

�لكرم: �لتكنولوجيا �لرقمية �ستعزز دور �ملعلم يف حتفيز �لقيم �الإيجابية
فر�يدوين: فريق تو��سل �ل�سباب للتفاعل مع �ملدر�سني و�ملديرين و�لتعرف على �أفكارهم و�آر�ئهم

الحتادية للجمارك حتتفل باليوم الوطني الـ 46جمل�ش اجلوهرة الن�شائي مبحاكم دبي يلتقي باملوظفات اجلدد يف مبادرة ) حي اهلل من لفانا(
•• دبي –الفجر:

الن�سائي   اجل���وه���رة  جم��ل�����س  ال��ت��ق��ى 
ب��امل��وظ��ف��ات اجلدد  دب���ي  يف حم��اك��م 
7102 يف  لعام  الثانية-  –الدفعة 
مبادرة ) حي اهلل من لفانا( بح�سور 
البدواوي  اب��ت�����س��ام  ال��ق��ا���س��ي  ���س��ع��ادة 
الرئي�س الفخري للمجل�س الن�سائي، 
ق�سم  رئ���ي�������س  ال���ه���ا����س���م���ي  ون���ب���ي���ل���ة 
و�سريفة  اال�ستقطاب،  و  التخطيط 
املعرفة  ���س��ع��ب��ة  رئ���ي�������س  خ�������س���روي 
اال�سرتاتيجية  اإدارة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
الب�ستكي   ومها  امل�ستقبل،  وا�ست�سراق 
اإدارة  م����ن  ت��خ��ط��ي��ط  اأول  ����س���اب���ط 
امل�������وارد ال��ب�����س��ري��ة، ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 
حتقيق  ت��ب��ن��ي  يف  امل���ج���ل�������س«ال���ري���ادة 
والإيجاد  العاملة«،  للمراأة  ال�سعادة 
ال�سمات  اإب���راز  يف  ت�ساهم  عمل  بيئة 
لتعزيز  امل���وظ���ف���ات  ل����دى  ال��ق��ي��ادي��ة 
ودوليا،  حمليا  دب���ي  حم��اك��م  م��ك��ان��ة 
وتفعيل  ال�������س���ع���ادة،  م���وؤ����س���ر  ورف������ع 
االجتماعية  اجل��وان��ب  يف  ال�سراكات 
مبنظومة  ل���الرت���ق���اء  وال���ث���ق���اف���ي���ة، 

العمل التطوعي واخلري.
القا�سي  �سعادة  األ��ق��ت  جانبها  وم��ن 
الرتحيبّية  كلمتها  البدواوي  ابت�سام 
بالعمل  م�سيدة  اجل���دد،  للموظفات 
جمع  مب��ح��اول��ت��ه  للمجل�س  ال���رائ���ع 
املوظفات اجلدد وتعريفهن باملجل�س 
الفريق،  العمل بروح  والتحفيز على 
واأ�سارت اإىل �سرورة العمل اجلماعي 

وال��ت��ح��ّل��ي ب��االإي��ج��اب��ي��ة وب���ث ال���روح 
االإي��ج��اب��ي��ة ب��ني امل��وظ��ف��ات.  وقامت 
اال�����س����ت����اذة ن��ب��ي��ل��ة ب���ال���ت���ح���دث عن 
املوظف  ودل��ي��ل  ال��ع��ام��ة  ال�سلوكيات 
بهذا  اال����س���ت���ف�������س���ارات  وا���س��ت��ق��ب��ل��ت 
اال�ستاذة  ال��ق��ت  ح��ي��ث   . اخل�����س��و���س 
اأهمية  يف  كلمتها  خ�����س��روي  �سريفة 
اإدارة املعرفة، واجرت بع�س التمارين 

التفاعلية بني احل�سور لبث الطاقة 
اأدوات  وت��ع��زي��ز م��ف��اه��ي��م  االي��ج��اب��ي��ة 

املعرفة لديهن. 
الب�ستكي  مها  اال�ستاذة  تطرقت  كما 
الهيكل  ت���خ�������س  م����وا�����س����ي����ع  اإىل 
ب�سكل  االإدارات  وم��ه��ام  التنظيمي 

عام.
رئي�س  �سعبان  �سيماء  اأ���س��ارت  حيث 

اأن  دب���ي  مب��ح��اك��م  الن�سائي  املجل�س 
عدة  وفعاليات  فقرات  جمع  امللتقى 
ابتداأت بالرتحيب باملوظفات، و�سرح 
احتفاء  يف  املجل�س  ل��دور  الع�سوات  
امل��وظ��ف��ات وا���س��ت��ق��ب��ال االق���رتاح���ات 
وال�سكاوى الإ�سعارهن باأن بيئة العمل 
كل  العائلية  كالبيئة  دبي  حماكم  يف 
يعمل بيد الفريق الواحد، كما ت�سمن 
اأ�سئلة  على  اح��ت��وت  م�سابقة  امللتقى 
اخ��ت��ب��اري��ة مل��ع��ل��وم��ات امل��وظ��ف��ات عن 
اأق�سام املحاكم ونوع اجلوائز وغرها 
جميع  ت��ع��ري��ف  ومت  االأ����س���ئ���ل���ة،  م���ن 
بع�سهن  على  احل��ا���س��رات  املوظفات 
البع�س لزيادة الرابط بني املوظفات 
اخلربات  وت��ب��ادل  االإدارات  جميع  يف 
لتكوين زمالة عمل مت�سعه، واختتم 
امللتقى بتوزيع اجلوائز العينّية على 
تذكارية  جماعية  و�سورة  املوظفات 
املوظفات مع ع�سوات  للح�سور من 
املوظفات  واأب����دت  الن�سائي  املجل�س 
امللتقى  ب��ه��ذا  �سعادتهن  احل��ا���س��رات 
ال��ع��م��ل يف دائرة  و���س��ع��وره��ن مب��ت��ع��ة 

حتتفي وحتتوي موظفاتها.

•• اأبوظبي-وام: 

الوطني  باليوم  للجمارك  االحت��ادي��ة  الهيئة  احتفلت 
ال�����س��اد���س واالأرب���ع���ني ل��دول��ة االإم������ارات ام�����س يف اإطار 
قيام  على  عاماً   46 م��رور  مبنا�سبة  ال��دول��ة  احتفاالت 
االحتاد وذلك تاأكيداً على روح الوالء واالنتماء للوطن 

والقيادة احلكيمة.
للمخل�سني  العربي  االحت��اد  من  وفد  االحتفال  ح�سر 
اجل��م��رك��ي��ني ب��رئ��ا���س��ة ال���دك���ت���ور مم�����دوح ب���ن عبداهلل 
الرفاعي.. وت�سمن فقرات من الرتاث ال�سعبي والثقايف 
اأب��رز املحطات يف عمر  لدولة االإم��ارات، وم�سابقات عن 

االحتاد واالأنا�سيد واالأكالت ال�سعبية.
رئي�س  الكعبي،  �سبيح  بن  علي  املفو�س  معايل  وتقدم 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  التهنئة  بخال�س  الهيئة 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل،  رع��اه 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
االإم����ارات  ح��ك��ام  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�سلحة 
واأول����ي����اء ال��ع��ه��ود و���س��ع��ب االإم��������ارات، مب��ن��ا���س��ب��ة اليوم 
الوطني ال�ساد�س واالأربعني . وقدم التحية اإىل �سهداء 
داعياً  ال�سهيد،  ي��وم  مبنا�سبة  واأ�سرهم  االأب���رار  الوطن 

امل���وىل ع��ز وج���ل اأن ي���دمي ع��ل��ى دول���ة االإم������ارات قيادة 
كافة.  امل�ستويات  على  والتقدم  واالأم���ان  االأم��ن  و�سعباً 
الوالء  م�ساعر  “ تغمرنا  معاليه:  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
هذا  يف  واالإن�سان،  واالأر���س  للقيادة  والعطاء  واالنتماء 
اليوم الوطني، فتكتمل �سورة “البيت املتوحد” يف اأجل 
القيادة  ب��ني  التالحم  �سور  وتظهر  وقيمها،  معانيها 
الواعية واملبتكرة وبني ال�سعب الطموح االأبي الكرمي« . 
واأ�ساف معاليه: جندد العهد والوالء لقيادتنا الر�سيدة 
امل��ج��د خلف  اأن��ن��ا م��ا���س��ون يف ط��ري��ق  و�سيوخنا ون��وؤك��د 
قيادتنا، نبذل الغايل والنفي�س يف �سبيل وطننا، ونر�سخ 
قيمه االإن�سانية واالقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سي. 
و قال �سعادة حممد جمعة بوع�سيبة، مدير عام الهيئة، 
اإن م�سرة دولة االحتاد متثل منوذجاً اإن�سانياً وح�سارياً 
يف البناء والعطاء وكذلك التالحم بني القيادة وال�سعب، 
موؤكداً اأن االآباء املوؤ�س�سني بقيادة ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، جنحوا يف بناء دولة ع�سرية 

تقوم على االإن�سان وتعمل من اأجل رفاهيته و�سعادته.
االإمارات  ل��دول��ة  الوطني  ال��ي��وم  اأن  اإىل  �سعادته  ولفت 
والعطاء  بالنف�س  الت�سحية  م��ع��اين  طياته  يف  يحمل 
الوطن  اأب��ن��اء  ق��دم  حيث  ال�سهيد،  بيوم  اق��رتن  اأن  بعد 
التي  وامل��ب��ادئ  القيم  اإع��الء  �سبيل  ت�سحيات ج�ساما يف 
ق��ام��ت عليها دول���ة االحت����اد، وم���ن اأج���ل احل��ف��اظ على 

هويتها ومقدراتها.

منارة �الأمل 
الريادية  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  بنت  �سما  ال�سيخة  حت��دث��ت 
بجهود  للم�ساهمة  ك��ب��راً  �سغفاً  متتلك  ال��ت��ي  االإم��ارات��ي��ة  واملثقفة 
خالل  االأمل”  “دائرة  اخلرية  موؤ�س�ستها  عرب  امل�ستدامة  التنمية 
كلمتها باجلل�سة االإفتتاحية مبلتقى “معاً نرتقي: رحلتنا اإىل اإك�سبو 
االأطفال  بتعليم  ُتعنى  ال��ت��ي  االأم���ل  م��ن��ارة  مبادرتها  ع��ن   ”2020
وا�ستخدام  �سناعة  على  وتدريبهم  املنكوبة،  املناطق  يف  املحرومني 
م�سابيح الطاقة املتجددة، والتي مت توزيع 12،000 جمموعة منها 
يف املناطق املحتاجة. م�سرة اإىل اأن مدر�سة ال�ُسهب باأبوظبي تعد اأول 
مدر�سة يف االإمارات ت�سارك يف الربنامج املدر�سي لهذه املبادة، والتي 
االأطفال  على  ب�سناعتها  قاموا  التي  امل�سابيح  توزيع  مت  خاللها  مت 
االأطفال على جتاوز ظروفهم  ه��وؤالء  لت�سجيع  االأردن،  الالجئني يف 

ال�سعبة لي�سقوا طريقهم نحو م�ستقبل م�سرق.
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•• اأبوظبي-وام:

ام�س  من  اعتبارا  العدل  وزارة  اأطلقت 
عددا من الفعاليات املتنوعة واالأن�سطة 
املجتمعية ملوظفيها و�سركائها مبنا�سبة 
اليوم الوطني ال� 46 للدولة حتت �سعار 
املنا�سبة  بهذه  ابتهاجاً  االحتاد”  “روح 

الوطنية الغالية.
البادي  �سعيد  بن  �سلطان  معايل  واأك��د 
ال��ع��دل - يف كلمة له  ال��ظ��اه��ري وزي���ر 
خ��الل ان��ط��الق االح��ت��ف��االت - اأن كافة 
يف  ل��ل��وزارة  التابعة  الق�سائية  امل��راف��ق 
ودبي،  ب��اأب��وظ��ب��ي  الرئي�سيني  املبنيني 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  دور  ب��ج��ان��ب 
املنا�سبة  ت���ل���ك  يف  ت���������س����ارك  ال�����دول�����ة 
العزيزة واخلالدة يف نفو�س كل مواطن 
اأر������س االإم�������ارات، وتاأتي  وم��ق��ي��م ع��ل��ى 
�سمن االل��ت��زام ال��دائ��م ل��ل��وزارة يف دعم 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��رب عن 

واملتميزة  احل�����س��اري��ة  ال��دول��ة  م�����س��رة 
وحققتها  اأجمع،  العامل  لها  �سهد  التي 
والرفاهية  وال���ن���م���و  ال���ت���ق���دم  اإم�������ارات 

واالأمان يف كافة جماالت احلياة.
م�سراً اإىل اأن تلك االحتفاالت تت�سمن 
فعاليات متنوعة توؤكد على اأهمية تلك 
قلوب  على  ال��ع��زي��زة  الوطنية  املنا�سبة 
ال��والء للوطن  االإم���ارات، وجت�سد  اأبناء 
احل�سارية  مب��ك��ت�����س��ب��ات��ه  واالع�����ت�����زاز 

واالإجنازات التي ت�سهدها كل املواقع.
االحتفالية  العدل  وزي��ر  معايل  و�سهد 
اقيمت يف  التي   46 ال���  الوطني  باليوم 
االحتادية  للمحكمة  الرئي�سية  ال�ساحة 
امل�ست�سار  بح�سور  اأب��وظ��ب��ي،  يف  العليا 
ال���ب���ادي رئ��ي�����س املحكمة  حم��م��د ح��م��د 
الدكتور  وامل�ست�سار  العليا،  االحت��ادي��ة 
ح��م��د ���س��ي��ف ال�����س��ام�����س��ي ال��ن��ائ��ب العام 
را�سد  ���س��ل��ط��ان  و����س���ع���ادة  االحت���������ادي، 
وزارة  وكيل  باأعمال  القائم  املطرو�سي 

وامل�ست�سارين  ال����وزارة  وق��ي��ادات  ال��ع��دل 
النيابات  واأع�����س��اء  وروؤ����س���اء  وال��ق�����س��اة 
العامة واملوظفني. وقال معاليه - خالل 
االحتفالية التي ا�ستملت على جمموعة 
املعربة عن تقدم وتراث  الفعاليات  من 
املنت�سبني  كافة  ان   - االإم���ارات  وعراقة 
ل������وزارة ال���ع���دل ي���وؤك���دون ع��ل��ى ال����دوام 
التي  ل��الإجن��ازات  وتقديرهم  اعتزازهم 
حققتها وحتققها دولة االحتاد وللقيادة 
الر�سيدة، واأن حر�سهم على امل�ساركة يف 
باليوم  لالحتفال  امل�ساحبة  الفعاليات 
ر����س���ال���ة جت���دي���د للعهد  ال���وط���ن���ي ه���ي 
وال��والء والوفاء والتاأكيد على بذل كل 
املكت�سبات  تلك  على  للحفاظ  اجل��ه��ود 
احل�سارية، واالرتقاء بالعمل ودعم كل 
جهود التطوير. واأ�ساف معاليه : اأنتهز 
هذه املنا�سبة العزيزة على قلوبنا جميعاً 
اإىل  والتربيكات  التهاين  اأ�سدق  لرنفع 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام 

“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب   ، اهلل” 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب   ، اهلل” 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة 
ال�سيوخ  ال�����س��م��و  اأ����س���ح���اب  واإخ���وان���ه���م 
حكام  لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�ساء 
العهود  اأول���ي���اء  ���س��م��و  واإىل  االإم�������ارات 
بحلول  االإم���������ارات  دول�����ة  ���س��ع��ب  واإىل 
ال���ذك���رى 46 الحت����اد دول����ة االإم�����ارات 
وعلى ما حتقق من اإجنازات على جميع 
عليهم  اهلل  يعيد  اأن  متمنني  االأ�سعدة 

تلك الذكرى باليمن والربكات.
يف م�سرة  عاماً   46 اإن  معاليه:  وق��ال 
زمناً  ت��ع��د  ال  وال�����س��ع��وب  االأمم  وت��اري��خ 
دولة  يف  ل��ن��ا  بالن�سبة  ولكنها  ط��وي��اًل، 
ومبا   - املقايي�س  وب��ك��ل  ت��ع��د  االإم�����ارات 

ال����ف����رتة  ت����ل����ك  مت حت���ق���ي���ق���ه خ��������الل 
ال��ق�����س��رة- اإجن������ازاً ح�����س��اري��اً ك��ب��راً ، 
لروؤية   - اهلل  بعد   - فيه  الف�سل  ي��ع��ود 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
نهيان طيب اهلل ثراه الذي متيز بروؤية 
وا�ستطاع  ر���س��ي��د  ح��ك��ي��م  وع��ق��ل  ث��اق��ب��ة 
مبعاونة اإخوانه موؤ�س�سي االحتاد حكام 
االإم��ارات اأن يقيموا دولة قوية االأركان 
اليوم وبحكمة  وخارجياً، ونحن  داخلياَ 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة جن��ن��ي ث���م���ار هذا 
ومراتب  ع�سرية  اإجن����ازات  يف  ال��غ��ر���س 
واالأمم  ال��دول  تقدم  موؤ�سرات  يف  اأوىل 
وما  حكيمة  �سيا�سات  من  انتهجته  مبا 
حققته من منجزات عظيمة، وما تنعم 
اأم���ن وا�ستقرار  اإم����ارات اخل��ر م��ن  ب��ه 

وازدهار وطماأنينة.
�سعرية  ق�سائد  االحتفالية  وت�سمنت 
ال�سعراء  ق��دم��ه��ا  ال��وط��ن  ب��ح��ب  ت��غ��ن��ت 
ب��ك��ر احل����ارث����ي و����س���ع���ود امل�����س��ع��ب��ي من 

برنامج �ساعر املليون، وامل�ست�سار حممد 
والت�سريع،  الفتوي  اإدارة  من  احلمادي 
“قوة  ف����ري����ق  ق����دم����ت ط����ال����ب����ات  ك���م���ا 
ال�سحراء” من مدر�سة اأم العرب عر�سا 

يف  وم�سروعاتهن  اإجنازاتهن  عن  وافيا 
امل�سابقات العلمية العاملية، وقدم �سباط 
اأبوظبي عر�سا  ل�سرطة  العامة  القيادة 
بال  و”العطاء  �سرطة”  “كلنا  مل��ب��ادرة 

اأبوظبي  ت�سدر  على  للحفاظ  مقابل” 
ل��ق��ائ��م��ة اأك����ر م����دن ال���ع���امل اأم���ن���ا اىل 
جانب عرو�س للفرق ال�سعبية والقرى 

الرتاثية.

•• الظفرة -الفجر:

ال�ساد�س  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  اإط����ار االح��ت��ف��االت  يف 
منطقة  بلدية  اع��دت  ال��غ��ايل  لوطننا  واالأرب��ع��ني 
العظيمة  املنا�سبة  لهذه  حافاًل  برناجماً  الظفرة 
على  العامة  باحلدائق  تنظيمه  يتم  نفو�سنا  على 
م�����س��ت��وى م���دن امل��ن��ط��ق��ة وب�����س��ال��ة امل��ن��ا���س��ب��ات يف 
مدينة ليوا، كما تنظم البلدية احتفاالت داخلية 

ملوظفيها. 

وي���ت�������س���م���ن ال����ربن����ام����ج ال��������ذي ي���ت���وا����س���ل من 
29نوفمرب اإىل الثالث من �سهر دي�سمرب فقرات 
فرحة  عن  تعرب  متنوعة  وفنية  وتراثية  وطنية 
اجلميع باليوم الوطني والوالء للوطن وقيادتنا 
م�سرحية  ع��رو���س  الربنامج  وي�سمل  الر�سيدة. 
ت��راث��ي��ة الإحياء  واأل���ع���اب و���س��خ�����س��ي��ات ك��رت��ون��ي��ة 
على  وتلوين  الوجه  على  ور�سم  امل�سرح،  فعاليات 
خاللها  يتم  متنوعة  ثقافية  وم�سابقات  ال���ورق 
توزيع هدايا على االأطفال وجوائز على الفائزين، 

ويتم خالل الفعاليات تقدمي خدمات للم�ساركني.   
ال�سوارع  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  زي���ن���ت  وق����د 
الرئي�سية يف املدن ال�ست، مدينة زايد، ليوا، املرفاأ، 
غياثي، ال�سلع، ودملا والدوائر احلكومية باملنطقة 
ت�سكيالت  ت�سمنت  ل��وح��ة   2000 م���ن  ب���اأك���ر 
خلريطة  جم�سمات  على  ا�ستملت  رائ��ع��ة،  فنية 
لعلم  املتحدة وجم�سمات  العربية  االم��ارات  دولة 
يرمز  ال��ذي   46 والرقم  االأربعة  باألوانه  الدولة 
ملرور �ستة واأربعني عاماً على احتاد دولة االمارات 

باين  را�سهم  على  املوؤ�س�سني  االآب��اء  جهود  بف�سل 
نه�سة وح�����س��ارة االم����ارات امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه. 
م�ستمدة من  عبارات  الزينة  اأعمال  ت�سمنت  كما 
وعزتنا  رمز فخرنا  ال��ذي ميثل  الوطني  الن�سيد 
مثل عبارات عا�س احتاد اماراتنا وعي�سي بالدي، 
ال�سهيد  وي��وم  خليفة  كلنا  عبارات  اإىل  باالإ�سافة 
وت��ن��ع��م ب��الدن��ا ب��االأم��ن واالم����ان يف ظ��ل قيادتنا 
الر�سيدة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، واإخوانه 
االمارات  حكام  لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�ساء 

وويل عهده االأمني.  
وحت���ر����س ب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة ع��ل��ى جتهيز 
االأماكن التي تقام عليها الفعاليات واالحتفاالت 
ال��وط��ن��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، ك��م��ا تهتم 
ال��ع��ام��ة وح��دائ��ق احل����ارات واملما�سي  ب��احل��دائ��ق 
متنف�ساً  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي  وامل��ت��ن��زه��ات  وال�����س��واط��ئ 
ولت�سفي  ال��ري��ا���س��ة  ملمار�سة  وم�ساحة  لل�سكان 

جمااًل على املدن التي ت�سم العديد من احلدائق 
ال��ع��ام��ة وح��دائ��ق احل����ارات وال�����س��واط��ئ اخلالبة 
والتي ت�سهم بدورها يف ن�سر امل�سطحات اخل�سراء 
للمحافظة على �سحة البيئة و�سالمتها.  وت�سعى 
مميزة  خ��دم��ات  لتقدمي  الظفرة  منطقة  بلدية 
اإىل  الرامية  روؤيتها  من  انطالقاً  عالية  وبجودة 
توفر نظام بلدي ذو كفاءة عاملية يحقق التنمية 
امل�ستدامة املن�سودة ويعزز معاير جودة احلياة يف 

اإمارة ابوظبي.

فعاليات متنوعة تنظمها بلدية منطقة الظفرة احتفاًل باليوم الوطني ال�شاد�ش والأربعني 

�شلطان البادي ي�شهد احتفالية وزارة العدل مبنا�شبة اليوم الوطني

•• الفجرية -وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي 
ويل عهد الفجرة االهتمام املبا�سر والدعم الكبر 
الذي يوليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد 
ال�����س��رق��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح��اك��م الفجرة 
التي  ال��ق��اع��دة  بو�سفه  االإم����ارة  يف  ال��ع��ايل  للتعليم 

واحلامل  ال��دول��ة  يف  التنمية  م�سرة  عليها  ت�ستند 
ريادتها  ت��اأك��ي��د  امل��ن�����س��ودي��ن يف  واالب������داع  ل��الب��ت��ك��ار 
االإم��ارات يف  اأبناء  .. م�سيدا بتفوق  وتعزيز مكانتها 
املتخ�س�سة  ال�سهادات  االأكادميية ليحملوا  املجاالت 
يف املجاالت املختلفة فهم ثروتها احلقيقية التي ال 

تن�سب ورهانها يف بناء امل�ستقبل.
جاء ذلك خالل تكرمي �سموه 24 خريجا من حملة 

�سهادة املاج�ستر يف خمتلف التخ�س�سات العلمية يف 
مكتبه بالديوان االأمري حيث ا�ستمع �سموه ل�سرح 
العلمية وم�سامني ر�سائل  موجز عن تخ�س�ساتهم 
ال�سهادات  بتوزيع  ق��ام  بعدها  واأهميتها  املاج�ستر 
الطلبة  ال��ف��ج��رة  ع��ه��د  ���س��م��و ويل  ع��ل��ي��ه��م. وه���ن���اأ 
والنجاح يف موا�سلة  التوفيق  لهم  املكرمني متمنيا 
يف  م�ساركتهم  اأهمية  اإىل  الف��ت��ا  املهنية  م�سرتهم 

خدمة الدولة وحتقيق م�ساحلها.
املكرمني  الطلبة  ال��ف��ج��رة  ع��ه��د  ويل  �سمو  دع���ا  و 
اجلديد  وتقدمي  قدراتهم  تطوير  على  العمل  اإىل 
لال�سطالع  يوؤهلهم  مب��ا  جم��ال��ه،  يف  ك��ل  واملختلف 
بدورهم امل�ستقبلي املاأمول يف حمل ر�سالة االإمارات 
ال��ف��اع��ل يف ركب  ح�����س��وره��ا  ت��ع��زي��ز  و  ال���ع���امل  اإىل 
احل�����س��ارة ال��ع��امل��ي. واأ����س���اد ���س��م��وه ب��اجل��ه��ود التي 

االأكادميية  وال�سوؤون  التعليم  يبذلها جمل�س رعاية 
بالفجرة ودوره يف تلبية متطلبات خطط التنمية 
ال�ساملة و�سوق العمل عرب رعايته لطلبة الدرا�سات 
ال��ع��ل��ي��ا وت��وج��ي��ه��ه��م االأك����ادمي����ي ن��ح��و خ��دم��ة تلك 
عبيد  را�سد  امل�ست�سار  �سعادة  تقدم  ب��دوره  اخلطط. 
وال�سوؤون  التعليم  رع��اي��ة  جمل�س  رئي�س  احلفيتي 
�سمو  اإىل  والتقدير  بال�سكر  بالفجرة  االأكادميية 

من  نخبة  وتكرميه  ال�ستقباله  الفجرة  عهد  ويل 
ورعايته  واملتعلمني  للعلم  ودع��مه  املاج�ستر  طلبة 
ل��ه��م. ح�����س��ر ال��ل��ق��اء ���س��ع��ادة ���س��امل ال��زح��م��ي مدير 
مكتب �سمو ويل عهد الفجرة وامل�ست�سار را�سد عبيد 
احلفيتي و�سعادة عبد ال�سالم اخلاليلة االأمني العام 
ملجل�س رعاية التعليم وال�سوؤون االأكادميية بالفجرة 

وعدد من اأع�ساء املجل�س وموظفيه.

•• دبي-وام:

العاملي  امل�������ايل  دب������ي  م����رك����ز  ق������ام 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��ران��د دب���ي ال����ذراع 
االإب������داع������ي ل��ل��م��ك��ت��ب االإع����الم����ي 
اإبداعي  حلكومة دبي بتنفيذ عمل 
له  للمغفور  االأوىل  �سورتني  �سم 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
ل�ساحب  والثانية  ث��راه  اهلل  طّيب 
اآل  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
يف  البوابة  مبنى  واج��ه��ة  على  اهلل 
����س���دارة امل���رك���ز.. و ذل���ك يف اإط���ار 
ال�ساد�س  الوطني  اليوم  احتفاالت 

واالأربعني ومبادرة عام زايد.
االإماراتية  الفنانة  العمل  ونّفذت 
با�ستخدام  دميثان  ميثاء  ال�سابة 
اأ�سلوب فريد متيزت به يجمع بني 
الر�سم والت�سوير ال�سوئي وُيعرف 

فكرته  وت��ق��وم  �سكانوغرايف  با�سم 
ال�سوئية  املا�سحات  ا�ستخدام  على 
من  ال��ع��ادي��ة  واالأوراق  التقليدية 
A4 وم��ن ثم توظيف تلك  حجم 
فنية  اأع����م����ال  ت��ك��وي��ن  يف  امل�������س���وح 
لبناء  جتميعها  يتم  حيث  �سخمة 
�سورة كلية ذات اأبعاد كبرة و ي�سل 
العمل  يف  الواحدة  ال�سورة  ارتفاع 
املُثّبت على واجهة مركز دبي املايل 
 20 50 م��رتاً بعر�س  اإىل  العاملي 
مرتاً. وبهذه املنا�سبة اأعربت ميثاء 
بوحميد مدير براند دبي عن بالغ 
دبي  مركز  م��ع  بالتعاون  االع��ت��زاز 
املايل العاملي يف تنفيذ هذا امل�سروع 
وقالت:  غ��ال��ي��ة  م��ن��ا���س��ب��ة  ���س��م��ن 
وجدنا يف احتفاالت اليوم الوطني 
منا�سبة مثالية للتعبر عن مدى 
�سعب  يكنه  ال��ذي  والتقدير  احلب 
االإمارات لرموزنا الوطنية الكبرة 
م�سيئاً  دولتنا  تاريخ  �سيظل  التي 

مب��ا اأ���س�����س��وا ل��ه م��ن اأ���س�����س التقدم 
االإبداع  واأ�سافت يبقى  واالزده��ار. 
امل�ساريع  ك��اف��ة  يف  اأ���س��ي��اًل  عن�سراً 
هذا  ومع  دبي  براند  يتبناها  التي 
الرفيعة  الوطنية  والقيمة  العمل 
اأن يكون  اإليها حر�سنا  التي يرمز 
متميزاً  اأي�������س���اً  ت��ن��ف��ي��ذه  اأ����س���ل���وب 
فاالإبداع  تقليدي  وغ���ر  وف���ري���داً 
كافة ف�سول ق�سة  يف  كان حا�سراً 
على  دولتنا  �سطرتها  التي  النجاح 
االإبداع  ف  نوظِّ واليوم  عقود  مدار 
يف اإبراز قيم الوالء واالنتماء التي 
مكونات  م��ن  مهما  م��ك��ون��اً  ت�سكل 
وقالت  االإم����ارات����ي����ة.  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
اأول  رئي�س  نائب  ال��زرع��وين  علياء 
���س��ل��ط��ة م���رك���ز دبي  ال��ع��م��ل��ي��ات يف 
مع  بالتعاون  �سعدنا  العاملي  امل��ايل 
براند دبي ومع الفنانة االإماراتية 
املبدعة ميثاء دميثان ونت�سرف يف 
بتجميل  العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز 

لقائدين  ب�سورتني  املركز  واجهة 
ُط��ب��ع��ت ���س��ورت��ه��م��ا و����س���ور جميع 
ُح���ّك���ام االإم������ارات يف ق��ل��وب��ن��ا وذلك 
اليوم  اح���ت���ف���االت  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن 
الوطني واإعالن 2018 عام زايد. 
واأ�سافت علياء : حكامنا هم قدوتنا 
يف ال��ع��م��ل اجل����اد وامل���ب���دع الإع���الء 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  م��ك��ان��ة 
املتحدة يف املحافل العاملية وما كنا 
مراكز   10 اأف�سل  �سمن  لن�سبح 
م��ال��ي��ة يف ال��ع��امل ل���وال ف�����س��ل اهلل 
عز وجل ومن ثم الروؤية ال�سديدة 
لقيادتنا  احل��ك��ي��م��ة  وال��ت��وج��ي��ه��ات 
الر�سيدة. وقالت �سيماء ال�سويدي، 
مدير م�سروع - براند دبي يحر�س 
اأن  دبي  حلكومة  االإعالمي  املكتب 
كل  الوطني  باليوم  احتفاله  يكون 
عام احتفااًل مميز واأن يكون عن�سر 
االإبداع حا�سراً فيه وهذا ما يت�سح 
يف العمل املهم الذي نفذته الفنانة 

ميثاء دميثان �سمن احتفاالت هذا 
تقنية  ع��ل��ى  يعتمد  وال����ذي  ال��ع��ام 
فنية مبتكرة وفكرة وا�سحة تعرب 
دولتنا  يف  العطاء  ا�ستمرارية  عن 
الفني  ال��ع��م��ل  م��وق��ع  اأن  م���وؤك���دة 
ومكانه على واجهة اأحد اأهم املعامل 
التقدم واالزدهار  التي ترمز ملدى 
ال��ذي ت�سهده دول��ة االإم���ارات وهو 
م���رك���ز دب����ي امل�����ايل ال���ع���امل���ي مينح 
تاأكيد  يف  ي�سهم  مهماً  بعداً  العمل 
من  اإل��ي��ه.   ي�سر  ال���ذي  امل�سمون 
االإماراتية  الفنانة  اأعربت  جانبها 
ميثاء دميثان عن �سعادتها بتنفيذ 
هذا العمل مبا يعرب عنه من قيم 
فكرة  ان  مو�سحة  مهمة  وط��ن��ي��ة 
العمل تنبع من اإعالن 2018 عام 
للتعبر  دفعها  ال���ذي  االأم���ر  زاي���د 
عما تكنه ال�سخ�سية الفريدة لكل 
زايد  ال�سيخ  امل��وؤ���س�����س  ال��ق��ائ��د  م��ن 
�ساحب  وُملهمنا  ث���راه  اهلل  ط��ّي��ب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بكل 
ما حتمله جوانب �سخ�سيتي هاتني 
القامتني الوطنيتني العاليتني من 
مالمح اخلر والعطاء التي م�ست 

حياة كل اإماراتي وعربي.
تعتمد  ال��ع��م��ل  ف��ك��رة  ان  ذك����رت  و 
القادة  من  اثنني  بني  اجلمع  على 
ت����اري����خ االإم���������ارات  امل����وؤث����ري����ن يف 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  وهما  واملنطقة 
زايد بن �سلطان اآل نهيان و�ساحب 
اآل  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 

ب�سكل  ال��ل��وح��ت��ني  وتثبيت  م��ك��ت��وم 
موا�سلة  ع��ن  ليعرب  ج��اء  متقابل 
اأطلقها  ال��ت��ي  م�سرتها  االإم����ارات 
االآب�����اء امل��وؤ���س�����س��ون. وح���ول كيفية 
اأو�سحت  املميز  العمل  ه��ذا  تنفيذ 
بت�سوير  ا���س��ت��ع��ان��ت  اإن��ه��ا  دم��ي��ث��ان 
ك��ل ج��زء م��ن اأج���زاء واج��ه��ة املبنى 
ب��وا���س��ط��ة م��ا���س��ح �سوئي  ال��ب��واب��ة 
A4 ومن ثم مت ا�ستخدام ال�سور 
الناجتة عن عملية امل�سح ال�سوئي 
ل��ت��ك��ون ج����زءاً م��ن ال��ع��م��ل الفني. 

ال�سور  ن�����س��ر  ل��ل��ج��م��ه��ور  ومي���ك���ن 
ال���ت���ذك���اري���ة ل��ل��ع��م��ل ال���ف���ن���ي عرب 
على موقع  دب��ي«  »ب��ران��د  ح�سابي: 
الو�سم:  ب��ا���س��ت��خ��دام  »ان�����س��ت��غ��رام« 
ب��ران��د_  BrandDubai#

 .BrandDubai@ دبي#، 
وم���رك���ز دب����ي امل�����ايل ال���ع���امل���ي على 
با�ستخدام  »ان�������س���ت���غ���رام«  م���وق���ع 
م���رك���ز_  DIFC# ال����و�����س����م: 
@ دبي_املايل_العاملي#، 

.DIFC

ولــي عـهـد الفجيـرة يـكـرم 24 خريجـا مـن حملـة �شهــادة املاج�شتــيــــر

عمل اإبداعي ي�شم �شورتي زايد وحممد بن را�شد 
يجمل واجهة مركز دبي املايل العاملي

•• الفجرية- وام:

���س��ارك��ت غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة ال��ف��ج��رة االأط���ف���ال امل��ر���س��ى يف 
46 لقيام احتاد  م�ست�سفى الفجرة فرحتهم باليوم الوطني ال� 
دولة االمارات العربية املتحدة وذلك يف اطار مبادرات الغرفة يف 
وق��ام وف��د من املركز االعالمي يف الغرفة   .2017 ع��ام اخل��ر 
الورود  رمزية مع  لهم هدايا  وق��دم��وا  املر�سى  االط��ف��ال  ب��زي��ارة 
اىل جانب الدعم واملوؤازرة املعنوية من خالل اإدخال الفرحة اىل 

قلوبهم والدعاء لهم بال�سحة والعافية.
واأعرب ذوو االأطفال املر�سى عن تقديرهم ملبادرة الغرفة واأثرها 

النف�سي واالجتماعي عليهم وعلى اأطفالهم.

زيارة  ان  الغرفة  ع��ام  مدير  اجلا�سم  حممد  خالد  �سعادة  وق��ال 
اإطار مبادرة عام اخلر  وفد الغرفة لالأطفال املر�سى جاءت يف 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي   2017
الغرفة  توليه  ما  منطلق  ومن  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
ورفع  البناءة  االجتماعية  املبادرات  يف  امل�ساركة  على  حر�س  من 
وتفقدهم  االطفال  نفو�س  على  الفرحة  واإدخ��ال  املعنوية  ال��روح 
والرتاحم  التوا�سل  قيم  وتكري�س  �سحتهم  على  واالطمئنان 

وتعزيز التكافل االجتماعي .
اأن مبادرة ع��ام اخل��ر تعك�س وج��ه دول��ة االإمارات  واأك��د اجلا�سم 
املحلي  امل�ستوى  اأع��م��ال اخل��ر على  ال��ف��اع��ل يف  امل�����س��رق ودوره����ا 

والدويل.

