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88 جريحا مينيا يغادرون عدن لتلقي العالج 
يف امل�شت�شفيات الهندية باإ�شراف الهالل الأحمر

•• عدن-وام: 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 
مع  مينيا  جريحا   88 ع��دن  غ���ادر  �لأح���م���ر..  �ل��ه��ال  هيئة  رئي�س 
مر�فقيهم �إىل جمهورية �لهند ل�شتكمال عاجهم باإ�شر�ف �لهال 
بعاج  �لدولة  وتتكفل  �لهندية.  م�شت�شفيات  يف  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر 
�لأحمر  �لهال  هيئة  باإ�شر�ف  �ليمنيني  �جلرحى  من  �لدفعة  هذه 
�لذي تقدمه لاأ�شقاء يف  �ملتو��شل  �لدعم  �إطار  �لإمار�تي وذلك يف 
�ليمن للتخفيف من معاناتهم و�لوقوف �إىل جانبهم يف ظل �لظروف 
�لتي  �ملتو��شلة  و�لنتهاكات  �حلرب  جر�ء  يو�جهونها  �لتي  �ل�شعبة 

ت�شنها �مليلي�شا �حلوثية �لنقابية �شدهم.       )�لتفا�شيل �س2(

متو�شط �شن الزواج يف اأبوظبي ..27 للذكور و24 لالإناث
•• اأبوظبي-وام: 

ك�شف تقرير حديث �شدر عن مركز �لإح�شاء يف �أبوظبي �أن متو�شط 
 27,2 بلغ  �أبوظبي  �لذكور يف  �لأول للمو�طنني  �ل��زو�ج  �لعمر عند 

�شنة يف عام 2016 مقارنة ب� 24,2 �شنة للمو�طنات.
و�أ�شار �لتقرير �إىل �أن عدد عقود �لزو�ج �لتي �شجلت يف �إمارة �أبوظبي 
خال �لعام �ملا�شي و�شل �إىل 5 �لآف و892 عقد� بانخفا�س ن�شبته 
2015 فيما �شكلت عدد �لعقود �لتي كان �أحد  عام  عن  باملائة   2,4

طرفيها من �ملو�طنني ما ن�شبته 70,9 باملائة من هذه �لعقود.
و�أو�شح �لتقرير �أن �شهر مار�س كان �لأعلى بني بقية �شهور �ل�شنة يف 

�إمتام عقود �لزو�ج بالإمارة.                           )�لتفا�شيل �س3(
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حممد بن ر��شد خال تروؤ�شه �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي لدبي  )و�م(

ع�شو�ت باحلزب �حلاكم ترق�شن فرحا بعزل موجابي  )رويرتز(

مناه�شون للربيك�شيت �مام �لربملان �لربيطاين

تراأ�س اجتماع تنفيذي دبي

حممد بن را�شد: حتقيق رفاه و�شعادة النا�س على راأ�س اأولوياتنا
•• دبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
ر�أ�س  على  �لنا�س  و�شعادة  رف��اه  حتقيق  �أن  �هلل  رع��اه 
�لأف�شل  بامل�شتقبل  �إل  نر�شى  ل   : وق��ال  �أول��وي��ات��ن��ا 
و��شتمر�ريتنا  ت��ط��ورن��ا  ن�شتمد  ب��اأن��ن��ا  م��وؤم��ن��ني  لهم 
�لتي  �لتجدد و�بتكار �حللول  من خال قدرتنا على 
ومدنها  �لإم����ار�ت  لتظل  �مل�شتقبل  حت��دي��ات  ت�شتبق 

مركز� للعامل ول تر�شى �إل بالرقم و�حد.
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  ذل��ك خ��ال �جتماع �شموه م��ع  ج��اء 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة دب���ي �ل���ذي ع��ق��د �م�����س يف مكتب 
�شمو  بح�شور  �لإم���ار�ت  �أب���ر�ج  يف  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن 
�لنائب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 

�لأول لرئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.
)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد خال ح�شوره �أفر�ح �آل نهيان  )و�م(

حممد بن زايد يح�شر اأفراح اآل نهيان مبنا�شبة 
زفاف طحنون بن �شعيد بن �شيف اآل نهيان

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
�ل��ق��ائ��د �لأعلى  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
نهيان”  �آل  “�فر�ح  �م�س  ع�شر  �مل�شلحة  للقو�ت 
بق�شر �لمار�ت مبنا�شبة زفاف �ل�شيخ طحنون بن 
كرمية  �ىل  نهيان,  �آل  حممد  بن  �شيف  بن  �شعيد 
نهيان  �آل  بن خليفة  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو 

م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة .

كما ح�شر �حلفل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن 
ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان 
�لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
و�شمو  �خليمة  ر�أ����س  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
ويل  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
عهد �لفجرية و�شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل 
نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني و�شمو �ل�شيخ 
�شيف بن حممد �آل نهيان و�شمو �ل�شيخ �شرور بن 

حممد �آل نهيان.                )�لتفا�شيل �س2(

اإدانة اإطالق ميلي�سيا احلوثي �ساروخًا بال�ستيًا اإيرانيًا جتاه ال�سعودية

وزراء اخلارجية العرب يطالبون جمل�س الأمن مناق�شة تهديدات اإيران
رغم معزوفات االمل هنا وهناك:

لهذا لن تتخلى لندن عن الربيك�شيت!

عن  ليبيا  يف  حكومي  حتقيق 
�شادم تقرير  بعد  العبودية 

•• طرابل�س-وكاالـت:

�لوفاق  حكومة  رئي�س  نائب  �أعلن 
�لليبية, �أحمد معيتيق, �أن طر�بل�س 
�لتي  �لعبودية  يف  حتقيقاً  فتحت 
�لعا�شمة  ق��رب  �أنها جت��ري  يعتقد 
و�ل�����ت�����ي ن������دد ب���ه���ا ت���ق���ري���ر مثري 
�إن  �إن  ���ش��ي  �شبكة  بثته  لل�شدمة 

�لأمريكية �لأ�شبوع �ملا�شي.
و�أعرب معيتيق يف بيان ن�شر �لأحد 
موقع  على  �حلكومة  �شفحة  على 
في�شبوك عن ��شتيائه من �لتقارير 
�لتي ن�شرتها و�شائل �لإعام حول 
�لرقيق يف �شو�حي  �نتعا�س جتارة 

مدينة طر�بل�س.
�لوفاق  حكومة  رئي�س  نائب  و�أك��د 
خمت�شة  جل��ان  تكليف  ب�شدد  �أن���ه 
�ملن�شورة  �ل��ت��ق��اري��ر  يف  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وتقدميهم  �مل���ت���ه���م���ني  ل�������ش���ب���ط 
للعد�لة.        )�لتفا�شيل �س13(

•• الفجر - خرية ال�شيباين

�لعزف  بع�س  ي��رتك  �أ�شابيع,  منذ 
�لعو��شم  يف  �لن���ط���ب���اع  �أح���ي���ان���ا, 
�لأوروبية, باأن �ململكة �ملتحدة ميكن 
بريطانيا  �ن�شحاب  �أن ترت�جع عن 
من �لحتاد �لأوروبي.. �أمل وهمي. 
�لتي  �ل�شعوبات  م��ن  �ل��رغ��م  فعلى 
م�����اي, مل يعد  ت���ريي���ز�  ت��و�ج��ه��ه��ا 
�أحد يف �ململكة �ملتحدة يتحدث عن 

�لتخلي عن �لربيك�شيت.
)مي���ك���ن �ن ت���ق���ول���و� �ن���ن���ي ح����امل, 
�ل���وح���ي���د(. عندما  ل�����ش��ت  ول��ك��ن��ن��ي 
بكلمات  �ملا�شي  يونيو  يف  ��شت�شهد 
)تخيل(,  �ل�����ش��ه��رية  ل��ي��ن��ون  ج����ون 
ليحلم ب�شوت عال مبملكة متحدة 
ت��ت��خ��ل��ى ع���ن �خل�����روج م���ن �لحت���اد 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ����ش��م��ع  �لأوروب�������ي, 

�لأوروب�����ي دون��ال��د ت��ا���ش��ك, مقطعا 
م��و���ش��ي��ق��ي��ا ه���ن���اك م���ن �ل���ن���ا����س, يف 
ي�شعده  م��ن  ب��اري�����س,  �أو  ب��روك�����ش��ل 
ترديده �ىل �ليوم. فقد قال رئي�س 
�ل�شابق يف نهاية  �لوزر�ء �لبولندي 

�ك��ت��وب��ر يف �ل���و�ق���ع ع��ل��ى ل��ن��دن �ن 
تقرر كيف �شينتهي كل هذ�, باتفاق 
بريك�شيت  ل  �و  �ت��ف��اق,  ل  �و  جيد, 

على �لطاق«.
)�لتفا�شيل �س13(
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التحالف العربي: جلنة ملتابعة طلبات املت�سررين باليمن
اجلي�س اليمني ُيحرر مواقع ا�شرتاتيجية يف حلج

•• عوا�شم-وكاالت:

�أعلن فريق تقييم �حلو�دث �لتابع للتحالف �لعربي �أن جلنة مت ت�شكيلها باأمر 
�إن  �حل��و�دث  تقييم  فريق  وق��ال  �ليمن.  يف  �ملت�شررين  طلبات  ملتابعة  ملكي 
�حلوثيني يختارون مقر�تهم قرب �مل�شايف. و�أ�شاف �لفريق يف موؤمتر �شحايف 
ذلك  و�إن  ��شتخبار�تية,  معلومات  �إىل  ت�شتند  �لق�شف  عمليات  �إن  بالريا�س 
يتما�شى مع �لقو�نني �لدولية و�لإن�شانية. و�أكد �لفريق �أن �لتحالف �لعربي 
تفند  ���ش��ور�ً  �لفريق  وعر�س  �شكنياً.  مبنى  ولي�س  �إب  يف  مع�شكر�ً  ��شتهدف 
�أن غار�ت �لتحالف  �لتحالف مباين �شكنية. و�أو�شح  �لدع��اء�ت ب�شاأن ق�شف 
��شتهدفت من�شات �إطاق �شو�ريخ بالي�شتية ي�شتخدمها �حلوثيون. كما ذكر 
ع�شكرية  لأه��د�ف  �لتحالف  ق�شف  توؤكد  �لنتائج  �أن  �حل��و�دث  تقييم  فريق 
م�شروعة. وقال �لفريق �إن �إد�رة �أمن �لزيدية مت ق�شفه بعد �أن �شيطر عليه 
�شالة  ق�شر  متحف  على  �شيطرو�  �حلوثيني  �أن  �لفريق  و�أك���د  �حل��وث��ي��ون. 

و��شتخدموه لأغر��س ع�شكرية.
طور  بلدة  يف  جبلية  ت��ال  حترير  مينية  ع�شكرية  م�شادر  �أعلنت  ميد�نيا 
�أعقاب معارك مع �لنقابيني خلفت مقتل  �لباحة غرب حمافظة حلج, يف 
�إن: قو�ت �جلي�س  �لع�شر�ت منهم. وقال م�شدر ع�شكري ميني  وجرح و�أ�شر 
�لوطني بقيادة �للو�ء ف�شل ح�شن قائد �ملنطقة �لع�شكرية �لر�بعة يف عدن, 
�ملطلة  و�ملرتفعات  و�جلبال  و�جلو�زعة,  �لقحو�س  تال  تطهري  من  متكنت 

على بلدة �شعب بطور �لباحة, و�أ�شرت عنا�شر من �مللي�شيات �لنقابية.
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•• القاهرة-وكاالت:

�أكد �لبيان �خلتامي لجتماع وزر�ء �خلارجية �لعرب, تكليف 
�لت�شالت  لإج����ر�ء  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  يف  �لعربية  �ملجموعة 
ملناق�شة  �لدويل  �لأمن  �لازمة لعقد جل�شة طارئة ملجل�س 

�لتهديد�ت �لإير�نية لدول �ملنطقة.
�إطاق  �إد�ن����ة  �ل��ب��ي��ان,  يف  �ل��ع��رب,  �خل��ارج��ي��ة  وزر�ء  و�أد�ن 
جتاه  �ل�شنع  �إي��ر�ن��ي��اً  بال�شتياً  ���ش��اروخ��اً  �حل��وث��ي  ميلي�شيا 

�ل�شعودية.
�ل��ك��ام��ل مع  �ل��ب��ي��ان, ع��ن ت�شامنهم  �ل������وزر�ء ف��ى  و�أع�����رب 
�ل�شعودية وتاأييد كل ما تتخذه من �إجر�ء�ت حلماية �أمنها 
�لقومي, حمذرين �إير�ن من مغبة ��شتمر�رها يف �لتدخل يف 

�ل�شوؤون �لد�خلية لدول �ملنطقة.

و�شدد �لبيان, على �شرورة وقف دعم طهر�ن مليلي�شيا �حلوثي 
يف �ليمن وحزب �هلل يف لبنان و�لتوقف عن �إثارة �لقاقل يف 

�لبحرين و�للتز�م بتطبيق �شيا�شة ح�شن �جلو�ر.
وياأتي هذ� �لجتماع �لطارئ بناء على طلب �شعودي.

و�أو�شح �لأمني �لعام �مل�شاعد جلامعة �لدول �لعربية, ح�شام 
ر�شالة  �لعربية يعد  �ل��دول  �أن �جتماع وزر�ء خارجية  زكي, 
حازمة لإي��ر�ن لتغيري نهجها �لعدو�ين جتاه دول �جلو�ر. 
�لعربية ز�دت  �ل��دول  �لإير�نية يف  �لتدخات  �أن  �إىل  و�أ�شار 
ع��ن �حل���د, وي��ج��ب ن��ق��ل ه���ذ� �لن���زع���اج �ل��ع��رب��ي �إىل �لأمم 

�ملتحدة.
�لأمن  �إىل جمل�س  �لعربية  �أن جلوء �جلامعة  و�عترب زكي 
�إي��ر�ن على �لتوقف عن  هو مبثابة ت�شعيد �شيا�شي لإجبار 

�لتدخل يف �شوؤون �لدول �لعربية.

وت��غ��ي��ب وزي����ر �خل���ارج���ي���ة �ل��ل��ب��ن��اين, ج����رب�ن ب��ا���ش��ي��ل عن 
�جلامعة  لدى  �لد�ئم  مندوبه  لبنان  مثل  حيث  �لجتماع, 

�لعربية, وفق ما �أكد م�شدر ر�شمي.
وقال م�شدر يف وز�رة �خلارجية �للبنانية لوكالة “فر�ن�س 
بر�س”: “�تخذ قر�ر �شباح �م�س )�لأحد( باأن ميثل لبنان 
يف �لجتماع �لطارئ مبندوبه �لد�ئم لدى �جلامعة �لعربية 
ب��ه��ذ� �لقر�ر,  �إب���اغ ع���ز�م  “مت  �أن���ه  �أن��ط��و�ن عز�م”. وت��اب��ع 

و�لوزير جرب�ن با�شيل لن يح�شر �لجتماع«.
�لعربية  �لرباعية  للجنة  �جتماع  �ل��وز�ري  �لجتماع  و�شبق 
�لوز�رية �ملعنية بالت�شدي للتدخات يف �ل�شوؤون �لد�خلية 
و�لإمار�ت  وم�شر  �ل�شعودية  من  كًا  ت�شم  �لتي  �لعربية, 
و�لبحرين, وبح�شور �لأمني �لعام للجامعة �لعربية �أحمد 

�أبو �لغيط.

اإمهاله حتى ظهر اليوم للتنحي عن الرئا�سة

عزل موغابي من زعامة احلزب احلاكم بزميبابوي
•• هراري-وكاالت:

�أم��ه��ل ح���زب �لحت����اد �ل��وط��ن��ي �لأف��ري��ق��ي �لزميبابوي 
روبرت  �لرئي�س  �حلاكم يف زميبابوي  �لوطنية  �جلبهة 
�ملحلي  بالتوقيت  �لث��ن��ني  �ل��ي��وم  ظهر  حتى  م��وج��اب��ي 
و�إل  للتنحي عن من�شبه  بتوقيت جرينت�س(   1000(
لفرتة  �شلمية  نهاية  لو�شع  حماولة  يف  عزله  �شيجري 

عاما. حكمه �لتي ��شتمرت 37 
و�ج��ت��م��ع روب����رت م��وج��اب��ي رئ��ي�����س زمي��ب��اب��وي م��ع قادة 
�لتي  �ملفاو�شات  م��ن  �لثانية  �جل��ول��ة  يف  �م�س  �جلي�س 
تهدف لإقناعه بالتخلي عن �ل�شلطة بعد �أن حكم �لباد 

ملا ذكرته �شحيفة هري�لد �حلكومية. وفقا  عاما   37
وقد عني حزب ز�نو بي �أف يف زميبابوي نائب �لرئي�س 
�ل�شابق, �إمير�شون منانغاغو�, زعيما جديد� للحزب خلفا 

للرئي�س روبرت موغابي �ملعزول من قيادة �حلزب. 
وكان موغابي قد عزل نائبه منانغاغو� منذ �أ�شبوعني, 
يف خ��ط��وة ق��ي��ل �إن���ه���ا مت��ه��ي��د ل��ت��ع��ي��ني زوج���ت���ه, غري�س 

موغابي, رئي�شة للباد. 

�نتهت  �لأح���د�ث  م��ن  �شل�شلة  منانغاغو�  �إق��ال��ة  و�أث���ارت 
 93 �لعمر  م��ن  �ل��ب��ال��غ  م��وغ��اب��ي,  ملنع  �جلي�س  بتدخل 

عاما, من توريث �حلكم لزوجته. 
وخ����رج ب��ع��ده��ا ع�����ش��ر�ت �لآلف م��ن �ل��زمي��ب��اب��وي��ني يف 
مطالبني  �لكربى  و�مل��دن  ه��ر�ري  بالعا�شمة  م�شري�ت 

بتنحي موغابي عن �لرئا�شة. 
وك���ان زع��ي��م ق��د�م��ى حم��ارب��ي ح���رب �ل��ت��ح��ري��ر كري�س 
موت�شفاجنو� قد �أكد قبيل �لجتماع �أن �حلزب �شيقيل 

موغابي من زعامة �حلزب. 
�إذ�  موغابي  �شد  �جلماهري  بح�شد  موت�شفانغو�  وه��دد 

رف�س �لرحيل عن �ل�شلطة.
و�أفادت وكالة رويرتز لاأنباء �أن غري�س موغابي �أبعدت 
عن  مندوبني  ع��ن  �لوكالة  ونقلت  نهائيا.  �حل��زب  م��ن 
�شيحالون  و�آخ��ري��ن  موغابي  زوج��ة  �إن  قولهم  �حل��زب 

على �ملحاكمة. 
�إجر�ء�ت  �إن  �شيناما�شا,  باتريك  �ل�شابق,  �لوزير  وق��ال 
عزل موغابي �شتبد�أ, �إذ� مل يتنح بنف�شه يف مهلة �أق�شاها 

من�شف �لنهار من يوم �لثنني. 

عك�شية  ع��راق��ي��ة  عملية 
داع�س من  ال�شحاري  لتطهري 

•• بغداد-وكاالت:

تعتزم �لقو�ت �لعر�قية تنفيذ عملية 
�لباد  �شمال  من  عك�شية  ع�شكرية 
�إىل جنوبه, بهدف تطهري مت�شيط 
�ل�شحاري �لو��شعة بني �ملحافظات.

�شحيفة  بح�شب  �لعملية,  و�شرتكز 
�لنائي  �ملثلث  على  �لعر�قية,  �مل��دى 
�لأنبار,  حمافظات  ب��ني  يقع  �ل���ذي 
ون��ي��ن��وى, و���ش��اح �ل��دي��ن, �ملعروف 
�أنها  يعتقد  �ل��ت��ي  �جل���زي���رة,  ب��ا���ش��م 
ق���د يهّدد  م�����ش��ل��ح��اً  ن�����ش��اط��اً  ت�����ش��م 
�لع�شكرية  �مل��ك��ت�����ش��ب��ات  ب��ت��ق��وي�����س 

و�لأمنية �لتي حتققت موؤخر�ً.
و�شرق  غ�����رب  م���ن���اط���ق  ت������ز�ل  وم�����ا 
�ملرتبطة  �ل��دي��ن,  ���ش��اح  حمافظة 
حمرين,  وج���ب���ال  �ل�������ش���ح���ر�ء  م���ع 
موقعاً لعدد من �مل�شلحني �ملتخفني 

يف �ملناطق �لوعرة.
وت�شرتك حمافظة ديايل مع �شاح 
�لدين ببع�س �حلدود �لتي حتولت 
د�ع�س  مل�شلحي  �آم��ن��ة  م����اذ�ت  �إىل 
�ل���ذي���ن ����ش��ت��ث��م��رو� �خل���اف���ات بني 
�ملحافظتني  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ق���ي���اد�ت 
تلك  �آم����ن����ة يف  م��������اذ�ت  ل�������ش���م���ان 

�ملناطق. 
وي���دع���و م�����ش��وؤول��ون �أم��ن��ي��ون لعدم 
�عتبار �لعر�ق خالياً من د�ع�س ما مل 
�لقدمية  �ملدينة  تطهري  �إكمال  يتم 
�لذين  �مل�شلحني  من  �ملو�شل  و�شط 
يختبئون حتت �لنقا�س, بال�شافة 
�لبعاج  �شحر�ء  على  �ل�شيطرة  �إىل 

و�حل�شر.
�لأمنية  �للجنة  رئي�س  نائب  وق��ال 
ر�جع  �لأن��ب��ار  حمافظة  جمل�س  يف 
عمليات  �إن  لل�شحيفة,  �لعي�شاوي, 
�جلزيرة مل تبد�أ بعد, لكن �حلكومة 

عازمة على مت�شيط �ل�شحر�ء.

احلكومة الفل�شطينية: خالفات 
غزة يف  الوزارات  ت�شلم  تعيق 

•• غزة-وكاالت:

دعت حكومة �لوفاق �لفل�شطينية, 
�م�س, �إىل حلول و��شحة وجذرية 
و�ملدنية  و�ملالية  �لأمنية  للق�شايا 
�لنق�شام  ع��ن  �لناجمة  و�لإد�ري����ة 
ع�شرة  منذ  �مل�شتمر  �لفل�شطيني 
�أع��������و�م. و�أك������د جم��ل�����س �ل�������وزر�ء, 
�لتي  �ل����ط����ارئ����ة  ج��ل�����ش��ت��ه  خ�����ال 
دعمه  �هلل,  ر�م  مدينة  يف  عقدها 
�لفل�شطينية  للف�شائل  �ل��ك��ام��ل 
ومتنياته لهم بالنجاح يف �لو�شول 
�إىل �لتفاق على �مللفات �ملطروحة 
يف  �مل��ق��رر  �جتماعهم  ع�شية  ك��اف��ة, 

�لقاهرة غد� �لثاثاء.
متكني  �أهمية  على  �ملجل�س  و�شدد 
�شيطرتها  ب�����ش��ط  م���ن  �حل���ك���وم���ة 
و�شيادتها �لكاملة على قطاع غزة, 
مبهامها  �ل�شطاع  من  لتتمكن 
كافة, ح�شب ما ن�س عليه �لتفاق 

�ملتعلق بامل�شاحلة �لوطنية.
و�أك����د ع��ل��ى �أن���ه ل مي��ك��ن حلكومة 
حكومة  �أي  �أو  �ل��وط��ن��ي  �ل���وف���اق 
غريها �لنجاح, �إل بحلول و��شحة 

وجذرية للق�شايا كافة.



االثنني   20   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12178  
Monday  20   November   2017  -  Issue No   12178

02

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
حاكم دبي “رعاه �هلل” �أن “حتقيق 
رف����اه و����ش���ع���ادة �ل��ن��ا���س ع��ل��ى ر�أ�����س 
�إل  ن��ر���ش��ى  �أول���وي���ات���ن���ا وق����ال : ل 
موؤمنني  لهم  �لأف�����ش��ل  بامل�شتقبل 
باأننا ن�شتمد تطورنا و��شتمر�ريتنا 
�لتجدد  ق��درت��ن��ا ع��ل��ى  م���ن خ���ال 
ت�شتبق  �ل���ت���ي  �حل����ل����ول  و�ب����ت����ك����ار 
�لإمار�ت  لتظل  �مل�شتقبل  حتديات 
تر�شى  ول  للعامل  مركز�  ومدنها 

�إل بالرقم و�حد.
ج����اء ذل����ك خ����ال �ج��ت��م��اع �شموه 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء  م���ع 
لإم������ارة دب���ي �ل����ذي ع��ق��د �م�����س يف 
�أبر�ج  يف  �لتنفيذي  �ملجل�س  مكتب 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور  �لإم��������ار�ت 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
بن  �ل�شيخ مكتوم  و�شمو  �لتنفيذي 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  دب��ي  ح��اك��م 

�ملجل�س �لتنفيذي.
ينعك�س  �أن  “يجب  �شموه:  و�أ�شاف 
�مل�شتقبل  و��شت�شر�ف  �ل��ري��ادة  نهج 
وتنا�شق  �حل���ك���وم���ي  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى 
ع��م��ل �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة وعملها 
وم�شاركة  �ل���و�ح���د  �ل��ف��ري��ق  ب����روح 
�جلميع يف طرح و�حت�شان �لأفكار 
�ل���ت���ي ت��ع��ني ع��ل��ى حت��ق��ي��ق نقات 
نوعية يف حياة �لنا�س من �أجل غد 
�لب�شيطة  فالأفكار  للجميع  �أف�شل 
�لعظيمة  �لأم����ور  ع��ن  يف�شلها  ل 
�لإ�شر�ر و�لعزمية و�لإميان  �شوى 

بالنجاح ونحن ننظر د�ئما لاأمام 
ول نركن �إىل �ملنجز�ت �ل�شابقة يف 
ظل عامل متغري يتطلب �ل�شتمر�ر 
�أفكار  �إىل  فيه  �لتناف�شية  �شباق  يف 
و�أدو�ت  ب��ط��رق  ج��دي��دة وم��ت��ج��ددة 

خمتلفة«.
�شيء  ي��ن��ق�����ش��ن��ا  ل   : ���ش��م��وه  وق����ال 
ولدينا جميع �ملقومات �لتي متكننا 
من حتدي �مل�شتحيل .. م�شري� �إىل 
يتطلب  �ل��ق��م��ة  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  �أن 
�مل�����ب�����ادرة و�مل����خ����اط����رة �مل���درو����ش���ة 

و�خلروج عن �ملاألوف.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أ�����ش����اف 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم : نفخر 
من  ننتظر  زل��ن��ا  وم��ا  حققناه  مب��ا 
وموظفيها  �حل���ك���وم���ي���ة  ج��ه��ات��ن��ا 
ريادتنا  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �ل���ك���ث���ري 
مو��شلة  ج��م��ي��ع��ا  ع��ل��ي��ن��ا  وي��ن��ب��غ��ي 
متخذين  و�لعطاء  �لعمل  م�شرية 
�أولوية  �مل���و�ط���ن  و���ش��ع��ادة  �ل��وط��ن 
م��ن��ه��ا �خلطط  ت��ن��ب��ث��ق  �أ����ش���ا����ش���ي���ة 

�أتابع  ف��اإين  لذ�   .. كافة  �حلكومية 
�ل��ع��م��ل �حل���ك���وم���ي ع���ن ك��ث��ب من 
خال تقارير �أد�ء دورية ترفع �إىل 
من خال رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�لتي  �ل���روؤي���ة  م��ن حتقيق  ل��ل��ت��اأك��د 
�أف�شل  جعلها  يف  ل��دب��ي  و���ش��ع��ت��ه��ا 
�لعام  �ل��ع��امل بحلول  و�أ���ش��ع��د م��دن 

.2021
تكامل  ���ش��رورة  على  �شموه  �شدد  و 
ب����ني خمتلف  �حل���ك���وم���ي  �ل���ع���م���ل 
�جل������ه������ات و�إط��������������اق م������ب������ادر�ت 
وم�شروعات مبتكرة بنظرة �إيجابية 
ن��ح��و �مل�����ش��ت��ق��ب��ل ت�����ش��ع��ن��ا د�ئ���م���ا يف 
�لقياد�ت  على  و�لع��ت��م��اد  �ملقدمة 

�ل�شابة.
منح  بنف�شي  �شاأتابع  �شموه:  وق��ال 
�ل�شابة وتطوير  للقياد�ت  �لفر�شة 
ق����در�ت ق���ي���اد�ت �ل�����ش��ف��وف �لثاين 
و�لثالث و�لر�بع و�خلام�س لتاأهيل 
�لكو�در �لوطنية �لقادرة على �بتكار 
�لتح�شري  م�شرية  وقيادة  �حللول 

بت�شكيل  �شموه  ووج��ه  للم�شتقبل. 
�ل�شرت�تيجية  �ل�����ش��وؤون  جم��ل�����س 
ليحل بديا عن �للجان �لقطاعية 
�أد�ء  يف  �لتنفيذي  �ملجل�س  ل��دع��م 
�شكر  �ل�����ش��دد  ه����ذ�  ويف  م���ه���ام���ه.. 
�للجان  و�أع�������ش���اء  روؤ�����ش����اء  ���ش��م��وه 
تاأدية  يف  جهودهم  على  �لقطاعية 
�لعمل  يف  و�إخ���ا����ش���ه���م  م��ه��ام��ه��م 

و�لإجناز�ت �لتي حتققت بهم.
وث���م���ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم ويل 
�لتنفيذي  عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
كافة  �ملبذولة من �جلهات  �جلهود 
�ملرحلة  �أن  �إىل  ���ش��م��وه  م�����ش��ري�   ..
�لبتكار  من  مزيد�  تتطلب  �ملقبلة 
�لإم����ار�ت  ري����ادة  لتعزيز  و�مل��ث��اب��رة 
ودبي على �لأ�شعدة كافة .. و�شدد 
�ل�شباب  يف  �ل�شتثمار  �أهمية  على 
ومو�هبهم  ط��اق��ات��ه��م  و����ش��ت��غ��ال 
�أف�شل  غ��د  لبناء  �لأم��ث��ل  بال�شكل 
رف��ع ج��ودة �حل��ي��اة موؤكد�  و�شمان 

���ش��م��وه �أن �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة ل 
�أ�شا�شه  بتنا�شق  ب��ل  ب��ان��ف��ر�د  تعمل 

م�شاركة �جلميع.
علينا  دب���ي:  عهد  ويل  �شمو  وق���ال 
بروح  جميعا  ب��ال��ع��م��ل  �ل���ش��ت��م��ر�ر 
�شبل  �ل����و�ح����د لب���ت���ك���ار  �ل���ف���ري���ق 
جديدة يف تقدمي �خلدمات وتعزيز 
ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ن��ا �ل��ع��امل��ي��ة ون�����ش��ع��ى لأن 
ت��ك��ون ك���ل ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة �لأوىل 
�لعامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  يف جم��ال��ه��ا 
�شاحب  وروؤي��ة  توجيهات  لتحقيق 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�هلل باأن ل نر�شى �إل بالرقم و�حد 
تثنينا  ل��ن  �ل��ت��ح��دي��ات  �أن  ولنثبت 
�لريادية..  م�شريتنا  ��شتكمال  عن 
هذه هي روح دبي �لتي �أريد من كل 

م�شوؤول �أن يتحلى بها.
معادلتنا  “تتمثل  �شموه:  و�أ���ش��اف 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل يف م���دي���ن���ة ري����ادي����ة 

ي�شكنها  ري���ادي���ة  ح��ك��وم��ة  ت��ق��وده��ا 
م���و�ط���ن���ون وم���ق���ي���م���ون ري����ادي����ون 
ح���ي���ث من���ت���ل���ك ج���م���ي���ع �مل���ق���وم���ات 
�لفر�س  �غ��ت��ن��ام  م��ن  متكننا  �ل��ت��ي 
�مل�شتقبل ونوؤمن  وتخطي حتديات 
�لريادة  �شوى  لدينا  خيار  ل  ب��اأن��ه 
�ل����ذي يرتكز  �ل��و����ش��ع  مب��ف��ه��وم��ه��ا 
و�ملبادرة  و�لب��ت��ك��ار  �لتجديد  على 
�أف�شل  م�شتقبل  لبناء  و�ل�شتد�مة 
ل��ل��ج��م��ي��ع ح��ي��ث ن�����ش��ع �مل���و�ط���ن يف 
�ملقيمني  وكذلك  �أولوياتنا  �شد�رة 
باعتبارهم �شركاء �لتنمية” موؤكد� 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شوؤون  جمل�س  �أن 
مكتوم  �ل�������ش���ي���خ  ����ش���م���و  ب���رئ���ا����ش���ة 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
�ملجل�س  د�عما كبري� لعمل  �شيكون 
�ملقبلة.  �ل��ف��رتة  خ���ال  �لتنفيذي 
�لتنفيذي  �ملجل�س  دور  �شريتكز  و 
�لعليا  �لتنفيذية  �ل�شلطة  باعتباره 
�ل�شيا�شات  �عتماد  على  �لإم���ارة  يف 
و�خلطط  و�ل���ت���وج���ه���ات  �ل���ع���ام���ة 

و�شمان  ل������اإم������ارة  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة 
دب����ي عامليا  وت��ن��اف�����ش��ي��ة  ����ش��ت��د�م��ة 
�ل�شوؤون  جمل�س  ���ش��ي��ق��وم  ح��ني  يف 
للمجل�س  �ل��ت��اب��ع  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�خلطط  ب������اق������رت�ح  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�ملحفزة  و�مل����ب����ادر�ت  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
�مل����ج����الت يف �لإم������ارة  يف خم��ت��ل��ف 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  �إىل  ورف��ع��ه��ا 
�عتمادها  ب��ع��د  تنفيذها  وم��ت��اب��ع��ة 
و�ل�شيا�شات  �خل���ط���ط  ودر�������ش�����ة 
و�مل���ب���ادر�ت �مل��ق��رتح��ة م��ن �جلهات 
ب�شاأنها  �ملنا�شبة  �لتو�شيات  ورف��ع 
و�لإ�شر�ف  �لتنفيذي  �ملجل�س  �إىل 
�حلكومية  �مل����ب����ادر�ت  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة وت��ق��ي��ي��م��ه��ا و�ق������رت�ح 
لتطوير  مبتكرة  وم��ب��ادر�ت  حلول 
ومتابعة  �حل���ك���وم���ي���ة  �خل����دم����ات 
للجهات  �حلكومي  و�لإنفاق  �لأد�ء 
�ملحلية و�لعمل على رفع كفاءتهما 
و�لقو�نني  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  ودر������ش����ة 
و�لأنظمة �لإد�رية و�ملالية �لد�عمة 

تو�شياته  ورف���ع  �حل��ك��وم��ي  للعمل 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  �إىل  ب�����ش��اأن��ه��ا 
�لتعاون  وت��ع��زي��ز  �ع��ت��م��اده��ا  ق��ب��ل 
�حلكومية  �جلهات  بني  و�لتن�شيق 
�أو مع غريها من ذ�ت �لخت�شا�س 
�أي���ة مو�شوعات  يف  �ل����ر�أي  و�إب�����د�ء 
حمالة له من رئي�س �ملجل�س �أو من 

�ملجل�س �لتنفيذي.
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أ���ش��در  وق���د 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
�لتنفيذي  عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
�ل�شوؤون  جم��ل�����س  بت�شكيل  ق�����ر�ر� 
�شمو  ب���رئ���ا����ش���ة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
ر��شد  �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
�لنائب  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل 
�لتنفيذي  �ملجل�س  لرئي�س  �لأول 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  م���ن  ك���ل  وع�����ش��وي��ة 
�لنائب  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد 
�لتنفيذي  �ملجل�س  لرئي�س  �لثاين 
�ل�شيباين  �إبر�هيم  حممد  ومعايل 
م��دي��ر ع���ام دي����و�ن ���ش��اح��ب �ل�شمو 
ح��اك��م دب��ي وم��ع��ايل حميد حممد 
�ل�شحة  �لقطامي مدير عام هيئة 
بدبي و�شعادة �للو�ء عبد�هلل خليفة 
�مل����ري �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�����ش��رط��ة دبي 
و�شعادة مطر حممد �لطاير مدير 
عام ورئي�س جمل�س �ملديرين لهيئة 
�لطرق و�ملو��شات و�شعادة ح�شني 
دبي  بلدية  عام  مدير  لوتاه  نا�شر 
و�شعادة �شعيد حممد �لطاير نائب 
للطاقة  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
و���ش��ع��ادة ع��ب��د�ل��رح��م��ن ���ش��ال��ح �آل 
�ملالية  د�ئ������رة  ع����ام  م���دي���ر  ���ش��ال��ح 
و�شعادة �شامي �أحمد �لقمزي مدير 
�لقت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�����رة  ع���ام 
�لب�شطي  حممد  ع��ب��د�هلل  و���ش��ع��ادة 

�أمني عام �ملجل�س �لتنفيذي.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ح�����ش��ر 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة ع�شر �م�س �فر�ح 
�آل نهيان بق�شر �لمار�ت مبنا�شبة 
�شعيد  ب��ن  ط��ح��ن��ون  �ل�شيخ  زف���اف 
نهيان,  �آل  حم��م��د  ب���ن  ���ش��ي��ف  ب���ن 
�لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  ك��رمي��ة  �ىل 
نهيان  �آل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
رئي�س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 

�لدولة .
�ل�شمو  �شاحب  �حلفل  ح�شر  كما 
�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان 
بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
و�شمو  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �لأعلى 
�ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
�ل�شرقي ويل عهد �لفجرية و�شمو 
�ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان 
مم��ث��ل �حل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة �لعني 
�آل  حممد  بن  �شيف  �ل�شيخ  و�شمو 
ن��ه��ي��ان و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ����ش���رور بن 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د 
هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  و�شمو 
نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة 

ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لاأعمال 
�خلريية و�لإن�شانية و�لفريق �شمو 

�آل نهيان  ز�ي����د  ب��ن  ���ش��ي��ف  �ل�����ش��ي��خ 
�ل��وزر�ء وزير  رئي�س جمل�س  نائب 

�لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��ام��د  �ل�شيخ 

�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����و�ن  رئ��ي�����س 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  و�شمو 

و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان 
�لدويل و�شمو �ل�شيخ عمر بن ز�يد 

�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �أمناء 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل���اأع���م���ال 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د ب��ن ز�ي���د �آل 
نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
�لإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د 
�لإحتياجات �خلا�شة و�شمو  وذوي 
�ل�شيخ حممد بن خليفة �آل نهيان 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي و�شمو  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
ز�يد  ب��ن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ 
بن  ذي���اب  �ل�شيخ  و�شمو  نهيان  �آل 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
�أحمد  �ل�شيخ  و�شمو  �لنقل  د�ئ���رة 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل 
�لدكتور  و�ل�شيخ  للمعرفة  مكتوم 
�شعيد بن حممد �آل نهيان ومعايل 
نهيان  �آل  نهيان بن مبارك  �ل�شيخ 

وزير �لت�شامح.
تخللته  �ل����ذي   - �حل��ف��ل  وح�����ش��ر 
�لأه������ازي������ج �ل����رت�ث����ي����ة و�ل���ف���ن���ون 
و�لوزر�ء  �ل�شيوخ  ع��دد   - �ل�شعبية 
وعدد  �لدولة  يف  �مل�شوؤولني  وكبار 
�لدبلوما�شي  �ل�شلك  �ع�شاء  م��ن 

�ملعتمدين لدى �لدولة.
لل�شيخ  �ل��ت��ه��ن��ئ��ة  �جل��م��ي��ع  وق�����دم 
���ش��ي��ف بن  ب��ن  ب��ن �شعيد  ط��ح��ن��ون 
زفافه  مبنا�شبة  نهيان  �آل  حممد 
يف  و�ل�شعادة  �لتوفيق  ل��ه  متمنني 

�حلياة �لزوجية.

•• دبي-وام:

م�شي  م�شامري  ��شتحد�ث  عرب  �لعمال  م�شاكن  تطوير  خطط  تنفيذ  دب��ي  بلدية  ب��د�أت 
�لعمال  و�شكن  م��رت   600 ب��ط��ول  �لثانية  حمي�شنة  مبنطقة  �لعمال  ب�شكن  مطاطي 
مبنطقة جبل علي بطول 700 مرت كمرحلة �أوىل. ياأتي ذلك يف �إطار حر�س بلدية دبي 
على حتقيق روؤيتها “بناء مدينة �شعيدة وم�شتد�مة “ ور�شالتها “تخطيط وتطوير و�إد�رة 
مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهية �لعي�س ومقومات �لنجاح” و�إميانا منها باأهمية �لدور 
�ل�شرت�تيجي لقطاع �لعمال يف تنفيذ �مل�شاريع �لتطويرية يف �لإمارة و�لذي يعد من �أهم 
�لبلدية  �إن  �لعامة  �ل�شيانة  �إد�رة  مدير  علي  �آل  جابر  �ملهند�س  وق��ال   . �ملجتمع  �شر�ئح 
وجبل  �لثانية  حمي�شنة  مبنطقتي  لها  �لتابعة  �لعمال  �شكنات  لتطوير  خططا  و�شعت 
علي �ل�شناعية وفقا لأحدث �ملعايري .. وجاري �لعمل حاليا بتنفيذ �ملتطلبات �لتطويرية 

�لأخرى مثل �شيانة �ملاعب �لريا�شية و�ملباين و�ملن�شاآت �لد�خلية ل�شكنات �لعمال.

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
برقية تهنئة �إىل فخامة رميوندز فيجون�س رئي�س جمهورية لتفيا مبنا�شبة ذكرى 
�ليوم �لوطني لباده. كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س رميوندز فيجون�س.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون بلدية دبي تبداأ تطوير م�شاكن العمال يف حمي�شنة و جبل علي
رئي�س لتفيا باليوم الوطني لبالده

تراأ�س اجتماع تنفيذي دبي

حممد بن را�شد: حتقيق رفاه و�شعادة النا�س على راأ�س اأولوياتنا
�سموه يوجه بت�سكيل جمل�س ال�سوؤون اال�سرتاتيجية ليحل بديال عن اللجان القطاعية لدعم املجل�س التنفيذي يف اأداء مهامه

حممد بن زايد يح�شر اأفراح اآل نهيان مبنا�شبة زفاف طحنون بن �شعيد بن �شيف اآل نهيان

جريحا مينيا يغادرون عدن لتلقي العالج يف امل�شت�شفيات الهندية باإ�شراف الهالل الأحمر  88
•• عدن-وام: 

�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهال �لأحمر.. 
جمهورية  �إىل  مر�فقيهم  م��ع  مينيا  جريحا   88 ع��دن  غ���ادر 
�لإمار�تي  �لأحمر  �لهال  باإ�شر�ف  عاجهم  ل�شتكمال  �لهند 
�لدفعة  هذه  بعاج  �لدولة  وتتكفل  �لهندية.   م�شت�شفيات  يف 
من �جلرحى �ليمنيني باإ�شر�ف هيئة �لهال �لأحمر �لإمار�تي 

وذلك يف �إطار �لدعم �ملتو��شل �لذي تقدمه لاأ�شقاء يف �ليمن 
للتخفيف من معاناتهم و�لوقوف �إىل جانبهم يف ظل �لظروف 
�ملتو��شلة  و�لنتهاكات  يو�جهونها جر�ء �حلرب  �لتي  �ل�شعبة 

�لتي ت�شنها �مليلي�شا �حلوثية �لنقابية �شدهم.
�آخرها  كان  �لإم���ار�ت قد قدمت عدة مكرمات  قيادة  �أن  يذكر 
من  ك��ل  يف   - �ليمنيني  �جل��رح��ى  م��ن   1500 ب��ع��اج  �لتكفل 
وجمهورية  �ل�����ش��ود�ن  وجمهورية  �لها�شمية  �لأردن��ي��ة  �ململكة 
�لأحمر  �لهال  هيئة  باإ�شر�ف  مر�فقيهم  نفقات  مع   - �لهند 
و�لإغاثية  �لطبية  �ل��ق��و�ف��ل  �ل��دول��ة  ���ش��ريت  كما   . �لإم���ار�ت���ي 
دعما لاأ�شقاء يف �ليمن حيث تقدم �أنو�ع �لدعم �لتنموي كافة 

و�لإغاثة لل�شعب �ليمني �ل�شقيق.
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•• اأبوظبي-وام: 

�لعاملية”  �أق��در  “قمة  فعاليات  �لثاثاء  غد�  �أبوظبي  يف  تنطلق 
�لتي يتم تنفيذها بالتعاون و�ل�شر�كة مع �لأمم �ملتحدة ومنظمة 
“ �ليون�شكو “ ووز�رة �لرتبية و�لتعليم ود�ئرة �لتعليم و�ملعرفة 
و�شركة  دب��ي  يف  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة  وهيئة  �أب��وظ��ب��ي  يف 

�ندك�س للموؤمتر�ت و�ملعار�س.
�أبوظبي  مركز  يحت�شنها  �لتي   - �لقمة  �فتتاح  حفل  ويت�شمن 
�لوطني للمعار�س على مدى 3 �أيام - كلمات رئي�شية من بينها 
كلمة معايل ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم 
�ل�شيخ  معايل  من  لكل  رئي�شية  جل�شات   5 على  �لقمة  وت�شتمل 
بنت  ح�شة  ومعايل  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان 
عي�شى بو حميد وزيرة تنمية �ملجتمع ومعايل جميلة بنت �شامل 
م�شبح �ملهريي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعليم �لعام ومعايل �لدكتور 
علي ر��شد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة و�شعادة �لدكتور 
�ملعرفة  هيئة  ع��ام  وم��دي��ر  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��ك��رم  �هلل  عبد 

و�لتنمية �لب�شرية بدبي.    
�ل��ق��ا���ش��ي ح���امت علي  �ل��دك��ت��ور  و�ل��ق��م��ة  و�شيتحدث يف �لف��ت��ت��اح 
�ملمثل �لإقليمي ملكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية 
�ليون�شكو  ر�دويكوفن ممثا ملدير عام منظمة  بو�ين  و�لدكتور 
لدر��شات  �لعاملية  �جلمعية  رئي�س  ه��ارف��ر  كر�شتيان  و�ل��دك��ت��ور 
�لقيم وت�شهد �لقمة �أي�شا �إطاق �أوبريت �لفنان �لإمار�تي ح�شني 
�جل�شمي “�إمار�ت �ملحبة” �لذي يعرب عن حب �لعامل لاإمار�ت 
قيادة و�شعبا. وت�شهد قمة �أقدر �لعالية عدد� من �لفعاليات �لتي 

�لدوليني  �مل�شوؤولني  �لذي يح�شره كبار  �ل�شنوي  �ملوؤمتر  ت�شمل 
ذوي �لعاقة بال�شاأن �لطابي و�ل�شبابي وبرنامج �لتعليم �مل�شتمر 
�ملوؤ�ش�شات  ومعر�س  �مل�شتقبل  �بتكار  وجناح  �لخت�شا�س  ل��ذوي 
�إىل  و�جلامعي  �لعام  �لتعليمي  بال�شاأن  �لعاقة  ذ�ت  و�ل�شركات 
جانب ور�س عمل �ملخت�شني و�خلرب�ء وور�س عمل خا�شة باأولياء 

�أمور �لطاب.
�جلل�شات  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  �لأول  ي��وم��ه��ا  يف  �ل��ق��م��ة  وت�����ش��ت��م��ل 
�أهم �خلرب�ء  يقدمها  �لذي  �ملتخ�ش�شة  �لعمل  وور���س  �حلو�رية 
من�شة  لت�شكل  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  من  و�ملتحدثني  و�ملتخ�ش�شني 
لدى  �لإي��ج��اب��ي��ة  �مل��و�ط��ن��ة  قيم  تعزيز  ت�شتهدف  ب��ن��اءة  ح��و�ري��ة 
من  للحد  �أخ��اق��ي  ت��رب��وي  وع��ي  منظومة  ت�شكيل  ع��رب  �لن�سء 
�لأفكار �ملتطرفة و�لنحر�فات �لفكرية وهي ما تدعو �ليه حمور 

نقا�شات �لقمة.
�لذي  �مل�شاحب  �ملعر�س  تد�شني  كذلك  �لفتتاح  حفل  ويت�شمن 
يت�شمن عرو�شا ملوؤ�ش�شات دولية ووطنية و�إطاق �لدورة �لثانية 
“عرب عن حبك  من حملة عرب عن حبك �لإم���ار�ت حتت �شعار 
�إطاق  �لقمة  ت�شهد  ز�يد كما  ل�عام  ��شتجابة  تاأتي  لز�يد” �لتي 
مبادرة  وهي  �لطاب  لتمكني  برنامج خليفة  مبادر�ت �شمن   7
�أقدر  �أك��ادمي��ي��ة  �أق���در للخري وم��ب��ادرة  �لآم��ن��ة وم��ب��ادرة  �ملدر�شة 
�لذكية ومبادرة �إمار�تي و�أقدر وبرنامج �ملحا�شرين وجملة �أقدر 

�لجتماعية وجملة �أقدر للطاب.
وتناق�س قمة �قدر �لعاملية ثاثة حماور رئي�شية �أولها : �لرتبية 
�لأخ��اق��ي��ة وث��ان��ي��ه��ا: �ل��ت��ط��رف �ل��ف��ك��ري وث��ال��ث��ه��ا: �لنحر�ف 
�لأخاقي وذلك من خال 59 ورقة علمية يف 5 جل�شات رئي�شية 

و9 جل�شات نقا�شية و12 ور�شة عمل للخرب�ء و�ملخت�شني و12 
ور�شة عمل لأولياء �لأمور و�أفر�د �ملجتمع يتم تنفيذها بالتعاون 
و�ل�شر�كة مع �ملوؤ�ش�شات �ملخت�شة بالدولة و�ملوؤ�ش�شات �لعاملية �إىل 

جانب  4 جل�شات �شبابية.
ويحا�شر ويدرب يف �لقمة 57 م�شوؤول وخبري� متناولني �لأبعاد 
�ملعرفية و�لعلمية و�أدو�ر �ملوؤ�ش�شات �لدولية و�لإقليمية لق�شيتي 
“�لرتبية  تعريف  و  �لأخ��اق��ي,  و�لن��ح��ر�ف  �لفكري  �لتطرف 
�إىل  �إ�شافة  �أو وطنية,  �لأخاقية” �شو�ء من وجهة نظر عاملية 
�لتاأثري�ت �ملختلفة لهاتني �لظاهرتني على �لأمن  �لتعاطي مع 

و�ل�شلم �لعاملي و�ل�شتقر�ر �لجتماعي �لد�خلي للدول.
كما �شيتم ��شتعر��س �أهم �لأدو�ر �لوقائية �لتي متار�شها �لرتبية 
�ل�شيا�شية  �لظروف  ��شتغال  �إ�شاءة  من  �لوقاية  يف  �لأخاقية 
�لتطرف  توجهات  �إمن���اء  يف  �لدينية  �مل�شاعر  �أو  و�لق��ت�����ش��ادي��ة 
�ل�شبابية,  �لفئات  ل��دى  خا�شة  �لأخ��اق��ي  و�لن��ح��ر�ف  �لفكري 
وما ي�شتوجب ذلك من تناول �لعاقة بني �لعوملة و�خل�شو�شيات 
�لأخاقية يف  به �لرتبية  توؤثر  �أن  �لذي ميكن  و�مل��دى  �لثقافية 

جت�شري �لعاقة بينهما.
�لعاملية  �لدولية  �ملوؤ�ش�شات  وم�شوؤوليات  دور  �لقمة  و�شتتناول    
و�لإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ب��ح��ث �آل��ي��ات��ه��ا يف ت��ع��زي��ز �ل��ق��ي��م �لأخ���اق���ي���ة, من 
من  �لأخ��اق��ي��ة  �لرتبية  ق�شايا  �إىل  �لقمة  تتطرق  �آخ��ر  جانب 
�شو�ء  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  �أدو�ر وم�شوؤوليات  لتفهم  بعدي وطني 
�حلكومية �أو �خلا�شة �أو قطاع �ملجتمع �ملدين �أو و�شائل �لإعام 
و�لدولية  �لعربية  �لتجارب  من  ع��دد�  �لقمة  وتر�شد  �ملختلفة, 

للتعرف على �أ�شباب جناحها.

�لتو�شيات  م��ن  ب��ع��دد  ل��ل��خ��روج  �لنقا�شات  ب��ه��ذه  �لقمة  وت��ه��دف 
�لد�عمة لتوجهات �أخاقية وقيمية تعمل على حتقيق �لرت�بط 
للحد  و�ل�شيا�شية  �لجتماعية  �ملكونات  خمتلف  بني  و�لتما�شك 
من �أ�شباب ودو�فع �لتطرف �لفكري �أو �لنحر�ف �لأخاقي, �أو 

�لتقليل منها.
كما تهدف قمة �أقدر �لعاملية �إىل �لعمل على بناء ��شرت�تيجيات 
�ملحدقة  و�مل��خ��اط��ر  �لتحديات  م��ن  للتوعية  وق��ائ��ي��ة  و�شيا�شات 
بالطاب و�لن�سء و�ل�شباب, و�ل�شتفادة من �خلرب�ت و�لتجارب 
�لإقليمية و�لدولية, و�إعادة ن�شرها وت�شويقها مبا يخدم �ملوؤ�ش�شات 

ذ�ت �لعاقة.
وت�شعى �لقمة لأن تكون من�شة حلو�ر فعال ومنتج بني �خلرب�ء 
و�ملخت�شني و�ملعنيني بال�شاأن �لطابي حول �ملخاطر و�لتحديات 
�ملحيطة بهم وكيفية مو�جهتها و�لعمل على توحيد �ملفاهيم يف 
�ملعربة  و�مل�شامني  �لطابية  و�لوقاية  و�لتوعية  �لرتبية  جمال 

عنها من خال �إنتاج وت�شميم �أدلة عمل موحدة.
�لطاب  لتمكني  ون��و�ف��ذ ج��دي��دة  �آف����اق  ف��ت��ح  ع��ل��ى  �شتعمل  ك��م��ا 
مبا  ومتطلباتهم  �حتياجاتهم  عن  �لتعبري  من  �لأم��ور  و�أول��ي��اء 
يحقق �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية بني �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�لأ�شرة 
�لرتبية  جم��ال  يف  �لعاملة  �لب�شرية  و�مل���و�رد  �ملوؤ�ش�شات  ومتكني 
�لتعلم  برنامج  عرب  �مل�شتد�مة  �ملعرفة  من  و�لتوعية  و�لوقاية 
�مل�شتمر م��ع �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري م��وق��ع و�ح���د ل��ع��ر���س خمتلف 
�ملنتجات و�لرب�مج و�لأعمال �ملتعلقة بال�شاأن �لرتبوي و�لتعليمي 
و�ل�شلوكي, و�إتاحة �لفر�شة �إىل �أكرب عدد ممكن من �ملعنيني من 

�لإطاع عليها.

انط��الق فعالي��ات قم��ة اأق��در العامل��ي��ة يف اأبوظب���ي غ���دًا

•• كولومبو-وام:

رئي�س  �شريي�شينا  م��ي��ري��ب��ال  ف��خ��ام��ة  ��شتقبل 
بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �لأول  �أم�س  �شريانكا 

ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل.
�للقاء  خال  �ل�شريانكي  للرئي�س  �شموه  ونقل 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حت��ي��ات 
“حفظه �هلل” و�شاحب  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و   “ �هلل  “رعاه 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتنيات �شموهم 
ل�شريانكا مزيد� من �لتقدم و�لنماء.

�إىل  حتياته  �شموه  �ل�شريانكي  �لرئي�س  وحمل 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ومت��ن��ي��ات��ه ل��دول��ة �لإم������ار�ت �مل��زي��د م��ن �لتطور 

و�لزدهار.
بتعزيز  �لكفيلة  �ل�شبل  بحث  �للقاء  جرى خال 
�ل��ع��اق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة وت��ن��م��ي��ة �ل��ت��ع��اون �مل�شرتك 
�لنظر جت��اه عدد  وت��ب��ادل وج��ه��ات  �لبلدين  ب��ني 
�لهتمام  ذ�ت  و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  من 

ز�يد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�أك����د  �مل�����ش��رتك. 
�آل ن��ه��ي��ان وزي����ر �خل��ارج��ي��ة و�ل���ت���ع���اون �ل���دويل 
�لتعاون �لقت�شادي وتنمية فر�س  �أهمية تعزيز 
�مل�شروعات  ودع���م  �جل��ان��ب��ني  ب��ني  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�لتنموية  �لأه����������د�ف  حت���ق���ق  �ل���ت���ي  �مل�������ش���رتك���ة 
للبلدين. من جانبه رحب �لرئي�س �ل�شريانكي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ب��زي��ارة 
موؤكد� حر�س باده على تعزيز �أو��شر �لعاقات 
مع دولة �لإم��ار�ت يف �شتى �ملجالت.. و�أ�شاد مبا 
�شاملة  ح�����ش��اري��ة  نه�شة  م��ن  �لإم�����ار�ت  حققته 
للدولة  متمنيا  �لر�شيدة  قيادتها  روؤي���ة  بف�شل 

�ملزيد من �لتقدم و�لزدهار.

•• اأبوظبي-وام:

و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �لتقى 
�لدولية  �ل��ت��ج��ارة  وزي���ر  �شامباين  فيليب  فر�ن�شو�  م��ع��ايل  �م�����س  �ل���دويل 
�لكندي. جرى خال �للقاء - �ل��ذي عقد يف دي��و�ن عام �ل��وز�رة باأبوظبي 
ل�شيما  وكند�  �لإمار�ت  دولة  بني  �مل�شرتك  �لتعاون  تعزيز  �شبل  – بحث 
يف �ملجالت �لتجارية و�ل�شتثمارية مبا يعود باخلري على �شعبي �لبلدين 
�آل نهيان بزيارة معايل  �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد  �ل�شديقني. و رحب �شمو 
�شموه  موؤكد�   .. �لكندي  �لدولية  �لتجارة  وزير  �شامباين  فيليب  فر�ن�شو� 
�لثنائية مع كند� يف خمتلف  �لإم��ار�ت على تعزيز عاقاتها  حر�س دول��ة 

�ملجالت منها �لقت�شادية و�لتجارية و�لطاقة.
�أوجه  تعزيز  �أهمية  �لكندي  �لدولية  �لتجارة  وزي��ر  �أك��د معايل  من جانبه 
�لعاقات  وتعزيز  �ملجالت  �شتى  �لإم��ار�ت يف  دول��ة  و�لتعاون مع  �ل�شر�كة 
�لثنائية بني �لبلدين .. م�شيد� مب�شرية �لتنمية و�لزدهار �لتي حتظى بها 
�لدولة على خمتلف �لأ�شعدة و�لتي مكنتها من �حتال مكانة ر�ئدة على 

�ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل.

رئي�س �شريالنكا ي�شتقبل عبداهلل بن زايد

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير التجارة الدولية الكندي يف اأبوظبي

متو�شط �شن الزواج يف اأبوظبي ..27 للذكور و24 لالإناث
•• اأبوظبي-وام: 

�أبوظبي  �لإح�����ش��اء يف  م��رك��ز  ع��ن  ���ش��در  ح��دي��ث  تقرير  ك�شف 
يف  �ل��ذك��ور  للمو�طنني  �لأول  �ل���زو�ج  عند  �لعمر  متو�شط  �أن 
�أبوظبي بلغ 27,2 �شنة يف عام 2016 مقارنة ب� 24,2 �شنة 
�لتي  �ل���زو�ج  عقود  ع��دد  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ���ش��ار  للمو�طنات. 
�شجلت يف �إمارة �أبوظبي خال �لعام �ملا�شي و�شل �إىل 5 �آلف 
 2015 عام  عن  باملائة   2,4 ن�شبته  بانخفا�س  عقد�  و892 
فيما �شكلت عدد �لعقود �لتي كان �أحد طرفيها من �ملو�طنني 

ما ن�شبته 70,9 باملائة من هذه �لعقود.
�شهور  بقية  بني  �لأعلى  كان  مار�س  �شهر  �أن  �لتقرير  و�أو�شح 
يونيو  �شهر  ك��ان  ب��الإم��ارة فيما  �ل���زو�ج  �إمت���ام عقود  �ل�شنة يف 

�لأقل يف عدد هذه �لعقود.
وبالرغم من تز�يد عدد عقود �لزو�ج �مل�شجلة يف �إمارة �أبوظبي 
�لتقرير  �أن  �إل   1975 ع��ام  منذ  �شنويا  باملائة   5,8 مبعدل 
يظهر باملقابل �نخفا�شا يف معدل �لزو�ج �خلام من 7,6 حالة 
لكل 1000 من �ل�شكان �ملو�طنني خال عام 2016 مقارنة 

ب 7,9 حالة يف عام 2015.
58,6 باملائة من �ملو�طنني �لذين يبلغون  �أن  ويبني �لتقرير 
15 �شنة وما فوق هم من �ملتزوجني و�أن 35,7 باملائة منهم 
�لزو�ج  لها  �شبق  �لباقية  �لن�شبة  �أن  �ب��د� يف حني  يتزوجو�  مل 

لكنها �نف�شلت فيما بعد.
وت��ع��ت��رب منطقة �ل��ظ��ف��رة �أك���ر �مل��ن��اط��ق ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �ل���زو�ج 
�ملتجان�س بن�شبة 83,1 باملائة من �إجمايل عدد حالت �لزو�ج 
�أبوظبي و�لعني �للتني بلغت �لن�شبة فيهما  مقارنة مبنطقتي 

�لتو�يل. على  باملئة  و80  باملائة   75
�أب��وظ��ب��ي خ��ال �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي �لفا  ويف �مل��ق��اب��ل �شجلت �إم����ارة 
و922 حالة طاق وقد بلغت ن�شبة �حل��الت �لتي بها طرف 
�إجمايل  م��ن  ب��امل��ائ��ة   68,3 مطلقة  �أو  مطلق  ���ش��و�ء  م��و�ط��ن 

�حلالت �مل�شجلة.
وبلغ معدل حالت �لطاق بالن�شبة للمو�طنني 7,6 لكل �ألف 
من �ل�شكان .. وقد �شجلت �أعلى حالت طاق يف �شهر مار�س 

فيما كان �أقلها يف �شبتمرب .
وي�شري �لتقرير �إىل �أن 28,2 باملائة من حالت �لطاق �لتي 
متت يف عام 2016 مل تكمل �لعام من �ل��زو�ج و�أن �أك��ر من 

ن�شف حالت �لطاق مل تكمل 3 �أعو�م .
�لقيادة  ودع��م  رعاية  تلقى  �لتي  �جلماعية  �لأع��ر����س  وت�شاهم 
باتت  حيث  �ل��زو�ج  على  �ملو�طن  �ل�شباب  ت�شجيع  يف  �لر�شيدة 
ونفقات  �أعباء  من  للتخفيف  ناجعا  حا  �جلماعية  �لأع��ر����س 

حفات �لزفاف.
على  �ل�شخ�شيات  كبار  �لأعر��س حر�س  هذه  تاألق  ويزيد من 
�حل�شور وم�شاركة �أبنائهم فرحتهم �شمن �أجو�ء مميزة طبقا 

لاأعر�ف و�لتقاليد �ملحلية لتوؤكد �لأعر��س �جلماعية مكانتها 
�لقيادة  من  و�لعون  �لدعم  كامل  يجد  لفت  �إم��ار�ت��ي  كتقليد 

�لر�شيدة و�لفعاليات �ملجتمعية كافة .
ملدة  ي��ق��ام  ب�شيط  ح��ف��ل  ع��ل��ى  �جل��م��اع��ي��ة  �لأع���ر�����س  وتقت�شر 
�لعامة  �ل�����ش��اح��ات  �أو  �لأح���ي���اء  ت��ق��ري��ب��ا يف جم��ال�����س  ���ش��اع��ت��ني 
بعيد� عن �لفنادق و�ملطاعم �ل�شخمة وذلك تر�شيد� للنفقات 
وتخفيفا من �لأعباء �لكثرية �لتي يتحملها �ل�شباب يف مقتبل 

حياتهم من �إنفاق �أمو�ل طائلة على �لأعر��س.
�لتكاليف  �لباهظة  �ل��ولئ��م  تقدمي  �لع��ر����س  ه��ذه  يف  ومينع 
ويقت�شر �لأمر على بع�س �لع�شائر و�حللوى �لب�شيطة .. كما 
ت�شهد هذه �لأعر��س �إحياء �لرت�ث �ل�شعبي �لإمار�تي �لأ�شيل 

�ملرتبط مبثل هذه �ملنا�شبات.
وتنظم �لعديد من �جلهات �ملعنية دور�ت تدريبية وحما�شر�ت 
�لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  ومنها  �ل��زو�ج  على  للمقبلني  توعوية 
�أبوظبي بهدف  �لق�شاء يف  ود�ئ��رة  �لأ�شرية  �لتنمية  وموؤ�ش�شة 

م�شاعدتهم على بناء �أ�شرة م�شتقرة.
وتاأخذ هذه �ملوؤ�ش�شات على عاتقها م�شوؤولية �مل�شاهمة يف �إجناح 
كا  وح��ث  �ل��ط��اق  ح��الت  م��ن  و�لتقليل  �لزوجية  �لعاقات 
�لتو��شل  ج��ودة  وحت�شني  �لتفاهم  م��ن  مزيد  على  �ل��زوج��ني 
�تخاذ  على  �ل��ق��درة  و�إك�����ش��اب��ه��م  �لثقة  م�شتوى  ورف���ع  بينهما 

قر�ر�تهم �مل�شريية.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام  طالبت �شمو 
ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لاأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
�لتنمية �لأ�شرية �ملجتمع �لدويل بتوفري �شبل �لعي�س �لكرمي و�لرعاية 

و�لهتمام �لكاملني لأطفال �لعامل.
للطفولة”  �لعاملي  “�ليوم  ر�شالة وجهتها مبنا�شبة  - يف  �شموها  وقالت 
�لذي ي�شادف 20 نوفمرب من كل عام - “ �إن �أطفال �لعامل يحتفلون يف 
هذ� �ليوم للتاأكيد على حقهم يف �حلياة و�ل�شتمتاع بها .. ونحن هنا يف 
�لإم��ار�ت ن�شارك �أطفالنا و�أطفال �لعامل بهذ� �لحتفال على �مل�شتويات 
�حلكومية و�ملجتمعية كافة حيث نعرب عن رغبة جماعية جلعل �لأطفال 

يعي�شون يف �أمان ورفاهية و�لتخفيف من معاناة �لأطفال �ملت�شررين من 
يعترب  و�لعنف �جل�شدي حيث  �لطبيعية  و�ل��ك��و�رث  و�لأزم���ات  �حل��روب 

�لأطفال �أكر �ملت�شررين من هذه �مل�شاكل �لعاملية �ملوؤثرة«.
�مل�شتوى �لائق  �إىل  �أطفال �لعامل مل ي�شلو� حتى �لآن  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
م�شكات  م��ن  وي��ع��ان��ون  �لفقر  خ��ط  حت��ت  يعي�شون  منهم  فالكثري  بهم 
م�شاعب  منهم  �لكثري  ويو�جه  و�أمنية  و�شحية  و�جتماعية  �قت�شادية 

كثرية يف �حلياة .
“ �إن دول��ة �لإم���ار�ت تلتزم باملو�ثيق و�لتفاقيات  “ �أم �لإم���ار�ت  وقالت 
�لدولية كافة �لتي �أقرتها �لأمم �ملتحدة بخ�شو�س حقوق �لطفل وتعمل 
با�شتمر�ر على �لنهو�س بهذه �لفئة من �ملجتمع �لتي يعول عليها كثري� 

يف م�شتقبل وم�شرية �لتنمية �حل�شارية يف �لباد.

