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م�شت�شفى ميداين اإماراتي الإغاثة الجئي الروهينجا 
•• اأبوظبي-وام:

الجئي  الغاثة  متحرك  تطوعي  ميداين  م�شت�شفى  اأول  ار���ش��ال  مت 
والوقاية  والعالجية  الت�شخي�شية  اخل��دم��ات  لتقدمي  الروهينغا 
تخ�ش�شي  طبي  ف��ري��ق  ب��ا���ش��راف  وامل�شنني  االط��ف��ال  م��ن  للمر�شى 
زايد  م��ن  م�شرتكة  وب��ن��ج��الدي�����ش..مب��ب��ادرة  االم����ارات  م��ن  تطوعي 
العطاء ومن اأطباء االإمارات وجمعية دار الرب وموؤ�ش�شة بيت ال�شارقة 
اخلريي وجمموعة م�شت�شفيات ال�شعودي االملاين وبا�شراف برنامج 

االمارات للتطوع املجتمعي والتخ�ش�شي .
ت�شغيل  اأن  االن�����ش��اين  العمل  �شفرية  عثمان  رمي  ال��دك��ت��ورة  واأك���دت 
اإطار اجلهود احلكومية وال�شعبية التي تقوم بها  امل�شت�شفى ياأتي يف 
الدولة مل�شاعدة الالجئني من الروهينغا يف بنغالدي�ش وانطالقا من 
الذين  لالجئني  العون  يد  تقدمي  على  زايدالعطاء  مبادرة  حر�ش 

تقطعت بهم ال�شبل على احلدود البنغالية .       )التفا�شيل �ش4(

م�صوؤولون �صوماليون لـ )وام( : 
االإمارات مل تدخر جهدا يف جندة ال�شعب ال�شومايل

•• اأبوظبي-وام:

ثمن م�شوؤولون �شوماليون مواقف دولة االإمارات امل�شرفة جتاه ال�شعب 
ال�شومايل والتي تاأتي تعبريا حقيقيا عن مدى االهتمام الذي توليه 
احلثيث  و�شعيها  ال�شوماليني  الو���ش��اع  الر�شيدة  وقيادتها  االإم����ارات 
مبقر  عقد  ل��ق��اء  يف  منوهني  ال��ن��زاع��ات  و  احل���روب  وي���الت  لتجنيبهم 
اأن االم��ارات مل  باأبوظبي مع و�شائل االإع��الم اىل  ال�شفارة ال�شومالية 
تدخر جهدا يف القيام بواجباتها االإن�شانية جتاه ال�شعب ال�شومايل و مل 
تتوقف يوما عن جندته. واعتربوا يف ت�شريحات لوكالة اأنباء االإمارات  
دائما ما  الغريب عليها فهي  باالأمر  لي�شت  االإم��ارات  اأن مواقف  )وام( 
ت��ق��دم ي��د ال��ع��ون وحت��ر���ش ع��ل��ى ت��ق��دمي امل�����ش��اع��دات وجن���دة املنكوبني 

واملحتاجني يف كل مكان .                            )التفا�شيل �ش7(

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله رئي�ش الوزراء االألباين  )وام(

ويل العهد ال�شعودي خالل اجلل�شة النقا�شية على هام�ش مبادرة م�شتقبل اال�شتثمار

بحث مع رئي�س الوزراء الألباين العالقات الثنائية و�صبل تعزيزها

حممد بن را�شد يطلق مبادرة مليون مربمج عربي
�صموه يوؤكد: م�صاريعنا ومبادراتنا العربية لن تتوقف.. لأن ا�صتقرار املنطقة اأمانة يف اأعناقنا جميعا

•• دبي-وام:

رئي�ش  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأ�شتقبل �شاحب 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل يف دب��ي ظهر ام�ش  الدولة رئي�ش جمل�ش 

دولة ال�شيد اإيدي راما رئي�ش الوزراء يف جمهورية األبانيا.
اآل  را�شد  ال�شيخ حمدان بن حممد بن  �شمو  �شموه بح�شور  وقد رحب 
الثنائية بني  العالقات  وا�شتعر�ش معه  بال�شيف  دبي  مكتوم ويل عهد 
لدى  املتاحة  الفر�ش  �شوء  يف  تعزيزها  و�شبل  واألبانيا  االم���ارات  دول��ة 
اجلانبني خا�شة يف قطاعات اال�شتثمار ال�شياحي والتجاري وال�شناعي 
االإم���ارات ترحب  دول��ة  اأن  �شموه  التحتية موؤكدا  البنية  وك��ذا يف قطاع 

بالدول ال�شديقة التي ترغب يف بناء �شراكات ا�شتثمارية معها .
م��ن ج��ه��ة اخ����رى اأط��ل��ق ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، 
مبادرة مليون مربمج عربي �شمن مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم 
عربي  �شاب  مليون  تدريب  اإىل  ي�شعى  برجمة  م�شروع  كاأكرب  العاملية، 
احلا�شوب  علوم  يف  املت�شارع  التطور  ومواكبة  وتقنياتها  الربجمة  على 
وبرجمياته وذلك لتمكني ال�شباب العربي وت�شليحهم باأدوات امل�شتقبل 
التكنولوجية وبناء قدراتهم وتوفري فر�ش عمل متكنهم من ا�شتغالل 
يف  وامل�شاهمة  امل�شتقبلية  االحتياجات  يخدم  مبا  وتوجيهها  مهاراتهم 

تطوير االقت�شاد الرقمي الذي �شي�شكل اقت�شاد امل�شتقبل.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد: اأطلقنا بحمد اهلل م�شروعاً 
لتدريب  اليوم  من  �شن�شعى  العربي..  لل�شباب  ومبادرة  جديداً..  عربياً 

مليون �شاب عربي على الربجمة.
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعى  ذلك  اىل 

كرد�صتان يتهم اجلي�س العراقي بهجوم على خط اأنابيب

حرب بني بغداد واأربيل ب�شالح مذكرات االعتقال
•• عوا�صم-وكاالت:

ات��ه��م اإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان ال���ع���راق، ق����وات اجلي�ش 
ال��ع��راق��ي ب�شن ه��ج��وم، ام�����ش ال��ث��الث��اء، يف اجتاه 
احل�����دود ال��رتك��ي��ة ح��ي��ث ي��وج��د ق��ط��اع م���ن خط 

اأنابيب ت�شدير النفط الكردي.
ون���ف���ى م���ت���ح���دث ع�����ش��ك��ري ع����راق����ي ح������دوث اأي 
ا�شتباكات يف منطقة ربيعة التي تقع اإىل اجلنوب 
ت�شيطر  التي  من منطقة في�ش خابور احلدودية 

عليها قوات البي�شمركة الكردية.
�شريح  تكذيب  يف  ا�شتباكات،  اأي  توجد  ال  وق��ال 

التهام اإقليم كرد�شتان.
ويف وقت �شابق، اأكد وزير خارجية اإقليم كرد�شتان، 
اأه��م��ي��ة ال��ل��ج��وء اإىل  ف���الح م�شطفى ب��ك��ري، ع��ل��ى 
املت�شاعدة  اأربيل وبغداد حلل االأزم��ة  احلوار بني 
مل  اأن��ه  م��وؤك��داً  كرد�شتان،  انف�شال  ا�شتفتاء  منذ 

م��ك��ت��ب امل��دع��ي ال��ع��ام يف اإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان وبناء 
اأعلن عن مذكرة  على طلب من حكومة االإقليم، 
اأحد ع�شر م�شوؤوال عراقيا، من �شمنهم  باعتقال 
ال�شعبي،  احل�����ش��د  ف�����ش��ائ��ل  يف  وق�����ادة  ب��رمل��ان��ي��ون 
اأهل احلق  اأبرزهم قي�ش اخلزعلي زعيم ع�شائب 
ال�����ش��ع��ب��ي، وال��ن��ائ��ب��ة ح��ن��ان الفتالوي  يف احل�����ش��د 
التي يتزعمها نوري  ال��ق��ان��ون  دول��ة  ائ��ت��الف  م��ن 
التي  بابليون  الكلداين قائد قوات  املالكي، وريان 
ال�شعبي يف  ت�شم مقاتلني م�شيحيني من احل�شد 

حمافظة نينوى.
اأتت بعد مذكرة  اأنها  اأث��ارت املذكرة جدال، خا�شة 
ق�شائية �شدرت يف بغداد موؤخرا بطلب من نائب 
م�شوؤولني  �شد  املالكي  ن��وري  اجلمهورية  رئي�ش 
اأكراد، على راأ�شهم رئي�ش االإقليم م�شعود بارزاين 
اال�شتفتاء.  تنظيم  بحجة  ر�شول  كو�شرت  ونائبه 

برملانيون اأكراد نفوا اأي ربط بني املذكرتني.

ي��ك��ن ل���دى ك��رد���ش��ت��ان ن��ي��ة ل��ل��دخ��ول يف ح���رب مع 
اجلي�ش العراقي.

ودعت اأمريكا اإىل التهدئة بني كرد�شتان والعراق 
ب�شيطرة  انتهت  ك��رك��وك  يف  مواجهات  اأع��ق��اب  يف 
البي�شمركة  املدينة وخروج  العراقي على  اجلي�ش 

الكردية.
اإقليم كرد�شتان حول  هذا وتوالت ردات الفعل يف 
م�شوؤولني  �شد  ب��غ��داد  اأ�شدرتها  اعتقال  م��ذك��رة 
االنف�شال  على  لال�شتفتاء  ال��دع��وة  بتهمة  اأك���راد 
والتحري�ش على التمرد، فيما رد االإقليم مبذكرة 
مماثلة �شد م�شوؤولني عراقيني، من �شمنهم قادة 
وبرملانيون  ال�شعبي  احل�شد  يف  لف�شائل  ب���ارزون 

اتهمهم االإقليم بتهديد اأمنه واأمن قادته.
اآخ��ر بني بغداد واأرب��ي��ل، �شالحه  ت�شعيد من نوع 
م�شوؤولني  ب���ح���ق  م���ت���ب���ادل���ة  اع���ت���ق���ال  م����ذك����رات 

وبرملانيني على اجلانبني.

حممد بن �شلمان: �شندمر التطرف ونعود اإىل االإ�شالم املنفتح

احل����وث����ي����ون ي��ع��ت��ق��ل��ون 
�شالح  ح���را����س  م���ن   13

•• عوا�صم-وكاالت:

يف  احلوثيون،  االإنقالبيون  اعتقل 
عنا�شر  من  م�شلحاً   13 �شنعاء، 
عبداهلل  علي  املخلوع  �شقيق  جن��ل 
�����ش����ال����ح، ح���ل���ي���ف احل����وث����ي����ني يف 
االنقالب على احلكومة ال�شرعية، 
يف خ�شم خالفات �شيا�شية تع�شف 

بالطرفني.
واأف���������ادت م�������ش���ادر ���ش��ح��اف��ي��ة اأن 
توترا  ت�����ش��ه��د  ���ش��ن��ع��اء  ال��ع��ا���ش��م��ة 
ع���������ش����ك����ري����ا ك������ب������ريا ب�������ني ط�����ريف 
االنقالب، انت�شرت على اإثره قوات 
عبد  علي  املخلوع  للرئي�ش  تابعة 
اهلل �شالح وميلي�شيات احلوثي يف 
ميدان ال�شبعني ومناطق متفرقة.

تفيد  اأنباء  بعد  التوتر  هذا  وياأتي 
اع��ت��ق��ل��وا حرا�ش  احل��وث��ي��ني  ب�����اأن 
�شنعاء،  يف  ����ش���ال���ح  جن����ل  م���ن���زل 
ويتهمون جنل �شقيقه بالتخطيط 
�شالح  احل��وث��ي  ال��ق��ي��ادي  الغتيال 

ال�شماد.

م�شاورت فل�شطينية لت�شكيل حكومة وحدة 
•• رام اهلل-اأ ف ب:

بداأت القيادة الفل�شطينية هذا اال�شبوع مباحثات ب�شان ت�شكيل حكومة 
بعد  فل�شطينيني  م�شوؤولني  بح�شب  ج��دي��دة،  فل�شطينية  وطني  وف��اق 

اتفاق م�شاحلة بني حركتي فتح وحما�ش التي ت�شيطر على قطاع غزة.
القاهرة  يف  م�شر  برعاية  م�شاحلة  اتفاق  وحما�ش  فتح  حركتا  ووقعت 
يف 12 ت�شرين االأول اكتوبر من املفرت�ش ان ينهي عقدا من القطيعة 
بينهما وين�ش على ان ت�شرف حكومة الوفاق الفل�شطينية برئا�شة رامي 
احلمد اهلل على ادارة املعابر يف القطاع يف اطار توليها امل�شوؤولية الكاملة 

عن كافة الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية واإدارة القطاع.
رف�ش  الفل�شطينية  القيادة  من  مقرب  كبري  فل�شطيني  م�شوؤول  وق��ال 
ت�شكيل  امل��ب��اح��ث��ات ح��ول  ان  ب��ر���ش  ف��ران�����ش  ل��وك��ال��ة  ع��ن هويته  الك�شف 

حكومة جديدة بداأت هذا اال�شبوع.
وتابع امل�شوؤول ان الهدف من ت�شكيل حكومة وحدة وطنية هو ان ت�شمل 
خمتلف الف�شائل وذلك حتى "تتمكن احلكومة من تنفيذ ما اتفق عليه 
بني حركتي فتح وحما�ش ومواجهة اي �شعوبات. وبح�شب امل�شوؤول فاأنه 

من املهم ان تكون حركة حما�ش جزءا من هذه احلكومة.
وهناك جدل داخلي حول م�شتقبل حكومة الوفاق الوطني التي يرتاأ�شها 
رامي احلمد اهلل منذ العام 2014 وعما اذا كانت �شتخ�شع لتغيريات 
او �شيتم ت�شكيل حكومة جديدة موؤلفة من كافة الف�شائل الفل�شطينية 

من بينها حركة حما�ش.
على  املا�شي  اال�شبوع  املتحدة  وال��والي��ات  ا�شرائيل  من  كل  وا�شرتطت 
حركة حما�ش االعرتاف بالدولة العربية ونزع �شالحها، يف حال دخولها 

احلكومة الفل�شطينية. ورف�شت حما�ش هذه ال�شروط.

•• الريا�ض-وكاالت:

ال�����ش��ع��ودي االأمري  ال��ع��ه��د  ق���ال ويل 
اإن  ام�ش،  م�شاء  �شلمان،  بن  حممد 
املنطقة  يف  انت�شر  ال�شحوة  م�شروع 
كثرية،  الأ�شباب   1979 ال��ع��ام  بعد 
ال�شابق،  يف  ال�شكل  ب��ه��ذا  ن��ك��ن  ف��ل��م 
عليه،  كنا  م��ا  اإىل  ن��ع��ود  فقط  نحن 
جميع  ع��ل��ى  امل��ن��ف��ت��ح  االإ�����ش����الم  اإىل 

االأديان والتقاليد وال�شعوب. 
على  ن��ق��ا���ش��ي��ة  جل�شة  خ���الل  وت��اب��ع 
اال�شتثمار  م�شتقبل  مبادرة  هام�ش 
الريا�ش:  يف  ام�����ش  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي 
»%70 من ال�شعب ال�شعودي حتت 
ن�شيع  ل��ن  وب�����ش��راح��ة  ال�30،  ���ش��ن 
30 �شنة من حياتنا يف التعامل مع 
ندمرهم  �شوف  متطرفة،  اأفكار  اأي 
حياة  نعي�ش  اأن  ن��ري��د  الأن��ن��ا  ال��ي��وم، 

ديننا  م�����ب�����ادئ  ت����رتج����م  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
الطيبة،  وتقاليدنا  وعاداتنا  ال�شمح 
ون��ت��ع��اي�����ش م���ع ال���ع���امل ون�����ش��ه��م يف 
واأ�شاف:  وال���ع���امل«.   وطننا  تنمية 
»اتخذنا خطوات وا�شحة يف الفرتة 

ال�شاأن، و�شوف نق�شي  املا�شية بهذا 
القريب  يف  ال���ت���ط���رف  ب��ق��اي��ا  ع��ل��ى 
اأن ه��ذا ي�شكل  اأع��ت��ق��د  ال��ع��اج��ل، وال 
حتٍديا، فنحن منثل القيم ال�شمحة 
واملعتدلة وال�شحيحة، واحلق معنا. 

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

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

2444 633 2 971+و���� ا��� �� ����� ا����ان
+971 2 633 5555

www.almadinarecruit.com��� ������ اال����ر �� ������:

أ�����- ا������� ��ار ا�����ي ���� ����� ��د��ت - �����ت - �����ت

+971 55 6695044
أ���ب ا����ة

رئ��ي�����ش ال��دول��ة رئ��ي�����ش جمل�ش ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل اجلل�شة 
اأنطلقت  التي  االأخ�شر  لالقت�شاد  الرابعة  العاملية  للقمة  االأفتتاحية 
مب�شاركة  يومني  وت�شتمر  ام�ش  �شباح  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  يف 

فاعلة من اجلهات املعنية يف الدولة وعدد كبري من ممثلي الدول 
ال�شقيقة وال�شديقة.

)التفا�شيل �ش2(

تون�س: ال�شب�شي يختم قانون امل�شاحلة االإدارية
•• الفجر – تون�ض - خا�ض

القانون  ال��ث��الث��اء  اأم�����ش  ال�شب�شي  ق��ائ��د  الباجي  التون�شي  الرئي�ش  ختم 
يف  اإح��ال��ة  ورود  اإث��ر  وذل��ك  االداري  املجال  يف  بامل�شاحلة  املتعّلق  االأ�شا�شي 
هذا ال�شاأن من الهيئة الوقتية ملراقبة د�شتورية م�شاريع القوانني ت�شّمنت 
رئا�شة  واأب���رزت  الغر�ش.  يف  ق��رار  الت��خ��اذ  املطلقة  االأغلبّية  ح�شول  ع��دم 
اجلمهورية التون�شية وفق ما جاء يف �شفحتها الر�شمية ب�موقع التوا�شل 
االجتماعي في�شبوك اأن القانون الذي �شادق عليه جمل�ش نواب ال�شعب يوم 
13 �شبتمرب املا�شي، يهدف اإىل تهيئة مناخ مالئم ي�شجع على حترير روح 
املبادرة يف االدارة والنهو�ش ب��االق��ت�����ش��اد.                                  )التفا�شيل 

•• عوا�صم-وكاالت:

االأمن  تقوي�ش  يف  قطر  ت�شتمر 
اإف���ري���ق���ي���ا، من  واال����ش���ت���ق���رار يف 
خالل متويلها جماعات متطرفة 
بلدان  يف  ول��وج�����ش��ت��ي��ا  ع�����ش��ك��ري��ا 
كال�شومال ومايل وغريها، حتت 
اأحيان  يف  واإن�شاين  خ��ريي  غطاء 

كثرية.
قطر  اإىل  امل���وج���ه���ة  االت���ه���ام���ات 
حتدثت عن بلدان حمددة اأبرزها  
وليبيا،  وت�شاد  م��ايل  و  ل�شومال 
حيث تقوم الدوحة بدعم احلركات 
املتطرفة فيها واالرتباط الوثيق 

مع اأبرز قادتها.
بعالقات  م���راق���ب���ون  وي�����ش��ت�����ش��ه��د 
ق��ط��ر ال��وث��ي��ق��ة م��ع زع��ي��م حركة 
ح�شن  ال�������ش���وم���ال���ي���ة  ال�������ش���ب���اب 
عبداحلكيم  وال��ل��ي��ب��ي  ع���وي�������ش، 

بلحاج وغريهما.
ال������ذي رف�ش  ال�������ش���وم���ال  وع�����ن 

مقاطعة الرباعية العربية لقطر، 
قطر  بتحويل  اأمريكية  تهم  ثمة 
حركة_ال�شباب  اإىل  االأم�������وال 

ال�شومالية عن طريق اإريترييا.
ال�شهر  �شومالية  �شحف  وذك��رت 
جتنيد  ب�����داأت  ق��ط��ر  اأن  اجل�����اري 
ج����ن����ود م����ن ال�������ش���وم���ال ل����زي����ادة 
اآالف   6 ودف��ع  الدفاعية،  قواتها 

دوالر لكل جندي.
القطريون  ا���ش��ت��خ��دم  م���ايل،  ويف 
�����ش����الح اال����ش���ت���ث���م���ار واالإغ�����اث�����ة 
وتوفري  ال�شتمالتها،  االإن�شانية 
ال������دع������م امل���������ايل وال���ل���وج�������ش���ت���ي 
ل��ل��ج��م��اع��ات امل��ت��م��ردة ف��ي��ه��ا حتت 
واإن�شانية  خريية  جمعيات  غطاء 

قطرية.
اأب��رز تلك اجلماعات حركة  وم��ن 
املتطرفة،  واجل����ه����اد  ال���ت���وح���ي���د 
واأن�شار  ال��دي��ن  اأن�����ش��ار  وح��رك��ة 
تنظيم  ج���ان���ب  اإىل  ال�������ش���ري���ع���ة، 

القاعدة يف بالد املغرب.

ليبيا،  جنوب  الواقعة  ت�شاد،  اأم��ا 
عالقاتها  ق��ط��ع  اأع��ل��ن��ت  ف��ك��ان��ت 
ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة م����ع ق���ط���ر بعد 
جماعات  بدعم  للدوحة  اتهامها 
يهددون  وم��ت��م��ردي��ن  م��ت��ط��رف��ة 

االأمن يف ال�شحراء.
وات������خ������ذت ف�������ش���ائ���ل امل���ع���ار����ش���ة 
االأرا�شي  م��ن  امل�شلحة  الت�شادية 
لتحركاتها  م��ن��ط��ل��ق��ا  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
واجتهت  ق����ط����ري،  غ���ط���اء  حت����ت 
امليداين  للتحالف  الف�شائل  تلك 
امل�شلحة  الليبية  امليلي�شيات  م��ع 

املدعومة من الدوحة.
الليبية،  االأرا������ش�����ي  ت�����ش��ل��م  ومل 
امل�����ش��رح االأب�����رز يف اإف��ري��ق��ي��ا، هي 
االأخ�������رى م���ن م�����وؤام�����رات قطر، 
الدوحة موؤخرا، وبعد  ب��داأت  فقد 
تعر�ش تنظيم داع�ش للهزمية يف 
م�شلحيه  نقل  والعراق، يف  �شوريا 
اجلنوب  يف  ج���دي���د  م��ع��ق��ل  اإىل 

الليبي باملرور عرب تركيا.

عرب متويلها جماعات متطرفة ع�صكريا ولوج�صتيا 

قطر تقو�س اال�شتقرار يف اإفريقيا حتت غطاء خريي

كوادر  من  اإرهابيًا   12 �شبط 
بالفيوم االإخ��وان��ي��ة  ح�شم 

•• القاهرة-وكاالت:

اأم�ش،  اأع��ل��ن��ت ال��داخ��ل��ي��ة امل�����ش��ري��ة، 
حركة  م����ن  م�����ش��ل��ح��اً   12 ���ش��ب��ط 
االإرهابية  االإخوانية  ح�شم  طالئع 
بالفيوم. ياأتي ذلك يف اإطار جهودها 
ال��رام��ي��ة مل��الح��ق��ة ك�����وادر احل���راك 
االإرهابي،  االإخ���وان  لتنظيم  امل�شلح 
ن�شاطهم  ت�������ش���اع���د  وامل�����ر������ش�����ود 
التنظيمى الهادف لالإعداد لتنفيذ 
ل�شبطهم  ال���ع���دائ���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 

واإف�شال خمططاتهم.
واأك������دت ال��داخ��ل��ي��ة امل�������ش���ري���ة،  اأن 
اأ�شفرت  م��الح��ق��ت��ه��م  اإج�����������راءات 
منهم،  ع���ن�������ش���راً   12 ���ش��ب��ط  ع����ن 
�شالح  ق���ط���ع���ة   13 وب���ح���وزت���ه���م 
ت�شمنت  االأن�������واع،  ن����اري خم��ت��ل��ف��ة 
اآلية، ور�شا�ش هيكلر، و3  بنادق   9

ال�شب�شي بتوقيعه يغلق القو�ش
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س الوزراء يف األبانيا العالقات الثنائية 

•• دبي -وام: 

نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شتقبل 
رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« يف دبي 
ال���وزراء يف جمهورية  رئي�ش  رام��ا  اإي��دي  ال�شيد  دول��ة  ام�ش  ظهر 
األبانيا. وقد رحب �شموه بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
وا���ش��ت��ع��ر���ش معه  بال�شيف  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الثنائية بني دولة االم��ارات واألبانيا و�شبل تعزيزها يف  العالقات 
�شوء الفر�ش املتاحة لدى اجلانبني خا�شة يف قطاعات اال�شتثمار 
التحتية  البنية  قطاع  يف  وك��ذا  وال�شناعي  وال��ت��ج��اري  ال�شياحي 
التي  ال�شديقة  ب��ال��دول  االإم���ارات ترحب  دول��ة  اأن  �شموه  م��وؤك��دا 

اإننا دولة   « �شموه  ا�شتثمارية معها. وقال  �شراكات  بناء  ترغب يف 
حمبة و���ش��الم وم�����ش��اواة ب��ني ك��ل االأج��ن��ا���ش واالأع����راق والديانات 
مند يدنا باخلري وامل�شافحة لكل الدول وال�شعوب املحبة للعدل 
الرفاه واال�شتقرار ل�شعوبها  االإن�شانية وحتقيق  وال�شالم وخدمة 
ال��وزراء االألباين  اأعرب رئي�ش  اأجمع«. من جانبه  العامل  و�شعوب 
ع��ن رغ��ب��ة ح��ك��وم��ت��ه مب��د ج�����ش��و ج��دي��دة ل��ل��ت��ع��اون ب��ني البلدين 
واق��ت��ن��ا���ش ال��ف��ر���ش امل��ت��اح��ة لتطوير اآف����اق ه���ذا ال��ت��ع��اون مل��ا فيه 
ا�شتعانة بالده باخلربات  اإمكانية  م�شلحة الطرفني موؤكدا على 

االإماراتية خا�شة يف جمال البنية التحتية والطريان واملوانئ.
وعرب عن رغبة بالده يف ت�شيري خط جوي بني االإمارات واألبانيا 
ال�شياحي  التوا�شل  اأجل تكثيف  االإم��ارات من  عن طريق طريان 

والثقايف والتجاري وغريها من جماالت التعاون املن�شود.
اآل مكتوم رئي�ش هيئة  اأحمد بن �شعيد  ال�شيخ  اللقاء �شمو  ح�شر 
االإم��ارات و �شمو  االأعلى ملجموعة طريان  الرئي�ش  دبي للطريان 
ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�ش موؤ�ش�شة حممد 
بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم و معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون 
الها�شمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  و  وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�ش 
وزي���رة دول���ة ل�����ش��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل و م��ع��ايل حممد اإبراهيم 
و�شعادة  دب��ي  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  دي���وان  ع��ام  م��دي��ر  ال�شيباين 
يف  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة  عام  �شليمان مدير  �شعيد  خليفة 

دبي وعدد من امل�شوؤولني والوفد االألباين املرافق لل�شيف.

لتمكني ال�صباب العربي من تقنية الع�صر واأداته الأ�صا�صية وهي الربجمة.. لغة الع�صر احلديث

حممد بن را�شد يطلق مبادرة مليون مربمج عربي

�صموه يوؤكد: »م�صاريعنا ومبادراتنا العربية لن تتوقف.. لأن ا�صتقرار املنطقة اأمانة يف اأعناقنا جميعا«
»الربجمة �صتفتح لل�صباب مئات الآلف من فر�س الوظائف دون مغادرة بلدانهم.. ومبا�صرة اأعمال خا�صة بهم على �صبكة النرتنت

•• دبي-وام:

اأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ش  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال������وزراء 
مبادرة  اهلل«،  »رع������اه  دب����ي  ح���اك���م 
ع����رب����ي« �شمن  م���ربم���ج  »م���ل���ي���ون 
مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ال��ع��امل��ي��ة، ك��اأك��رب م�����ش��روع برجمة 
�شاب  م��ل��ي��ون  ت���دري���ب  اإىل  ي�����ش��ع��ى 
وتقنياتها  ال��ربجم��ة  ع��ل��ى  ع��رب��ي 
علوم  يف  املت�شارع  التطور  ومواكبة 
احل����ا�����ش����وب وب���رجم���ي���ات���ه وذل����ك 
لتمكني ال�شباب العربي وت�شليحهم 
التكنولوجية  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ب������اأدوات 
وبناء قدراتهم وتوفري فر�ش عمل 
مهاراتهم  ا���ش��ت��غ��الل  م��ن  متكنهم 
االحتياجات  يخدم  مبا  وتوجيهها 
تطوير  يف  وامل�شاهمة  امل�شتقبلية 
�شي�شكل  ال��ذي  الرقمي  االقت�شاد 

اقت�شاد امل�شتقبل.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ب���ن را�����ش����د: »اأط���ل���ق���ن���ا ب��ح��م��د اهلل 
ومبادرة  ج��دي��داً..  عربياً  م�شروعاً 
من  �شن�شعى  ال���ع���رب���ي..  ل��ل�����ش��ب��اب 
عربي  �شاب  مليون  لتدريب  اليوم 

على الربجمة«.
م���ب���ادرة مليون  ���ش��م��وه:  واأ�����ش����اف 
ع����رب����ي ه���دف���ه���ا متكني  م����ربم����ج 
الع�شر  تقنية  من  العربي  ال�شباب 
واأداته االأ�شا�شية.. وهي الربجمة.. 

لغة الع�شر احلديث.
واعترب �شموه اأن »الربجمة �شتفتح 
فر�ش  م��ن  االآالف  م��ئ��ات  لل�شباب 
بلدانهم..  م��غ��ادرة  دون  ال��وظ��ائ��ف 
على  بهم  خا�شة  اأع��م��ال  ومبا�شرة 
�شبكة االنرتنت.. الربجمة �شتقود 

االقت�شاد العاملي«. 
ودعا �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم ال�شباب العربي 
املوقع  ع��ل��ى  ال��ي��وم  م��ن  للت�شجيل 
www .arabcoders .
اإىل  ..م�شرياً  جماناً  للتدرب   ae
للمتفوقني  ج����وائ����ز  ت��خ�����ش��ي�����ش 

العامل  االأع��ل��ى من نوعها يف  وه��ي 
»مليون  م��ب��ادرة  ت�شهم  هنا،  ..م��ن 
�شباب  م�شاعدة  يف  عربي«  مربمج 
الوطن العربي على اكت�شاب املعرفة 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة ال���ت���ي مت��ك��ن��ه��م من 
خو�ش قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واحل�شول  ط��م��وح��ات��ه��م  وحت��ق��ي��ق 
ع��ل��ى ف��ر���ش��ة ع��م��ل م���ن ب���ني 80 
مليون وظيفة متاحة عاملياً بحلول 
برامج  يف  خ�شو�شاً   2020 العام 
الهواتف  وت��ط��ب��ي��ق��ات  احل���ا����ش���وب، 
االإلكرتونية  وال�شفحات  الذكية، 
الذكية.  احل��ك��وم��ات  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
مربمج  »مليون  م��ب��ادرة  و�شتمكن 
ع���رب���ي« امل��ب��ت��ك��ري��ن ال�����ش��ب��اب من 
قطاعات  ع��دة  يف  رئي�شي  دور  لعب 
اق��ت�����ش��ادي��ة م��ه��م��ة، اأب���رزه���ا قطاع 
ي�شل  ال��ذي  االإلكرتونية  التجارة 
حجمه عاملياً اإىل 15 مليار دوالر، 
وقطاع تكنولوجيا املعلومات الذي 
3 مليارات دوالر  اإىل  ت�شل قيمته 
جانب  اإىل  ال���ع���رب���ي،  ال����ع����امل  يف 
ال�شرق  يف  ال����ربجم����ي����ات  ق����ط����اع 
عائداته  ت�����ش��ه��د  ال�����ذي  االأو�����ش����ط 
ن�����ش��ب��ة من���و ���ش��ن��وي ت��ب��ل��غ 12%، 
اآفاق  القطاعات  ه��ذه  حتمل  حيث 
للنمو  نظراً  واعدة  م�شتقبلية  منو 
م�شتخدمي  اأع������داد  يف  امل�����ش��ط��رد 
االإنرتنت يف الوطن العربي، والتي 
مليون   123 اإىل  ح���ال���ي���اً  ت�����ش��ل 
»موؤ�ش�شة  اإط���الق  ومت  م�شتخدم. 
دور  اأداء  ب��ه��دف  للم�شتقل«  دب���ي 
امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  يف  حم����وري 
القطاعات  خمتلف  يف  واال�شتثمار 
التكنولوجيا  يف  خا�شة  احل��ي��وي��ة، 
حتت  املوؤ�ش�شة  ..وت��ن��درج  املتقدمة 
را�شد  ب��ن  م���ب���ادرات حم��م��د  مظلة 
اآل مكتوم العاملية، والتي ت�شم 33 
من  اأك���ر  تنفذ  وم��ب��ادرة  موؤ�ش�شة 
واإن�شاين  تنموي  برنامج   1400
 130 اأك��ر م��ن  واأ�شهمت يف دع��م 
م��وؤ���ش�����ش��ات وه��ي��ئ��ات حكومية  ب��ني 
اخلا�ش  ال���ق���ط���اع  م����ن  و����ش���رك���ات 

ومنظمات اإقليمية ودولية.

تفوق املليون دوالر اأمريكي.
واأ�شاف �شموه: »م�شروعنا اجلديد 
خللق  العاملية  مبادراتنا  م��ن  ج��زء 
م�شتقبل  و�شنع  املنطقة..  يف  اأم��ل 
ولو  وامل�شاهمة  املنطقة..  ل�شباب 
مع�شلة  ح����ل  يف  ب�����ش��ي��ط  ب����ج����زء 

البطالة يف عاملنا العربي«.
الع�شر  اأداة  هي  الربجمة  وت��اب��ع: 
ولغته.. وهي م�شدر قوة لل�شعوب.. 
وال�شركات املليارية اليوم تقوم على 
الربجمة.. واقت�شاد العامل يعتمد 
على املربجمني.. و�شندرب مليون 

�شاب عربي على الربجمة.
تدريباً  ���ش��ن��وف��ر  ����ش���م���وه:  وذك������ر 
اأف�شل  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  جم���ان���ي���اً 
مل��ل��ي��ون �شاب  ال��ع��امل��ي��ة  ال�������ش���رك���ات 
باأكر  املتفوقني  و�شنكافئ  عربي 
داعياً  اأم��ري��ك��ي،  دوالر  مليون  م��ن 
الوطن  يف  القادرين  جميع  �شموه 
ال���ع���رب���ي ع���ل���ى اإط�������الق امل����ب����ادرات 
لل�شباب وخلق االأمل و�شناعة واقع 
اأف�����ش��ل.. ق��ائ��ال: ال��ي��د ال��واح��دة ال 
للتعاون  م�شتعدون  ونحن  ت�شفق 

مع اجلميع.
و����ش���دد ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ع��ل��ى اأن 
كثري..  العربي  الوطن  يف  »اخل��ري 

را�شد اآل مكتوم العاملية، وعدد من 
الوزراء وامل�شوؤولني. وت�شعى مبادرة 
»مليون مربمج عربي« التي تديرها 
موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، اإىل متكني 
ماليني ال�شباب العربي يف املنطقة 
من خالل توفري فر�ش عمل لهم 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق��ط��اع  يف 
وتاأهيلهم و�شقل مهاراتهم واإثراء 
وبناء  قدراتهم  وتطوير  معارفهم 
العلوم  جم��������االت  يف  خ����ربات����ه����م 
العلمي  التدريب  وتوفري  املتقدمة 
على  مل�شاعدتهم  ل��ه��م  املتخ�ش�ش 
اإتقان لغة الربجمة والتفوق فيها 
ليكونوا م�شتعدين للتعامل بكفاءة 
عالية مع جميع متطلبات اقت�شاد 

امل�شتقبل الرقمي.
وت��ع��ك�����ش م���ب���ادرة »م��ل��ي��ون مربمج 
عربي« امل�شروع النه�شوي ل�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
احل�شارة  ال���ش��ت��ئ��ن��اف  م��ك��ت��وم  اآل 
املنطقة  ب��واق��ع  واالرت��ق��اء  العربية 
واخل������روج م���ن دائ�����رة ال��ي��اأ���ش اإىل 
االبتكار  وحت���ف���ي���ز  ال���ع���م���ل  اآف�������اق 
و�شناعة التغيري االإيجابي وغر�ش 
العربي  ال�������ش���ب���اب  و����ش���ط  االأم�������ل 
ال���ذي���ن ي�����ش��ك��ل��ون ال��ن�����ش��ب��ة االأك����رب 

بعدها  لينال  االفرتا�شي،  التعليم 
امل��ن��ت�����ش��ب ���ش��ه��ادة ع��ن��د اإن���ه���اء مدة 
الربنامج التعليمي، تخوله خو�ش 

اختبار »حتدي املربجمني«.
تعليمياً  ب��رن��اجم��اً  املن�شة  وت��وف��ر 
علوم  يف  وم���ت���ك���ام���اًل  م��ت��خ�����ش�����ش��اً 
من  يتكون  وال��ربجم��ة،  احلا�شوب 
ثالثة  م���دت���ه���ا  ت���دري���ب���ي���ة  دورات 
اأ�شهر بالتعاون مع اأرقى املوؤ�ش�شات 
يف  العاملية  وال�����ش��رك��ات  التعليمية 
املجال، وذلك للم�شاهمة يف تطوير 
ورفع  املنت�شبني،  ومواهب  خ��ربات 
اأحدث  على  واط��الع��ه��م  كفاءتهم 
ال����ت����ط����ورات ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا لغة 
الربجمة يف ظل التقدم الهائل يف 

علوم احلا�شوب وتقنية املعلومات.
االأوىل،  امل����رح����ل����ة  اإمت����������ام  وم�������ع 
»حتدي  اختبار  املنت�شبون  يخو�ش 
املرحلة  ي��ع��د  ال�����ذي  امل����ربجم����ني« 
التعليمي،  ال��ربن��ام��ج  م��ن  الثانية 
ن��ه��اي��ة كل  ي��ت��م تنظيمه م��ع  ح��ي��ث 
اأف�شل  اخ��ت��ي��ار  اإىل  لي�شار  دورة، 
األ����ف م��ن��ت�����ش��ب يف ال���ربن���ام���ج، مما 
دورة  يف  ل����الل����ت����ح����اق  ي����وؤه����ل����ه����م 
..كما  ال��ربجم��ة  مب��ج��ال  متقدمة 
���ش��ي��ت��م ت��خ�����ش��ي�����ش جم��م��وع��ة من 

وال�شباب  �شخمة..  واالإم��ك��ان��ي��ات 
ق��ادرون.. وكل ما نحتاجه بداية.. 
تتبعه قطرات  اأول��ه قطرة  والغيث 
وماء وخري حتيا به االأر�ش والبالد 
والعباد«، معترباً اأن »دولة االإمارات 
�شتكون اأقوى مبحيط عربي اأقوى 
واأك������ر ����ش���ح���ة.. وب�����ش��ب��اب عربي 

ميتلك اأدوات م�شتقبله.
بالقول:  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وخ���ت���م 
لن  العربية  ومبادراتنا  م�شاريعنا 
املنطقة  ا���ش��ت��ق��رار  الأن  ت��ت��وق��ف.. 
اإىل  اأعناقنا جميعا، الفتاً  اأمانة يف 
اأن م��وؤ���ش�����ش��ة م���ب���ادرات حم��م��د بن 
�شتكون  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
 1400 تتجاوز  التي  مب�شاريعها 
االأداة   33 ال��  م�شروع وموؤ�ش�شاتها 
االأ���ش��ا���ش��ي��ة يف غ��ر���ش االأم����ل وبناء 

امل�شتقبل يف املنطقة.
ال�شيخ  �شمو  املبادرة  اإط��الق  ح�شر 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم ويل عهد بي، و�شمو ال�شيخ 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
ومعايل  دب���ي،  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�ش  ���ش��وؤون 
اأم������ني ع�����ام م�����ب�����ادرات حم���م���د بن 

وا�شتثمار  ال��ف��ت��ي��ة  جمتمعاتنا  يف 
مواهبهم  وا����ش���ت���غ���الل  ط��اق��ات��ه��م 
وتوجيه قدراتهم ومتهيد الطريق 
اأ�ش�ش  على  جمتمعاتهم  لبناء  لهم 
م��ع��رف��ي��ة م��ت��ي��ن��ة مب����ا ي��ك��ف��ل لها 
ال��ت��ق��دم وال����ري����ادة و�شط  حت��ق��ي��ق 

بيئات تناف�شية عاملية.
فر�ش  ت���وف���ري  ج���ان���ب  واإىل  ه����ذا 
ال�شباب  م��ن  االآالف  ملئات  تدريبة 
الطاحمني يف املنطقة، �شتخ�ش�ش 
م��ربم��ج عربي«  »م��ل��ي��ون  م���ب���ادرة 
املتفوقني  ل��ل��م��ربجم��ني  م��ك��اف��اآت 
دوالر  املليون  ون�شف  مليون  تبلغ 

اأمريكي.
وت��ت��األ��ف م���ب���ادرة »م��ل��ي��ون مربمج 
ع����رب����ي« م����ن ث�����الث م����راح����ل يتم 
وتبداأ  عامني  م��دى  على  تنفيذها 
فئتي  ب��ان��ت�����ش��اب  االأوىل  امل���رح���ل���ة 
ال����ط����الب وامل�����درب�����ني ال����ع����رب من 
ك��ل اأرج���اء ال��ع��امل اإىل امل��ب��ادرة عن 
امل�شرتك عرب  بيانات  طريق تعبئة 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  يف  الت�شجيل 
www .arabcoders .

متابعة  للمنت�شبني  يتيح  مما   ،ae
برامج ودورات الربجمة التعليمية 
يف  متخ�ش�شة  من�شة  ط��ري��ق  ع��ن 

للمتفوقني  القيمة  املالية  اجلوائز 
يف هذه املرحلة.

وم��ع ان��ت��ه��اء امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة، يتم 
مربجمني،   10 اأف�������ش���ل  اخ���ت���ي���ار 
مليون  االأول  ال��ف��ائ��ز  ي��ن��ال  بحيث 
دوالر اأمريكي فيما ينال املربجمون 
األف   50 مقدارها  مكافاأة  الت�شعة 
..كما  م��ن��ه��م  ل��ك��ل  اأم��ري��ك��ي  دوالر 
�شينال اأف�شل اأربعة مدربني 200 
األف دوالر اأمريكي، بواقع 50 األفاً 

لكل منهم.
وت�������ش���ت���ه���دف م������ب������ادرة »م���ل���ي���ون 
العربي  ال�����ش��ب��اب  ع���رب���ي«  م��ربم��ج 
الفتية  البنية  اإىل  بالنظر  حتديداً 
ت�شري  اإذ  ال��ع��رب��ي��ة،  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 
 50% ن��ح��و  اأن  اإىل  ال���درا����ش���ات 
م���ن ���ش��ك��ان ال���وط���ن ال��ع��رب��ي دون 
���ش��ن ال�����خ��ام�����ش��ة وال��ع�����ش��ري��ن، واأن 
لتاأ�شي�ش  يطمحون  منهم   39%
م�������ش���اري���ع���ه���م اخل�����ا������ش�����ة خ����الل 
ناهيك  املقبلة،  اخلم�ش  ال�شنوات 
عن ارتفاع معدالت البطالة و�شط 
���ش��ري��ح��ة ال�����ش��ب��اب ال��ق��ادري��ن على 
العمل واالإنتاج، حيث ت�شري بيانات 
بني  البطالة  ن�شبة  اأن  اإىل  دول��ي��ة 
 28% اإىل  ت�شل  ال��ع��رب  ال�شباب 

حممد بن را�شد يزور معر�س تكنلوجيا املياه والطاقة البيئية »ويتك�س«
•• دبي-وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ي��راف��ق��ه  اهلل«  »رع�����اه  دب����ي  ح��اك��م 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
البيئية  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه  تكنلوجيا  معر�ش  دب��ي 
لالإقت�شاد  العاملية  للقمة  امل�شاحب  »ويتك�ش« 
االأخ�شر. وجتول �شموه يف اأرجاء املعر�ش الذي 
تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي وطلع على اأحدث 
وتوليد  وحتليتها  وا�شتخداماتها  املياه  تقنيات 
التي  ال�شم�شية  الطاقة  النظيفة خا�شة  الطاقة 
يف  م�شاركة  وجهة  �شركة  األ��ف��ي  ق��راب��ة  تعر�شها 
احل���دث متثل اأك���ر م��ن اأرب��ع��ني دول���ة مب��ا فيها 
دولة االإم��ارات. وتوقف �شموه عند من�شة هيئة 
�شعيد  املهند�ش  م��ن  واط��ل��ع  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�ش التنفيذي 
للهيئة على اأهمية امل�شاريع التي تنفذها الهيئة 

يف قطاع الطاقة املتجددة.
ك��م��ا ت��وق��ف ���ش��م��وه ع��ن��د م��ن�����ش��ة ع��ر���ش �شركة 

»اإي�����ن�����وك« واط����ل����ع م����ن م���دي���ره���ا ال����ع����ام �شيف 
ال��ف��ال���ش��ي ع��ل��ى اأ���ش��خ��م امل�����ش��اري��ع ل��ل�����ش��رك��ة يف 
منطقة جبل علي واملخت�شة يف تزويد ال�شيارات 
اخلدمات  وتعر�ش  النظيف  بالوقود  واملركبات 

التي تقدمها لعمالئها.
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
من  الوا�شعة  وامل�شاركة  املعر�ش  ب��اأه��داف  اأ���ش��اد 
وجهات  وم��وؤ���ش�����ش��ات  ال��وط��ن��ي��ة  موؤ�ش�شاتنا  ق��ب��ل 
اأن  �شموه  موؤكدا  العامل  دول  معظم  من  اأخ��رى 
النظيفة  الطاقة  ومفهوم  ثقافة  ير�شخ  املعر�ش 
يف االأو�شاط العاملية معتربا اأن حياة االأن�شان هي 
العامل  الكوكب وعلى جميع دول  ه��ذا  االأه��م يف 
التعاون البناء فيما بينها من اأجل احلفاظ على 
املواد  ا�شتخدام  وحتا�شي  �شليما  نظيفا  كوكبنا 
والطرق التي ت�شاهم ي تدمريه ومن ثم فقدان 

اآالف الب�شر حلياتهم كل عام.
بن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  اجل��ول��ة  يف  �شموه  راف���ق 
دب���ي للطريان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش  م��ك��ت��وم  اآل  ���ش��ع��ي��د 
ال��رئ��ي�����ش االأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة ط����ريان االإم������ارات 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  و 

مكتوم رئي�ش موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
بن  حممد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  للمعرفة 
ب��ن عبداهلل  اآل م��ك��ت��وم و م��ع��ايل حم��م��د  را���ش��د 

القرقاوي وزير �شوؤون جمل�ش الوزراء وامل�شتقبل 
اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة  ومعايل رمي بنت 
ل�شوؤون التعاون الدويل ومعايل حممد اإبراهيم 

ال�شيباين مدير عام ديوان �شاحب ال�شمو حاكم 
عام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة  و���ش��ع��ادة  دب��ي 
و�شعادة  دب���ي  يف  وال�����ش��ي��اف��ة  الت�شريفات  دائ����رة 

ل�شلطة  التنفيذي  الرئي�ش  امل��ري  �شعيد  ه��الل 
مركز دبي التجاري العاملي وعدد من امل�شوؤولني 

واملرافقني. 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�شد يفتتح القمة العاملية الرابعة لالقت�شاد االأخ�شر
•• دبي-وام:

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رع��ى 
مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« اجلل�شة االفتتاحية للقمة 
العاملية الرابعة لالقت�شاد االأخ�شر التي انطلقت 
يف مركز دبي التجاري العاملي �شباح ام�ش وت�شتمر 
يف  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  فاعلة  مب�شاركة  ي��وم��ني 
ال�شقيقة  ال��دول  ال��دول��ة وع��دد كبري من ممثلي 

وال�شديقة.
�شمو  ع��ه��ده  ويل  ج��ان��ب��ه  واإىل  ���ش��م��وه  وا���ش��ت��م��ع 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ح��م��دان  ال�شيخ 
اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد  ويل 
مكتوم رئي�ش هيئة دبي للطريان الرئي�ش االأعلى 
اأحمد  ال�شيخ  �شمو  و  االإم���ارات  ط��ريان  ملجموعة 
موؤ�ش�شة  رئي�ش  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة و�شمو ال�شيخ 
من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم واحل�شور.. 
الطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  كلمة  اإىل  ا�شتمعوا 
لهيئة كهرباء  التنفيذي  الرئي�ش  املنتدب  الع�شو 
للطاقة  االأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�ش  نائب  دب��ي  ومياه 

الرابعة  القمة  اأن  اأكد  الذي  القمة  يف دبي رئي�ش 
���ش��ع��ارا ج��دي��دا ه��و »  االأخ�����ش��ر حتمل  لالقت�شاد 

تعزيز االبتكار قيادة التغيري«.

واأعلن الطاير عن بناء �شراكة بني هيئة كهرباء 
اإطالق  يف  الوطنية  ال�شكوك  و�شركة  دبي  ومياه 
اأول �شندوق متويلي اأخ�شر بقيمة قرابة مليارين 

ون�شف امليار درهم. 
واأعلن اي�شا عن اإطالق »من�شة الدول« وان�شمام 
وكوريا  واإيطاليا  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة 

ا�شتمرارية  على  م��وؤك��دا  املن�شة  لهذه  اجلنوبية 
العمل اجلماعي الدويل وتعزيز التعاون بني دولة 
الهدف  لتحقيق  ال��ع��امل  دول  وجميع  االإم�����ارات 

الكوكب  ه���ذا  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  املتمثل يف  االأ���ش��م��ى 
وح��م��اي��ت��ه وحت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة مل��ا فيه 

م�شلحة وم�شتقبل االأجيال القادمة.
وبعد الكلمة �شاهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اآل م��ك��ت��وم واحل�����ش��ور ع��ر���ش��ا مرئيا  ب���ن را����ش���د 
ا�شتعر�ش اإجنازات الدولة يف جمال التحول اإىل 

االقت�شاد االأخ�شر.
وكرم �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم دولة االإم��ارات واإيطاليا وكوريا اجلنوبية 
من�شات  اإح��دى  ال��دول«  »من�شة  اإىل  الن�شمامها 
ومقرها  االأخ�����ش��ر  ل��الإق��ت�����ش��اد  ال��ع��امل��ي��ة  املنظمة 

دبي.
عبداهلل  ب��ن  حممد  م��ع��ايل  القمة  اأف��ت��ت��اح  ح�شر 
القرقاوي وزير �شوؤون جمل�ش الوزراء وامل�شتقبل 
اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة  و معايل رمي بنت 
ثاين  الدكتور  معايل  و  ال��دويل  التعاون  ل�شوؤون 
والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر  الزيودي  اأحمد  بن 
وم��ع��ايل حم��م��د اإب��راه��ي��م ال�����ش��ي��ب��اين م��دي��ر عام 
اإىل جانب عدد  ال�شمو حاكم دبي  دي��وان �شاحب 
يف  امل�شوؤولني  وكبار  ال���وزراء  املعايل  اأ�شحاب  من 

الدولة ووفود عربية واأجنبية حكومية وخا�شة.

حم��م�د ب��ن را�ش��د ي�د�ش�ن »م�ش�ار 2020« مل�رتو دبي

باقي  خ�ش�شت  فيما   .. ال��ذه��ب��ي��ة 
العربات للدرجة الف�شية مع اإعادة 
ب��ط��ري��ق��ة عر�شية  امل��ق��اع��د  ت��وزي��ع 
يف ال���درج���ة ال��ذه��ب��ي��ة وط��ول��ي��ة يف 
الن�شاء  وع��رب��ة  الف�شية  ال���درج���ة 
ال�شكل  ع��ل��ى  واالإب����ق����اء  واالأط����ف����ال 
حاليا  هو  كما  للقطارات  اخلارجي 
يف عربات مرتو دبي وذلك حفاظا 
على الهوية الت�شميمية ملرتو دبي، 
ب��ا���ش��ت��خ��دام األ���وان���ه امل��ع��روف��ة لدى 

اجلمهور.
وت�������ش���م���ل االإ������ش�����اف�����ات اجل����دي����دة 
التاأثري يف  دون  الت�شاميم  حتديث 

 ..2018 بالنفق يف �شهر دي�شمرب 
م�شريا اإىل اأوىل عربات مرتو دبي 
اجلديدة �شت�شل دبي يف �شهر يوليو 
2018 و�شيكون االنتهاء من اأعمل 
نوفمرب  �شهر  يف  العلوية  اجل�شور 
من  االنتهاء  يتم  اأن  على   2018
يف  احلديدية  ال�شكة  اأعمال  جميع 
يوليو  ���ش��ه��ر  يف   «  2020 »م�����ش��ار 
الهيئة  و���ش��ت��ب��داأ   2019 ع���ام  م��ن 
الت�شغيل التجريبي للمرتو يف �شهر 

فرباير 2020.
ع��ق��ب ذل���ك ت��ف��ق��د ���ش��اح��ب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 

احلديثة  الرقمية  العر�ش  اأج��ه��زة 
ل��الإع��الن��ات وخ��ي��ار ت��وزي��ع املقاعد 
عر�ش  وزي��ادة  القطار  جانبي  على 
 »Gangway« املمر بني العربات
كما روعي فيها مالءمتها الأ�شحاب 
ال��ه��م��م و���ش��ه��ول��ة و����ش���رع���ة دخ���ول 

وخروج الركاب.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأع����ط����ى 
اإ�شارة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
االأنفاق  حفار  عمل  الإط��الق  البدء 
 Tunnel Boring« العمالق 
الذي   »Machine – TBM
ي�شل طوله اإىل 103 اأمتار ويتمتع 

كان بدء حفر اأول اأ�شا�شات امل�شروع 
و�شهد   2020 اإك�����ش��ب��و  م��وق��ع  يف 
�شهر اأبريل من العام اجلاري �شب 
اجلاهزة  اخلر�شانية  القوالب  اأول 
البدء  امل��ا���ش��ي  اأغ�����ش��ط�����ش  و���ش��ه��ر 
ال��ع��ل��وي��ة مل�شار  اأع��م��ال اجل�����ش��ور  يف 

عربات املرتو.
واأو�شح �شعادة مطر الطاير اأن حفار 
اإك�شبو  وق��ي�����ش��ة  ال��ع��م��الق  االأن���ف���اق 
يناير  �شهر  يف  �شيجتاز   2020
املقبل املحطة النفقية بالقرب من 
و�شيكون  للجولف  جمريا  ع��ق��ارات 
اخلا�شة  االأع��م��ال  كل  من  االنتهاء 

خالل  م��ن  للمرتو  العامة  الهوية 
للمقاب�ش  جديدة  ت�شاميم  اإدخ��ال 
�شا�شات  وم������واق������ع  واالإ����������ش���������اءة 
 .. »VBSD« االإعالنات الرقمية
كما جرى و�شع خريطة ديناميكية 
وحمطاته  امل�����رتو  خل���ط  م�������ش���اءة 
احلديثة  االإ�شاءة  نظام  وا�شتخدام 
وتعديل  للطاقة  املوفر   «  LED«
املخ�ش�شة  امل���ن���ط���ق���ة  ت�������ش���م���ي���م 
ا�شتخدامها  ميكن  بحيث  لالأمتعة 
لوقوف الركاب ف�شال عن حت�شني 
املقاب�ش  وع����دد  وم���واق���ع  ت�شميم 
»امل�شكات« داخل العربات وا�شتخدام 

مرتو  ع��رب��ات  ت�شميم  وم��راف��ق��وه 
دب�����ي ال���ت���ي ي���ج���ري ت�����ش��ن��ي��ع��ه��ا يف 
توريد  ي�شمل  ع��ق��د  �شمن  فرن�شا 
50 قطارا منها 15 قطارا خلدمة 
و35   2020 اإك�������ش���ب���و  م���ع���ر����ش 
اخلدمة  م�شتوى  لتطوير  ق��ط��ارا 

ملرتو دبي.
واط����ل����ع ����ش���م���وه ع���ل���ى االإ�����ش����اف����ات 
اإدخالها  ج��رى  التي  والتح�شينات 
لعربات  ال��داخ��ل��ي  الت�شميم  ع��ل��ى 
العربة  ت��خ�����ش��ي�����ش  وم��ن��ه��ا  امل����رتو 
االأخرية للن�شاء واالأطفال واالإبقاء 
على جزء من العربة االأوىل للدرجة 

•• دبي-وام:

د�شن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ش  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 
دبي »رعاه اهلل« يرافقه �شمو ال�شيخ 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
اأعمال  ام�ش  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
م�شروع  نفق  يف  االأ�شا�شية  احل��ف��ر 
اخلط  ل��ت��م��دي��د   »2020 »م�����ش��ار 
االأح����م����ر مل�����رتو دب�����ي م����ن حمطة 
اإىل موقع  ت��اور«  اأن��د  »نخيل هاربر 
معر�ش اإك�شبو 2020 بطول 15 
على  �شموه  اطلع  كما  كيلومرتا.. 
امل�شروع مبا  العمل يف  �شري  جممل 
اجلديدة  العربات  ت�شميم  ذلك  يف 

ملرتو دبي.
م�شار  ن��ف��ق  اأع��م��ال  ت��د���ش��ني  ح�شر 
ال�شيخ  �شمو  دب���ي  مل���رتو   2020
اأح����م����د ب����ن حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  رئي�ش  مكتوم 
و�شمو  للمعرفة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 

اآل مكتوم .
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ك���ان يف 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
لدى و�شوله اإىل منطقة دي�شكفري 
املدير  الطاير  مطر  �شعادة  ج��اردن 
يف  املديرين  جمل�ش  ورئي�ش  العام 
هيئة الطرق واملوا�شالت وعدد من 
امل�شروع  ومهند�ش  الهيئة  ق��ي��ادات 
وحتالف  �شي�شرتا«  »بار�شنز  �شركة 

»اإك�شبولينك » املقاول للم�شروع.
وا�شتمع �شاحب ال�شمو نائب رئي�ش 
ال����دول����ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال������وزراء 
حاكم دبي يف م�شتهل الزيارة ل�شرح 
م���ن ال���ط���اي���ر ع���ن ���ش��ري ال��ع��م��ل يف 
بدءا من   «  2020 »م�شار  م�شروع 
امل�شروع  عقد  تر�شية  �شموه  اعتماد 
على حتالف »اإك�شبولينك« يف �شهر 
�شمو  بو�شع  م��رورا   2016 يونيو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
رئي�ش  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
االأ�شا�ش  حجر  التنفيذي  املجل�ش 
للم�شروع يف �شهر �شبتمرب 2016 
ويف االأول من نوفمرب املا�شي حيث 

واأطلقت  ف��ائ��ق��ة  ت��ق��ن��ي��ة  مب��م��ي��زات 
واملوا�شالت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ي��ه 
 «  2020 اإك�����ش��ب��و  »وق��ي�����ش��ة  ا����ش���م 
م��ع��ل��ن��ا ب��ذل��ك ب����دء اأع���م���ال احلفر 
اإىل  ج��اردن  دي�شكفري  من منطقة 
بطول  كوميونيتي  غرين  منطقة 
يرتاوح  عمق  على  كيلومرت   3.2

من 12.5 اإىل 36 مرتا.
واأو����ش���ح ���ش��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر يف 
املنفذة  ال�شركة  اأن  �شرحه  معر�ش 
اأكتوبر  �شهر  يف  ان��ت��ه��ت  للم�شروع 
احل��ايل م��ن جتهيز امل��ك��ان اخلا�ش 
منطقة  يف   « ال��وق��ي�����ش��ة   « ل��و���ش��ع 
12.5 مرت  ال��ف��رج��ان ع��ل��ى ع��م��ق 
من  م�شتطيل  ح��ائ��ط  وه���و  ف��ق��ط 
اأفقية  بدعامات  مدعوم  اخلر�شانة 
�شغريا  العمق  ه��ذا  ويعد  حديدية 
جدا بالن�شبة الأعمال حفر االأنفاق 
التقليدية ولهذا يعد م�شروع م�شار 
2020 فريدا من نوعه من حيث 
االنفاق  ح��ف��ر  اآل���ة  جتهيز  ط��ري��ق��ة 
بالكامل قبل البدء بالتنفيذ وهذه 
اأع��م��ال حفر  اأح��دث الطرق يف  من 

االأنفاق.
ومتتاز اآلة احلفر الوقي�شة بقدرتها 
ع��ل��ى ت��ف��ت��ي��ت ال�����ش��خ��ور واخ�����رتاق 
جزئيات  واأي  ال��رم��ل��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ات 
ت�����ش��ادف عملية احلفر  ق��د  اأخ���رى 
وحت���ت���وي« ال��وق��ي�����ش��ة« ع��ل��ى غطاء 
ت���ر����ش م���ع���دين ���ش��خ��م وي��ظ��ه��ر يف 
جتويف  مع  قاطع  دوالب  مقدمته 
خلف الدوالب يختلف �شكله ح�شب 
االأر�شية  والطبقات  احل��ف��ر  اأن���واع 
الرتبة  ون��وع  حفرها،  يجري  التي 
التي يجري العمل بها، ويقع خلف 
هيدروليكية  راف���ع���ات  ال��ت��ج��وي��ف 
ل��دع��م ان��دف��اع احل��ف��ار اإىل االأم���ام 

اأثناء عملية احلفر.
�شديقة  باأنها  الوقي�شة  تت�شم  كما 
�شلبي  تاأثري  اأي  حت��دث  وال  للبيئة 
ل���ل���ط���ب���ق���ات االأر������ش�����ي�����ة امل���ح���اذي���ة 
ل��ل��ت��ي جت���ري ب��ه��ا ع��م��ل��ي��ات احلفر 
ذات  اأنفاقا  حتدث  اأنها  اإىل  اإ�شافة 
يف  ي�شهل  م��ا  متنا�شقة  م�شتويات 
ويخفف  واالإن�����ش��اء،  البناء  عمليات 

نفقات تركيب جدران االأنفاق.