••  دبي-وام: 

توثيقيا  ك��ت��اب��ا  زاي���د  واالإع�����الم بجامعة  االت�����س��ال  ع��ل��وم  كلية  20 ط��ال��ب��ة يف  اأجن����زت 
باالأحاديث وال�سور حول احلياة االإماراتية قبل النفط يبني الفرق يف مفاهيم العي�س 
امل�سكن  ويف  العائلة  تقاليد  يف  وحا�سرهم  ما�سيهم  بني  االإم��ارات��ي��ني  ل��دى  وجتلياته 
البحثي -  امل�سروع  اأجن��زن هذا  اللواتي  الطالبات  . واجتهدت  واملاأكل وغرها  وامللب�س 
باإ�سراف الدكتورة فيالريتي كوت�سي االأ�ستاذ امل�سارك بالكلية والذي مت عر�سه وتقدميه 
يف متحف املراأة بدبي االأ�سبوع املا�سي - يف البحث عن املعلومات والتقاطها من األ�سن 
رجال ون�ساء عا�سوا املا�سي يف اأجيال خمتلفة حيث جاءت هذه املعلومات م�سفوعة ب�سور 
ة يطل القارئ من خاللها على تفا�سيل  فوتوغرافية . ويعد الكتاب مبثابة عد�سة مكربِّ
احلياة االإماراتية اأيام ما قبل اكت�ساف النفط الأول مرة يف اأوائل �ستينات القرن املا�سي 
ومروراً بتاأ�سي�س دولة االحتاد ومقارنتها بالتطور العمراين واحل�ساري الذي حققته 

الدولة حتى اليوم مبا يربز خ�سائ�س ال�سخ�سية االإماراتية وروؤيتها للمتغرات التي 
�سهدها املجتمع انعكا�ساً لهذا التحول وذلك من خالل مطالعة �سور قدمية من األبومات 
عوائل الطالبات و�سور حديثة التقطتها الطالبات اأنف�سهن الإبراز الفرق واالختالف 
املا�سي واأ�ساليبه اجلديدة يف احلا�سر. ويقراأ الكتاب خ�سائ�س  بني تقاليد العي�س يف 
املجتمع االإماراتي وثقافته احلياتية من ثالثة حماور اأ�سا�سية هي “العائلة واملجتمع 
واملاأكل  امللب�س  وخ�سائ�س  االإماراتية  العائلة  ت�سكيلة  االأول  بابه  يف  يربز  اإذ  والبيئة” 
وامل�سكن املنزل ثم ياأخذنا اإىل اىل التجمعات خارج البيت يف املجال�س وامل�ساجد وطرق 
التجارة والتعليم اآنذاك ثم مينحنا يف الف�سل االأخر نظرة عامة عن الهوايات املحببة 
بني ال�سباب من غط�س و�سيد بال�سقور اإىل الركوب ال�سحراء باجلمال. ويهدف الكتاب 
ب�سكل رئي�سي اىل تدوين الق�س�س ال�سفهية واالأحداث التاريخية التي يرويها االأجداد 
من  كل  و  لل�سياح  مو�سوعة  وتكون  الزمان  عرب  وحُتَفظ  القادمة  لالأجيال  تنقل  لكي 

ي�ستهويه معرفة املزيد عن االإمارات و�سعبها االأ�سيل.

غرفة الفجرية ت�شارك الأطفال املر�شى فرحتهم باليوم الوطني طالبات بجامعة زايد ينجزن كتابا توثيقيا حول احلياة الإماراتية قبل النفط
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»دبي للمراأة« تنظم جل�شة الإثراء املعريف الـ 11 ملبادرة »قدوة« بالفجرية
•• دبي-وام:

نظمت موؤ�س�سة دبي للمراأة جل�سة االإثراء املعريف ال� 11 ملبادرة “قدوة” 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ من�سور بن  �سمو  اأطلقتها حرم  التي 
جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن 
را�سد اآل مكتوم رئي�سة موؤ�س�سة دبي للمراأة مبنا�سبة يوم املراأة االإماراتية 
للعام احلايل بهدف تر�سيخ ثقافة العطاء لدى املراأة االإماراتية ب�سفة 
خا�سة ويف املجتمع عامة من خالل ت�سليط ال�سوء على امل�سرة احلياتية 
واملهنية لنماذج ن�سائية اإماراتية عرف عنهن العطاء يف جماالت متنوعة 

ونقل جتاربهن املُلِهمة اإىل �سريحة وا�سعة من الطالبات واملوظفات.
وا�ست�سافت  الفجرة  يف  العليا  التقنية  كليات  لطالبات  اجلل�سة  عقدت 
ال��ع��ام��ة للمكتب االإعالمي  امل��دي��رة  امل���ري  ���س��ع��ادة م��ن��ى غ���امن  خ��الل��ه��ا 

يف  العليا  التقنية  كليات  مديرة  الرقباين  �سفية  بح�سور  دبي  حلكومة 
وحمد  االأك��ادمي��ي��ة  العمليات  عميد  القايدي  �سيف  والدكتور  الفجرة 
املطري حما�سر الدرا�سات العربية واالإماراتية وملياء عبدالعزيز خان 
مديرة االت�سال املوؤ�س�سي مبوؤ�س�سة دبي للمراأة مديرة نادي دبي لل�سيدات 

مب�ساركة اأكر من 100 طالبة بتخ�س�س االإعالم.
بنت  م��ن��ال  ال�سيخة  �سمو  ب��ج��ه��ود  اجلل�سة  خ���الل  امل���ري  م��ن��ى  واأ����س���ادت 
النبيلة لالرتقاء  وم��ب��ادرات��ه��ا  امل��ت��وا���س��ل��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 
باملراأة االإماراتية وتعزيز متيزها وريادتها ..واأعربت عن �سكرها ملبادرة 
الإتاحتها الفر�سة لها باأن تكون بني طالبات التقنية العليا   “ قدوة   “
وم�ساركتهن خربتها وم�سرتها العملية موؤكدة اأنها تعد من�سة مثالية 
مداركهن  وتو�سعة  مهارتهن  و�سقل  واالأفكار  املعرفة  الطلبات  مل�ساركة 
والتنمية  النه�سة  م�سرة  يف  وامل�ساركة  العملية  للحياة  االنتقال  قبل 

لالإمارات. وقالت اإن اأ�سحاب ال�سمو �سيوخ االمارات الكرام هم قدوة لنا يف 
االأخالق والتوا�سع واحرتام وتقدير النا�س واإعالء قيم الت�سامح واملودة 
ون�سر ال�سعادة يف جمتمع االإم��ارات الذي ي�سم اأكر من 200 جن�سية 
موؤكدة اأن ر�سالة دولتنا وقيادتنا الر�سيدة هي الت�سامح واالإن�سانية وهي 

العامل ال�ساد�س يف تكوين �سخ�سية االإن�سان.
ون�سحت املري طالبات االإعالم بااللتحاق بالعمل االإعالمي بعد التخرج 
وم�سرة  حياة  يف  ودوره  ر�سالته  ل��الإع��الم  واأن  للغاية  مهم  اأن��ه  م��وؤك��دة 
مما  حلياتها  الكثر  اأ���س��اف��ت  االإع��الم��ي��ة  م�سرتها  اإن  وق��ال��ت  ال��وط��ن 
تعلمته من املحيطني بها طوال هذه امل�سرة واأنها اكت�سبت من خاللها 
التاأثر  يف  الغلبة  له  اجلديد  الرقمي  االإع���الم  اإن  وقالت  النا�س.  حب 
التاأثر  وع��دم  ا�ستثماره  ح�سن  اإىل  الطالبات  داعية  ال��راه��ن  الع�سر  يف 
باالأفكار الهدامة اخلاطئة البعيدة عن قيمنا ومبادئنا وا�ستثمار االإعالم 

اإىل  االإم���ارات يف حاجة  اإننا يف  رايته وقالت  بالوطن ورف��ع  النهو�س  يف 
موؤثرين اإعالميني ويجب ت�سجيع املتميزين منهم.

القطاع  ويف  عامة  ب�سفة  ال��دول��ة  يف  ال�سباب  دور  على  ال�سوء  و�سلطت 
الر�سيدة  والقيادة  االإم���ارات  دول��ة  اهتمام  اإن  فقالت  خا�سة  االإع��الم��ي 
اأن  اإىل  ..م�سرة  بال�سباب  به عاملياً يف االهتمام  تعطي منوذجا يحتذى 
وجود وزراء مل تتجاوز اأعمارهم الثالثني عاما يف حكومة االإمارات هو 
برهان وا�سح ال يحتاج اإىل تف�سر عن مدى الدعم والت�سجيع لل�سباب 

والفر�س املتاحة اأمامه يف دولتنا .
واأكدت ان اجلميع م�سوؤول عن تفعيل هذا الدعم كل يف موقعه مو�سحًة 
االإعالمي  املكتب  موظفي  م��ن  العظمى  الغالبية  ميثلون  ال�سباب  اأن 
حل��ك��وم��ة دب���ي وي��ت��م دع��م��ه��م ب�سكل ك��ب��ر واإع��ط��ائ��ه��م ال��ف��ر���س��ة لقيادة 

م�ساريع مهمة.

حاكم عجمان يطلع على ا�شرتاتيجية وبرامج 
املجل�ش الحتادي للرتكيبة ال�شكانية

•• عجمان-وام:

اطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى 
حاكم عجمان مبكتبه بالديوان ام�س بح�سور �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان على اخلطط اال�سرتاتيجية واالأهداف والربامج 
وحتقيق  امل�ستقبلية  ال�����س��ك��ان��ي��ة  للرتكيبة  االحت�����ادي  باملجل�س  اخل��ا���س��ة 
م�ستهدفات روؤية االإمارات 2021 ومئوية االمارات 2071 وجهود اللجنة 
املحلية للرتكيبة ال�سكانية يف امارة عجمان والتن�سيق بني اللجنة واملجل�س 

االحتادي وحكومة عجمان بهذا ال�ساأن.
ال�سمو حاكم  النعيمي ممثل �ساحب  بن حميد  اأحمد  ال�سيخ  اللقاء  ح�سر 

النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  وال�سيخ  واملالية  االإداري���ة  لل�سوؤون  عجمان 
رئي�س دائرة التنمية ال�سياحية وال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 
البلدية والتخطيط و�سعادة املهند�س الدكتور �سعيد �سف املطرو�سي االأمني 

العام للمجل�س التنفيذي وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني.
وا�ستمع �سموه و احل�سور خالل اللقاء من وفد املجل�س االحتادي للرتكيبة 
ال�سكانية اإىل �سرح واف حول الواقع ال�سكاين بالدولة عامة واإمارة عجمان 
مع  التعامل  ح��ول  االأه��م��ي��ة  ذات  وامل��وؤ���س��رات  االإح�����س��ائ��ي��ات  وبع�س  خا�سة 
الرتكيبة ال�سكانية. و وجه �ساحب ال�سمو حاكم عجمان ب�سرورة التعاون 
والتن�سيق بني املجل�س االحتادي واللجنة املحلية يف حكومة عجمان للخروج 

والعمل على و�سع االأ�س�س الكفيلة بدعم املجل�س وحتقيق اأهدافه.

عمار النعيمي يرتاأ�ش اجتماع »تنفيذي عجمان« 
•• عجمان-وام:

تراأ�س �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
ديوان  2017 مبقر  لعام  للمجل�س  اخلام�سة  اجلل�سة  لالإمارة  التنفيذي 
املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  بح�سور  احل��اك��م 
وال�سيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي ع�سو املجل�س التنفيذي رئي�س دائرة 
التنمية ال�سياحية وال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي ع�سو املجل�س التنفيذي 
رئي�س دائرة البلدية والتخطيط وال�سيخ الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمي 

رئي�س ديوان احلاكم واأع�ساء املجل�س التنفيذي.
ورفع �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي يف م�ستهل اجلل�سة اأ�سمى اآيات 
التهاين والتربيكات ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل” واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل “ و�ساحب 
القائد  نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اأع�ساء املجل�س  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  امل�سلحة واإخوانهم  االأعلى للقوات 
االأعلى لالحتاد حكام االإمارات مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 46 ..داعيا العلي 
القدير ان يعيده على �سموهم مبوفور ال�سحة وال�سعادة وعلى �سعب دولة 
االإمارات بالتقدم والرقي واالزدهار ..موؤكدا اأن القيادة الر�سيدة لن تدخر 
جهدا لتبني خطط تنموية تهدف اإىل حتقيق االأمن واال�ستقرار واحلياة 

الكرمية للمواطنني وتوفر جميع متطلباتهم واحتياجاتهم.
اهتماما وجهودا كبرة يف  االإم���ارات تويل  قيادة وحكومة  اإن  �سموه  وق��ال 

ذلك  اجل  من  وتتبنى  الأبنائها  واالإمكانيات  املتطلبات  كافة  توفر  �سبيل 
احلياتية  اجلوانب  ت�سمل  والتي  العامة  واملبادئ  املبادرات  وطرح  اخلطط 
ال�سعادة  ذل���ك حت��ق��ي��ق  خ���الل  م��ن  وت�����س��ت��ه��دف  االإم����ارات����ي  لل�سعب  ك��اف��ة 

والرفاهية للمواطنني واملقيمني.
وحيا �سموه - خالل اجلل�سة - ت�سحيات ابناء االإمارات و�سهداء الوطن من 
اإىل جانب  اأرواحهم فداء للوطن والوقوف  الذي قدموا  البوا�سل  جنودنا 
اعادة  العربي يف عملية  التحالف  احلق والعدل �سمن م�ساركتهم مع قوة 

االأمل يف اليمن بقيادة اململكة العربية ال�سعودية.
واأكد �سموه ان ذكرى ال�سهداء �ستبقى دائما يف ذاكرة ابنائه ملا قدموه من 
�سجاعة وت�سحيات ..داعيا املوىل العايل القدير ان يتغمدهم بوا�سع رحمته 

واأن ي�سكنهم ف�سيح جناته ولذويهم ال�سرب وال�سلوان.
وعرب �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي عن فخره واعتزازه بالتالحم 
الوطني بني القيادة وال�سعب الذي �سيكون دافعا لل�سر قدما نحو م�سرة 

التنمية ال�ساملة والعطاء املتجدد من اجل االإمارات.
ومت خالل االجتماع بعد الت�سديق على حم�سر اجلل�سة ال�سابقة الرتكيز 
اإم��ارة عجمان  على مو�سوع الرتكيبة ال�سكانية يف دولة االإم��ارات وخا�سة 
للرتكيبة  االحت����ادي  املجل�س  وف��د  م��ن  واف  ���س��رح  اإىل  احل�����س��ور  وا�ستمع 
ال�سكانية حول االأجندة العامة للمجل�س يف املرحلة القادمة وحتليل الو�سع 
احلايل واهم التحديات والتوجهات امل�ستقبلية واملبادرات الوطنية والو�سع 
احلايل  وال��و���س��ع  للمقيمني  االق��ت�����س��ادي��ة  واخل�سائ�س  لل�سكان  احل���ايل 

لل�سكان يف كل اإمارة واالجتاهات العاملية.

امل�ستقبلية  والتوجهات  واخل�سوبة  النمو  معدالت  على  املجل�س  اطلع  كما 
 2021 االإم���ارات  روؤي��ة  يف  املواطنني  لتعداد  الوطنية  امل��وؤ���س��رات  وخا�سة 
النمو  مقابل  ال�سكاين  والنمو  العمالية  االإنتاجية  مناق�سة  مت��ت  كذلك 
لنمو  الوطنية  واملوؤ�سرات  القومي  الناجت  من  الفرد  ون�سيب  االقت�سادي 

انتاجية العمالة غر النفطية.
للرتكيبة  االحت��ادي  املجل�س  وبرامج  اأه��داف  اأي�سا  املجتمعون  وا�ستعر�س 
ال�سكانية ومن اأهمها برنامج االأ�سرة املواطنة والربنامج الوطني لتح�سني 
حممد  وبرنامج  ال��واف��دة  للعمالة  االأم��ث��ل  واال���س��ت��ق��دام  العمالة  انتاجية 
اإىل  باالإ�سافة  الدميوغرافية  املعلومات  ونظم  املواطن  لتمكني  زاي��د  بن 
ا�ستعرا�س التحديات الرئي�سية يف عملية التنفيذ لقطاع الرتكيبة ال�سكانية 

واالطالع على املبادرات الوطنية امل�سرتكة.
التنفيذي  املجل�س  يف  اإداري���ة  وح��دة  اإن�ساء  ���س��رورة  اىل  االجتماع  وخل�س 
واإدخال  املحلية  ال�سكانية  الرتكيبة  جلنة  اأع��م��ال  لدعم  عجمان  الإم���ارة 
بني  وامل��واءم��ة  االإم����ارة  حكومة  خطط  �سمن  ال�سكانية  الرتكيبة  حم��ور 
اال�سرتاتيجية ال�سكانية الوطنية وخطة االإمارة واجلهات املحلية واعتماد 
املوؤ�سرات اال�سرتاتيجية ملحاور الرتكيبة ال�سكانية ومواءمتها مع املوؤ�سرات 
وامل���ب���ادرات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل���الإم���ارة وج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات امل��ط��ل��وب��ة للخطة 
اال�سرتاتيجية على م�ستوى االإمارة واعتماد م�سفوفة امل�ساريع واملبادرات 
الفريق  يف  الفاعلة  وامل�ساركة  للتنفيذ  االإم���ارة  م�ستوى  على  وا�سقاطها 

التنفيذي ملبادرات مئوية االإمارات ودعم تنفيذها حمليا واحتاديا.

موؤ�ش�شة حميد بن  را�شد اخلريية ت�شارك يف احتفالت اليوم الوطني الـ46

�شرطة عجمان ت�شارك دار امل�شنني فعاليات الحتفال باليوم الوطني

والربكات.
واكدت ان االحتفال باليوم الوطني 
ك��ل ع��ام م��ا ه��و اال جتديد للوالء 
واحلكومة  ل���ل���دول���ة  واالن����ت����م����اء 
وقيمنا  لعاداتنا  وتاأريخ  الر�سيدة 

ال�سمو  ���س��اح��ب  واإىل  دب���ي  ح��اك��م 
النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ 
االع����ل����ى حاكم  امل���ج���ل�������س  ع�������س���و 
عجمان، داعية اهلل ان يدمي على 
االم��������ارات ���س��ع��ب��ا وق����ي����ادة اخلر 

والتم�سك بالوحدة ونقل البهجة 
ومعنى التالحم لالأجيال القادمة 
التعاون  روح  ت���ع���زي���ز  اج�����ل  م����ن 
والتطور  التنمية  يف  ت�سهم  التى 
وامل�سي قدما على خطى املوؤ�س�س 

مع ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية التي 
خمتلف  ع��الق��ة  توطيد  اإىل  ت�سعى 
مع  وال�سرطية  االأمنية  القطاعات 
اأفراد املجتمع بجانب تعزيز التعاون 
املجتمع  م��وؤ���س�����س��ات  ب���ني  امل�����س��رتك 

مع  الودية  االأحاديث  الوفد  وتبادل 
اأهمية تعزيز  امل�سنني موؤكدين على 
امل�سنني من خالل  االآب��اء من  قيمة 
اإ���س��ع��اده��م واإ����س���ف���اء ال��ب�����س��م��ة على 
ان�سجاماً  الزيارة  وج��اءت  �سفاههم. 

م�ساركتهم فرحة  وكذلك  املختلفة، 
ال���ذي عا�سروا  اح��ت��ف��االت االحت����اد 
االأوىل  لبناته  و�سهدوا و�سع  قيامه 
رحمهم  املوؤ�س�سني  االآب����اء  قبل  م��ن 
رئي�س  ق���ام  ال���زي���ارة  خ��ت��ام  اهلل. ويف 

••عجمان ـ الفجر 

اح���ت���ف���ل���ت م���وؤ����س�������س���ة ح���م���ي���د بن 
باليوم  اخل��ري��ة  النعيمي  را���س��د 
ال�سيخة  46 بح�سور  ال�  الوطني 
مدير  النعيمي  عبداهلل  بنت  ع��زة 
املوؤ�س�سة  وموظفات  املوؤ�س�سة  عام 
ومنت�سبات مركز هاجر لتحفيظ 
ال����ق����ران ال���ك���رمي ب��ع��ج��م��ان  من 
االطفال واالمهات، وذلك يف مقر 

املوؤ�س�سة.
النعيمي  ع���زة  ال�سيخة  ا�ستهلت 
فيها  رح�����ب�����ت  ب���ك���ل���م���ة  احل�����ف�����ل 
اآيات  ب��ال�����س��ي��وف وق��دم��ت ا���س��م��ى 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  ال��ت��ربي��ك��ات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
واإىل  اهلل  حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 

زايد  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
ثراه”. وقالت مديرة املوؤ�س�سة اأن 
الثاين من دي�سمرب تاريخ حمفور 
ونحن  ونعتز  ونفتخر  قلوبنا  يف 
احل�ساد  بيوم  احتفالنا  غمرة  يف 
واملواطن  ال��وط��ن  ي���وم  االأخ�����س��ر 
ن��رتح��م ع��ل��ى روح  اأن  ل��ن��ا  والب����د 
موؤ�س�س االإمارات املغفور له  باإذن 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  اهلل  
نهيان حكيم العرب واأخيه ال�سيخ 
طيب  مكتوم،  اآل  �سعيد  بن  را�سد 
موؤ�س�سي  واإخوانهما  ثراهما  اهلل 

احتادنا يف اأر�س اإمارات اخلر.
ف����ق����رات فنية  وت�����س��م��ن احل���ف���ل 
وركن للرتاث عر�س فيه االكالت 
الفرحة  م����ن  ج����و  يف  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
وال�سعادة نالت ا�ستح�سان احل�سور 
خا�سة االطفال الذين عربوا عن 

فرحتهم بهذا اليوم املجيد.

•• عجمان-وام:

العامة  ال���ق���ي���ادة  م���ن  وف����د  ����س���ارك 
امل�سنني  رعاية  دار  عجمان  ل�سرطة 
االحتفال  ف��ع��ال��ي��ات  يف  االإم������ارة  يف 
46 وذل����ك  ال������  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم 
ت��ع��زي��زا ل��ل��ت��وا���س��ل وال����رتاح����م مع 
وتقديراً  امل��ج��ت��م��ع،  و���س��رائ��ح  ف��ئ��ات 
وع��رف��ان��اً ل���دور االآب���اء واالأم��ه��ات يف 
م�سرة البناء والعطاء على ال�سعيد 

االجتماعي والوطني.
���س��م وف����د ال�����س��رط��ة ال���رائ���د ف����وؤاد 
املرور  ق�سم  رئي�س  اخل��اج��ة  يو�سف 
خمي�س  اأول  وامل�����الزم  وال����دوري����ات، 
ث��اين ف���روز م��دي��ر ف��رع الريا�سة، 
املهري  ���س��امل  ي��ح��ي��ى  اأول  وامل�����الزم 
والنقل،  ال���ط���رق  اأم����ن  ف���رع  م��دي��ر 
وعدد من االأف��راد ب�سرطة عجمان، 
ال���وف���د حمدة  ا���س��ت��ق��ب��ال  وك�����ان يف 
امل�سنني  رعاية  دار  مدير  ال�سام�سي 

وعدد من املوظفني.

درع  بتقدمي  والدوريات  املرور  ق�سم 
تذكاري لدار رعاية امل�سنني وهدايا 
للم�سنني موجهاً لهم جزيل ال�سكر 
واالمتنان على اخلدمات االإن�ساني�ة 
العظيم�ة الت�ي يقوم�ون به�ا لرعاي�ة 
امل�سني�ن، م�سراً اىل ان الهدف من 
ال��زي�����ارة ه��ي زي�����ادة التوا�س�ل  ه�����ذه 
والتي  ال�س�ن  كب�ار  م�ع  وال��رتاب�����ط 
ت�سع�ى اإليه�ا �سرط�ة عجم�ان الإدخال 
نفو�سهم،  يف  وال���ف���رح���ة  ال��ب��ه��ج��ة 
الوالدي�ن  ب�ر  االأبناء عل�ى  وت�سجي�ع 
واالإح���������س���������ان اإل��ي��ه��م�����ا وااله���ت���م���ام 
على  التع�رف  اإل�ى  باالإ�ساف�ة  بهم�ا 
ال�دار  ت��ق��دم��ه�����ا  ال��ت�����ي  اخل����دم����ات 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا تقدمت  ل��ل��م�����س��ن��ي��������ن. 
ال�سام�سي  ���س��امل  ح��م��ده  االأ����س���ت���اذة 
بعجمان  امل�سنني  رعاية  دار  مديرة 
�سرطة  ل��وف��د  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����س��ك��ر 
وتوا�سلهم  زي��ارت��ه��م  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان 
دور  واب����راز  امل�سنني  رع��اي��ة  دار  م��ع 

ال�سراكة املجتمعية معهم.

موا�شالت عجمان تنظم حمالت توعوية ل�شائقي مركبات الأجرة
••  عجمان : الفجر

اأكد عمر حممد لوتاه املدير التنفيذي لقطاع العمليات 
ال����دورات  اأن  –عجمان  ال��ع��ام��ة  امل��وا���س��الت  موؤ�س�سة  يف 
جاء  االأج���رة  مركبات  �سائقي  وتثقيف  لتدريب  املكثفة 
�سقل  ا���س��ت��ه��دف��ت  �ساملة  ت��دري��ب��ي��ة  خ��ط��ة  تنفيذ  �سمن 
املعاير  اأع��ل��ى  وف��ق  الوظيفية  ال��ك��ف��اءة  ورف���ع  مهاراتهم 
العاملية، حيث �سملت الدورات التدريبية تثقيف امل�ساركني 
ال�سالمة  ب���اإج���راءات  ال��ق��ي��ام  ع��رب  الوقائية  اجل��وان��ب  يف 

وكذلك  للعمالء،  متميزة  خدمة  تقدمي  بهدف  املتبعة 
واالجتماعية  امل��ه��ن��ي��ة  ال���ن���واح���ي  ج��م��ي��ع  م���ن  ت��اأه��ي��ل��ه��م 
يف  ي�ساهم  الذي  االأمر  وال�سلوكية  واالأخالقية  والدينية 
تقدمي خدمات نقل اآمنة ومريحة.  واأو�سح عمر حممد 
لوتاه اأن الدورات بداأت منذ مايو املا�سي بني حما�سرات 
داخل قاعات التدريب مبقر املوؤ�س�سة وبالتواجد امل�ستمر 
التى  العقبات  والوقوف على  والتوجيه  للتوعية  بامليدان 
لطرح  ومناق�ستها  ال��واق��ع  اأر����س  على  ال�سائقني  ت��واج��ه 

احللول املنا�سبة.

فقدان �سهادة ا�سهم
القبي�سي  ���س��امل  �سعيد  ف��اط��م��ة  ال�����س��ي��دة/  تعلن 
ا�سهم  ���س��ه��ادات  ف��ق��دان  ع��ن  اجلن�سية(  )اإم�����ارات 
.. على م��ن يجدها  ���س��ادرة م��ن �سركة )اع��م��ار( 
او   0551046641 ال���رق���م  ع��ل��ى  االت�������س���ال 

ت�سليمها لبنك االحتاد الوطني.. م�سكورا.

فقدان جواز �سفرت
ان�����دري�����و   / امل������دع������و  ف����ق����د 
جيم�س ويل�سون ، بريطانيا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )550588233( رق����م 
ي���ع���ر  مم���������ن  ي��������رج��������ى   -
بال�سفارة   ت�����س��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
الربيطانية  او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفرت
علي  /بختيار  املدعو  فقد 
باك�ستان   ، ع��ب��دال��ق��ي��وم 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
 )1793482VC (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/8272621

فقدان جواز �سفرت
ناتا�سا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
بريطانيا   ، م��ن�����س��ر  ان 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )521311703( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/9729292

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
������س�����ا ع�����ل�����م حم�����م�����د غ�����الم 
بنغالدي�س     ، م�����س��ط��ف��ى 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  م���ن   )730885(
عليه االت�سال بتليفون رقم 

0522638978
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عربي ودويل

احكام  اال�ستئناف  يف  االثنني  ام�س  العليا  بنغالد�س  حمكمة  اأك��دت 
االإعدام بحق 139 جنديا �ساركوا يف حركة ع�سيان يف �سنة 2009 
العام حمبوبي عالم  النائب  وقال  ال�سباط.  وقتل خاللها ع�سرات 
لل�سحافة يف ختام اجلل�سة اإن احلكم ثبت اأحكام االإعدام بحق 139 
جنديا   150 على   2013 يف  حكم  البداية،  حمكمة  ويف  �سخ�سا. 
ب���االع���دام. وع���دا ع��ن م��ئ��ات امل��دان��ني اأم����ام ال��ق�����س��اء امل���دين يف هذه 
امام  جندي  االف  �ستة  قرابة  االج��م��ال  يف  ادي��ن  املت�سعبة،  الق�سية 
حماكم ع�سكرية يف اأكرب ق�سية ع�سيان يف اجلي�س يف تاريخ البلد. 
2009 وا�ستمر ثالثني �ساعة  25 �سباط فرباير  بداأ الع�سيان يف 
داخل وحدة بنادق بنغالد�س ملراقبة احلدود. وتو�سل التحقيق اإىل 
اأن اجلنود كانوا ي�سعرون منذ �سنوات بال�سخط والغ�سب ويطالبون 
يف  امل�ساركون  ا�ستوىل  معي�ستهم.  م�ستوى  اأجورهم وحت�سني  بزيادة 
الع�سيان على 2500 قطعة �سالح واقتحموا اجتماعا �سنويا لكبار 
م�سوؤويل الوحدة واأطلقوا عليهم النار فقتلوا 57 �سابطا على االأقل 
اأو دفنوهم  ال�سحي  ال�سرف  بها يف جماري  واألقوا  ومثلوا بجثثهم 
يف حفر جماعية. قتل يف االإجمال 74 �سخ�سا معظمهم يف ظروف 

مروعة اذ تعر�سوا للتعذيب ومت تقطيعهم اأو حتى حرقهم اأحياء.

قالت حكومة مايل اإنها اأجلت انتخابات اإقليمية من دي�سمرب كانون 
االأول حتى اأبريل ني�سان يف ظل املخاوف االأمنية الناجمة عن ات�ساع 
مع  للتعامل  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ايل  وج��اه��دت  مت�سددين.  هجمات  نطاق 
تدخالت  رغ��م  البالد  ت�سهدها  طائفية  داخلية  وح��روب  متمردين 
ت��زال معظم  2015. وال  اأب���رم يف  لل�سالم  وات��ف��اق  دول��ي��ة  ع�سكرية 
من  اأربعة  ولقي  احلكومة.  �سيطرة  خ��ارج  البالد  �سمال  يف  املناطق 
واأ�سيب  حتفهم  مايل  وجندي  ال�سالم  حلفظ  املتحدة  االأمم  ق��وات 
21 �سخ�سا يف هجومني منف�سلني وقعا يف و�سط مايل يوم اجلمعة. 
وقالت احلكومة يف بيان اإنها ترغب يف تاأجيل االنتخابات االإقليمية 
انتخابات �ساملة يف  17 دي�سمرب لكي تنظم  التي كانت مقررة يوم 
اأجواء �سلمية. ومل يت�سح بعد ما اإذا كان تاأجيل االنتخابات االإقليمية 
يوليو  يف  امل��ق��ررة  الرئا�سية  االنتخابات  اإج���راء  موعد  على  �سيوؤثر 
عدم  احتمال  من  قلقهم  عن  املعار�سة  من  �سيا�سيون  وع��رب  مت��وز. 
بكر �سديق  اأب��و  وق��ال  ني�سان.  اأبريل  بحلول  االأمني  الو�سع  حت�سن 
فومبا رئي�س حزب التحالف الدميقراطي لل�سعب املايل “مل حتدد 
احلكومة موعدا الإجراء االنتخابات االإقليمية الأنها ال ت�سيطر على 
بحلول  �سيتح�سن  الو�سع  اأن  على  دليل  يوجد  االأمني... ال  الو�سع 
ال�سحراوي  م��ايل  �سمال  على  مت�سددون  و�سيطر  ال��ت��اري��خ«.  ه��ذا 
على   2013 يف  فرن�سي  ع�سكري  ت��دخ��ل  اأج��ربه��م  ث��م   2012 يف 
ليمثلوا  املا�سيني  العامني  خ��الل  للظهور  ع��ادوا  ولكنهم  التقهقر. 

تهديدا كبرا لالأمن يف مايل.
 

رفعت اإندوني�سيا ام�س االثنني حالة التاأهب ب�سبب بركان جبل اأجوجن 
ال��راب��ع وحثت  امل�ستوى  وه��و  اأع��ل��ى م�ستوياتها  اإىل  ب��ايل  يف ج��زي��رة 
ال�سكان على اإخالء املناطق الواقعة حول اجلبل على الفور حمذرة 
من خطر “و�سيك” لثوران اأكرب للربكان. وتقرر اإغالق مطار بايل 
24 �ساعة بدءا من �سباح ام�س االثنني ب�سبب الثوران وانبعاث رماد 
بركاين من فوهة جبل اأجوجن، مما اأدى لتعطيل 445 رحلة ونحو 
59 األف م�سافر. ويقول م�سوؤولون حمليون اإن من املحتمل متديد 
احل��د من  وك��ال��ة  ن�سرتها  فيديو  لقطات  واأظ��ه��رت  امل��ط��ار.  اإغ���الق 
اأو ما ي�سمى الهار على  باردة  باإندوني�سيا تدفق حمم  الكوارث  اآثار 
بع�س جوانب اجلبل. وحتمل الالهار طينا و�سخورا كبرة ميكنها 
تدمر املنازل واجل�سور والطرق يف م�سارها. وقالت الوكالة يف بيان 
ي�ساحب اأحيانا اأعمدة الدخان املت�ساعدة ب�سكل م�ستمر ثوران مدو 
كما ميكن �سماع �سوت انفجارات �سعيفة على بعد 12 كيلومرتا من 
القمة. واأ�سافت الوكالة يف البيان “احتمال حدوث ثوران اأكرب يعد 
و�سيكا”، م�سرة اإىل روؤية توهج احلمم عند قمة اأجوجن اأثناء الليل. 
وحثت كل القاطنني يف دائرة ن�سف قطرها ما بني ثمانية وع�سرة 

كيلومرتات حول الربكان الرحيل فورا.

عوا�صم

دكا

جاكرتا

باماكو

مع قرب �نعقاد �لقمة �الأوروبية حول بريك�ست 
انق�شام بني لندن ودبلن حول م�شاألة احلدود

•• لندن-اأ ف ب:

اأكد وزير التجارة الربيطاين ليام فوك�س ان بالده �ستتخذ قرارها بالن�سبة 
حول  بريطانيا  مع  املحادثات  بدء  بعد  فقط  االيرلندية  احل��دود  لق�سية 

االجراءات التي تلي اخلروج من االحتاد االوروبي.
مع  فاكر  اأك��ر  يتناق�س  املوقف  ه��ذا  على  الربيطانية  احلكومة  ا�سرار 
املطالب االيرلندية باحل�سول على �سمانات، قبل قمة تعقد اوا�سط كانون 
باإمكان  ك��ان  اذا  ق��ادة االحت��اد االوروب���ي ما  االأول دي�سمرب �سيقرر خاللها 

حمادثات بريك�ست االنتقال لبحث ملف التجارة.
قد حتقق فيما  “تقدما كافيا”  ويهدد امل��اأزق بتبديد االآم��ال يف لندن بان 
االحتاد  م��ن  اخل���روج  وتكلفة  امل��واط��ن��ني  وح��ق��وق  احل���دود  يتعلق مب�سائل 

االوروبي، وذلك من اجل دخول املفاو�سات املرحلة التالية.
ال���وزراء االك��ر تاأييدا  ال��ذي يعد اح��د  ويف حديث تلفزيوين، ق��ال فوك�س 
لربيك�ست يف احلكومة “ال نريد ان تكون هناك حدود قائمة ملمو�سة لكن 
اململكة املتحدة �ستخرج من االحتاد اجلمركي وال�سوق االوروبية املوحدة«.

للم�ساألة  نهائي  ج���واب  على  احل�����س��ول  ميكننا  ال  “لكن  فوك�س  وا���س��اف 
االيرلندية قبل ان تت�سكل لدينا فكرة حول الو�سع النهائي، واىل ان ندخل 
يف حمادثات مع االحتاد االوروبي حول الو�سع النهائي �سيكون ذلك �سعبا 
جدا«. وا�ساف الوزير انه “كلما �سّرعنا يف هذا االمر كلما كان ذلك اف�سل«. 
وجاءت ت�سريحات فوك�س يف وقت كرر مفو�س �سوؤون الزراعة يف االحتاد 
ب��اإع��اق��ة ت��ق��دم حمادثات  ب���الده  االوروب����ي االي��رل��ن��دي فيل ه��وغ��ن تهديد 
ح��دود يف  اق��ام��ة  بعدم  ثابتة  ب��الده على �سمانات  م��ا مل حت�سل  بريك�ست 

اجلزيرة.

