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ال�سب�سي ي�ستقبل حفرت

دبابات تركية جتري مناورات ع�سكرية على حدود العراق  )ا ف ب(

رئي�س الدولة ي�شدر مر�شوما بت�شكيل جمل�س 
اإدارة الهيئة االحتادية للهوية واجلن�شية

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل املر�سوم االحتادي رقم 117 ل�سنة 2017 بت�سكيل جمل�س اإدارة الهيئة 

االحتادية للهوية واجلن�سية.
و ن�س املر�سوم على ت�سكيل جمل�س اإدارة الهيئة برئا�سة معايل علي حممد 
نائبا  بالهول  حميد  طللال  �سعادة  مللن  كللل  وع�سوية  ال�سام�سي  حماد  بللن 
�سوؤون  و  والداخلية  الرئا�سة  �للسللوؤون  وزارات  من  كل  عن  وممثل  للرئي�س 
جمل�س الوزراء وامل�ستقبل و جهاز اأمن الدولة و الهيئة العامة الأمن املنافذ 
�سنوات  بثاث  املجل�س  املر�سوم ع�سوية  و حدد  احلللرة.  واملناطق  واحلللدود 

قابلة للتجديد على اأن ين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

اأمام حممد بن زايد .. اأع�ساء املجل�س التنفيذي اجلدد يوؤدون اليمني القانونية  )وام(

اأمام ويل عهد اأبوظبي... اأع�ضاء تنفيذي اأبوظبي اجلدد يوؤدون اليمني القانونية

حممد بن زايد: املرحلة التنموية 
املقبلة حتتاج اإىل روؤى مبتكرة ومبدعة

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأمللام  ام�س  اأدى 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
اأبوظبي  الللتللنللفلليللذي الإملللللارة  املللجللللل�للس  امللل�للسلللللحللة رئلليلل�للس 
وبح�سور �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 

احلاكم يف منطقة العني و �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل 
القانونية  اليمني  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
اآل نهيان  كل من �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد 
معايل  و  التنفيذي  املجل�س  ع�سو  النقل  دائلللرة  رئي�س 
�سيف حممد الهاجري رئي�س دائرة التنمية االقت�سادية 

ع�سو املجل�س التنفيذي.        )التفا�سيل �س3(

�ضيطرت على عدد من املواقع غربي تعز

ال�شرعية يتقدم يف حر�س احلدودية باإ�شناد التحالف
ي�شتقبل  امل�شري  الرئي�س 
عبداهلل بن زايد يف نيويورك

•• نيويورك-وام:

الفتاح  علللبلللد  فلللخلللاملللة  ا�للسللتللقللبللل 
م�سر  جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي 
العربية على هام�س اأعمال الدورة 
للللاأمم  اللللعلللاملللة  للللللجللمللعلليللة   72
نيويورك  يف  االول  اأم�س  املتحدة 
اآل  زايللد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو 
والتعاون  اخلارجية  وزيللر  نهيان 
بللحلل�للسللور مللعللايل �سامح  اللللللدويل 

�سكري وزير اخلارجية امل�سري.
اللقاء  خللللال  اجللللانلللبلللان  وبللحللث 
العربية  وامللللللللللفللللات  اللللقللل�لللسلللايلللا 
واالإقليمية واملو�سوعات املطروحة 
العامة  اجلمعية  اجتماعات  اأمللام 
يتعلق  مللا  خا�سة  املتحدة  لللاأمم 

باالأزمات القائمة باملنطقة.
واأكد فخامة عبد الفتاح ال�سي�سي 
العربية  م�سر  جمهورية  رئي�س 
العاقات  علللللللى  اللللللللقلللاء  خلللللال 
املتميزة  واالأخللللللويللللللة  اللللثلللنلللائللليلللة 
الللتللي تللربللط بللني دوللللة االإمللللارات 

وجمهورية م�سر العربية.
)التفا�سيل �س5(

•• عوا�صم-وكاالت:

اأملل�للس، تللقللدملله و�سيطرته  اأعلللللن اجللليلل�للس اللليللمللنللي،   
على مواقع جديدة يف مدينة حر�س احلدودية مع 

ال�سعودية.
واأعلن م�سدر ع�سكري حملي، اأن القوات احلكومية 
حققت، تقدًما يف عدد من املواقع غربي حمافظة تعز 
جنوبي الباد، عقب معارك عنيفة �سد االإنقابيني 
للرئي�س  املوالية  القوات  من  وحلفائهم  احلوثيني، 

املخلوع علي عبد اهلل �سالح.
الع�سكرية  للمنطقة  االإعللامللي  للمركز  بيان  وقللال 
م�سنودة  قللواتللهللم  اإن  اللليللمللنللي  للللللجلليلل�للس  اخلللاملل�للسللة 
اأجزاء  حترير  من  متكنت  العربي،  التحالف  بقوات 
الواقع جنوب حر�س  وا�سعة من وادي بن عبد اهلل، 

احلدودية مبحافظة حجة، �سمال غربي الباد.
واأ�لللسلللاف: قلللوات اجللليلل�للس الللوطللنللي نلللفلللذت،  هجوما 
مباغتا على املواقع التي كانت حتت �سيطرة احلوثيني 
الللواقللع جنوب  وادي بن عبد اهلل،  وقللوات �سالح، يف 
حر�س. وذكر البيان اأن قوات اجلي�س ا�ستعادت اأجزاء 

وا�سعة من الوادي، واأ�ساف اأن م�سلحي احلوثي فروا، 
القتلى وكمية كبرية من  وخّلفوا وراءهللم عللددا من 

االأ�سلحة املتنوعة.
اليمن  بللللني  بلللللري  مللنللفللذ  اأكللللللر  ويلللقلللع يف حلللر�لللس 
وال�سعودية، لكنه مغلق منذ �سيطرة احلوثيني عليه 

مطلع 2015.
ال�سدادي، وهو  فللوؤاد  العقيد  اآخللر، قال  وعلى �سعيد 
قائد كتائب عبد الرقيب عبد الوهاب، التابعة للواء 
�سنت  االأخرية  اإن  احلكومية:  القوات  يف  مدرع   35
منطقة  يف  احلللوثلليللني  مللواقللع  علللللى  عنيفا  هللجللومللا 

الكدحة، مبديرية املعافر غربي تعز.
ال�سيطرة  عن  اأ�سفر  الهجوم  اأن  ال�سدادي،  واأ�ساف، 
بها،  املحيطة  والتال  الراعي(،  على منطقة )هوب 
للعدو،  ع�سكرًيا  موقًعا  كانت  التي  خالد،  ومدر�سة 
تال  على  بالكامل  قللواتللنللا  �سيطرة  اإىل  بللاالإ�للسللافللة 

منطقة )درخاف(.
الدرب  قريبة من جبل  املللواقللع،  تلك  اأن  اإىل  واأ�للسللار 
اللللقلللوات احلكومية  تلل�للسللعللى  الللللذي  اال�للسللرتاتلليللجللي، 
منطقة  علللللى  ال�سيطرة  ثللم  وملللن  عللللليلله،  لل�سيطرة 

اجلي�ش الرتكي يجري مناورات على احلدود مع العراق

املحكمة العليا العراقية توقف ا�شتفتاء كرد�شتان

اجلامعة العربية ترحب باإنهاء االنق�ضام الفل�ضطيني

رئي�س احلكومة الفل�شطينية يعتزم زيارة غزة قريبا
•• القاهرة-اأ ف ب:

الغيط  ابللو  احمد  العربية  للجامعة  العام  االمللني  رحللب 
الللتللي اتللخللذت يف اجتللللاه امل�ساحلة  االثللنللني بللاخلللطللوات 
الفل�سطيني  االنللقلل�للسللام  انللهللاء  ان  معترا  الفل�سطينية 

�سي�سكل ماأزقا حلكومة اليمني اال�سرائيلي.
العربية حممود  با�سم اجلامعة  الر�سمي  املتحدث  ونقل 
ابو الغيط انه يرحب بالتطورات االيجابية  عفيفي عن 
�سعيد  على  الفل�سطيني  الو�سع  ي�سهدها  التي  الهامة 
حل  حما�س  حركة  قللرار  مقدمتها  ويف  االنق�سام،  اإنللهللاء 

اللجنة االإدارية يف قطاع غزة.
بيان  ح�سب  الللعللربلليللة،  للجامعة  الللعللام  االملللني  واعللتللر 
املتحدث با�سم اجلامعة، اأن كًا من حركتي فتح وحما�س 

قد اتخذتا املوقف ال�سحيح باإعاء امل�سلحة الفل�سطينية 
ال�سرر  اأ�للسللد  اأحلللقللت  الللتللي  ال�سفحة  تلك  وطللي  العليا، 
بالق�سية الفل�سطينية، وت�سببت يف معاناة كبرية لل�سعب 

الفل�سطيني وبالذات يف قطاع غزة.
واكّد ابو الغيط اأهمية تفعيل االإعان الذي �سدر )عن 
الوفاق  حكومة  بتمكني  عليه  والللبللنللاء  حللمللا�للس(  حللركللة 
الوطني من ا�ستئناف عملها يف القطاع، واالإ�سراع بت�سكيل 
حكومة وحدة وطنية تقوم باالإعداد الإجراء االنتخابات 
نبيل  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�سو  وقللال  العامة. 
قطاع  زيللللارة  يللنللوي  اهلل  احلللمللد  ان  لل�سحافيني  �سعث 
ننتظر  �سعث  وا�ساف  ولقاء م�سوؤولني من حما�س.  غزة 
نللرى حما�س  ان  االر�لللس. نرغب  اخلللطللوات االوىل على 

ت�ستقبل احلمد اهلل وكافة ابواب الوزارات مفتوحة.

•• بغداد-وكاالت:

وجلللللله رئللليللل�لللس جمللللللل�لللس الللللللللوزراء 
اإىل  طلباً  العبادي  حيدر  العراقي 
ب�ساأن  العليا  االحتلللاديلللة  املحكمة 
اأي  انف�سال  اإجللراء  د�ستورية  عدم 
اقللللليللم اأو حمللافللظللة عللن الللعللراق ، 
وكذلك ا�سدار اأمر والئي بايقاف 
اإقليم  انف�سال  ا�ستفتاء  اجلللراءات 
وافقت  عللللليلله  وبلللنلللاء  كلللرد�لللسلللتلللان، 
املللحللكللمللة االحتللللاديللللة امللل�لللس على 
الطلب. وعقدت املحكمة جل�ستها، 
االأع�ساء  بح�سور  االثللنللني،  ام�س 
كافة، ونظرت يف الطلبات املقدمة 
بوقف اإجراءات اال�ستفتاء يف اإقليم 
امل�سمولة  املللنللاطللق  ويف  كللرد�للسللتللان 

باال�ستفتاء.
ولتوفر  املللداولللة  بعد  اأنلله  واأعلنت 
يف  القانونية  ال�سكلية  اللل�للسللروط 
والئياً  اأملللللراً  اأ�لللسلللدرت  الللطلللللبللات، 
باإيقاف اإجراءات اال�ستفتاء املنوي 
اأيلول،  �سبتمر   25 يف  اإجلللللراوؤه 
ال�سادر  الرئا�سي  االأملللر  مبوجب 

اإقليم كرد�ستان، حلني  عن رئا�سة 
امللللقلللاملللة بعدم  اللللللدعلللللاوى  حلل�للسللم 

د�ستورية القرار املذكور.
وكان االأمني العام لاأمم املتحدة 
اإن  اأنلللطلللونللليلللو غلللوتلللرييللل�لللس قلللللال 
اإقليم  يللعللتللزم  اللللللذي  اال�للسللتللفللتللاء 
كللرد�للسللتللان اللللعلللراق تللنللظلليللملله يوم 
االنف�سال  بلل�للسللاأن  �سبتمر   25
العراق �سي�سرف االنتباه عن  عن 
تللنللظلليللم داع�س  لللهللزميللة  احللللاجلللة 

واإعادة بناء املناطق امل�سرتدة.
االأخللللرية �سهدت  االأيللللام  اأن  يللذكللر 
اأربيل  بللني بللغللداد و  تللوتللراً عللاللليللاً 

على خلفية هذا اال�ستفتاء.
الرتكي  اجلي�س  اأعلللللن  ذللللك،  اىل 
امل�سلحة  القوات  اأن  اأم�س  بيان،  يف 
بللللللداأت مللللنللللاورات علل�للسللكللريللة على 
اأ�سبوع  اللللعلللراق قللبللل  احلللللدود مللع 
اإقليم  ا�ستقال  على  ا�ستفتاء  من 

كرد�ستان.

نائب رئي�س الدولة خال اطاقه م�سروع حممد بن را�سد للتعليم االإلكرتوين العربي  )وام(

نائب رئي�ش الدولة يطلق م�ضروع حممد بن را�ضد للتعليم االإلكرتوين العربي

حممد بن را�شد: الريا�شيات والعلوم يف 
املدار�س مفتاح ال�شتئناف احل�شارة العربية

•• دبي-وام: 

اآل مكتوم  اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
دبي  حاكم  اللللوزراء  جمل�س  رئي�س  الللدولللة  رئي�س  نائب 
االإلكرتوين  رعاه اهلل م�سروع حممد بن را�سد للتعليم 
كللاأكللر حتللدٍّ من  الرتجمة  ي�سم حتللدي  اللللذي  العربي 

 5000 تللرجللمللة  اإىل  ي�سعى  الللعللربللي  الللعللامل  يف  نللوعلله 
فيديو بواقع اأكرث من 11 مليون كلمة خال عام واحد 
يف خمتلف مواد العلوم والريا�سيات بحيث يتم تعريب 
اأرقى املعايري املعتمدة  اإنتاجه وفق  هذا املحتوى واإعادة 
يف املناهج الدرا�سية الدولية ويكون متوفرا جمانا الأكرث 

من 50 مليون طالب عربي.   )التفا�سيل �س2(

�شقوط �شبكات اإقليمية ومهربني 
الداخلية  قب�شة  يف  للمخدرات 

•• اأبوظبي-وام: 

عمل  الللداخللللليللة  وزارة  اأحللبللطللت 
�سبكات اإقليمية لتهريب املخدرات 
ملكافحة  العامة  لللاإدارة  بعمليات 
املخدرات االحتادية امل�سرتكة مع 
االأجهزة النظرية يف بلدان عربية 
تفكيكها  علللللى  وعللملللللت  �للسللقلليللقللة 
خطط  وفللق  متاحقة  ب�سربات 
تللطلللللعللات وزارة  تلللللبللي  مللدرو�للسللة 
الداخلية يف احلفاظ على االأمن 
واالأمان واإبقاء الدولة بعيدة عن 
لع�سابات  االجرامية  الن�ساطات 

تهريب املخدرات.
العامة  االدارة  متلللكلللنلللت  فلللقلللد 
املللخللدرات االحتللاديللة يف  ملكافحة 
نظريتها  ملللع  ملل�للسللرتكللة  عللمللللليللة 
االأردنلللليللللة ملللن �للسللبللط كللملليللة من 
اإملللللللارة  اللللكلللبلللتلللاجلللون يف  خمللللللدر 
اأبللوظللبللي قللللدرت بلللحلللوايل 150 
األللللف قللر�للس يف �للسللهللر مللايللو من 
اللللعلللام اجلللللللاري والللقللبلل�للس على 
جن�سية  يحمان  اثنني  متهمني 

خليجية يف اإمارة اأبوظبي.
)التفا�سيل �س6(

ت���رم���ب: ال��ب��روق��راط��ي��ة 
املتحدة  االأمم  عمل  تعرقل 

•• نيويورك- اأف ب:

الرئي�س االأمريكي، دونالد  اعتر 
البريوقراطية  اأن  اأملل�للس  تللرمللب، 
تعرقل عمل االأمم املتحدة، موؤكداً 
بها  يقوم  التي  االإ�ساحات  دعمه 
الدولية.  للمنظمة  العام  االأمللني 
مقت�سبة  كلللللمللة  يف  تللرمللب  وقللللال 
اإن  العامة  اجلمعية  اأعمال  خال 
على االأمم املتحدة اأن تركز ب�سكل 
اأكر على النا�س وب�سكل اأقل على 
الللبللريوقللراطلليللة. مللن جللهللتلله قال 
املتحدة،،  لللللاأمم  اللللعلللام  االأملللللني 
ملنظومة  اإ�للسللاح  الإجللللراء  ن�سعى 

االأمم املتحدة.

عند ا�ضتقباله حفرت
ليبيا  يف  اال�شتقرار  ال�شب�شي: 
�شرط اأ�شا�شي ال�شتقرار تون�س

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

التون�سي  اللللرئللليللل�لللس  ا�للسللتللقللبللل 
اأم�س  اللل�للسللبلل�للسللي،  قللائللد  الللبللاجللي 
املُ�سري خليفة حفرت يف  االثنني، 
املبذولة  التون�سية  اجلهود  اإطللار 
الفرقاء  بللن  التقريب  اأجلللل  مللن 
الليبيني وت�سجيعهم على احلوار 
والتفاهم الإيجاد ت�سوية �سيا�سية 

�ساملة لاأزمة يف ليبيا.
وذّكر الباجي قائد ال�سب�سي وفق 
الرئا�سة  �للسللفللحللة  علللللى  جلللاء  ملللا 

اللقاء،  ملل�للسللتللهللّل  يف  االللتللونلل�للسلليللة 
العريقة  التاريخية  بللالللعللاقللات 
التي جتمع تون�س وليبيا وبعمق 

اللللروابلللط وو�للسللائللج الللقللربللى بني 
ال�سعبني ال�سقيقني.

)التفا�سيل �س11(

داع�ش يفقد مناطق جديدة على �ضفاف الفرات

ف�شائل يف املعار�شة ال�شورية تتاأهب ملعركة اإدلب
•• عوا�صم-وكاالت:

مقاتليه  عبور  اأملل�للس،  اللل�للسللوري  النظام  جي�س  اأعلللللن 
الللزور �سرق �سوريا، حيث  نهر الفرات يف مدينة دير 

يخو�س معارك �سد تنظيم داع�س االرهابي.
ال�سوري  الللنللظللام  جي�س  اإن  علل�للسللكللري  ملل�للسللدر  وقلللال 
واللللقلللوات الللرديللفللة، عللللروا نللهللر اللللفلللرات مللن قرية 

اجلفرة باجتاه حويجة �سكر يف دير الزور.
ومن جانبه، اأفاد املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان باأن 
الغربية  ال�سفاف  يف  متوا�سًا  يللزال  ال  عنيفاً  قتااًل 
لنهر الفرات بالريف ال�سمايل الغربي للمدينة، بني 
من  لها  املللوالللني  بامل�سلحني  املدعومة  النظام  قللوات 
وعنا�سر  جهة،  مللن  �سورية  وغللري  �سورية  جن�سيات 

تنظيم داع�س من جهة اأخرى.
وقال املر�سد، يف بيان �سحايف اإن قوات النظام متكنت 
اأربع  على  وال�سيطرة  املنطقة  يف  تقدم  حتقيق  مللن 
�سامية  وزغللللري  ال�سميطية  وهلللي  جلللديلللدة،  مللنللاطللق 
الغربية  ال�سفاف  على  الللواقللعللة  واحلللمللد  واحللللاوي 

لنهر الفرات.
مع  احلللدوديللة  الللرتكلليللة  كيل�س  مدينة  وت�سهد  هللذا 
�سوريا حتركاً ع�سكرياً تركيا كثيفاً منذ اأ�سبوع، حيث 

تقوم القوات الرتكية باإر�سال تعزيزات اإىل املنطقة.
وبالتوازي، اأعلنت ف�سائل درع الفرات التابعة للجي�س 
تللركلليللا، جاهزيتها  اللل�للسللوري احللللر واملللدعللومللة مللن 
للتوجه اإىل اإدلب وطرد هيئة حترير ال�سام منها يف 

نهاية �سبتمر اجلاري.

حتلق  اأم��ري��ك��ي��ة  م��ق��ات��ات 
الكورية اجلزيرة  �شبه  فوق 

•• �صيول-اأ ف ب:

الكورية  الللللدفللللاع  وزارة  اأعلللللللنلللت 
مقاتات  اأربللللللللع  ان  اجللللنلللوبللليلللة 
وقاذفتني تابعة جميعها للواليات 
املللتللحللدة حلللللقللت اأمللل�لللس فلللوق �سبه 
عر�س  يف  الللللكللللوريللللة،  اجللللللزيلللللرة 
النووية  اللللتلللجلللارب  اأعللللقللللب  قلللللوة 
لكوريا  االخلللللللرية  والللبللاللل�للسللتلليللة 

ال�سمالية.
واأفادت الوزارة اأن عملية التحليق 
مقاتات  اأربللع  فيها  �ساركت  التي 
�للسللبللح اأمللللريكلللليللللة مللللن طللللللراز اف 
وقللاذفللتللان مللن طللللراز بي  35بي 
قدرة  ا�ستعرا�س  اإىل  تهدف  1بي 
االمريكي  التحالف  لللدى  اللللردع 
مواجهة  يف  اجللللنلللوبلللي  الللللكللللوري 
وال�ساروخية  النووية  التهديدات 

لكوريا ال�سمالية.
الكورية  اللللللللوزارة  بللليلللان  واو�لللسلللح 
اجلنوبية ان الطائرات االمريكية 
مقاتات  اربلللع  جللانللب  اإىل  حلقت 
نللوع اف15-  كللوريللة جنوبية مللن 
كلللاي كللجللزء مللن تللدريللب روتيني 
ووا�سنطن  �لللسللليلللول  ان  ملل�للسلليللفللا 
�لللسلللتلللوا�لللسلللان هللللللذا اللللللنلللللوع من 
قدراتهما  لتح�سني  الللتللدريللبللات 
يف الللقلليللام بللعللمللللليللات ملل�للسللرتكللة يف 
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اأخبـار الإمـارات

نائب رئي�ش الدولة يطلق م�ضروع حممد بن را�ضد للتعليم االإلكرتوين العربي

حممد بن را�شد: الريا�شيات والعلوم يف املدار�س مفتاح ال�شتئناف احل�شارة العربية

الطاب  لللدى  والريا�سيات  العلوم 
العرب.

حتدي الرتجمة 
ياأتي حتدي الرتجمة �سمن م�سروع 
حممد بن را�سد للتعليم االإلكرتوين 
الللعللربللي كللملل�للسللروع رائللللد ملللن نوعه 
العلمية  املللنللاهللج  خللا�للسللة  لللتللعللريللب 
حمتوى  توفري  خللال  مللن  العاملية، 
جمايل  يف  ومتكامل  �سامل  تعليمي 
من  باعتبارهما  والريا�سيات  العلوم 

اأهم روافد التطور احل�ساري.
 5000 تللعللريللب  اللللتلللحلللدي  يلل�للسللمللل 
بواقع  واحللد  عللام  يف  تعليمي  فيديو 
كلمة،  اآالف  و207  مللللليللونللاً   11
�سهرياً،  فللليلللديلللو   500 مبلللللعلللللّدل 
ر بنحو 50  وباإجمايل عدد دقائق ُيقدَّ
األف دقيقة من مونتاج الفيديوهات 
بحيث توفر ح�س�ساً تعليمية تتناول 
م�ساقاٍت خمتلفًة �سمن مواد العلوم 
كلللاللللفللليلللزيلللاء واللللكللليلللمللليلللاء واالأحلللليللللاء 
وفق  الللعللامللة،  والللعلللللوم  والريا�سيات 
خلللطلللة تلللعلللريلللب مللللدرو�للللسللللة تلللراعلللي 
للطلبة  الللتللعللللليللملليللة  االحلللتللليلللاجلللات 
الدرا�سية.  املللراحللل  �سّتى  يف  الللعللرب 
التعليمية  الللفلليللديللوهللات  وتللغللطللي 
امل�ساقات الدرا�سية من مرحلة ريا�س 
االأطفال وحتى ال�سف الثاين ع�سر، 
باال�ستناد اإىل مناهج تعليمية مميزة 

 40 وي�ستفيد من موقع االأكادميية 
�سهرياً،  مليون طالب ومليونا معّلم 
اليوم  حتى  االأكادميية  قدمت  حيث 
اأكرث من مليار ح�سة تعليمية حول 
العملياتية  الللنللاحلليللة  ملللن  اللللعلللامل. 
الرتجمة  حتدي  يتاألف  واالإنتاجية 
مراحل  عللدة  من  متكامل،  كم�سروع 
من  متخ�س�س  فريق  بت�سكيل  تبداأ 
خمتلف  يف  الللتللعللللليللملليللني  اخللللللللراء 
من   5000 الختيار  واملناهج  املللواد 
التعليمي  املحتوى  ذات  الفيديوهات 
العلوم والريا�سيات،  العاملي يف مواد 
وذللللللللللك مبلللللا يلللللللبلللي االحللللتلللليللللاجللللات 
الرئي�سية للطلبة العرب يف خمتلف 
جتميع  ثم  ومللن  الدرا�سية،  املللراحللل 
وفلللللرز طلللللبللات املللتللطللوعللني الللللللواردة 
مرتجمني  من  التحدي  موقع  على 
وفنيني  ومللل�لللسلللملللملللني  وملللعلللللللقلللني 
وغربلتها  بللللاملللللونللللتللللاج،  خمللتلل�للسللني 
�لللسلللملللن مللللراحللللل تللقلليلليللم واخلللتللليلللار 
املتطوعني،  تق�سيم  تللللليللهللا  دقلليللقللة، 
تعمل  اإىل فرق  ح�سب تخ�س�ساتهم، 
وفللللق جلللللدول اإنللللتللللاج زملللنلللي حملللدد، 
الفيديوهات  ن�سو�س  بتفريغ  يللبللداأ 
وتدقيقها  مراجعتها  ثم  التعليمية، 
معلوماتياً ولغوياً، يليها اإنتاج الن�س 
ال�سوتي وتركيبه على املادة الب�سرية 
ت�سمل  دقيقة  مونتاج  عملية  �سمن 
واالأدوات  اللللر�لللسلللوم  كلللافلللة  تلل�للسللمللني 

دولة االإمارات، كنموذج مثايل لتعدد 
املجتمع  قما�سة  يعك�س  الذي  املناهج 

ذي الرتكيبة ال�سكانية الغنية.

االإمارات.. حا�ضنة علمية.
بلللن را�سد  ويللللاأتللللي مللل�لللسلللروع حمللمللد 
لي�سهم  العربي  االإلكرتوين  للتعليم 
يف تللكللريلل�للس �للسللعللي دوللللللة االإملللللللارات 
حا�سنًة  تللكللون  كللي  املتحدة  العربية 
علللللللمللليلللًة مللللايلللني اللللطلللللللبلللة اللللعلللرب، 
وتاأهيل اأجيال من العلماء والباحثني 
واملخرتعني العرب من خال توفري 
اإلكرتونية متطورة،  تعليمية  من�سة 
تللكللون خمللرجللاتللهللا مبللثللابللة لبنة من 
املنطقة  يف  احل�ساري  البناء  لبنات 
الزخم  اإعللطللاء  يف  ت�ساهم  الللعللربلليللة، 

لنه�سة متجددة يف املنطقة.
اللللرتجلللملللة �سمن  ويللللهللللدف حتلللللدي 
را�للسللد للتعليم  بللن  ملل�للسللروع حمللمللد 
االإلكرتوين العربي يف املدى املنظور 
بواقع  الللنللهللو�للس  يف  امللل�للسللاهللمللة  اإىل 
وتطوير  العربي  الللعللامل  يف  التعليم 
امللللنلللظلللوملللة الللتللعللللليللملليللة واالرتلللللقلللللاء 
الطلبة  ملايني  العلمي  بالتح�سيل 
العرب، من مراحل التاأ�سي�س االأوىل 
قبل  مللا  ع�سر  الللثللاين  ال�سف  وحللتللى 
كما  اجلامعية.  بالدرا�سة  االلتحاق 
ج�سر  حمللاولللة  اإىل  التحدي  يللهللدف 
بع�س  يف  العربية  املناهج  بني  الهوة 

تتوخى اأحدث واأرقى املعايري العاملية 
�سكًا  واملحتوى،  االأ�سلوب  من حيث 
وم�سموناً. و ي�سعى حتّدي الرتجمة 
من  املتطوعني  اآالف  ا�ستقطاب  اإىل 
خمتلف اأنللحللاء الللوطللن الللعللربللي من 
اأ�لللسلللحلللاب اخلللللللرات وامللللللهلللللارات من 
وتقنيني  وباحثني  واأ�ساتذة  معلّمني 
املهتمني  ملللللن  وغلللللريهلللللم  وفلللنللليلللني 
حتدي  يف  للللللملل�للسللاهللمللة  املللللدعللللويللللن 
الرتجمة من خال ترجمة وتعريب 
الفيديوهات  اإنتاج  اأو  العلمية  املللواد 
التعليمية اأو التعليق عليها اأو ت�سميم 
ر�سوم الغرافيك�س وغريها من اأدوات 
وتقنية عر  وفنية  ب�سرية  م�ساعدة 
االلكرتوين  املللوقللع  علللللى  الت�سجيل 

.www.almaktouminitiatives.org
و�سيتم توفري الفيديوهات التعليمية 
اأكادميية  ملللن  بللالللتللحللدي  اخلللا�للسللة 
موؤ�س�سة  املرموقة وهي  العاملية  خان 
العام  تاأ�س�ست  ربحية  غللري  تعليمية 
فيديوهات  اتللاحللة  بللهللدف   2006
االأكادميية  ُتبّث على موقع  تعليمية 
الطلبة  مللللايلللني  الللليلللوتللليلللوب  علللللللى 
املناهج  خمللتلللللف  يف  الللللعللللامل  حلللللول 
اللغة  واإىل جانب  التعليمية.  واملللواد 
االإجنللللليللزيللة يللتللم تللرجللمللة حمتوى 
االأكادميية اإىل 36 لغة حول العامل 
واالإ�سبانية  الللفللرنلل�للسلليللة  بلليللنللهللا  ملللن 
والهندية.  والللرو�للسلليللة  واالإيللطللاللليللة 

النهاية  يف  ليتم  امل�ساندة،  الب�سرية 
حتميل 5000 اآالف فيديو تعليمي 
والكيمياء  والفيزياء  الريا�سيات  يف 
وتوفريها  العامة  والعلوم  واالأحياء 
الللعللرب عر  ملللايللني الطلبة  جمللانللاً 
�سمن  عربية،  تعليمية  من�سة  اأكللر 
را�للسللد للتعليم  بللن  ملل�للسللروع حمللمللد 

االإلكرتوين العربي.
الرتبية  وزارة  �ستقوم  جانبها  مللن 
بعملية  االإمللللارات  دولللة  يف  والتعليم 
دقيقة  وفلللنللليلللة  علللللللمللليلللة  مللللراجللللعللللة 
بلتحدي  اخللللا�لللسلللة  للللللللفللليلللديلللوهلللات 
الللرتجللمللة وذلللللك ملللن خللللال جلان 
وموجهني  اأ�للسللاتللذة  تلل�للسللم  خمت�سة 
خمتلف  يف  خملللتللل�لللسلللني  وخلللللللللللراء 
املللنللاهللج الللدرا�للسلليللة، للللللتللاأكللد مللن اأن 
تلتزم  واملنتجة  بة  املعرَّ الفيديوهات 
املللحللددة، جلهة  واللل�للسللروط  القواعد 
الفني  وال�سكل  املعلوماتي  املحتوى 
التحدي  ور�للللسللللالللللة  يللنلل�للسللجللم  مبلللللا 
مادة  توفري  على  القائمة  االأ�سا�سية 
واأدق  اأف�سل  وفللق  متكاملة  تعليمية 
الوزارة  و�ستحر�س  العاملية.  املعايري 
من خال �سراكة وثيقة مع خمتلف 
والقطاعات  التعليمية  املللوؤ�للسلل�للسللات 
التاأكد  علللللى  اللللدوللللة  يف  اللللرتبلللويلللة 
الفيديوهات  حمللتللوى  مطابقة  مللن 
املللرتجللمللة ومللواءمللتللهللا مبللا يتنا�سب 
داخل  املعتمدة  التعليمية  واملللنللاهللج 

املتقدمة  العاملية  ونظريتها  اللللدول 
العرب  الطلبة  وربلللط  هللائللل،  بللفللارق 

مب�ستوى اأقرانهم يف هذه الدول.
و يللتلل�للسللدى اللللتلللحلللدي الأحللللللد اأبلللللرز 
املنطقة  تلللواجللله  اللللتلللي  اللللتلللحلللديلللات 
امللللللايلللللني  علللللللللللزوف  يف  وامللللللتلللللملللللثلللللل 
مللللن اللللطلللللللبلللة الللللعللللرب عللللن درا�للللسللللة 
ي�سعى  حيث  العلمية  التخ�س�سات 
را�للسللد للتعليم  بللن  ملل�للسللروع حمللمللد 
ت�سجيع  اإىل  الللعللربللي  االإلللللكللللرتوين 
لاإقبال  الللعللرب،  وال�سباب  الفتيان 
اأنلللللواع العلوم  علللللى درا�لللسلللة خمللتلللللف 
ومتميز  راق  حمللتللوى  تللوفللري  علللر 
�سيق  تعليمي  بللاأ�للسلللللوب  طللرحلله  يللتللم 
بن  حممد  م�سروع  ويلّبي  ومتمّكن. 
العربي  االإلللكللرتوين  للتعليم  را�للسللد 
حلللاجلللة ملللللّحللة يف وقللللت يلل�للسللهللد فيه 
واالبتكار  والعلماء  بالعلم  االهتمام 
واالخرتاع واملنظومة التعليمية ككل 
تللراجللعللاً كللبللرياً و�للسللط اأرقللللام عربية 
توؤكد  اإذ  اخل�سو�س  هللذا  يف  مفزعة 
العرب  العلماء  اأن عدد  درا�سة عاملية 
230 عاملاً لكل مليون  ال يزيد على 
لكل  عللللامل   5000 مللقللابللل  نلل�للسللمللة 
والواليات  اللليللابللان  يف  ن�سمة  مليون 
ذللللك، وحلل�للسللب تقرير  اإىل  املللتللحللدة. 
للللللبللنللك الللللللللدويل �للللسللللادر يف اللللعلللام 
براءة  مليوين  نحو  ل  �ُسجِّ  ،2015
العامل  نلل�للسلليللب  اللللعلللامل  يف  اخللللللرتاع 

•• دبي-وام: 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلق 
رئي�س  نللائللب  مللكللتللوم  اآل  را�لللسلللد  بلللن 
الدولة رئي�س جمل�س الللوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل م�سروع حممد بن را�سد 
الذي  العربي  االإلللكللرتوين  للتعليم 
حتدٍّ  كللاأكللر  الرتجمة  حتللدي  ي�سم 
مللن نللوعلله يف الللعللامل الللعللربللي ي�سعى 
بواقع  فلليللديللو   5000 تللرجللمللة  اإىل 
اأكللللرث مللن 11 مللللليللون كلللللمللة خال 
العلوم  ملللواد  خمتلف  يف  واحلللد  علللام 
والريا�سيات بحيث يتم تعريب هذا 
املللحللتللوى واإعللللادة اإنللتللاجلله وفللق اأرقى 
املعايري املعتمدة يف املناهج الدرا�سية 
الدولية ويكون متوفرا جمانا الأكرث 
واأكد  عربي.  طالب  مليون   50 من 
�للسللاحللب اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حمللمللد بن 
الريا�سيات  اأن  مللكللتللوم  اآل  را�لللسلللد 
مفتاح  العربية  املللدار�للس  يف  والعلوم 
ال�ستئناف احل�سارة العربية معترا 
�سيكون  االلللللكللللرتوين  الللتللعللللليللم  اأن 
الفجوة  لللللللردم  االأ�لللللسلللللرع  اللللطلللريلللق 
وقال  الللعللربللي.  وطننا  يف  التعليمية 
جميع  اأملللام  حتديا  طرحنا   : �سموه 
العرب وهو امل�ساهمة معنا يف ترجمة 
 5000 واإنلللتلللاج  كلمة  مللللليللون   11
فلليللديللو تعليمي خلللال علللام واحلللد.. 
يف  بالتعليم  املهتمني  جميع  ونللدعللو 
هذا  م�ساركتنا  اإىل  العربي  الللوطللن 

امل�سروع احل�ساري الدائم.
واأ�ساف �سموه : ن�سعى لتوفري مادة 
والعلوم  الريا�سيات  يف  قوية  علمية 
وامل�سروع  الللعللرب..  الللطللاب  جلميع 
خطوة اأوىل يف طريق طويل لتح�سني 

واقع التعليم العربي.
وقال : نحن بحاجة ملحتوى تعليمي 
يكون  علللالللليلللة  مبللل�لللسلللتلللويلللات  عللللربللللي 
ومتاحا  الللعللربلليللة  للللللللحلللدود  علللابلللرا 
اأن  ملايني الطاب العرب ..معترا 
النه�سة  اأ�س�س  من  اأ�سا�س  الرتجمة 
اأنواع  كللل  ال�ستيعاب  االأبلللواب  وتفتح 

املعارف والعلوم.
يف  التعليم  واقلللع  اأن  �للسللمللوه  واعللتللر 
العامل العربي ال ير�سي اأحًدا، والبد 
اأن نكون اإيجابيني ونبادر باإ�سعال اأول 
بالقدرات  مللوؤمللن  اأنللا   : وقللال  �سمعة 
متى  الللعللرب  للللللطللاب  اال�ستثنائية 
واالإمكانيات  امللللوارد  لهم  تللوفللرت  مللا 
واالأمثلة  احلللديللث،  التعليم  واأدوات 
بلللامللللئلللات. رافلللللق �للسللمللوه خللللال حفل 
االطللللاق �للسللمللو اللل�للسلليللخ حللمللدان بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  والفريق  دبي 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايللد 
الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ 
رئي�س  مللكللتللوم  اآل  �سعيد  بللن  اأحللمللد 
االأعلى  الرئي�س  للطريان  دبي  هيئة 
ومعايل  االإمللللارات  طلللريان  ملجموعة 
نهيان  اآل  مللبللارك  بللن  نهيان  ال�سيخ 
وزير الثقافة وتنمية املعرفة ومعايل 
اأمني  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد 
علللام ملللبلللادرات حمللمللد بللن را�للسللد اآل 

مكتوم العاملية وعدد من امل�سوؤولني.
ويللنللطلللللق ملل�للسللروع حمللمللد بللن را�سد 
الذي  العربي،  االإلللكللرتوين  للتعليم 
يلللنلللدرج �للسللمللن ملللبلللادرات حمللمللد بن 
را�سد اآل مكتوم العاملية لبناء قاعدة 
مواد  مكانة  تر�سخ  جديدة  معرفية 

العربي منها اأقل من 17 األفاً مقارنة 
اجلنوبية  كلللوريلللا  يف  األلللفلللا   167 بلللل 
م�ساهمة  اأن  ذلللك  اإىل  اأ�سف  فقط.. 
والتطوير  البحث  قللطللاع  يف  الللعللرب 
املئة  1 يف  علللللى  تللزيللد  اللللعلللامل ال  يف 
الللعلللللوم ال�سادر  تللقللريللر  كللمللا جلللاء يف 
للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  عن 
ويبدو  اليون�سكو.  والثقافة  والعلوم 
التعليمية  املللنللظللومللة  خمللرجللات  اأن 
تقرير  فوفق  الو�سع،  هللذا  يف  ت�سهم 
العاملي  املللللعلللللللللومللللات  تلللكلللنلللوللللوجللليلللا 
االقت�سادي  املللنللتللدى  علللن  الللل�لللسلللادر 
ل  معدَّ بلغ   ،2013 العام  يف  العاملي 
يف  والريا�سيات  العلوم  تعليم  جللودة 
3.9 درجات  العربي  العامل  مدار�س 
من اأ�سل 7 درجات، يف حني اأن دولة 
مثل �سنغافورة �سجلت 6.3 درجات.  
ن�سرت  الللدويل  للبنك  اإح�سائية  ويف 
يف العام 2014، فاإن 40.3 يف املئة 
الثانوية  العرب يف �سن  من الطاب 
الدرا�سية.  ال�سفوف  خلللارج  الللعللامللة 
يف االإطللار ذاته، ك�سف تقرير ملنظمة 
والعلوم  للللللرتبلليللة  امللللتلللحلللدة  االأمم 
العام  يف  ُنلل�للسللر  اليون�سكو  والللثللقللافللة 
2014 اأن 43 يف املئة من االأطفال 
املبادئ  يتلقون  العربية ال  الللدول  يف 
اآخر  �سياق  يف  التعليم.  يف  االأ�سا�سية 
اأمام  عللائللقللاً  ت�سكل  االأمللليلللة  تلللزال  ال 
نحو  ت�سجيل  مللع  العربية،  التنمية 
يف الوطن العربي،  اأمي  مليون   54
كما جاء يف تقرير للمنظمة العربية 
االألك�سو  والعلوم  والثقافة  للرتبية 
ما  وهللللو   ،2015 اللللعلللام  يف  �لللسلللدر 
اإجمايل  14 يف املئة من  ي�سكل نحو 
العربي.  اللللوطلللن  يف  اللل�للسللكللان  عللللدد 
را�سد  بللن  حمللمللد  ملل�للسللروع  ي�سكل  و 
اإ�سافة  العربي  االإلكرتوين  للتعليم 
بن  حممد  مللبللادرات  ملوؤ�س�سة  نوعية 
را�سد اآل مكتوم العاملية �سمن قطاع 
توليه  الللذي  واملللعللرفللة  التعليم  ن�سر 
املوؤ�س�سة  حتللت  املللنلل�للسللويللة  امللللبلللادرات 
بدور  منها  اإميللانللاً  ا�ستثنائية  اأهمية 
اأف�سل  حللليلللاة  تلللوفلللري  يف  الللتللعللللليللم 
امل�ساريع  لل�سعوب، خا�سة من خال 
مكافحة  ت�ستهدف  الللتللي  والللرامللج 
االأ�سا�سي  التعليم  وتللوفللري  اجلللهللل 
لاأطفال وتوفري املوارد خللق بيئات 
تعليمية جاذبة. وقد �سجلت مبادرات 
العاملية  مكتوم  اآل  را�للسللد  بللن  حممد 
اإجمايل اإنفاق بلغ 590 مليون درهم 
واملعرفة  التعليم  ن�سر  مبادرات  على 
يف 2016، ا�ستفاد منها 9.3 مليون 
�سخ�س حول العامل، وذلك من خال 
العديد من املبادرات واملوؤ�س�سات منها 
دبلللي الللعللطللاء، ومللوؤ�للسلل�للسللة حمللمللد بن 
ومكتبة  للمعرفة،  مكتوم  اآل  را�للسللد 
حممد بن را�سد، وجائزة حممد بن 
املعرفة،  وقمة  العربية،  للغة  را�للسللد 
وحتدي القراءة العربي، واأمة تقراأ، 
اآل  بللن را�للسللد  وجللائللزة ال�سيخ حممد 
مللكللتللوم للللللمللعللرفللة، و�للسللواهللا. جدير 
بالذكر اأن مبادرات حممد بن را�سد 
اآل مكتوم العاملية ت�سم 33 موؤ�س�سة 
ومللللبللللادرة تللنللفللذ اأكلللللرث ملللن 1400 
برنامج تنموي واإن�ساين واأ�سهمت يف 
130 بني موؤ�س�سات  اأكللرث من  دعللم 
وهللليلللئلللات حللكللوملليللة و�للللسللللركللللات من 
اإقليمية  ومنظمات  اخلا�س  القطاع 

ودولية.

�ضموه يوؤكد:واقع التعليم يف العامل العربي ال ير�ضي اأحًدا، والبد اأن نكون اإيجابيني ونبادر باإ�ضعال اأول �ضمعة
اأنا موؤمن بالقدرات اال�ضتثنائية للطالب العرب متى ما توفرت لهم املوارد واالإمكانيات واأدوات التعليم احلديث

•• ميون-وام: 

قدمت هيئة الهال االأحمر االإماراتي اأم�س االول كميات من املواد االإغاثية 
ا�ستملت على مواد غذائية متنوعة وذلك �سمن دعم  ل�سكان جزيرة ميون 

االإمارات  دولللة  نهج  اإطللار  ويف  اليمن  يف  املحررة  للمناطق  املتوا�سل  الهيئة 
ال�سقيق يف  اليمني  ال�سعب  اإىل جانب  القائم على الوقوف  املتحدة  العربية 
اأحد وجهاء اجلزيرة  امليوين -  ال�سيخ �سالح  التي مير بها. وقال  الظروف 
التي  ال�سعبة  للظروف  نظرا  كافة  املللجللاالت  يف  للدعم  بحاجة  ميون  اإن   -

تعانيها. وثمن جهود دولة االإمارات يف اإعادة بناء املرافق اخلدمية التي مت 
تدمريها ونهبها من قبل ميلي�سيات احلوثي واملخلوع �سالح اأثناء �سيطرتها 
على اجلزيرة - التي تقع يف البحر االأحمر بالقرب من م�سيق باب املندب 
-. ونوه اإىل اأن الدور الذي قامت به دولة االإمارات وا�سح وجلي من خال 

حترير اجلزيرة من ميلي�سيا احلوثي و�سالح اإ�سافة اإىل ما تبذله حاليا من 
جهود لدعم واإنعا�س املرافق اخلدمية واإغاثة املواطنني. من جانبهم اأعرب 
�سكان اجلزيرة عن �سكرهم وامتنانهم لدولة االإمارات قيادة و�سعبا على هذه 

امل�ساعدات التي ت�سهم يف التخفيف من اأعباء احلياة عليهم. 