االحتاد الن�شائي العام ينظم حما�شرة حول �شرطان الثدي
•• اأبوظبي-وام:

العام  ال���ن�������ش���ائ���ي  االحت��������اد  ن���ظ���م 
برايت  م�شت�شفى  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
بوينت رويال للمراأة حملة توعوية 
�شملت  الثدي  �شرطان  عن مر�ش 
حما�شرة األقتها الدكتورة فاطمه 
والتوليد  الن�شاء  اأخ�شائية  هيكل، 
ملر�ش  امل���ب���ك���ر  ال���ك�������ش���ف  ب���ع���ن���وان 
عالجه،  وكيفيه  ال��ث��دي  ���ش��رط��ان 
كما حتدثت عن اخلطوات املتبعة 
الوقاية.  و طرق  الذاتي  للفح�ش 

����ش���رط���ان ال����ث����دي وجت��ن��ب��ه��ا من 
لالأغذية  ال�شليم  االختيار  خالل 
الريا�شة  ومم���ار����ش���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 

بانتظام.
 وجاءت املحا�شرة التي اقيمت يف 
جمل�ش ال�شيدة حمدة غيث خلفان 
التوعية  �شهر  مبنا�شبة  املحريبي 
ال���ع���امل���ي ل�����ش��رط��ان ال���ث���دي ومن 
الن�شائي  االحت���اد  حر�ش  منطلق 
ال�����ع�����ام ع���ل���ى اإط���������الق م�����ب�����ادرات 
امل����ج����ال  ت����وع����وي����ة يف  وح�����م�����الت 
اال�شت�شارات  وت���ق���دمي  ال�����ش��ح��ي، 

الغذائي.
يذكر اأن �شرطان الثدي من اأكر 
اأن������واع ال�����ش��رط��ان��ات ���ش��ي��وع��اً بني 
ال��ن�����ش��اء يف دول���ة االإم������ارات وعلى 
ال�شبب  وي���ع���د  ال���ع���امل  م�����ش��ت��وى 
الن�شاء  لوفيات  ال��ث��اين  الرئي�شي 
ح��ي��ث ت�����ش��اب ام�����راأة واح����دة على 
الثدي  ب�شرطان  ال��ع��امل  م�شتوى 
ثانية   68 ك��ل  ويف  ثانية   24 ك��ل 
ال��ن�����ش��اء يف العامل  اإح����دى  ت��ت��وف��ى 

ب�شبب �شرطان الثدي.
و�شملت االأم�شية اأي�شا الفحو�شات 

ال�شويدي  ن�����ورة  ����ش���ع���ادة  وق���ال���ت 
ان  العام  الن�شائي  االحت��اد  مديرة 
هذه املحا�شرة تاأتي �شمن �شل�شلة 
املحا�شرات التوعوية للمراأة التي 
من  بتوجيهات  االحت����اد  ينظمها 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  �شمو 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة االحت�����اد 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة 
االأعلى  املجل�ش  رئي�شة  االأ���ش��ري��ة 
زيادة  بهدف  والطفولة  لالأمومة 
ث���ق���اف���ت���ه���ا ال�������ش���ح���ي���ة واالط�������الع 
ع����ل����ى اه�������م م�������ش���ب���ب���ات ام����را�����ش 

ال�شحية الالزمة للمراأة.
خالل  فاطمة  الدكتورة  وحتدثت 
املحا�شرة عن االإجراءات الوقائية 
ال���ت���ي حت����ول ق����در االم����ك����ان دون 
الثدي،  ب�����ش��رط��ان  امل������راأة  اإ���ش��اب��ة 
بهذا  ال��وع��ي  زي���ادة  اىل  باالإ�شافة 
امل���ر����ش و�����ش����رورة ال���وق���اي���ة منه 
واتباع  املبكر،  الفح�ش  خالل  من 
مع   ال�شحية  واالأدل����ة  االإر����ش���ادات 
ذكر بع�ش اال�شباب التي قد تكون 
عاماًل يف اال�شابة ب�شرطان الثدي 
كالوراثة والفئة العمرية والنظام 

والكولي�شرتول  لل�شكر  ال��ط��ب��ي��ة 
م����ع حت���ل���ي���ل ن�����ش��ب��ه ال�����ده�����ون يف 
الراحة  من  جو  والإ�شفاء  اجل�شم 
واال�شرتخاء للحا�شرات مت تقدمي 
خ���دم���ات ال����ن����ادي ال�����ش��ح��ي. ويف 
الدكتورة  اأج��اب��ت  املحا�شرة  ختام 
وا�شتف�شارات  ا�شئلة  على  فاطمة 
ك��م��ا مت ع��ر���ش بع�ش  احل�����ش��ور، 
ال���ت���ج���ارب وامل����داخ����الت م���ن قبل 
الن�شاء احلا�شرات وقدم م�شت�شفى 
براينت بوينت نبذة عن اخلدمات 

املميزة املقدمة للمراأة.

اإع����الن
بجانب  املهملة  ال�شيارات  اأ�شحاب  م��ن  يرجى 
ور�شة جمعية دملا التعاونيه يف جزيرة دملا اإزالتها 
خ���الل ا���ش��ب��وع م���ن ت���اري���خ ه���ذا االع�����الن واإال 
االجراءات  واإت��خ��اذ  ازالتها  اجلمعية  �شت�شطر 

القانونية بحق ا�شحابها .
عن  م�شوؤوليتها  تخلي  اجلمعية   : م��الح��ظ��ة 
حدوث اأية ا�شرار للمركبة اأثناء عملية النقل .
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزير خارجية األبانيا
•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية والتعاون الدويل ام�ش معايل دمتيري بو�شاتي 

وزير خارجية األبانيا.
وج��رى خ��الل اللقاء - ال��ذي عقد يف دي��وان ع��ام الوزارة 
ب��اأب��وظ��ب��ي – ب��ح��ث اأوج����ه ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك ب��ني دولة 

االإمارات واألبانيا يف �شتى املجاالت.
كما تبادل اجلانبان وجهات النظر جتاه عدد من الق�شايا 

ذات االهتمام امل�شرتك على امل�شتويني االإقليمي والدويل.
بزيارة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ورح���ب 
اأن دولة االإمارات  معايل وزير اخلارجية االألباين موؤكدا 
وال�شداقة  امل�شرتك  التعاون  عالقات  تعزيز  اإىل  تتطلع 
مع األبانيا يف العديد من املجاالت مبا يعود باخلري على 

�شعبي البلدين.
ولفت �شموه اإىل اأن العالقات الثنائية بني البلدين ت�شهد 
اأن دول��ة االإم���ارات حري�شة  اإىل  من��وا ملحوظا .. م�شريا 
اآفاق  ن��ح��و  ب��ه��ا  ال��ع��الق��ات واالن���ط���الق  ع��ل��ى تنمية ه���ذه 

اأرحب.
اإىل  اأع��رب معايل دمتيري بو�شاتي عن تطلعه  من جانبه 
 .. البلدين  بني  الثنائية  العالقات  يف  التطور  من  مزيد 
اأوجه التعاون بني دولة االم��ارات واألبانيا  اأن  اإىل  م�شريا 

ت�شهد منوا ملحوظا يف �شتى املجاالت.
واأ�شاد معاليه مب�شرية التطوير والنه�شة احل�شارية التي 
ت�شهدها دولة االإم��ارات يف ظل روؤي��ة حكيمة من قيادتها 
بها  حتظى  التي  ال��رائ��دة  املكانة  على  موؤكدا   .. الر�شيدة 

الدولة حاليا على ال�شعيدين االإقليمي والدويل.

عبداهلل بن زايد يح�شر 
حفل رابطة »اآ�شيان«

•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
اآ�شيا  �شرق  جنوب  دول  راب��ط��ة  اقامته  ال��ذي  احلفل  اأبوظبي  يف  االأول  اأم�����ش 
بالتهنئة  تاأ�شي�شها. وتقدم �شموه  50 عاما على  مرور  مبنا�شبة  “االآ�شيان” 
اإىل رابطة دول جنوب �شرق اآ�شيا “االآ�شيان”. موؤكدا �شموه اأن دولة االمارات 
يف  “اال�شيان”  دول  جمموعة  م��ع  الثنائية  عالقاتها  تعزيز  على  حري�شة 
خمتلف املجاالت. واأكد �شموه اأنه يف �شوء الروابط ال�شيا�شية الوثيقة بني دولة 
التجارية  العالقات  ت�شهده  ال��ذي  املتنامي  والتطور  االآ�شيان  ودول  االم��ارات 
واالقت�شادية والثقافية فاإننا نتطلع اإىل تنمية هذه العالقات اإىل اآفاق اأرحب 
واقامة �شراكات متنوعة وم�شتدامة ب�شكل يخدم م�شتقبلنا ويعود باملنفعة على 
بلداننا و�شعوبنا. واأ�شار �شموه اإىل اأن دولة االإمارات توؤمن باأهمية الدور الذي 

تقوم به رابطة االآ�شيان يف تعزيز االأمن وال�شلم االإقليمي والدويل.

بلدية مدينة اأبوظبي طرحت منظومة اخلدمات البلدية الإلكرتونية وت�صخريها خلدمة املتعاملني  

م�شبح مبارك املرر يحا�شر يف جمل�س الزعاب: ن�شتهدف يف املرحلة احلالية اإتاحة ن�شبة 80 % من اخلدمات الرقمية اأمام املتعاملني

املوؤ�ش�شات  م��ن  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
، وت����ت����وزع  وال������دوائ������ر االأخ���������رى 
19 خ��دم��ة يف اال���ش��ت��ث��م��ار ،  ب���ني 
 ، املجتمع  خل��دم��ات  خ��دم��ة  و18 
االأرا�شي  ق��ط��اع  يف  خ��دم��ة  و77 
والعقارات ، و35 خدمة يف قطاع 
 ، البلدية  واأ���ش��ول  التحية  البنية 
تراخي�ش  خ��دم��ة يف جم��ال  و99 
البيانات  يف  خ��دم��ة  و19  ال��ب��ن��اء، 
املكانية ، و25 خدمة على �شعيد 
واال�شت�شاريني  املقاولني  ت�شنيف 
اأي�شا  البلدية  اأن  امل��رر  واأو���ش��ح   .
خارطة  ت��و���ش��ي��ع  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ت 
م�شتعر�شا  ال��رق��م��ي��ة  اخل���دم���ات 
اأج��ه��زة اخل��دم��ة الذاتية  خ��دم��ات 
والبدالة   ، الذكية  والتطبيقات    ،
والتطبيق   � ال��ذك��ي��ة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 

وحتقيق  اخلدمات  تطوير  بهدف 
من  امل�����ش��ت��دام��ة.  التنمية  معايري 
جانبه ا�شتعر�ش �شعادة املدير العام 
باالإنابة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  لبلدية 
امل��ج��ل�����ش منظومة  ان��ع��ق��اد  خ���الل 
ال��ت��ي تقدمها  ال��ع��ام��ة  اخل���دم���ات 
اإىل املجتمع واملتعاملني وال�شركاء 
روؤيتها  وكذلك   ، اال�شرتاتيجيني 
التطويرية ومنهجيتها يف تطوير 
االأداء  م�����ش��ت��وى  ورف����ع  اخل���دم���ات 
م�شتويات  اأعلى  اإىل  و�شوال  العام 
ا�شتمل  وق�����د  اجل����م����ه����ور.  ر�����ش����ا 
العر�ش الذي قدمته البلدية حول 
خدماتها العديد من املحاور منها 
: قنوات تقدمي خدمات اجلمهور 
البلدية  اخل���دم���ات  وامل��ت��ع��ام��ل��ني، 
واملتعاملني،  ل��الأع��م��ال  امل���وح���دة 

هذه  تقدم  كما   ، الهمم  واأ�شحاب 
بذلك  ال���راغ���ب���ني  اإىل  اخل����دم����ة 
مكاتبهم  يف  اأن  بيوتهم  يف  ���ش��واء 
حيث حت�شر اإليهم �شيارة اخلدمة 
ل��ط��ل��ب��ه��م ، وهي  ت��ل��ب��ي��ة  ال���ذات���ي���ة 
املوظف  يحتاجه  م��ا  بكل  جمهزة 

الإمتام املعامالت املطلوبة .
�شبل  حما�شرته  يف  امل���رر  وت��ن��اول 
لتقدمي  ال�شركاء  ع��الق��ات  تعزيز 
املتعاملني  اإىل  اخل���دم���ات  اأرق�����ى 
م��ث��ل ال��ت��ع��اون م���ع »اإم���ب���و����ش���ت« و 
اأن  م�������ش���ريا   ، »ت�����ش��ه��ي��ل«  م����راك����ز 
ال���ب���ل���دي���ة اأجن�������زت م�������ش���روع دمج 
جمموعها  يف  ل��ت�����ش��ل  اخل���دم���ات 
واأ�شار   . �شاملة  خدمة   345 اإىل 
اامرر اأن البلدية ت�شعى دائما اإىل 
حتقيق التكامل مع ال�شركاء حيث 

الزعابي  ج��م��ع��ة  اأح����م����د  م���ع���ايل 
الزعاب،  جم��ل�����ش  يف  ب��امل�����ش��ارك��ني 
للمبادرات  ت��ق��دي��ره  ع���ن  م��ع��رب��ا 
تقدمها  ال��ت��ي  وال��ط��ي��ب��ة  امل��ث��م��رة 
اأب��وظ��ب��ي لتوطيد  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
عالقتها باملجتمع واتباعها �شيا�شة 
املتعاملني  للقاء  املفتوحة  االأبواب 
واال�شتماع اإىل متطلبات املواطنني 
الزعاب«  »جمل�ش  انعقاد  وياأتي   .
جمال�ش  م�����ب�����ادرة  اإط��������ار  ���ش��م��ن 
اأطلقتها  ال��ت��ي  ال�شكنية  االأح���ي���اء 
دائ���������رة ال���ت���خ���ط���ي���ط ال���ع���م���راين 
�شركائها  مع  بالتعاون  والبلديات 
االطالع  ب��ه��دف  اال�شرتاتيجيني 
ع����ل����ى م���ت���ط���ل���ب���ات واق������رتاح������ات 
التوا�شل  وتعزيز  املنطقة  �شكان 
املجتمع  ����ش���رائ���ح  م���ع  وال��ت��ك��ام��ل 

الذكي لدائرة التخطيط العمراين 
والبلديات –بلدية مدينة اأبوظبي 
املتعاملني  اأم�������ام  ي��ت��ي��ح  وال�������ذي 
من   ، معامالتهم  اإمت���ام  اإمكانية 
احلاجة  دون  مكاتبهم  اأو  بيوتهم 
ل��ل��ح�����ش��ور اإىل م���راك���ز ال��ب��ل��دي��ة ، 
وت��ط��ب��ي��ق »ج��وج��ل ب���الي« والذي 
الكرتونية  خ����دم����ة   12 ي���ت���ي���ح 
مبا�شرة ، وخدمة اإجناز املعامالت 
 ، �شياراتهم  يف  وه��م  للمتعاملني 
موؤخرا  ال��ب��ل��دي��ة  اف��ت��ت��ح��ت  ح��ي��ث 
اخلدمة  ه�����ذه  ل���ت���ق���دمي  م����رك����زا 
البلدية  مبنى  بجانب  الع�شرية 
اإىل خدمات  باالإ�شافة  الرئي�شي،  
ت�شل  وال��ت��ي  املتحركة  ال�����ش��ي��ارات 
اإىل كل مكان وهي خدمة موجهة 
ال�شن  كبار  خلدمة  اأ�شا�شي  ب�شكل 

ملراكز  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  االأه�����داف 
لتقدمي  البلدية  ،امل��راك��ز  البلدية 
احلكومية  امل�����راك�����ز  اخل�����دم�����ات، 
ل����ت����ق����دمي اخل�������دم�������ات، اجل����ه����ات 
ت��ق��دم خدماتها  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة 
ع���رب م���راك���ز ال��ب��ل��دي��ة، واأه������داف 
احلكومية،  اخل�����دم�����ات  ت����ق����دمي 
وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه هذه 
واأِ�شار  املقرتحة.  واحللول  املراكز 
هذه  وراء  من  الهدف  اأن  �شعادته 
م�شتوى معرفة  رفع  هو  اللقاءات 
واأف��راد املجتمع بكيفية  املتعاملني 
البلدية  خ��دم��ات  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
موؤكدا   ، واأ�شهلها  الطرق  باأق�شر 
اأن البلدية تتيح منظومة متكاملة 
 336 اإىل  ت�����ش��ل  اخل���دم���ات  م���ن 
�شركائها  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  خ���دم���ة 

•• اأبوظبي-الفجر:

املرر  م��ب��ارك  م�شبح  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
مدينة  ل���ب���ل���دي���ة  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر 
التي  اخلطة  اأن  باالإنابة  اأبوظبي 
تعمل عليها بلدية مدينة اأبوظبي 
ن�شبة  ت�����ش��ت��ه��دف حت��ق��ي��ق  ح��ال��ي��ا 
الرقمية  اخل��دم��ات  م��ن   80%
البلدية  ق����ط����اع����ات  ج���م���ي���ع  يف 
م�شروع  اأن  م�����ش��ريا   ، وم��راك��زه��ا 
وفقا  ي�����ش��ري  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول 
اإىل  ال��ت��ح��ول  ت�����ش��ت��ه��دف  ملنهجية 
الكاملة  االإل��ك��رتون��ي��ة  اخل���دم���ات 
عن  امل��ت��ع��ام��ل��ون  ي�شتغني  ب��ح��ي��ث 
م�شاألة احل�شور اإىل مركز البلدية 
اخلارجية  ف��روع��ه��ا  اأو  ال��رئ��ي�����ش 

الإمتام معامالتهم .
واأو���ش��ح �شعادته - خ��الل تقدميه 
البلدية  خ��دم��ات  ح��ول  حما�شرة 
يف »جم��ل�����ش ال���زع���اب« ال���ذي عقد 
اأحمد  م��ع��ايل  اأم�����ش بح�شور  ي��وم 
�شوؤون  وزير  نائب  الزعابي  جمعة 
اأمناء  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش  ال��رئ��ا���ش��ة، 
الكبري،   زاي��د  ال�شيخ  جامع  مركز 
وعدد من اأهايل املنطقة - اأن هذا 
التوجيهات  م��ع  ين�شجم  ال��ت��وج��ه 
احل���ك���ي���م���ة حل����ك����وم����ة اأب����وظ����ب����ي 
توفري  اإىل  ال���ه���ادف���ة  ال���ر����ش���ي���دة 
ورفع   ، اخلدمات  م�شتويات  اأرق��ى 
احلكومية  االأج��ه��زة  اأداء  م�شتوى 
اأبوظبي  خ��ط��ة  م���ع  ين�شجم  مب���ا 
،وتطلعات  ال�شاملة  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
وال�شركاء  وامل��ت��ع��ام��ل��ني  امل��ج��ت��م��ع 

اال�شرتاتيجيني .
و���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات امل��ج��ل�����ش رحب 

مراكز  يف  �شركائنا  ممثلو  ي��ق��دم 
اخلدمات  م���ن  ال��ع��دي��د  ال��ب��ل��دي��ة 
املتعاملني وحتت �شقف واحد  اإىل 
، وم��ن��ه��ا ����ش���ن���دوق ال���ف���رج ال���ذي 
اأبوظبي  وجمل�ش  خدمتني،  يقدم 
للتعليم ويقدم 8 خدمات ، والهيئة 
والتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���ش��ات  ال��ع��ام��ة 
،هيئة  خ���دم���ات   3 االج��ت��م��اع��ي��ة 
خدمات،   10 ال��ب�����ش��ري��ة  امل�������وارد 
هيئة ال�شحة باأبوظبي 3 خدمات 
ومكافاآت  م���ع���ا����ش���ات  ����ش���ن���دوق   ،
، دائ��رة املالية  3 خدمات  اأبوظبي 

وتقدم 9 خدمات .

مطالب الأهايل
م���ن ج��ان��ب��ه��م ق���دم مم��ث��ل��و اأه���ايل 
م��ن��ط��ق��ة ال�����زع�����اب ال���ع���دي���د من 
املقرتحات واملتطلبات ومنها على 
�شبيل املثال ال احل�شر مطالبتهم 
بتنفيذ م�شاريع �شيانة لالأر�شفة 
امل�شاحات  وزراع�����ات   ، امل��ن��ط��ق��ة  يف 
بامل�شطحات  البيوت  بني  ال�شاغرة 
اخل�شراء ، وطالب ال�شكان باإن�شاء 
ج�شر للم�شاة بني منطقة الزعاب 
اإن�شاء  اأو   ، ومدينة خليفة الطبية 
ال�شكان  مت��ك��ن  �شناعية  م��ط��ب��ات 
من عبور ال�شارع باأمان اإىل اجلهة 

املقابلة .
اأك���د ال�����ش��ك��ان خ���الل املجل�ش  ك��م��ا 
على اأهمية تكثيف احلمالت التي 
ظاهرة  ملواجهة  البلدية  تنظمها 
العزاب  و�شكن  ال�شكاين  التكد�ش 
باالإ�شافة   ، ال���زع���اب  م��ن��ط��ق��ة  يف 
البيوت  من  املنطقة  تخلي�ش  اإىل 

املهجورة.  

م�شت�شفى ميداين اإماراتي الإغاثة الجئي الروهينجا 
•• اأبوظبي-وام:

الروهينغا  الإغاثة الجئي  م�شت�شفى ميداين تطوعي متحرك  اأول  ار�شال  مت 
االطفال  من  للمر�شى  والوقاية  والعالجية  الت�شخي�شية  اخلدمات  لتقدمي 
وامل�شنني باإ�شراف فريق طبي تخ�ش�شي تطوعي من االمارات وبنجالدي�ش.. 
دار الرب  االإم���ارات وجمعية  اأط��ب��اء  العطاء وم��ن  زاي��د  مب��ب��ادرة م�شرتكة من 
االأملاين  ال�شعودي  م�شت�شفيات  وجمموعة  اخل��ريي  ال�شارقة  بيت  وموؤ�ش�شة 

وباإ�شراف برنامج االمارات للتطوع املجتمعي والتخ�ش�شي.
واأكدت الدكتورة رمي عثمان �شفرية العمل االن�شاين اأن ت�شغيل امل�شت�شفى ياأتي 
يف اإطار اجلهود احلكومية وال�شعبية التي تقوم بها الدولة مل�شاعدة الالجئني 

العطاء على  زايد  وانطالقا من حر�ش مبادرة  بنغالدي�ش  الروهينغا يف  من 
تقدمي يد العون لالجئني الذين تقطعت بهم ال�شبل على احلدود البنغالية . 
من جانبه قال الدكتور عادل ال�شامري الرئي�ش التنفيذي ملبادرة زايد العطاء 
ان امل�شت�شفى �شيعمل بالتن�شيق مع القنوات الر�شمية وبال�شراكة مع املوؤ�ش�شات 
الطبية املحلية لبناء قدراتهم ومتكينهم من امل�شاركة الفعالة �شمن الفريق 
االماراتي الطبي التطوعي والعيادات املتنقلة وامل�شت�شفى املتحرك. واأ�شار عبد 
اأن نقل  اإىل  ال��رب«  »دار  التنفيذي جلمعية  املدير  الفال�شي  زاي��د  اهلل علي بن 
امل�شت�شفى االماراتي التطوعي امليداين اإىل بنجالدي�ش ياأتي ا�شتكمااًل للجهود 
يف  الالجئني  الإغاثة  االإماراتية  االإن�شانية  املوؤ�ش�شات  تقدمها  التي  االإن�شانية 

خمتلف دول العامل بال�شراكة مع املوؤ�ش�شات االإن�شانية املحلية والعاملية.

رئي�س الوزراء ال�شومايل و�شفري الدولة يتفقدان اجلرحى 
ال�شوماليني يف م�شت�شفى ال�شيخ زايد مبقدي�شو

•• مقدي�صو-وام:

ت��ف��ق��د م���ع���ايل ح�����ش��ن ع��ل��ي خريي 
يرافقه  ال�شومايل  ال���وزراء  رئي�ش 
عثمان  اأح�����م�����د  حم����م����د  �����ش����ع����ادة 
احل�����م�����ادي ����ش���ف���ري ال�����دول�����ة ل���دى 
م���ن م�شابي  اجل���رح���ى  ال�����ش��وم��ال 
ال���ت���ف���ج���ري االإره������اب������ي االأخ��������ري يف 
مقدي�شو والذين يعاجلون حاليا يف 
مقدي�شو  يف  زاي��د  ال�شيخ  م�شت�شفى 
ال�شحية  احل��ال��ة  على  لالإطمئنان 
الطبية  وال�����رع�����اي�����ة  ل���ل���ج���رح���ى 

والعالجية املقدمة لهم.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارة اأم�ش االول 
الطبي  ال��ف��ري��ق  م���ع  للم�شت�شفى 
االإم��ارات��ي يف مقدي�شو ووف��د هيئة 

الهالل االحمر االإماراتي .
ال�شومايل  ال��وزراء  رئي�ش  وا�شتمع 
خ������الل زي������ارت������ه امل�������ش���ت�������ش���ف���ى من 
عن  �شرح  اإىل  االإماراتيني  االأط��ب��اء 
اأو���ش��اع اجل��رح��ى وامل�����ش��اب��ني حيث 
ال�شحية  ب��اخل��دم��ات  معاليه  اأ���ش��اد 
ال��ت��ي يقدمها  امل��م��ي��زة  وال��ع��الج��ي��ة 
ال����ف����ري����ق ال���ط���ب���ي االإم�������ارات�������ي يف 
مقدي�شو  يف  زاي��د  ال�شيخ  م�شت�شفى 

للجرحى وامل�شابني ال�شوماليني.
ك���م���ا ث���م���ن م��ع��ال��ي��ه م����ب����ادرة دول����ة 
100 ج��ري��ح من  االإم������ارات ب��ن��ق��ل 
م�������ش���اب���ي ت��ف��ج��ري م��ق��دي�����ش��و اإىل 
اخلارج لتلقي العالج واأي�شا توفري 
ال���رع���اي���ة ال�����ش��ام��ل��ة ل��ن��ح��و 300 
يف  ذويهم  فقدوا  ممن  ويتيم  اأ�شرة 

املئات  بحياة  اأودى  ال��ذي  التفجري 
املدنيني  من  كبرية  اأع���داد  واإ�شابة 
االأب�����ري�����اء. وق�����دم رئ��ي�����ش ال������وزراء 
لدولة  وتقديره  �شكره  ال�شومايل 
امل�شتمر  دع���م���ه���ا  ع���ل���ى  االإم����������ارات 
لل�شومال .. م�شيدا بجهود الفريق 

الطبي االإماراتي يف ا�شعاف وعالج 
ال�شيخ  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  اجل����رح����ي 
زاي��د واال���ش��ت��ع��دادات اجل��اري��ة لنقل 
احلاالت اخلطرة من امل�شابني اإيل 

اخلارج لتقلي العالج.
م���ن ج��ان��ب��ه ���ش��ك��ر ���ش��ف��ري ال���دول���ة 

رئ��ي�����ش ال�������وزراء ال�����ش��وم��ايل علي 
زيارته م�شت�شفى ال�شيخ زايد وعلي 
نقل  اإج������راءات  ت�شهيل  يف  ج��ه��وده 
خطرية  حاالتهم  ال��ذي��ن  امل�شابني 
الالزم  ال��ع��الج  لتقلي  اخل����ارج  اإيل 

علي نفقة االإمارات.

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل���������دع���������و/ حم���م���د 
عبدالنور حممد فايز علي، 
جواز  اجلن�شية  بنغالدي�شي 
رقم )4053290(  �شفره 
ي���ع���ر  مم���������ن  ي��������رج��������ى   -
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
اق����رب  او  ال��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفرت
امي�������ان   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
م���������ش����ط����ف����ى ع����ب����دامل����ن����ع����م 
م�شر     ، احل����ام����ويل  ���ش��ع��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
رقم )19029311(  من 
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم 058/2947246 

فقدان جواز �سفرت
/ييبت�شجا  امل���دع���و  ف��ق��د 
اثيوبيا    ، ا���ش��ي��ف��ا  ت���ام���رو 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )3599150( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/5195902

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���و /ت�����اال احمد  ف��ق��د 
اب���راه���ي���م حم��م��د غ��ن��ي��م ، 
م�����ش��ر اجل��ن�����ش��ي��ة - ج���واز 
�شفره رقم )5128205( 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 055/9854513

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /داليا حممد 
، م�شر    ح�شن عبداجلواد 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )7522445( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 055/9854513

فقدان جواز �سفرت
الن�شاء  وق��ار   / امل��دع��و  فقد 
زوج������������ه غ����������الم ج����ي����الين 
اجلن�شية  ب����اك���������ش����ت����ان   ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )2719332(
عليه االت�شال بتليفون رقم 

 050/3260598

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / احمد ابراهيم 
م�شر   ، غ���ن���ي���م  حم����م����د 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )7221805( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 055/9854513

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و /ان�����ش احمد  فقد 
غنيم،  حم��م��د  اب���راه���ي���م 
جواز   - اجلن�شية  م�شر   
�شفره رقم  )5128181( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 055/9854513
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ي�شتقبل القن�شل الياباين

•• عجمان-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�ش االأعلى حاكم عجمان مبكتبه 
اأوميزاوا قن�شل عام اليابان لدى الدولة الذي قدم لل�شالم  يف الديوان ام�ش �شعادة الدكتور اكيما 
على �شموه. ورحب �شموه بالقن�شل الياباين ..متمنيا له التوفيق وال�شداد يف تعزيز اأوا�شر التعاون 

امل�شرتك بني بلدين ال�شديقني على خمتلف االأ�شعدة.
وا�شتعرا�ش �شموه خالل اللقاء عالقات التعاون الثنائية و�شبل توطيدها يف خمتلف امليادين.

واأ�شاد القن�شل الياباين بالنه�شة احل�شارية التي ت�شهدها دولة االإمارات عامة وعجمان خا�شة يف 
دي��وان حاكم  النعيمي رئي�ش  �شعيد  الدكتور ماجد بن  ال�شيخ  اللقاء معايل  القطاعات. ح�شر  كافة 
عجمان و�شعادة حمد را�شد النعيمي مدير الديوان و�شعادة �شامل �شيف املطرو�شي نائب مدير الديوان 
و�شعادة طارق بن غليطة مدير مكتب �شاحب ال�شمو حاكم عجمان و�شعادة يو�شف حممد النعيمي 

مدير عام اإدارة الت�شريفات وال�شيافة وعدد من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني.

تزامنا مع )عام زايد(

حاكم راأ�س اخليمة ياأمر بزيادة رواتب العاملني املحليني يف �شرطة راأ�س اخليمة 
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

مبكرمة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�ش 
االأعلى حاكم اإمارة راأ�ش اخليمة، وجه �شموه بزيادة رواتب جميع العاملني 
الوظيفية  املهام  يتنا�شب مع  راأ���ش اخليمة، مبا  ب�شرطة  املحلي  على املالك 
اإ�شعاد  اإىل  تهدف  التي  املتتالية،  �شموه  ملكرمات  ام��ت��داداً  وذل��ك  لل�شرطة، 
بيئة العمل ال�شرطية، وخلق بيئة عمل حمفزة و م�شجعة تدعم اال�شتقرار 

الوظيفي وتدفع اإىل زيادة االإنتاجية واالبتكار و االإبداع يف العمل. 
�شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  علوان  بن  عبداهلل  علي  ال��ل��واء  تقدم  جهته  من 

اإم��ارة راأ�ش  راأ���ش اخليمة  بال�شكر اجلزيل والعرفان ل�شاحب ال�شمو حاكم 
اخليمة على هذه املكرمة الداعمة الأبنائه العاملني بال�شرطة، منوها باأنها 
توؤكد اهتمام �شموه براأ�ش املال الب�شري ال�شرطي، من خالل توفري احلياة 
ويف  ولعائالتهم،  لهم  واالآم��ن��ة  وامل�شتقرة  املحفزة  العمل  وبيئة  الكرمية 
نف�ش الوقت تعزز  الوالء الوطني واملوؤ�ش�شي لدى املوظفني وتدعم عملية 
املحافظة على االآمن واالأمان يف االإمارة بهدف تقدمي اخلدمات ال�شرطية 

بكفاءة وفاعلية جلميع �شرائح املجتمع. 
ل�شمو  اجلزيل  بال�شكر  النعيمي  علوان  بن  عبداهلل  علي  ال��ل��واء  توجه  كما 
ال�شيخ حممد بن �شعود القا�شمي ويل العهد على متابعته احلثيثة وحر�ش 

�شموه على دعم ومتابعة تنفيذ االأوامر ال�شامية الهادفة اإىل توفري جميع 
متطلبات احلياة الكرمية جلميع اأفراد ال�شرطة.

واأ�شار قائد عام �شرطة راأ�ش اخليمة اأن هذه املكرمة التي �شتطبق مع مطلع 
�شهر يناير 2018م، تزامناً مع “عام زايد”، وتعك�ش مدى حر�ش القيادة 
الر�شيدة على ربط هذه املكرمة ال�شامية با�شم املوؤ�ش�ش املغفور له باإذن اهلل 
تعاىل “ زايد بن �شلطان اآل نهيان” طيب اهلل ثراه، ملا لها من اأهمية بالغة يف 
حت�شني جودة حياة ال�شرطة وتطوير وحت�شني االأداء ال�شرطي ب�شفة عامة. 
واأ�شاف قائد عام ال�شرطة اأن هذه الزيادة ت�شمل جميع منت�شبي �شرطة راأ�ش 
اخليمة من املالك املحلي، وقد �شنفت ح�شب الرتب و الدراجات الوظيفية، 

وح�شب ال�شلم الوظيفي املعمول به ب�شرطة راأ�ش اخليمة وجمال التخ�ش�ش، 
ملتطلبات  الت�شدي  اأجل  من  عونا  كانت  واإن  الزيادة  هذه  اأن  �شعادته  واأ�شار 
الوطن،  جت��اه  ك��ب��رية  م�شوؤولية  اجلميع  ع��ات��ق  على  ت�شع  اأن��ه��ا  اإال  احل��ي��اة 
وطالب اأن يكون اجلميع على قدر هذه امل�شئولية يف تاأدية الواجب الوطني 
وبذل  االإم���ارة.  يف  العامة  وال�شكينة  اال�شتقرار  يكفل  مبا  واأم��ان��ة،  جد  بكل 

ق�شارى جهدهم من اأجل رفعة وعزة وخدمة الوطن الغايل.
كما توجه �شعادته بالتهنئة اإىل جميع العاملني على املالك املحلي ب�شرطة 
و  ال�شعادة  اإدخ���ال  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي   ال�شخية  املكرمة  ب��ه��ذه  اخليمة،  راأ����ش 

اال�شتقرار النف�شي والوظيفي لرجال ال�شرطة. 

رئي�س دائرة التنمية ال�شياحية بعجمان : فعاليات عديدة احتفاء بيوم العلم

جامعة عجمان ترعى وت�شارك يف موؤمتر دويل تنظمه QS العاملية

وبالتزامن  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
���ش��ي��ك��ون رف����ع ال��ع��ل��م يف ع����دد من 

العاملية   ”QS“ م��وؤ���ش�����ش��ة  ق��ب��ل 
التعليم  جم������االت  يف  امل��خ��ت�����ش��ة 
وت�شنيف اجلامعات. ويعقب هذه 
ي�شتقطب  علمي  موؤمتر  اجلوائز 
م�شارك   1000 من  اأك��ر  �شنويا 
م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل، من 
واخلرباء  واملهنيني  االأك��ادمي��ي��ني 
ال�شتعرا�ش  ال��ت��ع��ل��ي��م،  جم���ال  يف 
النهج  اأح����دث  وتقييم  وم��ن��اق�����ش��ة 
واجلوانب املت�شلة بالتعليم عموما 

•• عجمان-وام:

حميد  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  اأك��د 
دائرة  رئ��ي�����ش  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
اأن  عجمان  يف  ال�شياحية  التنمية 
يوم العلم اإحدى املنا�شبات الوطنية 
التي يعتز بها اأبناء االإمارات، متثل 
اجليا�شة  امل�شاعر  من  الكثري  لهم 
كدائرة  دورن���ا  واأن  ال��وط��ن،  حل��ب 
وتاأكيدها بعدد  امل�شاعر  اإبراز هذه 
هذا  يف  ت�شب  التي  االأن�شطة  م��ن 

االجتاه.
اهتمام  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي:  واأ�����ش����اف 
دائرة التنمية ال�شياحية خ�شو�شا 
وح����ك����وم����ة ع���ج���م���ان ب�����ش��ك��ل ع���ام 

ي�شت�شيفها متحف عجمان و6 من 
فنادق االإمارة، حيث ركزت الدائرة 
يف الفعاليات التي �شتنظمها خالل 
ت��ع��ك�����ش روح  اأن  ال��وط��ن��ي  احل����دث 
والوطن،  للقيادة  والوالء  االنتماء 
والثقايف  التاريخي  اجلانب  وتربز 

والرتاثي للبالد.
واأكد �شعادة �شالح حممد اجلزيري 
مدير عام دائرة التنمية ال�شياحية 
العلم  رف��ع  مرا�شم  اأن  عجمان  يف 
ل��دي��ن��ا ل��ه��ا ط��ق��و���ش وع����ادات تعرب 
وتقوية  ل��ل��وط��ن  ال����والء  روح  ع��ن 

االنتماء .
وخ���������الل اإط�����������الق االح����ت����ف����االت 
الفنون  ف���رق  �شتقدم  ال��ع��ل��م  ب��ي��وم 

اإميانها  م��ن  ينبع  املنا�شبة  ب��ه��ذه 
وللتعبري  العلم،  باأهمية  العميق 
عرفان  وهي  لوطننا،  حمبتنا  عن 
االإجن����ازات  ظ��ل  يف  باجلميل،  منا 
القيا�شية الرائدة التي حتققت يف 
ليوم  ملا  وامليادين،  املجاالت  جميع 
قلوبنا  يف  عظيم  وق���ع  م��ن  ال��ع��ل��م 

مواطنني ومقيمني، على ال�شواء.
النعيمي  عبدالعزيز  ال�شيخ  واأ�شار 
اأن الدائرة اأعدت فعاليات واأن�شطة 
مبا�شر  ب�شكل  فيها  “ اأ�شارك  عدة 
ك��رف��ع ال��ع��ل��م م��ع ع���دد م��ن مدراء 
الثالث  ال��دوائ��ر  وم�شئويل  عموم 
العقاري،  وال��ت��ن��ظ��ي��م  -االأرا�����ش����ي 
جمموعة عجمان القاب�شة، ودائرة 

الفنادق.
وحتتفل الدائرة بيوم العلم �شباح 
عجمان  متحف  مقر  يف  اخلمي�ش 
بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  بح�شور   ،
النعيمي و مدراء  را�شد  حميد بن 
وكافة  االإدارات  وم�����دراء  ال��ع��م��وم 
دائرتي  يف  وال��ع��ام��ل��ني  امل�شئولني 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة واالأرا�����ش����ي 
وجمموعة  ال���ع���ق���اري  وال��ت��ن��ظ��ي��م 
عجمان القاب�شة، وجمعية عجمان 
ل��ل��ف��ن��ون ال�����ش��ع��ب��ي��ة، و���ش��ب��ك��ة روؤي���ة 
املن�شوين  االإع��الم��ي��ة،  االإم�����ارات 

حتت رئا�شة ال�شيخ عبدالعزيز.
جمموعة  االح��ت��ف��ال��ي��ة  و�شت�شهد 
متنوعة من الفعاليات املميزة التي 

•• عجمان ـ الفجر 

املوؤمترات  ب��اأه��م��ي��ة  م��ن��ه��ا  اإمي���ان���ا 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��دول��ي��ة يف دف���ع عجلة 
االأكادميية،  املوؤ�ش�شات  يف  التطور 
ع��ل��ى خارطة  مل��ك��ان��ت��ه��ا  وت���وط���ي���دا 
اأعلنت  ال��دول��ي��ة،  ال��ع��ايل  التعليم 
م�شاركتها  ع���ن  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة 
ورع����اي����ت����ه����ا ال����ذه����ب����ي����ة جل����وائ����ز 
 Reimagine“ وم������وؤمت������ر 
ال�����ل�����ذان   “  Education
دي�شمرب  و5   4 ي��وم��ي  �شيعقدان 
املقبل بالواليات املتحدة االأمريكية 
يف كلية وارت��ون الإدارة االأعمال يف 

جامعة بن�شلفانيا.
 Reimagien جوائز  وتهدف 
تكرمي  اإىل   Education
واملوؤ�ش�شات  االأف����������راد  وت���ق���دي���ر 
اإن�شاء  اأثر بارز يف  الذين كان لهم 
مبادرات تعليمية مبتكرة، وحت�شني 
التعليمية،  ال��ط��ل��ب��ة  خم���رج���ات 
الطلبة.  توظيف  ف��ر���ش  وت��ع��زي��ز 
وتنظم هذه اجلوائز كل �شنة من 

والتعليم العايل خ�شو�شا.
الدكتور  ق��ال  امل�شاركة،  ه��ذه  وع��ن 
جامعة  م���دي���ر  ال�����ش��غ��ري،  ك����رمي 
لهذا  اجلامعة  رعاية  اإن  عجمان، 
على  مكانتها  م��ن  �شيعزز  احل��دث 
اجلهود  ويدعم  ال��دويل،  امل�شتوى 
اإع������ادة ال��ت��ف��ك��ري يف  ال���رام���ي���ة اإىل 
التعليمية  وال����ط����رائ����ق  امل���ن���اه���ج 
امل�������ش���ت���خ���دم���ة ح����ال����ي����ا واإع�����������ادة 
الدكتور  اأو���ش��ح  وق���د  �شياغتها. 
ك����رمي ب�����اأن ه����ذا االأم������ر ي��ع��د من 
التي  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  االأول����ي����ات 
�شمن  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  و�شعتها 
للفرتة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ت��ه��ا 

.2022-2017
وجدير بالذكر اأن جامعة عجمان 
الدويل  احل��دث  ه��ذا  يف  �شت�شارك 
نخبة  م��ع  جنب  اإىل  جنبا  الكبري 
العريقة  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  م��ن 
ه����ارف����ارد، وجامعة  ج��ام��ع��ة  م��ث��ل 
ما�شا�شو�شت�ش  ومعهد  �شتانفورد، 
للتكنولوجيا، وجامعة هون كونغ، 

وكلية لندن لالقت�شاد.

ال���ب���اه���ي ق�شر  ع���ج���م���ان،  �����ش����راي 
اأوب�����ريوي  ع��ج��م��ان، رام������ادا، وذي 

عجمان  مبتحف  ف��رق   7 ال�شعبية 
فريمونت،  كمبين�شكي،  وف���ن���ادق 

بيت�ش ري�شورت، الزوراء، عرو�شها 
الفنية.

ال�شعادة واالإيجابية يف جمل�س �شما حممد للفكر واملعرفة
�شما  ال�شعادة مت عر�شه يف جمل�ش  اإىل  العلمي  دليلك 
حممد للفكر حيث  مت ا�شت�شافة الدكتور �شريف عرفه 
وذلك  االإيجابي،  النف�ش  علم  يف  املحا�شر  الكاتب  و   ،
املجل�ش  اأع�شاء  من  �شيدة  خم�شني  من  اأك��ر  بح�شور 
ون��خ��ب��ة م��ن اأ���ش��ات��ذة اجل��ام��ع��ات وال��ك��ف��اءات الرتبوية 
ال�شيخة الدكتور �شما  برعاية وح�شور رئي�شة املجل�ش 
ب��ن��ت حم��م��د ب��ن خ��ال��د اآل ن��ه��ي��ان ، ح��ي��ث ق���دم الكاتب 
ت��ك��ون نف�شك !(  امل�����ش��م��وع )اأن  ك��ت��اب��ه  مل��ح��ت��وى  ع��ر���ش��ا 
ملا  حتليلية  علمية  ودرا���ش��ة  ع�شريا  دليال  يعد  وال��ذي 
وتعاريف  ملعان  والفال�شفة  واحل��ك��م��اء  العلماء  قدمه 
برحلة  اللقاء  وجتلى   ، منظوره  من  كل  عدة  لل�شعادة 
و�شوال  الفكري  مكنونها  يف  والعي�ش  النف�ش  لتهيئة 
 ، ال��ك��ث��ريون  ي��ظ��ن  ك��م��ا  املطلقة  ال  املنطقية  لل�شعادة 
منظومة  يف  ال�شعادة  م��راح��ل  يت�شلق  احل�شور  وت��رك 
الدكتور  وا�شتهل   ، مفتوحة  اإجاباتها  الأ�شئلة  تاأملية 
���ش��ري��ف ع��رف��ه ال��ل��ق��اء بتعريف م��اه��ي ال�����ش��ع��ادة ؟ من 
مبدئا  اإعجابه  وغريهم  وفيثاغور�ش  اأر�شطو  منظور 
بتعريف الفارابي باأن ال�شعادة هي التطور، فيما ا�شتند 
ابن �شينا اإىل اأنها احلكمة ومتعة البحث عن احلقيقة 
هي  ال�شعادة  اأن  اإىل  بتعريفه  �شما  فقد  ال��غ��زايل  اأم��ا   ،
التقرب اإىل اهلل والبعد عن امللذات ، هذا ويعد الكتاب 
املال     : ب���ني  اأبواب لل�شعادة ما  ت�����ش��ع��ة  ي�����ش��م  ال����ذي 
،ال��ظ��روف ،ال��ت��دي��ن ،امل��ت��ع، اجل��ي��ن��ات ، ال��ن��ج��اح ،احلظ 
اأنها  على  ال�شوء  احلياة ، م�شلطا  واأ�شلوب  ،العالقات 
ت(   ، ،اأ  )ذ  ح��روف هي  بثالثة  اأ�شلوب حياة حم�شورة 
االنتباه  على  مركزا   ) ،ترجمة  انتباه   ، )ذاك��رة  وتعني 
الذكاء  اأهمية  اإىل  ا�شتند  كما  االإدراك  رادار  يعد  الذي 
العاطفي واالجتماعي لتحقيق ذلك من خالل اأ�شلوب 
والتفا�شيل واحلا�شر  الدور  نعي�ش  باأن  ومنهج احلياة 

ريا�شيا  م��ث��ق��ف��ا  م��ت��ف��ائ��ال  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل 
وم��ت��وازن��ا م��ا ب��ني من�شوب ال�����ش��ع��ادة واالإي��ج��اب��ي��ة، وما 

تواجه من �شعوبات احلياة .
وقد تفاعل احل�شور مبدين االإعجاب بالعر�ش كما مت 
طرح االأ�شئلة حول م�شمون الكتاب الذي ت�شمن اأقواال 
مبثابة حكم ومتارين مت�شقة تب�شط وت�شهل التعاريف 
بن  حممد  بنت  �شما  الدكتور  ال�شيخة  وكان  ل�شمو   ،
اآل نهيان  ا�شتف�شارا حول الفرق ما بني البهجة  خالد 
والفرحة وال�شعادة واملتعة،  وقد اأو�شح الكاتب باأ�شلوب 
خمت�شر للفرق بينهم ، باأن ال�شعادة هي احلالة العامة 
و   ، باالنت�شاء  اللحظي  ال�شعور  هي  والفرحة   ، للحياة 
املتعة مرتبطة باملادة واأما البهجة فهي ال�شرور ، وفى 
ختام اللقاء  اأطلقت ل�شيخة الدكتورة �شما بنت حممد 
بن خالد اآل نهيان من�شطا جديدا �شمن منا�شط جمل�ش 
ف��ك��رة م�شيئة »حيث   « ال��ف��ك��ر وامل��ع��رف��ة حت��ت ع��ن��وان 
ون�شل  ونح�شد  نقابل  ما  كثريا   : �شما  ال�شيخة  قالت 
باالإ�شاءات  املتجددة  ال��ق��راءات  من  االأف��ك��ار  بع�ش  اإىل 
.... والتي  القراءة واالطالع  التي تلهمنا بها  الفكرية 
االأفكار...  و  واملفاهيم  امل��ع��ارف  من  املزيد  لنا  ت�شيف 
التي  ال��ق��راءات واالأف��ك��ار  اأن ح�شيلة هذه  والفكرة هي 
نتح�شل عليها ت�شكل اإ�شاءات معرفية فلما ال نفيد بها 
واملعرفة  الفكر  لذلك نطلق يف جمل�ش   ... من حولنا 
الع�شوات يف كل  اإح��دى  من�شط فكرة م�شيئة تقدمها 
معلوماتنا  جت���دد  دق��ائ��ق   5 ت��ت��ج��اوز  ال  بحيث  جل�شة 
بفكرة  اجل��دي��د   املن�شط  ب���داأ  وق��د  اجل��دي��د.  وت�شيف 
التدوين ومراحله  ومراحل تطور الطباعة وما و�شل 
اإليه يف ع�شرنا احلا�شر من حفظ �شهلت التكنولوجيا 
واخت�شرت مراحله الزمنية واجلهد الكبري الذي يبذل 

فيه لتحري احلقائق واملعلومات

ت�صتمل على خطط عالجية ومناذج متهيدية لتهيئة الطلبة

»الرتبية« ت�شدر خطة تطبيق امتحانات لطلبة ال�شفوف من االأول للثالث االأ�شا�شي

اأبوظبي حت�شل على جائزتني يف املحافظة على احلياة الفطرية

•• دبي – الفجر 

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ���ش��درت 
خ����ط����ة ت���ط���ب���ي���ق االم����ت����ح����ان����ات 
والثاين  االأول  لل�شفوف  املركزية 
و�شمنتها   ، االأ���ش��ا���ش��ي  وال��ث��ال��ث 
برامج عالجية تتوىل تطوير اأداء 

الطلبة.
امتحانات  ت���ب���داأ  ل��ل��خ��ط��ة  ووف���ق���ا 
يف  للطلبة  االأول  الف�شل  ن��ه��اي��ة 
ال�����ش��ف��وف امل���ذك���ورة ب��ت��اري��خ 22 
بتاريخ  وت��ن��ت��ه��ي  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب 
االمتحانات   ت�شمل  نوفمرب   29

املخت�ش.
 وتراعي االختبارات املقررة تفاوت 
االأول  ال�����ش��ف  يف  الطلبة  ق����درات 
والثالث  ال��ث��اين  ال�����ش��ف  يف  عنها 
كما تراعي اخل�شائ�ش واجلوانب 
النف�شية للطلبة الذين مل ي�شبق 
بنت  اإذ  اخ���ت���ب���ارات،  اأدوا  اأن  ل��ه��م 
لنواجت  وفقا  االمتحانات  ال��وزارة 
تت�شمنها  التي  وامل��ه��ارات  التعلم 
االأ�شئلة  وتتنوع  الدرا�شية  املناهج 
يف ب��ن��ائ��ي��ت��ه��ا  ب���ني االخ���ت���ي���ار من 
وتوزع  املقالية،  واالأ�شئلة  متعدد 
م�����ف�����ردات االم����ت����ح����ان ع���ل���ى 20 

والريا�شيات  العربية  اللغة  م��ادة 
االإجنليزية  وال���ل���غ���ة  وال����ع����ل����وم 
والدرا�شات  االإ�شالمية  والرتبية 

االجتماعية .
منوذجا  اأي�������ش���ا  اخل���ط���ة  وت���ق���دم 
يت�شلم  بحيث  لالمتحان  تدريبيا 
الطلبة يف يوم االمتحان النموذج 
الفعلي  االم��ت��ح��ان  تطبيق  قبيل 
مع  جماعي  ب�شكل  تطبيقه  ويتم 
كتابي  اأو  �شفاهي  ب�شكل  الطلبة 
لتقدمي  ال��ط��ل��ب��ة  ي��ت��ه��ي��اأ  ب��ح��ي��ث 
االمتحان بعيدا عن التوتر ويقوم 
امل���ادة  م��در���ش  ال��ن��م��وذج  بتطبيق 

مفردة لكل منها 3 درجات وجزء 
اآخ��ر مقايل من 40 درج��ة، وبعد 
ان��ق�����ش��اء م���دة االم��ت��ح��ان ت�شتمر 
احل�ش�ش  ب�����ج�����دول  امل�����در������ش�����ة 

الدرا�شية املقررة .
م�شتقل  تقييم  اخل��ط��ة  واأف����ردت   
ال���ه���م���م وفقا  ب���اأ����ش���ح���اب  خ���ا����ش 
ملحددات اخلطة الرتبوية الفردية 
ليت�شنى  ح����دى  ع��ل��ى  ح��ال��ة  ل��ك��ل 
ال�شعف  جوانب  معرفة  للمعنني 
ل��ل��ط��ل��ب��ة امل�����ش��ت��ه��دف��ني واالخ�����ذ 
فيما يخ�ش  اأو���ش��ع  الآف���اق  بيدهم 
تطوير قدراتهم واإدماجهم داخل 

املجتمع املدر�شي.
ت�����ش��م��ن��ت اخل���ط���ة  برامج  ك��م��ا   
اأداء  تطوير  اإىل  تهدف  عالجية 
االمتحانات  تطبيق  بعد  الطلبة 
االأداء  م�شتويات  على  وال��وق��وف 

احلقيقية.
واأ�شارت اخلطة اإىل اأدوار تكاملية 
الطلبة   اأداء  ت��ط��وي��ر  يف  ت�����ش��ه��م 
العملية  واإ�شناد  دع��م  بغية  وذل��ك 
واإ�شراك  وال��رتب��وي��ة  االك��ادمي��ي��ة 
من  اآل��ي��ات  ل�شياغة  املعنني  كافة 
���ش��اأن��ه��ا خ��ل��ق ت��ف��اع��ل اإي��ج��اب��ي بني 

كافة اأطراف العلمية التعليمية.

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي   – ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ح�شلت 
ع��ل��ى ج��ائ��زت��ني ب��و���ش��ف��ه��ا ب��ط��ال يف 
الفطرية  احل���ي���اة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
وذل��ك اع��رتاف��اً وت��ق��دي��راً جلهودها 
بحماية  االأج��ل  الطويل  والتزامها 

االأنواع املهاجرة.
الثانية  ال������دورة  ع�����ش��ي��ة  ذل���ك  ج���اء 
االأط��راف يف معاهدة  ملوؤمتر  ع�شرة 
املهاجرة  االأن�������واع  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
املنعقد يف  الفطرية  من احليوانات 

مانيال بالفلبني حاليا.
الدكتور عبداهلل  وت�شلم اجلائزتني 
امل�شاعد  العام  االأم��ني  زم��زم  عي�شى 
– اأبوظبي  البيئة  بهيئة  للعمليات 
نيابة عن �شعادة رزان خليفة املبارك 
االأمني العام للهيئة واللتني منحتا 
تقديراً للدعم الذي تقدمه الهيئة 
للفرتة  التفاهم  وملذكرتي  للمكتب 
وذل������ك   2019-2015 م������ن 
ت�شامربز  ب��رادين  الدكتور  بح�شور 
ملعاهدة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال�������ش���ك���رت���ري 
املحافظة على االأنواع املهاجرة من 

احليوانات الفطرية.
“اأبطال  ب���رن���ام���ج  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
املهاجرة”  االأن����واع  على  املحافظة 
مت  ح��ي��ث   2014 ع����ام  يف  ان��ط��ل��ق 
املوؤ�ش�شات  من  للعديد  جوائز  منح 
وجهودها  املالية  مل�شاعدتها  تقديراً 
يف حل الق�شايا التي تعنى باالأنواع 
امل��ه��اج��رة وخ���الل ه���ذا ال��ع��ام كانت 
موؤ�ش�شات  خم�ش  ب��ني  م��ن  الهيئة 
منحت جوائز اأبطال املحافظة على 
احل��ي��اة ال��ف��ط��ري��ة مل��ب��ادرات��ه��ا التي 
غري  القتل  مكافحة  ب��ني  ت��راوح��ت 
تدابري  وتنفيذ  للطيور  ال��ق��ان��وين 

كما مير عرب دولة االإمارات ما بني 
طائر  ماليني  ثالثة  اإىل  مليونني 
اأثناء هجرتها من قلب اآ�شيا  �شنوياً 
اأو �شرقاً باجتاه  اأفريقياً جنوباً  اإىل 

الهند وما بعدها.
البحرية  ال��ب��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
موطناً  ت��ع��ت��رب  اأب���وظ���ب���ي  الإم��������ارة 
ل��ث��اين اأك����رب جت��م��ع الأب���ق���ار البحر 
حتت�شن  كما  العامل  “االأطوم” يف 
امل���ي���اه ال�����ش��اح��ل��ي��ة ل����الإم����ارة اأن�����واع 
اأخ�����رى م���ه���ددة ب���االن���ق���را����ش مثل 
�شالحف منقار ال�شقر وال�شالحف 
اأكرب  حتت�شن  اأن��ه��ا  كما  اخل�����ش��راء 
ع���دد م��ن دالف���ني امل��ح��ي��ط الهندي 
باالإ�شافة  ه��ذا  ال��ع��امل  احل��دب��اء يف 
القر�ش  �شمك  من  اأن��واع  اأربعة  اإىل 
امل�شنفة عاملياً �شمن االأنواع املهددة 
باالنقرا�ش وثالثة اأنواع من �شمك 
اأي�شا  ب��االن��ق��را���ش  امل���ه���دد  ال�����راي 
من  ن���وع���اً خم��ت��ل��ف��اً   456 ون���ح���و 

االأ�شماك.

واإج�������راءات ���ش��ام��ل��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
ال��ف��ط��ري��ة يف ج��م��ي��ع دول  احل���ي���اة 

االنت�شار.
املبارك  خليفة  رزان  �شعادة  وق��ال��ت 
االأم�������ني ال����ع����ام ل��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة – 
تعك�شان  اجل��ائ��زت��ني  اإن  اأب��وظ��ب��ي 
املكانة الرائدة التي حققتها الهيئة 
احلياة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  جم����ال  يف 

الفطرية واالأنواع املهاجرة .
ال�شيخ  ���ش��م��و  اإىل  ال���ف���وز  واأه�������دت 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ممثل 
رئي�ش  الظفرة،  منطقة  يف  احلاكم 
لتوجيهاته  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ش 

ال�شديدة ودعمه الكبري للهيئة.
واأ�شافت املبارك اأن جهود املحافظة 
اأولويات  م��ن  ت��ع��ت��رب  االأن������واع  ع��ل��ى 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
البيئة  حتت�شن  حيث  اإن�شائها  منذ 
اأبوظبي  يف دول���ة االم����ارات واإم����ارة 
الثدييات  م����ن  ك���ب���رية  جم���م���وع���ة 
والطيور  وال��زواح��ف  والربمائيات 

العديد  اإن  امل��ب��ارك  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
االأهمية  ذات  املهاجرة  االأن���واع  م��ن 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة الإم������ارة اأب��وظ��ب��ي ودول���ة 
االإمارات العربية املتحدة هي اأي�شا 
املحافظة  م��ع��اه��دة  اه��ت��م��ام  حم���ور 
على االأنواع املهاجرة من احليوانات 
وم�شاعينا  فاأهدافنا  ل��ذا  الفطرية 
م�����ش��رتك��ة ودول�������ة االإم����������ارات تقع 
االأفريقية  الهجرة  م�شارات  �شمن 
من   42 حل���وايل  اآ���ش��ي��وي��ة  واالأورو 
اجلارحة  ال��ط��ي��ور  م���ن  ن���وع���اً   93
التفاهم  م��ذك��رة  مبوجب  املهاجرة 
اخلا�شة بالطيور اجلارحة يف حني 
االأن���واع  م��ن  ن��وع��اً  ع�شر  ثمانية  اأن 
ال��ب��ح��ري��ة وال��ربي��ة االأك����ر عر�شة 
للتهديد يف اأبوظبي هي من االأنواع 
امل���ه���اج���رة وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ���ش��ت��ة ع�شر 
املحافظة على  �شمن معاهدة  نوعاً 
احليوانات  م���ن  امل��ه��اج��رة  االأن������واع 

الفطرية اأو اأحدى معاهداتها.
يذكر اأن دولة االإمارات وقعت حتى 

ت��ف��اه��م من  م���ذك���رات  اأرب���ع���ة  االآن 
للمحافظة  املتخ�ش�شة  االتفاقيات 
اأبقار  تغطي  املهاجرة  االأن���واع  على 
املهاجرة  اجلارحة  والطيور  البحر 
ومذكرة  واآ�شيا  واأوروب���ا  اإفريقيا  يف 
اأ�شماك  بحماية  اخلا�شة  التفاهم 
التفاهم  ومذكرة  املهاجرة  القر�ش 
ال�شالحف  واإدارة  بحفظ  املتعلقة 
املحيط  يف  وم���وائ���ل���ه���ا  ال���ب���ح���ري���ة 

الهندي وجنوب �شرق اآ�شيا.
الدولية  االت��ف��اق��ي��ات  ه���ذه  وت��دع��م 
دول��ة االإم����ارات واإم����ارة اأب��وظ��ب��ي يف 
اأولويات  ���ش��م��ن  اأه���داف���ه���ا  حت��ق��ي��ق 
ال����ت����ي و����ش���ع���ت���ه���ا على  امل���ح���اف���ظ���ة 
امل�����ش��ت��وي��ني ال��وط��ن��ي وامل��ح��ل��ي كما 
اأن����ه����ا ت���وف���ر م���ن���رب ل���ل���ت���ع���اون على 
مع  والعاملي  االإقليمي  ال�شعيدين 
ت�شت�شيف  ال��ت��ي  االأخ������رى  ال�����دول 
البيئات  التي تزور  املهاجرة  االأنواع 
البحرية والربية يف دولة االإمارات 

يف اأوقات خمتلفة من العام.
هيئة  ت���دع���م   2009 ع����ام  وم���ن���ذ 
وت�شت�شيف  اأب���وظ���ب���ي   – ال��ب��ي��ئ��ة 
وبالنيابة عن حكومة اإمارة اأبوظبي 
مكتب �شكرتارية معاهدة املحافظة 
ت�شرف  التي  املهاجرة  االأن���واع  على 
التفاهم  م�����ذك�����رات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى 
واأبقار  اجلارحة  بالطيور  اخلا�شة 
مكتب  اإىل  وب���االإ����ش���اف���ة  ال���ب���ح���ر. 
على  املحافظة  معاهدة  �شكرتارية 
دولة  ت�شت�شيف  امل��ه��اج��رة  االأن�����واع 
االإمارات العربية املتحدة عدداً من 
الهيئات احلكومية الدولية االأخرى 
مبا يف ذلك الوكالة الدولية للطاقة 
االأمم  “اإيرينا” وبرنامج  املتجددة 
املتحدة االإمنائي ومنظمة االأغذية 

والزراعة 
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اأخبـار الإمـارات
موا�شالت عجمان تنظم رحلة عمرة ل�شائقي حافالت النقل العام

•• عجمان : الفجر

ق��ام��ت م��وؤ���ش�����ش��ة امل���وا����ش���الت ال��ع��ام��ة – ع��ج��م��ان ب��ت��ن��ظ��ي��م رحلة 
مبادرة  �شمن  وذل��ك   ، ال�شائقني  م��ن  لعدد  العمرة  منا�شك  الأداء 
 2017 اإعالن  املوؤ�ش�شة خالل  “موا�شالت اخلري” التي اطلقتها 

عاما للخري.
موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  ب��ن عمري  اأح��م��د  املهند�ش عمر  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
امل��وا���ش��الت ال��ع��ام��ة عجمان اإن ه��ذه امل��ب��ادرة ج���اءت ان��ط��الق��ا من 
ال�شائقني  م��ن  املهمة  ال�شريحة  ه��ذه  دع��م  على  املوؤ�ش�شة  ح��ر���ش 
اإىل  واإتاحة الفر�شة لهم لتاأدية هذه ال�شعرية االإ�شالمية، م�شريا 
الن�شح  تقدمي  اإىل  باالإ�شافة  جيدة  اإقامة  من  متطلباتهم  توفري 

املجتمعية  امل�شوؤولية  املبادرة ج��زءا من  ، كما تعترب هذه  واالإر���ش��اد 
جتاههم االأمر الذي يرتقي بر�شاهم ويدخل البهجة على قلوبهم.
واأو�شح املدير العام اأن االأولوية اأعطيت لل�شائقني الذين مل ي�شبق 
اأوا�شر  تقوية  بهدف  وذل��ك   ، قبل  م��ن  العمرة  فري�شة  اأداء  لهم 

الرتاحم بني املوؤ�ش�شة وهذه الفئة.
موؤ�ش�شة  اإىل  والتقدير  ال�شكر  ببالغ  ال�شائقون  تقدم  ومن جانبهم 
تقوية  يف  ت�شهم  التي  ال��ك��رمي��ة،  امل��ب��ادرة  لهذه  العامة  امل��وا���ش��الت 
العالقة بينهم وبني املوؤ�ش�شة وتدفعهم اإىل التفاين يف العمل، كما 
التي حققت  الكرمية  اللفتة  لهذه  وامتنانهم  �شعادتهم  عربوا عن 
اأحالمهم يف تاأدية هذه ال�شعرية االإ�شالمية، واختيار عددا منهم كل 

�شهر لتاأدية هذه ال�شعرية التى يتطلعون اإليها ب�شغف كبري

دار الرب : اأكرث من 3 اآالف حالة ا�شتفادت من امل�شاعدات خالل 9 اأ�شهر 
•• دبي -وام:

قالت جمعية دار الرب اأن 3 اآالف و36 حالة ا�شتفادت من م�شاعدات اإدارة 
الزكاة واخلدمة االجتماعية التابعة لها خالل االأ�شهر الت�شعة االأوىل من 
الثالثة  االأ�شهر  يف  حالة  و426  األ��ف  �شمنها  م��ن   2017 احل��ايل  ال��ع��ام 
327 حالة  االأوىل من العام واأل��ف و310 ح��االت يف الربع الثاين مقابل 
خالل الربع الثالث. واأو�شح عبد اهلل علي بن زايد الفال�شي املدير التنفيذي 
اأنفقت  ب��اإدارة الزكاة واخلدمة االجتماعية  اأن اجلمعية ممثلة  ل«دار الرب« 
10 ماليني و731 األفا و876 درهما خالل الربع االأول والثاين والثالث 
الدخل  وذوي  للمحتاجني  التي قدمتها  امل�شاعدات  اجل��اري على  العام  من 
املحدود من االأ�شر واالأفراد من املواطنني واملقيمني من خمتلف اجلن�شيات 

واأن امل�شتفيدين يتوزعون على جميع اإمارات الدولة.
من جانبه ذكر حممد �شهيل املهريي رئي�ش قطاع اخلدمة االجتماعية يف 
الزكاة واخلدمة االجتماعية يف  اإدارة  التي قدمتها  امل�شاعدات  اأن  اجلمعية 
انق�شمت بني  العام  ه��ذا  والثالث من  والثاين  االأول  الربع  خ��الل  ال��رب  دار 
اجلراحية  والعمليات  واالأدوي���ة  العالج  تكاليف  توفر  عالجية  م�شاعدات 
حاالت   304 منها  وا�شتفادت  نفقاتها  �شداد  على  القادرين  غري  للمر�شى 
خالل ال�شهور الت�شعة وامل�شاعدات املخ�ش�شة لر�شوم املدار�ش ل�شدادها عن 
فواتري  ودف��ع  حالة   681 منها  ا�شتفادت  املقتدرين  غري  وذوي��ه��م  الطلبة 
28 حالة م�شتفيدة  الكهرباء عن االأ�شر واحل��االت حم��دودة الدخل بواقع 
باالإ�شافة اإىل امل�شاعدات املخ�ش�شة ل�شداد قيمة اإيجار امل�شكن 499 حالة 

وم�شاعدات يف جماالت اأخرى متفرقة قدر عددها باألفني و610 حاالت.