اأبو الغيط يعرب عن قلقه اإزاء تعرث املحادثات بني م�شر واأثيوبيا ب�شاأن �شد النه�شة

يف حماولة �إعادة �إحياء عملية �ل�سالم �ملجمدة يف �جلنوب

الرئي�ش الفيليبيني يعد امل�شلمني بت�شحيح »الظلم التاريخي« 

نتائج �أولية النتخابات �لرئا�سة 

مر�شح املعار�شة يحقق تقدما مفاجئا على رئي�ش هندورا�ش 

و�شط ت�شاعد اأزمة الروهينجا.. البابا فرن�شي�ش يجتمع مع قائد جي�ش ميامنار
وكان اأول اجتماع يعقده البابا يف ميامنار مع قائد اجلي�س 
اجلرنال مني اأوجن هلينج يف كاتدرائية �سانت ماري يف قلب 

ياجنون اأكرب مدن البالد.
املحادثات  بعد  الفاتيكان  با�سم  املتحدث  وقال جريج برك 
التي ا�ستمرت 15 دقيقة “ناق�سا امل�سوؤولية الكربى التي تقع 
على عاتق ال�سلطات يف البالد يف هذه الفرتة االنتقالية”. 

وتبادل البابا وقائد اجلي�س الهدايا بعد االجتماع.
وقال برك اإن البابا قدم للجرنال ميدالية تذكارية بينما 
منحه قائد اجلي�س قيثارة على �سكل قارب ووع��اء تقليديا 

مزخرفا كالذي يتناول فيه اأهل البالد االأرز.
وك���ان اأع�����س��اء يف ج��م��اع��ات اأق��ل��ي��ة ع��رق��ي��ة ي��رت��دون االأزي����اء 

ياجنون  مطار  يف  فرن�سي�س  البابا  ا�ستقبال  يف  التقليدية 
وقدم له االأطفال الزهور حينما هبط من طائرته.

الكاثوليك  من  فقط  األ��ف   700 نحو  ميامنار  يف  ويعي�س 
من اإجمايل عدد ال�سكان البالغ 51 مليونا. وتوجه االآالف 
على  وانت�سروا  ياجنون  اإىل  احلافالت  اأو  بالقطارات  منهم 

طول الطريق اإىل املطار الإلقاء نظرة على البابا.
وقال ماريانو �سو نيان املتحدث با�سم الكني�سة الكاثوليكية 
يف ميامنار اإن اأكر من 150 األفا �سجلوا اأ�سماءهم حل�سور 

قدا�س يراأ�سه البابا فرن�سي�س يف ياجنون يوم االأربعاء.
وانت�سرت اأعداد كبرة من قوات االأمن يف املدينة الرئي�سية 

يف ميامنار لكن مل يظهر ما ي�سر اإىل احتجاجات.

•• ياجنون-رويرتز:

عقد البابا فرن�سي�س حمادثات ام�س االثنني مع قائد جي�س 
تقطنه  لبلد  باحل�سا�سية  تت�سم  زي����ارة  ب��داي��ة  يف  م��ي��امن��ار 
غالبية بوذية واتهمته الواليات املتحدة ب�سن حملة تطهر 

عرقي على الروهينجا امل�سلمني.
و�سيزور البابا بنجالد�س اأي�سا التي فر اإليها اأكر من 620 
األفا من الروهينجا هربا مما و�سفته منظمة العفو الدولية 

باأنه جرائم �سد االإن�سانية.
وينفي جي�س ميامنار �سحة االتهامات املوجهة اإليه بارتكاب 

اأعمال قتل واغت�ساب وت�سريد.

•• القاهرة -وام:

للجامعة  ال����ع����ام  االم������ني  اأع�������رب 
العربية احمد ابو الغيط عن قلقه 
ب��ني م�سر  امل��ح��ادث��ات  ت��ع��ر  ازاء  
وحمددات  معاير  ب�ساأن  واأثيوبيا 
بناء وت�سغيل �سد النه�سة االأثيوبي 
اأن  مو�سحا  االأزرق،..  النيل  على 
%85 من  ع��ل��ى  م�����س��ر حت�����س��ل 
االأثيوبية  ال��ه�����س��ب��ة  م��ن  م��ي��اه��ه��ا 
املائي  الفقر  م��ن  بالفعل  وت��ع��اين 
يتعدى  ال  فيها  امل��واط��ن  ون�سيب 
660 مرتا مكعبا يف العام، وهناك 
احتماالت  اإىل  ُت�������س���ر  درا������س�����ات 
مكعب  م��رت   552 اإىل  انخفا�سه 

. يف 2025 
التي  كلمته  يف   - اأبوالغيط  وق��ال 
املنتدى  افتتاح  األقاها ام�س خالل 
العربي للمياه ام�س بالقاهرة - اإن 
االأمن املائي الأكرب دولة عربية هو 
جزء ال يتجزاأ من االأم��ن القومي 

العربي .
املحادثات  م�سار  نتابع   “ وا���س��اف 
العربيتني  امل�������س���ب  دول����ت����ي  ب����ني 
بقلق  واث��ي��وب��ي��ا  وال�����س��ودان  م�سر 
اثيوبياً  م��ي��اًل  نلم�س  ال  اإذ  �سديد 
كافياً للتعاون والتن�سيق وما زالت 
ال�سد  لت�سغيل  االأثيوبية  اخلطط 
وا�ستخدام مياهه يف الري غام�سة 
ومثرة للقلق” ..داعيا اأدي�س اأبابا 
الإظهار االنفتاح الكايف على مبادئ 

وعلى �سعيد مت�سل حذر ابو الغيط 
من خطورة ممار�سات ا�سرائيل – 
ال��ق��وة ال��ق��ائ��م��ة ب��االح��ت��الل – يف 
منع الفل�سطينيني من اال�ستخدام 
الطبيعية  ملواردهم  واحلر  املبا�سر 
ان احلال  ..وق����ال  امل��ي��اه  مب��ا فيها 
لي�س  املحتل  ال�سوري  اجل��والن  يف 
اال�سرائيلية  فال�سلطات  باأف�سل، 
حت����رم امل����زارع����ني ال�����س��وري��ني من 
احل�������س���ول ع���ل���ى امل����ي����اه ال���الزم���ة 
باأ�سعار  اإي��اه��ا  وتبيعهم  ل��ل��زراع��ة 
تفوق بكثر ما يدفعه امل�ستوطنون 
ال�سرعيني  غ���ر  اال���س��رائ��ي��ل��ي��ون 
ك�سفها  تتطلب  التي  االم��ور  وه��ي 
امل��م��ار���س��ات غر  بتلك  وال��ت��ع��ري��ف 
االن�سانية يف كافة املحافل الدولية 
فال تنمية يف ظل االحتالل وعدم 
����س���ي���ادة االأوط��������ان ع��ل��ى م���وارده���ا 

الطبيعية.

•• تيجو�صيجالبا-رويرتز:

النتخابات  اأولية  نتائج  اأو�سحت 
ام�س  ه����ن����دورا�����س  يف  ال���رئ���ا����س���ة 
تلفزيوين  م��ذي��ع  ت��ق��دم  االث��ن��ني 
ميثل حتالف ي�سار الو�سط ب�سكل 
مفاجئ على عك�س توقعات �سابقة 
حليف  ال��ب��الد  رئي�س  يحقق  ب���اأن 

الواليات املتحدة فوزا �سهال.
�ساعات من غلق  وبعد نحو ع�سر 
نتائج  اأع���ل���ن���ت  االق�������رتاع  اأب�������واب 
ر�سمية اأولية بعد فرز 57 يف املئة 
من االأ�سوات تقدم �سلفادور ن�سر 
ن��ح��و خ��م�����س نقاط  ب��ه��ام�����س  اهلل 
مئوية بح�سوله على 45 يف املئة 

من االأ�سوات.
وبعد اإعالن النتائج غرد ن�سر اهلل 
الرئي�س  “اأنا  ق��ائ��ال  ت��وي��رت  على 

م���ن اآث������ار ان���ق���الب ع����ام 2009 
الرئي�س  اق���رتاح  بعد  وق��ع  ال���ذي 
ال�����س��اب��ق م��ان��وي��ل زي���الي���ا، حليف 
ال���رئ���ي�������س ال���ف���ن���زوي���ل���ي ال���راح���ل 
ا�ستفتاء  اإج����راء  ت�سافيز،  ه��وج��و 

لهندورا�س”.  اجل��دي��د  املنتخب 
ويف وقت �سابق كان كل من ن�سر 
ال��رئ��ي�����س خ���وان  اهلل وم��ن��اف�����س��ه 
اأورالندو هرنانديز اأعلن فوزه يف 

انتخابات الرئا�سة.
ح�سل  االنتخابية  للجنة  ووف��ق��ا 
ي���راأ����س حتالف  ال����ذي  ن�����س��ر اهلل 
على  الدكتاتورية  �سد  املعار�سة 
االأ�سوات  م��ن  امل��ئ��ة  يف   45.17
الذي  ه��رن��ان��دي��ز  ح�سل  ح��ني  يف 
ي��ن��ت��م��ي ل���ل���ح���زب ال���وط���ن���ي على 

40.21 يف املئة.
اهلل �سربة  ن�����س��ر  ف���وز  و���س��ي��م��ث��ل 
ل���ل���والي���ات امل���ت���ح���دة ال���ت���ي ترى 
بالثقة  ج��دي��را  حليفا  هرنانديز 
جتارة  م��ع  بالتعامل  يتعلق  فيما 
والهجرة.  والع�سابات  امل��خ��درات 
ول����ل����والي����ات امل����ت����ح����دة ع���الق���ات 

على  املفرو�س  اإلغاء احلظر  على 
اإعادة الرت�سح.

وكان زياليا اإىل جانب ن�سر اهلل 
�سباح ام�س االثنني.

راأي،  ا�ستطالعات  نتائج  وك��ان��ت 
اأعلن اأحدها بعد انتهاء الت�سويت 
حتقيق  رج����ح����ت  االأح�����������د،  ي������وم 
���س��ه��ال بفرتة  ف�����وزا  ه���رن���ان���دي���ز 
اأول  يجعله  مم��ا  ث��ان��ي��ة  رئ��ا���س��ي��ة 
بواليتني  ي��ف��وز  م��ن��ت��خ��ب  رئ��ي�����س 
الع�سكري  احل��ك��م  اإ���س��ق��اط  م��ن��ذ 

قبل نحو اأربعة عقود.
وبعد اإعالن النتائج االأولية ام�س 
مقت�سبا  بيانا  هرنانديز  اأ���س��در 
اأكد فيه فوزه يف االنتخابات ودعا 
االأ�سوات  نتائج  النتظار  موؤيديه 
الريفية  املناطق  يف  ح�سرها  بعد 

حيث يحظى ب�سعبية اأكرب.

ع�������س���ك���ري���ة ط���وي���ل���ة االأم���������د مع 
ب�سعة  ل��ه��ا  اأن  ك��م��ا  ه���ن���دورا����س 
�سمن  اأي���دي���ول���وج���ي���ني  ح���ل���ف���اء 

روؤ�ساء دول اأمريكا الو�سطى.
وال تزال هندورا�س ت�سعى للتعايف 

نهاية  بو�سع  اهلل  ن�سر  ويتعهد 
ل��ل��ع��ن��ف وال���ف���ق���ر وال��ك�����س��ب غر 
امل�سروع امل�ستمر منذ اأعوام ويقول 
املتحدة  االأمم  م��ن  �سيطلب  اإن���ه 
الك�سب  مل��ك��اف��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  ت��اأ���س��ي�����س 
غر امل�سروع على غرار تلك التي 
ومهمتها  ج��وات��ي��م��اال  يف  ت��ع��م��ل 
التحقيق وتوجيه االتهامات فيما 

يتعلق بق�سايا الف�ساد.
ال�سرطة  على  اهلل  ن�سر  و�سيبقي 
اأ�س�سها هرنانديز  الع�سكرية التي 
�سرطة  ق�������وة  ����س���ي�������س���ك���ل  ل���ك���ن���ه 
جم��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��ع��م��ل يف االأح����ي����اء 
اأع��م��ال عنف.  وق���وع  ت�سهد  ال��ت��ي 
رجال  اإقالة  اهلل  ن�سر  و�سيوا�سل 
و�سيحل  ال��ف��ا���س��دي��ن  ال�����س��رط��ة 
من  األ�����ف�����ا   25 ن����ح����و  حم���ل���ه���م 

املجندين اجلدد.

جميعاً  يحملنا  ال���ذي  االأم���ر  وه��و 
خال�سات  اإيل  الو�سول  م�سئولية 
ملمو�سة وقابلة للتطبيق ت�ساعدنا 
املتزايدة  التحديات  مواجهة  على 
واجلفاف  امل���ي���اه  ب���ن���درة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
للتغرات  ال�����س��ل��ب��ي��ة  وال���ت���اأث���رات 
التي  الطبيعية  والكوارث  املناخية 
ف�ساًل  العربية،  املنطقة  ت�سهدها 
الهائل  التدفق  ويرتبه  رتبه  عما 

والت�ساركية  وال�سفافية  ال��ت��ع��اون 
باعتبار اأنها مُتثل ال�سبيل الوحيد 
ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن م��ي��اه ن��ه��ر ي�سكن 
400 مليون  على �سفاف حو�سه 
اإن�سان وهم مر�سحون للزيادة اإىل 

مليار �سخ�س يف عام 2050.
وقال ابو الغيط ان املنتدى العربي 
توقيت  يعقد يف  امل��رة  ه��ذه  للمياه 
العربية،  الأم��ت��ن��ا  بالن�سبة  دق��ي��ق 

�سغط  م��ن  وال��الج��ئ��ني  للنازحني 
متزايد على البنى التحتية للدول 
ع��ل��ى قطاعات  امل�����س��ي��ف��ة، ال���س��ي��م��ا 
واال�سكان،  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال�����س��ح��ة، 
وال�����ط�����اق�����ة، وامل������ي������اه، وال�������س���رف 

ال�سحي.
ُتعد  امل���ي���اه  ن�����درة  ان  ع��ل��ى  و����س���دد 
واحدة من اأخطر التهديدات التي 
ت��واج��ه االأم����ن ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي ، 

�سكان  م��ن   40% ان  اىل  م�سرا 
العامل العربي يعي�سون يف مناطق 

ُتعاين من ندرة ُمطلقة يف املياه.
واو�سح ان العرب مُيثلون %5 من 
�سكان العامل، ولكنهم ال يح�سلون 
%1 ف��ق��ط م��ن املياه  ���س��وى ع��ل��ى 
العربية  املنطقة  ان  ك��م��ا  ال��ع��ذب��ة 
ُت��ع��اين م��ن اأك���رب ع��ج��ز غ��ذائ��ي يف 

العامل.

وح�سر مئات االآالف التجمع الذي جرى يف مقر اجلبهة 
الرئي�سي حيث �ساد جو احتفايل رغم تاريخ النزاع.

واأف��ادت اجلبهة يف وقت �سابق اأن ن�سف مليون �سخ�س 
�سجلوا حل�سور االجتماع.

غ��ر م�سلحني  اجل��ب��ه��ة  م��ن  م��ق��ات��ل��ون  التجمع  واأم����ن 
م�سحوبني بعنا�سر م�سلحني من اجلي�س وال�سرطة.

وح�سر اللقاء رئي�س اأ�ساقفة حمافظة كوتاباتو واأعلى 

•• الفيليبني-اأ ف ب:

بت�سحيح  دوترتي  رودريغو  الفيليبيني  الرئي�س  تعهد 
االأقليات يف بالده،  له  تعر�ست  ال��ذي  التاريخي  الظلم 
ت�سعى  وق��ت  االثنني يف  ام�س  م�سلمني  اأم��ام  يف خطاب 
يف  املجمدة  ال�سالم  عملية  اح��ي��اء  اإع���ادة  اإىل  حكومته 
اجتماع  الفيليبيني يتحدث يف  الرئي�س  اجلنوب. وكان 
البالد  يف  الرئي�سية  االإ�سالمية  املجموعة  ا�ست�سافته 
كذلك  �سم  وال���ذي  للتحرير  اال�سالمية  م��ورو  جبهة 
قبلية  وجمموعات  اأخ��رى  م�سلمة  وف�سائل  م�سيحيني 

من منطقة مينداناو اجلنوبية.
متردا  امل�سلمون  ي�سن  املا�سي،  ال��ق��رن  �سبعينات  ومنذ 
اال�ستقالل  اأو  ال��ذات��ي  احلكم  اإىل  خالله  م��ن  ي�سعون 
التي  الكاثوليكية  الفيليبني  من  اجلنوبية  املناطق  يف 

يعتربونها اأر�س اأجدادهم.
وح�سد النزاع اأرواح اأكر من 120 األف �سخ�س وخلف 

حالة من الفقر يف مناطق عدة من مينداناو.
وحذر دوترتي الذي يتفاخر باأن اأجداده كانوا م�سلمني 
من اأن املنطقة قد ت�سهد عنفا اأ�سواأ اإذا مل حتل امل�ساألة.

وقال “ما على املحك هنا هو املحافظة على جمهورية 
الفيليبني وت�سحيح الظلم التاريخي«.

وقال دوترتي اإنه على مر العقود عندما كانت الفيليبني 
حتت اال�ستعمار اال�سباين ومن ثم االأمركي، �سيطرت 
مينداناو  م��ن  وا�سعة  اأج���زاء  على  امل�سيحية  االأغلبية 
امل�سلمني  م��ن  االأ���س��ل��ي��ني  ال�سكان  بتهمي�س  ت�سبب  م��ا 

وغرهم من القبائل.
وح���ذر ك��ذل��ك م��ن اإم��ك��ان��ي��ة ت��ف��اق��م ال��ع��ن��ف يف ح���ال فر 

بعدما  الفيليبني  اإىل  االره��اب��ي  داع�����س  تنظيم  اأن�سار 
خ�سروا معاقلهم يف ال�سرق االأو�سط.

وجاء حتذير دوترتي بعد �سهر فقط من هزمية اأن�سار 
تنظيم داع�س االأجانب واملحليني الذي عاثوا خرابا يف 
ت�سرين  يف  ميناداناو،  يف  م�سلمة  مدينة  اأه��م  م���راوي، 
�سهور  خلم�سة  ا�ستمر  ن��زاع��ا  اأن��ه��ى  م��ا  االأول/اك���ت���وب���ر 

واأ�سفر عن مقتل نحو 1100 �سخ�س.
ت�سم  التي  للتحرير  اال�سالمية  م��ورو  جبهة  ووق��ع��ت 
10 اآالف عن�سر اتفاق �سالم عام 2014 كان لي�سمح 
لالأقلية امل�سلمة يف البالد حكم اأجزاء من مينداناو اإال 
اأن الكونغر�س الفيليبيني مل يقر بعد القانون املقرتح 

لتطبيق االتفاق.
الدعم  ح�سد  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  االثنني  جتمع  وه��دف 

للقانون املقرتح.
من جهته، قال دوترتي اإنه �سيعمل على مترير القانون 
حتى اأنه دعا الكونغر�س اإىل عقد جل�سة خا�سة ليتمكن 

القادة امل�سلمون من تو�سيح خططهم خاللها.
“ي�سمل  اأن  ي��ج��ب  ال��ن��وع  ات��ف��اق��ا م��ن ه���ذا  اأن  واأ����س���اف 
امل��ج��م��وع��ات يف  ك���اف���ة  ل����دى  ق���ب���وال  وي��ل��ق��ى  اجلميع” 

مينداناو.
مورو  جبهة  رئي�س  ذكر  املنا�سبة،  خالل  حديثه  واأثناء 
ممن  العديد  اأن  اب��راه��ي��م  م���راد  للتحرير  اال�سالمية 
االنف�ساليون  �سنها  التي  احل���روب  يف  قاتلوا  ح�سروا 

خالل عقود م�ست.
اأنهم يطالبون حاليا بقانون مينحهم  اإىل  اأ�سار  اأنه  اإال 
نادرة  فر�سة  “مينحنا  ذل��ك  اأن  مو�سحا  ذات��ي��ا  حكما 

لنكون جزءا من امل�سعى النبيل ل�سناعة ال�سالم«.

الكاردينال  م��ي��ن��دان��او  يف  ك��اث��ول��ي��ك��ي  كن�سي  م�����س��وؤول 
اإ���س��اف��ة اإىل اع�����س��اء ج��ب��ه��ة مورو  اورالن������دو ك��ي��ف��ي��دو 
للتحرير الوطني، والتي تعد اخل�سم الرئي�سي جلبهة 

مورو اال�سالمية للتحرير.
وقال مدير جلنة التن�سيق احلكومية امل�سرفة على اتفاق 
ال�سالم كارلو�س �سول اإن “االأهم هنا هو التعاي�س بني 

امل�سيحيني وامل�سلمني ولوماد )افراد القبائل(«.
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/البطني لزينة ال�سيارات  تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان 

رخ�سة رقم:CN 1061711 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ال�سيخ مكتوم را�سد حممد علي املعال %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف قا�سم حاجي ا�سجعي

تعديل وكيل خدمات
حذف ال�سيخ علي را�سد حممد املعال

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ريغال للتجارة الكهربائية 

رخ�سة رقم:CN 1255668 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمد خليفة حمد ح�سني املرر %100

تعديل وكيل خدمات/حذف خالد �سعيد خلفان �سامل املن�سوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سفيق مور �سينجانكام ابوبكر

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 3.35*1 اىل 1*1
بلدية  املالك   12 متجر   69 ق   10 م  م�سفح  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
العتيبي  حممد   89207  89207  13 م  امل�سفح  ابوظبي  اىل  ابوظبي 

للمقاوالت العامة واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مكتب رقم واحد للكتابة

 رخ�سة رقم:CN 1015434 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ مكتب رقم واحد للكتابة
NUMBER ONE TYPING OFFICE

اىل/رقم واحد خلدمات ادارة ال�سركات 
NUMBER ONE COMPANIES MANAGEMENT SERVICES

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �سارع الكورني�س )غرب( بناية ال�سيخة مرمي 
بنت حمدان ال نهيان اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 3 102939 102939 موزة 

عبداهلل �سالح واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات ادارة ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة )7010009(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات الطباعة وت�سوير امل�ستندات )8219001(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
بايب  برتوليوم  ت�ساينا  ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الين بورو - ابوظبي  رخ�سة رقم:CN 1010499 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�سم وكيل خدمات/من ا�س بي ام جروب اىل ا�س بي ام جروب ذ.م.م

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.40*0.90 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة ت�ساينا برتوليوم بايب الين بورو - ابوظبي

CHINA PETROLEUM PIPELINE BUREAU - ABU DHABI

اىل/ت�ساينا برتوليوم بايب الين اجنينريج كومباين ليمتد ابوظبي 
 CHINA PETROLEUM PIPELUNE ENGINEERING COMPANY

LIMITED - ABU DHABI

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بروك�سا ملعاجلة املياه 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1682673 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة داينمك لتمثيل ال�سركات
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مرمي حممد طاهر غالم املزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
كافيه  ال�س�����ادة/احلكاوي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 2244765 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سوريا ريا�س ا�سماعيل ابو الهيجاء %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ا�سرف ح�سن حممد مو�سى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بو�ستر 

CN 1199100:ميديا رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافتريا ال�ساطي ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1090550 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جابر حارب مغر جابر اخلييلي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف غامن عبدالنور حممد طاهر الزرعوين

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد مراد حممد ال�سواويد
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 3.9*8 اىل 3.9*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
تعديل ا�سم جتاري من/ كافتريا ال�ساطي ذ.م.م

THE BEACH CAFTERIA LLC

اىل/كافتريا ال�ساطئ - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
THE BEACH CAFTERIA- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/وتني العاملية مل�ساريع جتميل 

 CN 2351565:احلدائق ومقاوالت �سبكات الري ذ.م.م  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خليفة جمعه بالل القبي�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدالقادر مال اهلل زبر العبيديل

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مدريد انرتنت كافيه

 رخ�سة رقم:CN 1137308 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

بدر �سالح �سامل ثابت باهي�سمي من 33% اىل %40
تعديل ن�سب ال�سركاء

عمر �سالح �سالح �سامل ثابت باهيم�سي من 34% اىل %21
تعديل ن�سب ال�سركاء

جمال عو�س �سامل علي العامري من 33% اىل %24
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي حممد �سالح باهي�سمي %15
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/وايلد كو�ستم كارز ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1723306 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/فار�س خليفة �سعيد خليفة الظاهري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ فار�س خليفة �سعيد خليفة الظاهري من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نا�سر خليفة �سعيد خليفة الظاهري

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 6.5*1 اىل 3*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية 

تعديل ا�سم جتاري من/ وايلد كو�ستم كارز ذ.م.م
WILD CUSTOM CARS LLC

اىل/وايلد كو�ستم كارز 
WILD CUSTOM CARS

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية دواء البيطرية 

CN 1795461:احلديثة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة من�سور �سامل �سيف خلريباين النعيمي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل �سيف مع�سد خلريباين النعيمي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الريف للخدمات العامة 

رخ�سة رقم:CN 1446390 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمده مطر عبداهلل احلو�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مطر عبداهلل مطر احلو�سني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/معر�س اف وان العاملي لل�سيارات

 رخ�سة رقم:CN 1706648 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/منى خليل حممد من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ منى خليل حممد من 100% اىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي عبداهلل حممود حماد %50

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*9.00 اىل 9*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ معر�س اف وان العاملي لل�سيارات
F ONE INTERNATIONAL CARS SHOWROOM

اىل/�سركة معر�س اف وان العاملي لل�سيارات ذ.م.م
F ONE INTERNATIONAL CARS SHOWROOM LLC

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/برونز لتنظيف املباين

 رخ�سة رقم:CN 1681923 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد تنزمي عبدالقدو�س خان من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد تنزمي عبدالقدو�س خان من 100% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سامل �سالح �سامل عبداهلل با�سليب من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سامل �سالح �سامل عبداهلل با�سليب من 0% اىل %51
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ برونز لتنظيف املباين

BRONZE BUILDING CLEANING

اىل/بررونز لتنظيف املباين ذ.م.م
BRRONZE BUILDING CLEANING LLC

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�لغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
دبي  بنك  التجاري  باال�سم   CN رقم:1012327 
اال�سالمي - فرع الكورني�س بالغاء طلب الغاء الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�لغاء �عالن �سابق
عتيق  ال�سادة/�سعيد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االعالن  الغاء  يف  رغبتهم  اأبدوا  قد  املزروعي  بطي  غريب 

ال�سابق بخ�سو�س الرخ�سة رقم:CN 1099560 باال�سم 

التجاري: جزيرة املمزر للمقاوالت العامة واعادة الو�سع كما 

كان عليه. فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن 

تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او 

دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج �عالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك:احليل القاب�سة

 RENTEC : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :280493     بتاريخ : 2017/10/3

با�س������م :احليل القاب�سة
وعنوانه:ابوظبي �سارع زايد االول بناية ابناء جا�سم الدروي�س - هاتف:026350229 - فاك�س:026350229

tamer@alhailholding.ae :سندوق الربيد:3590 - امييل�
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:40 تاأجر معدات واآليات.
االبي�س  ب��ال��ل��ون  ع��ادي��ة  التينية  ب��اح��رف  مكتوبة  كلمة   RENTEC ر���س��م  ع��ن  ال��ع��الم��ة:ع��ب��ارة  و���س��ف 

واال�سود.
اال�سرتاطات:.

اأو  االقت�ساد   وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  28  نوفمرب 2017 العدد 12185

منوذج �عالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك:العاملية البرتوليه للتدريب واال�ست�سارات

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : العاملية البرتوليه للتدريب واال�ست�سارات 
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وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 ا�ست�سارات ودرا�سات ادارية.
و�سف العالمة:�سكل دائري باللون االحمر تو�سطها ر�سم على �سكل قو�سني معكو�سني باللون اال�سود يعتليهم 

ر�سم دائري م�سمت باللون الذهبي وعلى اليمني اخت�سار ا�سم ال�سركة باللغة االجنليزية.
اال�سرتاطات:.

اأو  االقت�ساد   وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36 اال�ستثمار يف امل�سروعات التجارية وتاأ�سي�سها.
الغامق يتو�سطها  باللون االحمر  العالمة:عبارة عن ر�سم دوائر �سغرة متتالية تاخذ �سكل كروي  و�سف 

دائرة مفرغة باللون الذهبي بداخلها حروف اإرادة كابيتال باللغة االجنليزية باللون االبي�س.
اال�سرتاطات:.

اأو  االقت�ساد   وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  28  نوفمرب 2017 العدد 12185
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عربي ودويل
رئي�ش ال�شي�شان يوؤكد ا�شتعداده لال�شتقالة 

•• مو�صكو-رويرتز:

اإنه م�ستعد  قال رم�سان قديروف رئي�س جمهورية ال�سي�سان 
لال�ستقالة تاركا للكرملني م�ساألة اختيار خلف له.

معار�سيه  باعتقال  قديروف  االإن�سان  حقوق  منظمات  وتتهم 
ال��ت�����س��ام��ح م���ع االأقليات  ت��ع�����س��ف��ي وت��ع��ذي��ب��ه��م وع����دم  ب�����س��ك��ل 
يف  ت�سببت  ���س��ارم��ة  �سيا�سية  ت�سريحات  واإ����س���دار  اجلن�سية 
اإحراج الكرملني. ويبلغ قديروف من العمر 41 عاما وهو اأب 
الثني ع�سر ابنا وترتاوح اهتماماته من اخليول االأ�سيلة اإىل 
امل�سارعة واملالكمة. وكان قديروف من املقاتلني االإ�سالميني 
الرئي�س  ���س��دق  وق��د   2007 ع��ام  منذ  ال�سي�سان  ي��ق��ود  وه��و 

فالدمير بوتني يف مار�س اآذار من العام املا�سي على ا�ستمراره 
يف من�سبه يف الوقت الذي جرى فيه لفت نظره اإىل �سرورة 
فر�س تطبيق القانون الرو�سي ب�سكل �سارم يف ال�سي�سان التي 

تقطنها اأغلبية م�سلمة.
و�سئل قديروف خالل مقابلة تلفزيونية عما اإذا كان م�ستعدا 

لال�ستقالة فقال “من املمكن اأن نقول اإنه حلمي.«
وقال ملحطة رو�سيا 1 التلفزيونية يف ت�سريحات ُبثت يف �ساعة 
مبكرة من �سباح ام�س االثنني يف و�سط رو�سيا “ كانت هناك 
يف  االأم��ور  وو�سع  للن�سال  مثلي  الأ�سخا�س  املا�سي  يف  حاجة 
حلدوث  الوقت  وازده���ار..وح���ان  نظام  لدينا  واالآن  ن�سابها. 

تغيرات يف جمهورية ال�سي�سان«.

وعندما �سئل عن ال�سخ�س الذي �سيخلفه قال قديروف “ هذا 
اأ�سخا�س  ..فهناك عدة  �سئلت  اإذا   « الدولة.  قيادة  اخت�سا�س 
قادرون 100 يف املئة على اأداء هذه املهام على اأعلى م�ستوى«. 
وي��اأت��ي ت�سريح ق��دي��روف غ��ر امل��ت��وق��ع يف ال��وق��ت ال���ذي من 
لفرتة  تر�سحه  بوتني  يعلن  اأن  وا�سع  نطاق  على  فيه  املتوقع 
اإجراوؤها يف مار�س  املقرر  االنتخابات  لرو�سيا يف  رئي�سا  رابعة 

اآذار.
ومن املتوقع على نطاق وا�سع فوز بوتني رئي�س جهاز املخابرات 
ولكن  نف�سه  تر�سيح  قرر  اإذا  �ساحقة  باأغلبية  �سابقا  الرو�سي 
بع�س املحللني قالوا اإن خ�سومه قد ي�ستغلون ارتباطه ب�سا�سة 

مثل قديروف خالل احلملة االنتخابية.

•• عوا�صم-وكاالت:

الروهينغا  ال���الج���ئ���ون  ا���س��ت��م��ر 
رغم  ب��ن��غ��الد���س  اإىل  ال��ت��دف��ق  يف 
االتفاقية املوقعة مع بورما الإعادة 
االأقلية  اأف����راد  م��ن  االآالف  م��ئ��ات 
امل�سلمة الذين عربوا احلدود هربا 
�سدهم،  اجلي�س  �سنها  حملة  من 

وفقا ملا اأعلن م�سوؤولون.
وقعها  ال���ت���ي  االت���ف���اق���ي���ة  وزادت 
البلدان اجلاران اخلمي�س احتمال 
م�سلمي  م���ن  األ�����ف   700 اإع������ادة 
ال��روه��ي��ن��غ��ا ال���ذي���ن ي��ق��ي��م��ون يف 
�سرق  ج��ن��وب  يف  مكتظة  خميمات 

بنغالد�س اإىل بورما.
وعرب 3000 الجئ اإىل بنغالد�س 
منذ ذلك الوقت بح�سب ما اأفادت 
االأمم املتحدة يف تقريرها االأخر 
عن االأزم���ة فيما حت��دث احلرا�س 
التفتي�س على احلدود  عند نقاط 
القادمني  ت���واف���د  ا���س��ت��م��رار  ع���ن 

اجلدد دون توقف.
وق����������ال ق�����ائ�����د ح�����ر������س احل��������دود 
كولونيل  اللفتنانت  البنغالد�سي 
ل��وك��ال��ة فران�س  االإ����س���الم  ع��ري��ف 
بر�س اإن “عدد االآتني )من بورما( 

تراجع ولكنه مل يتوقف«.
واأو�سح اأن 400 الجئ على االأقل 
ع���ربوا م��ن اأم���ام احل��را���س الذين 
يعملون حتت اإمرته منذ التوقيع 

على االتفاقية.
وفر نحو 642 األفا من الروهينغا 
منذ انطلقت احلملة االأمنية التي 
نفذها اجلي�س البورمي بحقهم يف 

ب�سن”تطهر  م��ي��امن��ار  امل��ت��ح��دة 
حما�سبة  اإىل  ودع������ت  عرقي” 
بارتكاب  م����زاع����م  ع���ل���ى  اجل���ي�������س 
ج���رائ���م ق��ت��ل واغ���ت�������س���اب وح���رق 
اأكر  ف���رار  اإىل  اأدى  مم��ا  متعمد 
اإىل  روه��ي��ن��ج��ي  األ�����ف   620 م���ن 

بنجالد�س.
اأي������دت م���ا ي�سفه  ال�����س��ني  ول���ك���ن 
ب��اأن��ه��ا عملية  م�����س��وؤول��و م��ي��امن��ار 
م�����س��روع��ة ل��ل��ت�����س��دي ل��ل��ت��م��رد يف 
قرار  اإ�سدار  ملنع  وتدخلت  راخ��ني 
جمل�س  يف  االأزم��������ة  ه�����ذه  ب�������س���اأن 

االأمن الدويل.
وت���اأت���ي اأن���ب���اء زي�����ارة ���س��و ك���ي بعد 
ال�سيني  ال���رئ���ي�������س  ا����س���ت���ق���ب���ال 
ال�سني  وق�������ادة  ب��ي��ن��غ  ج����ني  ����س���ي 
ال���ع�������س���ك���ري���ني ق����ائ����د اجل���ي�������س يف 
ميامنار اجلرنال مني اأوجن هلينج 
االأ�سبوع املا�سي وتعهدهم بتوثيق 

العالقات.
وقالت �سحيفة جلوبال نيو اليت 
اليومية  احلكومية  ميامنار  اأوف 
ع��ل��ى جائزة  ك��ي احل���ائ���زة  ���س��و  اإن 
�ستغادر”قريبا”  ل��ل�����س��الم  ن��وب��ل 
حل�سور منتدى ي�ست�سيفه احلزب 
العامل  ال�سيني لزعماء  ال�سيوعي 

ال�سيا�سيني يف بكني.
للمتحدث  ال��و���س��ول  يت�سن  ومل 
ك��ي الإع��ط��اء م��زي��د من  با�سم �سو 
يبداأ  االج��ت��م��اع  ول��ك��ن  التفا�سيل 
ي������وم اخل���م���ي�������س وي�������س���ت���م���ر حتى 
االأول  كانون  دي�سمرب  من  الثالث 
ال�سني  اأنباء  وكالة  ذكرت  ح�سبما 

اجلديدة )�سينخوا(.

اآب اغ�سط�س والتي و�سفتها االأمم 
االأمركية  وال�����س��ل��ط��ات  امل��ت��ح��دة 

بالتطهر العرقي.
الالجئني  اإع��ادة  اتفاقية  وتنطبق 
ع���ل���ى ال���روه���ي���ن���غ���ا امل���ق���ي���م���ني يف 
بورما  من  ف��روا  الذين  بنغالد�س 
اث���ر ان����دالع م��وج��ت��ني م��ن العنف 
العام  اكتوبر  االأول  ت�سرين  منذ 

املا�سي.
األف   200 نحو  ت�سمل  ال  لكنها 
الج����ئ م���ن ال��روه��ي��ن��غ��ا ك���ان���وا يف 
خم���ي���م���ات ب���ن���غ���الد����س ق���ب���ل ذلك 

التاريخ.

ب���ح���ق���وق ك���ام���ل���ة وح�������س���ل���وا على 
�سمانات حلمايتهم من العنف.