الهال االأحمر االإماراتي يقدم مواد اإغاثية ل�شكان جزيرة ميون اليمنية
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اأخبـار الإمـارات

اأمام ويل عهد اأبوظبي... اأع�ضاء تنفيذي اأبوظبي اجلدد يوؤدون اليمني القانونية

حممد بن زايد: املرحلة التنموية املقبلة حتتاج اإىل روؤى مبتكرة ومبدعة
م�ضرية تطوير منظومة العمل احلكومي ما�ضية بثقة وثبات نحو تاأكيد ريادتها عامليا

•• اأبوظبي-وام:

ال�سمو  �للسللاحللب  اأمللللام  املل�للس  اأدى 
نهيان  اآل  زايللد  بللن  حممد  ال�سيخ 
القائد  نللائللب  اأبللوظللبللي  عللهللد  ويل 
امللل�للسلللللحللة رئي�س  للللللقللوات  االأعلللللللى 
اأبوظبي  التنفيذي الإمارة  املجل�س 
اللل�للسلليللخ طحنون  �للسللمللو  وبللحلل�للسللور 
بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 
ال�سيخ  �سمو  و  الللعللني  منطقة  يف 
نائب  نللهلليللان  اآل  زايلللللد  بلللن  هلللللزاع 
اليمني  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
�للسللمللو ال�سيخ  كلللل ملللن  الللقللانللونلليللة 
ذيلللللللاب بللللن حملللملللد بللللن زايلللللللد اآل 
ع�سو  النقل  دائلللرة  رئي�س  نهيان 
�سيف  معايل  و  التنفيذي  املجل�س 
حمللمللد اللللهلللاجلللري رئلليلل�للس دائللللرة 
التنمية االقت�سادية ع�سو املجل�س 
حممد  فللاح  مللعللايل  و  التنفيذي 
التخطيط  دائلرة  رئي�س  االأحبابي 
ومعايل  واللللبلللللللديلللات  اللللعلللملللراين 
حممد خليفة املبارك رئي�س دائرة 
املجل�س  ع�سو  وال�سياحة  الثقافة 
البحر  ق�سر  يف  وذلللك  التنفيذي، 

مبدينة اأبوظبي.
وتقدم �سموه بالتهنئة اإىل اأع�ساء 

م�ستدام الأبنائنا.
واحد..  فريق  كلنا   : �سموه  وقللال 
توحدنا االأهداف والطموحات التي 
ال تتحقق اإال بجهود املخل�سني من 
اأبناء هذا الوطن املعطاء الذي بات 
مق�سدا ومنوذجا عامليا للباحثني 
والنماء  واال�للسللتللقللرار  النجاح  عللن 
يعود  ذلللك  يف  الف�سل  اأن  مللوؤكللدا 
الطموحة  الللثللاقللبللة  اللللروؤيلللة  اإىل 
ل�ساحب  اللل�للسللديللدة  والللتللوجلليللهللات 
اآل  زايللد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  حفظه  الللدولللة  رئي�س  نهيان 

التي ن�سعى جميعا اإىل حتقيقها.
�سمو  اليمني..  اأداء  ح�سر مرا�سم 
نهيان  اآل  زايلللد  بللن  نهيان  ال�سيخ 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد 
لاأعمال  نللهلليللان  اآل  �للسلللللطللان  بللن 
اخلريية واالإن�سانية والفريق �سمو 
نهيان  اآل  زايلللد  بللن  �سيف  ال�سيخ 
نائب رئي�س جمل�س الللوزراء وزير 
الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�سة  �لللسلللوؤون  وزيلللللر  اللللللللوزراء 
وعدد من ال�سيوخ ومعايل الوزراء 
واأع�ساء املجل�س التنفيذي الإمارة 

اأبوظبي.

يف  نعي�س  الأنللنللا  ومبدعة،  مبتكرة 
عامل يتطور ب�سرعة غري م�سبوقة 
بللد مللن مللواكللبللة هلللذا التطور  وال 
ومن  والعمل  الفكر  م�ستوى  على 
االقت�سادي  التنوع  تعزيز  خللال 
واال�ستثمار  املعرفة  اقت�ساد  وبناء 
واالهتمام  الللبلل�للسللري  الللعللنلل�للسللر  يف 
بالتعليم باعتباره قاطرة التنمية.

ملل�للسللرية تطوير  اإن  �للسللمللوه  قلللال  و 

ومتنى  االإملللللللللللللارة،  يف  والللللتللللقللللدم 
للللاأعللل�لللسلللاء اجلللللللدد اللللتلللوفللليلللق يف 
عن  �سموه  وعر  املقبلة،  مهامهم 
اإ�سافة  ميثلون  �سوف  باأنهم  ثقته 
خال  املللجللللل�للس  عللمللل  اإىل  ثلللريلللة 

الفرتة املقبلة.
و اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
املرحلة  اأن  نللهلليللان  اآل  زايلللللد  بلللن 
روؤى  اإىل  حتتاج  املقبلة  التنموية 

منظومة العمل احلكومي ما�سية 
ريادتها  تللاأكلليللد  نحو  وثللبللات  بثقة 
النجاحات  حتقيق  لتوا�سل  عامليا 
على �سعيد جميع قطاعات العمل 
�سرورة  اإىل  ملل�للسللريا  احلللكللومللي.. 
واتباع  العاملية  التطورات  مواكبة 
املللعللايللري يف جمللال االإدارة  اأفلل�للسللل 
املمار�سات  على  املبنية  احلكومية 
ال�سابة  الللطللاقللات  ودعلللم  املبتكرة، 

اأبوظبي  التنفيذي الإمارة  املجل�س 
اإياهم  على ثقة القيادة بهم داعيا 
الفريق  بلللروح  الللعللمللل  تللعللزيللز  اإىل 
اأجللل بلوغ االأهللداف التنموية  من 

املرجوة.
و�للسللكللر االأعلل�للسللاء اللل�للسللابللقللني على 
جللهللودهللم املللخللللل�للسللة خلللال فرتة 
ع�سويتهم يف املجل�س والتي لعبت 
التنمية  ملل�للسللرية  يف  مللهللمللا  دورا 

م�سرية  قلللليللللادة  مللللن  ومتلللكللليلللنلللهلللا 
العمل  مللنللاحللي  جميع  يف  الللتللملليللز 

احلكومي.
ال�سيخ  اللل�للسللمللو  �لللسلللاحلللب  حللللث  و 
جميع  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  حممد 
امل�سوؤولني ويف مواقعهم كافة على 
املوؤ�س�سي  التميز  مفاهيم  تعزيز 
واالإيجابية واملبادرة كونها ال�سبيل 
اإىل حتقيق تطلعات دولة االإمارات 

اللللعلللربللليلللة املللللتللللحللللدة وطلللملللوحلللات 
املواطنني واملقيمني فيها والو�سيلة 
االأف�سل للو�سول اإىل توفري اأرقى 
م�ستويات  واأعلللللللى  الللعلليلل�للس  �للسللبللل 
ال�سعادة املجتمعية ال�ساملة �سمن 
معادلة تراعي اال�ستخدام االأمثل 
والللكللفللوؤ للللللمللوارد وحتلللافلللظ على 
وتبني  اللللعلللريلللق،  الللوطللنللي  اإرثلللنلللا 
م�سرق  م�ستقبل  �سمان  اأجللل  من 

يعد ترجمة واقعية تر�ضم مالمح النه�ضة العربية م�ضتقبال

م�شروع حممد بن را�شد للتعليم االلكرتوين العربي يحظى بتفاعل كبر يف ميادين العلم
•• دبي- حم�صن را�صد:

حللظلليللت ملللبلللادرة ملل�للسللروع حممد 
للتعليم  ملللكلللتلللوم  اآل  را�للللسللللد  بللللن 
ل�ساحب  اللللعلللربلللي  االلللللكللللرتوين 
اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حمللمللد بللن را�سد 
الدولة  رئلليلل�للس  نللائللب  مللكللتللوم  اآل 
الللوزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
رعاه اهلل، والتي ت�ستهل مرحلتها 
فيديو   5000 برتجمة  االأوىل 
خال  كلللللمللة  و207  األللللف  و11 
مليون   50 وتللل�لللسلللتلللهلللدف  علللللللام، 
طالب وطالبة من خمتلف الدول 
العربية، ويركز على املواد العلمية 
واالحياء  والريا�سيات  الفيزياء 
والكيمياء والعلوم العامة ، تفاعل 
اإذ  اللللللرتبلللللوي،  امللللليللللدان  كلللبلللري يف 
ا�ستئناف  تعتر قفزة نوعية نحو 

احل�سارة،.
اأكللدت قلليللادات تربوية وعلللدداً من 
بال�ساأن  واملخت�س�سني  اخلللللراء 
�ساحب  اأن  والللتللعللللليللمللي،  امللللعلللريف 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
الدولة رئي�س  مكتوم نائب رئي�س 
الللللوزراء حللاكللم دبللي رعاه  جمل�س 
اهلل، قائداً عربياً اإ�ستثنائياً، ير�سم 
العربية،  لاأمة  املعريف  امل�ستقبل 
العرب  اإذ يركز جهوده على رفعة 
معترين  جمتمعاتهم،  ونه�سة 
تللرجللمللة واقعية  �للسللمللوه  ملللبلللادرات 
خلللللطللللوات ممللنللهللجللة ومللل�لللسلللارات 
مدرو�سة ت�سهم بفاعلية يف حتقيق 

تلك النه�سة.
بن  حللل�لللسلللني  اثللللنللللى  الللللبللللدايللللة  يف 
الرتبية  وزيللر  احلللمللادي  اإبراهيم 
اإطللللاق �ساحب  والللتللعللللليللم، علللللى 
اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حمللمللد بللن را�سد 
الدولة،  رئلليلل�للس  نللائللب  مللكللتللوم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
 11 لللتللحللدي تللرجللمللة  رعللللاه اهلل، 
مليون كلمة واإنتاج 5 اآالف فيديو 
معتراً  واحلللللد،  عللللام  يف  تللعللللليللمللي 
بها  متتاز  التي  املللبللادرات  تلك  اأن 
اللللدوللللة نللابللعللة ملللن يللقللني وروؤيللللة 
عر  للم�ستقبل  ت�ستعد  �للسللديللدة 

ت�سليح االأجيال بالعلم واملعرفة.
بقاء  ي�سمن  الللتللحللدي  اإن  وقللللال 
�سمن  الللعللربللي  عللاملللنللا  يف  طلبتنا 
دائرة التناف�سية والريادة املعرفية، 
كون املبادرة تعد وعاًء جامعاً لكل 
ملللا هلللو قلليللم ملللن علللللوم ومعارف 

جللملليللع املللعلللللمللني واللللطلللللللبلللة من 
تركز  اإذ  الللللدولللللة،  وخلللللارج  داخللللل 
املقبلة  املرحلة  يف  الللللوزارة  جللهللود 
علللللى تلل�للسلليللجللع جللملليللع الللفللئللات يف 
املللليلللدان اللللرتبلللوي للللللتللعللاطللي مع 
تلللللللك امللللللبلللللادرة بللفللاعللللليللة وجلللللودة 
املرجو  الللهللدف  اإىل  عالية،لن�سل 
الوزارة  اأن  ال�سيما  التحدي،  من 
لتفعيل  ممللنللهللجللة  خللطللة  لللديللهللا 
الطلبة  مللللع  اللللتلللوا�لللسلللل  قللللنللللوات 
واملعلمني، بحيث  االمللور  واوللليللاء 
للجميع  اإىل  املحتوى  هللذا  ي�سل 
بالفائدة  يللعللود  ويلل�للسللر،مبللا  بللدقللة 

على الفئات كافة.
من جانبها قالت خولة احلو�سني 
والتطوير  الللتللدريللب  اإدارة  مللديللر 
اأن  والللتللعللللليللم،  الللرتبلليللة  وزارة  يف 
تدريبية  حللقللائللب  اإعللللللداد  بلل�للسللدد 
املعلمني  مهارات  لتطوير  جديدة 
تطبيق  مللللل�لللللسلللللارات  يللللخللللدم  مبلللللا 
للتعليم  را�سد  بن  حممد  م�سروع 
االلللللكللللرتوين اللللعلللربلللي، حلليللث مت 
املبادرة  لتلك  املللتللطللوعللني  ح�سر 
يحاكي  االول  اجتللللاهللللني،  وفلللللق 
اعداد ون�سر الفيديوهات ال�سوتية 
ي�سم  والثاين  العلمي،  مبحتواها 
لرتجمة  املتخ�س�سني  من  نخبة 
امللللحلللتلللوى اللللعلللللللملللي، ال�للسلليللمللا اأن 
�للسللريللحللة كبرية  لللديللهللا  اللللللللوزارة 
االجنليزية  اللللللغللة  مللعلللللمللي  ملللن 
على  والللللعلللللللللوم،  والللللريللللا�للللسلللليللللات 

الرتجمة مبفهومها الدقيق.
وك�سفت عن اأن الللوزارة تتجه اإىل 
حتويل مناهج الريا�سات والعلوم 
اإىل اأفام تعليمية للطلبة، لديها 
حمتوى علمي متكامل باال�سافة 
الطالب  وكللللان  املللعلللللم  �للسللوت  اإىل 
يف �للسللف درا�لللسلللي كللامللل االركلللللان، 
بني  التفاعل  امكانية  عن  ف�سا 

منم  للنهل  اأيللديللهللم،  بللني  علمياً 
معينه

اإن هلللذه اخلللطللوة تظهر   وقللالللت 
ال�سعيد  علللللى  االإملللللللللارات  ريللللللادة 
ل�ساحب  الثاقبة  والروؤية  املعريف، 
اللل�للسللمللو حللاكللم دبللللي، الللللذي يرى 
العاملية،  لعبور  بللوابللة  التعليم  يف 
وحتللقلليللق نللهلل�للسللة مللعللرفلليللة تطال 
الوطن  يف  الطلبة  اأبنائنا  جميع 

العربي.
�سي�سكل  الللتللحللدي  اأن  واأو�للسللحللت 
ملللنللل�لللسلللة رائللللللللللدة للللللللملللعلللرفلللة، ملا 
ونوعي  مللعللريف  كللم  مللن  تت�سمنه 
بجانب  القيمة  واملللعللارف  للعلوم 
الفيديوهات العلمية، التي �ستتيح 
مراحلهم  خمللتلللللف  يف  للللللطلللللبللة 
الدرا�سية اأن يعززوا من ر�سيدهم 
على  �سيحفزهم  مللا  وهللو  العلمي 
جديداً  ملل�للسللاراً  وي�سفي  الللتللعلللللم، 
بلداننا  يف  التعليمية  النظم  على 

العربية.
لن  اللللرتبللليلللة  وزارة  اأن  وذكللللللرت 
تلللدخلللر جلللهلللداً يف اإر�للللسللللاء االأطللللر 
واإتاحة  امللللبلللادرة،  لللهللذه  الللداعللمللة 
املطلوب  اللللزخلللم  لللتللوفللري  امللللجلللال 
اللللللذي يلللقلللدم االإ�لللسلللافلللة الأهلللللداف 
الب�سرية  بالكوادر  �سواء  التحدي 
اأو من�ساآتها، الفتة اإىل اأن التحدي 
اأن  على  �ساطع  برهان  مبثابة  هو 
يف  والتنويري  التعليمي  احلللراك 
العامل  م�ستوى  على  عطائه  اأوج 
بحنكة  االإملللارات  وتقوده  العربي، 

وبراعة.
اأحمد  مللللللروان  قللللال  ملللن جللانللبلله 
الرتبية  وزارة  وكلليللل  اللل�للسللوالللح 
املنجزات  اإن  اللللللعلللللام،  للللللتللعللللليللم 
تللقللا�للس مبلللا متتلكه  احلللل�لللسلللاريلللة 
وعلوم  وملللعلللارف  قلليللم  مللن  االأمم 
رافدة مل�سارات تقدمها، ومن يريد 

رفلللد املللنللاهللج االلللكللرتونلليللة بتلك 
املحتويات العاملية ا�سهاماً يف ن�سر 
فللئللات املجمتع  بلللني  الللعلللللوم  هللللذا 

املدر�سي.
الدكتور  اخلللبللري  قللال  جانبه  مللن 
مبادرة  اإن  ملل�للسللطللفللى،  اهلل  عللبللد 
رئي�س  نللللائللللب  الللل�لللسلللملللو  �لللسلللاحلللب 
الدولة، �ستك�سف يف الفرتة القليلة 
ا�ستثنائي  عربي  جيل  عن  املقبلة 
للريا�سيات  العلمي  املللحللتللوى  يف 
لديه  �للسلليللكللون  حللليلللث  والللللعلللللللللوم، 
وي�ستطيع  كبري،  معريف  خمللزون 
امل�ستقبل،  حتلللللديلللللات  جملللابلللهلللة 
موؤكداً اأن التحدي اجلديد ي�سيئ 
�للسللمللوع الللعلللللم واملللعللرفللة يف جمال 
اأبناء  اأمام املايني من  الرتجمة، 

الوطن العربي.
اجلديد  املللعللريف  امللل�للسللار  اأن  واكللللد 
العربية  اللللللغللة  مللكللانللة  يللعللزز مللن 
وحمتواها العلمي، ال�سيما مواقع 
واالنرتنت،  االجتماعي  التوا�سل 
يتم  امللللللبلللللادرة  تلللللللك  اأن  واالأهلللللللللم 
عربية  وطنية  ب�سواعد  تطبيقها 
اأهللللملللليللللة تلك  تللللللللدرك  خمللللللل�لللسلللة 
معها  الللتللعللامللل  وكيفية  املللرحلللللة، 
بلغة علمية وقواعد معرفية ثرية 
اال�ستفادة  كلللللة  الللعللامل  ي�ستطيع 

منها.
من جانبها يرى الرتبوي الدكتور 
اأن مبادرة �ساحب  فار�س اجلبور، 
اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حمللمللد بللن را�سد 
االلكرتوين  للتعليم  مللكللتللوم  اآل 
عربيا، تعد نقلة نوعية عربية يف 
جمال الرتجمة وتطوير املحتوى 
مرحلة  اإىل  به  واالنتقال  العلمي 
امل�ستقبل،  اأجللليلللال  تللفلليللد  جللديللدة 
انها حتاكي يف م�سمونها  ال�سيما 
وو�سائل  احلللديللثللة  التكنولوجيا 
التي  االجللللتللللمللللاعللللي،  اللللتلللوا�لللسلللل 

ت�ستنه�س عقول طلبتنا وتدفعهم 
والتعلم  واال�ستق�ساء  البحث  اإىل 
وهي جميعاً ركن اأ�سا�سي يف تطور 

ح�سيلتهم وخمزونهم املعريف.
ترتجم  املللللبللللادرة  اأن  اإىل  وذهلللللب 
تطلعات القيادة الر�سيدة يف جعل 
الطالب  �سمة  والتق�سي  البحث 
بالتايل  وهللي  العربي،  الللوطللن  يف 
لتح�سني  مللهللمللاً  ملللدخلللًا  تلل�للسللبللح 
جلللللللللودة اللللتلللعللللللليلللم واملللللخللللرجللللات 
الطلبة  واإكلللل�للللسللللاب  الللتللعللللليللملليللة، 
ومللعللارف جديدة،  وعلوم  مللهللارات 
قلللاعلللدة مللعللرفلليللة ذهبية  وتلللوفلللري 
التنويرية  احللللركلللة  ملللن  تلل�للسللهللل 
وتبادل نطاقات وا�سعة من املعرفة 

بني �سعوب وبلداننا العربية.
اجلهود  تلل�للسللافللر  اأهلللمللليلللة  واكللللللد 
الرئي�سة  واالأدوار  اللللوطلللنللليلللة 
�سيما  ال  بلللامللللوؤ�لللسللل�لللسلللات،  امللللنلللوطلللة 
عللجلللللة هذا  دفلللللع  الللتللعللللليللملليللة يف 
وتللوفللري حا�سنه  الللتللحللدي قللدمللاً 
اخلرات  ا�ستغال  خللال  من  له 
املعرفية  واالأدوات  واللللكلللفلللاءات 
املتوفرة  والتقنية  والتكنولوجية 
وحتقيق  التحدي،  لنجاح  خدمة 
والتي  ملللنللله  امللللتلللوخلللاة  اللللفلللوائلللد 
غزيراً  مللنللراً  م�ستقبًا  �ست�سكل 
اأجيااًل  وتنتج  واملللعللرفللة،  بالعلوم 
ليكون  ملللعلللرفللليلللة،  وجملللتلللملللعلللات 

طلبتنا هم علماء الغد.

طريق معريف
اأ�سادت جميلة املهريي وزير دولة 
باإطاق  الللعللام،  التعليم  للل�للسللوؤون 
الللتللحللدي، اللللذي وجلله بلله �ساحب 
اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حمللمللد بللن را�سد 
اآل مكتوم ، موؤكدة انه �سي�سهم يف 
املعامل  وا�سح  معريف  طريق  ر�سم 
اأمام اأجيال امل�ستقبل، وي�سع كنزاً 

تلك  واملعلمني من خال  الطلبة 
املوقع  على  �ستتوفر  االفام،التي 
الللر�للسللمللي للللللللللللوزارة، مللللوؤكللللدة اأن 
بلللداأت منذ اللحظة  الللللوزارة  فللرق 
االوىل النطاق املبادرة من اإعداد 

احلقائب التدريبية للمعلمني.
ر�للسلليللد احلمادي  الللدكللتللور  واأفلللللاد 
ال�سفوف  مللنللاهللج  اإدارة  ملللديلللر 
مبادرة  بلللاأن  بلللاللللوزارة،  املتو�سطة 
�للسللاحللب اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�للسللد  بللن 
اللللدوللللة رئلليلل�للس جمللللل�للس اللللللوزراء 
لتحدي  اهلل  رعللللللاه  دبلللللي  حلللاكلللم 
م�ساراً  ت�سكل  الللعللربللي،  الرتجمة 
ا�ستعادت احل�سارة يف  فاعًا نحو 
بها،  والنهو�س  العربية  املنطقة 
ليقود �سموه عقول االبداع لنه�سة 
ا�ستئناف  اأن  مو�سحاً  ح�سارتنا، 
مرهون  بها  والنهو�س  احل�سارة 
مببادرات ت�ساهي تلك االجتاهات 
النوعية وح�سد اجلهود كافة، من 
خال كوادر وطنية عربية توؤمن 
امل�ستحيل،  تللعللرف  وال  بللالللواجللب 
التحدي  علللللى  اال�لللسلللرار  ولللديللهللا 
تطويرية  مللللل�لللللسلللللارات  وابللللتللللكللللر 
وتواكب  التحديات  جديدة جتابه 

م�ستجدات امل�ستقبل.
تلك  ملللع  الللتللعللامللل  اأن  وا�للللسللللاف 
املللبللادرة يللاأتللي نللابللعللاً مللن توجهات 
اللللقللليلللادة الللر�للسلليللدة، الللتللي تعتر 
على  تللركللز  النه�سة  اوللللويلللات  اأن 
التعليم،  ثللم  التعليم  ثللم  التعليم 
املناهج  الدارة  �سيكون  وبللالللتللايل 
يف  حموريا  دوراً  التعلم  وم�سادر 
اال�للسللتللفللادة ملللن املللعلللللومللات التي 
وترجمتها  املبادرة  عليها  حتتوى 
من  ي�ستفيد  علمي  حمتوىل  اإىل 
اإذ يتم  املناهج،  الطلبة من خال 
توظيفها بطرق �ستى، ف�سا عن 

اأن ميتلك روؤية م�ستقبلية وا�سحة 
وزمام املبادرة و�سبق الريادة، فعليه 
يف  وملل�للسللادره  التعليم  يجعل  اأن 
معترا  االهتمامات،  قائمة  اأعلى 
را�سد  بللللن  حملللملللد  مللل�لللسلللروع  اأن 
االلكرتوين  للتعليم  مللكللتللوم  اآل 
العربي، خطوة مهمة ت�ستعيد من 
ح�سارتها  العربية  االمللة  خالها 

وثقافتها وعزتها.
تركز  الللرتبلليللة  وزارة  بللللاأن  واأفلللللاد 
على  املقبلة  املللرحلللللة  يف  جللهللودهللا 
ملل�للسللرتكللة وحمفزة  روؤيلللللة  بلللللللورة 
ت�سهم  منهجية  ملل�للسللارات  لتعزيز 
يف جنلللاح الللتللحللدي اجللللديلللد، من 
الدعم  ا�سكال  كافة  توفري  خللال 
مبا  املختلفة  امكاناتها  وت�سخري 
�سريعة  نللتللائللج  حلل�للسللد  يف  يلل�للسللهللم 
وكللبللرية لهذ الللتللحللدي اللللذي يعد 
مبثابة منعطف جديد يف م�سرية 
املعرفة يكر�س جليل عربي متعلم 

ومثقف.
ال�سحاك  اأمللنلله  الللدكللتللوره  اأكلللدت 
والتعليم  الللرتبلليللة  وزارة  وكلليللل 
امللل�للسللاعللد لللقللطللاع االنلل�للسللطللة مدير 
حممد  م�سروع  اأن  االبتكار،  اإدارة 
االلكرتوين  للللللتللعللللليللم  را�لللسلللد  بلللن 
اللللعلللربلللي، مللللبللللادرة نلللوعللليلللة طال 
ترثي  انللللهللللا  اإذ  لللللهللللا،  االنللللتللللظللللار 
وت�سهم  التعليمية عربيا،  العملية 
والعباقرة  العلماء  اأجيال  بناء  يف 
العربي،  اللللوطلللن  يف  وامللللبلللدعلللني 
ال�سيما اأن الطلبة يف جميع انحاء 
اال�ستفادة من  ي�ستطيعون  العامل 
ال�سخم،  الللعلللللمللي  املللحللتللوى  هلللذا 
فلل�للسللا علللن زيلللللادة االقلللبلللال على 
اللللللللللغللللة الللللعللللربلللليللللة كللللمللللا كلللللللان يف 
والتحاور  للتعلم  اللل�للسللابللق،كلللللغللة 

والعلوم والريا�سيات.
ت�ستهدف  امللللبلللادرة  اأن  واأ�لللسلللافلللت 

ب�سرعه  املللعللارف  نللقللل  يف  ا�سهمت 
وي�سر.

م�سرف  املللل�لللسلللهلللد  اأن  واأ�للللللسللللللاف 
وم�سدر فخر لكل عربي، ال�سيما 
العلم  م�سارات  تدعم  املللبللادرة   اأن 
واملللعللرفللة، ومتللنللح االبللنللاء فر�سة 
التعبري عن الذات واإف�ساح املجال 
اأمامهم لانطاق يف دروب العلوم 
والريا�سيات، ف�سا عن م�ساهمة 
مب�ستوى  االرتلللللقلللللاء  يف  امللللللبلللللادرة 
تلل�للسللنلليللف املللنللطللقللة الللعللربلليللة على 
العلمي  املحتوى  م�ستويات  قائمة 
عللامللليللا، فلل�للسللا علللن اأنلللهلللا اأفلللللرزت 
ميادين  يف  كللبللرياً  معرفيا  حللراكللا 
انها  العربي، حيث  بالوطن  العلم 
اأهللللم و�للسللائللل التعلم  و�للسلليلللللة ملللن 

وك�سب املعلومات .
الطلبة  مللللللن  علللللللدد  للللللقلللللاء  ويف 
واللللطلللاللللبلللات �لللسلللفلللراء االملللللللارات 
الذين زينوا قاعة اإطاق املبادرة، 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأن  اأكللللدوا 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئللليللل�لللس جمل�س  الللللدولللللة  رئللليللل�لللس 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، قائد 
حيث  االأجللليلللال،  ملهم  ا�ستثنائي 
اأكللللد كلللل ملللن الللطللالللبللن فاطمة 
احلا�سوين  ومناية  املالكي  غللام 
ال�سام�سي،  را�سد  حمد  والطالب 
م�سارا  تر�سم  اجلديدة  املبادرة  اأن 
الطلبة  جلللملليللع  كلللبلللرياً  مللعللرفلليللا 
جمالل  يف  اللللعلللربلللي  الللللوطللللن  يف 
التكنولوجيا  وتوظيف  الرتجمة 
العربية  اللغة  على  املحافظة  يف 
لغات  بللللني  ومللكللانللتللهللا  وثلللراثلللهلللا 
العامل، وهذا بف�سل جهود القائد 
را�سد  بللن  حممد  ال�سيخ  الللعللربللي 
�ساحب  لكم  ف�سكرا   . مكتوم  اآل 
القيمة  املبادرات  ال�سمو على تلك 

التي اأ�ساءت دروب العلم لنا. 
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اأخبـار الإمـارات

موا�شات عجمان ت�شتقبل العام الدرا�شي بحافات جديدة
•• عجمان : الفجر 

املدير  ال�سام�سي  خلف  ر�سا  اكللدت 
اللللتلللنلللفللليلللذي للللقلللطلللاع اخلللللدمللللات 
امللل�للسللانللدة وتللطللويللر امللل�للسللاريللع اأن 
تويل  العامة  املوا�سات  موؤ�س�سة 
النقل  قطاع  لدعم  كبريا  اهتماما 
املللدر�للسللي حلليللث تللهللدف مللن خال 
التو�سع يف هذا الن�ساط اإىل توفري 
اآمللن و�سهل جلميع الطاب  تنقل 
االأعللللمللللار، وحتقيق  ملللن خمللتلللللف 
متميزة  خدمة  تقدمي  يف  الللريللادة 

لنقل طاب املدار�س ب�سكل اآمن.
تللعللاقللد موؤ�س�سة  ذللللك خلللال  جلللاء 
املللوا�للسللات الللعللامللة مللع علللددا من 
املدار�س اخلا�سة على نقل طابها 
خللال الللعللام الللدرا�للسللي 2017 – 
2018 مبا يواكب تو�سعة ن�ساط 

انها تخ�سع  الراحة للطاب، كما 
االأمن  تللوفللري  اأجلللل  مللن  للمتابعة 
اأف�سل  مللع  وتتما�سي  واللل�للسللامللة 
م�سرية  املللجللال،  هللذا  يف  املمار�سات 
ال�سائقني  بللتللاأهلليللل  االهللتللمللام  اإىل 
م�ستوى  اأعلللللللى  علللللى  وتللدريللبللهللم 
التدريبية  اللللللللدورات  خللللال  ملللن 
تر�سيخ  �ساأنها  من  التى  امل�ستمرة 
مفهوم االداء املتميز والتعامل مع 
االزمات واإداراتها يف حال حدوثها 
مما يبعث على الطماأنينة من قبل 
املدار�س على  واإدارة  اأولياء االأمللور 

ابنائنا الطلبة.
اأن  الللل�لللسلللامللل�لللسلللي  ر�للللسللللا  واأفلللللللللللللادت 
متاما  جاهزة  املدر�سية  احلافات 
القادم  الللدرا�للسللي  الللعللام  ال�ستقبال 
باأحدث حافات مبا ي�سمن االداء 

املتميز يف تقدمي اخلدمة
باأن تنوع احلافات اجلديدة التي 
معايري  الأعلللللى  وفقا  اختيارها  مت 

النقل املدر�سي 
ال�سام�سي  خلللللف  ر�للسللا  واأو�للسللحللت 

بخدمات  اخلا�سة  ال�سامة  جودة 
النقل املدر�سي والتى تهتم بتوفري 

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفر اأثيوبيا
•• راأ�ص اخليمة-وام:

املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بللن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
االأعلى حاكم راأ�للس اخليمة - يف ق�سر �سموه يف مدينة �سقر بن حممد - 
ام�س �سعادة عبد القادر ر�سقوا �سالح �سفري جمهورية اأثيوبيا الفيدرالية 
عمله  فرتة  انتهاء  مبنا�سبة  �سموه  على  لل�سام  قدم  الللذي  الدميقراطية 
اخليمة  راأ�لللس  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ومتنى  الللدولللة.  لللدى  لللبللاده  �سفريا 
على  مثنيا   .. امل�ستقبلية  مهامه  يف  والنجاح  التوفيق  االأثلليللوبللي  لل�سفري 
البلدين  بللني  القائمة  فللرتة عمله مللن تعزيز للعاقات  بلله خللال  قللام  مللا 

ال�سديقني يف جماالت عدة.
راأ�س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  ال�سال  اأحمد  �سالح   .. اللقاء  ح�سر 

اخليمة وحممد اأحمد الكيت امل�ست�سار يف الديوان االأمريي.

اقت�شادية راأ�س اخليمة تنمي مهارات موظفيها يف االت�شال الفعال وفنون التعامل مع االآخرين
•• راأ�ص اخليمة 

مهارات  يف  ملوظفيها  تدريبيا  بللرنللاجمللا  اخليمة  راأ�لللس  اقت�سادية  نظمت 
الفعال والتعامل مع االآخرين على مدار يومني، قدمتها خبرية  االت�سال 
التدريبي  البلو�سي، وياأتي تنظيم هذا الرنامج  الب�سرية ليلى  التنمية  يف 
بال�سمعة  املللرتللبللطللة  الب�سرية  املللللوارد  لق�سم  الللتللطللويللريللة  اخلللطللط  �سمن 
املوؤ�س�سية. واأ�سارت ح�سة الغي�س – مديرة ق�سم املوارد الب�سرية – الرنامج 
ذلك  التوا�سل مبا يف  فنون مهارات  امل�ساركني  اك�ساب  اإىل  التدريبي هدف 
اال�ستماع اجليد للطرف االآخر، ومهارات التفكري، وفنون احلوار االإيجابي 
مناذج  اإىل  باالإ�سافة  لبقة،  ب�سورة  املجدية  غري  املواقف  من  واالن�سحاب 
ال�سخ�سيات املختلفة وكيفية التعامل مع كل �سخ�سية ومراعاة االختاف 
بني اأطباع ال�سخ�سيات الذي نتعامل معها، وكما اأو�ست املدربة بفرز اأمناط 
االأ�سخا�س من متعاملني داخليني وخارجيني، والتعرف على املفتاح املنا�سب 
اأو رف�س طلبه وفق  اأو تغيري وجهة نظره  اإقناعه  لكل �سخ�س، للنجاح يف 
املطلوب. من اجلدير بالذكر اأنه مت ت�سوير م�ساهد متثيلية ملواقف تدريبية 

بغية تقييم جناح املوظفني يف اكت�ساب املهارات التي تدربوا عليها. 

الدورة االأوىل من احلدث العلمي ملركز 
حممد بن را�شد للف�شاء تنطلق 21 اأكتوبر

•• دبي-وام:

تنطلق الدورة االأوىل من احلدث العلمي ملركز حممد 
بن را�سد للف�ساء يوم 21 اأكتوبر املقبل التي ينظمها 
املركز يف متحف االحتاد حتت �سعار بالف�ساء نرتقي 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  رعاية �ساحب  وذلللك حتت 
جمل�س  رئي�س  الللدولللة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .
ويعتر احلدث العلمي ملركز حممد بن را�سد للف�ساء 
والقطاعات  التعليم  لقطاع  وتعليمية  علمية  مبادرة 
الدولة حيث تهدف  والتكنولوجيا يف  بالعلوم  املعنية 
وتكنولوجيا  علوم  يف  الوطنية  الللقللدرات  تنمية  اإىل 
اإتلللاحلللة من�سة جتمع  الللفلل�للسللاء مللن خلللال  واأبلللحلللاث 
بللني الللطللاب واخللللللراء و�للسللنللاع اللللقلللرار يف الدولة 
عمل  ور�للس  وتقدمي  الللدولللة  توجهات  و�سرح  لعر�س 
ون�ساطات علمية وتقنية توعوية لغر�س ثقافة البحث 
والتطوير يف اأجيال امل�ستقبل جت�سيدا الأهداف الدولة 
االإ�سرتاتيجية يف هذا القطاع وبناء جيل من العلماء 

واملتخ�س�سني.
وي�ست�سيف احلدث وزراء ومتحدثني رفيعي امل�ستوى 
يف  االإمللللارات  مل�ستقبل  روؤيتهم  يعر�سون  الللدولللة  مللن 
ظل  يف  املللعللريف  االقللتلل�للسللاد  نحو  التحولية  م�سريتها 
تتخذها  التي  الطموحة  واال�سرتاتيجيات  اخلطوات 
التميز  يف  الدولة  جتربة  اإىل  اإ�سافة  ال�سدد  هللذا  يف 
والريادة املعرفية والعلمية واالقت�سادية والتعليمية. 
وي�سارك يف احلدث علماء وباحثون يف مهمات ف�سائية 
الف�سائية  الف�ساء والهند�سة  ومتخ�س�سون يف علوم 

لعر�س ومناق�سة نتائج اأبحاثهم.
ويلل�للسللم احلللللدث حتلللت مللظلللللتلله عللللددا ملللن االأحلللللداث 
والفعاليات من بينها الور�سة العلمية ال�سنوية الثالثة 
االأمل  م�سبار   - املريخ  ال�ستك�ساف  االإملللارات  مل�سروع 
املريخ  اكت�سف  العلمية  امل�سابقة  من  الثانية  والللدورة 

اإ�سافة اىل ور�س عمل لرنامج �سفراء التعليم .
عمل  وور�للس  تفاعلية  علمية  ن�ساطات  املركز  وينظم 
وحما�سرات  حوارية  وجل�سات  الف�ساء  عن  متنوعة 
والف�ساء  امللللريلللخ  علللللللوم  يف  وخمللتلل�للسلل�للسللني  لللعلللللمللاء 
ال�سرائح  وي�ستهدف احلدث كل  ال�سناعية.  واالأقمار 
اجلامعات  طللاب  فيها  املجتمع مبا  واأفلللراد  العمرية 
اإ�للسللافللة اإىل  املللراحللل  امللللدار�لللس يف خمتلف  وتللاملليللذ 
بالعلوم  املهتمني  واأفللراد املجتمع  املعلمني والباحثني 

والف�ساء.
وثمن �سعادة يو�سف حمد ال�سيباين مدير عام مركز 
ل�ساحب  الكرمية  الرعاية  للف�ساء  را�سد  بن  حممد 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد لل احلدث العلمي ملركز 
حممد بن را�سد للف�ساء .. م�سريا اإىل ا�ستمرار املركز 
يف �سناعة الفر�س لبناء القدرات الوطنية ومتكينها 
لاإرتقاء اىل اأعلى م�ستويات االبتكار التقني والبحث 

العلمي يف الف�ساء والعلوم والتكنولوجيا املتقدمة.
واأو�لللسلللح اأن احلللللدث الللعلللللمللي مللنلل�للسللة تللهللدف جلمع 
يف  وامللل�للسللوؤولللني  واملتخ�س�سني  والللعلللللمللاء  الللبللاحللثللني 
�سرائح املجتمع كافة لزيادة الوعي بالف�ساء وعلومه 
اال�ستفادة من  لتعزيز  مثالية  فر�سة  اأنلله  ف�سا عن 
اإىل  ونقلها  الف�ساء  يف  الللدوللليللة  البحثية  اخللللرات 

املجتمع العلمي والباحثني النا�سئني يف الدولة.
وبحثية  علمية  ثقافة  اإر�للسللاء  اأهمية  ال�سيباين  واأكللد 
وتللعللللليللملليللة مللواكللبللة مللللا تللطللمللح اإلللليللله دولللللة االإملللللارات 
الللقللادمللة وجتلل�للسلليللدا للتوجهات  الللعللقللود  علللللى ملللدى 
واملعرفية  الللعلللللملليللة  الللتللنللملليللة  يف  اال�لللسلللرتاتللليلللجللليلللة 

والتكنولوجية.
واأ�ساف اأن ا�سرتاتيجية املركز وخططه تتمحور حول 
اإنتاج  وزيلللادة  العلمي  االإنللتللاج  مفا�سل  جميع  تطوير 
والتكنولوجيا  والف�ساء  العلوم  يف  اجلديدة  املعرفة 
منظومة  بللنللاء  يف  الللفللاعلللللة  امل�ساهمة  عللر  املللتللقللدمللة 

متكاملة تعزز ال�سغف واالبتكار يف هذه املجاالت.

جمهور معر�س ال�شيد يتعرف على التطور املذهل يف تطبيق روؤية ال�شيخ زايد ال�شتدامة احلبارى بعد 40 عامًا من اإطاقها

ال�سندوق: اإن هذا االإقبال الكبري 
على الرغم من �سخامة املعر�س 
امل�ساركات  وتللنللوع  الللعللام  هلللذا  يف 
االأخللرى وثرائها، اإمنللا يدل على 
ارتفاع م�ستوى الوعي واالهتمام 
مللن امللل�للسللوؤولللني واجلللمللهللور على 

التفاعلية  واللل�للسللا�للسللات  الثاثية 
موجزة  ملخ�سات  تت�سمن  التي 
اال�ستدامة  وخللطللط  لللاإجنللازات 
وطموحات امل�ستقبل وتعر�س اأهم 
االإملللارات  يف  ال�سندوق  م�ساريع 
وخا�سة  االأخللرى  االنت�سار  ودول 

ال�سندوق  ا�ستطاع  لقد  املتحدة. 
احلبارى  على  للحفاظ  اللللدويل 
التقنيات  ملللن  الللعللديللد  تللطللويللر 
ونلللظلللم اللللعلللملللل والللللرتللللوكللللوالت 
التغلب  من  متكن  حتى  العلمية 
علللللى الللطللبلليللعللة اخلللجللولللة لهذا 

ومواجهة  الللريللة  يف  واإطلللاقللله 
ال�سعوبات التي كانت يف طريقها 
مهدد  نللللللوع  اإىل  حتلللويللللللله  اإىل 
ركز  وقللد  الطبيعة.  يف  باخلطر 
التقنيات  ا�ستخدام  على  املعر�س 
اأفللام االأبعاد  احلديثة يف عر�س 

احلياة  حماية  بجهود  �سواء  حد 
الوالد  روؤيللللة  وبتحقيق  الللريللة 
ثللللراه  الللل�لللسللليلللخ زايللللللد طللليلللب اهلل 
ال�للسللتللدامللة هللللذا الللطللائللر اللللذي 
والثقايف  الطبيعي  الللرتاث  ميثل 
العربية  االإمللللارات  لللدولللة  الغني 

يف اململكة املغربية حلبارى �سمال 
للحبارى  وكازاخ�ستان  اإفريقيا 
على  تللعللللليللقلله  ويف  االآ�للللسلللليللللويللللة. 
االإقبال الكبري على اجلناح، قال 
االت�سال  مللديللر  ال�سام�سي  علي 
والللعللاقللات الللعللامللة بللاالإنللابللة يف 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وجلللد جللنللاح اللل�للسللنللدوق اللللدويل 
اإقبااًل  احللللبلللارى  علللللى  للللللحللفللاظ 
املعر�س  جلللملللهلللور  مللللن  وا�للللسللللعللللاً 
 – والللفللرو�للسلليللة  لل�سيد  الللللدويل 
حر�س  حلليللث   ،2017 اأبللوظللبللي 
الزائر  واجللللملللهلللور  املللل�لللسلللوؤوللللون 
عاماً   40 متابعة  على  للمعر�س 
واالإجنازات  الرائدة  اجلهود  من 
غلللري امللل�للسللبللوقللة لللتللحللقلليللق روؤيللللة 
زايد  ال�سيخ  اهلل  بللاإذن  له  املغفور 
ال�ستدامة  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
احلبارى واحلياة الرية يف دولة 
ودول  املتحدة  العربية  االإملللارات 
انت�سار هذا الطائر يف اآ�سيا و�سمال 
ازدان  اللللللذي  اجللللنلللاح  اإفلللريلللقللليلللا. 
زايد طيب  ال�سيخ  الوالد  ب�سورة 
اهلل ثلللراه وجمللمللوعللة مللن طيور 
احلبارى احلية التي كانت �ساهداً 
علللللى روعللللة هللللذا الللطللائللر وعلى 
اإكثاره  جنللاح جللهللود االإمللللارات يف 

بعيداً  تللكللاثللره  و�سعوبة  الللطللائللر 
عن موائله الطبيعية يف الراري 
وبو�سول  املللعللتللدلللة.  االآ�للسلليللويللة 
 59294 اإىل  ال�سنوي  اإنتاجنا 
اأ�سبح  حبارى يف هذا العام، فقد 
بللاالإمللكللان تللعللزيللز جللهللود تطبيق 
ل�سمان  اال�ستدامة  ا�سرتاتيجية 
بللللقللللاء هللللللذا الللللطللللائللللر واللللللللرتاث 
القادمة.  لللاأجلليللال  بلله  املللرتللبللط 
ا�سرتاتيجية  اأن  بالذكر  اجلدير 
تركز  احلالية  للفرتة  ال�سندوق 
زيادة  اال�ستدامة من خال  على 
املجموعات  وتلللعلللزيلللز  االأعللللللللللداد 
احلبارى  توطني  واإعلللادة  الرية 
ال�سابقة،  االنللتلل�للسللار  مللنللاطللق  يف 
املمار�سات  ترويج  اإىل  باالإ�سافة 
امللل�للسللتللدامللة والللعللمللل مللع خمتلف 
لللتللطللبلليللق منلللاذج  االنللتلل�للسللار  دول 
االإدارة امل�ستدامة لل�سيد وحماية 
املنظمات  واإ�سراك  الرية  احلياة 
جهود  يف  املللحللللليللة  واملللجللتللمللعللات 

احلماية والتنمية امل�ستدامة. 