ويل عهد الفجرية ي�شهد انطالق فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الفجرية االإعالمي
•• الفجرية -وام:

�شهد �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية، 
للثقافة  الفجرية  هيئة  رئي�ش  ال�شرقي  حمد  بن  را�شد  الدكتور  وال�شيخ 
الفجرية  ملتقى  م��ن  الثامنة  ال���دورة  فعاليات  ان��ط��الق  ام�ش  واالإع����الم، 
والذي  االجتماعي”،  التوا�شل  ومن�شات  “االإعالم  �شعار  حتت  االإعالمي 
ياأتي حتت رعاية �شمو ويل عهد الفجرية، وتنظمه هيئة الفجرية للثقافة 

واالإعالم، وي�شتمر حتى غد، يف فندق الكونكورد بالفجرية.
اأن امللتقى يهدف اإىل و�شع  واأكد ال�شيخ الدكتور را�شد بن حمد ال�شرقي، 
اإمارة الفجرية على اخلريطة االإعالمية العربية والدولية، وميثل حماولة 
لطرح ق�شايا حيوية ذات �شلة وثيقة باالإعالم واملجتمع من خالل نوافذ 
امللتقى  اأن  م�شيفا  بيت،  كل  تغزو  باتت  التي  االجتماعي  التوا�شل  قنوات 
حماولة جادة لفهم واقع االإع��الم العربي وعالقته بلغة الع�شر احلديث 

عرب �شبكة االإنرتنت، كما اأنه خطوة نحو فهم “ميديا امل�شتقبل” للتعامل 
معها بكل حر�ش وانفتاح يف الوقت ذاته.

من جهته اأكد مدير عام هيئة الفجرية للثقافة واالإع��الم، �شعادة حمدان 
املهنية  لتكري�ش جتربته  ي�شعى  الثامنة  دورت��ه  امللتقى يف  اأن  الكعبي،  كرم 

واالأكادميية والتي بداأت منذ انطالقته االأوىل.
ال��ت��ي بذلها جميع االإخ���وة مم��ن كانت  اإن���ه جت��در االإ���ش��ارة للجهود  وق���ال 
لهم ب�شمة يف تر�شيخ اأهدافه واأ�ش�شه، م�شريا اإىل اأن الهيئة حتر�ش على 
ا�شتقطاب اأ�شماء اإعالمية كبرية على م�شتوى الوطن العربي، لها خربات 
اأفاد  ال�شحف وغريها، كما  اأو  ال�شو�شيال ميديا  �شواء يف  طويلة وممتدة، 
باأنه �شيتم عقد جل�شات حوارية ي�شارك فيها ع�شرات االإعالميني من خارج 

الدولة وداخلها، وطرح ق�شايا ذات اأهمية كبرية للمناق�شة وتبادل الراأي.
من جانه، قال �شعادة من�شور اإبراهيم املن�شوري مدير عام املجل�ش الوطني 
االإع��الم، عنوانها  اأم��ام مرحلة جديدة يف قطاع  اليوم  نقف  اإننا  لالإعالم 

�شنواته  من  فبالرغم  واملتلقي،  النا�شر  بني  مبا�شرة  والتفاعل  التوا�شل 
القليلة، فاإن االإعالم الرقمي غري من امل�شهد وفر�ش اأدواته وميزاته على 
واقعنا لي�شيف عنا�شر جديدة اإىل معادلة التوا�شل، فالكل اليوم �شحفي، 
واملعلومة مل تعد حكرا على و�شيلة دون اأخرى، فال�شرعة واالنت�شار وقوة 

التاأثري اأ�شبحت عنا�شر اأ�شا�شية يف م�شهدنا االإعالمي.
التقليدي،  لالإعالم  وجوديا  حتديا  �شكل  اجلديد  الواقع  هذا  اأن  واأ�شاف 
خا�شة ال�شحف الورقية وقلل من قدرتها على املناف�شة واالنت�شار، بل ومن 
قدرتها على البقاء واال�شتمرار، وهنا نقف عند دالئل عديدة على تراجع 
جاذبية االإعالم التقليدي، باعتباره م�شدرا اأ�شا�شيا للمعلومات واالأخبار، 
حيث اأعلنت �شحيفة “االإندبندنت” الربيطانية العريقة اأن عددها الورقي 
اإ�شدار ورقي لها، يف خطوة توؤكد  اآخر  2016 هو  26 مار�ش  ال�شادر يف 
مدى التاأثري الذي فر�شته و�شائل االإعالم اجلديد، �شواء و�شائل التوا�شل 

االجتماعي اأو االإعالم اجلديد بكافة مكوناته.

حتت  جل�شة  وه���ي  اجل��ل�����ش��ات  م��ن  ع���ددا  االأول  ي��وم��ه  يف  امللتقى  وت�شمن 
اأحمد  “التوافق والتنافر بني االإع��الم وو�شائل االت�شال” واأداره��ا  عنوان 
حممد  �شعادة  وهم  العرب  االإعالميني  من  نخبة  فيها  و�شارك  اليماحي، 
العمري  وعثمان  االإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  التنفيذي  املدير  الري�شي  ج��الل 
من ال�شعودية، وجالل حممد من فل�شطني، وح�شن يعقوب من االإمارات 
اأوراق عمل منها االأخ��ب��ار بني  ال��ع��راق، ومت ط��رح  امل��دين من  وعبداحلليم 
فر�شان  من�شة  من  امل��رزوق��ي  ح�شن  قدمها  واجل��دي��د،  التقليدي  االإع���الم 
االإم�����ارات، وورق���ة ب��ع��ن��وان “دور و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي يف تعزيز 

الثقافة”، تقدمي اأحمد العرفج.
بني  االت�شال  “و�شائل  حم��ور  االأول  اليوم  من  امل�شائية  اجلل�شة  وتناق�ش 
االإيجاب وال�شلب”، ويديرها م�شطفى الزرعوين، وي�شارك فيها ع�شوان 
االأحمري من ال�شعودية، وخريي رم�شان من م�شر، وال�شعد املنهايل من 

االإمارات، ور�شيد خيون بريطانيا.

التزامًا بروؤية القيادة الر�صيدة باأن تكون دبي املدينة الأذكى عامليًا

حماكم دبي ت�شارك يف يوم » بال مراكز خدمة«

اأبوظبي للرقابة الغذائية ي�شارك بقافلة »زايد اخلري« مبدينة العني

غرفة عجمان تنظم دورة “اإدارة الفعاليات واملوؤمترات واملرا�شم والربوتوكول” ملوظفيها

•• دبي –الفجر:

ت�����ش��ارك حم��اك��م دب��ي يف ي��وم »بال 
اأطلقتها  ال���ت���ي  خ���دم���ة«،  م���راك���ز 
دبي  ح���ك���وم���ة  امل���ال���ي���ة يف  دائ��������رة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واعتمدها 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ���ي�������ش جمل�ش  ال����دول����ة  رئ���ي�������ش 
ال�������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
وال��ت��ي ���ش��ت��ق��ام ي���وم غ��د اخلمي�ش 
احل�����ايل،  اأك����ت����وب����ر   26 امل�����واف�����ق 
اإمارة  املتعاملني يف  لت�شجيع كافة 
دبي على التحول الرقمي واإجراء 
واإنهاء معامالتهم عرب اخلدمات 
الذكية املتنوعة للجهة املعنية، كما 
�شيتم وقف املعامالت التي تتطلب 
الدفع يف مراكز خدمة املتعاملني 

يف اإمارة دبي خالل هذا اليوم. 
املن�شوري  ط���ار����ش  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
م���دي���ر ع����ام حم���اك���م دب�����ي، تعتزم 
امل�����ش��ارك��ة يف مبادرة  دب���ي  حم��اك��م 
ي��وم ب��ال م��راك��ز خ��دم��ة، ليقت�شر 
اإجراء معامالت اخلدمات ملحاكم 
قنواتها  على  اأكتوبر   26 يف  دب��ي 
ال���ذك���ي���ة، واأف�������اد امل���ن�������ش���وري ب���اأن 
تلك اخل��دم��ات ���ش��وف ُت��ق��ّدم عرب 
واملوقع  الذكية  الطلبات  تطبيق 
م�شيفاً:  للمحاكم،  االإل��ك��رتوين 
ثابتة  بخطى  دب��ي  حم��اك��م  ت�شري 
ه �شاحب  ال��درب الذي اختطَّ على 

•• اأبوظبي -الفجر

يف اإط�����ار ح��ر���ش��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دور 
وتر�شيخ  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������ش���وؤول���ي���ة 
كافة  بني  والتوا�شل  مفهوم اخلري 
فئات املجتمع، �شارك جهاز اأبوظبي 
للرقابة الغذائية، موؤخراً بفعاليات 
ق��اف��ل��ة »زاي����د اخل���ري« ال��ت��ي د�شنها 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ 
وزارة  م��ن  بتنظيم  الت�شامح  وزي���ر 
ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع، �شمن 
مب�شاركة  اخل����ري  ل���ع���ام  م��ب��ادرت��ه��ا 
80 جهة احتادية وحملية وخا�شة 
تعر�ش  90 جناحاً  اأكر من  متثل 
م��ن خ��الل��ه��ا م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 140 
برناجماً وفعالية ومبادرة متنوعة، 
ب���ج���وار ا����ش���ت���اد ه�����زاع ب���ن زاي�����د يف 
م�شاركة  ومت��ث��ل��ت  ال���ع���ني.  م��دي��ن��ة 
اجلهاز بجناح خا�ش عر�ش خالله 
اأب�����رز اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا يف 
والروة  الغذائية  ال�شالمة  جم��ال 
الزراعي، حيث  والقطاع  احليوانية 
�شرحا  للزوار  اجلهاز  موظفو  ق��دم 
وافيا حول االأ�شاليب املتبعة لتحقيق 
ال�������ش���الم���ة ال���غ���ذائ���ي���ة واخل����دم����ات 

•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
“اإدارة  ب���ع���ن���وان  دورة  ع���ج���م���ان 
واملرا�شم  وامل���وؤمت���رات  الفعاليات 
 18 مب�����ش��ارك��ة  والربوتوكول” 
غرفة  اإدارات  ك��اف��ة  م��ن  م��وظ��ف 
عجمان وذلك يف فندق كمبين�شكي 
عجمان، حيث تنظم الدورة �شمن 
للغرفة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
الوظيفية   الكوادر  تطوير  بهدف 
مب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى م����ع ت���ط���ور ومنو 

الغرفة وخدمة اأع�شائها.
ق����دم ال������دورة ه��ي��ث��م م�����ش��ع��ود اآل 
ال����ع����الق����ات  يف  م��������درب   � ����ش���ي���ف 
العامة واالإعالم يف موؤ�ش�شة مناء 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر ، 
وت�����ش��ت��م��ر ال������دورة ع��ل��ى م����دار 4 
التعريف  ت��ت��ن��اول  ب��ح��ي��ث  اأي������ام  
باملفاهيم االأ�شا�شية عن املوؤمترات 
و  واأهميتها،  واأنواعها  واملعار�ش 
اأهداف  وو�شع  التخطيط  كيفية 
امل��وؤمت��رات ومهارات االإع��داد قبل 
املوؤمترات  ان��ع��ق��اد  وب��ع��د  واأث���ن���اء 
فرق  ت�شكيل  اآل��ي��ات  و  وامل��ع��ار���ش 
واملهام  االأدوار  وت���وزي���ع  ال��ع��م��ل 
وتفوي�ش ال�شالحيات والتعريف 
بخطوات العمل يف اإدارة املوؤمترات 

امل���ع���ام���الت  ت�����ش��ه��ي��ل  االأك��������رب يف 
وتب�شيطها  وت�شريعها  القانونية 
االأداء  مب�����وؤ������ش�����رات  واالرت�������ق�������اء 
اأع���ل���ى م�����ش��ت��وي��ات ر�شا  وحت��ق��ي��ق 

املتعاملني و�شعادتهم.
ميكن  امل�����ن�����������ش�����وري  واأ����������ش���������اف 
التطبيق  خ��الل  من  للمتعاملني، 
على  احل�شول  ل��ل��دائ��رة  الر�شمي 
االإلكرتونية،  اخل���دم���ات  ق��ائ��م��ة 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
قيادة  يف  دب��ي  حلكومة  مكتوم  اآل 
التطور التقني بداًل من مواكبته، 
اإذ  عاملياً،  االأول  املركز  اإىل  و�شواًل 
اإن التحول الذكي كان وال يزال يف 
اال�شرتاتيجية  االأولويات  مقدمة 
اإجنازات  حققت  التي  دبي  ملحاكم 
ابتكار خدمات  �شّباقة على �شعيد 
ذك��ي��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة ك����ان ل��ه��ا االأث����ر 

الطلبات الذكية، ت�شجيل الق�شايا 
عن بعد »ال�شالفة«، حجز حتفظي 
املركز املايل، حجز حتفظي مدين،  
ح���ج���ز حت��ف��ظ��ي جت���������اري،  حجز 
حتفظي،  ح��ج��ز  ع��م��ايل،  حتفظي 
ت��ن��ف��ي��ذ جت�������اري، ت��ن��ف��ي��ذ م����دين، 
عمايل،  ت��ن��ف��ي��ذ  ع����ق����اري،  ت��ن��ف��ي��ذ 
تنفيذ اأحكام املركز املايل، بيع مال 

مرهون، بيع عقار مرهون.

للزوار  توعيتهم  جانب  اإىل  عليها، 
حول بع�ش املوا�شيع املهمة كخطورة 
عدم  و���ش��رورة  الغذائية  ال�شائعات 
االآمن  التعامل  واأه��م��ي��ة  ت��داول��ه��ا، 
وال�شليم مع املواد الغذائية يف كافة 
اإ�شافة  الغذائية،  ال�شل�شلة  مراحل 
الر�شيد  اال���ش��ت��خ��دام  ����ش���رورة  اإىل 

للمواد الغذائية وجتنب هدرها.
اأبوظبي  ج���ه���از  اأج�����ن�����دة  وت����زخ����ر 
ل��ل��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، ب��ال��ع��دي��د من 
املجتمعية  وال�����ربام�����ج  امل�����ب�����ادرات 

يقدمها  التي  والزراعية  البيطرية 
احليوانية  ال�����روة  مل��رب��ي  اجل���ه���از 
وتوزيع  اأبوظبي  باإمارة  واملزارعني 
عدد من الن�شرات التعريفية مبهام 

وخدمات اجلهاز.
وا�شعاً  اإق����ب����ااًل  اجل���ن���اح  ���ش��ه��د  ك��م��ا 
امل�شاركني  قبل  من  كبرياً  وتفاعاًل 
م���ن خ����الل ط��رح��ه��م ل��ل��ع��دي��د من 
واال����ش���ت���ف�������ش���ارات حول  االأ����ش���ئ���ل���ة 
برامج وم�شاريع اجلهاز، والتي قدم 
موظفو اجلهاز يف اجلناح االإجابات 

اجلهاز  فيها  يحقق  التي  املختلفة، 
ح�شوراً مميزاً من خالل م�شاركاته 
املتنوعة والهادفة اإىل تعزيز ثقافة 
املثلى  واال�شتفادة  املجتمع،  خدمة 
من ممكنات العمل املجتمعي بكافة 
اجلهاز  دور  ج��ان��ب  اإىل  اأ���ش��ن��اف��ه، 
الوعي  م�شتوى  رف���ع  يف  االأ���ش��ا���ش��ي 
ال�شالمة  ح�����ول  اجل���م���ه���ور  ل�����دى 
ال��غ��ذائ��ي��ة، وال��ت��ع��ام��ل االأم���ث���ل مع 
الغذاء  و����ش���ول  ل�����ش��م��ان  ال����غ����ذاء، 

اإليهم ب�شكل اآمن و�شليم.  

املوؤمترات.
الكتبي  عفراء  ثمنت  جانبها  من 
امل�شرفة على الدورة، جهود غرفة 
املقدمة  ال��دورات  بتنويع  عجمان 
تنظمها  ال��ت��ي  ���ش��واء  للموظفني 
بالتعاون  فيها  ت�شارك  او  الغرفة 
كما  وخا�شة،  مع جهات حكومية 
اأن غرفة عجمان حري�شة  اأك��دت 
الب�شرية  ك����وادره����ا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
ت�شتهدف  �شنوية  خطة  واإع��ت��م��اد 
الغرفة يف خمتلف  كافة موظفي 
والعملية  العلمية  التخ�ش�شات 

العاملني  ومتابعة  تقييم  واأدوات 
فيها.

تعزيز  اإىل  ال�����������دورة  وه�����دف�����ت 
والتوا�شل  االت�������ش���ال  م����ه����ارات 
اجلمهور  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  وف���ن���ون 
يف  االإع���الم  و�شائل  مع  والتعامل 
امل�شاركني من  املوؤمترات ومتكني 
االت�شال  و���ش��ائ��ل  ا���ش��ت��خ��دام��ات 
والتكنولوجيا احلديثة يف تنظيم 
العر�ش  وم�����ه�����ارات  امل�����وؤمت�����رات 
وال�����ت�����ق�����دمي  واأه����م����ي����ة اجل������ودة 
املعار�ش  اإدارة  يف  وال���ت���ن���ظ���ي���م 

اإميانا منها باأن الكادر الب�شري هو 
الغرفة  تطور  يف  االه��م  العن�شر 
وريادتها وتقدمي خدمات ترتقي 
االإقت�شاد  جم��ت��م��ع  ل��ت��ط��ل��ع��ات 

واالأعمال باإمارة عجمان.
باأهمية  امل�����ش��ارك��ون  واأ����ش���اد  ه���ذا 
تناولت  ان���ه���ا  وخ���ا����ش���ة  ال�������دورة 
والتطبيقي  ال���ن���ظ���ري  اجل���ان���ب 
ما  على  موؤكدين  ال���دورة،  ملحاور 
�شت�شيفه من خمرجات يف تطوير 
وامل���وؤمت���رات يف  امل��ع��ار���ش  تنظيم 

غرفة عجمان.

ويل عهد الفجرية يقدم واجب العزاء يف وفاة حممود فكري
•• الفجرية-وام: 

الفجرية  عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
يرافقه �شمو ال�شيخ الدكتور را�شد بن حمد ال�شرقي رئي�ش هيئة الفجرية 
للثقافة واالإعالم واجب العزاء يف وفاة املغفور له باإذن اهلل الدكتور حممود 
لوزارة  ال�شابق  والوكيل  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  االإقليمي  امل��دي��ر  ف��ك��ري، 

ال��ع��زاء يف  زي��ارت��ه جمل�ش  خ��الل  الفجرية  �شمو ويل عهد  وع��رب  ال�شحة. 
�شاحية وا�شط باإمارة ال�شارقة عن خال�ش تعازيه و�شادق موا�شاته الأ�شرة 
واأن  رحمته  بوا�شع  يتغمده  اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائاًل   .. الفقيد  وذوي 

ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان .
رافق �شموه خالل تقدمي واجب العزاء �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب 

ويل عهد الفجرية.
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اأخبـار الإمـارات

عززت ا�صتخدام التقنية احلديثة واأ�صاليب بناء الفريق

»مر�شدات ال�شارقة« تنظم ور�شتي عمل لتطوير مهارات التوا�شل واأ�شا�شيات املحادثة لدى زهراتها 

ول���ي عه���د ال�ش��ارق���ة يت���راأ�س اجتم���اع املجل����س التنفي��ذي

•• ال�صارقة-الفجر:

تطوير  اإىل  الرامية  جهودها  �شمن 
نّظمت  املنت�شبات،  الفتيات  م��ه��ارات 
مفو�شية مر�شدات ال�شارقة، موؤخراً، 
لزهراتها  تفاعليتني  ع��م��ل  ور���ش��ت��ي 
من عمر 7-11 عاماً، حملت االأوىل 
فيما  الفريو�شات”،  “هجوم  ع��ن��وان 
ج���اءت ال��ث��ان��ي��ة حت��ت ع��ن��وان “ج�شر 

التوا�شل«.
“هجوم  االأوىل  ال���ور����ش���ة  وه���دف���ت 
الفريو�شات”، التي نظمتها املفو�شية 
�شالمة  “حملة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
املجل�ش  م��ب��ادرات  اإح���دى  الطفل” - 
 - بال�شارقة  االأ���ش��رة  ل�شوؤون  االأع��ل��ى 
ت�شّفح  بكيفية  الفتيات  تعريف  اإىل 
االإنرتنت ب�شكل اآمن، وجتّنب خماطر 

الفريو�شات.
�شيناريوهات  ع��رب  ال��ور���ش��ة  و���ش��ردت 
تتناول  اف��رتا���ش��ي��ة  ق�����ش��ة  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
على  ف��ريو���ش  لهجوم  تعر�ش  طالباً 
خاللها  ل��ت��ظ��ه��ر  االأر�����������ش،  ك���وك���ب 
�شخ�شية البطل “�شامل”، الذي يقوم 
واأ�شئلة  ر�شائل  ويوجه  املر�شد  ب��دور 
مو�شوع  ت��ت��ن��اول  ت��ف��اع��ل��ي��ة  واأل����ع����اب 
ال�شالمة االإلكرتونية، بهدف تدريب 
الفتيات على و�شع كلمات مرور قوية، 
وتعزيز وعيهن بالتدابري التي ينبغي 
لهجوم  ال��ت��ع��ر���ش  لتجنب  ات��خ��اذه��ا 

الفريو�شات.
الفريو�شات  ه��ج��وم  ور���ش��ة  و���ش��ّل��ط��ت 
الدورة  فعاليات  �شمن  ت��اأت��ي  التي   -
الطفل،  ���ش��الم��ة  حملة  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة 
التي انطلقت يف مار�ش املا�شي، حتت 
اإلكرتونياً” -  اآمنون  “�شغارنا  �شعار 
املجتمع  منظمات  دور  على  ال�����ش��وء 
االأط������ف������ال من  امل�������دين يف ح���م���اي���ة 
التوا�شل  و�شائل  ا�شتخدام  خماطر 
يف  �شالمتهم  و���ش��م��ان  االج��ت��م��اع��ي، 

الف�شاء االإلكرتوين.
اإىل ذلك، قدمت ور�شة العمل الثانية 
التي حملت عنوان “ج�شر التوا�شل” 
ن�شائح واإر�شادات بغية تطوير قدرات 
مهاراتهن  وتعزيز  اللغوية  الفتيات 
الرئي�شة يف التوا�شل واالت�شال، من 
التوا�شل  مب��ه��ارات  االرت���ق���اء  خ���الل 
لديهن،  ال��ل��ف��ظ��ي  وغ����ري  ال��ل��ف��ظ��ي، 
اأ�شاليب بناء الفريق لديهن،  وتعزيز 
وتدريبهن على اإيجاد احللول املنا�شبة 

ملختلف امل�شاكل والتحديات.
جل�شة  م���ن���ح���ت  ال����ور�����ش����ة،  وخ�������الل 
“اأخربينا �شيئاً”، الزهرات امل�شاركات 
وقتاً حمدداً لتبادل اأطراف احلديث 
بهدف  املجموعة،  يف  زميالتهن  م��ع 
اكت�شاف معلومات معينة، ثم تقدمي 
املعلومات بطريقة هادفة، فيما  هذه 
ال�شامت”،  “امل�شهد  جل�شة  �شّجعت 
ومتثيله  م�شهد  اإب���داع  على  الفتيات 
ب�شمت، بهدف تدريبهن على اإي�شال 

با�شتخدام  اجل��م��ه��ور  اإىل  ر�شالتهن 
املهارات غري اللفظية.

�شيخة  ق����ال����ت  ال�����������ش�����اأن،  ه������ذا  ويف 
مدير  ال�������ش���ام�������ش���ي،  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
عّرفت  ال�شارقة:  مر�شدات  مفو�شية 
م�شتوى  على  الفتيات  العمل  ور�شتا 
ج��دي��د م��ن ال��ت��وا���ش��ل، واأك���دت���ا على 
اأ�شكاله،  مبختلف  ال��ت��وا���ش��ل  اأه��م��ي��ة 
باالإ�شافة  االجتماعية،  قيمته  وعلى 
ومهاراتهن  ق���درات���ه���ن  ت��ع��زي��ز  اإىل 

االأن�شطة  م��ن خ���الل جم��م��وع��ة م��ن 
ا�شتمتعن  التي  ال�شّيقة  والفعاليات 
املهارة  اأن  ال��ف��ت��ي��ات  ت��ع��ّل��م��ت  اإذ  ب��ه��ا، 
ب���ال���ق���درة على  ت��ك��م��ن  احل��ق��ي��ق��ي��ة ال 
التوا�شل مع بع�شهن، و�شديقاتهن، 
وعائالتهن، وزميالتهن فح�شب، بل 
ب�شكل  االأف��ك��ار  ع��ن  التعبري  بكيفية 

وا�شح ومفهوم وب�شيط. 
املواهب  تنمية  “متنحنا  واأ���ش��اف��ت: 
حقيقية  ميزة  ال�شغر  منذ  املختلفة 

ن���ك���رب، وي��ل��ع��ب ف��ه��م كيفية  ع��ن��دم��ا 
با�شتخدام  االآخ���ري���ن،  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل 
ب�����ارزاً يف  ال��ع��دي��د م��ن ال���ط���رق، دوراً 
جميع  يف  ال��ت��وا���ش��ل  اأه��م��ي��ة  اإدراك 
يتقنون  ف���م���ن  ح���ي���ات���ن���ا،  ج�����وان�����ب 
يك�شبون  االآخ����ري����ن،  م���ع  ال��ت��وا���ش��ل 
باأنف�شهم  ثقتهم  وتتعزز  االح����رتام، 
والتعبري  ر�شائلهم،  الإي�شال  تلقائياً 

عن اأفكارهم واآرائهم ومعتقداتهم«.
واأ����ش���ه���م���ت ور����ش���ت���ا ال��ع��م��ل يف زي����ادة 

ال��زه��رات فيما  ل��دى  املعريف  املخزون 
الفريو�شات  خم��اط��ر  بتجنب  يتعلق 
�شبل  اإىل  وت���ع���رف���ن  االإل���ك���رتون���ي���ة، 
الت�شفح االآمن لالإنرتنت، كما عززت 
ومكنتهن  ال��ل��غ��وي��ة،  ق���درات���ه���ن  م���ن 
وان�شجام  بو�شوح  ر�شائلهن  نقل  من 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ال���ط���رق امل��خ��ت��ل��ف��ة، من 
اأ�شا�شيات  م����ه����ارات  ت��ط��وي��ر  خ����الل 
املحادثة، وا�شتخدام التقنية احلديثة، 

واأ�شاليب بناء الفريق.
اإمارة  االإر�شادية يف  اأن احلركة  يذكر 
1973 ثم  ان��ط��ل��ق��ت ع���ام  ال�����ش��ارق��ة 
انت�شرت يف بقية اإمارات الدولة، حيث 
مت  اأن  اإىل  الك�شفية  احلركة  تطورت 
تتويج ذلك بتاأ�شي�ش جمعية مر�شدات 
وتهدف   ،1979 ع���ام  يف  االإم������ارات 
التي  ال�����ش��ارق��ة  م��ر���ش��دات  مفو�شية 
حتظى برعاية قرينة �شاحب ال�شمو 
حاكم ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر 
بنت حممد القا�شمي، رئي�شة املجل�ش 
االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة بال�شارقة، اإىل 
وحتفيزهم  امل�شتقبل  اأج��ي��ال  رع��اي��ة 
يكونوا  كي  االإل��ه��ام  مب�شادر  ومدهم 
تنمية  ع���ل���ى  ق������ادري������ن  م����واط����ن����ني 
وتطوير وطنهم، واالإ�شهام يف تطوير 
وبناء العامل اأجمع، وذلك من خالل 
يف  للم�شاهمة  للفتيات  منرب  توفري 
الكامنة  ل��ق��درات��ه��ن  ال��ع��ن��ان  اإط����الق 

وتطويرها.

••  ال�صارقة-وام:

تراأ�ش �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل 
الإمارة  التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
بن  ���ش��امل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  وبح�شور  ام�����ش  ال�شارقة 
املجل�ش  رئي�ش  نائب  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان 
التنفيذي  املجل�ش  اجتماع  احلاكم  �شمو  مكتب  يف  التنفيذي 
لالإمارة. وناق�ش املجل�ش خالل اجتماعه عددا من املو�شوعات 
ال�شاملة  التنموية  امل�شروعات  على  واط��ل��ع  املهمة  احلكومية 
ملختلف املجاالت االجتماعية واالقت�شادية والثقافية مبا يدفع 

بعجلة النمو امل�شتمر يف خمتلف مدن ومناطق االإمارة.
املجل�ش  اعتمد  ال�شابقة  الت�شديق على حم�شر اجلل�شة  وبعد 

للخدمات  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  م��رك��ز  اإن�����ش��اء  م��ق��رتح 
“اأعمال”، واأو�شح �شعادة �شلطان بن هده ال�شويدي رئي�ش دائرة 
التنمية االقت�شادية اإىل اأنه �شمن ال�شعي الدائم لتطوير بيئة 
درا�شة  بعد  املقرتح  ياأتي  التجارية  االأن�شطة  االأعمال وحتفيز 

املتطلبات املنتمية لريادة االأعمال وحتفيز امل�شتثمرين.
 ويهدف مركز اأعمال اإىل الت�شهيل على امل�شتثمرين باحل�شول 
على خدمات الدائرة دون مراجعة الدائرة اأو فروعها، واإتاحة 
بالدائرة يف  باإجناز خدماتهم اخلا�شة  الفر�شة للم�شتثمرين 
اأكرب  التي تتنا�شب معهم، وتغطية م�شاحة جغرافية  االأوق��ات 

وب�شكل اأقرب للم�شتثمرين.
 واعتمد املجل�ش عددا من مقرتحات هيئة الطرق واملوا�شالت 
ال�شارقة،  اإم��ارة  املوا�شالت يف  �شبكة  ت�شغيل خدمة  اآلية  حول 

هيئة  رئي�ش  ال�شويجي  �شالح  يو�شف  املهند�ش  �شعادة  واأو�شح 
تزايدا  ت�شهد  االإم��ارة  النقل يف  اأن خدمة  واملوا�شالت  الطرق 
كبريا من قبل م�شتخدميها يف خمتلف مدن ومناطق االإمارة، 
وتعمل الهيئة على تطوير خدماتها وتوفري اأف�شل احلافالت 

واملحطات باأعلى املعايري العاملية.
واعتمد املجل�ش م�شروع قانون ب�شاأن الوقف يف اإمارة ال�شارقة 
وجه  ومناق�شتها  ال��ق��ان��ون  م�شروع  م��واد  على  االط���الع  وبعد 
املجل�ش باإحالة امل�شروع اإىل املجل�ش اال�شت�شاري الإمارة ال�شارقة 

ال�شتكمال دورته الت�شريعية.
املجل�ش  اطلع  اأعمال اجلل�شة  ج��دول  ا�شتجد على  ما   و�شمن 
على عدد من املو�شوعات املهمة واتخذ حيالها القرارات التي 

ت�شب يف م�شلحة التنمية امل�شتدامة يف جميع املجاالت.

•• دبى -وام:

اطلقت دائرةال�شئون القانونية حلكومة دبى الن�شخة املحدثة من نظام االبتكار ال�شمويل بعد اأقل من 
عام على اإطالقه للمرة االأوىل وو�شعه مو�شع التطبيق.واأكد �شعادة الدكتور لوؤي بالهول، مدير عام 
الدائرة، اأن اإطالق الن�شخة خطوة مهمة اإ�شافية يف م�شرية الدائرة نحو حتقيق الريادة والتميز يف 
العمل القانوين احلكومي، وتقدمي خدمات قانونية حكومية مبدعة ومبتكرة مبا يتوافق مع اأف�شل 
النظام تت�شمن  التي مت اجراوؤها على  التحديثات  اأن  بالهول اىل  الدكتور  العاملية. ونوه  املمار�شات 
تطور االآليات وال�شيا�شات اخلا�شة به، للرتكيز على االرتقاء بنوعية االأفكار واملقرتحات التي ترد 

من خمتلف الفئات، من م�شتوى االأفكار التقليدية اإىل م�شتوى االبتكار الفعلي.

•• ال�صارقة-الفجر:

الت�شميم  اإطالقها  عن  بال�شارقة  املركزية  املالية  دائ��رة  اأعلنت 
يعرّب  والذي  “حت�شيل”،  الذكي  االإي�شال  ل�شعار نظام  اجلديد 
وبيئتها  الثقافية،  روح��ه��ا  ويعك�ش  ال�����ش��ارق��ة،  اإم���ارة  ه��وي��ة  ع��ن 
البحرية ال�شحراوية، ويتما�شى مع اهتمامها بالفنون العربية 

واالإ�شالمية.  
وجاء ال�شعار اجلديد على �شكل زخرفة اإ�شالمية تكونت من تكرار 
القدمية  الف�شيف�شاء  بطريقة  “حت�شيل”  حرف التاء يف كلمة 
مت  فيما  الطني،  على  املعتمدة  القدمية  البناء  بطرق  ال�شبيهة 
مراعاة اختيار الزخرفة اأن تكون �شباعية االأطراف كي تعرّب عن 
االإمارات ال�شبع التي تكونت منها دولة االإمارات العربية املتحدة، 

مع انحناءات تربط روح املا�شي بتقنية احلا�شر.
للتعبري  الذهبي  واالأ�شفر  النقي  االأزرق  لوين  لل�شعار  واختري 
عن ذلك التمازج البديع بني البيئة ال�شحراوية ومياه البحر، 
ال��ت��ي مت��ي��ز اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة وت�����ش��ك��ل ع��ن�����ش��ر ج���ذب ل��ه��ا، على 
الوا�شعة، وهو ما عزز من م�شرية  امتداد م�شاحتها اجلغرافية 
الطبيعة  ه��ذه  ا�شتثمار  يف  جهودها  بف�شل  االإم���ارة  يف  التنمية 
والتجارية  ال�شياحية  القطاعات  يف  منها  واال�شتفادة  اجلميلة، 

والريا�شية. 
املالية  ب��دائ��رة  امل��ايل  النظام  اإدارة  مدير  اليا�شي،  ه��دى  وقالت 
الذكي  االإي�شال  نظام  �شعار  حتديث  ياأتي  بال�شارقة:  املركزية 
“حت�شيل” �شمن جهود الدائرة يف التطوير امل�شتمر الإجراءات 
العمل، واإ�شفاء مزيد من اجلاذبية على كافة الربامج واالأنظمة 

لدائرة  املوؤ�ش�شية  الهوية  مع  اأك��رب  ب�شكل  تتما�شى  كي  املطبقة، 
املالية املركزية، وكذلك مع هوية اإمارة ال�شارقة وح�شورها البارز 

يف الثقافة والفن، واهتمامها باحل�شارة العربية واالإ�شالمية. 
و�شيتم تغيري هوية نظام االإي�شال الذكي حت�شيل والبدء بتفعيل 
اعتباراً من  النظام  ال�شعار اجلديد يف جميع مكونات  ا�شتخدام 

االأول من نوفمرب املقبل. 
ويعد نظام االإي�شال الذكي حت�شيل، نظام دفع اإلكرتوين متميز 
ويطبق يف جميع اجلهات احلكومية باإمارة ال�شارقة، واأ�شهم يف 
توفري اخلدمات احلكومية على مدار ال�شاعة ملتعاملي اجلهات 
احلكومية، كما قلل من خماطر ا�شتخدام النقد، واأ�شاف العديد 
االإلكرتونية  الدفع  لتقنيات  االأم��ث��ل  اال�شتخدام  يف  امل��زاي��ا  من 

احلديثة.

» ال�شوؤون القانونية« حلكومة دبي تطلق ن�شخة 
حمدثة من نظام االبتكار ال�شمويل

مالية ال�شارقة تطلق الهوية اجلديدة لنظام »حت�شيل«

•• اأبوظبي-وام:

للدفاع  ال����ع����ام����ة  ال����ق����ي����ادة  ن���ظ���م���ت 
بالتن�شيق  ال��داخ��ل��ي��ة  ب�����وزارة  امل����دين 
وبالتعاون  االإق��ل��ي��م��ي��ة،  اإدارات���ه���ا  م��ع 
ال�����دورة  االأم���ن���ي  االإع������الم  اإدارة  م���ع 
التدريبية االأوىل لربات املنازل بهدف 
احلرائق  باأنواع  وتعريفهن  توعيتهن 
على  واإط��الع��ه��ن  مكافحتها،  وط���رق 
ال�شرورية  واالإر�����ش����ادات  التعليمات 
حريق  ح���دوث  عند  اتباعها  ال��واج��ب 
اللواء  يف حم��ي��ط م��ن��ازل��ه��ن.  واأف�����اد 
ج��ا���ش��م حم��م��د امل����رزوق����ي ق���ائ���د عام 
ال���دف���اع امل����دين ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة اأن 
االأوىل  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�������دورة  ت��ن��ظ��ي��م 
من  االأوىل  تعد  والتي  البيوت  لربات 
ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة ياأتي 
التي  الرئي�شية  التوعية  خطة  �شمن 
اأطلقتها القيادة العامة للدفاع املدين 
من  وامل��ن��ب��ث��ق��ة   ،2017 ع���ام  م��ط��ل��ع 
بهدف  الداخلية  وزارة  ا�شرتاتيجية 
بني  وال�����ش��الم��ة  ال��وق��اي��ة  ثقافة  ن�شر 
ا�شتهدفنا  اإن��ن��ا  وق��ال  املجتمع.  اف���راد 
باعتبارهن  خا�ش  ب�شكل  املنازل  ربات 
االأ�شرة  ت��ك��وي��ن  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  دع���ائ���م 
رفع  ج���ان���ب  اإىل  اأم�����وره�����ا،  وت�����ش��ي��ري 
ال�شريعة  اال�شتجابة  على  ق��درات��ه��ن 
الطوارئ  ح��االت  ملتطلبات  وال��واع��ي��ة 
والتعامل مع احلريق يف بداياته، مع 
التاأكيد على عدم املخاطرة بتعري�ش 
حريق  ح��دوث  اأثناء  للخطر  حياتهن 
يف املنزل واالإ�شراع باالت�شال بالدفاع 
حماية  يف  مب���ه���ام���ه  ل��ل��ق��ي��ام  امل������دين 
اأن  اإىل  ول��ف��ت  وامل��م��ت��ل��ك��ات.  االأرواح 
وتذكريهم  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد  ت��وع��ي��ة 
باالأخطار املحيطة بهم ير�شخ لديهم 
هو  وذل��ك  الوقائية،  الثقافة  مفهوم 
ال�����ش��ب��ي��ل ال���وح���ي���د ل��ل��ح��د م���ن وق���وع 
احل������وادث ون��ت��ائ��ج��ه��ا امل��وؤ���ش��ف��ة على 
املرزوقي  واأك����د  وامل��م��ت��ل��ك��ات.  االأرواح 
ال���دف���اع املدين  ج��اه��زي��ة وا����ش���ت���ع���داد 

النبيلة  االإن�����ش��ان��ي��ة  مب��ه��ام��ه  ل��ل��ق��ي��ام 
جتاه املجتمع، وااللتزام بتوفري اأعلى 
واملمتلكات  لالأفراد  ال�شالمة  درج��ات 
املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  خ��الل  م��ن 
االأزمات  ومواجهة  الوقاية  جم��ال  يف 
والكوارث.  وا�شار اإىل اأن وقوع حوادث 
اأ���ش��ب��اب منها  اإىل ع���دة  ت��ع��ود  امل���ن���ازل 
االأ�شرة  اأف������راد  ل����دى  ال���وع���ي  ���ش��ع��ف 
وعدم القدرة على اإدراك حجم اخلطر 
الذي يلحق بهم باالإ�شافة اإىل بع�ش 
ال�شلوكيات اخلاطئة التي ترتتب على 
غياب رقابة االأطفال داخل املنزل مما 
يوؤدي اأحياناً اىل حدوث حريق نتيجة 
تركهم يعبثون مب�شادر اال�شتعال مثل 
اأع��واد الكربيت وال��والع��ات مع وجود 
االإ�شفنج  مثل  لال�شتعال  قابلة  م��واد 
عام  ق��ائ��د  واأ���ش��ار  واالأث����اث.  وال�شجاد 
ال���دف���اع امل����دين ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة اأن 
احلرائق املنزلية متثل اأعلى ن�شبة من 
حوادث احلريق على م�شتوى الدولة، 
اأمام القيادة  وهي ت�شكل حتدياً كبرياً 
على  للتغلب  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
املخاطر واحل��د منها من خالل  هذه 
الوقائية  الثقافة  ومبادئ  اأ�ش�ش  ن�شر 
ب����ني اأف��������راد امل���ج���ت���م���ع، ورف������ع درج����ة 
وتوجيههم  واملقيم،  للمواطن  الوعي 
ب�شرورة االلتزام با�شرتاطات الوقاية 
وال�شالمة التي حددها الدفاع املدين 
ول�شمان  احل������وادث،  وق����وع  ل��ت��ف��ادي 
تطبيق اأرقى معايري ال�شالمة يف كافة 
املواقع للحفاظ على �شالمة اجلميع.

»الدفاع املدين« تنظم دورة يف 
الوقاية وال�شالمة لربات البيوت

م�شوؤولون �شوماليون ل�»وام«: االإمارات مل تدخر جهدا يف جندة ال�شعب ال�شومايل
•• اأبوظبي-وام:

ثمن م�شوؤولون �شوماليون مواقف دولة االإمارات امل�شرفة 
عن  حقيقيا  تعبريا  تاأتي  والتي  ال�شومايل  ال�شعب  جت��اه 
الر�شيدة  وقيادتها  االإم���ارات  توليه  ال��ذي  االهتمام  م��دى 
ويالت  لتجنيبهم  احلثيث  و�شعيها  ال�شوماليني  الو�شاع 
احل��روب و النزاعات منوهني يف لقاء عقد مبقر ال�شفارة 
اأن االمارات  ال�شومالية باأبوظبي مع و�شائل االإعالم اىل 
مل تدخر جهدا يف القيام بواجباتها االإن�شانية جتاه ال�شعب 

ال�شومايل و مل تتوقف يوما عن جندته.
اأن  وام  االإم�����ارات  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�شريحات  واع��ت��ربوا يف 
الغريب عليها فهي دائما  االإم��ارات لي�شت باالأمر  مواقف 
ما تقدم يد العون وحتر�ش على تقدمي امل�شاعدات وجندة 
اأن مواقف  .. موؤكدين  واملحتاجني يف كل مكان  املنكوبني 
االإم����ارات دائ��م��ا ت��اأت��ي يف وق��ت اأح���وج م��ا يكون ل��ه ال�شعب 

ال�شومايل من دعم وم�شاندة لتجاوز ظروفه ال�شعبة.
وامتنانهم  �شكرهم  عن  ال�شوماليون  امل�شوؤولون  واأع��رب 
ال�شمو  �شاحب  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  الر�شيدة  االإم����ارات  لقيادة 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل"و�شاحب 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة لدورهم 
بناء  مقومات  وا�شتكمال  التنمية  م�شرية  دع��م  يف  الكبري 
الدولة يف ال�شومال اإ�شافة اإىل تقدمي امل�شاعدات ال�شخية 

لل�شعب ال�شومايل مل�شاعدته على تخطي االأزمات.
واأ�شاروا اإىل اأن اأبناء االإم��ارات مل يدخروا و�شعا يف القيام 
بواجباتهم االإن�شانية جتاه ال�شعب ال�شومايل حيث تربع 
اأع�شاء البعثة الدبلوما�شية االإماراتية بالدم الإنقاذ حياة 
الدموي  التفجري  يف  امل�شابني  ال�شوماليني  امل��واط��ن��ني 
املوقف  ه��ذا  اأن  .. موؤكدين  م��وؤخ��را  ال��ذي وق��ع مبقدي�شو 
قيادة  االإم��ارات  لدولة  نور  باأحرف من  التاريخ  �شي�شجله 
يف  الأ�شقائهم  ال��دائ��م��ة  م�شاندتهم  على  و�شعبا  وحكومة 

ال�شومال .
اأحمد  �شيخ  �شريف  ال�شابق  ال�����ش��وم��ايل  الرئي�ش  وث��م��ن 
ال�شمو  �شاحب  ب��ق��ي��ادة  امل�شرفة  االإم�����ارات  دول���ة  م��واق��ف 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل" و�شاحب 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل" 
امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
اأزماته  ال�شومايل يف كافة  ال�شعب  الدائم مع  الوقوف  يف 

االإمارات  دور  اأن  اإىل  م�شريا   .. لها  يتعر�ش  التي  واملحن 
معاجلة  يف  جليا  تظهر  واحل�شارية  االإن�شانية  ور�شالتها 

االأزمات التي تتعر�ش لها ال�شومال.
اإىل  ال�شومال لن ين�شى لالإمارات وقفتها  اأن �شعب  واأك��د 
التي  االإره��اب��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات  ع���بء  ع��ن��ه  ج��ان��ب��ه وتخفيفها 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�شعبة  االإن�شانية  واالأو����ش���اع  لها  يتعر�ش 
اأن  اإىل  .. الفتا  االأيتام  ال�شخية ورعاية  امل�شاعدات  تقدمي 
االإمارات مل تتخلي يوما عن جندة ال�شعب ال�شومايل يف 

اأحوج الظروف.
وقال خالل لقاء عقد اأم�ش االول يف مقر �شفارة ال�شومال 
باأبوظبي مع و�شائل االإعالم لتقدمي ال�شكر والعرفان اإىل 
اإىل ال�شعب ال�شومايل  دولة االإم��ارات على دعمها الدائم 
اأن م�شاعي االإم��ارات احلميدة مل تتوقف يوما عن جندة 
 .. ك��وارث  ت�شهد  التي  املناطق  وكافة  ال�شومايل  ال�شعب 
بقاع  كل  يعم  االإم��ارات��ي  االإن�شاين  العطاء  اأن  اإىل  م�شريا 
للم�شاعدات  املانحة  ال��دول  ت�شدرها  دليل  وخ��ري  االأر���ش 

االإن�شانية على م�شتوى العامل.
ح�شر اللقاء معايل عمر عبد الر�شيد علي �شرماركي رئي�ش 
وزراء ال�شومال ال�شابق وع�شو جمل�ش ال�شيوخ ال�شومايل 
احلايل و �شعادة عبدالقادر �شيخي حممد احلامتي �شفري 
جمهورية ال�شومال الفيدرالية لدى الدولة و�شعادة عبد 
لدى  ال�شابق  ال�شومايل  ال�شفري  عمر  عثمان  الرحمن 
اإبراهيم رئي�ش اجلالية ال�شومالية  الدولة وحمزة ح�شن 
الدبلوما�شي  ال�����ش��ل��ك  اأع�������ش���اء  م���ن  وع����دد  االإم�������ارات  يف 

ال�شومايل .
له  املغفور  مناقب  ال�شابق  ال�شومايل  الرئي�ش  وا�شتذكر 

اأن  اآل نهيان طيب اهلل ثراه واأك��د  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ب��ق��اع االأر�����ش .. مثمنا الدور  ك��ل  خ��ريات��ه وم��ك��ارم��ه تعم 
الكبري وامل�شاند املقدم من املوؤ�ش�شات االإن�شانية االإماراتية 

لل�شعب ال�شومايل وجميع دول العامل .
ولفت اإىل اأن توجيهات القيادة الر�شيدة يف دولة االإمارات 
ت���اأت���ي دائ���م���ا مل�����ش��اع��دة ال�����ش��ع��ب ال�����ش��وم��ايل ع��ل��ى تخطي 
الظروف املعي�شية التي مير بها وح�شد الدعم للمت�شررين 
من االأو�شاع االإن�شانية ال�شعبة التي يعي�شها ال�شوماليني 
.. م�شيدا بدور دولة االإمارات ال�شباقة دائما يف عمل اخلري 
وم�شاعدة ال�شومال و�شعبه .. داعيا اهلل العلي القدير اأن 
يحفظ االإمارات ويدمي عليها نعمة االأمن واالأمان يف ظل 

قيادتها الر�شيدة.
الر�شيد علي �شرماركي  اأ�شار معايل عمر عبد  من جانبه 
رئي�ش وزراء ال�شومال ال�شابق اإىل اأن دعم وم�شاعدة دولة 
االإمارات لل�شعب ال�شومايل ياأتي يف اإطار الدور االإن�شاين 
الفاعل الذي تقوم به االإمارات على م�شتوى العامل حيث 
مل تكن ال�شومال يوما خارج الغطاء االإن�شاين االإماراتي 
العون  االأ�شيلة وتقدمي يد  االإن�شانية  وذلك وفاء لقيمها 
وامل�شاعدة لل�شعب ال�شومايل بهدف التغلب على االأزمات 

التي يعي�شها .
ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى  ال�شابق  ال�شومال  وزراء  رئي�ش  ووج��ه 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتقدير 
�شموه بنجدة  الدولة حفظه اهلل وتوجيهات  نهيان رئي�ش 
موؤكدا   .. بجانبه  ال��دائ��م  وال��وق��وف  ال�شومايل  ال�شعب 
املنا�شب ويف  الوقت  دائما يف  تاأتي  االإم��ارات  اأن م�شاعدات 

الوقت الذي يحتاج ال�شعب ال�شومايل اإليها.

واأ�شار اإىل اأن دعم االإمارات لل�شعب ال�شومايل مل يقت�شر 
ي��وم��ا ع��ل��ى امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ب���ل ���ش��م��ل جم����االت ال�شحة 
 .. االآب��ار  ال�شيما  التنموية  وامل�شاريع  واملياه  وامل�شت�شفيات 
على  وحر�شها  بكرمها  معروفة  االإم���ارات  اأن  اإىل  م�شريا 
تعم  م��ك��ان ح��ي��ث  ك��ل  للمحتاجني يف  امل�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي 

خرياتها ومكارمها مناطق عديدة يف العامل.
من جانبه قال �شعادة عبد القادر �شيخي حممد احلامتي 
اأن  ال��دول��ة  ل��دى  الفيدرالية  ال�شومال  جمهورية  �شفري 
مواقف دولة االإمارات امل�شرفة مع ال�شعب ال�شومايل تاأتي 
االإمارات  توليه  ال��ذي  االهتمام  تعبريا حقيقيا عن مدى 
احلثيث  و�شعيها  الراهنة  ال�شوماليني  الأو���ش��اع  و�شعبها 

لتجنيبهم ويالت احلروب والنزاعات.
القيام  و�شعا يف  االإم���ارات مل يدخروا  اأبناء  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
اأن  دون  ال�����ش��وم��ال  ال�شعب  جت��اه  االإن�����ش��ان��ي��ة  بواجباتهم 
الدبلوما�شية  البعثة  اأع�شاء  تربع  حيث  املخاطر  يخ�شوا 
امل��واط��ن��ني ال�شوماليني  ب��ال��دم الإن��ق��اذ ح��ي��اة  االإم��ارات��ي��ة 
امل�شابني يف التفجري الدموي الذي وقع مبقدي�شو موؤخرا 
وهذا املوقف �شي�شجله التاريخ باأحرف من نور لالإمارات 
يف  الأ�شقائهم  الدائمة  مل�شاندتهم  و�شعبا  وحكومة  ق��ي��ادة 

ال�شومال لتجاوزهم حمنتهم .
واأك����د اأن اأب���ن���اء زاي���د اخل���ري ك��ان��وا ال�����ش��ب��اق��ني دائ���م���اً اإىل 
اأن  القدير  العلي  اهلل  داع��ي��اً  و�شعبه  ال�شومال  م�شاعدة 
يحفظ االإم��ارات واأن يدمي عليها نعمة االأمن واالأم��ان يف 
ح�شنات  ميزان  يف  ذل��ك  يجعل  واأن  الر�شيدة  قيادتها  ظل 
يتعر�ش  النداء يف كل حمنة  تلبي  التي  الر�شيدة  قيادتها 

لها �شعب ب�شبب ظروفه الطارئة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ح��م��زة ح�����ش��ن اإب��راه��ي��م رئ��ي�����ش اجلالية 
 100 بعالج  االإم���ارات  تكفل  اأن  االإم���ارات  ال�شومالية يف 
الذي  االن��ت��ح��اري  مقدي�شو  تفجري  م�شابي  م��ن  ج��ري��ح 
اأ���ش��ف��ر ع��ن م��ئ��ات ال��ق��ت��ل��ى وامل�����ش��اب��ني م���وؤخ���را اإىل جانب 
الطبية  وامل�شتلزمات  االأدوي����ة  م��ن  ك��ب��رية  كميات  اإر���ش��ال 
قدرتها  لتعزيز  ال�شومالية  للم�شت�شفيات  عاجلة  ب�شورة 
اأن  على تقدمي الرعاية ال�شحية للم�شابني يوؤكد للعامل 
االإم��ارات حا�شرة بقوة و باإن�شانيتها ومواقفها التي باتت 

مثااًل يحتذى يف جندة امل�شت�شعفني.
تخفيف  يف  اأ���ش��ه��م  امل�شتمر  االإم�����ارات  دع��م  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
م��ع��ان��اة ال�����ش��ع��ب ال�����ش��وم��ايل ح��ي��ث ال ت����زال االإم������ارات يف 
من  ال�شومايل  ال�شعب  جانب  اإىل  وقفوا  الذين  مقدمة 
خالل افتتاح املدار�ش وامل�شت�شفيات وبناء ال�شدود وتقدمي 
ال�شالل الغذائية .. وقال " نحن ننظر بتقدير كبري للدور 
الذي تقوم به املوؤ�ش�شات اخلريية واالإن�شانية االإماراتية يف 

ال�شومال ".
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�شهد ال�شيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان رئي�ش 
فريق واجب التطوعي اأم�ش االأول حفل افتتاح املو�شم 
الثقايف اجلديد الحتاد كتاب وادب��اء االم��ارات 2017 
الثقايف  زاي���د  مئوية  “مو�شم  ع��ن��وان  حت��ت   -2018
“ الذي نظمه فرع االحتاد باأبوظبي يف مقره بامل�شرح 
بن  خليفة  ب��ن  حممد  ال�شيخ  احلفل  ح�شر  الوطني. 
ن��ه��ي��ان و���ش��ع��ادة ح��ب��ي��ب يو�شف  اآل  ب���ن خ��ال��د  حم��م��د 
ال�شايغ امني عام احتاد الكتاب واالدب��اء العرب رئي�ش 

احتاد كتاب وادباء االمارات وعدد من امل�شوؤولني.
نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  وا���ش��اد 
بجهود احتاد كتاب واأدب��اء االإم��ارات الثقافية واالدبية 
والتطوعية لتحقيق تقدم كبري على م�شتوى جمعيات 
وا�شتدامة  وتنظيم  التطوعية  واجلمعيات  العام  النفع 
تخدم  اه��داف  ذات  وطنية  وجمتمعية  ثقافية  ان�شطة 

املجتمع وترتقي بالذائقة االدبية.
ال�شايغ  يو�شف  حبيب  االأدي����ب  اإىل  بالتهنئة  وت��ق��دم 

ام��ني ع��ام احت��اد الكتاب واالدب���اء ال��ع��رب رئي�ش احتاد 
ك��ت��اب وادب�����اء االم������ارات ع��ل��ى اإجن�����ازه يف ري����ادة احتاد 
ال��ك��ت��اب واالدب�����اء ال��ع��رب م�����ش��ي��دا ب��امل��ن��ج��زات العربية 
مميز  ح�شاري  ثقايف  تفاعل  من  ي�شهده  وما  لالحتاد 
على م�شتوى الدولة واخل��ارج. واأكد ال�شيخ خليفة بن 
اهتمام  �شجل  ال��ت��اري��خ  اأن  نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد 
القيادة الر�شيدة بالقراءة والعلم والثقافة واملعرفة من 
خالل روؤية م�شتدامة اأر�شاها الوالد املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” لرتكز على 
االإمارات  حتول  يف  وت�شهم  العمران  قبل  االإن�شان  بناء 
للمعرفة  وم��ن��ارة  م��رك��ز  اإىل  وج��ي��زة  ف��رتة  يف غ�شون 

والثقافة لي�ش فقط يف املنطقة بل يف العامل.
واأ�شاد ال�شيخ خليفة بن حممد بجهود القيادة الر�شيدة 
يف دع���م احل��رك��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة ح��ت��ى اأ�شحت 
ال�شيما  وف��اع��اًل  منتجاً  عربياً  ثقافياً  م��رك��زاً  ال��دول��ة 
بالثقافة  واهتمامه  االأ�شيل  العروبي  من جهة طابعه 
املنفتح وامل�شوؤول  الفكر  اجلادة وتوجهه نحو احت�شان 
ف�شاًل عن اأنها باتت منوذجاً فريداً للت�شامح والتعاي�ش 

والتنوع الثقايف والفكري بني خمتلف اجلن�شيات.
واأو�شح اأن االإمارات ت�شوغ مفاهيم جديدة حول الثقافة 
عربياً  امل��ت��وازن  الفكر  باأ�شحاب  وااله��ت��م��ام  وال��ق��راءة 
اعتمدتها  التي  املمنهجة  امل��ب��ادرات  اأن  ال�شيما  وعاملياً 
القيادة الر�شيدة يف هذا ال�شاأن ت�شابق امل�شتقبل وتعزز 
لكل  نافذة  اعتبارها  على  ال�شعوب  بني  القراءة  مكانة 
واالزدهار  والنمو  التطور  نحو  فاعاًل  وم�شاراً  العلوم 
بن  حم��م��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  وب���ني  ال��ع��امل.  ل�شعوب 
خالد اآل نهيان اأن اأكرب دليل على دعم الدولة للحركة 
واملبدعني  واملفكرين  للمثقفني  وتقديرها  الثقافية 
االإم����ارات  للكتاب وج��ائ��زة  زاي���د  ال�شيخ  اإن�����ش��اء ج��ائ��زة 
اأبوظبي  ومعر�ش  واالآداب  والفنون  للعلوم  التقديرية 
ومعر�ش  للكتاب  ال�شارقة  وم��ع��ر���ش  للكتاب  ال���دويل 
تقدر  التي  للكتاب  زاي��د  ال�شيخ  وجائزة  للكتاب  العني 
الكتب الفكرية واجلائزة العاملية للرواية العربية التي 
عاملية  م�شتويات  اإىل  العربية  الرواية  نقل  يف  �شاهمت 
االإماراتي واحت�شان  االأدب  لن�شر  املوجه  وم�شروع قلم 
ال���واع���د م���ن امل���واه���ب وامل��و���ش��وع��ة ال�����ش��ع��ري��ة وكذلك 

ال��ذي يلعبه  املليون وال��دور املهم  اإط��الق جائزة �شاعر 
اإىل  العاملية  العناوين  نقل  يف  للرتجمة  كلمة  م�شروع 
العاملية  واملقرات  والندوات  املوؤمترات  وكذلك  العربية 
امل�شروع  يعزز  م��ا  ال��ع��رب  للكتاب  العامة  االأم��ان��ة  مثل 
�شتى  يف  االإم���ارات  تعي�شه  ال��ذي  النه�شوي  احل�شاري 
امل�شتويات ال�شيما ما يت�شل ببناء االإن�شان ثقافة ووعياً 

وقيماً و�شلوكاً وانتماء.
بن  حممد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  بافتتاح  االح��ت��ف��ال  وب���داأ 
حتت  امل�����ش��اح��ب  الت�شكيلي  امل��ع��ر���ش  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د 
عنوان “زايد يف قلوبنا” والذي �شارك فيه فنانون من 
االم��ارات والوطن العربي قدموا اعماال فنية متعددة 
املدار�ش موحدة امل�شمون حول القائد املوؤ�ش�ش املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان “طيب اهلل ثراه” 
عن  معربا  الت�شكيلية  االع��م��ال  ع��ن  ل�شرح  ..وا�شتمع 

تقديره للفنانني ولالأعمال امل�شاركني بها.
ثم ح�شر ال�شيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان 
حفل افتتاح املو�شم الثقايف يف قاعة االحتاد الذي قدمه 
اللجنة  رئي�ش  الب�شتكي  نقي  عبدالرحمن  االع��الم��ي 

االعالمية باالحتاد.
واأ�شاد بحر�ش احتاد كتاب وادباء االمارات على ترجمة 
2018 عام  الر�شيدة يف اعالن عام  القيادة  توجيهات 
مو�شمهم  ع��ل��ى  زايد”  “مئوية  ���ش��ع��ار  واط����الق  زاي���د 

الثقايف.
م���ن ج��ان��ب��ه رح���ب ���ش��ع��ادة ح��ب��ي��ب ال�����ش��اي��غ ام���ني عام 
احتاد الكتاب واالدباء العرب رئي�ش احتاد كتاب وادباء 
االم��ارات يف كلمته بال�شيخ خليفة بن حممد بن خالد 
اآل نهيان وال�شيخ حممد بن خليفة بن حممد بن خالد 

اآل نهيان.
زاي��د اخلري  ا�شم مئوية  الثقايف حمل  املو�شم  اإن  وق��ال 
االإمارات  واأدب��اء  كتاب  من  ثراه” عرفانا  اهلل  “طيب 

بدور الرجل العظيم الذي �شنع الفرق. 
ك��ل م�شعى ويجب  زاي��د يكفي الإجن���اح  ا�شم  ان  م��وؤك��دا 
زايد  ال�شيخ  وال�شم  للوطن  وف��اء  املثابر  اجل��اد  العمل 

وللثقافة الوطنية والعربية.
اأن نه�شة االإم��ارات الثقافية كانت نتيجة غر�ش  واأك��د 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل 

ثراه” .. م�شريا اإىل ان هذه امل�شرية حتظى بدعم قيادة 
الدولة الر�شيدة.