و�أكدت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �أن �لطفولة يف �لإمار�ت حتظى 
�شاحب  برئا�شة  بالدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  من  كاملة  ورعاية  باهتمام 
�هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لتعليم و�ل�شحة و�لهتمام �لجتماعي  �شوؤونهم فهي توفر لهم  يف كل 

�لائق بهم.
�لكاملة  �لرعاية  �شبل  لهن  وتوفر  بالأمهات  تهتم  �لدولة  �أن  و�أ�شافت 
لأطفالهن فهن �لبيئة �لأ�شا�شية و�ملثالية �لتي ين�شاأ فيها �لطفل حماطا 
باحلنان و�لرعاية �لد�خلية من �لأم و�لأ�شرة �إ�شافة �إىل �لهتمام �لكبري 
من �لدولة و�ملجتمع فلذلك يتوفر لطفل �لإمار�ت كل عو�مل �لتن�شئة 

�ل�شليمة و�لرعاية �لكاملة حا�شر� وم�شتقبا .
�أن �ملجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة  و�أو�شحت �شمو �ل�شيخة فاطمة 

�لدولة ويعكف  �لطفولة يف  ل�شالح  و�مل�شاريع  �لرب�مج  �لعديد من  نفذ 
حاليا على �إعد�د �لرب�مج و�لندو�ت �لتنفيذية لا�شرت�تيجية �لوطنية 
حقوق  وحماية  لتعزيز  �ل�شرت�تيجية  و�خل��ط��ة  و�لطفولة  ل��اأم��وم��ة 
مار�س  �شهر  خ��ال  �شدرتا  �للتني   2021 –  2017 �لهمم  �أ�شحاب 

�ملا�شي.
ودعت �شموها - يف ختام ر�شالتها - �ملجتمع �لدويل �إىل حتمل م�شوؤولياته 
جتاه �لأطفال وجتنيبهم ويات �حلروب و�لكو�رث و�لعناية بهم �شحيا 
وتعليميا و�جتماعيا و�إقامة م�شاريع متعددة متكنهم من �لعي�س ب�شام 
و�أمن وبحياة تليق بهم وو�شع �ل�شيا�شات �لتي ترقى بهم �إىل م�شتويات 
متقدمة من �لعلم و�لتمتع بال�شحة لأنهم جيل �مل�شتقبل �لذين يعتمد 

عليهم يف بناء �لدول وقيادة م�شرية �ل�شعوب نحو �لتقدم.

فاطمة بنت مبارك: الطفولة حتظى باهتمام ورعاية كاملة من القيادة الر�شيدة
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»الدفاع املدين« ت�شارك 
يف اجتماع ا�شت�شارية  
الكويت يف    NFPA

•• الكويت-وام:

�حلريق  م��ن  للحماية  �ل��وط��ن��ي��ة  للجمعية  �ل���ش��ت�����ش��اري��ة  �للجنة  ع��ق��دت 
�لكويت  دول��ة  يف  �جتماعها  �أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  لل�شرق   NFPA
�لإطفاء  ����ش���وؤون  ع���ام  م��دي��ر  �لنعيمي  �هلل  ع��ب��د  �ل��ع��م��ي��د حم��م��د  ب��رئ��ا���ش��ة 
�لدولة  وفد  رئي�س  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  يف  و�ل�شامة  و�حلماية 

�مل�شارك يف �لجتماع وذلك بح�شور جميع �أع�شاء �للجنة.
ناق�س �لجتماع عدد� من �ملو��شيع �لهامة �أبرزها حتديث ع�شوية �للجنة 
جانب  �إىل  �حلريق  من  للحماية  �لوطنية  �جلمعية  ورئا�شة  �ل�شت�شارية 
�ل��ذي عقد يف  �ل�شابق  �إجن��ازه من تو�شيات يف �لجتماع  ��شتعر��س ما مت 

�شهر مار�س �ملا�شي يف مدينة �أبوظبي.
 .. �ليكولوجي  بالنظام  �ملتعلق  �لتدريب  �ملجتمعون طرق حتديث  وتناول 
يخت�س  فيما  �لأع�شاء  �ل��دول  قبل  من  عليه  �ملتفق  �لجتماع  و��شتعر�س 
مبجالت تدريب �لقوة �لب�شرية و�لتمارين وفق �آفاق جديدة تتطلع �إليها 
�لدول �لأع�شاء بجانب �عتماد مفت�شني وقاية و�شامة من قبل �جلمعية 

�لوطنية للحماية من �حلريق.
جهاز  تو��شل  لتعزيز  يهدف  �لجتماع  �إن  �لنعيمي  حممد  �لعميد  وق��ال 
�لدفاع �ملدين يف �لدولة مع نظر�ئه يف �لدول �لأع�شاء باللجنة �ل�شت�شارية 
�خلرب�ت  لتبادل   «  NFPA  « �حلريق  من  للحماية  �لوطنية  للجمعية 
و�ملعارف وعر�س �لتجارب لإر�شاء قو�عد ثابتة لأرقى �ملعايري و�لأ�شاليب 
�لعاملية �لفعالة يف مو�جهة و�إد�رة �ملخاطر بجانب تعزيز �لتعاون بني �لدول 
�لأع�شاء يف جمالت �لتدريب و�لبحث �لعلمي و�حلماية ومكافحة �حلر�ئق 

للو�شول �إىل �أف�شل �ملمار�شات يف جمالت �حلماية و�ل�شامة �لعامة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي –الفجر:

بنجاح  �لإم��������ار�ت  م���و�����ش���ات  ج�����ددت 
���ش��ه��ادة ن��ظ��ام �ل�����ش��ام��ة �مل���روري���ة على 
ISO, بعد   39001:2012 �لطرق 
ق���ام بها  �ل��ت��ي  �ل��ت��دق��ي��ق  �إمت����ام عمليات 
 BSI للمو��شفات  �ل��ربي��ط��اين  �ملعهد 
ع��ل��ى م����د�ر ث��م��ان��ي��ة �أي�����ام ع��م��ل يف 13 
يف  �ملنت�شرة  �ملوؤ�ش�شة  مو�قع  من  موقعاً 

كامل �أنحاء �لدولة.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �شقر  ح��ن��ان  وق��ال��ت 
لد�ئرة �خلدمات �ملوؤ�ش�شة يف مو��شات 
�لإم��������ار�ت, �إن جت��دي��د ���ش��ه��ادة �لآي����زو 
39001:2012 ياأتي نتيجة للجهود 
�لدوؤوبة �لتي تبذلها �ملوؤ�ش�شة يف تهيئة 
�لدولة  �أرجاء  جميع مو�قعها مبختلف 
�لد�خلية  �لأن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر  م��ن ح��ي��ث 
ي��ت��و�ف��ق ويلبي  ب��ال�����ش��ك��ل �لأم���ث���ل مب���ا 
�لدولية  �ملو��شفة  ومعايري  متطلبات 
على  �مل���روري���ة  �ل�����ش��ام��ة  �إد�رة  ل��ن��ظ��ام 
�ل��ن��ظ��ام يف  �أن تطبيق  �ل��ط��رق, م��وؤك��دة 
�ملوؤ�ش�شة لل�شنو�ت �لثاث �لأوىل قد عّزز 
�ل�شامة  وم�شتويات  نتائج  حتقيق  من 
�مل���روري���ة ع��ل��ى �ل���ط���رق, و�ن��ع��ك�����س على 
�أعمال �ملوؤ�ش�شة ب�شورة �إيجابية, عاوًة 
على حت�شني موقع �ملوؤ�ش�شة وح�شورها, 
ل�شيما على م�شتوى �لأهد�ف �ملرتبطة 

مبوؤ�شر�ت �ل�شامة. 
و�أك�������دت ���ش��ق��ر �أه���م���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق نظام 
�ل�شامة �ملرورية على �لطرق, و�لتقيد 
باعتبارها  �ملو��شفة  مبعايري  �لدقيق 
�إليها  ت�����ش��ت��ن��د  �ل���ت���ي  �لأ����ش�������س  �إح������دى 

�ملوؤ�ش�شة �أثناء ممار�شة �أعمالها وتقدمي 
تتعلق  و�ل����ت����ي  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  خ���دم���ات���ه���ا 
�ل���ط���رق ب�شورة  �مل�����رور ع��ل��ى  ب�����ش��ام��ة 
كبرية, وهو �لأمر �لذي حد� باملوؤ�ش�شة 
يف  �لأوىل  �حلكومية  �جلهة  تكون  لكي 
وذلك  �ل�شهادة,  هذه  تنال  �لتي  �لدولة 
حني ح�شلت عليها للمرة �لأوىل �أو�خر 

عام 2014. 
ملمو�س  ت���ق���دم  �إىل  ���ش��ق��ر  و�أ������ش�����ارت 
موؤ�شر�ت  �شعيد  على  �ملوؤ�ش�شة  حققته 
حيث  م��ن  باملو��شفة,  �ملرتبطة  �لأد�ء 
ت��خ��ف��ي�����س ن�����ش��ب��ة �حل�������و�دث �مل���روري���ة 
�شمان  �أن  �إىل  لفتًة  �لإ�شابات,  ون�شبة 
�ل�شامة �ملرورية للعاملني و�ملتعاملني 
وم�شتخدمي �لطرق تعد �أولوية ق�شوى 
�ملوؤ�ش�شة  وع��م��ل��ي��ات  �أن�����ش��ط��ة  ج��م��ي��ع  يف 
يوؤكده حر�س  �ل��ذي  �لأم��ر  وخدماتها, 
��شتد�مة  ع��ل��ى  �لإم�������ار�ت  م���و�����ش���ات 
وتعزيزها  �لإد�ري,  �لتطوير  عمليات 
�لتناف�شية  و�مل���ك���ان���ة  �ل��ث��ق��ة  ل��ر���ش��ي��د 
و�ل�����ش��م��ع��ة �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة �لإي��ج��اب��ي��ة �لتي 

تتمتع بها على �ل�شعد كافة.

�ملوؤ�ش�شة  با�شتمر�ر جهود  ونّوهت �شقر 
�لنقل  ���ش��ام��ة  ث��ق��اف��ة  تر�شيخ  ���ش��اأن  يف 
لدى موظفيها, حيث تنظم �شل�شلة من 
�ملعنية  و�لفعاليات  و�مل��ب��ادر�ت  �لرب�مج 
�ل�����ش��ام��ة مبختلف  م��ع��اي��ري  ب��ت��ع��زي��ز 
�للغات من �شمنها �للغة �لعربية و�للغة 
وتنظم  ك��م��ا  و�لأوردو,  �لإجن���ل���ي���زي���ة 
نظام  مدققي  لفريق  ميد�نية  زي���ار�ت 
مو�قع  خم��ت��ل��ف  يف  �مل��ت��ك��ام��ل  �لإد�رة 
�لتز�مها  من  للتاأكد  بالدولة  �ملوؤ�ش�شة 

بتلك �ملعايري.
من جانبه؛ �أو�شح �ملهند�س خالد �شكر, 
و�ل�شحة  و�ل�شامة  �لبيئة  �إد�رة  مدير 
�مل���ه���ن���ي���ة مب����و������ش����ات �لإم������������ار�ت, �أن 
�لزيار�ت �ملنفذة �شملت عدد�ً من مو�قع 
و�أبوظبي  و�ل�����ش��ارق��ة  دب��ي  يف  �ملوؤ�ش�شة 
و�ل�شاحل �ل�شرقي, ف�شًا عن �لإد�ر�ت 
ذ�ت �لعاقة مبتطلبات �لنظام و�لور�س 
�إىل  م�شري�ً  للموؤ�ش�شة,  �لتابعة  �لفنية 
�أنه متت مر�جعة �لوثائق ذ�ت �لعاقة 
بالنظام, مثل موؤ�شر�ت �لأد�ء و�لأهد�ف 
و�شجات  وخطط  حتقيقها,  وم�شتوى 
و�خلطط  �ل��ط��و�رئ  وخطط  �لتدريب, 
�ملو��شات  ف��روع  من  لعدد  �لت�شغيلية 

�ملدر�شية, ومر�كز �لعمليات �لفنية.
�أ�شاد  �ل���ت���دق���ي���ق؛  ع��م��ل��ي��ات  خ���ت���ام  ويف 
�أع�شاء فريق �لتدقيق بامل�شتوى �ملتقدم 
�ل����ذي ب��ل��غ��ت��ه م��و����ش��ات �لإم�������ار�ت يف 
�ل�شامة  ن���ظ���ام  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ط��ب��ي��ق 
مبا�شر  ب�شكل  �نعك�س  و�ل��ذي  �مل��روري��ة, 
�ملرورية  �حل����و�دث  ن�شبة  تخفي�س  يف 

ون�شبة �لإ�شابات �لناجتة عنها.

خالد بن زايد يت�شلم ع�شوية “كلنا �شرطة” ب�شرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

ت�شلم �شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لحتياجات  وذوي  �لإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة 
�خلا�شة بطاقة ع�شوية “كلنا �شرطة” �لتي حتمل �لرقم 11 
من معايل �للو�ء حممد خلفان �لرميثي �لقائد �لعام ل�شرطة 
�أبوظبي بح�شور �شعادة �للو�ء مكتوم علي �ل�شريفي مدير عام 

�شرطة �أبوظبي و مديري �لقطاعات .
و�أكد معايل �للو�ء حممد خلفان �لرميثي �أن �ل�شر�كة �لفعالة 
�أب��وظ��ب��ي من  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ق��ي��ادة  �ملجتمع  �أف����ر�د  ب��ني 
خال مبادرة “كلنا �شرطة” تهدف �إىل تعزيز �أمن و��شتقر�ر 
�إمارة  �أمن �ملكت�شبات �لتي حتققت يف  �ملجتمع و�حلفاظ على 

�أبوظبي خا�شة يف �ملجال �لأمني.
و�ط��ل��ع ���ش��م��وه ع��ل��ى �لأن��ظ��م��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة يف مركز 
�لقيادة و�لتحكم باإد�رة �لعمليات و�ج��ر�ء�ت �لعمل وعرب عن 
يف  �أبوظبي  �شرطة  حققته  �ل��ذي  �ملتميز  للم�شتوى  تقديره 
ب�شط �لأمن و�لأم��ان يف �لإم��ارة من خال مو�ردها �لب�شرية 
ذ�ت �لكفاءة �لعالية و��شتخد�مها لأحدث �لتقنيات و�لو�شائل 

�لتكنولوجية �ملتطورة.
�لعمليات,  �إد�رة  مدير  �مل�شكري  �شليمان  نا�شر  �لعميد  وق��دم 
�شرحا حول �ملركز �لذي يعمل من خال نظام �لكرتوين ذي 
�أنو�ع  جميع  ل�شتقبال  متطورة  بيانات  وقاعدة  عالية  تقنية 
�لباغات على مد�ر �ل�شاعة, و�لتعامل معها وفق �آليات عمل 

دقيقة بالتن�شيق مع �جلهات �ل�شرطية �ملعنية.

•• دبي – حم�شن را�شد

�لنموذجية  �شقيم  �أم  مدر�شة  نظمت 
�أم�س  دب�����ي  يف  �لأ����ش���ا����ش���ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
و��شت�شر�ف  �ل��ت�����ش��ام��ح  ملتقى  �لأول 
منهاج  �أه��م��ي��ة  ناق�س  �ل���ذي  �مل�شتقبل 
�لروؤية  دع���م  �لأخ��اق��ي��ة يف  �ل��رتب��ي��ة 
ل��ل��ت�����ش��ام��ح ك��ط��ري��ق��ة حياة  �ل�����ش��ل��ي��م��ة 
�لرحمة  ون�شر مبادئ  �ل�شعوب,  لكافة 

وتعليمها لل�شغار و�لكبار.
�لعامل  �ح��ت��ف��الت  �شمن  �مللتقى  ج��اء 
ب��ي��وم �ل��ت�����ش��ام��ح �ل������دويل, ح��ي��ث عقد 
�ملدر�شة  ي��وم كامل يف مقر  م��د�ر  على 
ح�شر  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  مب�شاركة 
�آل مكتوم, رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية 

�أ�شحاب  وجم��ل�����س  �خل�����ري,  ����ش���و�ع���د 
�لهمم يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي, 
لإ�شعاد  �لن�شائية  �ل�شرطة  وجمل�س 
�مل��ج��ت��م��ع, وج��م��ع��ي��ة رع��اي��ة �لأح�����د�ث, 
وهيئة  ل��ل��ت��م��ك��ني,  خ��ل��ي��ف��ة  وب���رن���ام���ج 

تنمية �ملجتمع.
�ملهريي,  ���ش��ي��ف  ن�����ورة  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت 
�لنموذجية  �شقيم  �أم  مدر�شة  م��دي��رة 
�لرتبية  مل������ادة  م��ع��ل��م��ة  وب��و���ش��ف��ه��ا   ,
حر�شت  حيث   , باملدر�شة  �لأخ��اق��ي��ة 
على �أن يكون لها ن�شابا من �حل�ش�س 
, فقدمت  �أ�شوة مبعلماتها  �مل��ادة  لتلك 
���ش��رح��اً م��ف�����ش��ا ع���ن ك��ي��ف��ي��ة تطبيق 
�ملجتمع  د�خ���ل  عملياً  �مل���ادة  ه��ذه  روح 
�شلوك  على  ذل��ك  و�نعكا�س  �مل��در���ش��ي, 

فيما  �لت�شامح  مبادئ  ون�شر  �لطلبة, 
تر�شيخ  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م��وؤك��دة   , بينهم 
�أحد  تعّد  �لتي  و�حل��و�ر  �لت�شامح  قيم 
�لتي  و�لأخ��اق��ي��ة,  �لإن�شانية  �مل��ب��ادئ 
قيام  منذ  �لر�شيدة  قيادتنا  ر�ّشختها 
�لتي  �ملتحدة,  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�تفاقيات  يف  �أ���ش��ا���ش��ي��اً  ���ش��ري��ك��اً  ت��ع��ت��رب 
بنبذ  ترتبط  ع��دة  دول��ي��ة  وم��ع��اه��د�ت 
�لعنف و�لتطرف و�لتمييز , حتى باتت 
تلتقي  عاملية  عا�شمة  �ليوم  �لإم���ار�ت 
فيها ح�شار�ت �ل�شرق و�لغرب لتعزيز 

�ل�شام و�لتقارب بني �ل�شعوب كافة .
وفتحت �ملهريي باب �حلو�ر فيما بني 
�ل��ط��ل��ب��ة و�ل�����ش��ي��وف و�أول���ي���اء �لم���ور 
وجم��ل�����س �لم���ه���ات و�مل��ع��ل��م��ات, حيث 

�ل�����ش��دي, من  م��ن��رية  بالنقا�س  ���ش��ارك 
متثل  �لتي  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
�ململكة,  يف  �ل��ه��م��م  �أ����ش���ح���اب  جت��رب��ة 
و�شهدت �حللقة �لنقا�شية  حو�ر مو�شع  
بالت�شامح,  تتعلق  م��و���ش��وع��ات   ح��ول 
و�ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة, وت����ر�ث �لأج����د�د, 
�إىل جانب تو�شيات �لقيادة �لإمار�تية 
�لنا�س,  ب����ني  ل��ل��ت�����ش��ام��ح  �ل���ر����ش���ي���دة 
موؤكدين جميعا على �أن دولة �لمار�ت 
تربز  �أن  يف  جن��ح��ت  و���ش��ع��ب��ا,  ق���ي���ادة 
�لتعاي�س  يف  للدولة  �ملتميزة  �ل�شورة 
�مل�شرتك  �لإن�����ش��اين  و�لعي�س  �ل�شلمي 
و�لت�شامح �لديني وقبول �لآخر, حيث 
�لت�شامح  لقيم  حا�شنة  �لإم���ار�ت  ُتعد 
�لثقافية  و�لتعددية  و�لأم���ان  و�ل�شلم 

كونها حتت�شن على �ر�شها  �أكر من 
�لكرمية  باحلياة  تنعم  جن�شية   200

و�لحرت�م.
�جلهود  �أب�����رز  �ىل  �مل���ه���ريي  و�أ�����ش����ارت 
�لت�شامح,  م��ف��ه��وم  ل��ت��ع��زي��ز  �مل��ب��ذول��ة 
لفتة �ىل وج��ود وز�رة دول��ة للت�شامح 
للت�شامح  �لوطني  �لربنامج  و�إط���اق 
�لتمييز  م��ك��اف��ح��ة  ق���ان���ون  و�إ������ش�����د�ر 
ذلك  كل  �أن  على  م��وؤك��دة   , و�لكر�هية 
�لإمار�ت  دول��ة  روؤي��ة  مع  تو�فقا  ياأتي 
, و�ل���ت���ي ت��ه��دف خل��ل��ق جم��ت��م��ع �آمن 
وو�ث��������ق يف ظ����ل �لن����ف����ت����اح �ل���ع���امل���ي, 
ل��ل��دول��ة يف  �ملتميزة  �ل�����ش��ورة  و�إظ��ه��ار 
�لديني,  و�لت�شامح  �ل�شلمي  �لتعاي�س 
�لرتبية  منهج  يتبناها  �شمات  وكلها 

بكافة  تدري�شه  ب��د�أ  �ل��ذي  �لخ��اق��ي��ة 
مد�ر�س �لدولة.

�لنموذجية  �أم �شقيم  �أن مدر�شة  ُيذكر 
من �ملد�ر�س �لر�ئدة يف دولة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �ل��ت��ي �أدخ���ل���ت مادة 
�ل�شلوك  �شمن  �لأخ��اق��ي��ة  �ل��رتب��ي��ة 

�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي �ل��ي��وم��ي م���ن خ���ال بناء 
�لتي  �لعملية  �ل��رب�م��ج  من  جمموعة 
ت�شاعد �لطلبة على فهمها وتر�شيخها 
�ل�شلوك  �أن  �ىل  لف��ت��ة   , ح��ي��ات��ه��م  يف 
�لت�شامح  على  قائم  �ل�شليم  �لب�شري 
�لآخر  ليفهم  للجميع  و�إعطاء فر�شة 

و��شعة  �أخ��اق��ي��ة  م�شاحة  خ���ال  م��ن 
مت��ن��ح �حل��ي��اة �ل�����ش��ام و�مل��ح��ب��ة, وهو 
�لأم�����ر �ل����ذي ي��خ��ل�����س �ل��ب�����ش��ري��ة من 
و�مل�شاكل  و�حل��روب  �ل�شلبية,  �لطاقة 
�ل���ت���ي ت��ن��ت�����ش��ر ب�����ش��ب��ب �ل��ك��ر�ه��ي��ة بني 

�ل�شعوب.

مب�ساركة ا�سحاب الهمم و�سواعد اخلري وال�سرطة الن�سائية الإ�سعاد املجتمع وبرنامج خليفة للتمكني

اأم �شقي��م وي��وم مفت�وح مللتق�ى الت�شام��ح
مديرة املدر�سة ت�سر على م�ساركة معلماتها بن�ساب ح�س�س لتدري�س الرتبية االأخالقية

»اأق���در« .. تنمي���ة العق����ول لزده����ار الأوط����ان

»م�شك اخلريية« وهريو�شي كومياما وويندي كوب 
يح�شدون جائزة حممد بن را�شد للمعرفة 2017 

»لالإمارات ن�شدو« اأم�شية متجد احتاد الإمارات

موا�شالت الإمارات جتدد الآيزو يف 
ال�شالمة املرورية على الطرق  

•• اأبوظبي -وام: 

تنطلق فعاليات “ قمة �أقدر �لعاملية “ و�ملعر�س 
�مل�شاحب لها غد� �لثاثاء وت�شتمر ثاثة �أيام 
للمعار�س حتت  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 

�شعار “تنمية �لعقول لزدهار �لأوطان«.
تقام  �ل��ت��ي   - “ �لعاملية  �أق���در  “ قمة  وت�شم 
بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  رع��اي��ة  حت��ت 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لفعاليات وور�س  �لد�خلية - ع��دد� من  وزي��ر 
�لعمل وجل�شات �لتحاور �لتفاعلية و�لعرو�س 
�ىل  ����ش��اف��ة  �لبحثية  و�ملل�شقات  �لتقدميية 

�ملعر�س �مل�شاحب وغريها.
عن  ممثلون  يح�شرها  �لتي   - �لقمة  وت�شهد 
 - عامليا  �ملتقدمة  �ل���دول  م��ن  �لتعليم  جم��ال 
ت�شع جل�شات تناق�س عدة حماور حيث تتناول 
�جلل�شة �لأوىل �ملحور �ملعريف و�لعلمي وتناق�س 
�لأ�ش�س �ملعرفية للتطرف �لفكري و�لنحر�ف 
�لأخ���اق���ي �أم���ا �جل��ل�����ش��ة �ل��ث��ان��ي��ة �ل��ت��ي تدور 
حول حمور �لأمن و�ل�شلم �لقليمي و�لعاملي 
و�لنحر�ف  �لفكري  �لتطرف  تاأثري  تناق�س 
�لقليمي  و�لأم������ن  �ل�����ش��ل��م  ع��ل��ى  �لأخ����اق����ي 
تغطي  �لتي  �لثالثة  �جلل�شة  �أم��ا   .. و�ل��ع��امل��ي 
�لأخاقية  للرتبية  �ل��دويل  �لتعريف  حم��ور 
مو�جهة  يف  �لأخاقية  �لرتبية  دور  فتبحث 

�لتطرف �لفكري و�لنحر�ف �لأخاقي.
وتناق�س �جلل�شة �لر�بعة - �لتي تدور عن حمور 
�لأدو�ر �لوقائية للرتبية �لأخاقية - �لرتبية 
�لتطرف  م��ن  �لوقائية  و�أدو�ره����ا  �لأخ��اق��ي��ة 
�لفكري و�لنحر�ف �لأخاقي .. فيما تناق�س 
�إ�شكاليات  مبحور  �ملعنية  �خلام�شة  �جلل�شة 

�لأخاقية  �ل���رتب���ي���ة  �لأخ���اق���ي���ة  �ل���رتب���ي���ة 
ب��ني �ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة و�ل��ه��وي��ة �ل��ع��امل��ي��ة �أما 
�ل�شاد�شة يناق�س  �مل�شتقبلي يف �جلل�شة  �حلور 
و�لتحديات  �حل��ال��ي��ة  �لتعليمية  �مل��ن��ظ��وم��ات 
�ل�شابعة  �جلل�شة  تلقي  بينما  �مل�شتقبلية.. 
�مل�����ش��وؤول��ي��ات �لدولية  ت��ت��ن��اول حم���ور  �ل��ت��ي   -
�ملوؤ�ش�شات  وم�شوؤوليات  �أدو�ر  على  �ل�شوء   -

�لدولية يف تعزيز �لرتيبة �لأخاقية.
وتبحث �جلل�شة �لثامنة - �لتي تغطي حمور 
�أدو�ر  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة-  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل�����ش��وؤول��ي��ات 
وموؤ�ش�شات  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  وم�شوؤوليات 
تعزيز  يف  �خل��ا���س  و�ل��ق��ط��اع  �مل���دين  �ملجتمع 
�جلل�شة  تناق�س  فيما   .. �لأخاقية  �لرتبية 
�لتا�شعة و�لأخرية - �ملعنية مبحور �لتطبيقات 
�لوطنية و�لدولية يف  “�لتجارب  و�لتجارب - 

تعزيز �لرتبية �لأخاقية.
وت�����ش��اح��ب �ل��ق��م��ة ع���دة ور����س �ل��ع��م��ل تتناول 
مهار�ت و�أ�ش�س �لتعامل �حل�شاري مع �لن�سء 
وت�شمل دور �ملدر�شة و�ملخت�شني و�لأكادمييني 
لدى  �لأ�شري  �لتما�شك  بناء  و�آليات  و�لأ�شرة 

�لجيال �ل�شابة.
باملخت�شني  خا�شة  عمل  ور���ش��ة   12 وت�شمل 
و�خلرب�ء و12 ور�شة عمل خم�ش�شة لأولياء 
�لأمور و�لعامة .. فيما ي�شم �ملعر�س �مل�شاحب 
�بتكار  �أهمها جناح  �لأجنحة  للقمة عدد� من 
لاأفكار  دجم��ا  �ملنطقة  ه��ذه  وتعد  �مل�شتقبل 
�شركات  ���ش��ت��ق��وم  ح��ي��ث  �لتفاعلية  و�مل��ف��اه��ي��م 
�حلكومية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لتعليم  تكنولوجيا 
وتقدمي  ع��ن  بالك�شف  �خل��ا���ش��ة  و�ل�����ش��رك��ات 
م�شتقبل  تعزيز  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  �ب��ت��ك��ار�ت��ه��ا 

�لتعليم خال �لعقود �ملقبلة.

�بتكارية  من�شة  �مل�شتقبل  �بتكار  جناح  ويعد 
�لتوجهات  عر�س  فيها  يتم  خا�شة  �إب��د�ع��ي��ة 
�مل�شتقبلية للتعليم و�لرتبية و�لوقاية و�آليات 
و�لتعليمية  �ل��رتب��وي��ة  �ملنظومة  يف  �إدم��اج��ه��ا 

وكيفية تعامل �ملوؤ�ش�شات �ملختلفة معها.
�أق�����در �ل��ع��امل��ي��ة ت��ت��وي��ج��ا للجهود  وت��ع��د ق��م��ة 
وبناء  �ل�شباب  توحيد  �إىل  �لر�مية  �لوطنية 
جيل و�ع من �لطاب ومتكينهم من �لت�شدي 
للتحديات �لعاملية �حلالية و�مل�شتقبلية ف�شا 
�أبعاد  �أك���رب و�أه����م حم��ف��ل دويل ل��ه  �أن��ه��ا  ع��ن 
�ملو�طنة  و�إع��د�د  �لن�سء  بتمكني  تعنى  وطنية 
�ل�شاحلة و�ل�شخ�شية �لقيادية �لطموحة من 
خال تطوير �ملهار�ت �ل�شخ�شية وتوفري �ملناخ 

�ل�شحي ل�شامة �ملجتمع ومنع �جلرمية.
لتنظيم  �إندك�س  تنظمها  �لتي   - �لقمة  وتاأتي 
�إندك�س  يف  �ل��ع�����ش��و  و�مل���ع���ار����س  �مل�����وؤمت�����ر�ت 
�لقاب�شة بالتعاون مع برنامج خليفة لتمكني 
عن  ع��رب  فعالية  �شمن   - “�أقدر”  �ل��ط��اب 
حبك لاإمار�ت وتعد �لأوىل من نوعها عامليا 

ويتم تنظيمها �شنويا يف �إمارة �أبوظبي.
�لفا�شلة  �ل��ق��ي��م  غ��ر���س  �إىل  �ل��ق��م��ة  وت��ه��دف 
�ل�شخ�شية  �مل��ه��ار�ت  مثل  �ل�شباب  نفو�س  يف 
و�لوعي �لوطني و�ل�شحة و�ل�شامة و�لوقاية 
�لرتبية  ق���ط���اع  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ني  وجت���م���ع 
�مل�شتهدفة  �ل��ف��ئ��ة  م���ع  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �لأ����ش���ري���ة 
�لأهايل و�لطاب �شمن بيئة تعليمية وعملية 
مفيدة و�شتت�شمن �إدر�ج بر�مج تعليم م�شتمرة 

وم�شتمدة من تو�شياتها على مد�ر �لعام.
وتثقيفهم  �لنا�شئني  حت�شني  �إىل  تهدف  كما 
للتحديات  �شحية  �لوقوع  لتجنب  بالف�شائل 
بر�مج  و�إدر�ج  �لدر��شي  �ل�شف  وخ��ارج  د�خ��ل 

تو�شياتها  م���ن  وم�����ش��ت��م��دة  م�����ش��ت��م��رة  ت��ع��ل��ي��م 
عليها عن طريق  �ملمكن �حل�شول  و�لتي من 
�لعام  م��د�ر  على  �لذكي  �لهاتف  �أو  �لإن��رتن��ت 
للباحثني  خ�شبة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
مع  و�ل��ب��ح��وث  �لآر�ء  ل��ت��ب��ادل  و�ملتخ�ش�شني 
�ل��ع��امل وتربية  �أن��ح��اء  �أق��ر�ن��ه��م م��ن خمتلف 
لدينه  و�ملخل�س  �لطموح  �ل�شباب  م��ن  جيل 

ووطنه وقيادته .
ويتحدث يف �لقمة كل من �للو�ء �لدكتور �أحمد 
�لد�خلية  وز�رة  ع��ام  مفت�س  �لري�شي  نا�شر 
رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة و�لدكتور في�شل 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر  م�شت�شار  �ل��ب��اك��ري 
�لعام  �ملن�شق  �لدبل  �إبر�هيم  �لدكتور  و�لعقيد 
�لرئي�س  �ملدين  �ل�شام  عبد  و�لدكتور  للقمة 

�لتنفيذي لندك�س �لقاب�شة.
�لقر�ر  �أ�شحاب  �شفوة  �أق��در  قمة  وت�شت�شيف 
و�خلرب�ء و�ملتخ�ش�شني من خمتلف �جلهات 
�أجنح  لتقدمي  و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية 
�لتجارب �لدولية و�خلرب�ت �لعاملية �ملتنا�شقة 
وتت�شمن  �لم���������ار�ت  وت���ق���ال���ي���د  ع�������اد�ت  م����ع 
جمموعة من �ملحاور تغطي �لأبعاد �لرتبوية 

و�ل�شحية و�لأمنية.
للباحثني  خ�شبة  بيئة  �أقدر”  “قمة  وت��وف��ر 
مع  و�ل��ب��ح��وث  �لآر�ء  ل��ت��ب��ادل  و�ملتخ�ش�شني 
لتن�شئة جيل  كافة  �لعامل  �أنحاء  �أقر�نهم من 

يعتز بولئه لدينه ووطنه وقيادته.
و�شائل  ودور  �لإعامية  �لأدو�ر  �لقمة  وتقيم 
���ش��ب��ك��ات �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي �إ���ش��اف��ة �إىل 
و�ل�شرطة يف  �لأم��ن  دور  �ل�شوء على  ت�شليط 
ممار�شة  على  �ملجتمع  وحتفيز  �لن�سء  حياة 

�لريا�شة و�لعتناء بال�شحة �لعامة.

•• دبي -وام: 

�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” �أ�شماء �لفائزين 
بجائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة, 
يف دورتها �لر�بعة لعام 2017, و�لتي تهدف 
�إىل �لإ�شهام يف بناء �قت�شاد �ملعرفة و�ملحافظة 
على �ملنجز�ت �لفكرية و�لإبد�عية, من خال 
�إن���ت���اج ون�شر  �أ���ش��ح��اب��ه��ا يف جم����الت  ت��ك��رمي 
�ملعرفة �ملختلفة. وح�شد جائزة �ملعرفة لهذ� 
�شة م�شك �خلريية” من  �لعام كلٌّ من “موؤ�شَّ
بتطوير  و�ملعنية  �ل�شعودية,  �لعربية  �ململكة 
�لعلمي,  و�ل���ب���ح���ث  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �������ش���ات  �مل���وؤ����شَّ
�لقيادية  �ل�شخ�شية  ك��وم��ي��ام��ا,  وه��ريو���ش��ي 
يف ع���دة جم����الت م���ن �ل���ي���اب���ان, مب���ا ل���ه من 
�إجناز�ت و�إ�شهامات مهمة يف جمالت �لإبد�ع 
�لتعليمية  �����ش��ات  �مل��وؤ���شَّ وت��ط��وي��ر  و�لب���ت���ك���ار 
كوب,  وي��ن��دي  ج��ان��ب  �إىل  �لعلمي,  و�ل��ب��ح��ث 
للجميع,  �لتعليم  �شة  ملوؤ�شَّ �لتنفيذية  �ملديرة 
وتطوير  �لتنمية  جم���الت  يف  لإ���ش��ه��ام��ات��ه��ا 

�شات �لتعليمية. �ملوؤ�شَّ
و����ش���ّرح ���ش��ع��ادة ج��م��ال ب���ن ح���وي���رب, �ملدير 
�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم  �لتنفيذي ملوؤ�شَّ
�أنَّ جائزة  للجائزة,  �لعام  و�لأم��ني  للمعرفة, 
ت�شكِّل  للمعرفة,  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�لعامل,  على م�شتوى  مرموقاً  معرفّياً  حدثاً 
نظر�ً لكونها حتمل ��شم قائد عظيم يحر�س 
د�ئماً على تعزيز جهود دولة �لإمار�ت ودورها 
�لر�ئد يف تطوير م�شار�ت نقل ون�شر �ملعرفة, 
على  ب��ل  ف��ق��ط,  �ل��دول��ة  م�شتوى  ع��ل��ى  لي�س 
�إطاق  و�لعامل, من خال  �ملنطقة  م�شتوى 

مبادئ  خت  ر�شَّ ق��ة,  خ��اَّ وم�شاريع  م��ب��ادر�ت 
�لبتكار و�لإب��د�ع يف �ملجتمعات, وعملت على 
�لإب��د�ع��ي��ة يف  �جل��ه��ود  �لهمم وحتفيز  �شحذ 

جميع �أنحاء �لعامل.   
�آل  ر��شد  بن  حممد  جائزة  ت�شعى  و�أ���ش��اف: 
مكتوم للمعرفة, ومن خال توجيهات �شمو 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �أحمد بن حممد  �ل�شيخ 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  رئي�س 
�لوعي  ن�شر  �إىل  �جل��ائ��زة,  رئي�س  للمعرفة 
و�ملنطقة  �ل��دول��ة  يف  �مل��ع��ريف  �لعطاء  باأهمية 
�ل�شوء  ت�شليط  جانب  �إىل  و�لعامل,  �لعربية 
على �أهم و�أبرز �لإجناز�ت �لتي قدمها �لأفر�د 
�شات على م�شتوى �لعامل, لتعزيز بناء  و�ملوؤ�شَّ
حقوق  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �مل��ع��رف��ة  جمتمعات 

كافة �لأفر�د بالتعليم و�ملعرفة. 
بن  �شلمان  بن  �لأم��ري حممد  �شُة  موؤ�شَّ وُتعد 
�شًة  عبد �لعزيز �آل �شعود م�شك �خلريية, موؤ�شَّ
لرعاية  �أهد�فها  �س  تكِرّ ربحية,  غري  خريية 
وت�شجيع �لتعلُّم وتنمية مهار�ت �لقيادة لدى 
للمملكة  �أف�شل  م�شتقبل  �أج��ل  م��ن  �ل�شباب 

�لعربية �ل�شعودية. 
�شة على �لهتمام  ز �ملوؤ�شَّ ولتحقيق ذلك, تركِّ
و�شائل  ��ر  وت��وفِّ �مل��م��ل��ك��ة,  �أن��ح��اء  يف  بال�شباب 
و�لطاقات  �ملو�هب  ومتكني  لرعاية  خمتلفة 
لنموها,  �ل�شحية  �لبيئة  وخ��ل��ق  �لإب��د�ع��ي��ة 
�لفر�س يف  �لنور, وتغتنم  بها لرتى  و�لدفع 

جمالت �لعلوم و�لفنون �لإن�شانية.
�شة �إىل بلوغ هذه �لأه��د�ف من  وت�شعى �ملوؤ�شَّ
خال خلق �لرب�مج و�ل�شر�كات مع �ملنظمات 
�ملحلية و�لعاملية يف خمتلف �ملجالت, وكذلك 
�حلا�شنات, حيث  متنوعة من  مع جمموعة 
ت�شتثمر م�شك �خلريية يف تطوير ر�أ�س �ملال 

�لفكري و�إطاق طاقات �ل�شباب �ل�شعودي .. 
لها  �شي  �ملوؤ�شَّ �حل�شور  ب��اأن  �شة  �ملوؤ�شَّ وتوؤمن 
نحو جمتمع  �جلهود  تعزيز  يدعم  �أن  ميكن 
�إىل حتقيق �لإجناز  �ملعرفة, �شعياً  قائم على 

و�لقيمة �مل�شافة للمجتمع �ل�شعودي.
قيادية  �شخ�شية  كومياما  هريو�شي  ويعترب 
يف جم��الت ع��دة, ولديه �إجن��از�ت و�إ�شهامات 
مهمة يف جمالت �لإبد�ع و�لتطوير و�لبتكار 
�شات �لتعليمية و�لبحث �لعلمي.  وتطوير �ملوؤ�شَّ
وهو قائد ذو خربة عالية يف �لعلوم و�لهند�شة 
روؤى  ع��دة  م  ق��دَّ وق��د  و�لتحويلية,  �لب�شرية 
وعلى  و�ملجتمع,  �لإن�شان  علوم  يف  عمق  ذ�ت 
�لأخ�س يف �ل�شتد�مة �ملجتمعية ��شتناد�ً �إىل 
قدر  تطوير  �إىل  �أدى  �ل��ذي  �لعلمي  �لبحث 

كبري من �ملعرفة و�حللول.
وق���د ت���وىل ك��وم��ي��ام��ا ق��ي��ادة ب��ن��اء �شبكة من 
 Network of Networks  ل�شبكات�
ومت��ك��ني �لب��ت��ك��ار �مل��ع��ريف م��ن �أج����ل حتقيق 
جمتمع م�شتد�م, ومتتد هذه �ل�شبكة �لآن يف 
و�أوقيانو�شيا  و�أمريكا  و�آ�شيا  و�أوروبا  �أفريقيا 
.. وم���ن ب��ني ه���ذه �مل���ب���ادر�ت ن��ظ��ام �لبحوث 
حيث   ,IR3S �ل���ش��ت��د�م��ة  لعلوم  �ملتكاملة 
ك����اأول م�����ش��روع بحث   2005 �أط��ل��ق يف ع���ام 
طوكيو,  ج��ام��ع��ة  يف  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  م��ت��ع��دد 
و�ملحلية  �لعاملية  �مل�شاكل  حل  يف  �أ�شهم  وق��د 
روؤي���ة  �ق�����رت�ح  �إىل  �أدَّى  ك��م��ا  ���و�ء.  �ل�������شَّ ع��ل��ى 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��ب��ن��اء جم��ت��م��ع م�����ش��ت��د�م عن 
توؤدي  �لتي  �لعنا�شر  و�إدم���اج  حتديد  طريق 
وجمتمع  �ل��ك��رب��ون,  منخف�س  جمتمع  �إىل 

متد�ول للمو�رد وين�شجم مع �لطبيعة.  
���������ش����ت وي����ن����دي ك�����وب م���ن���ذ 25 ع���ام���اً  و�أ�����شَّ
 Teach for �أم��ريك��ا  ف��ور  تيت�س  منظمة 

�لأطفال  ح�����ش��ول  ل�����ش��م��ان   America
على  خلفيتهم,  ع��ن  �لنظر  بغ�س  بلدها,  يف 
�ل����ذي ي�����ش��ت��ح��ق��ون��ه .. وم��ن��ذ ذلك  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
رت م��ه��م��ت��ه��ا ل��ت�����ش��ب��ح حركة  �حل�����ني, ت����ط����وَّ
للجميع  �لتعليم  �شبكة  وهي  متنامية  عاملية 
 The Teach for All Network
تت�شارك  لها  �شة  موؤ�شَّ  45 �ن�شمت  حيث   ,
يف �لروؤية و�لأه��د�ف؛ وهي عامل يتمتع فيه 
و�لفر�س  و�ل��دع��م  بالتعليم  �لأط��ف��ال  جميع 
�ل�شبكة  ه��ذه  وتعمل   .. �إمكاناتهم  لتحقيق 
على حتفيز �لأجيال �جلديدة لي�شبحو� قادة 
ينا�شبهم  �لذي  �لتعليم  �مل�شتقبل, وتوفري  يف 
مناطق  يف  يعي�شون  �لذين  �لأطفال  وخا�شة 
ح�شولهم  �إمكانية  ع��دم  من  ويعانون  �لفقر 
على  �ل�شبكة  تعمل  ك��ذل��ك   .. �لتعليم  ع��ل��ى 
جمتمعات  لإن�شاء  و�لطاب  �ملعلمني  تهيئة 
ثقافية ومتكني �لن�سء من تطوير قدر�تهم 

ك�شخ�شيات قيادية يف �مل�شتقبل.
ر��شد  ب��ن  حممد  ج��ائ��زة  جم��الت  ن  وتت�شمَّ
باملعرفة  يتعلق  م��ا  ك��لَّ  للمعرفة,  مكتوم  �آل 
�إىل  و�لإب����د�ع,  و�ل��ري��ادة  و�لتنمية و�لب��ت��ك��ار 
و�لبحث  �لتعليمية  �شات  �ملوؤ�شَّ تطوير  جانب 
�إ�شافة  �لت�����ش��الت,  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ع��ل��م��ي, 
�لورقي  و�ل��ت��وث��ي��ق  و�ل��ن�����ش��ر  �ل��ط��ب��اع��ة  �إىل 
و�لإل����ك����رتوين, وغ��ريه��ا م��ن �مل��ج��الت �لتي 

يحددها جمل�س �أمناء �جلائزة. 
و�شوف يتم تكرمي �لفائزين باجلائزة خال 
�ملعرفة  ل�قمة  �لفتتاحية  �جلل�شة  فعاليات 
بن  حممد  �شة  موؤ�شَّ تنظمها  �لتي   ,  2017
من  �لفرتة  خال  للمعرفة  مكتوم  �آل  ر��شد 
21 وحتى 22 نوفمرب �جلاري يف مركز دبي 

�لتجاري �لعاملي.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
ويل عهد ر�أ�س �خليمة نظمت �جلمعية “�لأم�شية �ل�شعرية 
�لدولة  �حتفالت  مع  تز�مناً  ن�شدو”  ل��اإم��ار�ت  �لغنائية 
�ل�شاعر عبد�هلل  ك��ًا م��ن  �أح��ي��اه��ا   ,  46 �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
�لهدية و�ل�شاعر عي�شة م�شعود و�ملو�شيقار طار�س خمي�س, 

على م�شرح �جلمعية منطقة �لظيت .
هدفت �جلمعية من تنظيم مثل هذه �لفعاليات �لتي تعنى 
�لثقافية  �ل��ه��وي��ة  م��ام��ح  �أه���م  م��ن  يعترب  �ل���ذي  بال�شعر 
باحلر�ك  �لرت��ق��اء  �إىل  ���ش��و�ء  ح��د  على  و�لعربية  �ملحلية 
�لثقايف و�لأدب��ي يف �لإم��ار�ت �إىل �آف��اق جديدة من �لإبد�ع 

�لتي  ي��ل��ق��ون ق�شائدهم  �ل�����ش��ع��ر�ء وه���م  .وت���األ���ق  و�ل��ت��م��ي��ز 
ولتجربته  ول���ه,  وع��ن��ه,  ف��ي��ه,  �ل��وط��ن,  ي���دي  ب��ني  كتبوها 

�لوحدوية �لتي تظل م�شدر فخر و�عتز�ز �أبناء �لإمار�ت.
منها  ث��اث  ق�شائد  �أرب���ع  �ل�شعر�ء  م��ن  �شاعر  ك��ل  و�أل��ق��ى 
وطنية و�لر�بعة �جتماعية �أو غزلية �أو من �شعر �حلكمة, 
و�لفخر  ب��ال��وط��ن,  �لع���ت���ز�ز  م�شاعر  �لق�شائد  وعك�شت 
مبنجز�ته, و�ل�شتعد�د للت�شحية بالغايل و�لنفي�س للذود 
عنه, و�أبرزت ف�شل �شيوخ �لإمار�ت يف ما يتمتع به �لإمار�تي 

من رفاهية وعي�س كرمي و�أمن و�شام يف ربوع �لوطن.
باملقطوعة  خمي�س  ط��ار���س  �مل��اي�����ش��رتو  مت��ي��ز  �خل��ت��ام  ويف 
عبد�هلل  �ل�����ش��اع��ر  ك��ل��م��ات  م��ن  ود�عاً”  “قويل  �ملو�شيقية 

�لهدية . 

خال فعاليات يوم �لت�شامح 
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•• راأ�س اخليمة – الفجر

�لوطني  ب��ال��ي��وم  لاحتفال  ����ش��ت��ع��د�د�ت��ه��ا  ع��ن  �خليمة  ر�أ����س  �إم����ارة  ك�شفت 
عطلة  ي�شادف  و�ل��ذي  �ملتحدة  �لعربية  لإم��ار�ت  لدولة  و�لأربعني  �ل�شاد�س 
نهاية �لأ�شبوع, وذلك باإطاق برنامج حافٍل بالأن�شطة و�لعرو�س �لفريدة 
ملختلف �أفر�د �لعائلة. وتعليقا على ذلك قال هيثم مطر, �لرئي�س �لتنفيذي 
برناجماً  �خليمة  ر�أ���س  �إم��ارة  تنظم  �ل�شياحة:  لتنمية  �خليمة  ر�أ���س  لهيئة 
�حتفالياً يزخر بفعالياٍت عائلية مميزة ويتخلله حفل مو�شيقي يحييه �أبرز 
�إقامة  وعرو�س  ترفيهية  و�أن�شطة  و��شتعر��شات جوية  �لإمار�تيني  �لنجوم 

فندقية ت�شجع �ل�شياح و�ل�شكان �ملحليني على خو�س هذه �لتجربة. 
فعاليات واأن�سطة مميزة:

 تبد�أ �لأن�شطة �لتح�شريية يوم �لثاثاء �ملو�فق ل� 28 نوفمرب �جلاري مع 
��شتعر��شاٍت جوية لفريق فر�شان �لإمار�ت �عتبار�ً من �ل�شاعة 3:30 ظهر�ً. 
ير�شم  مذهلة  مب�شاهد  دقيقة   45 مل��دة  �حلا�شرين  �لعر�س  �شيبهر  حيث 
�ألو�ن �لعلم �لإمار�تي يف �شماء ر�أ�س �خليمة. وميكن م�شاهدة هذ�  خالها 

�لعر�س �لفريد من �لكورني�س �لقدمي.
�أما ع�شية �ليوم �لوطني لدولة �لإم��ار�ت يوم �جلمعة �ملو�فق ل� 1 دي�شمرب, 
�جل�شمي  وح�شني  بلقي�س  وهم  �لإمار�تيني  �لفنانني  كبار  من   4 �شيجتمع 

وعي�شة �ملنهايل وميحد حمد على من�شٍة �شخمة �أمام ’�أبر�ج جلفار‘ �ملميزة 
�أن  �ملرجح  ومن  م�شاًء   7:00 �ل�شاعة  يبد�أ  جماين  مو�شيقي  حفٍل  لإحياء 
ي�شتمر طيلة �شاعٍة كاملة قبل �أن ٌت�شاء �شماء �ملدينة بعر�ٍس مذهل لاألعاب 
�لنارية. ومن �ملقرر �أن ت�شت�شيف �أبر�ج جلفار قافلة من 15 �شاحنة طعام 
16 نوفمرب ولغاية  �أ�شهى �لأطباق �لعاملية م�شاء كل يوم �عتبار�ً من  تقدم 
كما  م�شاًء.   10:00 و�ل�شاعة  ع�شر�ً   4:30 �ل�شاعة  ب��ني  �لوطني  �ل��ي��وم 
�ليولة  لرق�شة  ممتع  عر�ٍس  م�شاهدة  بفر�شة  و�ل���زو�ر  �ملقيمون  �شيحظى 
�لرت�ثية �لتي كانت من تقاليد �لنت�شار يف �ملعارك ويوؤديها فرقة من �لرجال 
با�شتخد�م �لع�شي و�ل�شيوف و�لبنادق على �أنغام �ملو�شيقى �لتقليدية. وذلك 

يف 1 و2 دي�شمرب بني �ل�شاعة 4:00 ع�شر�ً و 10:00 م�شاًء, حيث �شتجوب 
�لفرقة خمتلف �أنحاء �لإمارة على منت �شاحنة للرق�س وتتوقف يف حمطاٍت 
�لإمار�ت  ل��دول��ة  �لوطني  �ل��ي��وم  و�شي�شهد  �حل�شود.  ع��ن  للرتفيه  خمتلفة 
’و�دي  �نطاق �حتفاٍل تر�ثي �شي�شتمر طو�ل 17 يوماً للعائات يف منطقة 
و�ختبار  �لتقليدية  �مل��اأك��ولت  ت��ذوق  و�ل�شياح  لل�شكان  ميكن  حيث  �شوكة‘, 

�لأجو�ء �لرتفيهية �لثقافية �لتي تتفّرد بها دولة �لإمار�ت.
عرو�س االإقامة:

�أطلقت فنادق ومنتجعات ر�أ�س �خليمة باقات عرو�ٍس جمزية �حتفاًء باليوم 
�لوطني لدولة �لإمار�ت �لذي ي�شادف عطلة نهاية �لأ�شبوع. 

حاكم عجمان يفتتح فعاليات الدورة ال�3  ل�» معر�س احلياة الذكية «
•• عجمان-وام:

�فتتح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم عجمان بح�شور �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية 
فعاليات  �م�����س  ع��ج��م��ان  م�����ش��رف  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  و�لتخطيط 
�لدورة �لثالثة من معر�س »�حلياة �لذكية« وذلك لقاعة �لإمار�ت لل�شيافة 

بعجمان.
ينظم �ملعر�س �شنويا م�شرف عجمان وي�شتمر يومني مب�شاركة �لعديد من 
�إلكرتيك  �شنايدر  �شركات  مقدمتها  يف  وياأتي  �لعاملية  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات 
ميكرو�شوفت وديل �إي �أم �شيDell EMC و�شاب �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
 NCR �آر  �شي  و�إن   Diebold ود�ييولد  و�أور�ك���ل  �شاب«  »مينا  �أفريقيا 
عامليا يف جمال  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شركات  م��ن  و�ل��ع��دي��د  �لإم����ار�ت  ك��ان��ون  و�شركة 
تقدمي �حللول �لرقمية و�ملنتجات �ملبتكرة �لتي تدعم روؤية �ملدن �لذكية يف 

�لتوجه نحو �أ�شلوب �حلياة �لذكية.
ح�شر حفل �لفتتاح معايل �ل�شيخ �لدكتور ماجد بن �شعيد �لنعيمي رئي�س 
ديو�ن حاكم عجمان و�شعادة عبد�هلل �أمني �ل�شرفاء �مل�شت�شار بديو�ن �حلاكم 

وعدد من �ل�شيوخ وروؤ�شاء ومدر�ء �لدو�ئر �حلكومية وكبار �مل�شوؤولني.
وجتول �شموه يف �أق�شام �ملعر�س �ملختلفة �لتي تركز على جمموعة من �أحدث 
�لجنحة  على  �لقائمني  و��شتمع من   .. حاليا  �مل�شتخدمة  �لتقنيات  و�أذك��ى 
�ملعر�س  يغطيها  �لتي  �لقطاعات  ح��ول  و�ف  �شرح  �إىل  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة 
�لذكية و�أجهزة  �ل�شر�ف �لآيل  �لذكية و�أجهزة  ومن بينها قطاع �خلدمات 

�ل�شر�ف �لتفاعلية و�لربجميات �لذكية .
�مل�شتخدمة يف �لقطاعات  �لتقنيات �لذكية و�ملبتكرة  �أهم  و�طلع �شموه على 

يف  ت�شتخدم  �ل��ت��ي  تلك  على  �ل��رتك��ي��ز  م��ع  �ملختلفة  و�ل��ت��ج��اري��ة  �ل�شناعية 
�ل�شركات  ك��ربى  م��ن  و����ش��ع��ة  م�شاركة  �مل��ع��ر���س  وي�شهد  �مل�����ش��ريف.  �ل��ق��ط��اع 
�لعاملية ومقدمي �خلدمات �لذكية يف �لدولة و�ملنطقة و�لتي قدمت خال 
�ملعر�س �أحدث جمموعاتها من �أجهزة �ملعي�شة �لذكية و�لربجميات �ملتطورة 
�ملبتكرة  و�خلدمات  �ملنتجات  وت�شويق  لعر�س  مبدعة  ت�شويقية  بيئة  و�شط 
وعر�س �لتجارب �لناجحة �أمام جمع حا�شد من �ملوؤ�ش�شات �مل�شاركني وكبار 

�ل�شخ�شيات وو�شائل �لإعام �ملختلفة.
�مل�شاركة  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  بجهود  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أ�شاد 
تدعم  �ل��ت��ي  �لتكنولوجية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�شل  ت��ق��دمي  يف  �لتطور  وم�شتوى 
منظومة �حلياة �لذكية د�عيا �إىل �شرورة مو��شلة تنظيم مثل هذه �ملعار�س 
�آخر ما تو�شلت �ليه تكنولوجيا  �لتي من خالها يتم ت�شليط �ل�شوء على 
�أو  م�شرفية  كانت  ���ش��و�ء  �لقطاعات  جميع  يف  �لذكية  و�لتقنية  �ملعلومات 

جتارية �أو �شناعية .
وطالب �شموه عقب جولته �لتفقدية ب�شرورة �لهتمام بال�شباب و �لكو�در 
�لوطنية وت�شجيعهم على �لإنخر�ط يف �لعمل �لتقني و�مل�شريف و�لعمل على 
تدريبهم وتاأهيلهم يف �ملجال �مل�شريف موؤكد� �هتمام وحر�س �لقيادة �لر�شيد 
لدولة �لمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�آل  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  “ و�أخ��ي��ه �شاحب  “ حفظه �هلل  �ل��دول��ة 
 “ “ رعاه �هلل  مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�لتطور يف جمال تكنولوجيات  �مل�شلحة على مو�كبة  �لأعلى للقو�ت  �لقائد 
�ملعلومات و�لتقنية �حلديثة �لذكية وت�شخريها يف تنمية وم�شرية �لعمل يف 

�مليادين كافة ورفاهية و�شعادة �شهب دولة �لمار�ت.

عجمان  م�شرف  �إد�رة  جمل�س  قبل  من  �ملبذولة  �جلهود  على  �شموه  و�أثنى 
�أجهزة  من  يحتويه  ومب��ا  �لذكية  �حلياة  ل�معر�س  �لثالثة  �ل��دورة  لتنظيم 
ت��ق��دمي خ��دم��ات م�شرفية م�شرية  وم��ع��د�ت ح��دي��ث��ة وم��ت��ط��ورة يف جم���ال 
�لذي ظهر  �ملتميز  بالتنظيم  �لوقت و�جلهد م�شيد�  يوفر  للمتعاملني مما 

عليه �ملعر�س وم�شتو�ه �لر�قي .
ر��شد بن  �ل�شيخ  �ملعر�س قام  �أر���س  ويف ختام حفل �لفتتاح ومغادرة �شموه 
�شعادة  ير�فقه  عجمان  م�شرف  �د�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �لنعيمي  حميد 
حممد �أمريي �لرئي�س �لتنفيذي للم�شرف و�شعادة �شامل �ل�شام�شي �ملدير 
و�ملوؤ�ش�شات  �لرعاة �ل�شرت�تيجيني  بتكرمي  �مل�شرف  للعمليات يف  �لتنفيذي 
�مل�شاركة يف �ملعر�س .. كما مت تكرمي �شعادة عبد�هلل �أمني �ل�شرفاء �مل�شت�شار 

بديو�ن �حلاكم.
ترجمة  �ملعر�س  لفعاليات  �مل�شرف  تنظيم  �أن  �أم��ريي  حممد  �شعادة  و�أك��د 
لروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي حول تعزيز تناف�شية 
�أ�شبحت  �ليوم  �أن��ه يف عامل  �إىل  �مل�شتويات كافة م�شري�  �إم��ارة عجمان على 

�لتكنولوجيا متثل قيمة فائقة يف تي�شري �أمور حياتنا �ليومية.
وقال �إن هدف �نعقاد �ملعر�س �شنويا �لتحاور حول ��شت�شر�ف حلول م�شتقبل 
ذكي  �إىل جمتمع  �لتحول  نحو  �إم��ارة عجمان  ودف��ع م�شرية  �لذكية  �حلياة 
�أحدث �لبتكار�ت �لرقمية و�لتعرف على كيفية  متكامل من خال تقدمي 
��شتخد�مها موؤكد� �أن �ملعر�س �أ�شحى �أحد �لأحد�ث �لهامة �لتي تت�شمنها 

�أجندة �لفعاليات يف �إمارة عجمان و�لدولة.
من جانبه �أ�شار �شعادة �شامل �ل�شام�شي �ملدير �لتنفيذي للعمليات يف م�شرف 
عجمان �إىل �أن �ملعر�س ي�شم جمموعة و��شعة من �لأجهزة �لذكية �شيتمكن 
�بتكار�ت  لروؤية  �لتطلع  عن  وعرب  مبا�شر  ب�شكل  عليها  �لإط��اع  من  زو�ره 

�ل�شركات �لعاملية يوما بعد يوم.
بني  يتز�يد  �لذكي  �حلياة  ��شلوب  نحو  �لتوجه  معدل  �أن  �شعادته  و�أو���ش��ح 
جميع قطاعات �ملجتمع و�مل�شاركة يف �ملعر�س متثل ��شرت�تيجية فريدة نحو 
�لتمهيد مل�شتقبل منظومة �حلياة �لذكية وت�شليط �ل�شوء على �أحدث حلول 
�حلياة �لذكية وتكنولوجيا �جليل �لقادم من �أجهزة �مل�شتقبل �لذكية يف �إطار 

تقدمي منوذج مدن �مل�شتقبل �لذكية.
و �أكد �ل�شام�شي �أن �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية بني م�شرف عجمان و�ل�شركات 
�لعاملية �مل�شاركة تاأتي يف �إطار دعم �ملنظومة �لقت�شادية �لذكية و��شتك�شاف 
�لفر�س �ملمكنة لتعزيز تناف�شية �إمارة عجمان و�لدولة ب�شكل عام ومناق�شة 

�ملتطلبات �حلالية و�مل�شتقبلية ملدن �مل�شتقبل وتكنولوجيا �لغد.
وي�شهد �ملعر�س خال �أيام �إنعقاده عدد� من �لفعاليات و�جلل�شات �مل�شاحبة 
�أح���دث  ي��ت��م ف��ي��ه��ا م��ن��اق�����ش��ة  ن��خ��ب��ة م��ن �خل����رب�ء و�ملتخ�ش�شني  مب�����ش��ارك��ة 
�لع�شرية  �حلياة  تكنولوجيا  لتطوير  �ملبتكرة  و�ملفاهيم  �ل�شرت�تيجيات 
�لذكية و��شتعر��س �أبرز حلول و�أنظمة �لإد�رة �لذكية وكيفية توفري جتربة 
��شتخد�م فريدة من نوعها و�ل�شتفادة �لق�شوى من �أجهزة وتقنيات �حلياة 

�لذكية.
جدير بالذكر �أن م�شرف عجمان يتخذ من �إمارة عجمان مقر� له ويحظى 
��شرت�تيجية  يف  �أ�شا�شية  رك��ي��زة  ويعترب  عجمان  حكومة  م��ن  ق��وي  ب��دع��م 

�لتنمية �لقت�شادية لاإمارة.
�لقطاع  يف  ب���ارزة  مكانة  لرت�شيخ  �حلثيثة  جم��ه��ود�ت��ه  �مل�����ش��رف  وي��و����ش��ل 
�شرورة  على  �لتاأكيد  مع  م�شتد�مة  �إ�شامية  م�شرفية  موؤ�ش�شة  �مل�شريف 
حقيقية  قيمة  توفري  �إىل  �شعيا  �ملجتمع  تطوير  يف  �لأمثل  �لتو�زن  حتقيق 

وعالية للم�شاهمني و�لعماء على حد �شو�ء.

قائد عام �شرطة عجمان يتفقد اإدارة 
التحريات واملباحث اجلنائية 

•• عجمان-وام:

�لنعيمي  عبد�هلل  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �للو�ء  �شعادة  �أك��د 
�أف�شل  �لط��اع على  �شرطة عجمان �شرورة  قائد عام 
�جلرمية  م��و�ج��ه��ة  يف  �مل�شتخدمة  �لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات 
بالطرق  �ل��ق�����ش��اي��ا  حل��ل  �ل�شليمة  �لأ���ش��ال��ي��ب  و�إت���ب���اع 

�لآمنة.
جاء ذلك خال �لزيارة �لتفقدية �لتي قام بها �شعادته 
�إد�رة  مدير  نائب  ع��ل��و�ن  علي  ع��ب��د�هلل  �ل��ر�ئ��د  ير�فقه 
ر��شد  �أح��م��د  و�مل��ق��دم  �لأد�ء,  وت��ط��وي��ر  �ل�شرت�تيجية 
�إد�رة  �إىل  و�مل��ر����ش��ات  �لوثائق  ق�شم  رئي�س  �ل�شويدي 
�لتحريات و�ملباحث �جلنائية , وذلك تطبيقاً للربنامج 
وذلك  �ل�شنوي,  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  تفتي�س  لنظام  �ل��زم��ن��ي 
�شمن �إطار حتقيق ��شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية �لهادفة 
�إىل �شمان تقدمي �خلدمات �لإد�رية كافة وفق معايري 
��شتقبالهم  يف  ك��ان  حيث  و�ل�شفافية  و�لكفاءة  �جل��ودة 
�لتحريات  �إد�رة  م��دي��ر  �لنعيمي  �شعيد  �أح��م��د  �ل��ر�ئ��د 
و�مل��ب��اح��ث �جل��ن��ائ��ي��ة ب��الإن��اب��ة, وع���دد م��ن �ل�����ش��ب��اط يف 

�لإد�رة.
ثم  �لع�شكري  �ل��ط��اب��ور  بتفقد  �جل��ول��ة  ���ش��ع��ادت��ه  وب����د�أ 
�مل��رك��ب��ات �خل��ا���ش��ة ب�����الإد�رة, و�ط��ل��ع على �آل��ي��ة فح�س 
وماءمتها  جاهزيتها  على  للوقوف  �ملركبات  و�شيانة 

لا�شتخد�م.
�لعمل  �شري  على  عجمان  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  �ط��ل��ع  كما 
و�لرب�مج  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  وع���ل���ى  �لأق�������ش���ام,  خم��ت��ل��ف  يف 
�ملهار�ت  رفع  ب�شرورة  ووج��ه  �مل�شتخدمة,  �لإلكرتونية 
�لق�شايا  خمتلف  مل��و�ج��ه��ة  �لق�شم  ملنت�شبي  �مل��ي��د�ن��ي��ة 

باحرت�في�ة.
ويف نهاية �جلولة عقد �شعادة قائد عام �شرطة عجمان 
�جتماعا مع �شباط �إد�رة �لتحريات و�ملباحث �جلنائية 
�لق�شايا  وتقارير  �لإح�شائيات,  ��شتعر��س  خاله  مت 

و�ملطلوبني لعام 2017 و�خلطط �مل�شتقبلية لاإد�رة.
�ل�شكر  بجزيل  عجمان  �شرطة  عام  قائد  �شعادة  وتقدم 
و�ملباحث  �لتحريات  ب��اإد�رة  �لعاملني  جلميع  و�لتقدير 
�جلنائية متمنياً لهم �لتوفيق و�ل�شد�د يف �أد�ء �أعمالهم 

�ملوكلة مبا يخدم �مل�شرية �لأمنية يف �لإمارة.

موا�شالت عجمان توقف التذاكر النقدية للنقل العام

�شرطة راأ�س اخليمة تنظم ور�شة »�شاركني معرفتي«

•• عجمان:  الفجر

�أع���ل���ن ع��م��ر حم��م��د ل���وت���اه �ملدير 
�لعمليات  ل���ق���ط���اع  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�لعامة  �مل���و�����ش���ات  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف 
توقف  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  �أن  ع���ج���م���ان 
�لنقل  حلافات  �لنقدية  �لتذ�كر 
�لإلكرتوين  �لدفع  وتفعيل  �لعام 
وذل�����ك يف مطلع  م�����ش��ار  ب��ب��ط��اق��ة 
�شهر دي�شمرب �لقادم موؤكد� �همية 
م��و�ك��ب��ة �ل��ت��ط��ور و�ل���ش��ت��ف��ادة من 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا, وذل����ك م���ن خال 
تطبيق كل ما هو من �شاأنه مو�كبة 
و�أن  خا�شة  �لتكنولوجي  �لتطور 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�مل���و�رد  �إد�رة  م��دي��ر  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  ع���ادل  �لعميد  ق����ّدَم 
مبادرة  �شمن  عمل  ور�شة  �خليمة,  ر�أ���س  ب�شرطة  �لب�شرية 
و�لفر�د  �ل�شباط  م��ن  ع��دد  بح�شور  معرفتي«,  »�شاركني 
لتوجيهات  تطبيقاً  �خليمة,  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة 
ن�شر  تفعيل  �إىل  �لر�مية  ��شرت�تيجيتها  يف  �لد�خلية  وز�رة 
ثقافة �ملعرفة, وتفعيًا لدور �لتو��شل �ملعريف بني �لروؤ�شاء 
و�مل���روؤو����ش���ني, ب��ه��دف �ل���ش��ت��ف��ادة م���ن �مل���ع���ارف و�خل����رب�ت 
»�ملركز  بقاعة  وذل���ك  ج��دي��دة,  م��ع��ارف  لب��ت��ك��ار  وتوظيفها 

�لإعامي مببنى �لقيادة«.