اإ�ضافة هامة ل�ضجل ال�ضبكة احلافل بتكرمي ال�ضركات الفاعلة يف برامج امل�ضوؤولية االجتماعية للموؤ�ض�ضات�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف حتقيق اأمنية جمموعة من االأطفال
اجلائزة العربية للم�شوؤولية االإجتماعية للموؤ�ش�شات« حتتفي بعقد من االإجنازات البارزة بالتزامن مع ن�شختها احلالية بدبي •• ابوظبي - الفجر

بالتعاون  اأبوظبي  �سرطة  �ساركت 
ملللع مللوؤ�للسلل�للسللة حتللقلليللق اأملللنللليلللة يف 
فللعللاللليللة حتللقلليللق اأمللنلليللة لللعللدد من 
االأطفال الذين يعانون من حاالت 
ملنحهم  منها  دعما  حرجة  �سحية 
االأمل وال�سعادة الإكمال م�سريتهم 
ال�سيخ  بح�سور  .وذلللك  العاجية 
بللللن خليفة  �للسلللللطللان  بللللن  حملللملللد 
خلفان  عللهللود  ومللعللايل  نللهلليللان  اآل 

الرومي وزيرة الدولة لل�سعادة.
وقال العقيد الدكتور حمود �سعيد 
ال�سرطة  اإدارة  ملللديلللر  اللللعلللفلللاري 
�سرطة  يف  بللللاالإنللللابللللة  املللجللتللمللعلليللة 
اأبوظبي ، اإن الفعالية التي اأقيمت 
يف جللزيللرة يللا�للس بللاأبللوظللبللي، جاءت 
اخلري  عللام  ا�سرتاتيجية  اإطلللار  يف 
ال�سرطة  اأن  واأ�للسللاف    .  2017
مبادرة  مللن  واأعلل�للسللاء  املجتمعية 
من  العديد  قدموا  �سرطة«  »كلنا 
اأدخلت  التي  الرتفيهية  الفقرات 

املجتمعية  اللل�للسللرطللة  اإدارة  مللديللر 
اأبوظبي  �للسللرطللة  وبللا�للسللم  بللاالإنللابللة 
مع  للتفاعل  وتللقللديللره  �سكره  عللن 
االهتمام  يج�سد  ما  وهو  الفعالية 
باجلهود  بالعمل اخلريي م�سيداً  

الكبرية ملوؤ�س�سة حتقيق اأمنية .
فللللقللللرات  االأطلللللللفلللللللال يف  و�للللللسللللللارك 

و�سلم  االأطفال.  قلوب  يف  ال�سعادة 
اللل�للسلليللخ حملللملللد بللللن �للسلللللطللان بن 
اأمنية  موؤ�س�سة حتقيق  درع  خليفة 
واملقدم  الللعللفللاري  حللمللود  للعقيد 
عبد اهلل عو�س نائب مدير االإدارة 
يف  اأبوظبي  �سرطة  بجهود  م�سيداً 
خدمة املجتمع . من جانبه اأعرب 

ال�سرطة  نللظللمللتللهللا  ومللل�لللسلللابلللقلللات 
عبيد  جللا�للسللم  واأدارهللللللا  املجتمعية 
ملللللن خلللللللال �لللسلللخللل�لللسللليلللة دبلللللللدوب 
اعجابهم  و�سط  لاأطفال  املحببة 
االأطفال  �سارك  كما   ، وابتهاجهم 
الوطني  ال�سام  كلمات  ترديد  يف 

اأثناء احلفل.

للم�سوؤولية  العربية  »ال�سبكة  تعتزم 
للللللمللوؤ�للسلل�للسللات، مركز  االإجللتللمللاعلليللة 
اللللرائلللد خلدمات  االأبلللحلللاث وامللللللزود 
التدريب يف ال�سرق االأو�سط، تكرمي 
عدد من املوؤ�س�سات الرائدة باملنطقة، 
وم�ساركتها  احليوي  لللدورهللا  وذلللك 
اأهلللللداف برامج  املللثللاللليللة يف حتللقلليللق 
للموؤ�س�سات  االجتماعية  امل�سوؤولية 
من   10 اللللل  الن�سخة  خلللال  وذلللللك 
الفائزين«باجلائزة  تللكللرمي  حللفللل 
االجتماعية  للم�سوؤولية  الللعللربلليللة 
للللللللملللوؤ�لللسللل�لللسلللات«، اإحللللللللدى اجلللللوائللللز 
امل�سوؤولية  جمللللللال  يف  املللللرمللللوقللللة 
وتطبيق  للموؤ�س�سات  االجللتللمللاعلليللة 

اال�ستدامة باملنطقة العربية.
�سبتمر   25 يف  احلللفللل  و�للسلليللعللقللد 
ماريوت  دبليو  جللي  بفندق  احللللايل 
ماركيز مبنطقة اخلليج التجاري يف 
دبي. و�سترز اجلائزة معامل جديدة 
هذا العام، وذلك بتكرميها عدداً من 

يف تلل�للسللللليللط الللل�لللسلللوء علللللللى اللللللدور 
االجتماعية  للم�سوؤولية  احللليللوي 
وحت�سني  تللطللويللر  يف  للللللمللوؤ�للسلل�للسللات 
للتعاون  قلللدملللاً  ونلل�للسللعللى  االأعللللمللللال. 
قطاع  م�ستوى  علللللى  واملللثللمللر  اجللللاد 
االأعلللملللال مللن اأجللللل �للسللمللان تطبيق 
املبادرات ذات القيمة امل�سافة، والتي 
التحديات  مللواجللهللة  ملللن  �للسللتللمللكللنللا 
م�ستوى  على  املجتمعية  والق�سايا 

املنطقة وباقي الدول يف العامل«.
اجلائزة  تطبق  اأخلللرى،  ناحيًة  ومللن 
االجتماعية  للم�سوؤولية  الللعللربلليللة 
�سرامة  املعايرياالأكرث  للموؤ�س�سات 
خ�سي�ساً  �سممت  والتي  و�سمولية، 
لدمج املبادئ الكامنة واأطر االأعمال 
املتعلقة بامليثاق العاملي لاأمم املتحدة 
اال�ستدامة  تللقللاريللر  اإعللللداد  ومللبللادرة 
االأوروبية  املللوؤ�للسلل�للسللة  متلليللز  ومنللللوذج 
اجلائزة  كما جمعت  اجلللودة.  الإدارة 
من  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  من  املئات 

املوؤ�س�سات االإقليمية الرائدة، الذين 
ي�سخرون القيم احلقيقية وااللتزام 
وامل�سوؤولية  اال�ستدامة  جتاه  املطلق 
االجتماعية  وامل�سائلة  املوؤ�س�ساتية 
النواحي  ملللن  وغلللريهلللا  واملللعللنلليللني، 
باأخاقيات  يللتللعلللللق  فلليللمللا  االأخلللللرى 
املرع�سي،  حبيبة  وقللالللت  االأعلللملللال. 
الرئي�س واملدير التنفيذي لل«ال�سبكة 
االجتماعية  للم�سوؤولية  الللعللربلليللة 
متحم�سون  نللحللن  للللللمللوؤ�للسلل�للسللات:  
باالإجنازات  اأخلللرى  مللرًة  لاحتفال 
حققتها  اللللللتلللللي  املللل�لللسلللبلللوقلللة  غلللللري 

املوؤ�س�سات العربية، فيما يخ�س 
امل�سوؤولية  جتللاه  احلثيثة  جهودهم 
االإدراك  خللللال  ملللن  االإجللتللمللاعلليللة 
امل�سوؤولية  بللاأهللملليللة  واللللوعلللي  اللللتلللام 
االجتماعية وتاأثريها االإيجابي على 
املجتمع. كما �سيكون هذا العام مميز 
بتخليد ذكرى  لنا، وذلك الحتفالنا 
مرور 10 اأعوام من جناحنا امل�ستمر 

القطاعات وال�سناعات املتنوعة منذ 
تاأثريات  خملفًة  الللزمللن،  مللن  عقد 
فيما يخ�س  واأهمية كبرية  اإيجابية 

جمال تطوير اال�ستدامة باملنطقة.
العربية  ال�سبكة  اأن  بالذكر  اجلدير 
للموؤ�س�سات  االجتماعية  للم�سوؤولية 
طلب   1000 االآن  حتى  ا�ستقبلت 
تقريباً من 700 موؤ�س�سة متثل 31 

قطاع من 13 دولة عربية.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�شة ت�شيلي بيوم ا�شتقال بادها

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة مي�سيل با�سليت رئي�سة جمهورية ت�سيلي وذلك 

مبنا�سبة ذكرى ا�ستقال بادها.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايللد  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�سة مي�سيل با�سليت.
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اأخبـار الإمـارات
هزاع بن زايد: �شر جناح االإمارات اإميانها العميق بال�شباب وطاقاتهم

•• اأبوظبي -وام:

نهيان  اآل  زايللد  بللن  هللزاع  ال�سيخ  �سمو  قللال 
نللائللب رئلليلل�للس املللجللللل�للس الللتللنللفلليللذي الإمللللارة 
اأف�سل مركز  االإملللارات  اإطللاق  اإن  اأبوظبي 
لل�سباب ياأتي امتدادا الإرث موؤ�س�س الدولة 
اآل  �سلطان  بن  زايللد  ال�سيخ  الكبري  الراحل 
ال�سباب  دعم  على  القائم  اهلل  رحمه  نهيان 
الللفللر�للس لللهللم حللتللى ي�سهموا  وتللوفللري كللل 
يف ملل�للسللرية الللتللنللملليللة والللبللنللاء وتلللكلللون لهم 

كما  املجتمع  تطور  يف  الوا�سحة  ب�سمتهم 
الللللروؤيللللة احلللكلليللمللة ل�ساحب  ملللن  يللنللطلللللق 
نهيان  اآل  زايلللد  بللن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س الدولة حفظه اهلل باأن يكون ال�سباب 
وقيادتها  الدولة  م�ستقبل  �سنع  يف  �سركاء 
النجاح وحتقيق االإجنازات  املزيد من  نحو 

على م�ستوى العامل.
وقال �سموه اإن �سر جناح دولة االإمارات يكمن 

يف اإميانها العميق بال�سباب وطاقاتهم.
اإطللاق �ساحب  �سموه - مبنا�سبة  واأ�للسللاف 

مكتوم  اآل  را�للسللد  بللن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة اأف�سل 
اأبللللراج  يف  اأملل�للس  الللعللامل  يف  لل�سباب  مللركللز 
االإمارات - اأن تدعم ال�سباب كما تفعل دولة 
واأن  بامل�ستقبل  تللوؤمللن  اأن  يعني  االإملللللارات 
ترعاهم يعني اأن متنحهم الفر�س ليكونوا 

على قدر التوقعات وما بعد امل�ستحيل .

عبد اهلل بن زايد يرتاأ�س وفد الدولة يف اجتماعات 
الدورة 72 للجمعية العامة لاأمم املتحدة

•• نيويورك-وام: 

يرتاأ�س �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل وفد الدولة امل�سارك 
يف اأعمال اجتماعات الدورة الل 72 للجمعية العامة لاأمم املتحدة التي تعقد خال الفرتة من 19 
اإىل 25 �سبتمر اجلاري يف نيويورك. ي�سم وفد الدولة كا من .. معايل الدكتور اأنور بن حممد 
املجتمع  تنمية  وزيللرة  العور  حممد  بنت  جنللاء  ومعايل  اخلارجية  لل�سوؤون  الللدولللة  وزيللر  قرقا�س 
اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة ومعايل الدكتور �سلطان بن  ومعايل الدكتور ثاين بن 
ال�سباب  ل�سوؤون  دولللة  وزيللرة  املزروعي  فار�س  �سهيل بن  بنت  �سما  دولللة ومعايل  وزيللر  اأحمد اجلابر 
اأبوظبي ومعايل فار�س  اإمارة  ومعايل الدكتور علي را�سد النعيمي رئي�س دائرة التعليم واملعرفة يف 
حممد املزروعي م�ست�سار يف وزارة �سوؤون الرئا�سة اإ�سافة اإىل عدد من اأع�ساء وفد الدولة امل�ساركني 

من خمتلف الوزارات واجلهات املحلية يف الدولة.

الرئي�س امل�شري ي�شتقبل عبداهلل بن زايد يف نيويورك
•• نيويورك-وام:

الفتاح  علللبلللد  فلللخلللاملللة  ا�للسللتللقللبللل 
م�سر  جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي 
اللللعلللربللليلللة علللللللى هلللامللل�لللس اأعلللملللال 
العامة  للللللجللمللعلليللة   72 الللللللدورة 
اأمللل�لللس االول يف  املللتللحللدة  لللللاأمم 
عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  نلليللويللورك 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل بح�سور معايل 
اخلارجية  وزيللللر  �للسللكللري  �للسللامللح 

امل�سري.
اللقاء  خلللال  اجلللانللبللان  وبللحللث 
العربية  وامللللللللللفللللات  اللللقللل�لللسلللايلللا 
واالإقللللللللليللللملللليللللة وامللللللو�لللللسلللللوعلللللات 
املللللطللللروحللللة اأملللللللللام اجلللتلللملللاعلللات 
املتحدة  لللاأمم  العامة  اجلمعية 
خلللا�لللسلللة مللللا يللتللعلللللق بلللللاالأزملللللات 

القائمة باملنطقة.
واأكد فخامة عبد الفتاح ال�سي�سي 
العربية  م�سر  جمهورية  رئي�س 

العاقات  علللللللى  اللللللللقلللاء  خلللللال 
املتميزة  واالأخللللللويللللللة  اللللثلللنلللائللليلللة 
الللتللي تللربللط بللني دوللللة االإمللللارات 
وجلللملللهلللوريلللة ملل�للسللر اللللعلللربللليلللة و 
اأهلللمللليلللة ملللوا�لللسلللللللة اللللعلللملللل على 

املللل�لللسلللرتك وملللواجلللهلللة حمللللاوالت 
التدخل يف �سوؤون الدول العربية 

وزعزعة ا�ستقرارها.
�للسللمللو ال�سيخ  اأعلللللرب  ملللن جللانللبلله 
عللبللداهلل بللن زايلللد اآل نللهلليللان عن 

ال�سقيقني.
التن�سيق  مب�ستوى  �سموه  واأ�للسللاد 
م�سر  مللللع  امللللكلللثلللف  والللللتلللل�للللسللللاور 
واملخاطر  للتحديات  للت�سدي 
وعلى  امللللنلللطلللقلللة،  تللللواجلللله  اللللتلللي 

تطويرها يف �ستى املجاالت.
املرحلة  اأن  اإىل  فخامته  واأ�لللسلللار 
الراهنة مبا تفر�سه من حتديات 
كللافللة اجلهود  تلل�للسللافللر  تلل�للسللتلللللزم 
العربي  العمل  لتعزيز  العربية 

اعتزاز دولة االإمللارات بالعاقات 
املللتللملليللزة ملللع جللمللهللوريللة م�سر 
الللعللربلليللة ملللوؤكلللداً احللللر�لللس على 
تعزيز اأطر التعاون بني البلدين 
ال�سعبني  ملل�للسللالللح  يللحللقللق  مبللللا 

راأ�للسللللللللللللللهللا االإرهلللللللاب ملل�للسللرياً اإىل 
اأهمية التكاتف العربي والوقوف 
�للسللفللاً واحلللللداً يف وجللله حملللاوالت 
ال�سعوب  وا�للسللتللقللرار  اأملللن  تهديد 

العربية.

عبداهلل بن زايد : تطوير املنظومة التعليمية من اأولويات االأجندة الوطنية للدولة

جتديد االعتماد الدويل يف الرعاية ال�شحية لطبية �شرطة اأبوظبي 

التعليم  يف  الهمم  اأ�للسللحللاب  دمللج 
الللعللام واحللللللول الللازمللة ملواجهة 

التحديات املتعلقة بهذا االأمر.
مللن جللانللبلله قلللدم مللعللايل الدكتور 
بالهول  اأحمد بن عبد اهلل حميد 
ل�سوؤون  دوللللللة  وزيلللللر  الللفللا�للسللي 

الدولة على  واأكللد معاليه حر�س 
توفري فر�س تعليم جلميع الطلبة 
تلبية  مللن  ومتكينهم  املللواطللنللني 
من  اجلامعية  الدرا�سة  متطلبات 
خال توفري فر�س ت�سعهم على 
يتنا�سب  اللللذي  االأكللادميللي  امل�سار 

التعليم العايل .. عر�سا تف�سيليا 
املتاحة  التعليمية  الفر�س  ب�ساأن 
خريجي  ملللن  الللللدولللللة  مللللواطلللنلللي 
الثانوية  علل�للسللر  اللللثلللاين  اللل�للسللف 
التعليم  مللوؤ�للسلل�للسللات  يف  اللللعلللاملللة 

العايل.

ال�سحية للحفاظ على مكت�سبات 
ملللنلللظلللوملللة تلللطلللويلللر اخلللللدمللللات 
وتوفري  املر�سى  بعاج  وتكاملها 

الطبية  الللعللنللايللة  علللللى  للح�سول 
واال�ستمرار  املتميزة  والعاجية 
يف حت�سني موؤ�سرات اأداء الكفاءات 

التخ�س�سات  والتو�ّسع يف  االأدوية 
الللطللبلليللة ومللوا�للسلللللة الللللريللللادة يف 
للمر�سى  اللل�للسللحلليللة  الللللرعللللايللللة 

تطوير  يف  وت�سهم  قللدراتللهللم  مللع 
اإىل  اإ�سافة  ومعرفتهم  مهاراتهم 
متنحهم  �سهادات  على  احل�سول 

فر�س االلتحاق ب�سوق العمل.
امل�ستجدات  ا�ستعر�س معاليه  كما 
يف برنامج وزارة الرتبية والتعليم 
لابتعاث وما طراأ عليه من رفع 
نهج  مللع  متا�سيا  وذلللك  للمعايري 
بتحقيق  تاأ�سي�سها  مللنللذ  الللدولللة 
امل�ستدامة  الللتللنللملليللة  مللتللطلللللبللات 
والللعللبللور اإىل اأفلللق اأو�للسللع واأرحلللب 
يف تللطللويللر كللللوادر وطللنلليللة تتمكن 
والتنمية  التطوير  من قيادة دفة 
تاأهيلهم  اإىل  اإ�سافة  امل�ستقبل  يف 
وابتعاثهم الكت�ساب مهارات وعلوم 

يبنى عليها اقت�ساد املعرفة.
جميع  اأن  الفا�سي  معايل  واأكلللد 
الطلبة الذين ا�ستقطبهم برنامج 
االبتعاث العام اجلاري �سيبا�سرون 
اأف�سل  يف  االأكللادميلليللة  درا�للسللتللهللم 

•• اأبوظبي-وام: 

اأكللللللد �للسللمللو اللل�للسلليللخ عللللبللللداهلل بن 
اخلارجية  وزيلللر  نللهلليللان  اآل  زايلللد 
رئي�س جمل�س  اللللدويل  والللتللعللاون 
الللتللعللللليللم واملللللللللللوارد اللللبللل�لللسلللريلللة..
�سمن  يللاأتللي  التعليم  تللطللويللر  اأن 
لروؤية  الوطنية  االأجندة  اأولويات 
االإمارات 2021 .. موؤكدا �سموه 
خمرجات  حتقيق  علللللى  احلللر�للس 
تعزز  اجللللللللودة  علللالللليلللة  تللعللللليللملليللة 
تناف�سية الدولة ومكانتها اإقليميا 

وعامليا.
الطلبة  اإىل  التهنئة  �سموه  وقللدم 
امليدان  يف  والللعللاملللللني  واملللعلللللمللني 
الللللرتبللللوي كلللافلللة مبللنللا�للسللبللة بدء 
موؤكدا   .. اجلديد  الدرا�سي  العام 
التعليمية  املللنللظللومللة  تللطللويللر  اأن 
تلل�للسللافللر جللهللود اجلميع  يللتللطلللللب 
لتحقيق ما ن�سبو اإليه نحو اإعداد 

االأمثل  بللاللل�للسللكللل  مللوؤهلللللة  اأجللليلللال 
ملواجهة حتديات امل�ستقبل وامل�سي 
ال�ساملة  التنمية  مب�سرية  قدما 
لدولة االإمارات نحو اآفاق اأرحب .
تروؤ�سه  خلللللال  لللللل  �لللسلللملللوه  وثلللملللن 
التعليم  ملجل�س   16 اللل  االجتماع 
وامللللللوارد الللبلل�للسللريللة يف ديللللوان عام 
توجيهات  لللل  اأبللوظللبللي  يف  اللللللوزارة 
قلليللادة الللدولللة الللر�للسلليللدة بتوحيد 
االأنظمة التعليمية وتعميم منوذج 
م�ستوى  على  االإماراتية  املدر�سة 

الدولة.
بن  عللبللداهلل  ال�سيخ  �سمو  ورحلللب 
اآل نهيان يف بداية االجتماع  زايد 
حم�سر  اعللتللمللد  فيما  بللاالأعلل�للسللاء 
التعليم  اللل15ملجل�س  االجللتللمللاع 

واملوارد الب�سرية.
بنت  جنللاء  مللعللايل  وا�ستعر�ست 
حممد العور وزيرة تنمية املجتمع 
خلللللال االجلللتلللملللاع درا�للللسللللة حول 

التخ�س�س  يف  جلللاملللعلللة   200
علللللللى مللل�لللسلللتلللوى اللللللعلللللامل وذللللللك 
جلودة  العاملية  الت�سنيفات  وفللق 
ح�سر  اجللللاملللعلللات.  يف  الللتللعللللليللم 
االجللتللمللاع .. مللعللايل �للسلللللطللان بن 
االقت�ساد  وزيللر  املن�سوري  �سعيد 
حممد  بللن  عبدالرحمن  ومللعللايل 
ووقاية  اللل�للسللحللة  وزيللللر  الللعللويلل�للس 
�للسللقللر غبا�س  وملللعلللايل  املللجللتللمللع 
�سعيد غبا�س وزير املوارد الب�سرية 
واللللتلللوطلللني وملللعلللايل حلل�للسللني بن 
الرتبية  وزيللر  احلللمللادي  اإبراهيم 
والللتللعللللليللم وملللعلللايل جللملليلللللة بنت 
�سامل م�سبح املهريي وزيرة دولة 
ل�سوؤون التعليم العام ومعايل �سما 
املزروعي  فللار�للس  بللن  �سهيل  بللنللت 
ال�سباب  لللل�لللسلللوؤون  دولللللللة  وزيلللللللرة 
و�للسللعللادة الللدكللتللور عللبللداهلل الكرم 
والتنمية  املعرفة  مدير عام هيئة 

الب�سرية.

خطوة  ال�سهادة  معتراً  الطبية 
اإجراءات  حت�سني  يف  ت�سهم  طيبة 
العمل اليومية وحت�سني كفاءاتها 
النتائج  ملل�للسللاعللفللة  خلللللال  مللللن 
وتلللقللللللليلللل اللللتلللكلللالللليلللف وتللللقللللدمي 

اخلدمة االأف�سل للمر�سى.
واأ�سار اإىل جناح اخلدمات الطبية 
يف حتقيق نتائج متقدمة بتطبيق 
الدولية  اللجنة  �للسللهللادة  معايري 
امللللل�للللسللللرتكللللة خللللللدملللللة الللللرعللللايللللة 
الللل�لللسلللحللليلللة واعللللتللللمللللاد امللللنللل�لللسلللاآت 
�سرطة  لللروؤيللة  تكري�ساً  ال�سحية 
اأبوظبي يف تطوير و حتديث عمل 
اخلدمات الطبية لتحقيق �سحة 
العمل  موؤكداً  للجميع  م�ستدامة 
على تقدمي رعاية �سحية باأف�سل 
م�ستويات اجلودة لتكون رائدة يف 
جمال الرعاية ال�سحية املتكاملة 
اجلودة  معايري  باأعلى  واملتميزة 

•• اأبوظبي-وام:

امل�سرتكة  الدولية  اللجنة  جددت 
�سهادة  ال�سحية  الرعاية  خلدمة 
JCIA - �سهادة االعتماد الدويل 
يف جمال خدمة الرعاية ال�سحية 
ملديرية اخلدمات الطبية ب�سرطة 
�سعيد  العميد  اأكلللد  و  اأبللوظللبللي-. 
�سيف النعيمي مدير قطاع املالية 
االعتماد  جتللديللد  اأن  واخلللدمللات 
مب�ستوى  اللللللللجلللنلللة  ثلللقلللة  يللللوؤكللللد 
الللتللي تقدمها  وجللللودة اخلللدمللات 
اللللرعلللايلللة  املللللديللللريللللة يف جمللللللال 
ال�سرطة  ملللنللتلل�للسللبللي  الللل�لللسلللحللليلللة 
اأف�سل  وا�ستخدامها  وعائاتهم 
ت�ستخدم  التي  التقنيات احلديثة 
املر�سية  احللللللاالت  ت�سخي�س  يف 
كوادرها  اأيلللللدي  علللللى  وعللاجللهللا 
الطبية  الللتللخلل�للسلل�للسللات  وتلللوفلللري 

اللللازملللة و�للسللمللان اأفلل�للسللل اأنللللواع 
اإىل  ..ملل�للسللرياً  ال�سحية  الللرعللايللة 
تطورات  من  ي�ستجد  ما  مواكبة 
�ساأنها  من  علمية  وبحوث  تقنية 
حتلل�للسللني جلللللودة اخلللللدمللللات التي 
من  امل�ستفيدين  احتياجات  تلبي 

خدمات املديرية .
واأو�للسللح اأن هللذا االعللتللمللاد - يعد 
مللن اأهللم االعللتللمللادات الدولية يف 
الرعاية  خلللدملللات  جللللودة  قلليللا�للس 
اأف�سل  وفللق  وتللطللورهللا  ال�سحية 
اللجنة  وتعتر  العاملية  املعايري 
خلدمة  امللللل�للللسللللرتكللللة  اللللللدولللللليلللللة 
اللللرعلللايلللة اللل�للسللحلليللة واحللللللدة من 
اأفلل�للسللل واأعلللللرق املللوؤ�للسلل�للسللات التي 
عاملياً  االعلللتلللملللاد  �لللسلللهلللادات  متللنللح 
للمراكز امللتزمة بتطبيق املعايري 

الطبية املعتمدة.
الرعاية  االلللتللزام مبعايري  اأكللد  و 

وال�سامة العاملية . وقال العميد 
مديرية  مدير  الطنيجي  جا�سم 
اخلدمات الطبية اإن توفري مزيد 
والفحو�سات  التخ�س�سات  مللن 
الطبية واإدخال الو�سائل احلديثة 
اإىل العمل من االأمور التي ت�سهم 
املتعاملني  اإ�للللسللللعللللاد  حتلللقللليلللق  يف 
يلقون  الللذيللن  املر�سى  خ�سو�ساً 
كللل الللرعللايللة واالهللتللمللام مللن قبل 
م�سرياً  العاملة  الطبية  الللكللوادر 
على  اأبوظبي  �سرطة  حر�س  اإىل 
يف  والتحديث  التطوير  مللواكللبللة 
لعاج  ال�سحية  الللرعللايللة  جمللال 
املنت�سبني  وتلللثلللقللليلللف  املللللر�للللسللللى 
وامللللجلللتلللملللع �لللسلللحللليلللاً مللللن خلللال 
امللللبلللادرات واحلللمللات الللتللي تركز 
وكيفية  ال�سائعة  االأمللرا�للس  على 
نطاق  �لللسلللملللن  ملللنلللهلللا  الللللوقللللايللللة 

احلفاظ على �سامة اجلميع .

•• دبي-وام:

البارز  الوطني  املعلم  االحتلللاد  متحف  الللدفللاع  وزارة  مللن  وفللد  زار 
االإمارات  دولللة  اإعللان قيام  ي�ستعر�س ق�سة  الللذي  دبللي  يف مدينة 
اأحمد املر  العربية املتحدة . كان يف ا�ستقبال الوفد معايل حممد 
املطريي  بن جا�سم  وعبداهلل  للمتحف  اال�ست�سارية  اللجنة  رئي�س 

والفنون،  للثقافة  دبللي  لهيئة  واللللرتاث  املتاحف  �للسللوؤون  م�ست�سار 
وقللام احل�سور بجولة يف  اللللوزارة.  عللدد من موظفي  الوفد  و�سم 
مرافق واأق�سام متحف االحتاد والتي �سملت جناح احلكام املوؤ�س�سني، 

واالطاع على اخلريطة التفاعلية التي ت�سلط ال�سوء على مرحلة 
ما قبل االحتاد، وا�ستعرا�س ال�سور واالأفام والوثائق واملقتنيات 
 - 1968 الدولة واحلقبة ما بني عامي  تللوؤرخ مرحلة قيام  التي 

1974، كما �ساهدوا فيلماً تعريفياً بتقنية ثاثية االأبعاد مل�سرية 
م�سريته  �سنع  يف  �ساهمت  التي  وال�سخ�سيات  االحتلللاد،  تاأ�سي�س 
التي مت  دار االحتللاد،  الزيارة جولة يف كل من  املباركة. وت�سمنت 
و  املتحدة،  العربية  االإملللارات  دولللة  قيام احتللاد  توقيع وثيقة  فيها 
اأقوال موؤ�س�سي االحتاد ، وخريطة االإمللارات التفاعلية التي  جناح 

ت�سلط ال�سوء على مرحلة ما قبل االحتاد.

وفد من وزارة الدفاع يزور متحف االحتاد

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

ال�ضارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�ش اخليمة 

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بازا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية االأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سام اجلديدة       7543887

ال�ضارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة
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اأحمد بن طحنون يزور املر�شى االإماراتيني يف �شنغافورة
•• �صنغافورة -وام:

التقى اللواء الركن طيار ال�سيخ اأحمد بن طحنون بن حممد اآل نهيان رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية 
ال�سحية  واأو�ساعهم  اأحوالهم  على  واطماأن  ال�سنغافورية  العا�سمة  يف  العاج  يتلقون  الذين  املواطنني  املر�سى 
وذلك خال زيارته جمهورية �سنغافورة. وتبادل معهم ومع ذويهم االأحاديث الودية حول اخلدمات العاجية التي 

يتلقونها.. متمنيا لهم ال�سحة والعافية وال�سفاء العاجل والعودة القريبة اإىل الوطن.
واطلع رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية - خال الزيارة - على خدمات العاج والوقاية والتوعية التي 

تقدم للمر�سى.
واأثنى على م�ستوى الرعاية ال�سحية التي توفرها الدولة الأبنائها .. م�سيدا باجلهود التي تبذلها وزارة ال�سحة 
ووقاية املجتمع والهيئات ال�سحية يف الدولة لتطوير وحت�سني اخلدمات ال�سحية املقدمة للمر�سى داخل الدولة 

وخارجها.

�شعيد بن طحنون يح�شر 
اأفراح املن�شوري

•• العني-وام: 

ح�سر معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان حفل اال�ستقبال الذي اأقامه 
عبيد حمد حممد عف�سان املن�سوري مبنا�سبة زفاف جنله حمد اإىل كرمية 
اأقيم يف  فا�سل �سامل فا�سل ع�سيان املن�سوري. كما ح�سر احلفل - الذي 
عف�سان  بن  علي  حممد  �سعادة   - اخلبي�سي  يف  للموؤمترات  العني  مركز 
املن�سوري وعدد من ال�سيوخ ووجهاء القبائل وكبار امل�سوؤولني و�سيوف من 

�سلطنة عمان واأعيان الباد اإىل جانب االأهل واالأقارب وزماء العري�س.
ت�سمن احلفل عرو�س فنية �سعبية من وحي الرتاث االإماراتي.

اأحمد بن طحنون ي�شهد الت�شغيل التجريبي مل�شنع الظاهرة لاأرز من قبل جمندي اخلدمة الوطنية

اأظهروها  الللتللي  العالية  والللكللفللاءة 
خال  اكت�سبوها  الللتللي  وامللللهلللارات 

فرتة تدريبهم بال�سركة.
وثائقي  فيلم  عللر�للس  ذللللك  اأعللقللب 
االإنتاجية  اللللللللدورة  ملللراحلللل  علللن 
اأحمد  خالد  بعدها  قللدم  للم�سنع 
نللبللذة عن  امل�سنع  مللديللر  اللللقلللادري 
للم�سنع  اال�للسللتلليللعللابلليللة  الللللقللللدرة 
اليومية يف حالة  ومراحل ت�سغيله 
التنظيمي  واللللهللليلللكلللل  اللللللطلللللوارئ 

واأهداف الت�سغيل التجريبي.
اخلدمة  جمللنللدي  علللدد  اإن  قلللال  و 
�سركة  يف  املللللتللللدربللللني  اللللوطلللنللليلللة 
 56 الظاهرة القاب�سة بلغ حوايل 
جمندا بداأوا تدريبهم منذ فراير 
م�سنع  على  توزيعهم  ومت  املا�سي 
خليفة  منطقة  يف  للللاأرز  ال�سركة 
و�سوامع  بللاأبللوظللبللي  اللل�للسللنللاعلليللة 
االحتاد للحبوب يف اإمارة الفجرية 
وبللالللتللنلل�للسلليللق مللللع مللللركللللز االأمللللللن 

الغذائي باأبوظبي.
واأ�ساف : لقد قام منت�سبو اخلدمة 
تدريبهم  فللللرتة  خللللال  الللوطللنلليللة 
التقنية  املللللهللللام  جللملليللع  بللتللغللطلليللة 

نهيان  اآل  حممد  بللن  طحنون  بللن 
بعدها  األللللقللللى  امللل�للسللنللع  ملللقلللر  اإىل 
اأكد  كلمة  الللدرعللي  خلللدمي  �للسللعللادة 
تقوم  الللذي  اللللدور  اأهمية  اأن  فيها 
بللالللتللعللاون مع  امل�سلحة  الللقللوات  بلله 
الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة 
االأمن  والكوارث ومركز  واالأزمللات 
الوطن  �سباب  جتهيز  يف  الللغللذائللي 
كللللي يلللكلللونلللوا علللنلللا�لللسلللر فلللاعلللللللة يف 
طاقاتهم  من  واال�ستفادة  املجتمع 

يف املجاالت كافة .
القطاع  دور  اأهلللمللليلللة  اإىل  ونللللللوه 
التنمية  عملية  تعزيز  يف  اخلللا�للس 
االقللللتلللل�للللسللللاديللللة واال�لللسلللتلللثلللملللاريلللة 
والللللتللللجللللاريللللة بللللالللللدولللللة واأهلللمللليلللة 
القطاعني  بني  والتعاون  التن�سيق 
الت�سدي  اأجللل  من  واخلا�س  العام 
للتحديات التي تواجه اأمن الغذاء 
الغذائي  االأملللللن  اأن  اإىل  ملل�للسللريا 
ملنطقة  خلللا�لللسلللة  بلللاأهلللمللليلللة  يللتللمللتللع 
اخلللللليللج واللل�للسللرق االأو�لللسلللط نظرا 
ال�سكان  عللدد  يف  ال�سريعة  للزيادة 
للزراعة  ال�ساحلة  االأرا�سي  وندرة 

ونق�س املياه.

بينما يقوم فريق منت�سبي اخلدمة 
الوطنية بت�سغيل خطوط ومراحل 
االإنتاج خال الفرتة املحددة وهفي 
فريق  يقوم  كما  عمل  اأيلللام  خم�سة 
مللنللتلل�للسللبللي اخللللدملللة الللوطللنلليللة من 

�سركة اجيليتي بعمليات النقل.
في�سل  حملللملللد  ا�لللسلللتلللعلللر�لللس  كلللملللا 
الها�سمي �سابط �سحة و�سامة يف 
ال�سركة �سيا�سة ال�سحة وال�سامة 

املتبعة لزوار م�سنع الظاهرة .
وقلللام اللللللللواء الللركللن طلليللار ال�سيخ 
اأحللمللد بللن طللحللنللون بللن حمللمللد اآل 
تعريفية  بجولة  واحل�سور  نهيان 
امل�سنع  انتاج  اأق�سام وخطوط  على 
�سركة  اأن  اإىل  االإ�للللسللللارة  جتللللدر   .
الظاهرة القاب�سة اإحدى ال�سركات 
اال�ستثمار  جمللللللال  يف  الللللللرائللللللدة 
الللللزراعللللي املللتللخلل�للسلل�للسللة يف زراعللللة 
واإنتاج وتوريد االأعاف احليوانية 
ت�سل  حيث  الغذائية  واملحا�سيل 
مايني   3 اإيل  االإنتاجية  قدرتها 
طلللن ملللرتي �للسللنللويللا ويلللقلللوم قطاع 
االأعاف يف �سركة الظاهرة بتلبية 
ومربي  االألللبللان  ملللزارع  احتياجات 

حا�سرا نعي�سه اليوم.
الللركللن طيار ال�سيخ  اللللللواء  و قللدم 
اأحللللمللللد بللللن طلللحلللنلللون بللللن حممد 
اخلدمة  هلليللئللة  رئلليلل�للس  نللهلليللان  اآل 
ال�سكر  واالحلللتللليلللاطللليلللة  الللوطللنلليللة 
والتقدير اإىل مقام �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زايلللد  بللن  حممد  ال�سيخ 
القائد  نللائللب  اأبللوظللبللي  عللهللد  ويل 
دعم  على  امل�سلحة  للقوات  االأعلى 
الوطنية  اخلدمة  لرنامج  �سموه 
جناح  يف  يللثللق  اأنلللله  اإىل  ملل�للسللريا   ..
البديلة  الوطنية  اخلدمة  برنامج 
تواكب  نتائج  حتقيق  اإىل  ويتطلع 
واأهداف  احلكيمة  القيادة  تطلعات 

احلكومة.
ال�سيخ  طيار  الركن  اللواء  اأثنى  و 
اأحللللمللللد بللللن طلللحلللنلللون بللللن حممد 
اخلدمة  هلليللئللة  رئلليلل�للس  نللهلليللان  اآل 
الوطنية واالحتياطية على اجلهود 
مللنللتلل�للسللبللو اخلدمة  يللبللذلللهللا  اللللتلللي 
خدمة  يف  واالحللتلليللاطلليللة  الوطنية 

هذا الوطن املعطاء.
بلللللداأ بو�سول  قلللد  االحلللتلللفلللال  كللللان 
اأحمد  ال�سيخ  طلليللار  الللركللن  اللللللواء 

واالإدارية واليدوية الإنتاج الكميات 
الفرتة  خللال  االأرز  مللن  املطلوبة 

املحددة وبل كفاءة واقتدار.
و اأو�سح القادري اأن قدرة معاجلة 
امل�سنع ت�سل اإىل حوايل 120 األف 
طن مرتي من االأرز �سنويا وبقدرة 
تللخللزيللن 30 األللللف طلللن ملللرتي يف 
40 �سومعة وتخزين 8 اآالف طن 

مرتي يف خمزن امل�سنع.
م�سنع  مللوظللفللي  عللللدد  اإن  قللللال  و 
موظفا   31 يبلغ  لللاأرز  القاب�سة 
والقدرة االإنتاجية اليومية حوايل 
الدعم  وفريق  مللرتي  طن   200
اأجيليتي  �للسللركللة  مللن  اللللللوجلل�للسللتللي 
القدرة  اأن  مو�سحا  منت�سبا   15
تبلغ  للم�سنع  اليومية  االإنتاجية 

مرتي. طن   160
و بللل�لللسلللاأن االإجلللللللللللراءات املللتللبللعللة يف 
حللالللة الللطللوارئ نللوه الللقللادري اإىل 
الللغللذائللي يطلب  االأمللللن  مللركللز  اأن 
ح�سور جميع املنت�سبني اإىل من�ساأة 
ويقوم  الطوارئ  حالة  يف  الظاهرة 
املطلوب  الللكللملليللة  بللتللحللديللد  املللركللز 
800 طن من االأرز  اإنتاجها وهي 

دولللللة  اأن  اإىل  اللللللدرعلللللي  للللفلللت  و 
االإمارات بداأت بتجربة برامج عدة 
القطاعني  بني  التعاون  على  تقوم 
الللللعللللام واخللللللا�لللللس.. مللو�للسللحللا اأن 
االأمن  �سعيد  على  التقدم  اإحلللراز 
م�ستدامة  حلوال  يتطلب  الغذائي 
ا�ستطاعت  وقلللد  االأجلللللل  وطللويلللللة 
الفجوة  االإملللللللارات جتلل�للسللري  دولللللة 
واخلا�س  اللللعلللام  الللقللطللاعللني  بلللني 
ب�سكل جيد فيما يتعلق باال�ستثمار 
الزراعي املت�سم بالكفاءة وامل�سوؤولية 

والطابع االأخاقي.
و اأكلللللللد قلللللللدرة �لللسلللركلللة اللللظلللاهلللرة 
يف  الفعالة  وم�ساهماتها  القاب�سة 
تنفيذ برنامج االأمن الغذائي على 
اأن  اإىل  ملل�للسللريا   .. الللطللويللل  امللللدى 
ال�سركة تعمل وب�سكل م�ستمر على 
توفري حلول �ساملة تتميز ب�سمان 
ا�لللسلللتلللملللراريلللة الللللتللللوريللللد وارتللللفللللاع 
الكفاءة  فئة  واإدارة  املنتجات  جودة 

والتميز الت�سغيلي .
و وجللللله �لللسلللعلللادة خلللللدمي اللللدرعلللي 
جمندي  من  الوطن  الأبناء  ال�سكر 
التعاون  علللللى  الللوطللنلليللة  اخللللدملللة 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سيخ  طلليللار  الللركللن  اللللللواء  �سهد 
اأحللللمللللد بللللن طلللحلللنلللون بللللن حممد 
اخلدمة  هلليللئللة  رئلليلل�للس  نللهلليللان  اآل 
الوطنية واالحتياطية �سباح ام�س 
الذي  االأول  التجريبي  الت�سغيل 
قللام بلله عللدد مللن جمندي اخلدمة 
كوهينور  الظاهرة  مل�سنع  الوطنية 
لاأرز يف منطقة خليفة ال�سناعية 

كيزاد باأبوظبي .
تللعللد اللللظلللاهلللرة الللقللابلل�للسللة اإحللللدى 
اللللل�للللسللللركللللات اللللوطلللنللليلللة اللللللرائلللللدة 
يف جملللللال اال�لللسلللتلللثلللملللار الللللزراعللللي 
املتخ�س�سة يف زراعة واإنتاج وتوريد 
واملحا�سيل  احللليللوانلليللة  االأعللللاف 

الغذائية .
�سعادة  الللتلل�للسللغلليللل  عللمللللليللة  وحلل�للسللر 
خدمي الدرعي نائب رئي�س جمل�س 
ل�سركة  املللنللتللدب  الللعلل�للسللو  االإدارة 
الظاهرة القاب�سة و�سعادة الدكتور 
جمال حممد احلو�سني مدير عام 
الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة 
واالأزمات والكوارث و�سعادة خليفة 
االأمن  ملركز  املنتدب  الع�سو  العلي 
الللللغللللذائللللي بلللاأبلللوظلللبلللي وعللللللدد من 

امل�سوؤولني.
وقلللال اللللللواء الللركللن طلليللار ال�سيخ 
اأحللمللد بللن طللحللنللون بللن حمللمللد اآل 
تويل  االإمللللللللارات  دوللللللة  اإن  نللهلليللان 
اأوللللويلللة ق�سوى  الللغللذائللي  االأملللللن 
نللدعللم هلللذا اجلانب  اأن  لللنللا  والبلللد 
اأبناء االإمارات  م�سريا اإىل اأن عمل 
املن�ساآت  تللخلل�للسلل�للسللات  خمللتلللللف  يف 
اخلدمة  بللرنللامللج  �سمن  الللغللذائلليللة 
الوطنية فئة اخلدمة البديلة من 
�ساأنه اأن ي�سهم يف ا�ستدامة ت�سغيل 
الظروف  يف  اللللغلللذائللليلللة  امللللنللل�لللسلللاآت 
واالأوقلللللات كللافللة خللا�للسللة يف حاالت 
اإن دل  اأن هللذا  اإىل  االأزمللللات الفللتللا 
على �سيء فاإنه يدل على اأن قيادتنا 
باأفكارها  الللزمللن  ت�سابق  احلكيمة 
وت�سعى اإىل اأن ت�سنع من امل�ستقبل 

املا�سية.
حمفظة  وتللديللر  ال�سركة  ومتتلك 
املخ�س�سة  االأرا�للللسللللي  ملللن  كللبللرية 
نحو  اإىل  ت�سل  االأعللللاف  لللزراعللة 
اإيل  بللاالإ�للسللافللة  فلللدان  األلللف   180
االأعلللاف  ملل�للسللانللع كب�س وجتللهلليللز 
اأمريكا  اأوروبللللللا  اآ�للسلليللا  اأفللريللقلليللا  يف 

ال�سمالية واأ�سرتاليا.
اللل�للسللركللة ومللللن خال  تلللوا�لللسلللل  و 
تنفيذ  املتنوع  اجلللغللرايف  تواجدها 
طوال  التوريد  ادامللة  ا�سرتاتيجية 
العام ودون انقطاع مع توفري اأعلى 
مثل  اأ�للسللواق  واإىل  اجللللودة  معايري 

اآ�سيا وال�سرق االأو�سط واأفريقيا.
و اأن�ساأت الظاهرة اأي�سا ا�ستثمارات 
وتعبئة  اإنللللتللللاج  جملللللال  يف  كلللبلللرية 
متلك  خللال  ومللن  االأرز  وت�سويق 
ح�سة يف �سركة كوهينور لاأغدية 
اأكللللر مللنللتللجللي االأرز يف  وهلللي ملللن 
الكامل  التملك  اإيل  اإ�سافة  الهند 
تعتر  باك�ستان  يف  تللابللعللة  ل�سركة 
�سركة الظاهرة اليوم العبا رئي�سيا 
يف توريد االأرز حول العامل بادراتها 
اإنتاجية  اأرز بطاقة  الأربعة م�سانع 

ت�سل اإيل 400 األف طن �سنويا.
ل�سركة  �سريكا  الللظللاهللرة  تعتر  و 
لللوللليلل�للس وهللللي �للسللركللة عللريللقللة يف 
يقع  الدقيق  واإنللتللاج  القمح  جمللال 
مقرها يف اليونان وتنتج اأكرث من 
200 األف طن من الدقيق �سنويا. 
كللمللا تللقللوم اللللظلللاهلللرة وكلللجلللزء من 
واإنتاج  بزراعة  املتكامل  برناجمها 
والللذرة وخمتلف  والبطاطا  القمح 
اأنواع احلم�سيات والفواكه يف م�سر 
ناميبيا  يف  التمور  اإىل  بللاالإ�للسللافللة 
املتحدة  العربية  االإمللللارات  ودوللللة 

والزيتون يف اململكة املغربية.
وقد دخلت الظاهرة يف �سراكات مع 
�سركة رودناب املتخ�س�سة يف زراعة 
واإنتاج التفاح يف �سربيا وجمموعة 
مقرها  يقع  الللتللي  بارتليت  األلللرت 
يف  واملتخ�س�سة  املتحدة  اململكة  يف 

اإنتاج وت�سويق البطاطا.