وقال اإن احتاد كتاب واأدباء االإمارات يعمل نحو حتقيق 
ومواقف  ثقافيا  ون�����ش��اط��ا  اإب���داع���ا  الثقافية  النه�شة 

وطنية وقومية.
واألقى �شعادة حبيب ال�شايغ ق�شيدة وطنية ا�شتح�شر 
فيها مناقب القائد املوؤ�ش�ش وحكيم العرب ال�شيخ زايد 

بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.
ال�شيخ  “�شخ�شية  ب��ع��ن��وان  ن���دوة  اقيمت  ذل��ك  وع��ق��ب 
االإعالمي  اداره��ا  االإمارات”  وم�شتقبل  وحا�شر  زاي��د 
خليل عيلبوين �شارك فيها كل من الدبلوما�شي واملفكر 
االإماراتي الدكتور يو�شف احل�شن واالإعالمي املخ�شرم 
�شيخة  االإم��ارات��ي��ة  وال�شاعرة  القد�شي،  �شعيد  حممد 
التنمية  موؤ�ش�شة  يف  االإع���الم  مكتب  م��دي��رة  اجل��اب��ري 

االأ�شرية يف اأبوظبي.
واخ��ت��ت��م احل��ف��ل ب��ت��ق��دمي ال��ف��ن��ان االإم����ارات����ي حممد 
الهاملي و�شلة غنائية لعدد من ق�شائد القائد املوؤ�ش�ش 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه.

•• ابوظبي-وام:

اأع��ل��ن ���ش��ن��دوق ال��وط��ن ام�����ش ع��ن اإط����الق م���ب���ادرة “باحث« 
باحثا  “كن  ���ش��ع��ار  حت���ت   www.researcher.ae
فر�ش  ت��وف��ر  وط��ن��ي��ة  م��ن�����ش��ة  اأول  ل��ت��ك��ون  داعماً”،  جت���دين 
اأهداف  وجت�شد  االإم����ارات،  دول��ة  يف  الباحثني  جلميع  ال��دع��م 
املجاالت.  التطبيقية يف خمتلف  االأبحاث  بت�شجيع  ال�شندوق 
وياأتي اإطالق من�شة “باحث” االإلكرتونية كجزء من مبادرة 
 “ الوطن  �شندوق  اأطلقها  التي  املبادرة  وهي  “م�شتقبلنا”، 
االإماراتيني  االأع��م��ال  رج��ال  من  ملجموعة  املجتمعية  امل��ب��ادرة 
الهادفة لتج�شيد روؤية القيادة الر�شيدة يف اال�شتعداد ملرحلة ما 
تناف�شية  ذات  اإماراتية  �شركات  اإن�شاء  بهدف  بعد النفط” .. 
عاملية لت�شكل من�شة مثالية ميكن من خاللها توفري فر�ش 
لتمويل االأبحاث وامل�شاركة يف م�شاريع مبتكرة، واإيجاد قنوات 

توا�شل حملية مع �شبكات االأبحاث العاملية من اأجل امل�شاهمة 
ٍواالكت�شافات  االب��ت��ك��ارات  اأح���دث  على  الباحثني  اإط���الع  ف��ى 
مع  املبادرة  وتتما�شى  والعاملي.  املحلي  امل�شتوى  على  العملية 
ك�شفت عنها موؤخراً  التي  العايل  التعليم  خطة تطوير قطاع 
الرتكيز على جمال  اإىل  تهدف  التي  والتعليم  الرتبية  وزارة 
االبحاث التطبيقية ودعم الباحثني يف الدولة، حيث �شت�شكل 
االإم��ارات��ي��ة على  وال��ك��ف��اءات  امل��واه��ب  لت�شجيع  املن�شة ح��اف��زاً 
متابعة عملهم يف جمال االأبحاث، وزيادة قدرتهم على االبتكار 
واالخ������رتاع. وق����ال حم��م��د ت���اج ال��دي��ن ال��ق��ا���ش��ي، م��دي��ر عام 
�شندوق الوطن:” ت�شجيع االبحاث التطبيقية ركيزة رئي�شية 
يف ا�شرتاتيجية �شندوق الوطن وروؤيته يف جت�شيد االأولويات 
وهذه  امل�شتدامة،  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  وامل�شاهمة  الوطنية 
املن�شة ن�شعى من خاللها اإىل توفري الدعم للباحثني واإثراء 
معارف من خالل مد ج�شور التعاون مع �شبكات اإبحاث عاملية 

تبقيهم على اإطالع دائم ومعرفة تامة باأحدث االبتكارات، كما 
اأن هذه املن�شة �شت�شكل خطوة اإ�شافية تدعم جهودنا الرامية 
اإىل ا�شتك�شاف اأفكار غري م�شبوقة تكون نواة ل�شركات وم�شاريع 
مردوداً  وحتقق  العاملية  التناف�شية  حتقق  مبتكرة  اإم��ارات��ي��ة 
دعم  على  “باحث”  من�شة  وت��رك��ز  املجتمع.”  على  اإيجابياً 
احليوية،  امل��ج��االت  من  ع��دد  يف  والتطوير  االأب��ح��اث  م�شاريع 
مبا فيها الطريان والف�شاء، واإدارة املياه، وعلم اجلينوم، وذلك 
للح�شول على نتائج وخمرجات واأفكار مبتكرة وغري م�شبوقة 
تتمثل يف ب��راءات اخ��رتاع، اأو مناذج اأولية ميكنها امل�شاهمة يف 
التناف�شية  ذات  االإم��ارات��ي��ة  ال�شركات  من  التايل  اجليل  خلق 
الوطن  �شندوق  وح��ث  وغ��ريه��ا.  وت�شال  غوغل  مثل  العاملية، 
هذه  م��ن  اال�شتفادة  على  االم���ارات  دول��ة  يف  الباحثني  جميع 
www. الرابط االلكرتوين:  والت�شجيل فيها عرب  املبادرة، 
اأعلن عن اإطالق  researcher.ae وكان �شندوق الوطن 

م�شتدام  م��ع��ريف  اق��ت�����ش��اد  ب��ن��اء  ل��دع��م  “م�شتقبلنا”  م���ب���ادرة 
والغري  املبتكرة  االأف��ك��ار  تبني  خ��الل  م��ن  ال��ق��ادم��ة،  لالأجيال 
اإىل م�شاريع واقعية، ومن ثم م�شاعدتها  م�شبوقة، وحتويلها 

للو�شول اإىل م�شتويات متقدمة من التناف�شية العاملي. 
وتركز املبادرة املبتكرة التي يتم تنفيذها على مراحل تدريجية 
على اإيجاد جيل جديد من ال�شركات االإماراتية ذات التناف�شية 
ا�شرتاتيجية  اأن  يذكر  امل�شتقبل.  اقت�شاد  بناء  تدعم  العاملية 
عزميته  “�شعب  �شعار  حتمل  التي   2020 ال��وط��ن  �شندوق 
العطاء لوطن ينعم بالرخاء” تركز على اأربعة جماالت رئي�شة 
اإيجابي كبري  اجتماعي  م��ردود  االإ�شهام يف حتقيق  �شاأنها  من 
على املجتمع االإماراتي، وتتمثل يف توفري الرعاية للموهوبني، 
املواطنة،  ال�شابة  الكفاءات  لتطوير  املهني  االإر���ش��اد  وتقدمي 
وت�شجيع امل�شروعات التجارية النا�شئة ذات االأثر االجتماعي، 

ودعم االأبحاث التطبيقية واالبتكارات.

•• العني-وام: 

اأ�شاد  امل�شاركون مبجل�ش مزيد يف مدينة العني، بجهود 
وتنفيذ  امل��روري��ة  ال�شالمة  تعزيز  يف  اأبوظبي  �شرطة 
مبادرة مقاعد اخلري لالأطفال والتي  ت�شكل  موؤ�شراً 
ج��ي��داً ع��ل��ى ان��ت�����ش��ار ال��وع��ي امل����روري ب��اأه��م��ي��ة  مقاعد 

االطفال يف تعزيز ال�شالمة املرورية.
 و ثمنوا جهود  ال�شرطة يف  املجتمع من خالل التن�شيق 
�شالمة  على  بالرتكيز  اال�شرتاتيجيني،  ال�شركاء  مع 
االبناء ، ب�شرورة وجود املقاعد حلماية االأطفال  من 
اآث���ار احل���وادث امل��روري��ة ال��ت��ي ق��د حت��دث ل��ه��م، ف�شاًل 
ومن  االأ�شر  بني  وتعزيزها  املرورية  الثقافة  ن�شر  عن 

�شمنها توفري تلك املقاعد .
وناق�ش املجل�ش  يف جل�شة حوارية نظمها ق�شم �شوؤون 
ال�شرطة املجتمعية مو�شوع “التعديالت اجلديدة  يف 
واملرور االحتادي”  ال�شري  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

ودوها يف حتقيق ال�شالمة املرورية. 
واكد املواطن عايد �شعيد الكتبي  اأهمية دعم  مبادرات 
الوعي  ن�شر  يف  ل��دوره��ا   املجتمعية   ابوظبي  �شرطة 
ب���ني املجتمع  ال�����ش��راك��ة  ، وت��ع��زي��ز  االم���ن���ي وامل������روري 

وال�شرطة و املحافظة على االمن واال�شتقرار .
و����ش���ارك يف اجل��ل�����ش��ة ك���ل م���ن ال���رائ���د ���ش��ع��ي��د عبداهلل 

وال��رائ��د حمدان  الفني   ال��دع��م  ف��رع  الكلباين  مدير 
عو�ش  وال��رائ��د   ، العامة  العالقات  ف��رع  مدير  ذي��ب��ان 
املرور  اإدارة  يف  املوقوفني  فرع  البلو�شي مدير  �شلطان 
بالعني ، واملالزم �شعد �شعيد اجلنيبي من ق�شم �شوؤون 

ال�شرطة املجتمعية يف العني .
امل���رور جلعل  �شرطة  ج��ه��ود  الكلباين  ال��رائ��د  وت��ن��اول 
الطرق اكر امناً ، موؤكداً اأن خطط ال�شالمة املرورية 
تهدف اىل التقليل من احل��وادث املرورية ، وما ينجم 
عنها م��ن وف��ي��ات وا���ش��اب��ات ج�شيمة، م���وؤك���داً   اهمية 
ال�شباب هم  ان  باعتبار   ، االبناء  اال�شرة يف توعية  دور 
واملخالفات  للحوادث  ارتكابا  املجتمع  فئات  اك��ر  من 
االآب��اء واأولياء االمور اىل عدم اتاحة  املرورية  ، داعياً 
على  احل�شول  دون  ال�شيارة  لقيادة  الأبنائهم  الفر�شة 

رخ�شة القيادة .
ت�شمنتها  التي  التعديالت  اأب��رز  الكلباين  وا�شتعر�ش 
االحتادي  وامل��رور  ال�شري  لقانون  التنفيذية  الالئحة 
ل�شنة 1997 ، والتي  جاءت لتحقيق ال�شالمة املرورية 
املرورية.  ال��ط��رق واحل���د م��ن احل����وادث  اأم���ن  و�شبط 
وا�شار  الرائد حمدان ذيبان  اىل ا�شتحداث جمموعة  
من املخالفات مل تكن موجودة من قبل ، مثل الزامية 
ا�شتخدام مقاعد االطفال  يف املقاعد اخللفية للمركبة 
، وخمالفة جلو�ش من هم دون �شن العا�شرة بالكر�شي 

االمامي  والزام الركاب كافة بربط حزان االمان.
ال�شرعة   امل��روري��ة  ا�شباب احل���وادث  اه��م  واك���د ان م��ن 
احلمراء  ال�شوئية  االإ���ش��ارة  وجت���اوز  بتهور  وال��ق��ي��ادة 
، والتجاوز من ناحية كتف  وع��دم رب��ط ح��زام االم��ان 
املركبة   قيادة  اثناء  الطريق  بغري  واالن�شغال  الطريق 
اأخ��رى وع��دم ترك م�شافة  اأم��ور  او  با�شتخدام الهاتف 

االأمان بني ال�شيارات.
واكد  الرائد عو�ش �شلطان البلو�شي اأهمية  اجلل�شات 
احلوارية يف  تو�شيل ر�شالة اىل اولياء االمور  ب�شرورة 
ال��ت��زام اب��ن��ائ��ه��م  ب��ق��ان��ون ال�شري وامل����رور وع���دم قيادة 
امل��رك��ب��ات ب���دون احل�����ش��ول على رخ�����ش ال��ق��ي��ادة وعدم 

قيادة ال�شيارة ب�شرعة وتهور وطي�ش.
اأن الهدف من ت�شديد العقوبات يف الالئحة  واأ�شاف  
املعدلة لقانون ال�شري وامل��رور االحت��ادي هو احلد من 
الب�شرية  امل���روري���ة واخل�����ش��ائ��ر  احل����وادث وامل��خ��ال��ف��ات 

واملادية الناجمة عنها.
املرور  ودوري���ة  ال�شعادة  دوري��ة  على  امل�شاركون  واطلع 
والتي  واالزرق  االأبي�ش  باللونني  اجل��دي��دة   بهويتها  
حت��م��ل ���ش��ع��ار ���ش��رط��ة اب��وظ��ب��ي اجل��دي��د ،وق����دم اطقم 
ال����دوري����ات اجل���دي���دة ���ش��رح��اً ع���ن دوره������ا يف حتقيق 
املجتمع  افراد  العالقة مع  املرورية  وتعزيز  ال�شالمة 

ورفع م�شتوى الوعي املروري و�شط افراد املجتمع.  

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع����ل����ن م��ن��ت��ج��ع و ح���دي���ق���ة االم��������ارات 
تعليمية  برامج  اإط��الق  عن  للحيوانات 
خ�شي�شا  ���ش��م��م��ت  مم��ي��زة  تثقيفية  و 
يف  املعتمد  التعليم  منهاج  مع  لتتوافق 
اإمارة اأبوظبي باالإ�شافة اإىل عدة مناهج 
اأخرى منها  الربيطانية و االأمريكية و 

الهندية و االأوروبية.
و���ش��ي��ق��وم ف��ري��ق م���ن خ����رباء احلديقة 
ال��ط��الب يف جت���ارب تفاعلية  مب��راف��ق��ه 
حيوانات  و  ال����ط����الب  ب����ني  م���ب���ا����ش���رة 
واأ�شود  االآ�شيوية  الفيلة  منها  احلديقة 
والتما�شيح  وال��راك��ون  والن�شور  البحر 
والفهود واالأ�شود وغريها من احليوانات 
اال�شتمتاع  للطالب  كما ميكن  االأليفة. 
عرو�ش  و  االأفريقية  الطبول  بعرو�ش 

ال�شحر الرتفيهية. 
ويعد هذا الربنامج فر�شة ا�شتثنائية و 
احلفاظ  كيفية  لتعلم  للطالب  مثالية 
اال�شتدامة  و  ال����ربي����ة  ال���ب���ي���ئ���ة  ع���ل���ى 
البيئية. كما تركز احلديقة على غر�ش 

منها  البيئة  على  للحفاظ  امل��ب��ادئ  اأه��م 
اإع����ادة اال���ش��ت��خ��دام و اإع����ادة ال��ت��دوي��ر و 
احل���د م��ن اال���ش��ت��خ��دام امل��ف��رط للمواد 

ال�شارة بالبيئة.
وق�����ال ال���دك���ت���ور ول���ي���د ���ش��ع��ب��ان، مدير 
العمليات يف منتجع و حديقة االمارات 

على  الربنامج  ه��ذا  يركز  للحيوانات: 
كيفية  ح���ول  ال��ط��الب  تعليم  و  تثقيف 
احل���ف���اظ ع��ل��ى اال���ش��ت��دام��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة و 
اأجل  من  النفايات  تدوير  اإع��ادة  اأهمية 

عامل اأف�شل.    
بت�شميم  ق��م��ن��ا  ل��ق��د  ق���ائ���ال:  واأ�����ش����اف 

و  ي��ك��ون تثقيفي  ال��ربن��ام��ج بحيث  ه��ذا 
ترفيهي يف الوقت ذاته ليتمكن الطالب 
من فهم و ا�شتيعاب احلياة الربية ب�شكل 
اأن���واع احليوانات املختلفة  اأع��م��ق  ح��ول 
التي  واملخاطر  ال�شيد  وا�شرتاتيجيات 

تواجهها احليوانات.

•• دبي-وام:

تنمية  وزي����رة  حميد  ب��و  عي�شى  ب��ن��ت  ح�شة  م��ع��ايل  اأك����دت 
ال��وزارة �شتوا�شل م�شريتها يف دعم كافة فئات  اأن  املجتمع 
ت�شاهم  ب�شورة  لهم  املقدمة  اخل��دم��ات  وتطوير  املجتمع 
تنفيذا  االإم��ارات  دول��ة  والر�شا ملجتمع  ال�شعادة  يف حتقيق 

لتوجيهات القيادة.
وقالت معاليها اأن الوزارة �شرتكز جهودها يف املرحلة املقبلة 
واملبادرات  واخلدمات  والت�شريعات  ال�شيا�شات  تطوير  على 
لكل فئة على حدة و�شتعزز دورها يف دعم ا�شتقرار ومتا�شك 

االأ����ش���رة االإم���ارات���ي���ة ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ح��ك��وم��ة دولة 
االإم�����ارات اإمي��ان��ا منها ب���اأن االأ����ش���رة االإم��ارات��ي��ة ه��ي لبنة 

املجتمع واأ�شا�ش التنمية والبناء.
جماعيا  ج��ه��دا  يتطلب  االأ����ش���رة  ب��ن��اء  اأن  معاليها  وب��ي��ن��ت 
تتالقى خالله االأفكار وتتوحد فيه اجلهود من اأجل بلورة 
اأهم املبادرات وامل�شاريع التي من خاللها �شتدعم روؤية دولة 
الوطنية  االأج��ن��دة  م�شتهدفات  وحتقق   2021 االإم����ارات 
ال��ت��ي ت��ع��زز ت��الح��م املجتمع ومت��ا���ش��ك االأ����ش���رة ك��م��ا ت�شع 
 2071 اخلطوات االأ�شا�شية نحو حتقيق مئوية االإم��ارات 
و�شتعمل الوزارة على تعزيز دور اأفراد االأ�شرة يف اإ�شراكهم 

ال���وزارة يف  قنوات  واالآراء عرب  االأف��ك��ار  امل�شاهمة بطرح  يف 
التي  املبا�شرة  ال��ل��ق��اءات  اأو  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
اإيجابية  بيئة  يف  العي�ش  من  ومتكنهم  ا�شتقرارهم  تدعم 
و�شعيدة قادرة على تن�شئة جيل واع متحمل وم�شوؤول جتاه 
وطنه. واأفادت معاليها باأن الوزارة �شت�شعى خالل مرحلتها 
املقبلة اإىل تبني خطط تطويرية وتنموية م�شتدامة هادفة 
اإىل متا�شك املجتمع وتر�شيخ مكانة الدولة كموطن لل�شعاد 
بينها  ال�شراكة  تعزيز  خ��الل  م��ن  ذل��ك  وي��اأت��ي  واالإيجابية 
وبني القطاعني العام واخلا�ش واإ�شراك اجلميع يف تنمية 

املجتمع.

االإمارات للدرا�شات ي�شارك يف فعاليات القافلة الثقافية »زايد اخلري« وزارة تنمية املجتمع �شتوا�شل جهودها يف دعم ا�شتقرار االأ�شرة االإماراتية ومتا�شكها
•• اأبوظبي -وام:

�شارك مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية يف 
فعاليات القافلة الثقافية “زايد اخلري” للعام 2017.

املركز  به  يقوم  ال��ذي  الفاعل  ال��دور  اإط��ار  امل�شاركة يف  تاأتي 
التعاون  ع��الق��ات  توثيق  على  وح��ر���ش��ه  املجتمع  خ��دم��ة  يف 
امل�����ش��رتك م��ع امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ح��ل��ي��ة ك��اف��ة ع��ل��ى ال��ن��ح��و الذي 
يدعم م�شرية التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها دولة االإمارات 

العربية املتحدة.
وبهذه املنا�شبة .. قال �شعادة الدكتور جمال �شند ال�شويدي 

مدير عام مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية 
اإن م�شاركة املركز يف قافلة ثقافية حتمل ا�شم “زايد اخلري” 
اإمنا هي تاأكيد العتزازنا وفخرنا ال�شديدين ب�شرية الوالد 
والقائد املوؤ�ش�ش املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

ثراه«. اهلل  “طيب 
زايد اخلري”  “قافلة  تد�شني  وراء  الكامنة  بالفكرة  م�شيدا 
كونها ترّكز على اإبراز الوجه امل�شرق لدولة االإمارات العربية 
اإ�شافة  املجتمعية  امل�شوؤولية  املتحدة وتعمل على تعزيز دور 
العمرية وتعزيز  الفئات  تر�شيخ مفهوم اخلري عند كل  اإىل 

قيم التكافل االجتماعي.

خليفة بن حممد بن خالد ي�شهد افتتاح »مو�شم مئوية زايد الثقايف«

�شندوق الوطن يطلق »باحث« كاأول من�شة وطنية اإلكرتونية لدعم الباحثني

حديقة االإمارات للحيوانات تطلق برامج تعليمية وترفيهية ملختلف مدار�س الدولة  املواطنون ي�شيدون بجهود �شرطة اأبوظبي يف تنفيذ مبادرة مقاعد اخلري لالأطفال

بلحيف النعيمي ل�»وام« : يوم العلم .. 
تر�شيخ للمواطنة وا�شتدامة االإجناز

•• اأبوظبي-وام:

تطوير  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  اأك��د 
العلم فر�شة لتعزيز مفاهيم  بيوم  الدولة  اأن احتفاالت  التحتية  البنية 
واالإجناز  العمل  با�شتدامة  االن��ت��م��اء  ورب���ط  الوطني  واحل�����ش  امل��واط��ن��ة 
الإع���الء مكانة االإم����ارات واالح��ت��ف��اء مب��ا حتقق على اأر���ش��ه��ا م��ن منجز 

ح�شاري واإن�شاين.
وقال معاليه يف ت�شريحات خا�شة لوكالة اأنباء االإمارات “وام” اإن الوزارة 
ا�شتجابت ب�شكل فوري مع دعوة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 

لالحتفاء بيوم العلم يف الثاين من نوفمرب املقبل.
اإىل اأن التح�شريات على �شعيد ال��وزارة مت�شي على قدم و�شاق  م�شرياً 
اأن  واأو����ش���ح  ال��الئ��ق.  بال�شكل  املنا�شبة  ب��ه��ذه  اخل��ا���ش  احل��ف��ل  الإخ����راج 
االحتفال بيوم العلم ينطلق من الثوابت الوطنية وينبع من قيم الوالء 
عزيزة  املنا�شبة  هذه  اأن  اإىل  م�شرياً  وقادته..  للوطن  والوفاء  واالنتماء 
على قلوب جميع املواطنني واملقيمني على اأر�ش االإمارات وتعك�ش جتديد 

العهد للقادة ورد جميل وطننا علينا جميعا.
العلم يعد منا�شبة نعمل فيها جميعاً على  اأن االحتفال بيوم  اإىل  ولفت 
االآباء  بت�شحيات  وتعريفهم  الوطني  مبوروثهم  النا�شئة  االأجيال  ربط 
واالأجداد املوؤ�ش�شني الذين بذلوا الغايل والنفي�ش من اأجل ان تب�شر دولة 
مبا  العامل  اأده�شت  التي  التنموية  م�شريتها  يف  وتنطلق  النور  االحت��اد 
حققته من اإجناز قارب حد االإعجاز ونالت به االإمارات تقدير واحرتام 
و  املواطنني  العلم منا�شبة غالية على قلوب جميع  يوم  وي�شكل  العامل. 
املقيمني على اأر�ش دولة االإمارات حيث يرفرف علم الوطن فوق جميع 
املباين احلكومية واخلا�شة تعبرياً عن االنتماء والوالء للوطن وقيادته 

الر�شيدة والتم�شك بقيم االحتاد التي اأر�شاها االآباء املوؤ�ش�شون.
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•• اأبوظبي-وام:

االإمارات  مركز  مدير  ال�شويدي  �شند  جمال  الدكتور  اأك��د 
امل�شتقبل  ح���روب  اأن  اال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ش��ات 
تنطوي على تهديد وا�شح لالأمن الوطني، يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة، ودول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية 
“ال�شيرباين” بعد  بوجه ع��ام، وخا�شة االأم��ن االإل��ك��رتوين 
الع�شر  املا�شية نحو  القليلة  ال�شنوات  ال��دول يف  توجه هذه 
ال��رق��م��ي، وال��ت��ح��ول ن��ح��و االق��ت�����ش��اد ال��ق��ائ��م ع��ل��ى املعرفة 
دول  على  يفر�ش  ما  وهو  املعلومات،  وتكنولوجيا  واالبتكار 
ملواجهة  بينها  فيما  التن�شيق  م��ن  امل��زي��د  العربية  اخلليج 
اأخ��ط��ار ه��ذه االأج��ي��ال املتالحقة م��ن احل���روب م��ن ناحية، 
وتبني ا�شرتاتيجية م�شرتكة تعزز من اأمنها االإلكرتوين من 
ناحية ثانية. وقال اإن االإمارات متتلك ا�شرتاتيجية وا�شحة 
للتعامل مع خمتلف التحديات االأمنية، وتاأخذ يف االعتبار 
يف  امل�شتخدمة  والتكنولوجيات  االأ���ش��ال��ي��ب  اأح���دث  مواكبة 
التعاون  ع��ن  ف�شاًل  العاملية،  ال�شاحة  على  االأم��ن��ي  العمل 
الوثيق مع العديد من دول العامل، واحلر�ش على اال�شتفادة 

من جتاربها يف تطوير ا�شرتاتيجياتها االأمنية.
“درع الوطن”، مبنا�شبة  جاء ذلك خالل ح��واره مع جملة 
خ��ت��ام م��وؤمت��ر ال��ق��ادة حل���روب ال��ق��رن احل����ادي والع�شرين، 
م��ن �شاحب  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة  نوفمرب   22 انطلق يف  ال���ذي 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�ش 
اإذ  “رعاه اهلل”،  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ش جمل�ش  ال��دول��ة 
تناول احلوار الذي اأجراه املقدم ركن يو�شف جمعة احلداد 
احلدث  ه��ذا  واأه���داف  اأهمية  م�شمونه  يف  التحرير  رئي�ش 
الكبري، ال �شيما باأن هذا املوؤمتر ا�شتهدف ا�شتقراء خمتلف 
التطورات والتحوالت االأمنية واجليو�شيا�شية، وما تنطوي 
عليه من تداعيات اأمنية، ويف الوقت ذاته العمل على و�شع 
الت�شورات والروؤى الكفيلة بكيفية التعامل الفاعل والبناء 
مركز  م��دي��ر  اأك���د  كما  امل��وؤمت��ر  رك��ز  حيث  م�شتقباًل،  معها 
ت�شليط  على  اال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  االإم��ارات 
جمال  يف  ال��ت��ط��ورات  ع��ن  الناجمة  التحديات  على  ال�شوء 
ال�شرورية  املعرفة اال�شرتاتيجية  املعا�شرة وزيادة  احلروب 
بطبيعة ال�شراعات املعا�شرة وامل�شتقبلية، من خالل تقدمي 
اأحدث الروؤى املتعلقة باالجتاهات ال�شريعة التطور يف طابع 
ال�شراعات وتاأثريات التهديدات املحتملة النا�شئة واملتغرية 
يف البيئة االأمنية اال�شرتاتيجية، باالإ�شافة اإىل التعرف على 
ال�شراعات  ه��ذه  ت�شكلها  التي  للتهديدات  الت�شدي  اأدوات 
اال�شتجابة  العاملية يف  املمار�شات  اأف�شل  ومناق�شة  احلديثة، 
والتعامل مع تلك التاأثريات على امل�شتوى الوطني. والتايل 

ن�ش احلوار: 
كيف تنظرون اإىل خطر حروب القرن احلادي والع�شرين؟ 
وهل ميثل هذا النمط من احلروب تهديداً لالأمن الوطني 
التعاون  جمل�ش  ودول  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 

لدول اخلليج العربية؟ 
���ش��ه��دت حتوالت  ال�����ش��ن��وات االأخ����رية  اأن  ب��داي��ة، دع��ن��ا نتفق 
وت���غ���ريات ج���ذري���ة يف م��ف��اه��ي��م احل����رب ون��ظ��ري��ات��ه��ا، حيث 
التقليدية  غ����ري  احل�������روب  م����ن  ج����دي����دة  اأج����ي����ال  ظ���ه���رت 
املعا�شرة وامل�شتقبلية، خا�شة يف ظل ت�شاعد خطر التطرف 
والدولية،  االإقليمية  ال�شراعات  طبيعة  وتغري  واالإره���اب، 
واح���ت���دام ال��ت��ن��اف�����ش ال�����دويل، وت��ن��ام��ي اال���ش��ت��غ��الل الهدام 
لو�شائل االت�شال والتكنولوجيا احلديثة من قبل اجلماعات 
امل�شتقبل  ح��روب  اإن  القول  ميكن  بل  واملتطرفة،  االإرهابية 
يف  التقليدية،  للحدود  ع��اب��رة  ف�����ش��اءات  خ��الل  م��ن  �شتدار 
املعدات  دور  وت��ع��اظ��م  ال��ب�����ش��ري،  العن�شر  دور  ت��راج��ع  ظ��ل 

التكنولوجية واالأنظمة احلا�شوبية.
ت�شهد  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة  اأن  اأح���د  ع��ل��ى  يخفى  وال 
عليه  يطلق  ما  وهو  امل�شتقبل،  جديدة حلروب  اأمناطاً  االآن 
قائمة  دول  ب��ني  تندلع  التي  متماثلة”،  ال��ال  “احلروب 
ب�شكل  وال��ت��ي تتج�شد  ال�����دول،  م��ن غ��ري  ف��اع��ل��ة  واأط������راف 
ال��دويل �شد تنظيم  وا�شح يف احلرب التي ي�شنها التحالف 
داع�����ش االإره��اب��ي يف ك��ل م��ن �شوريا وال��ع��راق. واإ���ش��اف��ة اإىل 
م��ا �شبق، ف���اإن احل���رب االإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت حتى وقت 
مبا�شر  �شبب  اإىل  نظرية، حتولت  اأط��روح��ات  قريب جم��رد 
عمق  يعك�ش  ما  التقليدية،  الع�شكرية  ال�شراعات  الن��دالع 
الف�شاء  ح���روب  على  ي��رتت��ب  ال���ذي  اال�شرتاتيجي  اخل��ط��ر 
�شدارة  لي�شغل  املعلوماتي  االأم��ن  دفعت  التي  االإل��ك��رتوين، 
اأن هذه  للدول. وال �شك يف  القومي  االأم��ن  اأول��وي��ات ركائز 
لالأمن  وا���ش��ح  تهديد  على  تنطوي  احل���روب  م��ن  النوعية 
ودول جمل�ش  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  الوطني، يف 
االأمن  خا�شة  ع���ام،  ب��وج��ه  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
يف  ال�����دول  ه����ذه  ت���وج���ه  “ال�شيرباين” ب��ع��د  االإل����ك����رتوين 
والتحول  الرقمي،  الع�شر  نحو  املا�شية  القليلة  ال�شنوات 

وتكنولوجيا  واالبتكار  املعرفة  على  القائم  االقت�شاد  نحو 
املزيد  العربية  دول اخلليج  يفر�ش على  ما  املعلومات، وهو 
االأجيال  ه���ذه  اأخ���ط���ار  مل��واج��ه��ة  بينها  فيما  التن�شيق  م��ن 
ن��اح��ي��ة، وت��ب��ن��ي ا�شرتاتيجية  امل��ت��الح��ق��ة م��ن احل����روب م��ن 
ما  ثانية.  ناحية  االإلكرتوين من  اأمنها  تعزز من  م�شرتكة 
والع�شرين؟  احل��ادي  القرن  القادة حل��روب  موؤمتر  اأه��داف 
وما هي، من وجهة نظركم، اأهم التحديات االأمنية يف القرن 
احلادي والع�شرين؟ وكيف تقّيمون ا�شتجابة دولة االإمارات 

العربية املتحدة لها؟ 
ينعقد  والع�شرين  احل���ادي  ال��ق��رن  ال��ق��ادة حل���روب  م��وؤمت��ر 
العديد من  والعامل من حولنا  املنطقة  فيه  ت�شهد  يف وقت 
التطورات والتحوالت االأمنية واجليو�شيا�شية، التي تنعك�ش 
اأو باآخر على االأمن الوطني جلميع ال��دول، ومن ثم  ب�شكل 
ال��ت��ط��ورات، وما  ه��ذه  ا�شتقراء  ي�شتهدف  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  ف��اإن 
تنطوي عليه من تداعيات اأمنية، ويف الوقت ذاته العمل على 
الفاعل  التعامل  بكيفية  الكفيلة  وال��روؤى  الت�شورات  و�شع 
ت�شليط  على  املوؤمتر  �شريكز  حيث  م�شتقباًل،  معها  والبناء 
جمال  يف  ال��ت��ط��ورات  ع��ن  الناجمة  التحديات  على  ال�شوء 
ال�شرورية  املعرفة اال�شرتاتيجية  املعا�شرة وزيادة  احلروب 
بطبيعة ال�شراعات املعا�شرة وامل�شتقبلية، من خالل تقدمي 
اأحدث الروؤى املتعلقة باالجتاهات ال�شريعة التطور يف طابع 
ال�شراعات وتاأثريات التهديدات املحتملة النا�شئة واملتغرية 
يف البيئة االأمنية اال�شرتاتيجية، باالإ�شافة اإىل التعرف على 
ال�شراعات  ه��ذه  ت�شكلها  التي  للتهديدات  الت�شدي  اأدوات 
اال�شتجابة  العاملية يف  املمار�شات  اأف�شل  ومناق�شة  احلديثة، 

والتعامل مع تلك التاأثريات على امل�شتوى الوطني.
اأما فيما يتعلق بالتحديات االأمنية التي تواجه دول العامل يف 
القرن احلادي والع�شرين، فاإنها عديدة ومتداخلة ومعقدة، 
يف  االأمنية  البيئة  �شهدته  ال��ذي  التغري  بطبيعتها  وتعك�ش 
غري  تهديد  م�شادر  ب��رزت  فقد  االأخ���رية،  الع�شر  ال�شنوات 
ال�شلبية  تاأثرياتها  االأح��ي��ان  بع�ش  يف  تفوق  رمب��ا  تقليدية 
االأدبيات  يف  عليها  املتعارف  التقليدية  التهديدات  املحتملة 
اال�شرتاتيجية واالأمنية، فت�شاعد خطر التطرف واالإرهاب 
ب��ات��ا ي�شكالن خ��ط��راً مياثل  وان��ت�����ش��ار االأوب��ئ��ة واالأم���را����ش 
اأخرى  تقليدية  ت��ه��دي��دات  ي��ف��وق،  يكن  اإن مل  ت��اأث��ريات��ه،  يف 
تراجعت بفعل عوامل عدة، كما اأن هناك تهديدات تتنامى، 
موجات  بفعل  قبل،  ذي  م��ن  اأك��ر  متعاظماً  خطرها  وب��ات 
مثل  العامل،  على  واالنفتاح  االت�شال  و�شائل  وتقدم  العوملة 
انت�شار املخدرات واجلرمية املنظمة وغ�شل االأموال وهكذا. 
ولعل التحدي االأمني الذي تتزايد خطورته يوماً بعد االآخر 
“ال�شيربانية”،  االإلكرتونية  االإرهابية  الهجمات  يف  يتمثل 
التي ترتبط بالتقدم الهائل يف التكنولوجيا، وتكفي االإ�شارة 
دول  م��ن  العديد  تعر�شت   2017 ع��ام  خ��الل  اأن��ه  اإىل  هنا 
اإلكرتونية  اإره��اب��ي��ة  لهجمات  املتقدمة،  فيها  مب��ا  ال��ع��امل، 
وع�شابات  القرا�شنة  اأن  اإىل  ي�شري  ال���ذي  االأم���ر  م��دم��رة، 
اأ�شاليبهم  تطوير  على  قادرين  باتوا  االإل��ك��رتوين  االإره���اب 
با�شتمرار، وا�شتغالل الثغرات يف الف�شاء الرقمي يف تنفيذ 
اأن  االأم����ر ه��ن��ا  االإل��ك��رتون��ي��ة. ول��ع��ل اخل��ط��ري يف  هجماتها 
جرائم االإرهاب االإلكرتوين مل تعد تقت�شر على ا�شتهداف 
امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��دف��اع��ي��ة واالأم��ن��ي��ة واال���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة، املعنية 
بال�شراعات والتناف�ش بني الدول، واإمنا باتت متتد، ورمبا 
هذا هو االأخطر، اإىل ا�شتهداف املوؤ�ش�شات ذات ال�شلة بحياة 
كامل�شت�شفيات  ال��ي��وم��ي��ة،  م�شاحلهم  وت�شيري  االأ���ش��خ��ا���ش، 
االقت�شادية  التكلفة  تزايد  يعني  ما  االت�����ش��االت،  و�شركات 

املرتتبة على دول العامل كافة.
العربية  االإم����ارات  دول��ة  ا�شتجابة  بكيفية  يتعلق  فيما  اأم��ا 
املتحدة لهذه النوعية من التحديات، فاأوؤكد هنا اأن االإمارات 
النوعية  ه��ذه  م��ع  للتعامل  وا���ش��ح��ة  ا�شرتاتيجية  متتلك 
اأحدث  مواكبة  االعتبار  يف  وتاأخذ  االأمنية،  التحديات  من 
ال�شرطي  العمل  يف  امل�شتخدمة  والتكنولوجيات  االأ�شاليب 
على ال�شاحة العاملية، ف�شاًل عن التعاون الوثيق مع العديد 
يف  جتاربها  من  اال�شتفادة  على  واحلر�ش  العامل،  دول  من 
باالأمن  تنعم  فاإنها  ولهذا  االأمنية؛  ا�شرتاتيجياتها  تطوير 
يعي�ش  من  جميع  يلم�شهما  اللذين  ال�شاملني  واال�شتقرار 

على اأرا�شيها.
ويح�شب لدولة االإمارات العربية املتحدة اأنها تتبنى منظوراً 
�شاماًل لالأمن الوطني، �شواء فيما يتعلق بطبيعة التحديات 
التي تواجهها، اأو فيما يتعلق باجلهات امل�شوؤولة عن حتقيق 
االأم�����ن، وال��ت��ي مل ت��ع��د م��ق�����ش��ورة ع��ل��ى االأج���ه���زة االأمنية 
وال�شرطية التقليدية، بل اإنها اأ�شبحت م�شوؤولية جمتمعية 
ال  امل��ع��ا���ش��ر  االأم����ن  م��ف��ه��وم  اأن  حقيقة  م��ن  تنطلق  �شاملة 
يقت�شر على امل�شامني التقليدية كتوفري االأمن واال�شتقرار 
العام، والت�شدي للمجرمني وغريها، بالرغم من اأهميتها، 
الدولة  اأم����ن  وت��ث��ب��ي��ت  حت��ق��ي��ق  ليت�شمن  ذل���ك  ت��ع��دى  ب���ل 

واملجتمع االقت�شادي، واالجتماعي، وال�شيا�شي، واالإعالمي، 
والرتبوي، والثقايف، واالإلكرتوين. 

منذ �شقوط املو�شل يف يد “داع�ش” عام 2014 راح باحثون 
التوا�شل  املت�شاعد لو�شائل  الدور  يوؤكدون  يف علوم احلرب 
ت�شليح  م�شطلح  الح���ق���اً  ون�����ش��اأ  احل�����روب،  يف  االج��ت��م��اع��ي 
“ال�شو�شيال ميديا”.. اإىل اأي حد تلعب “ال�شو�شيال ميديا” 
القرن احل��ادي والع�شرين؟ وما الذي يجب  دوراً يف حروب 

على القادة فعله ملواجهة تداعيات هذا الدور املت�شاعد؟ 
�شهد حتواًل يف  التوا�شل االجتماعي  و�شائل  دور  اأن  �شك  ال 
التوا�شل  على  يقت�شر  يعد  فلم  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات 
باتت  واإمن���ا  االأف����راد،  ب��ني  والثقايف  واالجتماعي  االإن�����ش��اين 
االأمن  وتهديد  املجتمعات  لتدمري  اأداة  بالفعل  ت�شتخدم 
ال��وط��ن��ي ل��ل��دول. وق��د اأف�����ش��ت يف ه��ذا امل��و���ش��وع يف كتابي: 
التحوالت  يف  ودوره������ا  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  “و�شائل 
�شدرت  ال��ذي  الفي�شبوك”،  اإىل  القبيلة  م��ن  امل�شتقبلية.. 
طبعته االأوىل يف عام 2013، وهو الكتاب الذي حذرت فيه 
من اأن و�شائل التوا�شل االجتماعي �شوف تقفز اإىل �شدارة 
هنا  االإ�شارة  وتكفي  للدول.  اال�شرتاتيجي  االأمني  التهديد 
مثل  املتطرفة  اجل��ه��ادي��ة  التنظيمات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  اإىل 
القاعدة وداع�ش وغريهما تعتمد ب�شكل اأ�شا�شي على و�شائل 
التجنيد،  وعمليات  اأفكارها  ن�شر  يف  االجتماعي  التوا�شل 
وتدريب العنا�شر املتطرفة على تنفيذ العمليات االإجرامية، 
واإع����داد امل��ت��ف��ج��رات وغ��ري ذل���ك، حيث ت��وؤك��د ال��درا���ش��ات اأن 
مت  واملتطرفة  املت�شددة  اجلماعات  اإىل  ان�شموا  من  معظم 
و�شائل  ع��رب  اأو  ال�شخ�شي،  االت�شال  طريق  ع��ن  جتنيدهم 

التوا�شل االجتماعي.
ويف الوقت ذات��ه ال ميكن اإغفال ال��دور ال�شلبي ال��ذي لعبته 
“الربيع  اأح��داث  ي�شمى  فيما  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
والتعبئة  احل�����ش��د  يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  مت  ح��ي��ث  العربي”، 
وال��ت��ح��ري�����ش، وت��وظ��ي��ف��ه��ا ���ش��ي��ا���ش��ي��اً م��ن ج��ان��ب اجلماعات 
املعار�شة التي ترتبط باأجندة واأهداف خارجية، حيث وفرت 
والرتويج  للتحري�ش  و�شيلة  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
للفو�شى يف هذه الدول، ومن ثم اأ�شبحت تقوم بدور رئي�شي 
يف التفاعالت ال�شيا�شية واالأمنية يف العديد من دول املنطقة 

خالل ال�شنوات القليلة املا�شية.
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  ف��اإن  �شبق،  ما  اإىل  وباالإ�شافة 
الأجهزة  ميكن  حيث  امل�شتقبل،  ح��روب  اأدوات  اإح���دى  باتت 
مع  م�شفرة  معلومات  ت��ب��ادل  يف  عليها  االعتماد  امل��خ��اب��رات 
ر�شدها  ي�شعب  بحيث  ع��م��الئ��ه��ا،  م��ع  اأو  خ��ارج��ي��ة  اأج��ه��زة 
وتتبعها؛ لذلك فاإن بع�ش اأجهزة املخابرات بداأت ت�شكل اإدارات 
واأق�شاماً متخ�ش�شة مزودة باأحدث التكنولوجيات والربامج 
ملتابعة ما يجري يف و�شائل التوا�شل االجتماعي يف حماولة 
الوطني  االأم���ن  يف  م��وؤث��رة  تهديدات  اأو  خماطر  اأي  لك�شف 
التوا�شل  و�شائل  على  املخابرات  اأجهزة  تعتمد  كما  للدول. 
ما  املختلفة،  باأنواعها  املعلومات  ح��روب  ل�شن  االجتماعي 
ومكانه،  التهديد  م�شادر  اإىل  اخل�شم  تعرف  �شعوبة  يزيد 
االأمر الذي يوؤكد خطورة الدور الذي ميكن اأن تلعبه و�شائل 

التوا�شل االجتماعي يف حروب امل�شتقبل.
التوا�شل  لو�شائل  املت�شاعد  ال��دور  مواجهة  كيفية  عن  اأم��ا 
تطوير  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اأواًل  يتطلب  ه���ذا  ف����اإن  االج��ت��م��اع��ي، 
ت�شريعي يتنا�شب مع الوترية ال�شريعة التي تتطور بها هذه 
الو�شائل يف ع�شرنا الراهن، بحيث يتم جترمي اأي ممار�شات 
االجتماعي،  التوا�شل  �شلبية من جانب م�شتخدمي مواقع 
وثانياً العمل على توعية الن�شء وال�شباب باجلوانب ال�شلبية 
تكون  اأن  ميكن  اأنها  وكيف  االجتماعي،  التوا�شل  لو�شائل 
جماعات  ج��ان��ب  م��ن  جتنيدهم  اأو  اأدمغتهم  لغ�شل  و�شيلة 
اإرهابية وقوى متطرفة، اأو حتى من جانب اأجهزة خمابرات 
وغري  قانونية  غري  باأعمال  القيام  يف  لتوظيفهم  اأجنبية، 

�شرعية تنطوي على تهديد وا�شح لالأمن الوطني. 
ما التطورات املتوقعة يف امللف االإيراين بعد اال�شرتاتيجية 
االأمريكية اجلديدة؟ وما الذي يجب على القيادة الع�شكرية 

اخلليجية فعله يف حال مت اإلغاء االتفاق؟ 
برغم اأن الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب مل يعلن �شراحة، 
 ،2017 اأك��ت��وب��ر   13 اجلمعة  ي��وم  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمته  يف 
مت�شدداً  نهجاً  ر�شم  فاإنه  االإي���راين،  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  اإل��غ��اء 
يف تعامله مع اإيران، فقد اأعلن ترامب بو�شوح ا�شرتاتيجية 
مع  املتحدة  الواليات  خاللها  من  تتعامل  جديدة  اأمريكية 
االإقرار  ترامب  رف�ش  فقد  املقبلة،  املرحلة  خ��الل  طهران 
بالتزام اإيران االتفاق النووي، واأعاد و�شفه باأنه اإحدى اأ�شواأ 
االأمريكية  اخلزانة  وزارة  فو�ش  اأن��ه  اأعلن  كما  االتفاقيات، 
باعتباره  االإي����راين،  ال��ث��وري  احل��ر���ش  على  عقوبات  بفر�ش 
داعماً لالإرهاب، ف�شاًل عن اأنه حذر من اأن بالده باإمكانها 

اإلغاء االتفاق النووي مع اإيران يف اأي وقت.
وقد جاءت هذه اال�شرتاتيجية اجلديدة لتوؤكد ما كانت دول 

اخلليج حتذر منه با�شتمرار، فعلى الرغم من اأنه كان �شائداً 
اأن توقيع االتفاق النووي �شيوؤدي اإىل دعم ا�شتقرار املنطقة 
واأمنها، فاإننا مل نلحظ اأي نتائج اإيجابية لالتفاق على هذا 
ال�شعيد، والذي حدث هو اأن اإيران ا�شتغلت ذلك االتفاق اأ�شواأ 
ا�شتغالل للتدخل يف �شوؤون دول املنطقة وزعزعة ا�شتقرارها 
�شيا�شية، من  ا�شتغلته لتحقيق مكا�شب  اأمنها، كما  وتهديد 
بينها حتقيق طموحاتها يف الهيمنة االإقليمية، وهو ما كان 
احلوثيني  املتمردين  لدعم  اليمن  يف  تدخالتها  يف  وا�شحاً 
�شد احلكومة ال�شرعية، وتدخالتها يف �شوريا لدعم النظام 
ولبنان  العراق  يف  امل�شتمرة  تدخالتها  عن  ف�شاًل  ال�شوري، 
وقفة  اال�شرتاتيجية  ه��ذه  ومتثل  لها.  تابعة  ق��وى  ل�شالح 
اللهجة  �شديدة  بر�شالة  اإليها  وتبعث  اإي����ران،  م��ع  حا�شمة 
اإرادة املجتمع الدويل، واأن  اأن تتوقف عن حتدي  باأن عليها 
تتخلى عن اأن�شطتها املزعزعة لالأمن واال�شتقرار االإقليمي 
اإعادة  على  م�شممة  تبدو  االأمريكية  االإدارة  واأن  وال��دويل، 
يقف  ال��ذي  الثوري  حر�شها  اأظافر  وتقليم  �شلوكها،  �شبط 
وراء كثري من االأن�شطة املهددة لالأمن واال�شتقرار يف العديد 
املوقف  املهم يف  التطور  ه��ذا  اأن  �شك  وال  املنطقة.  دول  من 
بو�شوح يف طبيعة  �شينعك�ش  النووي  االتفاق  االأمريكي من 
حترك الواليات املتحدة خالل املرحلة املقبلة مع اإي��ران، اإذ 
تك�شف ت�شريحات الرئي�ش االأمريكي اأن وا�شنطن لن ت�شمح 
اأجل التو�شع ون�شر النفوذ  اأخرى بالعمل من  لطهران مرة 
اإذ تدرك الواليات املتحدة  اأنحاء املنطقة،  ودعم الوكالء يف 
مدى خطورة طموحات اإيران االإقليمية ونواياها التو�شعية. 
والوا�شح اأنه لي�ش اأمام اإيران االآن اإال اأن ت�شتجيب للمطالب 
اأن ت��ق��ب��ل تعديل  االأم��ري��ك��ي��ة، ف��م��ن ن��اح��ي��ة ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ي��ه��ا 
االتفاق النووي مبا ي�شاعد فعاًل يف احلد من قدراتها على 
والتو�شع،  الهيمنة  طموحات  لتحقيق  مكا�شب  اأي  ا�شتثمار 
كما اأن عليها اأن تتوقف عن التدخل يف �شوؤون دول املنطقة 
الداخلية، واأن متتنع عن اإطالق تهديداتها لهذه الدول، واأن 
تدرك وتقتنع اأن ال�شبيل الوحيد للعي�ش يف �شالم يف املنطقة 
ال�شوؤون  يف  والتدخل  النفوذ  ن�شر  م�شاعي  عن  التوقف  هو 

الداخلية للدول.
وعلى القيادة الع�شكرية اخلليجية اأن تاأخذ حذرها وتراقب 
تزيد  واأن  املقبلة،  املرحلة  يف  االإيرانية  التحركات  كثب  عن 
اإيران  حتجيم  اأج��ل  من  املتحدة  ال��والي��ات  مع  تعاونها  من 

وثنيها عن م�شاعيها لتحقيق طموحاتها االإقليمية.
يف  دوراً  البيولوجية  احل���رب  تلعب  اأن  مي��ك��ن  ح��د  اأي  اإىل 

املواجهات الع�شكرية املتوقعة خالل العقود املقبلة؟ 
تعد االأ�شلحة البيولوجية اأحد اأنواع اأ�شلحة الدمار ال�شامل، 
ب���ل مي��ك��ن ال���ق���ول اإن���ه���ا اأخ���ط���ره���ا، ف��ه��ي ���ش��غ��رية احلجم، 
عن  ف�شاًل  ت�شنيعها،  ي�شهل  حيث  عليها،  احل�شول  ي�شهل 
باالإ�شافة  ال�شريع،  بانت�شارها  وتتميز  ا�شتخدامها،  �شهولة 
لالأهداف  امل��دم��ر  واأث��ره��ا  الفتاكة  التدمريية  قدرتها  اإىل 
يتم  اأن  املمكن  من  ب��ات  اأن��ه  عن  ف�شاًل  واملدنية،  الع�شكرية 
تزويد الروؤو�ش احلربية لل�شواريخ بالعنا�شر البيولوجية، 
وهي اأ�شلحة م�شببة للخ�شائر اجلماعية، حيث تهلك االأرواح 
الب�شرية، وال تدمر البنية التحتية، ويظل بع�ش عنا�شرها 
عالقا يف البيئة، ما يعني اأن هذا النوع من االأ�شلحة ميتلك 

من اخل�شائ�ش ما يوؤهله لال�شتخدام يف اإبادة ال�شعوب.
وحول الدور الذي ميكن اأن تلعبه هذه االأ�شلحة يف املواجهات 
الع�شكرية املقبلة، فالواقع اأن هناك قدراً كبرياً من االإغراء 
ال�شتخدام هذا النوع من االأ�شلحة، ال�شيما من قبل الدول 
الإنتاج  الالزمة  التقنيات  متتلك  ال  التي  تلك  اأو  ال�شغرية، 
خالل  م��ن  ال���دول  ه��ذه  ت�شتطيع  حيث  التقليدي،  ال�شالح 
مواجهة  يف  قدرتها  تعزز  اأن  البيولوجية  االأ�شلحة  امتالك 
دول اأكرب منها، واأن تعو�ش ما تعانيه من نق�ش تقني اأو يف 
وبرغم  العالية.  التكلفة  ذات  التقليدية  االأ�شلحة  امتالك 
االأ�شلحة،  ه��ذه  ع��ن  ال���دول  م��ن  الكثري  ابتعدت  فقد  ذل���ك، 
اأن  املرجح  من  ولي�ش  واأخالقية.  اإن�شانية  العتبارات  وذلك 
هذه  مثل  ا�شتخدام  اأن  خا�شة  م�شتقباًل،  االأم��ر  هذا  يتغري 
اأمام  دولياً ترتتب عليه م�شوؤولية كبرية  املحرمة  االأ�شلحة 
اأخ�شاه هو جلوء اجلماعات  اأك��ر ما  ال��دويل، لكن  املجتمع 
االإرهابية واملتمردة، اإىل امتالك هذه االأ�شلحة، وا�شتخدامها 
اأج���ل قلب م��ي��زان ال��ق��وة ال��ق��ائ��م م��ع ال��ق��وة الع�شكرية  م��ن 

التقليدية للدول.
موؤمترها  الدفاع  وزارة  تعقد  التوايل،  على  الثانية  لل�شنة   
ال�������ش���ن���وي يف م����رك����ز االإم������������ارات ل����ل����درا�����ش����ات وال���ب���ح���وث 
اأهم  وم��ا  التعاون؟  م�شتوى  تقيمون  كيف  اال�شرتاتيجية، 

النتائج املتوقعة منه؟ 
القادة  ال�����ش��ن��وي:  م���وؤمت���ره���ا  ال���دف���اع  وزارة  ت��ن��ظ��ي��م  ي��ع��د 
 23-22 يومي  وذل��ك  والع�شرين،  احل��ادي  القرن  حل��روب 
ل��ل��درا���ش��ات والبحوث  االإم����ارات  م��رك��ز  2017، يف  اأك��ت��وب��ر 
اال�شرتاتيجية، اأحد مظاهر التعاون بني اجلانبني، ال�شيما 

كان  ال���ذي  ال�����ش��اب��ق،  م��وؤمت��ره��ا  اأن نظمت  �شبق  ال����وزارة  اأن 
 25 الفرتة من  امل�شتقبل”، خالل  “القادة حلروب  بعنوان 
2016، يف مقر املركز اأي�شاً، وال �شك يف  اإىل 26 �شبتمرب 
حيث  متقدمة،  مرحلة  بلغ  قد  القائم  التعاون  م�شتوى  اأن 
الدرا�شات  التعاون يف جمال  على  اإن هناك حر�شاً م�شرتكاً 
اخلربات  وت��ب��ادل  والع�شكرية،  وال�شيا�شية  اال�شرتاتيجية 

والزيارات وتنظيم اأن�شطة وفعاليات م�شرتكة.
يف  ال�شنوي  موؤمترها  تنظيم  على  ال���وزارة  حر�ش  ويعك�ش 
وعياً  اال�شرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�شات  االإم���ارات  مركز 
دولة  البحثية يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  ب��اأه��م��ي��ة  ك��ب��رياً 
على  امل��وؤمت��ر  تركيز  اأن  خا�شة  املتحدة،  العربية  االإم����ارات 
تعمل  بحثية  بخربات  اال�شتعانة  يتطلب  امل�شتقبل  ح��روب 
التي  الرئي�شية  املهمة  وه��ي  امل�شتقبل،  ا�شت�شراف  اأج��ل  من 
اال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  للدرا�شات  االإم����ارات  مركز  اأخ��ذ 
على عاتقه اال�شطالع بها، مبا ي�شاعده على حتقيق اإحدى 
مهماته الرئي�شية، وهي دعم �شانع القرار ورفده مبا يحتاج 
اإليه من معلومات وبيانات متكنه من اتخاذ قراره ب�شاأن ما 

يواجه من حتديات تتطلب التعامل ال�شليم معها.
للدرا�شات  االإم������ارات  م��رك��ز  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأن  يف  ���ش��ك  وال 
اأن يوؤدي  والبحوث اال�شرتاتيجية، ووزارة الدفاع من �شاأنه 
اإىل حتقيق نتائج مهمة فيما يتعلق بفكرة كيفية اال�شتفادة 
م��ن م��راك��ز ال��ب��ح��وث وم���ا تنتجه م��ن اأب��ح��اث ودرا����ش���ات يف 
خدمة املوؤ�ش�شات الوطنية. فاملركز من جهته يقدم الدرا�شات 
واملعلومات والبيانات ويطرح التو�شيات واالأفكار التي ميكن 
وت�شتفيد منها  تتعامل معها  اأن  البحثية  املوؤ�ش�شات  ملختلف 
وزارة  ع��ل��ى  ينطبق  م��ا  وه���و  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  عملها  جم���االت  يف 
الدفاع خا�شة، وكما قلت من قبل، اإن مو�شوع املوؤمتر يتعلق 
اأحد اجلوانب  امل�شتقبل، وهو  اال�شت�شرايف حلروب  باجلانب 

الرئي�شية التي يعمل املركز عليها منذ فرتة طويلة. 
موؤثر  دور  واالإره����اب  التطرف  خطر  لت�شاعد  �شيكون  ه��ل 
تغري طبيعة  والع�شرين يف ظ��ل  احل���ادي  ال��ق��رن  ح���روب  يف 
الهدام  اال�شتغالل  وتنامي  والدولية  االإقليمية  ال�شراعات 

لو�شائل االت�شال والتكنولوجيا احلديثة؟ 
حروب  يف  م��وؤث��راً  دوراً  واالإره���اب  التطرف  �شيلعب  بالطبع 
االإرهابية  باتت اجلماعات  والع�شرين، حيث  القرن احلادي 
متتلك من االإمكانيات الكبرية ما يوؤهلها خلو�ش احلروب، 
ت��ع��د بني  اإن��ه��ا مل  ال�����ش��راع��ات، بحيث  ت��غ��ريت طبيعة  ف��ق��د 
دول متتلك جيو�شاً نظامية تواجه بع�شها بع�شاً يف حروب 
الدوليني”،  “الفاعلني غري  تقليدية، فمع ظهور  ع�شكرية 
وه��وؤالء لي�شوا دواًل، واإمن��ا جماعات عديدة تختلف بح�شب 
اأهدافها، اتخذت ال�شراعات �شكاًل جديداً بحيث اأ�شبح من 
املمكن اأن ين�شاأ �شراع بني دولة ما وفاعل غري دويل، وهذا 
االأخري قد يكون جماعة اإرهابية متتلك من االإمكانيات ما 

يوؤهلها خلو�ش ال�شراع.
داع�ش،  تنظيم  بو�شوح على  ينطبق  االأم��ر  اأن هذا  �شك  وال 
اأك��ر تقدماً يف مراحل تطور الظاهرة  ال��ذي ميثل مرحلة 
العراق  دول��ة يف  اإق��ام��ة  اإىل  التنظيم  �شعى  فقد  االإره��اب��ي��ة، 
الدولتني،  ه��ات��ني  يف  القائمة  االأو���ش��اع  م�شتغاًل  و���ش��وري��ا، 
ال��دول��ة وكيانها عرب  اأن ير�شخ وج��ود ه��ذه  وح���اول ج��اه��داً 
�شبل عديدة، كاأن ميار�ش �شلطاته على االأر�ش التي �شيطر 
امتلك  كما  عليها،  يعي�شون  ال��ذي��ن  االأف����راد  وع��ل��ى  عليها، 
موارد مالية مكنته من اقتناء االأ�شلحة، بل اإنه امتلك بنية 
احلديثة  التكنولوجيا  ا�شتخدام  على  �شاعدته  تكنولوجية 
وو�شائل التوا�شل االجتماعي، مبا يحقق اأهدافه وي�شب يف 
اأو لتهريب االأموال  االأتباع اجلدد  م�شلحته، �شواء لتجنيد 

وغري ذلك. 
وقد ا�شتدعى ذلك التطور يف طبيعة هذا التنظيم االإرهابي 
ت��دخ��ل ال��ع��دي��د م��ن ال����دول ال��ك��ربى واالإق��ل��ي��م��ي��ة ملواجهته 
فتاأ�ش�ش حتالف دويل ملحاربة داع�ش يف العراق، كما تدخلت 
�شوريا، وكل ذلك  واإقليمية عديدة ملواجهته يف  قوى دولية 

بهدف الق�شاء على هذا التنظيم والتخل�ش منه.