و��شتعر�س �لنعيمي, خال �لور�شة �شريته �لذ�تية, ومر�حل 
�إد�رة  ع��ام��اً يف جم��الت   31 ف��رتة  �لوظيفي طيلة  ت��درج��ه 
خرب�ته  كافة  ناقًا  �ل�������د�خلية,  ب�������وز�رة  و�مل�ش�����اغل  �لنقل 
ه������ذه  ط�����يلة  و�ل�ش������رطية  �لع������ملية  و�ن������جاز�ته  وجتاربه 

�مل������دة �ملهنية.
متطرقاً �إىل جتربته �ملهنية يف �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية ب�شرطة 
تتمكن  حتى  �لب�شرية  �لعنا�شر  دعم  وكيفية  �خليمة,  ر�أ���س 
�ل�شرت�تيجية  �لأه��د�ف  وحتقق  �لأد�ء  �شبط  من  �ملوؤ�ش�شة 
�آلية و�شع �لرب�مج و�لأنظمة �لتي تنظم  �ملن�شودة, مو�شحاً 
�لعمل بني �ملوؤ�ش�شة �ل�شرطية و�لعن�شر �لب�شري وت�شتهدف 
�لعمل  قيمة  �أهمية  على  مثمناً  �أد�ء,  �أف�شل  على  �حل�شول 

بروح �لفريق يف �أد�ء �لو�جبات و�ملبادر�ت �ل�شجاعة و�ملتميزة, 
ينعك�س  مب��ا  بالعمل,  �لرت��ق��اء  يف  كبري  ب�شكل  ت�شهم  حيث 

�إيجاباً على �لعاملني.
�ل�شكر  �لب�شرية,  �مل��و�رد  �إد�رة  مدير  وّج��ه  �لور�شة,  ختام  يف 
�لتي  �خليمة,  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �إىل  و�لتقدير 
و�ل�شمنية  �ل�شريحة  �ملعرفة  من  �ل�شتفادة  على  حتر�س 
جلميع �لقادة و�ملتميزين فيها, وتعزز ن�شر �لثقافة و�لبد�ع 
�لأد�ء  موؤ�شر�ت  لتح�شني  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  يخدم  نحو  على 
�لوظيفي, يف �إطار �شعيها نحو حتقيق ��شرت�تيجية �لوز�رة 
�أف�شل دول  �إح��دى  يف �لعمل بفعالية لتكون دول��ة �لإم��ار�ت 

�لعامل �أمناً و�شامة.

�خلطة  لتحقيق  �ملبذولة  �جلهود 
�إىل  �ل����ر�م����ي����ة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
و�ل�شتفادة  �لل��ك��رتوين  �لتحول 

للدفع  �ل���ب���دي���ل���ة  م�������ش���ار  ب���ط���اق���ة 
مو��شات  ت��ن��ق��ل  ���ش��وف  �ل��ن��ق��دي 
ع��ج��م��ان ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة مل���ا ل��ه��ا من 
�مل�شتخدم  �جل��م��ه��ور  ع��ن��د  �أه��م��ي��ة 
ل��ل��م��و����ش��ات �ل��ع��ام��ة ف�����ش��ا عن 
ن�شر  �مل��وؤ���ش�����ش��ة يف  دور  ت��ع��زز  �أن��ه��ا 
�إىل  م�شري�  ورق,  ب��ا  بيئة  ثقافة 
�ن �ملوؤ�ش�شة ت�شاهم بهذ� �لنظام يف 
�لعمل  يف  و�حلرفية  �لأد�ء  �شرعة 
�أ�شافة �إىل �أن هذ� �لتغيري يهدف 
تعميق  يف  �ملوؤ�ش�شة  دور  تعزيز  �إىل 
بدعم  ي�شهم  مم��ا  و�لتميز  �لأد�ء 

�خلدمات �ملقدمة للنقل �لعام.
ت�����اأت�����ي ه������ذه �خل�����ط�����وة يف �إط������ار 

وتفعيل  �لتكنولوجيا  ت��ط��ور  م��ن 
ثقافة  ن�شر  بهدف  م�شار  بطاقات 
بيئة با ورق لتحقيق �أهد�ف روؤية 

عجمان 2021 
�أف������اد �أح���م���د �شقر  وم����ن ج��ان��ب��ه 
�لنقل  �إد�رة  م���دي���ر  �مل���ط���رو����ش���ي 
م�شار  ب��ط��اق��ة  مم���ي���ز�ت  �أن  �ل���ع���ام 
ت�����ش��ه��ل ع��م��ل��ي��ة �ل���دف���ع , ح��ي��ث �أن 
�لبطاقة  ب��ت��م��ري��ر  ي��ق��وم  �ل���ر�ك���ب 
على �جلهاز �ملثبت يف �حلافلة مما 
�لر�شم  حت�شيل  عملية  من  ي�شرع 
�لتذكرة  لن��ت��ظ��ار  �حل���اج���ة  دون 
�حلافلة,  ����ش���ائ���ق  م����ن  �ل����ورق����ي����ة 
ك��م��ا مي��ك��ن ����ش���ر�ء �ل��ب��ط��اق��ات من 

�لنقل  وح��اف��ات  �مل�شلى  حم��ط��ة 
�لعام مبا�شرة, ف�شا عن �مكانية 
نقد�  م�شار  بطاقات  �شحن  �ع���ادة 
من حمطة �مل�شلى و�جهزة �لدفع 
�ل���ك���رتون���ي���ا ع���رب موقع  �ل���ذ�ت���ي���ة 
 www.at.gov.ae �ملوؤ�ش�شة 

وتطبيق م�شار �لذكي.
�ط����اق  �أن  �مل���ط���رو����ش���ي  و�أ������ش�����ار 
تعد  �لعادية  �لركاب  م�شار  بطاقة 
�خلطة  �أن  ح��ي��ث  �أوىل  م��رح��ل��ة 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ب����اأن ت��ك��ون هناك 
وبطاقة  للطاب  م�شار  ب��ط��اق��ات 
وبطاقة  �ل�شن  وكبار  �لهمم  م�شار 
م�شار �ل�شياحية �خلا�شة بال�شياح.

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل�������دع�������و/ �ح���م���د 
 , �دم  ع����ل����ي  ������ش����م����اع����ي����ل 
�������ش������وم������ايل �جل����ن���������ش����ي����ة  
رق����م  �����ش����ف����ره  - ج������������و�ز  
�شادر   )00618741(
من �ل�شومال   من يجده 
بال�شفارة  �لت�����ش��ال  عليه 

�ل�شومالية لدى �لدولة  

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و /ع��ل��ي مياه 
بنغادي�س   , عبد�حلكيم 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )0551739( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/6665272

فقدان جواز �سفرت
������ش�����ور�ج   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
ج�����ان�����اب�����ات�����ي ج����ان����اب����ات����ي 
�لهند  �وب����ا�����ش����ى   �وب���ا����ش���ى 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
رقم )8366597K( من 
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 050/9755689 
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اأخبـار الإمـارات
�شحة دبي تبداأ ت�شغيل املرحلة الثالثة والأخرية من م�شروع “�شالمة”

•• دبي - وام:

�شهدت هيئة �ل�شحة بدبي �م�س عملية ت�شغيل �ملرحلة �لثالثة و�لأخرية 
�ل�شامل  �لإل��ك��رتوين  �لطبي  �مل��ل��ف  م�����ش��روع   - �ل��ط��م��وح  م�شروعها  م��ن 
“�شامة” - و�لتي �شمت م�شت�شفى لطيفة وم�شت�شفى حتا ومركز دبي 
فح�س  م��ر�ك��ز  و  �لثا�شيميا  وم��رك��ز  و�لإخ�����ش��اب  �لن�شائية  ل��اأم��ر����س 

�للياقة �لطبية و�ل�شحة �ملهنية.
كفاءة  رف��ع  ��شتهدف  �ل��ذي  م�شروعها  �أجن��زت  قد  �لهيئة  تكون  وبذلك 
�ملنظومة �ل�شحية و�لكفاءة �لت�شغيلية ملن�شاآتها �لطبية مبا يو�كب �لطلب 
�ملتنامي على خدمات “�شحة دبي” حمليا وخارجيا وميكن �مل�شت�شفيات 

و�ملر�كز من تقدمي �أف�شل �خلدمات �ل�شحية جلمهور �ملتعاملني .

و�إجناز  لإمت��ام  �جلهود  جميع  ��شتنفرت  قد  بدبي  �ل�شحة  هيئة  وكانت 
م�شروعها �لطموح “ �شامة “ بعد �طاق �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي �مل�شروع �أو�خر فرب�ير من �لعام �ملا�شي 
�إمكانياتها من �أجل �خل��روج بامل�شروع  “ كل  “ �شحة دبي  حيث �شخرت 
ت�شغيله  ��شتلزم  و�ل��ذي  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  نوعه  من  �لأول  يعد  �ل��ذي 
�لكو�در  م��ن  �لهيئة  وم��وظ��ف��ة يف  م��وظ��ف  �آلف   10 م��ن  �أك���ر  ت��دري��ب 
�لطبية و�لطبية �مل�شاعدة و�لإد�ري��ة. وميثل م�شروع “ �شامة “ نظاما 
�إلكرتونيا �شاما يطبق على م�شتوى كافة �لوحد�ت �لطبية و�ل�شحية 
�لتابعة للهيئة من �مل�شت�شفيات ومر�كز �لرعاية �ل�شحية �لأولية و�للياقة 
�لطبية و�ملر�كز �ملتخ�ش�شة ومبوجب �مل�شروع مت تخ�شي�س �شجل فردي 
�إلكرتوين موحد للمري�س ي�شمل معلوماته �لطبية كاملة �لأمر �لذي 

�لنظر  بغ�س  مبا�شرة  �ملري�س  ملف  على  �حل�شول  من  �لطبيب  ميكن 
عن �آخر مكان مت تلقي �لعاج فيه. يف �لوقت نف�شه يتو�فق نظام �مللف 
�لذكية يف  �لتقنيات  به  �آخ��ر ما ج��ادت  �لإل��ك��رتوين -�شامة مع  �لطبي 
�لعامل كما ين�شجم �لنظام مع �أنظمة �شركة EPIC �لعاملي مبا يجعل 
من�شاآت هيئة �ل�شحة بدبي يف �شد�رة �لأنظمة �ل�شحية �لعاملية ف�شا 
عن تركيز �مل�شروع على حتقيق ر�شا و�شعادة �ملتعاملني من خال حت�شني 
رحلة �ملتعامل د�خل �مل�شت�شفيات و�ملر�كز وتقدمي خدمات عالية �جلودة 
يف بيئة ��شت�شفاء مميزة تت�شم بتكامل �لرعاية و�لعناية �ل�شحية �لفائقة. 
�لعام  �ملدير  �لإد�رة  رئي�س جمل�س  �لقطامي  وقال معايل حميد حممد 
�أو  تقنية  نقلة  جم��رد  “�شامة” لي�س  م�شروع  �إن  بدبي  �ل�شحة  لهيئة 
حتول يف �ملنظومة �ل�شحية بقدر ما هو مفهوم جديد للرعاية وو�شيلة 

متقدمة لتقدمي خدمات طبية تفوق توقعات �ملتعاملني وحتقق ر�شاهم 
يف  �ل�شحية  جتربتهم  وجتعل  �لطماأنينة  نفو�شهم  يف  وتبث  و�شعادتهم 
جديرة  مميزة  جتربة  �ل�شحية  وعيادتها  �لهيئة  وم��ر�ك��ز  م�شت�شفيات 
و�ملبادر�ت  �مل�شروعات  جميع  بتنفيذ  �لهيئة  �لتز�م  معاليه  و�أكد  بالثقة. 
�أك���ر �شحة و���ش��ع��ادة وذل���ك �متثال  �ل��و���ش��ول ملجتمع  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و��شتثمار� للدعم 
�لاحمدود من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي و�ملتابعة �حلثيثة من �شمو 
رئي�س  �ملالية  وزي��ر  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 

هيئة �ل�شحة بدبي .

•• اأبوظبي – الفجر: 

»�لكورني�س  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��و�ط��ئ  زو�ر  ع��دد  �أن  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  �أك���دت 
و�لبطني �لعام و�ل�شيد�ت« و�شل �إىل 2.577.998 ز�ئر�ً, منذ بد�ية �لعام 

�حلايل وحتى �لآن.
�ل�شو�طئ  بتطوير  كبري�ً  �هتماماً  تويل  �أنها  �أبوظبي  مدينة  بلدية  وبينت 
�أفر�د  و�أف�شل �خلدمات مبا يتاقى مع تطلعات  �أرقى  د�ئم لتقدمي  ب�شكل 
خلطتها  وفقاً  و�شعيها  لهم,  متنوعة  ترفيهية  فعاليات  وتنظيم  �ملجتمع, 
�ل�شرت�تيجية �إىل �إيجاد �أماكن ��شتجمام و��شطياف مريحة و�آمنة جلميع 
�لزو�ر, ويف هذ� �ل�شدد �أ�شارت �إىل عزمها �إدخال مطاعم جديدة على �شاطئ 

�لكورني�س وعربات طعام على �شاطئ �لبطني. 

مع  �ل���زو�ر  ل�شتقبال  �لتامة  جاهزيتها  �إىل  �أبوظبي  مدينة  بلدية  ولفتت 
�عتد�ل حر�رة �جلو حيث يكر مرتادو �ل�شو�طئ وحمبو �لريا�شات �لبحرية, 
وحتر�س �لبلدية �شمن هذ� �لإطار على توفري كل و�شائل �لرتفيه و�لر�حة 
للجميع, وتويل �أهمية كبرية ملعايري �ل�شحة و�ل�شامة يف جميع �ل�شو�طئ, 

وذلك للحفاظ على �شامة �جلميع وق�شاء �أوقات ممتعة.
بتعديل  قامت  �أنها  �أك��دت  �لبلدية,  قبل  من  �ملتخذة  �لإج���ر�ء�ت  �شياق  ويف 
�ل�شو�طئ,  �لعاملة يف  للفرق  و�لأماكن  �لعدد  �ل�شتخد�م من حيث  جد�ول 
�ل�شرطة  تو�جد  وتكثيف  بالإ�شعاف,  خا�شة  جمهزة  غرفة  توفري  وكذلك 

�ل�شياحية يف �ملو�قع.
ذل��ك من  �ل�شامة, وم��ا يتبع  �إج���ر�ء�ت  �لرفع من  �أنها عملت على  و�أك��دت 
�إر�شاد�ت مهمة, وذلك عن طريق زيادة �للوحات �لإر�شادية يف مناطق �ل�شباحة 

وو�شع لوحات �أخرى تو�شح �ملحاذير �لو�جب �تباعها �أثناء �ل�شباحة مع ن�شر 
رقم �لطو�رئ �خلا�س بالبلدية 993.

�أ�شحاب  �ل�شو�طئ من  �أهمية كبرية ملرتادي  �أبوظبي  بلدية مدينة   وتويل 
�لهمم, وذلك عرب توفري خدمات وو�شائل ترفيه تتنا�شب معهم وت�شعدهم 
حيث توفر خدمة كر��شي �شباحة لهم ودور�ت مياه خم�ش�شة لهم تتو�فق 
مع �حتياجاتهم, مع توفري متطلبات �لأمن و�ل�شامة لهم, و�حتياجاتهم 
�ل�شرورية كافة, مبينة �أن جميع مر�فق �ل�شو�طئ �لعامة تتو�فق مع معايري 

��شتخد�مها من قبل �أ�شحاب �لهمم بهدف �إ�شعادهم ور�حتهم.
و�أ�شارت بلدية �أبوظبي �أنها تعمل ب�شكل م�شتمر على تطوير بر�مج وفعاليات 
�لعديد من  �لأه��ايل و�ملقيمني و�ل��زو�ر, حيث تنظم  ترفيهية تلبي حاجات 
�حت�شن  �إذ  �ل�شو�طئ,  خمتلف  على  �ل��ع��ام,  م��د�ر  على  �ملتنوعة  �لفعاليات 

�شاطئ �لكورني�س و�لبطني �لعام �حلايل �لعديد من �لفعاليات منها �ليوم 
�لرتفيهي لكبار �ل�شن, وطو�ف �أبوظبي, ومهرجان �ل�شحة و�للياقة, و�شباق 
�لغلوكوما,  عن  توعوية  وحملة  �لوردية,  �لقافلة  فر�شان  وم�شرية  �جل��ري, 
نهتم”,  لل�شيد�ت, و”لأننا  �لريا�شي  و�ليوم  �لهو�ئية,  �لدر�جات  ومهرجان 
ومهرجان “�أم �لإمار�ت”, وهي جميعها ن�شاطات حتظى بالرعاية �لكاملة, 

وتقوم �لبلدية بتوفري �أرقى �خلدمات لز�ئريها.
عاملية  �شهاد�ت  على  ح�شلت  �ملختلفة  �أبوظبي  �شو�طئ  �أن  بالذكر  �جلدير   
بتطبيقها للمو��شفات و�ملعايري �لدولية يف �شاأن توفري متطلبات �ل�شامة 
�ل�شامة  مو��شفات  �إىل  ي�شري  �ل��ذي  �لأزرق  �لعلم  رف��ع  وك��ذل��ك  و�لأم���ن, 
�لبلدية  توفره  ما  نتيجة  وذلك  �لعا�شمة,  �شو�طئ  بها  تتمتع  �لتي  �لعالية 

من عناية و�هتمام لر�حة كل ز�ئر لها.

جلنة الأ�شرة يف ا�شت�شاري ال�شارقة توؤكد 
موا�شلتها الهتمام باأفراد املجتمع

•• ال�شارقة -وام:

خال  �ل�شارقة  لإم���ارة  �ل�شت�شاري  باملجل�س  �لأ���ش��رة  ���ش��وؤون  جلنة  �أك���دت 
لدور  �أعمالها  �شمن  �ملجل�س  مبقر  �م�س  عقدته  �ل��ذي  �لأول  �جتماعها 
�هتمامها  �لتا�شع مو��شلة  �لت�شريعي  �لف�شل  �لثالث من  �لعادي  �لنعقاد 
�ملعنية  �ل��دو�ئ��ر  جميع  م��ع  �لتو��شل  على  و�ل��ع��م��ل  �ملجتمع  �أف����ر�د  بكافة 

لتوفري متطلبات �حلياة �لكرمية.
علي  خالد  بح�شور  �للجنة  رئي�شة  �ملهريي  علي  فاطمة  �لجتماع  تر�أ�شت 
�شرور  ب��ن  خلفان  بطي  و�لأع�����ش��اء  �للجنة  مقرر  �ل��زع��اب��ي  �لغيلي  �شعيد 
�لكتبي و�شلطان عبد�هلل حممد �ل�شرقي �لظهوري و�شامل خمي�س �ملزروعي 
للمجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة  وم��ن  �لطنيجي  خليف  بن  عبيد  حممد  ون��ورة 

حممد بوخلف رئي�س ق�شم �شوؤون �للجان.
و�أكدت �للجنة مو��شلة �لقيام بدورها يف �لرتقاء بجانب �لأ�شرة و�مل�شي 
�أفر�دها لرتجمة  �ل�شرة وحماية  �ملبذولة يف خدمة  �لدو�ر  لتعزيز  قدما 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  روؤي��ة 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة يف �لهتمام باملر�أة و�لطفل و�لعناية بتزكية 

�لنفو�س.
وبحثت �للجنة خمتلف خططها خال �لدور �حلايل من �جتماعات وزيار�ت 
�ل�شرة  �أو���ش��اع  در����ش��ة  مو��شلة  �إىل  تهدف  و�ل��ت��ي  �ملجل�س  �أع��م��ال  �شمن 
و�ل�شتقر�ر  �ل���ش��ري  �ل��رت�ب��ط  وحتقيق  متطلباتها  ت��اأم��ني  على  و�لعمل 
باملو�طن  �لهتمام  �للجنة  �أه��د�ف  لتعك�س  لأفر�دها  و�لجتماعي  �لنف�شي 

و�لأ�شرة و�لرتقاء مب�شتوى �خلدمات �ملقدمة يف كافة �لقطاعات.

مبنا�سبة ت�سكيل الدورة الثانية ملجل�س راأ�س اخليمة لل�سباب

ويل عهد راأ�س اخليمة: ال�شباب هم امل�شتقبل الذين يعول عليهم يف التنمية والتطوير
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

قال �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود �لقا�شمي ويل عهد 
ر�أ�س  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �خليمة,  ر�أ���س 
�خليمة »�إن مبادرة �لقيادة �لر�شيدة يف �إياء دور حيوي 
لل�شباب يف بناء �لوطن وتعزيز �لعملية �لتنموية, تعك�س 
ي�شت�شرف  ��شرت�تيجي  فكر  ع��ن  وت��ن��م  �ل��روؤي��ة  عمق 
تناف�شيته«. وبارك  ��شتد�مة  �مل�شتقبل, وير�شي دعائم 
�شموه للجميع ت�شكيل جمل�س ر�أ�س �خليمة لل�شباب يف 
دورته �لثانية لت�شتمر قنو�ت �لعطاء �ل�شبابي يف ظل 

وثقافة  د�عمة,  وطنية  ��شرت�تيجية 
جمتمعية مدركة لهذ� �لدور, و�أطر 
عمل موؤ�ش�شية مبتكره تخلق عو�مل 
��شتثنائية  �لنجاح, وقيادة  ومقومات 
حمفزه وم�شجعة ل ترتدد يف توفري 

�لإمكانيات وتذليل �لعقبات.
باأن  �إن��ن��ا على ثقة  ���ش��م��وه:  و�أ���ش��اف 
�مل��ج��ل�����س �جل����دي����د, �شوف  ت�����ش��ك��ي��ل��ة 
�إىل  �ل�شبابي  �لعمل  مب�شرية  تنطلق 
م�شتوى  عند  و�شتكون  �أو���ش��ع  �آف���اق 
�لرتقاء  يف  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة  �ل��ت��ح��دي 
و�شتحقق  �ل���وط���ن���ي���ة  ب������الإجن������از�ت 

�لآمال �ملن�شودة بامتياز.

�إع��ان جمل�س �لإم���ار�ت لل�شباب  ج��اء ذل��ك مبنا�شبة 
ت�شكيل  عن  �خليمة  ر�أ���س  لإم��ارة  �لتنفيذي  و�ملجل�س 
لل�شباب,  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  مل��ج��ل�����س  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل�������دورة 
بناًء  �لختيار  عليهم  وق��ع  �أع�شاء  �شبعة  من  و�مل��ك��َون 
بعد  �لعملية,  وخ��رب�ت��ه��م  �لعلمية  م��وؤه��ات��ه��م  ع��ل��ى 
�ختيار  �ملقابات و�لختبار�ت, ل�شمان  جمموعة من 
ر�أ�س  �إمارة  �ل�شبابي يف  �ل�شباب لقيادة �لقطاع  �أف�شل 

�خليمة.
وقالت معايل �شما بنت �شهيل فار�س �ملزروعي, وزيرة 
�ل���دول���ة ل�����ش��وؤون �ل�����ش��ب��اب, رئ��ي�����س جمل�س �لإم�����ار�ت 
�شباب   « �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  ل��ل�����ش��ب��اب 
�ليوم  �ل��دول��ة  �أ�شا�س  �لإم���ار�ت هم 
وهم  �مل�����ش��رق,  �مل�شتقبل  �شناعة  يف 
���ش��ع��ادة �مل��ج��ت��م��ع �لإم����ار�ت����ي, فهم 
مبا ميتلكونه من خ��رب�ت وقدر�ت 
و�حلياة  و�مل�شتقبل  �لأم��ل  ميثلون 

.«
و�أ�شافت �ملزروعي: تعك�س �ملجال�س 
للم�شاركة  حقيقياً  منوذجاً  �ملحلية 
�لفعالة و�لعميقة �ملتمثلة بال�شباب 
�لإمار�تي, كما تظهر مدى �لتطور 
�ل�شباب  ���ش��خ�����ش��ي��ة  يف  �حل���ا����ش���ل 
�أفكار  ���ش��ه��دن��اه م��ن  مل��ا  �لإم����ار�ت����ي 

�لدكتور  �شعادة  ق��ال  جهته  م��ن  فاعلة.  وروؤى  ب��ن��اءة 
حممد عبد �للطيف �لأمني �لعام للمجل�س �لتنفيذي 
لر�أ�س �خليمة »لقد �أ�شبح �لرهان على دور �ل�شباب يف 
بناء م�شتقبل �لوطن و�حلفاظ على مكت�شباته عمًا 
موؤ�ش�شياً يخطو بثبات نحو حتقيق �لروؤية �لقيادية يف 
�نتهاجها يف �ختيار  �لتي مت  �لآلية  �ملجال, ولعل  هذ� 
ت�شكيلة جمل�س �ل�شباب يف دورته �لثانية خري برهان 
�ل����دور وترجمة  ه���ذ�  لتعزيز  �ل��ع��زمي��ة  ���ش��اب��ة  ع��ل��ى 
�ل���روؤي���ة �إىل مم��ار���ش��ات ر�ئ�����دة«. و�أك����د �لأم����ني �لعام 
للمجل�س �لتنفيذي لر�أ�س �خليمة �أن �ل�شباب ميتلك 
�لطاقة �لإنتاجية, و�لقدر�ت �لبتكارية, و�لمكانيات 
�ملهنية, و�ل�شتعد�د�ت �لكامنة لإعادة ت�شكيل �حلا�شر 
رعاية  �أهمية  �لر�شيدة  قيادتنا  �أدركت  وقد  و�مل�شتقبل 
درعاً  لتكون  فيها  �حلقيقي  و�ل�شتثمار  �لفئة  ه��ذه 
ومعزز�ً  نه�شته  مل�����ش��رية  وحم���رك���اً  ل��ل��وط��ن  ح�����ش��ي��ن��اً 
لل�شباب  �ملحلية  �ملجال�س  وتهدف  �لعاملية.  لتناف�شيته 
�إىل حتقيق �ملو�ءمة مع توجهات �حلكومة �لحتادية, 
وجمل�س �لإم��ار�ت لل�شباب«, و�إيجاد من�شة للتو��شل 
بني �ل�شباب و�جلهات �حلكومية و�خلا�شة يف �لإمارة, 
طموحاتهم  �إىل  ل��ل��ت��ع��رف  �ل�����ش��ب��اب  م���ع  و�ل��ت��و����ش��ل 
وتطوير  م�شتقبلهم,  ت��و�ج��ه  ق��د  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات 
طموحاتهم  حتقيق  �إىل  ت��ه��دف  وم�����ش��اري��ع  م��ب��ادر�ت 
لل�شباب  �ملحلية  �ملجال�س  تهدف  كما  و�حتياجاتهم. 

خال  م��ن  �إم����ارة,  ك��ل  يف  �ل�شبابي  �لعمل  تعزيز  �إىل 
على  مبادر�ت  �إىل  لل�شباب  �لوطنية  �لأجندة  ترجمة 
يف  �لتنفيذية  �ملجال�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��و�ق��ع,  �أر����س 
كل �إم��ارة, حيث �شيعمل �أع�شاء �ملجال�س �ملحلية على 
و�شع �ل�شيا�شات �ملبنية على �أف�شل �لدر��شات �لعاملية 
لتمكني �ل�شباب, فيما �شيتم �إ�شر�ك �ل�شباب يف تنفيذ 

تلك �ملبادر�ت.

بلدية مدينة اأبوظبي تعتزم توفري مطاعم جديدة وعربات طعام قريبًا

اأكرث من مليوين زائر ل�شواطئ اأبوظبي خالل الن�شف الأول من العام احلايل

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا تكرم »بيت اخلري«

حماكم دبي تنظم دورة بعنوان »اخت�شا�شات الكاتب العدل«

•• دبي –الفجر:

للعلوم  ع���ج���م���ان  ج���ام���ع���ة  ق���ام���ت 
»بيت  ب���ت���ك���رمي  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ت��ق��دي��ر�ً جل��ه��ود �جلمعية  �خل���ري« 
يف دع���م �ل��ط��ل��ب��ة �مل��ع�����ش��ري��ن, حيث 
قام �لدكتور كرمي �ل�شغري, مدير 
�لتكرمي  درع  ب��ت��ق��دمي  �جل��ام��ع��ة, 
ملدير عام �جلمعية, عابدين طاهر 
مبارك  �شعيد  بح�شور  �لعو�شي, 
�مل�����زروع�����ي, ن���ائ���ب �مل����دي����ر �ل���ع���ام, 

مب���ا ت����ر�ه م��ن��ا���ش��ب��اً م���ن �أج���ه���زة �أو 
ت��ربع��ات ن��ق��دي��ة, و�ل�����ش��م��اح لطلبة 
ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان و�أع�������ش���اء هيئة 
�جلهود  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �ل��ت��دري�����س 
لطلبة  �لفر�س  وتوفري  �خلريية, 
من  �جلامعة  يف  �لعليا  �ل��در����ش��ات 
لديها,  ل��ل��ع��م��ل  �مل���و�ط���ن���ني,  �أب���ن���اء 
�هتماماً  ي��ب��دون  �ل��ذي��ن  وت���دري���ب 
م���ن���ه���م, لك���ت�������ش���اب ك����ل �مل����ه����ار�ت 
و�خلرب�ت �خلريية و�لإد�رية, �لتي 
يف  قيادية  مهام  بتويل  لهم  ت�شمح 

نائب  ب�شري,  �حل��ق  عبد  و�لدكتور 
مدير �جلامعة, وعلي �شالح, نائب 
و�إ�شعاد  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��اق��ات  رئ��ي�����س 

�ملتعاملني يف �جلمعية.
وكانت �جلمعية قد عقدت مع جامعة 
و�لتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  ع��ج��م��ان 
�لطلبة  دعم  تعاون بهدف  �تفاقية 
�مل��ح��دود, بحيث  �ل��دخ��ل  م��ن ذوي 
ت�شاهم »بيت �خلري« من جانبها يف 
بجامعة  �لطلب����ة  ت���كافل  �شندوق 
و�لتكنولوجي���ا,  ل��ل��ع��ل��وم  ع��ج��م��ان 

خدمة  يف  ت�شاهم  �خل��ريي,  �لعمل 
�ملجتمع.  

تقدير�ً  �ل���ت���ك���رمي  ه�����ذه  وي�����اأت�����ي 
و�شعت  �لتي  �خل��ري«  »بيت  جلهود 
�مل��ح��ت��اج��ني �شمن  �ل��ط��ل��ب��ة  دع����م 
م�شروعاً  تنفذ  ح��ي��ث  �أول��وي��ات��ه��ا, 
من  يقرب  مل��ا  �لقرطا�شية  لتوفري 
وم�شروع  �شنوياً,  طالب  �ألف   15
»تي�شري« لدعم �لطلبة �جلامعيني, 
 4  3- �إىل  ���ش��ن��وي��اً  ت�����ش��ل  ب��ك��ل��ف��ة 

مليون درهم. 

•• دبي –الفجر:

�ل���ع���دل  �ل����ك����ات����ب  �د�رة  ن���ظ���م���ت 
بعنو�ن  دورة  دب������ي  حم����اك����م  يف 
»�خ��ت�����ش��ا���ش��ات �ل��ك��ات��ب �ل���ع���دل«, 
ق�شم  رئي�س  عبيد  حممد  قدمها 
����ش���وؤون �ل��ك��ات��ب �خل���ا����س, وذل���ك 
ح��ر���ش��اً م��ن��ه��ا ع��ل��ى �إع������د�د ك���و�در 
ب�شرورة  منها  و�إمي��ان��ا  كفاءة,  ذي 
و�لإمل�����ام  �ل��ن��ج��اح  �أدو�ت  �م���ت���اك 
و�لت�شريعية,  �لقانونية  باملعارف 
�ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  لتحقيق 
تي�شري  جم�����ال  يف  دب������ي,  مل���ح���اك���م 
�خل������دم������ات �ل���ق�������ش���ائ���ي���ة ورف������ع 
موؤ�شر�ت خدمات �لقيمة �مل�شافة, 
�لتي  �ملت�شارعة  �لتطور�ت  ليو�كب 

ت�شهدها �إمارة دبي 
ت��ط��رق  حممد عبيد خال  حيث 
�لعدل  �ل���ك���ات���ب  ق����ن����و�ت  �ل��������دورة 
وفروعه  , كما �أ�شار �إىل �خت�شا�شات 
�ل��ك��ات��ب �ل��ع��دل  �مل��ذك��ورة يف �ملادة 
�لعدل  �ل��ك��ات��ب  ق��ان��ون  م��ن   20
لإم��ارة دبي رقم 4 ل�شنة 2013, 
و �ملعامات �ملحظورة على �لكاتب 
21 من  �لعدل �جر�وؤها من �ملادة 
جدول  ج��ان��ب  �إىل   , �ل��ق��ان��ون  ذ�ت 
حت��دي��د ر����ش���وم �خل���دم���ات , وعن 

�لعدل  �لكاتب  وع��رب  �لل��ك��رتوين 
�خلا�س �للكرتوين.

مو�شحاً �ملق�شود بكًا من, �لكاتب 
�لعدل �لعام و�لكاتب �لعدل �خلا�س 
�حلكومية  �جل����ه����ات  وم���وظ���ف���ي 
�ملقيدين يف �ل�شجل, وهو  �مل�شتند 
لدى  �ملعد  �للكرتوين  �أو  �لورقي 
فيه موظفو  يقيد  و�ل��ذي  �ملحاكم 
�جلهات �حلكومية و �لكاتب �لعدل 
��شتيفائهم  ب��ع��د  وذل����ك  �خل���ا����س 
�ملن�شو�س  و�مل��ت��ط��ل��ب��ات  ل��ل�����ش��روط 
ويق�شد  �ل�����ق�����ان�����ون,  يف  ع���ل���ي���ه���ا 
�ملوظف  هو  �لعام,  �لعدل  بالكاتب 
و�ملكلف  �ملحاكم  ل��دى  �ملعني  �لعام 

م���و�د �لأه��ل��ي��ة �مل���ذك���ورة يف قانون 
�ملدنية وقانون �لحو�ل  �ملعامات 

�ل�شخ�شية , و�شن �لر�شد.
�أ���ش��ار  حممد عبيد �خلدمات  كما 
خلدمة  �لد�رة  ت���ق���دم���ه���ا  �ل���ت���ي 
�لتوثيق,  ,ك���خ���دم���ة   �جل���م���ه���ور  
�لكاتب  ق���ن���و�ت  ع���رب  و�ل��ت�����ش��دي��ق 
بالإمارة  �لأربعة  بفروعه   �لعدل  
وه�����ي, ف����رع م���رك���ز �ل����ط����و�ر, فرع 
م��رك��ز �ل��رب���ش��اء, و�ل��رب���ش��اء مول, 
�لتنمية  د�ئ����������رة  م����رك����ز  وف��������رع 
�ملحكمة   مركز  ف��رع  �لقت�شادية, 
مركز  �ىل  �����ش���اف���ة  �ل���رئ���ي�������ش���ي, 
�لعام  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  , وع��رب  حتا 

و�خت�شا�شه  ���ش��ل��ط��ت��ه  ح�����دود  يف 
�لكاتب  ق��ان��ون  �مل��ب��ي��ن��ة يف  ب��امل��ه��ام 
�ل��ع��دل لإم����ارة دب���ي رق���م 4 ل�شنة 
�خلا�س  �لعدل  و�لكاتب   ,2013
يف  �ملقيد  �لطبيعي  �ل�شخ�س  ه��و 
�لخت�شا�شات  مل���ز�ول���ة  �ل�����ش��ج��ل 
�لكاتب  �أع���م���ال  م���ن  ل���ه  �مل���ح���ددة 
�ل�����ع�����دل �ل�����ع�����ام مب����وج����ب ق���ان���ون 
 4 دبي رقم  �لعدل لإم��ارة  �لكاتب 
خال  حت��دث  كما   ,2013 ل�شنة 
�لدورة عن �لنيابة يف �لتعاقد من 
قانونية  ن��ي��اب��ة   - �أن���و�ع���ه���ا,  ح��ي��ث 
�تفاقية  ونيابة   , �ل��ق��ان��ون,  بحكم 

وهي �لوكالة. 
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اأخبـار الإمـارات

زايد العليا تنظم ملتقى اأولياء اأمور الطالب اأ�شحاب الهمم
•• اأبوظبي-وام:

نظمت موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية و ذوي �لحتياجات �خلا�شة 
ملتقى �أولياء �أمور طاب فئات �أ�شحاب �لهمم يف مقر مركز �أبوظبي لرعاية 
وتاأهيل ذوي �لحتياجات �خلا�شة �لتابع لها تنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخ 
للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �إد�رة  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خالد 

�لإن�شانية وذوي �لإحتياجات �خلا�شة.
�إىل  �أم��ور �لطاب -  �أول��ي��اء  300 ف��رد من  �ل��ذي ح�شره  �مللتقى -  يهدف 
�ليجابية  �جلو�نب  لتحقيق  �لأم��ور  و�أولياء  �ملوؤ�ش�شة  بني  �ل�شر�كة  تفعيل 
للطالب مما يعزز بناء �شخ�شيته تربويا و�جتماعيا ونف�شيا ودعم حت�شني 
و�جتاهاتهم  و�شلوكياتهم  حت�شيلهم  وم�شتويات  لاأبناء  �لدر��شي  �لأد�ء 

وعر�س �ملقرتحات و�ل�شهام يف حت�شني وتطوير �أد�ء �لطلبة ف�شا عن دعم 
�أهد�ف �ملوؤ�ش�شة و�مل�شاركة يف حتقيقها و�ل�شهام يف �شياغتها.

�شندوق  مع  بالتعاون  �إ���ش��د�ره��ا  مت  �لتي  فزعة  بطاقات  �ملوؤ�ش�شة  وقدمت 
�لتكافل للعاملني بوز�رة �لد�خلية لأولياء �أمور طابها من فئات �أ�شحاب 
عدد  على  خ�شومات  من  �ملتميزة  خدماتها  على  للح�شول  توؤهلهم  �لهمم 
كبري من �مل�شرتيات و�لعرو�س �لتجارية �إىل جانب �ل�شتفادة من �خلدمات 

�لتكافلية �لتي تقدمها »فزعة » ملنت�شبيها.
وثمنت �ملوؤ�ش�شة �لدعم و�لرعاية �للذين حتظى بهما من قيادتنا �لر�شيدة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يف  ممثلة 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و  �هلل«  »حفظه 
عبد  �هلل  عبد  �شعادة  �أك��د  و  �مل�شلحة.  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 

�لعايل �حلميد�ن �لأمني �لعام بالإنابة حر�س �ملوؤ�ش�شة على تقدمي �خلدمات 
�لنوعية و �ملتميزة لأ�شحاب �لهمم وفق �أرقى �ملعايري �لعاملية من خال عدد 
�ملجالت  �ملوؤ�ش�شة يف خمتلف  تنفذها  �لتي  و�مل�شاريع �حليوية  �ملبادر�ت  من 

و�لتو�شع يف عدد من �مل�شاريع �لإن�شائية �جلديدة.
و �أ�شار �إىل �أهمية �مللتقى للم�شاركة يف تقدمي �مل�شورة و طرح �لأفكار و �لروؤى 
�أولياء  و�شكر  �لهمم  �أ�شحاب  لفئات  و�لتاأهيل  �لرعاية  �لتي تخدم جمالت 
�لأمور حلر�شهم على �لتو�جد و�مل�شاركة يف طرح ومناق�شة �مل�شكات �لتي 

تتعلق باأبنائهم .
و��شتعر�س �ملقدم �أحمد بوهارون �ل�شام�شي �ملدير �لتنفيذي ل� فزعة ميز�ت 
�لتي حتتويها  �لعرو�س و�خل�شومات  �ل�شتفادة من  كيفية  و  بطاقة فزعة 

�شو�ء لأولياء �لأمور �أو لأبنائهم من �أ�شحاب �لهمم.

�شلطان بن زايد يهنئ ملك 
املغرب بعيد ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي- وام:

�شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بعث 
�جلالة  �شاحب  �إىل  تهنئة  برقية  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
وذلك  �ل�شقيقة  �ملغربية  �ململكة  ملك  �ل�شاد�س  حممد  �مللك 

مبنا�شبة عيد ��شتقال باده.
�ل�شقيقة  �ملغربية  �ململكة  �شموه يف برقيته ما حققته  وثمن 
ب��ق��ي��ادة ج��ال��ت��ه م���ن �إجن�������از�ت ح�����ش��اري��ة ���ش��م��ل��ت خمتلف 

�مليادين.

حتت رعاية من�سور بن زايد  

انطالق املوؤمتر العربي الرابع لالإ�شالح الإداري والتنمية باأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة �نطلق �م�س �ملوؤمتر �لعربي �لر�بع لاإ�شاح 
�لإد�ري و�لتنمية حتت عنو�ن �لإد�رة بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س .. 
�أحمد  �أبوظبي بح�شور معايل  �لق�شر يف  باب  �ملوؤ�ش�شي بفندق  �لتميز  نحو 
من  ع��دد  وم�شاركة  �لرئا�شة  �شوؤون  ل��وز�رة  �لعام  �لأم��ني  �حلمريي  حممد 

وزر�ء �لتنمية �لإد�رية و�خلدمة �ملدنية يف �لدول �لعربية .
يناق�س �ملوؤمتر - �لذي ي�شتمر ثاثة �أيام - 30 بحثا وورقة عمل �شمن 8 
جل�شات تغطى عدة حماور ممثلة يف �لإد�رة بني �أ�شاليب و�أدو�ت �لقطاعني 
�حلكومي و�خلا�س وحمور من �حلكومة �لإلكرتونية �إىل �حلكومة �لذكية 
ومفهوم ومعايري �لتميز �ملوؤ�ش�شي �لإقليمية و�لعاملية ومنوذج �جليل �لر�بع 
للتميز �حلكومي و��شت�شر�ف و�شناعة �مل�شتقبل وحتقيق �لريادة و�لتميز يف 

�ملمار�شات �لإد�رية وجتارب عاملية وجتربة دولة �لإمار�ت يف هذ� �ملجال .
و كرم �ملوؤمتر �لعربي �لر�بع لاإ�شاح �لإد�ري و�لتنمية �شمو �ل�شيخ من�شور 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة لرعايته و 
دعمه لهذ� �ملوؤمتر ودوره يف ن�شر ثقافة �جلودة و�لإمتياز على نطاق جغر�يف 

و��شع د�خل دولة �لإمار�ت و�لعامل.
و ت�شلم درع �لتكرمي نيابة عن �شموه معايل �أحمد حممد �حلمريي �لأمني 

�لرئا�شة  �شئوون  ل��وز�رة  �ل�شكر  �ملوؤمتر  ووج��ه  �لرئا�شة  �شوؤون  ل��وز�رة  �لعام 
على تعاونها ودعمها للموؤمتر فيما مت تكرمي عدد من قياد�ت �لعمل �لد�ري 

و�لتنمية و�لقانون يف �لوطن �لعربي .
باململكة  �ملدنية  وزير �خلدمة  بن عبد�هلل �حلميد�ن  �شليمان  �أكد معايل  و 
عاتقه  على  �أخ���ذ  �لعربية  �ل���دول  يف  �ل��ع��ام  �ل��ق��ط��اع  �أن  �ل�شعودية  �لعربية 
.. م�شري�  �لتنمية  �إد�رة  �لرئي�شي يف  بالدور  �لقيام  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خال 
�مل�شوؤوليات  �لقطاع مع حجم  ق��در�ت هذ�  لتتو�كب  �لوقت  �أنه قد حان  �إىل 
�لتي يجب �أن ي�شطلع بها يف �لتنمية �مل�شتد�مة خا�شة بعد �أن تنوعت مهام 
عن  ف�شا  كبري  ب�شكل  �لتنقية  فيها  ودخلت  متطلباتها  وتغريت  �لوظيفة 
تغري مفهوم  �لعام و�خلا�س خا�شة يف ظل  �لقطاعني  �ل�شر�كة بني  �أهمية 
رعاية �لدول للخدمات. و قال معاليه �إن �لقطاع �لعام وممار�شاته يف �لدول 
�ملتميزة  و�لكفاء�ت  �لناجحة  �لإد�ري��ة  �لتجارب  بالعديد من  �لعربية يزخر 
�مل�شوؤولون عنه  �أن يو�جهها  �لتي يجب  �لتحديات  �لعديد من  �أن هناك  �إل 
�رتفاع  ذلك من  على  ترتب  وما  ت�شخم هذ� �جلهاز  �أبرزها  ومن  ب�شجاعة 
فاتورة �لرو�تب و�لأجور ف�شا عن �نخفا�س �إنتاجية موظفي هذ� �لقطاع 

وتز�يد �عد�د طالبي �لعمل وتف�شيلهم هذ� �لقطاع عن �لقطاع �خلا�س.
و��شتعر�س جمموعة من �لنقاط لارتقاء بالقطاع �لعام من �أهمها تر�شيد 
و�شبط �جلهاز �لد�ري �حلكومي يف حدود �حلاجة �لفعلية مبا يحقق �لكفاءة 

و�لفاعلية يف �لأد�ء ويو�كب �مل�شتجد�ت و�لتغري�ت يف جميع �ملجالت.

من جانبه قال �شعادة �لدكتور نا�شر �لقحطانى مدير عام �ملنظمة �لعربية 
للتنمية �لإد�رية رئي�س �ملوؤمتر �إن �ملوؤمتر يهدف �إىل ��شتعر��س �لعديد من 
و  �ملتبادل  �لتعلم  و  �ل�شر�كة  على  �رتكزت  �لتى  و�لعربية  �لعاملية  �ملمار�شات 
�لتكامل فى �لإد�رة بني �أ�شاليب و �أدو�ت �لإد�رة �حلكومية و �أ�شاليب و�أدو�ت 
�إد�رة �لقطاع �خلا�س وبحث كيفية تطبيق بر�مج م�شرعات �لتنمية وحتويل 

�لأفكار �لإبد�عية �إىل م�شروعات ذ�ت قيمة �قت�شادية.
و �أ�شار �إىل �أن �ملوؤمتر �شريكز على كيفية �إيجاد حلول مبتكرة لأهم �لتحديات 
�لتى تو�جه �لإد�رة �لعامة فى �لقرن �لو�حد و �لع�شرين مبا ي�شهم فى �إحد�ث 
تغيري حقيقى فى منط �حلياة باملجتمعات �لإن�شانية و�لنتقال من مرحلة 
ر�شا �مل�شتفيدين �إىل مرحلة �لرفاهية و�ل�شعادة . وثمن �لقحطاين دعم و 
رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان للموؤمتر ما يعك�س �إهتمام دولة 
�لمار�ت وقيادتها �لكرمية مبا يخدم �لتنمية �لعربية �إىل جانب دور دولة 
�مل�شرتك  �لعربي  �لعمل  �لكبري يف دعم منظومة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�لعربية  �ملنظمة  ذل��ك  يف  مبا  وموؤ�ش�شاتها  �لعربية  �ل��دول  جامعة  �إط��ار  يف 
�أنه ل تنمية �شاملة وم�شتد�مة بدون تنمية  �إىل  للتنمية �لإد�ري���ة.  و لفت 
�إد�رية فاعلة وبدون �إ�شاح حقيقي ول �إ�شاح بدون عمل موؤ�ش�شي ي�شمن 
من  �حلوكمة  تتطلبه  وم��ا  و�ملحا�شبة  �مل�شاءلة  وي�شمن  �جلميع  م�شاركة 

�إجر�ء�ت و �شمانات.
�لب�شرية  �مل��و�رد  تنمية  وزي��ر  �ملهدي  �لهادي  �ل�شادق  �لدكتور  معايل  وق��ال 

للتنمية  �لعربية  للمنظمة  �لعمومية  �جلمعية  رئي�س  �ل�شود�ن  بجمهورية 
�إىل  �لد�ري��ة  �إن �لإ�شاح �لإد�ري و�لتنمية وجهان لعملة و�حدة .. م�شري� 

�أن �لد�رة هي �لقاطرة �لتي تقود �ل�شيا�شة و�لقت�شاد.
و �أ�شاف �إن �لتطور �ملت�شارع يف خمتلف مناحي �حلياة يوجب �إلز�مية تطوير 
وحتديث مقومات �لدول وقدر�تها على حتقيق �لريادة و�لتميز يف �ملوؤ�ش�شات 
�لإد�رية لعاملنا �لعربي �ملعا�شر وجعل معايري تقدمي �خلدمات ب�شكل يفوق 

توقعات �مل�شتفيدين �أمر� ل منا�س منه.
من جهته قال �لدكتور عادل عبد�لعزيز م�شت�شار �ملنظمة �لعربية للتنمية 
�لإد�رية �إن �ملوؤمتر يهدف �إىل بحث كيفية ��شتفادة �ملوؤ�ش�شات �حلكومية من 
�أ�شاليب و�دو�ت �لقطاع �خلا�س لتحقيق تنمية فائقة ت�شمينيه ومت�شارعة 
�لنمو ومعايري �لتميز �حلكومي وكيف ميكن حتقيقه بجهود ومناهج جديدة 

لا�شاح �لد�ري و�لنتقال �إيل مفهوم �حلكومة �لذكية.
و نوه �إىل �أن �ملوؤمتر �شيناق�س خال جل�شاته كيف ميكن تقييم �لتقدم �ملحرز 
�خلرب�ء  م��ن  جمموعة  مب�شاركة  �ملوؤ�ش�شي  و�ل���ش��اح  �لتنمية  جهود  ف��ى 
�لدوليني و�لعرب �ملتخ�ش�شني و�ملمار�شني يف جمالت �لد�رة �لعامة و �إد�رة 
�لأعمال و�لقت�شاد و �لقانون و�لق�شاء ��شافة �إىل ممثلي عدد من �ملنظمات 
 «  OECD« و�لتنمية  �لقت�شادي  �لتعاون  منظمة  وهي  �ملعنية  �لدولية 
 ESCWA« �آ�شيا  لغرب  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �ملتحدة  �لأمم  وجلنة 

.« UNDP« و برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي «

بعد ا�ستقباله اآالف الزوار

اختت�ام م�ه�رج��ان ال�ش��مح�ة ال��رتاث��ي ال��ث�ام��ن
•• ابوظبي-الفجر:

�لأول  �أم�����������س  م�������ش���اء  �خ���ت���ت���م���ت 
ملهرجان  �لثامنة  �ل���دورة  فعاليات 
�ل�����ش��م��ح��ة �ل���رت�ث���ي, �ل����ذي نظمه 
ن��ادي ت��ر�ث �لم��ار�ت برعاية �شمو 
نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
رئي�س  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  مم���ث���ل 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س �ل����ن����ادي, يف �إط����ار 
�لوطني  باليوم  �ل��ن��ادي  �حتفالت 
علي  �شعادة  بح�شور  وذل��ك   ,46
�لتنفيذي  �ملدير  �لرميثي  عبد�هلل 
�لنادي,  يف  و�لإع������ام  ل��ل��در����ش��ات 
�إد�رة  م��دي��ر  �مل��ن��اع��ي  ع��ل��ي  و�شعيد 
�مل�شوؤولني يف  وع��دد من  �لأن�شطة, 
�لنادي, وممثلي �ل�شركات �لر�عية 
جاوؤو�  غفري  وجمهور  و�ل��د�ع��م��ة, 
�ل�شمحة  م���ن���اط���ق  خم��ت��ل��ف  م����ن 
وغ�����ش��ت ب��ه��م �أر������س �مل��ل��ع��ب �لذي 

�حت�شن �ملهرجان.
يهدف  ,�ل��������ذي  �مل����ه����رج����ان  وك������ان 
�لآباء  ب���رت�ث  �لأب��ن��اء  تعريف  �إىل 
ق��د �شهد ع��دة فعاليات  و�لأج����د�د, 
حيث  وري��ا���ش��ي��ة.  وثقافية  تر�ثية 
�لدولة  ب��ط��ول��ة  خ��ال��ه  �ن��ت��ظ��م��ت 
ل���األ���ع���اب �ل�����ش��ع��ب��ي��ة, و�ل���ت���ي فاز 
فيما  �ل�شمحة,  مركز  فريق  فيها 
�أت���ى ف��ري��ق دب���ي يف �مل��رك��ز �لثاين, 
�أبوظبي �ملركز  و�حتل فريق مركز 
�جلو�ئز  مئات  توزيع  ومت  �لثالث, 
�لد�عمة  �جل��ه��ات  قدمتها  �لقيمة 
و�ل���ر�ع���ي���ة و�مل�������ش���ارك���ة, ح��ظ��ي بها 
�شكلو�  �لذين  �حلا�شرين,  جمهور 

وجمعية �لقو�ت �مل�شلحة, و�حلبتور 
لل�شيار�ت, و�أحمد �ملغربي للعطور, 

ومطعم �لعري�س.
�شهد  �مل���ه���رج���ان  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
تنفيذ حمات �شحية جمانية قدم 
خاله م�شت�شفى �لرحبة �لتطعيم 
للز�ئرين,  �لإنفلونز�  �شد  �ملجاين 
فيما قدم لهم فريق من م�شت�شفى 
�لأهلية يف �مل�شفح فحو�شات �أولية 
حول �شغط �لدم ومعدلت �ل�شكر 

فيه و��شت�شار�ت طبية جمانية.
�أك��������د م���ت���ع���ب مطر  م�����ن ج���ان���ب���ه 
�لعاقات  �أول  ���ش��اب��ط  �مل���زروع���ي 
ب�شركة  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
لاأملونيوم  �ل���ع���امل���ي���ة  �لإم�����������ار�ت 
�����ش���ت���م���ر�ر  �ل�������ش���رك���ة يف  ح����ر�����س 
دعم  يف  �لفاعلة  و�مل�شاركة  �ل��دع��م 
�ملهرجان, م�شري�ً �إىل �لدور �لو�قع 
�لت�شاق  يف  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  على 
�حلفاظ  يف  �ل�����دول�����ة  ت���وج���ه  م����ع 
ع���ل���ى �ل��������رت�ث, و����ش���ك���ر �مل����زروع����ي 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 
ن��ه��ي��ان ع��ل��ى ح��ر���ش��ه �ل��ك��ب��ري على 
للفعاليات  ورعايته  �لآب��اء  م��وروث 
�ل��رت�ث��ي��ة م��ن خ���ال ن����ادي تر�ث 
هذ�  يف  �لر�ئدة  �ملوؤ�ش�شة  �لإم���ار�ت 
حقق  �مل��ه��رج��ان  �أن  مبينا  �مل��ج��ال, 
م��ب��ت��غ��اه وه���دف���ه يف دع���م �مل����وروث 
�مل��ح��ل��ي, وه����ذ� م���ا ب���د� ج��ل��ي��اً عند 
م�����ش��اه��دة �جل���م���ه���ور �مل��ح��ت�����ش��د يف 
�لأعمار  مبختلف  �ملهرجان  �أر����س 
مبمار�شة  �شعيدين  ورج���اًل  ن�شاًء 

تفا�شيل تر�ثهم �لتليد.

منا�شبة  �إليهم  بالن�شبة  �ملهرجان 
�لتقليدية  �ملنتجات  على  للتعرف 
حيث  و�ق���ت���ن���ائ���ه���ا.  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
�ملد�ر�س  زي����ار�ت ط���اب  ت��و����ش��ل��ت 
تاأتي  �لتي  لل�شوق,  ذوي��ه��م  برفقة 
ل��ت��ث��ق��ي��ف وت��ع��ري��ف �ل��ن�����سء ب����اإرث 
�أج���د�ده���م ك��ج��زء م��ن روؤي����ة �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
�جلديدة,  لاأجيال  �مل��وروث  بنقل 
ومن جانب �أخر يعد �ل�شوق �شانحة 
منتوجاتها  لعر�س  �ملنتجة  لاأ�شر 

و�لباليط  �خلبي�شة  بني  تنوعت 
و�لهري�س,  و�ل��ب��ث��ي��ث  و�ل��ع��ر���ش��ي��ة 
و�أكدن �أن �لطبق �ل�شعبي �لإمار�تي 
زو�ر  م��ن  و��شتح�شاناً  �إق��ب��اًل  يجد 

�ملهرجان.
�لرميثي  �هلل  عبد  �شلطان  و�أع��رب 
�ملنظم  �ل�����ش��م��ح��ة  م����رك����ز  م����دي����ر 
لاأعد�د  �شعادته  ع��ن  للمهرجان 
ت������و�ف������دت على  �ل�����ت�����ي  �ل����ك����ب����رية 
وتفاعلها  �أي��ام��ه,  طيلة  �مل��ه��رج��ان 
مع خمتلف �لفعاليات, مو�شحا �أن 

�لثاثة  �لأي����ام  يف  كثيفاً  ح�����ش��ور�ً 
�مل����ه����رج����ان, حيث  �لأخ���������رية م����ن 
�لتي  �ل��ك��ربى   ب��اجل��ائ��زة  �ختتمت 
ف���از ب��ه��ا خ��ال��د ���ش��رور م��ب��ارك من 
�شركة  �شيارة قدمتها  �ليمن, وهي 
لاأملونيوم,  �ل���ع���امل���ي���ة  �لإم����������ار�ت 

�لر�عي �لرئي�س للمهرجان.
و�شهد �ل�شوق �ل�شعبي يف �ملهرجان 
�لرت�ثي يف نهاية �لإ�شبوع, ت�شاعد�ً 
�ل��ز�ئ��ري��ن م��ن �ملهتمني  يف ح��رك��ة 
ب��ال��رت�ث �لإم���ار�ت���ي �ل��ذي��ن ميثل 

نقو�شها وزخارفها  �لذين جذبتهم 
ل�����ش��ر�ئ��ه��ا, ف��ي��م��ا �شكلت  ودف��ع��ت��ه��م 
نكهة  �لإمار�تية  �ل�شعبية  �لأطباق 
من  ب��اإق��ب��ال  حظيت  �إذ  �مل��ه��رج��ان, 
�ملهرجان,  يف  �ل�شعبي  �ل�شوق  زو�ر 
فيما نظمت �إد�رة �ملهرجان م�شابقة 
م�شاركة  لق��ت  �ل�شعبية  ل��اأك��ات 
�لعديد من ن�شاء �ملنطقة, وحتدث 
�لائي قدمن  �لعار�شات  عدد من 
منتجاتهن  عن  �ل�شعبية  �ملاأكولت 
�لتي  �ل�������ش���ع���ب���ي���ة  �لأط������ب������اق  م�����ن 

وتفعيل بيعها.
�ل�شعبي,  �ل�شوق  �أروق��ة  و��شتقبلت 
�لأجانب  �ل�����ش��ّي��اح  م���ن  جم��م��وع��ة 
وو�شفو�  باملهرجان,  �أ�شادو�  �لذين 
تقدم  ب����اأن����ه����ا  �لإم��������������ار�ت  دول��������ة 
من���وذج���اً مم��ي��ز�ً يف �حل��ف��اظ على 
ح���ي���ث مثلت  �ل�����ش��ع��ب��ي,  �مل��������وروث 
�لتقليدية  �لإم����ار�ت����ي����ة  �لأزي��������اء 
م�شاحة  و�ح��ت��ل��ت  �مل��ه��رج��ان  ُح��ل��ة 
�ل�شوق  معرو�شات  �شمن  م��ق��ّدرة 
�لز�ئرين  م���ن  �ه��ت��م��ام��اً  ووج�����دت 

�ملهرجان  جعل  �إىل  يرمي  �ل��ن��ادي 
�أف���ر�د  ي�شتقطب  جمتمعيا  ح��دث��ا 
بني  �أوق���ات  لق�شاء  كلها  �لعائات 
�أجو�ء �ملهرجان �لرت�ثية و�لثقافية 
تفعيل  �إىل  وك��ذل��ك  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة, 
�حلر�ك �لقت�شادي لاأ�شر �ملنتجة 
�لهدف  ج���ان���ب   �إىل  �مل��ن��ط��ق��ة,  يف 
�لرئي�س يف �إحياء �لرت�ث وتعزيزه 
يف نفو�س �لن�سء, معرب� عن �شكره 
و�مل�شاركة  �لر�عية  �جلهات  جلميع 
و�لد�عمة, ومنها �أبوظبي للمو�نئ, 

بلدية منطقة الظفرة تنفذ برناجما تدريبيا �شامال ملوظفيها
•• الظفرة -الفجر:

بد�أت بلدية منطقة �لظفرة تنفيذ 
لكافة  ����ش���ام���ل  ت���دري���ب���ي  ب���رن���ام���ج 
باملعلومات  ل��ت��زوي��ده��م  �مل��وظ��ف��ني 
يكونو�  ل��ك��ي  �ل���ازم���ة  و�مل����ه����ار�ت 
ب�شكل  مهامهم  �أد�ء  على  ق��ادري��ن 
�إيجابي  ت��ط��وي��ر  و�إح�����د�ث  �أف�����ش��ل 
مع  للتاأقلم  و�إع���د�ده���م  �أد�ئ��ه��م  يف 

�لتغيري يف �مل�شتقبل. 
�حلو�شني  ح�����ش��ن  �إب���ر�ه���ي���م  وق����ال 
مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية ببلدية 
منطقة �لظفرة �إن �لتدريب يعترب 

تطمح  �ل��ذي  �ملن�شود  �مل�شتوى  �إىل 
روؤيتها  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل��ب��ل��دي��ة  �إل���ي���ه 
بلدي  ن��ظ��ام  ت��وف��ري  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�لتنمية  ي��ح��ق��ق  ع��امل��ي��ة  ك���ف���اءة  ذو 
معايري  ويعزز  �ملن�شودة  �مل�شتد�مة 

جودة �حلياة يف �إمارة �بوظبي. 
و�أك���د �أن ع��دد �ملوظفني �ل��ذي��ن مت 
تدريبهم منذ �نطاق �لربنامج مع 
 2017 للعام  �لر�بع  �لربع  بد�ية 
وي�شتهدف  م���وظ���ف   400 ب���ل���غ 
موظفاً.   960 ت��دري��ب  �ل��ربن��ام��ج 
�ملتوقع  �ل�������دور�ت  ع����دد  �إن  وق�����ال 
 48 �حل��ايل  �لعام  تنظيمها خال 

للبلدية لإعد�د  ��شرت�تيجياً  خيار�ً 
ك�����و�در ب�����ش��ري��ة ق�����ادرة ع��ل��ى تلبية 
�لتطور�ت  �لعمل ومو�كبة  حاجات 
و�لتغري�ت �ل�شريعة �لتي حتدث يف 
جمالت �لعمل. موؤكد�ً �أن �لتدريب 
�أثناء �خلدمة له �أهمية كبرية نظر�ً 
من  للموظف  �ل��ت��دري��ب  يهيئه  مل��ا 
م��ع��ارف وم��ه��ار�ت ج��دي��دة تطلبها 
على  ت��ع��رف��ه  خ���ال  م��ن  �أو  مهنته 
�لتي  للم�شكات  �حل��ل��ول  �أف�����ش��ل 
يو�جهها �أثناء ممار�شته ملهنته مما 
يزيده متكناً يف �أد�ء عمله وي�شاعده 
على جتنب �لأخطاء, لي�شل بذلك 

وور�س  دور�ت  منها  تدريبية,  دورة 
عمل قيادية لتاأهيل �ل�شف �لثاين, 
تخ�ش�شية  دور�ت  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

وعامة.
يت�شمنها  �ل���ت���ي  �ل��������دور�ت  وم����ن 
�لتغري  �إد�رة  �لتدريبي  �ل��ربن��ام��ج 
�ل�شرت�تيجي وم�شتقبل �لإد�رة يف 
و�لتخطيط  �لذكية  �لأنظمة  ظل 
وحتليل  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي  �مل�������ايل 
�أنظمة  دورة  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ي��ز�ن��ي��ة, 
و�ملعايري  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �مل��ح��ا���ش��ب��ة 
ودورة  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا,  يف  �مل���ت���ق���دم���ة 
�لقت�شادية  �جل������دوى  در������ش����ات 

وتقييم �مل�شروعات. 
�لإب����د�ع  يف  دور�ت  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
و�إد�رة  �ملوظفني  ��شعاد  يف  و�لتميز 
تنمية  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �مل��خ��اط��ر 
�لتفاو�س  ومهار�ت  �مل�شتقبل,  قادة 
ودور�ت  و�مل���ز�ي���د�ت,  للمناق�شات 
منظور  م����ن  �ل���ب�������ش���ري���ة  �مل����������و�رد 
منظومة �أبوظبي لاأد�ء �حلكومي 
�أي�شاً  �ل��ربن��ام��ج  وي�شمل  �ملتميز. 
دور�ت يف حتديد �مل�شار�ت �لوظيفية 
و�لتخطيط �لفعال لإد�رة �لعن�شر 
�لب�شري و�لتخطيط �ل�شرت�تيجي 

لإد�رة �لأزمات و�لكو�رث.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا غ�شن �ملنجا

  رخ�شة رقم:CN 1121510 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شرور حممد �شامل �شعيد �حل�شاين من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شرور حممد �شامل �شعيد �حل�شاين من 100% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان عبد�هلل مبارك عبيد �لكتبي %50

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*5
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ كافترييا غ�شن �ملنجا
QUSIN AL MANGA CAFETERIA

�ىل/مطعم �جد�د �لزمن �لول ذ.م.م
AJDAD ALZAMAN AL AWAL RESTURANT LLC

تعديل ن�شاط/��شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( )5610003(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ع�شريي لل�شيانة �لعامة

  رخ�شة رقم:CN 1102638 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 0.20*0.50 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ ع�شريي لل�شيانة �لعامة

ASHIRI GENERAL MAINTENANCE

�ىل/ع�شريي لل�شيانة �لعامة و�لعقار�ت

ASHIRI GENERAL MAINTENANCE AND REALESTATE

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاأجري و�د�رة �لعقار�ت �خلا�شة )6820011(

تعديل ن�شاط/��شافة �لتطوير �لعقاري لان�شاء�ت )4100014(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيور ديز�ين للت�شميم �لد�خلي

  رخ�شة رقم:CN 1260740 قد تقدمو� �لينا بطلب
null*null تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل

تعديل ��شم جتاري من/ بيور ديز�ين للت�شميم �لد�خلي
PURE DESING FOR INTERIORS

�ىل/بيور ديز�ين لا�شت�شار�ت �لهند�شية و�لت�شميم �لد�خلي
PURE DESIGN ENGINEERING CONSULTANT & INTERIOR DESIGN

تعديل ن�شاط/��شافة ��شت�شار�ت يف �لهند�شة �ملعمارية )7110201(
تعديل ن�شاط/��شافة ��شت�شار�ت هند�شية يف �لت�شميم �لد�خلي )7110201(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20

اإعــــــــــالن
للحد�ده  �شعيد  عبده  �حمد  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لنجاره �مل�شلحه رخ�شة رقم:CN 1106998 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة قا�شم غريب حارب �شعيد �لدرعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة/ �حمد عبده �شعيد �لنعيمي

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �حمد عبده �شعيد للحد�ده و�لنجاره �مل�شلحه

AHMED ABDU SAEED SHUTTERIGN CARPENTRY AND SMITHERY EST

�ىل/موؤ�ش�شة �لطائر �لعجيب للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة

AL TAER ALAJEEB BLACKSMITH & REINFORCED

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�أمريه كافيه

 رخ�شة رقم:CN 1074149 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شيد ح�شن علوي عمر �لبيتي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ها�شم �شيد ح�شن علوي عمر

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بريفكت خلدمات �ل�شحن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1151533 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد�ن �شامل حمد ر��شد �لنعيمي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد حمد حميد ذيبان �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20

اإعــــــــــالن
للمو�د  �شناك  �ل�ش�����ادة/لوجن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لغذ�ئية رخ�شة رقم:CN 1863352 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد�ن �شامل حمد ر��شد �لنعيمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف نا�شر حممد نا�شر مبارك باظفاري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�طانت�س �جلديد للمقاولت 

CN 1172454:ليكرتوميكانيكية ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شابر �مري بخ�س ��شماعيل �لبلو�شي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عبد�لرحمن حممد �شريف �ل علي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان  �لقت�شادية خال 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  �يفل  �ل�ش�����ادة/مفرو�شات  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1014115 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء

بهر�م عبد�هلل قانع من 25% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عثمان عبد�هلل قانع

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جزين للمقاولت و�ل�شيانة 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1753569 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء

مر�د �شهيل عبا�س من 25% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حكم حممد مرو�ن حمد�ن قريب

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان  �لقت�شادية خال 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيت �ل�شرق لل�شفر و�ل�شياحة 

رخ�شة رقم:CN 2242878 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل مدير/��شافة �شياء �لدين حممد حمروقه

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شقر �شامل �شيف �شقر �ملحريبي %100

تعديل مدير/حذف �حمد �شامل مبارك �جلابري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد �شامل مبارك �جلابري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان  �لقت�شادية خال 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة جمعة للعدد �حلديدية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1026980 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي ��شغر كيز�د كاجالو�ل %5

تعديل ن�شب �ل�شركاء/قي�شر باي حيدر علي من 25% �ىل %19
تعديل ن�شب �ل�شركاء/حامت قي�شر كاجالو�ل من 10% �ىل %5

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ح�شني كيز�ر كاجالو�لد %5
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شابرة كيز�ر كاجالو�لد %5

تعديل ن�شب �ل�شركاء/مرت�شى كيز�ر كاجالو�ل من 10% �ىل %5
تعديل ن�شب �ل�شركاء/حيدر كيز�ر كاجالو�ل من 24% �ىل %5

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان  �لقت�شادية خال 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون 

CN 1700094:كوزموبولنت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الغاء اإعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم:CN 1033607 بال�شم �لتجاري كونيه + ناجل 
ذ.م.م بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما 

كان عليه �شابقا.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/�سيل للمياه النقية ذ.م.م  

IN - 1002249 :رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �لآتي:

تعديل �ل�شكل �لقانوين:
من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

وتعديل �ل�شم �لتجاري:
من �سيل للمياه النقية اىل م�سنع ماي �سفا للمياه ذ.م.م

خروج: الطرف االأول:دكتور نا�سر علي نا�سر الباخ�سي احلمريي
دخول �شركاء:

الطرف الثاين:حممد �سامل حمدان �سامل ال�سام�سي
الطرف الثالث: عا�سف ح�سني باليثوتوجنال حممد ح�سني

الطرف الرابع: حممد ح�سني باليثوتوجنال
وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاه مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�شناعه - �إد�رة خدمة �مل�شتثمرين - خال �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعان , 

و�إل فلن يقبل �ملكتب �أية �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعان .
مكتب تنمية ال�سناعة
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اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن �لهيئة �لوطنية للمو��شات )قطاع �لنقل �لبحري( 

بان /ذات كابنت لتجارة ال�سفن والقوارب قد تقدم بطلب 

ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  له  كل من  على 

مدة  خ��ال  �بوظبي  �ل�شفن  ت�شجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعان.

اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
--                       --                      Hannibal Yas           
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة عبد�ن

  رخ�شة رقم:CN 1061514 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/فهد حممد غامن علي �حلمادي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء /فهد حممد غامن علي �حلمادي من 100% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلفان �حمد حممد عبد�هلل �حلمادي %50

مت تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 50000
مت تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1* 1 �ىل 2*1

مت تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ بقالة عبد�ن

ABDAN GROCERY
�ىل/بقالة عبد�ن ذ.م.م

ABDAN GROCERY LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا في�س فود

  رخ�شة رقم:CN 1132277 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد علي حممد �شليمان �لزيودي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيخه �شامل �شعيد �لكعبي
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 5.50*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ كافترييا في�س فود
FACE FOOD CAFETERIA

�ىل/كافترييا ر��شد علي حممد - فرع �بوظبي 1
RASHED ALI MOHAMMED - BRANCH OF ABU DHABI

تعديل ن�شاط/حذف بيع وحت�شري �لفطائر و�ملعجمات وجتهيزها )5610006(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1111957:لربوع �خل�شر�ء رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8127    

املنذر    1- هنا عبيد حممد عبداهلل احللو  
              2- مرمي عبيد حممد عبداهلل احللو  

املنذر اليها  / توتال �سوليو�سنز لتجارة مواد البناء - �س ذ م م   )جمهول حمل االقامة( 

  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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قانون تنظيم الوقف والهبة يف دبي دعوة للعمل باأ�شكال جديدة من عمل اخلري
•• دبي-وام:

�أكدت موؤ�ش�شة �لأوق��اف و�شوؤون �لق�شر ومركز حممد بن ر��شد �لعاملي 
ل�شت�شار�ت �لوقف و�لهبة �ن قانون تنظيم �لوقف و�لهبة يف �إمارة دبي 
و�لذي �عتمده موؤخر� �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« مبثابة 
جلميع  �لفر�شة  ويتيح  �خل��ري  عمل  م��ن  ج��دي��دة  باأ�شكال  للعمل  دع��وة 
ت�شهم يف  وقفية  مبادر�ت  �ط��اق  كان حجمها  �خلا�شة مهما  �ملوؤ�ش�شات 
تنمية �ملجتمع. جاء ذلك خال موؤمتر �شحفي نظمت �ملوؤ�ش�شة و�ملركز 
�م�س ل�شتعر��س كافة جو�نب قانون تنظيم �لوقف و�لهبة يف �إمارة دبي 
ح�شره �شعادة طيب �لري�س �لأمني �لعام ملوؤ�ش�شة �لأوقاف و�شوؤون �لق�شر 

و�ل��دك��ت��ور حمد �حل��م��ادي �لأم���ني �ل��ع��ام ملركز حممد ب��ن ر����ش��د �لعاملي 
و�لإعاميني.  �جلهتني  موظفي  من  وع��دد  و�لهبة  �لوقف  ل�شت�شار�ت 
�ملوؤ�ش�شات �لوقفية  �إجر�ء�ت �لوقف و�إن�شاء  ويعمل �لقانون على ت�شهيل 
لتعزيز دور �لوقف كاأد�ة تنموية للمجتمع ..كما يتيح ترخي�س �ملوؤ�ش�شات 
�أوقافهم  ت�شجيل  �شهولة  ول��ل��ر�غ��ب��ني  ع��م��ل  �أي����ام   10 خ���ال  �ل��وق��ف��ي��ة 
�أكرب  باأنف�شهم مما ي�شاهم يف دعم �حلاجات �ملجتمعية ب�شورة  و�إد�رتها 
وخا�شًة يف �ملجالت �لإن�شانية و�لثقافية و�لعلمية وغريها من �ملجالت 
�لتنموية. وقال �لري�س �ن دولة �لإمار�ت كانت ولتز�ل �ل�شباقة د�ئما يف 
فعل �خلري وو�شع �لقو�نني و�لأ�ش�س �لتي حتول عمل �خلري من مبادرة 
فردية �أو موؤ�ش�شاتية �إىل منهج وممار�شة جماعية و�شلوك يومي ..م�شري� 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  وحكمة  روؤي��ة  �ن  �ىل 

نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« جتاوزت 
�ملفاهيم �ل�شائدة و�أثبتت �أن �خلري من �لأولويات يف �حلوكمة و�لرعاية 

و�ملتابعة و�لتحفيز و�أن حوكمة �خلري �شبيل �إىل ��شتد�مته. 
و�أ�شاف بدون رعاية للخري وممار�شاته لن ن�شل �إىل ما ن�شبو �إليه ولن 

نحقق متيزنا �ملن�شود .
موؤكد� �ن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم حول �خلري 
�لتي ت�شدر عن  و�مل��ب��ادر�ت  و�ل��ق��ر�ر�ت  �ل�شيا�شات �حلكومية  �إىل جوهر 
�أن  �لري�س  و�ع��ت��رب  كبري.  ت��اأث��ري  ول��ه  فاعل  �أم��ر  وه��و  �لر�شيدة  قيادتنا 
قانون تنظيم �لوقف و�لهبة يف �إمارة دبي هو مبثابة دعوة للعمل و�إلهام 
ملرحلة  و�نطاقة  �خلري  عمل  من  جديدة  باأ�شكال  و�ملوؤ�ش�شات  لاأفر�د 

جديدة من مر�حل تطور جمتمعنا �لإمار�تي.

و�أكد �ن �لغاية �لأ�شا�شية من �لقانون تتمثل يف دعم وتفعيل روؤية �لدولة 
يومية  وممار�شة  منهج  �إىل  وحتويلها  و�لعطاء  �ل��ب��ذل  قيم  تر�شيخ  يف 
وو�شع �إطار قانوين �شامل يو�كب متطلبات �لع�شر �حلديث وي�شع �أ�ش�شا 
لتطوير �لنظرة �إىل �لوقف وثقافته ودوره و�آليات �إن�شاء و�إد�رة وت�شغيل 
�ملوؤ�ش�شات �لوقفية وتوفري �شروط ��شتد�متها ..منوها باأن �لقانون يهدف 
و�ل�شحة  �لتعليم  قطاعات  نحو  وتوجيهه  �خل��ريي  �لعمل  حتفيز  �إىل 
�لوقف  مكانة  يعزز  مما  وغريها  و�لريا�شة  و�لبيئة  و�لفنون  و�لثقافة 
كاأد�ة للتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية. و�أو�شح �لري�س �أن قانون تنظيم 
�لوقف و�لهبة يف �إمارة دبي يت�شمن توجيهات برتخي�س �إن�شاء موؤ�ش�شات 
وقفية وهي موؤ�ش�شات ذ�ت �شخ�شية �عتبارية م�شتقلة يف �إد�رتها و�شوؤونها 

�ملالية وُترخ�س من قبل موؤ�ش�شة �لأوقاف و�شوؤون �لق�شر .

•• اأبوظبي-وام:

تويل دولة �لإمار�ت �هتماما كبري� بالطفولة �لتي تعترب من �لقيم �ملتو�رثة 
به كعمل  �لهتمام  لي�س فقط من منظور  �لإمار�تي  �ملجتمع  و�ملتاأ�شلة يف 
�ل�شريعة  يف  �ملفرو�شة  و�ل��و�ج��ب��ات  �حل��ق��وق  م��ن  باعتباره  و�إمن���ا  �إن�����ش��اين 

�لإ�شامية .
�ل��دول��ة ع��ل��ى �له��ت��م��ام بالطفل وت��ذل��ي��ل كل  وم���ن ه���ذ� �ملنطلق ح��ر���ش��ت 
�ل�شعوبات �لتي حتول دون تن�شئته �لتن�شئة �ل�شليمة �لتي توؤهله ليكون فرد� 
�شاحلا وفاعا يف �ملجتمع من خال توفري �لت�شريعات و�خلدمات �ملنا�شبة 

وحققت �إجناز�ت ملمو�شة يف جمالت �شحة �لأطفال و�ملر�أة و�لتعليم.
�لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  و�أك���دت 
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�لأ�شرية - مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للطفولة �لذي ي�شادف يوم 20 نوفمرب 
�لإم��ار�ت حتظى باهتمام ورعاية كاملة من  �أن �لطفولة يف  من كل عام - 
�لقيادة �لر�شيدة بالدولة برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” يف كل �شوؤونهم فهي توفر لهم �لتعليم 
�لدولة  �لتز�م  �إىل  م�شرية   .. بهم  �لائق  �لجتماعي  و�لهتمام  و�ل�شحة 
بجميع �ملو�ثيق و�لتفاقيات �لدولية �لتي �قرتها �لأمم �ملتحدة بخ�شو�س 

حقوق �لطفل.
و�أولت �لدولة �لطفولة �لهتمام و�لعناية منذ قيام �لحتاد ووردت بالد�شتور 
ن�شو�س و��شحة �أن �ملجتمع ي�شمل برعايته �لأمومة و�لطفولة و�أن �لأ�شرة 
�لتي ت�شع حقوق �لطفل  �لقو�نني  �لعديد من  �ملجتمع و�شدرت  هي قو�م 
مو�شع �حلماية و�لرعاية و�لعناية �لازمة و�شادقت �لدولة على �تفاقية 
مبادئ  ت�شمنت  �لتي   1997 يناير   3 يف  �لطفل  حلقوق  �ملتحدة  �لأمم 

�أ�شا�شية �لتزمت بها �لدولة لرفع �شاأن �لطفل وحمايته .
“ حلماية  “ قانون ودمي��ة  �لدولة  �أ�شدرت  بالطفولة  �هتمامها  �إط��ار  ويف 
�لقو�نني  م��ن  �لعديد  ليتوج  ورفاهيته  و�شحته  حقوقه  ورع��اي��ة  �لطفل 
�لأخرى ذ�ت �ل�شلة بحماية �لأطفال مثل قانون مكافحة �لإجتار بالب�شر 

و�لأطفال جمهويل �لن�شب وغريها .
و�أكدت �شعادة نورة �ل�شويدي مديرة �لحتاد �لن�شائي �لعام �أن م�شروع تقييم 
ثروة  هم  �ليوم  فاأطفال  بامل�شتقبل  يرتبط  �لدولة  يف  �لطفل  حماية  نظام 
وباإر�دتهم  �لدولة على نه�شتها ومنجز�تها  �مل�شتقبل وب�شو�عدهم حتافظ 
�لتي  �لر�شيدة  قيادتنا  �هتمام  بجل  يحظون  ول��ذل��ك  �أف�شل  غ��د  ت�شمن 
�إيجاد  �إىل  وت�شعى  لهم  و�حلماية  �لرعاية  �أوج��ه  كل  تقدمي  على  حتر�س 

�لبيئة �لآمنة �لتي جتعل من �لإمار�ت وطن جدير بالأطفال.
لاأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  تاأ�شي�س  ب�شاأن  �لحت���ادي  �ملر�شوم  �أن  و�أو�شحت 
يعد  �لطفولة حيث  �لدولة يف جم��ال رعاية  �إجن���از�ت  �أب��رز  و�لطفولة من 
�ملجل�س مبثابة �لآلية �لوطنية �ملعنية بتنظيم جميع �ل�شوؤون �ملتعلقة بق�شايا 
و�لعناية  �لرعاية  مب�شتوى  �لرت��ق��اء  �إىل  يهدف  فهو  و�لطفولة  �لأم��وم��ة 
وخ�شو�شا  �مل��ج��الت  جميع  يف  لذلك  �لدعم  وتقدمي  ل�شوؤونهما  و�ملتابعة 
�لتعليمية و�لثقافية و�ل�شحية و�لجتماعية و�لنف�شية و�لرتبوية وحتقيق 
و�لتطوير  �لتنمية  خطط  وتقييم  ومتابعة  و�لأم  �لطفل  و�شامة  �أم���ن 
لتحقيق �لرفاهية �ملن�شودة مع ت�شجيع �لدر��شات و�لأبحاث ون�شر �لثقافات 

�ل�شاملة للطفولة و�لأمومة.
�ل��رب�م��ج و�خل��ط��ط و�أقام  �مل��ر���ش��وم و�شع �ملجل�س  �أن��ه منذ ���ش��دور  وذك���رت 
و�لهتمام  بالعناية  �لطفولة وحتيطها  تدعم  �لتي  �لعمل  وور���س  �لندو�ت 
جمل�س  �عتماد  و�أب��رزه��ا  �لطفولة  حتمي  �لتي  �ل��ق��و�ن��ني  لإ���ش��د�ر  و�شعى 
حلقوق  �شامل  �حت���ادي  ق��ان��ون  م�����ش��روع   2012 نوفمرب   13 يف  �ل����وزر�ء 
72 م��ادة �حتوت على حقوق �لطفل  “قانون ودمية” �ل��ذي ي�شم  �لطفل 
كافة �لتي كفلتها �ملو�ثيق �لدولية وفقا لأحكام �ل�شريعة �لإ�شامية ومبادئ 

�لد�شتور �لإمار�تي.
�لأعلى  للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لفا�شي  ع��ب��د�هلل  �ل���رمي  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
تنتهجها  �إيجابية  خطوة  “ يعد  ودمي��ة  “ قانون  �إن  و�لطفولة  لاأمومة 
�لأ�شا�شية  �حل��ق��وق  ي�شم  حيث  فيها  �لطفولة  وح��م��اي��ة  ل��رع��اي��ة  �ل��دول��ة 
و�لأ�شرية و�ل�شحية و�لتعليمية و�لثقافية و�لجتماعية للطفل �إ�شافة �إىل 

حقه يف �حلماية .
للطفولة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  م��ن��ظ��م��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �مل��ج��ل�����س  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
ذ�ت  �ملوؤ�ش�شات  مع  وبالتن�شيق  �لعام  �لن�شائي  و�لحت���اد  “�ليوني�شيف” 
لإ�شد�ر  ي�شعى  �مل��دين  و�ملجتمع  و�ملحلي  �لحت��ادي  �ل�شعيد  على  �لعاقة 
قو�نني تهدف �إىل ح�شد �لتاأييد لتفاقية حقوق �لطفل وتوفري �ملعلومات 
وتنمية  �لأط��ف��ال  حماية  ق�شايا  �إىل  �إ�شافة  بالأطفال  �ملتعلقة  و�لبيانات 

�لطفولة �ملبكرة وق�شايا �ل�شباب.
“ توجت باإطاق �ل�شرت�تيجية �لوطنية  “ �أم �لإم��ار�ت  �أن جهود  و�أك��دت 
لاأمومة و�لطفولة و�خلطة �ل�شرت�تيجية لتعزيز حقوق وتنمية �لأطفال 

�أ�شحاب �لهمم 2017 - 2021 .
�لفطام  ع��ن  ن��دوة  �ملجل�س  �لتي نفذها  �لعمل  �ل��رب�م��ج وور����س  �أب���رز  وم��ن 
�ل�شحي وبرنامج مكافحة �لتنمر وحلقات �شبابية لأ�شحاب �لهمم وجل�شات 
ع�شف ذهني لعدد من �لأطفال و�أولياء �أمورهم و�لتي خرجت ب� 100 فكرة 

تخ�س �لأطفال وطموحاتهم و�أهد�فهم يف �حلياة .
وينفذ �ملجل�س حاليا حملة “ كر�شي طفلي” حلماية �لأطفال من حو�دث 
“ �لتي نظمتها هيئة  �أمانة  “ج�شدك  �ل�شيار�ت بجانب م�شاركته يف حملة 
مع  بالتعاون  وتنظيمه  �مل�شلحة  �لقو�ت  يف  و�لحتياطية  �لوطنية  �خلدمة 

�لهيئة ملتقى �لو�شول للجمال عن طريق �ل�شحة.
�خلا�شة  و�لدولية  �لإقليمية  و�لجتماعات  �ملوؤمتر�ت  يف  �لدولة  و�شاركت 
بالطفولة ودعمت مبادرة �لأمم �ملتحدة كل �مر�أة وكل طفل ومنذ �أن �أو�شت 
�لبلد�ن  باأن تقيم جميع   1954 �لعام  �ملتحدة يف  �لعامة لاأمم  �جلمعية 
يوما عامليا للطفل يحتفل به بو�شفه يوما للتاآخي و�لتفاهم على �لنطاق 

�لعاملي بني �لأطفال ت�شارك �لمار�ت �ملجتمع �لدويل يف هذ� �لحتفال .
و�شاركت �لدولة يف �إطاق جل�شات �حلو�ر �لنقا�شية “كل �مر�أة كل طفل يف 
�أي مكان” �لتي نظمتها بالتعاون مع مملكة �لرنويج يف نيويورك و��شت�شافت 
�أبوظبي �لجتماع �لت�شاوري للخرب�ء يف فرب�ير 2015 حتت رعاية �شمو 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك و�شاغ �مل�شاركون فيه م�شودة “�إعان �أبو ظبي” 

�أجل حماية �لن�شاء و�لأطفال  و�لذي ميثل دعوة غري م�شبوقة للعمل من 
و�ملر�هقني وتاأمني �شحتهم يف �لأماكن �ملعر�شة للمخاطر.

وقد �أكدت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �للتز�م �لتام مب�شاعدة ودعم 
�أن  رعاية �شحية جيدة ميكن  �إىل �حل�شول على  �للو�تي بحاجة  �لأمهات 
ت�شهم يف �إنقاذ حياتهن وحياة �أطفالهن �أينما كانو�.. م�شرية �إىل �أن �لعامل 
15 �لأخ���رية ع��دد� كبري� من �حل��الت �لإن�شانية  �ل���  �شهد خ��ال �لأع���و�م 

�خلطرية �لتي جتعلنا نعيد �لنظر يف �لنهج �ملعتمد يف �مل�شاعدة و�لتنمية.
ودعت �شموها �إىل �شرورة �لهتمام ب�شحة ورفاه �لأطفال حديثي �لولدة 
ذ�ت  �خلدمات  تاأمني  ب��اأن  يقني  على  �أنها  م�شيفة   .. و�ليافعني  و�لأطفال 
ويتمتعون  ر����ش��دي��ن  وي�شبحون  ينمون  جتعلهم  �حل���الت  ك��ل  يف  �جل���ودة 

ب�شحة جيدة.
�أو  �لإم��ار�ت م�شاعد�ت متعددة للطفولة �شو�ء د�خل �لدولة  وقدمت دولة 
�لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شات  وجهتها  �لتي  �مل�شاعد�ت  �إج��م��ايل  بلغ  حيث  خارجها 
 2.02 �أن��ح��اء �لعامل نحو  �لإم��ار�ت��ي��ة لدعم ورع��اي��ة �لأط��ف��ال يف خمتلف 
“مركز  �لدولة  و�أن�شاأت   2014  -  2010 �لفرتة من  درهم خال  مليار 
ز�يد لأبحاث �لأمر��س �لنادرة لدى �لأطفال” يف لندن و�أ�شبح �ملركز �لأول 
�لأطفال  �لنادرة لدى  �لأمر��س  �أبحاث  �ملتخ�ش�س يف  �لعامل  من نوعه يف 
بف�شل منحة �شخية قدمتها �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك وقدرها 60 

مليون جنيه ��شرتليني يف يوليو 2014.
�مل�شت�شفى  �شعار  عنها  ع��رب  و�ل��ت��ي  �لطفل  ب�شحة  �لل��ت��ز�م  ه��ذ�  ويعك�س 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان “رحمه �هلل  �ملغفور  ود�ئما” روؤية  �أول  “�لطفل 
“ �لذي حر�س طو�ل حياته على �مل�شاركة يف كثري من �ملبادر�ت و�لأن�شطة 

�لتعاونية ل�شمان �شحة �لأطفال و�شامتهم يف كل مكان .
�ل��ع��اج يف” م�شت�شفى  �لإم����ار�ت  �أل��ف و300 طفل م��ن دول��ة  وتلقى نحو 
جريت �أورموند �شرتيت “على مدى �ل�شنو�ت �خلم�س �ملا�شية من جمموع 
�مل�شت�شفى �شنويا لعاج �لأطفال من  �ألف حالة ي�شتقبلها   255 �أكر من 

جمموعة من �أمر��س �لقلب و�لأع�شاب �لنادرة.
 “ وم�شن  طفل  مليون  ل��ع��اج  �لعطاء  حملة   “ و��شلت   2011 ع��ام  ويف 
ب��رع��اي��ة �شمو  و�ل��وق��ائ��ي��ة حمليا ودول��ي��ا  �لعاجية و�جل��ر�ح��ي��ة  ب��ر�جم��ه��ا 
و�جلر�حي  �لطبي  �ل��ف��ري��ق  و����ش��ل  فيما   .. م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
حلملة �لعطاء �إجر�ء �ملزيد من عمليات �لقلب �ملفتوح يف �لبو�شنة وبلغ عدد 
1070 عملية قلب مفتوح  �لعمليات �لتي �أجريت على �ل�شعيد �خلارجي 

وعدد �لعمليات حمليا 55.
�آل نهيان  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �إطار تنفيذ توجيهات �شاحب  ويف 
رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” بتقدمي �مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�لتنموية ودعم 
�لقطاع �ل�شحي وتعزيز بر�جمه �لوقائية يف جمهورية باك�شتان �لإ�شامية 
و�شمن مبادر�ت �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة فقد تكللت مهام حملة �لإمار�ت 
مليونا   86 �إعطاء  مع  بالنجاح  و2015   2014 عامي  خ��ال  للتطعيم 

و582 �ألفا و923 جرعة تطعيم لأطفال باك�شتان �شد �شلل �لأطفال.
 10 م��ن  �أك��ر  م��ن م�شاعدة  �شنو�ت  �شبع  �لعطاء خ��ال  دب��ي  وق��د متكنت 
�أكر  �إىل  ي�شل  ومببلغ  وم�شروعا  برناجما   86 خ��ال  من  طفل  مايني 
�إز�ل��ة �لعو�ئق �لكامنة �لتي متنع  500 مليون درهم حيث تركز على  من 

�لأطفال من �رتياد �ملد�ر�س و�لتعلم .
�شمن  �لهندية  �حلكومة  جهود  �لعطاء  دب��ي  تعزز  م�شاهمتها  خ��ال  وم��ن 
�لربنامج �لذي يهدف مبرحلته �لأوىل �إىل تخلي�س 140 مليون طفل من 

�لديد�ن �ملعوية.
وعلى �ل�شعيد �ملحلي .. تعد �لإم��ار�ت �لدولة �لأوىل على م�شتوى �لعامل 
و�لوطن �لعربي ودول �خلليج يف جمال دعم حقوق �مل��ر�أة �لعاملة وطفلها 
و�لهيئات  �ل�����وز�ر�ت  و�إل�����ز�م  �ل��ط��ف��ل  وق�����ر�ر�ت ح��م��اي��ة  ق��و�ن��ني  متمثلة يف 

و�ملوؤ�ش�شات �لحتادية و�لدو�ئر �حلكومية باإقامة و�إن�شاء دور �حل�شانات.
�لوزر�ء  �لوطني للح�شانات مبوجب قر�ر جمل�س  �مل�شروع  �إطاق  وقد مت 
رقم 19 ل�شنة 2006 باإن�شاء دور �حل�شانة يف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية حيث 
لتوفري  �لطفل ويهدف  �لتي تخدم  �مل��ب��ادر�ت  �أه��م  �مل�شروع من  يعترب هذ� 
يف  �إ�شر�كهن  طريق  عن  �مل��ر�ك��ز  تلك  يف  لاإمار�تيات  جديدة  عمل  فر�س 

بر�مج تدريبية وتوظيفية مائمة.
بالب�شر” يف  �لجت���ار  �شحايا  و�لأط��ف��ال  �لن�شاء  �إي���و�ء  “مركز  �فتتاح  ومت 
للن�شاء  �حلماية  لتوفري  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهال  مظلة  حتت  �أبوظبي 

و�لأطفال من �شحايا هذ� �لنوع من �جلر�ئم و�إعادة تاأهيلهم.
وتطبق موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية وذوي �لحتياجات �خلا�شة 
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية وفق �لإطار �لعام خلطتها �ل�شرت�تيجية لتحقيق 
هدفها �ملن�شود يف �لعمل على دمج �لفئات �مل�شمولة برعايتها من فئات ذوي 

�لإعاقة �لتي ت�شمح حالتهم بذلك يف �ملجتمع .
و�لرعاية  �لأكادميي”  �لتعليم   “ �ملوؤ�ش�شة  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  وم��ن 
تاأهيلية  خدمة  وه��ي  �ملبكر  �لتدخل  وخدمة  �لطبيعي  و�ل��ع��اج  �ل�شحية 
جمانا  �ل��دول��ة  يف  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  م��ن  �لأط��ف��ال  جلميع  ت��ق��دم  وتعليمية 
�لأطفال من ذوي  �شنو�ت وتقوم على تدريب  �ملياد حتى �شن خم�س  منذ 
�لإعاقة يف �شورة مبكرة حتى ل تتحول �لإعاقة �إىل عجز وتدريب �لأمهات 

وتاأهيلهن للتعامل مع �أطفالهن من ذوي �لإعاقة.
من جانب �آخر فقد �أعلن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�شديقة  �إم��ارة  �ل�شارقة  �أن  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
للطفل وهي �أول مدينة على م�شتوى �لعامل حتتل هذ� �ملركز بعد �عتمادها 

�أربع مبادر�ت تطبق للمرة �لأوىل جمتمعة عامليا .
بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  و�أطلقت 
 , �ل�شرطان  مر�شى  �أ�شدقاء  ل�جمعية  �ملوؤ�ش�س  �لرئي�س  �لقا�شمي  حممد 
�ل�شندوق  �لأطفال,  ل�شرطانات  �ل�شرطان  ملكافحة  �لدويل  �لحتاد  �شفرية 

�لدويل ل�شرطان �لأطفال, بهدف دعم �لأطفال �مل�شابني بال�شرطان.
�لعاملي جتاه  �لوعي و�لهتمام  �لأول عامليا على توظيف  �ل�شندوق  ويعمل 
�ملايل  �لدعم  ويقدم  �لتربعات  ويجمع  �لأطفال  و�شحة  �ل�شرطان  مر�س 
حلمات �لتوعية �ملحلية و�لإقليمية ويعزز قدر�ت �لرعاية و�لعاج وميول 
م�شاريع �لإغاثة يف حالت �لطو�رئ وذلك يف جمال عاج �لأطفال �مل�شابني 

بال�شرطان ورعايتهم.

الإمارات حتتفل باليوم العاملي للطفولة

»ا�شنع م�شتقبال اأف�شل« جتمع اأكرث من مليوين درهم لتح�شني حياة الأطفال
•• دبي -وام:

م�شتقبا  “��شنع  حملة  �أن  و�لإيجابية  لل�شعادة  �لوطني  �لربنامج  �أعلن 
�لأحمر  �ل��ه��ال  هيئة  م��ع  بالتعاون  نظمها  �ل��ت��ي   - لاأطفال”  �أف�شل 
�لإم����ار�ت����ي و�ق��ت�����ش��ادي��ة ب��دب��ي وجم��م��وع��ة �ت�����ش��الت و���ش��رك��ة �لإم������ار�ت 
لات�شالت �ملتكاملة “دو” �شمن مبادر�ت برنامج “�لعطاء �شعادة” لدعم 
“عام �خلري” - جنحت يف جمع ما يزيد على  توجهات دول��ة �لإم���ار�ت يف 

مليوين درهم �شاهم وتربع بها �أفرد �ملجتمع.
 - �حلملة  حققتها  �لتي   - �مل��ادي��ة  �مل�شاهمات  بتقدمي  �لربنامج  ب��ادر  وق��د 
و�ل�شتفادة منها يف خدمة م�شاريع  لتوظيفها  �لأحمر  �لهال  �إىل جمعية 
باعتبارهم جيل  �لعامل  �لأط��ف��ال ح��ول  وم��ب��ادر�ت تركز على حت�شني حياة 
�مل�شتقبل ما ين�شجم و�أهد�ف �حلملة يف تعزيز قيمة �لعطاء كاأ�شلوب حياة 
�لقطاع �خلا�س  �إ���ش��ر�ك  خ��ال  �لإم���ار�ت من  يومية يف جمتمع  وممار�شة 
�ملحات  وك��ربى  �لبيع  ومنافذ  �لتجزئة  وقطاع  �لتجارية  باملر�كز  ممثا 

�لتجارية يف دعم �ملبادرة.
وكان �لربنامج قد �أطلق يف �شهر رم�شان �ملبارك و��شتمر حتى �شهر �شبتمرب 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لدعوة  ��شتجابة  �ملا�شي 
“رعاه �هلل” بجعل  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�شهر رم�شان �ملبارك منا�شبة لأعمال عظيمة خلدمة �لإن�شان و�ن�شجاما مع 

�أهد�ف عام �خلري.
و�أكدت معايل عهود بنت خلفان �لرومي وزيرة دولة لل�شعادة وجودة �حلياة 
لل�شعادة  �لوطني  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئا�شة  مكتب  ع��ام  م��دي��ر 
لاإيجابية  �أ�شا�شية  قيمة  و�لعطاء  �خل��ري  تر�شيخ  على  يركز  و�لإيجابية 
و�ل�شعادة ما ي�شكل ��شتجابة عملية لإعان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
و�ن�شجاما  للخري  ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 2017 عاما 
مع روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم باأن “�أعظم خري 
ميكن �أن يحدث يف جمتمعنا مع نهاية عام �خلري هو تر�شيخ مبادئ �خلري 

يف نفو�س �أجيالنا”.
مبادر�ته  م��ن  ينطلق  و�لإي��ج��اب��ي��ة  لل�شعادة  �لوطني  �ل��ربن��ام��ج  �إن  وق��ال��ت 
�ل��ه��ادف��ة �إىل ت��ع��زي��ز �ل��ق��ي��م �لإي��ج��اب��ي��ة وم��ف��اه��ي��م و���ش��ل��وك��ي��ات ع��م��ل �خلري 
وت�شجيع مبادر�ت �لعطاء يف �ملجتمع من و�قع �أن �خلري ينعك�س �إيجابا على 
فاعله ومتلقيه.. م�شرية �إىل �أن برنامج “�لعطاء �شعادة” هو �ملظلة �ل�شاملة 
ملبادر�ت “عام �خلري” �لتي يقودها �لربنامج �لوطني لل�شعادة و�لإيجابية 
بال�شر�كة مع �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س وفعاليات �ملجتمع بهدف تعزيز 
�لعطاء كاأ�شلوب حياة جنح يف تعميم ثقافة �خلري و�شاهم يف �إبر�ز �ل�شورة 

�مل�شرقة لدولة �لإمار�ت يف هذ� �ملجال.
و�أ�شادت �لرومي بدور �ل�شركاء يف �إجناح هذه �حلملة �خلريية �لإن�شانية .. 
موؤكدة �أهمية دور �لقطاع �خلا�س ك�شريك للحكومة ود�عم رئي�س لرب�جمها 

وخططها ومبادر�تها.

و�أثنت على دور �لهال �لأحمر يف تعزيز قيمة �لعطاء وكل �لقيم �لإيجابية 
وعلى جهود �قت�شادية دبي و�شركتي �ت�شالت ودو وجمموعة �للولو وجميع 

�ملوؤ�ش�شات و�ملحال �لتجارية �لتي �شاركت يف دعم و�إجناح �حلملة.
وثمنت معاليها �لإقبال �ملجتمعي على دعم �حلملة و�أهد�فها و�لإ�شهامات 
�ملالية �لتي قدمها �أفر�د �ملجتمع .. موؤكدة �أن ذلك يعك�س �ل�شورة �مل�شرقة 

للمجتمع �ملعطاء �ملحب لعمل �خلري.
�أ�شار حممد عتيق �لفاحي �لأمني �لعام لهيئة �لهال �لأحمر  من جهته 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �لهيئة و�شمن توجيهات�شمو  �أن  �إىل  �لإم��ار�ت��ي 
ت�شجيع  على  تركز  �لهيئة  رئي�س  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان 
للعطاء �لإن�شاين لتنفيذ �لعديد من بر�مج �مل�شاعد�ت �لإغاثية و�لتنموية 
و�ه��ت��م��ام��ا كبريين  �ل��ع��امل ح��ي��ز�  �ل��ك��ث��ري م��ن دول  ي��ت��م تنفيذها يف  �ل��ت��ي 
و�أ�شبحت بذلك مثال للتعاطي �خلاق مع �لق�شايا �لإن�شانية �لتي توؤرق 

�لكثريين يف �شتى بقاع �لأر�س.
وث��م��ن �لأم����ني �ل��ع��ام ل��ل��ه��ال �لأح��م��ر �مل���ب���ادر�ت �لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي ينفذها 
�لإن�شانية  للحمات  �لد�ئم  ودعمه  و�لإيجابية  لل�شعادة  �لوطني  �لربنامج 
وخارجها  �لدولة  د�خل  و�ملحرومني  �ل�شعفاء  لإغاثة  �لهيئة  تنفذها  �لتي 
.. م�شري� �إىل �أن ح�شيلة خال حملة “��شنع م�شتقبا �أف�شل لاأطفال” 
�لتي جاءت يف �إطار برنامج “�لعطاء �شعادة” �شتوجه لدعم م�شاريع �لتعليم 
�ل�شحية  �مل�شاريع  �إىل  �إ�شافة  �لفلبني  يف  فرقها  عرب  �لهيئة  تنفذها  �لتي 

و�لعاجية يف �شري�ليون غربي �أفريقيا.
من جانبه �أعرب �شعادة �شامي �لقمزي مدير عام �قت�شادية دبي عن �شعادته 
باأن تكون �لد�ئرة من �جلهات �لد�عمة ملبادرة “�لعطاء �شعادة” بال�شر�كة 
م��ع خم��ت��ل��ف جم��ت��م��ع��ات �لأع���م���ال م��ن �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س وذل����ك ��شتجابة 
ثقافة  بن�شر  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات 

�خلري و�لعطاء يف دولة �لإمار�ت بلد �لعطاء.
جهود  ت�شافر  على  ي��دل  �حلملة  لقته  �ل��ذي  �لنجاح  �أن  �لقمزي  و�أ���ش��اف 
و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة حكومتنا  روؤي����ة  لتحقيق  و�خل��ا���س  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ني 
�خلري  فعل  وتر�شيخ  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  تفعيل  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لر�شيدة 
�إ���ش��اف��ة �إىل تعزيز �ل��رت�ح��م يف �مل��ج��الت �خلريية  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س  ل��دى 

و�لإن�شانية.
معربا عن �شعادته باهتمام وحر�س �لقطاع �خلا�س على �لتفاعل وتوطيد 
�ل�شر�كة مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية لدعم هذه �ملبادرة �لتي تعمق �لرت�بط بني 

�فر�د جمتمع �لإمار�ت بكل �أطيافه.
من جهته قال يو�شف علي رئي�س جمموعة �للولو �إن �ملجموعة حري�شة على 
�لعمل  و�شتو��شل  �حلكومة  تطلقها  �لتي  �لإن�شانية  �ملبادر�ت  خمتلف  دعم 
بهذ� �لنهج م�شتقبا.. م�شيد� باإعان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان عام 2017 عاما للخري وبتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�خلري  لتحقيق  �لهادفة  و�ل��رب�م��ج  �مل��ب��ادر�ت  بتكثيف  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 

للنا�س.

يو�سف علي �سامي القمزي حممد عتيق الفالحيعهود الرومي

نورة ال�شويدي: الطفل يف الإمارات هو الهدف والغاية 

اطالق �شعبة قادة التمري�س والقبالة الإماراتية 

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شادت �شعادة نورة �ل�شويدي مديرة �لحتاد �لن�شائي �لعام بالإجناز�ت 
دولة  يف  بالطفولة  للنهو�س  حتققت  �ل��ت��ي  �مل�شبوقة  غ��ري  و�مل���ب���ادر�ت 
�لإمار�ت يف ظل �لقيادة �حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل”.
�إنه  وقالت - يف كلمة لها مبنا�شبة �لحتفال ب�اليوم �لعاملي للطفولة - 
بف�شل جهود �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
�لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
�لتنمية �لأ�شرية تعاظمت حقوق �لأطفال يف �لدولة وحتققت لهم مكانة 
نحو  �ملخل�شة ومببادر�تها  �شموها  بف�شل جهود  وذلك  عاملية مرموقة 

تعزيز خلدمات �ملقدمة لاأطفال على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي.
هي   “ للطفولة  �لعاملي  �ليوم   “ ب�  �لحتفال  من  �لغاية  �أن  و�أو�شحت 
فيما  بحقوقهم  �لوعي  وزي��ادة  �لأطفال  حلماية  �لعاملي  �لتعاون  تعزيز 
يتعلق باأهمية حمايتهم حول �لعامل .. م�شيفة �أن دولة �لإمار�ت ت�شارك 
�لقيمة �حلقيقية  �ملنا�شبة كدولة تدرك  بهذه  �لحتفال  �لعامل يف  دول 

لاأطفال ومفهوم �لأ�شرة ودورها يف تقدم �ملجتمعات ومنائها.
و�أ�شافت �أن �لتفاقية �لدولية بخ�شو�س �لأطفال - �لتي وقعت عليها 
�لدولة عام -1997 ت�شتمل على 54  مادة �إ�شافة �إىل �لربوتوكولني 
�لختياريني �مللحقني بها وتن�س على جمموعة كاملة من �حلقوق على 
�لطفل  و�أخ��ذ م�شلحة  �لتمييز  ..ع��دم  �أ�شا�شية هي  �أربعة مبادئ  �أ�شا�س 
و�لبقاء  �حلياة  يف  وحقه  �لإج���ر�ء�ت  جميع  يف  �لعتبار  بعني  �لف�شلى 

و�لنماء و�حرت�م �آر�ء �لطفل وفقا ل�شنه ودرجة ن�شجه.
و�أ�شارت �إىل �أن هذه �ملبادئ تعد مرجعا جلميع �جلهات �لعاملة يف جمال 
�لطفولة ولاأطفال �أنف�شهم لإدر�ك حقهم يف �لبقاء و�لنماء و�حلماية 
�ل�شماوية  �ل�شر�ئع  به  نادت  عاما  مفهوما  �لتفاقية  و�أر�شت  و�مل�شاركة 
و�لأعر�ف �لإن�شانية وهو �شرورة �شمان حق �لأطفال يف �حلياة و�لنمو 
و�حلماية من �أي �شرر ياأتي نتيجة �شوء �ملعاملة �أو �ل�شتغال ومنحهم 
�لثقافية  �حلياة  نو�حي  كل  ويف  و�ملجتمع  �لأ���ش��رة  �شمن  �مل�شاركة  حق 

و�لجتماعية و�ل�شيا�شية.
�لذي  �لأ�شا�شي  �ملرتكز  ت�شكل  �لطفولة  �أن ق�شية تعليم ورعاية  و�أكدت 
�ل��ذي نطمح  �لغد  �أج��ل  �أف�شل من  �أن نعتمد عليه لبناء جمتمع  يجب 

�إليه جميعا.
و�أو�شحت �أنه لتفعيل �لتز�م �لدولة بتنفيذ �تفاقية حقوق �لطفل قامت 
�لدولة بتعديل و��شتحد�ث �لت�شريعات �خلا�شة باملر�أة و�لطفل ونفذت 
و�مل����ر�أة و�أجنز  �إىل حت�شني و���ش��ع �لطفل  �ل��ه��ادف��ة  و�مل�����ش��اري��ع  �ل��رب�م��ج 

•• دبي-وام:

خال  �لإمار�تية  و�لقبالة  �لتمري�س  ق��ادة  �شعبة  �ط��اق  عن  �م�س  �أعلن 
ملتقى قياد�ت �لتمري�س و�لقبالة يف �لدولة و�لذي يعترب �أول حدث يجمع 

بني قياد�ت �لتمري�س و�لقبالة من جميع �أنحاء �لإمار�ت.
�لتمري�س  جمعية  نظمته  �ل����ذي   - �مل��ل��ت��ق��ى  خ���ال  �مل�����ش��ارك��ون  وح��ر���س 
�ل�شحية  و�لعلوم  للطب  ر��شد  بن  بالتعاون مع جامعة حممد  �لإمار�تية 
�لطبية  و�مل��ه��ن  و�لقبالة  �لتمري�س  روؤ���ش��اء  م��ن  ك��ل  دور  مناق�شة  على   -
�لتميز يف  لتحقيق  تغيري  �أي  بيئة مرنة مع  �مل�شاعدة وقدرتهم على خلق 

�لن�شائي  �لحت���اد  م��ع  بالتعاون  و�لطفولة  ل��اأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�حلكومية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  يوني�شف  للطفولة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ومنظمة 
لاأمومة  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية  بالطفولة  �ملعنية  �حلكومية  وغ��ري 
�لأطفال من  وتنمية حقوق  لتعزيز  �ل�شرت�تيجية  و�لطفولة و�خلطة 
�ل�شيخة  �شمو  �أطلقتهما  و�للتني   2021  –  2017 �لهمم  �أ�شحاب 
م�����ن  �عتماده������ما  ب����عد  �ملا�ش�����ي  مار�س  �شهر  م�������بارك يف  ب����نت  فاطمة 
�لأطفال  حق  تعزيز  �إىل  �ل�شرت�تيجيتان  وتهدف   . �ل���وزر�ء  جم������ل�س 
بيئة �شحية م�شتد�مة وتعزيز وقاية  �شاملة �شمن  و�لأمهات يف رعاية 
وحماية �لطفل يف �إطار منظومة متكاملة و�شاملة وتعزيز حق �لأطفال 
وقدر�تهم  �شخ�شياتهم  ينمي  �لنوعية  جيد  تعلم  فر�س  يف  و�ليافعني 

�لعقلية و�لبدنية.
جميع  يف  و�ليافعني  لاأطفال  �لفعالة  �مل�شاركة  دع��م  �إىل  تهدفان  كما 
�أدلة  على  مبنية  تكون  بحيث  و�لرب�مج  �ل�شيا�شات  وتخطيط  �ملجالت 

ومعلومات دقيقة تكفل حقوق �لطفل.
وقام �ملجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة و�لحتاد �لن�شائي و” يوني�شف 
�ملعنية بالطفولة  �حلكومية  وغري  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  مع  “بالتعاون 
باإعد�د در��شة حتليل و�شع �لأطفال يف �لدولة و�لتي ركزت على حتليل 
�لتي حققتها  و�لإجن��از�ت  �ملختلفة  �لطفولة  �لأطفال يف مر�حل  و�شع 

�لدولة يف جمالت �ل�شحة و�لتعليم و�حلماية و�مل�شاركة .
و�أكدت نورة �ل�شويدي حر�س �شمو �ل�شيخة فاطمة على دعم �لطفولة 
�ملتنقل  �مل��ي��د�ين  �مل�شت�شفى  �أق��ام��ت  حيث  وخ��ارج��ي��ا  حمليا  كانت  �أينما 
لاأطفال �إميانا منها باأهمية تكاتف �جلهود �ملحلية و�لعاملية للتخفيف 

من معاناة �لأطفال �ملعوزين و�ملحرومني من �لرعاية �ل�شحية.
ومي��ث��ل �لطفل يف �لإم����ار�ت �ل��ه��دف و�ل��غ��اي��ة وه��و د�ئ��م��ا حم��ل �هتمام 
�لقيادة �لر�شيدة وعلى ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” حيث و�فق �شموه على م�شروع قانون 
�شامل حلقوق �لطفل “ قانون ودمية “ �لذي يعد مك�شبا كبري� ي�شاف 
للمكا�شب �لكثرية �لتي يتمتع بها �لطفل يف �لإمار�ت و�لذي منح �لطفل 

ح�شانة �شيا�شية و�جتماعية مكنته من �أن يعي�س يف �شام و�أمان .
 13 �أطلقت يف  �لعربية حيث  بالطفولة  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  و�هتمت 
و�شبكة  �لعربي  للطفل  �أبوظبي  ج��ائ��زة  م�شروع   2011 ع��ام  نوفمرب 
�لطفل �لعربي وهي قاعدة بيانات ي�شتطيع من خالها �لأطفال و�ل�شباب 
�لجتماعية  �لعاقات  و�إقامة  �ملعلومات  وتبادل  �أقر�نهم  مع  �لتو��شل 
�لعربية  �لثقافة  بني  و�لن�شجام  �لنتماء  مفاهيم  وتر�شيخ  و�لإن�شانية 
و�لثقافات �لإن�شانية �لأخرى وتعزيز قيم �لتنمية �مل�شتد�مة مبفهومها 

�ل�شامل �شحيا وبيئيا و�جتماعيا وثقافيا و�قت�شاديا.

مر�فق �لرعاية �ل�شحية . و�أكد �مل�شاركون -من قياد�ت �لتمري�س و�لقبالة 
ت�شجيع  �أهمية  على  �لدوليني-  �لقادة  من  متحدثني  جانب  �إىل  بالدولة 
�مل�شاعدة  �لطبية  و�ملهن  و�لقبالة  �لتمري�س  يخ�س  ما  كل  بني  �لتعاون 

و�لذي بدوره يعزز من مرونة ��شتجابة �لنظام �ل�شحي للتغيري.
�مللتقى مثل  �إن  وقالت عائ�شة �ملهري رئي�شة جمعية �لتمري�س �لإمار�تية 
من�شة هامة ملناق�شة كل ما يتعلق مبهنة �لتمري�س و�لقبالة و�أتاح فر�شة 
للم�شاركني �ملحليني لا�شتماع �إىل �آر�ء �خلرب�ء �لدوليني و�لإقليميني كما 
حث على ن�شر �ملعرفة ومناق�شة �أحدث ما �شهده هذ� �لقطاع من تطور�ت 

يف �لآونة �لأخرية.
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»الوطني الحتادي« يوؤكد دور الربملانات يف اإدماج الالجئني وحتقيق تكافوؤ الفر�س لل�شباب 
•• اأبوظبي -وام: 

�أهمية  �لحت��ادي  �لوطني  باملجل�س  �لإمار�تية  �لربملانية  �ل�شعبة  �أك��دت 
�مل�شت�شيفة  �ملجتمعات  يف  �لاجئني  �إدم���اج  �شمان  يف  �لربملانيني  دور 
�لربملانات وبالتعاون  بلد�نهم وذلك من خال قيام  �إىل  حلني عودتهم 
مع �ملوؤ�ش�شات �لوطنية �ملعنية و�ملنظمات �حلكومية �لإقليمية و�لدولية 
باإعد�د بر�مج وم�شروعات عمل لن�شر ثقافة �لت�شامح و�لعتد�ل ومبادئ 

�لقيم �لعاملية �مل�شرتكة.
و�شددت على �أنه لتحقيق �شمان تكافوؤ �لفر�س و�إدماج �ل�شباب يف �لنمو 
�لقت�شادي فاإنه من �أوىل �خلطو�ت �ل�شرورية تخ�شي�س مو�رد مالية 

�شمن �مليز�نيات �لوطنية لتطوير قدر�ت �ل�شباب.
جاء ذلك يف ورقتي عمل قدمهما �شعادة في�شل �لذباحي ع�شو �ملجل�س 

�لر�بع  �لعاملي  �مل��وؤمت��ر  جل�شات  يف  م�شاركته  خ��ال  �لحت���ادي  �لوطني 
لل�شباب �لربملانيني �ملنعقد يف مدينة �أوتاو� يف كند� �لأوىل حتت عنو�ن 
�لربملانيني  »دور  بعنو�ن  و�لثانية  �لإن�شانية«  �ل�شرورة   : �لاجئون   «

�ل�شباب كقادة لتحقيق �لندماج«.
وحثت �ل�شعبة �لربملانية �لإمار�تية �لربملانات على �لعمل مع �ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية �ملحلية على و�شع بر�مج لإع��ادة تاأهيل و�إدم��اج �لاجئني يف 
�لدول �ملجاورة حلني عودتهم �إىل �أوطانهم مع �شرورة تخ�شي�س بر�مج 
مل�شاعدة  �مل���دين  �ملجتمع  ومنظمات  �لإع���ام  و�شائل  خ��ال  م��ن  توعية 

�لاجئني ودجمهم يف �ملجتمع.
وقال �شعادة �لذباحي �إن �لعامل ي�شهد �أعلى م�شتويات من �لت�شريد �أكر 
�أل��ف �شخ�س   600 65 مليونا و  �أي وقت م�شى بعدما مت ت�شريد  من 
يف جميع �أنحاء �لعامل من �أوطانهم من بينهم ما يقرب من 22 مليون 

لجئ �أكر من ن�شفهم حتت �شن �ل�« 18«.
و�لق�شائي  و�لأمني  �لفني  �لتعاون  �آليات  تعزيز  �أهمية  �لذباحي  �أكد  و 
�لكامل  �لح���رت�م  �إط���ار  يف  �ملق�شد  ودول  �مل�شدر  دول  ب��ني  و�لت�شريعي 
�لربية  �إم��ك��ان��ي��ات �شبط �حل���دود  �مل��ه��اج��ري��ن و���ش��رورة تعزيز  حل��ق��وق 

و�لبحرية ملو�جهة جماعات �لهجرة غري �مل�شروعية على �حلدود.
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة  �ملوؤمتر نهج دولة  و��شتعر�س �لذباحي خال 
ملختلف  و�خلريية  و�لإن�شانية  �لتنموية  �مل�شاعد�ت  تقدمي  يف  �لإن�شاين 
�أن �إجمايل �لدول �لتي ��شتفادت  مناطق �لعامل و�شعوبها .. م�شري� �إىل 
منذ  �ملانحة  �لإمار�تية  �ملوؤ�ش�شات  قدمتها  �لتي  و�لرب�مج  �مل�شاريع  من 

تاأ�شي�س �لدولة قد بلغ 178 دولة.
ولفت �إىل �أن دعم �لاجئني من �أولويات دولة �لمار�ت متا�شيا مع �لقيم 
�لن�شانية و�إميانها �لر��شخ بكر�مة وحقوق �لن�شان .. م�شري� �إىل �أن قيمة 

�ل�شوريني  لاجئني  �لإم���ار�ت  دول��ة  قدمتها  �لتي  �لن�شانية  �مل�شاعد�ت 
مليار   3.13 جت���اوزت   2016  2012- �ل�شورية  �لأزم���ة  ب��د�ي��ة  منذ 
درهم. و�أو�شح �لذباحي �أن دولة �لإمار�ت �أعلنت ��شت�شافة �أكر من 15 
�ألف لجئ �شوري خال �ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة .. مو�شحا �أن �أكر من 
جن�شية خمتلفة ت�شكل يف جمملها �لن�شيج �لجتماعي �ملتنوع يف   200
دولة �لإمار�ت مما يعك�س قيم �لتعاي�س �ل�شلمي و�لت�شامح و�لنفتاح على 
�لآخرين. و�أكد �شعادة في�شل �لذباحي خال �جلل�شة �لثانية من �ملوؤمتر 
تكافوؤ  �شمان  لتحقيق  �أن��ه  �ل�شاملة«  �ل�شيا�شية  »�مل�شاركة  عنو�ن  حتت 
�أوىل �خلطو�ت  من  فاإنه  �لقت�شادي  �لنمو  يف  �ل�شباب  و�دم��اج  �لفر�س 
�ل�شرورية هي تخ�شي�س مو�رد مالية �شمن �مليز�نيات �لوطنية لتطوير 
قدر�ت �ل�شباب و��شر�كهم يف مبادر�ت �حلو�ر لأجند�ت �لتنمية �لوطنية 

وتطوير �لت�شريعات و�لقو�نني و�ملمار�شات �لوطنية.

جلنة ال�شوؤون الجتماعية ب�»الوطني« توا�شل مناق�شة �شيا�شة وزارة تنمية املجتمع ب�شاأن بناء الأ�شرة

انطالق فعاليات معر�س دبي الدويل لكتب الفرو�شية 10 دي�شمرب

•• دبي - وام: 

و��شلت “جلنة �ل�شوؤون �لجتماعية 
و�لعمل و�ل�شكان و�ملو�رد �لب�شرية” 
باملجل�س �لوطني �لحتادي يف مقر 
�لأمانة �لعامة بدبي �جتماعها بدور 
�ل��ث��ال��ث للف�شل  �ل���ع���ادي  �لن��ع��ق��اد 
برئا�شة  ع�شر  �ل�شاد�س  �لت�شريعي 
�شعادة حمد �أحمد �لرحومي رئي�س 
�شيا�شة  م��و���ش��وع  ملناق�شة  �للجنة 
بناء  ب�����ش��اأن  �مل��ج��ت��م��ع  تنمية  وز�رة 

�لأ�شرة.
�شمن  �مل��و���ش��وع  �للجنة  تناق�س  و 
�ل����وز�رة  دور  وه���ي  حم����اور  خم�شة 
للر�غبني يف  بيانات  قاعدة  بناء  يف 
�لزو�ج ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر 
�ملتعلقة  �ل��رب�م��ج  وتنفيذ  وو���ش��ع 

�ملعرو�شة على تلك �جلهات.
و�أكد �شعادته �أن �للجنة تهدف من 
�لطاع  �إىل  �ل��ل��ق��اء�ت  ت��ل��ك  ور�ء 
على �لق�شايا �لأ�شرية من خمتلف 
و�ق���ع  �إىل  و�ل����ش���ت���م���اع  �جل����و�ن����ب 
�لتحديات �لتي تو�جه تلك �جلهات 
يف حل تلك �لق�شايا عن قرب وفهم 
�أ�شباب �خلافات �لأ�شرية ودر��شتها 
و�ل�شتماع �ىل �حللول و�ملقرتحات 
تتعامل  �ل���ت���ي  �جل���ه���ات  ت��ك��ل  م���ن 
�لأ�شرة  ق�شايا  م��ع  مبا�شر  ب�شكل 
مع  م��ت��و�زن��ني  ن��ك��ون  و�أن  �ملختلفة 

جميع �لأطر�ف.
�إىل  تنظر  �للجنة  �أن  ع��ل��ى  و���ش��دد 
و�لعمل  ب��ال��غ��ة  ب��اأه��م��ي��ة  �لأ�����ش����رة 
على ����ش��اح ه��ذه �ل��ك��ي��ان �مل��ه��م يف 
حم�شناً  يكون  و�أن  �ملجتمعات  ك��ل 

�لأمانة �لعامة للمجل�س �لوطني.. 
�ملخت�شة  باجلهات  قائمة  وح���ددت 
�شتعقد  �ل���ت���ي  �لأ������ش�����رة  ب��ق�����ش��اي��ا 
لا�شتماع  ل���ق���اء�ت  �ل��ل��ج��ن��ة  م��ع��ه��ا 
�لتي  و�جلهود  نظرها  وجهات  �إىل 
تقوم بها حلل �لإ�شكاليات �ل�شرية 

و�لتحديات �لتي تو�جهها.
�شتعقد  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
حملية  جهات  ثماين  مع  �جتماعا 
�لأ�شرة  ب�شوؤون  خمت�شة  و�حتادية 
�حلقيقي  �ل���و�ق���ع  �إىل  ل��ا���ش��ت��م��اع 
تعترب  �إذ  م��ع��ه  ي��ت��ع��ام��ل��ون  �ل�����ذي 
تلك �جل��ه��ات �لأك���ر �ط��اع��ا على 
يف  �لأ�شرة  تو�جه  �لتي  �لإ�شكاليات 
�شيتم عقد  �ملحلي وبعدها  �ملجتمع 
�ملحاماة  م��ك��ات��ب  ممثلي  م��ع  ل��ق��اء 
ت��ت��ع��ام��ل م��ع ق�����ش��اي��ا �لأ�شرة  �ل��ت��ي 

بالزو�ج قبل عقد �لقر�ن و�ل�شيا�شات 
ومعاجلة  لر�شد  و�ل�شرت�تيجيات 
خا�شة  �لج���ت���م���اع���ي���ة  �ل����ظ����و�ه����ر 
و�لطاق  �ل��زو�ج  تاأخر  مو�شوعات 
و�ملو�طنات  �ملو�طنني  وزو�ج  �ملبكر 

من غري �ملو�طن.
�للجنة  �أع�����ش��اء  �لج��ت��م��اع  ح�����ش��ر 
مقرر  �شليمان  ع��زة  من  كل  �شعادة 
�ليماحي  �أح��م��د  �ل��ل��ج��ن��ة وحم��م��د 
وعائ�شة  �جلا�شم  �شليمان  وعلياء 

ر��شد �شلطان ليتيم.
�لرحومي  �أحمد  وقال �شعادة حمد 
و��شلت  �للجنة  �إن  �للجنة  رئي�س 
مناق�شة مو�شوع �شيا�شة وز�رة تنمية 
�ملجتمع ب�شاأن بناء �لأ�شرة و�طلعت 
و�لأور�ق  �مل��ع��ل��وم��ات  ب��ع�����س  ع��ل��ى 
�ل��ل��ج��ن��ة من  �ل��ت��ي طلبتها  �ل��ف��ن��ي��ة 

�ل�شخ�شية  �لأح����������و�ل  وق����و�ن����ني 
�لق�شايا  ط��ب��ي��ع��ة  �ىل  ل��ا���ش��ت��م��اع 
معها  ت���ت���ع���ام���ل  �ل����ت����ي  �لأ�����ش����ري����ة 
ت��ل��ك �مل��ك��ات��ب و�ل���ش��ك��ال��ي��ات �لتي 

تو�جههم.
�شيتم عقد  ذل��ك  بعد  �إن���ه  و�أ���ش��اف 
�أق�شام  مم���ث���ل���ي  م����ع  ث����ال����ث  ل����ق����اء 
�ل���ت���وج���ي���ه �لأ������ش�����ري يف �ل����دو�ئ����ر 
و�مل�شلحني  �لحت��ادي��ة  �حلكومية 
و�ل��ق�����ش��اء �ل���ذي���ن ي��ت��ع��ام��ل��ون مع 
ق�������ش���اي���ا �لأ�������ش������رة ل����اط����اع عن 
�لق�شايا  ت���ل���ك  و�ق������ع  ع���ل���ى  ق�����رب 
و�لإح�شاء�ت  �مل��ع��ل��وم��ات  وب��ع�����س 
من  حتليلها  ل��ي��ت��م  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل 
ق���ب���ل �ل���ل���ج���ن���ة مل���ع���رف���ة حت���دي���ات 
و�لأثر  تتم  �لتي  و�حللول  �ملعاجلة 
�ل�شرية  ل��ل��ق�����ش��اي��ا  �لج���ت���م���اع���ي 

•• دبى-وام:

حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب حاكم 
ي��ن��ظ��م �لنادي  �مل��ال��ي��ة  دب���ي وزي����ر 
�مل��ل��ك��ي ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة يف دب���ي خال 
�لفرتة من 10 �إىل 12 دي�شمرب 
�مل���ق���ب���ل ف���ع���ال���ي���ات م���ع���ر����س دبي 

�لدويل لكتب �لفرو�شية .
ي�شتمر  �ل����ذي   - �مل��ع��ر���س  ي��ر�ف��ق 
�أيام - دورة علمية قانونية  ثاثة 
تعد �لأوىل من نوعها على م�شتوى 
ثاثة  تت�شمن  �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن 
دورة  م���ن  ي��ت��ك��ون  �لأول  م��ب��اح��ث 
�شاملة يف »�آليات ف�س �ملنازعات يف 
ريا�شة �لفرو�شية« و�ملبحث �لثاين 
من �لدورة »حمكم ريا�شي معتمد 
» فيما خ�ش�س �ملبحث �لثالث من 
�لدورة عن »�حلوكمة �لريا�شية«.

ودع����ا م����ريز� يف ه���ذ� �ل�����ش��دد �إىل 
ت��خ�����ش��ي�����س ح��ي��ز م���ن �إ�����ش����د�ر�ت 
م��ع��ر���س ك��ت��ب �خل��ي��ل ل��ي��ك��ون فى 
مثمنا   .. باملتحف  ملحقة  مكتبة 
�ل�شركات  م��ن  �لكبرية  �مل�شاركات 
ب��اخل��ي��ول و�لتي  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�أب��دت رغبتها يف عر�س منتجاتها 

يف �ملعر�س.
من جانبه رحب �شيف خليفة مطر 
�لد�رة  جمل�س  رئي�س  مزينة  ب��ن 
للنادي �مللكي للفرو�شية باحل�شور 
�لتوفيق  ومتنى  �مل��وؤمت��ر  بد�ية  يف 

و�لنجاح لهذه �لفعاليات.
�أحمد  ب���ن  ع��ل��ي  م�شطفى  وق����دم 
عم�شان �لرئي�س �لتنفيذي للنادي 
موؤكد�  للفعاليات  مف�شًا  عر�شاً 
بر�مج  ق�����دم  �مل���ل���ك���ي  �ل����ن����ادي  �أن 
ومبادر�ت عديدة لن�شر �لفرو�شية. 
دبي  م��ع��ر���س  �إن  ع��م�����ش��ان  وق�����ال 

�ملوؤ�ش�شات  م���ن  وع����دد  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
�مل�شاركة يف �لفعاليات.

بجهود  �ل�����ش��اي��غ  م�����ريز�  و�أ�����ش����اد 
دعم  يف  للفرو�شية  �مللكي  �ل��ن��ادي 
�لعلم و�ملعرفة وخ�شو�شا يف جمال 
رعاية  �إىل  م�����ش��ري�ً   .. �ل��ف��رو���ش��ي��ة 
فارم  و�شادويل  �شادويل  ��شطبات 
ودرينزتاون لهذ� �ملعر�س و�لدورة 
�شمو  م����ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم 

نائب حاكم دبي وزير �ملالية .
و�أ�شار �إىل �أن �طاق �لنادي لهذه 
�ملبادرة �جلديد �لأوىل من نوعها 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ل��دع��م  جت�شيد 
و�شباقات  �ل��ف��رو���ش��ي��ة  ل��ري��ا���ش��ة 
�خل���ي���ل .. م��ث��م��ن��ا دع�����م ورع���اي���ة 
�آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو 
مكتوم لهذه �ملبادرة .. وقال » لقد 
با�شرنا ��شتجابة لتوجيهات �شموه 

�أعلن ذلك خال �ملوؤمتر �ل�شحفي 
�مللكي  �ل��ن��ادي  �إد�رة  عقدته  �ل��ذي 
�خلو�نيج  منطقة  يف  للفرو�شية 
ب����دب����ي ب���ح�������ش���ور ����ش���ع���ادة م����ريز� 
�ل�شيخ  �شمو  مكتب  مدير  �ل�شايغ 
مكتوم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  ح����م����د�ن 
وم�شطفى علي بن �أحمد عم�شان 
�مللكي  للنادي  �لتنفيذي  �لرئي�س 
خليفة  و�شيف  دب��ي  يف  للفرو�شية 
مطر بن مزينة رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لنادي و�مل�شت�شارة منى �ل�شام�شي 
و�لت�شريعات  بالأنظمة  �ملخت�شة 
ورئي�س  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
مبجل�س  للفرو�شية  �مل����ر�أة  جل��ن��ة 
وعبد�لرحمن  �خلليجي  �لتعاون 
بني يا�س مدير مركز �إعد�د �لقادة 
�ل�شباب  ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ام��ة  بالهيئة 
جمل�س  ع���ن  مم��ث��ل��ني  ج��ان��ب  �إىل 
�لعامة  و�ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي 

بدعوة متخ�ش�شني ومعنيني من 
بريطانيا وغريها .

و��شتعر�س فى كلمته تاريخ خيول 
ب���ن ر��شد  ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن 
خيوله  حققتها  �لتي  و�لجن���از�ت 
ب��اأوروب��ا خا�شة  �شباقات �خليل  يف 
يف  �لتفكري  وب��د�ي��ة  �لأوىل  �لفئة 
�ن�شاء �شادويل وديرنزتاون �لعائدة 

ل�شموه .
هذه  تاريخ  �أن  �إىل  �ل�شايغ  ولفت 
�خليول وغريها و�لجناز�ت �لتي 
ح��ق��ق��ت��ه��ا خ��ي��ول �لإم�������ار�ت يجب 
عليها  ي��ط��ل��ع  ك��ت��ب  يف  ت�شجل  �أن 
�مل��ه��ت��م��ون و�مل��ع��ن��ي��ون .. م��ن��وه �إىل 
ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أن 
�شهر  �آل مكتوم كان قد وجه منذ 
م��ت��ح��ف خ��ا���س باخليول  ب��اإن�����ش��اء 
ب��ب��ن��اء مبنى  و�أم������ر  و�جن����از�ت����ه����ا 

�ملتحف باأحد �ل�شطبات.

و�لقرت�حات و�لتو�شيات وعر�شها 
تنمية  وز�رة  بعد على ممثلي  فيما 
�مل��ج��ت��م��ع م���ن �أج�����ل دع����م �ل������وز�رة 
�لق�شايا  تلك  حلل  يف  وم�شاعدتها 
�لتي تو�جه �لأ�شرة و �ل�شتماع �إىل 
على  و�ل��رد  وماحظاتها  جهودها 
خرجت  �لتي  �ل�شتف�شار�ت  بع�س 

و�قت�شاد ومعرفة.
�ل����ذي  �مل���ع���ر����س  �أن  �إىل  ول����ف����ت 
�لعامل  يف  ن��وع��ه  م���ن  �لأول  ي��ع��د 
يهدف  ودول��ي��ة  حملية  مب�شاركة 
لتفعيل مبادرة �لقر�ءة يف �لو�شط 
بالفرو�شية  �خل���ا����س  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لفرو�شية  وثقافة  �ل��وع��ي  ون�شر 

�لتي  و�لتحديات  �لإ�شكاليات  م��ن 
�مل�شتطاع  قدر  ومعاجلتها  تو�جهه 
�أ�شرة  ت���ك���ون  �أن  يف  وم�����ش��اع��دت��ه��ا 

متما�شكة ومرت�بطة.
�شتدر�س  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  �إىل  ول���ف���ت 
وحت����ل����ل ن����ت����ائ����ج ت����ل����ك �ل����ل����ق����اء�ت 
و�خل�����������روج ب���ب���ع�������س �مل����اح����ظ����ات 

ياأتي  �ل��ف��رو���ش��ي��ة  ل��ك��ت��ب  �ل�����دويل 
�ل�شمو  �شاحب  ل��روؤي��ة  ��شتلهاما 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي »رع��اه �هلل« �أن 
ومن  متح�شر  �ل���ق���ارئ  �مل��ج��ت��م��ع 
ح�شارة  ي���دع���م  �ل����ق����ر�ءة  ي���دع���م 

بها �للجنة.
يكون  �أن  يف  �أم����ل����ه  ع����ن  و�أع���������رب 
متو�زنا  �ل��ن��ه��ائ��ي  �ل��ل��ج��ن��ة  ت��ق��ري��ر 
و�شاما وو��شحا لعر�شه بعد ذلك 
ع��ل��ى �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لإحت�����ادي 
بتو�شيات  و�خل��������روج  لع����ت����م����اده 

تام�س �لو�قع.

من خال �أ�شناف �لكتب �ملختلفة 
. ونوه عم�شان �إىل �أن �لعديد من 
�ل��ع��ار���ش��ني ���ش��ج��ل��و� ب��ال��ف��ع��ل من 
و�شيتم  �ل���دول���ة وخ��ارج��ه��ا  د�خ����ل 
�ملعر�س  يف  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ب���اب  غ��ل��ق 
دي�شمرب  ���ش��ه��ر  م���ن  �خل��ام�����س  يف 

�ملقبل.