�ش�ق�وط �ش��بكات اإق�ليمية وم��هرب�ني لل�مخ�درات يف ق�ب�شة ال��داخل��ية 
•• اأبوظبي-وام: 

عمل  اللللداخللللللليلللة  وزارة  اأحلللبلللطلللت 
املخدرات  لتهريب  اإقليمية  �سبكات 
ملكافحة  الللعللامللة  لللللاإدارة  بعمليات 
امل�سرتكة مع  املللخللدرات االحتللاديللة 
بلدان عربية  النظرية يف  االأجللهللزة 
تفكيكها  علللللللى  وعلللملللللللت  �للسللقلليللقللة 
بلل�للسللربللات مللتللاحللقللة وفللللق خطط 
وزارة  تللطلللللعللات  تلللللبللي  ملللدرو�لللسلللة 
االأمن  على  احلللفللاظ  يف  الداخلية 
واالأملللان واإبللقللاء الللدولللة بعيدة عن 
لع�سابات  االجللراملليللة  الللنلل�للسللاطللات 

تهريب املخدرات.
فقد متكنت االدارة العامة ملكافحة 
عملية  يف  االحتلللللاديلللللة  امللللللخلللللدرات 
م�سرتكة مع نظريتها االأردنية من 
�سبط كمية من خمدر الكبتاجون 
اأبللوظللبللي قلللدرت بحوايل  اإمللللارة  يف 
مايو  �سهر  يف  قللر�للس  األلللف   150
مللن الللعللام اجلللللاري والللقللبلل�للس على 
جن�سية  يللحللمللان  اثللنللني  متهمني 

خليجية يف اإمارة اأبوظبي.
هللللذه  علللللللللى  ا�للللسللللبللللوع  ومل ميلللل�للللس 
العملية حتى متكنت اإدارة املكافحة 
بللالللتللعللاون مللع مديرية  االحتلللاديلللة 
مكافحة املخدرات ب�سرطة اأبوظبي 
عربي  بلل�للسللخلل�للس  االإطللللللاحللللللة  مللللن 
اجلن�سية بحوزته كمية من اأقرا�س 
األلللفلللا و   424 بلللللغللت  الللكللبللتللاجللون 
مت  اأن  بللعللد  وذلللللك  قللر�للس   200
عليه  للقب�س  حمكم  كمني  اإعلللداد 
متلب�سا ببيع جزء من تلك الكمية 

بللحللث وحتللللر �للسللامللل حللتللى متكنت 
املللكللافللحللة االحتللللاديللللة ملللن حتديد 
تورطوا  اللللذيلللن  املللجللرمللني  هللويللة 
من  الكمية  تلك  وجلب  تهريب  يف 
دولة عربية اإىل دولة االإمارات عر 
الدولة.  يف  البحرية  املللوانللئ  اأحلللد 
اأولئك  واأكللللدت الللتللحللريللات مللغللادرة 
املجرمني بنية التخطيط لتهريب 
يف  وتخزينها  كللبللرية  اأخللللرى  كمية 
بللهللا فخططت  واالجتللللللار  اللللدوللللة 
املكافحة االحتادية لتدبري عودتهم 
ور�لللسلللدهلللا وو�لللسلللع خللطللة حمكمة 
جلب  بللجللرم  متلب�سني  ل�سبطهم 
بق�سد  العقلية  امللللوؤثلللرات  وحلليللازة 

االجتار والرتويج.
اأ�لللسلللهلللر عاد  بلللعلللد مللللللرور ثلللاثلللة  و 
املجرمون اإىل حتفهم كما خططت 
املكافحة االحتادية التي متكنت من 
حتديد مزرعة باإمارة راأ�س اخليمة 
قللامللوا بللا�للسللتللئللجللارهللا بللهللدف جلب 
وتللفللريللغ وتللخللزيللن كللملليللات كبرية 
 30 يف  ..و  الكبتاجون  خمللدر  مللن 
االإجللللراءات  اتللخللاذ  وبعد  اأغ�سط�س 
عللمللللليللة مداهمة  الللقللانللونلليللة متلللت 
اأفراد الع�سابة واإلقاء القب�س على 
جن�سية  يللحللمللان  اثللنللني  متهمني 
املللزرعللة على  بللداخللل  عربية وعللرث 
كمية �سخمة من خمدر الكبتاجون 
األللللف   200 و  ملللايلللني   4 بلللللغللت 
قر�س مو�سوعة بداخل عدد كبري 

من االأجولة �سواالت .
اأن  اإىل  اللللتلللحلللقللليلللقلللات  اأ�لللللسلللللارت  و 
متت  الللدولللة  اإىل  تهريبها  عملية 

الدولة و جرى �سبط كمية اآخرى 
كانت خمباأة يف املركبة وبع�سها يف 
ال�سقف املعلق مبقر ال�سكن اخلا�س 
و250  األللفللا   777 بلغت  بالتاجر 
قللر�للسللا ملللن اللللكلللبلللتلللاجلللون. واأ�لللسلللار 
اللل�للسللويللدي مدير  �للسللعلليللد  الللعللقلليللد 
االحتادية،  املللخللدرات  مكافحة  عللام 
مكافحة  جمللللللل�لللس  رئللليللل�لللس  نللللائللللب 
م�سرتكة  عملية  اأن  اإىل  املللخللدرات 
ملللع جلللهلللاز مللكللافللحللة املللللخللللدرات يف 
جرت  الها�سمية  االأردنللليلللة  اململكة 
اأثمرت  املللا�للسللي  مللايللو  �سهر  خلللال 
من  �سخ�سني  على  اال�ستدالل  عن 
جن�سية خليجية قاما با�ستام كمية 
من خمدر الكبتاجون وتخبئتها يف 

مكان جمهول.
متكنت  وحتلللر  بللحللث  عملية  وبللعللد 
مللللن ك�سف  امللللكلللافلللحلللة االحتلللللاديلللللة 
باأحد  �للسللكللنللهللمللا  وملللقلللر  هللويللتللهللمللا 
الللفللنللادق بللاإمللارة ابللوظللبللي وحتديد 
املخدرة  للكمية  اإخللفللائللهللمللا  مللكللان 
القانونية  االإجلللللراءات  اتللخللاذ  مت  و 
بالفندق،  غللرفللتللهللمللا  وملللداهلللملللة 
عللللليللهللمللا و�سبط  الللقللبلل�للس  واإللللقلللاء 
الكبتاجون  اأقلللللرا�لللللس  مللللن  كللملليللة 
األف   150 قللدرت بحوايل  املخدرة 
اإحدى  بداخل  خمباأة  كانت  قر�س 
الفندق  بجانب  املتوقفة  ال�سيارات 
نقدي  مبلغ  �سبط  اإىل  باالإ�سافة 

قدره 186 األف درهم.
اآخلللر مللن املكافحة  و متللكللن فللريللق 
االحتلللللللاديلللللللة بلللللللللللوزارة اللللداخللللللليلللة 
ال�سرطية  القيادات  مع  وبالتن�سيق 

االآ�سيوية من تهريب كمية  الللدول 
اأحد  عللر  الكبتاجون  اأقللرا�للس  مللن 
مواينء الدولة وت�سليمها ل�سخ�س 
علللربلللي اجلللنلل�للسلليللة يللقللطللن بلللاإملللارة 

ال�سارقة .
املعلومات  جدية  من  التاأكد  وفللور 
متت  القانونية  االإجلللراءات  واتخاذ 
�سعوده  اأثللللنللللاء  اجللللللاين  ملللداهلللملللة 
ملللركلللبلللتللله وعللللللرث حلليللنللهللا بلللداخلللل 
علللللى حقائب  اللل�للسللنللدوق اخللللللفللي 
الكبتاجون  بللللاأقللللرا�للللس  مملللللللللوءة 
املخدرة بينما مت �سبط كمية اآخرى 
كللانللت خمللبللاأة فلللوق اللل�للسللقللف املعلق 
مبقر �سكنه بلغ اإجماليا 777 األفا 

و 250 قر�سا من الكبتاجون.
و اأكد مدير عام مكافحة املخدرات 
الداخلية حر�س  بللوزارة  االحتادية 
�سمو  الللفللريللق  بتوجيهات  اللللللوزارة 
نهيان  اآل  زايللللد  بلللن  �للسلليللف  اللل�للسلليللخ 
نللللائللللب رئللليللل�لللس جمللللللل�لللس اللللللللللوزراء 
اآفة  مكافحة  على  الداخلية  وزيللر 
املللخللدرات والللوقللوف �سدا منيعا يف 
امل�س  نف�سه  له  ت�سول  كل من  وجلله 
.. مو�سحا  املجتمع  باأمن و�سامة 
العامة  بللاالإدارة  الب�سري  الكادر  اأن 
على  االحتللاديللة  املللخللدرات  ملكافحة 
والكفاءة  التاأهيل  من  عالية  درجة 
االمر الذي عك�س اأداوؤهم العايل يف 
امليدانية ل�سبط  اال�ستجابة  �سرعة 
والللرتويللج وو�سع  عمليات االجتللار 
والتي  املللللللدى  اللللبلللعللليلللدة  اخللللطلللط 
اأمنية  تتطلب نف�سا طويا وحنكة 
ملللع جرائم  الللتللعللامللل  مللتللقللدمللة يف 

عرث  بينما  ال�سرية  العنا�سر  الأحد 
خمباأة  منها  املتبقية  الكمية  على 

مبقر اإقامته باإمارة ابوظبي.
االأوىل  الللعللمللللليللة  ملللع  وبلللاللللتلللوازي 
االحتادية  املكافحة  عنا�سر  متكن 
مكافحة  مديرية  مللع  بللاال�للسللرتاك 
امللللخلللدرات بللاللل�للسللعللوديللة مللن �سبط 
قلللر�لللس من  األلللللف  و12  مللللليللونللني 
خمدر الكبتاجون يف اإمارة القيوين 
دفع  ذات  �للسلليللارة  كللانللت خملللبلللاأة يف 
متهمني   4 على  والقب�س  ربللاعللي 
خططوا  خليجية  جن�سية  يحملون 
العربية  املللملللللكللة  اإىل  لللتللهللريللبللهللا 

ال�سعودية.
وبللفلل�للسللل املللتللابللعللة اللل�للسللريللة مللللدة 3 
اأ�سهر ما بعد العملية مت اال�ستدالل 
على اأطراف الع�سابة التي تورطت 
يف جلب وتهريب تلك الكميات اإىل 
زراعية  �ستات  يف  خمللبللاأة  الللدولللة 
حلليللة حلليللث مت الللقللبلل�للس عللللليللهللم يف 
 4 وبحوزتهم  اخليمة  راأ�لللس  اإملللارة 
قللر�للس من  األللللف  مللايللني و200 

الكبتاجون.
كما مت يف عملية اآخللرى وبناء على 
ملكافحة  العامة  للللاإدارة  معلومات 
على  القب�س  االحتللاديللة  املللخللدرات 
خليجية  جن�سية  مللن  متهمني   5
واآ�سيوية يف اإمارة دبي و�سبط كمية 
بعدد  تقدر  الكبتاجون  خمللدر  مللن 
احباط  ومت  قللر�للس.  األلللف   353
عملية لتهريب الكبتاجون بوا�سطة 
احدى  مللن  قللادمللة  خ�سبية  �سفينة 
موانئ  اأحللد  عللر  االآ�سيوية  اللللدول 

اأحللوا�للس زراعية  اإخللفللائللهللا يف  عللر 
بالرتبة  مللللغللللمللللورة  بللا�للسللتلليللكلليللة 
وتعلوها �ستات زراعية حية وقاما 
بداخل  وو�سعها  الحللقللا  بتفريغها 

ال�سواالت امل�سبوطة .
وبالتحديد  نللفلل�للسلله  امللللنلللوال  وعلللللى 
اأواخللللللللر ملللايلللو مللللن الللللعللللام احلللللايل 
معلومات  ورود  واإثلللللللر   2017
�سخ�سا  اأن  تلللوؤكلللد  امللل�للسللدر  �للسللريللة 
اأ�سخا�س  ت�سليم  من  متكن  اآ�سيويا 
يحملون جن�سية خليجية كمية من 
باأحد  يقيمون  الكبتاجون  خمللدر 
واجته  دبي  باإمارة  الكائنة  الفنادق 
الدويل  ال�سارقة  مطار  اإىل  بعدها 
اأنه  اعتقد  اأن  بعد  الللدولللة  ملللغللادرة 
البحث  وبللعللد  بللنللجللاح  مللهللمللتلله  اأمت 
مللللن جدية  والللللتللللاأكللللد  والللللتللللحللللري 
اللللللواردة مت علللللى الفور  املللعلللللومللات 
ت�سكيل فريقي عمل ل�سبط اجلناة 
واجته الفريق االأول ملطار ال�سارقة 
الدويل واألقي القب�س على التاجر 
الللطللائللرة واأقلللر ب�سحة  اإقلللاع  قبل 
بينما  بلل�للسللاأنلله  الللللللواردة  املللعلللللومللات 
القب�س  مللن  االآخلللر  الفريق  متكن 
ا�ستلموا  الللذيللن  االأ�للسللخللا�للس  علللللى 
�سكنهم  مبقر  املخدرة  الكمية  منه 
دبي  بللاإمللارة  الكائنة  الفنادق  باأحد 
قللر�للس من  األلللف   353 ومت �سبط 
يف  خمباأة  كانت  الكبتاجون  خمللدر 

�سيارتهم.
و اأ�ساف ال�سويدي اإنه ويف منت�سف 
املللا�للسللي حاولت  اأغلل�للسللطلل�للس  �للسللهللر 
احدى  مللن  قللادمللة  خ�سبية  �سفينة 

 2017 مللللايللللو  �لللسلللهلللر  يف  امللللعلللنللليلللة 
مديرية  ملللع  ملل�للسللرتكللة  عللمللللليللة  يف 
مكافحة املخدرات باململكة العربية 
�سبكة  ا�للسللتللهللداف  ملللن  اللل�للسللعللوديللة 
خليجية منظمة متورطة يف االجتار 
االإقليمي  امل�ستوى  على  باملخدرات 
كانت تخطط لتهريب كمية كبرية 
من الكبتاجون اإىل اململكة العربية 
اللل�للسللعللوديللة بللا�للسللتللخللدام �للسلليللارة ذات 

دفع رباعي .
ال�سبكة  اأطلللللراف  انللتللهللى  اأن  بللعللد  و 
من اإخفاء الكمية يف خمابئ �سرية 
فيما  االأدوار  وتلللوزيلللع  املللركللبللة  يف 
مبغادرة  منهم  اثللنللان  هللم  و  بينهم 
الدولة عر مطار ال�سارقة الدويل 
الدولة  يف  منهما  اثنان  بقي  بينما 
وهنا  الللتللهللريللب  عملية  ال�ستكمال 
للمكافحة  العامة  االدارة  ح�سمت 
نهاية  وو�سعت  العملية  االحتللاديللة 
فتمت  االجلللللللراملللللللي  مللللخلللطلللطلللهلللم 
مداهمة مقر �سكنهم باأحد الفنادق 
املركبة  و�سبط  القيوين  اإملللارة  يف 
بينما توىل فريق اآخر القب�س على 
االآخرين قبيل �سعودهما  املتهمني 

الطائرة مبطار ال�سارقة الدويل.
امل�سبوطة  املللركللبللة  تفتي�س  بللعللد  و 
 12 الللكلل�للسللف علللن مللللليللونللني و  مت 
الكبتاجون  األللف قر�س من خمللدر 
خملللبلللاأة بلل�للسللكللل �لللسلللري بلللني طيات 
واخللفية  االأملللللامللللليلللللة  املللللقللللاعللللد 
للمركبة ويف االأبواب واأجزاء اآخرى 
املللركللبللة فللتللم حتللللليللل وتق�سي  مللن 
جمريات العملية تخللتها اجراءات 

باملخدرات  امللل�للسللروع  غللري  االجتللللار 
على امل�ستويني االحتادي والعاملي.

وثللمللن اللل�للسللويللدي الللتللعللاون الكبري 
اململكة  يف  الللنللظللرييللن  للللللجللهللازيللن 
العربية ال�سعودية واململكة االردنية 
بارز  دور  له  كللان  والللذي  الها�سمية 
امليدانية  الللفللرق  مللهللام  ت�سهيل  يف 
القب�س  عملية  يف  �للسللاهللمللت  الللتللي 
والتفتي�س .. واأثنى على دور اإدارات 
كل  املللخللدرات يف  واأقلل�للسللام مكافحة 
مللن ابللوظللبللي ودبلللي واللل�للسللارقللة وام 
مل�ساركتهم  اخليمة  وراأ�للس  القيوين 
ونا�سد  العمليات.  هللذه  يف  الفاعلة 
�سرائح املجتمع كافة من مواطنني 
عملية  يف  ي�ساهموا  اأن  ومقيمني 
وا�ستقرار  اأملللللللن  علللللللى  احلللللفللللاظ 
الدولة من خال اال�سراع لاباغ 
مرتبطة  اجرامية  اأن�سطة  اأي  عن 
بللللجللللرائللللم املللللللخللللللدرات ملللللن خلللال 
خلدمة  املجاين  بالهاتف  االت�سال 
 80044 الللللرقللللم  علللللللى  ملللكلللافلللح 
االأمن  حفظ  م�سوؤولية  اأن  مللوؤكللدا 
حكومية  م�سوؤولية  باتت  واالأملللان 
وجمتمعية ت�سرتك فيها املوؤ�س�سات 

واالفراد كافة.
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اأخبـار الإمـارات

املجل�ش الوطني االحتادي يعقد امللتقى الت�ضاوري الثاين ملناق�ضة االأطر التنفيذية لال�ضرتاتيجية الربملانية 

اأمل القبي�شي: حر�شنا على عقد جل�شة ع�شف ذهني حل�شد جهود وطاقات وخربات 
اأع�شاء املجل�س لطرح وتبادل االأفكار االإبداعية واملبتكرة 

•• دبي-الفجر:

علللقلللد املللجللللل�للس اللللوطلللنلللي االحتللللللادي 
بلللرئلللا�لللسلللة مللللعللللايل اللللللدكلللللتلللللورة اأملللللل 
املجل�س  رئلليلل�للسللة  الللقللبلليلل�للسللي  علللبلللداهلل 
2017م  �سبتمر   17 االأحللللد  يلللوم 
يف فلللنلللدق االنلللرتكلللونلللتلللنلللنلللتلللال دبللللي، 
الثاين،  الللرملللاين  الت�ساوري  امللتقى 
التنفيذية  االأطلللللر  مللنللاقلل�للسللة  بللهللدف 
للللللخللطللة اال�للسللرتاتلليللجلليللة للللاأعلللوام 
ميكن  مبلللللللا   -2021  2016
اخت�سا�ساته  ممللار�للسللة  مللن  املجل�س 
الد�ستورية وتطوير اآليات العمل وفق 
باتت  التي  الرملانية  اال�سرتاتيجية 
متثل االإطار املوؤ�س�سي واملنهجي الذي 
دوره  اأداء  يف  املللجللللل�للس  عللللليلله  ي�ستند 
والدبلوما�سية  والرقابي  الت�سريعي 
الرملانية، مبا ي�ساهم يف تعزيز جهود 
الدولة وتعزيز  التنمية والتطوير يف 
الفاعل  والتوا�سل  املجتمعة  امل�ساركة 
كافة،  امل�ستويات  على  املللواطللنللني  مللع 
لل�سعب  فاعا  ممثا  املجل�س  ليكون 

يعك�س �سوته وتطلعاته.
ح�سره  اللللذي  امللتقى  خللال  وجلللرى 
املجل�س  واأعللل�لللسلللاء  علل�للسللوات  �للسللعللادة 
اأحمد  و�لللسلللعلللادة  الللوطللنللي االحتللللللادي 
�للسللبلليللب الللللظللللاهللللري االأمللللللللني اللللعلللام 
وكلللوادر  االإدارات  ومللللدراء  للمجل�س 
االأمانة، مناق�سة تطوير اأدوات العمل 
اللجان،  اأعللمللال  الللرملللاين، وتللطللويللر 
ا�ست�سراف  ملللنلللاقللل�لللسلللة  عللللن  فللل�لللسلللا 
يف  واال�للسللتللثللمللار  واالبللتللكللار،  امل�ستقبل 
املجل�س  واقللرتاحللات  الناعمة،  الللقللوة 

لدعم جهود احلكومة التنموية.
ومت خال امللتقى عقد جل�سة ع�سف 

ذهني حل�سد جهود وطاقات وخرات 
اأع�ساء املجل�س واالأمانة العامة لطرح 
وتللبللادل االأفللكللار االإبللداعلليللة واملبتكرة 
الللتللي تلل�للسللاهللم يف حتللقلليللق الللتللملليللز يف 
االأداء واعتماد اآليات التفكري املنهجي، 
للخروج باأف�سل التو�سيات واملبادرات 

لدعم اخلطط احلكومة التنموية.
ومت التاأكيد على اأهمية تطوير االأداء 
للمجل�س  الرملانية  الدبلوما�سية  يف 
مكانة  تعزيز  يف  امل�ساهمة  اأجلللل  مللن 
الدولية،  اللل�للسللاحللة  علللللى  االإمللللللللارات 
واإبراز االإمارات كنموذج يحتذى به يف 
املحافل الرملانية الدولية وامل�ساهمة 
يف دعم مرتكزات ال�سيا�سية اخلارجية 
للدولة، وا�ست�سافة املوؤمترات الدولية 
والتعبري  الللرملللاين،  بال�ساأن  املتعلقة 
العاقات  يف  الللللدولللللة  ثللللوابللللت  عللللن 
الدولية  التقارير  وتللاأثللري  الرملانية 
عن الدبلوما�سية الرملانية، وتطوير 

اأداء جلان ال�سداقة الرملانية.
وقالت معايل الدكتورة اأمل القبي�سي 
نبداأ اليوم مرحلة جديدة يف م�سرية 
نلتقي  حلللليللللث  اللللللللرمللللللللاين،  علللملللللللنلللا 
لتطوير  علللدة  مللو�للسللوعللات  لللنللنللاقلل�للس 
الللعللمللل الللرملللاين هلللذا الللهللدف الذي 
اأعلليللنللنللا منذ  ن�سب  و�للسللعللنللاه جللملليللعللاً 
ال�ساد�س  الت�سريعي  الف�سل  بللدايللة 
ال�سهر  نفتتح  وحيث  للمجل�س،  ع�سر 
الثالث،  الللعللادي  االنللعللقللاد  دور  املقبل 
اللللللذي نلل�للسللع عللللليلله اآملللللللااًل كلللبلللرية يف 
اآليات  تطوير  يف  نوعية  نقلة  حتقيق 
اال�سرتاتيجية  وفق  الرملاين  العمل 
الرملانية، وذلك التزاماً بالعهد الذي 
قطعناه على انف�سنا جميعاً ببذل كل 
جهد من اأجل م�سلحة وطننا الغايل 

القبي�سي  الللدكللتللورة  مللعللايل  واأكلللللدت 
التنفيذية  االأطللللر  علللللى  الللتللعللرف  اأن 
للخطة اال�سرتاتيجية للمجل�س يقع 
يف �سدارة نقا�ساتنا ال�سيما اأننا نعمل 
فعاال  جمل�سنا  يكون  اأن  على  جميعاً 
البناء  ملل�للسللرية  اأ�للسللا�للسلليللا يف  و�للسللريللكللا 
تطبيق  خللال  مللن  وذللللك  والتنمية، 
عر  اال�سرتاتيجية  اخلللطللة  اأهللللداف 
الدور  فاعلية  ت�سمن  رقابية  اآللليللات 
قيا�سية  مللوؤ�للسللرات  وتللنللتللج  اللللرمللللاين 
دقيقة تقي�س مدى تطوره وفاعليته، 
ومبا ين�سجم مع التطور النوعي الذي 
التخطيط  جمللال  يف  الللدولللة  ت�سهده 
امل�ستقبل،  وا�ست�سراف  اال�سرتاتيجي 
ومتا�سياً مع توجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل،  حفظه  الدولة، 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، 
ال�سيخ  اللل�للسللمللو  و�للسللاحللب  اهلل،  رعللللاه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخللوانللهللم  امل�سلحة، 
االإملللارات، ومبللا يحقق  ال�سيوخ حكام 
التمكني،  مرحلة  واأهللللداف  تطلعات 
ي�سع  الللللذي  اللللواحلللد  الللفللريللق  وروح 
�سعادة �سعب االإمارات ن�سب عينيه يف 

خمتلف القطاعات واملجاالت.
واأ�سافت اإن امللتقي الت�ساوري للمجل�س 
الللذي يعقد يف �سهر �سبتمر من كل 
مو�سوعات  تللدار�للس  اإىل  يللهللدف  علللام 
جهودنا  ال�ستكمال  االأهمية،  يف  غاية 
العمل  تطوير  �سعيد  على  امل�سرتكة 
وا�سرتاتيجيات  اآليات  وفق  باملجل�س، 
ما  وحتقق  بالعمل  تنه�س  مدرو�سة 

منا  تنتظره  ومللا  اأهلللداف  من  نبتغيه 
�سعبنا  اإليه  الر�سيدة ويتطلع  قيادتنا 
مللن نللتللائللج مللثللمللرة وداعللمللة للخطط 
مللثللمللراً يف اجلهود  اإ�للسللهللامللاً  ولللنللقللدم 
الللتللي تبذلها احلللكللومللة يف  الللوطللنلليللة 

خمتلف القطاعات التنموية.
ونوهت اإىل اأن اخلطة اال�سرتاتيجية 
التغريات  ملللواكلللبلللة  ا�للسللتللهللدفللت  قلللد 
املت�سارعة يف اأداء املوؤ�س�سات الت�سريعية 
عاملياً، واال�ستجابة لتحديات امل�ستقبل، 
التي متلي علينا العمل جاهدين على 
اال�ستعداد للتعامل معها وفق خطط 
واآليات  وا�سحة،  علمية  وروؤى  دقيقة 
مع  تتما�سى  متكاملة  عمل  وبللرامللج 
ت�سجيع  �للسللعلليللد  علللللى  دوللللتلللنلللا  نللهللج 
التخطيط واالبداع والتميز واالبتكار 
اأن  مللللوؤكللللدة  امللللللجلللللاالت،  يف خمللتلللللف 
اخلللطللة اال�للسللرتاتلليللجلليللة قللد و�سعت 
امل�ساريع  �للسلليللاغللة  عللنللد  بللاحللل�للسللبللان 
تكون  اأن  بللهللا  اخللللا�لللسلللة  وامللللللبلللللادرات 
للروؤية  دقلليللقللة  تللرجللمللة  جمملها  يف 
واللللر�لللسلللاللللة اللللللواردتلللللني فلليللهللا، فقد 
روؤيتنا  تللكللون  اأن  على  جميعاً  اتفقنا 
فاعل  وطني  جمل�س  هللي  امل�ستقبلية 
�سعب  تللطلللللعللات  يللل�لللسلللارك يف حتللقلليللق 
االحتاد ، واأن تكون ر�سالتنا هي متثيل 
اأداء متميز  �سعب االحتللاد من خللال 
والرقابية  الت�سريعية  املجل�س  الأدوار 
ك�سلطة  الللرملللانلليللة  ودبلللللومللا�للسلليللتلله 
لل�سلطة  ومللر�للسللدة  وم�ساندة  داعللمللة 
التنفيذية وتعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية 
الوطن  بقيم  مت�سلحني  للمواطنني، 
واملواطنة املتمثلة يف الوحدة الوطنية 
واال�ستقالية  وال�سفافية  وامل�ساركة 

وامل�سداقية.

وقلللاللللت مللعللايل رئلليلل�للسللة املللجللللل�للس ويف 
تلل�للسللمللنللت اخلطة  �لللسلللبلللق،  �لللسلللوء مللللا 
اال�سرتاتيجية جمموعة من االأهداف 
التي تتكامل يف ما بينها لتنتج وحتقق 
هللللذه الللللروؤيللللة وتلللللك الللر�للسللالللة، كما 
مللعللايللري و�للسللوابللط دقيقة  مت و�للسللع 
اللللواردة  الت�سغيلية  اخلللطللط  لتنفيذ 
االأداء  جودة  ل�سمان  باال�سرتاتيجية 
وجديته، ومبا يكفل حتقق كل هدف 

من اأهداف اخلطة بال�سكل املرجو .
اخلللللطللللة  اإجنلللللللللللللاز  اإن  واأ�لللللللسلللللللافلللللللت 
الوطني  للمجل�س  اال�للسللرتاتلليللجلليللة 
 2021 ل   2016 االحتللادي لاأعوام 
كللللان علللملللًا ا�للسللتللثللنللائلليللاً فلللريلللداً غري 
فهي  الرملانية،  م�سريتنا  يف  م�سبوق 
يف  االأوىل  اال�للسللرتاتلليللجلليللة  اخللللطلللة 
تاريخ املجل�س وبرملانات املنطقة ب�سكل 
عام، وحيث اجتهنا اإىل االأخذ باأ�سلوب 
التخطيط العلمي يف عملنا الرملاين، 
اأ�سوة بقيادتنا الر�سيدة التي ال تخطو 
تخطيط  خلللال  ملللن  اإال  خللطللوة  اأي 
جتارب  مللن  ي�ستفيد  مللدرو�للس  علمي 
احلا�سر  مللعللطلليللات  ويلللاأخلللذ  املللا�للسللي 
امل�ستقبل  ويلل�للسللتلل�للسللرف  بللاحللل�للسللبللان 
بللدقللة واتلللقلللان، وملللن ثللم فللقللد �سعيناً 
اال�سرتاتيجية،  اخلللطللة  خلللال  مللن 
اإىل  االآن  التنفيذ  مو�سع  باتت  التي 
و�سع خارطة دقيقة لاأداء الرملاين 
ا�للسللرت�للسللاداً بللخللراتللنللا الللرملللانلليللة يف 
الداخل، واأف�سل املمار�سات الرملانية 
العاملية يف اخلارج، وانطاقاً من روؤية 
التمكني  خطاب  من  م�ستمدة  فكرية 
ال�سيا�سي الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
 2005 عللام  يف  اهلل  حفظه  الللدولللة، 

وملللن روؤيللللة دوللللة االملللللارات العربية 
االإملللللارات  2021 ومللئللويللة  املللتللحللدة 
للدولة  العامة  وال�سيا�سة   ،2071
وتطلعات وطموحات القيادة الر�سيدة 

و�سعب دولة االمارات.
واأ�سارت اإىل اأن حمور النقا�س الثاين 
مقرتحات  يف  يللتللمللثللل  امللللللللتلللقلللى  يف 
الللوطللنللي االحتللللللادي لدعم  املللجللللل�للس 
جهود احلكومة التنموية، وهو هدف 
ويرتبط  واحلللليلللويلللة،  االأهللملليللة  بللالللغ 
بللدورنللا الللرملللاين، ك�سركاء  جللوهللريللاً 
يف البناء والتنمية، ون�سعى من خال 
اإعداد  اإىل  التو�سل  اإىل  املللحللور  هللذا 
روؤية  تت�سمن  برملانية  عمل  وثيقة 
وت�سوراته  التنمية  مل�ستقبل  املجل�س 
لها خال العقود اخلم�س املقبلة، مع 
الرتكيز على ان تكون روؤية املجل�س يف 
اإطار الدور الرملاين املنوط به، ومبا 
املهمة  يدعم جهود احلكومة يف هذه 

الوطنية.
واأكلللللللدت علللللى بللعلل�للس اللللنلللقلللاط التي 
ن�ستفيد  روؤيلللللللة  للللبلللنلللاء  مللهللمللة  تلللعلللد 
اأن  واأولللهللا  نقا�ساتنا،  يف  جميعاً  منها 
ان  مللنللذ  االحتللللادي  الللوطللنللي  املجل�س 
�سهر  يف  االأول  الرملاين  امللتقى  عقد 
الف�سل  م�ستهل  يف   ،2016 يللنللايللر 
جنح  قللد  ع�سر  اللل�للسللاد�للس  الت�سريعي 
يف اإجنلللاز مللا انيط بلله مللن مهام على 
للم�ستقبل،  الللتللخللطلليللط  ملل�للسللتللوى 
العادية،  واأدواره  مهامه  اأداء  بجانب 
فقد مت تطوير اخلطة اال�سرتاتيجية 
من دون اأدنى تاأثري يف عمل املجل�س، 
املطلوبة،  امللل�للسللتللهللدفللات  حللقللق  الللللذي 
واأجنلللللز كلللل ملللا هلللو مللطلللللوب مللنلله يف 
ت�سافر  بف�سل  املللحللددة،  التوقيتات 

واجلهات  اللللوزارات  وتللعللاون  جهودكم 
احلكومية املعنية. ومن ثم فاإن و�سع 
للمجل�س  اال�للسللرتاتلليللجلليللة  اخللللطلللة 
مثايل  ب�سكل  مت  قد  التنفيذ  مو�سع 
جهاز  كللفللاءة  ويللوؤكللد  للتقدير  يللدعللو 
ومقدرتها  للمجل�س  العامة  االأمللانللة 
الع�سر  ملللتلللغلللريات  ا�للسللتلليللعللاب  علللللللى 
واتقان،  بلللجلللودة  الللتللطللويللر  وخللطللط 
حيث �ساركت كافة اإدارة جهاز االأمانة 
العامة للمجل�س ب�سكل مبا�سر وفاعل 
اال�سرتاتيجية  اخللللطلللة  و�لللسلللع  يف 
مللن خللال تللقللاريللر االإجنللللاز وحتديد 

خطوات العمل التنفيذية.
وقالت اإن اخلطة اال�سرتاتيجية التي 
دخلللللت حلليللز الللتللنللفلليللذ بللالللفللعللل توفر 
ملراقبة  نوعية  اآليات  كرملانيني،  لنا، 
تللنللفلليللذهللا بللدقللة واإحلللكلللام ملللن خال 
تقارير االأداء الدورية لتنفيذ امل�ساريع 
وتطبيق اخلطط الت�سغيلية بحب ما 
اال�سرتاتيجية،  اخلللطللة  عليه  ن�ست 
ا�ستجابة  اأهللملليللة  علللللى  الللتللاأكلليللد  ملللع 
تنفيذ  يف  امللل�للسللكللورة  املجل�س  اأعلل�للسللاء 
عليها  ن�ست  الللتللي  وامللللبلللادرات  البنود 
اخلللطللة اال�للسللرتاتلليللجلليللة، ومبللللا عزز 
فللللر�للللس حللل�لللسلللد ثلللملللارهلللا واللللتلللعلللرف 
ومردودها  االإيللجللابلليللة  نتائجها  على 
الوطني الهام خال فرتة وجيزة من 

بدء تطبيقها.
وتطرق �سعادة اأحمد �سبيب الظاهري 
االأمني العام للمجل�س يف املحور االأول 
الوطني  املللجللللل�للس  ا�للسللرتاتلليللجلليللة  اإىل 
 ،2021-2016 االحتادي لاأعوام 
اال�سرتاتيجية  هذه  روؤيللة  م�ستعر�سا 
من وجود جمل�س وطني فاعل ي�سارك 
يف حتللقلليللق تللطلللللعللات �للسللعللب االحتللللاد، 

ور�سالتها من متثيل �سعب االحتاد من 
خال اأداء متميز الأدواره الت�سريعية 
الرملانية  ودبلوما�سيته  والللرقللابلليللة 
ومر�سدة  وملل�للسللانللدة  داعللمللة  ك�سلطة 
امل�ساركة  وتعزيز  التنفيذية  لل�سلطة 
التي  وقيمها  للمواطنني،  ال�سيا�سية 
توؤكد على الوحدة الوطنية، امل�ساركة، 

ال�سفافية، اال�ستقالية وامل�سداقية.
اال�سرتاتيجية  االأهلللداف  عر�س  كما 
ال�ستة والتي تتمثل يف تر�سيخ الوحدة 
الوطنية واملواطنة ال�ساحلة، وتعزيز 
مع  يتوافق  مبا  الت�سريعية  املنظومة 
واالرتقاء  الللعللامللليللة،  املللعللايللري  اأفلل�للسللل 
بالدور الرقابي للمجل�س مبا ي�ساهم 
يف حتللقلليللق روؤيللللللة االملللللللللارات، ودعلللم 
اللل�للسلليللا�للسلليللة اخللللارجللليلللة للللللدولللة من 
خال دور ريادي متميز للدبلوما�سية 
الرملانية، وتعزيز التوا�سل وامل�ساركة 
املجتمعية الفاعلة، وتطوير القدرات 
لتحقيق  املجل�س  الأجللهللزة  الللداخللللليللة 

اأداء برملاين متميز.
وا�لللسلللتلللعلللر�لللس كلليللفلليللة تلللطلللويلللر عمل 
اخلا�سة  االأنظمة  خال  من  املجل�س 
بللللللاالأدوات الللرقللابلليللة والللتلل�للسللريللعلليللة، ، 
اللجان  اأعلللملللال  تللطللويللر  تلللنلللاول  كللمللا 

واجلل�سات وامل�ساركات والزيارات.
االأمني  الزعابي  جابر  �سعادة  وتناول 
اجلل�سات  لللل�لللسلللوؤون  امللل�للسللاعللد  اللللعلللام 
اقلللرتاحلللات املجل�س  واللللللجللان حملللور 
لللللدعللللم جهود  االحتلللللللللادي  اللللوطلللنلللي 
احللللكلللوملللة الللتللنللمللويللة ، ملل�للسللريا اىل 
اأن روؤيللللة املللجللللل�للس تللركللز علللللى اللللدور 
الللللللرملللللللاين مبللللللا يلللحلللقلللق اللللتلللكلللاملللل 
الللللللللللوزارات  اأدوار  مللللع  والللللتلللل�للللسللللارك 

واملوؤ�س�سات احلكومية.

•• اأبوظبي-الفجر: 
اأعلنت جامعة نيويورك اأبوظبي عن اأ�سماء جمموعة الطاب 
للمنح  زايللد  بن  ال�سيخ حممد  برنامج  للم�ساركة يف  املتاأهلني 
اأطلقته  والللذي   ،2018-2017 الدرا�سي  للعام  الدرا�سية 
تعزيز  بهدف  للتعليم  اأبوظبي  بالتعاون مع جمل�س  اجلامعة 
قللللدرات الللطللاب املللتللملليللزيللن يف اللللدوللللة وتللزويللدهللم بفر�س 

اأكادميية وريادية.
وي�ستقطب الرنامج الطاب املتفوقني يف اأعوامهم الدرا�سية 
بدولة  الوطنية  العايل  التعليم  والرابعة يف موؤ�س�سات  الثالثة 
العربية  االإمللللارات  جامعة  ومنها  املتحدة،  العربية  االإمللللارات 
املتحدة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا، حيث ر�ّسحت هذه 
املوؤ�س�سات الثاث �ستني طالباً وطالبة لان�سمام اإىل برنامج 
الت�سفيات  اإىل مرحلة  الو�سول  38 منهم من  املنحة، متكن 
وطالبة  طالباً   24 ت�سمية  لتتم  املقابات،  واإجلللراء  النهائية 
عللر جلنة حتكيم من  زايللد  بللن  ال�سيخ حممد  للفوز مبنحة 
جامعة نيويورك اأبوظبي، وجامعة نيويورك، ونخبة من قادة 

املجتمع املحلي.
و�سيختار طاب املنحة للعام الدرا�سي 2017-2018 اإمتام 
الدين  جمللال  يف  االول  خا�سني،  درا�سيني  ف�سلني  من  واحللد 
واحلكومة باإ�سراف جون �سيك�ستون، الرئي�س الفخري جلامعة 
ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكية، حتت  نيويورك؛ واالآخر حول 
ذلك،  وعللاوة على  تللروب.  ال�سهري جيم�س  ال�سحفي  اإ�سراف 
مهارات  تطوير  حللول  لللدرو�للس  املنحة  طللاب  كافة  �سيخ�سع 
الللقلليللادة، وفللنللون اخلللطللابللة، والللعللرو�للس الللتللقللدميلليللة العامة، 
الدرا�سي،  العام  وخللال  املُقِنعة.  والكتابة  النقدي،  والتفكري 
املتحدة  الللواليللات  اإىل  الللرنللامللج  يف  امل�ساركون  ي�سافر  �سوف 
للللزيلللارة مللواقللع حللكللوملليللة يف وا�للسللنللطللن، و�ستقام  االأمللريللكلليللة 
نيويورك،  يف  �سكوير  بوا�سنطن  اجلامعي  احلللرم  يف  الدرو�س 

ف�سًا عن جوالت اإىل املعامل الثقافية باملدينتني.

نهيان،  اآل  زايللد  بللن  بنت حممد  مللرمي  ال�سيخة  �سمو  واأكلللدت 
بن  حممد  ال�سيخ  برنامج  اأن  للرنامج  الرئي�سي  امل�ست�سار 
زايد للمنح الدرا�سية بالطاب االإماراتيني الواعدين يحتفي 
التعليمية  مللهللاراتللهللم  لتنمية  ا�ستثنائية  بللفللر�للس  ويلللزودهلللم 
والقيادية، م�سرية �سموها ان فر�سة الفوز بهذه املنحة مدعاة 

فخر واعتزاز باالإجنازات التي حققها الطاب.
لرنامج  التنفيذي  املللديللر  يللو،  �سي  ديلللان  قللالللت  جانبها،  مللن 
الدرا�سية ونائب رئي�س جامعة  زايد للمنح  ال�سيخ حممد بن 
نيويورك: نحن م�سرورون بان�سمام هوؤالء الطاب املتميزين 
الدرا�سية،  باملنحة  الفائزين  من  اجلللديللدة  الدفعة  هللذه  اإىل 
االأكادميي  واالإجنللللاز  التميز  �سمات  اأبلللرز  هلللوؤالء  ميثل  حيث 

التي  املختلفة  واملهارات  واالإبللداع  والقيادة  الفكري  والف�سول 
واإبداعاً. ومتتاز  اأكرث طلبة جامعات االإمللارات تفوقاً  يحملها 
ي�ستفيد  بللاأن  ناأمل  ونحن  وديناميتها،  بتنوعها  الدفعة  هللذه 
الللرنللامللج لهم مللن مللعللارف وخرات  مّمللا �سيقدمه  الللطللاب 
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الدرا�سية  للمنح  زايلللد  بللن  حمللمللد  ال�سيخ  بللرنللامللج  اأن  يللذكللر 
يلل�للسللّكللل واحلللللداً ملللن بللرنللاجَمللي الللتللثللقلليللف املللجللتللمللعللي اللَذين 
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االأكادميية ال�سيفية التي تنظمها اجلامعة للم�ستفيدين من 
برنامج منحة ال�سيخ حممد بن زايد لطاب املدار�س الثانوية 
املللتللفللوقللني، ويلل�للسللارك يف الللرنللامللج طلللاب مللدار�للس اأبوظبي 
الثانوية الذين ينتقلون اإىل املرحلة الدرا�سية احلادية ع�سرة.

•• العني - الفجر

افتتح معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان مطعم مري 
عدد  بح�سور  العني،  مدينة  يف  الرتكية  للماأكوالت  دو�ست 
من رجال االأعمال وامل�سوؤولني يف قطاع ال�سياحة والفنادق 

واأع�ساء من اجلاليات الرتكية واالأوروبية والعربية.  
بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  تفقد  االفللتللتللاح  �سريط  ق�س  بعد 
املطعم  واأجنحة  اأق�سام  يرافقه احل�سور  نهيان  اآل  طحنون 
اللل�للسلليللاحللي الللفللاخللر، وا�للسللتللمللع مللن مللديللر املللطللعللم اإبراهيم 
واأ�سناف  التاأ�سي�س  فكرة  حللول  مف�سل  �سرح  اإىل  البلو�سي 

توفري  اإىل  اإ�سافة  التجهيزات  وكامل  الرتكية،  املللاأكللوالت 
نخبة الطهاة املخت�سني وامل�ساركني يف فنون الطعام وجتهيز 
االأطباق. وعر معاليه عن �سعادته بوجود هذا املطعم عند 
مدخل العني ل  اأبو ظبي يف منطقة  فاخرة بامتياز يف منطقة 
“ توام” ودوره يف تن�سيط احلركة ال�سياحية واالقت�سادية،. 
موؤكدا اأن مطعم مري دو�ست الرتكي يتميز باللوحات الفنية 

املوجودة فيه وبجمال ديكوراته . 
والثقافة  لل�سياحة  اأبللوظللبللي  لهيئة  ال�سكر  معاليه  وقلللدم 
مدينة  ومنتجعات  ملللقللومللات  الللرتويللج  على  الللعللني  وبلللللديللة 
العني ال�سياحية، انطاقا من حر�س قيادتنا الر�سيدة على  

وجهة  باعتبارها  العاملي  امل�ستوى  على  املدينة  مكانة  تاأكيد 
املجتمع  حياة  ترثي  ومتميزة  م�ستدامة  وثقافية  �سياحية 
والزوار. من ناحيته عر اإبراهيم البلو�سي عن �سكره ملعايل 
بافتتاح  ت�سريفه  على  نهيان  اآل  طحنون  بن  �سعيد  ال�سيخ 
هذا املطعم  وت�سجيعه الدائم للمواطنني يف كافة املجاالت. 
م�سريا اإىل اأن هذا املرفق ال�سياحي ي�سكل اإ�سافة اإىل مكانة 
الداخلية  لل�سياحة  وت�سجيعاً  ال�سياحية،  الللعللني  مللديللنللة 
بتاأ�سي�س واحد من  اإنه  فخور  البلو�سي  واخلارجية،  وقال 
اأفخم املطاعم الرتكية يف اأبوظبي والعني لتقدمي ماأكوالت 

من املطبخ الرتكي العريق  يف اأجواء مريحة وطبيعية.