اأكد اأن حروب امل�صتقبل �صتدار من خالل ف�صاءات عابرة للحدود التقليدية

جمال ال�شويدي: االإمارات متتلك ا�شرتاتيجية وا�شحة للتعامل مع خمتلف التحديات االأمنية
معظم من ان�صموا اإىل اجلماعات املتطرفة مت جتنيدهم عن طريق الت�صال ال�صخ�صي، اأو عرب و�صائل التوا�صل الجتماعي
ينبغي العمل على تطوير ت�صريعي لو�صائل التوا�صل الجتماعي يجرم اأي ممار�صات �صلبية من جانب م�صتخدميها
ال�صرتاتيجية المريكية اجلديدة جتاه ايران توؤكد ما كانت دول اخلليج حتذر منه با�صتمرار
التعاون بني مركز الإمارات للدرا�صات والبحوث ال�صرتاتيجية، ووزارة الدفاع ي�صاهم يف اتخاذ القرار املنا�صب ملواجهة التحديات

•• العني-وام:

قدم معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان، 
مدير  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ب��ن  خليفة  وال�شيخ 
اأبوظبي،  دي��وان ويل عهد  ال�شهداء يف  اأ�شر  �شوؤون  مكتب 
الكتبي،  ب��ن �شحي  م��ط��وع  اإىل علي حمد  ال��ع��زاء  واج���ب 
واإخ���وان���ه يف وف����اة امل��غ��ف��ور ل��ه وال���ده���م ح��م��د م��ط��وع بن 
طحنون  بن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  واأع��رب  الكتبي.  �شحي 
نهيان - خالل  اآل  وال�شيخ خليفة بن طحنون  نهيان،  اآل 

مدينة  �شمال  ال��ه��ري  منطقة  يف  ال��ع��زاء  خيمة  زيارتهما 
الأبناء  موا�شاتهما  و�شادق  تعازيهما  خال�ش  عن   - العني 
واأ�شرة وعائلة الفقيد، داعني اهلل العلي القدير اأن يتغمده 
بوا�شع رحمته، واأن ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله وذويه 
اأبناء قبيلة بني كتب  ال�شرب وال�شلوان. من جهتهم عرب 
عن خال�ش �شكرهم وعظيم تقديرهم ملعايل ال�شيخ �شعيد 
اآل  طحنون  ب��ن  خليفة  وال�شيخ  ن��ه��ي��ان،  اآل  طحنون  ب��ن 
نهيان ل�شادق م�شاعرهما، وحر�شهما على موا�شاتهم يف 

م�شابهم داعني اهلل لهما بطول العمر وموفور ال�شحة.

�شعيد بن طحنون وخليفة بن طحنون يعزيان يف 
وفاة حمد مطوع بن �شحي الكتبي



األربعاء   25   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12156  
Wednesday  25   October   2017  -  Issue No   12156اأخبـار الإمـارات

1810

•• دبي-الفجر:

الد�شتورية  ال�����ش��وؤون  جلنة  ناق�شت 
للمجل�ش  وال��ط��ع��ون  وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
اجتماعها  خ��الل  االحت��ادي  الوطني 
ال������ذي ع���ق���دت���ه ي�����وم االأث�����ن�����ني 23 
االأم����ان����ة  مب���ق���ر  اأكتوبر2017م 
ال�شيخ  �شعادة  برئا�شة  بدبي،  العامة 
رئي�ش  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد 
اللجنة، مو�شوع �شيا�شة وزارة العدل 

يف �شاأن تطوير الت�شريعات.
اللجنة  اأع�������ش���اء  االج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
�شعادة كل من: جا�شم النقبي مقرر 
وماجد  غليطة،  بن  م��روان  اللجنة، 
ال�����ش��ام�����ش��ي، وحم���م�������د عل�ي  ح���م���د 
وخلفان  واأحمد احلمودي،  الكمايل، 

بن يوخة.
عبداهلل  حممد  ال�شيخ  �شعادة  وق��ال 
على  اط��ل��ع��ت  ال��ل��ج��ن��ة  ب���اأن  النعيمي 
���ش��اأن مو�شوع  ت��ق��ري��ره��ا يف  م�����ش��ودة 
تطوير  �شاأن  العدل يف  وزارة  �شيا�شة 
ال��ت�����ش��ري��ع��ات ،واأدخ���ل���ت ع��ل��ي��ه بع�ش 
ال���ت���ع���دي���الت ،مت���ه���ي���داً ل��ع��ر���ش��ه يف 

االجتماع القادم.
واأف������اد ���ش��ع��ادت��ه اأن روؤي�����ة االم�����ارات 
2021 ترتكز على الو�شول بالدولة 

العامل  دول  اأف�����ش��ل  ب��ني  ت��ك��ون  الأن 
واأن  ال��ق�����ش��ائ��ي،  ال��ن��ظ��ام  ك���ف���اءة  يف 
اخت�شا�ش الوزارة اعداد الت�شريعات 
القانونية  ال�����ش��وؤون  بجميع  والقيام 
القانونية  الفتاوى  باإ�شدار  املتعلقة 
للد�شتور  وفقا  احلكومية،  للجهات 
ل�شالحياتها  امل���ح���ددة  وال���ق���وان���ني 
واخت�شا�شاتها وهو ال�شبيل لتحقيق 

هذه الروؤية.

تناق�ش  اللجنة  ب��اأن  �شعادته  واأ�شاف 
املو�شوع �شمن حماور اال�شرتاتيجية 
واملبادرات يف �شاأن تطوير الت�شريعات 
واخلدمات القانونية، ومراحل واآلية 
الفنية  اللجنة  يف  الت�شريعات  اإع��داد 
للت�شريعات، م�شريا اأن اللجنة خالل 
ا�شتعر�شت  ال�����ش��اب��ق��ة  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا 
التحليلية  ال���درا����ش���ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
وامل��ق��دم��ة م��ن ق��ب��ل االأم���ان���ة العامة 

امل���و����ش���وع، كما  ن��ف�����ش  ل��ل��م��ج��ل�����ش يف 
العدل،  وزارة  ممثلي  م��ع  اجتمعت 
ب�شاأن  ل��ه��م  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات��ه��ا  وق���دم���ت 

املو�شوع العام.
ال�������ش���ي���خ حممد  �����ش����ع����ادة  واأو�������ش������ح 
يف  ا�شتعر�شت  اللجنة  اأن  النعيمي 
اجتماعها اأي�شا درا�شة حول مو�شوع 
مهنة  ���ش��اأن  يف  ال��ع��دل  وزارة  �شيا�شة 
مراحل  �شمن  ذلك  وياأتي  املحاماة، 

قبل  م��ن  املعتمدة  الرقابية  اخلطة 
العامة  املو�شوعات  ملناق�شة  اللجنة 
املو�شوع  وي��ت�����ش��م��ن  اأم���ام���ه���ا،  ال��ت��ي 
ملهنة  املنظمة  الت�شريعات  حم���اور: 
ت���وط���ني مهنة  وب����رام����ج  امل���ح���ام���اة، 
املحاماة  مهنة  وتراخي�ش  املحاماة، 
واملحلي،  االحت�����ادي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
واأثر ترخي�ش مكاتب املحاماة لغري 

املواطنني يف املناطق احلرة.

•• ابوظبي-الفجر:

الثالث  ال����ع����ادي  االن���ع���ق���اد  دور  ي���ب���داأ 
ل��ل��م��ج��ل�����ش ال���وط���ن���ي االحت���������ادي من 
الف�شل الت�شريعي ال�شاد�ش ع�شر اليوم 
2017م،  اأكتوبر   25 االأربعاء املوافق 
ل��ي��ك��ون امل��ج��ل�����ش ق���د ع��ق��د ب��ذل��ك 45 
غري  اأدوار  وخم�شة  ع���ادي  انعقاد  دور 
اأوىل جل�شاته بتاريخ  عادية، منذ عقد 
واك��ب خاللها  1972م،  فرباير   12
الد�شتورية  االحتادية  ال�شلطات  كاأحد 
والتطور  ال���ب���ن���اء  م�������ش���رية  اخل���م�������ش 
ت�شهدها  ال���ت���ي  ال�����ش��ام��ل��ة  وال��ن��ه�����ش��ة 
الدولة، وحظي بدعم وتوجيه القيادة 
احلكيمة وم�شاركة املواطنني يف عملية 
ل���دوره ومتكينه  ت��ع��زي��زا  ال��ق��رار  �شنع 
الت�شريعية  اخت�شا�شاته  ممار�شة  من 

والرقابية والدبلوما�شية الربملانية.
و����ش���اه���م امل���ج���ل�������ش ع���ل���ى م�����دى اأك����ر 
م��ن اأرب��ع��ة ع��ق��ود م��ن خ���الل ممار�شة 
تطوير  يف  ال��د���ش��ت��وري��ة  اخت�شا�شاته 
املنظومة الت�شريعية التي طالت جميع 
خالل  التو�شيات  وتبنى  ال��ق��ط��اع��ات، 
الوطنية،  الق�شايا  خمتلف  مناق�شة 
ف��ق��د اأق����ر امل��ج��ل�����ش ع��ل��ى م���دى 571 
جل�شة عقدها خالل �شتة ع�شر ف�شال 
ت�شريعيا 602 م�شروع قانون، وناق�ش 
ب�شاأنها  تبنى  ع��ام��ا  مو�شوعا   311
اإىل  ����ش���وؤاال   760 ووج����ه  ت��و���ش��ي��ات��ه، 

ممثلي احلكومة، واأ�شدر 75 بيانا.
الد�شتور:  م���ن   78 ل���ل���م���ادة  ووف���ق���ا 
ال  �شنوية  ع��ادي��ة  دورة  املجل�ش  يعقد 
يف  تبداأ  �شهور،  �شبعة  عن  مدتها  تقل 
من  اأكتوبر  �شهر  من  الثالث  االأ�شبوع 
ك��ل ع���ام، ومي��ك��ن دع��وت��ه ل��الن��ع��ق��اد يف 
دور غري عادي عند قيام املقت�شى، وال 

غري  االن��ع��ق��اد  دور  يف  للمجل�ش  يجوز 
اأن ينظر يف غري االأم���ور التي  ال��ع��ادي 

دعي من اأجلها.
ون�����ش��ت امل����ادة 80 م��ن ال��د���ش��ت��ور على 
الدور  االحت���اد  رئي�ش  يفتتح  ي��ل��ي:  م��ا 
فيه  ويلقي  للمجل�ش،  ال�شنوي  العادي 
البالد،  اأح����وال  ب��ي��ان  يت�شمن  خطابا 
الهامة  وال���������ش����وؤون  االأح��������داث  واأه������م 
ال��ت��ي ج���رت خ���الل ال���ع���ام، وم���ا تعتزم 
حكومة االحتاد اإجراءه من م�شروعات 
ال����دورة اجلديدة،  واإ���ش��الح��ات خ��الل 
ول��رئ��ي�����ش االحت������اد اأن ي��ن��ي��ب ع��ن��ه يف 
اأو  اإلقاء اخلطاب، نائبه  اأو يف  االفتتاح 
وعلى  االحت����اد.  وزراء  جمل�ش  رئ��ي�����ش 
اأن يختار جلنة من  املجل�ش االحت��ادي 
بني اأع�شائه الإعداد م�شروع الرد على 
مالحظات  مت�شمنا  االفتتاح،  خطاب 
امل��ج��ل�����ش واأم���ان���ي���ه، وي���رف���ع ال����رد بعد 
اإق��راره من املجل�ش اإىل رئي�ش االحتاد 

لعر�شه على املجل�ش االأعلى.
و���ش��ك��ل خ��ط��اب امل��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن اهلل 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 
ت�شريعي،  ف�شل  اأول  ث��راه الفتتاح  اهلل 
املجل�ش  ب��ارزة يف م�شرية عمل  حمطة 
والن�شاط  وامل���ه���ام  ال����دور  طبيعة  ويف 
امل�شاركة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ب���ه  ���ش��ي��ق��وم  ال����ذي 
وامل�شاركة  البناء  عملية  يف  االأ�شا�شية 
م�شتقبل  بناء  ويف  التنمية  م�شرية  يف 
االإم����ارات، حيث  ل�شعب  وزاه��ر  م�شرق 
اأع�شاء  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  خاطب 
االأع�شاء  “اإخواين  ق���ائ���ال  امل��ج��ل�����ش 
املحرتمني يف هذه اللحظات التاريخية 
جمل�شكم  فيها  يجتمع  التي  احلا�شمة 
املوقر، فاإن جماهري ال�شعب على هذه 
االأر�ش الطيبة املوؤمنة بربها وبوطنها 
وبرتاثها تتطلع اإليكم واثقة من اأنكم 

بعون اهلل �شت�شاركون يف حتقيق اآمالها 
يف العزة واملنعة والتقدم والرفاهية«.

يف  الربملانية  احل��ي��اة  م�شرية  و�شهدت 
ع��ه��د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خليفة 
ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ش ال���دول���ة “ 
�شاهمت  مهمة  حمطات  اهلل”،  حفظه 
االحتادي  الوطني  املجل�ش  متكني  يف 
الد�شتورية  اخت�شا�شاته  ممار�شة  من 
لها  التي  الق�شايا  مناق�شة خمتلف  يف 
ب��ال��وط��ن وامل��واط��ن��ني، وتعزيز  ع��الق��ة 
يف  امل��واط��ن��ني  وم�شاركة  ال�����ش��ورى  نهج 
لربنامج  تنفيذا  وذل��ك  ال��ق��رار،  �شنع 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقه  ال��ذي  التمكني 
عام  اهلل”  “يحفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ش 

2005م.
ونظم املجل�ش الوطني االحتادي امللتقى 
الت�شاوري الثاين بهدف مناق�شة كافة 
اآليات  تطوير  اإىل  الهادفة  املقرتحات 
االأولويات  وحت��دي��د  ال��ربمل��اين  العمل 

وا�شت�شراف امل�شتقبل مبا ميكن املجل�ش 
الد�شتورية  اخت�شا�شاته  ممار�شة  من 
وامل�شاهمة يف م�شرية التنمية ال�شاملة 
ا�شتكماال  يعد  ال���ذي  االأم���ر  امل��ت��وازن��ة، 
عقد  ال��ذي  االأول  الت�شاوري  للملتقى 
ال�شاد�ش  الت�شريعي  الف�شل  بداية  مع 
من  االأول  وي��ع��د   2016 ع����ام  ع�����ش��ر 
الربملاين  ال��ع��م��ل  م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه 
وامل��ن��ط��ق��ة وج����رى خالله  ال���دول���ة  يف 
مناق�شة و�شع اأول ا�شرتاتيجية برملانية 
 2021-2016 ل��الأع��وام  للمجل�ش 
اال�شرتاتيجية  االجت����اه����ات  اط����ار  يف 
والرقابية  الت�شريعية  وه��ي:  اخلم�شة 
وامل�شاركة  ال��ربمل��ان��ي��ة  وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
االأمانة  ومتكني  املجتمعي  والتوا�شل 

العامة للمجل�ش.
على  االحت���ادي  الوطني  املجل�ش  واأق��ر 
خالل  ع��ق��ده��م��ا  ان��ع��ق��اد  دوري  م����دى 
الف�شل الت�شريعي ال�شاد�ش ع�شر الذي 

2015 ما  ن��وف��م��رب   18 ب��ت��اري��خ  ب���داأ 
ي��ق��ارب م��ن 32 م�����ش��روع ق��ان��ون بعد 
موادها  من  ع��ددا  وا�شتحدث  ع��دل  اأن 
امل���ج���ل�������ش على  وب�����ن�����وده�����ا، وح�����ر������ش 
جدولة جل�شاته ملناق�شة اأكرب قدر من 
التي  والق�شايا  ال��ق��وان��ني  م�شروعات 
تنفيذا  وذلك  واملواطنني،  الوطن  تهم 
لالأعوام  ال��ربمل��ان��ي��ة  ل��ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
منوذجا  تعد  التي   -2021  2016
احلكيم  امل�����ت�����وازن  ال����ربمل����اين  ل��ل��ع��م��ل 
الإ�شعاد  اأف�شل  ه��و  م��ا  ك��ل  يقدم  ال��ذي 
�شعب االإم��ارات ودعم توجهات القيادة 
الوطن  م�شلحة  حتقيق  يف  احلكيمة 
واملواطن وتعزيز مكانة الدولة عاملي. 

وتبنى املجل�ش خالل الف�شل الت�شريعي 
خالل  تو�شية   123 ع�شر  ال�����ش��اد���ش 
م���و����ش���وع���ات عامة  ع�����ش��رة  م��ن��اق�����ش��ة 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ق��ط��اع��ات  ت��ن��اول��ت 
العايل  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع��ل��م��ي  وال���ب���ح���ث 

وال��ن��ق��ل واخلدمات  وال���ع���دل  وال��ب��ي��ئ��ة 
 102 وج��ه  كما  للمتعاملني،  املقدمة 
تناولت  احل��ك��وم��ة  ممثلي  اإىل  ���ش��وؤاال 

خمتلف القطاعات.
وي��ج�����ش��د م��ن��اق�����ش��ة امل��ج��ل�����ش ل��ع��دد من 
امل��و���ش��وع��ات وت��وج��ي��ه االأ���ش��ئ��ل��ة التي 
املجتمع،  ووقاية  بال�شحة  عالقة  لها 
املخدرة،  امل����واد  م��ن  املجتمع  وح��م��اي��ة 
والبحث  االت�����ش��االت،  ق��ط��اع  وتنظيم 
وال�شحة  والتعليم  وال��رتب��ي��ة  العلمي 
واملقايي�ش،  وامل���وا����ش���ف���ات  واالإ����ش���ك���ان 
للمواطنني  اخل��دم��ات  اأف�شل  وتوفري 
وامل����ع����ا�����ش����ات واالإ������ش�����ك�����ان وال���������ش����وؤون 
حر�شة  وال�شباب،  وامل���راأة  االجتماعية 
وتطلعات  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  ترجمة  على 
املواطنني، يف امل�شاهمة يف تعزيز ريادة 
ت��ط��وي��ر اخلدمات  االإم������ارات يف  دول����ة 
التي تقدمها لل�شعب يف �شتى القطاعات 
ال�شعادة  حتقيق  اإىل  احلثيث  و�شعيها 
املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  عرب  لل�شعب 
العاملية يف االإدارة والتخطيط والكفاءة 
امل��ال��ي��ة يف االن���ف���اق، واع��ت��م��اد االإب����داع 
امل�شتقبل  وا���ش��ت�����ش��راف  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
وا�شتغالل  ل����ه����ا،  وم���ن���ه���ج���ا  ط���ري���ق���ا 
االأجيال  ال�شباب وبناء  امل��وارد وطاقات 
احلكومي  العمل  خالل  من  ال�شاحلة 

املخطط واملبتكر.
املجل�ش  ن�����ش��اط��ات جل����ان  ع����دد  وب���ل���غ 
واملوؤقتة  ال��دائ��م��ة  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
يقارب  م���ا  ان��ع��ق��اد،  دوري  م���دى  ع��ل��ى 
ا�شتغرقت  ن�������ش���اط���اً   ”255“ م����ن 
اط���ار عملها  ���ش��اع��ة، يف   574 ح���وايل 
اخلا�ش مبناق�شة م�شروعات القوانني 
تقاريرها  واإع��داد  العامة  واملو�شوعات 
التو�شيات  الأه���م  وت�شمينها  ب�شاأنها 
ورفعها للمجل�ش ملناق�شتها حتت القبة 

ب��ح�����ش��ور مم��ث��ل��ي احل��ك��وم��ة، ونظمت 
االأف�شل  ال��وج��ه  على  اأعمالها  الإجن���از 
بعدد  وق��ام��ت  نقا�شية،  ح��ل��ق��ات  ث���الث 
توا�شلت  كما  امليدانية،  ال��زي��ارات  م��ن 
والقطاعات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
اخلربة  وذوي  واالأه���ل���ي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
واالخت�شا�ش، للوقوف عن قرب، على 
امل�شكالت،  وتفح�ش  الق�شايا  حقيقة 
واال�شتماع الآراء ومقرتحات املواطنني 
وكل اجلهات املعنية، وكذلك اجلمعيات 
امل���خ���ت�������ش���ة، ب�������ش���اأن م����ا ت��ن��اق�����ش��ه من 
عامة  ومو�شوعات  قوانني،  م�شروعات 

و�شكاوى.
االإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  وحققت 
ل��ل��م��ج��ل�����ش ال���وط���ن���ي االحت��������ادي عرب 
ممار�شتها الأرقى معايري الدبلوما�شية 
خاللها  ت�����واك�����ب  ال����ت����ي  ال����ربمل����ان����ي����ة 
خالل  من  اخلارجية،  ال��دول��ة  �شيا�شة 
على  ن�������ش���اط���ا   150 يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
م�شتوى االحتادات االإقليمية والدولية 
وال������زي������ارات ال���ربمل���ان���ي���ة وامل�����وؤمت�����رات 
النتائج  م����ن  ال���ع���دي���د  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، 
اأب��رزه��ا : التعبري عن  االإي��ج��اب��ي��ة م��ن 
االأحداث  خمتلف  اإزاء  الدولة  مواقف 
واالإقليمية  ال���وط���ن���ي���ة  وال���ق�������ش���اي���ا 
وال���دول���ي���ة، وت��ع��زي��ز ع���الق���ات االأخ����وة 
والتعاون والتوا�شل مع دول وبرملانات 
و���ش��ع��وب ال��ع��امل يف امل���ج���االت ك��اف��ة ال 
اأجهزة  وتفعيل  منها،  الربملانية  �شيما 
املوؤ�ش�شات الربملانية يف خمتلف جماالت 
عملها ومعاجلة خمتلف الق�شايا التي 
اأع��م��ال��ه��ا، االأمر  ُط��رح��ت على ج���داول 
يف  املتنامي  املجل�ش  دور  يعك�ش  ال��ذي 
اأعمال وم�شاريع االحتادات واملوؤمترات 
الربملانية واإدراك��ه الأهمية ما ت�شطلع 
م�شوؤولية  من  الربملانية  املوؤ�ش�شات  به 

ب��ه م��ن ن�شاط وم��ا متتلكه  ت��ق��وم  وم��ا 
م��ن اآل��ي��ات ع��م��ل. وي��ع��د ال��ت��وا���ش��ل مع 
املجتمع  فعاليات  وخمتلف  املواطنني 
واإ�شراكهم يف �شنع القرار من اأولويات 
عمل املجل�ش الوطني االحتادي، اإدراكا 
ال�����ذي ي�شطلع  ال�����دور  ب��اأه��م��ي��ة  م��ن��ه 
م�شرية  يف  امل�شاهمة  يف  امل��واط��ن��ون  ب��ه 
واملتوازنة،  امل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية 
وي���ح���ر����ش امل��ج��ل�����ش ب��ا���ش��ت��م��رار على 
تطوير اأدوات توا�شله مع املواطنني يف 
مواقعهم من خالل الزيارات امليدانية 
ال���ت���ي ت�����ش��م��ل م���ق���ار ب��ع�����ش ال�������وزارات 
خمتلف  يف  االحت����ادي����ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
اأرجاء الدولة، وموا�شلة عقد احللقات 
ودع�������وة مم��ث��ل��ي خمتلف  ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة 
واملجتمعية  احل��ك��وم��ي��ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
وجمعيات النفع العام واأ�شحاب الراأي 
وذوي اخلربة واالخت�شا�ش، لال�شتنارة 
حول  ومقرتحاتهم  واآرائهم  باأفكارهم 
املجل�ش  ي��ت��ب��ن��اه��ا  ال���ت���ي  امل���و����ش���وع���ات 
ال����ق����رارات  اإىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  وي��ن��اق�����ش��ه��ا 
املنا�شبة يف �شاأنها باالإ�شافة اإىل تطوير 
وتعزيز كافة قنوات التوا�شل االأخرى 

املتاحة.
وي�����ح�����ر������ش امل����ج����ل���������ش ع�����ل�����ى دع�������وة 
الر�شمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف  ممثلي 
والتعليمية والثقافية وغريها حل�شور 
جل�شات املجل�ش، وخا�شة طلبة املدار�ش 

واجلامعات الأنهم قادة امل�شتقبل.
اإىل  دوؤوب  ب�شكل  املجل�ش  ي�شعى  كما 
املتجددة  الوطنية  املنا�شبات  ا�شتثمار 
لتعزيز تفاعله وتوا�شله مع املواطنني، 
اأراء من  اأو  م��ق��رتح��ات  ب��اأي��ة  وي��رح��ب 
املواطنني واجلمهور مبا فيه املخت�شون 
لدى  ب��اآرائ��ه��م  لال�شرت�شاد  واملعنيون 

مناق�شة اأية مو�شوعات.

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  ح�شر 
ال�شيخ هزاع  العني و�شمو  ممثل احلاكم يف منطقة 
التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الإم����ارة اأب��وظ��ب��ي م�����ش��اء ام�����ش احل��ف��ل ال���ذي اأقامه 
ال��ظ��اه��ري مبنا�شبة  ح��م��ودة  ب��ن  علي  غ��امن  �شعادة 
اإىل كرمية را�شد �شعيد بن خلف  زفاف جنله ذياب 

املزروعي.
كما ح�شر احلفل - الذي اأقيم يف قاعة نادي �شباط 

القوات امل�شلحة باأبوظبي - �شمو ال�شيخ من�شور بن 
ال�شيخ حممد  و معايل  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
بن بطي اآل حامد و معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�شامح واللواء الركن طيار ال�شيخ 
اأحمد بن طحنون بن حممد اآل نهيان رئي�ش هيئة 
بن  ذي��اب  وال�شيخ  االحتياطية  و  الوطنية  اخلدمة 
اآل  طحنون  ب��ن  خليفة  وال�شيخ  نهيان  اآل  طحنون 
ديوان  يف  ال�شهداء  اأ�شر  �شوؤون  مكتب  مدير  نهيان 
اآل  ح��م��دان  ب��ن  �شعيد  وال�شيخ  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
نهيان و ال�شيخ اأحمد بن حمدان اآل نهيان وال�شيخ 

وال�شيخ حممد  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نا�شر  بن  اأحمد 
بن �شلطان بن خليفة اآل نهيان وال�شيخ عبداهلل بن 
حممد بن خالد اآل نهيان وال�شيخ حممد بن �شعيد 
اآل  مبارك  بن  نهيان  بن  ال�شيخ حممد  و  نهيان  اآل 
نهيان و ال�شيخ خليفة بن �شعيد اآل نهيان وعدد من 
اأع�شاء املجل�ش الوطني االحت��ادي وكبار  ال��وزراء و 
وكبار  القبائل  اأع��ي��ان  و  امل�شوؤولني  و  ال�شخ�شيات 

ال�شباط يف القوات امل�شلحة وال�شرطة.
من  ال�شعبية  للفرق  متنوعة  عرو�ش  احلفل  تخلل 

الرتاث االإماراتي ابتهاجا باملنا�شبة.

طحنون بن حممد و هزاع بن زايد و ال�شيوخ يح�شرون اأفراح بن حمودة واملزروعي

�صاهم خاللها يف م�صرية التنمية التي ت�صهدها الدولة

املجل�س الوطني االحتادي عقد 45 دور انعقاد عادي وخم�شة اأدوار غري عادية على مدى 16 ف�شال ت�شريعيا 

•• دبي-وام:

للمعا�شات  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�ش  اأق��ر 
والتاأمينات االجتماعية خالل اجتماع عقد 
�شباح ام�ش مبقر ديوان �شمو احلاكم يف دبي 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة 
رئي�ش  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
للهيئة  املالية  البيانات  الهيئة  اإدارة  جمل�ش 

للربعني االأول والثاين من هذا العام.
كما ناق�ش املجل�ش تقرير اأداء اإ�شتثمار اأموال 
و�شيا�شات   ،  2017 اغ�شط�ش  لغاية  الهيئة 

الهيئة  يف  االإ����ش���ت���ث���م���ار  ق���ط���اع  واج���������راءات 
جدول  على  املدرجة  االأخ��رى  ،واملو�شوعات 

اأعماله، واتخذ ب�شاأنها القرارات املنا�شبة.
ب�����داأ االج���ت���م���اع ب��رتح��ي��ب ���ش��م��وه مبعايل 
دوام  لهم  متمنياً  املجل�ش  اأع�����ش��اء  و���ش��ع��ادة 
التوفيق والنجاح يف عملهم، ثم �شرع املجل�ش 
يف م��ن��اق�����ش��ة ج����دول االأع���م���ال ح��ي��ث �شادق 
على  واطلع  ال�شابق  اجتماعه  حم�شر  على 
الهيئة  اإدارة  جانب  من  املتخذة  االإج���راءات 
ال�شادرة  والتو�شيات  القرارات  تنفيذ  ب�شاأن 

عنه.

والتو�شيات  ال��ق��رارات  على  املجل�ش  اطلع  و 
املتخذة من قبل اللجان املنبثقة عنه وهي ، 
اللجنة التنفيذية ، وجلنة اال�شتثمار، وجلنة 
للموارد  العليا  واللجنة  واملخاطر،  التدقيق 

الب�شرية واملكافاآت وقام باإعتمادها .
حتى  الهيئة  يف  امل�����ش��رتك��ني  ع���دد  اأن  ي��ذك��ر 
ن��ه��اي��ة ال���رب���ع ال���ث���ال���ث م���ن ال���ع���ام اجل����اري 
عدد  ب��ل��غ  بينما  م�����ش��رتك��اً،   86،022 ب��ل��غ 
 ،15،215 ن��ح��و  ال��ه��ي��ئ��ة  امل��ت��ق��اع��دي��ن م��ن 
نف�ش  ع��ن  م��ت��ق��اع��داً   14،516 ب���  م��ق��ارن��ة 
امل�شتحقني  وع����دد   ،  2016 م���ن  ال���ف���رتة 

5،580 مقارنة ب� 4،574 عن نف�ش الفرتة 
امل�شاريف  قيمة  وبلغت   ،  2016 ع��ام  م��ن 
التقاعدية من معا�شات ومكافاآت وتعوي�شات 
و640 مليون درهم بزيادة قدرها  مليار   2
الفرتة من  نف�ش  عن  دره��م  مليون   138

العام املا�شي اأي مبا ن�شبته 6%.
متقاعداً   1،855 م��ل��ف��ات  الهيئة  ت��دي��ر  و 
وملفات  املدنيني،  م��ن  م�شتحقاً  و3،943 
من  م�شتحق   3،102 و  متقاعداً   5،704
من  معا�شاتهم  ُت�شرف  الذين  الع�شكريني 

وزارة املالية .

•• ابوظبي-وام:

اأك����دت م��ع��ايل ن���ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي����رة الثقافة 
وتنمية املعرفة اأن االحتفال بيوم العلم الذي يلتف فيه �شعب 
االإمارات وقيادته يف حلظات تاريخية حول علم الدولة يعرب 
عن م�شاعر الوحدة والوالء والوفاء والت�شامن احلقيقي بني 
اأبناء االإمارات كافة خا�شة واأن املنا�شبة تتخذ قيمة م�شاعفة 
كونها تتزامن مع ذكرى تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” مقاليد احلكم 

يف الدولة.
انباء  ل��وك��ال��ة  خا�شة  ت�شريحات  يف  الكعبي  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
ت��ع��ب��ري حقيقي عن  ه��و  ب��ال��ع��ل��م  االع���ت���زاز  اإن  وام  االإم������ارات 
االنتماء للوطن الذي نت�شارك جميعنا على حمبته والعمل 
املبادئ  اأن هذه  اأجل موا�شلة نه�شته وحمايته وال �شك  من 
قوال  اجلميع  نفو�ش  يف  الر�شيدة  قيادتنا  كر�شتها  والقيم 
وفعال. وعربت معاليها عن اعتزازها وفخرها بتفاعل كافة 

ال�شمو  م��ب��ادرة �شاحب  م��ع  ال��دول��ة  واملقيمني يف  امل��واط��ن��ني 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش 
3 من  ي��وم  “رعاه اهلل” بجعل  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�ش 
نوفمرب من كل عام يوما يرفع فيه علم االإمارات يف خمتلف 
واخلا�شة... م�شرية  واملحلية  واملوؤ�ش�شات احلكومية  اجلهات 
اإىل اأن الهدف هو التاأكيد على اأن علمنا رمز وجودنا ووحدتنا 
وهويتنا الوطنية كما اأن قيمته الكربى تاأتي من قيم الوالء 
باأنه رمز طموحات  بل ويتمثل  به  والفخر  الوطن  واح��رتام 
املحلية  وامل��ح��اف��ل  امل��ج��االت  �شتى  االإم�����ارات يف  �شعب  واآم����ال 

والدولية.
ودعت معايل الكعبي اأبناء الوطن اإىل املحافظة على االإجنازات 
عالية... م�شددة  الوطن خفاقة  راية  واالبقاء على  الوطنية 
من  ونعمل  له  نقدم  اأن  جميعا  منا  ي�شتحق  الوطن  اأن  على 
اأجله واأن نلتف حول قيادتنا الر�شيدة من اأجل امل�شي قدما 
يف بناء دولتنا وخلق اأجيال قادرة على رفد الوطن باالإجنازات 

واالإبداعات وموا�شلة نه�شته التي ي�شهد بها العامل.

•• اأبوظبي -وام:

اأن علم دولة  اأن��ور ن�شيبة وزي��ر دول��ة  اأك��د معايل زك��ي 
االإم������ارات مي��ث��ل رم���زا ل��وح��دت��ن��ا وم�����ش��درا لفخرنا.. 
م�شريا اإىل اأن احتفالية يوم العلم تفر�ش نف�شها كاأبرز 
�شاحب  ت��ويل  ب��ذك��رى  الرتباطها  الوطنية  املنا�شبات 
“حفظه اهلل”  اآل نهيان  ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

رئا�شة الدولة.
واالنتماء  ال�����والء  رم����ز  االإم��������ارات  “علم   : واأ�����ش����اف 
بني  وتقدمها  اإجنازها  و�شاهد   .. والعطاء  والت�شحية 

االأمم.
م�شريا اإىل اأن االحتفاء بهذه املنا�شبة يعد واجبا وطنيا 

يكفل رفع امل�شوؤولية والعطاء بني اأبناء الوطن.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه يف ت�����ش��ري��ح��ات خ��ا���ش��ة ل��وك��ال��ة انباء 
االإم��ارات “وام” اإن علم االإم��ارات ميثل ر�شالة ت�شامح 
وحمبة لالإن�شانية جمعاء حر�شت الدولة على اإي�شالها 
للعامل منذ عهد االآباء املوؤ�ش�شني الذين اجتمعوا حتت 
املبارك  االحت���اد  تاأ�شي�ش  ع��ن  ليعلنوا  العلم  ه��ذا  راي��ة 
باإجنازاته وعطاءاته يف جميع  االأي��ام  ننعم هذه  ال��ذي 

املجاالت. واأ�شاف ان اأثمن ما ميكن اأن يحلق يف �شماء 
وطننا الغايل هو علمنا ال�شامخ ذلك العلم الذي كلما 
يحلق  فهو  الوطنية  امل�شاعر  اأ�شمى  لنا  جتلت  راأي��ن��اه 
�شهدائنا  اأرواح  حتلق  اأن  بغريب  ولي�ش  غاليا  عاليا 
واأب��ن��ائ��ن��ا ف����داء ل��ه��ذا ال��ع��ل��م ال��ع��ظ��ي��م ال����ذي ن��ف��خ��ر به 

و�شنظل نذود عنه ..
موؤكدا اأن االإماراتيني متوحدون حتت راية عزيزة اأبية 
�شتى  يف  وال��ب��ن��اء  النه�شة  م��ع��ارك  ظلها  يف  يخو�شون 

مناحي احلياة.
ويتزامن االحتفال بيوم العلم مع ذكرى تويل �شاحب 
الدولة  اآل نهيان رئا�شة  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
ب��ه��ا جميع  وي�����ش��ك��ل م��ن��ا���ش��ب��ة وط��ن��ي��ة ج��ام��ع��ة يحتفل 
منهم  تعبريا  ال��دول��ة  اأر���ش  على  واملقيمني  املواطنني 
عن حمبة هذا الوطن واإجالال لت�شحياته ومنجزاته 

احل�شارية يف �شتى امليادين.
وكانت وزارة �شوؤون جمل�ش الوزراء وامل�شتقبل اأ�شدرت 
لعام  العلم  ب�يوم  االحتفاالت  بتقدمي  يق�شي  تعميما 
املوافق الثاين من نوفمرب  اخلمي�ش  يوم  اإىل   2017
املقبل بدال من يوم اجلمعة املوافق 3 نوفمرب2017.

نورة الكعبي ل�»وام«: يوم العلم حلظة تاريخية 
لاللتفاف حول الوطن وقيادته 

جلنة ال�شوؤون الد�شتورية للوطني االحتادي تناق�س مو�شوع �شيا�شة 
وزارة العدل يف تطوير الت�شريعات 

»هيئة املعا�شات« تقر البيانات املالية للربعني االأول 
والثاين من 2017

زكي ن�شيبة ل�»وام« : علم االإمارات .. 
رمز وحدتنا وم�شدر فخرنا

موؤمتر طب الطوارئ الدويل يناق�س املواد اخلطرة والكوارث
•• ابوظبي-وام:

اأبوظبي املمار�شات  العلمية املتطورة  ومعايري  ناق�ش موؤمتر طب الطوارئ الدويل الثاين الذي تنظمه القيادة العامة  ل�شرطة 
اجلودة ومن ابرزها طوارئ ماقبل امل�شت�شفى وحوادث املرور واملواد اخلطرة والكوارث وطوارئ االطفال .

واعتمدت الكلية امللكية للجراحني الربيطانيني ، الربنامج العلمي للموؤمتر، اأكادميياً ما يجعله من اأهم موؤمترات طب الطوارئ 
يف املنطقة. وقال العقيد حممد اإبراهيم العامري ، مدير مديرية الطوارئ وال�شالمة العامة اإن اعتماد برنامج املوؤمتر من قبل 
الكلية امللكية للجراحني الربيطانية، التي تعترب اأكرب هيئة مهنية عاملية يف طب الطوارئ ، ي�شكل نقلة نوعية يف امل�شتوى املتقدم 
الذي و�شل اإليه املوؤمتر يف دورته الثانية، وتاأكيداً للقيمة العلمية املتقدمة للموؤمتر، مبا ي�شهم يف رفع كفاءة امل�شاركني يف فعالياته 
، التي تركز على مواكبة امل�شتجدات التقنية الع�شرية امل�شتخدمة يف جماالت طب الطوارئ ، من اأجل احلفاظ على �شالمة اجلميع 

، وتعزيز العمل امل�شرتك بني اجلامعات واجلهات املعنية يف تقدمي خدمات الطوارئ يف العامل.
اأهم موؤمترات طب الطوارئ يف املنطقة، حيث يجمع خربات نخب عاملية  اأبوظبي، يعد من  اأن املوؤمتر الذي يقام حالياً يف  واأكد 
للبحث يف تطوير وحتديث هذا النوع من الطب، وتبادل اخلربات وعر�ش التجارب ، وفق منهجية علمية تعتمد على اأ�ش�ش ومعايري 

متطورة يف التعامل مع احلاالت الطارئة  واالتفاق على روؤى م�شرتكة لدعم جهود القائمني على هذا املجال احليوي.
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عربي ودويل

 - روبــار  فريجيني   - ••الفجر 

ترجمة خرية ال�صيباين

لومبارديا  ا���ش��ت��ف��ت��اء  ي��ج��ل��ب  مل 
الكثري  اال�شبوع  نهاية  يف  وفينيتو 
احللقة  ل����ك����ن  االه������ت������م������ام،  م������ن 
غري  �شتار  رف��ع  اه��دت  الكاتالونية 
م���ت���وق���ع ل��ط��ل��ب��ه��م��ا امل���ت���زاي���د على 
ثالثتهم  وي�شارك  ال��ذات��ي.  احلكم 
يف ر�شم طموحني اآخذين يف الربوز، 
ي�شعى كل منهما اإىل احتالل مكانه 
وتاكيد ذاته.   اأحدهما، الذي يرمز 
اإل��ي��ه خطاب اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون يف 
ذات  اأوروب���ا  خطاب  هو  ال�شوربون، 
�شيادة موحدة ودميقراطية، اأوروبا 
التي جتمع وحت��م��ي، وت��ع��رف كيف 
تدافع عن نف�شها. واالآخ��ر، خطاب 
اوروب��ا حركات الهوية التي حتاول 
دميقراطيا،  نف�شها  ع��ن  ت��ع��رب  اأن 
اىل  قانونية  ا�شتفتاءات  خالل  من 
حد ما، والتي تدعو اىل اإعادة ر�شم 

حدود القارة العجوز.
   هل هناك خطر روؤية تفّكك الدول 
ُبنيت ب�شعوبة وامل  التي  القومية، 
ع��ل��ى م��ر ال���ق���رون، وب��ع�����ش��ه��ا، مثل 
�شنة   150 قبل  ت��وح��دت  اإيطاليا، 
تفّتت  نخ�شى  اأن  علينا  فقط؟  هل 
املناطق  ل�����ش��ال��ح  ال��ع��ج��وز  ال���ق���ارة 
االأكر حركية اقت�شاديا - اإ�شكتلندا 
ونفطها، كاتالونيا و�شمال اإيطاليا، 
ال��ل��ذي��ن ي��ن��ت��ج��ان 20 ب��امل��ائ��ة من 

ثروة بالدهما؟
 وه��ل ينهار احللم االأوروب����ي، وهو 

ال�������ش���الم، يف م��واج��ه��ة رغبة  ح��ل��م 
الأنه  ال�����ش��ي��ادة  ا���ش��ت��ع��ادة  يف  البع�ش 
تقا�شم  يف  ال��رغ��ب��ة  لديهم  تعد  مل 
م�شريهم مع االآخرين، وال دعمهم 

ماليا على وجه اخل�شو�ش؟

انف�صاليون ولكن يوؤيدون 

اأوروبا
يريدون  ال��ذي��ن  اأ  م��واج��ه��ة  ويف     
و�شيطرة  ال��ذات��ي  ال�شعور  ا�شتعادة 
اي امل  ع��ل��ى م�����ش��ريه��م،  اأف�����ش��ل 
االأوروبي،  اأن يلهمه االحت��اد  ميكن 
جرحا  الربيك�شيت  ل��ه  خ��ّل��ف  وق���د 

عميقا؟
االنف�شاليني  اأن  امل��ف��ارق��ات،  م��ن   

ل����ي���������ش����وا االأق������������ل اأورب�����������������ة.. فال 
الكتالونيون  وال  االإ���ش��ك��ت��ل��ن��دي��ون 
االأوروبي،  االحت��اد  مغادرة  يريدون 
التجارية  رواب����ط����ه����م  وخ���������ش����ارة 
املميزة، ويف حالة بر�شلونة، اخلروج 
من اليورو. بل على العك�ش، يو�شح 
نيكوال  ب��زع��ام��ة  ال��ق��وم��ي  احل����زب 
وحده  اال���ش��ت��ق��الل  اأن  ���ش��ت��ورج��ن، 

بالبقاء  لالإ�شكتلنديني  �شي�شمح 
يف االحت����اد االأوروب������ي، وه���ي رغبة 
 62 كبري  ب�شكل  عنها  التعبري  مت 
االحتاد  يف  ل�لبقاء  ���ش��وت��وا  ب��امل��ائ��ة 

االوروبي.
لالنف�شاليني  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اأم������ا     
امل�شتحيل  ف���م���ن  ال���ك���ات���االن���ي���ني، 
االأوروب����ي  االحت����اد  عليهم جت��اه��ل 

من  ب�����امل�����ائ�����ة   65 مي����ث����ل  ال���������ذي 
من  باملائة  و70  املنطقة،  �شادرات 
ذلك  وم��ع  االأجنبية.  اال�شتثمارات 
اأي م��ن ال���دول  ال ي��ح��ظ��ون ب��دع��م 
االأع�����ش��اء، ح��ي��ث ا���ش��ط��ف��وا جميعا 

خلف مدريد. 
وق�����ال رئ��ي�����ش ال����ربمل����ان االوروب������ي 
مقابلة  االح��د يف  تاجاين  انطونيو 
مع �شحيفة ايل مي�شاجريو، ان على 
انت�شار  بالطبع  تخ�شى  ان  اأوروب����ا 
اوط���ان ���ش��غ��رية. ول��ه��ذا ال�شبب ال 
ت���وج���د يف اأوروب�������ا ن��ي��ة االع�����رتاف 
وكانت  م�شتقلة.  كدولة  بكاتالونيا 
اأجنيال مريكل واإميانويل ماكرون 
ب�����ش��اأن هذه  للغاية  اأي�����ش��ا ح��ازم��ان 

النقطة.
جناح امل�صككني يف اأوروبا

اأوروبا  ال��ذي تواجهه  ان اخلطر     
الرغم  على   - املنطقة  بلقنة  لي�ش 
الكيانات  ا����ش���ت���ق���الل  اأح�������الم  م����ن 
كما  االأخ����رى،  وال��ل��غ��وي��ة  الثقافية 
هو احل��ال يف فالندر مع التحالف 
ب��ق��ي��ادة بارت  ال��ف��الم��ن��د اجل���دي���د 
ن�شاط  جت���دي���د  وامن�����ا  وي���ف���ر،  دي 
اوروبا  امل�شككة يف  االأح��زاب  و�شباب 
راأيناه  االأع�شاء. وقد  ال��دول  داخل 
بانت�شار  االأ����ش���ب���وع  ه���ذا  ن��ه��اي��ة  يف 
بابي�ش،  اأندريه  الت�شيكي  امللياردير 
رئي�ش حركة املواطنني ال�شاخطني 
اأنو. فحتى بوجود اقت�شاد مزدهر، 
ال��الج��ئ��ني تقريبا  وان��ت��ف��اء وج���ود 
على اأرا�شيهم، منحه الت�شيك ن�شبة 
29 فا�شل 6 باملائة من االأ�شوات، 
اأقرب  ب��ث��الث م���رات م��ن  اأك���ر  اأي 

•• رام اهلل-اأ ف ب:
بداأ الفل�شطينيون ا�شتعداداتهم الإحياء ذكرى مرور مئة 
واعت�شامات  تظاهرات  بلفور من خالل  وعد  على  عام 
الثاين  ت�شرين  الرابع من  تبلغ ذروتها يف بريطانيا يف 
ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل، ح�����ش��ب م���ا اأع���ل���ن م�������ش���وؤول���ون ام�ش 

الثالثاء.
 1917 ع��ام  نوفمرب  ال��ث��اين  ت�شرين  م��ن  ال��ث��اين  ويف 
اآرث��ر جيم�ش  اآن��ذاك  اأطلق وزير اخلارجية الربيطاين 
اأي��دت خالله احلكومة الربيطانية  ال��ذي  بلفور وع��ده 
انها  موؤكدة  “وطن قومي لليهود يف فل�شطني”  اإقامة 

�شتبذل جهدها لت�شهيل حتقيق هذه الغاية.
وت��ت�����ش��م��ن ال��ن�����ش��اط��ات ت��ظ��اه��رات وم�����ش��ريات يف املدن 
الفل�شطينية تبداأ يف الثاين من ت�شرين الثاين نوفمرب 

وت�شتمر ل�شبعة ايام.
الفل�شطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  يف  م�����ش��وؤول��ون  وع��ق��د 
بينهم  اج��ن��ب��ي��ة  و����ش���ف���راء دول  ق��ن��ا���ش��ل  م���ع  اج��ت��م��اع��ا 
القن�شل الربيطاين يف القد�ش للحديث عن تاأثري وعد 

بلفور على احلالة الفل�شطينية.
عبا�ش  حم��م��ود  الفل�شطيني  الرئي�ش  م�شت�شار  وق���ال 
الن�شاطات  هذه  هدف  ان  �شعث  نبيل  الدولية  لل�شوؤون 
منح  ع��ن  ب��االع��ت��ذار  بريطانيا  مطالبة  على  ال��رتك��ي��ز 
وتعوي�ش  اأر�شنا  على  لليهود  دول��ة  باإقامة  الوعد  هذا 
على  الفل�شطينية  بالدولة  واالع���رتاف  الفل�شطينيني 
واإلغاء  املتبقية،  الفل�شطينية  االأرا����ش���ي  م��ن   22%
االحتفاالت التي تقام يف بريطانيا تخليدا لهذا الوعد.

واأو�شح يف موؤمتر �شحايف عقده ام�ش الثالثاء يف مقر 

انه رغم مرور  الفل�شطينية برام اهلل  التحرير  منظمة 
ب�شكل  الفل�شطينيون  يدر�ش  الوعد،  هذا  على  عام  مئة 
او الدولية �شد  جدي اللجوء اىل املحاكم الربيطانية 

ا�شدار هذا االعالن.
الوطنية م�شطفى  امل��ب��ادرة  ع��ام  اأم���ني  ق��ال  م��ن جهته 
الربغوثي ان هذه الفعاليات �شتبلغ ذروتها يف 4 ت�شرين 
الثاين نوفمرب يف بريطانيا مب�شاركة اأحزاب بريطانية 

معار�شة ونواب يف جمل�ش العموم.
وقال الربغوثي الذي �شارك �شعث يف املوؤمتر ال�شحايف 

ذلك  الط��الق  قانوين  حق  اي  متتلك  مل  بريطانيا  ان 
الوعد، وعليها ان تعتذر وان تلغي اي منا�شبة احتفالية، 
الأن االحتفال يف بريطانيا بهذه املنا�شبة امنا يعني ر�ش 

امللح على اجلرح الفل�شطيني.
و���ش��ت�����ش��م��ل االن�����ش��ط��ة ال��ت��ي ب����داأ حت�����ش��ريه��ا، بح�شب 
املنظمني، تقدمي مئة األف ر�شالة من طالب فل�شطينيني 
يتحدثون  الربيطانية  احلكومة  اىل  اللغات  مبختلف 
فيها ع��ن االأ���ش��رار التي ت�شبب بها ه��ذا االإع���الن، اىل 
حممود  الفل�شطيني  ال��رئ��ي�����ش  يلقيه  خ��ط��اب  ج��ان��ب 

عبا�ش. من جهة اأرخى، اأقر الربملان االإ�شرائيلي م�شروع 
ادع���اءات  بعد  الثنائية  اخل��ي��ارات  ق��ط��اع  يحظر  ق��ان��ون 

و�شكاوى باالحتيال.
بالبيع  للم�شتثمرين  الثنائية  اخليارات  قطاع  وي�شمح 
العملة  تقلبات  على  واملراهنة  االنرتنت،  عرب  وال�شراء 

وال�شلع واال�شهم.
وع������ادة م���ا ت���ك���ون امل���ع���ام���الت ق�����ش��رية االم������د، ومينح 
امل�شتثمرون دقائق معدودة ليقرروا مثال، ان كان �شعر 

الدوالر او اليورو �شريتفع او ينخف�ش.
اقر يف وقت متاأخر من  ال��ذي  القانون اجلديد  ومينع 
اخليارات  بيع  اإ�شرائيل من  يف  ال�شركات  االثنني  م�شاء 

الثنائية للزبائن يف اخلارج.
وم��ن��ع ب��ي��ع اخل����ي����ارات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ل��الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني قبل 

�شنوات.
واتهمت �شركات ا�شرائيلية عاملة يف هذا املجال بخداع 

امل�شتثمرين و�شرقة اموالهم.
وي��وج��د ع�����ش��رات وح��ت��ى م��ئ��ات م��ن ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي قد 

�شاركت يف هذا القطاع يف ا�شرائيل.
مب�شروع  اأرفقت  التي  التف�شريية  املالحظات  واأ���ش��ارت 
مل  البالد  من  العاملني  الدوليني  التجار  ان  القانون 
يخ�شعوا لتنظيما من هيئة االأوراق املالية االإ�شرائيلية، 
ومت تقدمي �شكاوى حول ا�شتخدام هذا القطاع للتغطية 

عن اأن�شطة اإجرامية.
تخاطر  كانت  ال�شركات  ه��ذه  ف��اأن  املالحظات  وبح�شب 
معاداة  ت��ث��ري  ان  مي��ك��ن  و  ال���ب���الد،  ب�شمعة  ب���االأ����ش���رار 

لل�شامية.

بتظاهرات وم�صريات يف املدن الفل�صطينية 

الفل�شطينيون ي�شتعدون لذكرى وعد بلفور امل�شوؤوم  

هاج�س تفكك الدول القومية يوؤرقها:

االنف�شاليون لي�شوا اخلطر احلقيقي على اأوروبا ...!

•• �صيبانغ -اأ ف ب:

ال�شمالية  كوريا  لزعيم  ال�شقيق  غري  االأخ  باغتيال  املتهمتان  ام�ش  زارت 
مطار ماليزيا حيث مت ت�شميمه، برفقة حرا�ش من ال�شرطة وعلى كرا�ش 

متحركة فيما اجه�شت اإحداهما بالبكاء.
هوونغ  ثي  دوان  والفيتنامية  عائ�شة  �شتي  االندوني�شية  من  كل  وُجلبت 
وهما مقيدتان وترتديان �شرتات واقية من الر�شا�ش اإىل مطار كواالملبور 
الدفاع  وحم��ام��ي  القا�شي  برفقة  املحكمة  اج����راءات  م��ن  ك��ج��زء  ال���دويل 

واملدعني.
وي�شعون  ببندقيات  م�شلحون  العديد منهم  �شرطي،   200 نحو  وانت�شر 

اأقنعة واقية، يف املبنى حيث كان ينتظر كيم جونغ-نام لل�شعود على منت 
غاز  با�شتخدام  ت�شميمه  مت  عندما  فرباير  يف  ال�شني  اإىل  متجهة  رحلة 

لالأع�شاب يف اغتيال �شكل �شدمة حول العامل.
املعنيني  م�شاعدة  اإىل  الهادفة  ال��زي��ارة  خ��الل  الفو�شى  من  حالة  وعمت 
كبرية  جمموعة  الحقت  عندما  ال��ي��وم  ذل��ك  اأح���داث  فهم  على  بالق�شية 
من ال�شحافيني ال�شيدتني حول املبنى فيما حاولت ال�شرطة منعهم من 

االقرتاب كثريا.
وت�شمنت اجلولة وقفات عند �شالة املغادرة التي تعر�ش فيها اإىل الهجوم 
والعيادة التي نقل اإليها الحقا اإ�شافة اإىل دورات املياه التي زارتها امل�شتبه 

بهما بعد االعتداء.

بحالة  هوونغ  تبد  مل  فيما  بالبكاء  عائ�شة  اجه�شت  اجلولة،  اثناء  ولكن 
جيدة كذلك. واأح�شر م�شوؤولون كرا�ش متحركة للم�شتبه بهما.

بغاز  وج��ه��ه  م�شح  ع��رب  ف��رباي��ر   13 يف  كيم  بقتل  متهمتان  وال�شيدتان 
على  اأي���ام  بعد  اعتقلتا  اللتان  املتهمتان  وت��واج��ه  اك�ش”.  “يف  االأع�����ش��اب 

العملية عقوبة االإعدام �شنقا يف حال متت اإدانتهما.
لالعتقاد  خدعتا  باأنهما  االآن  حتى  واأ���ش��رت��ا  برباءتهما  دفعتا  اأنهما  اإال 

باأنهما كانتا ت�شاركان يف مزحة لربنامج من تلفزيون الواقع.
وكوريا  ماليزيا  ب��ني  ح���ادا  دبلوما�شيا  خ��الف��ا  االغ��ت��ي��ال  عملية  واث����ارت 
ال�شمالية التي ي�شتبه يف اأنها اأ�شدرت االأمر للقيام بالعملية، وهو ما تنفيه 

بيونغ يانغ.

وت�شري الئحة االتهام اإىل تورط اأربعة م�شتبه بهم اآخرين خارج البالد يف 
عملية االغتيال. ومل ت�شمهم الالئحة اإال اأن اأربعة كوريني �شماليني فروا 

من ماليزيا يوم عملية االغتيال.
حيث  الدخول  ت�شجيل  منطقة  اإىل  البداية  يف  الفريق  توجه  املطار،  ويف 
يعتقد اأنهما م�شحتا وجه ال�شحية بغاز االأع�شاب. وتويف كيم يف غ�شون 
20 دقيقة من االعتداء باملادة التي ت�شنفها االأمم املتحدة على اأنها بني 

اأ�شلحة الدمار ال�شامل.
ومت نقل امل�شتبه بهما اإىل املقهى حيث تتهم عائ�شة باأنها التقت ب�شخ�ش مت 
التعريف عنه يف املحكمة على اأنه ال�شيد �شانغ الذي ي�شتبه باأنه م�شح يديها 

مبادة �شائلة قبل اأن تنفذ الهجوم.

الياباين  احلكومة  ورئي�ش  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  الرئي�ش  يلتقي 
مطلع  يف  هوايتهما  �شيمار�شان  حيث  للغولف  ملعب  على  اآب��ي  �شينزو 
ا�شيوية  جولة  من  االوىل  املحطة  اليابان،  يف  نوفمرب  الثاين  ت�شرين 
اليابانية  با�شم احلكومة  اعلن متحدث  للرئي�ش االمريكي، بح�شب ما 

ام�ش الثالثاء.
من املقرر ن يتوجه ترامب اىل اليابان بني 5 و7 ت�شرين الثاين نوفمرب 
يف اطار جولة دبلوما�شية ت�شتمر 11 يوما وت�شمل خم�ش دول اآ�شيوية 
و�شتطغى عليها املخاوف حول الربناجمني النووي وال�شاروخي لكوريا 
ال�شمالية. و�شيتوجه ترامب الذي ي�شل فيه اىل اليابان مع اآبي ملمار�شة 
الغولف مع احد اف�شل الالعبني املحرتفني يف العامل اليابان هيديكي 
مات�شوياما. وكان اآبي اقام عالقات وثيقة مع ترامب فهو اأول م�شوؤول 
يف  ف��وزه  بعد  املا�شي  نوفمرب  الثاين  ت�شرين  يف  لزيارته  توجه  اجنبي 

االنتخابات الرئا�شية قبل ان يتوىل مهامه الر�شمية.
وبعد لقاء اأول يف برج ترامب يف نيويورك، توجه امل�شوؤوالن للعب الغولف 

يف منتجع ميلكه ترامب يف فلوريدا.
وكرر ترامب “دبلوما�شية الغولف” يف الزيارة الثانية البي اىل الواليات 

املتحدة يف �شباط فرباير التايل.
وعلق املتحدث با�شم احلكومة اليابانية يو�شيهيدي �شوغا ام�ش الثالثاء 
ان “الو�شع جدي لكنه من اجليد اي�شا توطيد ال�شداقة عندما يتطلب 
وذلك ردا على �شوؤال حول  االمر اتخاذ اجراءات اأكرب الإدارة ازمة ما”، 
ما اذا كان من املنا�شب التباحث مبوا�شيع مبثل خطورة االزمة الكورية 

ال�شمالية على ملعب للغولف.
يوؤيد اآبي الذي حقق فوزا �شاحقا يف االنتخابات الت�شريعية املبكرة االحد 
يف اليابان، انتهاج “دبلوما�شية قوية” ازاء بيونغ يانغ على غرار ترامب. 
يف اليابان، من املقرر اي�شا ان يلتقي ترامب االمرباطور وزوجته واقارب 
وثمانينات  �شبعينات  يف  �شماليون  ك��وري��ون  عمالء  خطفهم  ليابانيني 

القرن املا�شي.

يف  ال��غ��ارق  لل�شودان  م�شاعداتهم  الدوليني  املانحني  تخفي�ش  بعد 
احلرب، تعهد االحتاد االوروب��ي تقدمي م�شاعدات ان�شانية اىل هذا 

البلد االفريقي “طاملا احتاج اليها«.
وق���دم االحت����اد االأوروب������ي االث��ن��ني رزم���ة م�����ش��اع��دات بقيمة 106 
ماليني يورو 124 مليون دوالر اىل ال�شودان يف وقت عجزت االمم 
املتحدة عن جمع اأكر من %39 من املبلغ الذي طلبته يف 2017 
لهذا البلد حيث ما زال املاليني يعتمدون على امل�شاعدات االجنبية 

للبقاء.
وقال مفو�ش االحتاد للم�شاعدات االن�شانية خري�شتو�ش �شتيليانيد�ش 
لوكالة فران�ش بر�ش ال �شك يف ان الو�شع االإن�شاين العام يف ال�شودان 
االأول  ام�����ش  م�����ش��اء  م��ق��اب��ل��ة  يف  وذل���ك  كبريا”،  قلقا  ي��ث��ري  زال  م��ا 
�شملت مناطق من  ال�شودان  اإىل  زي��ارة من يومني  االثنني يف ختام 
اقليم دارفور الذي متزقه النزاعات. واأَ�شاف �شنوا�شل توفري هذه 

امل�شاعدات طاملا هناك حاجة اليها.
باملثل،  القيام  على  االخرين  الدوليني  املانحني  �شتيليانيد�ش  وحث 
موؤكدا ان م�شاعدة ال�شودان مربرة نظرا حلاجة ماليني النازحني 
من  ن�شفهم  الج��ئ  مليون  ا�شتقباله  وك��ذل��ك  امل�شاعدات  اىل  فيها 

جنوب ال�شودان.
ال��ث��الث يف  ال��ن��زاع  امل��الي��ني يف مناطق  ون���زح  االآالف  وق��ت��ل ع�شرات 
املعارك  نتيجة  كردفان  وجنوب  االزرق  والنيل  دارف��ور  اأي  ال�شودان 

ال�شر�شة بني القوات احلكومية ومتمردين.
دي�شمرب  منذ  ال�����ش��ودان  اإىل  �شخ�ش  ال��ف   461 ح���واىل  و���ش��ل  كما 
البلد  ال�����ش��ودان،  اأهلية طاحنة يف جنوب  ح��رب  ان��دالع  مع   2013

االأحدث ن�شوءاً يف العامل والذي انف�شل عن ال�شودان يف 2011.
من  اوروب��ي��ة،  �شناديق  م��ن  التمويل  ان  “اأدرك  �شتيليانيد�ش  ق��ال 
املواطنني االوروبيني، ما زال بالغ االأهمية للتعامل مع هذه االأو�شاع 

غري امل�شبوقة، لي�ش يف ال�شودان فح�شب بل حول العامل«.
ي����ورو لتلبية  422 م��ل��ي��ون  وخ�����ش�����ش االحت�����اد االوروب������ي ح����واىل 

احلاجات االن�شانية لل�شودان منذ 2011.