الرمي الفال�شي: الإمارات منوذج عاملي يحتذى به يف رعاية الن�شاء والأطفال
•• اأبوظبي-وام:

�أكدت �شعادة �لرمي عبد�هلل �لفا�شي �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى لاأمومة 
و�لطفولة �أن رعاية �لطفل يف �لإمار�ت مثالية بف�شل �لرعاية �لكاملة من 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ومتابعة  لها  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة �لرئي�شة 

�لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية لرعاية وحماية �لأطفال و�أمهاتهم .
وقالت - يف كلمة لها مبنا�شبة “�ليوم �لعاملي للطفولة “- �إن دولة �لإمار�ت 
�لن�شاء  لرعاية  �لكفيلة  �ل�شبل  تقدمي  يف  ب��ه  يحتذى  عامليا  من��وذج��ا  باتت 
للم�شاهمة يف م�شرية  �ل�شحية  و�لرعاية  �لتعليم و�حلماية  و�لأطفال مثل 
�لتنمية �لجتماعية و�لقت�شادية �مل�شتد�مة �ملن�شودة ليكونو� قادة �مل�شتقبل. 
و�أو�شحت �أن دولة �لإمار�ت وبتوجيه من �لقيادة �لر�شيدة للدولة ومتابعة 
�ل�شباقة يف جمال  �ل��دول  كانت من  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  من 
ت�شب يف خدمة  �لتي  و�مل�شاعد�ت  �ملبادر�ت  و�إط��اق  �مل�شرتك  �لعمل  تعزيز 

�لن�شاء و�لأطفال و�ملر�هقني يف كل مكان يف �لعامل .. م�شرية �إىل �أن �لدولة 
متلك �شجا نا�شعا يف �أخذ زمام �ملبادرة وتوفري كل �ل�شبل لتاأمني حماية 
ورعاية �لن�شاء و�لأطفال و�ملر�هقني يف �ملناطق �ملحتاجة �أو تلك �لتي تتعر�س 

للمخاطر يف كل مكان ودون متييز.
�ملبادر�ت  م��ن  ع���دد�  نفذ  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��اأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �إن  وق��ال��ت 
كل   “ �لعاملية  �مل��ب��ادرة  باهتمام  ويتابع  وطفلها  �لأم  تفيد  �لتي  و�ل��رب�م��ج 
�م�����ر�أة وك���ل ط��ف��ل “ �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا �لأم����ني �ل��ع��ام �ل�����ش��اب��ق ل���اأمم �ملتحدة 
و�لأطفال  �لن�شاء  �ملحدثة ل�شحة  �لعاملية  �ل�شرت�تيجية  تنفيذ  �إىل  �إ�شافة 
للطفولة  �لوطنية  بال�شرت�تيجية  و�ملتمثلة   2030-2016 و�ملر�هقني 
على  �لأطفال  جميع  بتمتع  وتتكفل  �لدولة  �أعدتها  �لتي   2021-2017
و�مل�شاركة  �ل�شامة و�لإمن��اء و�حلماية  �لكاملة يف جمال  �أر�شها بحقوقهم 
�لندو�ت  من  �لعديد  ��شت�شافت  �ل��دول��ة  �أن  �لفا�شي  وذك��رت  �ملجتمع.  يف 
و�ملوؤمتر�ت �لدولية �خلا�شة بالطفولة ومنها �لجتماع �لت�شاوري للخرب�ء 
يف فرب�ير 2015 و2016 حتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك.. 

فيما مت ت�شكيل حركة “كل �إمر�أة كل طفل” يف �جتماع �خلرب�ء يف �أبوظبي 
.  2015

و�أو�شحت �أنه خال �لجتماع �لت�شاوري �لأول للخرب�ء �لذي عقد يف �أبوظبي 
فرب�ير 2015 �شاغ �مل�شاركون م�شودة “�إعان �أبوظبي” و�لذي ميثل دعوة 
�لن�شاء و�لأطفال و�ملر�هقني وتاأمني  �أجل حماية  غري م�شبوقة للعمل من 

�شحتهم يف �لأماكن �لعر�شة للمخاطر.
مع  ي�شعى  و�لطفولة  لاأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أن  �إىل  �شعادتها  و�أ���ش��ارت 
�ل����وز�ر�ت  م��ن  و�ل��ع��دي��د  و�ليوني�شيف  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت����اد   - ���ش��رك��ائ��ه 
و�ملوؤ�ش�شات يف �لدولة - �إىل عقد ندو�ت وور�س عمل تبحث يف كل ما يتعلق 
بالطفل وتوفر له �لبيئة �ملنا�شبة ليحيا حياة �شعيدة وينهل من �لعلوم ما 
يوؤهله للم�شتقبل كما يعمل �ملجل�س على ��شتك�شاف �ملعوقات �لتي تعيق حياة 

�لطفل.
�لنف�شي  وتاأثريها  �لذكية  لاأجهزة  �لأطفال  ��شتخد�م  م�شكلة  �إىل  ونوهت 
و�ل�شحي حيث �شارك �ملجل�س يف ندوة عقدت �ل�شهر �ملا�شي يف مقر �لحتاد 

لاأطفال  مو�شعة  ح��و�ر  جل�شة  بعقد  و�أو���ش��ت  �ل�شاأن  بهذ�  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
ملناق�شة ميد�نية لهذه �مل�شكلة �لتي تهدد حياتهم .

وذكرت �لرمي عبد�هلل �لفا�شي �أن �ملجل�س �لعلى لاأمومة و�لطفولة نظم 
�شلط  للطفولة” �لذي  بنت مبارك  “منتدى فاطمة   2016 نوفمرب   20

�ل�شوء على حياة �لأطفال و�شرورة توفري �شبل �حلياة �لكرمية لهم .
و�أ�شارت �إىل �أن بان كي مون �لأمني �لعام �ل�شابق لاأمم �ملتحدة قال يف كلمته 
خال �ملنتدى �إن �شمو �ل�شيخة فاطمة لها دور كبري ومقدر يف دعم �ملر�أة يف 

دولة �لإمار�ت ويف �ملنطقة وخارجها.
معربا عن فخره باهتمامها بالأطفال وجهودها �لكبرية يف رعاية �لأمهات 
. وقالت �شعادة �لرمي �لفا�شي �إن �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك دعمت 
�لطفل وحقه يف �لعاج �أينما كان فاأن�شاأت �مل�شت�شفيات �مليد�نية لهم و�أطلقت 
“ حملة عاج مليون طفل “ وقدمت �مل�شت�شفيات خدمات عاجية وجر�حية 
و�جلر�حني  �لأطباء  كبار  نخبة من  لاأطفال مب�شاركة  ووقائية  وتدريبية 

من �أبرز �مل�شت�شفيات �جلامعية �لعاملية.

برنامج خليفة للتميز احلكومي يعلن حتديثات منظومة التميز والفئات اجلديدة لأو�شمة رئي�س جمل�س الوزراء
•• دبي-وام:

جل�شة  �حلكومي  للتميز  خليفة  �ل�شيخ  برنامج  عقد 
�عتمادها  مت  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  ب��اجل��و�ن��ب  للتعريف 
ملنظومة  �ل��ر�ب��ع  للجيل  �لثانية  �ل���دورة  يف  لتطبيقها 
�جلديدة  �لأو�شمة  وفئات  و�ملعايري  �حلكومي  �لتميز 
�ل��ت��ي مت �ع��ت��م��اده��ا جل��ائ��زة حم��م��د ب��ن ر����ش��د ل���اأد�ء 
بهدف   ,2018 �خلام�شة  دورتها  يف  �ملتميز  �حلكومي 
�لتغيري�ت  ه��ذه  تبني  م��ن  �حلكومية  �جل��ه��ات  متكني 

وتطبيقها.
ت��ط��ب��ي��ق معايري  �أع���ق���اب  �ل��ت��غ��ي��ري�ت يف  ج�����اءت ه����ذه 
�لدورة  مر�شحي  تقييم  يف  �حلكومي  �لتميز  منظومة 
�ل��ر�ب��ع��ة جل��ائ��زة حم��م��د ب��ن ر����ش��د ل����اأد�ء �حلكومي 
وجهات  على  للتعرف  �جتماعات  �شل�شلة  وبعد  �ملتميز 
نظر وروؤى �جلهات �حلكومية و��شتطاع �آر�ء �خلرب�ء 
وموظفي  �لتقييم,  عملية  يف  �شاركو�  �لذين  �لدوليني 
�إ�شافة  ذهني,  ع�شف  جل�شات  عرب  �حلكومية  �جلهات 
�إىل ع��ق��د �ج��ت��م��اع��ات م��ع م�����ش��وؤويل ب��ر�م��ج �لتميز يف 
�لتغري�ت  ع��ل��ى  وب��ن��اء  ب��ال��دول��ة,  �لتنفيذية  �مل��ج��ال�����س 

و�لتطور�ت على �لتوجهات �حلكومية.
�ل��ع��ام لاأد�ء  �مل��دي��ر  و�أك����دت م��رمي �حل��م��ادي م�شاعد 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئ��ا���ش��ة  مكتب  يف  �حل��ك��وم��ي  و�لتميز 
بوز�رة �شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل �أن �لتحديثات 
وفئات  �حلكومي  �لتميز  منظومة  على  �أج��ري��ت  �لتي 
و�شروط �لرت�شح لأو�شمة رئي�س جمل�س �لوزر�ء �شمن 
جائزة حممد بن ر��شد لاأد�ء �حلكومي �ملتميز تعك�س 
حر�س حكومة �لإمار�ت وبرنامج �ل�شيخ خليفة للتميز 
�ملفاهيم  و�إدخ�����ال  �مل�شتمر  �ل��ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �حل��ك��وم��ي 

وعلى  للمنظومة,  �لأمثل  و�لتطبيق  للعمل  �حلديثة 
تبني نتائج �لتطبيق �لناجح للمبادر�ت و�لرب�مج �لتي 

طورتها �حلكومة خال �لفرتة �ملا�شية.
�لتطوير يتمثل يف  �أب���رز ج��و�ن��ب  �إن  وق��ال��ت �حل��م��ادي 
معظم  يف  �حلياة  وج��ودة  و�لإيجابية  �ل�شعادة  ت�شمني 
حماور منظومة �لتميز �حلكومي, مبا يج�شد توجهات 
�لقيادة لتحويل مبادئ �ل�شعادة و�لقيم �لإيجابية �إىل 
جهود  ويدعم  جمتمعية  وثقافة  حكومي  عمل  منهج 
م��و�ءم��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ات وخ��ط��ط ع��م��ل �جل��ه��ات لتحقيق 
�شعادة �ملجتمع.. مو�شحا �أنه مت ��شتحد�ث فئات جديدة 
لأو���ش��م��ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ل��ت��م��ك��ني �ملوظفني 
من  و�ل��درج��ات  �لتخ�ش�شات  خمتلف  من  �حلكوميني 
�مل�شاركة و�لرت�شح ولبناء جاهزية �لدولة من �لقدر�ت 

و�ملهار�ت و�لتخ�ش�شات �ملطلوبة حلكومة �مل�شتقبل.
�لتوجهات �حلكومية �حلديثة مبنظومة  ومت ت�شمني 
�ل��رتك��ي��ز على ع��دد من  �لتميز �حل��ك��وم��ي م��ن خ��ال 
�لقدر�ت  تطوير  ت�شمنت  �ل��ت��ي  �لرئي�شية  �جل��و�ن��ب 
وت��ع��زي��ز �ل�����ش��ر�ك��ة ب��ني �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�لقطاع 
مفاهيم  على  و�لرتكيز  �ملجتمعية  و�ملوؤ�ش�شات  �خلا�س 
حتقيق  لت�شريع  �أ�شا�شية  ك���اأد�ة  �حلكومية  �مل�شرعات 
�لنتائج يف �مل�شاريع و�ملبادر�ت وحتديث حمور �لبتكار 
�حلكومي لي�شمل �لرتكيز على �أهمية �لبتكار و�لتفكري 
�ملتجدد و�لأبحاث و�ملعارف يف �خلروج بابتكار�ت جذرية 
و  و�ل��دول��ة  �جل��ه��ات �حلكومية  وح��ل��ول مبتكرة تخدم 
�لذي  و�ملتكاملة  �مل�شرتكة  �خلدمات  حمور  ��شتحد�ث 
لتطوير خدمات  ناجحة  ���ش��ر�ك��ات  ب��ن��اء  �أه��م��ي��ة  ي��وؤك��د 

�لتكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  خ���ال  م��ن  ج��دي��دة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
�ملتقدمة.

�ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة للتميز  ب��رن��ام��ج  و����ش��ت��ع��ر���س ف���ري���ق 
�حل��ك��وم��ي خ���ال �جل��ل�����ش��ة �ل��ت��ي ح�����ش��ره��ا 150 من 
�شفر�ء �لتميز و�ملوظفني �ملعنيني يف �جلهات �حلكومية 
حممد  جائزة  �شت�شهدها  �لتي  �لتحديثات  �لحت��ادي��ة 
بن ر��شد لاأد�ء �حلكومي �ملتميز يف دورتها �خلام�شة, 
��شتحد�ث ثاث فئات جديدة لأو�شمة رئي�س  و�أبرزها 
جمل�س �لوزر�ء هي و�شام رئي�س جمل�س �لوزر�ء لأف�شل 
وكيل وز�رة م�شاعد مدير تنفيذي و و�شام رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء لأف�شل مهند�س و و�شام رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

لل�شباب.
بع�س  م�شميات  على  �لتعديل  �لتغيري�ت  �شملت  كما 
�ع��ت��م��اد م�شمى و���ش��ام رئ��ي�����س جمل�س  �لأو���ش��م��ة م��ث��ل 
وو�شام  �ملتعاملني  �شعادة  مركز  مدير  لأف�شل  �ل��وزر�ء 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء يف جمال �شعادة �ملتعاملني.
وتت�شمن �لآلية �جلديدة لتقييم �أو�شمة رئي�س جمل�س 
�مل�شتقبلي  و�لإدر�ك  �لإجن���از�ت  معايري  �أي�شا  �ل���وزر�ء 
و�لوعي  �ملتجدد  و�لفكر  و�لتعلم  �لبتكاري  و�لتفكري 

�لريادي و�لإيجابية و�لريادة و�لقيادة.
خال  من  �ملتميز  �ملوظف  �إب���ر�ز  على  �ملعايري  ورك��زت 
�إدر�كه لدوره �ل�شخ�شي �لإيجابي و�ملوؤ�ش�شي يف حتقيق 
�لنتائج و�لإجناز�ت �حلالية و�مل�شتقبلية و�لتعلم �ملتجدد 
و�مل�شتمر لتحقيق �لنتائج و�لأد�ء �ملتميز و�لعتماد على 
�لتفكري �لبتكاري يف �إيجاد �حللول �جلذرية, و�لوعي 
و�لعاملية  �لوطنية  و�مل��ب��ادر�ت  �لتطبيقات  فهم  باأهمية 
وجاهزيته  و�ملوؤ�ش�شية  �ل�شخ�شية  �ل��ري��ادة  لتحقيق 

حلكومة �مل�شتقبل.

»التعليم واملعرفة« تنظم »يوم 
الإر�شاد« للطلبة املتفوقني درا�شيا 

•• اأبوظبي- وام: 

نظمت د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة لقاء �لإر�شاد �لطابي لربنامج �ملنح و�لبعثات 
�لدر��شية لطلبة �ل�شف �لثاين ع�شر �ملتفوقني در��شيا وذلك �شمن �شل�شلة 
ت�شجيع  بهدف  و�لبعثات  �لإر�شاد  �إد�رة  تنظمها  �لتي  �لإر�شادية  �لفعاليات 
�لطلبة على �لدر��شة باخلارج وتعريفهم برب�مج �ملنح و�لبعثات �لدر��شية 

�لتي توفرها �لد�ئرة.
ح�شر �للقاء نحو 350 من �لطلبة �ملتوفقني در��شيا يف �ملد�ر�س �حلكومية 
و�خلا�شة ومعاهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية و�ملد�ر�س �لثانوية �لفنية �لتابعة 
لإمارة �أبوظبي حيث مت تعريفهم بخدمات �لإر�شاد �لأكادميي وبر�مج �ملنح 

�لدر��شية من خال خمت�شني تابعني للد�ئرة و�جلامعات �مل�شاركة.
�لتعليم  �لتنفيذي لقطاع  �ملدير  يا�س  بني  يو�شف  �لدكتور حممد  و�أو�شح 
�يل  يهدف  م�شتقبلي  م�شروع  �ملنح  تقدمي  و  �لبتعاث  �أن  بالد�ئرة  �لعايل 
�لإمار�ت  روؤي���ة  ملتطلبات  لا�شتجابة  �لوطني  �لب�شري  �مل��ال  ر�أ����س  �إع���د�د 
�لتنمية �لب�شرية م�شري�  و��شرت�تيجيات   2030 �أبوظبي  وخطة   2021
�إىل �أن �إد�رة �لإر�شاد و�لبعثات بد�ئرة �لتعليم و�ملعرفة تعمل على دعم بناء 
مل�شار�تهم  �لأمثل  �لتخطيط  على  �ل�شباب  وم�شاعدة  �لإمار�تية  �لقدر�ت 
يف  �مل�شتقبلية  �لعمل  �شوق  و�حتياجات  قدر�تهم  م��ع  يتو�فق  مب��ا  �ملهنية 

�لدولة.
بالإنابة  و�لبعثات  �لإر�شاد  �إد�رة  مدير  �لكتبي  �شلطانة  �أك��دت  جانبها  من 
�أهمية �لعمل �لإر�شادي يف ظل ت�شارع �لتغري�ت وتعدد �خليار�ت و�لفر�س 
يف جمال �لبعثات �لدر��شية وما يف�شي �إليه ذلك من �تخاذ �لقر�ر �ملهني 
للطاقات  �لأم��ث��ل  �ل�شتغال  �إىل  للو�شول  �ملعلومات  على  �ملبني  �ل�شليم 
لاأ�ش�س  وفقا  �ملهني  ق��ر�ره  �تخاذ  على  �لطالب  م�شاعدة  وكيفية  و�مل��و�رد 

�لعلمية.
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�أم�س يف تركيا لإجر�ء  �جتمع وزر�ء خارجية تركيا ورو�شيا و�ي��ر�ن 
�أي��ام من قمة ثاثية مهمة خم�ش�شة  قبل  �شوريا,  حمادثات حول 
كبري  تركي  م�شوؤول  وق��ال  م��دم��ر�.  ن��ز�ع��ا  ي�شهد  �ل��ذي  �لبلد  لهذ� 
�لير�ين  ونطرييه  لف��رورف  �شريغي  �لرو�شي  �خلارجية  وزي��ر  �ن 
قبيل  عقدو�  �وغلو  ت�شاو�س  مولود  و�ل��رتك��ي  ظريف  ج��و�د  حممد 
ظهر �م�س �لحد �جتماع مغلقا يف �نطاليا بجنوب تركيا, بدون �ن 
ي�شيف �ي تفا�شيل. ويهدف هذ� �لجتماع �ىل �لإعد�د لقمة تعقد 
�لأربعاء �ملقبل يف منتجه �شوت�شي �لرو�شي بح�شور �لروؤ�شاء �لرو�شي 
ف��ادمي��ري ب��وت��ني و�لي����ر�ين ح�شن روح���اين و�ل��رتك��ي رج��ب طيب 
خف�س  �ىل  يهدف  �تفاقا  و�ي���ر�ن  وتركيا  رو�شيا  وترعى  �ردوغ���ان. 
�مل�شتمر منذ  �شيا�شي ي�شع حد� للنز�ع  �ملعارك متهيد� لتفاق  حدة 
�ل��ف قتيل و�شّرد   330 �ك��ر من  �وق��ع  2011 و�ل��ذي  �ذ�ر مار�س 
�لتي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �ىل  ن�شبة  ��شتانا”,  “�تفاق  �أت����اح  وق���د  �مل��اي��ني. 
ت�شت�شيف �ملحادثات, �إقامة “مناطق خف�س توّتر”. ويف هذ� �لطار, 
ن�شرت تركيا قو�ت يف حمافظة �دلب )�شمال غرب(. وتدعم رو�شيا 
ف�شائل  تركيا  تدعم  بينما  �ل���ش��د,  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س  و�ي���ر�ن 
معار�شة, و�إْن �وقفت �نقرة يف �ل�شهر �لخرية �نتقاد�تها �ل�شديدة 

للنظام �ل�شوري.
 
 

�أبلغ �لأمني �لعامل حللف �شمال �لأطل�شي ين�س �شتولتنربغ �شخ�شيا 
تاأديبية �تخذت  �إج��ر�ء�ت  �أن  �أردوغ��ان  �لرئي�س �لرتكي رجب طيب 
لقو�ت �حللف  ب�العدو, خال تدريب  �أردوغ��ان  �شخ�س و�شف  بحق 
يف �لرنوج. وكرر �شتولتنربغ خال �ت�شال هاتفي �م�س �لأول �ل�شبت 
مع �لرئي�س �لرتكي, �عتذ�ره ب�شبب ما ح�شل خال تدريب للحلف 
�أف��اد م�شوؤول يف �حللف  ما  �لأ�شبوع, ح�شب  ه��ذ�  �شابق من  وق��ت  يف 
منه.  ن�شخة  على  �لأح��د  �م�س  بر�س  فر�ن�س  وكالة  بيان ح�شلت  يف 
و�أ�شاف �مل�شوؤول �أن �شتولتنربغ �أبلغ �أردوغان باتخاذ �إجر�ء�ت تاأديبية 
�لنوع يف  ه��ذ�  ح��ادث من  �أي  لتجنب  وتد�بري  �ملعني  �ل�شخ�س  بحق 
�لقوة  تركيا,  �ىل  �جلمعة  �عتذ�ره  قدم  �شتولتنربغ  وكان  �مل�شتقبل. 
ب�شبب  �ملتحدة,  �لوليات  بعد  �لطل�شي  حلف  يف  �لثانية  �لع�شكرية 
�أردوغ��ان �شحب  �أن قرر  �لإهانة �لتي نتجت عن هذه �لأح��د�ث بعد 
ب�ت�شرفات  �شتولتنربغ  ون���دد  �ل��ت��دري��ب.  ه��ذ�  م��ن  �لأت����ر�ك  �جل��ن��ود 
�أن هذ� �ل�شخ�س ل ينتمي  �آر�ء �حللف م�شري� �إىل  �شخ�س ل متثل 
�إىل �شفوف �حللف بل وظفه �جلي�س �لرنوجي. وعرّب وزير �لدفاع 
�لرنوجي فر�نك باكي ين�شن عن �أ�شفه للحادث. وبح�شب وكالة �أنباء 
حادثتان  هما  �أن��ق��رة  غ�شب  �أث��ار  ما  �لرتكية,  �لر�شمية  �لأن��ا���ش��ول 
ح�شلتا خال �لتدريبات �ملخ�ش�شة لختبار بنية �لقيادة يف �حللف 

��شتناد� �إىل حماكاة على �لكمبيوتر, و�لتي �نتهت �جلمعة.

�أعلنت �ل�شرطة وو�شائل �إعام كينية �ن �شد�مات �ندلعت �م�س بعد 
�لعثور على �أربع جثث يف �شو�رع �أحد �أحياء �ل�شفيح يف نريوبي.

وع���ر ع��ل��ى �جل��ث��ث وه���ي ل��ث��اث��ة رج����ال و�م������ر�أة يف ح���ي ماثاري 
�لع�شو�ئي �حدى �ملناطق �لتي �شهدت �عمال عنف خال �لنتخابات 
�لق�شاء  و�ل��غ��ى  �غ�شط�س  �آب  م��ن  �لثامن  يف  ج��رت  �لتي  �لرئا�شية 
�كتوبر, ح�شب  �لأول  ت�شرين   26 �لق��رت�ع �جلديد يف  نتائجها ثم 

�مل�شادر نف�شها.
هوؤلء  مقتل  يف  حتقيقا  ب��د�أن��ا  �مل��ك��ان  يف  �ل�شرطة  يف  م�شوؤول  وق��ال 
�لأ�شخا�س �لأربعة يف قطاع ماثاري 1. وحتدثت و�شائل �عام عن 
�لعثور على هذه �جلثث لكنها مل تك�شف ما �ذ� كانو� قتلو� بالر�شا�س 

�أو ب�شاح �بي�س.
و�شكان  �ل�شرطة  ب��ني  �جلثث  على  �لعثور  بعد  ���ش��د�م��ات  و�ن��دل��ع��ت 
�لركاب.  بينها حافلتان لنقل  �آليات  غا�شبني. و�ح��رق ه��وؤلء ثاث 

ومل تتمكن و�شائل �لعام من دخول �حلي �لذي تطوقه �ل�شرطة.
عمليات  �ن  ي��رون  �لغا�شبني  �ل�شكان  �ن  �ل�شرطة  يف  م�شوؤول  وذك��ر 
�لقتل هذه ترتدي طابعا �شيا�شيا �تنيا ويتهمون جمموعة �جر�مية 

حتمل ��شم موجنيكي بقتلهم.

عوا�شم

انقره

نريوبي

بروك�سل

ت�شكيل احلكومة يف اأملانيا ي�شطدم بالهجرة  
 •• برلني-اأ ف ب:

تتعر �ملفاو�شات �جلارية يف �أملانيا بني �أربعة �أحز�ب �شعيا لت�شكيل حكومة 
عند عدد من �ملو��شيع �أبرزها �شيا�شة �لهجرة, ما يهدد بف�شلها . يف ما يلي 

�مل�شائل �خلافية �لتي تعرت�شها.
يف  كبري�  تقدما  فيه  �ملتطرف  �ليمني  �شجل  بلد  يف  خ��ايف  مو�شوع  �أب��رز 
�لنتخابات �لأخرية, م�شتغا ��شتياء ق�شم من �لر�ي �لعام بعد تو�فد �أكر 
من مليون طالب جلوء �إىل �أملانيا. ويوؤيد �لحتاد �لدميوقر�طي �مل�شيحي 
�لجتماعي  �لحت��اد  �لبافاري  وحليفه  مريكل  �نغيا  �مل�شت�شارة  بزعامة 
�مل�شموح  �شقف لاجئني  ت�شدد� مع حتديد  �أكر  �شيا�شة  �عتماد  �مل�شيحي, 
بدخولهم �إىل �لباد قدره مئتا �ألف لجئ يف �ل�شنة. ويبدو �خل�شر �لآن 
��شتئناف  �إىل  �ملقابل  �لطرح, لكنهم يدعون يف  للقبول بهذ�  ��شتعد�د  على 
عمليات مل �شمل �لعائات جلميع �لاجئني �لعام �ملقبل, يف حني ينح�شر 
لتعر�شهم  �للجوء  و�شع  على  ح�شلو�  بالذين  حاليا  �لعائات  �شمل  مل 

لا�شطهاد �لديني.
2018 لاجئني  �آذ�ر مار�س  �ملا�شي وحتى  �لعام  �لإمكانية  وجمدت هذه 
ب�شبب �حلروب مثل �ل�شوريني, لأنهم ل يح�شلون �شوى على جلوء موؤقت 
لعام قابل للتجديد بح�شب تطور �لو�شع يف بلدهم, وفقا لنظام �حلماية 
�مل�شيحي  و�لحت����اد  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  �مل�شيحي  �لحت���اد  �أن  غ��ري  �ل��ف��رع��ي��ة. 

�لجتماعي يرف�شون ذلك رف�شا قاطعا.
�أملانيا من ثاين  �نبعاثات  �لأح��ز�ب حول كيفية خف�س  يدور �خلاف بني 
لنف�شها على  ح��ددت��ه��ا  �ل��ت��ي  �لأه����د�ف  �أج���ل حتقيق  م��ن  �ل��ك��رب��ون  �أك�شيد 
�لفحم  ح�شة  م��ن  �حل��د  على  �جلميع  ويتفق  �لح���رت�ر.  مكافحة  �شعيد 
�ملحافظون  يدعو  و�إذ  �لن�شبة.  حول  يختلفون  لكنهم  �لكهرباء,  توليد  يف 
يطالب  �لإنتاج,  من  غيغاو�ط  ب�3  �حل�شة  هذه  خف�س  �إىل  و�لليرب�ليون 

�آخرون بتخفي�شها مبقد�ر 10 غيغاو�ط.

تخلي وا�سنطن عن حلفائها االأكراد ي�سوه �سمعتها

ملاذا دعمت اإ�شرائيل انف�شال كرد�شتان؟ 

ال تركز على دولة فل�سطينية بحدود 67 والقد�س غري مطروحة

خطة ال�شالم الأمريكية.. تبادل اأرا�س وحتويل مئات املاليني لل�شلطة

امل�شاحلة الفل�شطينية يف ظل توتر جديد مع وا�شنطن 

الناخبون يف ت�شيلي ي�شوتون لختيار رئي�س جديد رئي�س وزراء كمبوديا يتحدى اأمريكا 
•• �شانتياجو-رويرتز:

�مللياردير  حظوظ  فيها  تتز�يد  �لتي  �لرئا�شية  �لنتخابات  يف  باأ�شو�تهم  ت�شيلي  يف  �لناخبون  يديل 
�ملحافظ �شيبا�شتيان بنيري� لكن كرة �ملناف�شني �لي�شاريني من �ملرجح �أن توؤدي �إىل جولة �إعادة.

وتظهر ��شتطاعات �لر�أي �أن بنيري� �لذي تويل �لرئا�شة بني 2010 و2014 ويقود كتلة ت�شيلي 
فامو�س يتفوق على مناف�شيه �ل�شبعة و�أغلبهم ينتمي لي�شار �لو�شط لكن رمبا ل يح�شل على ن�شبة 

50 يف �ملئة من �لأ�شو�ت �ملطلوبة لتحقيق فوز �شريح.
نوفا مايوريا  �ل�شباق عن حتالف  �أليخاندرو جيليري  �ل�شناتور  �ل�شابق  �لتلفزيوين  �ملقدم  ويخو�س 

�لذي ينتمي لي�شار �لو�شط وتتزعمه �لرئي�شة مي�شيل با�شيليت.
وياأتي جيليري يف �ملركز �لثاين بنحو 21 يف �ملئة مقابل 42 يف �ملئة لبنيري� وفقا ل�شتطاع �أجرته 

موؤ�ش�شة �شي.�إي.بي �ل�شهر �ملا�شي.

•• رام اهلل- ف ب:

�ل�شلطة  ب���ني  �ل���ع���اق���ات  ت���وت���رت 
�لرئي�س  و�إد�رة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�لأم���ريك���ي دون���ال���د ت��ر�م��ب فجاأة 
بينما ت�شتعد �لف�شائل �لفل�شطينية 
�لكربى لاجتماع يف �لقاهرة من 
�مل�شاحلة  �لإب��ق��اء على زخ��م  �ج��ل 

مع �قرت�ب ��شتحقاق مهم.
�ملتحدة,  �ل����ولي����ات  �أب���ل���غ���ت  ف��ق��د 
�لفاعلة يف �ملنطقة  �حد �لط��ر�ف 
وخ�شو�شا مع �حلديث عن �طاق 
�ل�شلطة  جديدة,  �شام  مفاو�شات 
�لفل�شطينية بنيتها �إغاق ممثلية 
يف  �لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة 

و��شنطن.
وقال �لمني �لعام ملنظمة �لتحرير 
�لفل�شطينية �شائب عريقات بحدة 
غري معهودة �شنعلق كل �ت�شالتنا 

مع �لإد�رة �لمريكية.
و�و�شح م�شوؤول يف وز�رة �خلارجية 
عن  �لك�شف  عدم  طلب  �لمريكية 
ب�شعي  م��رت��ب��ط  �ل���ق���ر�ر  �ن  ����ش��م��ه 

�لتي  �و���ش��ل��و  �ت��ف��اق��ات  �ىل  �ف�شت 
�ل�شلطة  بان�شاء  ب��دوره��ا  �شمحت 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة مت���ه���ي���د� ل���دول���ة 

معرتف بها دوليا.
�لفل�شطينية  �ل�شلطة  وجت����اوزت 
�لتحرير  م��ن��ظ��م��ة  ك��ب��ري  ح���د  �ىل 
كموؤ�ش�شة �شيا�شية وحماورة للقادة 
�لجانب. ورئي�س �ل�شلطة حممود 
عبا�س هو رئي�س منظمة �لتحرير 

�لفل�شطينية �ي�شا.
�ملمثلية  باإغاق  �لتهديد�ت  تاأتي 
�لغمو�س  يلف  بينما  �لفل�شطينية 
��شر�ئيل  ب���ني  �ل����ن����ز�ع  م�����ش��ت��ق��ب��ل 

و�لفل�شطينيني.
ف��ع��م��ل��ي��ة �ل�������ش���ام م��ت��وق��ف��ة منذ 
�ىل  وت��ر�م��ب و�شل  �ع���و�م,  ثاثة 
عن  يتحدث  وه��و  �لأب��ي�����س  �لبيت 
�مل�شرف  �لرئي�س  ي��ك��ون  �ن  حلمه 
ع��ل��ى �لت���ف���اق �ل��ن��ه��ائ��ي �ل����ذي مل 
يف  �ل�شابقني  �ل��روؤ���ش��اء  ك��ل  ينجح 

يف  �ك��ت��وب��ر  �لأول  ت�شرين   12 يف 
حما�س  ت��ن��ق��ل  �ن  ع��ل��ى  �ل���ق���اه���رة 
غزة,  على  مبفردها  ت�شيطر  �لتي 
�ل�شلطة  �ىل  �لقطاع  يف  �ل�شلطات 
من  �لول  ب��ح��ل��ول  �لفل�شطينية 

كانون �لأول دي�شمرب.
بالقوة  ط������ردت  ح���م���ا����س  وك����ان����ت 
 .2007 يف  غ�����زة  م����ن  �ل�����ش��ل��ط��ة 
ومنذ ذلك �حلني ومع �لقيود �لتي 
�ل�شر�ئيلي,  �لح��ت��ال  يفر�شها 
�لفل�شطينية  �ل�����ش��ل��ط��ة  ت��ع��د  مل 
�ل�شفة  يف  م��ن��اط��ق  ����ش���وى  حت��ك��م 
ع�شر�ت  ب�شع  تبعد  �لتي  �لغربية 

من �لكيلومرت�ت عن �لقطاع.
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  ���ش��وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
�ل�شيا�شي  �خل���ب���ري  ق�����ال  ب����ر�����س, 
ج����ورج ج��ق��م��ان �ن����ه ل ي��ع��ت��ق��د �ن 
�ل���ع���اق���ات  �مل���ف���اج���ئ يف  �ل���ت���وت���ر 
و�لوليات  �لتحرير  منظمة  ب��ني 
�مل��ت��ح��دة م��ن ���ش��اأن��ه �ن ي��وؤث��ر على 

�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني مل���ح���اك���م���ة ق����ادة 
��شر�ئيليني �مام �ملحكمة �جلنائية 

�لدولية.
و�ملح �ىل �ن م�شري مكتب منظمة 
�ل��ت��ح��ري��ر ���ش��ي��ح�����ش��م خ����ال فرتة 
�لفل�شطينيني  على  يوما,  ت�شعني 
دونالد  �ل��رئ��ي�����س  �ق���ن���اع  خ��ال��ه��ا 
ت��������ر�م��������ب ب�����ان�����ه�����م م����ل����ت����زم����ون 
وجدية”  م��ب��ا���ش��رة  ب�”مفاو�شات 

مع ��شر�ئيل.
�لفل�شطيني  وقال وزير �خلارجية 
ريا�س �ملالكي لوكالة فر�ن�س بر�س 
�بلغته  �لمريكية  “�خلارجية  �ن 
باجتماع �شتعقده غد� �لثنني على 
لتقييم  قانونيني  خ��رب�ء  م�شتوى 

�ملوقف«.
�ملتحدة  و�لمم  ��شر�ئيل  وتعرتف 
�لفل�شطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  مبنظمة 
وقد  �لفل�شطيني.  لل�شعب  ممثلة 
�ج����رت �مل��ن��ظ��م��ة �مل��ف��او���ش��ات �لتي 

�لتو�شل �ليه.
يكلف  يناير,  �ل��ث��اين  ك��ان��ون  ومنذ 
�لقريبني  مبعوثيه  بع�س  تر�مب 
كو�شنري  ج��اري��د  �شهره  مثل  ج��د� 
�ل�شرية  ق���در م��ن  ب��اأك��رب  ب��ال��ع��م��ل 
�شتقدم  م���ت���ى  ي���ع���رف  �ن  ب������دون 

خطة.
ي�شودها  �ق���ل���ي���م���ي���ة  �ج��������و�ء  ويف 
�ل�شطر�ب, ما ز�لت نو�يا تر�مب 
دق��ي��ق. فقد  ب�شكل  م��ع��روف��ة  غ��ري 
حت��ف��ظ �ل��رئ��ي�����س �لم��ريك��ي حتى 
دولتني,  �قامة  دعم حل  �لآن على 
تتعاي�س  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  دول������ة  �ي 
م��ع دول���ة ����ش��ر�ئ��ي��ل, وه���و م��ا يعد 
�لنقطة �ملرجعية لاأ�شرة �لدولية 

و�لفل�شطينيني.
ويف �لوقت نف�شه, تو�شلت �ل�شلطة 
�ىل  حما�س  وح��رك��ة  �لفل�شطينية 
�ت���ف���اق. ف��ب��ع��د ع�����ش��رة �ع������و�م من 
�خلافات �حلادة, تفاهم �جلانبان 

�لفل�شطينية.  �مل�����ش��احل��ة  عملية 
جامعة  يف  �ل������ش�����ت�����اذ  و��������ش������اف 
�نهم  بريزيت �ن قول �لمريكيني 
م�شتعدون لإغاق مكتب �ل�شلطة 
يقو�س  و��شنطن  يف  �لفل�شطينية 
�ل�شكان  ل�����دى  ���ش��رع��ي��ت��ه��ا  �ك�����ر 

�لفل�شطينيني.
تهيمن  �ل��ت��ي  وف��ت��ح  ح��م��ا���س  تعقد 
ونحو  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  على 
�خرى,  فل�شطينية  ف�شائل  ع�شرة 
�لثاثاء  �لقاهرة غد�  �جتماعا يف 
�ل��رغ��م من  ع��ل��ى  مل��و����ش��ل��ة عملها 
�ل��ت�����ش��ن��ج��ات �ل��ت��ي ظ��ه��رت جمدد� 

و��شتمر�ر �خلافات �ل�شا�شية.
�نتقال  يف  م�������زدوج  ره������ان  وث���م���ة 
جزء  يرف�س  ح��رك��ة  م��ن  �ل�شلطة 
من �ل�شرة �لدولية �لتعامل معها, 

�إىل �شلطة معرتف بها دوليا.
�نهكتهم  �ل����ذي����ن  غ�����زة  ف�������ش���ك���ان 
�حلروب و�لفقر و�لإغاق ياأملون 
وتخفيف  و����ش���ع���ه���م  حت�������ش���ن  يف 
و�مل�شري  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �حل�����ش��ار 

عليهم.

حملة  �شمل  مبا  �ملقبل  �لعام  �لنتخابات  �إج��ر�ء 
�شد منتقدين وجماعات معنية بحقوق �لإن�شان 

وو�شائل �إعام م�شتقلة.
�ملا�شي  �جلمعة  ي��وم  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  و�أعلنت 
وتعهدت  �لنتخابات  عن  �لتمويل  �شتقطع  �أنها 
حلت  �أن  بعد  �إ�شافية  حم���ددة  خ��ط��و�ت  باتخاذ 
�لكمبودي  �لوطني  �لإنقاذ  حزب  �لعليا  �ملحكمة 
�ت��ه��ام �حلزب  �أ���ش��ا���س  على  م��ن �حلكومة  بطلب 
ب��اأن��ه ي��ت��اآم��ر ل��ا���ش��ت��ي��اء ع��ل��ى �ل�����ش��ل��ط��ة. ونفى 

�حلزب �لتهامات.
وذك�����ر م���وق���ع ف��ري�����س ن���ي���وز �لإخ����ب����اري �مل����و�يل 

•• فنومبينه-رويرتز:

ذكرت و�شائل �إعام �أن رئي�س وزر�ء كمبوديا هون 
�شني حتدى �لوليات �ملتحدة �م�س �لأحد بطلب 
وق��ف ك��ل �مل�����ش��اع��د�ت �ل��ت��ي تقدمها ل��ب��اده بعد 
�لنتخابات  ت�شاهم يف متويل  �أنها لن  �أعلنت  �أن 
حل  على  رد�  �ملقبل  �لعام  �شتجرى  �لتي  �لعامة 

حزب �ملعار�شة �لرئي�شي.
وت��ب��ن��ى ه���ون ���ش��ني, �ل���ذي يحكم ك��م��ب��ودي��ا منذ 
�أكر من ثاثة عقود, موقفا مناه�شا لأمريكا 
ت�شبق  �لتي  �لفرتة  �لتوتر�ت يف  ت�شاعد  يف ظل 

رحب  ���ش��ني  ه���ون  �أن  �لإن���رتن���ت  ع��ل��ى  للحكومة 
�أم��ام عمال يف م�شانع ماب�س  �أل��ق��اه  يف خطاب 
بقطع �مل�شاعد�ت �لأمريكية وحث و��شنطن على 

قطع كل �مل�شاعد�ت.
�مل�شاعد�ت  �أن قطع  �أك��د  ه��ون �شني  �ملوقع  وق��ال 
�لأمريكية لن يقتل �حلكومة لكنه �شيقتل فقط 
�ل�شيا�شات  يخدمون  �ل��ذي��ن  �لأ���ش��خ��ا���س  بع�س 
�لأم����ري����ك����ي����ة... ه����ون �����ش����ني... ي���رح���ب ويحث 

�لوليات �ملتحدة على قطع كل �مل�شاعد�ت.
فنومبينه  يف  �لأمريكية  �ل�شفارة  ت�شتجب  ومل 

لطلب بالتعليق.

مقدمتها  يف  �لتوقيت,  ذل��ك  يف  �ل�شتقال  نحو  للتحرك 
�عتقادهم باأنهم �شوف يح�شلون على دعم �لوليات �ملتحدة 
�لعر�ق, وكذلك جذب �لنتباه  �ن�شحاب و��شنطن من  قبل 
�ملحلية, وتطلع  �مل�شاكل �لقت�شادية و�ل�شيا�شية  بعيد�ً عن 
�لبارز�ين �إىل �إرث قبل �لتخلي عن �لرئا�شة, وكلها �أ�شباب 
وكان  كرد�شتان  �إقليم  حكومة  مل�شالح  بالن�شبة  حم��وري��ة 
لها تاأثري على قر�ر ب��ارز�ين �أكرب من جمرد �حتمال دعم 

�إ�شر�ئيل لنف�شال كرد�شتان. 

حليف اإ�سرتاتيجي حمتمل 
كان  �لكردي  لا�شتقال  �إ�شر�ئيل  دعم  �أن  �لباحث  وينوه 
�ل�شتقال  �أن  رغم  فعلى  �ملكا�شب؛  من  كثري  على  ير�هن 
�إىل  بالن�شبة  �إيجابياً  ت��ط��ور�ً  ُيعد  ل  ذ�ت��ه  ح��د  �ل��ك��ردي يف 

�لأ�شكال  باأي �شكل من  باأنهم لن يو�فقو� ول  �ليهودي 
غربي  �لو�قعة  �ملنطقة  يف  فل�شطينية  دول��ة  قيام  على 
�إ�شافية  �لأردن, كما لن يو�فقو� على نقل مناطق  نهر 
على  و�أك��د�  �لفل�شطينية,  لل�شلطة  �إ�شر�ئيل  �أر���س  من 
مبعار�شة  �شتو�جه   3 �أو�شلو  ب��روح  �شيا�شية  خطة  �أن 
جمل�س  رئي�س  �إليه  �أ���ش��ار  ما  وه��و  قبلهما.  من  حازمة 
باأن  مو�شحاً  دورين,  حننئل  ي�شع  �لأعلى  �مل�شتوطنات 
تنازلت  �أي  تقدمي  ب�شدة  يعار�س  �مل�شتوطنات  جمل�س 
�حلكومة  �أن  م�شيفاً  �ل���وط���ن,  �أر�����س  م��ن  �أج�����ز�ء  ع��ن 
�حلالية �شتو�جه �شر�عاً معهم يف حال قررت �لذهاب يف 
مثل هذ� �حلر�ك, وقال لقد حاربنا يف �ملا�شي و�شنو��شل 

••وا�شنطن-وكاالت:

معهد  ملدير  �خلا�س  �مل�شاعد  هي�شتني,  �آرى  �لباحث  لفت 
�إ�شر�ئيل كانت  �أن  �إىل  در��شات �لأمن �لقومي �لإ�شر�ئيلي, 
ترى يف �إقليم كرد�شتان �مل�شتقل حليفاً �إ�شرت�تيجياً حمتمًا 
يحقق لها �لكثري من �ملكا�شب؛ ولذلك كانت وحدها تدعم 
رغم  �ملا�شي  �شبتمرب  خال  �لعر�ق  عن  �نف�شاله  ��شتفتاء 

معار�شة دول �لعامل و�ملنطقة لقر�ر �ل�شتفتاء. 
�إنرت�شت  وي�شري هي�شتني, يف مقال ن�شرته جملة نا�شونال 
�إقليم  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  �ل���ب���ارز�ين  م�شعود  �أن  �لأم��ري��ك��ي��ة, 
كرد�شتان قد �أخطاأ يف �تخاذ �لقر�ر باإجر�ء �لت�شويت على 
تقدير  �لأك��ر�د يف  بالغ  �إذ  �لعر�ق؛  �لنف�شال عن  ��شتفتاء 
�لد�خلية,  ووحدتهم  ��شتقالهم  حلركة  �لأمريكي  �لدعم 
�ملجتمع  ب��اإج��م��اع  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  �ل�شتهانة  ع��ن  ف�شًا 

�لدويل على معار�شة ��شتقال �لأكر�د. 

اأربيل تدفع الثمن
ويقول �لباحث: “تدفع �أربيل �لآن ثمن هذ� �خلطاأ؛ حيث 
��شتعادت �حلكومة �لفيدر�لية �لعر�قية �لكثري من �لأر��شي 
منذ  �لب�شمركة  ق��و�ت  عليها  �شيطرت  �لتي  عليها  �ملتنازع 
وعلى  �ل��ع��ر�ق,  لكرد�شتان  �جل��وي  �ملجال  و�أغلقت   2014
�لأرجح �شتعاين �إ�شر�ئيل �أي�شاً من تد�عيات �شلبية نتيجة 
حماولة �لأكر�د �لفا�شلة لا�شتقال, فهل �رتكبت �إ�شر�ئيل 

خطاأ ��شرت�تيجياً بدعم �أجندة �لبارز�ين �لنف�شالية؟«. 

خطيئة البارزاين 
�لكرد�شتاين  �ل��وط��ن��ي  �لحت����اد  ح���زب  م��ن  ك��ل  وي�شتفيد 

وحزب جور�ن, مناف�شي �حلزب �لدميقر�طي �لكرد�شتاين 
بزعامة �لبارز�ين, من خطاأ �لأخري و�لأزمة �لتي تلت ذلك, 
�إ�شر�ئيل. ورمبا يقود  �إي��ر�ن و�شد  �أكر توجهاً نحو  وهما 
�ل�شابق  يف  حليفة  بيئة  يف  لإي���ر�ن  �ملو�لية  �ل��ق��و�ت  �شعود 
�لعر�ق  كرد�شتان  لإقليم  �إ�شر�ئيل  ��شتخد�م  �شعوبة  �إىل 
فاإن  ذلك  على  وع��اوة  �لإ�شتخبار�تية.  �ملعلومات  يف جمع 
�لأرج��ح نتيجة  �ملتحدة �شوف يرت�جع على  �لوليات  نفوذ 
و��شنطن  تخلي  �أن  حيث  �ل��ك��ردي��ة,  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �مل��و�ج��ه��ات 
جمدد�ً عن حلفائها �لأكر�د و�إخفاقها يف �لتو�شط يف �شر�ع 
ع�شكري و�شيك بني �ثنني من حلفائها من �شاأنه �أن ي�شوه 

�شمعتها بني �لأ�شدقاء و�لأعد�ء على حد �شو�ء. 

خطاأ اإ�سرائيل 
�مل��ت��ح��دة ه��ي من  �ل��ولي��ات  �إن م�شلحة  �ل��ب��اح��ث:  وي��ق��ول 
ردع  ت��ز�ي��د  م��ن  �لأخ����رية  ت�شتفيد  �إذ  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل؛  م�شلحة 
�أع��د�ئ��ه��ا �ن��ط��اق��اً م��ن ع��اق��ات��ه��ا م��ع �ل���ولي���ات �ملتحدة, 
وعندما تهتز �ملكانة �لأمريكية يف �ملنطق�ة ف���������اإن مثل هذ� 
�لتطور �شيكون له �نعكا�شات �شلبية على �إ�شر�ئيل و�لوليات 
لا�شتقال  دعمها  �إ�ش�������ر�ئيل  �إع��������ان  ولكن  �ملتحدة. 
باإجر�ء  �أرب��ي��ل  ق��������ر�ر  يف  مهماً  ع��ام��ًا  يكن  مل  �ل��ك��ردي 

�ل�شتفتاء. 
�شوريا  يف  �إي���ر�ن  وج��ود  �إز�ء  و��شنطن  �شيا�شات  �شوء  ويف 
وعملية �ل�شام �لإ�شر�ئيلية �لفل�شطينية, �أخطاأت �إ�شر�ئيل, 
�ل�شيا�شة  �لتاأثري يف  على  تقدير قدرتها  �ملقال, يف  بح�شب 
�لأهمية  ذ�ت  �لق�شايا  على  وحتى  �لأمريكية,  �خلارجية 
�حلا�ش����مة لرئي�س �لوزر�ء �لإ�ش���ر�ئيلي بنيام����ني نتنياهو. 
ويعترب �لباحث �أن �لأكر�د كانت لديهم عدة �أ�شباب مقنعة 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�أبرز  ع��ن  �لأح����د,  �م�����س  ع��ربي��ة �شباح  م�����ش��ادر  ك�شفت 
�لأمريكية  �خلطة  �شتحملها  �لتي  �لعري�شة  �خلطوط 
�جلديدة لل�شام يف �ل�شرق �لأو�شط, و�لتي يعمل عليها 
فريق �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب, وينوي طرحها 

على �لطرفني مب�شاركة �إقليمية قريباً.
وحتمل خطة تر�مب �جلديدة, روؤية خمتلفة كلياً عن 
�لتي كان يطرحها روؤ�شاء �أمريكيون �شابقون, ول ترتكز 
بالأ�شا�س على قيام دولة فل�شطينية على حدود �لر�بع 
�أر����ش��ي وحدود  ت��ب��ادل  و�إمن���ا على   ,1967 م��ن يونيو 
للقناة �لعربية  غري و��شحة. و�شتت�شمن �خلطة وفقاً 
�لثانية, �شروطاً خمتلفة كلياً عما مت طرحه يف �ل�شابق, 
�أنه  �إل  �لأر����ش��ي,  تبادل  ملبد�أ  تبني  �شتت�شمن  �خلطة 
لي�س موؤكد�ً �أنه يعتمد على �أ�شا�س حدود 67 �لتي كانت 
�لأمريكية  �لإد�ر�ت  بها  تقدمت  �لتي  للمبادر�ت  �أ�شا�شاً 

�ل�شابقة, بخا�شة �إد�رتي �أوباما وكلينتون.

القد�س واحلدود
وترتكز �خلطة ب�شكل �أ�شا�شي على �جلانب �لقت�شادي, 
لل�شلطة  �ل���دولر�ت  مايني  مئات  حتويل  �شيتم  حيث 
�لقت�شادية,  �لتنمية  �حتياجات  لتلبية  �لفل�شطينية 
�لعربية  �ل��دول  �لأك��رب منها من  �شي�شل �جل��زء  و�لتي 
�لتي �شتمنح �لرئي�س �أبو مازن �لرعاية للقبول باخلطة. 
�لأمنية  �إ�شر�ئيل  �حتياجات  جمملها  يف  �خلطة  وتلبي 
�لإ�شر�ئيلي  �لع�شكري  �لتو�جد  وتعززها من خال  بل 
ق��و�ت جي�س  تو�جد  و�لتاأكيد على  �لأغ���و�ر,  يف منطقة 
�لأردن, مع  ن��ه��ر  ع��ل��ى ط���ول  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح���ت���ال 
�أج��ل �شمان  من  يعمل حالياً  نتانياهو  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة 

منحه �ل�شيطرة �لأمنية على كامل منطقة �لأغو�ر.

وبخ�شو�س �لقد�س, فاإن م�شاألتها غري مطروحة على 
نقل  مل�شاألة  بالن�شبة  �حل���ال  وك��ذل��ك  ح��ال��ي��اً,  �ل��ط��اول��ة 
�ل�شفارة �لأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�س, ول م�شاألة 
�لعرت�ف �لأمريكي بالقد�س كعا�شمة لإ�شر�ئيل, على 
�أن يتم تاأجيل هذه �مللفات وطرحها بالتو�فق مع تقدم 
نتانياهو  على  �لأم��ر  ت�شهيل  بهدف  وذل��ك  �ملفاو�شات, 

�أمام �ل�شيا�شيني �لإ�شر�ئيليني و�جلمهور �لإ�شر�ئيلي.

اأ�سا�سيات اخلطة
و��شحة  غري  فل�شطينية  بدولة  �عرت�فاً  �خلطة  متنح 
بدعم  �لتعهد  جانب  �إىل  و�لعا�شمة,  و�حل���دود  �ملعامل 
�لدولر�ت للتنمية  �لفل�شطينية ملئات مايني  �ل�شلطة 

�لقت�شادية و�لدعم من �لدول �لعربية.
ويف �ملقابل, تعرتف �خلطة بغالبية �حتياجات �إ�شر�ئيل 
�لأمنية, و�لتو�جد �لع�شكري يف مناطق �لأغو�ر, وعدم 
�إخاء �مل�شتوطنات, وعدم طرح م�شاألة تق�شيم �لقد�س, 
على �أن يتم م�شتقبًا در��شة م�شاألة �لعرت�ف بالقد�س 
�إليها,  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�����ش��ف��ارة  ون��ق��ل  لإ���ش��ر�ئ��ي��ل  عا�شمة 
عقد  على  و�ل��ع��م��ل  �شامل  �إقليمي  ح���ر�ك  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

موؤمتر �إقليمي.

معار�سة اإ�سرائيلية 
ورغم �أن �لت�شريبات ت�شب يف جمملها يف �شالح �إ�شر�ئيل 
�إىل �أن �لوزير �وري �ريئيل زعيم حزب �لحتاد �لقومي 
���ش��ري��ك ن��ف��ت��ايل ب��ان��ت يف ح���زب �ل��ب��ي��ت �ل��ي��ه��ودي, هدد 
�لقومي لن يقبل  ب��اأن حزب �لحت��اد  �لتقرير,  رد�ً على 

بالبقاء يف حكومة �شتعرتف بالدولة �لفل�شطينية.
وم���ن ج��ان��ب��ه��م, �أك����د روؤ����ش���اء ل��وب��ي �ر�����س �إ���ش��ر�ئ��ي��ل يف 
�لكني�شت, ع�شو �لكني�شت يو�آف كا�س من حزب �لليكود, 
وع�����ش��و �ل��ك��ن��ي�����ش��ت ب��ت�����ش��ال ���ش��م��وت��ري��ت�����س م���ن �لبيت 

�إ�شر�ئيل, فاإنه كان يخلق �حتمالية ن�شوء حليف �إ�شرت�تيجي, 
�شاأن وجود حليف قوي على طول �حل��دود �لإير�نية  ومن 
��شرت�تيجيات  ملو�زنة  منرب�ً  لإ�شر�ئيل  يوفر  �أن  و�لرتكية 
�إ�شر�ئيل من  طهر�ن و�أنقرة �لتي ت�شعى �إىل �ل�شغط على 

خال �لتحالف مع كيانات معادية على حدودها.
وي�شيف �لباحث �أن �لأكر�د, على عك�س �لبلد�ن �لأخرى يف 
�لفل�شطينية, ومن ثم فاإن  �ملنطقة, ل ين�شغلون بالق�شية 
قا�شرة  تكون  لن  و�أرب��ي��ل  �إ�شر�ئيل  بني  �ملحتملة  �لعاقة 
على �ل�شام �لبارد, وبالطبع ل �شمان لنجاح هذه �لعاقة 
�ل�شتقال  �لأخ���رية  حققت  �إذ�  وكرد�شتان  �إ�شر�ئيل  ب��ني 
�ل�شوت  كانت  �إ�شر�ئيل  �أن  حقيقة  ولكن  �إ�شر�ئيلي,  بدعم 
تزيد  �أن  �شاأنها  م��ن  �لأك����ر�د  ل�شتقال  �ل��د�ع��م  �ل��وح��ي��د 

�حتمالية جناح �لعاقة بني �لطرفني.

�حلرب �شد فكرة قيام دولة عربية غربي نهر �لأردن. 
ون�شرت حركة �ل�شيادة �لإ�شر�ئيلية, �لتي ت�شعى لفر�س 
بيان  ن�شرت  �ل�شفة,  مناطق  على  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شيادة 
فيه:  ج��اء  لل�شام,  تر�مب  خطة  على  �شديد  �حتجاج 
ت�شكل  �لأردن  نهر  غ��رب��ي  فل�شطينية  دول���ة  ق��ي��ام  “�إن 
�أن �خلطة متثل  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل, و�أ���ش��اف  خ��ط��ر�ً على دول��ة 
من  كل  ونذكر  �إ�شر�ئيل,  لدولة  �لإع���د�م  حكم  مبثابة 
ن�شي ما جاء يف �ملبادئ �لأ�شا�شية لل�شهيونية, فاإن �أر�س 
�لوحيدة  �لطريقة  وب��اأن  �أر�شنا,  هي  بالكامل  �إ�شر�ئيل 
�لتي �شتوؤدي لتحقيق �ل�شام �حلقيقي, هي عرب فر�س 

�ل�شيادة �لإ�شر�ئيلية على كامل مناطق �ل�شفة«.
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 275021    بتاريخ : 2017/06/15
باإ�شم :  خمزن �جلابر للتحف ذ.م.م.

وعنو�نه : �س.ب. 1940 , دبي , �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 14
�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها, غري �لو�ردة يف فئات 
�أخرى , �ملجوهر�ت , �لأحجار �لكرمية , �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة , �شاعات منبهة , 
خرز ل�شناعة �ملجوهر�ت , �أ�شاور )جموهر�ت( , دبابي�س للزينة )جموهر�ت( , م�شابك ربطات �لعنق , �شاعات 
حائط , قطع نقدية , زمامات )مر�بط( �أكمام , �أقر�ط , جموهر�ت من �لكهرمان �لأ�شفر , حلقات للمفاتيح 
 , دبابي�س ) جموهر�ت(   ,  ) , لآىلء )جموهر�ت  , قائد )جموهر�ت(  �شا�شل �شغرية(  �أو  )حلى �شغرية 

دبابي�س ربطات �لعنق , ن�شب من معادن نفي�شة.
 DUBAI بجانبه ر�شم لقلب باللون �لأحمر حتتهما كلمة I و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن �حلرف

جميعهم باللغة �لإجنليزية باللون �لأ�شود.
  �ل�شرت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 274317    بتاريخ : 2017/06/01
باإ�شم : كور�ث هولدينجز ليمتد

وعنو�نه : �ل �أُو بي 16 , �شويت 105/104 , �س.ب. رقم 118863 , �ملنطقة �حلرة جلبل علي , دبي , �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 30
�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�ل�شكر و�لأرز و�لتابيوكا و�ل�شاغو و�لقهوة �ل�شطناعية , �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت 
 , �لأ���ش��ود  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل   , �ملثلجة  �حللويات   , و�حللويات  و�لفطائر  �خلبز   , �حلبوب  من  �مل�شنوعة 
�خلمرية وم�شحوق �خلبيز , �مللح , �خلردل , �خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل( , �لبهار�ت , �لثلج , م�شاحيق �لتو�بل 
, منتجات طحن �لدقيق قبل �لتعبئة , تو�بل �لكاري , فتات �خلبز , م�شتح�شر�ت �حلبوب , دقيق �لقمح , 

�ملك�شر�ت �ملغطاه )حلويات(.
 ZULMA و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة زوملا باللغة �لعربية بخط مميزعلى ي�شارها كلمة
 Z باللغة �لإجنليزية بخط مميز بينهما ر�شم مميز لورقة �شجرة فوقها ر�شم ل�شبه مربع بد�خله �حلرف

باللغة �لإجنليزية بخط مميز من حوله ر�شم مميز لأور�ق �شجر.
  �ل�شرت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 275027    بتاريخ : 2017/06/15
باإ�شم :  خمزن �جلابر للتحف ذ.م.م.

وعنو�نه : �س.ب. 1940 , دبي , �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 17
�ملطاط و�لغوتابر�شا و�ل�شمغ و�لأ�شب�شتو�س و�مليكا و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات 
�أنابيب   , �أخرى , مو�د با�شتيكية مت�شكلة بالبثق لاإ�شتعمال يف �لت�شنيع , مو�د �لتغليف و�حل�شو و�لعزل 

مرنة غري معدنية , ر�تنجات �أكريلية )منتجات �شبه م�شغولة( , �أطو�ق منع �لت�شرب , مطاط ��شطناعي.
 DUBAI بجانبه ر�شم لقلب باللون �لأحمر حتتهما كلمة I و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن �حلرف

جميعهم باللغة �لإجنليزية باللون �لأ�شود.
  �ل�شرت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 275033    بتاريخ : 2017/06/15
باإ�شم :  خمزن �جلابر للتحف ذ.م.م.

وعنو�نه : �س.ب. 1940 , دبي , �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 18
�أخرى,  �ل��و�ردة يف فئات  �ملو�د غري  �مل�شنوعة من هذه  �ملقلدة و�ملنتجات  �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة  �جللود 
جلود �حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة , �ل�شناديق و�حلقائب �ل�شفرية , �ملظات و�ل�شما�شي و�لع�شي , �ل�شياط 
و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج , حقائب ماب�س �شفرية , حقائب لل�شاطىء , حمافظ جلدية �أو من �ألو�ح جلدية 
, �شنط ماب�س �شفرية , حقائب يد , حمافظ جيب , جز�دين , حقائب مدر�شية , �أكيا�س ت�شوق , ع�شي ت�شلق 

�جلبال , حقائب �شفرية , مظات , ع�شي.
 DUBAI بجانبه ر�شم لقلب باللون �لأحمر حتتهما كلمة I و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن �حلرف

جميعهم باللغة �لإجنليزية باللون �لأ�شود.
  �ل�شرت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  20  نوفمرب 2017 العدد 12178

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 274278    بتاريخ : 2017/06/01
باإ�شم : 123 غلوبال ليمتد

وعنو�نه : 24/�أف. , يورو تر�يد �شنرت , 21-23 دي فويز رود �شنرت�ل , هوجن كوجن.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات , �لإيو�ء �ملوؤقت , خدمات �ملطاعم , خدمات قاعات �لكوكتيل , �مل�شارب , 
�ملقاهي , خدمات �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب , مطاعم �لوجبات �خلفيفة , مطاعم �خلدمة �لذ�تية , خدمات 

�لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب عرب �لهاتف �ملتحرك , �لكافترييات , مطاعم لتقدمي �ل�شاي.
�لإجنليزية بخط  باللغة   TANG �لعامة عبارة عن كلمةCHINA  حتتها كلمة   : �لعامة  و�شف 
وطريقة مميزة باللون �لبني د�خل م�شتطيل �أبي�س حمدد بالأ�شفر �لد�كن على زو�يه �لأربع مربع �شغري 
بني وعلى ميينه وي�شاره م�شتطيل برتقايل حمدد بالأ�شفر �لد�كن بد�خله خطوط بنية على �شكل �شعاع 

عليهم ر�شم مثلث حمدد باللون �لأبي�س �لعري�س وحتتها نف�س �لعامة باللونني �لأبي�س و�لأ�شود.
�ل�شرت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  20  نوفمرب 2017 العدد 12178

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 275036    بتاريخ : 2017/06/15
باإ�شم :  خمزن �جلابر للتحف ذ.م.م.