�شعيد بن طحنون يفتتح فعاليات مطعم مر دو�شت الرتكي يف  العني

جلنة تاأمني فعاليات جامعة نيويورك اأبوظبي تعلن عن انطاق برنامج منحة ال�شيخ حممد بن زايد لعام 2018
اك�شبو دبي 2020 تعقد 

اجتماعا تن�شيقيا
•• دبي -وام:

عقدت جلنة تاأمني فعاليات اك�سبو دبي 2020 اجتماعا تن�سيقيا ام�س 
جتربة  على  اطلع  كما  املعر�س  بتاأمني  اخلا�سة  االأمنية  اخلطة  ناق�س 
العديد  ومناق�سة  الللدويل  التخطيطي  االجتماع  وعر�س  ا�ستانا  اك�سبو 

من املوا�سيع اخلا�سة ب�سري العمل والتجهيز والرتتيبات االأمنية .
تراأ�س االجتماع العميد عبداهلل علي الغيثي مدير االإدارة العامة الأمن 
بح�سور  الفعاليات  تللاأمللني  جلنة  رئي�س  والللطللوارئ  واملن�ساآت  الهيئات 
نائبه العميد خبري خليل الب�سري والعميد بطي ال�سام�سي نائب مدير 
اإدارة  الدكتور جا�سم خليل مريزا مدير  اأكادميية �سرطة دبي والعميد 
االعام االأمني والعميد را�سد الفا�سي مدير اإدارة الطوارئ بالوكالة 
والعقيد املتقاعد علي خليفة الغي�س مدير االأمن واملن�سق االأمني الإك�سبو 
2020 واأع�ساء جلنة تاأمني الفعاليات  2020 واأع�ساء جلنة اك�سبو 
الغيثي  العميد  دبللي.وحللث  حكومة  يف  واملوؤ�س�سات  الللدوائللر  جميع  مللن 
احل�سور على �سرورة التن�سيق والت�ساور وعقد االجتماعات الثنائية بني 

كل االطراف لتوزيع االأدوار واملهام وتن�سيق اآليات تنفيذها.
بتاأمني  املخولة  هللي  الفعاليات  تللاأمللني  جلنة  اإن  الغيثي  العميد  وقللال 
ا�ستمرار  اللل�للسللروري  مللن  كللان  دبللي لذلك  اإملللارة  الللكللرى يف  الفعاليات 
االجتماعات للتن�سيق والت�ساور يف اأهم حدث �ست�سهده االإمارة يف الفرتة 

املقبلة وهو يتطّلب جاهزية مبكرة .
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العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
ال�سلللللادة/دا�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN 1663828:العاملية للتوظيف رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
ال�سلللللادة/معهد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

االوتار لتعليم املو�سيقى - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1296281-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائلللرة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
اجلزيرة  �سقر  التجاري  باال�سم   CN رقم:1728298 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  النفايات  الإدارة 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية االقت�سادية بان ال�سلللللادة/�سيدلية زمرد ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1968300 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فيتا بهاكتادا�سان ناير %16

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيا باي جري�س كومار %16

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ا�سيه قادر غام ا�سغر ميمون %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سو�سان جامي�س

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

االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
للهواتف  ال�سلللللادة/الفي�سل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN 1056501:املتحركة  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جميل مبارك �سحي مبارك النوفلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سامل حممد املظفري الهاجري

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

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

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية االقت�سادية بان ال�سلللللادة/ارابيا ديزرت لل�سياحة وال�سفاري 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2243572 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سعيد علي ربيع هال املزروعي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سعيد علي ربيع هال املزروعي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جيتي�س مادهافان توتوجنال %49

تعديل لوحة االإعان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/ارابيا ديزرت لل�سياحة وال�سفاري

ARABIAN DESERT TOURS & SAFARI

اىل/ ارابيا ديزرت لل�سياحة وال�سفاري ذ.م.م 
ARABIAN DESERT TOURS & SAFARI LLC

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

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

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
لت�سليح  �ستايل  باور  ال�سلللللادة/ور�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات رخ�سة رقم:1272061 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

جمعه زايد خمي�س املنذري من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء

 جمعه زايد خمي�س املنذري من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سبيل كافارودي %49
تعديل لوحة االإعان/اجمايل من م�ساحة 8*1 اىل 3*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان  االقت�سادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية االقت�سادية بان ال�سلللللادة/الرونزي 

CN 2150924:لاثاث امل�ستعمل رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية االقت�سادية بان ال�سلللللادة/�سالون بي رويال 

CN قد تقدموا الينا بطلب نيلز  رخ�سة رقم:1476706 
تعديل لوحة االإعان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من فردية اىل فرع
 تعديل ا�سم جتاري من/�سالون بي رويال نيلز

BE ROYAL NAILS SALON

اىل/ �سالون رويال نيلز - فرع 3 
ROYAL NAILS SALOON - BRANCH 3

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

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

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
ومطبخ  ال�سلللللادة/مطعم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN رميا�س للمندي  رخ�سة رقم:2116832 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االإعان/اجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/مطعم ومطبخ رميا�س للمندي

REMAS RESTAURANT & KITCHEN FOR MANDI

اىل/ مطعم ومطبخ ق�سايد ال�سعبي 
KASAID ALSHAABI RESTAURANT AND KITCHEN

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

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

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
ابوطالب  ال�سلللللادة/كراج  بان  االقت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1114517 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبوده �سلطان �سامل املثيمنى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد نا�سر �سعيد �سامل العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
بلبل  ال�سلللللادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN 1010131:ال�سحراء العمال البا�سرت رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد يون�س عبداهلل علي البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد حارب �سامل حظيبه الظاهري

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

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

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية االقت�سادية بان ال�سلللللادة/�سيل ويل للمواد العازلة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1084109 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جا�سم �سعيد عبيد الكلى الزعابي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ جا�سم �سعيد عبيد الكلى الزعابي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة توما�س كوتي جو�سف ماريا �سادانام %49

تعديل لوحة االإعان/اجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

 تعديل ا�سم جتاري من/�سيل ويل للمواد العازلة
SEAL WELL INSULATION MATERIALS WORKS

اىل/ �سيل ويل للمواد العازلة ذ.م.م 
SEAL WELL INSULATION MATERIALS WORKS LLC

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

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

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية االقت�سادية بان ال�سلللللادة/م�سغل ليله فرح 

CN 1196109:الزياء ال�سيدات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عمر �سعد عبداهلل حممد العرياين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف طارق بن م�سبح بن خمي�س ال�سكري

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

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

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
امللكي  ال�سلللللادة/الق�سر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN 1134196:العمال النظافة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة علي عبداهلل را�سد �سليمان الغيثي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدالعزيز عبداهلل را�سد �سليمان الغيثي

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

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

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

والبحرية  الللريللة  للموا�سات  االحتللاديللة  الهيئة  تعلن 

)قطاع النقل البحري( بان /مركز غوا�سني الإمارات قد 

تقدم بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  هللذه  ت�سجيل  على  اعللرتا�للس  له  كل من  على 

مدة  خللال  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االعان.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�ضم ال�ضفينة                    رقم الت�ضجيل ال�ضابق          العلم ال�ضابق
      مركز غوا�سني االإمارات                     --                       --

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية االقت�سادية بان ال�سلللللادة/االمواه للنقليات 

CN 1310681:العامة وال�سحن رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل حممد جمعه بتال املرر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد احمد حممد احمد املن�سوري

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية االقت�سادية بان ال�سلللللادة/امل�ستطيل الذهبي 

CN 1173169:للحدادة والنجارة امل�سلحة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالعزيز �سعيد جمعه حبا�س البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي را�سد ح�سن حممد ال�سام�سي

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

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

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية االقت�سادية بان ال�سلللللادة/حمل زينة اليحر 

CN 1123347:لقطع غيار ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبوده �سلطان �سامل املثيمني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد نا�سر �سعيد �سامل العامري

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

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

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

تنويه
تعلن دائلللرة التنمية االقت�سادية بان ال�سلللللادة/مكتب ادفان�س للطابعة وت�سوير 

CN  قد تقدموا الينا بطلب امل�ستندات  رخ�سة رقم:2075394 
تعديل لوحة االإعان/اجمايل من م�ساحة 1*3.5 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/مكتب ادفان�س للطابعة وت�سوير امل�ستندات
ADVANCE TYPING PHOTOCOPING OFFICE

اىل/ ادفان�س اك�سرت هاند�س لتنظيف املباين 
ADVANCE EXPERT HANDS BUILDINGS CLEANING

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�ساكن )8121001(
تعديل ن�ساط/حذف الطباعة وت�سوير امل�ستندات )8219001(

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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•• دبي-الفجر:

رئي�س  الب�ستكي  عي�سى  الدكتور  اأعلن   
من  انللطللاقللاً  اجلامعة  اأن  دبللي  جامعة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأفكار 
الدولة  رئلليلل�للس  نللائللب  مللكللتللوم  اآل  را�للسللد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي والتي 
طللرحللهللا يف كلللتلللاب �للسللمللوه تللللاأمللللات يف 
ال�سعادة واالإيجابية �سممت وا�ستحدثت 
ب�سكل  املوظفني  لتدريب  خا�ساً  دبلوماً 
عام واحلكومة ب�سكل خا�س على مبادئ 
للم�ساهمة  الللعللمللل  اأمللاكللن  يف  اللل�للسللعللادة 
اأ�لللسلللعلللد ملللديلللنلللة يف  اإىل  بلللو�لللسلللول دبلللللي 

العامل.
ي�ساهم  اللللدبلللللللوم  هللللذا  اأن  اإىل  واأ�للللسللللار 
املفاهيم  حللللول  امللللوظلللفلللني  تلللدريلللب  يف 
وال�سعادة  تللفللكللري  كللنللهللج  االإيلللجلللابللليلللة 

كاأ�سلوب حياة.
 جلللاء ذللللك خلللال مللنللتللدى اللل�للسللعللادة يف 
العمل الذي نظمه اليوم االإثنني مركز 
التطوير التنفيذي يف جامعة دبي بحرم 
اجلامعة يف مدينة دبي االأكادميية حيث 
ال�سعادة  يف  متخ�س�سني  ثاثة  ناق�س 
تطبيق  حول  موا�سيع  عدة  واالإيجابية 

وتعزيز ال�سعادة يف مكان العمل. 
اجلامعة  اأن  الب�ستكي  الللدكللتللور  وقلللال 
اأطلللللللقلللت هللللذا اللللدبلللللللوم للللللتللاأكلليللد على 

التزامها الكامل بنهج وتطلعات �ساحب 
اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حمللمللد بلللن را�لللسلللد اآل 
ال�سعادة  مفهومي  يخ�س  فيما  مكتوم 

واالإيجابية.
واأ�لللسلللاف اأن اإطللللاق هلللذا الللدبلللللوم جاء 
جمل�س  تاأ�سي�س  يف  اجلامعة  جنللاح  بعد 
واللللللللذي ي�سم  الللل�لللسلللعلللادة وااليلللجلللابللليلللة 
مملللثلللللللني علللللن اللللطلللللللبلللة واخللللريلللجلللني 
واالإدارية  التدري�سية  الهيئتني  واأع�ساء 
واأنلللللله مت اخلللتللليلللار اأفللل�لللسلللل املللللدربللللني يف 
جملللللال الللل�لللسلللعلللادة واالإيللللجللللابلللليللللة ممن 
قللامللوا مبللبللادرات عللديللدة يف هللذا املجال 

من  وخللراتللهللم  معرفتهم  وا�ستلهموا 
خراء عامليني وحمليني.

ملللن حيدرعلي  كلللل  اللللللقللاء  وحتللللدث يف 
نللائللب الللرئلليلل�للس االأول للل�للسللعللادة االأفللللراد 
واالإبداع يف �سلطة واحة دبي لل�سيليكون 
التنفيذي  الللرئلليلل�للس  البعيني  وحللكللمللت 
ملجل�س ال�سعادة يف جامعة دبي وجيهان 
ق�سايا  يف  متخ�س�سة  مللدربللة  حلل�للسللني 

ال�سعادة والذكاء العاطفي.
 ح�سراملنتدى جمموعة من املخت�سني 
يف ق�سايا ال�سعادة واالإيجابية باالإ�سافة 
وخا�سة  حللكللومللّيللة  هلليللئللات  ممللثلللللي  اإىل 

تدعم مبادرات ال�سعادة يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة. 

دولة  ا�سرتاتيجية  علي  حلليللدر  وتللنللاول 
واالإيجابية  اللل�للسللعللادة  حلللول  االمللللللارات 
واأعلللللطلللللى كلللملللثلللال �للسلللللطللة واحلللللللة دبلللي 
لل�سيليكون وبرناجمها الإ�سعاد املوظفني 

واملتعاملني على ال�سواء. 
�سناعة  كيفية  ح�سني  جيهان  وتناولت 
مركزة  العمل  اأماكن  يف  ال�سعادة  ون�سر 
النف�س  الللعللاطللفللي وعلللللم  اللللذكلللاء  علللللى 

االإيجابي. 
جتربة  تناول  فقد  البعيني  حكمت  اأمللا 

جامعة  يف  واالإيجابية  ال�سعادة  جمل�س 
اأن تتمكن  اأن مللن االأهللملليللة  دبللي قللائللًا 
الللبلل�للسللريللة ملللن تفعيل  امللللللللوارد  اأقللل�لللسلللام 
ال�سعادة ومتكني املوظفني من  مبادىء 

ممار�ستها يف اأماكن العمل. 
يت�سمن  الدبلوم اجلديد  اأن  اإىل  واأ�سار 
تفعيل  ا�سمها  االأوىل  مللراحللل؛  ثلللاث 
ي�سرح  والللللللللذي  الللل�لللسلللعلللادة  متلللكلللني  اأو 
الرئي�سية  اخللللللطلللللوات  للللللللمللل�لللسلللاركلللني 
والللتللقللنلليللات الللل�لللسلللروريلللة للللللتللمللكللن من 
اأمللاكللن العمل  ا�للسللتللخللدام االإيللجللابلليللة يف 
ون�سر ال�سعادة بني املوظفني واملتعاملني 
والثانية ن�سرال�سعادة من خال تدريب 
امل�ساركني على تطوير ما يف اأنف�سهم من 

�سعادة قبل عك�سها على االآخرين.
ا�سرتاتيجية  فهي  الثالثة  املرحلة  اأمللا 
معني  مل�ستوى  خم�س�سة  وهي  ال�سعادة 
واإدارة  �سناعة  على  القادرين  املوظفني 
ا�سرتاتيجيات ال�سعادة يف اأماكن العمل.

140 �ساعة  اأن مدة الدبلوم  ولفت اىل 
التفرغ  ويلل�للسللتلللللزم  �للسللهللور  ثلللاثلللة  ملللللدة 
من  معتمدة  �سهاداته  وت�سدر  الكامل 
من  وم�سدقة  بها  ومللعللرتف  اجلللامللعللة 

هيئة املعرفة يف دبي. 
وحتلللللدث يف امللللنلللتلللدى اأيللل�لللسلللاً عللللدد من 
احلللل�لللسلللور وملللنلللهلللم مملللثلللللللي عللللللدد من 

الوزارات.

•• دبي-الفجر:

التحتية  البنية  تطوير  وزارة  تتخذ 
اأف�سل ال�سبيل يف جمال دعم منظومة 
البنية التحتية املتطورة التي ا�سهمت 
العربية  االإمللللللارات  دولللللة  يف حتللقلليللق 
مللتللقللدمللة يف موؤ�سر  مللراكللز  املللتللحللدة 
ذلك  اأجلللل  ومللن  الللعللاملللي،  التناف�سية 
االبتكارية،  املللبللادرات  الللوزارة  اأطلقت 
املمار�سات  اأفلل�للسللل  اتللبللعللت  انللهللا  كللمللا 
لروؤية  ال�ساد�س  املحور  العاملية لدعم 
بيئة  يف  واملتمثل   2021 االإملللللارات 
م�ستدامة وبنية حتتية متكاملة، اإىل 
للمواطنني  اللل�للسللعللادة  حتقيق  جللانللب 
االإمللللارات. ويف  اأر�لللس  واملقيمني على 
اأحمد  املهند�س  ك�سف  ذاتللله  ال�سياق 
اأن  اإدارة الطرق، اإىل  احلمادي مدير 
الدكتور  معايل  وبتوجيهات  اللللوزارة 
النعيمي  بلحيف  عللبللداهلل  املللهللنللد�للس 

وزير تطوير البنية التحتية حري�سة 
املتبعة  املمار�سات  اأف�سل  على تطبيق 
البنية  تلللطلللويلللر  جمللللللال  يف  علللاملللليلللا 
مللللع طبيعة  يلللتلللائلللم  الللتللحللتلليللة مبللللا 
دولللللة االإملللللللارات، وعللللليلله فللقللد قامت 
باتخاذ كافة التدابري ا�ستعدادا ملو�سم 
اعلللللداد درا�سة  ملللن  االمللللطللللار، حلليللث 
على  الللوقللوف  ت�ستهدف  متخ�س�سة 
املياه،  وجتمعات  االجنللرافللات  اأ�سباب 
املللنللا�للسللبللة لذلك،  وو�للسللعللت احللللللللول 
وت�سنيع  تلل�للسللملليللم  تللتلل�للسللمللن  واللللتلللي 
مياه  و�لللسلللرف  اإدارة  نللظللام  وتللنللفلليللذ 
االأمطار على خمارج 129 – 119 
ال�سيخ  �سارع  – 103 على   110 –

حممد بن زايد.
كثافة  اأخلللذت  الللللوزارة  اأن  اإىل  ولللفللت 
ملليللاه االأملللطلللار بللعللني االعللتللبللار عند 
على  �للسللددت  التي  الللدرا�للسللة،  ت�سميم 
�سرورة تنفيذ وحدتان من اخلزانات 

1250 مرت  بللحللجللم  االأر�لللللس  حتلللت 
مللكللعللب علللللى كللل مللوقللع مللن املخارج 
�سابقة الذكر، لتخزين مياه االمطار 
طريق  عن  ببطء  منها  التخل�س  ثم 
�سخها اإىل املياه اجلوفية، كما �سيتم 
16 م�سخة  تللركلليللب  الللدرا�للسللة  وفلللق 
على قللاعللدة اخلللزانللات املللركللبللة حتت 
�سارع  علللللى  االأربلللعلللة  املللخللارج  دوارات 
مياه  ل�سخ  زايلللد،  بللن  حممد  ال�سيخ 

ليتم  مللنللطللقللة،  اأقللللرب  اإىل  االأملللطلللار 
امت�سا�سها من قبل الرتبة وتر�سبها 

اأو اأن تتبخر بفعل احلرارة العالية.
ويف �سياق مت�سل اأكد اأن وزارة تطوير 
اأمت  علللللى  اأنللهللا  علللللى  التحتية  البنية 
اال�للسللتللعللداد واجلللاهللزيللة ملللواجللهللة اأي 
االأمطار،  هطول  عن  تنجم  خماطر 
حيث اأجنزت خال ال�سنوات املا�سية 
ب�سعة  �لللسلللد   101 �للسلليللانللة  عللمللللليللة 
 75 اإىل  ت�سل  لبحرياتها  ت�سميمية 
مرتا  و114  األلللفلللا  و963  مللللليللونللا 
مكعبا، وت�سمل تلك ال�سدود 54 �سدا 
يف اإمارة الفجرية و30 �سدا يف راأ�س 
و7 يف  �سدود يف عجمان  و9  اخليمة 
واحللد يف  �سد  اإىل  باالإ�سافة  ال�سارقة 
اإ�ساحها  عللن  ف�سا  الللقلليللويللن،  اأم 
مربع  مللللرت  كلليلللللو   166 مللل�لللسلللاحلللة 
على  جتمعها  ووقللف  الرمال  لتثبيت 

الطرق نتيجة مياه االمطار.

البنية  تللطللويللر  وزارة  اأطلللللقللت  كللمللا 
الللتللحللتلليللة يف وقلللللت �لللسلللابلللق ملللبلللادرة 
رقماً  تت�سمن  التي  #نباك_�سامل، 
جمللانلليللاً لللاإبللاغ عللن االأ�للسللرار على 
 ،80088889 االحتللاديللة،  الطرق 
يف  املتخ�س�س  غلليللث  فللريللق  وكللذلللك 
مياه  جتمع  اأمللاكللن  ومتابعة  درا�للسللة 
االمطار والبحث يف احللول املنا�سبة 

للحد من اأ�سرارها.
وزارة  يف  الللطللرق  اإدارة  مللديللر  ولللفللت 
املهند�س  الللتللحللتلليللة  الللبللنلليللة  تللطللويللر 
اأحمد احلمادي اإىل اأن البنية التحتية 
االحتللللاديللللة اأثللبللتللت كلللفلللاءة عللاللليللة يف 
مواجهة التقلبات اجلوية وحالة عدم 
املا�سية،  ال�سنوات  خللال  اال�ستقرار 
بف�سل ما تتوفر فيها من بنى حتتية 
مائمة وم�سخات وقنوات لت�سريف 
تللنللفلليللذهللا وفق  االأملللللطلللللار مت  مللليلللاه 
زاد  الللذي  االأمللر  العاملية،  املوا�سفات 

من كفاءتها وجودتها ومقدرتها على 
حتللمللل مللثللل تلللللك الللظللروف املناخية 

وكمية االأمطار الكبرية.
التحتية  البنية  تطوير  وزارة  وقللال: 
اأف�سل  وتطبيق  مواكبة  على  تعمل 
تنفيذ  جماالت  يف  العاملية  املمار�سات 
م�ساريع البنية التحتية بهدف اإحداث 
املنظومة  يف  وحقيقية  نوعية  نقلة 
التنموية ذات العاقة بعمل الوزارة، 

كما ت�سعى من خال عملها اإىل و�سع 
املتعلقة  للم�سكات  جللذريللة  حلللللول 
الللنللاجللمللة عللن ملليللاه االأملللطلللار، حيث 
الللو�للسللع واتخاذ  تللقلليلليللم  تللعللمللل علللللى 
االإجلللللللراءات اللللازملللة، ودعللللم جهود 
احلللكللومللات املللحللللليللة، واإيلللجلللاد حلول 
الناجتة عن  لاأ�سرار  دائمة  جذرية 

االمطار .
كما اأكد اأن البنية التحتية واملنظومة 

الت�سغيلية يف الدولة تعتران االأكرث 
تطوراً على م�ستوى العامل، الفتاً اإىل 
اأن االإمارات حر�ست منذ ن�ساأتها على 
تللطللويللر بللنلليللة حتللتلليللة مللتللكللاملللللة على 
درجة عالية من اجلودة والكفاءة، ما 
اأهلها للح�سول على مراكز متقدمة 
يف  الللعللامللليللة  التناف�سية  مللوؤ�للسللرات  يف 
جمال جودة البنية التحتية مبختلف 

اأ�سكالها. 

•• اأبو ظبي-الفجر:

اأحلللملللد عللبللد احلميد  دخللللل امللل�للسللري 
اإىل  عاًما   44 العمر  من  يبلغ  الللذي 
بعد  اأبللوظللبللي  يف  بللرجلليللل  م�ست�سفى 
ب�سبب  اأخرى  م�ست�سفيات  رف�سته  اأن 
طبيعة حالته الطبية املعقدة، اأال هي 
متزق يف االأبهر اأي ال�سريان االأ�سا�سي 
املحمل  اللللدم  ي�سخ  اللللذي  اجل�سم  يف 
باالأوك�سجني يف الدورة الدموية. وقد 
ا�ست�ساري   ، �ساكر  وليد  الدكتور  قبل 
جلللراحلللة الللقلللللب ورئلليلل�للس الللقلل�للسللم يف 
حالة  اأبللوظللبللي،  بللرجلليللل،  م�ست�سفى 
امل�ست�سفى  اإىل  احلميد  عبد  املري�س 
غرفة  اإىل  مبا�سرة  اإدخللاللله  مت  حيث 

العمليات. 
بداأ عبد احلميد، الذي يعي�س يف دبي 

الظهر  يف  بلللاأمل  ي�سعر  عللائلللللتلله،  دون 
اأخللذ االأمل  الأيللام عديدة، ومع الوقت 
يتفاقم حيث مل تنفع م�سكنات االأمل 
بدوار  �سعر  اأيللللام،  وبللعللد  تللوقلليللفلله.  يف 
وبعد  الللروؤيللة.  يف  ب�سبابية  م�سحوباً 
اأن �ساءت حالته، �سعى للح�سول على 
ظن  الللذي  واالأمللر  الطبية،  امل�ساعدة 
�سار خطراً  ب�سيطاً  اأنلله  عبد احلميد 

يهدد حياته. 
�سعرت  قللائللًا:  احلميد  عبد  ح  و�للسللرَّ
بللللاأمل كللبللري يف �لللسلللدري وذهلللبلللت اإىل 
وحدة الطوارئ يف اإحدى امل�ست�سفيات 
االأمل  واخللتللفللى  الللعللاج  تلقيت  حلليللث 
جديد  مللن  عللللاودين  ولكنني  لللفللرتة، 
رهلليللب يف  اأمل  مللع  الللتللايل  ال�سباح  يف 
وا�سح  عللار�للس  وهللو  االأيلل�للسللر  �ساعدي 
�سعرت  لللقللد  الللقلللللب.  يف  م�سكلة  علللللى 

بكثري من القلق . 
وقد ات�سح اأن عبد احلميد كان يعاين 
من متزق يف االأبهر، وهو االأمر الذي 
اإىل  ي�سل  وكلللان  اللل�للسللمللام  يتلف  كلللان 
وبالتايل  امللللخ،  الللدمللويللة يف  االأوعللليلللة 
االأ�سا�سية  اللل�للسللرايللني  جللللدار  يللتللمللزق 
ل القلب وحتمل الدم اإىل كل  التي ت�سغِّ
جمرد  امل�ساألُة  كانت  اجل�سم.  اأع�ساء 
اأن يللتللوقللف �سخ  �للسللاعللات فللقللط قللبللل 
احلميد  عبد  ج�سم  اأع�ساء  اإىل  الللدم 
امل�ساعدة  كلللانلللت  وللللذللللك  بللالللكللامللل، 

الطبية الطارئة اأمراً حتمياً. 
واأ�لللسلللاف عللبللد احلللملليللد: لللقللد �سعرت 
اأن حالتي كانت ا�سواأ بكثري مما كنت 

اأتخيل والوقت كان حا�سًما . 
ذهلللللب علللبلللد احللللمللليلللد ملللبلللا�لللسلللرة اإىل 
م�ست�سفى خا�س يف دبي، وبعد اإجراء 

االأ�سا�سية،  الت�سخي�س  فللحللو�للسللات 
ك�سف امل�ست�سفى اأن حالته كانت متزًقا 
يف االأبهر ثم مت حتويله اإىل م�ست�سفى 

برجيل يف اأبوظبي. 
متزق االأبهر هو �سبب رئي�سي للموت 
املللفللاجللئ وهللي حللالللة نللللادرة. وبح�سب 
متزق  حللللللاالت  واإدارة  الللتلل�للسللخلليلل�للس 
االأبهر، حتدث هذه احلالة لكل 4-3 
اأ�سخا�س من 100000 ، يف ال�سنة. 
احلالة  لهذه  املعر�سون  واالأ�سخا�س 
وب�سبب  التوتر  يف  فللرط  من  يعانون 
والللد عبد  اأن  وراثلللي. حيث  اأو  جيني 
احلالة  ذات  مللن  يللعللاين  كللان  احلميد 
 49 ال  �سن  يف  مفاجئ  ب�سكل  وتللويف 
وذات االأمر حدث مع �سقيقه وهو يف 
عمر ال46. لذلك فكان اخلطر بالغ 
قارب  اللللذي  احلميد  عبد  حلليللاة  على 

على نف�س املرحلة العمرية.
واأعللللرب الللدكللتللور �للسللاكللر قللائللًا: لقد 
طبيعة  ب�سبب  حتللدًيللا  العملية  كانت 
احللتللاجللت عملية  فللقللد  االجلللللللللراءات، 
اإىل ا�للسللتللئلل�للسللال اللل�للسللريللان االأبلللهلللر – 
الذي  اجل�سم  يف  االأ�للسللا�للسللي  االأنللبللوب 
– وا�ستبداله  القلب  اإىل  الللدم  ينقل 
باآخر ا�سطناعي واإعادة زرع ال�سرايني 
اال�سطناعي  االأنللللبللللوب  يف  الللتللاجلليللة 
للل�للسللمللان حلل�للسللول الللقلللللب علللللى الدم 
الللل�لللسلللروريلللني. وقد  واالأوكللل�لللسلللجلللني 
ا�ستبدل الفريق الطبي �سريان االأبهر 
املمزق باأنبوب ا�سطناعي ملَّحم. وقد 
 . كاملة  �ساعات  ا�ستغرقت العملية 9 
كهذه،  كلللبلللرية  عللمللللليللة  بلللعلللد  علللللللللادًة، 
امللل�للسللتلل�للسللفللى لعدة  املللريلل�للس يف  يللبللقللى 
بف�سل  ولكن  اأ�سهر،  حتى  اأو  اأ�سابيع 

خلللرة الللفللريللق الللطللبللي، جتلللاوب عبد 
احلميد ب�سكل جيد مع العاج وغادر 

امل�ست�سفى بعد �سبعة اأيام فقط. 

 اإنها معجزة ، عر عبد احلميد بعني 
الأعر  كافية  لي�ست  الكلمات  دامعة. 
عللن امللتللنللاين الللكللبللري للللللدكللتللور وليد 

حياة  منحوين  فقد  الطبي،  وفريقه 
انلللا وعائلتي  نللكللون  و�لللسلللوف  جلللديلللدة 

ممتنني لهم اإىل االأبد . 

وزارة تطوير البنية التحتية تتخذ كافة التدابري ا�ضتعدادا ملو�ضم االأمطار

اجناز درا�شة متخ�ش�شة الأ�شباب االجنرافات وجتمعات مياه االمطار وو�شع احللول املنا�شبة

م�شت�شفى برجيل ينقذ حياة رجل كانت تف�شله عن املوت �شاعات 

يف اإطار ا�ضرتاتيجية عام اخلري 2017

جمموعة املعارف تترّبع بخم�شة و�شبعني �شندوقًا من املاب�س 
واالألعاب للهال االأحمر االإماراتي

جامعة دبي ت�شتحدث دبلومًا لل�شعادة واالإيجابية

•• اأبوظبي- الفجر

والتدريب  اال�للسللتلل�للسللارات  – ذراع  امللللعلللارف  جمللمللوعللة  قللدمللت 
التنفيذي واملهني جلامعة اأبوظبي- 75 �سندوقاً من املاب�س 
والتي  االإمللاراتللي،  االأحمر  الهال  هيئة  اإىل  االأطفال  واألعاب 
واأع�ساء  اجلامعة  وطللالللبللات  طللاب  تللرعللات  مللن  جمعها  مت 
الهيئتني التدري�سية واالإدارية بفرعي اأبوظبي والعني، وذلك 
�سمن اإطار مبادرات ا�سرتاتيجية جامعة اأبوظبي لعام اخلري 
2017” والتي تاأتي حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س جمل�س اأمناء 
اجلامعة. واأكد الدكتور اأحمد بدر الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
للعام  الترعات  حملة  تنظيم  على  املجموعة  حر�س  املعارف 
الثاين على التوايل ملا لها من دور حيوي يف دعم مبادرات هيئة 
الهال االأحمر االإماراتي وجهودها االإن�سانية واالإغاثية التي 
تهدف اإىل اإحداث التغيري االإيجابي يف املجتمع وتر�سيخ قيم 
نف�س  وهللي  املجتمعية،  وامل�سوؤولية  والعطاء  والتكافل  اخلللري 
القيم التي توؤمن بها املجموعة وت�سعى على االإلتزام بها تاأدية 
لدورها وواجبها الوطني، م�سرياً اإىل اأن احلملة حققت جناحاً 

متميزاً يتمثل يف منو عدد الترعات من نحو 25 �سندوق من 
75 �سندوق من املاب�س واالألعاب  املاب�س العام املا�سي اإىل 
باأهمية  هذا العام وهو ما يوؤكد جناح احلملة يف ن�سر الوعي 

امل�ساركة املجتمعية الفاعلة يف الق�سايا االإن�سانية. 
�سل�سلة  �سمن  اأيلل�للسللاً  تللاأتللي  اأن احلملة  بللدر  الللدكللتللور  واأو�للسللح 
حتت  املجموعة  تنظمها  التي  املجتمعية  امل�سوؤولية  مللبللادرات 
اأهم  علللللى  اللل�للسللوء  اإىل ت�سليط  وتللهللدف  نللهللتللم،  نللحللن  عللنللوان 
والبيئة،  التعليم،  قطاعات  يف  املجتمع  تلللوؤرق  التي  الق�سايا 

وال�سحة، واال�ستدامة.

•• دبي-وام: 

وقعت كلية حممد بن را�سد لاإدارة احلكومية مذكرة تفاهم 
على  ال�سوء  لت�سليط  االإمنللائللي  املتحدة  االأمم  برنامج  مللع 
املفتوح  االنت�ساب  برامج  و  العلمي  والبحث  التدريب  برامج 
وذلك  امل�سوؤولني  وكبار  التنفيذيني  الروؤ�ساء  ت�ستهدف  التي 
وتعزيز  املعريف  بامل�ستوى  للنهو�س  الرامية  اإطللار اجلهود  يف 
قدرات الكوادر العليا و االرتقاء بالعمل احلكومي على نطاق 
العامل العربي. ن�ست مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون يف 
جمال اإعداد تقارير حول اأداء و منجزات احلكومات العربية 
املمار�سات  اأف�سل  على  ال�سوء  ت�سلط  التي  الدرا�سات  ن�سر  و 

احلكومية يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا .
و�ستعمل الكلية بالتعاون مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 
مطبوعات  اإ�سدار  على  العامل  حول  االأكادمييني  و�سركائها 
عدة  تتناول  العامة  ال�سيا�سات  تطوير  جمللال  يف  اأكللادميلليللة 

املوؤ�س�سي  والتميز  واالأداء  احلكومية  االإدارة  منها  حملللاور 
واإدارة  التخطيط  ومنهجيات  املللعللرفللة  واقت�ساد  واالبللتللكللار 
املوارد والعمليات باالإ�سافة اإىل تقدمي درا�سات واأوراق بحثية 
املتحدة  االأمم  لرنامج  الرئي�سية  الرتكيز  جمللاالت  �سمن 
احلكومية  القدرات  وبناء  امل�ستدامة  التنمية  وهي  االإمنائي 
والتنمية املجتمعية ومواجهة االأزمات وغريها. و قال �سعادة 
الدكتور علي بن �سباع املري الرئي�س التنفيذي لكلية حممد 
بن را�سد لللاإدارة احلكومية: متتلك دولة االإمللارات ر�سيداً 
غنياً من املعرفة احلكومية الوا�سعة وخرة رائدة يف جماالت 
اإليه  تو�سلت  مللا  اآخلللر  تتبنى  و   .. املتميز  احلللكللومللي  العمل 
العلوم االأكادميية كركيزة اأ�سا�سية لتطوير العمل احلكومي 
اآفاق وا�سعة، ما يوؤهلها الأن  اإىل  واالرتقاء مبنظومات عمله 

تكون قوة فاعلة وموؤثرة ايجابية يف �ساحات العمل احلكومي 
واأ�ساف  العامل.  م�ستوى  على  القرار  �سنع  وميادين  العاملي 
�سعادته اإن هناك حاجة عاملية ملحة لتوحيد اجلهود والعمل 
والتنموي  الللعللمللل احلللكللومللي  ملل�للسللرتك يف جمللللاالت  بلل�للسللكللل 
الإحداث تاأثري اإيجابي يف حياة االن�سان اأينما كان لذا نهدف 
اإىل  االإمنللائللي  املتحدة  االأمم  برنامج  مع  تعاوننا  خللال  من 
احلكومي  العمل  جمللاالت  يف  والتوا�سل  التعاون  ج�سور  مد 
دول  مع  الناجحة  واحلكومية  التنموية  جتاربنا  وم�ساركة 
اإىل  الرامية  واملقاربات  الت�سورات  وو�سع  والللعللامل  املنطقة 
وذلللك يف ع�سر عوملة  عاملي  امل�ستقبل من منظور  ا�ست�سراف 
التحديات والذي يفر�س علينا و�سع ت�سورات �ساملة لتذليل 
امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  على  والعمل  املحتملة  العقبات 

ال�ساملة التي ت�سمن م�ستقبًا م�سرقاً لاأجيال القادمة.
املتحدة  للللاأمم  املقيم  املن�سق  مللوريللنللج  فلللرود  �للسللعللادة  قللال  و 
واملمثل املقيم لرنامج االمم املتحدة االمنائي باالإنابة لدى 
دولة االمارات العربية املتحدة: نتطلع لتطبيق اأطر التعاون 
للللللاإدارة احلللكللوملليللة و برنامج  بللن را�للسللد  بللني كلية حمللمللد 
املرتاكمة  اال�ستفادة من اخلرات  و  االإمنائي  املتحدة  االأمم 
اإعلللداد  الللقلليللادات و  الللكللللليللة يف جملللال متللكللني  الللتللي متتلكها 
املتميزة وبدورنا نوؤكد على ت�سخري �سبكة العاقات  الكوادر 
و  الللتللقللدم  اإحللللراز  بللهللدف  للرنامج  التابعة  اال�سرتاتيجية 

االرتقاء بكفاءة االأداء احلكومي �سمن بلدان املنطقة .
االأعمال  تطوير  اإدارة  مدير  كمايل  اهلل  اأمللان  نادية  قالت  و 
را�سد لاإدارة  بن  كلية حممد  اال�سرتاتيجية يف  وال�سراكات 

مع  جنب  اإىل  جنباً  والللعللمللل  الللتللعللاون  ي�سعدنا  احلللكللوملليللة: 
امل�سرتكة  اجلهود  اإطللار  يف  االإمنللائللي  املتحدة  االأمم  برنامج 
واإيجاد  واالقليمية  املحلية  بالكفاءات  االرتقاء  اإىل  الرامية 
احلكومي  العمل  �سوية  لرفع  م�سرتكة  عمل  �سيغ  وتطوير 
وذلك  املنطقة  م�ستوى  على  الب�سرية  املللوارد  يف  واال�ستثمار 
باال�ستفادة من اخلرة الوا�سعة واملخزون العملي والتطبيقي 
املنطقة  نطاق عمله يف  امتداد  على  الرنامج  الللذي ميتلكه 

والعامل.
وتن�س املذكرة اأي�سا على ا�ست�سافة الفعاليات الدولية التي 
تعنى بتنمية القدرات القيادية واالإداريللة على غرار منتدى 
االإمارات لل�سيا�سات العامة الذي تنظمه كلية حممد بن را�سد 
التطبيقات  اأبرز  لللاإدارة احلكومية وت�ستعر�س من خالها 
احلكومية و اأف�سل املمار�سات املتبعة واال�سرتاتيجيات العامة 
اأثبتت جللدارة يف حتقيق االأهللداف التي ر�سدت الأجلها  التي 

وفقا لنتائج موؤ�سرات االأداء لدول العامل العربي.

حممد بن را�شد لاإدارة احلكومية و برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يوقعان مذكرة تفاهم

•• دبي-وام:

بن  لل جائزة حمدان بن حممد  العامة  االأمانة  تطلق 
م�سابقة  ال�سوئي  للت�سوير  الدولية  مكتوم  اآل  را�سد 
الغد خال م�ساركتها كداعم رئي�سي يف  ت�سوير جيل 
املنتدى العاملي االأفريقي لاأعمال الذي تنظمه غرفة 
الغد: جيل  اأفريقيا  عنوان  دبي حتت  و�سناعة  جتللارة 
جديد من رواد االأعمال وذلك يومي االأول والثاين من 

نوفمر القادم يف مدينة جمريا بدبي.
ا�ستخراج  الفوتوغرايف  الت�سوير  م�سابقة  وت�ستهدف 
وتلل�للسللويللر اأوجلللله الللتلل�للسللابلله بللني دوللللة االإمللللللارات وقارة 
اأفريقيا يف العادات والتقاليد واملاأكل وامل�سرب والبيئة 
واللللعلللملللارة واالأعللللمللللال بللجللانللب تلل�للسللللليللط اللل�للسللوء على 

امل�سرتك االإن�ساين بينهما.
الرت�سح  عملية  تبداأ  التي   - الدولية  امل�سابقة  وت�سكل 
من  ال�ساد�س  حتى  وت�ستمر  اليوم  ان�ستغرام  على  لها 
HIPAContest_# اأكتوبر املقبل وحتمل و�سم
اأوجه  الإبراز  مثالية  من�سة   -  NxtGenPhoto
الللتللاقللي احلللل�لللسلللاري واللللثلللقلللايف بلللني دولللللة االإمللللللارات 
حيث  ال�سابة  االأجلليللال  منظور  مللن  ال�سمراء  والللقللارة 
ح�ساب  على  اللل�للسللورة  ن�سر  خللال  مللن  الرت�سح  مبكن 

االن�ستغرام واإ�سافة و�سم امل�سابقة للمن�سور.
وقال علي خليفة بن ثالث �سعادة االأمني العام للجائزة 
اال�ستثنائية  الب�سرية  القيمة  يدركون  امل�سورين  اإن 
والثقايف  احللل�للسللاري  التنوع  حيث  مللن  اأفريقيا  لللقللارة 
ال�ساحرة وثراء احلياة الرية  والت�ساري�س الطبيعية 
فيها والذي يجتذب مايني ال�سياح فال�سورة من اأهم 
النوافذ التي مل�س العامل من خالها جمال هذه القارة 
امل�سابقة  باإطاق هذه  �سعادته  .. معربا عن  وفرادتها 
املوؤثرة  ال�سمراء  بالقارة  العام  الوعي  لتعزيز  املميزة 
بينها  الوثيقة  العاقة  وملللدى  الللعللامل  م�ستوى  على 

وبني دولة االإمارات على جميع االأ�سعدة.
مللن جللانللبلله اأو�لللسلللح �للسللعللادة حللمللد بللوعللملليللم مللديللر عام 
تاأتي بالتزامن  امل�سابقة  اأن  غرفة جتارة و�سناعة دبي 
لت�سكل  لاأعمال  االأفريقي  العاملي  املنتدى  اأعمال  مع 
لللدعللم جللهللود تعزيز االنفتاح  اإ�للسللافللة جللديللدة هللادفللة 
االقت�سادي واال�ستثماري والثفايف بني دولة االإمارات 
والقارة االأفريقية والعامل و�سمن منهجية واإطار عمل 
ت�ستمد قوتها من فكر �سبابي منفتح ف�سا عن دورها 
وتفعيل  ال�سعوب  مللع  للتوا�سل  جللديللدة  اآفلللاق  فتح  يف 
عملية االت�سال املعريف والثقايف بني احل�سارات وذلك 

من خال عد�سة الت�سوير الفوتوغرايف.

جائزة حمدان بن حممد للت�شوير 
تطلق م�شابقة ت�شوير جيل الغد 
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اأخبـار الإمـارات

نهيان بن مبارك ي�شتقبل فريق االإمارات امل�شارك يف م�شابقة املهارات العاملية 

ت�ضم اأكرث من 3000 كتاب و�ضالة ذكية للقراءة

 اقت�شادية دبي تطلق مكتبتها املتكاملة للقراءة واإعداد التقارير وجل�شات الع�شف الذهني

موا�شات االإمارات تنظم ملتقًى تدريبيًا ل� 129 
�شائقًا حكوميًا يف دبي

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزيللر  نهيان  اآل 
يف قلل�للسللره املل�للس �للسللعللادة مللبللارك �سعيد 
اأبوظبي  علللام مللركللز  اللل�للسللاملل�للسللي مللديللر 
واملهني  الللتللقللنللي  واللللتلللدريلللب  للللللتللعللللليللم 
واأع�ساء فريق مهارات االإمارات امل�سارك 
اأبوظبي  الللعللامللليللة  امللللهلللارات  م�سابقة  يف 

التي ينظمها املركز خال �سهر   2017
اأكتوبر املقبل .

موؤكدا  الفريق  باأع�ساء  معاليه  ورحللب 
لهم ثقته يف قدرتهم على حتقيق نتائج 
الفتا  العاملية  امل�سابقة  هللذه  يف  متميزة 
اىل ان دولللة االإمللارات تعتر اال�ستثمار 
للوطن  احلقيقية  الللللرثوة  االنلل�للسللان  يف 
وت�سع التنمية الب�سرية �سمن اأولوياتها 

اال�سرتاتيجية .

اثبتوا  االإملللللللارات  �للسللبللاب  اأن  اإىل  ونللللوه 
والوفاء  واالنتماء  العطاء  يف  جدارتهم 

لوطنهم املعطاء.
�سعيد  مللبللارك  �سعادة  اأعلللرب  جانبه  مللن 
اأبوظبي  علللام مللركللز  اللل�للسللاملل�للسللي مللديللر 
عن  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم 
فخره با�ستقبال معايل ال�سيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان الأع�ساء الفريق م�سيدا 
واملعنوي  املللادي  بالدعم  ال�سدد  هللذا  يف 

الر�سيدة  القيادة  تقدمه  الللذي  الكبري 
التنظيم  ي�سمن  مبا  التقني  اأبوظبي  لل 
املللثللايل واحللللافلللل لللهللذا احللللدث العاملي 
الذي يقام الأول مرة يف منطقة  الكبري 

ال�سرق االأو�سط.
واأ�ساف اأن ا�ستقبال معايل ال�سيخ نهيان 
الفريق  الأعلل�للسللاء  نهيان  اآل  مللبللارك  بللن 
توليها  التي  والرعاية  االهتمام  يج�سد 
الوطن  ل�سباب  الر�سيدة  الللدولللة  قيادة 

حتفيزهم  علللللللى  امللل�للسللتللمللر  وحلللر�لللسلللهلللا 
للدولة  والنجاحات  االإجنللازات  لتحقيق 

يف خمتلف املناف�سات العاملية.
اأن فللريللق ملللهلللارات االإمللللللارات  واأو�للللسللللح 
الللذي �سيمثل الدولة يف احلللدث العاملي 
ال�سخم ي�سم نخبة من خرية املوهوبني 
34 من �سباب الوطن  يف الدولة فنحو 
ذوي الكفاءة العالية �سيتناف�سون وبقوة 
نحو  ميثلون  مت�سابق   1300 نحو  مع 

العامل. دول  خمتلف  من  دولة   60
من جهتهم اأعرب اأع�ساء فريق مهارات 
االإمارات عن �سعادتهم با�ستقبال معايل 
اآل نهيان وزير  ال�سيخ نهيان بن مبارك 
الثقافة وتنمية املعرفة وحتفيزهم على 
حتللقلليللق نللتللائللج مملليللزة يف هللللذا احلدث 

العاملي.
يف  بقوة  املناف�سة  على  حر�سهم  واأكلللدوا 
للمرة  تقام  التي  العاملية  امل�سابقة  هللذه 

مع  خللا�للسللة  االإملللللللارات  دولللللة  يف  االأوىل 
حلل�للسللولللهللم علللللى تلللدريلللب مللتللملليللز ودعم 
للتعليم  اأبلللوظلللبلللي  ملللركلللز  مللللن  كلللاملللل 
والتدريب التقني واملهني والذي حر�س 
ل�سمان  االإمللكللانللات  كللافللة  ت�سخري  على 

ا�ستعدادهم االأمثل للم�سابقة.
ح�سر اللقاء علي حممد املرزوقي رئي�س 
التقني  اأبللوظللبللي  االإمللللللارات يف  مللهللارات 

ونخبة من امل�سوؤولني.