مدنيني  مبهاجمة  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وات  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة  اتهمت 
مدينة  يف  نهب  وعمليات  ح��رائ��ق  واف��ت��ع��ال  ع�شوائية،  بطريقة  اأك����راد 
ا�شتعادة  القوميات قرب كركوك، خالل عمليات  املتعددة  طوزخورماتو 

املناطق املتنازع عليها من االأكراد.
واأكدت املنظمة احلقوقية يف بيان ام�ش الثالثاء اأنه يف 16 ت�شرين االأول 
اأكتوبر قتل 11 مدنيا على االأقل يف هجمات ع�شوائية ومت نهب وحرق 

وتدمري مئات املمتلكات.
واأ�شارت منظمة العفو الدولية اإىل اأن هذه احلوادث بدت وكاأنها هجوم 

ا�شتهدف االأحياء ذات الغالبية الكردية من املدينة.
اأنه  اإىل  معلوف  لني  املنظمة  يف  االأو�شط  ال�شرق  اأبحاث  مديرة  ولفتت 
والن�شاء  ال��رج��ال  م��ن  يح�شى  ال  ع��دد  حياة  دم��رت  �شاعات،  غ�شون  يف 
واالأطفال يف طوزخورماتو. فقد االآالف من هوؤالء منازلهم ومتاجرهم 
يف  خميمات  يف  االآن  منت�شرون  ه���وؤالء  اأن  واأ���ش��اف��ت  ميلكونه.  م��ا  وك��ل 
ديارهم يوما  اإىل  العودة  قادرين على  كانوا  اإذا  ما  ويت�شاءلون  املحيط، 
ما. وبح�شب االأمم املتحدة، فقد فر 35 األف مدين من املدينة منذ 16 

ت�شرين االأول اأكتوبر.
األف ن�شمة  70 كيلومرتا عن كركوك، وتعد مئة  وتبعد طوزخورماتو 
من االأكراد والرتكمان والعرب، وكانت خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة من 
قوات الب�شمركة الكردية وف�شائل احل�شد ال�شعبي، حتى منت�شف ال�شهر 

احلايل حني فر�شت قوات احل�شد �شيطرتها على كامل املدينة.
وكانت  والرتكمان،  االأك���راد  بني  طويلة  ف��رتة  منذ  متوترة  والعالقات 

طوزخورماتو م�شرحا لعنف دام منذ العام 2003.
اأي  مع  تت�شامح  لن  اأنها  اأعلنت  العراقية  القوات  اأن  معلوف  واأو�شحت 
تطبيق  االآن  عليها  اجلناة.  مالحقة  �شتتم  واأن��ه  املدنيني  �شد  هجمات 

اأقوالها واإجراء حتقيق فوري وحمايد يف هذه االنتهاكات.

عوا�صم

بغداد

طوكيو

اخلرطوم

- �صراع بني خطاب 
اأوروبا ذات �صيادة 

موحدة ودميقراطية 
واآخر يدعو اىل 

اإعادة ر�صم حدود 
القارة العجوز

- يف مواجهة 
النف�صاليني، 

اي امل ميكن اأن 
يلهمه الحتاد 

الأوروبي بعد جرح 
الربيك�صيت؟

- من املفارقات اأن 
النف�صاليني لي�صوا 
الأقل اأوربة، فال 

ا�صكتلندا ول كتالونيا 
تريدان مغادرة 

الحتاد الأوروبي

- اخلطر لي�س 
بلقنة املنطقة 

وامنا جتديد �صباب 
الأحزاب امل�صككة 

يف اوروبا داخل 
الدول الأع�صاء

ا�شكتلندا االنف�شال من اجل البقاء يف االحتاد االوروبي

االحتاد االوروبي واخلوف من تفكك الدول القوميةامل�شككون يف اوروبا هم اخلطر

كاتالونيا لن تن�شحب من العائلة االوروبية املوحدة

املتهمت��ان باغتي���ال جون���غ-ن���ام  ت���زوران م�ش����رح اجلرمي����ة 
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العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شوء ال�شاطع لتنظيف املباين

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1894759 

null*null تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة:1*1 اىل

تعديل ا�شم جتاري من/ ال�شوء ال�شاطع لتنظيف املباين

BRIGHT LIGHT BUILDING CLEANING

اىل/ �شكاي واي اك�شرب�ش لتو�شيل الطلبات 

SKY WAY EXPRESS ORDER DELIVERY

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تو�شيل الطلبات )8299010(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�شاكن )8121001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كال�شيك للدعاية واالعالن

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1461791 

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة:1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ كال�شيك للدعاية واالعالن

CLASSIC PUBLICITY & ADVERTISING

اىل/ براند�ش الين الداره الفعاليات 

BRANDS LINE EVENTS MANAGEMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة تنظيم وادارة الفعاليات )8230009(

تعديل ن�شاط/حذف دعاية واعالن )7310015(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة زهرة ال�شاخمة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1080940 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد �شامل بالل حممد الظاهري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد �شامل بالل حممد الظاهري من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة كونهيدو كانيكارا ليت ياهوتي %49

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة:1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ بقالة زهرة ال�شاخمة

AL SHAMIKHA FLOWER GROCERY

اىل/ بقالة زهرة ال�شاخمة ذ.م.م 
AL SHAMIKHA FLOWER GROCERY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االمارات حللول البناء ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1025347 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جمموعة االمارات امل�شاندة ذ.م.م

EMIRATES LINK GROUP LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة الرتناتيف لال�شتثمارات ذ.م.م
Alternative Investments LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف االحتاد الدولية لال�شتثمار ذ.م.م
Ittihad International Investment Llc

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جوعان عوي�شه �شهيل عوي�شه اخليلي
تعديل راأ�ش املال/من 300000 اىل 100000

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا جولدن �شنو

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2168975 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة:83*5.08 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ كافترييا جولدن �شنو
GOLDEN SNOW CAFETERIA

اىل/ مطعم جولدن �شنو 
GOLDEN SNOW RESTAURANT

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تو�شيل الطلبات )8299010(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
دبي  وم�شاوي  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للكباب اخلا�ش ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1039897 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي حممد احمد املن�شوري %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ال�شيد عبداهلل حممد الها�شمي %26

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل حممد ح�شن االمريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/احمد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مطر املهريي للمحاماة
رخ�شة رقم:CN 2272536 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بيلو�ش  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فا�شن
رخ�شة رقم:CN 1249758 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

فييل لالزياء
رخ�شة رقم:CN 1870137 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فورت�شن 

لل�شقق الفندقية
رخ�شة رقم:CN 2241236 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فورت�شن 

كافيه
رخ�شة رقم:CN 2239828 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شبي�ش  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للخدمات البحرية
رخ�شة رقم:CN 1234108 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دي جروت للمقاوالت وال�شيانه العامه

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1096328 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعيد علي ربيع هالل املزروعي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شعيد علي ربيع هالل املزروعي من 100% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ر�شوان مقبول نيازي مقبول الهي خان %49

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة:060*0.20 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ح�شانة فري�شت  تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان 

هوب  رخ�شة رقم:CN 1276770 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نبيل علي عبدالكرمي احمد حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مرمي �شالح عبداهلل عو�ش العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإلغاء اعالن �صابق
الرخ�شة  االقت�شادية بخ�شو�ش  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN باال�شم التجاري:�شركة اخلليج  رقم:1001756 
للخدمات االلية ولوازم حقول البرتول جازوز بالغاء 
عليه  كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب 

�شابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بر�شتيج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتوريدات معدات املطابخ
رخ�شة رقم:CN 2139495 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية النور - مدينة زايد 2

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1180796 

م�شتودع  النور  �شيدلية  النور  م�شت�شفى  الطبية  النور  �شركة  من  املالك  ا�شم  تعديل 

النور ذ.م اىل م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة:3*1 اىل 4.3*0.71

تعديل ا�شم جتاري من/ �شيدلية النور - مدينة زايد 2

AL NOOR PHARMACY - MADINAT ZAYED 2

اىل/ �شيدلية ميديكلينيك - مدينة زايد 2 

MEDICLINIC PHARMACY - MADINAT ZAYED 2

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية النور اجلديدة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1037792 

م�شتودع  النور  �شيدلية  النور  م�شت�شفى  الطبية  النور  �شركة  من  املالك  ا�شم  تعديل 

النور ذ.م اىل م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة:14.55*1 اىل 5*0.90

تعديل ا�شم جتاري من/ �شيدلية النور اجلديدة

AL NOOR NEW PHARMACY

اىل/ �شيدلية ميديكلينيك - النور 

MEDICLINIC PHARMACY - ALNOOR

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية م�شت�شفى النور - البطني

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2195893 

م�شتودع  النور  �شيدلية  النور  م�شت�شفى  الطبية  النور  �شركة  من  املالك  ا�شم  تعديل 

النور ذ.م.م اىل م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة:4.6*1 اىل 4.5*0.75

تعديل ا�شم جتاري من/ �شيدلية م�شت�شفى النور - البطني

ALNOOR HOSPITAL PHARMCY - ALBATEEN

اىل/ �شيدلية ميديكلينيك - البطني 

MEDICLINIC PHARMACY - AL BATEEN

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
وال�شيانة  للمقاوالت  ميالنو  ال�ش�����ادة/�شتار  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ملالكها عامر خلفان الغافري - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2293896 

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة:null*null اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ �شتار ميالنو للمقاوالت وال�شيانة العامة ملالكها عامر خلفان 

الغافري - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
 STAR MILANO GENERAL CONTRACTING AND MAINTANANCE

OWNED BY AMER KHALFAN ALGHAFRI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ �شتار ميالنو للمقاوالت وال�شيانة العامة  -�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م 
STAR MILANO GENERAL CONTRACTING AND MAINTANANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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عربي ودويل

•• الفجر –
 اعداد خرية ال�صيباين

   ان هذا االنت�شار يعزز قوتنا الإطالق 
اإي��ط��ال��ي��ا، �شرح  اإق��ل��ي��م��ي��ة ج��دي��دة يف 
روبرتو  ل��وم��ب��اردي��ا،  رئ��ي�����ش  مبتهجا 
ن�شر  من  قليلة  �شاعات  بعد  م���اروين، 
يف  اال�شت�شاريني  اال�شتفتاءين  نتائج 
جناح  امل��ج��اورة.  فينيتو  ويف  منطقته 
التوايل،  ���ش��اح��ق��ا. وع��ل��ى  ك���ان  ال��ن��ع��م 
باملائة  و98  ب����امل����ائ����ة،   95 �����ش����وت 
م��ن ال��ن��اخ��ب��ني ي���وم االأح����د ع��ل��ى بدء 
ومنطقتهما  ال��دول��ة  ب��ني  م��ف��او���ش��ات 

للمطالبة مبزيد من احلكم الذاتي.
» »التاريخ يتغريرّ

    ومن املتوقع االآن اأن يتجه احلاكمان 
ال�����ش��م��ال اىل  راب���ط���ة  اإىل  امل��ن��ت��م��ي��ان 
ت�شادق  اأن  يجب  واللذين  العا�شمة، 
مهمتهما  ع��ل��ى  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ج��ال�����ش 
ان  ���ش��ك��ل��ي��ة، مب���ا  م�����ش��ال��ة  وه����ي  اأوال. 
امل��ط��ال��ب��ة ب��احل��ك��م ال���ذات���ي ت��ن��ال دعم 

جميع االأحزاب الرئي�شية.
    وقال لوكا زايا، رئي�ش فينيتو، بعد 
االثنني  التنفيذي  مبكتبه  اجتماعه 
ل��ب��دء ه���ذا االإج������راء ان ال��ت��اري��خ بداأ 
يتغري. وقال ان قراره هو العقد الذي 
الوطنية.  احل��ك��وم��ة  على  �شنقرتحه 
باولو  ال�����وزراء،  رئ��ي�����ش جمل�ش  واأك����د 
ج��ن��ت��ي��ل��وين، يف ن��ف�����ش ال���وق���ت، ح�شب 
بدء  على  موافقته  م����اروين،  روب��رت��و 

املناق�شات.
   اإن النجاح يف �شناديق االقرتاع لي�ش 
كان  احلقيقي  الرهان  ولكن  مفاجاأة، 
اإذا كان املواطنون مهتمون  معرفة ما 
مبا فيه الكفاية بهذه امل�شكلة العزيزة 
الذاتي.  للحكم  املنا�شر  احل��زب  على 
وي�شجل هذا االأخري انت�شارا اآخر هنا، 
بكثري  امل�شاركة  ن�شبة  جت���اوزت  حيث 

االنتظارات والتوقعات.
فينيتو،  يف  ب��امل��ائ��ة   57 بلغت  ف��ق��د     
وك���ان  ل���وم���ب���اردي���ا.  يف  ب���امل���ائ���ة  و39 
ي��اأم��ل يف ان ي�شوت  روب��رت��و م���اروين 
ما ال يقل عن ثلث اللومبارد ليتجاوز 
ع����دد اال���ش��خ��ا���ش ال���ذي���ن ���ش��وت��وا يف 
ا�شتفتاء عام 2001 من اجل ا�شالح 

الد�شتور، الذي متت املوافقة عليه.
املزيد من ال�صالحيات

تعديل  �شمح  ع��ام��ا،  ع�شر  �شتة  م��ن��ذ   
ظروف  بطلب  معنية  ملنطقة  الن�ش 

 20 ن��ح��و  ع��ل��ى  معينة”  ا�شتقاللية 
اأي  وامل��ن��اط��ق،  ال��دول��ة  ب��ني  �شالحية 
التعاون  اإط���ار  ت��دار يف  التي  امل��ج��االت 
بني امل�شتويني املحلي والوطني، وعلى 
لل�شلطة  ح�شرية  �شالحيات  ث��الث 
ما  اأوك����ل  وق���د  ال��وط��ن��ي��ة.  التنفيذية 
ون�شف  م���الي���ني  اخل���م�������ش���ة  ي����ق����ارب 
املطالبة  للرئي�شني  �شخ�ش  امل��ل��ي��ون 
اأو�شع.  واإداري������ة  ت�شريعية  ب�شلطات 

وهما يطالبان بجميعها.
   ماذا �شيحدث عندما يكون الرجالن 
ال���روم���اين؟ يقول  ال��ق�����ش��ر  يف غ���رف 
القانون  اأ���ش��ت��اذ  م��اجن��ي��ا،  ال��ي�����ش��ان��درو 
الد�شتوري يف اجلامعة الكاثوليكية يف 
لطلب  الفنية،  الناحية  من  ميالنو: 
املزيد من احلكم الذاتي، ال يوجد �شيء 
الد�شتور  ي�شري  وال  ب��و���ش��وح.  حم��دد 
اإىل الطريقة التي يجب اعتمادها، اال 
اأن تتبعا  ان لومبارديا وفينيتو ميكن 
اإميليا  ر�شمها  ب�شدد  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق 
روم��ان��ي��ا.    فقد وّق���ع ح��اك��م املنطقة 
بقيادة احلزب الدميوقراطي �شتيفانو 
بونات�شيني، اعالن نوايا يف 18 اكتوبر 
ل��ب��دء مفاو�شات  ال�����وزراء  رئ��ي�����ش  م��ع 
م���ن اج����ل حت��ق��ي��ق م��زي��د م���ن احلكم 

الذاتي. وخالفا لنظرييه اللومباردي 
اإميليا  رئ��ي�����ش  ي��خ��رت  مل  والفينيتي، 

يفر�شه  ال  اال�شتفتاء،  طريق  رومانيا 
القانون، يف حني اخ�شع حكام رابطة 

من  اال�شتفتاء  اإىل  اإرادت��ه��م  ال�شمال 
اج����ل ت��ع��زي��زه��ا ب��دع��م ���ش��ع��ب��ي خالل 

املفاو�شات.
ال�صتقاللية ال�صريبية 

اإدارة  رومانيا  اإميليا  اإقليم  يطلب     
اأرب���ع���ة جم����االت ف��ق��ط، م��ن��ه��ا العمل 
النوايا  اإع������الن  وي�����ش��ري  وال�������ش���ح���ة. 
�شتعقد  امل��ف��او���ش��ات  اأن  اإىل  امل��خ��ت��زل 
املعنيني.  ال����وزراء  م��ع  ثنائي  �شكل  يف 
وت����اأم����ل امل��ن��ط��ق��ة م���ن خ����الل احلكم 
موؤكدة.  م��وارد  على  الذاتي احل�شول 
كما يجب اأن يكون متويل ال�شالحيات 
اجل���دي���دة ج���زء م���ن امل��ن��اق�����ش��ات. من 
اأن تكون ب�شعة مليارات يورو،  املمكن 

يقول �شتيفانو بونات�شيني.
اإم��ي��ل��ي��ا رومانيا  م��ن��ط��ق��ة  م��ط��ال��ب     
مطالب  م�����ن  ب���ك���ث���ري  اأق��������ل  امل����ال����ي����ة 
اأن  االأوىل  تريد  وفينيتو.  لومبارديا 
يبقي يف خزانتها 27 مليار يورو، اأي 
ن�شف املخلفات ال�شريبية، وهو الفرق 
بني ما يدفعه املواطنون للدولة، وما 

يتلقونه يف املقابل كاإنفاق عمومي.
على  احل��ف��اظ  اىل  الثانية  وت�شبو     
ت�����ش��ع��ة اأع�������ش���ار ال�������ش���رائ���ب، ع��ل��م��ا ان 
املفاو�شات  يف  ُت������درج  ال  ال�������ش���رائ���ب 
وقد  ال��د���ش��ت��ور.  يف  عليها  املن�شو�ش 
وزارة  وكيل  بري�شا  جيانكلوديو  ح��ذر 
نتحدث  ل����ن  االإق���ل���ي���م���ي���ة  ال���������ش����وؤون 
ع��ن اال���ش��ت��ق��الل امل����ايل. ه���ذا يتطلب 

اإ�شالحا د�شتوريا، يقول الربوفي�شور 
األي�شاندرو ماجنيا، ومثل هذا االختيار 
ل��ن ُي���رتك يف اأي���دي امل��ن��اط��ق، ب��ل بني 

ايدي اجل�شم االنتخابي الوطني.
   وح�����ش��ب ال��ت��ق��دي��رات، ي��دف��ع دافعو 
ولومبارديا  ف��ي��ن��ي��ت��و  يف  ال�����ش��رائ��ب 
ال�شنة  يف  ي����ورو  م��ل��ي��ار   70 ح����وايل 
اأك���ر مم��ا يح�شلون  م��ن ال�����ش��رائ��ب 
ا�شتفتاء  العام. ويف  االإنفاق  عليه من 
االأحد، اأو�شح الناخبون اأنهم يريدون 

ا�شرتداد بع�ش هذه االأموال.
ت�شخيم �شفوف ا�شحاب االمتيازات

   وقد و�شع احلاكم لوكا زاي��ا قبلئذ 
ق��ان��ون��ا ح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن م��ن��ط��ق��ت��ه من 
احل�������ش���ول ع���ل���ى و����ش���ع خ���ا����ش على 
األتو   - ترينتينو  اأو  �شقلية  من���وذج 
ومنذ  اخل�شو�ش.  وج��ه  على  اأدي��ج��ي 
عام 1948، ا�شتفادت خم�ش مناطق 
م��ن ن��ظ��ام ���ش��ري��ب��ي خ��ا���ش حت�شدها 

عليه لومبارديا وفينيتو.
روبرتو  ل��وم��ب��اردب��ا  رئي�ش  وي��ع��ت��زم     
املجموعة  ه���ذه  ي�شّخم  اأن  م����اروين 
املميزة. وهو يرى م�شبقا ان اإقليميته 
اأنحاء �شبه  اجلديدة تتمدد يف جميع 
�شيلفيو  ب���دع���م  ف����از  ك��م��ا  اجل����زي����رة. 
ال�شابق  ال�����وزراء  رئ��ي�����ش  برل�شكونى 
الذي وعد بان يجعل من ذلك حمورا 

للحملة االنتخابية يف الربيع القادم.
   ان اال���ش��ت��ف��ت��اءي��ن ل��ن ي���وؤدي���ا، على 
املوؤ�ش�شات.  قلب  اإىل  الق�شري،  امل��دى 
مطلب  ري�������اح  ال�������ش���م���ال،  يف  ول����ك����ن 
الفيدرالية واحلكم الذاتي تهب بقوة 
الي�شار  وال  اليمني  ال  اأن��ه  درج��ة  اىل 
وال اليمني القومي املتطرف عار�شوا 
اأيدت  وق��د  االح���د.  ا�شتفتاء  �شراحة 
الكني�شة الكاثوليكية ورجال االأعمال 
حني  يف  “نعم”.  ب��و���ش��وح  امل��ح��ل��ي��ني 
كات�شياري،  ما�شيمو  الفيل�شوف  حذر 
ملبداأ  م�����ش��ان��دت��ه  م����ن  ال����رغ����م  ع���ل���ى 
الالمركزية، يف �شحيفة ال ريبوبليكا 
الت�شامن  على  تقوم  االأمم  ان:  م��ن 
الت�شامن،  انتفى  واإذا  �شعوبها.  بني 

ينتهي وجود االأمة.
  ويوؤكد باولو فيلرتين، اأ�شتاذ العلوم 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف ج��ام��ع��ة ت��ري��ا���ش��ت، ان 
غ��ذت من جديد  االقت�شادية  االزم��ة 
ال���ن���زع���ات االن��ف�����ش��ال��ي��ة م�����ش��ريا اإىل 
امل�شكلة الرئي�شية: ان اإيطاليا مل حتل 
ال�شرخ بني ال�شمال واجلنوب، بل هو 
يتفاقم. عندما ي�شبح نقل املوارد من 
الفقرية  املناطق  اإىل  الغنية  املناطق 
ب��ات يتحول  ف��اإن ذل��ك ينتهي  مزمنا، 

اإىل م�شكلة.

•• مراوي-اأ ف ب:

���ش��ك��ان م��دي��ن��ة م������راوي يف جنوب  ب�����داأ 
ال��ف��ل��ب��ني، ح��ي��ث خ��ا���ش اأن�����ش��ار تنظيم 
داع�������ش االإره����اب����ي م���ع���ارك دام���ي���ة على 
الثالثاء  ب��ال��ع��ودة  �شهور،  خم�شة  م��دى 
اإال اأنهم قوبلوا باأ�شوات اإطالق النار اإذ 
م�شط اجلنود االأحياء املدمرة بحثا عن 

ما تبقى من امل�شلحني.
واأعلن م�شوؤولون يف وزارة الدفاع االثنني 
اأن املعارك التي اأ�شفرت عن مقتل اأكر 
من 1100 �شخ�ش وخلف دمارا وا�شعا 
يف الن�شف ال�شرقي من م��راوي، انتهت 
بعد ا�شتباك اأخري وقع يف م�شجد حيث 

قتل ع�شرات امل�شلحني.
ي�شكل  التي  م���راوي،  امل�شلحون  واح��ت��ل 
اأيار   23 �شكانها، يف  الكاثوليك غالبية 
رودريغو  الرئي�ش  اعتربها  م��ا  يف  مايو 
اأم��ن��ي��ون حماولة  دوت���ريت���ي وحم��ل��ل��ون 
لتاأ�شي�ش قاعدة لتنظيم داع�ش يف جنوب 
لومونتونغ  جمالية  وقالت  اآ�شيا.  �شرق 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����ش ب��ر���ش ال��ث��الث��اء وهي 
ت�شري مع بع�ش اأقاربها اإىل حيهم حيث 
نحن  القتالية  العمليات  معظم  وقعت 

على  االطمئنان  نريد  ولكننا  خائفون 
رغم  جنا  منزلها  اأن  واأ�شافت  منازلنا. 
تعر�شه اإىل النهب. وقالت اختفى كل ما 
وحوا�شيب  تلفزيونات  من  حمله  ميكن 
ب�شعة  اإال  ه��ن��اك  ي��ك��ن  ومل  حم��م��ول��ة. 
امل��دن��ي��ني ���ش��ب��اح الثالثاء  ع�����ش��رات م��ن 
ع��ل��ى اأط�������راف ����ش���رق م������راوي امل���دم���ر، 
اإط��الق نار  اأ�شوات  حيث ال تزال ُت�شمع 

وانفجارات بني احلني واالآخر.
لكن نائب قائد قوات مراوي الكولونيل 
روميو براونر اأكد اأن االأ�شوات ال تعني 

جتدد القتال.
اأن مردها  واأو�شح لوكالة فران�ش بر�ش 
مت�����ش��ي��ط اجل���ن���ود ل��ل��م��ب��اين ب��ح��ث��ا عن 
فيما  خم��ت��ب��ئ��ني  ي��ك��ون��وا  ق���د  م�شلحني 
التي  القنابل  احلكومية  القوات  تفجر 

زرعها املتطرفون.
وق����ال ب���راون���ر ق���د ي��ك��ون ه��ن��اك بع�ش 
امل�شلحني الذين بقوا يف املكان ولذا فاإن 
اإطالق النار جزء من عمليات التم�شيط 
حيث اإنه يف حال وجدت حفر واأنفاق يف 
املباين، فاإن اجلنود يطلقون النار ب�شكل 
يفت�شوها  اأن  قبل  احل��ف��رة  يف  جتريبي 

با�شتخدام االأ�شواء الكا�شفة.

املدينة  م���ن  ال���غ���رب���ي  ال��ن�����ش��ف  يف  اأم�����ا 
الذي مل ي�شد قتاال، فبداأ مئات ال�شكان 
غونارانكو  االأعمال  رجل  وق��ال  العودة. 
م��اب��ان��دي ل��وك��ال��ة ف��ران�����ش ب��ر���ش فيما 
وقف قرب نقطة تفتي�ش تابعة للجي�ش 
اأنا  اأ�شعر بخليط من ال�شعادة واحل��زن. 
ولكني  العودة  باإمكاننا  بات  الأن��ه  �شعيد 

حزين ملا حل مبدينتي.
التي تبيع  ال�شغرية  املتاجر  واأعيد فتح 

حاجيات منزلية واأطعمة.
ي��زال على  اأن��ه ال  اأعلنت  ال�شلطات  لكن 
اجلي�ش اعطاء ال�شكان ال�شوء االأخ�شر 

للعودة خوفا على �شالمتهم.
وحتى اإذا ع��ادوا، ف��اإن اج��زاء وا�شعة من 
يتوقع  حيث  للعي�ش  قابلة  غري  املدينة 
ت��اأه��ي��ل تبلغ  اإع�����ادة  ب��رن��ام��ج  اأن ي��ح��ت��اج 
ال�شتكماله،  اأعواما  مليارات  عدة  كلفته 
حمليني  حكوميني  م�شوؤولني  بح�شب 
وع��م��ال اإغ��اث��ة. وح���ذر دوت��ريت��ي خالل 
االأيام االأخرية من اأنه حتى مع هزمية 
امل�شلحني يف مراوي، قد يكون هناك من 
اأو يف مناطق  م��دن جم���اورة  يتخفى يف 
اأخرى يف جنوب الفيليبني حيث قد يتم 

التخطيط ل�شن هجمات جديدة.

مع ا�صتمرار ال�صرخ بينه وبني اجلنوب:

�شمال اإيطاليا يحلم باإقليمية جديدة تعزز حكمه الذاتي...!
حتليل اخباري

- املركز يحذر: لن نتحدث عن ال�صتقالل 
املايل.. فهذا يتطلب اإ�صالحا د�صتوريا

- اإيطاليا مل حتل ال�صرخ بني ال�صمال 
واجلنوب بل هو يتفاقم

- برل�صكونى يعد بان يجعل من الفكرة حمورا 
للحملة النتخابية يف الربيع القادم

- فيل�صوف يحذر: الأمم تقوم على الت�صامن بني 
�صعوبها.. واإذا انتفى الت�صامن، ينتهي وجود الأمة

- ل اليمني ول الي�صار ول اليمني القومي 
املتطرف عار�صوا �صراحة ال�صتفتاء 

ال�شعودية تاأ�شف ال�شتناد مقرري االأمم املتحدة اإىل ال�شحف ال�شفراء لتكون مرجعا ي�شتمدون منه املعلومات
•• االأمم املتحدة-وام:

دولية  جهة  مقرري  ال�شتناد  اأ�شفها  عن  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأع��رب��ت 
مرموقة مثل االأمم املتحدة على ال�شحف ال�شفراء لتكون مرجعا ي�شتمدون 

منه املعلومات يف التقارير التي ي�شدرونها.
املقرر اخلا�ش  تعليقا على تقرير  املتحدة  االأمم  بيانها يف  اململكة يف  واأك��دت 
واالجتماعية  االإن�شانية  اللجنة  اأعمال  �شمن  وذلك  الغذاء  يف  باحلق  املعني 
الدائم  الوفد  يف  االأول  ال�شكرتري  واألقتها  االإن�شان  حقوق  بند  يف  والثقافية 
التعاون  على  حر�شها  اجلربين  نورة  االأ�شتاذة  املتحدة  االأمم  لدى  للمملكة 
التي من  املعلومات  بتقدمي جميع  وترحيبها  ومنظماتها  املتحدة  االأمم  مع 
تقرير  ت�شمنه  مبا  علما  اأحطنا  اأن��ه  م�شيفة  املقررين  عمل  ت�شهيل  �شاأنها 
املقررة اخلا�شة املعنية باحلق يف الغذاء واأود التعليق على بع�ش ما ت�شمنه 

هذا التقرير. وقالت اجلربين يف الكلمة التي بثتها وكالة االأنباء ال�شعودية 
�شباح ام�ش “اإن احلق يف الغذاء هو من مبادئ حقوق االإن�شان االأ�شا�شية التي 
حتر�ش اململكة العربية ال�شعودية على تر�شيخها وتعمل على تقدمي كل ما 
من �شاأنه حماية النف�ش الب�شرية من اجلوع والهالك ومل تاأل بالدي جهدا يف 

�شمان متتع اجلميع دون ا�شتثناء بهذا احلق حتى يف ظل اأ�شعب الظروف«.
مرموقة  دولية  جهة  من  تقرير  ي�شدر  اأن  حقا  املوؤ�شف  ملن  “اأنه  واأ�شافت 
املقررة  منه  ت�شتمد  مرجعا  ال�شفراء  ال�شحف  فيه  تكون  املتحدة  ك���االأمم 
ال�شحيحة  م�شادرها  من  املعلومات  جمع  يف  الدقة  تتحرى  واأال  معلوماتها 

وفق االليات التي تنتهجها االأمم املتحدة عادة يف تقاريرها«.
ا�شتهداف  املقررة يف تقريرها عن  اإىل ما ذكرته  االإ�شارة  “اأود  وتابعت قائلة 
اأفند  اأن  اأود  الع�شكرية وهنا  بالدي عمدا للمزارع يف اليمن خالل العمليات 
عر�شها  املقبول  من  ولي�ش  ال�شحة  من  لها  اأ�شا�ش  ال  التي  املعلومات  ه��ذه 

الرئي�ش  ا�شتجابت لدعوة  اأن بالدي  التاأكيد على  واأود  يف تقرير دويل كهذا 
البلد  ه��ذا  يف  االأم��ن  ا�شتتباب  و�شمان  ال�شرعية  ال�شتعادة  لليمن  ال�شرعي 
الذين عاثوا  ال�شابق  النظام  امل�شلحة وقوات  ال�شقيق �شد ملي�شيات احلوثي 
املدن  االأر���ش ف�شادا وروع��وا وقتلوا االأطفال والن�شاء وال�شيوخ وحا�شروا  يف 
الغايل  ب��الدي  وبذلت  فيها  االن�شانية  امل�شاعدات  و�شول  وعرقلوا  وامل��وان��ئ 
والنفي�ش و�شحى جنودنا باأرواحهم يف �شبيل اأن ينعم ال�شعب اليمني باالأمن 
واالأمان وتعود اليمن �شعيدة كما عهدناها وقدمت لهم العديد من امل�شاعدات 

االإن�شانية«.
وا�شتطردت يبدو اأن املقررة ال ت�شلها التقارير الدولية التي ت�شري اإىل حجم 
اأنحاء  جلميع  ال�شعودية  العربية  اململكة  تقدمها  التي  االن�شانية  امل�شاعدات 
العامل فمنذ اأكر من عقدين من الزمان ا�شتجابت بالدي الحتياجات اأكر 
�شكانها حتت  املجاعة ويقبع  التي تعاين  ال��دول  �شاملة جميع  83 دولة  من 

الطبيعية  ال��ك��وارث  خمتلف  وت��ع��اين  عانت  التي  ل��ل��دول  اإ�شافة  الفقر  خ��ط 
واحلروب مب�شاعدات جتاوزت قيمتها ال� 17 مليار دوالر حمتلة بذلك املركز 
الرابع عامليا بني اأكرب الدول املانحة وكانت اليمن هي اأكر الدول امل�شتفيدة 
االن�شانية  واالأع��م��ال  لالإغاثة  �شلمان  امللك  مركز  قدمها  التي  الربامج  من 
اإذ بلغ عدد امل�شروعات 110 م�شاريع بقيمة اإجمالية تفوق ال� 561 مليون 
دوالر وبلغ عدد امل�شروعات يف جماالت االأمن الغذائي واالإيوائي واإدارة تن�شيق 
املخيمات 43 م�شروعا غطت جميع مناطق اليمن ا�شتفاد منها قرابة ال� 20 

مليون اإن�شان مببلغ يفوق ال� 236 مليون دوالر.
واأك��دت تعاون اململكة ب�شكل �شفاف ووا�شح مع جميع وك��االت االأمم املتحدة 
اأمل اململكة من اجلهات الر�شمية يف االأمم املتحدة حتري الدقة  معربة عن 
قبل  الر�شمية  م�شادرها  من  واأخذها  م�شداقيتها  من  والتاأكد  املعلومات  يف 

الت�شريح بها وت�شمينها يف تقاريرهم.

اليمني املتطرف يتعهد بع�شر جديد يف املانيا احلياة تعود بحذر اإىل مدينة مراوي الفلبينية 
•• برلني-اأ ف ب:

تعهد اليمني املتطرف ام�ش بع�شر جديد يف البالد اثر 
يف  حديثا  املنتخب  النواب  جمل�ش  يف  االأوىل  م�شاركته 
ا�شتعرا�ش غري م�شبوق للقوة من قبل القوميني منذ 

احلرب العاملية الثانية.
و�شرح بريند باومان احد ممثلي النواب ال92 االع�شاء 
يف حزب البديل من اأجل املانيا يف اجلل�شة االفتتاحية 
اثر  ت�شكل  ال��ذي  االأمل���اين  ال��ن��واب  جمل�ش  للبوند�شتاغ 

االنتخابات الت�شريعية يف 24 �شبتمرب املا�شي.
وهذه املرة االوىل يف تاريخ البالد منذ احلرب العاملية 
نواب  من  العدد  ه��ذا  مثل  فيها  ي�شارك  التي  الثانية، 

اليمني املتطرف يف الربملان.
من اجل احل��وؤول دون ان  ون��دد باومان ب”املناورات” 
ي��ديل ن��ائ��ب م��ن ح��زب��ه بكلمة االف��ت��ت��اح. ف��ه��ذه املهمة 
منوطة بالع�شو االكرب �شنا وكان من املفرت�ش ان تعود 
هذه املرة اىل النائب من حزب البديل من اأجل املانيا 

فولفغانغ فون غوتفريد.
اإال ان النائب من امل�شككني يف حمرقة اليهود. ولقطع 
وبالتايل  االملاين قواعده.  الربملان  الطريق عليه غري 
مل يعد اكرب النواب �شنا بل النائب الذي ي�شغل املقعد 
الأطول فرتة هو الذي يلقي الكلمة. لذلك �شيلقي نائب 

ليربايل يف ال76 الكلمة االفتتاحية.
وم�����ش��ى احل����زب اىل ح���د م��ق��ارن��ة م�����ش��ريه مب���ا فعله 
باومان  وقال   1933 برملان  يف  مبعار�شيهم  النازيون 
بانفعال منذ العام 1848 يقوم التقليد على ان يد�شن 
���ش��ن��ا اجل��ل�����ش��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة اال�شتثناء  ال��ن��ائ��ب االك����رب 
النازي  ك�����ش��ر  ع��ن��دم��ا   1933 ال��ع��ام  ك���ان يف  ال��وح��ي��د 
ا�شتبعاد  اراد  الأن����ه  ال��ق��اع��دة  ه���ذه  غ��وري��ن��غ  ه���ريم���ان 

مناف�شيه ال�شيا�شيني.
عليه  رد  الليربايل  احل��زب  من  بو�شمان  ماركو  ان  اإال 
انف�شكم  مبقارنة  االدب  ح��دود  جت���اوزت  لقد  بالقول: 

ب�شحايا غورينغ.
ي�شكل دخول اليمني املتطرف الربملان تغيريا يف احلياة 
تبادالت  على  ع��ق��ود  منذ  امل��ع��ت��ادة  املانيا  يف  ال�شيا�شية 
ما  �شيتعني عليها يف وقت  التي  االأح��زاب  م�شّي�شة بني 
تويل احلكم معا �شمن حتالفات كما يفر�ش ذلك نظام 

االقرتاع الن�شبي.
مع ان احلزب املحافظ بقيادة امل�شت�شارة انغيال مريكل 
العام  ا�شواأ نتيجة منذ  ان��ه �شجل  ف��از يف االق���رتاع، اال 
1949 ما ي�شع امل�شت�شارة يف موقع �شعيف يف م�شتهل 

واليتها الرابعة.
وت��واج��ه م��ريك��ل دخ���ول ح��زب البديل م��ن اج��ل املانيا 

املعادي للهجرة اىل الربملان.

لوكا زايا، رئي�ش فينيتو: التاريخ يتغري�شيلفيو بريل�شكونى  يدعم الفكرة

رابطة ال�شمال.. ك�شب ثمني

جيانكلوديو بري�شا: لن نتحدث عن اال�شتقالل املايل�شتيفانو بونات�شيني ..مقاربة اخرى للحكم الذاتيرئي�ش لومبارديا، روبرتو ماروين: االنت�شار يعزز قوتنا



األربعاء   25   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12156  
Wednesday  25   October   2017  -  Issue No   1215614

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

فتح اخلري للنقليات العامة- ذ م م
احل�شابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  انه  االداريه  واال�شت�شارات 

العمومية غري العادية ال�شادر بتاريخ 2017/10/19 
بحل وت�شفية �شركة:

فتح اخلري للنقليات العامة - ذ م م
فعلى من لدية اي اعرتا�ش او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
 026716054 فاك�ش   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى 
�شعيد  بناية  ال�شياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �ش.ب 
واإح�شار  الطابق )4( مكتب رقم )403(  عبداهلل اجلنيبي 
امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من 

تاريخ هذا االعالن.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

�شركة االإمارات اخل�شراء العقارية- �س م خ
يعلن امل�شفي مكتب القمة – حما�شبون قانونيون عن ت�شفية 

�شركة:
)�صركة الإمارات اخل�صراء العقارية- �س م خ(

وذلك بناء على قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 
املنعقد  بتاريخ 2017/06/07

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ش  اأي  لدية  من  فعلى 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026766166 فاك�ش 026766566 �ش 
ب 128190 ابوظبي- �شارع النجدة بناية عبد اهلل مهري عبد 
اهلل حميان بناية رقم 1341 بلوك )C(  الطابق 17 مكتب رقم 
1701 م�شطحبا معه كافة االأوراق وامل�شتندات الثبوتية وذلك 

خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25
اإعالن رقم:2017-27

)ADAFZ00118(:اإلغاء الرخ�صة رقم

�شاحب الرخ�شة:ايه ايه ا�ش ال ام كوم اند تليكوم ذ.م.م

AASLM Com & Telecom LLC

العنوان:ابوظبي - املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

الرخ�شة  اإلغاء  عن  اأبوظبي  ملطارات  احلرة  املنطقة  تعلن 

املذكورة.

فعلى كل �شخ�ش او جهة اأي حق اأو اعرتا�ش مراجعة املنطقة 

اأ�شبوعني من تاريخ االإعالن  اأبوظبي خالل  احلرة ملطارات 

دون حتمل املنطقة اأدنى م�شوؤولية جتاه حقوق الغري.

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة في�ش اهلل 

حممد للعقارات وال�شيانة العامة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1154240 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
في�ش اهلل حممد �شليمان من 49% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد ابو �شعيد في�ش اهلل %24

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شحراء الكربى 

العمال البال�شرت وال�شرياميك والرخام
رخ�شة رقم:CN 1136551 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد عبداهلل عي�شى احمد اجلابري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك عامر عبدالهادي �شوفان االحبابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
املتانة  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت وال�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1115122 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شلطان حممد �شلطان ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد �شلطان حممد �شلطان علي ال�شام�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
الفي�ش  ال�ش�����ادة/مركز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجميل ال�شيدات
رخ�شة رقم:CN 2394700 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة هند حممد عبد القادر %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد را�شد احمد مفتاح النا�شري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25

اإعــــــــــالن
رولز  ال�ش�����ادة/كرتو�ش  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمعجنات - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1938106-1 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي �شعيد �شقر احمد الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد �شامل �شعيد �شليمان ال�شبلي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:لوزان فا�شن ذ.م.م

Cavallo MILANO : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :278138     بتاريخ : 2017/8/14

با�ش������م :لوزان فا�شن ذ.م.م
وعنوانه:العني - هاتف:037213441 - فاك�ش:037223242 - �شندوق الربيد:90553

امييل:sherif.samy@louzanfashion.com العني  
�صورة العالمة

واملنتجات  املقلدة  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  اجللود  بالفئة:18  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
، ال�شناديق  امل��دب��وغ��ة  ال����واردة يف فئات اخ��رى ، جلود احل��ي��وان��ات اخل��ام او  امل���واد غ��ري  امل�شنوعة م��ن ه��ذه 

واحلقائب ال�شفرية ، املظالت وال�شما�شي والع�شي ، ال�شياط واطقم احليوانات وال�شروج 
يدنوهما  مميز  ب�شكل  متقابلني  االجنليزية  باللغة   CC ح��ريف  �شكل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 

)Cavallo( باللغة االجنليزية ا�شفلها )MILANO( باللغة االجنليزية بخط �شغري .
اال�شرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة )MILANO( مبعزل عن العالمة وباالو�شاع 

االخرى العتبارها ا�شم منطقة جغرافية.
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25الأربعاء  25  اأكتوبر 2017 العدد 12156

اإعــــــــــالن
الراقي  الق�شر  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب التجارية رخ�شة رقم:1122954 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة:1*4 اىل 1*3.5
تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة الق�شر الراقي التجارية

AL QASR AL RAQI TRADING EST

اىل/ دوغال�ش للعطور 
DOUGLAS PERFUMES

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة وادي البنجاب العمال البالط ذ.م.م   

CN  قد تقدموا الينا بطلب:تراجع عن االعالن ال�شابق رخ�شة رقم:1159491 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيف نواب كرمي داد البلو�شي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن علي ابراهيم علي البلو�شي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة:4*2 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ �شركة وادي البنجاب العمال البالط ذ.م.م

PANJAB VALLEY TILING WORKS CO LLC
اىل/ �شركة الق�شر الذهبي العمال احلجر ذ.م.م 

AL QASR AL THAHABI FOR STONE WORKS LLC
تعديل عنوان/من العني العني - ال�شناعية - بناية:مرمي يحي ح�شن االن�شاري اىل العني 

املنطقة ال�شناعية بطحاء احلائر 86883 86883 عاي�ش جرمان بطي عاي�ش واخرين
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تركيب احلجر )4330002(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تبليط االر�شيات واجلدران )4330019(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:بريتك بارت�ش م.د.م.�ش

PERTEC : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :243971     بتاريخ : 2015/11/19

با�ش������م :بريتك بارت�ش م.د.م.�ش
وعنوانه:امارة دبي - اب��راج بحريات جمريا - ار���ش رقم جي ال تي - بي ات�ش 1 - ام 1 اي - ات�ش دي ا�ش 

بي�شني�ش �شينرت - وحدة رقم:3608 - �ش.ب:116564 - الهاتف:0558220505 
  ceo@pertecbrakepads.ca:الربيد االلكرتوين
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
الفئة رقم 9 اخلا�شة باالجهزة واالدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واجهزة وادوات الت�شوير الفوتوغرايف 
واملراقبة  واال���ش��ارة  والقيا�ش  ال���وزن  قيا�ش  وادوات  واج��ه��زة  الب�شرية  واالدوات  واالج��ه��زة  وال�شينمائي 
التحكم يف  او  تنظيم  او  تكثيف  او  او حتويل  فتح  او  لو�شل  وادوات  واجهزة  والتعليم  واالنقاذ  )اال���ش��راف( 
الطاقة الكهربائية واجهزة ت�شجيل او ار�شال او ن�شخ ال�شوت او ال�شور حامالت بيانات مغناطي�شية اقرا�ش 
 ، ، النقد االت حا�شبة  ت�شجيل ، ماكينات بيع الية واليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقد ، االت ت�شجيل 

معدات واجهزة حا�شوبية ملعاجلة البيانات ، اجهزة اخماد النريان. 
و�شف العالمة:ال�شعار عبارة عن �شكل م�شتطيل وا�شم العالمة التجارية  PERTEC وال�شعار لونه ا�شود 

وابي�ش ويف منت�شف حرف R توجد ورقة من اوراق ال�شجر.
اال�شرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  25  اأكتوبر 2017 العدد 12156

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

املالك:توريد الدولية للتجارة العامة والتوزيع تي جي تي ال�شرق االو�شط
T G T Al Sultan  طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :ال�شلطان

املودعة بالرقم :257407     بتاريخ : 2016/7/31
با�ش������م :توريد الدولية للتجارة العامة والتوزيع تي جي تي ال�شرق االو�شط

وعنوانه:�شارع الكرتا - هاتف:026657882 - فاك�ش:026657882 - �شندوق الربيد:40226 
امييل:tawreed2016@hotmail.com اأبوظبي  

�صورة العالمة

وذلك  الغري  ل�شالح  الب�شائع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( ا�شترياد. 

دوائر  ال�شكل ثالثة  ا�شفل  والبهارات  للحبوب  يدنوه  ال�شلطان  بداخله  تاج مميز  �شكل  العالمة:عبارة عن  و�شف 
 ALSULTAN ا�شفلها T G T ا�شفلها ALSULTAN T G T ا�شفلها كلمة  بداخلها بخط �شغري 

.Grain and Spices ا�شفلها
حدة  على  كل   Grain - Spices ال�شلطان  الكلمات  عن  والتنازل  جمملها  يف  للعالمة  اال�شرتاطات:احلماية 

يف الو�شع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله بالربيد 

امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  25  اأكتوبر 2017 العدد 12156

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:مطعم بنلوت اك�شرب�ش
BINALOT SARAP EXPRESS : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :273265     بتاريخ : 2017/5/15
با�ش������م :مطعم بنلوت اك�شرب�ش

وعنوانه:ابوظبي - هاتف:026749353 - فاك�ش:026749353 - �شندوق الربيد:113896 
امييل:binalot_abdhabi@yahoo.com اأبوظبي  

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري االطعمة وامل�شروبات ، االيواء 
املوؤقت. 

و�شف العالمة:BINALOT SARAP EXPRESS داخل م�شتطيل هند�شي متعرج.
اال�شرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  25  اأكتوبر 2017 العدد 12156 العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/08514/2017/ جتاري 

اىل املدعى عليه : �شبوت اليت لالنتاج الفني - �ش ذ م م ، و�شالح حممد را�شد �شامل املخيني 
مبا اأن املدعي : علري�شا هادي ملكي   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/08514/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم ب�شداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2017/9/16 وما ي�شتجد من 

قيمة ايجارية حتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع 110000 درهم �شنويا 
وحتى   2016/3/15 م��ن  للفرتة  ل��ل��م��اأج��ور  االج���رة  ���ش��داد  ع��ن  عليهم ميتنعوا  امل��دع��ي  ان   - ع��ق��ار  اإخ���الء 
2017/9/15 عبارة عن متاأخرات عام )2015-2016( و )2016-2017( فرت�شد بذمتهم مبلغ 165000 درهم 

وميتنعوا عن �شداده رغم اخطارهم بال�شداد او االخالء يف 2017/8/2 بالن�شر 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل ب�شداد مبلغ 165000 درهم القيمة ايجارية للفرتة 
من 2016/3/15 وحتى 2017/9/15 عبارة عن متاأخرات عام )2015-2016( و )2016-2017( والذي ميتنعو 

عن �شداده رغم اخطارهم بال�شداد او االخالء يف 2017/8/2 بالن�شر   
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ومكيف الهواء وكافة الفواتري 

املرت�شدة  والبد من تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات وت�شليمه بحالة جيدة ليمكن اعادة االإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليهم بالت�شامن والتكافل بر�شوم وم�شاريف الدعوى واتعاب املحاماة. 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االأحد املوافق 2017/10/29 ال�شاعة 2.30م 
امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الثالثة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات االإيجارية 
لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو 

من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05379/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06653/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : �شيف �شوريندر كومار  - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : ام بي ام العقارية - ذ م م 

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:
1- الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �شواغلها 

بان يوؤدي للمدعية قيمة االجرة للفرتة من 2016/12/7 وحتى  املدعي عليه  الزام   -2
تاريخ االخالء الفعلي الزام املدعي عليه بان ي�شلم للمدعية براءة ذمة من هيئة الكهرباء 

واملياه للفواتري امل�شتحقة على املاأجور حتى تاريخ االخالء الفعلي 
3 - والزمته مب�شروفات الدعوى  

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ الن�شر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية 

املنا�شب لتنفيذه
بالن�شر  اف��ادة االإع��الن  التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم  اإغ��الق ملف  )مالحظة/�شيتم 

خالل ع�شرة ايام من تاريخ ا�شتالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�شنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1960  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- اخلط الذهبي للمقاوالت �ش.ذ.م.م 2- هارير يت �شينغ اندير جيت 
�شينغ ب�شفته �شريك ومدير املدعي عليها االوىل جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/

الزئبق لالملنيوم وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل نا�شر العوي�ش ال�شام�شي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم االوىل والثاين بالت�شامن والت�شامم 
ب�شداد مبلغ وقدره )642903 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ش املوافق 2017/11/16  
ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/559  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- نا�شيونال مارين االيان�ش م.د.م.���ش جمهول حمل االقامة مبا ان 
وميثله:حممود  املقفلة  البحرية/م�شاهمة  للخدمات  املتحدة  ايكارو�ش  املدعي/�شركة 
ح�شني علي احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما االوىل 
 600.000( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والت�شامم  بالت�شامن  والثاين 
ال�شداد  ا�شتحقاق كل �شيك وحتى متام  تاريخ  القانونية بواقع 12% من  درهم( والفائدة 
االثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامهما 
املوافق 2017/11/13  ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1913  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / �شركة مركز جنمة اطل�ش الطبي ���ش.ذ.م.م 2- ارون كومار ناير جاجناد 
هاران - كفيل �شخ�شي اول ل�شركة مركز جنمة اطل�ش الطبي ذ.م.م 3- ماجنو رام�شاندران ام 
ام رام�شاندران - كفيل �شخ�شي ثاين ل�شركة مركز جنمة اطل�ش الطبي ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/م�شرف الهالل �ش.م.ع وميثله:خليفة يو�شف حممد حممد علي بن 
عمري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل 
احلكم  و�شمول  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )2.448.524.69( وق��دره  مببلغ 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ش املوافق 2017/11/16  ال�شاعة 9.30 
�ش بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2112  جتاري كلي

مالكها  وميثلها  �����ش.ذ.م.م  النفط  م�شتقات  لتجارة  �شي  ج��ي  او  �شركة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
م.م.ح  انريجي  جلف  املدعي/تران�ش  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  عمر  ومديرها/�شاجد 
وميثله:حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وقدره  مببلغ  والتعوي�ش  دره��م   )1.729.600( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
ت�شجيل  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )864.800(
الدعوى وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/11/6  ال�شاعة 9.30 
�ش بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

 – بيتيت  �صيمون   - الفجر   ••
ترجمة خرية ال�صيباين

   ام�����ام ع���ج���زه ع��ل��ى وق����ف ن���زوح 
الروهينجا، و�شع املجتمع الدويل 
فقد  ال����ن����ق����ود.  ي�����ده يف حم��ف��ظ��ة 
االثنني،  امل���ت���ح���دة  االمم  اع��ل��ن��ت 
مليون   344 بقيمة  ت��ربع��ات  ع��ن 
ه���ذه  اج������ل  م�����ن  ت���ق���ري���ب���ا  دوالر 
“التطهري  امل�شلمة �شحية  االقلية 
اجلي�ش  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي  العرقي” 
التو�شيف  ه���ذا  وي��اأت��ي  ال��ب��ورم��ي، 
غري  امل���ت���ح���دة.  االأمم  م���ن  اأي�����ش��ا 
التي  امل��ن��ك��رة،  اجل���رمي���ة  ه���ذه  اأن 
اجلرائم  موا�شفات  جميع  متلك 
االإن�شانية، هي حمّل  املرتكبة �شد 
اإدانات نادرة، ومل تتخذ ب�شاأنها اأي 

عقوبات رادعة.
غري  كرم  ة  هبرّ

كافية
نيويورك،  يف     
جمل�ش  ا���ش��ي��ب 
االأم����������������ن م������رة 
بال�شلل،  اأخ���رى 
تتمتع  ف��ب��ورم��ا 
حليفها  بحماية 
الذي  ال�شيني، 

تطهري  ع��م��ل��ي��ة  يف  �����ش����واأة  ي�����رى  ال 
منطقة حتقق فيها بكني ا�شتثمارات 
ك����ب����رية. وم������ع ان 
رئي�شة الوزراء اأونغ 
التي  �شو كي،  �شان 
االنفتاح  جت�������ش���د 
ال������دمي������ق������راط������ي 
البورمي، اقرتحت 
ع����������������ودة الج�����ئ�����ي 
الروهينجا، اال انه 

ال اأحد انخدع بذلك، فعلى االأر�ش، ال 
يزال املنبوذون ُيطردون من ديارهم، 

االآالف  وم����ئ����ات 
يتكد�شون  منهم 
داخل خميمات يف 

بنغالدي�ش.
احل����ال����ة  اإن      
االإن�شانية كارثية، 
وه���������و م�������ا ي�����ربر 
ال�شخاء  ت��ع��ب��ئ��ة 

الدويل، ولكن، كما يف مناطق اخرى، 
ال ميكن لهذه الهّبة اأن تخفي اإفال�شا 

كبريا.
منذ  م�صايقات 

فرتة طويلة
ن���ب���ذ  ي��������ع��������ود     
ال������روه������ي������ن������ج������ا 
اال�شتعمار  اإىل 
ال���������ربي���������ط���������اين، 
االأمم  وت��ع��ت��ربه��م 

امل��ت��ح��دة، م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة، اأكر 
اأق��ل��ي��ة م�����ش��ط��ه��دة يف ال���ع���امل. فهم 

من  حم�����روم�����ون 
اجلن�شية، وال حق 
التعليم  يف  ل���ه���م 
وهدف  وال�شحة، 
ابتزاز  ل��ع��م��ل��ي��ات 
متكررة من جانب 
البورمي  اجلي�ش 
وال����������ب����������وذي����������ني 

ق��اد جزء  العنف،  املتطرفني.    ه��ذا 
التطرف،  اىل  الروهينجا  �شباب  من 
مم�������������ا �������ش������ّخ������م 
التمرد،  ���ش��ف��وف 
جميع  وك�������ان�������ت 
حمراء،  االأ���ش��واء 
ينق�ش  ي��ك��ن  ومل 
ال������ذري������ع������ة  اال 
عملية  الإط�������الق 
الطرد اجلماعي.

تربة خ�صبة للتطرف
على  ال���دويل  املجتمع  تعامى  لقد     

احل��������ال��������ة الأن��������ه 
بالتحول  ُخ�������دع 
طبعا،  ال��ب��ورم��ي. 
يوم  ك���ل  ن����رى  ال 
بجائزة  م���ت���وج���ا 
لل�شالم  ن�����وب�����ل 
اىل  ي�������������ش������ع������د 
رئي�ش  م���ن�������ش���ب 

اأن  اجلميع  تنا�شى  ولكن  للحكومة، 
اأون��غ �شان �شو كي ال تزال بعيدة عن 
ال�شلطة  راف��ع��ات  افتكاك  يف  النجاح 
كما  اجل��ي�����ش،  اأي����دي  م��ن  احلقيقية 
بورما  ان��ف��ت��اح  اإىل  ال��ن��ظ��ر  اأي�����ش��ا  مت 
يجب  ال  اقت�شادية  فر�شة  اأن��ه  على 
تفويتها من اجل م�شري اأقلية تخّلى 
عنها اجلميع.    وحتى وان مل تقل 
�شيدة راجن��ون كلمتها االأخ��رية، فاإن 
االن���ت���ق���ال ال���ب���ورم���ي يف خ���ط���ر، اىل 
جانب خطر اآخر، يتمثل يف ان ماأ�شاة 
الروهينجا تقدم تربة خ�شبة جديدة 

للجهادية الدولية.
   اأخريا، يجد العامل نف�شه يف مواجهة 
اأزم����ة الج��ئ��ني ج��دي��دة، ح��ي��ث حتتل 
بنغالدي�ش مكان ال�شدارة، وهي بلد 
لالحتبا�ش  وع��ر���ش��ة  ا���ش��ال،  مكتظ 
احلراري. واإذا ما ترّدت احلالة، كما 
اجلميع،  ي��خ�����ش��ى 
�������ش������ي������ك������ون م����ن 
عقد  ال�������ش���روري 
اأخرى  م���وؤمت���رات 
ل�����ل�����م�����ان�����ح�����ني.. 
احل���������ش����اب����ات  ان 
اخلاطئة ميكن اأن 
تكون مكلفة جدا.

ال�صب�صي البن معلقا:

تون�س جنت من اأعباء املرزوقي وليد ال�شدفة البائ�شة
•• الفجر - تون�ض - خا�ض

ق���ال امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي حل��رك��ة ن���داء ت��ون�����ش ح��اف��ظ قايد 
ال�����ش��اب��ق من�شف  امل���وؤق���ت  ال��رئ��ي�����ش  اأن و����ش���ول  ال�����ش��ب�����ش��ي، 
ارادة  على  حتّيل  عملية  اأك��رب  يعترب  احلكم  اىل  امل��رزوق��ي 

ال�شعب التون�شي.    وقال حافظ قائد ال�شب�شي يف تدوينة 
ن�شرها على �شفحته الر�شمية بالفي�شبوك، ان املداخلة التي 
األقاها من�شف املرزوقي يف القريوان االأحد املا�شي بهلوانية 

ح�شب تعبريه.
   واكد جنل الرئي�ش التون�شي، اأن فوز والده يف االنتخابات 

حتف  كانت  وحمنة  ماأ�شاة  تون�ش  جنب  املا�شية  الرئا�شية 
بها، وقطع الطريق امام هذا املرزوقي.

   وتابع ال�شب�شي االبن، اأن تون�ش جنت من اأعباء املرزوقي 
ق�شاها  ال��ت��ي  ال�����ش��وداء  وامل��رح��ل��ة  البائ�شة  ال�شدفة  ول��ي��د 

املرزوقي يف ال�شلطة وال زلنا اىل اليوم نعاين خملفاتها.

تون�س: ال�شب�شي يختم قانون امل�شاحلة االإدارية

امل�صاعدات الإن�صانية ل تكفي:

االأم��م املتح����دة: �شّمادة اإن�ش���اني����ة لروهينج�ا...!

ال�شب�شي بتوقيعه يغلق القو�ش

•• الفجر – تون�ض - خا�ض

قائد  الباجي  التون�صي  الرئي�س  ختم 
الأ�صا�صي  القانون  الثالثاء  اأم�س  ال�صب�صي 
الداري  املــجــال  يف  بامل�صاحلة  املتعلرّق 
من  ال�صاأن  هذا  يف  اإحالة  ورود  اإثر  وذلك 

الهيئة الوقتية ملراقبة د�صتورية م�صاريع 
ة  الأغلبيرّ ح�صول  عدم  نت  ت�صمرّ القوانني 

املطلقة لتخاذ قرار يف الغر�س.
التون�صية  اجلمهورية  رئا�صة  واأبـــرزت 
وفق ما جاء يف �صفحتها الر�صمية بـموقع 
التوا�صل الجتماعي في�صبوك اأن القانون 

الذي �صادق عليه جمل�س نواب ال�صعب يوم 
اإىل  يهدف  املا�صي،  �صبتمرب   13 الأربعاء 
تهيئة مناخ مالئم ي�صجع على حترير روح 
بالقت�صاد  والنهو�س  الدارة  يف  املبادرة 
موؤ�ص�صات  يف  الــثــقــة  وتــعــزيــز  الــوطــنــي 

الدولة.

وا�شارت اإىل اأن القانون املذكور ميّتع بالعفو العام 
املوظفني واأ�شباههم الذين متت موؤاخذتهم على 
اال�شرار  اأو  ال��رتات��ي��ب  مبخالفة  مت�شلة  اأف��ع��ال 
ب�������االإدارة ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ن��ف��ع��ة ال وج����ه ل��ه��ا للغري، 
وي�شتثنى منه االأفعال املن�شوبة اإليهم والتي تتعلق 
بقبول ر�شاوي اأو اال�شتيالء على اأموال عمومية.

القانون  تون�شية  وم��ن��ظ��م��ات  امل��ع��ار���ش��ة  وت�����ش��ف 
املذكور بالتطبيع مع الف�شاد والفا�شدين، وتعترب 
وف�شاد  ا�شتبداد  لفرتة  تبيي�شا  ميثل  متريره  ان 
ل�شيا�شة  وتكري�شا  ع��ق��ود  طيلة  ت��ون�����ش  عا�شتها 

االإفالت من العقاب.