بالروهينغا  ب���ورم���ا  ت��ع��رتف  وال 
اجلن�سية  م����ن  حت���رم���ه���م  ح���ي���ث 

وتقيد حركتهم.
املتحدة  االأمم  وك����ال����ة  وت�������س���ر 
����س���رورة موافقة  ع��ل��ى  ل��الج��ئ��ني 
ات����ف����اق  اأي  ع����ل����ى  ال����روه����ي����ن����غ����ا 

الإعادتهم.
اأع��ل��ن��ت و�سائل  م���ن ج��ه��ة اخ����رى 
االثنني  ام�����س  الر�سمية  االإع����الم 
اأوجن  امل��دن��ي��ة  م��ي��امن��ار  زعيمة  اأن 
���س��ت��زور قريبا بكني  ك��ي  �سو  ���س��ان 

املفو�سية  اأع����رب����ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�سامية 
بنود  ال��الج��ئ��ني ع��ن قلقها ح��ي��ال 
اأن��ه مل يحدد  اإىل  االتفاق م�سرة 
بعد الظروف التي ت�سمن العودة 

االآمنة للروهينغا.
واأف������ادت ب��ن��غ��الد���س خ���الل عطلة 
العائدين  اأن  االأ�����س����ب����وع  ن���ه���اي���ة 
مراكز  يف  ال��ب��داي��ة  يف  �سيعي�سون 

ايواء موؤقتة اأو خميمات.
واأما قادة الروهينغا فاأ�سروا على 
يف  اإال  بورما  اإىل  يعودوا  لن  اأنهم 
حال مت االعرتاف بهم كمواطنني 

وذل���ك يف ال��وق��ت ال���ذي ي��ب��دو فيه 
ت��ع��زز ع��الق��ات��ه��ا مع  اأن م��ي��امن��ار 
و�سط  ال�سني  ال�سمالية  ج��ارت��ه��ا 
جماعي  ن��زوح  ب�سبب  عاملي  انتقاد 

لالجئني الروهينجا.
واأب������دت م��ي��امن��ار ا���س��ت��ي��اءه��ا من 
ال��غ��رب��ي��ة ب�سبب  ال�����دول  ���س��غ��وط 
هجمات  على  الوح�سي  جي�سها  رد 
م�سلمي  م����ن  م�����س��ل��ح��ون  ���س��ن��ه��ا 
يف  اأم��ن��ي��ة  ن��ق��اط  على  الروهينجا 
راخ���ني  والي�����ة  يف  اآب  اأغ�����س��ط�����س 

بغرب ميامنار.
واالأمم  املتحدة  الواليات  واتهمت 

•• بوخار�صت-اأ ف ب:

يف  ال���روم���ان���ي���ني  اآالف  ت���ظ���اه���ر 
�سيا�سة  على  احتجاجا  بوخار�ست 
املتهمة  ال���ي�������س���اري���ة  احل����ك����وم����ة 

باإ�سعاف حملة مكافحة الف�ساد.
واف������اد ���س��ح��اف��ي��و ف���ران�������س بر�س 
ان ما بني  اع��الم حملية  وو�سائل 
حتدوا  ���س��خ�����س  ال����ف  و25   15
�سوارع  اىل  ونزلوا  القار�س  ال��ربد 
ب���وخ���ار����س���ت. ك��م��ا ت��ظ��اه��ر االف 
من  العديد  يف  اي�سا  اال�سخا�س 

املدن الرومانية االخرى.
ت��ل��ب��ي��ة لدعوة  ال��ت��ظ��اه��رة  وت���اأت���ي 

تعرقل احلملة ملكافحة الف�ساد.
ت�سببت  ه��ذه  القوانني  وم�ساريع 
�سيا�سة  ع���ل���ى  اح���ت���ج���اج  مب���وج���ة 
الدميوقراطيني  اال���س��رتاك��ي��ني 
ف��������ازوا يف االن���ت���خ���اب���ات  ال����ذي����ن 
االأول  ك����ان����ون  يف  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

دي�سمرب 2016.
تخفيف  احلكومة  حم��اول��ة  واث���ر 
حدة الت�سريعات اخلا�سة مبكافحة 
الف�ساد، ظهرت موجة احتجاجات 
وا�سعة يف ال�سارع اعتربت االو�سع 
منذ �سقوط النظام ال�سيوعي عام 
من  ال��غ��ال��ب��ي��ة  واج�����ربت   1989

ي�سار الو�سط على الرتاجع.

املدين  للمجتمع  م��ن��ظ��م��ات  م���ن 
ون����ق����اب����ات، اع����ت����ربت يف ب���ي���ان ان 
على  ت�����س��ي��ط��ر  ���س��ي��ا���س��ي��ة  “مافيا 

رومانيا«.
وط��ال��ب��ت ه���ذه امل��ن��ظ��م��ات يف بيان 
ب�����س��ح��ب م�����س��اري��ع ق���وان���ني تطال 
ال���ب���الد  ال���ق�������س���ائ���ي يف  ال����ن����ظ����ام 
�سلطات  ت�����س��ع��ف  ان���ه���ا  م���ع���ت���ربة 
العامة اخلا�سة مبكافحة  النيابة 

الف�ساد.
امل��ع��ار���س��ة ع��ل��ى احلكومة  وت��اأخ��ذ 
عرب  الق�ساء  ا�ستقاللية  تهديد 
تناق�س  ق��وان��ني  م�����س��اري��ع  ث��الث��ة 
ح��ال��ي��ا، ومي��ك��ن ح�����س��ب راي���ه���ا ان 

�سبهات حول تورط زعيم  وهناك 
الدميوقراطيني  اال���س��رتاك��ي��ني 
ل���ي���ف���ي���و دراغ����ن����ي����ا ب���االخ���ت���ال����س 
ينفيه.  ال�����ذي  االم�����ر  وال���ت���زوي���ر 
على  ح��ول��ه  التحقيقات  وت��رتك��ز 
ام����وال خم�س�سة  اخ��ت��ال���س  ت��ه��م 
لتنفيذ م�ساريع بنى حتتية عندما 
ك����ان رئ��ي�����س جم��ل�����س ب���ل���دي بني 

عامي 2000 و2001.
تهمة  اط���ار  يف  اي�سا  يحاكم  كما 
ويف  ال�سلطة”،  ا�ستغالل  “�سوء 
بال�سجن  عليه  حكم   2016 ع��ام 
بتهمة  التنفيذ  وق��ف  م��ع  ع��ام��ني 

التورط يف تزوير االنتخابات.

زعيمة ميامنار تزور �ل�سني و�سط �نتقاد�ت عاملية 

ا�شتمرار تدفق الروهينغا اإىل بنغالد�ش رغم التفاق على اإعادتهم
رو�شيا تطرد موؤرخًا بولنديًا

•• وار�صو-اأ ف ب:

اعلن معهد الذاكرة الوطنية البولندي ان رو�سيا طردت احد باحثيه وهو 
التا�سع  القرنني  يف  الرو�سية  البولندية  ال��ع��الق��ات  ت��اري��خ  يف  متخ�س�س 
ع�سر والع�سرين. وياأتي طرد جهاز االمن الفدرايل الرو�سي )اف ا�س بي( 
للموؤرخ البولندي هرنيك غليبو�سكي بعد ا�سابيع على طرد بولندا لباحث 
رو�سي ميثل املعهد الرو�سي للدرا�سات اال�سرتاتيجية كانت �سوفيا اتهمته 

باالن�سراف للرتويج لبالده لدى موؤرخني و�سحافيني.
ت�سرين  منت�سف  منذ  رو�سيا  يف  متواجدا  ك��ان  ال��ذي  غليبو�سكي،  واوق��ف 
يف  املا�سي  اجلمعة  الرو�سي،  االأر�سيف  يف  ابحاث  الإج���راء  نوفمرب  الثاين 

مو�سكو، بح�سب ما او�سح معهد الذاكرة الوطنية البولندي يف بيان.
وقال املعهد ان غليبو�سكي “ت�سلم قرارا من جهاز االمن الفدرايل الرو�سي 
وكان  ���س��اع��ة«.   24 خ��الل  الرو�سية  الفدرالية  االأرا���س��ي  مب��غ��ادرة  ي��اأم��ره 
البولنديني  م�سر  ح��ول  بطر�سربغ  �سان  يف  حما�سرة  القى  غليبو�سكي 
ال�سعب  مفو�سية  و1938   1937 العامني  بني  باإبعادهم  قامت  الذين 
ل��ل�����س��وؤون ال��داخ��ل��ي��ة ال��رو���س��ي��ة، اجل��ه��از ال���ذي حت��ول يف م��ا بعد اىل جهاز 
اال�ستخبارات “كيه جي بي«. ورف�س غليبو�سكي، الذي عاد نهاية االأ�سبوع 
طرده.  حيثيات  ح��ول  بر�س  لفران�س  الت�سريح  يقيم،  حيث  ك��راك��وف  اىل 
وبح�سب املوؤرخ يف املعهد البولندي فالدي�سالف بولياك املتخ�س�س يف �سوؤون 
القرن الع�سرين، فان الطرد هو االول من نوعه لباحث بولندي من قبل 
البولنديني بعد �سقوط  املوؤرخني  الرو�سي امام  رو�سيا منذ فتح االر�سيف 
ال�سيوعية يف �سرق اوروبا يف ت�سعينيات القرن املا�سي. وقال لفران�س بر�س 
“انه خرب �سيئ وماأ�ساوي بالن�سبة ملوؤرخ. �سيحرم غليبو�سكي املتخ�س�س يف 
القرن التا�سع ع�سر من حق االطالع على االر�سيف ولن يتمكن من متابعة 
من  و�سيكون  دبلوما�سيني  لي�سوا  “املوؤرخني  ان  بولياك  وا�ساف  ابحاثه«. 
اجليد تركهم يعملون ب�سالم«. ومعهد الذاكرة الوطنية البولندي منظمة 
ار�سيف  على  واملحافظة  لبولندا  احلديث  التاريخ  درا�سة  مكلفة  حكومية 
االمة  �سد  اجل��رائ��م  ح��ول  واال�ستق�ساء  ال�سيوعية  اال�ستخبارات  اج��ه��زة 

البولندية.
 

اآلف الرومانيني يف ال�شارع احتجاجا على �شيا�شة احلكومة 

•• كوك�س بازار-وام: 

ت���وا����س���ل ح��م��ل��ة ق����واف����ل اإغ���اث���ة 
اأطلقها  التى  الروهينجا  الجئي 
جمل�س حكماء امل�سلمني و االأزهر 
كوك�س  م���ن���ط���ق���ة  يف  ال�������س���ري���ف 
بنجالدي�س  ���س��رق  ج��ن��وب  ب�����ازار 
ف�سيلة  بتوجيهات  م�ساعداتها 
اأحمد  ال���دك���ت���ور  االأك�����رب  االإم������ام 
ال�سريف  االأزه������ر  ���س��ي��خ  ال��ط��ي��ب 
امل�سلمني  حكماء  جمل�س  رئي�س 
الرامية  ال��دول��ي��ة  للجهود  دع��م��ا 
اآالف  م��ئ��ات  ن����زوح  م��واج��ه��ة  اإىل 
ميامنار  بلدهم  من  الروهينج����ا 
هربا  املج�����اورة  بنجالدي�س  اإىل 

من القم���ع واال�سطهاد.
كان االإمام االأكرب الدكتور اأحمد 
الطيب قد قر متديد عمل قوافل 
اغاثة م�سلمي الروهينجا ا�سبوعا 
ا���س��اف��ي��ا وت��وزي��ع 100 ط��ن من 
والغذائية  االن�سانية  امل�ساعدات 
وق���������ف  ����س���رورة  اإىل  داع���ي���ا   ..
وم�ساعدة  ال��ع��ن��ف  م��ظ��اه��ر  ك���ل 
ودع�����م م�����س��ل��م��ي ال��روه��ي��ن��ج��ا يف 
بنجالدي�س الذي يتجاوز عددهم 
مئات االآالف من ال�سعب البورمي 
ق�سيتهم  على  ال�����س��وء  وت�سليط 
واأهمية  ال��ي��وم��ي��ة  وم��ع��ان��ات��ه��م 
اأطي������اف  خمتلف  م��ع  ال��ت��وا���س��ل 
جم���ت���م���ع م���ي���امن���ار واالأط���������راف 

الإنه�������اء  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
الروهينجا  م�����س��ل��م��ي  م����اأ�����س����اة 

الالجئني .
اأك�����د ف�����س��ي��ل��ت��ه - ال�����ذي اأرج�����اأ  و 
م�سلمي  خم��ي��م��ات  اإىل  زي����ارت����ه 
مقررا  ك�����ان  ال���ت���ي  ال���روه���ي���ن���ج���ا 
الهجوم  خلفية  ع��ل��ى  ال��ي��وم  ل��ه��ا 
م�سجد  ا�ستهدف  ال��ذي  االإرهابي 
�سعي   - �سيناء  �سمال  يف  الرو�سة 
جمل�س حكماء امل�سلمني بالتعاون 
مع االأزهر ال�سريف اإىل امل�ساهمة 
من  الروهينجا  م��اأ���س��اة  اإن��ه��اء  يف 
عن  ممثلني  مع  التوا�سل  خ��الل 
خمتلف اأطياف جمتمع ميامنار، 
واالجتماع بهم يف موؤمتر لل�سالم 

يف القاهرة .
ال�سريف  االأزه�����ر  ���س��ي��خ  وط���ال���ب 
الإنهاء  املطروحة  احل��ل��ول  بتبني 
ال�سراع بني اأبناء ال�سعب البورمي 
م�ستنكرا االأعمال الوح�سية وغر 
االإن�������س���ان���ي���ة ال���ت���ي ي��ت��ع��ر���س لها 
الجئو الروهينجا و تتعار�س مع 
ال�����س��رائ��ع واالأدي�����ان وال��ع��م��ل على 
وق���ف ن��زي��ف ال���دم���اء واحل����د من 
اجلارية  والتهجر  العنف  اأعمال 
فى والية راكني و�سوال اإىل اإيجاد 
ي�����س��م��ل م��ن��ح املنتمني  ح���ل ع����ادل 
حقوقهم  ال���روه���ي���ن���ج���ا  الأق���ل���ي���ة 
امل���������س����روع����ة وي�������س���م���ن اأم���ن���ه���م 
و�سالمتهم وعودتهم اإىل ديارهم، 

امل�ساعدات  نفاذ وو�سول  وت�سهيل 
االإن�سانية لهم.

�سومان  ع��ب��ا���س  ال���دك���ت���ور  واأك�����د 
وك��ي��ل االأزه�����ر رئ��ي�����س ال���وف���د اأن 
ميامنار  م�����س��ل��م��ي  دع�����م  ج���ه���ود 
قوافل  اإر�����س����ال  ع��ن��د  ت��ت��وق��ف  مل 
احلدود  على  لالجئني  ان�سانية 
م���وح���د لدعم  م���وق���ف  وت���ك���وي���ن 
م�سلمي ميامنار مطالبا اأ�سحاب 
يعملوا  ب�����اأن  ال���ع���امل  يف  ال����ق����رار 
على ان��ه��اء ووق��ف ه��ذه امل��اأ���س��اة .. 
م�سرا اإىل اأن امل�ساعدات املقدمة 
امل�ستهدفني  اإح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي 
احلكومية  اجلهات  مع  بالتن�سيق 

يف جمهورية بنجالدي�س.
حكماء  جم���ل�������س  وف������د  ����س���ر  و 
ال�سريف  واالأزه����������ر  امل�����س��ل��م��ني 
الجئي  اإغ��اث��ة  قوافل  اأوىل  اليوم 
احل���دود  منطقة  يف  ال��روه��ي��ن��ج��ا 
والذين  وب��ورم��ا  بنجالدي�س  بني 
مئ����ات  ع��دده�����������������������م  ي��ت��ج��������������������اوز 

االآالف.
و اط���ل���ع ال���وف���د خ����الل ال���زي���ارة 
الالجئني  واأو�ساع  على خميمات 
ل���ت���ق���دمي دع������م ن���ف�������س���ي الأب����ن����اء 
الروهينجا الذين ت�سفهم تقارير 
االأمم املتحدة باأنهم الفئة االأكر 
العامل و الذين  حرمانا ونبذا يف 
بنجالدي�س  اإىل  للفرار  ا�سطروا 
امل������ج������اورة ه����رب����ا م����ن ال���ق���م���ع و 

من  االآالف  ع�������س���رات  وت�����س��ري��د 
امل�سلمني به .

عدد  اأن  اإىل  التقديرات  ت�سر  و 
م����ن ف������روا يف االأزم��������ة االأخ������رة 
 515 ح������واىل  االآن  ح���ت���ى  ب���ل���غ 
األ���ف الج��ئ اإ���س��اف��ة اإىل م��ا يقدر 
اآخر  األ����ف الج���ئ   300 ب��ح��وايل 
بنجالد�س  يف  م��وج��ودي��ن  ك��ان��وا 

قبل االأزمة .
وقال اندريه ماهي�سيت�س املتحدث 

و  ميامنار  وطنهم  يف  اال�سطهاد 
ال��ت��ي تعد اأك���رب ك��ارث��ة م��ن �سنع 

االإن�سان .
امل�سلمني  حكماء  جمل�س   “ ك��ان 
ا�ستمرار  ب�������س���دة  اأدان  ق����د   “
الوح�سية  وامل���ج���ازر  االع���ت���داءات 
����س���د م�����س��ل��م��ي ال���روه���ي���ن���ج���ا يف 
م��ي��امن��ار ج����راء ال��ع��م��ل��ي��ات التي 
ي��ن��ف��ذه��ا اجل���ي�������س ال���ب���ورم���ي يف 
اقليمهم والتي اأ�سفرت عن مقتل 

ل�سوؤون  ال�سامية  املفو�سية  با�سم 
املفو�سية  اأول���وي���ة  اإن  ال��الج��ئ��ني 
ح��ت��ى ف���رباي���ر امل��ق��ب��ل ت��رك��ز على 
ح��م��اي��ة ال��الج��ئ��ني وامل�����س��اع��دة يف 
توفر املاأوى اإ�سافة اإىل تخفيف 
احلاليني  املخيمني  االكتظاظ يف 

فى كتوبالوجن ونيبارا.
من جانبهم عرب الجئو الروهينجا 
جلهود  وت��ق��دي��ره��م  �سكرهم  ع��ن 
جمل�س احلكماء واالأزهر ال�سريف 

جمل�ش حكماء امل�شلمني و الأزهر يوا�شالن حملة قوافل اإغاثة لجئي الروهينجا 
اإليهم  ال��و���س��ول  واحل��ر���س ع��ل��ى 
موؤكدين  ال��راه��ن��ة  ظ��روف��ه��م  يف 
املنظمات  م��ن  يعترب  املجل�س  اأن 
اهتماما  اأب�����دى  ال����ذي  ال���دول���ي���ة 

كبرا مبعاناتهم.
بنجالدي�س  يف  م�سوؤولون  ثمن  و 
االأزهر  و  املجل�س  دور  و  م��واق��ف 
ال�������س���ري���ف ال���ف���ع���ال واإالي���ج���اب���ي 
الت�سامن  م��ع��اين  يج�سد  ال���ذي 

واال�سالمي واالن�ساين .

ربع الكتالونيني فقط يريدون 
موا�شلة م�شاعي النف�شال 

•• مدريد-رويرتز:

اأظ��ه��ر ا���س��ت��ط��الع ل��ل��راأي ن�سر يف 
االإ�سبانية  ال��ب��اي��ي�����س  ���س��ح��ي��ف��ة 
ام�س االثنني اإن ربع الكتالونيني 
ف��ق��ط ي���ري���دون م��وا���س��ل��ة خطط 
اال����س���ت���ق���الل ع����ن م����دري����د بعد 
االن���ت���خ���اب���ات ال���ت���ي ���س��ت��ج��ري يف 
كانون  دي�سمرب   21 ي��وم  االإقليم 
االأول. ودفع ا�ستفتاء غر قانوين 
كتالونيا  اأجرته  اال�ستقالل  على 
يف االأول من اأكتوبر ت�سرين االأول 
�سيا�سية  اأزم��ة  اأ���س��واأ  اإىل  اإ�سبانيا 
منذ عقود. وهداأت االأزمة بعد اأن 
ال�سلطات  مدريد  حكومة  اأق��ال��ت 
االنف�سالية يف كتالونيا يف خطوة 
لكن عدم  تذكر.  تلق مقاومة  مل 
اليقني قد يعود اإذ ما فاز املع�سكر 
انتخابات  يف  لال�ستقالل  امل��وؤي��د 

كانون االأول.  دي�سمرب   21
اأجرته  ال��ذي  لال�ستطالع  ووفقا 
موؤ�س�سة ميرتو�سكوبيا قال 24 يف 
املئة فقط اإنهم يريدون موا�سلة 
عملية اال�ستقالل بعد االنتخابات 
اإنهم  امل���ئ���ة  يف   71 ذك�����ر  ب��ي��ن��م��ا 
ال�سيا�سيون  يتو�سل  اأن  يف�سلون 
جزءا  كتالونيا  يبقي  ات��ف��اق  اإىل 
م����ن اإ����س���ب���ان���ي���ا. واأظ����ه����ر اجل����زء 
االأول من اال�ستطالع الذي ن�سر 
املوؤيدة  االأح���زاب  اأن  االأح��د  اأم�س 
تف�سل يف حتقيق  قد  لال�ستقالل 
اأغ���ل���ب���ي���ة ب���رمل���ان���ي���ة م���ط���ل���ق���ة يف 

انتخابات ال�سهر القادم.
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ال�سم�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN 1043359:امل�سرقه العمال اال�سباغ رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مالتي ورلد لل�سيانة العامة

رخ�سة رقم:CN 1735148 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 40*60 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ مالتي ورلد لل�سيانة العامة
MULTI WORLD GENERAL MAINTENANCE

اىل/مالتي ورلد للمقاوالت العامة 
MULTI WORLD GENERAL CONTRACTING

تعديل عنوان/Building Name من اىل 101573
تعديل عنوان/Building Owner Name من A - قطعة 19 - مكتب 22 اىل ال�سيد 

عبداهلل احمد �سامل �سالح واخرين
Mezanine من  اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز القلب الطبي ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1926222  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ح�سام زكريا حممد عبدالفتاح عوده %46

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رنا زياد عبدالرحمن زقوت %5
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سليمان �سليمان %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سام زكريا حممد عبدالفتاح عوده
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رنا زياد عبدالرحمن زقوت

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

�سقر البحار العمال احلدادة والنجارة امل�سلحة
 رخ�سة رقم:CN 1128049 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 108837      بتاريخ: 10 / 03 / 2008                   
با�س��م:  �س. اأ�سواء اجلزيرة للكهربائيات ذ. م .م

وعنوانه: �س.ب 41212، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
مراوح كهربائية �سقفية و�سفاطات، اأ�سواء ال�سقف، ثريات، م�سابيح �سينية، حامالت 
امل�سابيح،  مظالت  امل�سابيح،  �سوء  عاك�سات  كهربائية،  م�سابيح  امل�سابيح،  مظالت 

ب�سيالت امل�سابيح  انابيب م�سيئة لالإ�ساءة.
الواقعة بالفئة : 11

وامل�سجلة حتت رقم : ) 108837 (  بتاريخ :  26 /  03 /  2009
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :  10 / 03 / 2018            وحتى تاريخ :   10 /  03 /  2028    
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28الثالثاء  28  نوفمرب 2017 العدد 12185

�إعــــــــــالن
العابدين لتجارة  ال�س�����ادة/جوينا  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1157207:االك�س�سوارات ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد عبيد �سامل نهيه الظاهري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جوينا العابدين ا�سكار علي %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جوينا العابدين ا�سكار علي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد جميعان �سليمان امل�سري

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ت�ساي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1451539:ساي كافيه  رخ�سة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

�لغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
هاي  مركز  التجاري  باال�سم   CN رقم:2055984 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  لل�سيارات  تيك 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/: 
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

بتاريخ:25 / 07 / 2016 املودعة حتت رقم : 257028 
امل�سجلة حتت رقم:                    بتاريخ:2017/2/21    

با�س��م: حممد عبد الفتاح �سعبان.
وعنوانه: �س.ب 65105، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )  (
بيان املنتجات اخلا�س بالعالمة املودعة حتت رقم : 257028

عطور الأزالة الروائح الكريهة،عطور، و م�ستح�سرات جتميل
الواق�عة بالفئة:3

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:
تن���ازل رقم:2017/1/225654

ا�سم مالك العالمة: حممد ابد الفتاح �سعبان.
ا�سم املتنازل له:عادل اأحمد حممد الربي.

مه�نته: التجارة
جن�سيته: االإمارات العربية املتحدة

عنوان وحمل اقامته :�س.ب 65105، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 17 / 10 / 2017

تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /   2017
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  28  نوفمرب 2017 العدد 12185

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2635  مدين جزئي

االقامة  حم��ل  جمهول  ح�سن  حممد  عبداحلميد  /م���روان  عليه  امل��دع��ي  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  املدعي/عزيز روزماتوف قد  ان  مبا 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )6400( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام 
احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/18  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2517  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عبداهلل �سعيد بخيت النوبي الفال�سي جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ وليد عمر �سامل علي �سميدع وميثله:ح�سن عبداهلل حممد العبدويل قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامم والت�سامن 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )350000( وق��دره  مبلغ  بدفع  والتكافل 
والفائدة 12% �سنويا من تاريخ �سند املديونية احلا�سل يف:2012/6/12 وحتى ال�سداد 
التام.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.10
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3609  جتاري جزئي

املدعي/ ان  االقامة مبا  ماكاراين جمهول حمل  عليه /علي عبداهلل  املدعي  اىل 
العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ���س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  ال�سام�سي قد 
وقدره )31.391.54( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %2.49 
التام.  ال�����س��داد  وحتى  يف:2011/12/20  احلا�سل  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �سهريا 
بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة    2017/12/10 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3770  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /�سركة رافي�سانت للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- ميهلكومار �ساندراكانت كوتي�سا 
- الكفيل ال�سخ�سي ل�سركة رافي�سانت للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
عليك  اأق��ام  قد  عمر  بن  علي  حممد  يو�سف  وميثله:خليفة  ����س.م.ع  الهالل  املدعي/م�سرف 
وقدره  مبلغ  بدفع  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
والر�سوم  درهم  االئتمان مبلغ وقدره )80229.62(  وامل�ستحق على بطاقة  درهم   )210809.43(
ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2017/12/19   الثالثاء  وامل�ساريف واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة 
اأي��ام على االأق��ل ، علما بانه مت  لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 
احالة الدعوى بعدم االخت�سا�س من املحكمة التجارية الكلية اىل املحكمة التجارية اجلزئية  . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/975  ا�ستئناف مدين    
مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  بيجم  منهاج   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
وميثله  ع  م  �س   - للتاأمني  الوطنية  الفجرة  /�سركة  امل�ستاأنف  ان 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   - مطر  ودي��ع  م��ارون   /
املوافق  2016/1852 مدين جزئي وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة    2018/1/3
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/228 عقاري كلي

دبي  املدعي/بنك  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �سكوت  ج��اين  علي�سون  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  م�سحار  بن  عبيد  خمي�س  مهر  وميثله:احمد  ���س.م.ع  اال�سالمي 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/11 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك دبي اال�سالمي 
�س.م.ع بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها مو�سوع الدعوى والزام املدعي عليها 
بت�سليم ورد حيازة الوحدة خاليا من ال�سواغل والغاء القيد الوارد يف ال�سجل العقاري اخلا�س 
بالعقار مو�سوع الدعوى والذي ين�س على )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية 
ب�سهادة  ال��واردة  الدائرة(  امل��ودع لدى  بالتملك وملحقاته  املنتهي  االج��ارة  لعقد  بالتملك طبقا 
والر�سوم  دره��م   )66.451.47( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  وب��ان  عليها  املدعي  وب��ال��زام  العقار  ملكية 
وامل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
التايل لن�سر هذا االعالن  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/226 عقاري كلي

اىل املحكوم عليه/1- كواجن هيون يل جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
دبي  بنك  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/6/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
اال�سالمي �س.م.ع بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك )االجارة املو�سوفة بالذمة( 
ومالحقها مو�سوع الدعوى عن الوحدة العقارية رقم:608 املقامة على قطعة االر�س 
رقم 186 رقم البلدية 804-345 منطقة برج خليفة دبي وبالزام املدعي عليه بت�سليم 
العقاري )االجارة  القيد  ا�سارة  بالغاء  ال�سواغل  العقاريه للمدعي خالية من  الوحده 
املنتهية بالتملك( الواردة ب�سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه وبالزام املدعي عليه بان 
الف  ومبلغ  وامل�سروفات  بالر�سوم  والزمته  درهم   )19.841.00( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

اإنذار عديل بالن�سر  
رقم 2017/259294   

�ملنذر  : عبد �لكرمي نا�سر �سعيد عثمان - �جلن�سية �الإمار�ت 
بوكالة مكتب �لدكتور جمال �ملري للمحاماة و�خلدمات �لقانونية 

�ملنذر �إليه : عبد�لباري ح�سن بيباري - �جلن�سية بنجالدي�س
�ملو�سوع : �إنذ�ر عديل بالن�سر  

�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
كوريا اجلنوبية حتذر ال�شمال من تكرار انتهاك الهدنة 

•• بامنوجنوم -رويرتز:

االثنني  ام�س  اجلنوبي  الكوري  الدفاع  وزير  قال 
اإن ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة ان��ت��ه��ك��ت ات���ف���اق ه��دن��ة مع 
النار  جنودها  اأط��ل��ق  حينما  ال�سهر  ه��ذا  اجل��ن��وب 
على زميل لهم فاأ�سابوه اأثناء فراره عرب احلدود 
هذا  ت��ك��رار  ب��ع��دم  ال�سمال  وط��ال��ب  البلدين،  ب��ني 

االأمر.
العالج  ويتلقى  بالغة  ب��ج��روح  اجل��ن��دي  واأ���س��ي��ب 

حاليا يف م�ست�سفى يف كوريا اجلنوبية.
ال��ت��وت��رات بني  ج��اء احل���ادث يف وق��ت تتزايد فيه 

كوريا ال�سمالية واملجتمع الدويل ب�سبب برناجمها 
على  عالنية  تعلق  مل  لكنها  ال��ن��ووي��ة  لالأ�سلحة 

ان�سقاق اجلندي.
ووجه وزير الدفاع الكوري اجلنوبي �سوجن يوجن-

مو حتذيره لل�سمال خالل زي��ارة ملنطقة احلدود 
التي تعرف با�سم قرية الهدنة اأو قرية بامنوجنوم 
يف املنطقة منزوعة ال�سالح حيث اأثنى على جنود 

كوريا اجلنوبية الإنقاذهم اجلندي املن�سق.
يف  املتحدة  االأمم  لقيادة  فيديو  ت�سجيل  واأظ��ه��ر 
�سول جنديا من حر�س احلدود الكوري ال�سمايل 
 13 ي��وم  املن�سق  ل��ي��ط��ارد اجل��ن��دي  يعرب احل���دود 

وقف  الت��ف��اق  انتهاك  يف  ال��ث��اين  ت�سرين  نوفمرب 
اإطالق النار الذي اأنهى احلرب الكورية التي دارت 

من عام 1950 اإىل عام 1953.
اجلنوب  �سوب  الر�سا�س  “اإطالق  �سوجن  وق��ال 

على من�سق.. انتهاك التفاق الهدنة«.
وك����ان ���س��وجن ي��ق��ف ق���رب امل���ك���ان ال����ذي ع���ر فيه 
ي��ن��زف. وقال  وه��و  املن�سق  اجل��ن��ود على اجل��ن��دي 
انتهاك.  الع�سكري  الرت�سيم  خط  “عبور  �سوجن 

وحمل بنادق اآلية انتهاك اآخر«.
هذا  اأن  تعلم  اأن  ال�سمالية  ك��وري��ا  “على  وت��اب��ع 

ال�سيء يجب اأال يتكرر ثانية«.

تاأكيد اأحكام العدام بحق 139 جنديا يف بنغالد�ش
•• دكا-اأ ف ب:

139 جنديا �ساركوا  اأكدت حمكمة بنغالد�س العليا ام�س االثنني يف اال�ستئناف احكام االإع��دام بحق 
2009 وقتل خاللها ع�سرات ال�سباط. وقال النائب العام حمبوبي عالم  يف حركة ع�سيان يف �سنة 
لل�سحافة يف ختام اجلل�سة اإن احلكم ثبت اأحكام االإعدام بحق 139 �سخ�سا. ويف حمكمة البداية، حكم 
يف 2013 على 150 جنديا باالعدام. وعدا عن مئات املدانني اأمام الق�ساء املدين يف هذه الق�سية 
اأك��رب ق�سية ع�سيان يف  ام��ام حماكم ع�سكرية يف  ادي��ن يف االجمال قرابة �ستة االف جندي  املت�سعبة، 
اجلي�س يف تاريخ البلد. بداأ الع�سيان يف 25 �سباط فرباير 2009 وا�ستمر ثالثني �ساعة داخل وحدة 
بنادق بنغالد�س ملراقبة احلدود. وتو�سل التحقيق اإىل اأن اجلنود كانوا ي�سعرون منذ �سنوات بال�سخط 
والغ�سب ويطالبون بزيادة اأجورهم وحت�سني م�ستوى معي�ستهم. ا�ستوىل امل�ساركون يف الع�سيان على 
2500 قطعة �سالح واقتحموا اجتماعا �سنويا لكبار م�سوؤويل الوحدة واأطلقوا عليهم النار فقتلوا 57 
�سابطا على االأقل ومثلوا بجثثهم واألقوا بها يف جماري ال�سرف ال�سحي اأو دفنوهم يف حفر جماعية.

ال�شرطة تعلن عودة الو�شع 
المني اىل طبيعته يف زميبابوي

•• هراري-اأ ف  ب:

اأعلنت قوات االأمن يف زميبابوي ام�س االثنني عودة الو�سع اىل طبيعته يف 
البالد بعد التدخل الع�سكري يف منت�سف ت�سرين الثاين نوفمرب الذي اأدى 

اىل ا�ستقالة الرئي�س روبرت موغابي ليحل حمله نائبه ال�سابق.
الدفاع  ق��وات  “نحن  ت�سارامبا  ت�ساريتي  ال�سرطة  با�سم  املتحدثة  وقالت 
يف زمي��ب��اب��وي واج��ه��زة االم���ن ن��رغ��ب يف اإب����الغ االأم����ة ب��ع��ودة ال��و���س��ع اىل 
التاريخي لرئي�س جمهورية زميبابوي  اليمني  اداء  اثر  طبيعته يف بالدنا 
اجلمعة. وا�سافت خالل موؤمتر  الرفيق امير�سون دامبودزو منانغاغوا” 
اجتاها  اعطى  ال��دول��ة  رئي�س  ان  ه��راري  يف  اجلي�س  مع  م�سرتك  �سحايف 
جديدا للبالد. وتابعت �سوف ترون قريباً قوات الدفاع وعنا�سر ال�سرطة 

الزميبابوية تقوم معا بدوريات وخ�سو�سا يف و�سط مدينة هراري .
اأوف��ر���س��ون موغوي�سي  امل�سلحة  ال��ق��وات  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  دع���ا  م��ن ج��ان��ب��ه، 
تلقت  ان  “�سبق  االم��ن  ق��وات  ان  وق��ال  ال�سالم«.  اح��رتام  اىل  “املواطنني 
امل��زارع واملنازل قد نهبت  اأن املمتلكات اخلا�سة مبا فيها  معلومات مفادها 

واحتلت ب�سكل غر م�سروع، وهذا �سلوك اإجرامي و�سيالحق مرتكبوه«.
37 عاما لروبرت موغابي فاجاأ  امل��وايل على مدى  وك��ان جي�س زميباوي 

اجلميع ب�سيطرته على البالد ليل 14-15 ت�سرين الثاين نوفمرب.
وتدخل لقطع الطريق على ال�سيدة االأوىل غري�س موغابي التي اعتربت 
اإمير�سون  الرئي�س  بنائب  االطاحة  بعد  زوجها  خلالفة  حظا  االوف��ر  انها 
املطاف  نهاية  يف  عاما   93 العمر  من  البالغ  موغابي  واعلن  منانغاغوا. 
�سغط  حتت  وذل��ك  نوفمرب  الثاين  ت�سرين   21 يف  من�سبه  من  ا�ستقالته 
اجلي�س وال�سارع و حزبه، فيما كانت اجلمعية الوطنية تناق�س اجراء عزله. 
امير�سون  ل��ه  مناف�سا  ا�سبح  ال��ذي  ال�سابق  م�ساعده  اجلمعة  حمله  ح��ل 
منانغاغوا البالغ من العمر 75 عاماً. ويرث الرئي�س اجلديد بلداً مدمراً 

وعليه ان يعلن قريبا عن ت�سكيلة حكومته. 