•• دبي-الفجر: 

مكتبتها  دبلللي  اقللتلل�للسللاديللة  د�للسللنللت 
اللللتلللي ت�سم  للللللللقلللراءة،  املللتللكللاملللللة 
�للسللللل�للسلللللة مللللن اللللكلللتلللب اأكلللللللرث من 
3000 كتاب يغطي ما يزيد عن 
اإعداد  جمااًل متنوعاً، وجرى   48
هذه املكتبة بالتعاون مع كل من : 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد للمعرفة 
حول  الللرائللدة  املكتبة  كينوكونيا  و 
العامل. وتاأتي هذه اخلطوة �سمن 
مبادرات اقت�سادية دبي الهادفة اإىل 
الر�سيدة  القيادة  توجهات  تنفيذ 
املعرفة  ا�للسللتللدامللة  اإىل  اللللرامللليلللة 
واالبللتللكللار للللدى مللوظللفللي اجلهات 
احلكومية، وذلك من خال توفري 
من�سة لت�سجيع موظفي اقت�سادية 
واإعداد  القراءة،  على  وموؤ�س�ساتها 
جل�سات  عقد  جانب  اإىل  التقارير، 

الع�سف الذهني.
للدائرة  الللعللامللة  املللكللتللبللة  وتلل�للسللم 
بقرية  دبلللي  اقللتلل�للسللاديللة  مللبللنللى  يف 
الكتب  ملللن  االأعللللمللللال، جمللمللوعللة 
مبختلف  تعنى  الللتللي  املتخ�س�سة 
الكتب  مللللن  وغللللريهللللا  امللللللجلللللاالت، 
االقت�ساد،  جللوانللب  تللتللنللاول  الللتللي 
والثقافة،  اللل�للسللحللة،  واللللقلللانلللون، 
املعلومات  وتللقللنلليللة  واللل�للسلليللا�للسللة، 

وغلللريهلللا ملللن الللكللتللب الللتللي ترثي 
الغنية  بللاملللعلللللومللات  اللللقلللراء  علللللى 
واملفيدة، التي �ستعمل على حتفيز 
عللللادة الللللقللللراءة، مملللا يلل�للسللاعللد على 
م�ستويات  اإىل  العمل  بيئة  تطوير 

اأعلى من الثقافة واملعرفة.
اإدارة  مللديللر  اجلللا�للسللم،  ليلى  قللالللت 
اقت�سادية  يف  واالإبللللللللداع  املللعللرفللة 
اإطللاق املكتبة احلديثة  دبللي: يعد 
وموؤ�س�ساتها  دبلللللي  القلللتللل�لللسلللاديلللة 
امللل�للسللتللدامللة، والتي  امللل�للسللاريللع  ملللن 
وتنمية  املعرفة  ت�سجيع  ت�ستهدف 
الفكر ملوظفني. نحن ممتنون لكل 
حممد  موؤ�س�سة  و  كينوكونيا  مللن 
�سركائنا   ، للللللمللعللرفللة  را�لللسلللد  بلللن 
اال�سرتاتيجيني يف تبادل املعلومات 
اإن دل  وهلللللذا  الللللقللللراءة،  وتلللوطلللني 

الللتللعللاون الفعال  يلللدل علللللى  فلللاإنللله 
واخلا�سة،  احلكومية  اجلهات  مع 
و�سعيهم نحو ترك ب�سمة يف جمال 

امل�سوؤولية املجتعمية .
واأ�سافت اجلا�سم: راعت اقت�سادية 
دبي يف اإعداد املكتبة اأف�سل معايري 
اجللللللودة واللل�للسللامللة ملللن خمتلف 
املكتبة  بللدًء مللن مدخل  الللنللواحللي، 
املطالعة،  وغرف  باملمرات  ومللرورا 
اللللللتلللللي راعلللللللللت خملللللللتلللف �لللسلللرائلللح 
الهمم،  اأ�سحاب  ومنهم  املوظفني 
اأرقى  اإىل  باملكتب  للو�سول  وذلللك 
م�ستويات التميز واجلودة العاملية، 

لتعزيز �سعادة جميع الفئات املعنية، 
احلكيمة،  قيادتنا  روؤيلللة  وحتقيق 
ملللن خللللال لللعللب دور رئلليلل�للسللي يف 
التي   ،2021 دبلللي  خللطللة  تنفيذ 
دبي  حكومة  تللكللون  اأن  اإىل  تللهللدف 
ومبدعة  و�سباقة  ومتميزة  رائلللدة 
وتلللوفلللري  تللللقللللدمي اخلللللللدمللللللات  يف 

احتياجات الفرد واملجتمع .
وقالت اجلا�سم: ت�سم املكتبة اأماكن 
خم�س�سة لاطاع والقراءة وهي 
مللوزعللة مللا بللني مللقللاعللد اجللو�س 
املللفللتللوحللة واملللغلللللقللة، بللحلليللث تتيح 
للللللللقلللارئ حللللري االخلللتللليلللار ملللا بني 

اللللراحلللة وكللذلللك اخللل�للسللو�للسلليللة يف 
ذللللك توفري  اإىل جللانللب  اللللقلللراءة. 
امللللكلللتلللب جملللملللوعلللة ملللللن اللللغلللرف 
البحوث  الجلللراء  خ�سي�ساً  املللعللدة 
اجلماعية،  واملطالعة  والللدرا�للسللات 
االأق�سام  مللوظللفللي  بللاإمللكللان  والللتللي 
اال�للسللتللفللادة مللنللهللا، وكلللذللللك توفر 
للللللقللراءة والتي  الللذكلليللة  اللل�للسللالللة 
التكنولوجيا  اأحلللدث  على  حتتوي 
وتبادل  املللوا�للسلليللع  لللتللنللاول  امللللعلللدة 
وجهات النظر يف امل�سائل الثقافية 

وكل ما يعني بتعزيز املعرفة .
املكتبة  اأن  اإىل  اجلللا�للسللم  واأ�لللسلللارت 

الكتب  مللللللن  �لللسللللللل�لللسلللللللة  بللللتللللوفللللري 
اإىل  بللرايللل،  بلغة  الهمم  الأ�سحاب 
املللكللتللبللة ركناً  جلللانلللب ذلللللك وفلللللرت 
ي�سم جمموعة متنوعة من الكتب 
لاأطفال،  املخ�س�سة  الق�س�سية 
والتي مت توفريها لذوي املوظفني 
واملللوظللفللات مللن االأطلللفلللال. ف�سًا 
املعرفة  اإدارة  �للسللتللقللوم  ذلللللك  علللن 
املكتبة  بللتللغللذيللة  دبلللي  بللاقللتلل�للسللاديللة 
علللللللى نلللحلللو ملل�للسللتللمللر، مللللن خال 
تللوفللري كللل مللا هللو جللديللد يف عامل 

الكتب والقراءة . 
ابراهيم  قللال  مت�سل،  نحو  وعلللللى 

اللللل�للللسللللوؤون  اإدارة  مللللديللللر  اأهلللللللللللي، 
االداريللة يف اقت�سادية دبي: اتبعت 
اقللتلل�للسللاديللة دبلللي اأعلللللى املللعللايللري يف 
بلللنلللاء ملللوقلللع املللكللتللبللة، وذللللللك من 
ال�سديقة  امللللواد  ا�للسللتللخللدام  خللال 
االأثللللاث،  االإ�لللسلللاءة،  مللثللل:  للبيئة، 
املنتجات،  مللن  وغللريهللا  اللل�للسللجللاد، 
االإدارية  ال�سوؤون  اإدارة  قامت  كما 
مبراعاة احتياجات اأ�سحاب الهمم 
املكتبة،  اأر�للسلليللة  جتهيز  حيث  مللن 
و�سهولة الو�سول اىل اأرفف املكتبة 

للح�سول على كتاب .
اقت�سادية  يف  املعرفة  اإدارة  وقامت 

الكرتونية  بللاإ�للسللافللة خللدمللات  دبللي 
ذكللليلللة ملللن خللللال تللطللويللر موقع 
ب�سوؤون  واخلا�س  الداخلي  املكتبة 
ا�ستعارة الكتب، وم�ساركة االآخرين 
وت�سجيعهم على القراءة بعد تقييم 
حمتوى الكتاب، ومت تطوير موقع 
خا�س باملكتبة االلكرتونية، واملعني 
الكرتونية  لكتب  روابلللط  بتوفري 
خمتلف  يف  وعللللامللللة  تللخلل�للسلل�للسلليللة 
امللللجلللاالت، بللاالإ�للسللافللة اىل روابلللط 
املتخ�س�سني  ت�ساعد  الللكللرتونلليللة 
الدرا�سات  اإعلللداد  يف  االقت�ساديني 

والبحوث االقت�سادية.

•• دبي – الفجر: 

نّظمت موا�سات االإمللارات ممثلة 
احلكومية  املللللوا�للللسللللات  بلللللمللركللز 
االأعمال  مراكز  جمموعة  –ع�سو 
الللتللابللعللة مللللوا�لللسلللات االإمللللللللارات-، 
�سائقاً   129 ملتقى تدريبي لعدد 
العامة  االإدارة  مللقللر  يف  حللكللوملليللاً 

للنقل واالنقاذ ب�سرطة دبي.
اجل�سمي  �لللسلللاللللح  اأحللللمللللد  واأفللللللللاد 
احلكومية  امللللللوا�لللللسلللللات  مللللديللللر 
قللدم جمموعة  امللتقى  بللاأن  بللدبللي، 
باللغة  التعريفية  املحا�سرات  من 
العربية واالأوردو ل�سائقي املوؤ�س�سة 
�سيقدمون خدمات النقل احلكومي 
للقيادة العامة ل�سرطة دبي وذلك 
بح�سب العقد املرم معهم، م�سرياً 
تعريف  �سملت  املحا�سرات  اأن  اإىل 

االإجراءات  من  بحزمة  ال�سائقني 
ل�سمان  اتباعها  الواجب  الوقائية 
وال�سامة وتطبيق  االأمللن  حتقيق 
على  والتعرف  املللروريللة،  االأنظمة 
املللللهللللارات الللللازمللللة للللللتللعللامللل مع 
والتوعية  الللللطللللارئللللة،  االأعلللللطلللللال 
الفنية  املوا�سفات  تطبيق  باأهمية 
اإىل  بللللاالإ�للللسللللافللللة  امللللللركلللللبلللللات،  يف 
باأهم  اطاعهم على عر�س مرئي 
اال�ستهاكية  والللقللطللع  االأجلللللللزاء 
ال�سائقني  وتللوجلليلله  املللركللبللات،  يف 
باأهمية فح�س املركبة ب�سكل يومي 
و�سامتها  جاهزيتها  مللن  للتاأكد 
�سامة  للل�للسللمللان  وذللللللك  للللللعللمللل، 
املللنللقللولللني واللل�للسللري مللل�للسللافللات تلبي 

احتياجات املتعاملني.
�سائقاً   129 اأن  اجل�سمي  واأفللللاد 
منهم  تللدريللبلليللة  لللللدورات  خ�سعوا 

77 �سائق حافلة ثقيلة، 52 �سائق 
للعقد  وفقاً  وذلللك  خفيفة،  حافلة 
دبللللي، مو�سحاً  �للسللرطللة  املللللرم مللع 
باأن امللتقى التدريبي املنعقد جمع 
ملوا�سات  العريقة  اخلللرة  مابني 
االإمارات التي متتد الأكرث من 36 

عاماً، والتزامها التام بتعزيز نتائج 
وم�ستويات ال�سامة املرورية على 
�سركائها  ملللع  بللالللتللعللاون  اللللطلللرق 

اال�سرتاتيجيني.
احلكومية  املوا�سات  مدير  واأكللد 
االإمللللللارات  ملللوا�لللسلللات  اأن  بلللدبلللي، 
�سائقيها  تلللدريلللب  علللللى  حللريلل�للسللة 
وتاأهيلهم الأداء مهامهم الوظيفية 
اأكمل وجلله وفللق طبيعة عمل  على 
امللل�للسللتللفلليللدة ملللن خدمات  اجللللهلللات 
ذاته  الللوقللت  يف  مللراعللني  املوؤ�س�سة، 
وا�سرتاتيجية وخ�سو�سية  اأهداف 
اجللللهلللات املللخللتلللللفللة، االأمللللللر اللللذي 
تدريبية  دورات  ت�سميم  يتطلب 
مع  يتنا�سب  مبا  لل�سائقني  خا�سة 
ومتطلباتهم،  اجلللهللات  تللوجللهللات 
على  حللريلل�للس  امللللركلللز  اأن  ملل�للسللرياً 
اجتماعات  وعللقللد  زيللللارات  تنظيم 

دورية مع متعامليه لاطاع على 
املقدمة  اخلدمات  وجودة  م�ستوى 
اأيلللة مللاحللظللات اأو  والللتللعللرف على 

تعديات مطلوبة.
وذكللللللللللر اجللللل�للللسللللمللللي بللللللللللاأن ملللركلللز 
مبوا�سات  احلكومية  املوا�سات 
يللقللدم خللدمللاتلله لنخبة  االإمللللللارات 
واملوؤ�س�سات  اللللوزارات  من  متميزة 
واملحلية  االحتلللللاديلللللة  واللللهللليلللئلللات 
االأكادميية  اجللللهلللات  ملللن  وعللللللدداً 
يف الللللللدولللللللة، وذلللللللللك ملللللن خلللال 
1891 �سائقاً، 62 من�سق حركة، 
املركز  ويلللقلللوم  مللركللبللة،  و4130 
م�ستوى  علللللى  املللخللتلللللفللة  بللفللروعلله 
اللللدوللللة بللتللوفللري مللركللبللات خفيفة 
اجلهات  احللتلليللاجللات  تلّبي  وثقيلة 
وتاأجري  ا�ستخداماتها،  باختاف 
اأجللهللزة التتبع  املللركللبللات، وتللوفللري 

اأ�سطول  واإدارة  للمركبات  الذكية 
مللللركللللبللللات امللللتلللعلللاملللللللني، وتلللوفلللري 
اإىل  احلللركللة،  ومن�سقي  ال�سائقني 
جانب قيام املركز بتقدمي خدمات 
غ�سيل  مللللن  وملللتلللكلللاملللللللة  �لللسلللاملللللللة 
و�للسلليللانللة واإ�لللسلللاح املللركللبللات عر 
متخ�س�سة،  فنية  ب�سرية  كللفللاءات 
عاوًة على تدريب ال�سائقني وفق 
خدمات  لللتللقللدمي  معتمدة  بللرامللج 

حتقق �سعادة املتعاملني. 
النقل  خللللدمللللات  مللللن  ويلل�للسللتللفلليللد 
يللقللدمللهللا مركز  اللللتلللي  احللللكلللوملللي 
احلللكللوملليللة جمموعة  املللوا�للسللات 
من الوزارات، مثل وزارة اخلارجية، 
املجتمع،  ووقلللايلللة  اللل�للسللحللة  وزارة 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  وكللذلللك 
واملجل�س الوطني االحتادي،، اإ�سافة 
اإىل جمموعة كبرية من املوؤ�س�سات 

واملحلية  االحتلللللاديلللللة  واللللهللليلللئلللات 
يف  االأكادميية  اجلهات  من  وعللدداً 
اللللدوللللة. وملللن اجلللهللات اجلديدة 
طريان  املوؤ�س�سة  مع  تعاقدت  التي 
االإمارات، املجل�س االأعلى لاأمومة 
والطفولة، م�ست�سفى ال�سيخ خليفة 
خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى  بعجمان، 
االإمارات  موؤ�س�سة  اخليمة،  براأ�س 

العقارية، وغريها من اجلهات. 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن اجلناح الوطني لدولة االإمارات فتح باب التقدمي لل برنامج التدريب 
يف البندقية �سمن دورة 2018 من بينايل البندقية.

املقيمني  النا�سئ من  اأمللام اجليل  الفر�سة  ال�سنوي  الرنامج  يتيح هذا 
من  ليتمكنوا  والفنون  العمارة  مبللجللاالت  االإمللللارات  بللدولللة  واملللواطللنللني 

تطوير مهاراتهم وقدراتهم االإبداعية.
بامل�ساركة   - االخللتلليللار  عليهم  وقلللع  الللذيللن   - املللتللدربللني  تكليف  و�سيتم 
االإ�للسللراف على معر�س اجلناح الوطني خال  على مللدار �سهر كامل يف 
البندقية خال  بينايل  للعمارة يف  ال16  الللدويل  املعر�س  م�ساركته يف 

الفرتة من 26 مايو اإىل 25 نوفمر من العام 2018.

وتعزيز  عملية  خللرات  الكت�ساب  للمتدربني  الفر�سة  الرنامج  ويتيح 
اجلناح  معر�س  على  اليومي  باالإ�سراف  تكليفهم  خال  من  اإمكاناتهم 
مع  بالتعاون  تن�سيقه  يتم  تعليمي  برنامج  يف  امل�ساركة  وكذلك  الوطني 
جامعة كافو�سكاري يف البندقية وغريها من املوؤ�س�سات الثقافية البارزة يف 
دولة االإمارات والبندقية. وتتوىل موؤ�س�سة �سامة بنت حمدان اآل نهيان 
من  بدعم  البندقية  بينايل  يف  الوطني  للجناح  الر�سمي  املفو�س  مهام 
وزارة الثقافة وتنمية املعرفة. و قالت ليلى بن بريك مدير التن�سيق يف 
اجلناح الوطني لدولة االإمارات : �سارك يف برنامج التدريب يف البندقية 
الرنامج  وكلللان  متدربا   150 مللن  اأكلللرث  املا�سية  ال�سنوات  ملللدار  على 
اخلطوة االأوىل للعديد منهم �سمن م�سرية عمل ناجحة لدى موؤ�س�سات 
ثقافية بارزة يف دولة االإمارات مبا فيها متحف اللوفر اأبوظبي وموؤ�س�سة 

ال�سارقة للفنون وجمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين.. يف حني انتقل 
االآخرون للعمل كفنانني ومعماريني من بينهم الفنانة �سارة احلداد التي 
كانت اأحد منت�سبي برنامج التدريب حيث ت�سارك يف هذا العام كفنانة يف 
معر�س اجلناح الوطني حجرة ورقة مق�س .. ممار�سات اللعب واالأداء. و 
اأ�سافت اإنه يف الوقت الذي توا�سل فيه دولة االإمارات التزامها برت�سيخ 
العمل  �سوق  ي�سهد  والفنون..  الثقافة  جمللال  يف  عاملي  كمركز  مكانتها 
العمارة  والكوادر �سمن قطاع  الكفاءات  على  الطلب  م�ستمرا يف  تزايدا 
والفنون. وجدد اجلناح الوطني التزامه بدعم اجليل القادم من الكوادر 
خراتهم  و�سقل  معرفتهم  تعزيز  خللال  من  الازمة  املللهللارات  بجميع 

اأثناء م�ساركتهم بهذا احلدث العاملي البارز.
من جانبها قالت الفنانة ال�سابة �سارة احلداد : كانت م�ساركتي كمتدربة 

وي�سرين  كفنانة  املهنية  م�سريتي  يف  حا�سمة  حلظة  الوطني  اجلناح  يف 
اجلللنللاح يف  امل�ساركات يف معر�س  الفنانات  كللاإحللدى  اأخلللرى  مللرة  الللعللودة 
البندقية ف�سل كبري يف  التدريب يف  لل برنامج  البندقية.. وكان  بينايل 
خارج  الفني  القطاع  يف  العملية  واخللللرات  الللازمللة  باملهارات  تللزويللدي 
واالإبداعية  العملية  مواهبي  ال�ستك�ساف  يل  حافزا  كللان  كما  االإملللارات، 

وتوظيفها على النحو االأمثل.
واأ�سافت : يعد برنامج التدريب مبا يقدمه من فر�س للتعليم والتدريب 
لتعريفهم  والعمارة  بالفنون  املولع  لل�سباب  رائعة  من�سة  واالإ�للسللراف، 
اأدعو  املنا�سبة  وبللهللذه  االإبللداعلليللة..  املللجللاالت  يف  املتوفرة  العمل  بفر�س 
�سباب االإمارات لان�سمام اإىل هذا الرنامج ملا يقدمه من جتربة ممتعة 

وفريدة توؤهل اجليل النا�سئ وتعزز اإمكاناته وخراته .

اجلناح الوطني للدولة يف بينايل البندقية يفتح باب الت�شجيل يف برنامج التدريب
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و�سعت جزر الكاريبي التي اجتاحها االع�سار ايرما قبل ع�سرة ايام، 
يف حالة انذار قبل الو�سول الو�سيك لاع�سار اجلديد ماريا الذي 

قد تزداد قوته بتوايل ال�ساعات، ويت�سبب باأ�سرار كرى.
واأعلنت حاالت االنذار ملواجهة االع�سار منذ االحد يف �سان كيتي�س 
ويف  الدومينيكان  ويف  املتحدة(  )اململكة  مونت�سريات  ويف  ونيفي�س 

جزيرتي غوادالوب ومارتينيك يف االنتيل الفرن�سية.
ويف ال�ساعة 6،00 ت غ االثنني، كانت عني االع�سار ماريا الذي ينتمي 
145 كيلومرتا  اىل الفئة االوىل على �سلم من خم�س فئات، تبعد 

�سمال �سرق باربادو�س، كما اأعلن املركز االمريكي لاأعا�سري.
الذي  االع�سار ماريا  ان قوة  املركز االمريكي لاأعا�سري اىل  ونبه 
الغربي-ال�سمايل- االجتلللاه  يف  ال�ساعة  يف  كلم   20 ب�سرعة  يتقدم 

150 كلم يف ال�ساعة،  الغربي، م�سحوبا برياح ميكن ان تبلغ حتى 
ويتحول  املقبلة  واالربلللعلللني  الللثللمللاين  اللل�للسللاعللات  يف  �سريعا  �للسللتللزداد 
اع�سارا كبريا قبل ان مبر فرب جزر الفون وهي ارخبيل يف�سل بحر 

الكاريبي عن املحيط االطل�سي، م�ساء االثنني.
1،2 اىل  للمياه -مللن  ارتللفللاع خطر  يللوؤدي االع�سار اىل  ان  وميكن 
1،8 مرت- م�سحوبا باأمواج مدمرة عماقة لدى مروره قرب جزر 
ويندوارد . وتفيد توقعات امل�سار، ان عني االع�سار ماريا �ستمر بعد 

ذلك، الثاثاء على الطرف ال�سمايل ال�سرقي لبحر الكاريبي.
 

تنظيم  اأن�سار  اختطفه  كاثوليكيا  كاهنا  الفيليبيني  اجلي�س  حللرر 
مراوي  مدينة  مللن  اأجللللزاء  على  �سيطروا  الللذيللن  االإرهلللابلللي  داعلل�للس 
بجنوب الباد قبل اأربعة اأ�سهر، بح�سب ما اأعلنت ال�سلطات م�سرية 

اإىل قرب انتهاء املعارك.
ودعا الكاهن تريي�ستيو �سوغانوب يف موؤمتر �سحايف يف مقر ع�سكري 
متاأخر  وقللت  يف  انللقللاذه  مت  بعدما  ال�ساة  اإىل  مانيا  العا�سمة  يف 
داخل  للمتطرفني  قيادة  مركز  على  للجي�س  هجوم  خللال  ال�سبت 
م�سجد يف مدينة مراوي. وقال �سوغانوب )51 عاما( الذي ابت�سم 
ولوح بيده لل�سحافيني اأ�سكركم واأ�سلي الأجلكم، بارككم اهلل. �سلوا 
الجلي، ل�سفائي . واأ�ساف الكاهن الذي بدا بلحية كثة ولكن بحالة 
جيدة ممازحا رغم معاناته اإنني قوي ج�سديا وو�سيم. هذا كل �سيء 
ذات  املدينة  ملللراوي،  امل�سلحني  مئات  واقتحم   . احلا�سر  الوقت  يف 
اأيار   23 الغالبية امل�سلمة يف الفيليبني الكاثوليكية يف معظمها، يف 
ال�سلطات حماولة  اعترته  ما  رئي�سية يف  اأحياء  احتلوا  مايو حيث 

الن�ساء قاعدة يف جنوب �سرق اآ�سيا انطاقا من الفيليبني.
وا�سعة من مراوي  اأجلللزاء  وتللدمللرت  �سخ�سا   850 اأكللرث من  وقتل 
التي  الع�سكرية  احلملة  امل�سلحون  واجلله  حيث  الدائر  القتال  جللراء 

تدعمها الواليات املتحدة والتي ت�سمنت ق�سفا عنيفا.
 

الدميوقراطيني  حللزب  يبدو  االملانية  االنتخابات  على  ا�سبوع  قبل 
مر�سحا   2013 انتخابات  يف  مللدويللة  بهزمية  مني  الللذي  االحلللرار 
للعودة اىل الرملان حيث ميكنه ان يجعل برلني �سريكا اأكرث اإحراجا 

ل�سركائها االوروبيني.
الللتللاريللخللي ك�سريك  ا�للسللتللعللادة دوره  يف حللال متكن هللذا احللللزب مللن 
امل�سيحي  مللن  مريكل  انغيا  االملانية  امل�ست�سارة  ائللتللاف  يف  اأ�سغر 
الللدميللوقللراطللي وامللل�للسلليللحللي االجللتللمللاعللي )و�لللسلللط-ميلللني(، �سيحمل 
االحتاد  دول  بني  املالية  التحويات  لزيادة  القوية  معار�سته  معه 
االوروبللي. وقد توؤدي هذه املعار�سة من برلني اىل تقوي�س الزخم 

املتزايد الإ�ساح التكتل.
واملخاطر عالية يف �سباق انتخابي يبدو فيه الفائز موؤكدا فيما تتوجه 
االنظار اىل اأربعة احزاب ا�سغر، �ستح�سل بح�سب ا�ستطاعات الراأي 
االأ�سوات. ومع تقدم حزب مريكل بفارق كبري  باملئة من   10 على 
يف ا�ستطاعات الراأي، لكن دون احل�سول على اأغلبية مطلقة على 
االرجح، فاإن امل�ست�سارة �ستكون بحاجة اىل �سريك من اأحد االحزاب 
اال�سغر، اذا مل تكن تريد موا�سلة ائتافها الكبري اخلايل من الود 

مع اال�سرتاكيني الدميوقراطيني)و�سط ي�سار(.

عوا�صم

وا�شنطن

فرانكفورت

مانيال

مقتل املئات و�شط �شراع
 على ال�شلطة يف الكوجنو

•• جوهان�صربج-رويرتز:

اأداروا موجة  اإن قادة اجلي�س الكوجنويل  اأم�س االثنني  قال تقرير جديد 
و�سط  و2016   2014 عامي  بني  القتلى  مئات  فيها  �سقط  املجازر  من 
�للسللراع علللللى الللنللفللوذ مللع املللتللمللرديللن يف �للسللمللال �للسللرق جللمللهللوريللة الكوجنو 

الدميقراطية.
ويعد التقرير ال�سادر عن فريق بحث يف �سوؤون الكوجنو يف جامعة نيويورك 
االأكرث �سمولية حتى االآن فيما يتعلق مبقتل اأكرث من 800 �سخ�س واالأول 

الذي يقدم نظرية وا�سحة لدوافع املنفذين.
ويرتكز التقرير على 249 مقابلة مع جناة و�سهود عيان و�سحايا ف�سا 
يف  امل�ساركة  تللوثللق  توقيف  و�سجات  املتحدة  للللاأمم  داخلية  تقارير  عللن 
اأعمال القتل هذه. وقتل املايني يف �سرق الكوجنو بني 1996 و2003 
تلك  نا�سطة يف  امل�سلحة  الف�سائل  زالللت ع�سرات  وما  يف �سراعات حملية. 
املنطقة. لكن املجازر حول بلدة بيني كانت االأكرث غمو�سا وهوال يف ذاكرة 

الكوجنو احلديثة.
ونقل التقرير عن عدد من ال�سهود قولهم اإن قادة اجلي�س ومنهم اجلرنال 

امل�سوؤول عن املنطقة دعم، ويف بع�س االأحيان نظم، اأعمال القتل.
وقالت امل�سادر لفريق البحث اإنه خال بع�س املجازر طوق اجلنود حميط 

املكان حتى ال يتمكن ال�سحايا من الفرار.
عللددا من  اإن  الكوجنولية المللرت ميندي  با�سم احلكومة  املتحدث  وقللال 
ال�سباط من ذوي الرتب العالية اأدينوا الأدوارهم يف املجازر منتقدا فريق 

البحث ملحاولة اإحياء م�ساألة عفا عليها الزمن .

عند ا�ضتقباله املُ�ضري خليفة حفرت

ال�شب�شي: اال�شتقرار يف ليبيا �شرط اأ�شا�شي ال�شتقرار تون�س

اجلامعة العربية ترحب بخطوات اإنهاء االنق�ضام الفل�ضطيني 

اعتقاالت بال�شفة وغزة و�شلوات تلمودية يف االأق�شى

ان�شقاقات بني املتطرفني يف اإدلب... خف�س الت�شعيد على املحك

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
التون�سي  اللللرئللليللل�لللس  ا�لللسلللتلللقلللبلللل 
اأم�س  اللل�للسللبلل�للسللي،  قلللائلللد  اللللبلللاجلللي 
يف  حفرت  خليفة  املُ�سري  االثللنللني، 
املبذولة  التون�سية  اجلللهللود  اإطلللار 
الفرقاء  بلللن  الللتللقللريللب  اأجللللل  ملللن 
احلوار  على  وت�سجيعهم  الليبيني 
�سيا�سية  ت�سوية  الإيجاد  والتفاهم 

�ساملة لاأزمة يف ليبيا.
وفق  ال�سب�سي  قائد  الباجي  وذّكللر 
الرئا�سة  �للسللفللحللة  علللللى  جللللاء  ملللا 
اللقاء،  ملل�للسللتللهللّل  يف  االللتللونلل�للسلليللة 
العريقة  الللتللاريللخلليللة  بللالللعللاقللات 
وبعمق  وليبيا  تون�س  جتمع  التي 
الللللروابللللط وو�لللسلللائلللج الللقللربللى بني 

ال�سعبني ال�سقيقني.

وحدة ليبيا واأمنها وا�ستقرارها.
تلللاأكللليلللده علللللى ثوابت   كللمللا جلللللّدد 
املللللوقللللف اللللتلللونللل�لللسلللي مللللن االأزمللللللة 
مرتكزات  اإىل  وتلللطلللّرق  الللللليللبلليللة 
اأطلقتها  الللتللي  امللللبلللادرة  واأهللللللداف 
اجلزائر  فيها  وانللخللرطللت  تون�س 
وم�سر وحظيت برتحيب خمتلف 
االأطراف الليبية وبدعم وم�ساندة 

من القوى الدولية.
اأّن حّل االأزمللة الليبية  و�سّدد على 
اأنف�سهم،  الللللليللبلليللني  بلليللد  يللبللقللى 
ودول  تللونلل�للس  دور  اأّن  للحللا  مللو�للسّ
ت�سهيل  علللللللى  يللقللتلل�للسللر  اجلللللللللوار 
كافة  بلللللني  وتللل�لللسلللجللليلللعللله  احللللللللللوار 
مللللكللللونللللات الللل�لللسلللعلللب الللللللليلللبلللي ويف 
والتن�سيق مع  الللتللعللاون  مللن  اإطلللار 
الإنهاء  امللللتلللحلللدة  االأمم  مللنللظللمللة 

واأكد ال�سب�سي على ترابط امل�سالح 
املجاالت،  �للسللتللى  يف  الللبلللللديللن  بللني 
م�سددا على اأّن اال�ستقرار يف ليبيا 
تون�س،  ال�ستقرار  اأ�سا�سي  �للسللرط 
الليبية  االأطللللراف  خمتلف  داعلليللا 
اإىل �سرورة جتاوز خافاتها عر 
احلوار وامل�ساحلة واالن�سراف اإىل 
موؤ�س�ساتها  وتللركلليللز  الللدولللة  بللنللاء 
مبلللا يللعللود بللاخلللري واملللنللفللعللة على 
االأمن  مللقللومللات  ويللعللّزز  الليبيني 
واملنطقة  للليللبلليللا  يف  واال�لللسلللتلللقلللرار 

باأكملها.
حر�س  التون�سي  الرئي�س  واأبللللرز 
باده على عدم التدخل يف ال�ساأن 
اللللداخلللللللي لللللليللبلليللا ووقلللوفلللهلللا على 
االأطراف  كللل  مللن  واحلللدة  م�سافة 
�سمان  اإىل  امللل�للسللتللمللرة  ودعلللوتلللهلللا 

االأزمة القائمة والبدء يف ترتيبات 
العملية ال�سيا�سية.

للن املُلل�للسللري خليفة  مللن جللانللبلله، ثللمَّ
حفرت دور تون�س ووقوفها امل�ستمر 
له  وم�ساندتها  الليبي  ال�سعب  مع 
يف هذه الظروف الدقيقة وال�سيما 
يف مللقللاومللة االإرهللللللاب مللعللربللا عن 
على  التون�سي  للرئي�س  تللقللديللره 
جللهللوده وحللر�للسلله املللتللوا�للسللل على 
ت�سوية  اإيلللللجلللللاد  بللللاجتللللاه  الللللدفللللع 

لاأزمة يف ليبيا.
املُللل�لللسلللري خللللليللفللة حفرت  واأطلللللللللللع 
بللاملللنللا�للسللبللة، اللل�للسللبلل�للسللي علللللى اآخلللر 
املنطقة وعلى  الو�سع يف  تطورات 
اأجراها  اللللتلللي  املللل�لللسلللاورات  نللتللائللج 
بتحقيق  الكفيلة  اللل�للسللبللل  لللبللحللث 

االأمن واال�ستقرار يف ليبيا.

خطة لتهمي�س التنظيم، فيما يبحث م�سوؤولون اأتراك يف اأ�ستانة مع اإيران 
ورو�سيا كيفية حل امل�سكلة املت�سددة يف اإدلب. 

وبح�سب الكاتب، ال �سك يف اأن يكون للق�ساء على هيئة حترير ال�سام نتائجه 
البعيدة املدى على كل من �سوريا واخلطة الدولية ملكافحة االإرهاب. ولكن 
ال يفرت�س باأعداء التنظيم اأن يعززوا اآمالهم الأن متطريف �سوريا قد ينجون 

من العا�سفة احلالية. 
توحيد املتطرفني

�سلطة  �سد  املعار�سة  نع�س  يف  م�سمار  اآخللر  اأعللتللر  مللا  اإىل  الكاتب  وي�سري 
يناير)كانون  يف  املت�سددون  توحد  عندما  االأ�للسللد،  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س 

الثاين( االأخري، واأن�سوؤوا تنظيماً جديد حتت م�سمى هيئة حترير ال�سام. 
ويف يوليو)متوز(، ثبت التنظيم �سلطته يف اإدلب، عر التفوق على مناف�سه 

•• عوا�صم-وكاالت:

يف 13 �سبتمر) اأيلول(، انق�سم اأقوى تنظيم جهادي يف �سوريا. ومَل يحدث 
اأن عدد  ذلك االنق�سام بني مقاتلي داع�س، الذي يرجح اجلي�س االأمريكي 
مقاتليه تراجع اإىل قرابة ع�سرة اآالف، يف معاقله املتهاوية يف �سرق �سوريا، 
ولكنه ح�سل داخل هيئة حترير ال�سام ، التي ي�سيطر على منطقة اإدلب يف 

�سمال غرب �سوريا. 
وكللتللب اآرون النلللد، كللاتللب يف �للسللوؤون اللل�للسللرق االأو�لللسلللط، وزملليللل لللدى مركز 
�سنت�سري ، يف جملة فورين اأفريز ، اأن تنظيم ال�سام فقد موؤخراً بع�ساً من 
اأي وقت  اأ�سعف من  اإدلللب  ال�سلطة يف  �سيطرته على  اأبللرز قادته، ما جعل 
م�سى. ويِف الوقت نف�سه، يدعم معار�سون �سوريون، مدعومون من اأنقرة، 

باب  كمعر  هامة  مواقع  عند  قواته  ون�سر  ال�سام،  اأحلللرار  تركياً،  املللدعللوم 
الهوى احلدودي )بني �سمال �سوريا وتركيا(، واأقام حماكم �سرعية حملية، 

و�سعى لتوفري بع�س اخلدمات العامة. 
ان�ضقاقات داخلية

ال�سام حماوالتها  ال�سام، وا�سلت هيئة حترير  اأحرار  انت�سارها على  ومنذ 
ا�ستياء  حللاالت  لظهور  اأدت  الطاغية  �سيطرتها  ولكن  �سلطتها.  لت�سديد 
وان�سقاقات داخلية، مبا فيها قيام اأحد مكونات حترير ال�سام الرئي�سة، وهو 
حركة األوية نور الدين الزنكي التي تلقت �سابقاً دعماً اأمريكياً، باالحتجاج 
على القمع الذي طاول االأحرار. ويِف 11 �سبتمر )اأيلول(، ان�سق عن حترير 
املحي�سني.  اهلل  ال�سعودي عبد  الداعية  التنظيم،  اأبللرز جهاديي  اأحد  ال�سام 
اأعلن اأحد  ويوم املا�سي االأخري، تلقى التنظيم �سربة قوية اأخرى، عندما 

اأبرز قادته، اأبو �سالح طحان، قيادي �سابق يف االأحرار، باأن رجاله �سيغادرون 
حترير ال�سام للعمل ب�سكل م�ستقل. 

فرع  التاريخي،  جللذره  اإىل  ثانية  ال�سام  حترير  يعود  الطحان،  وبان�سقاق 
اأن  ويللبللدو  الن�سرة.  جبهة  با�سم  �سابقاً  عللرف  واللللذي  �سوريا،  يف  القاعدة 

م�سروعه ككيان متمرد يواجه ف�سًا ذريعاً.
تخفيف الت�ضعيد

 ويلفت الند اإىل اأنه قبل انق�سام هيئة حترير ال�سام، كان معار�سون �سوريون 
يحاولون اإن�ساء قوة م�سلحة قادرة على حتدي هيمنة التنظيم، وجعل اإدلب 
تديرها  التي  اأ�ستانة،  يف  ال�سام  لعملية  تطبيقاً  ت�سعيد  خف�س  منطقة 
و�سكل  االأجللل،  بتطبيق هدنة طويلة  والتي تق�سي  وروؤ�ساء وتركيا،  اإيللران 

من حكم ذاتي موؤقت. 

جنوب �سرق القد�س املحتلة.  اىل ذلك، رحب االمني العام 
التي  باخلطوات  ام�س  الغيط  ابو  احمد  العربية  للجامعة 
انهاء  ان  معترا  الفل�سطينية  امل�ساحلة  اجتللاه  يف  اتخذت 
اليمني  حلللكللومللة  ملللاأزقلللا  �سي�سكل  الفل�سطيني  االنللقلل�للسللام 
اال�سرائيلي . ونقل املتحدث الر�سمي با�سم اجلامعة العربية 
بالتطورات  يللرحللب  انللله  الللغلليللط  ابلللو  عللن  عفيفي  حمللمللود 
على  الفل�سطيني  الو�سع  ي�سهدها  التي  الهامة  االيجابية 
�سعيد اإنهاء االنق�سام، ويف مقدمتها قرار حركة حما�س حل 

اللجنة االإدارية يف قطاع غزة .
واعتر االمني العام للجامعة العربية، ح�سب بيان املتحدث 
با�سم اجلامعة، اأن كًا من حركتي فتح وحما�س قد اتخذتا 
العليا،  الفل�سطينية  امل�سلحة  بللاإعللاء  ال�سحيح  املللوقللف 
بالق�سية  ال�سرر  اأ�للسللد  اأحلللقللت  الللتللي  ال�سفحة  تلك  وطللي 
الفل�سطينية، وت�سببت يف معاناة كبرية لل�سعب الفل�سطيني 

•• غزة-ال�صفة-وكاالت:

اأداء  االإثللنللني،  اأملل�للس  �سباح  متطرفون  م�ستوطنون  حلللاول 
طقو�س دينية تلمودية داخل باحت امل�سجد االأق�سى املبارك، 
يف البلدة القدمية من مدينة القد�س املحتلة، حتت حرا�سة 
و�سرطة  جي�س  يف  اخلا�سة  الللوحللدات  عنا�سر  من  م�سددة 
م�ستوطنني  اأن  عيان  �سهود  واأفلللاد  االإ�سرائيلي.  االحللتللال 
اأحدهم  واأن  املبارك،  االأق�سى  امل�سجد  اقتحموا  متطرفني 
اأحد  تلمودية قرب  دينية  اأداء �سلوات  وحللاول  حللذاءه  خلع 
اأبلللللواب امللل�للسللجللد االأقلل�للسللى امللللبلللارك وداخللللل �للسللاحللاتلله، و�سط 

احتجاج من حرا�س دائرة االأوقاف االإ�سامية يف القد�س.
واأ�للسللارت م�سادر يف دائلللرة االأوقللللاف االإ�للسللاملليللة يف حديث 
امل�سجد  اقتحموا  69 م�ستوطناً متطرفاً  اأن حوايل  لل24: 
لل�سيطرة  اخلا�سع  املغاربة  باب  جهة  من  املبارك  االأق�سى 
�ساحاته  داخلللل  ا�ستفزازية  بللجللوالت  وقللامللوا  االإ�سرائيلية، 
االحتال  قللوات  قامت  ذلللك،  اىل  ال�سرطة.  حرا�سة  حتللت 
االإ�سرائيلي، فجر اأم�س االإثنني، بحملة اعتقاالت طالت 18 
وذكر  الغربية.  ال�سفة  حمافظات  خمتلف  من  فل�سطينياً 
نادي االأ�سري يف بيان �سحايف، اأن قوات االحتال اعتقلت 7 

�سّبان من القد�س.
بلدة  اآخللريللن من  فل�سطينيني   5 اعتقال  اإىل  البني  واأ�للسللار 
كوبر يف رام اهلل. فيما اعتقلت قوات االحتال 6 �سبان من 
حمافظة طللولللكللرم. وتللقللوم قللوات االحللتللال ب�سن حمات 
اعللتللقللاالت علل�للسللوائلليللة، بلل�للسللورة �للسللبلله يللوملليللة، تللطللال �سبان 
م�سادر  قالت  عنف.  باأعمال  قيامهم  بحجة  فل�سطينيني 
اليوم  اعتقلت  االإ�سرائيلية  البحرية  قللوات  اإن  فل�سطينية 
قبالة  الفل�سطينيني  االأ�سماك  �سيادي  من  اإثنني  االإثنني 
اعتقال  اأن  امللل�للسللادر  وذكلللرت  غلللزة.  قللطللاع  يف  البحر  �ساطئ 
م�سادرته  ثللم  ومللن  قاربهما،  مداهمة  بعد  مت  ال�سيادين 

قبالة �ساطئ بلدة )بيت الهيا( يف �سمال القطاع. ومل تعقب 
م�سادر اإ�سرائيلية على احلادث، لكن عادة ما يرر اجلي�س 
غزة  قطاع  يف  ال�سيادين  وا�ستهداف  اعتقال  االإ�سرائيلي 
يحددها  التي  لهم،  امل�سموحة  ال�سيد  م�ساحة  لتجاوزهم 
عر  تهريب  عمليات  اأي  منع  بللدعللوى  فقط،  اأملليللال  ب�ستة 

البحر.
وبح�سب م�سادر فل�سطينية، فاإن قوات البحرية االإ�سرائيلية 
اعتقلت اأكرث من 20 �سياداً، و�سادرت ثمانية قوارب �سيد 

على االأقل منذ بداية العام اجلاري.
ام�س  القد�س  يف  االإ�للسللرائلليلللللي  االحللتللال  حمكمة  وحكمت 
االإثنني، على الطفلني حممد عرفات عبيدات )17 عاماً( 
وحممد اأحمد هل�سة )17 عاماً( بال�سجن ملدة ثمانية ع�سر 
عاماً ودفع غرامة مالية تقدر بل200 األف �سيكل )70 األف 
�سمري  حممد  الطفل  حكمت  فيما  منهما،  كل  على  دوالر( 
عملية  تنفيذ  بتهمة  ون�سف  عامني  ملدة  بال�سجن  م�ساهرة 
املحامي  واأ�للسللار   .2016 )اأيلللار(  مايو  يف  القد�س  يف  طعن 
االأحكام  مللن  يللعللد  اللللذي  احلللكللم  اأن  لل24:  قطينة  حللمللزه 
واأن  وظاملاً،  القد�س، جاء جمحفاً  االأطفال يف  العالية على 
النيابة العامة وجهت للطفلني تهمة ال�سروع بالقتل خم�س 

مرات وطلبت حكمهما مبدة ال تقل عن 25 عاماً .
ال�سادر  احلكم  درا�للسللة  ب�سدد  املحامني  طاقم  اأن  واأ�للسللاف 
تقدمي  اإمكانية  يف  والبحث  اللليللوم،  االحللتللال  حمكمة  عن 
ا�ستئناف لتخفيف احلكم الذي يعتر من االأحكام املجحفة 
ع�سر  الثمانية  يتجاوزا  مل  طفلني  بحق  �سيما  ال  والعالية، 

عاماً بعد.
وكانت قوات االحتال االإ�سرائيلي اعتقلت االأطفال حممد 
اأحمد  وحمللمللد  عللبلليللدات  عللرفللات  وحمللمللد  م�ساهرة  �سمري 
هل�سة يف مايو )اأيار( 2016، ووجهت لهما تهمة االعتداء 
على جمموعة من امل�ستوطنات بالقرب من بلدة جبل املكر 

وبلللاللللذات يف قللطللاع غلللزة . واكللللّد ابلللو الللغلليللط اأهللملليللة تفعيل 
االإعان الذي �سدر عن حركة حما�س والبناء عليه بتمكني 
القطاع،  يف  عملها  ا�ستئناف  مللن  الوطني  الللوفللاق  حكومة 
باالإعداد  تللقللوم  وطنية  وحلللدة  حكومة  بت�سكيل  واالإ�لللسلللراع 
الإجراء االنتخابات العامة . ودعا اىل عدم تفويت الفر�سة 
امل�سوؤولية  بلللروح  التحلي  واأهللملليللة  اللل�للسللابللق،  يف  حلللدث  كللمللا 
ال�سيقة، والعمل  امل�سالح احلزبية  الوطنية والت�سامي عن 
املواطن  ي�ست�سعر  �للسللورٍة  يف  امللل�للسللاحلللة  تللرجللمللة  اأجلللل  مللن 

الفل�سطيني اأثرها يف حياته اليومية .
وا�للسللاد ابللو الغيط بللالللدور اللللذي قللامللت بلله م�سر مللن اجل 
ماأزقاً  ُي�سكل  �للسللوف  االنق�سام  اإنللهللاء  ان  معترا  امل�ساحلة 
بوجوده  تللذرعللت  طاملا  التي  االإ�سرائيلي  اليمني  حلكومة 
لا�ستمرار يف املماطلة والت�سويف واإفراغ اأي عملية �سلمية 

من م�سمونها .