يذكر اأن الهيئة الوقتية ملراقبة د�شتورية م�شاريع 
ال��ق��وان��ني، ك��ان��ت ق���ررت ي��وم 9 اأك��ت��وب��ر اجلاري، 
التمديد باأ�شبوع يف اأجل النظر يف الطعن املتعلق 
االإداري، كما  املجال  امل�شاحلة يف  مب�شروع قانون 
الهيئة،  لعمل  املنظم  االأ�شا�شي  القانون  يقت�شيه 
وف���ق م���ا اأف�����اد ب���ه ح��ي��در ب���ن ع��م��ر ال����ذي ن��ف��ى يف 
ت�شريح �شابق، تعر�ش اأع�شاء الهيئة ل�شغوطات 
ومترير  املقدمة  طعون  يف  البت  عدم  اإىل  تهدف 

القانون.
الهيئة يعملون  اأع�شاء  اأّن  واأك��د حيدر بن عمر    
يف كنف احلياد والنزاهة، متابعا مل يقع امل�ش من 

حيادها ومل يتجراأ اأحد على ممار�شة �شغط على 
جل�شة  يف  تنعقد  اأنها  كما  الهيئة،  من  ع�شو  اأي 
والعجز  �شريا..  يكون  مغلقة وحم�شر مداولتها 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي ال يف قرار  ال��ن�����ش  ال���ي���وم يف  ي��ك��م��ن 
الهيئة.    كما قال اإن اأع�شاء الهيئة يتعاملون مع 
م�شاريع  بد�شتورية  بالطعون  املتعلقة  امللفات  كل 
القوانني، بكامل النزاهة ومبا يت�شح ب�شمائرهم 

ومعارفهم العلمية من حقائق.
   وق���د ت��ب��اي��ن��ت م��واق��ف وردود اأف���ع���ال االأح����زاب 
ومكونات املجتمع املدين من م�شروع القانون بني 
من اتهم الهيئة ب�التهرب من احل�شم يف د�شتوريته 

ومن اعترب اأن عملها ات�شم باجلدية.
   وك��ان عدد من النواب ومن احلقوقيني عربوا 
املحامني  جمعية  عقدتها  �شحفية  ن��دوة  خ��الل 
اأكتوبر، عن خ�شيتهم   4 يوم  ال�شبان،  التون�شيني 
ب�شبب �شغوط  امل��ق��دم،  الطعن  البت يف  ع��دم  من 

م�شلطة على بع�ش اأع�شاء الهيئة.
   وكانت كتلة اجلبهة ال�شعبية بالربملان، قدمت 
على  امل�شادقة  اإث��ر  على  املا�شي،  �شبتمرب   19 يف 
قانون امل�شاحلة يف املجال االإداري، عري�شة طعن 
لدى الهيئة الوقتية يف م�شروع هذا القانون، بعد 
كتلة  اإىل  ينتمون  بالربملان  نائبا   38 وقعها  اأن 

ونواب  الدميقراطية  والكتلة  ال�شعبية  اجلبهة 
غري منتمني اإىل كتل.

   وت�شمنت العري�شة 10 طعون من بينها الطعن 
ال��ق��ان��ون باجلل�شة  ع��ل��ى  امل�����ش��ادق��ة  اإج������راءات  يف 
امل�شروع من  اإحالة  اإج��راءات  والطعن يف  العامة، 
العامة  اجلل�شة  على  العام  الت�شريع  جلنة  طرف 
بالربملان، ف�شال عن طعون تتعلق بعدم د�شتورية 

م�شمون قانون امل�شاحلة يف املجال االإداري.
   يذكر اأن اجلل�شة العامة املخ�ش�شة للم�شادقة 
اأجواء  االإداري�����ة،  امل�شاحلة  ق��ان��ون  م�����ش��روع  على 
وبقية  املعار�شة  ن���واب  ب��ني  وم�شاحنات  م��ت��وت��رة 

النواب ومت رفع اأ�شغالها يف اأكر من منا�شبة. 
من  ال��ربمل��ان  مقر  اأم��ام  احتجاجات  رافقتها  كما 
الراف�شة لهذا  املنظمات واجلمعيات  قبل ممثلي 

القانون.
اأث���ار م�����ش��روع ق��ان��ون امل�شاحلة يف املجال     وق��د 
قانون  م�شروع  ك��ان  اأن  بعد  ا�شمه  تغري  االإداري 
امل�����ش��احل��ة االق��ت�����ش��ادي��ة وامل��ال��ي��ة وال����ذي اأحالته 
يوليو  م��ن��ذ  ال���ربمل���ان،  اإىل  ال��ت��ون�����ش��ي��ة  ال��رئ��ا���ش��ة 
راف�ش  ب���ني  ت��ون�����ش  يف  وا����ش���ع���ا  ج����دال   ،2015
اجلل�شة  اإىل  دون متريره  ح��ال  ل��ه، مما  وم�شاند 

العامة للم�شادقة عليه يف عديد املرات.

- اإدانات نادرة جلرمية 
متلك جميع موا�صفات 
اجلرائم املرتكبة �صد 

الإن�صانية 

- تتمتع بورما بحماية 
ال�صني التي ل ترى �صواأة 
يف تطهري منطقة لبكني 

فيها ا�صتثمارات كبرية

- احلالة الإن�صانية الكارثية 
تربر تعبئة ال�صخاء الدويل 
ة اأن  ولكن ل ميكن لهذه الهبرّ

تخفي اإفال�صا كبريا

- مت النظر اإىل انفتاح بورما 
على اأنه فر�صة اقت�صادية ل 
يجب تفويتها من اجل م�صري 

اأقلية تخلى عنها اجلميع

االمم املتحدة تكتفي بالتربعات

حمنة الروهينغا و�شمت العامل تطهري اقلية وزيف الدميقراطية

بنغالدي�ش  خميمات يف بلد يعاين ا�شال

•• ا�صالم اباد-اأ ف ب:

باك�شتان  اىل  تيلر�شون  ريك�ش  االأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  ي�شل 
على  النا�شطة  امل��ت��م��ردة  اجل��م��اع��ات  مبكافحة  اقناعها  ل��ي��ح��اول 
ار�شها ويف افغان�شتان املجاورة بفاعلية اكرب. وتاأتي الزيارة االوىل 
لتيلر�شون اإىل باك�شتان منذ توليه من�شبه و�شط توتر دبلوما�شي 
بني البلدين بعدما اتهم الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب يف اآب 
اغ�شط�ش املا�شي ا�شالم اباد باإيواء جمرمني واإرهابيني يزعزعون 

كبري  م�شوؤول  اأول  تيلر�شون،  و�شي�شل  املجاورة.  اأفغان�شتان  اأم��ن 
يف ادارة ترامب يزور باك�شتان، بعد ظهر الثالثاء اىل ا�شالم اباد 
حيث �شيلتقي رئي�ش الوزراء �شاهد خاقان عبا�شي وقائد اجلي�ش 
اجلرنال قمر جاويد بجوا، قبل ان يتابع جولته يف املنطقة متوجها 
اىل الهند م�شاء. وقام تيلر�شون االثنني بزيارة مفاجئة ا�شتغرقت 
ا�شرف غني يف  الرئي�ش  التقى  افغان�شتان حيث  ب�شع �شاعات اىل 
ا�شرتاتيجية  امل�شوؤوالن  قاعدة باغرام اجلوية االمريكية. وبحث 
وا�شنطن اجلديدة يف افغان�شتان التي ت�شمل تعزيزات من حواىل 

وعديدها  البالد  يف  املن�شورة  االمريكية  للقوات  عن�شر   3000
11 الف جندي، ملتابعة وتدريب القوات االفغانية يف اإطار مكافحة 
االإرهاب. ت�شهد اأفغان�شتان توترا حادا موؤخرا بعد واحد من اأكر 
200 �شخ�ش نتيجة �شبع هجمات  االأ�شابيع دموية تخلله مقتل 
البالد.  اأنحاء  يف  اأمنية  وموؤ�ش�شات  كابول  يف  م�شجدا  ا�شتهدفت 
وتفادى تيلر�شون كابول التي تعر�شت فجرا لعدد من ال�شواريخ 
التي اطلقتها حركة طالبان يف اجتاه املقر العام للقوات االأمريكية 

واحللف االأطل�شي من دون ا�شابته.

•• ريو دي جانريو-رويرتز: 

بالر�شا�ش  قتلت  ال�����ش��رط��ة  اإن  ال��ربازي��ل��ي��ة  ال�شلطات  ق��ال��ت 
بعدما مل  ري��و دي ج��ان��ريو   اإ�شبانية يف ح��ي فقري يف  �شائحة 
تتوقف �شيارتها عند حاجز طرق لل�شرطة. واأكدت ال�شرطة يف 
بعدما  ماتت  جيمينيز  رويز  اإ�شبريانزا  ماريا  اأن  مكتوب  بيان 
اأطلق �شابط �شرطة النار عليها يف حي رو�شينها. وقالت اأمانة 
اإنه يجري  ال�شرطة  امل�شرفة على جميع قوات  اأمن والية ريو 
اأع��م��ال عنف  رو�شينها  ح��ي  و�شهد  ال��ن��ار.  اإط���الق  التحقيق يف 

ع�شابات  ب��ني  ا�شتباكات  دارت  حيث  �شهرا  ا�شتمرت  خطرية 
ا�شتباكات  ووقعت  امل��خ��درات.  جت��ارة  على  لل�شيطرة  متناف�شة 
بني الع�شابات وكذلك مع ال�شرطة يوميا تقريبا. كما �شهدت 
ا�شت�شافت دورة  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  اأخ����رى يف  ف��ق��رية  اأح��ي��اء  ع���دة 
النار.  اإطالق  2016 تزايدا يف حوادث  االألعاب االأوملبية عام 
املدينة.  على  لل�شيطرة  ال�شرطة  كافحت  �شهور  م��دار  وعلى 
اأمرا يجيز ن�شر  واأ�شدر الرئي�ش مي�شيل تامر يف يوليو متوز 
نحو ت�شعة اآالف من قوات اجلي�ش للم�شاعدة يف �شبط االأمن 

يف ريو لكن مل يكن لذلك اأثر يذكر يف مواجهة العنف.

ال�شرطة الربازيلية تقتل �شائحة اإ�شبانية بالر�شا�س تيلر�شون يتوجه اىل باك�شتان بعد زيارته الأفغان�شتان 
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العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1699
اإماراتي    ، ال�شيد/ فهد حممد احمد حممد الهاجري  ليكن معلوما للجميع بان 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ 
حممد عو�ش جعفر الكثريي اإماراتي اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة التجارية امل�شماة 
با�شم )دار االمان ملقاوالت النجارة امل�شلحة واال�شباغ( مبوجب رخ�شة جتارية رقم 
القانون االحتادي رقم  املادة )14( فقرة )5( من احكام   )539240(  وعمالبن�ش 
)4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه 
�شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن 
املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ش  اي  لديه  فمن 

التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1765
- هندية   ما�شيواال حكم مو�شى  ال�شيدة/ مرمي عبدالكرمي  بان  للجميع  ليكن معلوما 
اجلن�شية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرخ�شة التجارية 
امل�شماة / مطعم البوادر تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )551241( وذلك 
لل�شيد/ نتي�ش ديرج تانكي تانكي - هندي اجلن�شية  تعديالت اخرى : مت تغيري اال�شم 

التجاري من )مطعم البوادر ( لي�شبح )مطعم طريق القا�شمية( 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1761

باك�شتاين    - الرحمن  ف�شل  الهادي  �شم�ش  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
مطعم   ، اجلن�شية  باك�شتاين   - خان  رحمن  جوهر  خان  ر�شوان  ال�شيد/  اىل 
  )502777( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي   - �شرحد  باك 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�ش 
2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على االجراء 
لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1764

باك�شتانية   ، حبيب  حممد  حبيب  نعيمه  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100%  يف الرخ�شة 
وذلك   )743644( رخ�شة  - مبوجب  لل�شيدات  الب�شتان  لوؤلوؤة  �شالون   / امل�شماة 

لل�شيدة/ حليمه بنهما�شت - مغربية اجلن�شية 
تعديالت اخرى:-  وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم 
وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 176

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شم�ش الهادي ف�شل الرحمن - باك�شتاين  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ ر�شوان خان 
باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي   - للحلويات  �شرحد   ، اجلن�شية  باك�شتاين   - خان  رحمن  جوهر 

ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )552880(
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت املواطنة/ �شاحله ان�ش يو�شف بالل ال�شحي - بطلب اىل 
ا�شمها من  بتغيري  التوثيقات  ق�شم  االبتدائية-  اأبوظبي  حمكمة 

)�شاحله( اىل)�صيخه(  
فمن لديه اعرتا�ش يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر االعالن .
بدر احمد احلمادي - موثق  

عبد الإله املتني - قا�سي اإبتدائي          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
  يف الدعوى  رقم   2017/269 عقاري كلي 

املدعي عليه الثاين / جا�شم ح�شن علي زينل  ، العنوان : 
املدعي عليها الثالثة : قرية املا�ش للو�شاطة التجارية - �ش ذ م م - حالية - قرية 

املا�ش للو�شاطة العقارية - �ش ذ م م  - �شابقا ، العنوان : 
اخل�شم املدخل : بروبرتي انف�شتمنت ماركت ، العنوان : 

بناء على قرار حمكمة اال�شتئناف ، بندب اخلبري الهند�شي �شاحب الدور يف اجلدول ، 
  2017/10/26 املوافق  يوم اخلمي�ش   املذكورة احل�شور الجتماع اخلربة  االطراف  يرجى من 
 -B- املبنى التا�شعة �شباحا )9.00( يف غرفة االجتماعات رقم 4 - الطابق الثاين -  ال�شاعة 
دائرة التنمية االقت�شادية - قرية االعمال - بجانب دوار ال�شاعة - يرجى من االطراف تزويد 

اخلبري مبذكرة �شارحة مع حافظة م�شتندات
 اخلبري املهند�ض / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

 اإعالن بالن�سر لجتماع خربة

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
  اعالن

املرجع : 1762
، يرغب يف  االإمارات اجلن�شية   - يوعان  ال�شيدة/ مرمي عبيد خليفه  بان  للجميع  ليكن معلوما 
الرخ�شة  افرين( مبوجب  ال�شركة )كافترييا  البالغة 100% يف  البيع والتنازل عن كامل ح�شته 
رقم )213239( وذلك اىل ال�شيد/ �شيكندار خان ح�شني علي خان - الهند اجلن�شية : يرغب بتغيري 

ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات. 
�شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ش 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�ش على ذلك عليه اتباع ال�شبل 

القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/431  مدين كلي                 
اىل املدعي عليه / 1- احللول الذكية للهاتف - �ش ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ جممع دبي ال�شناعي - �ش ذ م م - حاليا - و�شابقا - مدينة دبي ال�شناعية 
- �ش ذ م م وميثله / علي ا�شماعيل حممد عبداهلل الزرعوين  قد اأقام عليك الدعوى 
 7 وامل��وؤرخ��ة   18034 رق��م  االر����ش  قطعة  ت��اأج��ري  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها 
اأغ�شط�ش 2007 )االإيجارة طويلة االأمد( الخالل املدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية 
بعدم �شداد االج��رة وال��زام املدعي عليها بال�شوم وامل�شاريف واالت��ع��اب.   وح��ددت لها 
جل�شة يوم االأحد  املوافق  2017/10/29  ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/4255  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1-  بي كوي�شت لال�شتثمار - �ش ذ م م   جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ موهان توما�ش وميثله / عبدالرحمن حممد �شلطان 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  اآل علي -  قد  العظم 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )355341( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة. باال�شافة اىل مبلغ 25230 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/538  مدين كلي                 

ن���وروزي  جمهويل  ال��ه  زاده 2-�شمية ح�شمت  اأ�شغر بقويل  1-اأم��ري   / املدعي عليه  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ عبداهلل ح�شني ر�شتكار وميثله / �شعيد احمد حممد حممود 
الت�شوية  اتفاقية  ونفاذ  �شحة  دع��وى  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - العو�شي 
احلا�شلة يف تاريخ 2016/6/29 واملطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن او الت�شامم او 
االنفراد مببلغ وقدره 4000.000 درهم اربعة ماليني درهما والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من �شنويا من تاريخ اإجراء الت�شوية حتى ال�شداد 
التام.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2017/10/31  ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/505  مدين كلي                 

ال�شهباء   / ا�شمها  و�شحة  م   م  ذ  ���ش   - لل�شناعة  �شهباء   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
لل�شناعة - �ش ذ م م(  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ جممع دبي ال�شناعي 
- �ش ذ م م - حاليا - و�شابقا - مدينة دب��ي ال�شناعية - �ش ذ م م وميثله / علي 
ا�شماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  
بف�شخ عقد االيجار طويل االأجل املوؤرخ يف 2006/1/4 لعدم �شداد االجرة والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء   املوافق  2017/10/31  
ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
يف الدعوى  رقم 2017/2547 جتاري كلي - ال�سارقة 

املحتكمة : �شركة تايجر للمقاوالت - ذ م م / وميثلها / وليد حممد حممد 
اإعالن املحتكم �شده االأول : باهالج راي داموال رام راكياين 

اإعالن املختكم �شده الثاين : �شاجناي جانواين 
بالن�شر يف الدعوى رقم 2017/2547 جتاري كلي - ال�شارقة 

مبوجب احلكم ال�شادر من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية فقد مت تعييني حمكما يف الدعوى املذكورة 
اأعاله وقد تقرر عقد جل�شة حتكيم للتوقيع على وثيقة مرجعية التحكيم وذلك يوم اخلمي�ش املوافق 2017/11/2 
يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحا مبكتب املحكم الهند�شي/ زكريا حممود عبدالعليم الكائن يف دبي مبنطقة ديرة 
- مركز اأبوهيل التجاري الطابق االأول مكتب رقم ) FL-05(  هاتف : 2669246-04 فاك�ش : 04-2669245 ، 
لذا يتوجب عليكم احل�شور اىل مكتب املحكم يف املوعد املذكور اأعاله التوقيع على وثيقة مرجعية التحكيم ، 
وتطبيقا لن�ش املادة )208( من  قانون االإجراءات املدنية فان اعمال التحكيم �شوف ت�شتمر حتى يف حالة تغيب 

اأحد الطرفني ما دام قد مت اإخطاره ببدء اإجراءات التحكيم بطريقة قانونية �شحيحة.  
املحكم     
 م/ زكريا حممود عبد العليم  

 اجتماع  خربة
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

 يف  الدعوى 2017/2146  جتاري جزئي 
�شد املدعي عليها : �شركة ال�شدف االأزرق لتجارة الزينة ال�شيارات - �ش ذ م م / 

علي عبداخلالق اوجي 
املقامة من : م�شرف االإمارات اال�شالمي 

مبا ان هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت رقم  2017/2146  جتاري 
جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا  م�شرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام 
قانون االثبات ل�شنة 1992 م بخ�شو�ش اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�شور اجتماع 
خربة  او من ميثلكم قانونا وال��ذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�شح ادن��اه وذلك 
يوم االأحد  املوافق 2017/10/29  يف متام ال�شاعة 30 : 11 �شباحا ، ويرجى منكم اح�شار كافة 
امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع   - دبي - مركز حمر عني ، مدخل 

رقم 8 ، الطابق الرابع  - هاتف : 2527888-04 � فاك�ش : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7359   

املخطر / املنذر : حممد زيغبي 
املخطر اليه / املنذر اليه : انطون من�شور ح�شروين )جمهول العنوان (

فان املنذر ينذر املنذر اليه ب�شرورة االلتزام برد مبلغ ال�شمان املايل وقدره 
)6.500( درهم اىل املنذر خالل 10 ايام من تاريخ االنذار واال �شي�شطر التخاذ 
االجراءات القانونية واللجوء اىل الق�شاء للمطالبة مببلغ ال�شمان املايل مع 
الفوائد وامل�شاريف والر�شوم واالتعاب ف�شال عن التعوي�شات مع االحتفاظ 

بكافة احلقوق القانونية االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ مقهي كازا باليا - �ش ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها  جل�شة 2017/11/16 ال�شاعة 8.30 

وكلفتكم املحكمة باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
، باال�شافة اىل الر�شوم ويف حال  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على االقل 

تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 9832/2017/13 
 9831/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
احمد حممد ك�شبان مرت�شى فج النور 

زهري املطيع 

مبلغ املطالبة
29449 درهم + تذكرة العودة 
82183 درهم + تذكرة العودة

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/1201  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- على ا�شغر على كواهي �شرياز  2-عبا�ش مريزا 
على تقي زاده - جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك �شادرات 
ايران -  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/1173 
جتاري كلي بتاريخ 2017/6/19 وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 
 ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة    2017/10/25
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1655 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �شدها �شيفام �شامباندام �شامباندام  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/8/7 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ بنك ام القيوين الوطني - �ش م ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل 
الفا واربعمائة وثالثة و�شبعون درهما  املدعي 21473.40 درهم )واحد وع�شرون 
واربعون فل�شا( وفائدة 9% من تاريخ 2009/4/25 م وحتى متام ال�شداد ، والزمته 
بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما زاد 
على ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2573 جتاري جزئي                                                
ناجني  م 2-مرت�شى  م  ذ  �ش   - العامة  للتجارة  االبي�ش  االف��ق  ان��وار  املحكوم عليه/1-  اىل 
املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  االقامة  ناجني  جمهويل حمل  عبا�ش  علي 
م م -  ذ  التجارية -  املذكورة اعاله ل�شالح/�شركة بهوان  الدعوى  بتاريخ  2017/7/18  يف 
بالزام   - املدعية  مدير  ب�شفته  بهوان  املخيني  �شامل  بن  �شهيل  بن  احمد  ال�شيد/  وميثلها 
من   %9 وفائدة  دره��م   465671.15 مبلغ  املدعية  اىل  يوؤديا  بان  مت�شامنني  عليهما  املدعي 
تاريخ 2016/11/16 م وحتى ال�شداد التام ، والزمتهما بر�شوم وم�شاريف الدعوى ومبلغ 300 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما زاد على ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/9453  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-ن��وراي ايفنت�ش - �ش ذ م م  جمهول حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي / داين مي�شال حداد  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )253.625 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)3000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف   وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.A.5 بالقاعة  �ش   8.30 ال�شاعة    2017/11/5
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/569  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- جعفر ح�شنني جعفري ب�شفته �شريكا �شابقا ب�شركة اي تي ئي د�شرتبيو�شن 
امل��دع��ي/ �شركة اي تي ئي  ال�شرق االأو���ش��ط - �ش م ح ومدير لها  جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان 
اأجاي بجواندا�ش كراين وميثله  ال�شيد/  م ح وميثلها قانونا  االأو�شط - �ش  ال�شرق  د�شرتبيو�شن 
/ �شعيد مبارك عبيد اأحمد الزحمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
وخم�شمائة  الفا  ع�شر  وثالثة  ومئتان  ماليني  �شبعة  دره��م(   7.213.579( وق��دره  مببلغ  عليها  
تاريخ  12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهما  و�شبعون  وت�شعة 
رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء   املوافق  2017/10/31  ال�شاعة 
9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/121 احوال نف�ض غري م�سلمني                    

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ف���ريات اج����اروال  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ �شريع �شاكر افارتي وميثله / عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل 
بالتفريق  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    - ال�شويدي 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ش  
املوافق  2017/11/2  ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة رقم )3( يف مبنى االأحوال 
ال�شخ�شية يف منطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
  اإعـــــــــــــــــالن  

اآر  اإ���ش  �شي  ايه دى  داتالوجيك  ال�شادة/  ب��اأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
ال�شركات االجنبية لدى  ال فرع �شركة )ايطاليا( مقيدة يف �شجل 
ال��وزارة حتت رقم )4886( وقد تقدمت ال�شركة اىل ال��وزارة بطلب 
وتعديل  ال  اآر  اإ���ش  داتالوجيك  لي�شبح   ال��ت��ج��اري  اال���ش��م  لتعديل 
بياناتها يف �شجل ال�شركات االجنبية تبعا لذلك.  يرجى من ال�شادة 
اأ�شحاب احلق التقدم باعرتا�شهم اىل ال��وزارة يف ميعاد ال يتجاوز 

ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االإعالن. 
اأحمد علي احلو�صني 
مدير اإدارة الت�صجيل التجاري   

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
 اعـــــــالن       

ال�شادة / جا�شم   : والت�شديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
حممد علي حمد النقبي - اجلن�شية : االإمارات ، وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( 
التنمية  التك�شية واالر�شيات واملرخ�ش من دائرة  يف اال�شم التجاري اعمار خورفكان ملقاوالت 
االقت�شادية يف ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 540075 ال�شادر بتاريخ 2008/9/10 يف دائرة التنمية 
االقت�شادية بخورفكان.  اىل ال�شيد/ را�شد علي را�شد بن عبود النقبي - اجلن�شية  االإمارات ، 
وال�شيد/ حممد لقمان مياه تونو مياه - اجلن�شية : بنغالدي�ش وتغيري ال�شكل القانوين  اىل 
�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة واال�شم التجاري اىل اعمار خورفكان ملقاوالت البناء - ذ م م  ليكن 
بالت�شديق على توقيعات ذوي  العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم  الكاتب  معلوما للجميع بان 

ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�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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الفجر الريا�ضي

اأكد ال�شيخ اأحمد بن �شقر القا�شمي 
النجاح  اأن  االإم�����ارات  ن���ادي  رئ��ي�����ش 
اجلوجيت�شو  ل��ع��ب��ة  حت��ق��ق��ه  ال����ذي 
ل��ي��ت��ح��ق��ق لوال  ي��ك��ن  ب���ال���ن���ادي مل 
خلف  وت�شافرهم  اجلميع  تكاتف 
اللعبة،  رف���ع���ة  ه����و  واح�������د،  ه�����دف 
ا����ش���ت���ث���م���اراً ل��ل��دع��م ال��ك��ب��ري وغري 
ب��ه ريا�شة  ال����ذي حت��ظ��ى  امل���ح���دود 
�شاحب  ق��ب��ل  م���ن  اجل��وج��ي��ت�����ش��و، 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
جاء ذلك خالل ح�شور �شموه حفل 
تكرمي اأبطال اجلوجيت�شو بالنادي 
اأ�شحاب االألقاب الدولية واملحلية.

واأو�شح �شموه اأن لعبة اجلوجي�شتو 
ت������زداد جن���اح���ا وت���األ���ق���ا ع���ام���ا بعد 
االه��ت��م��ام من  بف�شل  وذل����ك  ع����ام، 
اإدارة  ال��ر���ش��ي��دة، وم��ت��اب��ع��ة  ال��ق��ي��ادة 
النجاحات  واأن  اجلوجيت�شو  احت��اد 
امل���ت���الح���ق���ة ل���ل���ع���ب���ة وان���ت�������ش���اره���ا 
ج��ع��ل��ت��ه��ا حم����ط اأن����ظ����ار ال����ع����امل ، 
لنف�شها  حتجز  اأن  ا�شتطاعت  حيث 
العاملية  مكانا مميزا على اخلارطة 
�شعبية  اأن  �شموه  م�شرياً  للريا�شة، 
اجلوجيت�شو زادت ب�شكل ملفت بني 
ي��زداد عدد  اأن  ال�شباب ونتمنى  فئة 

ممار�شيها يف االإمارة.  
ح�شن  حم��م��ود  االحتفالية  ح�شر 
اإدارة  جم��ل�����ش  رئ���ي�������ش  ال�����ش��م�����ش��ي 
اإ�شماعيل  االإم���ارات، وحممد  ن��ادي 
اإدارة  العو�شي نائب رئي�ش جمل�ش 
ن��ادي االإم���ارات واأحمد بن �شمالن 
اأع�شاء  ال��ع��و���ش��ي  ج���اب���ر  واأح����م����د 
راج���ي  وب�����ش��ري   ، االإدارة  جم��ل�����ش 
املدير التنفيذي ولفيف من حمبي 

و ع�شاق اللعبة. 
ح�شن  حممود  اأو���ش��ح  جانبه  وم��ن 
ال�شم�شي رئي�ش جمل�ش االإدارة  باأن 

الرئي�ش االأعلى للنادي و اإدارة نادي 
االإم�����ارات ح��ري�����ش��ون ك��ل احلر�ش 
على دعم هذه اللعبة و توفري املكان 
ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى ن�شرها  ب��ه��ا  اخل���ا����ش 
ب��ني ج��ي��ل ال�����ش��ب��اب، وال��ت��ي اأخ���ذت 

منذ  ال��دول��ة  يف  لالنت�شار  طريقها 
ال�شباب  ج��ي��ل  ب���ني   ،2009 ع����ام 
الدفاع  ف���ن���ون  اأح�����دى  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
لالعبني  م��ت��م��ن��ي��اً  ال���ن���ف�������ش،  ع����ن 
يف  والنجاحات  التوفيق  من  املزيد 

اال�شتحقاقات املقبلة.
راعي  �شمو  بو�شول  االحتفال  ب��داأ 
مل�شرف  بكلمة  انطلق  ال��ذي  احلفل 
ال��ف��ردي��ة واجلماعية  االأل��ع��اب  ع��ام 
بالنادي اأحمد جابر العو�شي وجاء 

والتقدير  ب��ال�����ش��ك��ر  اأت���وج���ه  ف��ي��ه��ا: 
ت�شريفه  على  احل��ف��ل  راع���ي  ل�شمو 
م���ن خ���الل ت��ك��رمي امل��ت��م��ي��زي��ن من 
للجوجيت�شو  ال��ن��ادي  فريق  العبي 
والتقدير  ب��ال�����ش��ك��ر  اأت����وج����ه  ك���م���ا 

لدعمهم  ال��ر���ش��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  اإىل 
دولة  يف  الريا�شية  للحركة  الدائم 
�شاحب  ل�شيدي  وال�شكر  االإم���ارات 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان، ويل 

امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ل��ع��ط��اءه ال��الحم��دود يف دع��م هذه 
الأع�شاء  كذلك  وال�شكر  الريا�شة 
يف  للجوجيت�شو  االإم�������ارات  احت����اد 
اجلوجيت�شو  ري��ا���ش��ة  م�شرية  دع��م 

ب�شكل خا�ش. 
املو�شم  يف  ����ش���ه���دن���ا   : واأ�������ش������اف 
ال�����ش��اب��ق جن��اح��اً ك��ب��رياً م��ن جانب 
البطوالت  يف  امل�شاركني  الالعبني 
العديد  وح�شد  واملحلية  ال��دول��ي��ة 
والف�شية  الذهبية  امليداليات  م��ن 
وال���ربون���زي���ة ال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا االأث���ر 
النجاحات  حت���ق���ي���ق  يف  ال���ط���ي���ب 
ق�شري،  وق���ت  ويف  ل��ل��ع��ب��ة  ال��ك��ب��رية 
نكمل  اأن  امل��و���ش��م  ه���ذا  وي�����ش��رن��ا يف 
االأهداف  وحتقيق  النجاح  م�شرية 
املميزة،  اللعبة  ل��ه��ذه  وال��ت��ط��ل��ع��ات 
اإقبااًل كبرياً من الالعبني  ونتوقع 
ال����ن����ادي  ل���ف���ري���ق  االن���������ش����م����ام  يف 
وال��ت��ن��اف�����ش يف خالل  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
به  ملا حتظى  القادمة نظراً  الفرتة 
ك��ب��ري، وقال  اللعبة م��ن دع��م  ه��ذه 
لالعبني  موجه  اليوم  التكرمي  اإن 
احل���ا����ش���ل���ني ع���ل���ى م���ي���دال���ي���ات يف 
 2017-2016 الريا�شي  املو�شم 
21 الع��ب��اً حققوا  ع��دده��م  وب��ل��غ   ،
ملونة  ميدالية   55 جمموعه  م��ا 
الفريق  م�����درب  ت���ك���رمي  مت  ك��م��ا   ،
ال�������ش���اب���ق ل���وي�������ش غ���اب���ري���ي���ل على 
بناء  يف  ال�شابقة  الفرتة  يف  جهوده 
امل�شتوى  ه���ذا  يف  وج��ع��ل��ه  ال��ف��ري��ق 
اآخر  ج��ان��ب  م��ن  االأداء.  م��ن  املميز 
اأق����ام ال���ن���ادي م�����ش��اء اأم�����ش بطولة 
الذين ال تتعدى  داخلية  لالعبني 
منها  وال��ه��دف  العا�شرة،  اأع��م��اره��م 
على  وحتفيزهم  الالعبني  ت�شجيع 
امل�شاركة  موا�شلة  يف  اال�شتمرارية 
اليومية  ال���ت���م���اري���ن  ح�����ش�����ش  يف 
ب�شالة نادي االإمارات للجيوجت�شو 
جمل�ش  اأع�شاء  الفعالية  وح�شر   ،
اإدارة نادي االإمارات واأولياء االأمور 
وكانت الفرحة مر�شومة على �شفاه 
على  موؤ�شر  وه��ي  ال�شغار  الرباعم 

تعلقهم وا�شتمراريتهم باللعبة.

ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة  ���ش��م��و  حت���ت رع���اي���ة 
الن�شائي  االحت����اد  رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  العام 
االأ�����ش����ري����ة رئ���ي�������ش���ة امل���ج���ل�������ش االأع����ل����ى 
االإمارات”،  “اأم  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
نادي  اأر�ش  املقبل على  االأ�شبوع  تنطلق 
مناف�شات  ال�����ش��ع��دي��ات  ���ش��اط��ئ  غ��ول��ف 
ال��دورة الثانية من بطولة فاطمة بنت 
تقام  وال��ت��ي  ال�شيدات،  جلولف  م��ب��ارك 
خالل الفرتة من االأول اإىل الرابع من 

�شهر نوفمرب.     
نخبة  من   126 املناف�شات  يف  وت�شارك 
بينهم  م��ن  العامليات،  اجل��ول��ف  الع��ب��ات 
ال�شاعدتني  ال�شويديتني  الالعبتني 
اإجن�شرتوم،  وج���ول���ي���ا  ل��ي��ن��ري  اأم����ان����دا 
للح�شول  االختيار  عليهما  وقع  بعدما 
جنمة  قبل  م��ن  م�شاركة  بطاقتي  على 

الغولف اآنيكا �شورين�شتام. 
رائعاً خالل بطولة  اأداًء  لينري  وقدمت 
لهذا العام اآنيكا انفيتي�شونال االأوروبية 
للحفرة  ال���و����ش���ول  يف  جن��ح��ت  ب��ع��دم��ا 
املعدل  حت��ت  واح����دة  ب�شربة  االأخ����رية 
ت�شفيات  ج���ول���ة  اإىل  امل����ب����اراة  ل��ت��ق��ود 
املرتبة  حالياً  “لينري”  وحتتل  �شّيقة. 
ال���راب���ع���ة ���ش��م��ن ال��ت�����ش��ن��ي��ف االأوروب������ي 
الت�شنيف  �شمن   24 وامل��رت��ب��ة  للهواة 
ال��ع��امل��ي ل���ل���ه���واة، وُت��ع��ت��رب واح������دة من 
ال�شاعدات  ال��غ��ول��ف  الع���ب���ات  اأف�����ش��ل 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل، يف ح���ني ب����داأت 
اجلولة  ���ش��م��ن  م�شريتها  اإجن�����ش��رتوم 
بعمر  كانت  عندما  لل�شيدات  االأوروبية 

بطولة  ����ش���م���ن  وذل�������ك  ف���ق���ط  ال�13 
 ،2014 امل��ف��ت��وح��ة ع���ام  ه��ل�����ش��ن��ج��ب��ورج 
ك��م��ا اأن��ه��ا اأ���ش��غ��ر الع��ب��ة ت��ف��وز ببطولة 
الهواة،  ل��الع��ب��ات  امل��ف��ت��وح��ة  بريطانيا 
�شمن  ال�شاد�شة  املرتبة  حالياً  وحت��ت��ل 
مثلت  ك��م��ا  ل��ل��ه��واة،  ال��ع��امل��ي  الت�شنيف 
كاأ�ش  بطولة  �شمن  االأوروب���ي���ة  ال��ق��ارة 

“بينج جونيور �شوليم 2017.
اآنيكا  وت��ع��ت��ق��د جن��م��ة ال��غ��ول��ف امل��م��ي��زة 
�شت�شكل  البطولة  ه��ذه  ب��اأن  �شورن�شتام 
الالعبتني  لهاتني  لها  مثيل  ال  جتربة 
الكبري  النجاح  على  م��وؤك��دة  ال�شابتني، 
الذي حققته كال الالعبتني من خالل 
االأ�شهر  خ����الل  ل��ه��م��ا  ال���الف���ت  االأداء 

م���ن مهارات  امل��ا���ش��ي��ة، مب���ا مت��ت��ل��ك��ان��ه 
ن�شختها  ال��ب��ط��ول��ة يف  وت�����ش��ع��ى  رائ���ع���ة. 
خالل  من  العائالت  ج��ذب  اإىل  الثانية 
الفعاليات واالأن�شطة امل�شاحبة للبطولة 
الروؤية اال�شرتاتيجية  التي تتوافق مع 
الأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة، ح��ي��ث ت��وف��ر ف��ر���ش��ة رائعة 

لالأطفال للتعرف عن كثب على ريا�شة 
الغولف وغريها من الريا�شات. 

وتت�شمن البطولة جمموعة من اأن�شطة 
الغولف الرتفيهية، والتي ت�شمل ملعب 
ماألوف،  غ���ري  مم��ي��ز  بت�شميم  غ��ول��ف 
وحت�����دي اإ����ش���اب���ة االأه���������داف، وحت���دي 
نوعه  م��ن  االأول  امللونة  الغولف  ك��رات 

اإىل جانب جل�شات تعليمية  يف املنطقة، 
الريا�شات  من  وجمموعة  للمبتدئني، 
املنطقة  ����ش���م���ن  امل���ت���ن���وع���ة  االأخ���������رى 
العامل  ك����اأ�����ش  جل���م���اه���ري  امل��خ�����ش�����ش��ة 
ل��الأن��دي��ة، وج��ل�����ش��ات ت��دري��ب��ي��ة مقدمة 
م���ن ن����ادي اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ك��ري��ك��ت وت���رون 
الزوار  جلميع  البطولة  وتتيح  ف��ي��ت.  

اإطار  ال��دخ��ول ب�شكل جم��اين وذل��ك يف 
يف  للم�شاركة  العائالت  ح�شور  ت�شجيع 
دولة  يف  الغولف  ريا�شة  انت�شار  تعزيز 
االإمارات العربية املتحدة، وبخا�شة بني 
�شفوف ال�شيدات، ومتا�شياً مع ت�شجيع 
الريا�شية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  يف  امل�������ش���ارك���ة 
البدنية يف خمتلف  واللياقة  وال�شحية 

اأن��ح��اء ال���دول���ة.  والق���ت ه���ذه اخلطوة 
امل�شاركات يف  دعماً كبرياً من الالعبات 
البطولة، حيث قالت اآماندا لينري بهذا 
اأ�شارك  التي  االأوىل  امل��رة  اإنها  ال�شدد: 
فيها يف بطوالت الغولف باأبوظبي، بعد 
بالكثري  املا�شي  ال��ع��ام  دورة  حظيت  اأن 
االإيجابية.  وال�����ش��م��ع��ة  االإ������ش�����ادة  م���ن 
اآنيكا  ظن  ح�شن  عند  اأك��ون  اأن  واأمتنى 
تطلعات  اإىل  يرتقي  اأداًء  اأق��دم  واأن  بي 
جميع احل�شور �شمن البطولة، وب�شكل 
ت�شجيع  يف  اأ���ش��ه��م  واأن  عائلتي،  خ��ا���ش 
االنخراط  على  االأ�شخا�ش  م��ن  امل��زي��د 
الغولف  ريا�شة  ويف  البطولة  يف  اأك��ر 

ب�شكل عام. 
كانت  لقد  اإجن�شرتوم:  علقت  ب��دوره��ا، 
علمت  عندما  يل  للغاية  ���ش��ارًة  مفاجاأة 
اأن اآنيكا بي اختارتني الأ�شارك يف بطولة 
املفتوحة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية 
���ش��ك��ل دع���م عائلتي  ل��ل��غ��ول��ف. ول��ط��امل��ا 
اأمراً غايًة يف االأهمية بالن�شبة اإيل، فاأنا 
اأنحدر من عائلة تع�شق ريا�شة الغولف 
ا�شتقيت  ب�شكل م�شتمر، وقد  ومتار�شها 
حب الغولف وعقليتي التناف�شية منهم.  
اأن جمموعة جوائز البطولة  اإىل  ي�شار 
يبلغ 550،000 دوالر اأمريكي، وُتقام 
مبارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  برعاية 
اأبوظبي  وجمل�ش  الن�شائية،  للريا�شة 
الريا�شي، و�شركة التطوير واال�شتثمار 
لل�شيارات،  امل�شعود  و�شركة  ال�شياحي، 
ماريوت  وف���ن���دق  ل��ل��ط��ريان،  واالحت�����اد 

داونتاون اأبوظبي. 

اأحمد بن �شقر القا�شمي يكرم اأبطال جوجيت�شو �شقور نادي االإمارات

ان�شوورث مدربا موؤقتا اليفرتون مان�ش�شرت �شيتي يقطع الطريق على �شان جريمان
اأكدت و�شائل اإعالم اأن نادي مان�ش�شرت �شيتي 
م��ن جتديد  كبري  ب�شكل  اق���رتب  االإجن��ل��ي��زي 
بروين،  دي  ك��ي��ف��ن  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  الع���ب���ه  ع��ق��د 
وبالتايل يغلق الباب اأمام االأندية الطامعة يف 
جريمان  �شان  باري�ش  اأبرزها  العبه،  خدمات 

الفرن�شي.
مل���وق���ع غ����ول ب�����داأ م��ان�����ش�����ش��رت �شيتي  ووف����ق����اً 
مفاو�شاته مع الالعب من اأجل �شمان بقائه 
يف ملعب االحتاد حتى 2021، مبرتب �شهري 

ي�شل اإىل 250 األف جنيه اإ�شرتليني.

واأك����دت بع�ش االأن��ب��اء يف االآون����ة االأخ����رية اأن 
البلجيكي  �شان جريمان مهتم ب�شم الالعب 
اأن  اإال  املقبلة،  ال�شيفية  االن��ت��ق��االت  �شوق  يف 
يف  ب��روي��ن  دي  ببقاء  متم�شكة  ال�شيتي  اإدارة 
االتفاق  اأن  “غول”  واأك���د  ال��ف��ري��ق.  �شفوف 
بني مان�ش�شرت �شيتي ودي بروين على جتديد 

العقد اأ�شبح قريب للغاية.
مع  مباريات   9 يف  البلجيكي  النجم  و���ش��ارك 
خاللهما  �شجل  املو�ش،  هذا  �شيتي  مان�ش�شرت 

هدفاً وحيداً، و�شنع 6 اآخريني. 

اع��ل��ن ن���ادي اي��ف��رت��ون االن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة القدم 
مدربا  ان�����ش��وورث  دي��ف��ي��د  اال���ش��ك��ت��ل��ن��دي  تعيني 
م��وق��ت��ا ل��ف��ري��ق��ه، ب���دال م��ن ال��ه��ول��ن��دي رونالد 

كومان املقال من من�شبه.
�شل�شلة  بعد  االثنني  االأول  ام�ش  كومان  واقيل 
من النتائج ال�شيئة يف املراحل الت�شع االأوىل من 
يقال  م��درب  ثالث  لي�شبح  االإنكليزي،  ال��دوري 
من من�شبه هذا املو�شم بعد مواطنه فرانك دي 
لي�شرت  �شيك�شبري  وكريغ  باال�ش  كري�شتال  بور 

�شيتي.
وا�شرف ان�شوورث على فريق ايفرتون حتت 23 

عاما يف املو�شم املا�شي.
ايفرتون  ن����ادي  ان  الي���ف���رت���ون  ب��ي��ان  يف  وج����اء 
���ش��ي��ت��وىل تدريب  ان�������ش���وورث  دي��ف��ي��د  ان  ي���وؤك���د 
على  و�شيبداأ مهمته غدا  االأول موقتا،  الفريق 
كاأ�ش  يف  ت�شل�شي  �شد  بريدج  �شتامفورد  ملعب 

الرابطة«.
ايفرتون على  ن��ادي  ادارة  وب��دوره، �شكر كومان 

اتاحة الفر�شة له لتدريب فريق رائع.
وقال املدرب الهولندي طبيعي ان ا�شعر بخيبة 
جيدا  حظا  امتنى  لكني  اللحظة،  ه��ذه  يف  ام��ل 

للفريق يف امل�شتقبل.

 مب�صاركة 126 من نخبة لعبات اجلولف العامليات

بطولة فاطمة بنت مبارك جلولف ال�شيدات تنطلق االأ�شبوع املقبل يف »نادي غولف �شاطئ ال�شعديات«

�شراع بني يونايتد واآر�شنال ل�شم روي�س
اأكدت �شحيفة بيلد االأملانية اأن ناديا مان�ش�شرت يونايتد واآر�شنال االإجنليزيني يراقبان حالياً 
جنم برو�شيا دورمتوند ماركو روي�ش، م�شرية اإىل اأن هناك م�شاورات جدية داخل الناديني 

للتعاقد مع الالعب يف �شوق االنتقاالت ال�شتوية املقبل.
واأ�شارت ال�شحيفة اأن يونايتد واآر�شنال ينتظران عودة روي�ش اإىل املالعب، من اأجل تقييم 
م�شتوى الالعب بعد تعافيه من االإ�شابة بتمزق يف الرباط ال�شليبي التي اأبعدته لفرتات 
طويلة خالل املو�شم املا�شي، كما اأنها ت�شببت بغايبه عن كل مباريات دورمتوند هذا املو�شم.

اأي مت قبل فتح �شوق   ،2017 اإىل املالعب جم��دداً يف نهاية  اأن يعود روي�ش  املتوقع  ومن 
االنتقاالت ال�شتوية يف يناير املقبل.

يذكر اأن عقد روي�ش مع النادي االأملاين ميتد حتى �شيف 2019، وقد يكون االأخري له مع 
برو�شيا دورمتوند. 
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ال�شرط���ة الري���ا�ش���ي ي�ش����ارك يف بط���والت عربي���ة ودولي�����ة
عقد جمل�ش اإدارة احتاد ال�شرطة الريا�شي اجتماعه الثالث لعام 2017 
برئا�شة العميد حممد حميد دملوج الظاهري رئي�ش جمل�ش اإدارة احتاد 

ال�شرطة، بح�شور جميع االأع�شاء وذلك مبقر كلية ال�شرطة باأبوظبي.
 وناق�ش املجل�ش خالل االجتماع عددا من املو�شوعات الريا�شية املدرجة 
الري�ش  العقيد عارف علي عبيد  ا�شتعر�شه  على جدول االأعمال والذي 

مدير اإدارة احتاد ال�شرطة الريا�شي اأمني ال�شر العام للمجل�ش.
رقم  ال�شابق  االإدارة  جمل�ش  حم�شر  على  الت�شديق  االجتماع  يف  ومت    
يف  لالحتاد  الفنية  اللجنة  اجتماع  حم�شر  وتو�شيات   2017 لعام   2
رقم  لل�شباحة  ال�شرطة  بطولة  وتقرير   2017 لعام  الثالث  اجتماعها 
19 �شبتمرب املا�شي،  18 و  اأقيمت يف جامعة نيويورك يومي  6 والتي 

و�شكر القيادة العامة ل�شرطة ابوظبي ال�شت�شافتهم وتنظيم البطولة.
ال�شنوية،  ا�شت�شافة بطولة ال�شرطة للرماية    وناق�ش املجل�ش مو�شوع 
لدورة  ا�شتعداد  العربية  اخلليج   ل��دول  داخلية  مع�شكرات  وا�شت�شافة 

االألعاب الدولية الثانية لل�شرطة.
رجال  لتحدي  ال�شرطة  بطولة  تنظيم  م��و���ش��وع  املجل�ش  ناق�ش  كما    
االإطفاء رقم 1 املزمع اإقامتها يف �شهر دي�شمرب املقبل واأو�شى بالتن�شيق 
لتنظيم  ال��الزم��ة  الرتتيبات  لو�شع  امل��دين  للدفاع  العامة  القيادة  م��ع 
البطولة، ومو�شوع بطولة ال�شرطة العربية الخرتاق ال�شاحية باجلزائر 
واجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد العربي الريا�شي لل�شرطة والتي 
تقام خالل الفرتة من 12 اإىل 17 دي�شمرب املقبل ووافق املجل�ش على 

امل�شاركة يف البطولة على اأن يتم ت�شكيل املنتخب وفقاً لنتائج اأخر بطولة 
ل�شباق الطريق.

  ووافق املجل�ش على ت�شكيل وفد منتخبات ال�شرطة للم�شاركة يف دورة 
ع�شام  واملقدم  حلي�ش  خليفة  العميد  برئا�شة  الثانية  الدولية  االأل��ع��اب 

عبداهلل.
  كما واف��ق املجل�ش على م�شاركة منتخب �شرطة االإم���ارات يف البطولة 
املتحدة  ب��ال��والي��ات  اأورالن������دو  والي���ة  يف  التخ�ش�شية  ل��ل��ف��رق  ال��دول��ي��ة 
االإدارة  جمل�ش  ع�شو  امل��زروع��ي  حميد  را�شد  املقدم  برئا�شة  االأمريكية 

لرئا�شة الوفد.
اإدارة احتاد ال�شرطة الريا�شي رئي�ش اللجنة    كما اطلع رئي�ش جمل�ش 

اأخر  ال��ث��ان��ي��ة لل�شرطة ع��ل��ى  ل����دورة االأل���ع���اب ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
اال�شتعدادات والتح�شريات واأعمال اللجان العاملة يف البطولة لتنظيم 

هذا احلدث الهام مع بدء العد التنازيل ال�شت�شافة الدورة. 
واأك��د على مكانة وق��درة دولة االم��ارات يف تنظيم االح��داث الكربى وما 

و�شلت اليه من تطور يف املجاالت امل�شاحبة لالأحداث العاملية.
املنظمة مدير  اللجنة  رئي�ش  ال�شام�شي  �شامل  وليد  العميد  وا�شتعر�ش   
املتوقعة واأهمية التغلب عليها عن طريق وجود  اأبرز التحديات  ال��دورة 
اأبرزها  وم��ن  املخاطر  ه��ذه  على  للتغلب  تنفيذها  ميكن  بديلة  خطط 
ومراعاة  م�شابقة  لكل  املحددة  التوقيتات  يف  الالعبني  الو�شول  �شمان 

توفر و�شائل النقل ومعرفة الطرق املوؤدية للمالعب وامليادين.

م������ع اق�����������رتاب م�����وع�����د ان���ط���الق���ة 
غراند  ظبي  اأب��و  بطولة  مناف�شات 
�شالم للجودو لعام  2017 ،والتي 
تنطلق مناف�شاتها التمهيدية �شباح 
غ����د اخل��م��ي�����ش وح���ت���ى م�شاء  ي�����وم 
فرتتني  ع���ل���ى   10-28 ال�����ش��ب��ت 
ب�شالة  وذل���ك  وم�شائية  �شباحية 
اآيبيك اأرينا مبدينة زايد الريا�شية، 
بن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�ش املجل�ش 
ظبي، والتي  اأب��و  الإم���ارة  التنفيذي 
جمل�ش  بدعم  ا�شت�شافتها  تتجدد 
اأب���و ظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
احتاد االإمارات للم�شارعة واجلودو 
للجودو  ال��دويل  االحت��اد  وباإ�شراف 
من  العبا   290 ومب�شاركة   IJF
ي�شهد جدولها  وال��ت��ي   ، دول��ة   48
الزمني عقد االجتماع الفني املقرر 
ب�شالة  االأربعاء  اليوم  بعد ظهر  له 
احتاد  ممثل  يلقي  حيث   ، البطولة 
امل�����ش��ارع��ة واجل�����ودو ك��ل��م��ة جمل�ش 
االإدارة نيابة عن حممد بن ثعلوب 
ترحيبا  االحت������اد  رئ��ي�����ش  ال���درع���ي 
ب�������ش���ي���وف ال����ب����الد م����ن االأ�����ش����ق����اء 
ي��ل��ق��ي ممثل  ك���م���ا   ، واالأ������ش�����دق�����اء 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ب���االحت���اد ال���دويل 
�شوابط  و�����ش����رح  االحت��������اد  ك���ل���م���ة 

و�شروط البطولة.
كما تقوم �شكرتارية البطولة ب�شرح 
لوائح و�شروط البطولة والتعليمات 
امل�شتجدات  ����ش���وء  ع���ل���ى  ال���ع���ام���ة 
وتو�شيات اجتماع بوداب�شت االأخري 
 ، العمومية  اجلمعية  هام�ش  على 
ويعقب ذلك وجراء قرعة البطولة 
االأخ����ري  ال�����دويل  للت�شنيف  وف��ق��ا 
، مب���ا يحقق  امل�����ش��ن��ف��ني  ل��الع��ب��ني 
 ، امل��ت��ن��اف�����ش��ة  االأوزان  ب��ني  ال��ت��ك��اف��وؤ 
الفريق  اأب��ط��ال  م��الق��اة  م��ع جتنب 
ال������دور  يف  امل���ن���اف�������ش���ة  يف  ال�����واح�����د 
يتيح  ل��ل��ب��ط��ول��ة مب����ا  ال���ت���م���ه���ي���دي 
املراحل  بلوغ  ال��دول  لتلك  الفر�شة 

املتقدمة يف مناف�شات تلك االأوزان.
اأبو ظبي   وت�شمل مناف�شات بطولة 
 ،  2017 ل��ل��ج��ودو  ����ش���الم  غ���ران���د 
املقرر انطالقها يف دورها التمهيدي 
االفتتاح  قبل  اخلمي�ش  ي��وم  �شباح 

ال��ر���ش��م��ي امل���ق���رر يف اخل��ام�����ش��ة من 
خروج  بطريقة  ال��ي��وم  نف�ش  م�شاء 
اأب����رز الالعبني  امل��غ��ل��وب مب�����ش��ارك��ة 
امل�شنفني يف املراكز االأوىل عاملياً يف 
وال�شيدات،  للرجال  خمتلفة  اأوزان 
 7 الرجال  مناف�شات  اأوزان  وت�شمل 
 ،81  ،90 حتت100،  مناف�شات، 
وزن  وف���وق  ك��غ��م   ،60  ،66  ،73
100 كغم، اأما مناف�شات ال�شيدات، 
 ،63  ،70  ،78 اأوزان  ف��ت�����ش��م��ل 
كغم،   78 وف��وق  كغم،   ،48  ،57
املقبلة  ظبي  اأب���و  بطولة  وتكت�شب 
املو�شم  ن��ه��اي��ة  يف  خ��ا���ش��ة  اأه���م���ي���ة 
احل���ايل ل��ب��ط��والت االحت���اد الدويل 
يف عام 2017 وت�شعى من خاللها 
االحت�����������ادات االأع���������ش����اء ل�������ش���دارة 
ال��ت�����ش��ن��ي��ف ال�����دويل ال�����ش��يء الذي 
للبطوالت  اأبطالها  اإع��داد  ي�شهم يف 

املتبقية من املو�شم احلايل.
 اعتذار م�شر ولبنان

اآخ���������ر حل����ظ����ة ع����ل����ن االحت�������اد   يف 
ال�����دويل ل��ل��ج��ودو م�����ش��ارك��ة 290 
دولة  ا�شل  48  م��ن  والع��ب��ه  العبا 
يف ب��ط��ول��ة اأب���و ظ��ب��ي غ��ران��د �شالم 
اعتذار  بعد   2017 لعام   للجودو 
امل�شري  ال���ع���رب���ي���ني  امل���ن���ت���خ���ب���ني 
وال���ل���ب���ن���اين ل���ظ���روف خ��ا���ش��ة وقد 
���ش��ك��رت��اري��ة االحت����اد الدولة  اأب��ل��غ��ت 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ب���ه���ذا االع���ت���ذار 

املفاجئ.
منتخبنا يتدرب ب�شالة اللعب

للجودو  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ان��ت��ظ��م 
بجانب  ظ��ب��ي  اأب����و  يف  م��ع�����ش��ك��ره  يف 
املنتخبات ال�شقيقة وال�شديقة التي 

اأبو  العا�شمة  على  ت��واف��ده��ا  ب���داأت 
الدولة  م��ن��اف��ذ  خمتلف  ع��رب  ظ��ب��ي 
التدريبات  ب��دوره��ا  ب����داأت  وال��ت��ي   ،
يكتمل  وال��ت��ي  للبطولة  ا���ش��ت��ع��دادا 
مبباريات  ل��ل��ح��اق  ال���ي���وم  ع��ق��ده��ا 
ال�����ب�����ط�����ول�����ة.. وق�������د ع������رب م������درب 
ارتياحه  ع����ن  منتخبنا   فيزيل  
لالإعداد اجليد الذي �شهدته الفرتة 
بالرغم  للبطولة  ا�شتعدادا  املا�شية 
م���ن غ��ي��اب ال���الع���ب ال�����دويل توما 
يتماثل  ب��داأ  وال��ذي  االإ�شابة  ب�شبب 
لال�شتحقاقات  ا���ش��ت��ع��دادا  لل�شفاء 
البطولة  ت�����ش��ه��د  ك��م��ا   ، ال���ق���ادم���ة 
لتمثيل اجلودو  5 العبني  م�شاركة 
الالعب  ب��ي��ن��ه��م  م����ن  االإم������ارات������ي 
ك���اأول  احل��و���ش��ن��ي  خليفة  ال�����ش��اع��د 
اأمام  االحتكاك  بهدف  ل��ه  م�شاركة 
وزن حتت  م��ت��ق��دم��ة يف  م�����ش��ت��وي��ات 
66 كغم، ، وي�شارك را�شد امل�شجري 
 60 حت��ت  وزن  يف  ال��ث��اين  للمو�شم 
ال��الع��ب فيكتور يف  ب��ج��ان��ب   ، ك��غ��م 
وزن حتت 73 كغم، ومهيل يف وزن 
حتت 90 كغم، وايفان يف وزن حتت 

100كغم.
جاهزة  اأريــنــا«  »اآيبيك  �صالة 

لتحدي الأبطال
اآيبيك  ���ش��ال��ة  ال��ع��م��ل يف  ي��ت��وا���ش��ل 
اأرينا مبدينة زايد الريا�شية يف اأبو 
بطولة  ال�شت�شافة  ا�شتعدادا  ظبي 

للجودو  ����ش���الم  غ���ران���د  اأب�����و ظ��ب��ي 
ت�شهد م�شاركة  التي   ،2017 لعام  
الذين  ال��ع��امل  يف  اجل���ودو  م�شاهري 
ق��دم��وا م��ن 48 دول���ة م��ن القارات 
ال�شالة  حتديث  مت  وق��د   ، اخلم�ش 
وف��ق��ا مل��وا���ش��ف��ات االحت�����اد ال����دويل 
االأب�شطة  ف����ر�����ش  ومت  ل����ل����ج����ودو 
امل����ط����اط����ي����ة وجت����ه����ي����ز امل�����درج�����ات 
ر�شدت  التي  اجلماهري  ال�شتقبال 
الدخول  ي��ك��ون  حيث  احل��واف��ز  لها 
االإ�شاءة  ، كما متت جتربة  باملجان 
مع   ، اللعب  مبنطقة  تركيزها  م��ع 
الكثري  احل��ا���ش��وب  اج��ه��زة  تو�شيل 
 ، ال��ب��ط��ول��ة  �شت�شهم يف جن���اح  ال��ت��ي 
لعر�ش  العر�ش  �شا�شات  اإع���داد  مع 
لقطات من املباريات مبا�شرة ونقل 
املباريات  ون��ت��ائ��ج  التتويج  م��را���ش��م 
وق���د لب�شت ال�����ش��ال��ة ح��ل��ه زاه��ي��ة ، 
بطوالت  وا�شت�شافة  يتنا�شب  مب��ا 
اجل����ائ����زة ال���ك���ربى ال���ت���ي ت���ق���ام  يف 
ظبي  اأب���و  ب��ج��ان��ب  ك���ربى  م���دن   4
ع��ا���ش��م��ة احل����ب واجل���م���ال بجانب 
الفرن�شية  العا�شمة  ب��اري�����ش  م��دن 
اأذربيجان،وطوكيو  عا�شمة  وب��اك��و 
اليابانية ومو�شكو الرو�شية وهاهي 
ظبي  اأب���و  االإم������ارات  دول���ة  عا�شمة 
املتميز  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ي��ت��ج��دد  وال���ت���ي 

للبطولة.
تقنية جديدة 

بناء قرارات االحتاد الدويل للجودو 
اجتماعات  خ���الل  اع��ت��م��ده��ا  ال��ت��ي 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��دت م���وؤخ���را يف 
ذكر   ، اللعبة  تطوير  بهدف  زغ��رب 
ن��ا���ش��ر ال��ت��م��ي��م��ي ب����اأن ب��ط��ول��ة اأبو 
�شت�شهد تطبيق  �شالم  ظبي جراند 
ت�شهم  اأن  �شاأنها  من  جديدة  تقنية 
يتم  وال��ت��ي  اللعبة  وتطوير  دف��ع  يف 
تطبيقها الأول مره مبا ت�شمى عني 
التي   Hawk Eye  -ال�����ش��ق��ر
االأر�شي  التن�ش  م��الع��ب  �شهدتها 
عملية  ت�����ش��ه��ي��ل  ب���ه���دف   ، م����وؤخ����را 
واأي�شاً  املباريات  ومتابعة  امل�شاهدة 
ت�شهيل عمل احلكام لتكون قراراتهم 
�شحيحة بن�شبة %99.99، والتي 
جراند  ظبي  اأب���و  بطولة  ت�شهدها 
����ش���الم ب���اإ����ش���راف االحت������اد ال����دويل 

للجودو.
نقل عاملي 

االهتمام  من  نوعا  البطولة  �شت�شهد 
بان�شمام قنوات ومواقع جديدة بعد 
بن�شبة  الناقلة  القنوات  ع��دد  ارت��ف��اع 
ال���دويل  االحت����اد  ل��ب��ط��والت   40%
للجودو بعد اأوملبياد ريو جانريو ومن 
اأب����رز ال��ق��ن��وات ال��ت��ي ان�����ش��م��ت لنقل 
 CNN ف��ع��ال��ي��ات ال��ب��ط��ول��ة ق���ن���اة
نيوز وذل��ك عرب قناة  وي��ورو  العاملية 
اأبو ظبي ال�شريك االإعالمي والناقل 
الر�شمي للبطولة قرعة البطولة  .. 