•• اأبوظبي-وام:

ق��ال��ت ن�����س��رة اأخ���ب���ار ال�����س��اع��ة اإن 
ظاهرة االإرهاب باتت اأكر من اأي 
وقت م�سى مع�سلة عاملية بامتياز 
بل مل يعد هناك دولة اأو جمتمع 
اأو موؤ�س�سة اأو م�سجد اأو كني�سة اأو 
حتى فرد يت�سوق اأو رجل اأو طفل 

يتعبد مبناأى عن خطره.
ا�ستئ�سال   “ ع�����ن�����وان  وحت�������ت 
ا�سرتاتيجيات  يتطلب  االإره����اب 
متعددة “ .. اأ�سافت اأن الظاهرة 
اأ�سبابها  ت���ع���دد  ب�����س��ب��ب  ت��ع��ق��دت 
وتاأثراتها  دواف���ع���ه���ا  وت�����س��ع��ب 
على  واملجتمع  ال��ف��رد  يف  امل��دم��رة 
ي���ع���د من  ������س�����واء ول�������ذا مل  ح�����د 
التخل�س من هذه  املمكن مطلقا 
الظاهرة ما مل يتم التعامل معها 
وح����ازم.  و���س��ام��ل  ج��م��اع��ي  ب�سكل 
ام�س  ال�����س��ادرة  الن�سرة  واأ���س��ارت 
االإم���ارات للدرا�سات  “ مركز  عن 
اإىل   “ االإ�سرتاتيجية  وال��ب��ح��وث 
اأن هذا ما دعت وتدعو اإليه دولة 
االإمارات منذ �سنوات وقد جددت 
ه����ذه ال���دع���وة وب���ق���وة ي����وم اأم�س 
ملجل�س  االأول  االجتماع  يف  االول 
االإ�سالمي  التحالف  دف��اع  وزراء 
الذي  االإره��اب  ملحاربة  الع�سكري 
�سعار  ال���ري���ا����س حت���ت  ان��ع��ق��د يف 

الظروف  وب���ال�������س���رورة  وال��ف��ك��ر 
التي  واالق��ت�����س��ادي��ة  االجتماعية 
ق��د ت�سهل وج���ود ح��وا���س��ن ل��ه اأو 

بيئات م�سجعة.
وذكرت الن�سرة - يف ختام مقالها 
اأك���دت  ال���دول���ة  اأن   - االإف��ت��ت��اح��ي 
االإره������اب  م��ك��اف��ح��ة  اأن  ب���و����س���وح 
تتطلب من اجلميع عمال وجهدا 
ال�سعيد  ع��ل��ى  ل��ي�����س  م��ت��ك��ام��ل��ني 
ال��ع�����س��ك��ري واالأم�����ن�����ي ف���ق���ط بل 
وتكاملية  ���س��م��ول��ي��ة  م���ع���اجل���ات 
والثقافية  الفكرية  ال�سعد  على 
وال���رتب���وي���ة وال��دي��ن��ي��ة م���ن اأجل 
وجذور  التطرف  ملنابع  الت�سدي 
معايل  قال  وكما  االإرهابي  الفكر 
حم���م���د ب�����ن اأح�����م�����د ال�����ب�����واردي 
“ م��ع��رك��ة دول  ال��ف��ال���س��ي ف�����اإن 
ال���ت���ح���ال���ف ال���ع���رب���ي ل��ي�����س��ت مع 
واالإره���اب فقط بل هي  التطرف 
تنموية  م��ع��رك��ة  ذل����ك  مب�������وازاة 
ت�ستحق اخلو�س فيها بكل جدية 
اأجل االأجيال املقبلة  واإ�سرار من 
رهان  التعليم  تطوير  ف���اإن  ول���ذا 
امل�ستقبل  معركة  لك�سب  اأ�سا�سي 
والت�سامح  االعتدال  ثقافة  ون�سر 
والتعددية وقبول االآخر وتر�سيخ 
قواعدها يف املجتمعات االإ�سالمية 
عرب االأطر الت�سريعية والقانونية 

رهان حيوي اآخر«.

“ م��ت��ح��ال��ف��ون ���س��د االإره������اب “ 
ال�سعودي  ال��ع��ه��د  ويل  ب��رئ��ا���س��ة 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الدفاع االأم��ر حممد بن �سلمان 
اآل ���س��ع��ود ح��ي��ث اأك����دت االإم����ارات 
بو�سع  م���ط���ال���ب  ال���ت���ح���ال���ف  اأن 
متعددة  وخ��ط��ط  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
خمتلف  يف  وم�ستدامة  ومتجددة 
امل���ج���االت ال���س��ت��ئ�����س��ال االإره������اب 
وال��ت��ع��ام��ل بجدية  ج������ذوره  م���ن 
االآنية الأمن  التهديد  مع م�سادر 
كما  واالإ�سالمية  العربية  ال��دول 
�سرورة  ع��ل��ى  االإم��������ارات  ����س���ددت 
ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي ���س��د االإره�����اب 
املبادرة  بزمام  التحالف  واإم�ساك 
يف خو�س هذه احلرب امل�سرية. 
واأو�سحت اأن هذه الدعوة مل تاأت 
م��ن ف���راغ ف��ق��د اأث��ب��ت��ت االأح����داث 
وخا�سة  االأخ�������رة  وال���ت���ط���ورات 
الذي  اجل��ب��ان  االإره��اب��ي  الهجوم 
يوؤدون  ك��ان��وا  هلل  ع��ب��ادا  ا�ستهدف 
ب��اأم��ان وب��ني يدي  �سالة اجلمعة 
م�سر  بجمهورية  �سيناء  يف  اهلل 
العربية اأن االإره��اب لي�س ال دين 
اأي�سا  واإمن�����ا  ف��ق��ط  ق��ي��م  وال  ل���ه 
اأيا  الب�سر  ب��دم��اء  مطلقا  ي��اأب��ه  ال 

االج����ت����م����اع����ي����ة واالق����ت���������س����ادي����ة 
بع�س  بها  مت��ر  التي  وال�سيا�سية 
وال���ب���وؤر  امل��ن��اط��ق  اأو  امل��ج��ت��م��ع��ات 
ال�����س��اخ��ن��ة .. ف�����س��ال ع���ن وج���ود 
لي�س  بها  ترتبط  اإج����رام  �سبكات 
وح�سب  احل���ق���ي���ق���ي  ال�����ع�����امل  يف 
واإمن��ا - ورمب��ا االأخ��ط��ر - العامل 

ل��ل��ب��الد ي���وم اجل��م��ع��ة ب��ع��د تنحي 
م�����وج�����اب�����ي حت�������ت �����س����غ����ط من 

اجلي�س.
وتعهد باإعادة بناء اقت�ساد البالد 
لكن  امل��واط��ن��ني.  ك��ل  ي��خ��دم  واأن 
بعيدا عن الكلمات يت�ساءل بع�س 

معايل حممد بن اأحمد البواردي 
ل�سوؤون  دول�����ة  وزي�����ر  ال��ف��ال���س��ي 
الدفاع يف كلمته “ يجب االإدراك 
قدراتها  كانت  مهما  دول��ة  اأي  اأن 
واإمكانياتها ومواردها ال ت�ستطيع 
خ���و����س احل������رب ����س���د االإره�������اب 
مب��ف��رده��ا “ ف��ربغ��م ك��ل اجلهود 

املالية  وزي���ر  بيتي  تينداي  وق���ال 
املعار�سة  زع��م��اء  واأح����د  ال�����س��اب��ق 
احلكومة  ت���رك���ي���ب���ة  “�ستظهر 
اجل���دي���دة امل�����س��ار اجل���دي���د.. هل 
���س��ن��وا���س��ل ال���و����س���ع احل������ايل اأم 
����س���ت���ك���ون ق��ط��ي��ع��ة وا����س���ح���ة مع 
امل��ا���س��ي وه���و م���ا ن��ح��ت��اج��ه لبناء 

دولة م�ستدامة.
 اإنه اختيار ب�سيط«.

• »تكاتف �جلميع«
دع���ت احل��رك��ة م��ن اأج���ل التغير 
اإىل  امل���ع���ار����س���ة  ال����دمي����ق����راط����ي 
كافة  ت�سمل  انتقالية”  “�سلطة 
من  القطيعة  الإع���الن  االأط��ي��اف 
 37 ا�ستمر  ال��ذي  موجابي  حكم 
ع��ام��ا وت��ن��ف��ي��ذ اإ���س��الح��ات متهد 
انتخابات  اإج�����راء  اأم����ام  ال��ط��ري��ق 

حرة العام املقبل.
حظ���ي  ال��������ذي  ب��ي��ت��������������ي  وق��������ال 
باحت������رام دويل كوزي������ر���� للمالية 
الوطني����ة  للوح�����دة  حكومة  يف 
 2013 اإىل   2009 ع����ام  م���ن 
زميبابوي  “حتتاج  ل�����روي�����رتز 
ت��ك��ات��ف اجل��م��ي��ع... ال ميكن  اإىل 
هذه  اإنت�������اج  اإع���ادة  يف  ن�ستمر  اأن 

اأو  رج��اال  �سغارا  اأو  �سيوخا  كانوا 
م�سلمني  غ��ر  اأو  م�سلمني  ن�ساء 
فهو ي�ستهدف الب�سر من دون اأي 

وازع اإن�ساين اأو ديني اأو اأخالقي.
خطورته  من  يزيد  ما  اإن  وقالت 
و�سعوبة ال�سيطرة عليه اأو التنبوؤ 
بتحركاته هو ا�ستغالله للظروف 

االف�����رتا������س�����ي ال��������ذي ي���ت���ي���ح له 
والتمويل  التخطيط  على  ق��درة 
وال���ت���وج���ي���ه ع����ن ب���ع���د وم�����ن ثم 
ال�سيطرة  اأو  امل��ت��اب��ع��ة  ���س��ع��وب��ة 
ع��ل��ي��ه وه����ذا ي��ع��ن��ي اأن����ه ال ميكن 
التعامل  مبفردها  ق��وة  اأو  لدولة 
اأكده  ما  وه��ذا  الظاهرة  ه��ذه  مع 

م��واط��ن��ي زمي���ب���اب���وي ه���ي ميكن 
ل��ع��ق��ود من  ب���ال���والء  دان  ل��رج��ل 
موؤ�س�سة  اأن يغر  ملوجابي  الزمن 
انتهاكات  بارتكاب  متهمة  حاكمة 
ممنهجة حلقوق االإن�سان وانتهاج 

�سيا�سات اقت�سادية كارثية.

التي  اجل���م���اع���ي���ة  اأو  ال����ف����ردي����ة 
خمتلفة  م�ستويات  وع��ل��ى  ب��ذل��ت 
حتققت  التي  النجاحات  وب��رغ��م 
االإرهابية  التنظيمات  بع�س  �سد 
ك��ت��ن��ظ��ي��م داع�������س االإره����اب����ي فال 
ب��اأم��ان ما  ال��ع��امل  اأن يكون  ميكن 
مل يتم ا�ستئ�سال هذه التنظيمات 
الظاهرة  م��ن  وال��ت��خ��ل�����س  مت��ام��ا 

كليا.
واأ����س���اف���ت اأن�����ه م���ن ال���وا����س���ح اأن 
ومنها  االإره����اب����ي����ة  اجل����م����اع����ات 
تنظيم داع�س تبحث بعد الهزائم 
التي منيت بها عن مناطق اأخرى 
وتوح�سها  رع��ب��ه��ا  ف��ي��ه��ا  ل��ت��ن�����س��ر 
اأ�ساليب  اإىل  ت���ل���ج���اأ  وجن����ده����ا 
ا�ستهداف  ف��ي��ه��ا  مب����ا  خ�����س��ي�����س��ة 
الت�سوق وحتى  واأماكن  بيوت اهلل 
ي�سلموا من  ال�سوارع مل  امل��ارة يف 
جرائمهم ولهذا كله فاإن معاجلة 
كما  وا�ستئ�سالها  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه 
اأن  يعنيان  اجلميع  ويريد  يدعو 
يكون هناك ا�سرتاتيجيات متعددة 
على  االقت�سار  ع��دم  يعني  وه���ذا 
اجلانب االأمني وال حتى الدعوي 
اأكرب  ب�سكل  الرتكيز  اأي�سا  واإمن��ا 
ووفق خطط �ساملة على التعليم 

اأخبار ال�شاعة .. ا�شتئ�شال الإرهاب يتطلب ا�شرتاتيجيات متعددة

يف حكومة زميبابوي اجلديدة.. هل يقطع مناجناجوا ال�شلة مع املا�شي؟ 
•• هاراري-رويرتز: 

رئي�س  ي�����س��ك��ل  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن 
زمي���ب���اب���وي اجل����دي����د اإم���ر����س���ون 
هذا  جديدة  حكومة  مناجناجوا 
االأنظ�������ار  ترتكز  فيما  االأ���س��ب��وع 
اأي  �سيقطع  ك������ان  اإذا  م���ا  ع��ل��ى 
حكومة  وي��ع��ني  باملا�سي  �سل�������ة 
�سيختار  اأم  االأط����ي����اف  م��ت��ع��ددة 
القدمي  احل��ر���س  م��ن  �سخ�سيات 
ل��ل��رئ��ي�����س ال�����س�����������������������اب��ق روب�����رت 

موجابي.
وي��ن�����س��ب اجل����ان����ب االأك�������رب من 
االهتمام على من �سيختار ملن�سب 
اإجناتيو�س  ليخلف  املالي�������ة  وزير 
ت�������س���وم���ب���و ال���������ذي ك�������������������ان بني 
م��ن ح��ل��ف��������اء موجابي  جم��م��وع��ة 
ال����ذي����ن اع���ت���ق���ل���وا وط���������ردوا من 
احلزب احلاكم. ويواجه ت�سومبو 
اأن  املقرر  وم��ن  بالف�ساد  اتهامات 

ميثل اأماما املحكمة.
ويف اإ�����س����ارة اأول���ي���ة ع��ل��ى اأن�����ه قد 
يت�سرف على نحو خمتلف، قالت 
�سحيفة هرالد احلكومية ام�س 
االثنني اإن حزب االحتاد الوطني 
ال��زمي��ب��اب��وي اجلبهة  االأف��ري��ق��ي 

ميزانية  خف�س  احلاكم  الوطنية 
موؤمتره اخلا�س املقرر اأن ينعقد 
ال�����س��ه��ر امل��ق��ب��ل ك��م��ا ق��ل�����س فرتة 
انعقاد املوؤمتر اإىل ثالثة اأيام من 

�ستة.
رئي�سا  اليمني  مناجناجوا  واأدى 

الدورات من عدم اال�ستقرار«.
اقت�ساديون  حم���ل���ل���ون  وي����ق����ول 
اأمام  االخ��ت��ي��ارات  اإن  و�سيا�سيون 
حمدودة  تكون  رمب��ا  مناجناجوا 
الوثيق  ح��ل��ي��ف��ه  ق������ال  اأن  ب���ع���د 
باتريك  االإن����رتن����ت  اأم�����ن  وزي�����ر 
اإنه  املا�سي  االأ�سبوع  ت�سايناما�سا 
ال يرى حاجة لت�سكيل ائتالف اإذ 
اأن احلزب احلاكم يتمتع باأغلبية 

برملانية.
اأ�ستاذ  ه��وك��ي��ن��ز  اأن���ت���وين  وي���ق���ول 
درا����س���ات االأع���م���ال اإن���ه م��ع تعهد 
انتخابات  ب����اإج����راء  م��ن��اجن��اج��وا 
املعار�سة  املقبل فلن تك�سب  العام 
ائتالف  يف  م�ساركتها  م��ن  كثرا 
ق���ب���ل ث��م��ان��ي��ة اأ����س���ه���ر ف���ق���ط من 

الت�سويت.
ك���ان ���س��ق��وط م��وج��اب��ي ب��ع��د 37 
عاما يف ال�سلطة مدفوعا مبعركة 
خلالفته تناف�س فيها مناجناجوا، 
 52 الذي عمل مع موجابي ملدة 
الرئي�س  زوج��ة  عاما، مع جري�س 
ال�سابق التي كانت يف البيت االأزرق 
الرئا�سي يف هاراري وقت انقالب 
منذ  ت�ساهد عالنية  اجلي�س ومل 

ذلك احلني.

�ملجل�س �لوطني لالإعالم ي�سارك يف �جتماع �للجنة �لد�ئمة لالإعالم �لعربي بالقاهرة

التاأكيد على الت�شدي لظاهرة الإرهاب والتطرف وجعل الق�شية الفل�شطينية يف اأولوية الق�شايا
•• القاهرة -وام:

لالإعالم  الوطني  املجل�س  �سارك 
الت�سعني  االإج���ت���م���اع  اأع����م����ال  يف 
العربي  لالعالم  الدائمة  للجنة 
التي عقدت ام�س مبقر اجلامعة 
ال����ع����رب����ي����ة ب����رئ����ا�����س����ة ال����دك����ت����ور 
اليا�س  ف�����اروق  ب���ن  ع��ب��دامل��ح�����س��ن 
واالإع�����الم  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وك��ي��ل 
باململكة  اخل�����ارج�����ي  ل�����الإع�����الم 
العربية ال�سعودية و ح�سور كبار 
اأجهزة وو�سائل االعالم  م�سوؤويل 

يف الدول العربية.
دور  اأهمية  اإليا�س  الدكتور  واأك��د 
الت�سدي  يف  ال���ع���رب���ي  االإع��������الم 
والتطرف  االإره����������اب  ل���ظ���اه���رة 
افتتاح  خ�����الل  ك��ل��م��ت��ه  يف  وق������ال 
االجتماع اإن اللجنة ناق�ست عددا 
تعريف  راأ���س��ه��ا  وعلي  البنود  م��ن 
بالق�سية  ال����دويل  ال��ع��ام  ال�����راأي 
يف  وجعلها  اعالميا  الفل�سطينية 
ظل  يف  خ��ا���س��ة  الق�سايا  اأول���وي���ة 
اأن  يجب  اآخ���رى  اإقليمية  اأزم����ات 
ال ت�سرفنا باأي حال من االأحوال 

عن ق�سيتنا االأوىل.
االإع�����الم  دور  ب��ن��د  اإن  واأ�����س����اف 

االرهابي الذي ا�ستهدف امل�سلني 
يف م�سجد الرو�سة ب�سمال �سيناء 
موؤكدة اأن هذه العملية االرهابية 
اأثارت الراأي العام العربي والعاملي 
باعتبارها عملية دنيئة ا�ستهدفت 

امل�سلني االأبرياء.
كلمتها  يف  اأب����وغ����زال����ة  اأك������دت  و 
مو�سوع  اأن  االج����ت����م����اع  خ�����الل 
م��ك��اف��ح��ة االره�����اب اع��الم��ي��ا من 
اأجن������دة  املدرجة على  البنود  اأهم 
له�������ا  مل��ا  ال��ع��رب��ي  االع����الم  جل��ن��ة 
م��ن اأه��م��ي��ة ن��ظ��را ل���دور االعالم 
امل���واج���ه���ة حيث  ال��ك��ب��ر يف ه����ذه 
ت��ق��ت�����س��ر على  امل����ع����ارك  ت���ع���د  مل 
امل��ي��دان ب��ل ع��رب و���س��ائ��ل االعالم 
التوا�سل  و�سائل  خا�سة  املختلفة 

االجتماعي .
اأع���م���ال  ج�����دول  اأن  اىل  ول��ف��ت��ت 
اللجنة ت�سمن العديد من البنود 
مكافحة  راأ����س���ه���ا  وع���ل���ى  امل��ه��م��ة 

االرهاب..
االط���ار باجلهود  ه��ذا   منوهة يف 
املكثفة  ال��ع��رب��ي��ة  واالج���ت���م���اع���ات 
الدفاع  وزراء  اج��ت��م��اع  واآخ���ره���ا 
يف  عقد  ال��ذي  اال�سالمية  للدول 
ال��ري��ا���س اأم�����س وه���ذا دل��ي��ل علي 

لظاهرة  ال��ت�����س��دي  يف  ال���ع���رب���ي 
االإره��اب يحظى باأهمية كربي .. 
موؤكدا اأهمية االإ�سراع يف اخلطى 
االإع����الم����ي����ة ل����ل����دول االأع�������س���اء 
�سبيل  االحت���ادات يف  و  واملنظمات 
امل�ستدامة  التنمية  اأجندة  تنفيذ 
قبل  اعتمادها  مت  التي  2030م 
االأع�ساء  ال��دول  قبل  من  عامني 

يف االأمم املتحدة.
تطرق  االج���ت���م���اع  اأن  واأو������س�����ح 
ل���ب���ن���دي���ن حت�����ت م�����ا ����س���ب���ق من 
اأع��م��ال ال���دورة ال��ع��ادي��ة ال�” 48 
العرب،  االإع���الم  وزراء  ملجل�س   “
حقوق  مب���و����س���وع  االأول  ي��ت��ع��ل��ق 
ال���ب���ث ال���ت���ل���ف���زي���وين ل����الأح����داث 
الكربى  ال��ري��ا���س��ي��ة  وال��ب��ط��والت 
توظيف  خطة  مبراجعة  والثاين 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  ���س��ب��ك��ات 
الطاقات  اأجل تنظيم وح�سد  من 
ملواجهة م�سكلة االأمية وغر ذلك 

من بنود مهمة.
ال�سفرة  ج������ددت  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
العام  االأم�����ني  اأب���وغ���زال���ة  ه��ي��ف��اء 
العربية  اجل��ام��ع��ة  ل��دى  امل�ساعد 
واالت�سال  االع���الم  قطاع  رئي�س 
للهجوم  العربية  اجلامعة  ادان���ة 

ق��ي��ام ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ب��ب��ذل كل 
اجلهود يف جماالت الدفاع واالمن 
واالعالم ملواجهه االإرهاب واأكدت 
اأه���م���ي���ة ال������دور ال�����ذي مي��ك��ن اأن 
ي�سطلع به جمل�س وزراء االعالم 
العرب من خالل مكتبه التنفيذي 
االعالم  و�سائل  دور  ملتابعة  غ��دا 
يف  ا�ستثمارها  وكيفية  املختلفة 
عليه  والق�ساء  االره���اب  حماربة 

يف املنطقة .
اأعمالها  ب���داأت  ق��د  اللجنة  ك��ان��ت 
بالوقوف دقيقة حدادا علي اأرواح 
�سهداء م�سجد الرو�سة بالعري�س 
العربية  م�������س���ر  ب���ج���م���ه���وري���ة 
الهامة  البنود  وناق�ست عددا من 
من �سمنها “ دور االإعالم العربي 
يف ال��ت�����س��دي ل��ظ��اه��رة االإره�����اب 
اجلهود  ت�سافر  �سبل  يف  والبحث 
االإعالمية للدول العربية ملواجهة 
تف�سي هذه الظاهرة حيث عر�ست 
ال�سادرة  التو�سيات  اللجنة  على 
لفريق   18 ال  االج���ت���م���اع  ع����ن 
امل��ع��ن��ي مبتابعة  ال��دائ��م  اخل����رباء 
الت�سدي  العربي يف  االع��الم  دور 
االرهاب وتو�سيات اأعمال احللقة 

النقا�سية البحثية اخلام�سة.

اأي�����س��ا منهاج  ال��ل��ج��ن��ة  ون��اق�����س��ت 
املت�سمنة  اخل�����ط�����وات  م����دون����ة 
اخلا�سة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  لالأن�سطة 
باحتفالية بغداد عا�سمة لالإعالم 
العربي التي اأعدتها هيئة االعالم 
العراق  بجمهورية  واالت�����س��االت 
وذلك تنفيذا للقرار444 ال�سادر 
عن جمل�س وزراء االعالم العرب 
مدينة  ب��اخ��ت��ي��ار   48 ال�����دورة  يف 
العربي  ل��الإع��الم  عا�سمة  ب��غ��داد 

لعام 2017- 2018.
الفل�س���������طينية  الق�سي������ة  تاأتي  و 
اأعمال  ب��ن��دا دائ���م���ا ع��ل��ى ج����دول 
ال����ل����ج����ن����ة ال�����دائ�����م�����ة ل�����الإع�����الم 
املحورية  الق�سية  كونها  العربي 
واالأ�����س����ا�����س����ي����ة جل���ام���ع���ة ال������دول 
ال���ع���رب���ي���ة ب���ه���دف االإب�����ق�����اء على 
عموما  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ق�����س��ي��ة 
وق�����س��ي��ة ال��ق��د���س ح��ي��ة يف عقول 
ال����ع����رب وامل�������س���ل���م���ني م����ن خالل 
اعالمي�����ة  توعوية  ب��رام��ج  تبني 
عربي���ة  اإعالمية  �سيا�سات  وف����ق 
متوا�سلة والعمل على ح�سد الراأي 
االإجراءات  ملناه�سة  العاملي  العام 
وال�����س��ي��ا���س��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة �سد 

الفل�سطينيني.

اخل���ط���ة  ال����ل����ج����ن����ة  ن����اق���������س����ت  و 
ال�سبكات  ل��ت��وظ��ي��ف  االإع���الم���ي���ة 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي م��ن اأجل 
امل�سكلة  ملواجهة  ال��ط��اق��ات  ح�سد 
االأم�����ي�����ة يف ال����وط����ن ال���ع���رب���ي و 
االآخرى  الهامة  البنود  من  عددا 

ع��ل��ى ج�����دول اأع��م��ال��ه��ا م��ن��ه��ا ما 
لالإعالم  العربية  باللجنة  يتعلق 
االع�������الم  ي�������وم  و  االل�������ك�������رتوين 
اأج����ن����دة  و  االإع���������الم  و  ال���ع���رب���ي 

التنمية امل�ستدامة.
اللجنة  ت���رف���ع  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 

التنفيذي  املكتب  اإىل  تو�سياتها 
ل����������وزراء االع��������الم ال����ع����رب غ���دا 
برئا�سة ال�سعودية متهيدا لرفعها 
للدورة التا�سعة واالأربعني ملجل�س 
املزمع  ال����ع����رب  االع�������الم  وزراء 

عقدها مايو املقبل.
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اعالن للح�سور امام مدير ادارة الدعوى بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/3097  مدين جزئي
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

اىل املدعى عليها / خمبز الفا�س - �س ذ م م
اقامت املدعية / �سركة املتحدة لتاأجر ال�سيارات فرع من وايف للنقل - ذ م م 

الدعوى رقم )2017/3097( مدين جزئي عجمان 
املو�سوع  : دعوى مطالبة مببلغ 263.551.01 درهم

االبتدائية  الدعوى مبحكمة عجمان االحتادية  ادارة  امام مدير  انت مكلف باحل�سور 
مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   2017/12/5 املوافق  الثالثاء  ي��وم 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله بو�سفك املدعي عليه حرر بتاريخ  2017/11/26
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

 اإعادة اإعالن بالن�سر
اىل املدعي عليها / عواطف عبداهلل خمي�س الظنحاين ، اجلن�سية : االإمارات 

حيث ان املدعي / بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع 
قد اقام املدعي  الدعوى رقم 2017/190 جتاري كلي �سد املدعي عليها 

بناء عليه ، وملا �سنورده فيما بعد ، 
وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 

اوال : الت�سريح بت�سجيل دعوانا املاثلة وحتديد اقرب جل�سة ممكنة لنظر مو�سوعها واعالن املدعي عليه ب�سورة 
من الئحتها وتاريخ اول جل�سة لنظر مو�سوعها 

ثانيا : الق�ساء ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�سادر مبوجب االأمر على عري�سة رقم 2017/10627 حجز 
حتفظي جتاري ال�سادر بتاريخ 2017/6/14 - بحدود املبلغ املطالب به ال�سادر عن مقام قا�سي االأمور امل�ستعجلة 

يف راأ�س اخليمة املوقر 
املدعي قيمة مبلغ وق��دره 1.217.486.72 درهم )مليون  ي��وؤدي للبنك  بان  املدعي عليه  بالزام  الق�ساء   : ثالثا 
ومئتان و�سبعة ع�سر الف واربع مائة و�ستة وثمانني درهم واثنان و�سبعني فل�س( باال�سافة اىل الفائدة القانونية 

بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد 
رابعا - الق�ساء بالزام املدعي عليه بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.

التا�سعة �سباحا  ال�ساعة  املوافق الثالثاء تاريخ 2017/12/12  ادارة الدعوى  مما يقت�سي ح�سورك اىل مكتب 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 

 مكتب  اإدارة الدعوى - عماد عرفات 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
اإعادة اإعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بالن�سر  

 يف الدعوى رقم 2017/2435 مدين جزئي 
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

 اىل املدعى عليها / �سركة خيال ملقاوالت البناء - �س ذ م م - مديرها / جاتيندر بال �سينك جا�سوانت �سينك
اقامت املدعية/الهيئة العامة لل�سوؤون اال�سالمية واالوقاف - وتنوب عنها ادارة ق�سايا الدولة  

الدعوى رقم : )2017/2435( - عجمان 
املو�سوع : 1- الزام املدعي عليه ب�سداد املبالغ امل�ستحقة عليه من ا�ستمرار عليه من ا�ستمرار �سغلة للعني املوؤجرة 
باال�سافة لبقية قيمة ايجار اول �سنة )4000 درهم( 2- الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية 
من ال�سواغل 3- الزام املدعي عليه باح�سار �سهادة براءة ذمة للكهرباء واملاء عن جممل مدة العقد اىل حني 

االخالء الفعلي للعني املوؤجرة 4- الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية يوم االربعاء  املوافق 2017/12/20 �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله بو�سفك املدعي عليه حرر بتاريخ   2017/11/23
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
288 /  2017SCT  : رقم املطالبة

هيئة حتكيم الدعاوى ال�سغرة 
اىل املدعي عليه : حممد عوي�س رم�سان 

ويجب  التجاري  ابوظبي  بنك  من  �سدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد  بتاريخ 2017/10/16 
عليك اما االعرتاف باملطالبة او تقدمي الدفاع عن املطالبة او تقدمي طلب للطعن يف 
الدائمة  اللجنة  املقدمة من  اإقرار اخلدمة  ا�ستمارة  االخت�سا�س مدعوما باالدلة على 
املعينة بقانون العالمات التجارية ، يجب عليك ان تقدم مع دفاعك اي م�ستندات ترغب 
يف االعتماد عليها يف اجراءات الت�ساور ، ونحيكم علما باأنه يف حالة عدم الرد على هذه 
الت�ساور يف غ�سون  باإجراءات  ال�سغرة  الدعاوى  املطالبة �سيقوم م�سجل هيئة حتكيم 
7 ايام من انتهاء مدة تقدمي الدفاع ، اذا مل تتمكن من ح�سور اإجراءات الت�ساور يجوز 

لقا�سي للجنة الدائمة ان يقر املطالبة ال�سغرة وي�سدر اأمرا �سدك
ختم/ عبداهلل الناخي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  

حماكم مركز دبي املايل العاملي  

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
281 /  2017SCT  : رقم املطالبة

هيئة حتكيم الدعاوى ال�سغرة 
اىل املدعي عليه / عجاو الدين �سيخ ابو بكار 

ويجب  التجاري  ابوظبي  بنك  من  �سدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد  بتاريخ 2017/10/10 
عليك اما االعرتاف باملطالبة او تقدمي الدفاع عن املطالبة او تقدمي طلب للطعن يف 
الدائمة  اللجنة  املقدمة من  اإقرار اخلدمة  ا�ستمارة  االخت�سا�س مدعوما باالدلة على 
املعينة بقانون العالمات التجارية ، يجب عليك ان تقدم مع دفاعك اي م�ستندات ترغب 
يف االعتماد عليها يف اجراءات الت�ساور ، ونحيكم علما باأنه يف حالة عدم الرد على هذه 
الت�ساور يف غ�سون  باإجراءات  ال�سغرة  الدعاوى  املطالبة �سيقوم م�سجل هيئة حتكيم 
7 ايام من انتهاء مدة تقدمي الدفاع ، اذا مل تتمكن من ح�سور اإجراءات الت�ساور يجوز 

لقا�سي للجنة الدائمة ان يقر املطالبة ال�سغرة وي�سدر اأمرا �سدك
ختم/ عبداهلل الناخي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  

حماكم مركز دبي املايل العاملي  

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
289 /  2017SCT  : رقم املطالبة

هيئة حتكيم الدعاوى ال�سغرة 
اىل املدعي عليه : بوبي باليلي بابليو 

ويجب  التجاري  ابوظبي  بنك  من  �سدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد  بتاريخ 2017/10/16 
عليك اما االعرتاف باملطالبة او تقدمي الدفاع عن املطالبة او تقدمي طلب للطعن يف 
الدائمة  اللجنة  املقدمة من  اإقرار اخلدمة  ا�ستمارة  االخت�سا�س مدعوما باالدلة على 
املعينة بقانون العالمات التجارية ، يجب عليك ان تقدم مع دفاعك اي م�ستندات ترغب 
يف االعتماد عليها يف اجراءات الت�ساور ، ونحيكم علما باأنه يف حالة عدم الرد على هذه 
الت�ساور يف غ�سون  باإجراءات  ال�سغرة  الدعاوى  املطالبة �سيقوم م�سجل هيئة حتكيم 
7 ايام من انتهاء مدة تقدمي الدفاع ، اذا مل تتمكن من ح�سور اإجراءات الت�ساور يجوز 

لقا�سي للجنة الدائمة ان يقر املطالبة ال�سغرة وي�سدر اأمرا �سدك
ختم/ عبداهلل الناخي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  

حماكم مركز دبي املايل العاملي  
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282 /  2017SCT  : رقم املطالبة

هيئة حتكيم الدعاوى ال�سغرة 
اىل املدعي عليها : اأ�سيو فيجاين فازيربامبيل  

ويجب  التجاري  ابوظبي  بنك  من  �سدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد  بتاريخ 2017/10/10 
عليك اما االعرتاف باملطالبة او تقدمي الدفاع عن املطالبة او تقدمي طلب للطعن يف 
الدائمة  اللجنة  املقدمة من  اإقرار اخلدمة  ا�ستمارة  االخت�سا�س مدعوما باالدلة على 
املعينة بقانون العالمات التجارية ، يجب عليك ان تقدم مع دفاعك اي م�ستندات ترغب 
يف االعتماد عليها يف اجراءات الت�ساور ، ونحيكم علما باأنه يف حالة عدم الرد على هذه 
الت�ساور يف غ�سون  باإجراءات  ال�سغرة  الدعاوى  املطالبة �سيقوم م�سجل هيئة حتكيم 
7 ايام من انتهاء مدة تقدمي الدفاع ، اذا مل تتمكن من ح�سور اإجراءات الت�ساور يجوز 

لقا�سي للجنة الدائمة ان يقر املطالبة ال�سغرة وي�سدر اأمرا �سدك
ختم/ عبداهلل الناخي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  

حماكم مركز دبي املايل العاملي  

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1889  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- انرجي مديكل �سوليو�سنز - �س م ح  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ برمييوم للتجهيزات الطبية - �س ذ م م - وميثلها قانونا مديرها/ اأمني حممد 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - القرق  علي  ب��در حممد   / اأحمد وميثله  جميل 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل والت�سامم مببلغ وقدره )1.365.207 
تاريخ اال�ستحقاق  التجارية من  املحاماة والفائدة   درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
وحتى ال�سداد التام   وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/12/21   ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3491   تنفيذ جتاري  
م   م  ذ   - ال�سيافة  خل��دم��ات  يونيفر�سيل  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة �سيام التجارية - �س 
ابراهيم مو�سى   / كاتوبورات وميثله  ا�سحاق   / قانونا  - وميثلها  م  م  ذ 
علي مراد البلو�سي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )100144( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

 اعالن مدعي عليها ن�سرا   
يف  الق�سية رقم 2017/1047 جتاري جزئي 

اإىل املدعي عليها الثانية / كراج / �سامل ال�سالح و�سيانة ال�سيارات 
حيث ان املدعية / غيداء عبداالمر ر�سيد 

فيها  وتطالبكما  املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  لدى  واخرى  عليك  اقامت  قد 
بالزامكما بدفع للمدعية مبلغ وقدره )35000 درهم( قيمة ال�سيارة والتعوي�س اجلابر 
لل�سرر والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وباال�سافة للر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
ويقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة الدائرة اجلزئية االوىل القاعة رقم 137 الطابق 
االأول يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم 2017/12/19 وذلك لالجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك. 
  اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
اإعادة اعالن مدعي عليهم  ن�سرا   

يف  الق�سية رقم 2013/2903 جتاري جزئي
اإىل املدعي عليهم : 1/ با�سم حممد ر�سه امل�سري - �سوري اجلن�سية 

2/ املدخل : ماجد علي �سفر حممد - اإماراتي اجلن�سية 
3/ واملدخل : خالد �سامل علي �سامل املن�سوري - اإماراتي اجلن�سية 

حيث ان املدعي / م�سرف ال�سارقة اال�سالمي 
قد اقام  عليكم واخرى لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة رقمها اعاله ويعلمكم بتعديل 

الطلبات وورود تقرير اخلربة 
ويقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة الدائرة اجلزئية االوىل القاعة رقم 137 الطابق 
االأول يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم 2017/12/14 وذلك لالجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل 

عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم 
  اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2015/2327   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: م�سرف االإمارات اال�سالمي - �س م ع 

عنوانه : االإمارات - اإمارة  دبي - منطقة دبي الطبية - بناية رقم 16 - الطابق الثالث 
املنفذ �سده : خالد عبداهلل احمد الغرير  - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �سارع �سالح الدين - مبنى بناية اإي 

تي ايه ا�سكون هاو�س )ETA ASCON HOUSE( - الطابق الثاين 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/12/6 املوافق  انه يف يوم االربعاء 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : اخلوانيج الثانية - رقم االر�س 
: 86 - رقم البلدية : 363-282 - امل�ساحة : 85424.68 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� )64.000.000.00 ( 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

اعالن حكم بالن�سر
 يف  الدعوى رقم 2017/421 عقاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- عبيد اهلل �سامل حممد  جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي / �سركة ات�س ا�س 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   - املحدودة  للتمويل  االو�سط  ال�سرق  �سي  بي 
للتمويل  االو�سط  ال�سرق  �سي  بي  ا�س  ات�س  ل�سالح/�سركة  اعاله  املذكورة  الدعوى  2017/9/27 يف 
عبارة  و�سطب  بالتمليك(  املنتهية  )االج��ارة  وملحقاته  الدعوى  العقد مو�سوع  بف�سخ   - املحدودة  
)تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك ل�سالح املدعي عليه طبقا لعقد االجارة 
املنتهي بالتملك املودع لدى الدائرة عن وحدة التداعي والواردة يف �سهادة ملكية العقار ال�سادرة عن 
التداعي للمدعية  العقارية حمل  الوحدة  بت�سليم  املدعي عليه  دائ��رة االرا�سي واالم��الك  وبالزام 
ورد احليازة لها خالية من ال�سواغل كما الزمته باملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  ذل��ك.   ع��دا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
اعالن حكم بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2017/1773 جتاري جزئي    
اىل املدعي عليه/1-  مطعم ومطبخ فيما�س كويف هاو�س -2/ موهانان االنثاتيل رامال 
اأن املدعي /كويالث فيجايا كوماران - نعلنكم  بوتيا بورايل جمهويل حمل االقامة مبا 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/6/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ل�سالح/ كويالث فيجايا كوماران بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 94000 
درهم )اربعة وت�سعون الف درهم( قيمة ال�سيكني �سند الدعوى والفائدة القانونية بواقع 
9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد التام ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف 
وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

  اإعالن بالن�سر 
اىل املدعى عليهما / ار�س اخلر للمقاوالت البناء 

نعلمكم بان املدعي / احمد عبداخلالق رم�سان را�سي 
يف الدعوى رقم 2017/7099  الدائرة اجلزئية االوىل  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب 
فيها :  الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 446337 درهم ، وباال�سافة اىل باال�سافة اىل اية 
املالك نتيجة تاأخر وفائدة �سنوية 9% من تاريخ  غراماة يفر�سها برنامج زايد لال�سكان على 

2017/7/23 حتى متام ال�سداد الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�سي ح�سورك  اأمام مكتب ادارة الدعوى رقم 6  مبحكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
الدعوى  يف  للنظر  وذلك    ، �سباحا    9.30 ال�ساعة   ،  2017/12/11 املوافق  وذلك   ، امل�ستندات 
املذكور امل�سار اليها اعاله - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ االجراءات 

القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 661/2017
اجلن�سية  اإماراتية    - يحيى  ح�سن  فاطمة  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ حمبوب كها - 

بنغالدي�سي اجلن�سية يف )�سالون الرماقية( مبوجب رخ�سة رقم )501886( 
تعديالت : مت تغير ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. 

ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل ال�سناعية 5
بلدية ال�سارقة  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1046 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- بي تي اي تيك للتجارة العامة - �س ذ م م 2- حممد ابراهيم علي ياورى 
3- فرامرز اكرب فهميده ازدرى - جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ  2017/9/13  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك �سادرات ايران - الفرع 
الرئي�سي بالزام املدعي عليهم )بي تي اي تيك للتجارة العامة - �س ذ م م ، حممد ابراهيم علي 
والتكافل للمدعي )بنك �سادرات  بالت�سامن  ي��وؤدوا  بان  ازدرى(  ي��اورى، فرامرز اكرب فهميده 
ايران( مبلغ وقدره 181.454.01 مائة وواحد وثمانون الف واربعمائة واربعة وخم�سون درهما 
املدعي  والزمت  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2017/3/26 من  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة  فل�س  وواح��د 
عليهم بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

اعالن بالن�سر     
رقم 2017/8264   

املنذر : باب افغان�ستان ملقاوالت النجارة امل�سحلة 
املنذر اليه : طاهر نعيم للتجارة - �س ذ م م 

درهم   22.000 قدرها  مبلغ  �سداد  ب�سرعة   - اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ت��اري��خ ا�ستالمكم  اي���ام م��ن  اق�����س��اه 7  امل��رتت��ب يف ذمتكم يف م��وع��د 
حلفظ  القانونية  اجراءاتنا  التخاذ  ا�سفني  �سن�سطر  واال  االع��الن 

حقوقنا مع حتميلكم كافة امل�ساريف والر�سوم واالتعاب. 
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

اإنذار عديل بالن�سر  
رقم 2017/8273   

املنذر / املحامي د/ علي ا�سماعيل اجلرمن 
املنذر اليه / براين كالرك 

فان اجلهة املنذرة تطلب ما يلي :- 
امام   2011/1/129040 رقم  الوكالة  باعتزال  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  فان 
الكاتب العدل حماكم دبي ، واعتبارها الغية من تاريخ ابالغه بها وتكون كافة 
التاريخ غر منتجة الثارها  الوكالة منذ ذلك   التي تنتج عن تلك  الت�سرفات 
القانونية يف حكم العدم وذلك دون ثمة م�سوؤولية على املخطر بكافة انواعها ، 

هذا للعلم واالحاطة.  
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

اإنذار عديل بالن�سر  
رقم )2017/1/8028( 

املنذر / عقارات احلثبور )فرع من جمموعة احلثبور - ذ م م ( ميثلها بالتوقيع ال�سيد/ عبداهلل اأبو بكر حمي الدين اأمني 
، بوكالة م�سدقة حتت رقم حمرر )2011/1/114454( بتاريخ 2011/8/17 

العنوان : دبي ، طريق املطار ، بناية جمموعة احلبثور - ذ م م  ، قرب مكتب ارامك�س االإم��ارات العربية املتحدة - ت : 
   0527444563 /042828289

املنذر اليه : ال�سادة / دار االأماين للتجارة - �س ذ م م  مديرها ال�سيد/ بيبالب �سيتار اجنان موهانتي ، هندي اجلن�سية 
Z3067818 -  وعنوانها : دبي - هور العنز �سرق - بناية احلثبور - وزارة التغر املناخي  ، يحمل جواز �سفر رقم 
والبيئة يف نف�س البناية القائمة على قطعة ار�س رقم 538-133- مكتب رقم 312 ت : 042556448 / 055744249 - �س 

ب : 97473 - دبي 
درهم(   22.500( بقيمة  امل�سرق  بنك  على  وامل�سحوب   )46( رقم  املرجتع  ال�سيك  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
اثنان وع�سرون الفا وخم�سمائة درهم وم�ستحق االداء بتاريخ هور العنز �سرق مبوجب عقد االيجار املوقع مع املنذر اليهم 
بتاريخ 2017/2/1 وملدة ايجارية قدرها �سنة واحدة من 2017/1/20 اىل 2018/1/19 وبقيمة ايجارية قدرها )90.000 
درهم( ت�سعون الف درهم �سنويا ، واال �سوف ي�سطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية �سده  مبا فيها  اقامة الدعوى 

االيجارية وا�ست�سدار امر االداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3709  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- جمال ا�سرف عبداجلبار  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
م�سرف الهالل - �س م ع - مكتب ادارة - فرج برج البحر وميثله / علي ا�سماعيل 
ابراهيم اجلرمن -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
بان يدفع للم�سرف املدعي مبلغ وقدره )116.560.78 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
االربعاء  املوافق  2017/12/13  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3686  جتاري جزئي              

االقامة  حمل  جمهول  حممود   حممد  يو�سف  طاهر   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ م�سرف الهالل - �سركة م�ساهمة عامة وميثله / نا�سر مال 
اهلل حممد غامن   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )35.854.99 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  
ال�ساعة 8.30 �س  امل��واف��ق  2017/12/13   االرب��ع��اء    ي��وم  وح���ددت لها جل�سة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3688  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-بهاجوان بوجناوانى �سيتال دا�س ويهال  جمهول حمل 
 / عامة وميثله  م�ساهمة  �سركة   - ال��ه��الل  امل��دع��ي/ م�سرف  ان  االق��ام��ة مب��ا 
ال��دع��وى ومو�سوعها املطالبة  اأق��ام عليك  نا�سر م��ال اهلل حممد غ��امن   قد 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )27.328 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/12/19  ال�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3693  جتاري جزئي              

امل��رزوق��ي - جم��ه��ول حمل  اأح��م��د ح�سن حممد  امل��دع��ي عليه / 1- حممد  اىل 
وميثله  عامة  م�ساهمة  �سركة   - اال�سالمي  دب��ي  بنك  امل��دع��ي/  ان  مبا  االق��ام��ة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  / نا�سر مال اهلل حممد غامن -  قد 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )208.739 درهم( مبا يعادل كمية 83.495.60 
كيلو جرام من ال�سكر والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.13 يوم االربعاء  املوافق  2017/12/13  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي
كونوا على املوعد مع “كاأ�ش اليوم الوطني للبولو” يف 

للبولو والفرو�شية” دبي  “نادي 
 2 ال�سبت  ي��وم  والفرو�سية”  للبولو  دب��ي  “نادي  اإىل  توجهوا 
دي�سمرب 2017 ملتابعة فعاليات “كاأ�س اليوم الوطني للبولو” 
يف اأجواء حتفل بالت�سويق واالإثارة يف واحد من اأهم الفعاليات 

الريا�سية التي ت�ست�سيفها املدينة”.
�ساهدوا اأف�سل فرق البولو يف املنطقة والتي ت�سم اأبرز الالعبني 
املحليني والعامليني، مبا يف ذلك فرق من دولة االإمارات العربية 
املتحدة، يف مناف�سات حما�سية للفوز بلقب “كاأ�س اليوم الوطني 

للبولو 2017”. 

موعدكم مع نخبة من اأملع العبي البولو العامليني واأروع عرو�س 
الإرث  حتية  يف  اليوم،  م��دار  على  التقليدية  واالأن�سطة  اخليل 
بالتزامن  املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  العريق  الفرو�سية 
مع احتفاالت اليوم الوطني ال�ساد�س واالأربعني، باالإ�سافة اإىل 
باقة من االأن�سطة الرتفيهية وخيارات الطعام ال�سهية، لتجربة 

مميزة تنا�سب الزوار من خمتلف االأعمار. 
للبولو  دبي  “نادي  ال��ذي ينظمه  ال�سنوي  وميثل هذا احل��دث 
اأجواء  يف  م�سلية  اأوق��ات  لتم�سية  مثالية  والفرو�سية” فر�سة 

باالأطفال  خا�سة  اأن�سطة  ال��ن��ادي  يقدم  حيث  مم��ي��زة،  عائلية 
احلرف  ومن�سات  النطاطة  والقلعة  امل��ه��ر  ام��ت��ط��اء  تت�سمن 
اليدوية والبوبكورن واحللويات، اإ�سافة اإىل عرو�س املو�سيقى 
احلية.  وهنالك اأي�ساً م�سرة اخليول واالإبل، يف الوقت الذي 
الرتفيهية  والفعاليات  امل��اأك��والت  ب��األ��ذ  اجلميع  فيه  ي�ستمتع 
بعد  لل�سيوف  وميكن  الوطني.   باليوم  الرائعة  واالحتفاالت 
الع�سائر يف  العرو�س اخلا�سة على بع�س  التمتع بفرتة  ذلك 

ردهة “اإيبو�س” بني ال�ساعة 4 ظهراً و8 م�ساًء.

اح��ت��ف��ل احت���اد ال��ك��رة ب��ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ال���� 46 
ام�س   �سباح  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  لدولة 
�سعادة  االحتفال  و�سهد  دب��ي،  االحت��اد يف  مبقر 
املهند�س مروان بن غليطة رئي�س احتاد الكرة، 
االحتاد،  رئي�س  نائب  الطنيجي   عبيد  و�سعيد 
واأمل بو�سالخ ع�سو جمل�س االإدارة رئي�س جلنة 

االت�سال وال�سوؤون املجتمعية.
امل�ساعد  العام  االأم��ني  النمر  اإبراهيم  وبح�سور 
العام  االأم���ني  ب��ه��ادر  واأح��م��د  الفنية،  ل��ل�����س��وؤون 
امل�ساعد لل�سوؤون املالية واالإدارية، وعبيد مبارك 
وعبد  ال��ك��رة،  الإحت���اد  الفني  امل��دي��ر  ال�سام�سي 
العامة،  ال��ع��الق��ات  اإدارة  م��دي��ر  ح�سن  ال��ق��ادر 
ق�����س��م م��راك��ز التدريب،  ورا����س���د ع��ام��ر رئ��ي�����س 
االحتاد،  وموظفي  الهمم،  اأ�سحاب  ومب�ساركة 

والعبي منتخبات املراكز واالأكادمييات اخلا�سة. 
اإحتاد  رئي�س  غليطة   ب��ن  م���روان  �سعادة  وق��ال 
لدولتنا  الوطني  بالعيد  االحتفال  اأن   ، ال��ك��رة 
الغالية كل عام، هو يوم جتديد الوالء والوفاء 
ومنا�سبة  الر�سيدة،  ولقياداتنا  احلبيبة  لبلدنا 
على  واملقيمني  الوطن  اأبناء  قلوب  على  عزيزة 
الذكرى االأهم واالأجمل لت�سكيل  حد �سواء، يف 
اإحتاد دولة االإمارات العربية املتحدة حتت راية 
واحدة، وبقيادة الوالد املوؤ�س�س املغفور له باإذن 
اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل 

ثراه”.
باليوم  االح��ت��ف��االت  اأن  غ��ل��ي��ط��ة،  ب��ن  واأ����س���اف 
هو  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني 
ي����وم ال��ت��ع��ب��ر ع���ن احل����ب وال��ف��خ��ر واالإع����ت����زاز 

لي�س  الهائلة   ومبكت�سباتها  الغالية،  بدولتنا 
جميع  علي  ب��ل  فقط،  الريا�سي  ال�سعيد  على 
املجاالت وامليادين، وبقيمها ومبادئها واأ�سولها، 
ومب����ا مت��ث��ل��ه م���ن من�����وذج ح�������س���اري ف���ري���د يف 
املختلفة،  اجلن�سيات  ب��ني  والتعاي�س  الت�سامح 
اإفتخار  هو  كما  والتعمروالبناء،  التنمية  ويف 
مب�سرة االأجداد واالآباء املوؤ�س�سني، ومبا نتطلع 

اإليه من م�ستقبل م�سرق ومتميز.
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  االحت����اد،  رئ��ي�����س  وه��ن��اأ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  واأخيه �ساحب  اهلل”، 
ورئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
اهلل”،  “رعاه  دب����ي  وح���اك���م  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 

االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان، 
ال�سمو  واأ�سحاب  “رعاه اهلل”،  امل�سلحة  للقوات 
هوؤالء  االإم���ارات،  حكام  االأعلى  املجل�س  اأع�ساء 
والنفي�س  الغايل  الذين بذلوا  ال�ساخمة  القمم 
حتى اأ�سبحت االإمارات رمزاً من رموز العامل يف 
التطور والرفاهية واالأمن والرخاء، واأ�سبحت 
م�سدر جذب لكل الهويات، ملا يحمله اأهلها من 
لالآخر  وقبول  الثقافات  يف  وتنوع  وك��رم  طيبة 
وا�ست�سراف  االن���ف���ت���اح  روح  ي��ح��م��ل  وجم��ت��م��ع 

امل�ستقبل.
ويف ال�����س��ي��اق ذات����ه، ق��ال��ت اأم���ل ب��و���س��الخ ع�سو 
جمل�س االإدارة ورئي�س جلنة االإت�سال وال�سوؤون 
تقا�سم  اإىل  ي�سعى  الكرة  احت��اد  اأن  املجتمعية،  
فرحة اليوم الوطني ال� 46، بخلق جو تفاعلي 

يعزز الهوية الوطنية ، وبث روح التعاون واالإخاء 
وامل��ح��ب��ة، و���س��ط ح�����س��ور ق���ي���ادات اإحت����اد الكرة 
وامل��وظ��ف��ني والع��ب��ي امل��راك��ز واأ���س��ح��اب الهمم، 
لالإحتفال بالذكرى العطرة التي متر علينا كل 
عام، وتبعث يف نفو�سنا الفرحة ومعاين االإعتزاز 

واالإفتخار لهذا الوطن.
�سريك  الهمم  اأ�سحاب  اأن  بو�سالخ،  واأ���س��اف��ت 
تنظمها  التي  االحتفاالت  كل  يف  ومهم  اأ�سا�سي 
باإحتاد  املجتمعية  وال�����س��وؤون  االإت�����س��ال  جل��ن��ة 
االإحت�����اد  يف  ن��ظ��رت��ه��ا  م���ع  الكرة‘ ب���ال���ت���ع���اون 
واالإهتمام،  ال��دع��م  ك��ل  لهم  ون��وف��ر  االآ���س��ي��وي، 
اأنهم ُمقبلني على حتديات ومناف�سات  وخا�سة 
قوية خالل الفرتة املقبلة، من حيث م�ساركتهم 
اخلا�س  ل��الأومل��ب��ي��اد  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف 

ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  “لدول   2018 االإق��ل��ي��م��ي��ة 
االأوملبياد  وبطولة   اأفريقيا”،  و�سمال  االأو�سط 
الدويل اخلا�س 2019، اللتني �ست�ست�سيفهما 

العا�سمة اأبوظبي.
فعاليات  ت�سمنت  ف��ق��د  اأخ�����رى،  ن��اح��ي��ة  وم���ن 
46 ���س��ب��اح ام�س  ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي  االح��ت��ف��ال 
يف احت���اد ال��ك��رة، ف��ق��رات ع��دي��دة م��ن العرو�س 
الرتاثية، واالأغاين الوطنية، وعرو�س اخليالة، 
واأخ��رى الأ�سحاب  وعرو�س ومباريات للرباعم 
ال��ه��م��م م���ع م��وظ��ف��ي االإحت������اد، خ���الل الفرتة 
ال�سباحية، وا�ستمرت االحتفاالت حتى ال�ساعة 
ال�سابعة م�ساًء، و�سملت دورة كرة قدم ملنتخبات 
االأكادمييات  ودورة   ،2004 م��وال��ي��د  امل��راك��ز 

اخلا�سة حتت 12 �سنة للبنني والبنات.

�حتاد �لكرة يحتفي بالعيد �لوطني �لـ 46 مبهرجان ريا�سي و�سعبي كبري

بن غليطة : اإحتفالنا جتديد للولء والوفاء لبالدنا احلبيبة ولقياداتنا الر�شيدة

ينفذها مركزه يف �لعني

نادي تراث الإمارات يوا�شل بطولته للرماية للنا�شئني وي�شتعد لحتفالت كبرية يف العني
ت��ت��وا���س��ل يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني بطولة 
للرماية  االإم����������ارات  ت������راث  ن������ادي 
ي��ن��ظ��م��ه��ا منذ  ال����ت����ي  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني 
ال�����س��ه��ر اجل������اري مركز  م��ن��ت�����س��ف 
�سمن  ل����ل����ن����ادي  ال����ت����اب����ع  ال����ع����ني 
الوطني  باليوم  ال��ن��ادي  اح��ت��ف��االت 
46، التي تقام برعاية �سمو ال�سيخ 

ممثل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سلطان 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س 

النادي.
بهذه  الفائزين  بتتويج  و�سيحتفى 
م�سنع  ي���رع���اه���ا  ال���ت���ي  ال���ب���ط���ول���ة 
اخلر�سانية  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  ال��رو���س��ة 
القادم  دي�����س��م��رب  ال���ث���اين م���ن  ي����وم 

ينظمه  ك��ب��ر،  ت���راث���ي  اح��ت��ف��ال  يف 
مركز العني ومركز زايد للدرا�سات 
وال��ب��ح��وث ب��ن��ادي ت����راث االإم�����ارات 
للفرو�سية  ال��ع��ني  ن����ادي  اأر������س  يف 
والرماية واجلولف يف مدينة العني 
بالتعاون مع نادي العني نف�سه الذي 
البطولة،  فعاليات  اأر�سه  حتت�سن 

احتفاالت  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  وذل�����ك 
املركز يف العني باليوم الوطني الذي 
ي�سمل فعاليات تراثية وجماهرية 
حديقة  اأك��ربه��ا  حتت�سن  متنوعة 
من  والع�سرين  التا�سع  يف  الطوية 

�سهر نوفمرب اجلاري.
وذكر خليفة بطي ال�سام�سي مدير 

البطولة  فعاليات  اأن  العني  مركز 
ع�سر  اخل����ام���������س  م���ن���ذ  ت���ت���وا����س���ل 
ا�ستقطبت  اجل������اري،  ال�����س��ه��ر  م���ن 
الع�سرات من النا�سئني حمبي هذه 
الريا�سة التي يحر�س مركز العني 
ممار�ستها  وت��ع��زي��ز  اإح��ي��ائ��ه��ا  ع��ل��ى 
ل�������دى ال����ن���������سء ب����اع����ت����ب����اره����ا من 

ال��ري��ا���س��ات ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي الزمت 
تعلُّمها  على  وحثَّ  العربي  تاريخنا 
اأن  موروثنا االإ�سالمي، م�سرا اإىل 
املركز يف حر�سه هذا ينظم بطولة 
اأخ������رى ل��ل��رم��اي��ة ك���ل ع����ام �سمن 
الرم�سانية،  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ب���رن���ام���ج 
ال�سابقة  دورت���ه���ا  يف  ����س���ارك  ح��ي��ث 

ن��ح��و م��ائ��ة م�����س��ارك، م��و���س��ح��ا اأن 
حديقة الطوية �ست�سهد منذ ع�سر 
ال�سهر  من  والع�سرين  التا�سع  يوم 
جماهريا  تراثيا  احتفاال  اجل��اري 
النادي  كبرا ميثل ذروة احتفاالت 
الوطني،  ب��ال��ي��وم  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  يف 
بالفائزين يف  النادي �سيحتفي  واآن 

دي�سمرب  م��ن  ال��ث��اين  ي��وم  البطولة 
للفرو�سية  ال��ع��ني  ن����ادي  اأر������س  يف 
مع  وبالتعاون  واجلولف  والرماية 
املركز  �سيقدم  حيث  نف�سه،  النادي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع وح����دات ن���ادي تراث 
ت��راث��ي��ة متنوعة  االإم�����ارات ف��ق��رات 

اأعدت للمنا�سبة.

الهند حت�شد 5 ميداليات ذهبية يف بطولة العامل 
للمالكمة الن�شائية لل�شباب

نادي الذيد يعقد اإجتماعا حت�شرييا ملاراثون الإحتاد

ف���ازت ال��ه��ن��د بخم�س م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ه يف 
لل�سباب  الن�سائية  للمالكمة  العامل  بطولة 
يف مدينة جواهاتي بوالية ا�سام بالهند يوم 

االأحد 26 نوفمرب 2017.
فيها  التي حت�سد  االوىل  امل��رة  وكانت هذه 
الهند هذا الكم الهائل من امليداليات حتت 
ل���واء احت���اد امل��الك��م��ة ال���دويل ال��ه��واة حيث 
ف����ازت ال��ه��ن��دي��ة مب��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة نيتيو يف 
 51 وزن  ، جيوتي غوليا يف  كغم   48 وزن 
 54 وزن  ت�سودري  يف  �ساك�سي  كيلوغراما، 
كغم(،   57 وزن  يف  ���س��وب��را  ���س��ا���س��ي   ، ك��غ��م 
كيلوغراما   64 وزن  يف  ب����ورو   وان��ك��وب��ي��ت��ا 
البالد  م���ن  امل��ن��اف�����س��ني  ج��م��ي��ع  مكت�سحني 
املختلفة وا�سافة اإىل ذلك ، تاأهلت الالعبة 
االأوليمبية  اأي�سا لالألعاب  الهندية جيوتي 

لل�سباب يف العام القادم يف االأرجنتني.

ت���راأ����س ���س��امل حم��م��د ب���ن ه���وي���دن رئي�س 
االجتماع  ال��ذي��د  ب��ن��ادي  االإدارة  جم��ل�����س 
التح�سري ا�ستعدادا ملاراثون االإحتاد 46 

والذي يقام �سنوياً.
والرعاية  بالثقة  هويدن  بن  �سامل  واأ���س��اد 
التي قدمها را�سد عبد اهلل املحيان لتكفله 
املارثون. ح�سر االجتماع كال من  برعاية 
�سامل الرفي�سا ع�سو جمل�س االإدارة بنادي 
مدير  �سامل  خلف  حمود  والدكتور  الذيد 
واالإداري من  الفني  وال��ك��ادر  ال��ذي��د  ن��ادي 
م��درب��ي وم��وظ��ف��ي.  ومت خ��الل االجتماع 
النهائية  واللم�سات  االإنطالق  و�سع خطة 
للماراثون يهدف املاراثون اىل غر�س حب 
مواطنني  من  اأبنائنا  نفو�س  يف  الريا�سة 
�سعبية  م��ن  امل���اراث���ون  وينطلق  ومقيمني 

اخلواطر اىل مقر نادي الذيد.
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46 للرماية الهوائية للرماية  ال�  اختتمت بطولة اليوم الوطني 
االإمارات  احت��اد  باإ�سراف  اأقيمت  والتي  الذيد،  ن��ادي  يف  العا�سرة 
للرماية، ورعاية جمل�س ال�سارقة الريا�سي، وتقام هذه البطولة 
اإمارات  جميع  من  وا�سعة  وم�ساركات  متزايد  ع��دد  و�سط  �سنوياً 
وح�سن  حم��م��ود  ع��م��اد  معمر  ال��ب��ط��ول��ة  بتحكيم  وق���ام  الدولة . 

حم�سن، وعبيد �سيف الندا�س.
ويف اخلتام قام بتكرمي الفائزين حميد عبد اهلل اخلاطري نائب 
امل�سلحة  القوات  فريق  مدير  تهلك  ونبيل  االإدارة  جمل�س  رئي�س 

ب��ن نومه  ال��ذي��د وعلي  ن��ادي  �سامل مدير  وال��دك��ت��ور حمود خلف 
رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة.

يف  االأوىل  امل��راك��ز  بتحقيقه  للرماية  ال��ذي��د  ن���ادي  ف��ري��ق  ومت��ي��ز 
البطولة والذي يقوده املدرب معمر العالف

واأ�سفرت النتائج يف فئة العموم بندقية عن فوز  �سهيلة اإمام الدين 
مروة  الثاين  وباملركز   ، االأول  باملركز  ال�سارقة  �سيدات  البلو�سي 
جوهر النعيمي من �سيدات ال�سارقة، وباملركز الثالث �سامل حممد 
النقبي . اأما يف فئة النا�سئني بندقية، ح�سل اأحمد ح�سن احلفيتي 

على املركز االأول، واإبراهيم خليل اإبراهيم الثاين من نادي الذيد، 
�سامل حممد اليماحي الثالث من نادي الذيد.

وفئة العموم م�سد�س، فاز باملركز االأول عثمان علي البلو�سي من 
نادي الذيد اأما الثاين اأحمد عبد اهلل االأمري نادي الذيد ووفاء 

خمي�س اآل علي املركز الثالث من �سيدات ال�سارقة.
ويف فئة النا�سئني م�سد�س املركز االأول �سلطان عبيد بن �سمالن، 
را�سد بن  الثالث حميد  املركز  اأما  اأحمد حممد اخليال،  والثاين 

�سمالن من نادي الذيد.

اختر معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
ال�سخ�سية  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
الريا�سية املحلية يف الدورة التا�سعة 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  جل��ائ��زة حممد 
ل���الإب���داع ال��ري��ا���س��ي ت��ق��دي��را جلهود 
الريا�سية  احلركة  اإث��راء  يف  معاليه 
يف الدولة من خالل رئا�سته جمل�س 
ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  اإدارة 
ومبادراته  وت��وج��ي��ه��ات��ه  وال��ري��ا���س��ة 
لدعم االحتادات الريا�سية الوطنية 
واالأن���دي���ة وت��و���س��ي��ع ق��اع��دة ممار�سة 
الريا�سية  املن�ساآت  الريا�سة وت�سييد 
وال�سبابية وحتقيق اإجنازات ريا�سية 
للهيئة.  رئا�سته  ف��رتة  خ��الل  كبرة 
واأع�����ل�����ن جم���ل�������س اأم�����ن�����اء اجل����ائ����زة 
ع��ن اخ��ت��ي��ار ���س��اح��ب��ة ال�����س��م��و امللكي 
�سلطان  بن  بندر  بنت  االأم���رة رمي��ا 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  وك���ي���ل  ����س���ع���ود  اآل 
والتطوير  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  ل��ل��ري��ا���س��ة 
للريا�سة  ال�سعودي  االحت���اد  رئي�س 
الريا�سية  ال�����س��خ�����س��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
العربية وذلك تقديرا الإ�سهاماتها يف 
تاأ�سي�س الريا�سة الن�سائية ال�سعودية 
ريا�سة  اإدخ��ال  وتنظيمها من خالل 

املراأة يف املدار�س العامة.
ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�سحفي 
“جائزة  اأم��ن��اء  ع��ق��ده جمل�س  ال���ذي 
لالإبداع  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
حممد  “مبادرات  ع�سو  الريا�سي” 
بن را�سد اآل مكتوم العاملية” لالإعالن 
اأ�سماء الفائزين يف فئات الدورة  عن 
حيث  م��ن  االأك���رب  للجائزة  التا�سعة 
من  واالوىل  فئاتها  وت��ع��دد  قيمتها 
املخ�س�سة  االط������الق  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا 

لالإبداع يف العمل الريا�سي.
�سعادة  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  يف  حت��دث 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  ال��ط��اي��ر  مطر 
العرفاوي ع�سو  اجلائزة وم�سطفى 
رئي�س جلنة  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س 
ال��ت��ح��ك��ي��م وم������وزة امل�����ري اأم�����ني عام 
ال��دك��ت��ور خليفة  ب��ح�����س��ور  اجل���ائ���زة 
ال�������س���ع���ايل ع�����س��و جم��ل�����س االأم����ن����اء 
رئي�س اللجنة الفنية للجائزة واأحمد 

واأن�س  ر���س��ا  اآل  وي��و���س��ف  ال�����س��ع��ف��ار 
بوخ�س و�سالح اأمني اأع�ساء جمل�س 
دبي الريا�سي ونا�سر اأمان اآل رحمة 
املوؤ�س�سات  ومم��ث��ل��ي  اجل��ائ��زة  م��دي��ر 

الريا�سية واالإعالمية يف الدولة.
���س��ع��ادة م��ط��ر الطاير  وب��ع��د اع����الن 
الريا�سيتني  ال�سخ�سيتني  اإ���س��م��ي 
التا�سعة  ل��ل��دورة  وال��ع��رب��ي��ة  املحلية 
..اأع����ل����ن����ت م������وزة امل������ري اأم������ني عام 
اجل���ائ���زة ع���ن اأ����س���م���اء ال��ف��ائ��زي��ن يف 
الريا�سي  وه����م:  االأخ������رى  ال��ف��ئ��ات 
املحلي عمر عبدالرحمن “عّموري” 
اأف�سل العب يف  لقب  حل�سوله على 
باالإ�سافة   2016 ع���ام  اآ���س��ي��ا  ق���ارة 
اأف�سل العب  اإىل ح�سوله على لقب 
خليجي  الع����ب  واأف�������س���ل  اإم�����ارات�����ي 

واأف�سل العب عربي.
اإبراهيم  نالها  املحلي  احل��ك��م  وف��ئ��ة 
ي��و���س��ف امل��ن�����س��وري وذل�����ك الإدارت�����ه 
لكرة  العامل  لكاأ�س  النهائية  امل��ب��اراة 
وكاأ�س   2017 ال�����س��اط��ئ��ي��ة  ال���ق���دم 
القارات لكرة القدم ال�ساطئية .. ويف 
بن  �سعيد  اختر  املحلي  امل��درب  فئة 
العديد  على  حل�سوله  وذل��ك  �سرور 
من االإجن���ازات واالأل��ق��اب العاملية يف 
�سباقات الفرو�سية وعلى لقب اأف�سل 
الثامنة على التوايل  املدربني للمرة 
200 يف  ال��ف��وز رق���م  اإىل  وو���س��ول��ه 
بذلك  العاملية م�سجاًل  االأوىل  الفئة 

رقًما قيا�سًيا جديًدا.
احتاد  اختر  املحلية  املوؤ�س�سة  وف��ى 
االإم��������ارات ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و ل�����دوره يف 
متكني املراأة ريا�سًيا من خالل خلق 
اإىل  موجهة  ن�سائية  ب���اإدارة  بطوالت 
عدد  زي��ادة  بهدف  الن�سائي  العن�سر 
منتخبات  وب���ن���اء  ل��ل��ع��ب��ة  امل��م��ار���س��ات 
ال���دول���ة يف بطوالت  م��ث��ل��ت  وط��ن��ي��ة 
دولية وقارية واأفرزت نتائج اإيجابية 

الأول مرة باإجمايل 16 ميدالية.
ويف فئة الريا�سي العربي اخترت نور 
لفوزها  ال�سربيني من م�سر  عاطف 
ببطولة العامل لل�سيدات لال�سكوا�س 
 2016 التوايل  على  الثانية  للمرة 

بالت�سنيف  واالح��ت��ف��اظ   2017 و 
العاملي للعبة.