لقاء الوفدين التون�سي والليبي ال�سب�سي ي�ستقبل حفرت

حفرت يثمن الدور التون�سي

األف من البنغادي�شيني يتظاهرون تاأييدا للروهينغا   20
•• دكا-اأ ف ب:

نزل 20 الف متظاهر على االقل من اىل �سوارع بنغاد�س اأم�س للتنديد 
باأعمال العنف التي تدفع باأقلية الروهينغا امل�سلمة اىل الفرار من بورما 

املجاورة واللجوء اىل خميمات بائ�سة يف بنغاد�س.
املتظاهرين تظاهرة مماثلة عقب �ساة اجلمعة اال�سبوع  وتخطت اعداد 
املا�سي، عندما طالب 15 األف متظاهر حكومة بنغاد�س باعان احلرب 
على  ابلللادة  حللرب  ب�سن  اتهموها  الللتللي  الللبللوذيللة  الغالبية  ذات  بللورمللا  على 

امل�سلمني الروهينغا.
وعززت ال�سرطة االمن قبل تظاهرة االثنني ون�سرت عنا�سر ا�سافية من 

ال�سرطة حول دكا و�سط خماوف من وقوع اعمال عنف.
االالف من  علل�للسللرات  بح�سد  تللوعللدت  قللد  اال�للسللام  وكللانللت جماعة حفظة 
اىل  املتظاهرين  و�سول  منعت  ال�سرطة  لكن  بللورمللا،  �سفارة  امللام  اتباعها 

ال�شجن 9 �شنوات ل�شحايف اذربيجاين 
•• باكو-اأ ف ب:

حكم ام�س على �سحايف اذربيجاين يداأب على توجيه انتقادات اىل ال�سلطة 
بال�سجن ت�سع �سنوات بتهمة االبتزاز، يف اعقاب حماكمة انتقدها حماميه 
اقليمية  حمكمة  اأ�للسللدرت  وقللد  ا�سكاته.  اأجللل  مللن  ملفقة  باأنها  وو�سفها 
ال�سلطات  ف�ساد  ينتقد  انللرتنللت  موقع  موؤ�س�س  ا�سماعيلي،  اإلت�سني  على 
بتهمة  حكما  املعار�س،  ال�سعبية  اجلبهة  حللزب  يف  والع�سو  االأذربيجانية، 
االبتزاز وا�ستغال ال�سلطة والف�ساد. ويف ت�سريح لوكالة فران�س بر�س، قال 
وهو  ا�سا�س،  اأي  اىل  ي�ستند  ال  ان هذا احلكم  �ساديغوف،  اإلت�سني  حماميه 
غري قانوين. وقد ُلفقت هذه الق�سية من ا�سا�سها مو�سحا ان موكله اأوقف 
ب�سبب ن�ساطه املهني. وكانت منظمة مرا�سلون با حدود التي تدافع عن 
وا�سفة  ا�سماعيلي،  توقيف  �سباط فراير  انتقدت يف  ال�سحافيني،  حقوق 
اياه باأنه احلالة االأخرية يف الئحة طويلة من ال�سحافيني االذربيجانيني 

الذين ياحقون امام الق�ساء بذرائع وهمية .

لوكالة  ح�سني  انللور  دكا  مدينة  �سرطة  مفو�س  قال  الدبلوما�سية.  البعثة 
فران�س بر�س نحو 20 الف �سخ�س ان�سموا للتظاهرة .

حفظة  م�سوؤولو  وقللال  ب�سرعة.  تفرق  احل�سد  لكن  توتر  ح�سل  وا�للسللاف 
اال�سام اأن عدد املتظاهرين اكر من ذلك بكثري موؤكدين و�سول موؤيدين 
انحاء  يف  التعاطف  الروهينغا  ازمللة  وتثري  دكللا.  اىل  بنغاد�س  انحاء  من 
تظاهرات  واندوني�سيا  ومللاللليللزيللا  باك�ستان  و�للسللهللدت  اال�للسللامللي،  الللعللامل 
وتتعر�س  بللورمللا.  يف  بحقهم  امل�سددة  الع�سكرية  االجلللراءات  على  احتجاج 
اقلية الروهينغا امل�سلمة لا�سطهاد منذ عقود يف غرب بورما. ومنذ نهاية 
اآب اغ�سط�س، دفعت موجة جديدة من اعمال العنف يف والية راخني، اكرث 

من 410 االف من الروهينغا اىل الفرار اىل بنغاد�س املجاورة.
لاجئني  املتعاقبة  للللللمللوجللات  اال�للسللا�للسلليللة  الللوجللهللة  بللنللغللاد�للس  كللانللت  واذا 
الروهينغا، فاإن بع�سا منهم جلاأ اىل الهند والنيبال. وا�ستقرت جمموعة 

�سغرية يف باك�ستان اي�سا.
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التاأمني؛  ح�سابات  خدمات  العقارية؛  االأملللور  النقدية؛  االأملللور  املالية؛  االأملللور  التاأمني؛  اإعلللادة  التاأمني؛ 
اإدارة  التاأمني؛  بللاإعللادة  املرتبطة  املالية  اخلللدمللات  بالتاأمني؛  املرتبطة  املالية  اخلللدمللات  التقاعد؛  خدمات 
التاأمني؛ خدمات الو�ساطة؛ الو�ساطة يف التاأمني؛ الو�ساطة يف اإعادة التاأمني؛ اإدارة اإعادة التاأمني؛ االكتتاب 
التاأمني؛  اإعللادة  الو�ساطة يف  التاأمينية؛ خدمات  الو�ساطة  التاأمني؛ خدمات  اإعللادة  التاأمني؛ االكتتاب يف  يف 
تقدمي امل�سورة بخ�سو�س توفري منتجات التاأمني واإعادة التاأمني؛ التاأمني العقاري؛ اإعادة التاأمني العقاري؛ 
خدمات التاأمني لقطاع االإن�ساء؛ خدمات اإعادة التاأمني لقطاع االإن�ساء؛ الو�ساطة يف التاأمني �سد الكوارث؛ 
الو�ساطة يف اإعادة التاأمني �سد الكوارث؛ االكتتاب يف التاأمني �سد الكوارث؛ االكتتاب يف اإعادة التاأمني �سد 
الطريان؛  بقطاع  املرتبطة  التاأمني  اإعللادة  خدمات  الطريان؛  بقطاع  املرتبطة  التاأمني  خدمات  الللكللوارث؛ 
التاأمني البحري؛ اإعادة التاأمني البحري؛ تاأمني املركبات؛ اإعادة تاأمني املركبات؛ الو�ساطة يف االأوراق املالية 
بالتحف  املتعلقة  التثمني  خدمات  العقارات؛  وتثمني  تقييم  التقييم؛  خدمات  االأ�سول؛  تقييم  واالأ�سول؛ 
املعدنية  والعمات  والطوابع  والعمات  الكرمية  �سبه  واالأحللجللار  الكرمية  واالأحللجللار  واملجوهرات  والفن 
وامليداليات واالأدوات املو�سيقية؛ تقييم ال�سيارات الكا�سيكية؛ تقييم املركبات الرية والطائرات واملركبات 
االآمن  االإيللداع  االأغللرا�للس؛ خدمات  رهن  الو�ساطة يف  الثمينة؛ خدمات  االأ�سياء  )تثمني(  تقييم  البحرية؛ 
والكفالة/ االأمللوال  جمع  لاأغرا�س؛  االآمللن  االإيللداع  من�ساآت  توفري  االأمني؛  االإيللداع  خدمات  لاأغرا�س؛ 

اإدارة  اإدارة روؤو�للس االأمللوال فيما يتعلق بالتاأمني؛ خدمات  اإدارة روؤو�للس االأمللوال؛ خدمات  الرعاية؛ خدمات 
املعلومات  الزراعي؛ خدمات  التاأمني  اإعللادة  الزراعي؛  التاأمني  التاأمني؛  باإعادة  يتعلق  االأمللوال فيما  روؤو�للس 

واال�ست�سارات املتعلقة بجميع ما �سبق من خدمات
العامة عبارة عن �سكل مميز يتكون من ثاثة اقوا�س مدببة.

اال�سرتاطات :
اأو   فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد 

اإر�سالة بالريد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269994    بتاريخ : 2017/3/19
 بيانات االأولوية : 

باإ�سم : ا�سنب يو كيه �سينديكيت �سريفي�سز ليمتد.  
وعنوانة : 30 فينت�سر�س �سرتيت، لندن ئي �سي3اإم 3 بي دي

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
التاأمني؛  ح�سابات  خدمات  العقارية؛  االأملللور  النقدية؛  االأملللور  املالية؛  االأملللور  التاأمني؛  اإعلللادة  التاأمني؛ 
اإدارة  التاأمني؛  بللاإعللادة  املرتبطة  املالية  اخلللدمللات  بالتاأمني؛  املرتبطة  املالية  اخلللدمللات  التقاعد؛  خدمات 
التاأمني؛ خدمات الو�ساطة؛ الو�ساطة يف التاأمني؛ الو�ساطة يف اإعادة التاأمني؛ اإدارة اإعادة التاأمني؛ االكتتاب 
التاأمني؛  اإعللادة  الو�ساطة يف  التاأمينية؛ خدمات  الو�ساطة  التاأمني؛ خدمات  اإعللادة  التاأمني؛ االكتتاب يف  يف 
تقدمي امل�سورة بخ�سو�س توفري منتجات التاأمني واإعادة التاأمني؛ التاأمني العقاري؛ اإعادة التاأمني العقاري؛ 
خدمات التاأمني لقطاع االإن�ساء؛ خدمات اإعادة التاأمني لقطاع االإن�ساء؛ الو�ساطة يف التاأمني �سد الكوارث؛ 
الو�ساطة يف اإعادة التاأمني �سد الكوارث؛ االكتتاب يف التاأمني �سد الكوارث؛ االكتتاب يف اإعادة التاأمني �سد 
الطريان؛  بقطاع  املرتبطة  التاأمني  اإعللادة  خدمات  الطريان؛  بقطاع  املرتبطة  التاأمني  خدمات  الللكللوارث؛ 
التاأمني البحري؛ اإعادة التاأمني البحري؛ تاأمني املركبات؛ اإعادة تاأمني املركبات؛ الو�ساطة يف االأوراق املالية 
بالتحف  املتعلقة  التثمني  خدمات  العقارات؛  وتثمني  تقييم  التقييم؛  خدمات  االأ�سول؛  تقييم  واالأ�سول؛ 
املعدنية  والعمات  والطوابع  والعمات  الكرمية  �سبه  واالأحللجللار  الكرمية  واالأحللجللار  واملجوهرات  والفن 
وامليداليات واالأدوات املو�سيقية؛ تقييم ال�سيارات الكا�سيكية؛ تقييم املركبات الرية والطائرات واملركبات 
االآمن  االإيللداع  االأغللرا�للس؛ خدمات  رهن  الو�ساطة يف  الثمينة؛ خدمات  االأ�سياء  )تثمني(  تقييم  البحرية؛ 
والكفالة/ االأمللوال  جمع  لاأغرا�س؛  االآمللن  االإيللداع  من�ساآت  توفري  االأمني؛  االإيللداع  خدمات  لاأغرا�س؛ 

اإدارة  اإدارة روؤو�للس االأمللوال فيما يتعلق بالتاأمني؛ خدمات  اإدارة روؤو�للس االأمللوال؛ خدمات  الرعاية؛ خدمات 
املعلومات  الزراعي؛ خدمات  التاأمني  اإعللادة  الزراعي؛  التاأمني  التاأمني؛  باإعادة  يتعلق  االأمللوال فيما  روؤو�للس 

واال�ست�سارات املتعلقة بجميع ما �سبق من خدمات
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمة )ASPEN( مكتوبة باللغة االجنليزية.

اال�سرتاطات :
اأو  االإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العامات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اإعرتا�س  لدية  فعلي من 

اإر�سالة بالريد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم :        269845    بتاريخ : 2017/3/15

 بيانات االأولوية : 
باإ�سم : ذا ويتابيك�س كومباين، انك.  

وعنوانة : 500 نيكر�سون رود، �سويت 150، مارلبورو، ام ايه 01752 ، الواليات املتحدة االمريكية
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
حبوب  م�ستح�سرات  اخلفيفة؛  احلبوب  وجبات  املجهزة؛  احلبوب  احلللبللوب؛  م�ساحيق  احلللبللوب؛  م�ستح�سرات  احلللبللوب؛ 
االإفطار؛ حبوب االإفطار؛ رقائق حبوب االإفطار؛ مو�سلي؛ اأطعمة خفيفة مكونة من حبوب، قوالب حبوب، قوالب وجبات 
اأطعمة الوجبات اخلفيفة امل�سنوعة من احلبوب؛ قوالب الوجبات اخلفيفة  خفيفة، مواد غذائية م�سنوعة من احلبوب؛ 
امل�سنوعة من احلبوب؛ قوالب الوجبات اخلفيفة املكونة من احلبوب؛ قوالب الطعام اجلاهز القائمة على احلبوب، قوالب 
اأو ال�سوفان مع الفاكهة؛ قوالب الوجبات اخلفيفة من الفواكه القائمة على احلبوب؛ قوالب الوجبات اخلفيفة  احلبوب 
امل�سنعة من اجلرانوال؛ احلبوب امل�سنعة من اجلرانوال؛ اجلرانوال؛ ح�ساء ال�سعري/ع�سيدة، الب�سكويت، اخلبز، املعجنات، 
احللويات غري املُعاجلة، الب�سكويت، الكعك، ُغريبة )ب�سكوت ناعم(؛ كوكيز )ب�سكوت(؛ وجبات ذرة خفيفة ه�سة، وجبات ذرة 
ه�سة بنكهة اجلنب؛ بافز جنب، وجبات خفيفة م�سنعة من احلبوب؛ ب�سكويت ُم�سنع من القمح؛ وجبات خفيفة م�سنعة من 

الذرة؛ وجبات خفيفة م�سنعة من اجلرانوال؛ وجبات خفيفة م�سنعة من االأرز؛ وجبات خفيفة م�سنعة من القمح
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمة )BARBARA'S( مكتوبة باالأحرف الاتينية.

اال�سرتاطات :
اإر�سالة بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271725    بتاريخ : 2017/4/18

 بيانات االأولوية : 
باإ�سم : اإمكان بروبرتيز ذ.م.م. 

وعنوانة : جزيرة اأبوظبي، c-67  غرب 10، وحدة ال�سيخ هزاع بن زايد ال نهيان، �س.ب   
32932، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
 ، الدعاية  واإعللان؛  ت�سويق   ، عامة  املكتبي؛ عاقات  الن�ساط  وتفعيل  االعمال  وتوجيه  واإدارة  واالعللان  الدعاية  خدمات 
البناء  �سركات  اأعمال  اإدارة  واملطاعم؛  الفنادق  اإدارة  االعمال؛  اإدارة  التجارية؛  االعمال  واإدارة  ن�سائح   ، اعمال  ا�ست�سارات 
الفنية  باالأعمال  املتعلقة  االمتيازات  خدمات  وت�سغيل  تاأ�سي�س  وا�ست�سارات  م�ساعدات  تقدمي  العقاري؛  التطوير  و�سركات 
وخدمات  الذاتية  اخلدمة  ومطاعم  املطاعم  خدمات   ، الكحولية(  )غري  وامل�سروبات  الطعام  تقدمي  خدمات  واحلرفية؛ 
خفيفة  وجبات  تقدم  التي  بار(  )ال�سناك  وخدمات  املقاهي  وخدمات  خارجا  لتناوله  الطعام  بتح�سري  تقوم  التي  املطاعم 
من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات  ؛  املوؤقت  وال�سكن  الفنادق  وخدمات  الكحولية(  )غري  وامل�سروبات  الطعام  حت�سري  وخدمات 
ال�سلع ل�سالح الغري )با�ستثناء النقل( وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة؛ خدمات ال�سركات 

القاب�سة،؛ اإدارة اأعمال ال�سركات االأخرى ك�سركة قاب�سة؛ اإدارة �سوؤون املوظفني واملكاتب؛ جتميع وحفظ قواعد البيانات.
العامة عبارة عن كلمة )IMKAN( مكتوبة باالأحرف الاتينية.

اال�سرتاطات :
 فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالريد 

امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271726    بتاريخ : 2017/4/18

 بيانات االأولوية : 
باإ�سم : اإمكان بروبرتيز ذ.م.م. 

وعنوانة : جزيرة اأبوظبي، c-67  غرب 10، وحدة ال�سيخ هزاع بن زايد ال نهيان، �س.ب 32932، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
العقارات  وتاأجري  اإدارة  ال�سكنية؛  والعقارات  التجزئة  وعللقللارات  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
لل�سقق  بالن�سبة  وادارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  ال�سكنية؛  والعقارات  التجزئة  وعقارات  التجارية 
البيع بالتجزئة واملنتجعات ال�سحية واملنتجعات وماعب الغولف واملارينا والفنادق  وال�سقق الفندقية والفيات واملكاتب ومتاجر 
واملمتلكات ال�سناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات االإدارة للم�ستاأجرين ، اإدارة �سقق وفيات االإيجار؛ خدمات الو�ساطة 
العقاري؛  التمويل  العقارية؛ خدمات  ال�سناديق  املالية؛ خدمات اال�ستثمار؛ خدمات  العقارات؛ اخلدمات  للعقارات؛ خدمات تثمني 
خدمات التقييم العقاري؛ خدمات ادارة العقارات وخدمات ادارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة 
العقارات  وا�ستماك  واختيار  تثمني  االرا�سي؛  ا�ستماك  خدمات  االرا�سي؛  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛ 
والتاأمينية  املالية  اخلدمات  ؛  والتحفيزية  املالية  املكافاآت  برامج  لتاأجريها؛  االرا�سي  ا�ستماك  واال�ستثمار؛  التطوير  الأغرا�س 
املرتبطة بتنظيم واجراء وادارة وتوفري برامج مكافاآت الوالء؛ ا�سدار الق�سائم اأو البطاقات ذات القيمة فيما يتعلق برامج مكافاآت 
الوالء؛ الكفاالت املالية؛ توفري خدمات الو�ساطة؛ ا�سدار ال�سيكات ال�سياحية؛ توفري املعلومات املتعلقة بجميع هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عاملية.
العامة عبارة عن كلمة )IMKAN( مكتوبة باالأحرف الاتينية.

اال�سرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالريد امل�سجل ، وذلك 

خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271727    بتاريخ : 2017/4/18

 بيانات االأولوية : 
باإ�سم : اإمكان بروبرتيز ذ.م.م. 

وعنوانة : جزيرة اأبوظبي، c-67  غرب 10، وحدة ال�سيخ هزاع بن زايد ال نهيان، 
�س.ب 32932، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
اإن�ساء املباين واالإ�ساح وخدمات الرتكيب اأو التجميع ، االإ�سراف على اإن�ساء املباين ، بناء اك�ساك وحمات عر�س ، تنظيف 
واإ�ساح  ، تركيب و�سيانة  املركبات  تنظيف   ، املاب�س  تنظيف   ، الداخل  املباين من  تنظيف   ، للمباين  ال�سطوح اخلارجية 
اجهزة الكمبيوتر ، االإن�ساء ، ا�ست�سارات متعلقة باالإن�ساء ، معلومات عن االإن�ساء ، تركيب و�سيانة وا�ساح املعدات االآلية ، 
�سيانة واإ�ساح ال�سيارات ، تركيب و�سيانة واإ�ساح االآالت واملعدات املكتبية ، دهان ال�سطوح الداخلية واخلارجية ، اإ�ساح 
اجهزة الت�سوير الفوتوغرايف ، تاأجري معدات االإن�ساء ، معلومات عن االإ�ساح ، �سيانة برك ال�سباحة ، تركيب و اإ�ساح 
، تنظيف النوافذ ، �سيانة واإ�ساح وبناء مركز للت�سوق  التلفونات ، حمطات خدمة املركبات )التزود بالوقود وال�سيانة( 

وفنادق ومرافق ترفيهية ، خدمات اإدارة املرافق.
العامة عبارة عن كلمة )IMKAN( مكتوبة باالأحرف الاتينية.

اال�سرتاطات :
بالريد  اإر�سالة  اأو  االإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العامات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�س علي  لدية  فعلي من 

امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم :        269997    بتاريخ : 2017/3/19
 بيانات االأولوية : 

باإ�سم : ا�سنب يو كيه �سينديكيت �سريفي�سز ليمتد.  
وعنوانة : 30 فينت�سر�س �سرتيت، لندن ئي �سي3اإم 3 بي دي

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
التاأمني؛  ح�سابات  خدمات  العقارية؛  االأملللور  النقدية؛  االأملللور  املالية؛  االأملللور  التاأمني؛  اإعلللادة  التاأمني؛ 
اإدارة  التاأمني؛  بللاإعللادة  املرتبطة  املالية  اخلللدمللات  بالتاأمني؛  املرتبطة  املالية  اخلللدمللات  التقاعد؛  خدمات 
التاأمني؛ خدمات الو�ساطة؛ الو�ساطة يف التاأمني؛ الو�ساطة يف اإعادة التاأمني؛ اإدارة اإعادة التاأمني؛ االكتتاب 
التاأمني؛  اإعللادة  الو�ساطة يف  التاأمينية؛ خدمات  الو�ساطة  التاأمني؛ خدمات  اإعللادة  التاأمني؛ االكتتاب يف  يف 
تقدمي امل�سورة بخ�سو�س توفري منتجات التاأمني واإعادة التاأمني؛ التاأمني العقاري؛ اإعادة التاأمني العقاري؛ 
خدمات التاأمني لقطاع االإن�ساء؛ خدمات اإعادة التاأمني لقطاع االإن�ساء؛ الو�ساطة يف التاأمني �سد الكوارث؛ 
الو�ساطة يف اإعادة التاأمني �سد الكوارث؛ االكتتاب يف التاأمني �سد الكوارث؛ االكتتاب يف اإعادة التاأمني �سد 
الطريان؛  بقطاع  املرتبطة  التاأمني  اإعللادة  خدمات  الطريان؛  بقطاع  املرتبطة  التاأمني  خدمات  الللكللوارث؛ 
التاأمني البحري؛ اإعادة التاأمني البحري؛ تاأمني املركبات؛ اإعادة تاأمني املركبات؛ الو�ساطة يف االأوراق املالية 
بالتحف  املتعلقة  التثمني  خدمات  العقارات؛  وتثمني  تقييم  التقييم؛  خدمات  االأ�سول؛  تقييم  واالأ�سول؛ 
املعدنية  والعمات  والطوابع  والعمات  الكرمية  �سبه  واالأحللجللار  الكرمية  واالأحللجللار  واملجوهرات  والفن 
وامليداليات واالأدوات املو�سيقية؛ تقييم ال�سيارات الكا�سيكية؛ تقييم املركبات الرية والطائرات واملركبات 
االآمن  االإيللداع  االأغللرا�للس؛ خدمات  رهن  الو�ساطة يف  الثمينة؛ خدمات  االأ�سياء  )تثمني(  تقييم  البحرية؛ 
والكفالة/ االأمللوال  جمع  لاأغرا�س؛  االآمللن  االإيللداع  من�ساآت  توفري  االأمني؛  االإيللداع  خدمات  لاأغرا�س؛ 

اإدارة  اإدارة روؤو�للس االأمللوال فيما يتعلق بالتاأمني؛ خدمات  اإدارة روؤو�للس االأمللوال؛ خدمات  الرعاية؛ خدمات 
املعلومات  الزراعي؛ خدمات  التاأمني  اإعللادة  الزراعي؛  التاأمني  التاأمني؛  باإعادة  يتعلق  االأمللوال فيما  روؤو�للس 

واال�ست�سارات املتعلقة بجميع ما �سبق من خدمات
العامة تتكون من عبارة ) ASPEN RE( مكتوبة باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
اأو  االإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العامات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اإعرتا�س  لدية  فعلي من 

اإر�سالة بالريد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269843    بتاريخ : 2017/3/15

 بيانات االأولوية : 
باإ�سم : ذا ويتابيك�س كومباين، انك.  

وعنوانة : 500 نيكر�سون رود، �سويت 150، مارلبورو، ام ايه 01752 ، الواليات املتحدة االمريكية
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
حبوب  م�ستح�سرات  اخلفيفة؛  احلبوب  وجبات  املجهزة؛  احلبوب  احلللبللوب؛  م�ساحيق  احلللبللوب؛  م�ستح�سرات  احلللبللوب؛ 
االإفطار؛ حبوب االإفطار؛ رقائق حبوب االإفطار؛ مو�سلي؛ اأطعمة خفيفة مكونة من حبوب، قوالب حبوب، قوالب وجبات 
اأطعمة الوجبات اخلفيفة امل�سنوعة من احلبوب؛ قوالب الوجبات اخلفيفة  خفيفة، مواد غذائية م�سنوعة من احلبوب؛ 
امل�سنوعة من احلبوب؛ قوالب الوجبات اخلفيفة املكونة من احلبوب؛ قوالب الطعام اجلاهز القائمة على احلبوب، قوالب 
اأو ال�سوفان مع الفاكهة؛ قوالب الوجبات اخلفيفة من الفواكه القائمة على احلبوب؛ قوالب الوجبات اخلفيفة  احلبوب 
امل�سنعة من اجلرانوال؛ احلبوب امل�سنعة من اجلرانوال؛ اجلرانوال؛ ح�ساء ال�سعري/ع�سيدة، الب�سكويت، اخلبز، املعجنات، 
احللويات غري املُعاجلة، الب�سكويت، الكعك، ُغريبة )ب�سكوت ناعم(؛ كوكيز )ب�سكوت(؛ وجبات ذرة خفيفة ه�سة، وجبات ذرة 
ه�سة بنكهة اجلنب؛ بافز جنب، وجبات خفيفة م�سنعة من احلبوب؛ ب�سكويت ُم�سنع من القمح؛ وجبات خفيفة م�سنعة من 

الذرة؛ وجبات خفيفة م�سنعة من اجلرانوال؛ وجبات خفيفة م�سنعة من االأرز؛ وجبات خفيفة م�سنعة من القمح
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمة )SNACKIMALS( مكتوبة باالأحرف الاتينية.

اال�سرتاطات :
 فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالريد 

امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269842    بتاريخ : 2017/3/15
 بيانات االأولوية : 

باإ�سم : ذا ويتابيك�س كومباين، انك.  
وعنوانة : 500 نيكر�سون رود، �سويت 150، مارلبورو، ام ايه 01752 ، الواليات املتحدة االمريكية

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
حبوب  م�ستح�سرات  اخلفيفة؛  احلبوب  وجبات  املجهزة؛  احلبوب  احلللبللوب؛  م�ساحيق  احلللبللوب؛  م�ستح�سرات  احلللبللوب؛ 
االإفطار؛ حبوب االإفطار؛ رقائق حبوب االإفطار؛ مو�سلي؛ اأطعمة خفيفة مكونة من حبوب، قوالب حبوب، قوالب وجبات 
اأطعمة الوجبات اخلفيفة امل�سنوعة من احلبوب؛ قوالب الوجبات اخلفيفة  خفيفة، مواد غذائية م�سنوعة من احلبوب؛ 
امل�سنوعة من احلبوب؛ قوالب الوجبات اخلفيفة املكونة من احلبوب؛ قوالب الطعام اجلاهز القائمة على احلبوب، قوالب 
اأو ال�سوفان مع الفاكهة؛ قوالب الوجبات اخلفيفة من الفواكه القائمة على احلبوب؛ قوالب الوجبات اخلفيفة  احلبوب 
امل�سنعة من اجلرانوال؛ احلبوب امل�سنعة من اجلرانوال؛ اجلرانوال؛ ح�ساء ال�سعري/ع�سيدة، الب�سكويت، اخلبز، املعجنات، 
احللويات غري املُعاجلة، الب�سكويت، الكعك، ُغريبة )ب�سكوت ناعم(؛ كوكيز )ب�سكوت(؛ وجبات ذرة خفيفة ه�سة، وجبات ذرة 
ه�سة بنكهة اجلنب؛ بافز جنب، وجبات خفيفة م�سنعة من احلبوب؛ ب�سكويت ُم�سنع من القمح؛ وجبات خفيفة م�سنعة من 

الذرة؛ وجبات خفيفة م�سنعة من اجلرانوال؛ وجبات خفيفة م�سنعة من االأرز؛ وجبات خفيفة م�سنعة من القمح
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمة )PUFFINS( مكتوبة باللغة االجنليزية.

اال�سرتاطات : 
اإر�سالة بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271718    بتاريخ : 2017/4/18

 بيانات االأولوية : 
باإ�سم : اإمكان بروبرتيز ذ.م.م. 

وعنوانة : جزيرة اأبوظبي، c-67  غرب 10، وحدة ال�سيخ هزاع بن زايد ال نهيان، �س.ب   
32932، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
الكتب؛  مللواد جتليد  املطبوعات؛  اخللرى،  فئات  واردة يف  وغللري  املللواد  هللذه  امل�سنوعة من  واملنتجات  املقوى  واللللورق  الللورق 
فرا�سي  الفنانني؛  ومللواد  منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة  الل�سق  مللواد  القرطا�سية؛  الفوتوغرافية؛  ال�سور 
الدهان اأو التلوين؛ االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(؛ مواد التوجيه والتدري�س )عدا االجهزة(؛ مواد التغليف 
البا�ستيكية )غري الواردة يف فئات اخرى(؛ حروف الطباعة؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(؛ الورق واملنتجات الورقية ؛ الورق 
وبطاقات  والنماذج  والبطاقات  والتقاومي  والكرا�سات  االإعامية  والن�سرات  الكتيبات  منه؛  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى 
وورق  املاحظات  ودفاتر  واملفكرات  االإخبارية  والر�سائل  الر�سائل  واوراق  الا�سقة  والبطاقات  الدعوة  وبطاقات  التهنئة 
والبطاقات  املفهر�سة  وامللفات  االوراق  حفظ  وملفات  الر�سائل  وحماالت  واليوميات  واملواعيد  املللذكللرات  ودفاتر  الن�ساف 
الريدية واملل�سقات االإعانية والتذاكر ودفاتر الكتابة واملطبوعات واوراق ال�سحف والدوريات والكتب ومواد جتليد الكتب 
واالقام  املكتبية  واللوازم  والقرطا�سية  )الكتالوجات(  املتخ�س�سة  وامل�سورات  واملجات  واجلرائد  املطبوعة  واالإعانات 

واقام الر�سا�س واالقام ذات الروؤو�س اللبدية واقام الر�سا�س ذات احل�سوات واقام احلر اجلاف وثقاالت ورق
العامة تتكون من عبارة )MAKERS DISTRICT( مكتوبة باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
 فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالريد 

امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271719    بتاريخ : 2017/4/18

 بيانات االأولوية : 
باإ�سم : اإمكان بروبرتيز ذ.م.م. 

وعنوانة : جزيرة اأبوظبي، c-67  غرب 10، وحدة ال�سيخ هزاع بن زايد ال نهيان، �س.ب   
32932، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
؛  الدعاية  واإعللان؛  ت�سويق  ؛  املكتبي؛ عاقات عامة  الن�ساط  واإدارة وتوجيه االعمال وتفعيل  الدعاية واالعللان  خدمات 
الفنون  �سركات  اأعمال  اإدارة  واملطاعم؛  الفنادق  اإدارة  االعمال؛  اإدارة  التجارية؛  االعمال  واإدارة  ن�سائح   ، اعمال  ا�ست�سارات 
واحلرف اليدوية؛ اإدارة اأعمال قاعات املعار�س؛  اإدارة اأعمال املعار�س الفنية؛ تقدمي م�ساعدات وا�ست�سارات تاأ�سي�س وت�سغيل 
اخلدمة  ومطاعم  املطاعم  وخدمات  الكحولية(  )غللري  وامل�سروبات  الطعام  تقدمي  بخدمات  املتعلقة  االمتيازات  خدمات 
الذاتية وخدمات املطاعم التي تقوم بتح�سري الطعام لتناوله خارجا وخدمات املقاهي وخدمات )ال�سناك بار( التي تقدم 
وجبات خفيفة ؛ خدمات حت�سري الطعام وامل�سروبات )غري الكحولية( وخدمات الفنادق وال�سكن املوؤقت ؛ خدمات جتميع 
ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري )با�ستثناء النقل( وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة؛ اإدارة 

�سوؤون املوظفني واملكاتب؛ جتميع وحفظ قواعد البيانات
العامة تتكون من عبارة )MAKERS DISTRICT( مكتوبة باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
اإر�سالة بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271721    بتاريخ : 2017/4/18
 بيانات االأولوية : 

باإ�سم : اإمكان بروبرتيز ذ.م.م. 
وعنوانة : جزيرة اأبوظبي، c-67  غرب 10، وحدة ال�سيخ هزاع بن زايد ال نهيان، �س.ب   

32932، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
ال�سكنية؛  والعقارات  التجزئة  وعللقللارات  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
اإدارة وتاأجري العقارات التجارية وعقارات التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات تاأجري وا�ستئجار العقارات 
البيع بالتجزئة  التي يتم تقدميها وادارتها بالن�سبة لل�سقق وال�سقق الفندقية والفيات واملكاتب ومتاجر 
الت�سوق  ال�سناعية ومراكز  واملمتلكات  والفنادق  واملارينا  الغولف  واملنتجعات وماعب  ال�سحية  واملنتجعات 
الو�ساطة للعقارات ؛  اإدارة �سقق وفيات االإيجار؛ خدمات  ؛  االإدارة للم�ستاأجرين  الت�سوق؛ خدمات  وقرى 
خدمات  العقارية؛  ال�سناديق  اخلدمات  اال�ستثمار؛  خدمات  املالية؛  اخلدمات  العقارات؛  تثمني  خدمات 
العقارية؛  املحافظ  ادارة  وخدمات  العقارات  ادارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل 
خدمات اال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات التاأمني العقاري؛ خدمات تطوير االرا�سي 
؛ خدمات ا�ستماك االرا�سي؛ تثمني واختيار وا�ستماك العقارات الأغرا�س التطوير واال�ستثمار؛ ا�ستماك 
بتنظيم  املرتبطة  والتاأمينية  املالية  اخلدمات  ؛  والتحفيزية  املالية  املكافاآت  برامج  لتاأجريها؛  االرا�للسللي 
واجراء وادارة وتوفري برامج مكافاآت الوالء؛ ا�سدار الق�سائم اأو البطاقات ذات القيمة فيما يتعلق برامج 
املعلومات  توفري  ال�سياحية؛  ال�سيكات  ا�سدار  الو�ساطة؛  توفري خدمات  ؛  املالية  الكفاالت  الللوالء؛  مكافاآت 

املتعلقة بجميع هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عاملية
العامة تتكون من عبارة )MAKERS DISTRICT( مكتوبة باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
اأو  االإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العامات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اإعرتا�س  لدية  فعلي من 

اإر�سالة بالريد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271722    بتاريخ : 2017/4/18

 بيانات االأولوية : 
باإ�سم : اإمكان بروبرتيز ذ.م.م. 

وعنوانة : جزيرة اأبوظبي، c-67  غرب 10، وحدة ال�سيخ هزاع بن زايد ال نهيان، �س.ب   
32932، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
اإن�ساء املباين واالإ�ساح وخدمات الرتكيب اأو التجميع ، االإ�سراف على اإن�ساء املباين ، بناء اك�ساك وحمات 
عر�س ، تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين ، تنظيف املباين من الداخل ، تنظيف املاب�س ، تنظيف املركبات 
، تركيب و�سيانة واإ�ساح اجهزة الكمبيوتر ، االإن�ساء ، ا�ست�سارات متعلقة باالإن�ساء ، معلومات عن االإن�ساء ، 
تركيب و�سيانة وا�ساح املعدات االآلية ، �سيانة واإ�ساح ال�سيارات ، تركيب و�سيانة واإ�ساح االآالت واملعدات 
املكتبية ، دهان ال�سطوح الداخلية واخلارجية ، اإ�ساح اجهزة الت�سوير الفوتوغرايف ، تاأجري معدات االإن�ساء 
املركبات  خدمة  حمطات   ، التلفونات  اإ�ساح  و  تركيب   ، ال�سباحة  برك  �سيانة   ، االإ�ساح  عن  معلومات   ،
)التزود بالوقود وال�سيانة( ، تنظيف النوافذ ، �سيانة واإ�ساح وبناء مركز للت�سوق وفنادق ومرافق ترفيهية 

، خدمات اإدارة املرافق
العامة تتكون من عبارة )MAKERS DISTRICT( مكتوبة باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271723    بتاريخ : 2017/4/18

 بيانات االأولوية : 
باإ�سم : اإمكان بروبرتيز ذ.م.م. 

وعنوانة : جزيرة اأبوظبي، c-67  غرب 10، وحدة ال�سيخ هزاع بن زايد ال نهيان، �س.ب   
32932، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
خدمات  التدريب؛  خدمات   ، التعليم  خدمات  والثقافية؛  الريا�سية  االأن�سطة  الرتفيه؛  ؛  التدريب  والتهذيب؛  التعليم 
توفري ت�سهيات التدريب يف جمال الفنادق وال�سيافة؛ خدمات الرتفيه؛ االن�سطة الريا�سية والثقافية ؛ توفري �ساالت 
التدريبات الريا�سية )اجلمنازيوم( والنوادي ال�سحية؛ توفري ت�سهيات ماعب اجلولف؛ توفري ت�سهيات التن�س؛ توفري 
ت�سهيات برك ال�سباحة ؛ ترتيب واإدارة املوؤمترات واالجتماعات واملعار�س واجلل�سات التدريبية وور�س العمل واالجتماعات 
الكتب؛  ن�سر  املختلفة؛  الرتفيه  و�سائل  ذات  واحلدائق  املاهي  حدائق  تعليمية؛  اأو  ثقافية  لغايات  واملحا�سرات  الر�سمية 
توفري ت�سهيات اال�ستجمام؛ توفري املرافق الرتفيهية؛ توفري مرافق الت�سلية ، توفري مرافق الت�سلية والرتفيه يف مراكز 
الت�سوق؛ املعار�س الفنية؛  خدمات �ساالت عر�س االأعمال الفنية؛ تاأجري االأعمال الفنية؛ تنظيم م�سابقات االأعمال الفنية 
واحلرفية؛ تنظيم ور�س عمل وندوات عن التذوق الفني و والفنون واحلرف اليدوية؛ خدمات �ساالت عر�س االأعمال الفنية 
عر االإنرتنت؛ تقدمي التعليم يف جمال الفنون واحلرف اليدوية؛ توفري املعلومات املتعلقة بجميع هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عاملية
العامة تتكون من عبارة )MAKERS DISTRICT( مكتوبة باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
 فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالريد 

امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271724    بتاريخ : 2017/4/18

 بيانات االأولوية : 
باإ�سم : اإمكان بروبرتيز ذ.م.م. 

وعنوانة : جزيرة اأبوظبي، c-67  غرب 10، وحدة ال�سيخ هزاع بن زايد ال نهيان، �س.ب   
32932، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
اخلا�سة  الفنادق  خدمات  ؛  عنه  املعلومات  وتوفري  احلجز  وخللدمللات  موؤقت  و�سكن  فنادق  وحجز  خدمات 
التدريبية  واجلل�سات  واملعار�س  واالجتماعات  املوؤمترات  لعقد  الازمة  واملرافق  الت�سهيات  كافة  بتوفري 
وور�سات العمل ومعار�س االعمال واالجتماعات الر�سمية واملحا�سرات ؛ خدمات البوابني؛ خدمات ال�سيافة؛ 
خدمات التعاقد على توفري الطعام وامل�سروبات )غري الكحولية(؛ خدمات املطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية 
وخدمات املطاعم التي تقوم بتح�سري الطعام لتناوله خارجا وخدمات املقاهي وخدمات )ال�سناك بار( التي 
تقدم وجبات خفيفة؛ خدمات توفري وتقدمي الطعام وامل�سروبات )غري الكحولية( ؛ خدمات حت�سري الطعام 
ح�سانة  خدمات  توفري  واالحلللداث؛  املنا�سبات  الإقللامللة  التخطيط  خدمات  الكحولية(؛  )غللري  وامل�سروبات 

االطفال.
العامة تتكون من عبارة )MAKERS DISTRICT( مكتوبة باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
 بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :100027       
باإ�سم :  اأنهوي جيانغواي اوتوموبيل جروب كورب. ليمتد

وعنوانة : رقم 176 دونغليو روود، هيفي �سيتي، مقاطعة اأنهوي، ال�سني.
وامل�سجلة حتت الرقم : 164059

بتاريخ :  2012/02/07
�ضورة العالمة

انتهاء  تللاريللخ  مللن  اعللتللبللاراً  اأخلللرى  �سنوات  ع�سر  ملللدة  املفعول  نللافللذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف : 2017/09/16         وحتى تاريخ :   2027/09/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

منوذج اإعالن الن�ضر عن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم :  218441  بتاريخ : 2014/09/24

امل�سجلة بالرقم :  218441  بتاريخ : 2016/11/14
باإ�سم املالك :  تاجنراين كونفك�سيرني ليمتد

وعنوانة : كواليتي هاو�س، فيكاراج الين، باكبول اف واي 4  4 اإن كيو، اململكة املتحدة.
ا�سم املتنازل له :  برتكي�ست ليمتد

وعنوانة : كواليتي هاو�س، فيكاراج الين، باكبول اف واي 4  4 اإن كيو، اململكة املتحدة.واملن�سورة يف اجلريدة 
الر�سمية العدد : 179 بتاريخ : 2017/08/29

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : احللويات، احللوى، ال�سوكوالتة، �سوكوالتات، العلكة، علكة 
وحلويات �سكرية، اأطعمة خفيفة، اأطعمة خفيفة اأ�سا�سها احلبوب، الف�سار، مثلجات، لويل )م�سا�سة( مثلجة، 

بوظة، حلويات جممدة. 
تاريلخ انتقال امللكية : 2017/07/04

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

منوذج اعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:�سركة �ساره بلزا للتجارة ذ.م.م 

Sara Accessories: طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم :269076     بتاريخ : 2017/03/01
با�سللللللم :�سركة �ساره بلزا للتجارة ذ.م.م 

فاك�س:   042250882 هللاتللف:  املللتللحللدة  الللعللربلليللة  االملللللارات  دبلللي   172616 مللربللع  وعللنللوانلله:�للس. 
042250821 �سندوق الريد: 172616 امييل: sales@saraplazaonline.com دبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح 
الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذلك على 
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اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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عربي ودويل
مقاتات اأمركية حتلق فوق �شبه اجلزيرة الكورية 

•• �صيول-اأ ف ب:

اأعلنت وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية ان اأربع مقاتات وقاذفتني تابعة جميعها 
اأعقب  للواليات املتحدة حلقت ام�س فوق �سبه اجلزيرة الكورية، يف عر�س قوة 

التجارب النووية والبال�ستية االخرية لكوريا ال�سمالية.
واأفادت الوزارة اأن عملية التحليق التي �ساركت فيها اأربع مقاتات �سبح اأمريكية 
من طراز اف-35بي وقاذفتان من طراز بي-1بي تهدف اإىل ا�ستعرا�س قدرة 
الردع لدى التحالف االمريكي-الكوري اجلنوبي يف مواجهة التهديدات النووية 

وال�ساروخية لكوريا ال�سمالية .
وتعد هذه اأول عملية حتليق امريكية فوق املنطقة منذ اجرت كوريا ال�سمالية يف 
3 ايلول �سبتمر جتربتها النووية ال�ساد�سة واخترت �ساروخا بال�ستيا متو�سط 

املدى فوق اليابان اجلمعة، يف حترك رفع من�سوب التوتر يف املنطقة.
واو�سح بيان الوزارة الكورية اجلنوبية ان الطائرات االمريكية حلقت اإىل جانب 
نوع اف-15 كاي كجزء من تدريب روتيني  اربللع مقاتات كورية جنوبية من 
لتح�سني  التدريبات  مللن  الللنللوع  هللذا  �ستوا�سان  ووا�سنطن  �سيول  ان  م�سيفا 

قدراتهما يف القيام بعمليات م�سرتكة يف حاالت الطوارئ .
وتعود اآخر عمليات حتليق من هذا النوع يف املنطقة اإىل 31 اآب اغ�سط�س. من جهة 
اأخرى، بداأت كل من ال�سني ورو�سيا تدريبا بحريا م�سرتكا �سرق �سبه اجلزيرة 
الرو�سي  الواقعة بني ميناء فاديفو�ستوك  املياه  املناورة يف  الكورية. و�ستجري 
الدفاع  وزارة  اأعلنت  ما  بح�سب  �سماال،  اأوخوت�سك  بحر  من  اجلنوبي  واجلللزء 
التدريب  اإن  دونغخو،  وي  امل�ستقل،  ال�سيني  الع�سكري  املحلل  وقللال  ال�سينية. 
�سيكون على مطاردة الغوا�سات م�سريا اإىل اأنه غري مرتبط ب�سكل مبا�سر بالو�سع 

يف �سبه اجلزيرة الكورية. واأ�ساف اإال اأنه يظهر االإ�سرار امل�سرتك على املحافظة 
اإىل منطقة  التحرك  دول من حماولة  اأو  قوات  وردع  االإقليمي  اال�ستقرار  على 
�سمال �سرق اآ�سيا . وفر�س جمل�س االأمن الدويل االأ�سبوع املا�سي رزمة جديدة 
من العقوبات على كوريا ال�سمالية على خلفية براجمها ال�ساروخية واملرتبطة 
االأ�سلية بهدف  الذرية، رغم تخفيف وا�سنطن من �سدة اقرتاحاتها  باالأ�سلحة 
القا�سي  بكني  اقللرتاح  مو�سكو  وتدعم  لللاجللراءات.  ورو�سيا  ال�سني  دعللم  ك�سب 
بوقف كوريا ال�سمالية الختباراتها النووية وال�ساروخية مقابل تعليق التدريبات 

امل�سرتكة بني وا�سنطن و�سيول، التي ترى ال�سني اأنها تزيد التوتر يف املنطقة.
ورف�ست مندوبة وا�سنطن لدى االأمم املتحدة، نيكي هايلي االقرتاح واعترته 
مهينا مهددة بانه يف حال �سكلت بيونغ يانغ خطرا جديا على الواليات املتحدة اأو 

حلفائها ف�سيتم تدمري كوريا ال�سمالية .