ويتوقع زيادة امل�شاهدين بعد ان�شمام 
اأكر  ل��ت�����ش��ل  العامليتني   ال��ق��ن��ات��ني 
ال�شاعة،  يف  م�شاهد  مليون    22 من 
مع  وقعت  ريا�شية  قناة   15 وهناك 
االحتاد الدويل للجودو عقود جديدة 
 ، امل�شاهدة  رقعة  زي��ادة  ي�شهم يف  مما 
حول العامل التي �شتكون اأكرب بكثري 
عن الن�شخ املا�شية.. و�شيكون ا�شتديو 

للعب بجوار �شالة للبث املبا�شر.
جلنة املن�صطات جاهزة

املن�شطات  ك�����ش��ف  جل���ن���ة  ت�����ش��ت��اأن��ف 
ملكافحة  االإم����ارات  جلنة  ت�شم  ال��ت��ي 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  برئا�شة  املن�شطات، 
ال���ه���ا����ش���م���ي، ع��م��ل��ه��ا ال������ذي ب������داأ مع 
ل�شباب  ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة  ان���ط���الق���ة 
،بجانب  امل��ا���ش��ي��ة  ل���ل���ج���ودو  اآي���ب���ي���ك 
ال��ت��اب��ع��ة لالحتاد  ال��ل��ج��ن��ة اخل��ا���ش��ة 
اآيبيك،  داخ��ل �شالة  ال��دويل للجودو 
لعينات  املن�شطات  فح�ش  يتم  حيث 
والالعبات  الالعبني  م��ن  ع�شوائية 
املناف�شات  ي�شبق  كما  لالئحة،  وفقاً 
امل�����ش��ارك��ني يف  ال��الع��ب��ني  وزن  عملية 

البطولة. 
نا�شر التميمي: 

اأك����د ن��ا���ش��ر ال��ت��م��ي��م��ي االأم����ني العام 
امل�����ش��ارع��ة واجل����ودو والكيك  الحت���اد 
اأن كل  ال��ب��ط��ول��ة،  ب��وك�����ش��ي��ن��ج م��دي��ر 
جاهزة،  باحلدث  املتعلقة  الرتتيبات 
مناف�شات  ان��ط��الق��ة  ف��ق��ط  وت��ن��ت��ظ��ر 

�شباح  من  اعتبارا   التمهيدي  ال��دور 
اأيبيك  ب�����ش��ال��ة  اخل��م��ي�����ش  غ���د  ي����وم 
ب��ع��د اك��ت��م��ال و���ش��ول ج��م��ي��ع الوفود 
الرعاية  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  امل�����ش��ارك��ة.. 
ال���ك���رمي���ة ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه�����زاع بن 
املجل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة اأب����و ظ��ب��ي ودعم 
برئا�شة  الريا�شي  ظبي  اأب��و  جمل�ش 
�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان ، 
وتوجيهات حممد بن ثعلوب الدرعي 
رئ��ي�����ش احت�����اد امل�������ش���ارع���ة واجل�����ودو 
تفا�شيل  ل��ك��ل  ال���دائ���م���ة  وم��ت��اب��ع��ت��ه 
البطولة، قادت الإجناز كل االأمور يف 
ليتاأكد  املطلوب،  الزمني  توقيتاتها 

جناح البطولة قبل انطالقتها.
م�شتويات  ن��ت��وق��ع  ال��ت��م��ي��م��ي:  وق����ال 
ن��خ��ب��ة من  اأن  ف��ن��ي��ة ع��ال��ي��ة خ��ا���ش��ة 
اأب���ط���ال ال��ل��ع��ب��ة وامل�����ش��ن��ف��ني االأوائ����ل 
���ش��م��ن امل�������ش���ارك���ني، ال����ذي����ن جت����اوز 
290 العب والعبة ميثلون  عددهم 

دولة.  48
واأ�شاف: ا�شتعدادات منتخبنا للرجال 
بع�ش  يف  م�������ش���ارك���ات���ه  خ������الل  م����ن 
اآخرها  ال��ب��ط��والت وامل��ع�����ش��ك��رات ك���ان 
لي�شع  املنتخب  ع��اد  وق��د  طوكيو  يف 
التح�شريات  على  االأخ��رية  اللم�شات 
ب�����ش��ال��ة االحت����اد ب��امل�����ش��رف،يف غياب 
الالعب الذهبي توما ب�شبب االإ�شابة 
الالعبني  يف  ك��ب��رية  ث��ق��ت��ن��ا  اأن  ،اإال 

التتويج  من�شة  ب��ل��وغ  يف  امل�����ش��ارك��ني 
جمددا.

وتابع نا�شر التميمي بطولة اجلراند 
�شالم للجودو تعد من اأهم البطوالت 
�شعداء  ونحن  اجل���ودو،  مناف�شات  يف 
ت�شت�شيفها  ظبي  اأب��و  العا�شمة  ب��اأن 
ل��ل��م��رة ال��راب��ع��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل، بعد 
�شنوات  خلم�ش  قبلها  ا�شت�شافت  اأن 
اجلراند بري والفرق بني البطولتني 
 300 مي��ن��ح  االأوىل  يف  ال���ف���ائ���ز  اأن 
يف  نقطة   500 ي��ن��ال  بينما  ن��ق��ط��ة، 
املوؤهل  الت�شنيف  يف  �شالم  اجل��ران��د 

اإىل االأوملبياد.
االإيجابيات  من  اأن  التميمي  وك�شف 
اجلراند  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  حققتها  ال��ت��ي 
�شالم ووفقاً لتقرير االحتاد الدويل 
التغطية  حجم  اأن  املا�شية  للن�شخة 
لفعاليات  وامل�������ش���اه���دة  االإع���الم���ي���ة 
مليون   200 بلغ  وال���ذي  البطولة، 
م�شاهد حول العامل، يعك�ش لل�شورة 
احلقيقة ملا متثله اأبو ظبي كعا�شمة 
العدد  وه������ذا  ال���ع���امل���ي���ة،  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
املتابعني  مي���اث���ل  امل�����ش��اه��دي��ن  م���ن 
ان��ع��ك�����ش ذلك  وق����د   ،1 ل��ل��ف��ورم��وال 
التوا�شل  مل��واق��ع  املتابعة  حجم  على 
االج����ت����م����اع����ي الحت��������اد امل�������ش���ارع���ة 
يبثها  التي  والفيديوهات  واجل���ودو 
م����ن ب���ع���د اأومل����ب����ي����اد ري������و، ب���ل���غ عدد 

املتابعني مليوين متابع تقريباً.

 اأعربت اللجنة العليا ل�شباق االندية 
اجتماعها  خ��الل  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
االأول بقر  اأم�ش  الذي عقدته م�شاء 
جمل�ش ال�شارقة  الريا�شي يف مدينة 
ال�شارقة عن تقديرها لكافة اجلهود 
الريا�شي  ال�شارقة  نادي  التي بذلها 
املا�شية  ال�������ش���ت  ال�������ش���ن���وات  ط������وال 
للثقافة  االأن���دي���ة  ���ش��ب��اق  تنظيم  يف 
الكبري  ب��ال��دع��م  م�����ش��ي��دة  وال��ف��ن��ون 
الذي حظي به ال�شباق من قبل نادي 
ال�شارقة الريا�شي وما حققه ال�شباق 

من حراك ثقايف يف االأندية.
واأك�����دت ال��ل��ج��ن��ة ب��ع��د ان��ت��ق��ال �شباق 
ال�شارقة  جم��ل�����ش  اإىل   االأن�����دي�����ة 
الريا�شي اأنها فخورة بهذا االهتمام 
امل��ج��ل�����ش لدعم  ال���ك���ب���ري م����ن ق���ب���ل 
لتحقيق  تنظيمه  وموا�شلة  ال�شباق 
روؤية ال�شباق التي تهدف اإىل تنمية 
اجل����وان����ب ال��ث��ق��اف��ي��ة واالب���داع���ي���ة 
واالبتكارية لدى الالعبني ومنت�شبي 

االأندية يف اإمارة ال�شارقة.
بع�شوية  ت�شكيلتها  اللجنة  واأق���رت 
اأمني  ال��ن��وم��ان  العزيز  م��ن عبد  ك��ل 
الريا�شي  ال�������ش���ارق���ة  جم��ل�����ش  ع����ام 
ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
النف�ش  ع����ن  ال�����دف�����اع  ل���ري���ا����ش���ات 
رئي�ش  ال��ك��ع��ب��ي  ���ش��ع��ي��د  وال���دك���ت���ور 
رئي�ش  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال�����ش��ارق��ة  جم��ل�����ش 

الريا�شى  امل��دام  ن��ادي  اإدارة  جمل�ش 
الكتبي  بالعجيد  وم�شبح  ال��ث��ق��ايف 
مليحة  ن���ادي  اإدارة  جمل�ش  رئ��ي�����ش 
الريا�شي الثقايف ع�شو جمل�ش اإدارة 
وع�شو  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�ش 
ال�شارقة للعمل  اإدارة جائزة  جمل�ش 
الرحمن  ع��ب��د  وال�����ش��ي��خ  ال��ت��ط��وع��ي 
امل��ع��ال م��دي��ر ن��ط��اق ب����وزارة الرتبية 
ع�شو  �شبيعان  وع��ب��داهلل  والتعليم 
املجل�ش اال�شت�شاري وحممد حمدان 
لل�شعادة  التنفيذي  املدير  جر�ش  بن 
باحتاد اأدباء وكتاب االإمارات وحممد 
علي ماجد نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة 
الدفاع عن  ال�شارقة لريا�شات  نادي 
التفاق  ال��ن��ف�����ش  وامل��ه��ن��د���ش ح�����ش��ن 
ال�شارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�ش  ع�شو 
وعبد  النف�ش  عن  الدفاع  لريا�شات 
ال���رح���م���ن ب��ن��ي ي���ا����ش م���دي���ر مركز 
اإعداد القادة بالهيئة العامة لرعاية 
العاجل  و�شعيد  والريا�شة  ال�شباب 
الثقافية  االأن�����ش��ط��ة  ق�����ش��م  رئ��ي�����ش 
ال�شارقة  مب��ج��ل�����ش  وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
الكعبي  في�شل  واملهند�ش  الريا�شي 
م���ن ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة واالإع���الم���ي 
اإعالميا  م��ن�����ش��ق  ال�����ش��ي��وي  ا����ش���الم 
ومدرب  م�شت�شار  املحا�شي  وجا�شر 

تربوي مقررا.
ب��داي��ة االج��ت��م��اع رف��ع��ت اللجنة  ويف 

ال�شارقة  لنادي  �شكرها  اأي��ات  اأ�شمى 
تنظيم  ج��ه��وده��ا يف  على  ال��ري��ا���ش��ي 
تقديرها  ع��ن  واأع��رب��ت  كما  ال�شباق 
ال�شارقة  جم��ل�����ش  وح���ر����ش  ل���دع���م 
الريا�شي على موا�شلة تنظيم �شباق 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون وتبني  االأن���دي���ة 
املجل�ش لل�شباق يف ظل دعمه ال�شباق 

الأركان ال�شباق وتالقي احلر�ش على 
والفنية  الثقافية  اجل��وان��ب  تنمية 
اإمارة  اأندية  واالبداعية لدى العبي 

ال�شارقة.
وق����دم ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ن��وم��ان اأمني 
الريا�شي  ال�������ش���ارق���ة  جم��ل�����ش  ع����ام 
ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 

كلمة  النف�ش  عن  ال��دف��اع  لريا�شات 
اأع�����ش��اء اللجنة  ن��ق��ل ف��ي��ه��ا حت��ي��ات 
العليا لنادي ال�شارقة الريا�شي على 
م��ا ق��ام ب��ه م��ن جهود م��ع اللجنة يف 
يف  ت��واج��ده  وتر�شيخ  ال�شباق  اإجن���اح 
ال�شارقة  جمل�ش  اأن  واأك���د  االأن��دي��ة 
كافة  دعم  عن  يتوانى  لن  الريا�شي 

الثقافية  واالأن�������ش���ط���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
واملجتمعية يف االأندية لتظل كيانات 
الالعبني  مع  واإ�شمامها  دوره��ا  لها 

واملجتمع.
واأ�شار اإىل جمل�ش ال�شارقة الريا�شي 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ب��اح��ت�����ش��ان  ي���رح���ب 
و�شيعمل  االأن���دي���ة  ل�����ش��ب��اق  امل��ن��ظ��م��ة 

على دعمها ملوا�شلة دورها يف تطوير 
االندية  ال�����ش��ب��اق وحت��ف��ي��ز  ج���وان���ب 
املختلفة  فئاتها  يف  العبيها  مل�شاركة 
اأع�شاء  ب��ج��ه��ود  ال���ن���وم���ان  واأ�����ش����اد 
الذين  ال�����ش��اب��ق��ني  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
طوال  ال�شباق  مع  خرباتهم  قدموا 
الكو�ش  را�شد  وهما  املا�شية  الفرتة 

ويا�شر الدوخي.
علي  حممد  االجتماع  تراأ�ش  بعدها 
اإدارة  ن��ائ��ب رئ��ي�����ش جم��ل�����ش  م��اج��د 
الدفاع  ل��ري��ا���ش��ات  ال�����ش��ارق��ة  ن����ادي 
باحل�شور   ورح�������ب  ال���ن���ف�������ش   ع����ن 
بان�شمامه  ال���ع���اج���ل  ���ش��ع��ي��د  م��ه��ن��اأ 
ل�شباق  العليا  اللجنة  ع�شوية  اإىل 

االأندية للثقافة والفنون.
تتمحور  اأن  ال��ل��ج��ن��ة  اأق�����رت  ب��ع��ده��ا 
اأهداف ال�شباق لهذا العام يف الدورة 
زايد(  ع��ام   ( ع��ن��وان  ال�شابعة  حت��ت 
ق���ي���ادة الدولة  ل��ي��ت��واك��ب م���ع روؤي�����ة 
يف ج��وان��ب ف��ئ��ات ال�����ش��ب��اق وف���ق قيم 

اخلري وعطاءاته .
وبحثت اللجنة يف �شري اأعمالها ب�شاأن  
يف  بال�شباق  املرتبطة  االعمال  كافة 
دورته ال�شابعة وتناول االأع�شاء طرح 
اأرائهم الرامية اإىل موا�شلة تطوير 
ال�شنوات  يف  العمل  وتقييم  ال�شباق 
لتنمية  اجل���ه���ود  وت��ك��ات��ف  امل��ا���ش��ي��ة 
اأندية  ك��اف��ة  ال��الع��ب��ني م���ن  اإق���ب���ال 

االإمارة �شواء يف االندية التخ�ش�شية 
لالقبال  ال�شباب   وم��راك��ز  وغ��ريه��ا 
والتي  ال�����ش��ب��اق  ب��ف��ئ��ات  وامل�������ش���ارك���ة 
ت�شمل جماالت ال�شباق وهي القراآن 
امل�شرحي  والعر�ش  وال�شعر  الكرمي 
الفوتغرايف  وال��ت�����ش��وي��ر  وال���ر����ش���م 
الق�شرية  والق�شة  العربي  واخل��ط 

واملعلومات العامة واالإن�شاد.
اإىل  اللجنة خالل اجتماعها  واأكدت 
ال�شباق  اإليه من منظومة  ما ت�شعى 
الريا�شيني  ال��الع��ب��ني  ت��اأه��ي��ل  اإىل 
النواحي  يف  ل��الأن��دي��ة  وامل��ن��ت�����ش��ب��ني 
الثقافية واالدبية والفنية وموا�شلة 
ال�شارقة  اإم�������ارة  اأن����دي����ة  ح��ق��ق��ه  م���ا 
ث��ق��ايف كبري  وم��راك��زه��ا م��ن ن�شاط  
حقتتها  التي  واملكانة  للنجاح  عك�ش 
توجيهات  ب��ف�����ش��ل  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
ل����الحت����اد حاكم  االع����ل����ى  امل���ج���ل�������ش 
ال�شارقة _ حفظه اهلل ورعاه _ من 
اإزدهار ثقايف ومنو مت�شل الفتة اإىل 
عقدها اجتماعا مع من�شقي االأندية 
ومالحظات  اأرائ��ه��م  على   لالطالع 
وفئات  ال�شباق  اآل��ي��ات  تطوير  ب�شاأن 
ليتبعها  احل��ال��ي��ة  ال������دورة  ه����ذه  يف 
تنظيم موؤمتر �شحفي لالإعالن عن 

انطالق الدورة اجلديدة لل�شباق.

اقرتاب موعد انطالق مناف�شات بطولة اأبو ظبي غراند �شالم للجودو لعام 2017

قدمت ال�صكر لنادي ال�صارقة الريا�صي على التنظيم يف الأعوام ال�صت ال�صابقة

اللجنة العليا ل�شباق االأندية للثقافة والفنون تعقد اجتماعها االأول يف دورتها ال�شاد�شةوتعتمد 
�شعار م�شابقتها للدورة ال�شابعة عام زايد
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الفجر الريا�ضي

تبلغ  ان  برييز  فلورنتينو  اال�شباين  مدريد  ري��ال  ن��ادي  رئي�ش  توقع 
مليون   250 توتنهام  مهاجم  كاين  ه��اري  االنكليزي  ال��دويل  قيمة 
التعاقد  ناديه  اراد  ي��ورو، لت�شجل رقما قيا�شيا عامليا جديدا يف حال 
املو�شم مع  13 مباراة خا�شها هذا  12 هدفا يف  معه. و�شجل كاين 

توتنهام ومنتخب انكلرتا.
ويدرك برييز ان نظريه يف توتنهام دانيال ليفي �شعب يف املفاو�شات 
ال��وي��ل��زي غ��اري��ث بايل من  خا�شة وان ري��ال م��دري��د ك��ان تعاقد م��ع 
يف  قيا�شي  رق��م  يف   ،2013 يف  ي���ورو  مليون   100 مقابل  توتنهام 

حينها.
ولدى �شوؤاله م�شاء االثنني عقب حفل جوائز الفيفا يف لندن اذا ما كان 

طلب من ليفي معرفة �شعر كاين، قال رئي�ش املريينغي لراديو كادينا 
كوب اال�شباين: كال، الأنه اذا طلبت ذلك �شيقول يل 250 مليونا«. 
وابرم باري�ش �شان جرمان الفرن�شي ال�شيف املا�شي ال�شفقة االكرب 
يف تاريخ كرة القدم بعد ان �شم الربازيلي نيمار مقابل 222 مليون 

يورو هي قيمة البند اجلزائي يف عقده مع بر�شلونة اال�شباين.
وتابع برييز “اعتقد ان كاين العب رائع، كما انه �شاب وال يزال امامه 

�شنوات للتح�شن. لكننا �شعداء بكامل فريقنا، ومنهم بنزمية«.
لعدم  ا�شبانيا  يف  كثرية  ان��ت��ق��ادات  بنزمية  ك��رمي  الفرن�شي  وي��واج��ه 

فعاليته، وهو مدد قبل ايام عقده مع ريال مدريد حتى 2021.
ا�شدقاء  ا�شبحنا  بليفي  تربطه  ان عالقة �شداقة  وا�شار برييز اىل 

 40 مع توتنهام ب�شبب الوقت الذي ام�شيناه ل�شم لوكا مودريت�ش 
مليون يورو يف 2012 وغاريث بايل.

وت��وج ري��ال مدريد يف حقبة رئا�شة بريز ارب��ع م��رات يف دوري ابطال 
اوروبا يف 2002 و2014 و2016 و2017، ليعزز النادي امللكي 

رقمه القيا�شي بر�شيد 12 لقبا.
ففاز  االث��ن��ني،   2017 لعام  فيفا  جوائز  على  مدريد  ري��ال  وهيمن 
يف  الع��ب  اف�شل  ب��ج��ائ��زة  رون��ال��دو  كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل  مهاجمه 
اف�شل مدرب، واختري  الدين زيدان بجائزة  العامل، والفرن�شي زين 
امل��داف��ع �شريخيو رام��و���ش وال��ك��روات��ي ل��وك��ا مودريت�ش  رون��ال��دو م��ع 

والربازيلي رامو�ش واالملاين طوين كرو�ش �شمن الت�شكيلة املثالية.

بريي��ز يتوق���ع بل���وغ �شع���ر كاي���ن 250 ملي��ون ي��ورو 

ماز نواز يفوز يف كاأ�س ا�س دبليو اإ�س كبار

كارتر يتقدم �شمن فئة املحرتفني وديباتي�شتا 
يتوج يف كاأ�س اإ�س دبليو اإ�س �شغار

نواز من حتقيق  ال�شائق ماز  متكن 
املناف�شة �شمن  فوزين متتاليني يف 
فئة �شل�شلة �شودي وورلد اإ�ش دبليو 
اأم�ش  م�شاء  اأقيمت  التي  كبار  اإ���ش 

االول االإثنني يف دبي كارتدروم.
من جهته متكن ال�شائق لويد كارتر 
م��ن ال��ت��ف��وق يف ف��ئ��ة امل��ح��رتف��ني يف 
ديبات�شتا يف  تاألق فيه  ال��ذي  الوقت 

كاأ�ش اإ�ش دبليو اإ�ش �شغار.
كاأ�س الكبار واملحرتفني

ب�������االأداء املثايل  اأ���ش��ب��ه  ك����ان االأم�����ر 
ل�شائق فريق دوجوموتو، ماز نواز. 
ال�شائقني  اأ����ش���رع  ث����اين  ك����ان  ف��ق��د 
التاأهيلية  اجل���ول���ة  م��ن��اف�����ش��ات  يف 
من  ج��زء   0.093 بفارق  متخلفا 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ن ���ش��اح��ب امل��رك��ز االأول 
اأجنوم �شيخ، الذي قطع اللفة بزمن 

دقيقة.   1:11.878
عدا ذلك، كان كل �شيء ل�شالح نواز، 
الذي اندفع للفوز ب�شباقي اجلولة 

وح�شد 80 نقطة وال�شعود للمركز 
االأول على من�شة تتويج فئة الكبار. 

املركز الثاين كان من ن�شيب رامني 
اأما  ن��ق��ط��ة،   67 ب��ر���ش��ي��د  اأرن��ي��ك��ي 

اأجنوم  لل�شائق  ف���اآل  الثالث  امل��رك��ز 
�شيخ بر�شيد 66 نقطة. 

واأ�شار نواز اإىل اأن احلظ لعب دورا 
كبريا معه يف ال�شباق الثاين بعدما 
خلفه،  ال��ذي  ال�شائق  م��ا  �شيخ  علق 
وقال: التهديد الوحيد كان اأجنوم، 
لكن مع الوقت الذي متكن فيه من 
التقدم على احلمادي ورامني، كنت 

قد اأمنت الفوز.
املخ�ش�شة  امل���ح���رتف���ني،  ف��ئ��ة  ويف 
اأعمارهم  ت��زي��د  ال��ذي��ن  لل�شائقني 
على 35 عاما، متكن ال�شائق لويد 
كارتر من ح�شد 45 نقطة ليت�شدر 
الفئة، متقدما على يورغان �شميتز 
 41 ب���ر����ش���ي���د  ال����ث����اين  امل����رك����ز  يف 

نقطة. 
كاأ�س اإ�س دبليو اإ�س �صغار

ديبا�شتيتا  باتريك  ال�شائقان  خا�ش 

م��ن��اف�����ش��ة قوية  ك����وم����اران  وك���اي���ل 
ومتكن  ال�شغار.  فئة  ���ش��دارة  على 
اأوال بتحقيق  التقدم  ديباتي�شتا من 
االنطالق  خ��ط  ع��ل��ى  االأول  امل��رك��ز 
ال�������ش���ب���اق يف  ل���ف���ة  ق���ط���ع  اأن  ب���ع���د 
متقدما  دق���ي���ق���ة،   1:20.499
3 ث�����واين ف��ق��ط ع���ن ثاين  ب���ف���ارق 

اأ�شرع ال�شائقني كوماران.
وجاء رد كوماران �شريعا بالتفوق يف 
النهاية  خ��ط  وقطع  االأول  ال�شباق 

من  ج��زء   0.322 ب��ف��ارق  متقدما 
ذهب  فيما  ديباتي�شتا،  ع��ن  الثانية 

املركز الثالث ل�شالح ويليام وايد. 
ال�شباق الثاين �شهد تقدم ديباتي�شتا 
وتاألقه، وقطع خط النهاية متقدما 
 10.756 اإىل  و�شل  كبري  ب��ف��ارق 
ث��ان��ي��ة ع���ن ���ش��اح��ب امل���رك���ز الثاين 
ف���ي���دري���ك���و ال����رف����اع����ي، ف���ي���م���ا حل 

كوماران يف املركز اخلام�ش. 
وبعد جمع نقاط اجلولتني، ت�شدر 

العام  الرتتيب  ديباتي�شتا  باتريك 
تبعه  نقطة،   76 بر�شيد  للجولة 
ك��وم��اران يف امل��رك��ز ال��ث��اين بر�شيد 
كان من  الثالث  املركز  نقطة.   70
 64 بر�شيد  واي���د  وي��ل��ي��ان  ن�شيب 

نقطة. 
وع����رب دي��ب��ات��ي�����ش��ت��ا ع���ن ف�����وزه بعد 
امل��ن��اف�����ش��ة ال���ق���وي���ة م���ع ك����وم����اران، 
قائال: اإنه ل�شعور رائع، و�شعيد جدا 

باأدائي اليوم.

رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل  اختيار  على  العرب  امل�شوتني  اكرية  اأجمع   
الدويل  االحت��اد  2017، يف حفل جوائز  لعام  العامل  اأف�شل الع��ب يف  جلائزة 
الثانية على  التي احرزها جنم ريال مدريد اال�شباين للمرة  القدم فيفا  لكرة 
التوايل. وح�شد رونالدو اجلائزة املبنية على عملية ت�شويت مدمج، بني قادة 
اأكر  ممثلي  من  خمتارة  جمموعة  العامل،  حول  الوطنية  املنتخبات  ومدربي 
الكرتوين  باالإ�شافة اىل ت�شويت  ال�شت،  القارات  اإع��الم من  و�شيلة   200 من 

للجماهري.
لالأرجنتيني   16،28% مقابل  اال���ش��وات  من   43،16% رون��ال��دو  واكت�شح 
ليونيل مي�شي غرميه يف بر�شلونة، و%6،96 للمهاجم الربازيلي نيمار املنتقل 

من بر�شلونة اىل باري�ش �شان جرمان الفرن�شي ب�شفقة خيالية.
والفل�شطيني  بنعطية  املهدي  املغربي  وحدهم  العربية،  املنتخبات  ق��ادة  وم��ن 
االول  خيارهم  مينحوا  مل  اخلطيب  فرا�ش  وال�شوري  البهداري  عبداللطيف 
االيطايل جانلويجي  احلار�ش  والبهداري  بنعطية  اذ ف�شل  الربتغايل،  للدون 
بوفون رابع الرتتيب النهائي مع %6،82 من دون ذكر ا�شم مي�شي، فيما ف�شل 

اخلطيب مي�شي من دون ان يكون رونالدو بني خياراته الثالثة.
ووحده قائد منتخب لبنان ح�شن معتوق كان ت�شويته مطابقا لرتتيب النتيجة 

النهائية.
اي�شا بعد قيادته منتخب  املا�شي  العام  32 عاما توج باجلائزة  وكان رونالدو 
الربتغال اىل لقب كاأ�ش اوروبا 2016 يف فرن�شا، وريال مدريد اىل لقب دوري 

ابطال اوروبا.
ول���دى امل��درب��ني، وح��ده��م اال���ش��ب��اين ل��وك��ا���ش ال��ك��اراز م���درب اجل��زائ��ر ال�شابق 
واالرجنتيني هكتور كوبر م�شر واال�شباين فيليك�ش �شان�شي�ش قطر مل مينحوا 
مي�شي  بر�شلونة  ه��داف  و�شان�شي�ش  كوبر  ف�شل  اذ  ل��رون��ال��دو،  االول  خيارهم 

والكاراز نيمار من دون ذكر رونالدو.
وجنح الفرن�شي هريفيه رونار املغرب والهولنديان بيم فريبيك عمان وبريت 

فان مارفيك ال�شعودية �شابقا، بت�شويت مطابق للنتيجة النهائية.
وكان الفتا ت�شابه ت�شويت قائد ال�شودان مهند الطاهر ومدربه حممد عبداهلل 
واملهاجم   0،62% ك��ارب��اخ��ال  داين  اال���ش��ب��اين  الظهري  ث��م  ل��رون��ال��دو  اأح��م��د، 

الغابوين بيار-امرييك اوباميانغ 1،10%.
بع�ش  مدربو  اقيل  او  ت��رك  فيما  وامل��درب��ني،  املنتخبات  ق��ادة  كافة  ي�شوت  ومل 

املنتخبات من منا�شبهم.
15 قائدا عربيا و15 مدربا، فيما غابت الكويت ب�شبب  و�شارك يف الت�شويت 
ايقافها دوليا، ومل ي�شوت قادة ومدربو جزر القمر، ليبيا، موريتانيا، ال�شومال، 

االمارات واليمن.
و�شوت 15 من ال�شحافيني يف و�شائل االعالم العربية، وغاب ممثلو اجلزائر 

ولبنان وفل�شطني وال�شعودية واالردن وموريتانيا واليمن.
10 من ممثلي االع��الم العربي رونالدو يف املركز االول، فيما توزعت  واختار 

املراكز االوىل املتبقية على مي�شي ونيمار ومودريت�ش.
وجنح رونالدو يف املو�شم املا�شي اي�شا بقيادة ريال اىل لقبي الدوري 

اوروبا،  اب��ط��ال  ودوري   ،2012 منذ  االوىل  للمرة  اال���ش��ب��اين 
بلقبه  ف���ري���ق  ف��ي��ه��ا  ي��ح��ت��ف��ظ  ال���ت���ي  االوىل  امل�����رة  ل��ت��ك��ون 

على  واالأوىل  اوروب������ا،  اب���ط���ال  دوري  م�����ش��اب��ق��ة  يف 
االإطالق منذ ان حقق ذلك ميالن االيطايل 

اجلائزة  وه���ي  و1990.   1989 يف 
كاأف�شل  ل���رون���ال���دو  اخل��ام�����ش��ة 

 2008 يف  ال���ع���امل،  الع���ب يف 
 2013 ويف  الفيفا،  قبل  م��ن 

تنظم  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  و2014 
من قبل الفيفا وجملة فران�ش فوتبول 

الفرن�شية معا، ا�شافة اىل املو�شم املا�شي.
للربتغال،  ق���ائ���دا  ب�����ش��ف��ت��ه  رون����ال����دو  اخ���ت���ار  وق����د 

زم����الءه يف ري���ال م��دري��د ���ش��ان��ع االل��ع��اب الكرواتي 
لوكا مودريت�ش يف املركز االول، ثم املدافع اال�شباين 

�شريخيو رامو�ش واجلناح الربازيل مار�شيلو.
وعلى غراره، اختار مي�شي، قائد االرجنتني، زمالءه 

يف بر�شلونة املهاجم االوروغوياين لوي�ش �شواريز، 
والربازيلي  ايني�شتا  اندري�ش  االألعاب  �شانع  ثم 

 222 مقابل  ج��رم��ان  ���ش��ان  اىل  املنتقل  نيمار 
مليون يورو ، علما انه ال ميكن لقادة الفرق ان 

ي�شوتوا النف�شهم.
نوفمرب   20 بني  ما  الفرتة  اجل��ائ��زة  وغطت 

.2017 يوليو  و2   2016
وعلى �شعيد املدربني العامليني، اختار يواكيم 
لوف مدرب املانيا بطلة العامل مواطنه طوين 
مانويل  حار�شه  ام��ام  االأول،  املركز  يف  كرو�ش 
نوير ونيمار، فيما اختار تيتي مدرب الربازيل 

رونالدو ونيمار ومي�شي على التوايل.
وي���اأم���ل رون���ال���دو يف اح����راز جائزة 

ال��ك��رة ال��ذه��ب��ي��ة امل��ق��دم��ة من 
فوتبول  ف����ران���������ش  جم���ل���ة 
الفرن�شية للمرة اخلام�شة 
االرجنتيني  رق��م  مل��ع��ادل��ة 

مي�شي.

�شب���ه اإجم���اع ع��رب���ي عل��ى رونال����دو

الفردية  اجل��وائ��ز  مي�شي  وليونيل  رون��ال��دو  كري�شتيانو  النجمان  تقا�شم 
لتجاهل  اأخ��رى  مرة  املو�شم  هذا  ع��ادا  لكنهما   ،2008 العام  منذ  العاملية 

بع�شهما البع�ش يف ت�شويتهما على هوية الالعب االأف�شل يف العامل.
م��ن جائزة  االأخ����رية  بالن�شخة  ال��ربت��غ��ال،  ق��ائ��د منتخب  رون���ال���دو،  وف���از 
16ر43%  ح�شد  اأن  بعد  ال��ع��ام،  ل��الع��ب  فيفا  مينحها  ال��ت��ي  االأف�����ش��ل، 
لوكا مودريت�ش و�شريجيو  ل�شالح كل من  رونالدو  االأ�شوات. و�شوت  من 
رامو�ش ومار�شيلو، زمالئه يف ريال مدريد، وكان �شوت العام املا�شي ل�شالح 
غاريث بيل بداًل من مار�شيلو. اأما مي�شي، الذي يحمل �شارة قيادة املنتخب 
ر�شح  حيث  دبلوما�شيا،  يكون  اأن  اأي�شاً  ت�شويته  يف  ف��راع��ى  االأرجنتيني، 
زميليه يف بر�شلونة لوي�ش �شواريز واأندري�ش اإنيي�شتا، باالإ�شافة اإىل زميله 
ال�شابق وجنم باري�ش �شان جريمان احلايل نيمار دا �شيلفا، للفوز بجائزة 
املا�شي،  العام  الالعبني  نف�ش  اختار  وك��ان مي�شي  العامل.  اأف�شل العب يف 
لكنه و�شع الربازيلي يف املرتبة الثانية. وحل مي�شي يف �شباق “االأف�شل” يف 
�شملت  التي  االأ���ش��وات،  25ر%19 من  على  بعدما ح�شل  الثاين،  املركز 
من  جمموعة  اإىل  باالإ�شافة  اأج��م��ع،  العامل  يف  ومدربيها  املنتخبات  ق��ادة 

ال�شحافيني وا�شتق�شاء راأي للم�شجعني عرب االإنرتنت. 

كري�شتيانو ومي�شي يتجاهالن 
بع�شهما يف الت�شويت ل�» االأف�شل«

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 106885
با�ش��م:  قرانت ثورنتون انرتنا�شيونال ليميتد

بي جي،   3   1 دبليو  ان  لندن،  رود،  اإيو�شتون   338 ال�شابع،  الطابق  بلي�ش،  ريجينت�ش  وعنوانه:  
اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اإدارة االأعمال؛ توجيه االأعمال؛ تفعيل الن�شاط املكتبي؛ خدمات املحا�شبة،  الدعاية واالإعالن؛ 
تدقيق احل�شابات؛ ا�شت�شارات اإدارة االأعمال؛ تخطيط ال�شرائب؛ خدمات الن�شح واال�شت�شارات 
اال�شت�شارية  اخل��دم��ات  االقت�شادية؛  التنبوؤات  �شوؤونهم؛  واإدارة  املوظفني  تعيني  ال�شريبية؛ 
ال�شوق؛  اأب��ح��اث  خدمات  امل�شرتكة؛  وامل�شاريع  واال���ش��ت��ح��واذات  باالندماجات  املتعلقة  والن�شح 
البيانات؛  اإدارة قواعد  الب�شرية؛  املوارد  ا�شت�شارات  االأعمال؛  املخاطر يف جمال  اإدارة  ا�شت�شارات 

بحث وحتليل االأعمال؛ املعلومات املت�شلة مبا �شبق واملزودة من خالل �شبكة ات�شاالت عاملية.  
الواق�عة بالفئة:  35

بتاريخ: 29 يونيو2010 وامل�شجلة حتت رقم: 105160 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2018/2/10    وحتى تاريخ: 2028/2/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  25  اأكتوبر 2017 العدد 12156

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 106886
با�ش��م:  قرانت ثورنتون انرتنا�شيونال ليميتد

بي جي،   3   1 دبليو  ان  لندن،  رود،  اإيو�شتون   338 ال�شابع،  الطابق  بلي�ش،  ريجينت�ش  وعنوانه:  
اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
التمويلية؛ خدمات  العقارية؛ اخلدمات  ال�شوؤون  املالية؛  ال�شوؤون  التمويلية؛  ال�شوؤون  التاأمني؛ 
املالية؛  االإدارة  )االكتوارية(؛  التامني  خدمات  املالية؛  التقييمات  املالية؛  واال�شت�شارات  الن�شح 
ا�شت�شارات اإدارة املخاطر يف جمال التمويل؛ املعلومات املت�شلة مبا �شبق واملزودة من خالل �شبكة 

ات�شاالت عاملية. 
الواق�عة بالفئة:  36

بتاريخ: 29 يونيو2010 وامل�شجلة حتت رقم: 105161 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

2028/2/10  2018/2/10  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  25  اأكتوبر 2017 العدد 12156

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

املودعة بالرقم : 106887
با�ش��م:  قرانت ثورنتون انرتنا�شيونال ليميتد

بي جي،   3   1 دبليو  ان  لندن،  رود،  اإيو�شتون   338 ال�شابع،  الطابق  بلي�ش،  ريجينت�ش  وعنوانه:  
اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
التعليم؛ خدمات  والثقافية؛ خدمات  الريا�شية  االأن�شطة  الرتفيه؛  التدريب؛  توفري  التعليم؛ 
الن�شر؛ خدمات التدريب؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات وور�ش العمل؛ االأخبار القابلة للتنزيل املزودة 
من خالل �شبكة ات�شاالت عاملية؛ املعلومات املت�شلة مبا �شبق واملزودة من خالل �شبكة ات�شاالت 
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بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 106889
با�ش��م:  قرانت ثورنتون انرتنا�شيونال ليميتد
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اململكة املتحدة
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املمتلكات واالأفراد؛ اخلدمات القانونية وا�شت�شارات حقوق امللكية الفكرية وخدمات الرتخي�ش 
والتقييم ومنع االحتيال؛ خدمات الدعم يف املرافعات؛ التحكيم؛ الو�شاطة؛ اآليات بديلة لف�ش 
اخلا�شة؛  التحريات  خ��دم��ات  القانونية؛  التحريات  خ��دم��ات  التحريات؛  خ��دم��ات  امل��ن��ازع��ات؛ 
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يتقدم للزواج من حبيبته يف طائرة على و�شك التحطم

من  ل��ل��زواج  للتقدم  اأف�شل  ووق��ت��اً  مكاناً  بريطاين  �شاب  يجد  مل 
الوقت  يف  التحطم،  و�شك  على  طائرة  منت  على  �شوى  حبيبته، 

الذي كان باقي الركاب ي�شرخون من الرعب.
اأيراآ�شيا املتجهة من اأ�شرتاليا اإىل بايل، قد هبطت  وكانت طائرة 
م�شافة 20 األف قدم، خالل 9 دقائق فقط، وطلب طاقم الطائرة 
مريور  �شحيفة  بح�شب  التحطم،  و�شعية  ات��خ��اذ  ال��رك��اب،  م��ن 

الربيطانية.
وك����ان امل��ح��ام��ي ك��ري�����ش ج��ي��ن��ز، ق���د خ��ط��ط ل��ع��ر���ش ال�����زواج على 
لكنه عدل  بايل،  الرومان�شية يف  كي�شي كين�شيال خالل عطلتهما 
اخلطة، وف�شل تقدمي العر�ش يف الطائرة، بعد اأن مت اإنزال اأقنعة 

االأوك�شجني.
ويف حديث ل�شبكة اإن بي �شي، قال كري�ش بعد اأن هبطت الطائرة 
بتاأكيد  وقمنا  ال���زواج،  عر�ش  على  وافقت  احل��ظ  حل�شن  ب�شالم: 

ذلك بعد اأن هبطنا على االأر�ش.
بعنف  املقاعد  اه��ت��زاز  حلظة  املرعبة،  الفيديو  م�شاهد  واأظ��ه��رت 
الرحلة  وذل��ك خ��الل   ،380 اأي  با�ش  اإي��ر  م��ن ط��راز  الطائرة  يف 
دقيقة من اإقالعها يوم 25 اأكتوبر  التي ا�شطرت للعودة بعد 25 

اجلاري، نتيجة عطل فني.
يف  حتقق  اإنها  االأ�شرتالية،  النقل  �شالمة  هيئة  قالت  بيانها،  ويف 
 300 بعد  للطائرة، على  ال�شريع  الهبوط  اإىل  اأدت  التي  االأ�شباب 

كيلومرتاً من مدينة بريث، قبل اأن ت�شطر للعودة اإىل املدينة.

اأطلق النار عليها فاأ�شبح �شديقها املقرب
اأمريكية و�شاب يف �شن املراهقة،  ن�شاأت �شداقة حميمة بني امراأة 
على  النار  باإطالق  ال�شاب  خاللها  قام  بينهما  دموية  حادثة  بعد 

وجه املراأة، اأثناء حماولته �شرقتها.
بينما كانت ديبي بريغي تقوم بجولة يف �شيارتها بوالية فلوريدا 
عام 1991، تعر�شت الإطالق النار من قبل اإيان مانويل البالغ من 
العمر 13 عاماً يف ذلك احلني، اأثناء حماولته �شرقتها يف موقف 

لل�شيارات.
واإثر احلادثة، اأ�شيبت املراأة بجروح يف وجهها، بينما األقت ال�شرطة 
بال�شجن مدى احلياة  املحكمة  الفتى وحكمت عليه  القب�ش على 
دون اإمكانية االإفراج امل�شروط عنه، ما يعني باأنه لن ي�شتطيع روؤية 

والدته ثانية. 
بال�شيدة  ات�شااًل  اأج��رى  قد  ك��ان  مانويل  ف��اإن  التقارير  وبح�شب 
االأمر  فعل،  ملا  اأ�شفه  عن  لها  امليالد، وعرب  عيد  بريغي مبنا�شبة 

الذي دفع االأخرية اإىل زيارته يف ال�شجن بعد وقت ق�شري. 
با�شتئناف احلكم، ومتكن  االأح��داث  بجرائم  وق��ام حمام خمت�ش 
من اإجبار املحكمة على العدول عن احلكم وال�شماح باإطالق �شراح 

مانويل ب�شكل م�شروط يف نهاية املطاف. 
مانويل  بات�شال  قبلت  لقد  ح��دث  عما  متحدثة  بريغي  وق��ال��ت 
عندئذ، و�شاحمته على ما فعل معي الأنه طفل. لقد اأخطاأ بالتاأكيد 

ولكن كان ال بد من اإعطائه فر�شة اأخرى. 
واأ�شافت باأن عالقة �شداقة وطيدة ن�شاأت بينها وبني مانويل بعد 
خروجه من ال�شجن ودامت حتى وقتنا احلايل، واأنه اأ�شبح مبثابة 

ابن لها، بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور الربيطانية.  
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يحقق حلمه بالتحليق مع الطيور
حقق بطل العامل للقفز باملظالت حلم حياته، بالتحليق اإىل جانب �شرب من طيور الزرزار، يف م�شهد نادر ي�شعب 
تكراره. وان�شم هوا�شيو لورينز اإىل االآالف من الطيور، التي حّلقت يف �شماء الدمنارك م�شكلة غيمة �شوداء اللون، 

وهي ظاهرة مثرية لالإعجاب تتكرر كل خريف، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وان�شم هوا�شيو لورينز اإىل االآالف من الطيور، التي حّلقت يف �شماء الدمنارك م�شكلة غيمة �شوداء اللون، وهي 

ظاهرة مثرية لالإعجاب تتكرر كل خريف، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وخالل اكتظاظ ال�شماء بالطيور، طار املظلي االإ�شباين يف مظلته ال�شراعية التي تعمل بالطاقة الكهربائية. ويقول 
لورينز عن هذه التجربة اأن تكون طائراً فهذا حلم، وهذا ال�شبب الذي جعلني اأع�شق الطريان املظلي، الأنني اأ�شعر 

وكاأنني طائر حملق يف ال�شماء.
اأربعة طيور، لكن التحليق اإىل جانب االآالف منها فر�شة  اأو  اأ�شتطيع الطريان اإىل جانب ثالثة  واأ�شاف عادة ما 

فريدة من نوعها.
وبداأ لورينز ع�شقه للتحليق اإىل جانب الطريو، منذ اأن كان بعمر 17 عاماً، وح�شل على اإذن هو وفريقه من وزارة 

البيئة الدمناركية الأداء هذه املغامرة، بح�شور جمموعة من علماء البيئة ل�شمان �شالمة الطيور.
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يخدر الن�شاء ويق�س خ�شالت من �شعرهن
قالت اأك��ر من 100 ام��راأة يف والي��ة ك�شمري الهندية، اإن رج��اًل هاجمهن 

وقام بر�شهن مبادة خمدرة، قبل اأن يعمد اإىل ق�ش خ�شالت من �شعرهن.
ب��داأت االأح��داث، قتل  اأن  وبينما رف�شت بع�ش االأو�شاط هذه املزاعم، منذ 
رجل يبلغ من العمر 70 عاماً على يد ح�شد من ال�شكان الغا�شبني، يف حني 
اأنقذت ال�شرطة رجاًل معاقاً عقلياً، من احلرق وهو حي، بح�شب �شحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.
ويوم االأربعاء املا�شي، اأ�شيب خم�شة اأ�شخا�ش بجروح، عندما فتح اجلنود 
النار على جمموعة من االأ�شخا�ش كانوا يرمونهم باحلجارة، معتقدين اأن 

اجلي�ش الهندي يقوم بحماية املهاجم املجهول.
وتظهر ال�شور التي تناقلتها مواقع التوا�شل االجتماعي، ال�شيدة تا�شليما 
يد  على  للق�ش  تعر�ش  ال���ذي  �شعرها،  تعر�ش  وه��ي  ك�شمري،  يف  املقيمة 
املهاجم، خالل الهجوم الذي وقع يف منطقة باتامالو مبدينة �شريناجار، 

التابعة لوالية ك�شمري الواقعة �شمايل الهند، وتعاين من فقر مدقع.
اأيدي  بني  من  عقلياً،  معاق  رج��ل  اإن��ق��اذ  من  متكنت  اإنها  ال�شرطة  وقالت 
احل�شود الغا�شبة التي كانت تطارد املهاجم، وذلك بعد اأن كانوا على و�شك 
رجال  م��ن  ع�شرة  تعر�ش  فيما  زراع���ي.  ب��ج��رار  و�شحله  فيه  ال��ن��ار  اإ���ش��رام 
اجلي�ش وال�شرطة لل�شرب. وعلى الرغم من اأن ال�شرطة قالت يف البداية، 
اإن حوادث ق�ش ال�شعر مزعومة، اإال اأنها تعر�ش االآن مكافاأة ملن ي�شاعد يف 
خ�شوع  �شرورة  على  الوقت،  نف�ش  يف  ت�شر  ولكنها  اجل��اين،  على  القب�ش 

ال�شحايا جلهاز فح�ش الكذب.

جزيرة ت�شنع اأكرب طبق ح�شاء 
دخل جمموعة من الطهاة يف جزيرة "كيب فريدي" االإفريقية، مو�شوعة 
كا�شوبا  ح�شاء  م��ن  وع���اء  اأك���رب  اأع���دوا  بعدما  القيا�شية  ل��الأرق��ام  غيني�ش 
اأولي�شي�ش  ال�شغرية،  اجلزيرة  وزراء  رئي�ش  واأ�شرف  العامل.  يف  التقليدي 
كوريا �شيلفا، على فريق يتاألف من 12 من الطهاة املحرتفني الذين اأعدوا 

اأكرب كمية من احل�شاء يف العامل، داخل قدر عمالق.
كو  بادجا  ملهرجان  التا�شعة  بالذكرى  االحتفاالت  �شمن  الفعالية  وتاأتي 
اأن  نتوقع  التجربة  على  معلقاً  �شيلفا  كوريا  وق��ال  برايا.  منطقة  يف  �شول 
يكون هذا االإجناز عاماًل مهماً ي�شاهم يف تطوير فن الطهي يف جزيرة كيب 

فريدي، واأن يروج حل�شاء كا�شوبا التقليدي يف جميع اأنحاء العامل.
ك��غ من   100 ال���ذرة، وح���وايل  م��ن  ك��غ   600 با�شتخدام  ومت �شنع احل�شاء 
الدجاج، وما يقارب 300 كغ من حلوم خمتلفة، اإ�شافة اإىل كميات كبرية 

من الفا�شولياء واخل�شروات.
فر�شة  على  ح�شلوا  �شخ�ش   30.000 من  اأك��ر  ب��اأن  بالذكر  اجلدير  من 
لتناول طبق من ح�شاء كا�شوبا، بعد االنتهاء من اإعداده، بح�شب ما ورد يف 

وفاة االأديبة املغربية 
زهرة زيراوي

امل��غ��رب االأديبة  ك��ت��اب  ن��ع��ى احت���اد 
زيراوي  زهرة  الت�شكيلية  والفنانة 

التي توفيت عن 77 عاما.
اإن الراحلة  وق��ال االحت��اد يف بيان 
والرواية  ال��ق�����ش��ة  ب��ك��ت��اب��ة  ُع��رف��ت 
وال�����ش��ع��ر وامل��ق��ال��ة االأدب����ي����ة، ولها 
االإ�شدارات  ع��دي��د  ال��ب��اب  ه���ذا  يف 
امل�����غ�����رب وخ�������ارج�������ه، كما  داخ��������ل 
ولها  الت�شكيل،  مبمار�شتها  ُعرفت 
م�شاركات يف عدة معار�ش جماعية 
داخ��������ل امل�����غ�����رب وخ������ارج������ه، ع���دا 

اهتمامها بكتابة النقد الفني.
دار  ك��ل��ي��ة  زي��������راوي يف  ت���خ���رج���ت 
اأ�شتاذة  وُعينت   1961 ع��ام  العلوم 
بالبي�شاء  املعلمني  تكوين  مبركز 
اأن تتوىل رئا�شة ملتقى الفن  قبل 

بالدار البي�شاء.
الفخرية  ال��دك��ت��وراه  على  ح�شلت 
من اجلمعية الدولية للمرتجمني 

واللغويني العرب.
ب�شالونها  زي���������راوي  ا����ش���ت���ه���رت 
بيتها  يف  اأق���ام���ت���ه  ال�����ذي  االأدب�������ي 
الت�شعينات  مطلع  البي�شاء  بالدار 
15 عاما فكان  وا�شتمر الأكر من 
والفنانني  واالأدب�����اء  للكتاب  قبلة 

من خمتلف امل�شارب والتوجهات.
املهرجانات  العديد من  �شاركت يف 
االأدب�����ي�����ة ال���ع���رب���ي���ة واالأوروب������ي������ة 
ون�����ش��ط��ت يف ���ش��ن��وات��ه��ا االأخ�����رية 
بروك�شل  البلجيكية  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 
الندوات  من  العديد  نظمت  حيث 
من  الكثري  فيها  ا�شت�شافت  التي 

االأ�شماء االأدبية والفنية الكبرية.

رف�س ت�شمية مولود ب�جهاد يف فرن�شا
تولوز  م��دي��ن��ة  م�������ش���وؤول���و  رف�������ش 
ال���ف���رن�������ش���ي���ة، ت�������ش���م���ي���ة وال����دي����ن 

ملولودهما با�شم جهاد.
اأن م�شوؤويل  واأّك��د جمل�ش املدينة، 
اختيار  اأح���ال���وا  امل��وال��ي��د  ت�شجيل 
املحلي  االدع���اء  مكتب  اإىل  اال���ش��م 
اأنه قد ي�شر مب�شالح  اأ�شا�ش  على 
ال�����ط�����ف�����ل. وب����ح���������ش����ب ال����ق����ان����ون 
اأن يقرر  الفرن�شي، ميكن لالدعاء 
اأ�شرة  ق��ا���ش��ي  اإىل  االأم�����ر  اإح���ال���ة 
اإذا  م��ا  ب�شاأن  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  يتوىل 
مب�شالح  فعلًيا  ي�شر  اال���ش��م  ك��ان 
احلالة، ميكنهم  الطفل. ويف هذه 
م��ط��ال��ب��ة االأب����وي����ن ب��اخ��ت��ي��ار ا�شم 
اآخر، واإذا رف�شا ميكن للقا�شي اأن 

يتوىل اختيار ا�شم جديد للطفل.
ا���ش��م جهاد  اأن  اإىل  جت��در االإ���ش��ارة 
الدول  من  الكثري  يف  ن�شبًيا  �شائع 
مدلوالت  اأي  له  ولي�شت  العربية، 

�شيا�شية.

تختطفان رجاًل وترتكانه عارًيا يف غابة  
اأم��ام حمكمة يف مدينة فرانكفورت على  �شيدتان  وقفت 
وتركه  رج��ل،  اختطاف  بتهمة  اأملانيا،  �شرقي  االأودر  نهر 
عارًيا يف اإحدى الغابات بوالية براندنبورج لالنتقام منه. 
واأخ���رى �شديقة للرجل  امل��راأت��ان، وهما زوج��ة  وت��واج��ه 

ذاته، تهمة احتجاز �شخ�ش، واإ�شابته باإ�شابات بالغة.
تريدان  كانتا  املتهمتني  فاإن  الدعوى،  وبح�شب �شحيفة 

تلقني الرجل در�شا بعدما �شعرتا باإهانة منه.
للرجل على  املراأتان  الدعوى، تر�شدت  ووفًقا ل�شحيفة 
2015، وقامتا  العام  اآذار مار�ش  اأحد الطرق بربلني يف 

باإدخاله �شاحنة وتقييده بداخلها.
وبعد ذلك هددت املتهمتان الرجل باإطالق النار عليه يف 
 ،100 حتى  والعد  مالب�شه،  خلع  على  واأجربتاه  الغابة، 

قبل اأن ترتكاه مبفرده يف الغابة.
وظل الرجل هائًما على وجهه يف الغابة وهو عار، وم�شاب 
حتى متكن من اخلروج اإىل اأحد الطرق ال�شريعة، حيث 

توقفت �شيارة عر�شت عليه امل�شاعدة.

حمى ابنته من التحر�س فاأحرقوه
اأحرقوا  اأ�شخا�ش  جمموعة  اإن  الهندية،  ال�شرطة  قالت 
ابنته  اأن ح��اول حماية  بعد  رج��ال وه��و على قيد احلياة 
اإن  باندي  اإيه  اآر  ال�شرطي  وقال  التحر�ش اجلن�شي.  من 
45 ع��ام��ا، ت��ويف يف  ن��ارم��ادا �شاهو ال��ذي يبلغ م��ن العمر 
امل�شت�شفى بوالية مادهيا برادي يف وقت متاأخر من يوم 

االأحد املا�شي.
واأو�شح باندي بقوله: لقد األقينا القب�ش على املهاجمني 
الثالثة، وقدمنا �شكوى جنائية �شدهم وفتحنا حتقيقا 
يف الواقعة. وقال اأقارب �شاهو اإن اأحد اجلريان كان دائم 
التحر�ش بابنة �شاهو، التي تبلغ من العمر 16 عاما، وهو 
اآب  يف  ال�شرطة  ل��دى  ب�شكوى  التقدم  اإىل  �شاهو  دف��ع  ما 

اأغ�شط�ش املا�شي.
وطلب اجلار من �شاهو �شحب ال�شكوى، وت�شتبه ال�شرطة 
يف اأن اجلار قدم اإىل منزل �شاهو ب�شحبة �شديقني، وقام 

ب�شكب الكريو�شني على �شاهو واأ�شرم النار به.
حمل  اأ���ش��ب��ح��ت  اجل��ن�����ش��ي  ال��ع��ن��ف  م�شكلة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
اهتمام متزايد من املواطنني يف الهند، منذ مقتل طالبة 
يف نيودلهي اإثر تعر�شها الغت�شاب جماعي داخل حافلة 

يف دي�شمرب كانون االأول 2012.

تتناول بقايا الطعام لتوفر النقود 
ك�شفت مديرة م�شاريع يف لندن عن الطريقة التي تلجاأ 
اإليها لتخفي�ش فاتورة طعامها اإىل 5 جنيهات اأ�شرتلينية 
القمامة  ح��اوي��ات  يف  البحث  ع��رب  وذل���ك  دوالر(،   6.5(

وتناول ما يرتكه االآخرون من بقايا الطعام.
وقالت جوزفني ليانغ، اإنها ترغب بال�شفر والقيام باأ�شياء 
الطعام،  �شراء  اإنفاق نقودها على  اأكر متعة من جمرد 
االآخ����رون من  منه  يتخل�ش  م��ا  ت��ن��اول  اإىل  تلجاأ  ل��ذل��ك 
اأخرى،  اأ���ش��ي��اء  ال���ذي جتنيه لفعل  امل���ال  ط��ع��ام، وت��وف��ري 

بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. املمثلة اإيلي فانينغ لدى ح�صورها جوائز اإن�صتيل ال�صنوية الثالثة يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا.    )رويرتز(

كلب ماكرون يخرج 
عن الربوتوكول !

الرئا�شية  االأليفة  حتى احليوانات 
الآخ����ر  اآن  م����ن  ازدراءه�����������ا  ت���ب���دي 

للربوتوكول والبهرجة.
و���ش��ب��ط��ت ال���ك���ام���ريا ن��ي��م��و، كلب 
ال���رئ���ي�������ش ال��ف��رن�����ش��ي اإمي���ان���وي���ل 
عند  حاجته  يق�شي  وه��و  ماكرون 
االإليزيه  ق�شر  يف  مذهبة  م��دف��اأة 
الدولة  وزراء  من  جمموعة  خلف 

اأثناء اجتماعهم بالرئي�ش.
التقطته  ال����ذي  امل�����ش��ه��د  واأو����ش���ح 
كامريا قناة تي.اإف1 التلفزيونية 
يقاطع  وه�����و  ن��ي��م��و  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
وزراء  ال��ت��ف��ت  ع��ن��دم��ا  االج���ت���م���اع 
الكلب  �����ش����وت  ن��ت��ي��ج��ة  ال�����دول�����ة 
وه���و ي��ت��ب��ول ق��ب��ل اأن ي��ن��ف��ج��روا يف 

ال�شحك.
اإنه  ي�شحك  وه���و  م��اك��رون  وق���ال 

يفعل �شيئا فريدا.
لوزير  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  ردا  واأ�����ش����اف 
جوليان  االإ�شكان  ل�شوؤون  ال��دول��ة 
دينورماندي حول ما اإذا كان نيمو 
يفعل ذلك كثريا ال... لقد دفعتم 
غ����ري معتاد  ����ش���ل���وك  ن���ح���و  ك��ل��ب��ي 

متاما. اآ�شف.
م��اك��رون وزوج��ت��ه بريجيت  وتبنى 
يف  للكالب  ملجاأ  من  نيمو  الكلب 

اأغ�شط�ش اآب.
وانهالت التدوينات ال�شاخرة حول 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  ال���واق���ع���ة 

االجتماعي.

�شريبة على ال�شيارات االأكرث تلويثًا للهواء
العا�شمة  اإن  خ����ان،  ����ش���ادق  ل��ن��دن  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ش  ق���ال 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ف��ر���ش��ت �شريبة ع��ل��ى ال�����ش��ي��ارات االأق���دم 
واالأكر تلويثاً للبيئة يف حماولة لتح�شني جودة هواء 

العا�شمة.
ع�شرة  وقيمتها  اجل��دي��دة  اليومية  ال�شريبة  وتطبق 
بالديزل  التي تعمل  ال�شيارات  ا�شرتليني على  جنيهات 
مع  تتما�شى  ال  والتي   2006 قبل  امل�شجلة  البنزين  اأو 
2005 التي تنظم انبعاثات  التوجيهات االأوروبية لعام 

ال�شيارات.
و�شيتم تطبيق ال�شريبة اجلديدة من ال�شاعة ال�شابعة 
اأي�����ام االأ�شبوع  ���ش��ب��اح��اً ح��ت��ى ال�����ش��اد���ش��ة م�����ش��اء خ���الل 
ازدحام،  �شريبة  ا�شرتليني  جنيه   11.5 اإىل  باالإ�شافة 
مما يعني اأن بع�ش اأ�شحاب ال�شيارات �شيدفعون 21.5 

جنيه ا�شرتليني يف اليوم للقيادة يف و�شط لندن.
على  للبلدية  كرئي�ش  "اأنا م�شمم  بيان:  وق��ال خان يف 
ه��واء لندن.  للم�شاعدة يف تنظيف  اإج��راء عاجل  اتخاذ 
يجب التعامل مع املقيا�ش املخجل الأزمة ال�شحة العامة 

التي تواجهها لندن واألوف احلاالت من الوفيات املبكرة 
الناجتة عن تلوث الهواء".

واأ�شاف: ميثل هذا اليوم يوماً مهماً يف هذه الرحلة مع 
�شن ال�شريبة لت�شجيع قائدي ال�شيارات على التخل�ش 

من ال�شيارات امل�شرة وامللوثة.
العليا يف  املحكمة  ق�شت  بعدما  االإج����راءات  ه��ذه  ت��اأت��ي 
بريطانيا باأن اإج��راءات حكومة اململكة املتحدة ملكافحة 
تلوث الهواء تف�شل يف االلتزام بقواعد االحتاد االأوروبي 

فيما يتعلق بحدود ثاين اأك�شيد النيرتوجني.
وياأتي االإجراء يف اإطار جهود بقيمة 875 مليون جنيه 
ا�شرتليني ملكتب رئي�ش البلدية ملواجهة تلوث الهواء يف 
االنبعاثات  فيها  تنخف�ش  منطقة  اإن�شاء  ت�شمل  لندن 

ب�شدة بحلول 2019.
اأجراها باحثون يف جامعة كينجز كوليدج  كانت درا�شة 
لندن يف 2015 قالت اإن قرابة 9500 حالة وفاة مبكرة 
للهواء  التعر�ش  نتيجة  �شنوياً  لندن  �شكان  بني  حتدث 

امللوث لفرتة طويلة.

طبيب يك�شف عن �شر 
مر�س اأجنلينا جويل

املمثلة  تعانيه  ما  عن  الي��ف  هوليوود  ملوقع  يل،  كي  الري�ش  الدكتور  حت��دث 
العاملية اأجنلينا جويل من نحافة زائدة، ومن انتفاخ �شديد يف عروقها، االأمر 

الذي بدا عليها ب�شكل ملحوظ يف االآونة االأخرية.
الراأ�شي  ال��وري��د  هو  يدها  �شاعد  املت�شخم يف  ال��وري��د  اأن:  اإىل  اأ���ش��ار يل  فقد 
ال�شافن  وري��د  فهي  قدميها  عند  املنتفخة  ل���الأوردة  بالن�شبة  اأم��ا  االإ���ش��ايف، 

الكبري، الذي يبداأ من الفخذ وي�شل اإىل الكاحل.
واأ�شار يل اإىل اأنه على الرغم من اأن و�شعها ال�شحي لي�ش خطريا االآن اىل اأنه 
قد ي�شبح كذلك اإذا ما كانت االأوردة على �شكل �شبكة عنكبوتية، اأو اأنها اأ�شد 

انتفاًخا، يف تلك احلالة �شتحتاج اأجنلينا للم�شاعدة وا�شت�شارة طبيب.