ويف فئة االإداري العربي فاز الدكتور 
اإب���راه���ي���م ب���ن حم��م��د ال��ق��ن��ا���س من 
و�سول  يف  الإ���س��ه��ام��ات��ه  ال�����س��ع��ودي��ة 
م�ساف  اإىل  ال�����س��ع��ودي  ال���ك���ارات���ي���ه 
الدول العاملية، ودوره يف التوفيق بني 
التعليمي  والتفوق  الريا�سي  التفوق 
واأبطال  ع��امل  اأب��ط��ال  ل��دي��ه  لي�سبح 
ريا�سًيا  متفوقني  الكاراتيه  يف  اآ�سيا 

وعلمًيا.
بن  ط��ارق  العربي  بفئة احلكم  وف��از 
حممد ال�سويعي من تون�س الختياره 
كاأف�سل حكم على م�ستوى العامل يف 
ريا�سة األعاب القوى الأ�سحاب الهمم 
التحكيم  ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ًس��ا  وت��ع��ي��ي��ن��ه 
واأوملبياد   2008 ب��ك��ني  اأومل��ب��ي��اد  يف 
الربازيل  واأومل���ب���ي���اد   2012 ل��ن��دن 
 2011 ال��ع��امل  وب��ط��والت   2016
و  ب��ف��رن�����س��ا   2013 و  ب��ن��ي��وزي��ل��ن��دا 
2015 بالدوحة، و 2017 بلندن، 
رئي�سًيا  حكًما  تعيينه  اإىل  باالإ�سافة 
اإىل   2013 م��ن  ال��ع��امل  ك��وؤو���س  يف 

.2017
ويف ف��ئ��ة امل����درب ال��ع��رب��ي ف���از فار�س 
الإ�سهاماته  االأردن  الع�ساف من  علي 
اإجن������ازات عاملية  ع��ل��ى  احل�����س��ول  يف 
على  احل�سول  وه��ي  التايكواندو  يف 
للتايكوندو  العامل  بطولة  برونزية 
اإىل  ب���االإ����س���اف���ة   ،2017 ع�����ام  يف 
ال�سابقة يف احل�سول على  اإ�سهاماته 

اأول ميدالية عربية ذهبية اأوملبية.
ويف فئة الفريق العربي فاز منتخب 
وذلك  القدم  لكرة  للنا�سئني  العراق 
يف  الذهبية  امليدالية  على  حل�سوله 
بطولة اآ�سيا بكرة القدم للنا�سئني عام 
والتحديات  الظروف  رغم   2016

التي متر بها جمهورية العراق.
ويف فئة االحتادات الدولية االأوملبية 
ال�������س���ي���ف���ي���ة ف������از االحت���������اد ال������دويل 
للدراجات ب�سوي�سرا وذلك الإطالقه 
مبادرة االحتاد يف جمال متكني املراأة 
لل�سيدات  العامل  بطولة  تاأ�سي�س  يف 

وزي������ادة م�����س��ارك��ت��ه��ن ع��امل��ًي��ا يف هذه 
اللعبة وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني 
اإىل  باالإ�سافة  العاملية  البطوالت  يف 
من  اللعبة  جوانب  كافة  يف  متكينها 

ممار�سة وتدريب واإدارة.
ويف فئة االحت��ادات الدولية املعرتف 
بها من اللجنة االأوملبية الدولية فاز 
املجل�س الدويل للكريكيت باالإمارات 
وذل����ك الإط���الق���ه م���ب���ادرة يف جمال 
متكني امل��راأة من خالل تنظيم كاأ�س 
ال���ع���امل ل��ل��ك��ري��ك��ي��ت ل��ل�����س��ي��دات وهو 
االأكر م�ساهدة يف تاريخ اللعبة من 
جلميع  التلفزيونية  التغطية  خالل 
�سعبية  ارت����ف����اع  وك���ذل���ك  امل���ب���اري���ات 
كريكت ال�سيدات لي�س فقط يف اململكة 
املتحدة واأ�سرتاليا، بل يف جميع بلدان 
املجل�س  ا�ستثمار  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل 
والرتويجية  الت�سويقية  للحمالت 
العامل  اأف�سل العبات  اأظهرت  والتي 
واملتابعني  امل�ساهدين  ن�سبة  وزادت 

لها.
التقديرية  ل���ل���ج���وائ���ز  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
ف��ئ��ة ري��ا���س��ي ن��ا���س��يء حم��ل��ي حقق 
جناحات متميزة والتي جاءت تنفيذا 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
الريا�سي  دب���ي  جمل�س  رئ��ي�����س  دب���ي 
فقد  النا�سئني  بدعم  اجل��ائ��زة  راع��ي 
تر�سح للت�سويت النهائي 6 ريا�سيني 
لهذه  للت�سويت  ي��وم  اآخ��ر  ب��اأن  علما 
 2017 دي�����س��م��رب   31 ه����و  ال���ف���ئ���ة 
احلفل  تكرميهم خالل  يتم  ان  على 
10 يناير وهم عبداهلل  اخلتامي يف 
غ��ل��وم ع��ل��ي امل���ازم���ي احل��ا���س��ل على 
امليدالية الربونزية يف بطولة العامل 
للنا�سئني للتايكواندو 2017 وعمر 
حممد علوان الف�سلي احلا�سل على 
العامل  بطولة  يف  الف�سية  امليدالية 
للجوجيت�سو حتت 18 �سنة وامل�سنف 
االأول على م�ستوى العامل يف ريا�سة 
ودمية  النا�سئني  ف��ئ��ة  اجلوجيت�سو 
احلا�سلة  ال��ي��اف��ع��ي،  ع��ب��داهلل  �سعيد 
ال��ذه��ب��ي��ة يف بطولة  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى 

امل�سنفة  وه���ي  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و  اآ���س��ي��ا 
االأوىل على م�ستوى العامل يف ريا�سة 
وميثة  النا�سئات  فئة  اجلوجيت�سو 
عبداهلل ح�سن عبداهلل احلا�سلة على 
كاأ�س  بطولة  يف  الربونزية  امليدالية 
ميدالية  اأول  وه��ي  للنا�سئني  اآ���س��ي��ا 
ل��ل��ب��ن��ات يف اجل����ودو وعمار  اآ���س��ي��وي��ة 
حممد علي ال�سدراين احلا�سل على 
املركز الثاين يف بطولة اآ�سيا الغربية 
ل��ل�����س��ط��رجن ال��ك��ال���س��ي��ك��ي حت���ت 12 
اآ�سيا  بطولة  يف  الثالث  واملركز  �سنة 
ال��غ��رب��ي��ة ل��ل�����س��ط��رجن ال�����س��ري��ع حتت 
12 �سنة وح�سني يو�سف اأنور يو�سف 
احل��ا���س��ل ع��ل��ى ل��ق��ب اأف�����س��ل العب 
حتت 8 �سنوات لكرة القدم يف خم�س 

بطوالت متتالية يف اأندية الدولة.
عربي  ن���ا����س���ئ  ري����ا�����س����ي  ف���ئ���ة  ويف 
املجال  يف  م��ت��م��ي��زة  جن���اح���ات  ح��ق��ق 
م�سطفى  ب���ن  حم��م��د  ال���ري���ا����س���ي: 
على  حل�سوله  ال�����س��وي��ق  �سلمان  ب��ن 
العامل  بطولة  يف  الذهبية  امليدالية 
 .2017 عام  للتايكواندو  للنا�سئني 
وف���ئ���ة ري���ا����س���ي ح��ق��ق اإجن������از رفيع 
ه�سام  ف����ري����دة  اخ����ت����رت  امل�������س���ت���وى 
عثمان من م�سر اأول ريا�سية عربية 
ال�سباحة  يف  عاملية  ميدالية  حتقق 
وهو  لل�سباحة،  ال��ع��امل  ب��ط��والت  يف 
الربونزية  امليدالية  على  احل�سول 
ببطولة  ف��را���س��ة  م��رت   50 �سباق  يف 
باملجر  امل���ائ���ي���ة  ل����الأل����ع����اب  ال����ع����امل 
حقق  ري��ا���س��ي  ف��ئ��ة  ويف   .2017
اجن����از يف ظ����روف وحت���دي���ات �سعبة 
عليها  الهمم” ح�سل  اأ�سحاب  “فئة 
األعاب  يف  اجل��زائ��ري  ال��ت��واأم  الثنائي 
ال���ق���وى وه���م���ا: ف�����وؤاد ال�����س��ب��ت��ي بقة 
يف  الذهبية  امليدالية  على  حل�سوله 
�سباق 800 مرت يف البطولة العاملية 
االحتياجات  ل���ذوي  ال��ق��وى  الأل��ع��اب 
وامليدالية   2017 بلندن  اخلا�سة 
مرت،   1500 ���س��ب��اق  يف  ال��ف�����س��ي��ة 
للبطولة  القيا�سي  الرقم  حطم  كما 
..وعبداللطيف  ال�����س��ب��اق  ه����ذا  يف 
امليدالية  على  بقة حل�سوله  ال�سبتي 

ال��ذه��ب��ي��ة يف ���س��ب��اق 1500 م��رت يف 
القوى  الأل���ع���اب  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
بلندن  اخلا�سة  االحتياجات  ل��ذوي 
2017 وامليدالية الف�سية يف �سباق 
القيا�سي  الرقم  وحطم  مرت   800

للبطولة العاملية يف هذا ال�سباق.
ويف جائزة االإبداع الريا�سي االأوملبي 
يف  ا�ستحداثها  مت  جديدة  فئة  وه��ي 
هذه الدورة تقديرا للمبدعني العرب 
ال�����دورات االأومل��ب��ي��ة مم��ن حققوا  يف 
�سبقت  ال���ت���ي  ال���ف���رتة  يف  اجن�������ازات 
خ��الل فرتة  واأي�سا  اجلائزة  اإط��الق 
منا�سفة  منحها  مت  وق���د  اجل���ائ���زة، 
بني حممد القمودي من تون�س اأكر 
ميداليات  على  ح�سل  ع��رب��ي  الع��ب 
العرب  م�ساركات  ت��اري��خ  م��ن  اأومل��ب��ي��ة 
يف ال�����دورات االأومل��ب��ي��ة ول��غ��اي��ة االآن 
طوكيو  ف�سية  ميداليات   4 بر�سيد 
مك�سيكو  وبرونزية  وذهبية   1964
1972م  ميونخ  وف�سية   1968
..وه�������س���ام ال���ق���روج م���ن امل���غ���رب من 
اأف�����س��ل ال��ع��دائ��ني يف ���س��ب��اق 1500 
�سباق  القيا�سي يف  رقمه  م��ازال  مرت 
1500 مرت الذي حققه يف روما عام 
1998، قائًما حلد االآن ومل يتمكن 
ثاين  وه���و  حتطيمه،  م��ن  ع���داء  اأي 
امليداليات  على  ح�سوال  عربي  اأك��ر 
االأوملبية بر�سيد 3 ميداليات، ف�سية 
اأثينا  يف  وذهبيتني   ،2000 �سيدين 

.2004
وكان �سعادة مطر الطاير قد ا�ستهل 
فيها  توجه  بكلمة  ال�سحفي  املوؤمتر 
ال�سيخ  �سمو  اإىل  وال��ع��رف��ان  بال�سكر 
ح����م����دان ب����ن حم���م���د ب����ن را�����س����د اآل 
رئي�س جمل�س  دبي  مكتوم ويل عهد 
دب��ي ال��ري��ا���س��ي راع���ي اجل��ائ��زة واإىل 
���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح��م��د ب��ن حم��م��د بن 
موؤ�س�سة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
اآل مكتوم للمعرفة  حممد بن را�سد 
الوطنية  االأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
التوجيهات  ع��ل��ى  اجل����ائ����زة  رئ��ي�����س 
الذي  الالحمدود  والدعم  ال�سديدة 
عزز مكانة اجلائزة املرموقة و جعلها 

يف �سدارة اجلوائز العاملية يف جمال 
االإب��داع يف  وتر�سيخ  املبدعني  تكرمي 

العمل الريا�سي.
وقال ان الدورة التا�سعة من اجلائزة 
اأع��داد ونوعية  حققت منوا كبرا يف 
اأن  فرغم  للرت�سح،  املتقدمة  امللفات 
الفرتة التي مت حتديدها لالإجنازات 
�سبتمرب   20 م��ن  للتناف�س  امل��وؤه��ل��ة 
اأغ�سط�س   31 وح����ت����ى   2016
دورة  ت��ن��ظ��ي��م  ت�����س��ه��د  مل   2017
اأومل��ب��ي��ة واق��ت�����س��رت ع��ل��ى ع���دد قليل 
الدولية  الريا�سية  ال��ب��ط��والت  م��ن 
احلالية  ال�������دورة  اأن  اإال  ال����ك����ربى، 
امللفات،  ع����دد  يف  ارت���ف���اع���ا  ���س��ه��دت 
بزيادة  ملفا   297 ا�ستالم  مت  حيث 
ال���دورة  ع��ن  ملفا   99 بلغت  ك��ب��رة 
ال��ث��ام��ن��ة ال��ت��ي ت��ن��اف�����س ف��ي��ه��ا 198 
 50% بلغت  زي����ادة  وبن�سبة  م��ل��ف��ا، 
عدد  بلغ  كما  ال�سابقة..  ال���دورة  عن 
يف  تقدميها  مت  التي  املحلية  امللفات 
ه���ذا ال�����دورة 87 م��ل��ف��ا ب���زي���ادة 15 
ملفا عن الدورة ال�سابقة التي تقدم 
الزيادة  ن�سبة  وبلغت  ملفا   72 فيها 
امللفات  بلغ عدد  %21، فيما  قرابة 
بزيادة  184 ملفا  املتقدمة  العربية 
73 ملفا عن الدورة ال�سابقة بن�سبة 
بلغ  ح����ني  يف   66% ب��ل��غ��ت  زي�������ادة 
ع��دد امل��ل��ف��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي قدمتها 
 26 ال��دول��ي��ة  الريا�سية  االحت����ادات 

ال���دورة  ع��ن  ملفا   11 ب��زي��ادة  ملفا 
ال�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي ���س��ه��دت ت��ق��دمي 15 
 ،73% بلغت  زي���ادة  وبن�سبة  ملفا، 
ك��م��ا ي�����س��رين االإع������الن ع���ن ح�سور 
قوي للمراأة يف قائمة التناف�س خالل 
ال�����دورة ال��ت��ا���س��ع��ة ل��ل��ج��ائ��زة ال��ت��ي مت 
اختيار حمور التناف�س املوؤ�س�سي فيها 
مت  حيث  ريا�سيا  امل���راأة  متكني  وه��و 
ا�ستالم 47 ملفا حمليا وعربيا، وهو 
االأمر الذي يوؤكد مكانة ريا�سة املراأة 
يف اجلائزة وتفاعلنا االإيجابي معها. 
العرفاوي  م�سطفى  قال  جانبه  من 
جلنة  رئي�س  االأم��ن��اء  جمل�س  ع�سو 
حتقق  ال��ذي  النمو  اأ�سعدنا  التحكيم 
وعربيا  حمليا  املرت�سحني  اأع��داد  يف 
ودوليا، وكذلك يف ريا�سة املراأة، وهي 
اأرقام حملتنا م�سوؤولية م�ساعفة كما 
اأ�سعدنا جناح نظام التحكيم عن بعد 
ومت  التحكيم  جلنة  اعتمدته  ال��ذي 
ت�سميمه خ�سي�سا للجائزة بوا�سطة 
ال��ع��ام��ل��ة، ف��ق��د مت حتكيم  ك���وادره���ا 
جميع امللفات عن بعد وبدون جتميع 
توزيع  ا����س���ت���م���رار  مت  ك��م��ا  احل����ك����ام، 
خمتلف  م��ن  املحكمني  على  امل��ل��ف��ات 
بحيادية  وال��ت��خ�����س�����س��ات  ال�������دول 
العادل  التحكيم  ل�سمان  و�سفافية 
اإىل  و���س��وال  وقيمته،  ل��الإجن��از  وفقا 
وم�سادقة  االأم���ن���اء  جمل�س  اع��ت��م��اد 

�سمو رئي�س اجلائزة على النتائج.

•• العني – الفجر

تنظلق غداً بطولة اليوم الوطني ال� 46 لكرة القدم 
وت�ستمر حتى الثاين من دي�سمرب  املقبل على مالعب 
دار زايد للثقافة االإ�سالمية مبدينة العني وبال�سراكة 
مع املعهد االإ�سالمي وذلك بهدف دعم م�سرة العمل 

و امل�ساركة يف فعاليات الوطن مبا يخدم �سقل الهوية 
 8 البطولة  ه��ذه  يف  وي�سارك  تر�سيخها.  و  الوطنية 
الدار فريقني  فرق مق�سمة على جمموعتني وميثل 
االإ�سالمية  بالثقافة  املهتمني  و  املهتدين اجلدد  من 
فرق  �ستة  ج��ان��ب  اإىل  ال����دار  يف  ل��ل��درا���س��ة  املنت�سبني 
وتاأتي  االإ�سالمي،  املعهد  املبتعثني من  الطلبة  متثل 

م�ساركتهم عرفاناً و تقديراً لدولة االإمارات العربية 
املتحدة التي احت�سنتهم و وفرت لهم املناخ التعليمي 
تعزيزاً  و  تر�سيخاً  البطولة  ه��ذه  تاأتي  و  الثقايف.  و 
اإحياء جمتمع �سحي،  اأهميتها يف  لقيمة الريا�سة و 
و تثميناً جلهود الدولة يف جمال كرة القدم وخمتلف 

الريا�سات.  

با�ست�سافة  االإ���س��الم��ي��ة  للثقافة  زاي���د  دار  تفخر  و 
البطوالت الريا�سية التي تقام على ملعبها يف املركز 
الفّعالة  للم�ساركة  حتقيقاً  بالعني،  للدار  الرئي�سي 
جت�سيداً  و  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  و  االأن�����س��ط��ة  يف 

للم�سوؤولية املجتمعية.
للدارباالإنابة  العام  املدير  ال�سنيدي  د.خلفان  وق��ال 

و  ال��ب�����س��ري��ة  ام��ك��ان��ي��ات��ن��ا  ن�سخر ج��م��ي��ع  اأن  ي�����س��ع��دن��ا 
ت��ك��ري�����س��ه��ا لالحتفال  و  ال���وط���ن  االإداري�������ة خل��دم��ة 
احتفائاً  البطولة  تنظيم  وياأتي  الوطنية،  باملنا�سبات 
باليوم الوطني ال� 46 �سمن اأولويات عملنا، ملا ترمز 
وتعترب  �سامية،  معاين  و  قيم  م��ن  املنا�سبة  ه��ذه  ل��ه 
لالحتفال  ال���دار  فعاليات  م��ن  ج��زء  البطولة  ه��ذه 

باليوم الوطني. واأعلنت اللجنة املنظمة للبطولة عن 
اكتمال اال�ستعدادات النطالق البطولة حيث يح�سل 
الفائز باملركز االأول على جوائز عينية باالإ�سافة اإىل 
خ�س�ست  كما   ، الذهبية  وامليداليات  البطولة  كاأ�س 
اللجنة املنظمة جوائز الأف�سل العب واأف�سل حار�س  

وهداف البطولة.

الذيد يتاألق يف بطولة اليوم الوطني الـ 46 للرماية 
الهوائية للرماية العا�شرة

نهيان بن مبارك ال�شخ�شية الريا�شية املحلية يف جائزة حممد بن را�شد لالإبداع الريا�شي

فاجاأ �لرب�عم مبدر�سة �لكرة �لعيناوية

»عموري« ي�شنع الفرحة يف تدريبات تنمية املهارات
••العني - الفجر

“الدويل” عمر عبدالرحمن، قائد فريق نادي العني  حر�س 
ال��ق��دم، ع��ل��ى م��ف��اج��اأة براعم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  وجن���م منتخبنا 
املران  يف  و�ساركهم  التدريبية  احل�س�س  خالل  “البنف�سج”، 
اأحمد  وذل���ك يف ملعب  اجل����دار  ع��ل��ى  امل��ه��ارة  بتنمية  اخل��ا���س 

الرا�سدي الذي مت تد�سينه اأخراً مبدر�سة الكرة العيناوية.
اأعدها  التي  املفاجاأة  اأكادميية نادي العني، مع  وتفاعل براعم 
اإ�سراف علي م�سري، ع�سو جمل�س  الكرة حتت  قطاع مدر�سة 
اإدارة �سركة نادي العني لكرة القدم، بالن�سبة لهم واملتمثل يف 

قبل  التدريبية  احل�س�س  مل�ساركتهم  االأول  اآ�سيا  جنم  ح�سور 
عن  “عموري”،  واأع��رب  التذكارية.  ال�سور  معه  يلتقطوا  اأن 
ارتياحه للتواجد مع العبي فرق مدر�سة كرة القدم العيناوية، 
عنواناً  يكون  ما  دائ��م��اً  وال�سعادة  بالراحة  ال�سعور  اأن  م��وؤك��داً 
ملتابعة العبي كرة القدم يف �سن الطفولة، الأن االأمر هنا يبدو 
“امل�ستديرة” اإذ يقت�سر على  التعامل مع  خمتلفاً يف مفاهيم 
بعيداً  االأط��ف��ال  اإمكانيات  وتطوير  وتاأ�سي�س  امل��ه��ارات  تنمية 
عن ال�سغوط التي ن�سهدها يف ميادين كرة القدم على جميع 

ال�سعد اأجهزة فنية واإدارية والعبني وجماهر.
التي  باللحظات  كثراً  ا�ستمتعت  احلقيقة  “عموري”:   وقال 

ولن   تكرارها  على  �ساأحر�س  وبالتاأكيد  املدر�سة  يف  اأم�سيتها 
اأثارت  التي  امل��واه��ب  بع�س  ب��اأن هناك  لكم  اإن قلت  ���س��راً  اأذي���ع 
انتباهي واأمتنى التوفيق للجميع يف قطاع مدر�سة كرة القدم 
االأمور  اأول��ي��اء  وبالتاأكيد  واإداري����ة والع��ب��ني  فنية  اأج��ه��زة  م��ن 

الذين يحر�سون على متابعة اأبنائهم على نحو دائم.
وزاد: ال يفوتني كذلك االإ�سادة بفكرة امللعب اجلديد باملدر�سة 
اأط��ل��ق عليه ا���س��م امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل ت��ع��اىل، اأحمد  وال����ذي 
ال��را���س��دي، اأح���د اأب����رز ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن ���س��اه��م��وا يف حتقيق 
الكيان  ه��ذا  ق��ي��ادة  على  غ��ري��ب��اً  ولي�س  للعني  رائ��ع��ة  اإجن����ازات 

ال�سامخ تبني مثل تلك املبادرات اخلالقة.

بطـــولـــة اليـــوم الوطنـــي علـــى ملـعـــب زايـــد للثقــافـــة الإ�شالميــــة
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  جائزة  اأعلنت   
بدورتها  الريا�سي  ل��الإب��داع  مكتوم  اآل 
ال��ت��ا���س��ع��ة، ع���ن ف����وز احت�����اد االإم�������ارات 
موؤ�س�سة  اأف�سل  فئة  ع��ن  للجوجيت�سو 
املوؤمتر  خ��الل  وذل���ك  حملية،  ريا�سية 
ال�سحفي الذي اأقيم اأم�س27 نوفمرب، 
لالإعالن  دب���ي،  فر�سات�سي-  ف��ن��دق  يف 
والفرق  االأف��راد  الريا�سيني  اأ�سماء  عن 
وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ف��ائ��زي��ن ب��ف��ئ��ات ال����دورة 

التا�سعة للجائزة.
وج���اءت ه��ذه اجل��ائ��زة ت��ك��رمي��اً للجهود 
ال��ت��ي يبذلها احت���اد االإم����ارات  ال��ك��ب��رة 
برز  حيث  تاأ�سي�سه،  منذ  للجوجيت�سو 
الريا�سية  امل��وؤ���س�����س��ات  اأف�����س��ل  ك���اأح���د 
الرائدة على م�ستوى الدولة، فقد حقق 
ال��ع��دي��د م��ن االإجن������ازات ع��ل��ى ال�سعيد 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  والتنظيمي  ال��ري��ا���س��ي 
وت�سجيعها  امل����راأة  دع��م  يف  االأب����رز  دوره 
للدخول وامل�ساركة يف املحافل الريا�سية، 
بطوالت  تنظيم  خ���الل  م��ن  ومتكينها 
قبلهن  من  وتنظم  ال�سيدات  ت�ستهدف 
ال��الع��ب��ات وت�سكيل  ب��ه��دف زي����ادة ع���دد 
الدولة  ل��ت��م��ث��ي��ل  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
ال��ق��اري��ة وال��ع��امل��ي��ة، وذلك  امل��ح��اف��ل  يف 
اجلوجيت�سو  ريا�سة  ثقافة  ن�سر  بهدف 
الن�سائية  ولل�سريحة  عامة  املجتمع  يف 
خ���ا����س���ة،  وم����ن ه����ذه ال���ب���ط���والت كانت 
بطولة �سيدات االمارات مو�سم 2016-
مو�سم  خ��الل  اأ�سبحت  ال��ت��ي   2017
2017 2018- تتاألف من 3 جوالت 
االمارات  اأم  بطولة  ا�سم  عليها  واأط��ل��ق 
ال�سيخة  ���س��م��و  ب���رع���اي���ة  ك���ان���ت  ح���ي���ث 
العديد  وه��ن��ال��ك  م��ب��ارك.  بنت  فاطمة 
م��ن ال��ب��ط��والت امل��ح��ل��ي��ة ال��ت��ي خ�س�س 
فيها احتاد االإمارات للجوجيت�سو اليوم 
االأول للفتيات كبطولة العني للنا�سئني 
ال�سهيد،  ب��ط��ول��ة  وك���ذل���ك   ،18 حت���ت 

وحققت بنت االإمارات يف هذه البطوالت 
جناحات باهرة.

العاملية  االإجن��������ازات  ج���ان���ب  اإىل  ه����ذا   
خالل  للجوجيت�سو  االم�����ارات  ملنتخب 
املحافل  الأك���رب  وو���س��ول��ه   2017 ع���ام 
ال����دول����ي����ة و����س���ع���ود بنت  ال���ري���ا����س���ي���ة 
االألعاب  ت��اري��خ  يف  م��رة  الأول  االم����ارات 
القارية  ال��ت��ت��وي��ج  مل��ن�����س��ات  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
االآ�سيوية  البطولة  يف  وذل��ك  والعاملية 
لل�ساالت  االآ�سيوية  واالألعاب  فيتنام  يف 
يف تركمان�ستان وبطولة العامل حتت ال� 

يف البلقان.  18
وجتدر االإ�سارة اإىل جهود احتاد االإمارات 
للجوجيت�سو يف ن�سر ريا�سة اجلوجيت�سو 
يف دولة االإمارات باالإ�سافة اإىل ت�سليط 

ال�سوء على املواهب ال�ساعدة ومنحهم 
ال���الزم���ة الك��ت�����س��اب اخلربة  ال��ف��ر���س��ة 
اتباع  على  وت�سجيعهم  اأدائهم،  وتطوير 
و�سحة،  ان�سباطاً  اأك���ر  ح��ي��اة  اأ���س��ل��وب 
وذل����ك مب���ا ين�سجم م���ع روؤي�����ة االحت���اد 
تكون  ملهمة  من���اذج  ب��ن��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ق����دوة ل��الأج��ي��ال ���س��م��ن جم��ت��م��ع يقدر 

اأهمية الريا�سة.
ك��م��ا ت��اأه��ل ك��ل م��ن ع��م��ر حم��م��د علوان 
امليدالية  ع���ل���ى  احل���ا����س���ل  ال���ف�������س���ل���ي، 
للجوجيت�سو  العامل  بطولة  يف  الف�سية 
على  االأول  وامل�����س��ن��ف  ���س��ن��ة   18 حت���ت 
اجلوجيت�سو  ريا�سة  يف  العامل  م�ستوى 
عبداهلل  �سعيد  وودمي���ة  النا�سئني،  فئة 
امليدالية  ع���ل���ى  احل���ا����س���ل���ة  ال���ي���اف���ع���ي، 

للجوجيت�سو  اآ�سيا  بطولة  يف  الذهبية 
العامل  م�ستوى  على  االأوىل  امل�سنفة  و 
النا�سئات،  فئة  اجلوجيت�سو  ريا�سة  يف 
بن  “حممد  بجائزة  للفوز  كمر�سحني 
الريا�سي”  ل���الإب���داع  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
“الريا�سي  فئة  التا�سعة عن  ال��دورة  يف 
جناحات  حقق  ال���ذي  املحلي”  النا�سئ 
متميزة يف املجال الريا�سي، وهي الفئة 
التي مت اإطالقها تنفيذا لتوجيهات �سمو 
اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
الريا�سي راعي اجلائزة، حيث �سي�ستمر 
الت�سويت حتى يوم 31 دي�سمرب املقبل 
و�سيكون االإعالن الر�سمي عن الفائزين 
التكرمي  حفل  ي��وم  يف  النا�سئني  فئة  يف 

فلندعم   ،2018 يناير   10 يف  امل��ق��رر 
اأبطالنا من خالل التطبيق االلكرتوين 

للجائزة.
عبداملنعم  �سعادة  توجه  املنا�سبة  وبهذه 
االآ�سيوي  االحت��ادي��ن  رئي�س  الها�سمي 
لرئي�س  االأول  ال���ن���ائ���ب  واالإم������ارات������ي، 
والتقدير  ب��ال�����س��ك��ر  ال������دويل  االحت������اد 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  وال��ع��رف��ان 

نائب رئي�س  األ مكتوم  را�سد  حممد بن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
املجاالت،  كل  يف  املتعددة  مبادراته  على 
الريا�سي  لالإبداع  �سموه  جائزة  ومنها 
ال��ت��ي ت��ع��د اأك����رب ج���ائ���زة يف ال���ع���امل من 
للفائزين،  املالية  والقيمة  الفئات  حيث 
اإال من  اأن االب��داع ال يخرج  اإىل  م�سرا 
رمز االب��داع ورائ��د املبدعني، مبعنى اأن 

اجل�����ائ�����زة ال���ت���ي ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا احت����اد 
واأغ��ل��ى ما  اأق��ي��م  االم���ارات للجوجيت�سو 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ا���س��م  اأن��ه��ا حت��م��ل  فيها 
ال�سيخ حممد بن را�سد األ مكتوم، م�سرا 
اإىل اأنه وكل م�سوؤويل ومنت�سبي ريا�سة 
اإىل  اجل��ائ��زة  ه��ذه  ي��ه��دون  اجلوجيت�سو 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
األ نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الريا�سة  راع  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
لريا�سة  االأول  وال��داع��م  والريا�سيني، 

اجلوجيت�سو يف العامل.
زمالئي  ك��ل  “اأحيي  ال��ه��ا���س��م��ي:  وق���ال 
االإدارة يف االحت��اد، وكل  اع�ساء جمل�س 
ال�سركاء والرعاة، واأخ�س بال�سكر االأ�سرة 
اال�سباب  اأه����م  ب����اأن  واأق������ول  وامل���در����س���ة، 
ال�سراكات  ه��ي  امل��ت��وال��ي��ة  اجن��ازات��ن��ا  يف 
الناجحة التي اأقمناها كج�سور للتوا�سل 
م��ع ك��ل امل��وؤ���س�����س��ات، واالأر������س اجلديدة 
التي ن�سعى الكت�سابها كل يوم يف نفو�س 
لن�سل  وامل�����س��وؤول��ني  واملوؤ�س�سات  النا�س 
ونحفز  الدولة،  بيوت  كل  اإىل  بخدمتنا 
اأبنائنا وبناتنا يف ممار�سة هذه الريا�سة 
مع  وتت�سق  القوي،  االن�سان  تبني  التي 
�سعارنا وهو امل�ساهمة يف بناء جيل قوي 
على احلفاظ  القدرة  للم�ستقبل، ميلك 
وتطويرها  احل��ا���س��ر،  مكت�سبات  ع��ل��ى 
لدولتنا  احل�����س��ارة  ب��ن��اء  يف  بامل�ساهمة 
ال��ف��ت��ي��ة، ال��ت��ي ت�����س��رب امل��ث��ل ل��ل��ع��امل يف 

الت�سامح والتعاي�س والعطاء واالإبداع.
واجلدير بالذكر ، اأن “جائزة حممد بن 
را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي” هي 
اإحدى املبادرات العاملية ل�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
اأُعلن عن  “رعاه اهلل”، وق��د  دب��ي  حاكم 
التا�سعة  ال����دورة  ال��رت���س��ح يف  ب���اب  ف��ت��ح 
من اجلائزة، ابتداء من 1 ابريل وحتى 
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اجل���ائ���زة االأك����رب م��ن ن��وع��ه��ا م��ن حيث 
على  واالوىل  ف��ئ��ات��ه��ا،  وت���ع���دد  قيمتها 
االإب���داع يف  التي تعنى بجانب  االإط���الق 
االأمانة  وجهت  وق��د  الريا�سي،  العمل 
للريا�سيني  ال���دع���وة  ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ع��ام��ة 
االإماراتية  واملوؤ�س�سات  والفرق  االأف���راد 
بتقدمي  العاملية  وللموؤ�س�سات  والعربية 
تر�سيحاتهم للتناف�س على الفوز بفئات 

اجلائزة املختلفة.

يبدو بر�سلونة حامل اللقب وريال مدريد اوفر حظا لبلوغ 
القدم،  لكرة  ا�سبانيا  كاأ�س  النهائي من م�سابقة  الدور ثمن 
فيما يواجه اتلتيكو مدريد وفياريال خطر اخلروج من دور 
ال� 16 عندما تقام مباريات االياب يف االيام الثالثة املقبلة.

على  مدريد  وري��ال  بر�سلونة  التقليديان  الغرميان  ويلعب 
ار�سهما ايابا امام ريال مور�سيا وفوينالبرادا )كالهما من 
الدرجة الثالثة( ويف جعبتهما فوزان مريحان ذهابا -3�سفر 

و-2�سفر على التوايل.
جاره  ي�ست�سيف  عندما  االي���اب  دور  امللكي  ال��ن��ادي  ويفتتح 
برنابيو  �سانتياغو  ملعب  على  الثالثاء  اليوم  فوينالبرادا 
الذي  بايل  غاريث  الويلزي  جنمه  ع��ودة  ت�سهد  مواجهة  يف 

�سيخو�س مباراته االوىل منذ �سهرين.
زيدان  ال��دي��ن  زي��ن  الفرن�سي  امللكي  ال��ن��ادي  م��درب  واأع��ل��ن 

اليوم  م��ع��ن��ا  ���س��ي��ك��ون  “غاريث  ���س��ح��ايف:  م���وؤمت���ر  يف 
ال���وق���ت، ولكن  م��ن  �سيلعب  ك��م  ���س��رنى  )ال���ث���الث���اء(. 

الفكرة هي ان يلعب«.
وبالتايل  م�ستواه  يف  غاريث  يكون  اأن  “اأريد  واأ�ساف: 

 .)100% بن�سبة  )�سيكون  متى  ال��ق��ول  ميكنني  ال 
له  بد  ال  كالعادة،  ولكن  دائما  امل�ستوى  يف  اأراه 

من اللعب واإيقاع املباريات �سيحدد الطريق 
الذي يجب اتباعه«.

ال����ذي ا���س��ي��ب يف ربلة  ب��اي��ل  ي��ل��ع��ب  ومل 
ال�ساق الي�سرى اأواخر اأيلول �سبتمرب ثم 
يف الفخذ االأي�سر مطلع ت�سرين الثاين 
ن��وف��م��رب، منذ امل��ب��اراة ال��ت��ي ف��از فيها 

بورو�سيا  على م�سيفه  امللكي  النادي 
دورمتوند االملاين يف اجلولة الثانية 
دوري  مل�سابقة  املجموعات  دور  م��ن 
ابطال اوروبا يف 26 اأيلول �سبتمرب 

.)1-3(
كان  اذا  ع��م��ا  �����س����وؤال  ع��ل��ى  وردا 

�سي  بي  بي  الهجومي  الثالثي 
)ب��اي��ل وال��ف��رن�����س��ي كرمي 

ب���ن���زمي���ة وال����ربت����غ����ايل 
رونالدو(  كري�ستيانو 
له  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ي������زال  ال 

الت�سكيلة  يف  اأ���س��ا���س��ي��ا 
املدريدية بالرغم من تاألق اإي�سكو 

ك�سانع لاللعاب، مل يكن زيدان حا�سما يف 
االجابة.

اللعب  ميكنه  ال  الفريق  اأن  تعرفون  “انتم  وق��ال: 
اللعب  ميكنني  �سرنى،  وبالتايل  العبا.   13 اأو   12 ب� 

اأرى  اأن  بالفعل  اأري���د  التكتيكية.  اخل��ط��ط  م��ن  بالكثر 
غاريث، كري�ستيانو وكرمي معا، الأننا مل نرهم يلعبون معا 
الظهور االخ��ر لهم  ان  ف��رتة طويلة جدا”، يف حني  منذ 

معا كان يف ني�سان/ابريل املا�سي.
وب��امل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال زي����دان اأي�����س��ا اأن ح��ار���س امل��رم��ى الدويل 

الكو�ستاريكي كيلور نافا�س والعب الو�سط الدويل الكرواتي 
ماتيو كوفا�سيت�س تعافيا من اال�سابة وباتا جاهزين للعب.

يف املقابل، يخو�س بر�سلونة مباراة االياب امام ريال مور�سيا 
فالفردي  اإرن�ستو  م��درب��ه  يلجاأ  ان  امل��رج��ح  وم��ن  االرب��ع��اء 
مي�سي  ليونيل  االرجنتيني  وخ�سو�سا  جنومه  اراح���ة  اىل 
اإنيي�ستا  اندري�س  والقائد  �سواريز  لوي�س  واالوروغ���وي���اين 
املباراة القوية امام فالن�سيا االحد )1-1( على ملعب  بعد 

فالن�سيا. “مي�ستايا” يف 
واأحرز النادي الكاتالوين اللقب يف املوا�سم الثالثة 

املا�سية، ويحمل الرقم القيا�سي يف عدد االألقاب 
مع 29 لقبا.

وفالن�سيا  ا�سبيلية  ان��دي��ة  جت��د  ل��ن  ب��دوره��ا، 
وري��������ال ب��ي��ت��ي�����س وري������ال 
�سعوبة  اي  �سو�سييداد 

ل����ب����ل����وغ 

الدور املقبل وذلك النت�ساراتها خارج قواعدها ذهابا.
بلباو  واتلتيك  وفياريال  مدريد  اتلتيكو  يواجه  املقابل،  يف 
اندية  ت�ست�سيف  عندما  ال��راب��ع  ال���دور  م��ن  اخل���روج  خطر 
ال��درج��ة ال��ث��ال��ث��ة اإل��ت�����س��ي وب��ون��ف��رادي��ن��ا وف��ورم��ن��ت��را على 
فخ  يف  �سقطا  بلباو  واتلتيك  مدريد  اتلتيكو  وك��ان  التوايل. 
قبل  يلعب  ك��ان  ال��ذي  اإلت�سي  ام��ام   1-1 االيجابي  التعادل 
خ�سر  فيما  وفورمنترا،  االوىل،  ال��درج��ة  دوري  يف  عامني 

فياريال امام بونفرادينا �سفر1-.
وفياريال  م��دري��د  اتلتيكو  ع��ن  ملقة  ح��ال  تختلف  وال 
من  ن��وم��ان�����س��ي��ا  ي�ست�سيف  ع��ن��دم��ا  ب��ل��ب��او  وات��ل��ت��ي��ك 

الدرجة الثانية كونه خ�سر 1-2 ذهابا.
 وهنا برنامج اياب دور ال� 16:

 - الثالثاء:
)درجة  ال��ول��ي��د  بلد   - ليغاني�س  غ(  ت   18،30(

ثانية( 2-1 ذهابا
ملقة - نومان�سيا )درجة ثانية( 2-1
)20،30( �سلتا فيغو - ايبار 1-2

 ليفانتي - جرونا -2�سفر
ريال مدريد - فوينالبرادا )درجة 

ثالثة( -2�سفر
 - االربعاء:

 - �سو�سييداد  ري���ال   )18،30(
ثانية(  )درج��ة  اإ�سبورتيو  لييدا 

-1�سفر
)درجة  مور�سيا  ريال   - بر�سلونة 

ثالثة( -3�سفر
ثالثة(  )درج���ة  قرطاجنة   - ا�سبيلية 

-3�سفر
)20،30( ال�س باملا�س - ديبورتيفو 

ال كورونيا 1-4
)درجة  فورمنترا   - بلباو  اتلتيك 

ثانية( 1-1
)درجة  اإلت�سي   - مدريد  اتلتيكو 

ثالثة( 1-1
 - اخلمي�س:

خيتايف   - االف��ي�����س   )18،00(
-1�سفر

)18،30( ا�سبانيول - تينريفي 
)درجة ثانية( �سفر-�سفر

ب��ون��ف��رادي��ن��ا )درجة   - ف��ي��اري��ال 
ثالثة( �سفر1-

قاد�س   - بيتي�س  ري��ال   )20،30(
)درجة ثانية( 1-2

)درجة  �سرق�سطة  ري��ال   - فالن�سيا 
ثانية( -2�سفر

كاأ�ش ا�شبانيا: بر�شلونة وريال اأوفر حظا واتلتيكو وفياريال يف خطر 

خالل �لدورة �لتا�سعة جلائزة حممد بن ر��سد �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�سي

احتاد الإمارات للجوجيت�شو يفوز عن فئة اأف�شل موؤ�ش�شة ريا�شية حملية
�لها�سمي: �البد�ع ال يخرج �إال من رمز �البد�ع ور�ئد �ملبدعني

تاأهل كل من عمر حممد علو�ن �لف�سلي وودمية �سعيد عبد�هلل �ليافعي كمر�سحني للفوز عن فئة �لريا�سي �لنا�سئ �ملحلي
�لدور �الأبرز لالحتاد كان يف متكني �ملر�أة ريا�سًيا 

تاأهل فريقا جولد وكالء العبني واأيليت فتن�س لنهائي بطولة كاأ�س �سمو 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ 
والتي  القدم  لكرة  للموؤ�س�سات   الريا�سي  لالحتاد  الفخري  الرئي�س 
ينظمها االحتاد الريا�سي للموؤ�س�سات يف اأبو ظبي والتي حتدد خلتامها  
يف ال�ساد�سة والرابع من م�ساء بعد غد االأربعاء باإ�ستاد �سلطان بن زايد 
اآل نهيان  مبقر االحتاد الريا�سي للموؤ�س�سات يف اأبو ظبي ، بعد اأن تاأهل 
اأيليت فتن�س بفوزه على فريق خمترب يونيفر�سال بهدفني لهدف ، وقد 

فيما  اأ�سيمنج  وكوامي  دي��وب  نداخت  فتن�س   اأيليت  فريق  ه��ديف  �سجل 
�سجل هدف يونيفر�سال الالعب ليجراند اإ�ستيفاين والتي اأدارها عامر 

ال�سبيح مب�ساعدة �سعيد راكان  وعبد اهلل املرزوقي.
اأبو  جمل�س  فريق  على  بفوزه  العبني  وك��الء  جولد  فريق  تاأهل  وج��اء 
)هاتريك(  جا�سم  ح�سن  حمد  االأه���داف  و�سجل   0  /  3 للجودة  ظبي 
عو�س   ، املن�سوري  �سعيد  مب�ساعدة  بالل  ح�سن  اأحمد  احلكم  وادارها  
اأب���و ظبي  وف��ري��ق جمل�س  يونيفر�سال  ي���ودع خم��ت��رب  وب��ذل��ك  م��ث��ري 

الغالية  البطولة  ..وكانت  الذهبي  املربع  بلغا  اأن  بعد  املناف�سة  للجودة 
التي يهتم باالحتاد قد �سهدت م�ساركة 8 فرق على م�ستوى اأبو ظبي.. 
االإع��داد مل�سك  الهاملي رئي�س االحت��اد ب�سرورة  اأحمد  ووج��ه �سيف بن 
ختام اأغلى بطوالت االحتاد الذي تاأ�س�س يف الثمانينات واأن تخرج املباراة 
اخلتامية بال�سكل الالئق مبا يتنا�سب وقيمة البطولة التي تربز �سمن 
م�سابقات االحتاد منذ تاأ�سي�سه واأن تاأتي املباراة يف اإطار الروح الريا�سية 

والتناف�س ال�سريف .