وعنو�نه : �س.ب. 1940 , دبي , �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 14
�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها, غري �لو�ردة يف فئات 
�أخرى , �ملجوهر�ت , �لأحجار �لكرمية , �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة , �شاعات منبهة , 
خرز ل�شناعة �ملجوهر�ت , �أ�شاور )جموهر�ت( , دبابي�س للزينة )جموهر�ت( , م�شابك ربطات �لعنق , �شاعات 
حائط , قطع نقدية , زمامات )مر�بط( �أكمام , �أقر�ط , جموهر�ت من �لكهرمان �لأ�شفر , حلقات للمفاتيح 
 , دبابي�س ) جموهر�ت(   ,  ) , لآىلء )جموهر�ت  , قائد )جموهر�ت(  �شا�شل �شغرية(  �أو  )حلى �شغرية 

دبابي�س ربطات �لعنق , ن�شب من معادن نفي�شة.
 UAE بجانبه ر�شم لقلب باللون �لأحمر حتتهما �لأحرف I و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن �حلرف

جميعهم باللغة �لإجنليزية باللون �لأ�شود.
  �ل�شرت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  20  نوفمرب 2017 العدد 12178

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 274670    بتاريخ : 2017/06/08
2017/03/08 - 40201703838 U : بيانات �لأولوية

باإ�شم : جر�دي �إنرتنا�شيونال بيه تي ئي. ليمتد
وعنو�نه : 6 �شنتون و�ي , # 33-00 , �أو يو ئي د�ونتاون , 068809  �شنغافورة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
خدمات �ملقاهي , �ملقاهي , خدمات �لكافترييات , �لكافترييات , خدمات �ملطاعم , خدمات �ملطاعم لتقدمي 

�لوجبات �ل�شريعة , �ملطاعم , خدمات �ل�شيافة )طعام و�شر�ب(.
بخط  و�لإيطالية  �لإجنليزية  باللغة   GRADI  400 وكلمة  رق��م  عن  عبارة  �لعامة   : �لعامة  و�شف 
HANDCRAFTED ITALIAN CUISINE باللغة �لإجنليزية  وطريقة مميزة حتتهم 

بخط �شغري وفوق �لكلمات ر�شم مميز حلجرة عليها �حلرف G باللغة �لإجنليزية بخط عري�س.
�ل�شرت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  20  نوفمرب 2017 العدد 12178

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 274906    بتاريخ : 2017/06/14
باإ�شم :  د�شد��س �نف�شتمنت�س ليمتد

وعنو�نه : �س.ب. 41236 , �أبوظبي , �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
�لتموين  �لكافترييات,  �ملقاهي,  �مل��وؤق��ت,  �لإي���و�ء  �لكحولية(,  )غ��ري  و�مل�شروبات  �لأطعمة  توفري  خدمات 
�لوجبات �خلفيفة,  �لذ�تية, مطاعم تقدمي  �ملطاعم, مطاعم �خلدمة  �لكحويل(,  و�ل�شر�ب )غري  بالطعام 
�لجتماعات  وقاعات  �ل�شياح  �إقامة  و�أم��اك��ن  �لعتكاف  وبيوت  �لعطات  وخميمات  �لنزل  لتوفري  خدمات 
و�لتزويد  و�لكافترييات  �ملقاهي  لتوفري  خدمات  �ل��ذك��ر,  �آنفة  �خل��دم��ات  جلميع  �حلجز  خدمات  و�خل��ي��م, 

بالطعام و�ل�شر�ب )غري �لكحويل( و�ملطاعم ومطاعم �خلدمة �لذ�تية ومطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة.
باللغة   dish dash حتتهما  �لعربية  باللغة  د�����س  د���س  كلمتي  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��ام��ة   : �ل��ع��ام��ة  و���ش��ف 
�لإجنليزية بخط مميز يف�شل بني �لكلمات �شرطة مائلة باللون �لذهبي وعلى �حلرف د و d �لأول يوجد 
 Restaurant & �لكلمات  �لذهبي وحتت  باللون  �لأعلى  �شرطة من  �لثاين  وعلى  �لأ�شفل  �شرطة من 
يتدىل منها نربيج  ر�شم مميز لرنجيلة  �لأ�شود وعلى ميينهم  باللون  �لإجنليزية جميعهم  باللغة   Cafe

باللون �لذهبي.
 �ل�شرت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  20  نوفمرب 2017 العدد 12178

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/06/22م   �ملودعة حتت رقم:  275520 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�ش��م:  �لإمار�ت 
 وعنو�نه: �س.ب: 686 دبي, �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب؛ خدمات �ملطاعم؛ �ملطاعم؛ خدمات �لطعام �لذي يطلب لتناوله خارجا؛ 
بكافة  �ملتعلقة  و�ل�شت�شار�ت  و�مل�شورة  �ملعلومات  و�ل�شر�ب(؛  )بالطعام  �لتموين  خدمات  �ملقاهي؛  خدمات 

�خلدمات �ملذكورة �أعاه.
 �لو�ق�عة بالفئة:  43 

و�شف �لعامة:  كتبت كلمة " EMPEROR" باللغة �لإجنليزية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  20  نوفمرب 2017 العدد 12178
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/06/19م   �ملودعة حتت رقم:  275341 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  ذ� فارم هاو�س �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: �لعقار ملك قا�شم حممد يو�شف �لب�شتكي, �ل�شارع �لعام, منطقة �ملويلحة, ر�أ�س �خليمة, �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لطازجة؛  و�خل�شرو�ت  �لفو�كه  �ملعاجلة؛  وغري  �خلام  و�لبذور  �لغال  و�لغابات؛  �لب�شاتني  ومنتجات  �لزر�عية  �ملنتجات 
�ملنتجات و�ملحا�شيل  �ملنبت؛  �ل�شعري  �لغذ�ئية �خلا�شة باحليو�نات؛  �ملو�د  �لطبيعية؛ �حليو�نات �حلية؛  �لنباتات و�لزهور 
�لزر�عية ومنتجات وحما�شيل �لزر�عة �ملائية و�لغابات �خلام وغري �ملعاجلة �لغال و�لبذور �خلام وغري �ملعاجلة؛ �لفو�كه 
و�خل�شرو�ت وثمار �جلوز �لطازجة؛ �لأع�شاب �لطازجة؛ �حلبوب غري �ملعاجلة؛ �لفلفل �حلريف؛  �لفطر؛ �لذرة �ل�شفر�ء؛ 
بذور �للفت؛ �لنباتات و�لزهور �لطبيعية؛ ب�شل و�شتول وبذور للزر�عة؛ �ل�شعري �ملنبت؛ �خل�شرو�ت غري �ملعاجلة؛  بذور 
�حلبوب؛  بذور  فو�كه؛  فو�كه غري معاجلة؛  �لكو�شا؛  فو�كه وخ�شرو�ت ع�شوية؛ خ�شرو�ت  خام؛  �خل�شرو�ت؛ خ�شرو�ت 
�لنباتات؛  �أ�شجار �لنخيل؛  �أع�شاب �حلديقة )�لطازجة(؛ �لتنب؛  �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطبيعية؛ �لزهور �ملجففة للزينة؛ 
بذور �لنباتات؛ �لنباتات �ملجففة للزينة؛ �شجري�ت؛ �أ�شجار؛ نباتات �لكروم؛ �أكاليل من زهور طبيعية؛ نباتات �شاحلة لاأكل 
مبا يف ذلك نباتات �لزر�عة �ملائية؛ �ملنتجات �لزر�عية ومنتجات �لب�شاتني و�لغابات و�ملز�رع �ل�شمكية و�لزر�عة �ملائية ومز�رع 

زر�عة �لنباتات باأحو��س تربية �لأ�شماك. 
 31  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " FARMHOUSE" باللغة �لجنليزية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�شف �لعامة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  20  نوفمرب 2017 العدد 12178
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/06/19م   �ملودعة حتت رقم:  275342 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  ذ� فارم هاو�س �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: �لعقار ملك قا�شم حممد يو�شف �لب�شتكي, �ل�شارع �لعام, منطقة �ملويلحة, ر�أ�س �خليمة, �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لدعاية و�لإعان و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي؛ �إد�رة وتوجيه �لأعمال فيما يتعلق ببيع �ملنتجات و�لأنظمة 
تربية  باأحو��س  �لنباتات  زر�عة  وم��ز�رع  �ملائية  و�لزر�عة  �ل�شمكية  و�مل��ز�رع  و�لغابات  �لب�شاتني  و�أنظمة  �لزر�عية ومنتجات 
�لأ�شماك؛ �لدعاية و�لإعان و�إد�رة وتوجيه �أعمال �لدور�ت و�لفعاليات �لتعليمية �ملتعلقة باملنتجات و�لأنظمة و�خلدمات 
�لزر�عية ومنتجات و�أنظمة وخدمات �لب�شاتني و�لغابات و�ملز�رع �ل�شمكية و�لزر�عة �ملائية ومز�رع زر�عة �لنباتات باأحو��س 
تربية �لأ�شماك؛ خدمات �لتجزئة و�جلملة و�لتجزئة �ملبا�شرة فيما يتعلق ببيع �ملو�د �لغذ�ئية؛ خدمات �لتجزئة و�جلملة 
تقدم منتجات غذ�ئية  �لتي  بالتجزئة  �لبقالة  �لفو�كه و�خل�شرو�ت؛ خدمات متاجر  ببيع  يتعلق  فيما  �ملبا�شرة  و�لتجزئة 
مبا ميكن جمهور �مل�شتهلكني من معاينة و�شر�ء �ملنتجات �ملذكورة �أعاه ب�شكل مائم من متجر جتزئة �أو من كتالوج �أو 
بالطلب �لربيدي �أو من كتالوج بو��شطة و�شائل �لت�شالت �أو من موقع �إنرتنت؛ �لتجزئة و�جلملة و�لتوزيع و�لبيع �ملبا�شر 
للمنتجات و�لأنظمة و�خلدمات �لزر�عية ومنتجات و�أنظمة وخدمات �لب�شاتني و�لغابات و�ملز�رع �ل�شمكية و�لزر�عة �ملائية 
ومز�رع زر�عة �لنباتات باأحو��س تربية �لأ�شماك من متجر جتزئة �أو من كتالوج �أو بالطلب �لربيدي �أو من كتالوج بو��شطة 

و�شائل �لت�شالت �أو من موقع �إنرتنت؛ تنظيم وت�شغيل و�لإ�شر�ف على بر�مج �لولء و�ملكافاآت و�حلو�فز.
 35  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " FARMHOUSE" باللغة �لجنليزية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�شف �لعامة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  20  نوفمرب 2017 العدد 12178
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/06/19م   �ملودعة حتت رقم:  275344 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  ذ� فارم هاو�س �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: �لعقار ملك قا�شم حممد يو�شف �لب�شتكي, �ل�شارع �لعام, منطقة �ملويلحة, ر�أ�س �خليمة, �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات  و�حليو�نات؛  �لب�شرية  �لكائنات  وجمال  ب�شحة  �لعناية  خدمات  بيطرية؛  خدمات  طبية؛  خدمات 
�لزر�عة  خدمات  )�ملحا�شيل(؛  زر�ع��ة  )�حليو�نات(؛  تربية  �لزر�عة؛  خدمات  و�لغابات؛  و�لب�شتنة  �لزر�عة 
تاأجري معد�ت  �أر�شا؛  �أو  �لزر�عية جو�  �لكيماويات  �لأ�شمدة وغريها من  ن�شر  �لزر�عية؛  �ملائية؛ �خلدمات 
�ملز�رع و�ملعد�ت �لزر�عية؛ تاأجري �أدو�ت �ملز�رع و�لأدو�ت �لزر�عية؛ �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت و�مل�شورة �ملتعلقة 
يتعلق  فيما  عاملية  حا�شوب  �شبكة  عرب  �أو  مبا�شرة  �ملعلومات  توفري  و�لغابات؛  و�لب�شتنة  و�ل��زر�ع��ة  باملز�رع 
�إبادة �حل�شر�ت  باملز�رع و�لزر�عة و�لب�شتنة و�لغابات؛ �لعناية باملروج؛ �مل�شاتل؛ �شيانة �مل�شاحات �خل�شر�ء؛ 
و�حليو�نات �ل�شارة لغايات �لزر�عة و�لب�شتنة و�لغابات؛ زر�عة وتوريد �لنباتات �ل�شاحلة لاأكل مبا يف ذلك 

نباتات �لزر�عة �ملائية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  44 

و�شف �لعامة:  كتبت كلمة " FARMHOUSE" باللغة �لجنليزية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  20  نوفمرب 2017 العدد 12178

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 274894    بتاريخ : 2017/06/14
بيانات �لأولوية : 

باإ�شم : جيه. ��س. �ف. هولدينجز بر�يفت ليمتد
, كارناتاك  , باجنالور -560060  , كومباجلود  �إيريا  �إند�شرتيال   ,  1 , مرحلة  �إيه  وعنو�نه : قطعة رقم 6- 

�شتايت , �لهند.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 30
�لبوظة )�آي�س كرمي( , خليط �لبوظة , �أكو�ز �لبوظة , م�شاحيق �لبوظة �لو�قعة يف �لفئة 30.

و�لأزرق  �لأحمر  باللونني  مميزة  وطريقة  بخط   LAZZA كلمة  عن  عبارة  �لعامة   : �لعامة  و�شف 
مميز  م�شتطيل  د�خ��ل  �لإجنليزية  باللغة  و�لكلمات  �لأبي�س  باللون   ICE CREAMS كلمة  حتتها 

بالألو�ن �لأبي�س و�لأزرق و�لأحمر.
  �ل�شرت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  20  نوفمرب 2017 العدد 12178

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 274669    بتاريخ : 2017/06/08
2017/01/31 - 40201701728 U : بيانات �لأولوية

باإ�شم : جر�دي �إنرتنا�شيونال بيه تي ئي. ليمتد
وعنو�نه : 6 �شنتون و�ي , # 33-00 , �أو يو ئي د�ونتاون , 068809  �شنغافورة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
خدمات �ملقاهي , �ملقاهي , خدمات �لكافترييات , �لكافترييات , خدمات �ملطاعم , خدمات �ملطاعم لتقدمي 

�لوجبات �ل�شريعة , �ملطاعم , خدمات �ل�شيافة )طعام و�شر�ب(.
و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن رقم وكلمة GRADI 400 باللغة �لإجنليزية و�لإيطالية.

�ل�شرت�طات :
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل , وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  20  نوفمرب 2017 العدد 12178

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 274308    بتاريخ : 2017/06/01
باإ�شم : كور�ث هولدينجز ليمتد

وعنو�نه : �ل �أُو بي 16 , �شويت 105/104 , �س.ب. رقم 118863 , �ملنطقة �حلرة جلبل علي , دبي , �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 29
وجمففة  حمفوظة  وخ�شرو�ت  فو�كه   , �للحم  خا�شات   , و�ل�شيد  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ���ش��م��اك  �للحوم 
ومطهوة , هام )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�شكر , �لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب , �لزيوت 
ر  و�لدهون �ل�شاحلة لاأكل , زيت �لطهي , رقائق )�لبطاطا و�لفو�كه و�خل�شرو�ت( , خملات , بندق حُم�شّ

رة. , �لبقول �ملعلبة و�ملجففة و�ملعاجلة , �لبذور �ملعاجلة و�ملُح�شّ
 ZULMA و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة زوملا باللغة �لعربية بخط مميزعلى ي�شارها كلمة
 Z باللغة �لإجنليزية بخط مميز بينهما ر�شم مميز لورقة �شجرة فوقها ر�شم ل�شبه مربع بد�خله �حلرف

باللغة �لإجنليزية بخط مميز من حوله ر�شم مميز لأور�ق �شجر.
  �ل�شرت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  20  نوفمرب 2017 العدد 12178
يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
RADIANT ECO SOLUTIONS  :بطلب تعديل بيانات �لعامة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم: 255251              بتاريخ : 16 / 06 / 2016
و�مل�شجلة بتاريخ:   28  /   05    /  2017
با�ش��م: : في�شل جا�شم �لتجارية ذ.م.م.

وعنو�نه: �س.ب 1871, دبي, �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�لرتكيبات  �ملياه  وتوزيع  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  �لن��ارة  �أجهزة 
�ل�شحية.

�لو�ق�عة بالفئة: 11 
بيانات �لتعديل:

تعديل �شكل �لعامة كما هو مو�شح �أعاه
تاريخ �لتعديل: 2017/10/15     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  20  نوفمرب 2017 العدد 12178

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/06/22م   �ملودعة حتت رقم:  275517 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  �لإمار�ت 
 وعنو�نه: �س.ب: 686 دبي, �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب؛ خدمات �ملطاعم؛ �ملطاعم؛ خدمات �لطعام �لذي يطلب لتناوله خارجا؛ 
بكافة  �ملتعلقة  و�ل�شت�شار�ت  و�مل�شورة  �ملعلومات  و�ل�شر�ب(؛  )بالطعام  �لتموين  خدمات  �ملقاهي؛  خدمات 

�خلدمات �ملذكورة �أعاه. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  43 

منوذج  يف  مبني  هو  كما  �لإجنليزية  "HAUTE CUISINE" باللغة  عبارة  و�شف �لعامة:  كتبت 
�لطلب.

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  20  نوفمرب 2017 العدد 12178
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/06/22م   �ملودعة حتت رقم:  275516 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  �لإمار�ت 
 وعنو�نه: �س.ب: 686 دبي, �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب؛ خدمات �ملطاعم؛ �ملطاعم؛ خدمات �لطعام �لذي يطلب لتناوله خارجا؛ 
بكافة  �ملتعلقة  و�ل�شت�شار�ت  و�مل�شورة  �ملعلومات  و�ل�شر�ب(؛  )بالطعام  �لتموين  خدمات  �ملقاهي؛  خدمات 

�خلدمات �ملذكورة �أعاه. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  43 

و�شف �لعامة:  كتبت عبارة " I SAPORI" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  20  نوفمرب 2017 العدد 12178
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/06/22م   �ملودعة حتت رقم:  275513 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�ش��م:  �لإمار�ت 
 وعنو�نه: �س.ب: 686 دبي, �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب؛ خدمات �ملطاعم؛ �ملطاعم؛ خدمات �لطعام �لذي يطلب لتناوله خارجا؛ 
بكافة  �ملتعلقة  و�ل�شت�شار�ت  و�مل�شورة  �ملعلومات  و�ل�شر�ب(؛  )بالطعام  �لتموين  خدمات  �ملقاهي؛  خدمات 

�خلدمات �ملذكورة �أعاه.
 �لو�ق�عة بالفئة:  43 

منوذج  يف  م��ب��ني  ه��و  ك��م��ا  لت��ي��ن��ي��ة  " LA PATISSERIE" ب���اأح���رف  ع��ب��ارة  و�شف �لعامة:  كتبت 
�لطلب.

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.
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بيان �ملنتجات: �لنب, �ل�شاي, �ل�شكر, �لأرز, �لتابيوكا و �ل�شاجو, وما يقوم مقام �لنب, �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت 
�لع�شل  و  �لنحل  و�ملثلجات, ع�شل  و�لفطائر و �حللويات  و�لكعك  �لب�شكويت  �مل�شنوعة من �حلبوب, �خلبز, 
�لأ�شود)�لدب�س(, �خلمرية و م�شحوق �خلمرية, �مللح, ��خلردل, �لفلفل و�خلل و�ل�شل�شة, �لبهار�ت �لتو�بل, 

�لثلج.
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عربي ودويل
تزايد ال�شغوط على موغابي لالإ�شتقالة

•• هراري-اأ ف ب:

“�لحتاد  حل��زب  �ل�شباب  ور�ب��ط��ة  �لقد�مي  �ملحاربني  جمعية  دع��ت 
ز�نو-�جلبهة  �ل�شعبية”  لزميبابوي-�جلبهة  �لف��ري��ق��ي  �ل��وط��ن��ي 
�ل�شعبية �حلاكم يف زميبابوي رئي�س �لحد �لرئي�س روبرت موغابي 
�ىل �ل���ش��ت��ق��ال��ة م���ن رئ��ا���ش��ة �جل��م��ه��وري��ة. و����ش���رح رئ��ي�����س جمعية 
ي�شتقيل  �ن  ي��ج��ب  م��وغ��اب��ي  �ن  لل�شحافيني  �ل��ق��د�م��ى  �مل��ح��ارب��ني 
عليه  �ل��ي��وم.  �لق�شية  ينهي  �ن  يجب  “�جلي�س  �ن  وق��ال  “�ليوم”. 
�شباب �حلزب  ر�ب��ط��ة  قالت  م��ن جهتها  �ل��ي��وم«.  لهم  ذل��ك  يقدم  �ن 
ز�نو- من  موغابي  غري�س  �ل�شيدة  بطرد  “نطالب  بيان  يف  �حلاكم 

�لرئي�س موغابي بال�شتقالة من من�شب  �ل�شعبية ونطالب  �جلبهة 

�لرئي�س و�لمني �لعام �لول للحزب ومن من�شب رئي�س جمهورية 
زميبابوي«. و��شافت �ن رئي�س �لدولة �مل�شن ميكنه بذلك �ن يرتاح, 
�إد�نتها  مطالبة بطرد زوجته من �حلركة. وعربت هذه �لهيئة عن 
�حلزب  م��ن  منانغاغو�  �مير�شون  �لرئي�س  نائب  لإق�شاء  �حل��ازم��ة 
بينما  ذل��ك  وج��اء  مهامه.  �ىل  فور�”  “باعادته  و�و�شت  و�حلكومة 
نظمت  �لتي  �لتظاهر�ت  �كرب  من  و�ح��دة  �ل�شبت  زميبابوي  �شهدت 
يف �لباد منذ �ل�شتقال وو�شول موغابي �ىل �ل�شلطة يف 1980. 
وقد جتمع ع�شر�ت �لآلف من مو�طني زميبابوي يف �جو�ء �حتفالية 
�ي�شا  �حلاكم  للحزب  �ملركزية  �للجنة  وجتتمع  برحيله.  للمطالبة 
للبت يف م�شري موغابي. و�شيلتقي موغابي �لذي تخلى عنه حلفاوؤه 

�ملقربون, هيئة �ركان �جلي�س �لتي فر�شت عليه �لإقامة �جلربية.
 

»الوفاق الليبية« تفتح حتقيقا يف تقارير عن »العبودية« 
 •• طرابل�س-اأ ف ب:

�أعلن نائب رئي�س حكومة �لوفاق �لليبية �أحمد معيتيق �أن طر�بل�س فتحت حتقيقا يف �لعبودية �لتي يعتقد �أنها جتري قرب �لعا�شمة 
و�لتي ندد بها تقرير مثري لل�شدمة بثته �شبكة �شي �إن �إن �لأمريكية �لأ�شبوع �ملا�شي. و�أعرب معيتيق يف بيان ن�شر �م�س على �شفحة 
�حلكومة على موقع في�شبوك عن ��شتيائه من �لتقارير �لتي ن�شرتها و�شائل �لإعام حول �نتعا�س جتارة �لرقيق يف �شو�حي مدينة 
طر�بل�س. و�أكد نائب رئي�س حكومة �لوفاق �أنه ب�شدد تكليف جلان خمت�شة للتحقيق يف �لتقارير �ملن�شورة ل�شبط �ملتهمني وتقدميهم 
للعد�لة. و�أظهر تقرير “�شي �ن �ن”, �لذي مت تد�وله ب�شكل و��شع على �شبكات �لتو��شل �لجتماعي بيع �ملهاجرين باملز�د يف ليبيا ما 
�أثار تعاطفا كبري� و��شتدعى ردود فعل منددة يف �فريقيا و�لأمم �ملتحدة. ويف ت�شجيل �لتقط بو��شطة هاتف حممول يظهر يف �لتقرير 
�شابان يعر�شان للبيع يف �ملز�د للعمل يف مزرعة, ليو�شح بعدها �ل�شحايف معد �لتقرير �ن �ل�شابني بيعا مببلغ 0021 دينار ليبي �ي 
004 دولر لكل منهما. وتظاهر نحو �ألف �شخ�س يف باري�س �ل�شبت للتنديد بالو�شع, وفقا ملا �أعلنت �شرطة �لعا�شمة �لفرن�شية. ومنذ 
�شقوط نظام �لرئي�س �لليبي �ل�شابق معمر �لقذ�يف, ��شتغل مهربو �لب�شر �لفر�غ �لأمني و�لفو�شى �لتي تعم ليبيا حيث �شمحو� لع�شر�ت 

�لليبية. �ل�شو�حل  عن  �لآلف من �لأ�شخا�س بعبور �لبلد �شمال �لإفريقي �إىل �يطاليا �لتي تقع على بعد 003 كلم 

ــع،  ــي ــاب ــس اأ� ــذ  ــن م    
العزف  بع�س  يرتك 
االنطباع  اأحــيــانــا، 
ــــم  ــــوا�ــــس ــــع ال يف 
االأوروبـــــيـــــة، بـــاأن 
ــكــة املــتــحــدة  ــمــل امل
ترتاجع  اأن  ميــكــن 
ـــاب  ـــح ـــس ـــ� ــــــن ان ع
بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
االحتاد االأوروبي.. 

اأمل وهمي.
 ف��ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �ل�����ش��ع��وب��ات �لتي 
�أحد يف  تو�جهها ترييز� ماي, مل يعد 
�ململكة �ملتحدة يتحدث عن �لتخلي عن 
�لربيك�شيت.    »ميكن �ن تقولو� �نني 
عندما  حامل, ولكنني ل�شت �لوحيد”. 
��شت�شهد يف يونيو �ملا�شي بكلمات جون 
ب�شوت  ليحلم  تخيل,  �ل�شهرية  لينون 
ع�����ال مب��م��ل��ك��ة م���ت���ح���دة ت��ت��خ��ل��ى عن 
�خل��روج من �لحت��اد �لأوروب���ي, ��شمع 
رئي�س �ملجل�س �لأوروبي دونالد تا�شك, 
مقطعا مو�شيقيا هناك من �لنا�س, يف 
بروك�شل �أو باري�س, من ي�شعده ترديده 
�ىل �ل��ي��وم. ف��ق��د ق���ال رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�كتوبر  ن��ه��اي��ة  �ل�����ش��اب��ق يف  �ل��ب��ول��ن��دي 
يف �ل���و�ق���ع ع��ل��ى ل��ن��دن �ن ت��ق��رر كيف 
�و ل  ج��ي��د,  باتفاق  ه���ذ�,  ك��ل  �شينتهي 
�لإطاق.     على  بريك�شيت  �و ل  �تفاق, 
�أيام يف  نف�س �ملقطع غّناه, قبل ب�شعة 
�ل��ل��ورد ك��ري. ففي حني  لندن �ملحرتم 
�ملحافظة  م��اي  ت��ريي��ز�  حكومة  ت��ك��رر 
�ن����ه ل وج�����ود ملخرج,  �ل���وق���ت  ط�����و�ل 
كان  �ل��ذي  �ل�شابق,  �لدبلوما�شي  ف��اإن 
50 م��ن معاهدة  �أح���د و����ش��ع��ي �مل���ادة 
�لتي  �ل��ر���ش��ال��ة  �إن  ي�شحح:  ل�شبونة, 
بروك�شل  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  بعثتها 
مبوجب هذه �ملادة لبدء عملية مغادرة 
موؤكد�  قانونا.  ملزمة  لي�شت  �لحت��اد 
ن��و�ي��ا, لكن �لنو�يا  �نها جم��رد �ع��ان 
قابل  �ل��ربي��ك�����ش��ي��ت  ت��ت��غ��ري.  �أن  مي��ك��ن 
وت�شيف  �لغارديان,  ُتعنون  للرت�جع, 
ل�����ش��ن��ا جم��ربي��ن ع��ل��ى مغادرة  ت��امي��ز 

�لحتاد.

املحافظون منق�سمون
   هذ� �شحيح: �ل�شعوبات كبرية جد�, 

�شناديق �لقرت�ع حول نف�س �ملو�شوع, 
وبنف�س �ل�شكل.

قرار ال رجعة فيه
�ل�شعب, ويف دميقر�طية     لقد ح�شم 
و�لقوة  �ل���ق���دم  ه����ذ�  ب��رمل��ان��ي��ة مب��ث��ل 
كاململكة �ملتحدة, فهذ� يعني ما يعني. 

تف�شل  �ل�����ب�����اد  ك�����ان�����ت  �ن  وح�����ت�����ى 
على  �لتمثيلية  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  د�ئ��م��ا 
�جلميع  ف��اإن  �ملبا�شرة,  �لدميقر�طية 

يعتربون �ليوم �أن �لقر�ر قد �تخذ.
   و�إذ� ك��ان رج��ل �ل�����ش��ارع, ي��اأ���ش��ف �إىل 
حد ما �أنه �شّوت ل�شالح �خلروج, فان 
�لقت�شاد  �خل��ي��ار على  ه��ذ�  ت��د�ع��ي��ات 
�لربيطاين بطيئة يف �ل�شعور بها. ويف 
�لأع��م��ال, حيث يطالب �جلميع  ع��امل 
�لن�شحاب,  عملية  يف  �لو�شوح  مبزيد 
�لربيك�شيت  ي�شكك يف  �أح��د  ل  �ن��ه  �ل 

يف حد ذ�ته.
    �ما يف �لعامل �ل�شيا�شي, �لذي يدرك 
�شناديق  من  �لنابع  �لقر�ر  �حتقار  �أن 
�لق�����رت�ع ���ش��ي��ك��ون �أك����ر خ��ط��ورة من 
�ملتمردين,  �ملحافظني  فحتى  تنفيذه, 
�مل���و�ل���ون لأروب������ا, فانهم  �مل��ح��اف��ظ��ون 
على  �حل�����ش��ول  �ىل  بال�شعي  يكتفون 
�لربيك�شيت.  ل����ت����اأط����ري  ����ش���م���ان���ات 

وبالتاأكيد لي�س �إعادة �لنظر فيه.

فرتة انتقالية
بريك�شيت  �أي  ع���ن  م��ع��رف��ة  ي��ب��ق��ى     
نتحدث. لأنه ماذ� �شيقول �رباب �لعمل 
باإمكانهم  ي��ع��د  مل  �إذ�  �ل��ربي��ط��ان��ي��ني 
�ل�شوق  �إىل  �لو�شول  �لق�شة  نهاية  يف 
�شتقول  وم�����اذ�  �مل���وح���دة؟  �لأوروب����ي����ة 
�لأ�شر, �إذ� كان �شقوط �جلنيه �شينتهي 
�ل�شر�ئية؟  ق��درت��ه��ا  ب��ت��ق��وي�����س  ح��ق��ا 
�شروط  ب�����ش��اأن  حمتمل  �ت��ف��اق  �ي  �ن 
خروج بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي, 
مهما كانت مفرد�ته, �شُينتقد ب�شدة يف 
�لتو�شل  عدم  �ن  كما  �ملتحدة,  �ململكة 
من  لأك������ر  ���ش��ي��ت��ع��ر���س  �ت����ف����اق  �إىل 
وب��روك�����ش��ل يف  ل��ن��دن  ف�شلت  �إذ�  ذل���ك, 

مفاو�شاتهما.
�لنتقالية  ل��ل��ف��رتة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �أم����ا     
فاإن  لندن,  بها  تطالب  �لتي  �ملحتملة 
حا�شما  ي��ك��ون  �أن  ميكن  مدتها  ط��ول 
عامني,  م���ن  �أك�����ر  ت�����دوم  �أن  �أي�������ش���ا. 
�مل�شهد  �أو  تتطور,  �أن  للعقليات  ميكن 
�ل�شيا�شي �ن يتجدد. باخت�شار, ميكن 
�لنهاية  يف  وذ�ك  �لأم�����ور..  تتغري  �أن 

جوهر �لنو�يا.
عن ليزيكو الفرن�سية

و�ل���ري���اح �مل��ع��اك�����ش��ة ع��ن��ي��ف��ة ج����د�, مبا 
ب�شكل  ت�شقط  �أن  �ىل  لندن  يدفع  ق��د 

م�شروع كل �شيء.
 �حل���زب �مل��ح��اف��ظ, �ل���ذي ك���ان ديفيد 
توحيده  �إع�������ادة  يف  ي���اأم���ل  ك����ام����ريون 
ب��ف�����ش��ل �ل���ش��ت��ف��ت��اء, ه���و �ل���ي���وم على 
�لربيك�شيت  �لنق�شام حول  درجة من 
نتيجة  على  ي�شكل خطر� حقيقيا  مبا 
وبعد ثمانية  بروك�شل.  �ملفاو�شات مع 

�ل�شيا�شية, وهم �ليوم غري م�شموعني 
زع��ي��م مثل  �أي  ك��م��ا ل يحمل  مت��ام��ا. 

هذه �لر�شالة. 
�أو�ئ���ل      وم���ع �ن���ه يف ن��ه��اي��ة �شبتمرب 
�ملنا�شرين  �لنو�ب  بع�س  كان  �أكتوبر, 
�لتحدث  ع���ل���ى  ي������ج������روؤون  ل���ل���ب���ق���اء 
للحزبني  �ل�������ش���ن���وي���ة  �مل������وؤمت������ر�ت  يف 
�لرئي�شيني للمطالبة بتنظيم ��شتفتاء, 
فانه ل �أحد �ليوم يفكر يف �لعودة �إىل 

للتفاو�س حرفا  �ملحافظني  �ملتمردين 
ح���رف���ا ك����ل ���ش��ط��ر م����ن م�������ش���روع هذ� 
�لقانون �ملهم, و�لذي �شيحدد �ل�شروط 
�لتي مبوجبها �شيتم, بعد �لربيك�شيت, 
ن�س  �أل����ف   12 �ل���غ���اء  �أو  �لح���ت���ف���اظ 

�أ�شلي �حتادي تطبق يف �لبلد.

ال�سكوك
   ولئن تبقى حالت �لرتياب عديدة, 

�لت�شويت  م���ن  ت��ق��ري��ب��ا  ���ش��ه��ر�  ع�����ش��ر 
�لذي �شهد �نت�شار �ل� “نعم” يف يونيو 
�إىل  �لتو�شل  فر�س  تقل�شت   ,2016
مع  �لربيك�شيت  ���ش��روط  ع��ل��ى  �ت��ف��اق 

�لحتاد.
�أن �حل��رب �ملنتظرة يف �لربملان     كما 
تزيد من  �لقانون  �لغاء م�شروع  حول 
خ��ط��ر �إع����د�م �حل��ك��وم��ة. ل��ق��د حتالف 
ع�شر�ت  م����ع  �ل����ع����م����ال  ح������زب  ن�������و�ب 

    ولكن �إذ� كان �لبلد ل ي��ز�ل ممزقا 
يتخذه  �أن  ي��ج��ب  �ل���ذي  �ل�شكل  ح���ول 
خروج بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي, 
�إعادة  �ليوم على  �أحد يتحدث  فانه ل 
�لنظر فيه, ول يقرتح �أي حزب �لبقاء 

يف �لحتاد:
  وحدهم �لدميقر�طيون �لليرب�ليون 
ميكن �أن يحملو� هذ� �ل�شوت, لكنهم ل 
ميثلون �أي �شيء على رقعة �ل�شطرجن 

���ش��ي��ئ��ا و�ح�����د� م���وؤك���د: �ن خروج  ف����اإن 
ب���ري���ط���ان���ي���ا م����ن �لحت�������اد �لأوروب��������ي 
�شيحدث. ومن �ل�شعب �لقول يف هذه 
�أو  ناعما  �شيكون  ك��ان  �إذ�  م��ا  �مل��رح��ل��ة 

مت�شدد� يف طريقته و��شلوبه.
ق��درة �حلكومة  �شيء يعتمد على   كل 
من  �لذين  �شغط  �م��ام  �ل�شمود  على 
�خلروج  �أج��ل  من  يدفعون  مع�شكرها, 

�ل�شريع و�لعنيف من �لحتاد.

بريطانيا لن ترت�جع عن قر�ر �لن�شحاب من �لحتاد هل يتم �لتفاق وباي طريقة؟

العودة اإىل �شناديق القرتاع حول
 نف�س املو�شوع وبنف�س ال�شكل م�شتبعدة

اإذا كان البلد منق�شما حول �شكل اخلروج
 فان�ه ل اأح�د يتحدث الي�وم على الغائ�ه

تو�شك و�حللم �مل�شتحيل

مناه�شون للربيك�شيت �مام �لربملان �لربيطاين حزب �لعمال �شيخو�س حربا �شر�شة

تربيز� ماي تو�جه متمردين يف مع�شكرها

احلزب املحافظ على درجة من االنق�سام حول الربيك�سيت مبا ي�سكل خطرا حقيقيا على نتيجة املفاو�سات مع بروك�سل
يكتفي املحافظون املوالون الأروبا بال�سعي اىل احل�سول على �سمانات لتاأطري الربيك�سيت ولي�س اإعادة النظر فيه

رغم معزوفات االأمل هنا وهناك:

لهذا لن تتخلى لندن عن الربيك�شيت...!
رغم ال�سعوبات التي تواجهها ترييزا ماي، مل يعد اأحد يف اململكة املتحدة يتحدث عن التخلي عن الربيك�سيت

•• الفجر - خرية ال�شيباين
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 268867    بتاريخ : 2017/02/27
باإ�شم :  خمزن �جلابر للتحف ذ.م.م.

وعنو�نه : �س.ب. 1940 , دبي , �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 16
, مو�د  , �ملطبوعات   �أخ��رى  �مل��و�د وغري و�ردة يف فئات  �ل��ورق و�ل��ورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه 
جتليد �لكتب , �ل�شور �لفوتوغر�فية , �لقرطا�شية , مو�د �لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات منزلية 
, مو�د �لفنانني , فر��شي �لدهان �أو �لتلوين , �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث( , مو�د �لتوجيه 
و�لتدري�س )عد� �لأجهزة( , مو�د �لتغليف �لبا�شتيكية )غري �ل��و�ردة يف فئات �أخرى( , حروف �لطباعة , 

�لكلي�شيهات )�لر��شمات(.
 UAE بجانبه ر�شم لقلب باللون �لأحمر حتتهما �لأحرف I و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن �حلرف

جميعهم باللغة �لإجنليزية باللون �لأ�شود.
  �ل�شرت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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فقدان جواز �سفرت
�ملدعو/ هيثم قا�شم  فقد  
ميني   , �ل��ب��اخ�����ش��ي  ع���ل���ي 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره 
رقم )4777965( �شادر 
م���ن �ل���ي���م���ن   م���ن يجده 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5137237   

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د �مل����دع����و/ خ���ال���د علي 
�لردن   , �ل��ق��ي�����ش��ي  حم��م��ود 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
�ل�شادر   )M557145(
ممن  ي���رج���ى   , �لدرن  م���ن 
يعر عليه ت�شليمه بال�شفارة 
مركز  �ق�����رب  �و  �لردن����ي����ة  

�شرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و / دي��ان��ا �شيلي  ف��ق��د 
�������ش������وز� ����ش���ي���ل���ف���ا ت����وري���������س 
�جلن�شية  �ل��������رب�زي��������ل   ,
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
)894917FJ( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/3958161

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /ف��ريوز� بانو 
�وزبك�شتان   , خيكماتوفا 
, �جلن�شية - ج��و�ز �شفره 
 )1584642( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/9639634

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /�مل �شليمان 
�ل��ط��وخ��ي , م�شر   خم��ت��ار 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
  )12746774( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4413837

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / �شاتي�س كومار 
بهيمي�شو�ر�  ج��ون��دوب��وي��ن��ا 
�لهند   , ج��ون��دوب��وي��ن��ا  ر�و 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
يجده  من   )1069878(
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 055/1607558
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    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/09044/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : بدر �حمد غلوم يو�شف �لن�شاري 

مبا �أن �ملدعي : �شيف بن حممد بن عبد�هلل بن �شيف �لدروي�شي �ل�شام�شي   
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/09044/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم 

بالتايل
من  للفرتة  �ي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  بذمة  تر�شد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 

2017/2/28 وحتى 2017/4/4 وميتنع عن �ل�شد�د 
مطالبة مالية - �ل��ز�م  �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 24750 درهم للمدعي كغر�مة عدم 

�خطار �ملدعي قبل �خاء �لعقار مبدة 3 ��شهر 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �إعادة �عانكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق 
بالد�ئرة  �ل�شاد�شة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  2.30م  �ل�شاعة   2017/11/22
�أمر  �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى , وقد 
بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثاثة �يام من تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت  

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05259/2017 / �سكني     
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03463/2017   �سكني  - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : بانيت لل�شفريات و�ل�شياحة - �س ذ م م   - جمهول حمل �لقامة    
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �شلطان وحمده �بناء م�شبح �شامل بن حمود 

�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�شي بالتي:
و�ربعمائة  �ل���ف  وخ��م�����ش��ني  �شبعة  دره���م   57.498 وق����دره  مبلغ  ب�����ش��د�د  عليه  �مل��دع��ي  �ل����ز�م   -1
 2017/1/14 وح��ت��ى   2014/1/14 م���ن  �ل���ف���رتة  ع���ن  �لي���ج���ار  ب����دل  ق��ي��م��ة  وت�����ش��ع��ني   وث��م��ان��ي��ة 
و�ربعمائة  �ل���ف  وخ��م�����ش��ني  �شبعة  دره���م   57.498 وق����دره  مبلغ  ب�����ش��د�د  عليه  �مل��دع��ي  �ل����ز�م   -2
 2017/1/14 وح��ت��ى   2014/1/14 م���ن  �ل���ف���رتة  ع���ن  �لي���ج���ار  ب����دل  ق��ي��م��ة  وت�����ش��ع��ني   وث��م��ان��ي��ة 
3- �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د ما ي�شتجد من بدل �يجار حتى تاريخ �لخاء �لفعلي للعني �ملوؤجرة 

و�لزمت �ملدعي عليها بامل�شروفات. 
4-�لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خال خم�شة ع�شر يوم من تاريخ �لن�شر ويف حال 
�متناعكم عن �لتنفيذ خال �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه 

ماحظة / �شيتم �إغاق ملف �لتنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم �فادة �لإعان بالن�شر خال ع�شرة 
�يام من تاريخ ��شتامه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�شنة 2017( 

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/06325/2017 / �سكني     
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05744/2017   �سكني  - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : �حمد �حل�شيني �لب�شيوين حممد  
ومي�شل تريي�شو باين - جمهول حمل �لقامة    

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : خالد �شلطان خليفة �شلطان �لفاحي 
وذياب �شلطان خليفة �شلطان �لفاحي 

�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�شي بالتي:
وقدره  مبلغ  ب�شد�د  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �حل�شوري  مبثابة  �للجنة  حكمت   -1

36000 درهم قيمة �ل�شيكني �ملرتدين 
2-�لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��ال  �حل��ك��م  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �ن��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خال �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ 
�لتنفيذ  �إغ��اق ملف  �شيتم   / لتنفيذه - ماحظة  �ملنا�شب  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت 
تلقائيا حال عدم ت�شليم �فادة �لإعان بالن�شر خال ع�شرة �يام من تاريخ ��شتامه 

وفقا للقر�ر رقم 21 ل�شنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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   يف  الدعوى رقم 2017/2777 جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه /1 -  ��شماعيل حممد كونهي حممد مو�شى - جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /بنك �م �لقيوين �لوطني - 
�س م ع  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاه وعليه نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 2017/11/14 �حلكم �لتمهيدي �لتايل : حكمت 
�ملحكمة مبثابة �حل�شوري وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري �مل�شريف �ملخت�س �شاحب �لدور باجلدول , وتكون مهمته 
بعد �لطاع على ملف �لدعوى �لنتقال للبنك �ملدعي كاأمر لزم لاطاع على ملف �ملدعي عليه لديه من و�قع �ل�شجات 
و�لدفاتر ونظام �حلا�شب �لىل على ح�شابه و�لطاع على ��شول �مل�شتند�ت  وعلى ما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم وكذ� �ل�شجات 
و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية �ملنتظمة و�ملر��شات �لورقية و�للكرتونية �ن وجدت لبيان ما مت �حل�شول عليه من 
ت�شهيات و�نو�عها وقيمتها و�شروط �ملنح و�لفو�ئد ومدة �ل�شد�د وطريقة �حت�شاب �لفو�ئد�و �لرباح و�لعمولت و�مل�شروفات 
و�ية مبالغ �خرى مع ت�شفية �حل�شاب وعلى �خلبري بالن�شبة للمعاملة �خلا�شة بالبطاقة وبيان تف�شيات ذلك وعلى �خلبري 
مبر�عاة تاريخ غلق �حل�شاب وفق �خر حركة يف ك�شف �حل�شاب من ��شتخد�م �و حركة �شد�د من قبل �ملدعي عليه وبيان كيفية 
قيام �ملدعية بح�شاب �ملرت�شد بعد ذلك �لتاريخ وحتى تاريخ رفع �لدعوى وحتقيق دفاع �خل�شوم من �لناحية �لفنية و�مل�شرفية 
لها ومطالعة ما يرى من  �لنتقال  �ي جهة �خرى يرى  �لنتقال �ىل  بها  �ملناط  �أد�ء ماأموريته  �شبيل  و�شحرت للخبري يف 
م�شتند�ت تفيد يف �د�ء �ملاأمورية و�شماع من يلزم �شماع �قو�له بغري حلف ميني وحددت مبلغ ثاثة �لف درهم كاأمانة على ذمة 
ح�شاب وم�شروفات �خلبري و�تعابه و�لزمت �ملدعي ب�شد�دها.  وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثاثاء  �ملو�فق 2017/11/28  

. Ch1.C.14 ل�شاعة 30 : 8 �شباحا يف �لقاعة�
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2797  جتاري جزئي                               

�ىل �ملدعي عليه /1 - رفيجندر� كومار ختيكوند بناكا ل  - جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �ميك�س )�ل�شرق �لو�شط( 
ب��اأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 2017/11/7 �حلكم  �أع��اه وعليه نعلنكم  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �ق��ام  - �س م ب )م( ف��رع دب��ي -  قد 
�لتمهيدي �لتايل : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري �مل�شريف �ملخت�س �شاحب �لدور 
باجلدول , وتكون مهمته بعد �لطاع على ملف �لدعوى �لنتقال للمدعي كاأمر لزم لاطاع على ملف �ملدعي عليه لديه 
من و�قع �ل�شجات و�لدفاتر ونظام �حلا�شب �لىل على ح�شابه و�لط��اع على ��شول �مل�شتند�ت  وعلى ما ع�شى �ن يقدمه 
وجدت  �ن  و�للكرتونية  �لورقية  و�ملر��شات  �ملنتظمة  و�للكرتونية  �لورقية  �لتجارية  و�لدفاتر  �ل�شجات  وكذ�  �خل�شوم 
لبيان ما مت �حل�شول عليه من ت�شهيات و�نو�عها وقيمتها و�شروط �ملنح و�لفو�ئد ومدة �ل�شد�د وطريقة �حت�شاب �لفو�ئد�و 
بالبطاقة  للمعاملة �خلا�شة  بالن�شبة  ت�شفية �حل�شاب وعلى �خلبري  �خرى مع  مبالغ  و�ية  و�مل�شروفات  و�لعمولت  �لرب��اح 
وبيان تف�شيات ذلك  ويف حال جتاوزه لن�شبة 9% ب�شيطة �جر�ء  جدول ح�شاب �فرت��شي قائم على بيان �ملرت�شد حتى تاريخ 
�خر حركة يف ك�شف �حل�شاب وحتى تاريخ رفع �لدعوى يف 2017/8/14 وح�شاب �ملرت�شد وفق �لفائدة �لب�شيطة �مل�شار �ليها عن 
�لبطاقة وحتقيق دفاع �خل�شوم من �لناحية �لفنية و�مل�شرفية و�شحرت للخبري يف �شبيل �أد�ء ماأموريته �ملناط بها �لنتقال 
�ىل �ي جهة �خرى يرى �لنتقال لها ومطالعة ما يرى من م�شتند�ت تفيد يف �د�ء �ملاأمورية و�شماع من يلزم �شماع �قو�له بغري 
ب�شد�دها.   �ملدعي  كاأمانة على ذمة ح�شاب وم�شروفات �خلبري و�تعابه و�لزمت  حلف ميني وحددت مبلغ ثاثة �لف درهم 

. Ch1.C.14 وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثاثاء  �ملو�فق 2017/11/28  �ل�شاعة 30 : 8 �شباحا يف �لقاعة
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2702  جتاري جزئي                               

�ميك�س   / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  بيغم حممد ميكونات ميكونات  - جمهول حمل  �شان�شار   -  1/ �ملدعي عليه  �ىل 
)�ل�شرق �لو�شط( - �س م ب )م( فرع دبي -  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاه وعليه نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 
بندب �خلبري  �ملو�شوع  �لف�شل يف  �ملحكمة مبثابة �حل�شوري وقبل  : حكمت  �لتايل  �لتمهيدي  2017/10/7 �حلكم 
, وتكون مهمته بعد �لطاع على ملف �لدعوى �لنتقال للمدعي كاأمر  �مل�شريف �ملخت�س �شاحب �لدور باجلدول 
لزم لاطاع على ملف �ملدعي عليه لديه من و�قع �ل�شجات و�لدفاتر ونظام �حلا�شب �لىل على ح�شابه و�لطاع 
على ��شول �مل�شتند�ت  وعلى ما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم وكذ� �ل�شجات و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية 
�ملنتظمة و�ملر��شات �لورقية و�للكرتونية �ن وجدت لبيان ما مت �حل�شول عليه من ت�شهيات و�نو�عها وح�شاب 
و�مل�شرفية  �لفنية  �لناحية  من  �خل�شوم  دف��اع  وحتقيق  �لبطاقة  عن  �ليها  �مل�شار  �لب�شيطة  �لفائدة  وفق  �ملرت�شد 
�ملناط بها �لنتقال �ىل �ي جهة �خرى يرى �لنتقال لها ومطالعة ما  �أد�ء ماأموريته  و�شرحت  للخبري يف �شبيل 
يرى من م�شتند�ت تفيد يف �د�ء �ملاأمورية و�شماع من يلزم �شماع �قو�له بغري حلف ميني وحددت مبلغ ثاثة �لف 
درهم كاأمانة على ذمة ح�شاب وم�شروفات �خلبري و�تعابه و�لزمت �ملدعي ب�شد�دها.  وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم 
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عربي ودويل

ال�شعودية تعتزم الت�شويت ل�شالح قرار ال�شيادة الدائمة لل�شعب الفل�شطيني يف الأر�س املحتلة
•• االأمم املتحدة -وام: 

�أكدت �ململكة �لعربية �ل�شعودية �أنها �شت�شوت ل�شالح قر�ر �ل�شيادة 
�ملحتلة  �لفل�شطينية  �لأر����س  يف  �لفل�شطيني  لل�شعب  �ل��د�ئ��م��ة 
�ل�شوري  �لعرب يف �جلولن  �ل�شرقية ولل�شكان  �لقد�س  مبا فيها 
�ملحتل على مو�ردهم �لطبيعية .. د�عية �لدول �لأع�شاء يف �لأمم 
�ملتحدة �إىل �لمتثال للقيم و�ملبادئ �لإن�شانية و�لت�شويت ل�شالح 
�مل�شلوبة  لأر���ش��ه  �لفل�شطيني  �ل�شعب  ع��ودة  يدعم  �ل��ذي  �ل��ق��ر�ر 
و��شحة  �إن�شانية  ب��ك��و�رث  وت�شببت  طالت  �لتي  معاناته  و�إن��ه��اء 

للجميع.
جاء ذلك يف كلمة �ل�شعودية يف �لأمم �ملتحدة حول �لت�شويت على 

قر�ر �ل�شيادة �لد�ئمة لل�شعب �لفل�شطيني يف �لأر�س �لفل�شطينية 
�جلولن  يف  �لعرب  ولل�شكان  �ل�شرقية  �لقد�س  فيها  مبا  �ملحتلة 
�أعمال  �شمن  وذل���ك  �لطبيعية  م��و�رده��م  على  �ملحتل  �ل�����ش��وري 
�ململكة  وفد  ع�شو  �ألقاها  و�لتي  �لعامة  للجمعية  �ل�72  �ل��دورة 
�لد�ئم لدى �لأمم �ملتحدة عبد �هلل �لغنيم وبثتها وكالة �لأنباء 

�ل�شعودية �م�س.
ودعا �لغنيم �لدول �لأع�شاء لامتثال للقيم و�ملبادئ �لإن�شانية 
و�لت�شويت ل�شالح �لقر�ر �لذي يدعم عودة �ل�شعب �لفل�شطيني 
بكو�رث  وت�شببت  طالت  �لتي  معاناته  و�إن��ه��اء  �مل�شلوبة  لأر���ش��ه 

�إن�شانية و��شحة للجميع .
وقال �إن �لقوة �لإ�شر�ئيلية طغت وجتربت وم�شاريع �ل�شتيطان 

وحرق �لأر��شي �لزر�عية �ملمنهجة تو�شعت ب�شكل �شافر يتحدى 
�أن  �لت�شرفات  لهذه  �لأو�ن  و�آن  �لدولية  و�لأع���ر�ف  �ملو�ثيق  كل 
تتوقف و �آن �لأو�ن حلقوق �لإن�شان �أن حترتم وتقدر و�أ�شبح من 

�ل�شروري قيام دولة فل�شطينية م�شتقلة عا�شمتها �لقد�س.
جت�شيد�  �لقر�ر  لهذ�  �ململكة  �شت�شوت  هنا  من  �أن��ه  �لغنيم  و�أك��د 
و�ل�شعوب  �لفل�شطيني  لل�شعب  �لد�عم  و�لأ�شيل  �لثابت  ملوقفها 
�لعربية �شاأنها �شاأن �لدول �ملحبة لل�شام ورغبة منها يف �لعي�س يف 
�شرق �أو�شط تنعم فيه �لأجيال �لقادمة بو�قع م�شتقر وم�شتقبل 
�لقر�ر  �لعامل لدعم هذ�  : لذلك ندعو دول  بالأمل وقال  مليء 
ل  �ل��ت��ي  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شيا�شات  ورف�����س  ل�شاحله  و�لت�شويت 

حترتم �لقو�نني و�لأعر�ف �لدولية.

اإنقاذ 30 �شخ�شا يف مداهمة على �شجن لطالبان 
•• كابول-رويرتز:

قال �جلي�س وم�شوؤولون حمليون �إن قو�ت �أفغانية وقو�ت �أجنبية خا�شة د�همت �شجنا 
�إقليم هلمند جنوب �لباد �م�س �لأحد و�أنقذت 30 �شخ�شا  تديره حركة طالبان يف 
و�شرطيني  ع�شرة  �لثانية  �شن  حتت  �أطفال  �أربعة  �أن  �مل�شوؤولون  و�أ�شاف  �لأق��ل.  على 
من بني من �أنقذتهم �لقو�ت يف �ملد�همة �لتي وقعت يف منطقة نوز�د. وكانت طالبان 
�عتقلت 20 �شخ�شا منهم فيما يتعلق مب�شاعدتهم للحكومة �أو لكونهم من �أ�شر �أفر�د 
يف �ل�شرطة و�جلي�س. وقال عبد �لقدير باهادورز�ي, وهو نائب �ملتحدث با�شم كتيبة 
�إنقاذهم ل  �آخرين ممن مت  ل�شتة  �شبب �شجن طالبان  �إن  215 يف �جلي�س,  مايو�ند 
يز�ل رهن �لتحقيق. وقالت طالبان يف بيان �إن من �أنقذتهم �لقو�ت جمرمون جنائيون 
متهمون بال�شرقة و�خلطف و�لتورط يف نز�عات �شخ�شية وجر�ئم �أخرى و�شجنو� يف 

�نتظار حماكمتهم.

   �آل فر�نكلني, �ملمثل �لكوميدي 
تو�يدن  م��ع  نف�شه  وج��د  �ل�شابق, 
�لقو�ت  ع���ن  ل��ل��رتف��ي��ه  رح���ل���ة  يف 
�لأو�شط,  �ل�����ش��رق  يف  �مل��ت��م��رك��زة 
وق���ال���ت �ن����ه ق��ب��ل��ه��ا ب��ع��ن��ف خال 
�لعودة,  ط��ري��ق  يف  ث����م,  ب���روف���ة. 
وب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت ن��ائ��م��ة ع��ل��ى منت 
�لطائرة, و�شع يديه على ثدييها, 
و�مل�شهد  �ل��ك��ام��ري�.  �أم���ام  �شاحكا 
ب�شدة.  يدينه  �لذي خلده م�شور 
ه���ذه  ع����ن  ف����ر�ن����ك����ن  �آل  �ع����ت����ذر 
�لعملية, ومبا�شرة د�فعت ثمانية 
بيان,  يف  عنه  �شابقات  م��وظ��ف��ات 
د�ئما  يعاملهن  ك���ان  �إن���ه  و�أك����دن 

باحرت�م كبري.
  ك���م���ا �����ش���ت���ق���ال رئ���ي�������س �حل����زب 
بعد  ف���ل���وري���د�  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي يف 
�شهادة �شت ن�شاء ن�شرت يف �شحيفة 
بوليتيكو. مل يتهمنه بلم�شهن, �ل 
�نهن �أكدن �إنه كان يحدق فيهن, 
ويعّلق على مظهرهن, و�ثد�ئهن, 

مبا يت�شبب لهن يف �حر�ج. 
  يف ذ�ت �لأ�شبوع, مت �إقالة مدير 
م��ك��ت��ب ن��ائ��ب��ة دمي��ق��ر�ط��ي��ة. وقد 
�تهم من طرف زمياته بانه يعلق 
ب�شكل  ومي�شهن  مظهرهن,  على 
م�شتهرت, و�نه ينتدب على �أ�شا�س 
�ل�����ش��ك��ل و�جل���م���ال. وق��ب��ل ب�شعة 
�أخريات  ن�شاء  �شت  ��شتكت  �أي���ام, 
قبل  للتحر�س من  تعر�شهن  من 
فلوريد�.  ولي�����ة  م���ن  ���ش��ي��ن��ات��ور 
وباملنا�شبة, ��شتقال وي�س غودمان, 
نائب �لكونغر�س يف �أوهايو �أي�شا, 
ول��ك��ن ب�����ش��ب��ب وج����ود ع��اق��ة مع 
رج��ل. هل ه��ذ� غري ق��ان��وين؟ ل, 
نف�شه  يقدم  غودمان  وي�س  ولكن 
كما  �ملحافظة,  للف�شيلة  كنموذج 

�أن له زوجة.

ميدان �سيد
ب��ال��ط��ب��ع, ه��ن��اك ف�شيحة  ث���م,     
�لقا�شي  ه��ذ�  ويو�جه  م��ور.  روي 
و�ملر�شح  ع���ام���ا(   70( �ل�����ش��اب��ق 
�ألباما,  ملن�شب �شيناتور يف ولية 
يو�جه �تهامات متعددة بالعتد�ء 

�سرعة
�لتي  �لأوىل  �مل���رة  لي�شت  ه��ذه     
ف�����ش��ائ��ح جن�شية يف  ف��ي��ه��ا  ت��وج��د 
يف  تتمثل  �جل���دة  لكن  �ل�شيا�شة, 
�ل�شرعة �لتي قبل بها �لنو�ب فتح 
حتقيق ب�شاأن �ل فر�نكني, رغم �ن 
�حلادث وقع مع ليان تويدن قبل 

و�شوله �إىل و��شنطن.
فقد  م����ور,  ل����روي  بالن�شبة  �أم����ا   
����ش���رح �ل���زع���ي���م �جل����م����ه����وري يف 
�إذ� مت  �أن�����ه  �ل�����ش�����������������������ي��وخ  جم��ل�����س 
ف�شيتم  دي�شمرب,   12 يف  �نتخابه 
�لتحقيق معه فور� من قبل جلنة 

�لأخاقيات.
�لكونغر�س  �أع�����ش��اء  �ن  �شك     ل 

�لآخرين �شريتعدون. .
ف����ف����ي ج���ل�������ش���ة ������ش����ت����م����اع ح����ول 
�لأ�شبوع  ه��ذ�  �جلن�شي  �لتحر�س 
�أك���دت ممثلة  �ل��ن��و�ب,  يف جمل�س 
�إنها  �شبيري  ج��اك��ي  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
علمت باأن زميلني, و�حد من كل 
لئق  غ��ري  ب�شكل  ت�شرفا  ح���زب, 
م���ع �ل��ن�����ش��اء غ���ري �ن��ه��ا مل تذكر 

��شميهما. 
عن لوبوان

وخ�شو�شا على قا�شر�ت. 
���ش��ّن �لثاثني,     ف��ن��دم��ا ك���ان يف 
يبدو �ن مكانه �ملف�شل ل�شطياد 
�لتجاري  �مل���رك���ز  ه���و  ���ش��ح��اي��اه 
طرف  م��ن  �ت��ه��م  حيث  للمدينة, 
بانه  �لأق��������ل  ع���ل���ى  ن�������ش���اء  ����ش���ت���ة 
و�رتكب  غ�شبا,  وقّبلهن  د�عبهن, 
�أ���ش��و�أ. تقول بيفريل يونغ  ما هو 
يف  �غت�شابها  ح��اول  �إن��ه  نيل�شون 
�ل�شيارة وعندما قاومت, تخلى يف 
نهاية �ملطاف عن جرميته, ولكنه 
و�أنا  طفلة  جم���رد  �أن���ت  ه���دده���ا: 
رويت  و�إذ�  �ملقاطعة,  ع��ام  مدعي 
ل�شخ�س ما ح��دث, ل �أح��د �شوف 

ي�شدقك.
   �شرخ مور �نها موؤ�مرة �شيا�شية, 
متمتعا  �ل����ش���ت���ق���ال���ة  وي���رف�������س 
�ملحلي.  بدعم �حلزب �جلمهوري 
يد�فع  �لذي  �ملحافظ  فالربنامج 
بروك�س,  م���و  ي���ق���ول  م�����ور,  ع��ن��ه 
�أكر  �ألب��ام��ا,  ع��ن ولي���ة  �لنائب 
�أه��م��ي��ة م��ن �لت��ه��ام��ات �جلن�شية 
 40 �إىل  ت���اري���خ���ه���ا  ي���ع���ود  �ل���ت���ي 

عاما.
   �أما �شحيفة �أمريكان �شبكتاتور, 
فتد�فع  حمافظة,  �شحيفة  وهي 
كان  �أن���ه  �شرحها  خ��ال  م��ن  عنه 
يبحث يف �لو�قع عن �مر�أة �شابة, 
م��ن دون م��ه��ن��ة, لأن���ه ك���ان يريد 
�ل�شعي  �لأط����ف����ال.  م���ن  �ل��ع��دي��د 
قاعدة  ك���ان  ���ش��اب��ة  ع���رو����س  ور�ء 
ملور  �ل�شابق  �جليل  يف  �جتماعية 
رو�ية  كل  عمليا,  طويل.  ولوقت 
�ملدر�شة  يف  قر�تها  �أو���ش��نت  جلني 
�لثانوية �أو يف �لكلية تتحدث عن 
ذلك, يقول �ملقال, قبل �ن ت�شيف 
ما  فيها  لي�س  �لتهامات  ه��ذه  �ن 
�أه��ل��ي��ة ���ش��غ��ل من�شب  ي��ن��زع ع��ن��ه 

�شيناتور.

»اآل فرانكن�ستني«
�حل��زب �جلمهوري على  ولكن     
�مل�شتوى �لوطني تنكر له, ويريد 
�ل�شباق.  م���ن  �لن�������ش���ح���اب  م��ن��ه 
وبالإ�شافة �إىل �تهامات �لعتد�ء 

ه���ي���ل غ����ري ك���اف���ي���ة وحت����ت����اج �ىل 
تاريخه,  يف  م��رة  ولأول  �إ���ش��اح. 
�أع�شاءه  �ل�شيوخ  جمل�س  �شيجرب 
وم���وظ���ف���ي���ه���م ع����ل����ى �خل�������ش���وع 
�ل��ن��وع من  ل��ت��دري��ب لتجنب ه��ذ� 

�ل�شلوك.

�خل���ريي���ة ت��دف��ع ل���ه ر�ت���ب���ا فلكيا 
دولر يف حني  �أل���ف   180 ق���دره 

كان يوؤكد �نه عمل تطوعي.
  ومن �لو��شح �أن كل هذه �حلالت 
�شد  �ل��ق��ذرة  بالق�ش�س  ت��ذك��رن��ا 
�أثناء  �ل��ذي �تهم  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 

�جل���ن�������ش���ي, ف������ان م�����و�ق�����ف م���ور 
معادية  ج����د�  م��ت��ط��رف��ة  مي��ي��ن��ي��ة 
ويعتقد  ول��ل��م��ث��ل��ي��ني,  ل��اإ���ش��ام, 
حُت��ك��م من  �أن  ي��ج��ب  �أم��ري��ك��ا  �أن 
خال �تباع تعاليم �لجنيل. ويف 
�لآونة �لأخرية, علم �أن موؤ�ش�شته 

و4 و5 و6 وهي نائمة؟ لكنه مل 
ينب�س بكلمة عن روي مور.

   وق����د وّق����ع �أك����ر م���ن 1500 
على  �ل���ك���ون���غ���ر����س  يف  م����وظ����ف 
عري�شة تقول �ن قو�عد مكافحة 
�لكابيتول  يف  �جلن�شي  �لتحر�س 

�حل��م��ل��ة ب��ت�����ش��رف��ات م���روع���ة مع 
�لرئي�س  مينع  مل  وه��ذ�  �لن�شاء. 
فر�نكن:  �شد  ت��غ��ري��دة  ن�شر  م��ن 
“�إن �شورة �آل فر�نكن�شتني رهيبة 
�لكام.  ك��ل  ت�شتحق  �إن��ه��ا  ح��ق��ا, 
2 و3  �أي��ن ي�شع يديه يف �ل�شور 

بعد هوليوود وو�سائل االإعالم:

وباء التحر�س اجلن�شي يف وا�شنطن...!
ن�ساء يتهمن دميقراطيني وجمهوريني يف الكونغر�س باالعتداء عليهن

ف�شائح باجلملة د�خل �لكونغر�س �آل فر�نكن �شيناتور دميقر�طي يف �لعا�شفةجاكي �شبيري تتهم زميلني

ليان تو�يدن �شحية �شيناتورروي مور متهم بالعتد�ء على قا�شر�ت

بيفريل يونغ نيل�شون  حاول مور �غت�شابها يف �ل�شيارة

•• الفجر – خرية ال�شيباين

اإ�سالح  على  الكونغر�س  ينكّب  االأ�سبوع،  هذا     
ن�سيان  اإىل  ميل  هناك  ولكن  جدا،  مهم  �سريبي 
ذلك، الأن احلديث عن اجلن�س هو االأكرث تداوال 
التحر�س  بــاالأحــرى  اأو  الكابيتول،  ــرات  مم يف 

اجلن�سي.. اإنه وباء.
   بعد هوليوود وو�سائل االإعــالم، ها هي موجة 
فقد  ال�سيا�سية.  االأو�ساط  جتتاح  االعرتافات 
اتهمت ليان توايدن، من�سطة يف حمطة اذاعية، 
والية  عن  الدميقراطي  ال�سيناتور  فرانكن،  اآل 

ميني�سوتا، باالإ�ساءة اليها عام 2006.

مكافحة  قــواعــد 
التحر�س اجلن�سي 
ــول ــت ــي ــاب ــك ال يف 
غــــري  ـــــــل  هـــــــي  
ـــــــــة  ـــــــــي ـــــــــاف ك
ــــــــــــاج  وحتــــــــــــت
ـــــالح ا�ـــــس اىل 

لأول مرة يف تاريخه، �شيجرب جمل�س ال�شيوخ اأع�شاءه وموظفيهم على اخل�شوع لتدريب لتجنب هذا النوع من ال�شلوك

لي�ست املرة االأوىل التي توجد فيها ف�سائح جن�سية يف 
ال�سيا�سة لكن اجلدة هي �سرعة قبول النواب بفتح حتقيق 

كل هذه احلاالت تذكر بالق�س�س القذرة �سد دونالد ترامب 
الذي اتهــم اأثنـاء احلملــة بت�سرفــات مروعـــة مـع الن�ســاء
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اىل من يهمه االمر

 نحن :  �آي تي ��س �شي @ �نفورمي�شن تكنولوجي �شريفي�شز �أند كون�شلتنج منطقة حرة - ذ م م  
من  يف  �خلا�شة  �ل�شركات  لقانون  وفقا  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤولية  ذ�ت  حرة  منطقة  �شركة 
منطقة دبي �حلرة للتكنولوجيا و�لعان  2003 )قانون �ل�شركات �خلا�شة( نود �لخطار باأنه 

ومبوجب �لبند رقم 9 من قانون �ل�شركات �خلا�شة, قررنا تغيري ��شم �ل�شركة �ىل:
 اآي تي ا�س �سي انفورمي�سن تكنولوجي �سريفي�سز اأند كون�سلتنج منطقة حرة - ذ م م

على من يرغب بالعرت��س على هذ� �لتغيري �ن يقدم �عرت��شه كتابة خال �ربعة ع�شر)14( 
يوما من تاريخ ن�شر هذ� �ل�شعار على �لعنو�ن �لتايل:

د�ئرة  �لت�شجيل و�لرت�خي�س -  �شلطة دبي للمجمعات �لبد�عية 
�س ب 478844 , دبي , �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

info@dcca.gov.ae : لربيد �للكرتوين�
اآي تي ا�س �سي @ انفورمي�سن تكنولوجي �سريفي�سز اأند كون�سلتنج منطقة حرة - ذ م م

  لعناية مدير الت�سجيل والرتاخي�س

ا�سعار تغيري ا�سم �سركة
 منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة  
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 يف  الدعوى  رقم 2017/1560 مدين كلي عجمان 

�ل�شادة / خمبز لفا�س - ذ م م  و�شيبو مانغالت ديفا�شي وجي�شنا جون �شيبو 
بال�شارة �ىل �نتد�بي كخبري� م�شرفيا من قبل حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية يف  
 �لدعوى رقم 2017/1560 مدين كلي عجمان و�ملقامة �شدكم من دبي �لتجاري ) �س م ع( ,

 �ود دعوتكم حل�شور �جتماع �خلربة �ملقرر �نعقاده يوم �لثنني �ملو�فق 2017/12/4 يف 
متام �ل�شاعة �لثالثة ظهر� مبقر مكتبي �لكائن ب�شركة جريفني لا�شت�شار�ت - منطقة 
�ل�شفا  1 �شارع 22 �أ �ملو�جه ل�شارع �ل�شيخ ز�يد - بناية مطلوب - مكتب رقم 132  �لطابق 
�لأول مدخل B �مامي �و مدخل 11 خلفي - دبي  - وعليكم �ح�شار كل ما لديهم من 

�ور�ق وم�شتند�ت متعلقة بالدعوى �عاه 
اخلبري امل�سريف 
الهامي عديل عبداللطيف �سيف احمد      

حتديد موعد اإجتماع اخلربة 
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 اعالن ن�سرا        
�إىل �ملدعي عليه /�لع�شاب �لع�شوية ل�شناعة �حليوية وميثلها حممد �شليمان 
خلفان �لنقبي ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث �أن �ملدعي/ عبد�هلل �شعيد 
عبد�هلل خلفان  - قد �أقام �شدكم دعوى �يجارية بالرقم 2017/93   تنفيذ لدى 
ح�شوركم  فيقت�شي  فكان  خور  مدينة  ببلدية  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س   جلنة 
�شخ�شيا �أو وكيا عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف مدة 15 يوم 
من تاريخ �لإعان . ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �أو عدم �إر�شال وكيل عنكم يف 

�لوقت �ملحدد فاإن �للجنة �شوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

 اعـــــــالن       
ت��ق��دم �يل �ن��ا �ل��ك��ات��ب �ل��ع��دل ب����اد�رة �ل��ك��ات��ب �ل��ع��دل و�ل��ت�����ش��دي��ق��ات- خ��ورف��ك��ان  : 
�لت�شديق على  , وطلب  �لإم��ار�ت   : , �جلن�شية  �ل�شايب  �شيخه جمعه علي  �ل�شيد/ 
�لرهيب  �ل��ت��ج��اري  �ل���ش��م  يف   %100 �ل��ب��ال��غ��ة  ح�شته  يف  )ت���ن���ازل(  يت�شمن  حم���رر 
, و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية  , ن�شاط �لرخ�شة تلميع �ل�شيار�ت  لتلميع �ل�شيار�ت 
�لقت�شادية يف  خورفكان رخ�شة مهنية رقم 561999 �ل�شادر بتاريخ 24/ 4 /2008 يف 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية  �ىل �ل�شيد/ حممد ر��شد علي حممد �حلفيتي , �جلن�شية 
: �لإم��ار�ت -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم 
��شبوعني من  �نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  �ل�شاأن يف  توقيعات ذوي  بالت�شديق على 

تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ 
حممد عبد�حلميد حممد مظهر بني حماد , �جلن�شية : �لإمار�ت ,   وطلب �لت�شديق 
على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف �ل�شم �لتجاري جنوم خورفكان للدفاع عن �لنف�س 
 530329 رقم  جتارية  رخ�شة  �ل�شارقة  يف   �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�س 
�ل�شادر بتاريخ 2004/8/15 من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان.  �ىل �ل�شيد/ 
وليد حممد ر��شد ربيعه �لنعيمي , �جلن�شية : �لإمار�ت , وتغيري �ل�شم �لتجاري �ىل 
�لعدل يف مدينة  �لكاتب  بان  �لبدنية.  ليكن معلوما للجميع  للياقة  �ل�شاحل  جنوم 
خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ 
عبد�هلل عبد�لرحمن عبد�هلل �أحمد �ل�شيخ - �جلن�شية : �لإمار�ت ,  وطلب �لت�شديق 
بقالة  �لتجاري  �ل���ش��م  يف   %100 �لبالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(   يت�شمن  حم��رر  على 
و�دي �شي�س , ن�شاط �لرخ�شة بقالة , و�ملرخ�شة  من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف  
خورفكان رخ�شة جتارية رقم 141465 �ل�شادر بتاريخ 1992/7/14 يف د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بخورفكان.  �ىل �ل�شيد/ حممد �بو �شفيان حممد دودو مياه , �جلن�شية 
: بنغادي�س -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم 
من  ��شبوعني  �نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق 

تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/870  ا�ستئناف جتاري   

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-ر�م ناريان كلينجت ريدي  جمهول حمل �لقامة 
ح�شني  حمده   / وميثله  �شرحان  �أحمد  حممد  /ف��وزي  �مل�شتاأنف  �ن  مبا 
�أح��م��د ج��ا���ش��م م��ك��ي -  ق��د ����ش��ت��اأن��ف �ل���ق���ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����ش��ادر بالدعوى 
رقم : 2016/1712 جت��اري كلي بتاريخ 2017/5/2    وح��ددت لها جل�شه 
رقم  بالقاعة  10.00 �شباحا   �ل�شاعة  �ملو�فق 2017/12/10   �لح��د   يوم 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/2107  ا�ستئناف عمايل    

وتاأجري  و�شر�ء  بيع  يف  للو�شاطة  هومز  1-�ور�جن  �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لعقار�ت - جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /عباده عي�شى �جلنادي 
وميثله / يو�شف حممد �حمد يو�شف �حلمادي - قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم : 2017/292 عمايل كلي بتاريخ 2016/12/13  وحددت لها 
جل�شه يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/12/4  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/785  ا�ستئناف جتاري   
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-كلينجينات ر�م ناريان ريدي 2- كورد� منل جورج  
�شرحان  �حمد  حممد  /ف��وزي  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل 
وميثله / حمده ح�شني �حمد جا�شم مكي -  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
  2017/4/19 بتاريخ  كلي  جت���اري   2016/556  : رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����ش��ادر 
 10.00 �ل�شاعة    2017/12/10 �مل��و�ف��ق  �لح���د   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/10184  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعى عليه/1- ريت�س خلدمات �لتوظيف - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �أن �ملدعي/كرمي حممد عبد�حلميد علي �بر�هيم -  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )25594 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )mb177578725AE( و�لر�شوم و�مل�شاريف  رقم �ل�شكوى )2000 درهم(
وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/11/22  �ل�شاعة 8.30 �شباحا  مبكتب 
�لقا�شي  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/272  مدين كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-�بر�هيم علي �حمد عبد�هلل �لبلو�شي  جمهول حمل 
دروي�س  بن  / عبيد خليفة بطي  �ملدعي/ قون لني وميثله  �ن  �لقامة مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  مببلغ وقدره =/  �لفا�شي - قد 
ي��وم �لربعاء   و�مل�����ش��اري��ف.   وح��ددت لها جل�شة  680000 دره��م - و�لر�شوم 
�ملو�فق  2017/11/22  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

اإعالن بالن�سر 
�ىل �ملدعى عليه : ��شمويل جركاهور  �و بونتري�ج - فلبيني �جلن�شية 

نعلمكم بان �ملدعي : �ليو�شف - �س ذ م م يف �لدعوى رقم 2017/3677 �لد�ئرة �ملدنية �جلزئية �لثانية 
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاه يطالب فيها :  ��شليا : �لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤدو� للمدعية مبلغا وقدره 
)400.000 درهم( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام - �حتياطيا : ندب خبري هند�شي 
متخ�ش�س ميكانيكي م�شاعد و�ل�شامل �ملتحركة لتكون مهمته بعد مطالعة �أور�ق �لدعوى و�لتحقيقات �لتي �جريت يف �لدعوى 
�جلز�ئية رقم 2017/9867 جز�ء �ل�شارقة , بيان حجز �ل�شرر �لو�قع على �ملدعية من جر�ء قيام �ملدعي عليه �لثاين باحل�شول 
على جهاز �لربجمة للذ�كرة �للكرتونية رقم 1 )لنوفا �ي باد �س 110 - �س / ن يو ب 00850944 �خلا�س بامل�شعد رقم 2 مببنى 
�لباتينيوم �لكائن ب�شارع �لوحدة باإمارة �ل�شارقة , ومدى تاأثري هذ� �ل�شرر على عاقتها مع �شركة )فوجيتك �ملحدودة( �مل�شنعة 
�لقائمة على �شيانة وقيمة �لتعوي�س �جلابر  �لثالثة من هذ� �جلهاز بحكم �نها  للم�شعد �ملذكور ومدى �نتفاع �ملدعي عليهما 
دفاع  كافة ما يثريه �خل�شوم من  , وباجلملة حتقيق  �ملدعي عليهم  �فعال وت�شرفات  باملدعية من جر�ء  �لتي حلقت  لاأ�شر�ر 

ودفوع  - ت�شمني �ملدعي عليهم �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
على  لاجابة  وذلك   , �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة  مبحكمة    9 رقم  مكتب  �لدعوى  �د�رة  مكتب  �أمام  ح�شوركم  يقت�شي  لذ� 
�لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك يوم �ملو�فق 2017/11/27  للنظر يف �لدعوى �ملذكورة �رقامها بو�شفك مدعي عليه , 

ويف حال تخلفكم عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنكم فانه �شيتم ��شتكمال �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك.

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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الدعوى رقم 2017/2914  جتاري جزئي  - دبي 

�ملدعي عليه / 1- كري�شتال نيون - �س ذ م م 
2- غام د�شتكري �شيخ )�شريك وكفيل �شامن ( يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه. 

بندبي  رق��م 136   �ل�شابعة   �لتجارية   �ل��د�ئ��رة �جلزئية   - دب��ي  تكليف حمكمة  بناء على 
خري� م�شرفيا  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه �ملرفوعة م�شرف �أبوظبي �ل�شامي )�ملدعي( 
ما  وتقدمي  ميثلكم  معتمد�  وكيا  �و  �خل��ربة  جل�شة  يف  ح�شوركم  يرجى  وعليه  �شدكم 
لديكم من م�شتند�ت تخ�س �لدعوى وذلك يوم  �خلمي�س  �ملو�فق 2017/11/23 يف متام 
12.00 ظهر� يف مقر مكتب �خلبري/ عبد�ملجيد �ملرزوقي و�لكائن مبدينة دبي - ديرة - 

�شارع بني يا�س - بناية برج �مل�شرف - �لطابق 15 - مكتب رقم 1504  
موبايل : 0506111421  - ت : 026274177  , ف : 026274188 

اخلبري  امل�سريف
عبداملجيد حممد املرزوقي 

 اإجتمــــــاع اخلبــــرة
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يف الدعوى رقم 2017/2269 جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليها / �لريامي للمقاولت - �س ذ م م 
مبا �ن �ملدعية / موؤ�ش�شة برهاين �لتجارية - �س ذ م م  

وميثلها �ل�شيد/ عبد�حل�شني ف�شل ح�شني 
قد �قامت �شدكم �لدعوى �مل�شار �ليها �أعاه , وحكمت حماكم دبي �لبتد�ئية �ملوقرة 
بتعيني �خلبري �حل�شابي �شاحب �لدور للنظر يف �أمر �لدعوى , يرجى منكم مر�جعة 
مكتب �خلبري على �لعنو�ن �لتايل : )دبي - ديرة , �شارع �ملطينة , بناية رقم 71 , مكتب 
رقم 12 , بلوك A , هاتف رقم  2732072 04 , فاك�س رقم 2728968 04( لتقدمي ما 

لديكم من م�شتند�ت , وذلك خال ثاثة �يام من تاريخ �لعان
اخلبري املحا�سبي 
عبداهلل حممد حيدر  

اإعالن باحل�سور  اىل مكتب 
اخلبري املحا�سبي / عبداهلل حممد حيدر 
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يف الدعوى رقم 2017/1794  جتاري كلي  

�ملدعى / م�شرف عجمان - �س م ع 
�ملدعي عليه / جمعة غالب مطر غالب �ملن�شوري 

يف �لدعوى رقم 2017/1794 جتاري كلي - دبي - لقد تقرر عقد جل�شة �خلربة 
�ل�شاعة   2017/11/26 �مل��و�ف��ق  �لأح��د  ي��وم  �ع��اه  �ل��دع��وى  يف  �لأوىل  �مل�شرفية 
�لطاقة( خلف  ببناية �لحتاد )وز�رة  �لكائن  �لثانية ع�شر ظهر� وذلك مبكتبنا 
�شيتي �شنرت ديرة - �لطابق �لثالث - مكتب رقم 301 , هاتف رقم 04/2588900 
وفاك�س رقم 04/2581055 ,  لذ� يرجى منكم �حل�شور �و من ميثلكم يف �ملوعد 
�ملذكور �أعاه مع �ح�شار كافة دفوعكم وم�شتند�تكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري 

�عمال �خلربة يف �لدعوى
اخلبري املحا�سبي / امل�سريف 
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

دعوة حل�سور 
اإجتماع اخلربة الأول 

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
   بالدعوى رقم 2017/1640  جتاري كلي - دبي

�ملدعي عليه �لأول / مامتا �شاتي�شا كومبا�شي جاجانات 
�ملدعي عليه �لثاين / �شيلي ويلي فود �ند بيفري�ج  �ند�شترييز - �س ذ م م  

ب  �س    TP010221-P ب��ارك - �ملنطقة رقم  �إم��ارة دبي - �ملنطقة �حل��رة بجبل علي - تكنو  وعنو�نه / 
)�ر�بيان  من  �شدكم  و�ملرفوعة  �ع��اه  بالق�شية  ح�شابيا  خبري�  �نتد�بنا  مت  �ن��ه  علما  نحيطم   - دب��ي   18313
يوم  �جتماع �خل��ربة عقده   قانونا بح�شور  �و من ميثلكم  فانتم مكلفني  ( وعليه  م  م  ذ  - �س  �مل��رن  للتغليف 
�لإثنني  �ملو�فق 2017/11/27 وذلك �ل�شاعة / �لو�حدة و�لن�شف ظهر� , وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب �لكائن : 
دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مقابل حمطة مرتو �خلليج �لتجاري - خلف �لإمار�ت للعطات - بناية بري�شم   - 
مكتب �أحمد �حلو�شني لتدقيق �حل�شابات �لطابق �لثامن مكتب رقم )805(  - يرجى �حل�شور باملوعد و�ملكان 
�ملحددين و�إح�شار �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى على �ن تكون �مل�شتند�ت مرتبة ومرتجمة للغة �لعربية 
و�إح�شار �لأ�شول لاطاع عليها. علما باأن يف حال تخلفكم عن �حل�شور فاإن �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا 

لل�شاحيات �ملخولة لها قانونا. لا�شتف�شار �لت�شال ب����� : 044341111 
 اخلبري احل�سابي / اأحمد علي احلو�سني 
قيد رقم 83 

اعالن بالن�سر اأمام اخلربة
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 يف الدعوى رقم 2017/77  نزاع تعيني خربة عقاري   

�ل�شادة / ماثيو فيليب وود  
ب�شفتكم �ملتنازع �شدها يف �لدعوى رقم 2017/77 نز�ع تعيني خربة عقاري  

نود �لفادة بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية �ملوقرة- للقيام مبهمة �خلربة �حل�شابية 
يف �لدعوى رقم )2017/77( نز�ع تعيني خربة عقاري - وبناء عليه فاننا نرغب يف �لجتماع بكم 
يف مقر مكتبنا �لكائن مبنطقة �لنهدة 2 )دبي( �شارع بغد�د مقابل مدر�شة �للفية بجانب كليات 
�لعليا للطالبات - بناية مركز باتنيوم لاعمال - �لطابق �لر�بع - مكتب رقم )406( هاتف رقم 
2344403-04  فاك�س رقم 2344330-04 يف يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/11/27 م  يف متام �ل�شاعة 
كافة  ��شطحاب  ي��رج��ى  ل��ذ�  �ع���اه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  م��و���ش��وع  ملناق�شة  وذل���ك   - �شباحا   11.00

�مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية �لتي حتقق دفاعكم يف ح�شور موكلكم �و من ينوب عنكم.
النظم للمحا�سبة والتدقيق 
اخلبري احل�سابي / عبيد حميد �سيف حممد القعود   

 الدعوة اىل ح�سور
 اجتماع خربة حما�سبية
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/8136  
�ملنذر : حمات �ملدين - �س ذ م م 

�ملنذر �ليهم / 1- �و ��س �م للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
2- مدثر حممد �شديق - جمهولن �لعنو�ن

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليهم ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )210617( درهم )فقط مائتي وع�شرة 
�لف و�شتمائة و�شبعة ع�شر درهم فقط ل غري( وذلك خال فرتة زمنية �ق�شاها خم�شة 
�يام من تاريخ ��شتام هذ� �لنذ�ر و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ كافة�لجر�ء�ت �لقانونية 
�لتي حتفظ له حقه مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�شائية و�لتعوي�س عن �لعطل و�ل�شرر 

ور�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/8152  
�ملنذرة / �شركة ديتيك للمقاولت - �س م ع 

�ملنذر �ليها / �شركة مباين دملا للمقاولت �لعامة - �س ذ م م 
فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها بالتي : فان �ملنذرة تخطر �ملنذر �ليها برغبتها يف تعيني 
�ملحكم �ل�شيد/ د. ح�شن م�شطفى موؤمن - للف�شل يف �لنز�ع ما بني �ملنذرة و�ملنذر �ليها 
بخ�شو�س �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمته تلك �لخرية وهو مبلغ وقدره 9.529.989.26 درهم 
ت�شعة مايني وخم�شمائة وت�شعة وع�شرون �لف وت�شعمائة وت�شعة وثمانون درهم و�شتة 
وع�شرون فل�شا وللمنذرة �ليها حق �ملو�فقة على �ل�شيد �ملحكم �ملذكور بعالية خال فرتة 

خم�شة �يام من تاريخ هذ� �لنذ�ر
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/8135  
�ملنذر : �شركة روبو�شتا للتجارة �لعامة - �س ذ م م  

وميثلها بالتوقيع �ل�شيد/ حممد �شعيد �شاد� حممد �شاد� غو�شي 
�ملنذر �ليهم / 1- �و ��س �م للتجارة �لعامة - �س ذ م م 

2- مدثر حممد �شديق - جمهولن �لعنو�ن
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليهم ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )300000( درهم )فقط ثاثمائة 
�لف درهم فقط ل غري( وذلك خال فرتة زمنية �ق�شاها خم�شة �يام من تاريخ ��شتام 
هذ� �لنذ�ر و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ كافة�لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه 
مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�شائية و�لتعوي�س عن �لعطل و�ل�شرر ور�شوم وم�شاريف 

�لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/8137  
�ملنذر / عي�شى عبد�لعزيز كرميى 

�ملنذر �ليه / د�د مري �شري ز�ده دولت مرير )جمهول �لإعان(
فان �ملنذر ومبوجب هذ� �لن��ذ�ر ينذر �ملنذر �ليه ب�شد�د مبلغ )100000( درهم 
)م��ائ��ة �ل��ف دره���م ( يف م��وع��د غايته خم�شة �ي���ام على �لك���ر م��ن ت��اري��خ هذ� 
�لعان ��شافة �ىل مبلغ 10% من قيمة �ملبلغ كتعوي�س ��شافة �ىل 12% كفو�ئد 
و�قامة  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  لتخاذ  �ملنذر  ي�شطر  �شوف  و�ل  تاأخريية 
�لتقا�شي  وم�شاريف  ر���ش��وم  كافة  �ليه  �مل��ن��ذر  حتميل  م��ع  �لق�شائية  �ل��دع��وى 

و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8040  

�ملنذر  : بن حم �لعقارية 
�ملنذر �ليه / �حمد جعفر حممد عبد�هلل �لزرعوين 

ب��و�ق��ع مبلغ  �مل��ت��اأخ��ر  ���ش��د�د �لي��ج��ار  �ليه ب�شرعة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر على  ينبه 
)90.590 �لف درهم( ت�شعون �لف وخم�شمائة وت�شعون درهم عن �لقيمة 
وذلك  �ل�شد�د  مت��ام  حتى  ي�شتجد  وم��ا  �لن  وحتى  �ملرت�شدة  �لي��ج��اري��ة 
خال )30( يوم من تاريخ �لنذ�ر و�ل �شوف ن�شطر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية �شدكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                             �ىل �ملدعي عليه/ �ي هوم �شمارت تيكنولوجي للتجارة �لعامة - �س 
ذ م م - نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت 

�ملحكمة لها جل�شة  2017/12/13 �ل�شاعة 8.30 

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاث �يام على �لقل , ويف حالة تخلفكم فان �حلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري بال�شافة  �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف  
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
 2017/10118 عمايل جزئي
2017/10119 عمايل جزئي
2017/10121 عمايل جزئي
2017/10304 عمايل جزئي

م
1
2
3
4

��شم �ملدعي
 �نا ماري فيانويفا �ياجان 

نينيلي �شويزو �ليجور� 
رهونا �تينز� دميابلي�س 

حممد لطيف حاجي حممد     

مبلغ �ملطالبة
 8305 درهم + تذكرة �لعودة
10358 درهم + تذكرة �لعودة
9355 درهم + تذكرة �لعودة

10025 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
  يف الدعوى  رقم  2017/2778 جتاري جزئي   

�ملدعي / �ميك�س )�ل�شرق �لأو�شط( �س م ب - فرع دبي 
�ملدعي عليه / نو�شاد بالكابار مبيل حمزة 

حمكمة  قبل  من  و�ملعني   , �لهادي  ح�شن  هادي  حممد  عقيل   : �لدكتور  �خلبري  "يعلن 
من  و�ملقامة   , جزئي  جتاري   2017/2778 رقم  �لدعوى  يف  م�شرفيا  خبري�  �لبتد�ئية  دبي 
�ملدعي/ �ميك�س )�ل�شرق �لأو�شط( �س م ب - فرع دبي - وتنفيذ� للمهمة فان �ملدعي عليه 
/نو�شاد بالكابار مبيل حمزة  مدعو حل�شور �لجتماع �خلربة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
ع�شر  �حلادية  �ل�شاعة  متام  يف  م   2017/11/22 �ملو�فق  �لربعاء   يوم  عقده  و�ملقرر   , معتمد 
بزن�س  �لو�شل  بناية   - بور�شعيد   - ديرة  يف  �لكائن  �خلبري  مكتب  مبقر   - �شباحا  و�لن�شف 
�شنرت - بجو�ر �شركة �ملاحة �لعربية - �لطابق �لتا�شع - مكتب رقم ) 902( - لذ� نرجو منكم 

�لتكرم باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد �عاه " 
اخلبري احل�سابي   
د . عقيل حممد هادي ح�سن 

دعوة حل�سور    
اجتماع اخلربة احل�سابية     
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الفجر الريا�ضي

ال�شارقة الريا�شي يبحث مع نادي بر�شلونة تفعيل برنامج 
الأخالق قبل الريا�شة  

انطالق مناف�شات بطولة اليوم 
الوطني للبولو بدبي غدا

تنطلق غد� �لثاثاء مناف�شات بطولة �ليوم �لوطني للدولة للبولو �لتي 
تقام على ماعب نادي دبي للبولو و�لفرو�شية ونادي ومنتجع �حلبتور 

للبولو و�لفرو�شية.
�خلام�شة  �حلبتور  حت��دي  بطولة  مناف�شات  �ختتمت  �أخ��رى  جهة  من 
للبولو �لتي �شهدتها ماعب نادي ومنتجع �حلبتور للبولو و�لفرو�شية 
و�أ�شفرت نتائجها عن فوز فريق �حلبتور )ب( بقيادة ر��شد �حلبتور على 
�أربعة  مقابل  �أه���د�ف  ب�شتة  �حلبتور  حممد  بقيادة  )�أ(  �حلبتور  فريق 

ليتوج بالبطولة.

جمل���س دب�ي ال�ري�ا�شي ينظ��م ور�ش����ة عم�����ل 
للم�شارك��ني يف فع�الي�ة امل�شي 24 �شاع��ة

مراكز متقدمة لفر�شان “تراث الإمارات” يف »العني لقفز احلواجز«

اأبوظبي تتاأهب لإبهار العامل يف مونديال الأندية »الإمارات 2017«
•• اأبوظبي -وام: 

تتاأهب “معامل �أبوظبي �لريا�شية” ل�شتقبال 
�أبطال �أندية �لعامل مع �نطاق مناف�شات كاأ�س 
ت�شت�شيفها  �لتي  �لقدم  لكرة  لاأندية  �لعامل 
دولة �لإم��ار�ت وذلك خال �لفرتة من 6 �إىل 

�ملقبل. دي�شمرب   16
�لريا�شية  ز�ي�����د  م��دي��ن��ة  م��ل��ع��ب  وي��ح��ت�����ش��ن 
يف �أب��وظ��ب��ي و����ش��ت��اد ه���ز�ع ب��ن ز�ي���د يف �لعني 
مباريات �لبطولة حيث مت �تخاذ �ل�شتعد�د�ت 
فريد  بتنظيم  �لعامل  �بهار  �أج��ل  من  �لازمة 
بارزة  ريا�شية  كوجهة  �ل��دول��ة  مكانة  يعك�س 
ل�شت�شافة �أرقى �ملناف�شات �لريا�شية �لعاملية. 
“و�م” من  �لإم���ار�ت  �أن��ب��اء  وكالة  وت�شتعر�س 

خال هذ� �لتقرير تاريخ تاأ�شي�س ملعب مدينة 
�للذين  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  و��شتاد  �لريا�شية  ز�ي��د 
�لبارزة  �لريا�شية  �ل�شروح  �أب��رز  من  يعترب�ن 
باإمارة �أبوظبي �لتي كانت �شاهدة على �لنه�شة 
من  �لعديد  وحتقيق  �لإم���ار�ت  لدولة  �لكروية 

�لإجناز�ت �لريا�شية.
خال   - �لريا�شية  ز�ي���د  مدينة  ملعب  وك���ان 
تاريخه �لطويل �لذي جتاوز �لثاثة عقود منذ 
تد�شينه يف عام 1980 – �شاهد� على مناف�شات 
�أبرز �لبطولت و�لفرق �لوطنية و�لأندية وكبار 

�لنجوم حول �لعامل.
بد�ية  �لريا�شية  ز�ي���د  مدينة  ملعب  ويج�شد 
ع�شر �لنه�شة �لكروية يف دولة �لإم��ار�ت حيث 
�أ���ش��ب��ح ع��ن��د �ف��ت��ت��اح��ه �أح���د �أك���رب م��اع��ب كرة 
�لقدم يف �ملنطقة و�مللعب �لأكرب على �لإطاق 
يف دولة �لإمار�ت ب�شعة �أولية بلغت حو�يل 60 
�ل�شنو�ت  م��د�ر  �أل��ف متفرج مت تخفي�شها على 
�لتجديد  �أع����م����ال  ���ش��م��ن  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل���ث���اث���ني 
و�ل�شيانة لتتجاوز �شعته 43 �ألف متفرج موزعة 
على 42355 مقعد� للجمهور على م�شتويني 
و1056 مقعد� لفئة كبار �ل�شخ�شيات و380 

للمن�شة  م��ق��ع��د�  و132  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  م��ق��ع��د� 
�مللكية  ل��ل��م��ق�����ش��ور�ت  م��ق��ع��د�  و50  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
و��شتقبل  �لإعاميني.  ملنطقة  مقعد�  و277 
ز�ئر  مليون   1.3 ح��و�يل  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �مللعب 
مدرجاته  يف  جماهريي  ح�شور  �أك��رب  بلغ  كما 
كاأ�س  بطولة  نهائي  خال  متفرجا   43050
�لتي   ”2009 “�لإمار�ت  ل��اأن��دي��ة  �ل��ع��امل 
�شهدت تتويج بطل �أوروبا �آنذ�ك فريق بر�شلونة 
�أمريكا  بطل  على  تغلبه  بعد  باللقب  �لإ�شباين 
بهدفني  �لرجنتيني  ��شتوديانت�س  �جلنوبية 
�لإم���ار�ت لبطولة  دول��ة  لهدف. وم��ع �حت�شان 
ك��اأ���س �ل��ع��امل ل��اأن��دي��ة �لإم�����ار�ت 2017 فاإن 
كتابة  ي��و����ش��ل  �لريا�شية  ز�ي���د  مدينة  ملعب 
با�شتقبال  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لريا�شي  �لتاريخ 
خمتلف  من  �لقدم  ك��رة  و�شحرة  �لعامل  �أبطال 

�أرجاء �ملعمورة.
�إط����ار �ل���ش��ت��ع��د�د ملونديال  �مل��ل��ع��ب يف  وخ�����ش��ع 
مناطق  يف  �شاملة  لتح�شينات   2017 �لأندية 
و�خلارجية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  و�لأع����م����ال  �ل�����ش��ي��اف��ة 
�مللعب  �أر����س  زرع  �إع���ادة  و  �مللكية  للمق�شور�ت 
�ن�شيابية  �أر�شية  لتوفري  �ل��ب��ذور  �أن���و�ع  ب��اأج��ود 

للفيفا  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  م��ع  تتنا�شب  وط��ري��ة 
وكذلك منطقة مقاعد كبار �ل�شخ�شيات و�إن�شاء 
لتطوير  بالإ�شافة  �لإعاميني  ملقاعد  منطقة 
منطقة �مل�شجعني وحتديث �للوحات �لإر�شادية 
�لتجهيز�ت �لأمنية وجتديد  للجمهور وترقية 
�ملر�فق �لعامة ودور�ت �ملياه وغريها من �أعمال 
�لإم����ار�ت  ��شت�شافة  �شت�شمن  �ل��ت��ي  �لتطوير 
كاأ�س  و�ب��ه��ار� من  �أك��ر جناحا  لن�شخة جديدة 
هز�ع  ��شتاد  تتويج  ي��اأت  ومل  ل��اأن��دي��ة.  �ل��ع��امل 
��شتاد  �أف�شل  بلقب  �ل��ع��ني  مدينة  يف  ز�ي���د  ب��ن 
م���ن فر�غ   2014 ل��ع��ام  �ل���ع���امل  ق����دم يف  ك����رة 
حتفة  يعد  �لجتماعي  �لريا�شي  �ل�شرح  فهذ� 
معمارية وهند�شية ر�ئعة ويتميز باأرقى و�أحدث 
�أكر  من  جعلته  �لتي  �لت�شميمية  �ملو��شفات 

�ملاعب تطور� وجتهيز� يف �ملنطقة و�لعامل.
ومت �فتتاحه ر�شميا يف مايو 2014 با�شت�شافة 
مبار�ة �حتفالية بني فريقي �لعني ومان�ش�شرت 
�شيتي �ملتوج بلقب �لدوري �لإجنليزي وذلك بعد 
��شتكمال �أعماله �لن�شائية يف فرتة قيا�شية مل 
17 �شهر� وهو �مللعب �لرئي�س للزعيم  تتجاوز 

�لعيناوي فريق �لعني �لأول لكرة �لقدم.

�أل���ف مرت   45 ع��ل��ى م�شاحة  �ل���ش��ت��اد  وي��ق��ام 
 25 ل�  ويت�شع  50 مرت�  يبلغ  وبارتفاع  مربع 
�أل����ف م��ق��ع��د ت���ت���وزع ب�����ش��ك��ل م���درو����س لتوفري 
للجمهور على ثاثة طو�بق مت  روؤي��ة  �أف�شل 
تخ�شي�س 3000 مقعد منها للدرجة �ملميزة 
حيث  �لهمم”  ل�”�أ�شحاب  ملقاعد  بالإ�شافة 
كان �أعلى ح�شور جماهريي يف �ل�شتاد خال 
�شبتمرب  يف  �ل�شعودي  و�ل��ه��ال  �لعني  م��ب��ار�ة 
 24204 ح�������ش���ور  ���ش��ج��ل��ت  �ل���ت���ي   2014
م��ت��ف��رج��ني. وي��ع��د ����ش��ت��اد ه���ز�ع ب��ن ز�ي���د �أول 
يتيح  ب�شكل  خ�شي�شا  �شمم  �ل��ع��امل  يف  �شتاد 
طبقا  �مل�شجعني  جلميع  �لكامل  �لظل  توفري 
لت�شميمه �لإن�شائي �ملتقدم وبا�شتخد�م مظلة 
عند  و�ملقاعد  �مللعب  لتغطية  متحركة  �شقف 
�حل��اج��ة. و���ش��ه��د ����ش��ت��اد ه���ز�ع ب��ن ز�ي���د تنفيذ 
عدة �أعمال تطويرية ل�شمان جاهزيته �لكاملة 
ك���اأ����س �لعامل  ب��ط��ول��ة  ل���ش��ت�����ش��اف��ة م���ب���اري���ات 
تركيب  ���ش��م��ل��ت   2017 �لإم��������ار�ت  ل���اأن���دي���ة 
تو�شيات متطورة جديدة لدعم عمليات �لبث 
�لو�شوح  فائقة  كي”   4“ بتقنية  �لتلفزيوين 
و�لتي يتم تطبيقها لأول مرة يف ملعب ريا�شي 
دي”  �إي  “�إل  �إ���ش��اءة  �أنظمة  وتركيب  بالدولة 
“�لفئة  �لإ���ش��اءة  معايري  مع  متو�فقة  حديثة 
وتطبيق  �لفيفا  �ل���دويل  ل��احت��اد  �ل�شاد�شة” 
مبادرة “هتاف” يف �ل�شتاد �لتي تتيح للجماهري 
من  �مل��ب��اري��ات  على  �ملبا�شر  بالتعليق  �ل�شتماع 
خال موجات “�إف �إم” �لإذ�عية. ومنحت دولة 
�لإمار�ت �شرف ��شت�شافة ن�شختي بطولة كاأ�س 
ما  و2018   2017 لعامي  ل��اأن��دي��ة  �ل��ع��امل 
�لتي  �ملميزة  �لريا�شية  �ملكانة  على  تاأكيد�  يعد 
لكرة  �ل����دويل  �لحت����اد  وث��ق��ة  �ل���دول���ة  حققتها 
�لقدم �لفيفا يف قدرة �لإمار�ت على �بهار �لعامل 
�لأندية يف ظل  ملونديال  بتنظيم فريد  جمدد� 
ما تتمتع به من بنية حتتية متكاملة وجتهيز�ت 

ريا�شية من �لأف�شل عامليا.

�أح������رز ف���ر����ش���ان ن�����ادي ت���ر�ث 
متقدمة  م���ر�ك���ز  �لإم��������ار�ت 
فيها  تاألقو�  عرو�شا  وقدمو� 
يف فعاليات بطولة �لعني لقفز 
نادي  نظمها  �لتي  �حلو�جز, 
و�لرماية  للفرو�شية  �ل��ع��ني 
بالتعاون مع  ناديه,  �أر���س  يف 
للفرو�شية,  �لإم�����ار�ت  �حت���اد 
و�ختتمت �أم�س �لأول �ل�شبت 
�ملناف�شات  م���ن  ي��وم��ني  ب��ع��د 
فيها  �شارك  �لتي  و�لعرو�س 
�لعديد من فر�شان �لإمار�ت. 
و���ش��م ف��ري��ق ف��ر���ش��ان �لنادي 
ث��م��ان��ي��ة ف���ر����ش���ان ت���األ���ق���و� يف 
يومي  م��دى  على  عرو�شهم 
�لبطولة, حيث �أحرز �لفار�س 
حممد �شايف �لرميثي يف �أول 
�أيام �لبطولة �ملركز �لثاين يف 
للمحرتفني  �ملفتوح  �ل�شوط 
و�ل�������ش���ب���اب, ك���م���ا �أح���������رز  يف 
للبطولة  �ل�����ث�����اين  �ل�����ي�����وم 
�شوط  يف  �ل�������ش���اد����س  �مل����رك����ز 
مناف�شات  ويف  �مل���ح���رتف���ني, 
فئة  ل�������ش���وط  �لأول  �ل����ي����وم 
�لنا�شئني متكن �لفار�س علي 
�إحر�ز  م��ن  �مل��رزوق��ي  حممد 
�مل���رك���ز �ل����ر�ب����ع, ف��ي��م��ا �أح����رز 
ح�شن  حممد  �لفار�س  زميله 
�ل�شاد�س.  �مل���رك���ز  �مل���و����ش���وي 
�أي�شا  �ل�����ث�����اين  �ل�����ي�����وم  ويف 
ح�شن  نا�شر  �ل��ف��ار���س  �أح���رز 
�مل��رك��ز �خلام�س يف  �مل��رزوق��ي 
للفر�شان  �ملخ�ش�س  �ل�شوط 
لاأعمار حتت 18 �شنة, كما 
حقق يف �ليوم نف�شه �لفار�شان 
�جلنيبي,  خ��م��ي�����س  ن���ا����ش���ر 
مر�كز  �ملرزوقي  وعبد�لرز�ق 
�شوط  خ����ت����ام  يف  م���ت���ق���دم���ة 
ف��ئ��ة �ل��ن��ا���ش��ئ��ني, ح��ي��ث �أحرز 
�خلام�س,  �مل���رك���ز  �جل��ن��ي��ب��ي 
�ملركز  �مل���رزوق���ي  �أح����رز  فيما 

�ل�شاد�س.

رئي�س  �لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شقر  �ل�شيخ  ب��ح��ث 
موؤ�ش�شة  من  وف��د  مع  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س 
ن����ادي ب��ر���ش��ل��ون��ة ت��ف��ع��ي��ل ب��رن��ام��ج �لأخ������اق قبل 

�لريا�شة و�ل�شر�كة �لفاعلة بني �جلانبني.
ح�شر �للقاء - �لذي عقد مبقر �ملجل�س �لرئي�شي 
�لنومان  عبد�لعزيز  ���ش��ع��ادة   - �لغبيبة  مبنطقة 
�لإد�ر�ت  �لعام للمجل�س وعدد من م��در�ء  �لأم��ني 
و�لأق�شام و مارية فالي�س مدير عام موؤ�ش�شة نادي 

بر�شلونة و نيكول�س روبيو �ملن�شق �لدويل للرب�مج 
و ماريونا مرييت م�شوؤول �مل�شاريع و�لرب�مج به.

و رحب �ل�شيخ �شقر �لقا�شمي بالتعاون و�لتن�شيق 
ب�شاأن هذ� �لربنامج �لذي تعمل موؤ�ش�شة بر�شلونة 
وهو  �ملختلفة  و�أنديتها  �ملجل�س  م��ع  تفعيله  على 
تعليم  ي�شتهدف  �لأول  �ملقام  يف  �أخ��اق��ي  م�شروع 
من  �لريا�شية  و�ل���روح  �لأخاقية  �لقيم  �لن��سء 
21 �شنة  18 �شنة وقد يتو��شل حتى  6 �إىل  �شن 

وملدة ت�شل �إىل 12 �أ�شبوعا يف �لعام .
و �أو�شح �أنه مت �ختيار جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي 
يف  �لريا�شية  ب��احل��رك��ة  بالنهو�س  معنية  كجهة 
�إم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة و�ل���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري بيئة 
ريا�شية متكاملة ت�شاعد على رفع م�شتوى �ل�شباب 
ورعايتها  م��و�ه��ب��ه��م  وت��ن��م��ي��ة  وث��ق��اف��ي��ا  ري��ا���ش��ي��ا 
�ل��دي��ن �ل���ش��ام��ي و�لقيم  مب��ا يتفق م��ع م��ب��ادئ 

�لأخاقية و�لأهد�ف �لوطنية.

و لفت �إىل �أنه مت �لتباحث مع �لوفد للوقوف على 
�ملجل�س  ومتطلبات  �ل�شر�كة  وتفا�شيل  �لربنامج 
�لتي  و�مل��ح��اور  �ملختلفة  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج  م��ن 
تعنى بجميع �لريا�شات وبناء �ل�شخ�شية و�لإخاق 
�ملجل�س  يتاءم مع طبيعة  �لعمل مبا  ومنهجيات 

و�لندية �لتابعة لها و�لإمارة و�لتوجهات.
�لقا�شمي  �شقر  �ل�شيخ  ت�شلم  �ل��زي��ارة  خ��ت��ام  ويف 

�لتقرير �ل�شنوي للموؤ�ش�شة. 

يعقد جمل�س دبي �لريا�شي يف �ل�شاعة 
مقر  يف  �لثنني  �ليوم  ع�شر  �لر�بعة 
ور�شة  للت�شميم  دب���ي  ب��ح��ي  �مل��ج��ل�����س 
ع��م��ل مل����در�ء �ل��ف��رق �مل�����ش��ارك��ة فعالية 
“م�شرية دبي للم�شي 24 �شاعة” �لتي 
ينظمها �ملجل�س بالتعاون مع عدد من 
�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف دبي 
�ل�شابعة و�لن�شف  �ل�شاعة  وتنطلق يف 
23 نوفمرب  من �شباح يوم �خلمي�س 
���ش��ي��ت مول  ���ش��ن  خ��ل��ف  م���ن   2017
وت�شتمر ملدة 24 �شاعة متو��شلة على 
م�شافة 100 كيلومرت حتى تنتهي يف 
ذ�ت �ملكان يف �ل�شاعة �ل�شابعة و�لن�شف 

من �شباح يوم �جلمعة.
و���ش��ي��ت��م خ���ال ور���ش��ة �ل��ع��م��ل تقدمي 
�لتي  �لأم����ور  جلميع  تف�شيلي  ���ش��رح 
�لفرق  م�����در�ء  �إىل  ب��امل�����ش��رية  ت��ت��ع��ل��ق 
�شيتم  ح��ي��ث  �ل��ف��ع��ال��ي��ة,  �مل�����ش��ارك��ة يف 
و�لقو�نني  �لفعالية  نظام  ��شتعر��س 
�ل���ت���ي ���ش��ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا و�آل����ي����ة �شري 
�شروط  ���ش��رح  �شيتم  ك��م��ا  �مل�����ش��ارك��ني, 
�لأمن و�ل�شامة للحفاظ على �شحة 
�إ�شابات,  �أي  ح���دوث  م��ن  �مل�����ش��ارك��ني 
كما �شيتم �شرح كيفية تق�شيم �لفرق, 
�ل��ت��ي ���ش��ي��ت��و�ج��دون فيها,  و�لأم���اك���ن 
�أخ���رى,  �إىل  منطقة  م��ن  وت��وزي��ع��ه��م 
بالإ�شافة �إىل تو�شيح لكيفية �حت�شاب 
�لفعالية,  �نتهاء  بعد  �مل�شاركني  نتائج 
�خلا�شة  �لقم�شان  ت�شليم  �شيتم  كما 
�مل�شاركة  �ل��ف��رق  م���در�ء  �إىل  ب��احل��دث 
و�مل��ث��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا �لأرق������ام م���ع خارطة 
�لطريق و�ل�شر�ئح �للكرتونية ويقوم 
كل مدير فريق بتوزيعها على �أع�شاء 

فريقه �مل�شاركني.
�أخ����رى ع��ق��د جمل�س دبي  وم���ن ج��ه��ة 

�لعامة  �لإد�رة  مع  �جتماًعا  �لريا�شي 
و�لطو�رئ  و�مل��ن�����ش��اآت  �ل��ه��ي��ئ��ات  لأم���ن 
�مل����دين  ل���ل���دف���اع  �ل���ع���ام���ة  و�لإد�رة 
وهيئة  دب����ي  ب�����ش��رط��ة  �مل�����رور  و�إد�رة 
ملناق�شة  ب��دب��ي  و�مل���و�����ش���ات  �ل��ط��رق 
�ل�شتعد�د�ت لتنظيم �لن�شخة �لثانية 

من م�شرية دبي للم�شي 24 �شاعة.
ر�شد  �ل���ع���م���ي���د  �لج����ت����م����اع  وت�����ر�أ������س 
�ل����ط����و�رئ  �إد�رة  م���دي���ر  �ل���ف���ا����ش���ي 
لأمن  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  يف  ب��ال��وك��ال��ة 
�لهيئات و�ملن�شاآت و�لطو�رئ, بح�شور 
�ل�شياحة  ق�����ش��م  م��دي��ر  �مل����دين  غ����ازي 
�لريا�شي,  دب���ي  مبجل�س  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
و�أن�س �لفاعوري �ملن�شق �لعام للفعالية, 
و�ملقدم حممد �ملهريي �مل�شوؤول �لأمني 
مل�شرية �مل�شي, و�ملقدم نو�ف �ل�شام�شي 

�ملرورية  �مل�شوؤولة عن تنظيم �حلركة 
ك��م��ا ح�شر ممثلني  �ل��ف��ع��ال��ي��ة,  �أث��ن��اء 
بدبي,  و�ملو��شات  �لطرق  هيئة  عن 

و�لهيئة �لعامة للدفاع �ملدين.
��شتعر��س  �لج����ت����م����اع  خ�����ال  ومت 
�مل��خ��ط��ط �ل��ن��ه��ائ��ي ل��ل��م�����ش��رية �ل���ذي 
�مل�������ش���ار�ت و�لأم����اك����ن �لتي  ي��ت�����ش��م��ن 
و�أماكن  �مل�����ش��ارك��ني  خ��ال��ه��ا  ���ش��ي��م��ر 
مناق�شة  مت  ك���م���ا  �ل�������ش������رت�ح������ات, 
خمتلف  على  �لفعالية  ت��اأم��ني  خطة 
�مل�����ش��ت��وي��ات, وت��اأم��ني �ل��ط��رق, ك��م��ا مت 
م��ن��اق�����ش��ة �أه����م �مل�����ش��ت��ج��د�ت �ل��ت��ي مت 
�جلديدة  �ل��ن�����ش��خ��ة  ع��ل��ى  �إ���ش��اف��ت��ه��ا 
�ملاحظات  ت��ب��ادل  ومت  �مل�����ش��رية,  م��ن 
�لفعالية  جن��اح  ل�شمان  و�مل��ق��رتح��ات, 
يف  دب���ي  مب��ك��ان��ة  يليق  �ل���ذي  بال�شكل 

تنظيم �لفعاليات.
 24 للم�شي  دبي  “م�شرية  و�شتنطلق 
مول  ���ش��ي��ت  ���ش��ن  خ��ل��ف  �شاعة” م���ن 
�ملم�شى  على  �مل�شاركني  جميع  وي�شري 
�مل�شي  ري���ا����ش���ة  مل��م��ار���ش��ة  �مل��خ�����ش�����س 
و�جل������ري ع��ل��ى ���ش��اط��ئ ب��ح��ر جمري� 
�ل�شيار�ت  ���ش��ري  ح���رك���ة  ع���ن  ب���ع���ي���ًد� 
�إىل  ي�شلو�  حتى  �لرئي�شي  و�لطريق 
ف���ن���دق ج���م���ري� ب��ي��ت�����س �مل���ج���اور لربج 
�ل��ع��رب, ث��م ي��ع��ود �مل�����ش��ارك��ني م��ن ذ�ت 
�ملائية,  دبي  قناة  �إىل  �لطريق و�شوًل 
�لقناة  ح���اف���ة  ع��ل��ى  ي�������ش���ريون  ح��ي��ث 
�خلليج  مر��شي  منطقة  �إىل  و���ش��وًل 
�لتجاري ثم يعودون من ذ�ت �لطريق 
�شن  م��رك��ز  خ��ل��ف  �ل��ن��ه��اي��ة  نقطة  �إىل 
�مل�شاركة  �لفرق  وتقوم  للت�شوق.  �شيت 

�لفريق  �أع�شاء  بتق�شيم  �لفعالية  يف 
�إىل �أربع �أق�شام, حيث يتكون كل فريق 
ع�شرين  م���ن  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  يف  م�������ش���ارك 
�لفريق,  �إىل مدير  بالإ�شافة  �شخ�س 
ب��ح��ي��ث ي�����ش��ري ك���ل خ��م�����ش��ة �أف�����ر�د من 
�لفريق م�شافة 25 كيلومرت يقومون 
خم�شة  �إىل  �ل���ر�ي���ة  بت�شليم  ب��ع��ده��ا 
مل�شافة  �مل�شي  ليو��شلو�  �آخرين  �أف��ر�د 
بالفريق  �مل��ط��اف  ينتهى  حتى  �أخ���رى 
كامًا �إىل ذ�ت �ملكان �لذي بد�أت عنه 
�لفعالية يف �ل�شاعة �ل�شابعة من �شباح 

يوم �جلمعة 24 نوفمرب.
يف  �لكرتونية  �شريحة  و���ش��ع  و�شيتم 
�لعتماد  و�شيتم  م�شارك  ك��ل  مع�شم 
وي�شرتط  �لنتائج,  حت��دي��د  يف  عليها 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع �مل�����ش��ارك��ني ع��ب��ور ب�شاط 
و�جتياز  �ل��ب��د�ي��ة,  نقطة  يف  �لتوقيت 
�ل��ت��وق��ي��ت يف ج��م��ي��ع نقاط  ب�������ش���اط  
�ل�����ش����رت�ح����ة �ل���ت���ي ح������ددت ك����ل 25 
ك����ي����ل����وم����رًت� ح���ت���ى �خل������ت������ام, وذل�����ك 
�مل�شافة  وت��ق��دي��ر  �ل��ن��ت��ائ��ج  ل��ت��ح��دي��د 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  وق���ام���ت  و�ل����زم����ن, 
بو�شع مر�قبني على �متد�د خط �شري 
�لفعالية ب�شكل م�شتمر �شماناً لعد�لة 
�ل�شباق, و�شتكون هناك حمطات تزود 
ب��امل��ي��اه و�ل��ع�����ش��ائ��ر ك��ل م�����ش��اف��ة 2.5 
�مل�شرية  ط��ري��ق  ط���ول  ع��ل��ى  كيلومرت 
كما �شتكون هناك حمطات ��شرت�حات 
وطعام كل 5 كيلومرت�ت طول م�شافة 
�مل�����ش��ارك��ني بتكوين  �ل��ط��ري��ق. وي��ق��وم 
ف���رق, ي��ت��ك��ون ك��ل ف��ري��ق م��ن ع�شرين 
�لفريق,  �إىل مدير  بالإ�شافة  �شخ�س 
ويقطع كل خم�شة �أ�شخا�س يف �لفريق 
م�شافة 25 كيلومرًت� يقومون بعدها 
ب��ت�����ش��ل��ي��م �ل�����ر�ي�����ة خل��م�����ش��ة �آخ���ري���ن 

ليو��شلو� �مل�شي مل�شافة جديدة وهكذ� 
حتى �نتهاء �مل�شرية, وميكن لأي فريق 
دون  كاملة  �مل�شافة  مو��شلة  �خ��ت��ي��ار 
توقف, �إذ� �شمحت له حالته �ل�شحية 
�مل�شرية  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر  ب���ذل���ك. 

�شتمر عرب م�شار�ت خم�ش�شة لل�شري 
بعيدة  و�شتكون  �لريا�شة,  وممار�شة 
ع��ن ط���رق �ل�����ش��ي��ار�ت مم��ا ي�����ش��اه��م يف 
�شامة �مل�شاركني وعدم عرقلة حركة 
�لرئي�شية  �ل�شو�رع  يف  و�مل���رور  �ل�شري 

ك��ون��ه��ا ����ش���و�رع م��ه��م��ة ت�����ش��ه��د حركة 
هذه  يف  ل��ل�����ش��ي��ار�ت  وم�شتمرة  ك��ب��رية 
عدد  �مل�����ش��رية  �شتتخلل  كما  �ملنطقة, 
من �لفعاليات �لرتفيهية للم�شاركني 

و�جلمهور ولاأطفال. 
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 ب��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�آل نهيان ع�شو �ملجل�س  خليفة بن ز�يد 
�لتنفيذي, رئي�س نادي �لعني للفرو�شية 
�لنادي  ��شت�شاف  و�جل��ول��ف,  و�لرماية 
ع���ل���ى م���ي���د�ن���ه �ل���رم���ل���ي وع����ل����ى مدى 
 11 �ملا�شيني  و�ل�شبت  �جلمعة  ي��وم��ي 
����ش���وط���اً �����ش����ارك ف��ي��ه��ا ع�����دد ك���ب���ري من 
ج��م��ي��ع ف���ئ���ات ف���ر����ش���ان وف���ار����ش���ات قفز 
�لفرو�شية  �أن��دي��ة وم��ر�ك��ز  �حل��و�ج��ز يف 
�ل�شبوع  يف  �ل��ل��ق��اء  وج����اء  ب����الإم����ار�ت, 
�ل�شابع ل��دوري �لإم��ار�ت لوجنني لقفز 
�حل����و�ج����ز ب���اإ����ش���ر�ف �حت�����اد �لإم�������ار�ت 
�أبوظبي  جم��ل�����س  وب���دع���م  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة, 
�لد�عم  �حل��ك��وم��ي  �ل�شريك  �ل��ري��ا���ش��ي 
ورعاية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة,  �لأح������د�ث  ل��ك��اف��ة 
�لإم����ار�ت  دوري  ر�ع��ي��ة  ل��وجن��ني  �شركة 
وم�شاندة  �حل����و�ج����ز,  ل��ق��ف��ز  ل���وجن���ني 
�ل�شرقية لل�شيار�ت, م�شت�شفى �ن �م �شي 
�لتخ�ش�شي - �لعني وم�شت�شفى ميديور. 
و�شهد مناف�شات �لقفز �لتي تقام للمرة 
خال  للفرو�شية  �ل��ع��ني  ب��ن��ادي  �لأوىل 
�لفائزين  بتتويج  وق��ام  �حل��ايل,  �ملو�شم 
ر��شد  �ملتقدمة حممد  �ملر�كز  و�أ�شحاب 

�لنا�شري مدير عام �لنادي.
ن���ادي���ة ع��ب��د �لعزيز  �ل��ف��ار���ش��ة  وح��ق��ق��ت 
ت���رمي ف����وز�ً ك��ب��ري�ً ع��ل��ى ���ش��ه��وة �جلو�د 
�لريا�شي  �ل�شارقة  نادي  “كاوو” من 
�خلا�س  �ل�شوط  �شد�رة  ونالت  للمر�أة, 
مب��و����ش��ف��ات �مل��رح��ل��ت��ني, و�ل����ذي �شمم 
م�����ش��اره ب��ح��و�ج��ز ت����ر�وح �رت��ف��اع��ه��ا بني 
�لأوىل  �مل��رة  وه��ي  �شم,   145  �  140
 145 �حلو�جز  �رتفاع  فيها  يبلغ  �لتي 
�شم باملو�شم �حلايل, وياأتي هذ� �لتطور 
من  وخيولهم  �لقفز  لفر�شان  جتهيز�ً 
�لبطولت  يف  مل�شاركتهم  �لأوىل  �لفئة 

�لبطولت  �أوىل  و���ش��ت��ن��ط��ل��ق  �ل���دول���ي���ة 
للفرو�شية,  �ل��ع��ني  ن����ادي  م���ي���د�ن  ع��ل��ى 
�حلو�جز,  لقفز  �لحت����اد  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة 
�شوط  ����ش���ارك يف  �ل����ق����ادم.  دي�����ش��م��رب  يف 
�ملرحلتني 16 فار�شاً وفار�شة من �لفئة 
ترمي  نادية  �لفار�شة  و�نفردت  �لكربى, 
ب��ت��ق��دمي ����ش��ت��ع��ر����س خ�����اٍل م���ن نقاط 
�جلز�ء يف �ملرحلتني بجو�دها “كاوو” 
14 �شنة, و�أنهت �ملرحلة �لثانية يف زمن 
بلغ 50.87 ثانية, وذهبت جائزة �ملركز 
�ل��ث��اين ل��ل��ف��ار���س ه����ادي ن��ظ��ام و�جل����و�د 
“كو�ك�شي” من نادي �ل�شارقة للفرو�شية 
يف  �أخ��ط��اء  دون  �لثانية  �ملرحلة  و�أك��م��ل 
زم���ن ب��ل��غ 49.98 ث��ان��ي��ة وب��ر���ش��ي��د 4 
و�أنهت  �لأوىل.  �ملرحلة  يف  ج��ز�ء  نقاط 
�مل���رح���ل���ة �لأوىل  ل���ون���د  ت��ي��ن��ا  �ل��ف��ار���ش��ة 
�أكملت  و  ري���د دون خ��ط��اأ  ب��ي��ج  ب��اجل��و�د 
�مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة يف زم���ن ب��ل��غ 52.74 

ثانية وبر�شيد 4 نقاط جز�ء.
و�أقيم �شوط مفتوح للم�شاركة للفر�شان 

من �لفئتني �لو�شطى و�لكربى يف ختام 
م�شاره  و�شمم  �لأول,  �ل��ي��وم  مناف�شات 
بحو�جز بلغ �رتفاعها 135 �شم, و�شارك 
�لفئتني,  م��ن  وف��ار���ش��ة  ف��ار���ش��اً   40 فيه 
دون  �لثانية  �ملرحلة  منهم    14 و�أكمل 
�لفار�س  �لأول  �ملركز  ون��ال  �أي�شا,  خطاأ 
“كو�ك�شي” من  ب��اجل��و�د  ن��ظ��ام  ه���ادي 
نادي �ل�شارقة للفرو�شية, و�أنهى �ملرحلة 
بلغ  �شريع  زم��ن  يف  خطاأ  ب��دون  �لثانية 
حممد  �لفار�س  ون��ال  ثانية,   33.69
���ش��ايف �ل��رم��ي��ث��ي ج���ائ���زة �مل���رك���ز �لثاين 
بالفر�س “دوك�شان بي” من نادي تر�ث 
دون  �لثانية  �ملرحلة  و�أك��م��ل  �لإم����ار�ت, 

خطاأ يف زمن بلغ 36.00 ثانية. 
ت�شيدت  و�لثاين  �لأول  �ملركزين  وعقب 
�ل��ف��ار���ش��ات �مل��ر�ك��ز �ل��ت��ال��ي��ة م��ن �لثالث 
�لفار�شة  �أح���رزت  حيث  �خلام�س  وحتى 
تينا لوند باجلو�د “بيج ريد” من نادي 
�لثالث  �مل��رك��ز  و�لفرو�شية  للبولو  دب��ي 
بعد �إكمالها �ملرحلة �لثانية يف زمن بلغ 

ثانية.  36.92
بجائزة  تــفــوز  ديــبــاين  األــيــ�ــس 

الفئة الو�سطى
بالفر�س  دي��ب��اين  �ألي�س  �لفار�شة  ن��ال��ت 
�لإم����ار�ت  م��رك��ز  م��ن  ��س”  “�أمارو�شا 
�لفئة  ���ش��وط  ج��ائ��زة  ب��دب��ي  للفرو�شية 
�لو�حدة  �جلولة  مبو��شفات  �لو�شطى 
مع جولة متايز, و�شمم م�شاره بحو�جز 
135 �شم,   �  130 ت��ر�وح �رتفاعها بني 
و�أنهى  وفار�شة,  فار�شاً   28 و�شارك فيه 
�جلولة �لرئي�شة دون �أخطاء 11 فار�شاً 
وجتدد بينهم �لتناف�س يف جولة للتمايز 
دون خطاأ,  �جتيازها  7 فر�شان يف  جنح 
�لفار�شة  �لأول  مركزها  �أم���ر  وح�شمت 
�ألي�س ديباين بعد �إكمال �لتمايز يف زمن 
42.63 ثانية, و نال جائزة �ملركز  بلغ 
�لثاين �لفار�س فردريك ديفيد بالفر�س 
��شطبات  م���ن  روي”  دو  “�أوريكا 
�لأ���ش��اي��ل و�أك��م��ل �ل��ت��م��اي��ز يف زم���ن بلغ 
بلغ 43.47  زمن  ويف  ثانية,   43.39

�أح���م���د نبيل  �ل���ف���ار����س  ث��ان��ي��ة , و�أن���ه���ى 
�أريزو” من  “جوي دي  بالفر�س  فلكناز 
مركز �لإمار�ت للفرو�شية ��شتعر��شه يف 

�لتمايز ونال جائزة �ملركز �لثالث.
 �  5 لفئة �جل��ون��ي��ورز وخ��ي��ول  مرحلتان 

�شنو�ت  6
ويف �ليوم �لثاين للمناف�شات �م�س �لول 
على  مرحلتني  من  �شوط  �أقيم  �ل�شبت 
ح���و�ج���ز ت�����ر�وح �رت��ف��اع��ه��ا ب���ني 115 � 
فئة  م��ن  �ل��ف��ر���ش��ان  مل�شاركة  �شم   125
فار�شاً,   18 ع��دده��م  وب��ل��غ  �جل��ون��ي��ورز 
�لقفز  خ���ي���ول  �أ�����ش����ح����اب  ول���ل���ف���ر����ش���ان 
وبلغ  ����ش���ن���و�ت   6  �  5 ع��م��ر  �ل�����ش��غ��رية 
عددهم 12 فار�شاً, وجنح 5 فر�شان من 
فئة �جلونيورز يف �إكمال �ملرحلتني دون 
�لتتويج  من�شة  على  وتقدمتهم  خ��ط��اأ 
�لفار�شة �أميليا مو�شيكا باجلو�د كنامون 
و�أنهت  للفرو�شية  �لإم����ار�ت  مركز  م��ن 
�مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة يف زم���ن ب��ل��غ 34.82 
�مل���رك���ز �لثاين  ث��ان��ي��ة, وذه���ب���ت ج���ائ���زة 
�ملرزوقي  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  ع��م��ر  ل��ل��ف��ار���س 
باجلو�د “�لبارز” من ��شطبات �ل�شر�ع 
و�أك���م���ل �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة يف زم����ن بلغ 

ثانية.  35.91
ويف ���ش��وط �خل��ي��ول �ل�����ش��غ��رية جن��ح 4 
فر�شان يف �لأد�ء مع خيولهم دون خطاأ, 
�شادي  �ل��ف��ار���س  �لأول  �مل��رك��ز  يف  وج���اء 
نادي  غريب و�لفر�س “نهلة 13” من 
�ملرحلة  و�أن���ه���ى  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة,  �ل�����ش��ارق��ة 
و�لفار�شة  ثانية   )36.58( يف  �لثانية 
ت��ي��ن��ا ل��ون��د مل ت��ك��ن ب��ع��ي��دة ع��ن من�شة 
�لفر�س  ب�شحبة  �عتلتها  �لتي  �لتتويج 
نادي  من  كيه”  د�ن�شينغ  فلو  “بيوند 

دبي للبولو و�لفرو�شية.
وب�شوط من جولة و�حدة �شمم م�شاره 
ب���ح���و�ج���ز ع��ل��ى ن��ف�����س �لرت����ف����اع 115 
�لفرتة  �أ����ش���و�ط  �ن��ط��ل��ق��ت  ���ش��م   125  �

للمناف�شات,  �لول  �ل��ي��وم  يف  �مل�����ش��ائ��ي��ة 
�أ�شحاب  �ل��ف��ر���ش��ان  مل�����ش��ارك��ة  وخ�����ش�����س 
 6 � خ���ي���ول �ل��ق��ف��ز �ل�����ش��غ��رية ع��م��ر 5 
�جلونيورز,  فئة  من  و�لفر�شان  �شنو�ت 
للخيول  �لأول  �مل���رك���ز  ج���ائ���زة  ون���ال���ت 
بالفر�س  لوند  تينا  �لفار�شة  �ل�شغرية 
نادي  م��ن  كيه”  د�ن�شنغ  فلو  “بيوند 
و�أحرز�لفار�س  و�لفرو�شية,  للبولو  دبي 
�ل�شد�رة  �لزبيبي  مركز  �أ�شامة  حممد 
نادي  م��ن  “بابريكا”  �ل��ف��ر���س  ب�شحبة 
�جلولة  �أنهى  �أ�شامة  للفرو�شية.  مندرة 
به  ون����ال  ث��ان��ي��ة   56.10 ب��ل��غ  زم���ن  يف 

جائزة �ملركز �لأول للجونيورز.
ه���������ش����ام غ����ري����ب ي���ح���ت���ل م����رك����زي����ن يف 

�ل�شغرى
�ل�شغرى  �ل���ف���ئ���ة  م���ن���اف�������ش���ة  وج��������اءت 
مب��و����ش��ف��ات �جل��ول��ة �ل���و�ح���دة, و�شمم 
بني  �رتفاعها  ت���ر�وح  بحو�جز  م�شارها 
 32 فيها  و���ش��ارك  �شم,   120  �  110
ف��ار���ش��اً وف��ار���ش��ة, و�أك���م���ل �جل��ول��ة دون 

10 ف��ر���ش��ان, وت��ق��دم��ه��م على  �أخ���ط���اء 
غريب  ه�شام  �ل��ف��ار���س  �لتتويج  من�شة 
من  �شكاي  دما�شكو�س  �جل���و�د  ب�شحبة 
�إ�شطبات �آل علي بعد �أن �أكمل �جلولة 
يف زمن بلغ 66.05 ثانية, ونال غريب 
جائزة �ملركز �لثاين �أي�شا باجلو�د �إلتون 
و�أنهى معه �جلولة يف زمن بلغ 68.10 
ثانية, و�لفار�س خالد حممد �لظاهري 
�لعني  ن��ادي  “ز�ندوكان” م��ن  ب��اجل��و�د 
�أكمل  و�ل��غ��ول��ف  و�ل��رم��اي��ة  للفرو�شية 
�جلولة دون خطاأ يف زمن بلغ 69.78 

ثانية ونال جائزة �ملركز �لثالث.
للمبتدئني  وج���ه���ت  �لأ�������ش������و�ط  ث���ل���ث 

و�لفر�شان �لأطفال
ع��ل��ى ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل فر�شان  ح��ر���ش��اً 
و�لفر�شان  �مل��ب��ت��دئ��ني  ف��ئ��ة  م���ن  �ل��ق��ف��ز 
�لتي  �لرئي�شة  �لقاعدة  كونهم  �لأطفال 
ريا�شة  ���ش��رح  م�شتقبل  عليها  �شي�شيد 
قفز �حلو�جز و��شتمر�رها, بلغت جملة 
�أ�شو�ط   4 �ل��ت��ي وج��ه��ت لهم  �لأ���ش��و�ط 

مبعدل �أكر من ثلث مناف�شات �ل�شبوع 
�لتي ��شتملت على 11 �شوطا, ويف �ليوم 
�شوطان  �أق��ي��م  �مل��ا���ش��ي��ة  �جل��م��ع��ة  �لأول 
خال �لفرتة �ل�شباحية �شارك يف �لأول 
�ملبتدئني,  من فئة  وفار�شة  فار�شاً   36
و43 فار�شاً من فئة �لفر�شان �لأطفال 
عمر  �ل�شغرية  �لقفز  خيول  و�أ���ش��ح��اب 
5 �شنو�ت وهي �لتي يلتقي م�شتوى   �  4
�لأطفال,  �لفر�شان  خرب�ت  مع  قدر�تها 
بو��شطة  ي���ك���ون  م��ع��ه��ا  �لأد�ء  ول���ك���ن 
�لفر�شان من �لفئات �لعليا ن�شبة حلاجة 
�لفار�س  خ��رب�ت  �إىل  �ل�شغرية  �خليول 
ودر�ي����ت����ه, ون��ف�����س �لأم�����ر ي��ن��ط��ب��ق على 
�مل��ب��ت��دئ��ني و�ل��ف��ر���ش��ان �لأط���ف���ال �لذين 
هم يف حاجة �إىل �لأد�ء مع خيول �لقفز 
�ل�شبت  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  و�شهد  �ل��ر����ش��دة, 
�آخ���ري���ن خ����ال �لفرتة  ق��ي��ام ���ش��وط��ني 
وبنف�س  �لفئتني  ل��ف��ر���ش��ان  �ل�شباحية 
معدل عدد �لفر�شان �مل�شاركني يف �ليوم 

�لأول تقريبا.

فيكتور  للجودو  �لوطني  منتخبنا  لع��ب  �أح��رز 
�لكربى  �جل��ائ��زة  لبطولة  �لف�شية  �مل��ي��د�ل��ي��ة 
�ليوم  م�شاء  تختتم  2017” �لتي  “لهاي  
231 لعبا  ���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة  �لث��ن��ني و�ل��ت��ي 
ولعبة من 43 دولة, وقد فوزه بعد مناف�شات 
�أن تخطى يف �لدور  73 كغم بعد  قوية يف وزن 
�ل��ت��م��ه��ي��دي ل����ل����وزن �ل���ربت���غ���ايل ن���ون���و وبطل 
هنفيليد  �لهولندي  و�جلمهور  �لأر���س  �شاحب 
, و�ملنغويل ت�شتد مما كفل له �شد�رة �ملجموعة 
تفوق  �لذي  �لنهائي  قبل  للدور  “ب” و�لتاأهل 
ليتاأهل ملاقاة  فيه على بطل كو�شوفو جالوفا 
�ملا�شية  �ل��ع��امل  بطولة  ذهبية  حامل  �ملنغويل 

�لنقاط  ب��ف��ارق  ف��ي��ك��ت��ور  ليخ�شر  ب��ارك��و  خ��ادب��ا 
ليحرز �مليد�لية �لف�شية فيما نال بطل منغوليا 
ذهبية �جلائزة �لكربي لذلك �لوزن �لذي �شهد 
من  �ل��ق��ار�ت  خمتلف  م��ن  لع��ب��ا   60 م�شاركة 

�لذين تاألقو� يف �لأوملبياد �ملا�شي.
وق���د ث��م��ن حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب �ل���درع���ي رئي�س 
كاأول  �لف�شي  �لفوز  و�جل���ودو  �مل�شارعة  �حت��اد 
م�����ش��ارك��ة ل���اع���ب ف��ي��ك��ت��ور ب��ع��د �ل�����ش��ف��اء من 
ب���د�ي���ة ت�شفيات  ب���ه يف  �ل��ت��ي حل��ق��ت  �لإ����ش���اب���ة 
�ختتمت  �ل��ت��ي  ���ش��ام  غ��ر�ن��د  �أب���و ظبي  بطولة 
�أب���و ظ��ب��ي, مم��ا ي�شاهم  �آي��ب��ي��ك  م��وؤخ��ر� ب�شالة 
 2018 ملو�شم  �ل��ق��ادم��ة  للبطولت  �إع����د�ده  يف 

,و�ل���ت���ي يتطلع ل��ه��ا �لحت����اد ب��اه��ت��م��ام خ��ا���س , 
�لتي  �ل��ك��ربى  �جل��ائ��زة  بطولة  ك�شفت  �أن  بعد 
كبرية  ط��ف��رة  ع��ن  ح��ال��ي��ا  ه��ول��ن��د�  ت�شت�شيفها 
للجودو  �ل���دويل  �لحت���اد  ج��ه��ود  بف�شل  للعبة 
برئا�شة �ملجري ماريو�س فايزر و�لكادر �مل�شاعد 
�ل��دول �لتي تطورت هولند�  , ويف مقدمه تلك 
�لتي ت�شت�شيف �لبطولة �حلالية بعدما �أحرزت 
�ملركز �لثاين �لف�شي يف بطولة �أبو ظبي �ملا�شية 
, وها هي تت�شدر بطولتها بعد �أن متكن 9 من 
�لهولنديني من �أ�شل 16 لعبا �لتاأهل لاأدو�ر 
�أربعة ميد�ليات و�لتي كلفت  �لنهائية ليحرزو� 

لهم �ل�شد�رة و�لقرت�ب من �للقب.