جولــد وكـالء لعبيـن واأيليـت فتنـ�ش يف نهائـي 
كـــاأ�ش موؤ�ش�شـــات اأبوظبـــي 

لالعبات  العاملي  الت�سنيف  �سدارة  هاليب  �سيمونا  الرومانية  وا�سلت 
التن�س املحرتفات بعد اإعالن القائمة اجلديدة ام�س االثنني.
وظلت هاليب يف املركز االأول متقدمة على االإ�سبانية جاربني 

موجوروزا �ساحبة املركز الثاين.
الثالث  املركز  يف  وزنياكي  كارولني  الدمنركية  وحلت 
املركز  بلي�سكوفا  ك��ارول��ي��ن��ا  الت�سيكية  اح��ت��ل��ت  بينما 

الرابع.
اخلام�س  املركز  يف  وليامز  فينو�س  االأمريكية  وج��اءت 

تليها االأوكرانية اإيلينا �سفيتولينا يف املركز ال�ساد�س.
واحتلت اإيلينا اأو�ستابنكو العبة التفيا املركز ال�سابع تلتها 

الفرن�سية كارولني جار�سيا يف املركز الثامن.
تلتها  التا�سع  املركز  كونتا  جوهانا  الربيطانية  واحتلت 

االأمريكية كوكو فاندفيج يف املركز العا�سر.

هاليب م�شتمرة يف �شدارة الت�شنيف 
العاملي لالعبات التن�ش

الدويل  ال��و���س��ط  ان الع��ب  ال�سينية  االع���الم  و���س��ائ��ل  ذك���رت 
نادي  م��ع  التفاو�س  ب�سدد  كاكا  ري��ك��اردو  ال�سابق  ال��ربازي��ل��ي 

متديد  بغية  القدم  لكرة  ال�سيني  جيت�سنغ  هينغ  غيجو 
واأو�سحت  ال�سني.  يف  الطويلة  الكروية  م�سرته 

�سحيفة “غيجو �سيتي نيوز” ام�س االأول االحد 
انه مل يتم التوقيع على اي عقد حتى االن، ولكن 

كاكا والفريق ال�سيني يخو�سان مفاو�سات جيدة. 
وال يرتبط كاكا باي فريق فريق يف الوقت احلايل 

اورالن���دو  ال�سابق  فريقه  م��ع  ع��ق��ده  انتهى  بعدما 
االم���رك���ي ال�����س��ه��ر امل���ا����س���ي. وان���ه���ى ف��ري��ق غيجو 

الفنية  ادرات��ه  هينغ جيت�سنغ الذي ي�سرف على 
ال�سابق  املدرب  مانت�سانو  اال�سباين غريغوريو 
التلتيكو مدريد، املو�سم يف املركز الثامن. وكان 
ان �سريبة  ال��ع��ام  ه��ذا  اعلن  ال�سيني  االحت���اد 
االنتقاالت هي %100 على مقابل اي �سفقة 

ل��الع��ب اأج��ن��ب��ي، ومب���ا ان ك��اك��ا ح��ر ح��ال��ي��ا، فان 
نادي غيجو لن يدفع اي �سريبة رغم انه �سيدفع 

راتبا �سنويا كبرا لالعب الربازيلي. وكان الالعب 
ال�سابق لفريقي ميالن االيطايل وريال مدريد 
ان��ه يدر�س  امل��ا���س��ي  اع��ل��ن اخلمي�س  اال���س��ب��اين 
اعتزاله  بعد  ميالن  ال�سابق  ناديه  اىل  العودة 
االإيطايل اىل  الفريق  تاأهل  وذلك على هام�س 

الدور الثاين يف م�سابقة الدوري االوروبي “يوروبا 
ليغ«. واأم�سى اأف�سل العب يف العامل 2007 يومه يف مقر 
اجلدد  ال�سينيني  مبالكيه  واج��ت��م��ع  ال��ل��وم��ب��اردي  ال��ن��ادي 
�سيلفيو  ال�سابق  ال��وزراء  رئي�س  من  النادي  ا�سرتوا  الذين 
االداري  املدير  له  الذي قدمه  العر�س  برلو�سكوين. وعن 
الريا�سي  املدير  من�سب  ل�سغل  فا�سوين  ماركو  ميالن  يف 
قال كاكا “يجب اأن اأعرف و�سعي ال�سخ�سي اوال. منحت 

اأ�سهر الق��رر ما اري��د القيام به. مل ارغب  نف�سي ب�سعة 

باتخاذ قرار قبل نهاية املو�سم، واريد التو�سل اىل ذلك بهدوء 
م�ستقبلي«.  يف  �ساأفكر  االع��ت��زال،  ق��ررت  اذا  وق��ت��ذاك،  ذهني. 
واأردف قائال “بالطبع ميالن اإمكانية، خ�سو�سا وان 
االبواب مفتوحة االآن اأمامي. عالقتي مع النادي 
ممتازة. �سعوري ال يو�سف للتواجد يف ميالن 

هذه االيام. ال ميكنني �سرح ذلك«.
واأحرز كاكا مع ميالن لقب الدوري يف 2004 
ودوري ابطال اوروب��ا وكاأ�س العامل لالندية يف 
معه،  اأم�����س��اه��ا  م��وا���س��م  �سبعة  يف   2007
مدريد  ري�����ال  اىل  ان��ت��ق��ال��ه  ق��ب��ل 
بلقب  ت��وج  اال���س��ب��اين حيث 

الدوري مرة واحدة.
وتابع الالعب املتوج 
م��������ع م���ن���ت���خ���ب 
بلقب  ب�������الده 
م�����ون�����دي�����ال 
 2 0 0 2
حب  اأ “
اأك��������ون  اأن 
حيث  امل�����دي�����ن�����ة،  ه�������ذه  يف 
ا�ستعيد ذكريات حياتي 
ي�سعب  وم�سرتي. 

�سرح ذلك«.

الربازيلي كاكا يفاو�ش فريقا �شينيا 



    

 
جلطة دماغية تن�شي بريطانيًا حزنه اإىل الأبد

لدى  وتخلف  �سنويا،  الب�سر  اآالف  الدماغية  اجللطات  ت�سيب 
م��ع��ظ��م��ه��م م�����س��اع��ف��ات م��ت��ن��وع��ة واأع���را����س���ا ق���د ت��راف��ق��ه��م طيلة 
اأ�سيب  حياتهم.  ويف مثال حي على تاأثر اجللطة على املر�سى، 
زهاء  اأن ق�سى  وبعد   .2004 عام  دماغية  مالكومل ميات بجلطة 
خم�سة اأ�سهر يف م�ست�سفى "ت�سرينغ كرو�س" يف بريطانيا، اأخربه 
االأطباء اأن الف�س اجلبهي من دماغه قد ت�سرر نتيجة االإ�سابة. 
ما يعني ا�سطرابا يف �سيطرة الرجل على عواطفه اأو فقدان بع�س 

م�ساعره، عالوة على اإ�سابته ب�سعف الذاكرة.
ول��ك��ن م��ي��ات ينظر اإىل م��ا ح���دث ل��ه م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، وي���رى اأن 
ي�سعر  يعد  مل  "اإيجابية" الأن��ه  دماغه  يف  ح�سلت  التي  التغرات 
وقد  دائ��م.،  ب�سكل  وفرحا  �سعيدا  الظهور  فكرة  وتعجبه  باحلزن، 

تاأقلم للعي�س مع عواقب مر�سه.
ويقول اخلبر بر�س مالهوترا: "قد ي�سعر ال�سخ�س بعد اإ�سابته 
باجللطة الدماغية بتحوالت خمتلفة يف نظرته اإىل العامل. فمثال، 
وجوه  على  املر�سومة  العواطف  فهم  على  ال��ق��درة  البع�س  يفقد 
االآخرين، وقد يفقد هو نف�سه هذه العواطف. ويف بع�س االأحيان 

يفقد امل�ساب القدرة على التفاعل مع االأحداث من حوله".
وترتبط هذه التغرات باملنطقة امل�سابة من الدماغ، الأن الدم مل 
يعد ينقل اإليها االأوك�سيجني الالزم، ما ي�سبب موت اخلاليا. وهذا 
يعني اأن كل جلطة دماغية تغر اإمكانية ما لل�سخ�س امل�ساب، ويف 

بع�س االأحيان يكون هذا التغر فريدا.

القب�ش على املراأة الأكرث اإثارة يف العامل!
اعتقلت ال�سرطة االأمريكية املمثلة واملغنية نايا ريفرا )30 �سنة( 

ب�سبب اعتدائها على زوجها راين دور�سي.
مرات  ع��دة  زوجها  �سفعت  اأن  بعد  ريفرا  ال�سرطة  اعتقلت  وق��د 
�سنتني.  العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ابنهما  برفقة  ي��ت��ج��والن  ك��ان��ا  عندما 
و�سجلت احلادثة يف �سريط فيديو قدم لل�سرطة كدليل. ومن ثم 

اأطلق �سراحها بكفالة مالية مقدارها األف دوالر.
االأكر  "املراأة  لقب   After Ellen موقع  اأطلق   2011 ع��ام  ويف 
جاذبية" على نايا ريفرا، بعد اأن مثلت دور البطولة يف م�سل�سل 
اأفالم  يف  اأي�سا  البطولة  دور  ري��ف��را  ن��اي��ا  اأدت  كما  "اجلوقة". 
و"اخلادمات  ميامي"  "�سي.اإ�س.اآي:  م��ث��ل   اأخ����رى  �سينمائية 
اخلائنات" و"منقذي ماليبو". ويف عام 2013 �ساركت مغني الراب 

."Sorry" بيج �سني اأغنية اآ�سف

لعبة بوكيمون جو تت�شبب يف زيادة حوادث الطرق 
واهتمام  �سعبية  ج��و  بوكيمون  لعبة  حققت  امل��ا���س��ي،  ال�سيف  يف 
ب��و���س��ائ��ل االإع����الم مل ي�سبق ل��ه م��ث��ي��ل، ول�����س��وء احل���ظ، ف���اإن هذا 
امل�ستوى من ال�سعبية كان له اأي�سا بع�س العواقب اخلطرة غر 
املق�سودة، اإذ ك�سفت درا�سة جديدة بعنوان املوت من بوكيمون جو، 
اأن لعبة الواقع املعزز كانت م�سئولة جزئيا عن زيادة حوادث املرور 

والوفيات املرتبطة بحوادث الطرق.
تقارير  بع�س  ب��وردو  بجامعة  االقت�ساديني  من  جمموعة  وحلل 
احلوادث املرورية من مقاطعة تيبيكانو، باإنديانا خالل اأول 148 

يوما للعبة، ووجدوا زيادة فى حوادث املرور املتعلقة باللعبة.
فا�سيو  م��ارا  من  كال  واكت�سف  االأمريكى،   Pcmag ملوقع  ووفقا 
درا�ستهما،  فيها  اأجريت  التي  االأ�سهر  خالل  اأن��ه  ماكونيل  وج��ون 
األقى �سخ�سان حتفهما بحادثة مرور مبقاطعة تيبيكانو، مع زيادة 
عدد احلوادث واالإ�سابات التى تقدر قيمتها بني 5.2 مليون دوالر 

و 25.5 مليون دوالر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تعرف على �شام.. اأول روبوت �شيا�شي يف العامل
"�سيا�سي" فى العامل مدعوم بالذكاء اال�سطناعي، والذى ميكنه االإجابة  اأول روبوت  طور جمموعة من العلماء 
على ا�ستف�سارات االأ�سخا�س حول الق�سايا ال�سيا�سية املحلية مثل ال�سيا�سات اخلا�سة باالإ�سكان والتعليم والهجرة 
الذى ميتلك ج�سم  التقليدي  بال�سكل  وغرها من االأمور التي تتعلق ب�سيا�سة الدول، حيث ال يعترب "�سام" روبوت 

مادى، ولكنه عبارة عن درد�سة ذكية على في�س بوك.
ووفقا ملا ن�سره موقع TOI الهندي، فقد مت اإن�ساء هذا الروبوت ال�سيا�سي والذى يعرف ب��سام من قبل نيك جريت�سن 
وهو رجل اأعمال يبلغ من العمر 49 عاما من نيوزيلندا حيث برر اإقدامه على هذه اخلطوة قائال:" هناك الكثر 
من التحيز يف ممار�سة ال�سيا�سة يف الوقت الراهن، وعلى ما يبدو اأن هناك الكثر من التحيز القائم الذى يبدو اأن 
الدول يف جميع اأنحاء العامل غر قادرة على معاجلة الق�سايا االأ�سا�سية واملتعددة املعقدة مثل تغر املناخ وامل�ساواة". 
واأ�سار اإىل اأن الروبوت ال�سيا�سي اجلديد الذى يعتمد على تقنيات الذكاء اال�سطناعي يتعلم با�ستمرار للرد على 
النا�س من خالل ما�سنجر، اإ�سافة اإىل التعليقات على �سفحته الرئي�سية على في�س بوك، وفى حني اأن "جريت�سن 
يعرتف باأن التحيزات الب�سرية ميكن اأن تزحف اإىل االأنظمة الذكية، اإال اأنه اأكد اأنه ال ينظر اإىل التحيز باعتباره 
جمرد حتد للحلول التقنية. وفى حني اأن النظام لي�س مثايل، فاإنه قد ال يزال ي�ساعد على �سد الفجوة ال�سيا�سية 
العام  انتخاباتها  2020، عندما جترى نيوزيلندا  اأواخ��ر عام  البلدان، وبحلول  العديد من  املتنامية يف  والثقافية 
املقبل، يعتقد جريت�سن اأن �سام �سوف يقدم الكثر من املميزات الكفاية التي توؤهله للرت�سح، ومع ذلك، فلي�س من 

القانوين اأن تتناف�س تقنيات الذكاء اال�سطناعي على االنتخابات.
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رجل! معدة  من  حديد  كلغم  اأطباء هنود يخرجون 7 
ماديا  والدي����ة   الهندية  �ساتنا  مبدينة  م�ست�سفى  يف  ج��راح��ون  ا�ستخرج 

برادي�س 7 كلغم من االأج�سام املعدنية من ج�سم اأحد املر�سى.
الرجل،  اأن  اخل��رب،  نقلت  التي   ،The Independent �سحيفة  وذك��رت 
اأمل  من  �ساكيا  امل�ست�سفى  اإىل  جاء  عاما   35 وعمره  خان  مق�سود  ويدعى 

يف املعدة.
اإج��راء التنظر  ونقلت ال�سحيفة عن الطبيب بريانك �سارما قوله: عند 
ملعدة املري�س �سدمنا فعال الأننا �ساهدنا هناك العديد من النقود املعدنية 

وامل�سامر والرباغي وال�ساموالت وغرها. 
وذكر الطبيب على اأن املري�س على االأرجح يعاين من ا�سطرابات عقلية. اأما 
 "The cycle rickshaw" اأقارب ال�سيد خان فقد قالوا اإنه يعمل �سائق
عربة نقل ركاب يجرها اإن�سان وغالبا ما ي�سدد له الركاب اأتعابه على �سكل 
نقود معدنية ي�سعها يف فمه توخيا لل�سرعة مما يجعله يبلع بع�سها اأحيانا. 
نقودا  ابتلع  االكتئاب، ورمب��ا  اأن��ه عانى موؤخرا من  اإىل  اأق��ارب خان  واأ�سار 
وغرها من االأج�سام احلديدية ال�سغرة، يف حماولة للتخل�س من الكاآبة 
واالنقبا�س. ويوؤكد االأطباء اأن اخلطر زال عن حياة خان وعد اجلميع باأنه 
لن يتناول الحقا اأي ج�سم معدين مع الغذاء. وتوؤكد ال�سحيفة وقوع حادث 
2015 حيث  ع��ام  الهندية يف  البنجاب  والي��ة  باتيندا يف  مماثل يف مدينة 
واأج�ساما  م�سمارا  و150  املعدنية  النقود  40 قطعة من  االأطباء  ا�ستخرج 

غريبة اأخرى من معدة رجل يبلغ من العمر 34 عاما.

اأمريكي حاول اإثبات اأن الأر�ش م�شطحة لكن ال�شلطات منعته
مل ي�سمح الأحد �سكان كاليفورنيا باالإقالع على منت �ساروخ قام بت�سنيعه 
اإث��ب��ات خ��ط��اأ ن��ظ��ري��ة ك��روي��ة االأر�����س و���س��ح��ة ن��ظ��ري��ة اأنها  بنف�سه ب��ه��دف 

م�سطحة.
الهيئات  من  ال��الزم��ة  الت�ساريح  على  احل�سول  من  امل��ذك��ور  يتمكن  ومل   
وذكرت  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  بذلك  اأف���ادت  العالقة.  ذات  احلكومية 
61 عاما كان يرغب  العمر  البالغ من   Mike Hughes اأن مايك هيوز 
ال�سلطات  ولكن  م��رتا(   548( ق��دم   1800 ارتفاع  حتى  بنف�سه  بالتحليق 

منعته من القيام بذلك.
يتخل عن  ذل��ك ومل  رغ��م  ي��رتاج��ع  ه��ي��وز مل  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 
اأ�سبوع من  بعد  �سيطلق �ساروخه  اإنه  تاأجيلها فقط. وقال  التجربة وقرر 
منطقة خا�سة. واأ�ساف هيوز اإن ذلك يحدث دائما عندما تتعامل مع اأي 
الذي  القر�س  بت�سوير  يرغب  فقط  اأن��ه  الرجل  وي��وؤك��د  حكومية.  وكالة 

نعي�س فيه جميعا. وقال اإنه �سي�سع حدا لنظرية االر�س ككرة.
املراآب  ببناء �ساروخه يف  قام  الهاوي  املهند�س  اأن هذا  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
واأن��ف��ق على ذلك  املعدنية  م��ن اخل���ردة  �سنوات  ع��دة  م��دى  اخل��ا���س وعلى 

حوايل 20 األف دوالر.

وفاة املفكر الكوبي وحليف 
كا�شرتو اأرماندو هارت 

الر�سمية  االإع���الم  و�سائل  اأعلنت 
يف كوبا وف��اة اأرم��ان��دو ه��ارت الذي 
ملحو  الكوبية  ال��ث��ورة  حملة  راأ����س 
ثم  للتعليم  وزي����را  وع��م��ل  االأم��ي��ة 
عهد  يف  ع��ام��ا   لع�سرين  ال��ث��ق��اف��ة 
ف��ي��دل كا�سرتو  ال��راح��ل  ال��رئ��ي�����س 
اجلهاز  ف�سل  ب�سبب  عاما   87 عن 
التنف�سي. و�سارك هارت وهو مثقف 
وحمام مارك�سي يف احلرب ال�سرية 
باملدن و�ُسجن خالل العام االأخر 
من الثورة �سد الدكتاتور املدعوم 
فوجلين�سيو  املتحدة  الواليات  من 
وت��زوج هارت من هايدي  باتي�ستا. 
الثورة  بطالت  اإح��دى  �سانتاماريا 
الن�سائية  �سخ�سياتها  اأه���م  وم��ن 
ابنني  واأجن��ب��ا   .  1980 ع���ام  ح��ت��ى 
يف  ���س��ي��ارة  ح���ادث  يف  حتفهما  لقيا 
2008. وظل هارت ع�سوا اأي�سا يف 
املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�سيوعي 

وجمل�س الدولة ل�سنني طويلة .
ه����ارت  اأ����س���ب���ح   1997 ع������ام  ويف 
للحفاظ  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  م��دي��ر 
خو�سيه  واأع����م����ال  ال����ذاك����رة  ع��ل��ى 
اأكر �سخ�سية حتظى  مارتي وهو 
ي�سغل هذا  وظ��ل  كوبا  باحرتام يف 

املن�سب حتى وفاته.

اجلزائر تكرم الفنان امل�شري 
حممد فوزي ملحن ن�شيدها الوطني

اأمر الرئي�س اجلزائري، عبد العزيز بوتفليقة، 
الراحل  امل�سري  وامللحن  املغني  ا�سم  ب��اإط��الق 
حم��م��د ف�����وزي ع��ل��ى امل��ع��ه��د ال���وط���ن���ي العايل 
و�سام  منحه  عن  ف�سال  باجلزائر،  للمو�سيقى 

اال�ستحقاق الوطني ما بعد الوفاة.
الثقافة  وزي���ر  ع��ن  االإذاع����ة اجل��زائ��ري��ة  ونقلت 
اإطار  يف  التكرمي  هذا  ياأتي  ميهوبي  الدين  عز 
تخليد ذكرى مرور 60 عاما على تاأليف ن�سيد 
)ق�����س��م��ا(، وك��ذل��ك ع��رف��ان��ا م��ن اجل���زائ���ر مبن 
قدموا لها الدعم وامل�ساعدة يف وقت كان يتطلب 
ذل��ك. وو���س��ع �ساعر ال��ث��ورة اجل��زائ��ري��ة مفدي 
زكريا )1908-1977( كلمات الن�سيد الوطني، 
 )1966-1918( ف�����وزي  حم��م��د  ت����وىل  ف��ي��م��ا 

تلحينه يف 1956.
واأ�ساف ميهوبي، خالل ندوة حول الرتاث املادي 
اإطالق  اأن  العا�سمة،  اجل��زائ��ر  يف  وال���الم���ادي 
اال�سم على املعهد ومنح الو�سام �سيكون "يف وقت 

الحق، رمبا قبل نهاية ال�سنة اجلارية".

�شريحة تنظم م�شاعرك!  
مرة  والأول  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف  اأع�����س��اب  علماء  متكن 
موجات  توليد  ميكنها  اإن�سان  دم��اغ  يف  �سريحة  زرع  من 

كهرومغناطي�سية ت�سمح بتنظيم ال�سلوك و امل�ساعر.
ووفقا ملجلة Nature الطبية فقد اأظهرت جتارب علماء 
م�ست�سفى  وم��ن  دييغو  ���س��ان  يف  كاليفورنيا  جامعة  م��ن 
م�ساريع  اإدارة  عليها  اأ���س��رف��ت  وال��ت��ي  ما�سات�سو�ست�س 
اأن  االأمركية  ال��دف��اع  ل���وزارة  التابعة  ال��واع��دة  البحوث 
الكهرومغناطي�سي  امل��ج��ال  ق����راءة  ال�����س��ري��ح��ة  مب��ق��دور 
للدماغ، وحتديد وفرز االأمناط والنماذج ملختلف حاالت 
كهرومغناطي�سية  ذبذبات  توليد  ثم  الفيزيائية  اجل�سم 
ويقول  �سلفا.  حم��ددة  بخ�سائ�س  ال��دم��اغ  ن�ساط  توجه 
يف  زراع��ت��ه  مت��ت  ال���ذي  اجل��ه��از  اأو  ال�سريحة  اإن  العلماء 
الدماغ واختباره على �ستة متطوعني للتعرف على طبيعة 
اأدائه وانعكا�ساته ميكن اأن ي�ستخدم لعالج اال�سطرابات 

الع�سبية مثل االكتئاب وا�سطراب ما بعد ال�سدمة.

كلب �شال ينقذ امراأة
حلظة درامية اأظهرها مقطع فيديو حني اأنقذ كلب امراأة 
فيديو  ر�سد  ما  ح�سب  حقيبتها،  �سرقة  ح��اول  ل�س  من 
الفيديو  الربيطاين. ويظهر يف  اإك�سربي�س  ن�سره موقع 
كلب �سال كان متوقفا يف �سارع قبل اأن يلمح الل�س، الذي 
كان يطارد املراأة من اخللف. وبعد اأن انق�س الل�س على 
حقيبة ال�سيدة وحاول الفرار، كان له الكلب يف املر�ساد، 
حيث �سارع اإىل مهاجمته. و�سجاعة الكلب مل تقف عند 
امل���راأة التي كانت على االأر�س  اإىل  ه��ذا احل��د، حيث ع��اد 
ليطمئن عليها. ومل يتمكن اإك�سربي�س من معرفة املدينة 

اأو الدولة التي جرى فيها ت�سوير الفيديو.

ال�شمنة تربئ كلبة من تهمة بالع�ش!
واجهت كلبة فران�سي�س توريل البالغ من العمر 84 عاما، 
تهمة بالهجوم على امراأة يف مدينة مان�سي�سرت وع�سها يف 
�ساقها. وبعد عر�س الكلبة "مي�سكا" على قا�سي املحكمة، 
قام بتربئتها فور روؤيتها، وبرر ذلك بقوله اإن هذه الكلبة 
الفيزيولوجية  الناحية  من  تكون  اأن  ميكن  ال  ال�سمينة 
"ديلي  �سحيفة  وذك���رت  اح���د.  اأي  مهاجمة  على  ق���ادرة 
اإىل  �سكوى  قدمت  اأو�ستولت  اأن��دري��ا  املواطنة  اأن  ميل"، 
املحكمة املحلية قائلة اإنها كانت تتنزه مع كلبها ال�سغر 
"مي�سكا"،  الكلبة  فجاأة  عليهما  "ودوي"، عندما هجمت 
تت�سرف  "مي�سكا" كانت  اأن  وادع��ت  �ساقها،  يف  وع�ستها 
بغرابة وعدوانية، وم�ستعدة ملهاجمة اأي �سخ�س اآخر. اأما 
�ساحب الكلبة "مي�سكا"، فقد كانت له وجهة نظر اأخرى 
عن احلدث، حيث قال يف املحكمة اإن الكلب "ودوي" هو 
عن  للدفاع  الربيئة  كلبته  فا�سطرت  اأوال،  هجم  ال��ذي 
اأح��دا يف حياتها  اأن كلبته مل تهاجم  اإىل  نف�سها، م�سرا 
ومل تع�س �سخ�سا يف يوم من االأيام. وكان وزن "مي�سكا" 
فعندما  الباطل،  االت��ه��ام  ه��ذا  من  جناتها  �سبب  الكبر 
نظر اإليها القا�سي مارك هيدفيلد، راأى اأنها غر قادرة 
"ال  وق���ال:  اأن��دري��ا،  ت��دع��ي  مثلما  ال�سريع  الهجوم  على 
اأواف��ق على اأن مي�سكا كلبة عدوانية لعدم وجود براهني 
تدل على اأنها قامت بع�س �ساق املدعية"، نافيا اأن تكون 
قادرة على مهاجمة اأي اأحد من الناحية الفيزيولوجية.

ملكة جمال جنوب �أفريقيا دميي ليه نيل بيرتز تبكي فرحا عقب تتويجها ملكة جمال �لكون خالل �مل�سابقة 
�لتي �أقيمت يف ال�س فيغا�س، نيفاد�.     )رويرتز(

فيلم »كوكو« يت�شدر 
اإيرادات ال�شينما المريكية

املتحركة  ال���ر����س���وم  ف��ي��ل��م  ت�����س��در 
اجلديد)كوكو(اإيرادات ال�سينما يف 
اإيرادات  حمققا  ال�سمالية  اأمريكا 

بلغت 49 مليون دوالر.
واملغامرات  احلركة  فيلم  وتراجع 
االأول  املركز  من  ليج(  )جا�ستي�س 
املركز  اإىل  امل���ا����س���ي  االأ����س���ب���وع  يف 
ال���ث���اين ه����ذا االأ����س���ب���وع ب����اإي����رادات 

40.7 مليون دوالر.
اأفليك وهرني  والفيلم بطولة بن 
وجا�سون  ج�����ادوت  وج�����ال  ك��اف��ي��ل 

موموا ومن اإخراج زاك �سنايدر.
)ووندر(  الدرامي  الفيلم  وتراجع 
من املركز الثاين اإىل املركز الثالث 
هذا االأ�سبوع باإيرادات بلغت 22.3 

مليون دوالر.
روبرت�س  جوليا  بطولة  والفيلم 
وج��اك��وب ت��رمي��ب��الي وم��ن اإخراج 

�ستيفن ت�سبو�سكي.
واملغامرات  احلركة  فيلم  وتراجع 
املركز  م����ن  راج������ن������اروك(  )ث�������ور: 
االأ�سبوع  اح���ت���ل���ه  ال������ذي  ال���ث���ال���ث 
هذا  ال����راب����ع  امل���رك���ز  اإىل  امل���ا����س���ي 
اإي�������رادات بلغت  االأ����س���ب���وع حم��ق��ق��ا 

16.8 مليون دوالر.
والفيلم بطولة كري�س هيم�سوورث 
بالن�سيت  وك��ي��ت  راف���ال���و  وم�����ارك 

ومن اإخراج تايكا وايتيتي.
)دادي���ز  ال��ك��وم��ي��دي  الفيلم  وج���اء 
هوم 2( يف املركز اخلام�س بعد اأن 
االأ�سبوع  ال��راب��ع يف  امل��رك��ز  ك��ان يف 
اإي���������رادات بلغت  امل���ا����س���ي حم��ق��ق��ا 

13.3مليون دوالر.
والفيلم بطولة ويل فريل ومارك 
ولربج وميل جيب�سون ومن اإخراج 

�سون اأندر�س.

ما العالقة بني النوافذ والنوم؟
اأج���ل احل�����س��ول ع��ل��ى ليلة نوم  اإذا ك��ن��ت ت��ك��اف��ح م��ن 
جيدة، ففكر يف فتح نافذة غرفة النوم اخلا�سة بك 
اأو الباب، فاإن ذلك قد ي�ساعدك على احل�سول على 

نوم اأف�سل، وفقا لدرا�سة جديدة.
اأقل  كانوا  الدرا�سة  يف  امل�ساركني  اإن  الباحثون  وقال 
ال��ل��ي��ل عندما  ط���وال  واال���س��ت��ي��ق��اظ  للتقلب  ع��ر���س��ة 
ذلك  اأن  باعتبار  االأب�����واب،  اأو  ال��ن��واف��ذ  بفتح  ق��ام��وا 
ي�ساعد على جتديد الهواء يف الغرفة مما يوؤدي اإىل 
التهوية  �سوء  اأن  العلماء  ويعتقد  ج��ي��دة.  ن��وم  ليلة 
ي����وؤدي اإىل ت��راك��م ث���اين اأك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون يف غرفة 
النوم نتيجة التنف�س. والختبار تاأثر احلفاظ على 
النافذة مفتوحة يف غرفة النوم، قام الباحثون بتتبع 
نوم 17 طالبا يف حالة �سحية جيدة، ومت تق�سيمهم 
اإىل جمموعتني: االأوىل نام فيها امل�ساركون والنوافذ 
والنوافذ  امل�����س��ارك��ون  فيها  ن���ام  وال��ث��ان��ي��ة  م��ف��ت��وح��ة، 
م��غ��ل��ق��ة، ومت ق��ي��ا���س درج����ة ح�����رارة ال��غ��رف��ة. وكان 
الو�سادة ويف  ا�ست�سعار للحركة يف  اأي�سا جهاز  هناك 
قيا�س  ومت  النائمني.  ذراع  على  تعلق  اأخ��رى  اأجهزة 
اأك�سيد الكربون يف غرف النوم على  م�ستويات ثاين 

ن�سرت  التي  الدرا�سة  ا�ستغرقتها  اأي��ام  خم�سة  م��دى 
من  الباحثون  وخل�س   ."Indoor Air" يف جملة 
م�ستويات  "انخفا�س  اأن  اإىل  هولندا  يف  اإيندهوفن 
وعميق  اأف�سل  نوم  عنه  ينتج  الكربون  اأك�سيد  ثاين 
واأكر جودة، وعدد اأقل من فرتات اال�ستيقاظ طوال 
الليل". ومع اإغالق النوافد واالأبواب يف غرف النوم، 
 1150 الكربون  اأك�سيد  ثاين  م�ستوى  متو�سط  كان 
املليون  ج��زءا يف   717 م��ع  مقارنة  املليون،  ج��زءا يف 
وكانت  مفتوحة.  االأب���واب  اأو  النوافذ  كانت  عندما 
م�ستويات الرطوبة مت�سابهة يف احلالتني، كما كانت 
النتائج  واأظ��ه��رت  متقاربة،  اأي�سا  احل���رارة  درج���ات 
ثاين  خلف�س  اأف�سل  كان  مفتوحة  النافذة  ترك  اأن 
اأك�سيد الكربون من ترك الباب مفتوحا. وقد وجدت 
كوبنهاغن  كلية  م��ن  ف��ري��ق  بها  ق��ام  �سابقة  درا���س��ة 
للت�سميم والتكنولوجيا، نتائج مماثلة، وقال العلماء 
اإن "نقاء الهواء يف غرفة النوم حت�سن ب�سكل ملحوظ 
عندما كان م�ستوى ثاين اأك�سيد الكربون اأقل، وكان 
اإح�سا�سا  اأقل  التايل  اليوم  يف  الدرا�سة  يف  امل�ساركون 

بالنعا�س واأكر قدرة على الرتكيز".

الأمري هاري يخطب املمثلة الأمريكية ميجان ماركل
العر�س  والي���ة  يف  اخل��ام�����س  وترتيبه  ه���اري  االأم���ر  زواج   2018 ع��ام  رب��ي��ع  ي�سهد 

الربيطاين من �سديقته املمثلة االأمريكية ميجان ماركل. اأعلن ويل عهد بريطانيا 
ابنه االأ�سغر االأمر هاري وماركل  االأمر ت�سارلز يف بيان ام�س االثنني خطبة 

االإقامة  ال�سادر من مقر  البيان  واأف��اد   .2018 ال��زواج يف ربيع  اأن يتم  على 
اأن هاري )33 عاما( خطب ماركل )36 عاما(  امللكي )كالرن�س هاو�س( 

الدراما  ال�سهر اجل��اري. وت�ستهر ماركل بدورها يف  يف وقت �سابق من 
اأبلغ االأمر هاري  التلفزيونية االأمريكية )�سوت�س(. واأ�ساف البيان 

ب��االأم��ر. وطلب  اأ���س��رت��ه  اآخ��ري��ن مقربني يف  ج��الل��ة امللكة واأف����رادا 
االأمر هاري مباركة والدي ماركل وح�سل عليها. وتعرف هاري 
2016. واأكد االأمر  اأ�سدقاء مباركل يف يوليو متوز  عن طريق 
عالقتهما علنا بعد ذلك ب�سهور وهو يوجه اللوم لو�سائل اإعالم 
كانت تتدخل يف خ�سو�سية ماركل. وكان اأول ظهور علني لهاري 

يف  الريا�سية  اإنفكتو�س(  )األعاب  يف  اأيلول  �سبتمرب  يف  و�سديقته 
تورونتو التي ي�سارك فيها امل�سابون من قدامى املحاربني.