فيكتور لعب منتخبنا الوطني للجودو يحرز امليدالية الف�شية لبطولة اجلائزة الكربى “لهاي  2017”

للفرو�سية” يف االأ�سبوع ال�سابع لدوري القفز “العني  ميدان  على  �سوطًا   11

نادية ترمي تتاألق مع “كالوو” وتفوز بجائزة املرحلتني للفئة الكربى
هادي نظام يحرز �سدارة �سوط ختام مناف�سات اجلمعة

مبنا�سبة احتفاالت الدولة باليوم الوطني

ال�شراع يتوا�شل يف بطولة الرماية املفتوحة بنادي العني للفرو�شية

ال�سائق املقيم يف االإمارات يحقق نتائج الفتة على حلبة البحرين الدولية

اأوليفانت يت�شدر ال�شباق الثاين من املو�شم التا�شع 
لتحدي كاأ�س بور�شه جي تي 3 ال�شرق الأو�شط

جنَح �ل�شائق �لربيطاين توم �أوليفانت يف �لفوز بال�شباق 
�لثاين من �ملو�شم �لتا�شع لتحدي كاأ�س بور�شه جي تي 
3 �ل�شرق �لأو�شط يف و�حدٍة من �أ�شر�س �ملناف�شات �لتي 
على  �لبطولة  ه��ذه  ت��اري��خ  يف  �لأول  �مل��رك��ز  على  ج��رت 

�لطاق.
�لبحرين  حلبة  على  �لر�بع  �ملركز  من  �نطاقه  وبعد 
حما�س  �أل���ه���ب  �أد�ًء  �أول��ي��ف��ان��ت  م  ق����دَّ �ل���ي���وم,  �ل��دول��ي��ة 
�ل�شائقني  ب��اق��ت��د�ر يف جت���اوز جميع  �جل��م��اه��ري وجن��ح 
�ملتقدمني عليه بفارق ثاث نقاط ل�شاحله, يف جت�شيٍد 

حي ملعاين �ل�شرب و�لعزمية �لتي ل تلني. 
وبف�شل مهار�ته �لعالية وتكتيكه �لعايل, متّكن �ل�شائق 
يف  �ملقيم  فرنيجز  ت�شاريل  على  �لتفوق  يف  �لربيطاين 
متجاوز�ً  �ل�شباق,  م�شمار  يف  منعطف  �أول  عند  قطر 
�لق�شيبي,  فهد  �ل�شعودي  �ل�شائق  نف�شها  �للحظة  يف 
�لزبري  �لفي�شل  �لُعماين  �ل�شائق  خلف  بقوة  ومنطلقاً 
�ل��ذي ك��ان يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين وم��ن ث��م �ل�شائق �لكويتي 
وقد  �لأول.  �مل���رك���ز  ����ش���د�رة  ك����ان يف  �ل����ذي  �أ���ش��ك��ن��اين 
�ل�����ش��ب��اق يف لفٍة  ق��ط��ع م�شافة  �أول��ي��ف��ان��ت ع��ل��ى  ح��ر���س 
من  مّكنه  �ل���ذي  �لأم���ر  مبكر,  وق���ٍت  يف  للغاية  �شريعة 
�لو�شول �إىل �لزبري و�أ�شكناين ومقارعتهما ر�أ�شاً بر�أ�س 
با�شتغاله  عليهما  َب��ّز  �أن  �إىل  كاملة  لفات  خم�س  مل��دة 
بعينها يف م�شمار  ز�وي����ة  �رت��ك��ب��اه��ا يف  �ل��ت��ي  �لأخ���ط���اء 
يف  بالفوز  ويتّوج  �لأول  �ملركز  بذلك  ليقتن�س  �ل�شباق, 

�ملقيم  �ل�شائق  وو�ج��ه  و��شتحقاق.  ج��د�رة  عن  �ل�شباق 
يف �لإم��ار�ت غلني غيدي �ل��ذي حل يف �ملرتبة �لعا�شرة 
يف �لت�شفيات مناف�شة �شر�شة يف منت�شف �ل�شباق حيث 
ت�شبث �ل�شائقون مبو�قعهم. و�أظهر غلني مهارة كبرية 
يف �ل�شباق وجنح يف �لت�شدي ملحاولت تقدم �ل�شائقني 
عن  ث��و�ين   3 بفارق  �لتا�شعة  �ملرتبة  �إىل  لي�شل  خلفه 
�ملت�شابق �لذي تاه. ويف حديثه عن �أول فوز له باملركز 
�لأول يف �لبطولة, قال توم �أوليفانت: هذ� هو �أول فوز 
و�إذ�  باملركز �لأول يف بطولة بور�شه على �لإط��اق,  يل 
قلت �إنني و�شلت �إىل �شطح �لقمر من �ل�شعادة فلن يكفي 
ذلك للتعبري عن فرحتي بالتتويج. وقد ��شتيقظت هذ� 
�ل�شباح ولدي �شعور كبري بالثقة, وبد� يل �أّنه مبقدوري 
�لتي  تلك  �أف�شل من  نتيجة  �ل�شباق وحتقيق  �لفوز يف 
�ل�شبب, لكنني  �أع��رف  �أنا ل  �ملا�شية.  �لليلة  حققتها يف 
�أن  �شاأنها  �لنهار من  �أثناء  �ل��ز�ئ��دة  �أن �حل��ر�رة  �أدرك���ُت 
�ل�شيارة  �شرعة  زي��ادة  وت�شهم يف  ل��اإط��ار�ت  قوة  تعطي 
�أثناء �ل�شباق. وقد تركُت �لفي�شل و�أ�شكناين يتناف�شان 
حتى  بال�شرب  وحت��ل��ي��ُت  �أم��ام��ي  �لبع�س  بع�شهما  م��ع 
�إىل �لأم����ام لأقتن�س  ب��ق��وة  �ل��ف��ر���ش��ة وحت��رك��ت  ح��ان��ت 
منهما �ملركز �لأول. �إنه �شعور ر�ئع �أن �أمتكن من �لفوز 
�لأ�شبوع,  نهاية هذ�  و�لثاين يف عطلة  �لأول  باملركزين 
�لأمر �لذي ي�شعني يف موقف قوي عند خو�س �جلولة 

�لثانية يف دبي.

 •• العني - الفجر

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ع�شو  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  بن 
�أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
للفرو�شية  �ل����ع����ني  ن�������ادي  رئ���ي�������س 
يتو��شل  و�جل������ول������ف,  و�ل����رم����اي����ة 
بطولة  يف  �ملناف�شة  وحتتدم  �ل�شر�ع 
ينظمها  �ل���ت���ي  �مل��ف��ت��وح��ة  �ل���رم���اي���ة 
�لنادي مبنا�شبة �ليوم �لوطني لهذ� 
�أك��م��ل��ت ي���وم �خلمي�س  �ل��ع��ام و�ل��ت��ي 
�ملا�شي �أ�شبوعها �لثاين على �لتو�يل 
حيث كانت م�شابقاتها قد �نطلقت يف 
�لثالث من نوفمرب �ملا�شي مب�شاركة 
�أعد�د كبرية من �لرماة من خمتلف 

�لأعمار.
من  �لثالث  حتى  �لبطولة  وت�شتمر 
نهايتها  يف  وت�شاف  �ل��ق��ادم  دي�شمرب 
�لعلم  ب����رف����ع  �ل�����دول�����ة  �ح����ت����ف����الت 
�أو�شى  ك��م��ا  م���ك���ان  ك���ل  �ل��وط��ن��ي يف 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  بذلك �شاحب 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة. 
�لبندقية  وت�شتمل على مناف�شات يف 
�شكتون  �لبندقية  �ملفتوحة  �شكتون 
9 مم  لفئة �ل��ك��ب��ار و�مل�����ش��د���س ع��ي��ار 

و�لبندقية هو�ئي.
وتتو��شل يومياً من �ل�شاعة �لتا�شعة 
�شباحاً وحتى �لعا�شرة م�شاًء. ويرعى 
�أبوظبي  جم��ل�����س  �ل���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه 
�لريا�شي �ل�شريك �حلكومي �لد�عم 
�لوطني  �لحت������اد  وب���ن���ك  �ل��ر���ش��م��ي 
بدعم  �أي�شاً  وتنظم  �ملا�شي  �ل��ر�ع��ي 
م��ن �شركة ك��وك��ا ك���ول, وق��د ر�شدت 
�ل���ل���ج���ن���ة �مل���ن���ظ���م���ة ل����ه����ذ� �حل�����دث 
����ش���ي���ار�ت وج���و�ئ���ز نقدية  �ل�����ش��ن��وي 

قيمة للفائزين.
تاأتي هذه �ملناف�شات يف �إطار �لإ�شتعد�د 

لبطولة نهائي كاأ�س �لعامل للرماية 
ت�شت�شيفها  �ل���ت���ي  �لأط����ب����اق  ع��ل��ى 
للفرو�شية  �ل���ع���ني  ن�����ادي  م���ي���ادي���ن 
�لفرتة  يف  و�جل�����ول�����ف  و�ل����رم����اي����ة 

 2018 �أك��ت��وب��ر   29 �إىل   23 م��ن 
�لثانية  ل��ل��م��رة  تنظم  ���ش��وف  و�ل��ت��ي 
�ل�شنة  ب����اأن  �ل��ع��ني ع��ل��م��اً  يف م��دي��ن��ة 
�لبطولة  ه���ذه  لإ���ش��ت�����ش��اف��ة  �لأوىل 

ح�شل  كما   .  2011 �شنة  يف  ك��ان��ت 
�لدويل للرماية  �لنادي من �لحتاد 
لإ�شت�شافة  �لر�شمية  �مل��و�ف��ق��ة  على 
وتنظيم بطولة كاأ�س �لعامل للرماية 

على �لأط��ب��اق يف �ل��ف��رتة م��ن 5 �إىل 
�ملوؤهلة لاألعاب   2019 �أبريل   15

�لأوملبية يف طوكيو 2020«.
�أ�شفر  ����ش���ر����ش���ة  م���ن���اف�������ش���ات  وب����ع����د 
حتى  �ل�شكتون  �لبندقية  يف  �ل�شر�ع 
�مل��ا���ش��ي ع��ن �شد�رة  ي���وم �خل��م��ي�����س 
�لعرياين  ����ش���امل  ���ش��ع��ي��د  �ل�����ر�م�����ي 
يليه  ن���ق���ط���ة   216.1 ب���ر����ش���ي���د 
�ل�شام�شي  ح��م��ي��د  ه�����ادف  �ل����ر�م����ي 
بينما  ن��ق��اط   207.2 ج��م��ع  �ل����ذي 
عبد�لرحمن  �ل���ر�م���ي  ت��رت��ي��ب  ج���اء 
�لثالثة  �ملرتبة  يف  �ل�شام�شي  حميد 
ن��ق��اط. ويف   204.6 ج��م��ع  �أن  ب��ع��د 
لفئة  �ل�شكتون  �لبندقية  م�شابقة 
عبد�هلل  �شامل  �ل��ر�م��ي  �حتل  �لكبار 
 204.4 �لأول وله  �ملركز  �لعرياين 
�شعيد  �شلطان  �ل��ر�م��ي  ت��اه  ن��ق��اط 
�ل��ع��ري��اين يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين بر�شيد 
�لر�مي  جاء  بينما  نقطة   199.1
�ملرتبة  يف  �ل��ع��ري��اين  ع��ب��د�هلل  نهيل 

�لثالثة وله 198.8 نقطة.
وعلى �شعيد مناف�شات �مل�شد�س عيار 
9مم ت�شدر �لر�مي علي مبارك عمر 
بر�شيد  �ملناف�شني  ق��ائ��م��ة  �ل��ع��م��ري 
حممد  �لر�مي  و�حتل  نقطة   202
بعد  �لثانية  �ملرتبة  �لربيكي  مبارك 
بفارق  نقطة   201 ر�شيده  بلغ  �أن 
كليتون  �ل���ر�م���ي  ع��ن  و�ح����دة  نقطة 
ديلرون بول �لذي حل ثالثاً بر�شيد 
بطولة  �أ�شفرت  كما  نقطة.   200
�ل��ب��ن��دق��ي��ة �ل���ه���و�ئ���ي���ة ع���ن ����ش���د�رة 
�ل�شام�شي  ح��م��ي��د  ع���ب���د�ل���رح���م���ن 
وجاء  ن��ق��اط   207.5 ج��م��ع  �ل���ذي 
يف  �ل�شام�شي  حميد  ه���ادف  �ل��ر�م��ي 
 205.3 ب��ر���ش��دي��د  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز 
هندريك  �لر�مي  �حتل  بينما  نقاط 
بر�شيد  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز  ���ش��ر���ش��ت��ني 

نقطة.  197.1
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الفجر الريا�ضي

ذكر �ملدرب �لفرن�شي زين �لدين زيد�ن بعد �ملبار�ة �لتي تعادل 
�أتلتيكو يف  �شلبا مع ج��اره وم�شيفه  ري��ال مدريد  فيها فريقه 
ر�مو�س  �شريخيو  �لقائد  �ن  �ل��ق��دم,  لكرة  �ل���ش��ب��اين  �ل���دوري 

��شيب بك�شر يف �نفه على �لأرجح.
ي�شكو  �نه  بك�شر.  ��شيب  �شريخيو  بان  “�عتقد  زي��د�ن  و�شرح 
م��دة غيابه  يقدر  �ن  دون  ك�شر”,  �نفه  ب��اأن  و�عتقد  من قطع, 

عن �ملاعب.
وحاول ر�مو�س �ن يتابع كرة بر�أ�شه �شابحا بالقرب من مرمى 

�تلتيكو فلتقى ركلة على وجهه من لوكا هرنانديز.
وكان ريال ي�شتحق بعد هذه �حلركة ركلة جز�ء لكن �حلكم مل 

��شطر  �نفه,  تدمى  �ل��ذي  ر�مو�س  �ن  حني  يف  �شيئا,  يحت�شب 
لرتك مكانه مع �نطاق �ل�شوط �لثاين لزميله نات�شو.

�آخ��ر, عرب زي��د�ن عن �رتياحه بعد �مل�شتوى �لذي  على �شعيد 
�نا ر��س متاما عن �د�ء فريقي  قدمه رجاله يف �ملبار�ة, وقال 
�ن  �لذي يجب  �لطريق  �لطريقة. هذ�  �م�س بهذه  �مل�شاء  هذ� 

ن�شلكه يف �ملباريات �ملقبلة.
و�أ�شاف يف �ي حال, ومهما ح�شل, وحتى �ذ� كان عليك �لتفكري 
�لفريق يف  ب��د�أت مع  بالن�شبة �يل, عندما  �نتهت,  �لبطولة  �ن 
كانون �لثاين يناير 2016 , كان �لفارق بني بر�شلونة وريال 
بفارق  �ملو�شم  و�نهينا  ن��ق��اط,   10 �لوىل  �ل�شهر  يف  م��دري��د 

نقطة فقط. و�أر�د �ملدرب �لفرن�شي �لإ�شارة �ىل �ن ريال مدريد 
بات يتخلف بفارق 10 نقاط عن بر�شلونة �لذي تغلب �ل�شبت 

على م�شيفه ليغاني�س -3�شفر.
�ل�شعيد  على  �م��ا  روؤو�شنا.  يف  ن�شعه  �ن  ينبغي  ما  ه��ذ�  وتابع 
�ل�شخ�شي, فاأنا ��شعر باملر�رة جتاه �لاعبني, لكني ��شعر باأين 
�ننا  ك��ان �لم��ر معقد وم��ن �ل�شعب �لقول  حم��ارب �ي�شا و�ن 

على بعد 10 نقاط.
بالتاأكيد, مل نقم  �مللكي  للفريق  �لفرن�شي  �لفني  �ملدير  وختم 
مبا يجب حتى �لن, لكن �مل�شو�ر ل يز�ل طويا وهناك نقاط 

كثرية �شتهدر من جانب كل �لفرق.

�لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن���ادي  ي�شتعد 
ل�شت�شافة  وتنظيم فعاليات جائزة دبي �لكربى 
2017 �جلولة قبل �خلتاميةمن بطولة �لعامل 
�لحتاد  ب��اإ���ش��ر�ف  �شتقام  �لتي  �ملائية  ل��ل��در�ج��ات 
وتنظيم  �م  �أي  ي��و  �لبحرية  للمحركات  �ل���دويل 
م��وؤ���ش�����ش��ة �ت�����س 2 �أو ومب�����ش��ارك��ة �أك����ر م��ن 60 
مت�شابقا من خمتلف �أنحاء �لعامل وذلك �عتبار� 
من يوم �خلمي�س وحتى �ل�شبت �ملقبلني يف �شاطئ 
��شت�شافة �حلدث  وياأتي  بيت�س يف جمري�.  كايت 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذ�  �لكبري 
دبي  ن��ادي  رئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن 
�لدويل للريا�شات �لبحرية ومتابعة جمل�س �إد�رة 
م�شحار  ب��ن  �شعيد  �حمد  �شعادة  برئا�شة  �ل��ن��ادي 
�لذي  و�ملتميز  �ل��ر�ئ��د  ل��ل��دور  ����ش��ت��م��ر�ر  �مل��ه��ريي 
�لبحرية  للريا�شات  �أوىل  كوجهة  �لنادي  يلعبه 
يف �ملنطقة �لعربية و�ل�شرق �لأو�شط. ورحب نادي 
دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية و�للجنة �ملنظمة 
يف �لنادي بامل�شاركني من �أبطال ريا�شة �لدر�جات 
�مل��ائ��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ني يف د�ن����ة �ل��دن��ي��ا دب����ي وكذلك 
�لحتاد  م��ن  �لتنظيمية  �ل��ل��ج��ان  �أع�����ش��اء  جميع 
 2 �مل��روج��ة -�ت�����س  �أي �م- و�ل�شركة  �ل���دويل -ي��و 
�حلدث  �إجن���اح  يف  ي�شهمون  ���ش��وف  و�ل��ل��ذي��ن  �أو- 
�لأوىل  للمرة  تنظم  و�ل��ت��ي  �لكبرية  و�لتظاهرة 
يف حلتها �جلديدة علما �أن �لنادي كان �لر�ئد يف 
�ملائية  �لدر�جات  يف  عاملية  بطولة  �أول  ��شت�شافة 
نائب  باحلبالة  نا�شر  علي  وق��ال  �شنة.   23 قبل 
رئي�س جمل�س �إد�رة نادي دبي �لدويل للريا�شات 
للريا�شات  �ل����دويل  دب���ي  ن����ادي  ي��ع��د  �ل��ب��ح��ري��ة: 
�لدولية  �لأح�����د�ث  تنظيم  يف  �ل���ر�ئ���د  �ل��ب��ح��ري��ة 
و�ل��ع��امل��ي��ة يف جم���ال �ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة حيث 
�رت��ب��ط ب��ت��اري��خ ح��اف��ل وط��وي��ل منذ ع��ام 1992 
�أول  وك���ان  �ل�شريعة  �ل�����زو�رق  ري��ا���ش��ة  جم���ال  يف 
�لدر�جات  �أحد�ثا ريا�شية يف  ��شت�شاف  من نظم 

�ملائية بتنظيم بطولة �لعامل عام 1994 بامليناء 
جمل�س  �أن  ق��ائ��ا  باحلبالة  و�أو���ش��ح  �ل�شياحي. 
�لعاملية  �لبطولة  با�شت�شافة  �شعيد  �لنادي  �إد�رة 
�ملائية  �ل���در�ج���ات  ري��ا���ش��ة  و�أن  خ��ا���ش��ة  �ل��ك��ب��رية 
ك��غ��ريه��ا م��ن ب��اق��ي �ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة متتلك 
قاعدة جماهريية عري�شة وت�شتهوي قطاع و��شع 
من �شباب �لدولة وهذ� ما ظهر ب�شكل و��شح يف 
للدر�جات  �لإم��ار�ت  بطولة  يف  �ملتز�يدة  �مل�شاركة 
�ملائية �لأمر �لذي �شجع �لنادي لطلب ��شت�شافة 

�جلولة حيث جتمع �لنخبة من �لأبطال �لعامليني 
�ملا�شية  �مل��و����ش��م  ويف  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن  ك��م��ا 
�لدولة  �أب��ن��اء  م��ن  كبري  ع��دد  �ه��ت��م��ام  ��شتقطبت 
مما يعني وجود متنف�س عاملي لهم يف هذ� �حلدث 

�لكبري و�لذي ي�شل �إمارة دبي للمرة �لأوىل.
�ل����دويل  دب����ي  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  �أن  و�أ�����ش����اف 
�لإجر�ء�ت  كافة  يتابع  ظل  �لبحرية  للريا�شات 
�خلا�شة باإقامة �حلدث �لكبري مع �جلهة �ملروجة 
وبد�أ �لتجهيز مبكر� للحدث حتى يكون بامل�شتوي 

�مل��ط��ل��وب وي��ظ��ه��ر �ل���وج���ه �جل��م��ي��ل لإم������ارة دبي 
�لنادي ورغم  �أن  �لفاتنة مبينا  و�شحر �شو�طئها  
�لفعاليات  �أن  �إل  �لأح���د�ث  من  للعديد  تنظيمه 
هذ�  و�ل�شبت  و�جل��م��ع��ة  �خلمي�س  �أي���ام  �ملرتقبة 
ترويجي  ع��امل��ي  ح���دث  مب��ث��اب��ة  �شتكون  �لأ���ش��ب��وع 
مهم �إ�شافة �إىل �ل�شتفادة �لفنية لأبطال �لدولة 
�أبطال عامليني يف  و�ل��ذي ي�شم  �لتجمع  من هذ� 
�أك��ر من فئة و�ح��دة. وق��ال نائب رئي�س جمل�س 
�جلولة  ت�شكل  �أن  �ملنتظر  م��ن  �ن��ه  �ل��ن��ادي  �إد�رة 

�ل���ع���امل للدر�جات  ب��ط��ول��ة  م���ن  ق��ب��ل �خل��ت��ام��ي��ة 
2017 مفرتق للطرق للمتناف�شني على  �ملائية 
�ملحطة  قبل  �ملختلفة  �لفئات  يف  �لعاملية  �لألقاب 
�لأخ����رية حيث �أق��ي��م��ت م��وؤخ��ر� ث��اث ج���ولت يف 
�يطاليا و�ل��ربت��غ��ال فيما  ب��ني  �لأوروب����ي  �مل��و���ش��م 
�ملر�حل �حلا�شمة يف  �لأنظار معلقة على  �شتكون 

�لإمار�ت.
دور فاعل لـ)دبي البحري( منذ 1988

جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  باحلبالة  نا�شر  علي  ق��ال 

�أن  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  �إد�رة 
و��شتمر�ر  تاأكيد  �لعاملي  �لنادي حلدث  ��شت�شافة 
�ل��ن��ادي كو�حد من  �ل��ذي ميتلكه  �لكبري  ل��اإرث 
�لريا�شات  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��وج��ه��ات  و�ه����م  �أ���ش��ه��ر 
�لبحرية منذ تاأ�شي�س �لنادي عام 1988 وبد�ية 
�نطاقته �لعاملية بد�ية �لت�شعينيات و�لتي ي�شهد 
�ل�شباق  �ل��ن��ادي  ك��ان  و�ل���د�ين حيث  �لقا�شي  بها 
و�حد  �لكبرية  �لعاملية  لاأحد�ث  للت�شدي  د�ئما 
وما  �ل��ف��رتة  تلك  يف  �ملهمة  �لرتويجية  �ملن�شات 

يز�ل يلعب ذلك �لدور �ملهم.
دبي جتمع العامل

للدر�جات  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ي�����ش��ارك يف 
نادي  �لتي ينظمها  �ملائية �جلولة قبل �خلتامية 
�خلمي�س  �أي��ام  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي 
و�جلمعة و�ل�شبت �ملقبلة يف �شاطئ كايت بيت�س يف 
جمري� وتقام باإ�شر�ف �لحتاد �لدويل للمحركات 
�أو«   2 »�ت�س  موؤ�ش�شة  وتنظيم  �م  �أي  يو  �لبحرية 
�أكر من 60 مت�شابقا من خمتلف �أنحاء �لعامل.

جنوم  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لعاملية  �لبطولة  وت�شتقطب 
�أبطال وبطات من نيوزيلند� وفرن�شا  �لإم��ار�ت 
وبريطانيا و�ل�شويد و�لرنويج و�لدمنارك و�أملانيا 
و�ل��ن��م�����ش��ا و����ش��ت��ون��ي��ا و�ي��ط��ال��ي��ا  و�مل��ج��ر ورو�شيا 
ومقدونيا و�لت�شيك و�شلوفاكيا ولتفيا وكرو�تيا 
و��شبانيا  و�لربتغال  وبلجيكا   و�شوي�شر�  وبولند� 

و��شتونيا �إىل جانب جنوم �لكويت و�ملغرب.

احتم��ال اإ�ش��اب��ة رام���و�س بك��ش���ر يف انف����ه 

دبي البحري جاهز لتنظيم احلدث

مونديال الدراجات املائية ينطلق يف )كايت بيت�س( اخلمي�س
باحلبالة: حدث عاملي مرتقب وكبري يجمع نخبة االأبطال 

�أتلتيكو مدريد خو�نفر�ن توري�س, ولعب  �أكد مد�فع 
�لو�شط �شاوؤول نيغيز, �أنهما يدعمان زميلهما �أنطو�ن 

غزيرمان حتى �ملوت, وذلك بعد 
�لتي  �ل�شتهجان  ���ش��اف��ر�ت 

�لفرن�شي  �ملهاجم  تلقاها 
ديربي  يف  ��شتبد�له  ل��دى 
�أمام  �لإ�شبانية  �لعا�شمة 
باجلولة  م����دري����د,  ري�����ال 

و�ل���ذي  �ل��ل��ي��غ��ا,  م���ن   12
�نتهى بالتعادل �ل�شلبي.

عقب  ت�شريحات  ويف 
م���ب���ار�ة �ل��ل��ي��ل��ة قبل 
�مل������ا�������ش������ي������ة, ق�����ال 
نحن  خ���و�ن���ف���ر�ن: 
حتى  غريزمان  مع 
�مل��وت. ولي�س هناك 
من  ذل������ك  يف  ����ش���ك 
�أننا  �أعتقد  جانبنا. 

جماهرينا  ن����ح����رتم 
�لكل  م��ط��ال��ب��ة  وي���ت���م 

لأننا  ج���ه���د  ب���اأق�������ش���ى 
�لتوقعات  م���ن  رف��ع��ن��ا 
�لأع����و�م, وعندما  ه��ذه 

بع�س  �أد�وؤك  ي���رت�ج���ع 
�جلميع  يطالب  �ل�شيء 

ب���الأف�������ش���ل, ول���ي�������س هو 
فقط.

باأن غريزمان: لي�س  و�أ�شاف 
تركيزه  وي�شب  ج��دي��د�ً  لع��ب��اً 
يكون  عندما  �لتح�شن..  على 
�لنز�عات  م��ن  ن���وع  �أي  ه��ن��اك 
كان ياأتي هو ويقول �إنه ملتزم 

.100%
جميعاً  “علينا  وت�������اب�������ع: 
م�شاعدته ليكون �أف�شل, ويعود 

كان  مثلما  �لأه����د�ف  لت�شجيل 
�لأمر د�ئماً. �أنا لن �أحتدث �أبد�ً 

وبالأخ�س  زم��ي��ل,  ع��ن  ب��ال�����ش��وء 
كبري�ً  �أد�ء  ق���دم  �ل���ذي  �أن���ط���و�ن 

و�شيو��شل  ل���اأت���ل���ت���ي  وج�����ي�����د�ً 
عطاءه.

�أما �لنجم �لآخر �شاوؤول, فقال يف 
“�أعتقد  �ملبار�ة:  عقب  ت�شريحات 

ومينحنا  ي�شجل  عندما  �أن���ه 
�جلماهري  ن���ق���اط���اً 

له,  ت�شفق  ���ش��وف 

�شده.  �شافر�ت  �إط���اق  عليهم  يكن  مل  �أن��ه  �أرى  ل��ذ� 
يجب �لت�شفيق له لأنه يعطي كل �شيء للفريق.

د�ئماً  يعمل  �لفرن�شي  �مل��ه��اج��م  �أن  ���ش��اوؤول  و�أو���ش��ح 
�لأف�شل  تقدمي  وحماولة  �لعمل  هو  ي�شغله  ما  و�أن 

للفريق.
وتابع: من �ملوؤ�شف �أنه ل ي�شجل لكنه لعبنا ول ميكننا 
تطلق  �جلماهري  لأن  غريزمان  مثل  لع��ب  خ�شارة 
�شافر�ت �شده. وطالب �شاوؤول �جلماهري 
غريزمان,  يفعله  م��ا  ب�تقدير 
ق����ائ����ًا: ه���و ل��ي�����س جمرد 
�أهد�فاً,  ي�شجل  م��ه��اج��م 
فهو عندما يلعب يكون 
�ل���ف���ري���ق ب��اأك��م��ل��ه يف 
ح���ال���ة ج���ي���دة وهو 
�أجل  من  �شروري 

�لفريق.
نحن  وت���������اب���������ع: 
كفريق  ج���م���ي���ع���اً 
وجهاز فني ندعم 
غ�������ري�������زم�������ان, 
ف��������������������دوره ل 
ي�����ق�����ت�����������ش�����ر 
�مللعب  د�خ��ل 
بل  فح�شب 
خ��������ارج��������ه 
�أي�����������ش�����اً, 
ف��������ه��������و 
ي�������ب�������ث 
دة  ل�شعا �

يف �لفريق.
يركز  ل  ع��ن��دم��ا  �أن����ه  �إىل  و�أ����ش���ار 
له  نقول  �أن  وقتها  علينا  �شيكون 
�شيئاً, لكن غريزمان يعمل بن�شبة 
%100. مير بلحظة �شيئة لكن 
�أنه  ون���درك  معه  ن��ك��ون  �أن  علينا 
بالن�شبة  ح��ا���ش��م��اً  ع��ن�����ش��ر�ً  مي��ث��ل 
�إذ� كان وجود �ملهاجم  لنا. وعما 
دييغو  �ل���رب�زي���ل���ي  �لإ����ش���ب���اين 
�مل�شاركة  �شيبد�أ  �ل��ذي  كو�شتا, 
مع �أتلتيكو �عتبار�ً من مطلع 
�لعام �ملقبل, �شيفيد غريزمان, 
�ملهاجم  �إن  ������ش�����اوؤول  ق�����ال 
�شديد  لع�����ب  �ل���ف���رن�������ش���ي 
�أي  �للعب يف  �لذكاء ميكنه 
بجانبه  يلعب  وم��ن  مركز, 

ل يحدد كثري�ً م�شتو�ه. 

على  بفوزه  �إيطاليا  بطولة  ب�شد�رة  نابويل  مت�شك 
�شهدت  و�لتي  ع�شرة  �لثالثة  �ملرحلة  2-1 يف  ميان 

ح�����ش��م روم�����ا ل���درب���ي �ل��ع��ا���ش��م��ة �شد 
لت�شيو 2-1 �ي�شا.

و�ق���ي���م���ت ه����ذه �مل���رح���ل���ة ع��ل��ى وقع 
غ����ي����اب �مل���ن���ت���خ���ب �لي������ط������ايل عن 
�لأوىل  للمرة  �لعامل  كاأ�س  نهائيات 
�مللحق  بخ�شارته   1958 ع��ام  منذ 

جمموع  يف  �شفر1-  �ل�����ش��وي��د  �م����ام 
�ملبار�تني.

وي�شعى نابويل �ىل �حر�ز �للقب 
�ل��غ��ائ��ب ع���ن خ��ز�ئ��ن��ه منذ 
قاده  ع��ن��دم��ا   1990 ع���ام 
�لرجنتيني  �لأ������ش�����ط�����ورة 

�للقب  �ىل  م���ار�دون���ا  ديييغو 
للمرة �لأخرية.

�ملن�شي  �ين�شينيي  روب��رت��و  �فتتح 
�ملقال  �يطاليا  م���درب  قبل  م��ن 

بييرتو  ج������ان  م��ن�����ش��ب��ه  م����ن 
لنابويل  �لت�شجيل  فنتور� 

ر�ئعة  مت��ري��رة  بعد 
جورجينيو,  من 
ي�شيف  �ن  ق��ب��ل 

�لبديل �لبولندي 
زيلين�شكي  ب��ي��وت��ر 

ك�شر  ع����ن����دم����ا  �ل�����ث�����اين 
م�شيدة �لت�شلل و�نفدر باحلار�س 

�لكرة  وم��رر  دون��اروم��ا  جانلويجي 
بني �شاقيه.

ومل ينفع �لهدف �لر�ئع �لذي �شجله 
�لي�شيو رومانيويل ف يالوقت بدل 

�ل�شائع يف تغيري �لنتيجة.
موؤقتا  ن��اب��ويل  �بتعد  �ل��ف��وز  وب��ه��ذ� 
بفارق 4 نقاط عن يوفنتو�س �لذي 

على  �شيفا  يحل  عندما  غ��د�  يلعب 
�شمبدوريا �ل�شاد�س.

وعلى �مللعب �لأوملبي, جنح روما يف ح�شم 
 1-2 لت�شيو  ح�شاب  على  �لعا�شمة  درب��ي 

�لأهد�ف  بفارق  �لثالث  �ملركز  �ىل  ليرتقي 
ع����ن �ن����رتم����ي����ان �ل�������ذي ي���ل���ع���ب غ�����د� �شد 

�تالنتا.
بثاثية  ت�شل�شي  �كت�شاح  م��ن  ��شبوعني  فبعد 

كتيبة  �ث��ب��ت��ت  �وروب�����ا,  �ب��ط��ال  دوري  يف  نظيفة 
�ملدرب �وزيبيو دي فر�ن�شي�شكو قدرتها على 

بنتيجة  و�خل���روج  ر�ئعة  عرو�س  تقدمي 
�يجابية يف مو�جهة فريق قوي ل �شيما 

�لخرية  �ل�شبع  مبارياته  يف  فاز  قد  كان  لت�شيو  بان 
تو�ليا.

�ما روما فرفع ر�شيده من �لنت�شار�ت �ملتتالية 
�ىل خم�شة.

بو��شطة  �لول  �ل�����ش��وط  يف  روم����ا  وت���ف���وق 
حت��رك��ات ث��اث��ي��ه �ل��ه��ج��وم��ي �مل���وؤل���ف من 
�لبو�شني �دين دجيكو و�شتيفان �ل�شعر�وي 
ودييغو بريوتي قبل �ن يرتجم �ف�شليته 
�ىل هدف �لفتتاح يف مطلع �ل�شوط 
�ل��ث��اين �ث���ر رك��ل��ة ج���ز�ء ترجمها 

بريوتي بنجاح.
قد  لت�������ش���ي���و  ي����ك����ن  ومل 
������ش����ت����ي����ق����ظ م������ن ه����ذه 
�ل�������������ش������دم������ة, وق�����د 
�لبلجيمي  عاجله 
ناينغولن  ر�ي����د� 
�لثاين  ب��ال��ه��دف 
بعد �ربع دقائق.

لت�شيو  و�نتظر 
 77 �ل���دق���ي���ق���ة 
على  ل���ي���ح�������ش���ل 
ركلة جز�ء بدوره �ثر 
مل�شة يد من قبل �ملد�فع 
�ليوناين قن�شطنطينو�س 
بنجاح  �شددها  مانول�س 
مقل�شا  �ميوبيلي  ت�شريو 

�لفارق.
وكان حكم �ل�شاحة جلاأ �ىل 
م�شاعدة حكام �لفيديو قبل 
�ن ي��ح��ت�����ش��ب رك��ل��ة �جل���ز�ء 

ل�شالح لت�شيو.
يف  ثقله  ب��ك��ل  لت�شيو  ورم���ى 
ربع �ل�شاعة �لخري لكن روما 
جن��ح يف ق��ي��ادة �مل��ب��ار�ة �ىل بر 
�لأم���ان.وي���ل���ت���ق���ي ك���روت���وين 
م���ع ج���ن���وى, و�ودي���ن���ي���زي مع 
كالياري, وتورينو مع كييفو, 
�شا�شوولو,  م��ع  وبينيفينتو 
و�شبال مع فيورنتينا. وتختتم 
�ملرحلة �لثنني بلقاء فريونا 

مع بولونيا.
 

لعبو اأتلتيكو على خطى �شيميوين: مع 
غريزمان حتى املوت

نابويل بال�شدارة وروما يح�شم 
دربي العا�شمة 

بر�شلونة الرابح الأكرب 
يف قمة نارية مبدريد 

كان بر�شلونة �لفائز �حلقيقي يف قمة �لعا�شمة بني ريال مدريد و�أتليتيكو 
�لكتالوين  �ل��ع��م��اق  ع��زز  �إذ  �ل�شبانية  �لإع����ام  و���ش��ائ��ل  �أع���ني  م��دري��د يف 
فريقي  على  تفوقه  �لقدم  لكرة  �ل�شباين  �لأوىل  �لدرجة  دوري  مت�شدر 

�لعا�شمة �إىل ع�شر نقاط بعد تعادل حامل �للقب وجاره بدون �هد�ف.
من  و��شتفاد  مدريد  �شو�حي  يف  ليجاني�س  على  -3�شفر  بر�شلونة  وف��از 
و�ن��د� مرتوبوليتانو و�لتي  ��شتاد  �لعا�شمة يف  �أول قمة بني ثنائي  نتيجة 
ريال  قائد  ر�مو�س  �شريجيو  �إ�شابة  عن  �أ�شفرت  عنيفة  �شد�مات  �شهدت 
�شفحتها  يف  �لريا�شية  �ليومية  �أ����س  �شحيفة  وق��ال��ت  �لأن����ف.  يف  بك�شر 
يف  ف��ذك��رت  م��ارك��ا  �أم���ا  بر�شلونة”  فيها  �نت�شر  ح��رب��ا  “كانت  �لرئي�شية 
عنو�نها “بر�شلونة يفوز بقمة مدريد«.  و�شلطت �شحيفة �شبورت, ومقرها 
بر�شلونة, �ل�شوء يف غافها على هيمنة فريق �ملدرب �إرن�شتو بالبريدي على 
�ل�شد�رة وذكرت يف عنو�ن “فارق ع�شر نقاط.. بر�شلونة ي�شق طريقه نحو 
�للقب«. ومل يحظ بلن�شية �ملناف�س �لأقرب لرب�شلونة باهتمام �عامي كاف 
�إ�شبانيول  �إذ� فاز على  وميكنه تقلي�س �لفارق مع �ملت�شدر �إىل �أربع نقاط 

�ليوم �لأحد قبل �أ�شبوع من مو�جهة بر�شلونة يف ��شتاد مي�شتايا.
و�نتقدت �شحيفة �أ�س �أد�ء ثنائي مدريد يف �لقمة.

وقالت “كان كل منهما بحاجة ما�شة للفوز خا�شة ريال مدريد وكان هذ� 
�ل�شعور �ل�شائد قبل �ملبار�ة ولي�س خالها ومل يوؤمن �أي فريق بقدر�ته«.

و�أهدر �أنخيل كوريا مهاجم �أتليتيكو فر�شة خطرية بعد ثاث دقائق من 
�لفوز لول تدخل  �لبديل كيفن جامريو هدف  �لبد�ية وكاد يحرز زميله 

رفائيل فار�ن مد�فع ريال باإبعاد �لكرة من على خط �ملرمى.
�مل��درب زين  �أب��رز فر�س فريق  و�أ���ش��اع ت��وين كرو�س وكري�شتيانو رون��ال��دو 
يان  �أق��وى وه��دد مرمى �حل��ار���س  ب�شكل  �للقاء  �أنهى  �ل��ذي  زي��د�ن  �لدين 

�أوباك يف �لدقائق �لأخرية دون جدوى.
“كما  وقالت  �لفريقني  �نبهار� مب�شتوى  �أكر  �إيه.بي.�شي  وبدت �شحيفة 
توقعتم كانت �ملبار�ة نز�ل �شر�شا وبر�شلونة يبتعد بالقمة و�لعز�ء �لوحيد 

�أن �لثنائي ظهر باأد�ء جيد«.
وقال فار�ن مد�فع ريال “�أنا حمبط لأننا لعبنا ب�شكل جيد ود�فعنا جيد� 

و�شنعنا فر�شا لكن كان ينق�شنا �لقليل من �حلظ للت�شجيل«.
ون��ح��ن حمرتفون  �أم��ام��ن��ا  للخطاأ  ي��وج��د هام�س  ل  �أن���ه  “ندرك  و�أ���ش��اف 

و�شنبذل كل ما بو�شعنا للح�شول على �أكرب قدر من �لنقاط«.
“�أحلقنا �ل�شرر باأنف�شنا بعدم ت�شجيل  �أتليتيكو  وقال �شاوؤول لعب و�شط 
لكننا  علينا  �لتفوق  �ل�شعب  م��ن  يكون  ل��اأم��ام  نتقدم  وعندما  ه��دف  �أي 

�أ�شعنا �لعديد من �لفر�س �لكبرية«.



    

 
�شجن اأ�شغر مليارديرة يف العامل 

حكمت �ل�شلطات يف �لرنويج على �أثرى �مر�أة يف �لباد وهي �أ�شغر 
ودفع  �لتنفيذ  وقف  مع  يوًما   18 بال�شجن  �لعامل,  يف  مليارديرة 
بطت تقود �شيارتها  غر�مة باهظة قدرها 26 �ألف يورو بعدما �شُ

ويف دمها ن�شبة عالية من �لكحول.
�ليوم  تعّد  وهي  �ل�شناعيني,  من  عائلة  وريثة  �أندر�شن  وكاتارينا 
�أثرى �مر�أة يف �لرنويج, وقد �أخ�شعتها دورية من �ل�شرطة لفح�س 

دوري �أظهر �أن يف دمها 0,64 غر�م من �لكحول يف �لليرت.
مر�قبة  يف  �ملت�شّددة  �لت�شريعات  ذ�ت  �ل���دول  م��ن  �ل��رنوي��ج  وتعد 
�شرب �خلمر, وهي ل جتيز �أن تزيد ن�شبة �لكحول يف دم �ل�شائقني 
0,21 غر�م يف �لليرت. ويعاقب �ملخالفون بغر�مة تعادل مّرة  عن 
يف  �شابة  �أندر�شن  وكاتارينا  �ل�شهري.  دخلهم  قيمة  �مل��ّرة  ون�شف 
ول  عمًا  متار�س  ل  طالبة  وهي  عمرها,  من  و�لع�شرين  �لثانية 
ر�تب لها, لذ� قّررت حمكمة �أو�شلو �حت�شاب قيمة �لغر�مة ��شتناًد� 
�إىل قيمة ثروتها �لبالغة �شبعة مليار�ت و700 مليون كرون �أي ما 
�أ�شفها لرتكابها  �ل�شابة �لرية  و�أب��دت  ي��ورو.  800 مليون  يعادل 
وقالت:  �ملحلية.  فيناز�فيزن  ل�شحيفة  حديث  يف  �ملخالفة,  ه��ذه 
�لوقت,  بعدما مّر بع�س  �ل�شفر  �إىل  �نخف�شت  �لن�شبة  �أن  ظننت 

لكن كان ينبغي علّي �أن �أتاأكد, �أنا �آ�شفة فعًا.

طفل يتلقى �شربًا مربحًا حلبه زميلته
�عتقل  �لعا�شمة  �أمن  �أن  �جلز�ئرية,  "�ل�شروق"  ذكرت �شحيفة 
�عتد�ئه  ج��ر�ء  �ل�شجن,  و�أودع��ت��ه  بالبتد�ئي  تدر�س  تلميذة  ويل 

على طفل �شغري �أعرب عن حبه لبنته.
وبح�شب �مل�شدر, فقد �عتدى �لأب �ملعتقل على زميل �بنته بالركل 
و�ل�شرب �أمام �ملدر�شة, مما ت�شبب له بنزيف وك�شر على م�شتوى 

�لأنف, وخلف عجز� �شحيا ي�شل �إىل 15 يوما.
وبد�أت �لق�شة, حني �أبدى تلميذ يبلغ من �لعمر 10 �أع��و�م, حبه 
لزميلته, وهو ما تد�وله باقي �لزماء, ف�شارعت �لتلميذة و�أخربت 

و�لدها وهي تبكي ب�شدة.
بعدما  بندم  �شعر  �إن��ه  وق��ال  �إل��ي��ه,  �ملوجهة  بالتهم  �لأب  و�ع��رتف 
�عتدى على �لطفل, �إذ بادر �إىل �إ�شعافه ثم �ت�شل بو�لد �ل�شحية 
�لطفل  عائلة  �ل�شفح من  �ملتهم  وطلب  �مل�شت�شفى.  �إىل  نقله  بعد 
�لعتبار  بعني  �لنف�شية لبنته  �حلالة  �أخذ  �إىل  ودعاها  �ل�شحية, 

ل�شيما �أنها قاطعت �لدر��شة منذ �شجن و�لدها.

مدّر�س ي�شرق تالميذه
�أُوقف مدّر�س يف منطقة باري�س ي�شتبه باأّنه �شرق خل�شة تاميذه 
خال �لمتحانات, و�أحياناً يف خ�شم �حل�ش�س �لدر��شية, وفق 

م�شدر يف �ل�شرطة.
و�أفاد �مل�شدر عينه �أن �أ�شتاذ �لإح�شاء�ت يف �ملعهد �ملحلي للعمل 
�لج��ت��م��اع��ي يف م��ون��روج, ج��ن��وب ب��اري�����س, نهب �أور�ًق�����ا نقدية, 

وق�شائم �شر�ء طعام من حقائب تاميذه.
�إن  �لأ���ش��ر�ر, ومعرفة  لتحديد قيمة  �لتحقيق جارياً  ي��ز�ل  ول 
منذ  �ل�شرقة  ميار�س  عاماً   54 �لعمر  من  �لبالغ  �لأ�شتاذ  كان 

فرتة طويلة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�شاحن اآيفون ي�شعق فيتنامية حتى املوت
لقيت فتاة تبلغ من �لعمر 14 عاما, حتفها ب�شكل ماأ�شاوي ب�شبب �شاحن معطوب لهاتفها �آيفون 6.

�أبي�س حمرتق على  �لعثور على كابل  �إنه مت  �لفيتنامية هانوي  بالعا�شمة  �ل�شرطة يف منطقة هو�ن كيم  وقالت 
�شرير �ل�شحية, ويعتقدون باأن متزق �لطبقة �ملطاطية �لذي ك�شف عن �لأ�شاك �لد�خلية كان �ل�شبب يف هاك 

�لفتاة.
وعر �لو�لد�ن على �بنتهما, �لتلميذة يل ثي �شو�ن, فاقدة للوعي يف �شريرها, وهرعو� �إىل �مل�شت�شفى �ملحلي لإنقاذها 

�إل �أن �لأطباء مل يتمكنو� من ذلك, و�أعلنو� وفاتها.
�أن �شعقة كهربائية هي �ل�شبب يف وفاة �شو�ن, ووفقا للمحققني, فاإن �لفتاة قامت بتو�شيل  و�أكد �لفريق �لطبي 

جهاز �آيفون 6 �خلا�س بها بال�شاحن وو�شع �لهاتف على �ل�شرير مثلما تفعل كل ليلة.
و�أ�شارو� �إىل �أن �ملاأ�شاة وقعت على �لأرجح عندما كانت �لفتاة نائمة, حيث لم�شها كابل �ل�شاحن, و�شعقها ب�شحنة 

كهربائية كبرية.
و�أو�شح �ملحققون �أنه يتم حاليا فح�س �لكابل حيث مل تتمكن �ل�شلطات �إىل �لآن من حتديد ما �إذ� كان �ل�شاحن 

�أ�شليا من �شركة �آبل �أم �أنه جهاز مقلد.
50 �شم, ف�شا عن  �ل��ذي يبلغ طوله  �آب��ل �لأ�شلي  �أق�شر من منتج  �أن��ه  �ملنت�شرة للكابل  �ل�شور  �ملقابل تظهر  ويف 

�لعطب �لذي بد� و��شحا, ومل تعلق �آبل على �حلادثة حتى �لآن.
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يرتكب جمزرة بحق عائلته
�أفر�دها,  من  ثاثة  قتل  عندما  عائلته,  بحق  ب�شعة  جم��زرة  رج��ل  �رتكب 
و�أ�شاب �شتة �آخرين بجروح خطرية, يف حادثة هزت �شكان قرية عني مرقوم 

�لو�قعة �شمال ولية �شطيف �شرقي �جلز�ئر.
ونقلت �شحيفة �خلرب يف موقعها �لإلكرتوين عن �شهود عيان قولهم: �إن 
�جلاين �ملدعو ب.م 72 عاًما, دخل يف حالة هيجان وه�شترييا كبرية؛ بعد 
�أن �أح�شر �بنه �شاحنة لنقل �أثاثه نحو منزل �آخر, كان قد ��شتاأجره ب�شبب 
كرة �مل�شاكل د�خل �لبيت, لكن �جلاين كان غري ر��ٍس عن �خلطوة, وهدد 

�بنه باأنه �شيمنعه من ذلك.
و�أو�شح ذ�ت �مل�شدر, �أن �جلاين وفور م�شاهدته لل�شاحنة توجه �إىل �بنه بعد 
�أن �أح�شر بندقية �ل�شيد, وقام باإطاق �لنار على �بنه, و�أخيه, و�بن �أخيه, 
�لذي يبلغ من �لعمر 10 �أعو�م فقط, فاأرد�هم قتلى على �لفور, وحني هرع 
�إىل �ملكان بعد �شماع �لطلقات �لنارية, قام  �أف��ر�د �لعائلة و�جل��ري�ن  بع�س 
باإطاق �لنار عليهم ب�شكل ع�شو�ئي , حيث �أ�شاب �شتة منهم بجر�ح خطرية 
للغاية. وتوجه �جلاين بعدها نحو غرفته لإح�شار �لذخرية �حلية, غري 
�أن �أحد �جلري�ن جتر�أ, ودخل �ملنزل على حني غرة, وقيده باحلبال, ونزع 
منه �لبندقية يف �آخر حلظة, ثم قام باإخبار م�شالح �لدرك �لوطني �جلهاز 
وقامت  �مل��ك��ان,  ع��ني  �إىل  ب�شرعة  ح�شرت  �لتي  �ل��دف��اع,  وز�رة  يتبع  �ل��ذي 
�أن �جلرحى  �مل�شدر,  ولفت  �لأمني.  �ملركز  �إىل  و�قتياده  �جل��اين,  باعتقال 

خ�شعو� لعمليات جر�حية عاجلة يف �مل�شت�شفى.

اأ�شاطري عامل الروك ينعون مالكوم ياجن 
 تدفقت �لتعازي �م�س �لأحد تكرميا ملالكوم ياجن, �لذي �أ�ش�س مع �شقيقه 
فرقة �إيه.�شي/دي.�شي �ل�شرت�لية ملو�شيقى �لروك, بعد يوم من وفاته عن 

64 عاما بعد �شر�ع مع �ملر�س.
و�أ�ش�س مالكوم و�شقيقه �أجنو�س ياجن �لفرقة يف عام 1973. ومن بني �أ�شهر 
�أغانيها هايو�ي تو هيل عام 1979 وباك �إن باك ويو �شوك مي �أول نايت 

لوجن عام 1980.
ون�شرت �لفرقة نعيا للر�حل على �شفحتها على في�شبوك يف وقت متاأخر 
�ملوؤ�ش�شني و�ملبدعني  "كان مالكوم و�أجنو�س  �ل�شبت قائلة  �أم�س  من م�شاء 
�لقوة  ك��ان  �لعظيم  وتفانيه  �ل�شديد  وبالتز�مه  دي.���ش��ي.  �إيه.�شي  لفرقة 

�لد�فعة ور�ء �لفرقة".
وك���ان ي���اجن ك��ات��ب �أغ����اين وع����ازف ج��ي��ت��ار وم��غ��ن��ي يف �ل��ف��رق��ة �ل��ت��ي تعزف 
�لروك  م�شاهري  قاعة  يف  ��شمها  وو�شع  ميتال  و�لهيفي  �ل��روك  مو�شيقى 
�ملو�شيقى على �شفحاتهم  2003. وكتب عمالقة يف عامل  �آند رول يف عام 
لوفاته  وحزنهم  �شدمتهم  عن  للتعبري  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على 

و�لإ�شادة بتاأثريه �مل�شتمر.

البابا يح�شل 
على لمربغيني

ي��ف�����ش��ل �ل���ب���اب���ا ف���ر�ن�������ش���ي�������س, يف 
�شيار�ت  منت  على  �لتنقل  �ل��ع��ادة, 
م��ت��و����ش��ع��ة م���ث���ل ف���ي���ات وف������ورد, 
لكنه تلقى, �شيارة فاخرة من نوع 

لمربغيني.
�شحيفة  ن���ق���ل���ت  م�����ا  وب���ح�������ش���ب 
�شيارة  ف��اإن  �لربيطانية,  تلغر�ف 
لمربغيني هور�كان ي�شل �شعرها 

�إىل 211 �ألف دولر.
�لكاثوليكية,  �لكني�شة  ب��اب��ا  وق���ام 
مب����ب����ارك����ة �ل���������ش����ي����ارة �ل����ف����اخ����رة, 
ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن م��ق��ر �إق��ام��ت��ه يف 
�لفاتيكان, لكنه لن ي�شتخدمها يف 

تنقاته.
�ل�شيارة  �أن  �ل��ف��ات��ي��ك��ان  و�أع��ل��ن��ت 
���ش��ي��ج��ري ط��رح��ه��ا يف م���ز�د علني 
و�شيذهب ثمنها �إىل ثاث جمعيات 

خريية مرتبطة بالكني�شة.
�ملز�د,  يف  �ل�شيارة  بيع  و�شي�شاعد 
ب��ي��وت وكنائ�س  ب��ن��اء  �إع�����ادة  ع��ل��ى 
هجرهم  �ل����ذي����ن  ل��ل��م�����ش��ي��ح��ي��ني 
تنظيم د�ع�س �لإرهابي يف �لعر�ق, 
بعد �شيطرته على مدينة �ملو�شل 

�شنة 2014.
�ل�شيارة  ت��ب��اع  �أن  �مل��رت��ق��ب  وم���ن 
باركها  بعدما  �شعرها  م��ن  ب��اأك��ر 
بيعت   ,2013 ���ش��ن��ة  ف��ف��ي  �ل��ب��اب��ا, 
�ألف  ب�327  للبابا  �أه��دي��ت  در�ج���ة 
دولر علما �أن �شعرها �حلقيقي ل 

يتجاوز 13 �ألف دولر.

فنانون فلبينيون يف م�شابقة ر�شم 
يف  للر�شم  م�شابقة  يف  فلبينيون  فنانون  تناف�س 
�آرت  �إط��ار م�شابقة دولية حتت عنو�ن  مانيا  يف 

باتيل.
��شتمرت  م�����ش��اب��ق��ة  يف  ر���ش��ام��ا   12 ن��ح��و  و����ش���ارك 
بني  تنقلو�  م�شاهدين  ح�شور  يف  دقيقة   20 مل��دة 
ل���وح���ات �ل��ر���ش��ام��ني ث���م ���ش��وت��و� لح��ق��ا لختيار 

�أف�شل لوحة.
باتيل  �آرت  م�شابقة  ُمنظمة  لز�رو  فيونا  وقالت 
مانيا �إن �مل�شابقة متثل حتديا للفنانني وتدفعهم 
للتفكري �لإبد�عي حتت �شغط �لوقت مما يجعلهم 

يطرقون �أ�شاليب فنية خمتلفة.
لوحتني  ر�شم  �ل��ذي  بيايز  نيكو  بامل�شابقة  وف��از 
لوجه �شديقته باألو�ن �لأحمر و�لأزرق و�لأخ�شر 
كانت  �لتي  بامل�شابقة  يفوز  جعله  مم��ا  و�لأ���ش��ف��ر 
من ثاث جولت و�أهله للت�شفيات �لنهائية على 

م�شتوى �لفلبني و�ملقررة خال �لعام �ملقبل.
���ش��ي��اق م�شابقة  �مل�����ش��اب��ق��ات يف  وت��ن��ف��ذ م��ث��ل ه���ذه 
�لدولية يف ع��دة م��دن يف كل من كند�  باتيل  �آرت 

و�ليابان وبريطانيا.

اإلغاء حكم اإعدام بحق قاتل   
جنا قاتل حمكوم عليه بالإعد�م يف �أمريكا من �ملوت, بعد 
منفذو  يتمكن  �شامة, ومل  عملية حقنه مب��ادة  ف�شلت  �أن 
�حلكم من �لعثور على وريد منا�شب يف ذر�عه حلقن هذه 
�ألفا  �لإع���د�م بحق  �أن ينفذ حكم  �ملقرر  وك��ان من  �مل���ادة. 
كامبل يوم �لأربعاء �ملا�شي, �إل �أن �مل�شاكل �ل�شحية �لتي 
يعاين منها, �شاعدت على �إنقاذ حياته, وكان من �ل�شعب 
�لعثور على وريد يف ذر�عه لتنفيذ �حلكم. وحظي كامبل 
بفر�شة جديدة ليعي�س لعام ون�شف �لعام على �لأقل, حيث 
مت تاأجيل تنفيذ �حلكم, حتى 5 يونيو 2019, وذلك بناء 
�أوهايو,  لولية  �جلمهوري  �حلاكم  عن  �شادر  ق��ر�ر  على 
ت��ود�ي �لأمريكية.  �أي  �أ���س  بح�شب ما ذك��رت �شحيفة يو 
وكان مدير �ل�شجون يف ولية �أوهايو غاري موهر, رف�س 
تنفيذ حكم �لإعد�م بحق �ملتهم �شباح يوم �لأربعاء, وذلك 
للعثور  ج��دوى,  دون  �لإع���د�م جاهد�ً  فريق  �أن عمل  بعد 
على وريد منا�شب, حلقن �مل��ادة �لقاتلة يف دم��ه.  وذكرت 
 30 �لإع��د�م, عمل على مدى  �أن فريق  �إعامية,  تقارير 
ذر�عي  للحقن يف كا  منا�شب  وري��د  على  للعثور  دقيقة, 
كامبل, قبل �أن ينتقلو� �إىل �شاقه �ليمنى.  وبعد 80 دقيقة 
من موعد �لإعد�م �ملحدد, �شافح كامبل �حلر��س, بعد �أن 
�لإب��رة قد متت بنجاح.  �إدخ��ال  �أن عملية  �عتقد �جلميع 
ل��ك��ن ب��ع��د دق��ي��ق��ت��ني, ُط��ل��ب م��ن ممثلي و���ش��ائ��ل �لإع���ام 

�ملغادرة, بعد �أن �شدر قر�ر باإلغاء عملية �لإعد�م.

العتداء على طفلة عرب اإغرائها بال�شوكول
�شنو�ت   10 عمرها  طفلة  تعر�س  ع��ن  �ل�شرطة  ك�شفت 
�أ�شهر, من قبل ثاثة رجال, من  لاغت�شاب ملدة ثاثة 
بينهم حار�س عمره 65 عاماً مبدينة بوبال و�شط �لهند.

�مل��ت��ه��م ي��ع��ي�����س يف ن��ف�����س �حل���ي وي��ت��ح��ر���س جن�شياً  وك����ان 
�م��ر�أة و�شريك لها يف �جلرمية.  بالفتاة يف منزل, متلكه 
و�شكت �لفتاة لو�لدتها, تعمل خادمة, ب�شاأن �لتحر�س بها 
�شيفناث  �ل�شرطة,  م�شوؤول  وقال  لل�شرطة.  جلاأن  بعدها 
يادوفان�شي �أبلغتنا �لفتاة �أن �ملر�أة قدمت لها قطع �شكولتة 
�جلرمية,  �ملتهم  �رتكب  حيث  منزلها,  لدخول  لإغر�ئها 
ثم هدد�ها لحقا باأل تخرب �أحد�ً ب�شاأن ذلك, م�شيفاً �أن 
وتابع  �ملا�شي.  �أغ�شط�س  منذ  للتحر�س  تتعر�س  �لطفلة 
لقد �عتقلنا �لأ�شخا�س �لأربعة, من بينهم �ملر�أة مل�شاعدة 
�لرجال على �لعتد�ء على �لفتاة. وقام �جلري�ن, �لذين 
�ملتهمني.  بع�س  ب�شرب  �أي�شاً  �جل��رمي��ة  ب�شبب  غ�شبو� 
ومت  �جل��م��اع��ي  بالغت�شاب  �ت��ه��ام��ات  �ملتهمون  وي��و�ج��ه 
�إر�شالهم �إىل �ل�شجن يف �نتظار �ملحاكمة. يذكر �أن �لهند 
ب�شبب  �لخ����رية,  �ل�����ش��ن��و�ت  �ل�����ش��وء يف  ب���وؤرة  �أ�شبحت يف 
حو�دث �لتحر�س �جلن�شي �شد �لن�شاء. ويف 2012, �أثار 
�لغت�شاب �جلماعي لطالبة على منت حافلة يف نيودلهي 

�حتجاجاً �شعبياً و��شعاً وقو�نني �أكر �شر�مة. 

عرو�شان يلتقطان اأخطر جل�شة ت�شوير
�لجتماعي,  �ل��ت��و����ش��ل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  ����ش���ور�  �ن��ت�����ش��رت 
ل��ع��رو���ش��ني م��غ��ام��ري��ن ق����رر� �ل��ب��ح��ث ع��ن �أف���ك���ار جديدة 
�لعرو�شان  قام  زفافهم.  حفلة  على  �لإث��ارة  روح  لإ�شفاء 
يف  بروفين�شريك�س  هنان  مقاطعة  يف  ت�شايا  جبل  بت�شلق 

�ل�شني, للتقاط �أخطر جل�شة ت�شوير لزفاف. املمثلة ليلي كولينز خالل ح�سورها حفل حملة غو 2017 يف نيويهو�س لو�س اأجنلو�س. )ا ف ب(

ف�شيحة من داخل 
�شي" بي  "بي 

�لعمل  �أج�������و�ء  �أن  �مل����ع����روف  م���ن 
�لربيطانية  �لإذ�ع��ة  هيئة  بد�خل 
باجلدية  ت��ت�����ش��م  �شي",  ب���ي  "بي 
و�ملهنية �ل�شديدة, ولكن لي�س بعد 

ما ك�شف عنه �أحد �لعاملني فيها.
وقام �شحفي من بي بي �شي بن�شر 
مو�قع  على  �ل�شور  من  جمموعة 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي, �ل��ت��ي كان 
�لأخبار  د�خ��ل غرفة  �لتقطها من 
يف �شنة 2013, و�أثارت جدل و��شعا 
موؤخر�, وهي ملجموعة من زمائه 
ن���وب���ات عملهم  خ����ال  �ل��ن��ائ��م��ني 
�لليلية, يف مقر �لهيئة �لرئي�شي يف 

�لعا�شمة �لربيطانية لندن.
�ل�شور,  ه���ذه  �ل�شحفي  و�ل��ت��ق��ط 
بجو�ر  �لعمل  على  منه  �حتجاجا 
���ش��خ�����س ي�����ش��خ��ر, ق���ائ���ا: �إن����ه ملن 
بجو�ر  ت��ع��م��ل  �أن  ج����د�  �ل�����ش��ع��ب 
خال  ب�شخريه  يزعجك  �شخ�س 
�ل�شور,  �إح���دى  يف  ويظهر  �ل��ن��وم. 
بالغطاء  عينيه  مغطي  وه��و  رج��ل 
�مل�شافرون خال  �لذي ي�شتخدمه 
ل��ك��ي يحمي  �ل����رح����ات �جل����وي����ة, 
ع��ي��ن��ي��ه م���ن ���ش��وء �مل��ك��ت��ب, وينعم 
ب��ر�ح��ة م��ث��ال��ي��ة. ك��م��ا ي��ظ��ه��ر �أحد 
�ل��ع��ام��ل��ني يف ���ش��ورة �أخ�����رى, وهو 
م��غ��ط��ي وج���ه���ه ب��ق��ب��ع��ت��ه, حلجب 
�ل�������ش���وء ك���ذل���ك م���ن ع��ل��ى وجهه 
ن�شرت  جانبها,  وم��ن  �لنوم.  �أثناء 
�لربيطانية  �شن"  "ذ�  �شحيفة 
�ل�شحفيني  و�تهمت  �ل�شور,  هذه 
يف "بي بي �شي" باإهد�ر �ملال �لعام, 
عامة,  م��وؤ���ش�����ش��ة  و�أن���ه���ا  خ�شو�شا 
د�فعي  م��ن  مبا�شر  ب�شكل  مم��ول��ة 

�ل�شر�ئب �لربيطانيني.

هذا ما يحدث عندما تتكد�س �شيارتك بالقمامة
�شيار�تهم و�لتخل�س  �لبع�س عن تنظيف  يغفل 
�إىل  لتتحول  منها,  و�لأو���ش��اخ  �لطعام  بقايا  من 
ح���اوي���ات ق��م��ام��ة م��ت��ن��ق��ل��ة, وق���د ت��ك��د���ش��ت فيها 
�لطعام  وخملفات  �لفارغة,  و�لأكيا�س  �لعبو�ت 

و�ل�شر�ب.
�لظاهرة,  �ل�شوء على هذه  لإلقاء  ويف حماولة 
مت ت��ن��ظ��ي��م م��ع��ر���س ع��ل��ى �لإن����رتن����ت, لإح����ر�ج 
�أ�شحابها  تركها  �لتي  �ل�شيار�ت,  ه��ذه  �أ�شحاب 
ما  بح�شب  وترتيب لفرتة طويلة,  تنظيف  دون 

�أوردت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
�أ�شحاب  �أهمل  كيف  �ل�شادمة,  �ل�شور  وتظهر 
عبو�ت  فيها  لتتكد�س  تنظيفها,  �ل�شيار�ت  هذه 
�لفارغة,  �لطعام  و�شناديق  �لغازية,  �مل�شروبات 
و�لأكيا�س �لبا�شتيكية, وبقايا �لطعام, و�لعديد 

من �أنو�ع �لقمامة �لأخرى.
�تخذتها  �لتي  �لإج����ر�ء�ت  بعد  �ملعر�س,  وي��اأت��ي 

�ل�شو�رع يف  بهدف جعل  بريطانيا,  �حلكومة يف 
توقفو�  �لبع�س  �أن  ويبدو  نظافة,  �أك��ر  �لباد 
لكنهم  �ل�شيار�ت,  نو�فذ  من  �لقمامة  رم��ي  عن 

تركوها لتتكد�س يف هذه �ل�شيار�ت.
�ململوكة من قبل  ليم  �شركة  تقوم  ع��ام,  ويف كل 
 200 م��ن  �أك���ر  ب��اإز�ل��ة  �لربيطانية,  �حل��ك��وم��ة 
نحو  �إىل  وزن��ه��ا  ي�شل  �لقمامة,  م��ن  كي�س  �أل��ف 
�ل�شريعة  �لطرق  جانبي  على  من  طن,   7.500

يف �لباد.
و�ح��د�ً من  �أن  �شابقة, قد وج��دت  در��شة  وكانت 
7 �شائقني, �ع��رتف برمي �لقمامة من  بني كل 
ن��اف��ذة �ل�����ش��ي��ارة خ���ال �ل�����ش��ه��ر �مل��ا���ش��ي, �إل �أن 
�حلكومة �لربيطانية تاأمل من خال برناجمها 
�لقمامة  �ل�شائقني على و�شع  �جلديد بت�شجيع 
�أن ي�شطرو�  دون  �ل�شتخد�م,  �شهلة  يف حاويات 

�إىل مغادرة �شيار�تهم.

�شاريكايا ت�شرق 
الأنظار بف�شتان اأ�شود

مع  ظهورها  بعد  �لأنظار  �شاريكايا   �لرتكية  �شرييناي  �ملمثلة  خطفت 
حبيبها �ملمثل �لرتكي  كرم بور�شني  خال حفل �إعانه كوجه �إعاين 

جديد لإحدى ماركات �ل�شاعات.
�شفاه  باأحمر  وتزينت  لأعلى,  م�شقوقاً  �أ���ش��ود�ً  ف�شتاناً  �رت��دت  �شاريكايا 
�لذهبي على كتفيها  �أ�شدلت فيه �شعرها  �ل��ذي  �لوقت  �إث��ارة, يف  ز�ده��ا 
كا�شيكية  ببدلة  ك��رم  ت��األ��ق  بينما  ج��اذب��ي��ة,  �أك���ر  ط��ّل��ة  منحها  ب�شكل 
ل�شاريكايا  يعر�س  �نه  يذكر  و��شح.  ب�شكل  لوزنه  خا�شر�ً  وب��د�  �شود�ء, 
حالياً �ملو�شم �لثاين من م�شل�شل fi �لذي ت�شارك يف بطولته �أمام حممد 

جون�شور, بري�ك توزوناتا�س, و�أوز�ن جوفان.