كوريا ال�شمالية: العقوبات ت�شرع خططنا النووية 
•• �صول-رويرتز:

ذكللللرت وكلللاللللة االأنلللبلللاء املللركللزيللة الللكللوريللة اللل�للسللمللاللليللة ام�س 
اإن  قوله  اخلارجية  وزارة  با�سم  متحدث  عن  نقا  االثنني 
العقوبات على  املزيد من  املتحدة وحلفائها  الواليات  فر�س 
اأجل  اأكر من  العمل ب�سرعة  اإىل  ال�سمالية �سيدفعها  كوريا 

ا�ستكمال خططها النووية.
جمل�س  فر�سها  التي  االأخللرية  العقوبات  اإن  املتحدث  وقللال 
االأمن الدويل التابع لاأمم املتحدة متثل اأكرث عمل عدواين 
�سعب  اإبللادة  ي�ستهدف  اإن�ساين  وغللري  ووح�سي  اأخاقي  غري 
جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية ناهيك عن حكومتها 

ونظامها .

تــــواجــــه االأ�ــــضــــرة 
ـــــة  ـــــوري ـــــرباط االإم
اأزمــــة  الـــيـــابـــان  يف 
خــــالفــــة. ويــحــظــر 
على  احلايل  القانون 
واأطفالهن  الن�ضاء 
اعـــتـــالء الــعــر�ــش، 
فـــقـــط االأطـــــفـــــال 
االأع�ضاء  من  الذكور 
ــــذكــــور لـــالأ�ـــضـــرة  ال
االإمــرباطــوريــة قد 
ــرة  ــاط اأب ي�ضبحون 

يوما ما. 

�سخ�سا   19 ال  بللني  مللن  ولللكللن، 
الباقني من هذه ال�سالة، خم�سة 
الللللرجللللال، ملللن بينهم  فللقللط ملللن 
من  البالغ  اكيهيتو  االمللراطللور 
83 عاما، الذي يرغب يف  العمر 
املقبل.  العام  العر�س  عن  التنازل 
ابنه  اإىل  العر�س  �سُينقل  وحينها 

االأكر، ويل العهد ناروهيتو.
غري ان هذا االخري لي�س له اأبناء، 
ل�سقيقه  الللعللر�للس  ي�سلم  و�للسللوف 
االأ�سغر اأكي�سينو. واالبن الوحيد 
احلفيد  وبلللاللللتلللايل  الأكلليلل�للسلليللنللو، 
يف  هي�ساهيتو  الأكيهيتو،  الوحيد 
�للسللن الللعللا�للسللرة، هللو اللللذي يلللللي يف 
له  واإذا مل يكن  ترتيب اخلافة، 
ابللنللا ذكللللرا، لللن يللكللون هللنللاك اأحد 

ليحل حمله.
الو�سيكة  اأكيهيتو  عهد  نهاية  ان 
للقلق  الللوحلليللد  امللل�للسللدر  للليلل�للسللت 
امللكية  مب�ستقبل  املللهللتللمللني  بللني 
اللليللابللانلليللة. فللقللد اعلللللنللت االمرية 
ماكو، وهي اأكر حفيدات اكيهيتو 
عن  اأعلنت  �سّنا،  اكي�سينو  واأبللنللاء 
خللطللوبللتللهللا ملللن ملللواطلللن عللللادي. 
اأن  على  الياباين  القانون  وين�س 
االمراطوريني  الذكور  االأطفال 
باإمكانهم الزواج من خارج االأ�سرة 
ويحتفظون  االإمللللللراطللللللوريللللللة 
مبللركللزهللم، ولللكللن لي�س مللن حق 
الللنلل�للسللاء االقلللللدام علللللى مللثللل هذه 
 25 اخلطوة. واإذا تزوجت ماكو، 
كللومللورو، �سديقها يف  كللي  عللامللا، 
م�ست�سارا  االن  ويعمل  اجلامعة، 
اأخريا  �ستح�سل  فللاإنللهللا  قللانللونلليللا، 
انها  اال  االنتخاب،  يف  احلللق  على 
الذي  اللل�للسللهللري  املللعللا�للس  �ستفقد 
لللهللا احللللكلللوملللة، وكذلك  متللنللحلله 

لقبها ولقب العائلة.

الراأي العام جاهز، وماذا عن 
الطبقة ال�ضيا�ضية؟

ترى غالبية كبرية من اليابانيني 
ا�ستطاع  ح�سب  بللاملللائللة-،   86-
يجب  اأنلله   ،2017 مايو  يف  ن�سر 
العر�س  اعلللللتلللللاء  طللللريللللق  فلللتلللح 
باملائة   59 ويعتقد  امللللللراأة،  املللام 
العائلة  نلل�للسللاء  ملللن  االأطلللفلللال  اأن 
قائمة  احت�سابهم يف  اأي�سا  ينبغي 

االأع�ساء الذكور اىل �سّن يوؤهلهم 
اىل تويل امل�سوؤولية.

هللللنللللاك علللللدد قللللللليلللل مللللن االدللللللة 
خارج   - ال�سحيحة  واللللراهلللني 
امللكية  على  للحفاظ   - التقاليد 
ناهيك  د�ستورية،  كانت  وان  حتى 
العر�س  اإىل  الو�سول  تقييد  عن 
للرجال فقط. ميكن ملاكو، كجّدها 
متاما، اأداء واجبات االإمراطورة، 
و�سوف  �لللسلللغلللرية،  كلللانلللت  مللهللمللا 
االإمراطورية  اجلينات  ت�ستمر 
يف اأطفالها م�ستقبا بنف�س القدر 
�للسللقلليللقللهللا. هللنللاك كلمة  الللللذي يف 
اأخرى لو�سف التقاليد التي بدل 
االأ�سرة  كاأفراد يف  الن�ساء  معاملة 
للل اإعلللللادة و�سل  ُتللفلل�للسّ مللتلل�للسللاويللن 
االإمراطوري  الن�سب  من  االأ�سر 
املواطنني  خللانللة  يف  �سنفت  الللتللي 
اللللعلللاديلللني طلليلللللة اأجللللليلللللال: هذه 

الكلمة، هي التحيز اجلن�سي.

�ضارلوت منوذجا
املتحدة  اململكة  فلللاإن  االثلللنلللاء،  يف 
على و�سك اأن ُتدخل حّيز التنفيذ 
امللكية  امللل�للسللاواة  للل�للسللالللح  تللدبللريا 
ق�سر  وكللللللللان  اجلللللنلللل�للللسللللني.  بلللللني 
اأعلللللللن ان كيت  قلللد  كللنلل�للسلليللنللغللتللون 
الثالث  بطفلها  حامل  ميدلتون 
الللللللذي يلل�للسلليللف وريللللثللللا اخلللللر اىل 
يف  ويللللليللام.  االملللري  خلفاء  قائمة 
من  اجلديد  الطفل  كان  املا�سي، 
�سقيقته  حملللل  �للسلليللحللّل  اللللذكلللور 
الثاين،  الطفل  �سارلوت،  الكرى 
يف �سّف اخلافة غري ان القانون 
انتماء ميدلتون  بعد  الذي �سدر 
بوقت   2011 علللام  االأ�لللسلللرة  اىل 
مللك  بللنللت  اأي  اأن  �للسللمللن  قلل�للسللري، 
م�ساوية  فر�سة  لديها  بريطاين 

لابن العتاء العر�س.
بريطانيا  يف  امللللللكلليللة  االأ�لللسلللر  ان 
واليابان قد متثل عبئا من ع�سر 
احلكومات،  ميزانيات  على  اآخلللر 
ولللللكللللن طللللاملللللا ظلللللللت ملللللوجلللللودة، 
العر�س  ينتزع  ان  يللجللوز  ال  فللانلله 
اأو مللاكللو مللن قبل  �للسللارلللوت  مللن 
ولد  اأنه  ملجرد  االأ�سغر  �سقيقهما 

رجا.
عن �ضليت الفرن�ضية

اخلللللافللللة، يف حلللني يللتللمللنللى 61 
تبقى  اأن  امل�ستجوبني  من  باملائة 
االأملللللللللللريات جللللللزء ملللللن االأ�لللللسلللللرة 
من  زواجهن  بعد  االإمراطورية 
الذي  االأمللر  العاديني،  املواطنني 
تو�سيع  على  ي�ساعد  اأن  �ساأنه  من 
االإمراطورية  الللعللائلللللة  �للسللجللرة 
حيث �ستزداد ذرية هوؤالء االأزواج.

ويتعني على امل�سرعني اليابانيني 
اللليللوم احللل�للسللم مللن اجلللل حتديد 

اإملللراطلللورات يف تللاريللخللهللا: على 
اأنللله كللانللت لاأباطرة  الللرغللم مللن 
زيادة  اأجللل  من  خليات  بانتظام 
احتمال اإجناب ورثة من الذكور، 
االأجلللللليللللللال  مللللللن   125 خللللللللال 
العر�س  تلللوارثلللت  الللتللي  املللتللعللاقللبللة 
ثماين  فلللللللان  االملللللللللراطلللللللللوري، 
نلل�للسللاء اعللتلللللني الللعللر�للس. وقلللد مت 
عملية  لتامني  بدائل،  اعتبارهن 
االنتقال اإىل اأن ي�سل اخللفاء من 

ممنوعا على امللوك، الذين كانوا 
يحكمون حتى وفاتهم.

ويلللخللل�لللسلللى االأعلللللل�للللللسللللللاء االأكلللللللرث 
الليرايل  احلللللزب  يف  حمللافللظللة 
بزعامة  احللللاكلللم  الللدميللقللراطللي 
رئلليلل�للس الللللللوزراء �للسلليللنللزو اآبللللي، اأن 
يجرهم النظر يف م�سروع قانون 
من هذا القبيل على فتح النقا�س 
التي  امللللراأة،  خافة  م�ساألة  حللول 
القانون  احلللكلللام  لللنللفلل�للس  تللخلل�للسللع 

ا�ستمرارية  االأهلللللللم:  يلللرونللله  ملللا 
الللذي هو  االإملللراطلللوري  الن�سب 
وراثة  على  االإبقاء  اأو  انحدار،  يف 
و�سبق  اللل�للسللارم.  االبللللوي  الن�سب 
اللليللابللان يف قلب  بللرملللان  �للسللرع  ان 
فخال  االإمراطورية.  القواعد 
ال�سيف، اعتمد امل�سرعون م�سروع 
بلل�للسللعللبلليللة كبرية  يللحللظللى  قلللانلللون 
يلل�للسللمللح الأكلليللهلليللتللو بللالللتللنللازل عن 
العر�س متى رغب، وهو خيار كان 

احللللللللزب  يللللللدعللللللو  املللللللقللللللابللللللل،  يف 
الدميقراطي، اأكر حزب معار�س 
يف اليابان، اىل تغيري القانون مبا 
لاأ�سرة  املنتميات  للن�ساء  ي�سمح 
بع�س  وحلللل�للللسللللب  احلللللللكللللللم.  مللللللن 
امل�سادر، فان االإمراطور اأكيهيتو 

مع مثل هذا التغيري.

االإمرباطورات الثماين
اليابان  علللرفلللت  ان  �للسللبللق  للللقلللد 

الد�ستوري لعام 1947.
اآبلللللللي و�للللسللللع حللللللدا لهذه  ولللللكللللن 
امللللنلللاقللل�لللسلللات مللللن خلللللال اقلللللرتاح 
اإعللادة احلاق وربط بع�س الفروع 
لاأ�سرة  اللل�للسللابللقللة  “القريبة” 
ف�سلها  مت  والتي  االإمراطورية، 
عللللنللللهللللم مبلللللوجلللللب قللللللانللللللون عللللام 
امكانية  لها  تتاح  ان  اأو   ،1947
الأبنائها  احلاليني  االملللراء  تبّني 
املحتملني.  الللورثللة  عللدد  لتو�سيع 

الن�ساء ممنوعات من عر�س اليابان االمراطور اكيهيتو وويل عهده

االمرية �سارلوت لن حترم من عر�س بريطانيا

االمراطور اكيهيتو يريد التنحي عن العر�س االمرية ماكو وخطيبها �ستحرم من اللقب االمراطوري

�سينزو ابي يقدم حا مغايرا

نهاية عهد اأكيهيتو الو�شيكة لي�شت امل�شدر الوحيد للقلق بني املهتمني مب�شتقبل امللكية اليابانية

االمرة ماكو �شتفقد املعا�س ال�شهري الذي متنحه لها احلكومة وكذلك لقبها ولقب العائلة

الن�ضب االإمرباطوري يف انحدار:

اليابان: العائلة االإمرباطورية على حافة اأزمة وريث...!
هذا ما تقوله ماكو وكيت عن 

النظام امللكي يف اليابان واإجنلرتا
يحظر القانون احلايل على

 الن�ضاء واأطفالهن اعتالء العر�ش
% اأنه يجب  ترى غالبية اليابانيني 86 

فتح طريق اعتالء العر�ش امام املراأة

•• الفجر - خرية ال�صيباين
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منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 104351   
باإ�سم : جون�سلون اأند جون�سلون 

 08933 ، ،  نيو جري�سي  ، نيوبرنزويك  بللازا  اأنللد  جون�سون  : وان جون�سون  وعنوانه 
7001- الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:2010/06/10 وامل�سجلة حتت الرقم : 104404 
�ضورة العالمة

انتهاء  تللاريللخ  مللن  اعللتللبللاراً  اأخلللرى  �سنوات  ع�سر  ملللدة  املفعول  نللافللذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/12/13 وحتى تاريخ: 2027/12/13.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

EAT 35101

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 102691 
باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي

وعنوانه : بورت �سنايت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
بتاريخ : 2013/4/07 وامل�سجلة حتت الرقم : 102691 

�ضورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف: 2017/11/14 وحتى تاريخ: 2027/11/14.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

EAT 66736

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 104349   
باإ�سم : �سبي�سالتي  �سريجيكال اإن�سرتومينتي�سن، اإنك.

وعنوانه : 3034 اأون درايف ،  اأنتيو�س ، تيني�سي 37013 ، الواليات  املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:2010/06/10 وامل�سجلة حتت الرقم : 104402 

�ضورة العالمة

انتهاء  تللاريللخ  مللن  اعللتللبللاراً  اأخلللرى  �سنوات  ع�سر  ملللدة  املفعول  نللافللذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/12/13 وحتى تاريخ: 2027/12/13.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

EAT 35099

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 104542   
باإ�سم : كوم�سكوب، اإنك. اأوف  نورث كارولينا.

الواليات   ، نللورث كارولينا  28602   ، ، هيكوري  اإي  ا�للس    ، بلي�س  وعنوانه : كوم�سكوب 
املتحدة  االأمريكية.

بتاريخ:2010/06/29 وامل�سجلة حتت الرقم : 105195 
�ضورة العالمة

انتهاء  تللاريللخ  مللن  اعللتللبللاراً  اأخلللرى  �سنوات  ع�سر  ملللدة  املفعول  نللافللذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/12/17 وحتى تاريخ: 2027/12/17.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

EAT 106491

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 104477   
باإ�سم : كوم�سكوب، اإنك. اأوف  نورث كارولينا.

الواليات   ، نللورث كارولينا  28602   ، ، هيكوري  اإي  ا�للس    ، بلي�س  وعنوانه : كوم�سكوب 
املتحدة  االأمريكية.

بتاريخ:2010/06/29 وامل�سجلة حتت الرقم : 105194 
�ضورة العالمة

انتهاء  تللاريللخ  مللن  اعللتللبللاراً  اأخلللرى  �سنوات  ع�سر  ملللدة  املفعول  نللافللذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/12/17 وحتى تاريخ: 2027/12/17.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

EAT 106492

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  �سبتمرب 2017 العدد 12125

فقدان جواز �سفر
احمد  ح�سني  عللبللده  ح�سني   / املللدعللو  فللقللد 
، الللليلللملللن  اجلللنلل�للسلليللة - جلللللواز �للسللفللره رقم 
االت�سال  عليه  يجده  من   )03111821(

بتليفون رقم 058/8980744 

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
 اإعادة اإعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06681/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : ا�سرار احمد للخدمات الفنية - �س ذ م م ، وا�سرار احمد مقبول احمد 

 مبا اأن املدعي : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م ، وعلى نا�سر عبداهلل العوي�س ال�سام�سي   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06681/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بدفع ما ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ االخاء التام والفعلي وتقدمي 
�سهادة براءة ذمة من  الكهرباء واملياه 

اخاء عقار - ان املدعي عليهم ميتنع عن �سداد االجرة للماجور للفرتة من 2017/5/15 وحتى 2017/8/14 
فرت�سد بذمته مبلغ 7000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االخاء يف 2017/6/19 ن�سرا يف 
اجلريدة فرت�سد يف ذمته مبلغ وقدره 7000 درهم وما ي�ستجد من اجرة حتى التاريخ التام والفعلي مع  الزام 

املدعي عليه الثاين بالت�سامن مع املدعي عليها االوىل بدفع بدالت االيجار
وحتى   2017/5/15 مللن  للفرتة  ايللجللاريللة  كقيمة  مبلغ  عليهم  املللدعللي  بللذمللة  تر�سد  انلله  مللاللليللة-  مطالبة 
2017/8/14 ورغم اخطاره يف 2017/6/19 ميتنع عن ال�سداد فرت�سد يف ذمته مبلغ وقدره 7000 درهم وما 
ي�ستجد من اجرة حتى التاريخ التام والفعلي مع الزام املدعي عليه الثاين بالت�سامن مع املدعي عليها االوىل 

بدفع بدالت االيجار 
ارتللداد كل �سيك مبلغ 2000 وقد ارتد عدد )1( �سيك  مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س على غرامة 

دون �سرف
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهاك الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور من 

تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

ال�ساعة  املوافق 2017/9/20  االربعاء  يوم  للح�سور بجل�سة  بالن�سر  اعانكم  اإعللادة  الق�سائية  اللجنة  وقررت 
املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س  االإبتدائية  بالدائرة  )اللجنة اخلام�سة(  الق�سائية  اللجنة  امام  2.30م 
فاأنت مكلف  الن�سر.  تاريخ  ايللام من  اىل ثاثة  امل�سافة  مللدة  بتق�سري  اأمللر  وقللد   ، الللدعللوى  لنظر  االإيجارية 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2015/1118   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع  

عنوانه : اإمارة ابوظبي - �سارع الكرتا - برج بنك ابوظبي التجاري -  مبنى بنك ابوظبي التجاري - مقابل بناية الزرعوين 
املنفذ �سده : امري م�سعود علي ا�سفر متقي - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع ال مكتوم - بناية ام ام - طابق رقم 10 - مكتب رقم 1002 - بالقرب من فندق كونكورد 
�سيجرى  احلللال  اقت�سى  ان  التالية  الللثللاث  االيلللام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/9/27 املللوافللق  االربللعللاء  يللوم  انلله يف 
االلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  االمللارات  البيع )�سركة  بها  انيط  التى  ادنللاه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة 
ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد 
ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 

يلي او�ساف املمتلكات  : 
 : املبنى  ا�سم   -  1  : املبنى  رقم   -  12  : االر�للس  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحللدة   : العقار  نوع   -  1
"BAYSWATER - رقم الوحدة : P304 - امل�ساحة : 70.46 مرت مربع واملقدرة قيمتها بلل )834.266.00( درهم 
 : املبنى  ا�سم   -  1  : املبنى  رقم   -  12  : االر�للس  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحللدة   : العقار  نوع   -  2
"BAYSWATER - رقم الوحدة : P305 - امل�ساحة : 79.27 مرت مربع واملقدرة قيمتها بلل )938.579.00( درهم 
 : املبنى  ا�سم   -  1  : املبنى  رقم   -  12  : االر�للس  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحللدة   : العقار  نوع   -  3
"BAYSWATER - رقم الوحدة : P306 - امل�ساحة : 98.13 مرت مربع واملقدرة قيمتها بلل )1.161.887.00( درهم 
 : املبنى  ا�سم   -  1  : املبنى  رقم   -  12  : االر�للس  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحللدة   : العقار  نوع   -  4
"BAYSWATER - رقم الوحدة : P307 - امل�ساحة : 102.44 مرت مربع واملقدرة قيمتها بلل )1.157.786.00( درهم 

ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
 اإعادة اإعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06674/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : نارايانا �سيفاناند راو جاجنا  
مبا اأن املدعي : مايكل فريدريك ايرا�سمو�س    

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06674/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه برد مبلغ التاأمني ال�سابق ا�ستامه عند بداية التعاقد 
وذلك لرغبة املدعي يف عدم ا�ستام العقار حيث ان املدعي عليه الذي قام بتوقيع العقد 

معه لي�س املالك للعقار ولي�س له اي �سفة قانونية للتاأجري 
ال�سابق ا�ستامه عند  الللزام املدعي عليه برد قيمة �سيك االيجار االول  مطالبة مالية - 
بداية التعاقد وقام ب�سرة وذلك لرغبة املدعي يف عدم ا�ستام العقار حيث ان املدعي عليه 

الذي قام بتوقيع العقد معه لي�س املالك للعقار ولي�س له اي �سفة قانونية للتاأجري. 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  االربعاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعانكم  اإعللادة  الق�سائية  اللجنة  وقللررت 
2017/9/20  ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  ايللام  ثاثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
   اعالن حكم بالن�سر 

اإعالن حكم غيابي يف الدعوى  02056722017  اإيجارات  
املحكوم له طالب االإعان / فاطمه علي العوي�س 

العنوان : دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية بيزن�س بوينت - طابق امليزانيني - مكتب 
رقم 9 - مكتب العوي�س واملطرو�سي للمحاماة - الهاتف رقم 042595777 

املحكوم عليه املطلوب اعانه / ارحمه عبداهلل رحمه جمعه الفا�سي 
العنوان : جمهول حمل االقامة   - منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة : 2017/8/7  

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :  الزام املدعي عليه : 
بالزام املدعي عليه اخاء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل واال�سخا�س 

درهللم ميثل   64.000.00 مبلغ  ال�سيكات  قيمة   للمدعية  تللوؤدي  بللان  عليها  املدعي  الللزام 
القيمة االيجارية من تاريخ 2017/1/28 وحتى تاريخ 2017/3/31 وما ي�ستجد من تاريخ 

2017/4/1 وحتى تاريخ االخاء الفعلي
الزام املدعي عليه بامل�سروفات 

الر�سوم وامل�ساريف : والزامه بالر�سوم وامل�سروفات 
 وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لاإ�ستئناف خال 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا االإعان واإال �سار نهائيا قابا للتنفيذ
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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عربي ودويل
اأول اختبار دويل لرتامب...كيف �شيت�شرف الرئي�س االنفعايل؟ •• وا�صنطن-وكاالت:

املتحدة  الللواليللات  عللام، يذهب رئي�س  كل 
العامل  بزعماء  للرتحيب  نيويورك  اإىل 
املتحدة.  لللللاأمم  الللعللامللة  اجلللمللعلليللة  اإىل 

ملناق�سة  االأجللانللب  احلكام  من  طويلة  �سل�سلة  مع  ويجتمع  خطاباً  يلقي  هناك 
جمموعة من الق�سايا املعقدة واأحياناً الع�سية على التف�سري.  وكتب بيرت بايكر 
يف �سحيفة نيويورك تاميز اأنه عندما يح�سر الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
للمرة االأوىل منذ توليه الرئا�سة جل�سة لاأمم املتحدة هذا االأ�سبوع، فاإن كل 
االأنظار �سترتكز عليه، و�سيحاول نظراوؤه من خمتلف انحاء العامل الت�سلل بني 
احل�سود خلطف م�سافحة وحماولة تخمني ما �سيكون عليه هذا الرئي�س غري 

العادي من بني الزعماء االأمريكيني. 

اال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  رئي�س  نائب  عن  ..وينقل  االأوىل  الفر�ضة 
العامل ال يزال يحاول قيا�س هذا  اأن  اآلرتمان  وا�سنطن جون ب.  والدولية يف 

لروؤيته،  لهم  االأوىل  الفر�سة  هللذه  الللقللادة،  مللن  عللدد  اإىل  وبالن�سبة  الرئي�س. 
واحلكم عليه، وحماولة االإفادة من اجلانب اجليد منه . ولفت اإىل اأنه يف بع�س 
االأماكن، ثمة ميل غرائزي للتنديد برتامب ب�سفته متقلباً وذا هو�س �سيا�سي 
وديبلوما�سي ب تويرت ولكن يف احلقيقة ال ميكنك �سطب الرئي�س االأمريكي . 

مبداأ ترامب..ولفت بايكر اإىل اأن اإحدى املهمات ذات االأولوية للرئي�س ترامب، 
�ستكون تعريفه ملقاربة اأمريكا اأواًل التي قادته اإىل االن�سحاب من اتفاقات دولية 
اإىل  ون�سب  املتحدة.  لللاأمم  االأوىل  املهمة  تعتر  التي  واملللنللاخ،  احلللرة  للتجارة 
الذي  التحدي  اأن  زاد،  املتحدة زملاي خليل  ال�سابق يف االأمم  االأمريكي  ال�سفري 
واالإنخراط  القيادة  اإىل  بالن�سبة  ترامب  مببداأ  يّعرف  اأن  هو  الرئي�س  يواجه 
العامليني للواليات املتحدة ، م�سرياً اإىل اأن الفكرة ال�سائدة يف اأجزاء كثرية من 
العامل، مبا يف ذلك االأمم املتحدة، هي اأن الرئي�س ترامب هو اآحادي وانعزايل. 

والعامل  وا�سرتاجتيته.  روؤيللتلله  وتعريف  لتقدمي  الفر�سة  تللرامللب  اأملللام  للللذا، 
اأن ترامب ي�سل اإىل نيويورك يف  اآذانللاً �ساغية .  واأ�سار بايكر اإىل  �سيكون كله 
وقت ت�ستد فيه التوترات حول ا�ستفزازات كوريا ال�سمالية وتتزايد الت�ساوؤالت 
اأوباما  بللاراك  ال�سابق  الرئي�س  اأبرمه  الذي  النووي  باالتفاق  �سيفعله  ما  حيال 
مع اإيران. ويقول حمللون اإنه بينما كان الزعماء االأجانب يخ�سون من رئا�سة 
اأمريكية غريبة االأطوار، فاإنه جرت طماأنتهم، اإىل حد معني، باأن ترامب يتجه 

نحو �سيا�سة خارجية تقليدية اأكرث مما توقعه البع�س. 
خلل وظيفي يف االإدارة.. وا�ساف بايكر اأن الرئي�س مل يخ�س حرباً جتارية 
الللتللجللارة احلللرة الأمريكا  اأتللفللاق  اأو  اإيلللران  اتللفللاق  مللّزق  ال�سني، وال  �ساملة مللع 
ال�سمالية، اأو نقل ال�سفارة االأمريكية اإىل القد�س، على االأقل حتى االآن. واأعلن 
اأخرياً عن دعمه حللف �سمال االأطل�سي ووافق على اإر�سال مزيد من القوات اإىل 

ال�سفري  لكن  اأفغان�ستان. 
اللللللريلللللطلللللاين الللل�لللسلللابلللق 
بيرت  وا�للللسللللنللللطللللن  اإىل 
اإن  يلللقلللول  ويلل�للسللتللمللاكللوت 
اأ�لللللسلللللدقلللللاء اأملللللريلللللكلللللا ال 
اأ�سا�سيون  م�ست�سارون  بينما  ترامب،  اإدارة  قلب  يف  يرون خلًا وظيفياً  يزالون 
يدخلون ويخرجون من باب دوار...ال يزالون غري مت�سجعني باعانات ترامب 
حول التغري املناخي وال�سيا�سة التجارية و يخ�سون اأن يوؤدي الكام القتايل لهذا 
الرئي�س االإنفعايل اإىل جعل االأمور تزداد �سوءاً عو�س االجتاه نحو االأف�سل يف 
�سبه اجلزيرة الكورية .  وهذا االأ�سبوع، قال م�ست�سار االأمن القومي اإت�س. اآر. 
ماكما�سرت اإن ترامب �سي�سدد على ال�سيادة واملحا�سبة . وال�سيادة كلمة تدغدغ 
كلمة  اأنللهللا  كما  املتحدة.  االأمم  يف  املت�سككني  االأمريكيني  املحافظني  م�ساعر 
ُت�ستخدم من حكام م�ستبدين مثل الرئي�سني ال�سوري ب�سار االأ�سد والفنزويلي 
ي�سحقان  هما  فيما  قوى خارجية  قبل  التدخل من  لرف�س  مللادورو  نيكوال�س 

املعار�سة.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
اختيارنا،  مللل�لللسلللوؤولللليلللة  لللنللتللحللمللل 
على  هلللللذا  ملريكل”:  وللللنللل�لللسلللوت 
االرجللللللح ملللا يللللللردده الللعللديللد من 
انتخابات  ملللن  اأيلللللام  قللبللل  االأمللللللان 
حقيقي،  ت�سويق  دون  ت�سريعية 
وبللعللد حللملللللة مملللللة وتللوافللقلليللة – 
كانت ذروتها املناظرة التلفزيونية 
بللللني اأجنلللليللللا مللللريكللللل ومللللارتللللن 
�سبتمر،  مللن  الللثللالللث  يف  �سولتز 
اإال  املناظرة  من  حتمل  مل  والتي 
ان مللواقللف الطرفني  اال�للسللم مبللا 
كلللانلللت ملللتلللقلللاربلللة ومللتللطللابللقللة يف 
تركيا  حللول  �سواء  امل�سائل،  عديد 

اأو ق�سية الاجئني.
ناهيك عن اأن احلملة بداأت متاأخرة 
نوعا ما، يف اأغ�سط�س، عندما كان 
يلللخلللّزنلللون كمية  االأملللللللللان  مللعللظللم 
ال�سواطئ  على  د  الفيتامني  مللن 
الق�سايا  تللطللرح  مل  اأنللهللا  كللمللا   ..
وباخت�سار،  نلللللادرا.  اال  الللوطللنلليللة 
يف  والللتللحللّجللر  بامللل  اأملللانلليللا  ت�سعر 
بني  جديد  كبري”  “حتالف  افللق 
امللل�للسلليللحلليللني الللدميللقللراطلليللني يف 
الدميقراطي،  امل�سيحي  احللللزب 
يف  اال�سرتاكيني  والدميقراطيني 
احلزب اال�سرتاكي الدميقراطي.

يللتللغللري حتى  �لللسللليء  كلللل  ان  فللهللل 
يلللللروي معظم  �لللسللليء؟  يللتللغللري  ال 
معافى  بلللللللد  قللل�لللسلللة  املللللراقللللبللللني 
اقت�ساديا، وقويا مبعدل للبطالة 
اإعللادة التوحيد -  هو االدنللى منذ 
و�سك  على   - باملائة   6 فا�سل   5
اإعادة انتخاب، وبارتياح، م�ست�سارة 
اأي وقللت م�سى  اأكلللرث مللن  جت�سد 
خا�سة  العمر،  وطللول  اال�ستقرار 
اجليو�سيا�سية  االأحلللللللللداث  بلللعلللد 
االأ�سهر  يف  امللل�للسللجلللللة  امللللزعلللجلللة 
االأخلللللرية )خللللروج بللريللطللانلليللا من 
االحتاد االأوروبي وانتخاب دونالد 

ترامب(.

�ضجر م�ضبق
الناخبني  نللل�لللسلللبلللة  اأن  �لللسلللحللليلللح 
امللللرتدديلللن مللرتللفللعللة جلللدا – 46 
 - ا�ستطاع  اأحلللدث  ح�سب  باملائة 
يوا�سل  تبقى،  ملللا  بالن�سبة  ولكن 
الدميقراطي خزن  حزب االحتللاد 

امل�سيحي  احللللللللللزب  الللللتللللحللللالللللف 
الدميقراطي، واحلزب اال�سرتاكي 
واحلزب  واخل�سر،  الدميقراطي، 
اأحزاب  وهللي  احلللر،  الدميقراطي 
واالخ�سر  اال�للسللود  األوانها  ت�سكل 
املوؤكد:  جامايكا.  علم  واالأ�للسللفللر 
اأي حتللالللف مع  تللرفلل�للس مللريكللل 
اليمني املتطرف، البديل من اجل 
ا�ستطاعات  متنحه  الذي  املانيا، 
بلللامللللائلللة من   10 الللللللراي حلللللوايل 
االأ�لللسلللوات، وكللذلللك مللع ي�سار دي 

لينك.

غ�ضب مت�ضاعد
الافتة  اللللظلللواهلللر  اأبلللللللرز  فلللملللن 
الدخول  االنلللتلللخلللابلللات:  هللللذه  يف 
االأكللرث من مرجح حلزب البديل 
البوند�ستاغ.  اإىل  املانيا  اجللل  من 
لاأجانب  املناه�س  احلللزب  وهللذا 
عن  يللللتللللوقللللف  ال  واللللل�للللسللللعللللبللللوي، 
الللللتللللحللللريلللل�للللس، وبلللللاللللللتلللللايل فللللان 
الأع�سائه  الللعللنلليللفللة  الللتللظللاهللرات 
االنتخابية.  احلملة  ايقاع  ت�سرّي 
ويف االآونللة االأخللرية، ذهب زعيمه 
غوالند،  األللكلل�للسللنللدر  للت�سريعية 
اجلي�س  ف�سائل  تقريظ  حد  اإىل 
النازي. ونراهن على اأن االأ�سلوب 
اللللل�للللسللللدامللللي، وجتلللللللللللاوزات حلللزب 
املللانلليللا، �سُتوّتر  الللبللديللل مللن اجللل 
الرملانية  املناق�سات  كبري  ب�سكل 

القادمة يف اأملانيا ... 
تللبللدو علللللى ما  اللللبلللاد  كللانللت  اإذا 
يرام، فان ال�سجر وا�سح. وتدرك 
اأجنلليللا مللريكللل ذللللك جلليللدا، هي 
الللتللي تلللواجللله اال�لللسلللطلللرابلللات تلو 
اجتماعاتها  يف  اال�لللسلللطلللرابلللات 
�سرق الباد، املنطقة االأكرث فقرا 
تللاريللخلليللا، وحللليلللث يللحلل�للسللد حزب 
االأ�سوات.  املانيا  البديل من اجل 
مللللعللللظللللم اجللللتللللمللللاعللللاتللللهللللا هلللنلللاك 
اال�ستهجان،  �سيحات  تخرتقها 
تن�سح  والفللللللتللللللات  واملللللقللللاطللللعللللة، 
ذللللللك، طبعا،  وكللللل  بلللاللللكلللراهللليلللة. 
من اعللداد حزب البديل من اجل 
اللللذي يجمع ثللمللار غ�سب  املللانلليللا، 
ال�سهري،  االأملاين  النموذج  �سحايا 
تللللزال مللريكللل ممثلته  واللللللذي ال 

االأبرز.
عن ليبريا�ضيون الفرن�ضية

ا�ستطاعات  )اآخللللللر  االأ�لللللسلللللوات 
الراأي متنحه 37 باملائة(.

الناخبني  اإن  االإ�سارة اىل   وجتدر 
االأملان، يف بلد ينخف�س فيه معدل 
الللوالدة جدا، هم من كبار ال�سن، 
تقليديا.  حمللافللظللون  وبلللاللللتلللايل 
اجلمهورية  تاريخ  يف  مللرة  والأول 
اأعمارهم  من  �سيكون  االحتللاديللة، 
اأكلللر جمموعة  عللامللا   60 تللفللوق 
 1 فللا�للسللل   36 بن�سبة  انللتللخللابلليللة 

تتاأثر باملحور الذي ترغب مريكل 
املقبلة، ومبا  ان يطبع واليتها  يف 
اأننا ناحظ، خا�سة منذ انتخاب 
ماكرون، تعزيزا ملحوظا للثنائي 
املناق�سات  فاإن  الفرن�سي-االأملاين، 
مع احلزب الدميقراطي احلر قد 

تكون عا�سفة ...
ميكن  ال  اخللللل�للللسللللر:  هللللنللللاك  ثلللللم 
“اجلامايكي”  التحالف  ا�ستبعاد 
ي�سم  ان  يللعللنللي  وهلللللذا   - اأيللل�لللسلللا 

الفريق  حللول  التوقعات  تتهاطل 
بت�سكيله،  امل�ست�سارة  �ستقوم  الذي 
ب�سكل  الللل�لللسللليلللنلللاريلللوهلللات  وتللللبللللدو 
بالتاأكيد،  متجان�سة.  غري  خا�س 
اال�سرتاكي  الدميقراطي  احلللزب 
�سعيف، ومارتن �سولتز يتاأخر عن 
انه  غري  نقطة،   15 بل  امل�ست�سارة 
بني  حتالف  ت�سور  واردا  يللزال  ال 
امل�سيحي  احلللزبللني  يف  املحافظني 
وامل�سيحي   – الللللدميللللقللللراطللللي 

الناخبني  اأن  حللللني  يف  بلللامللللائلللة، 
الذين تقل اأعمارهم عن 40 �سنة 
هذا  مللن  الثلث.  حتى  ميثلون  ال 
اإعلللللادة انللتللخللاب اأجنيا  املللنللطلللللق، 
مريكل �سبه حم�سومة، اإال يف حالة 
حدوث انقاب يف الو�سع اأو خطاأ 
فادح.  ويبقى ال�سوؤال احلا�سم: مع 
طبيعة  هللي  ومللا  �ستتحالف؟  مللن 
حكومة مريكل 4؟ وما هي القوة 
الباد؟  يف  الللثللالللثللة  اللل�للسلليللا�للسلليللة 

ويتمتع  الللبللونللد�للسللتللاغ.  اإىل  احللللر 
باملائة من   8 بن�سبة  احلللزب  هللذا 
ممار�سة  ان  اال  الت�سويت.  نللوايللا 
كري�ستيان  زعلليللملله  مللع  اللل�للسلللللطللة 
بامللفات  يللتللعلللللق  مللللا  يف  للليللنللدنللر 
معّقدة  تكون  اأن  ميكن  الللدوللليللة، 
ملريكل. فعلى �سبيل املثال، يرف�س 
املقرتحات  قاطعا  رف�سا  ليندنر 
منطقة  الإ�لللللسلللللاح  اللللفلللرنللل�لللسللليلللة 
اللليللورو. ان طبيعة االئللتللاف قد 

واحلزب  اللللبلللافلللاري،  االجللتللمللاعللي 
اال�للسللرتاكللي الللدميللقللراطللي. هذا 
الللراأي العام  االفق ي�سيب م�سبقا 
لهذا  ان  اال  بللاللل�للسللجللر،  االأملللللللاين 
الللتللحللالللف ملليللزة اال�للسللتللقللرار. اأما 
فهي  املمكنة  االأخللرى  التحالفات 

اأبعد من اأن تكون ب�سيطة.
لهذه  احلللقلليللقلليللة  املللللفللللاجللللاأة  ان 
املحتملة  الللللعللللودة  هلللي  احللللملللللللة، 
الدميقراطي  احلللزب  لليراليي 

يف حملة يطبعها امللل:

االنتخابات االأملانية: هل مركل يف عني االإع�شار...؟
اإعادة انتخاب مريكل م�ضمونة ويبقى ال�ضوؤال احلا�ضم: مع من �ضتتحالف؟

�سولتز الرهان امل�ستحيلاألك�سندر غوالند .. اليمني املتطرف يربك املرحلة القادمة مريكل االنت�سار ولكن

كري�ستيان ليندنر .. عودة الليراليني اىل الرملان

 يجمع حزب البديل من اأجل املانيا ثمار غ�ضب �ضحايا النموذج االأملاين الذي تعّد مريكل اأبرز ممثليه

 »حتالف كبري« جديد ي�ضيب 
م�ضبقا الراأي العام االأملاين بال�ضجر

من اأبرز الظواهر يف هذه االنتخابات: 
دخول اليمني املتطرف ال�شعبوي اإىل احللبة 

 مفاجاأة احلملة هي العودة املحتملة 
للحزب الدميقراطي احلر اإىل البوند�شتاغ

انتخابات ال ت�سويق فيها

•• الفجر – خرية ال�صيباين
لت�سجيع  دح�سها  ميكن  ال  حجة  على  كرواتيا  يف  بزغرب  االأمريكي  املعهد  عرث 
اللغات  اأعللدت مدر�سة  وقد  ترامب.  االإجنليزية: ميانيا  اللغة  تعلم  على  النا�س 
حلملتها الت�سويقية خم�سة مل�سقات مع �سورة لل�سيدة االأوىل االمريكية يو�ّسحها 
التعليق التايل:” تخيلوا ما ميكن اأن ت�سبحوا اإذا حتدثتم ولو النزر الي�سري من 
من  بللدال  االإجنليزية”  من  “القليل  كتابة  اإىل  ُينظر  اأن  وميكن  االإجنليزية”. 
“االإجنليزية” كنقد للم�ستوى االإجنليزي لل�سيدة االأوىل االمريكية، التي تطغى 
لكنتها ال�سلوفانية. الغمزة ال�ساخرة االأخرى تتمثل يف اأنه خارج مهاراتها اللغوية، 
وقبل كل �سيء، كونها عار�سة اأزياء هو ما حدد �سعود ميانيا. فقد التقى الرئي�س 
االأمريكي زوجته يف حفل ا�سبوع املو�سة يف نيويورك عام 1998 و�ُسحر على الفور 
بجمالها قائا بخ�سو�س ذاك اللقاء “لقد ُجننت”. ويوؤكد اإيفي�س بوريت�س، الذي 

كان وراء فكرة هذا االإعان، اأّن املل�سق اال�سهاري ال ينتقد ال�سيدة االأوىل.
اإنكار  ميكن  ال  ولكن  ي�ساوؤون،  كما  ترامب  ميانيا  اىل  النا�س  ينظر  اأن  “ميكن 
اأحد اقوى  اأ�سا�سيا يف جناحها.. ان ت�سبح  اللغة االإجنليزية لعب دورا  اإتقانها  اأّن 
االأمريكي  املعهد  ان  اىل  ي�سار  اجلميع”.  متناول  يف  لي�س  العامل  يف  اال�سخا�س 
ميانيا  �سورة  ت�ستخدم  التي  ال�سرقية  اأوروبلللا  يف  االأوىل  املوؤ�س�سة  لي�س  بزغرب 
ترامب لبيع ُمنتجها. ففي م�سقط راأ�سها �سيفنيكا يف �سلوفينيا، هناك اليوم نبيذ 

وكذلك حلويات وع�سل “ميانيا”.                عن نيوزويك “ال�سيدة االأوىل”، 

ا�ضتخدمته لالإ�ضهار مدر�ضة كرواتية:

مل�شق مليانيا ترامب ي�شّجع على تعّلم االإجنليزية...!
تدريبات للجي�س الرتكي 

على حدود العراق 
•• اأنقرة-رويرتز:

قلللال اجللليلل�للس الللرتكللي يف بلليللان اإن 
مناورات  بللللداأت  امل�سلحة  اللللقلللوات 
العراق  مع  احلللدود  على  ع�سكرية 
ام�س قبل اأ�سبوع من ا�ستفتاء على 
اللللعلللراق طالبت  اأكلللللراد  ا�للسللتللقللال 

اأنقرة باإلغائه.
100 قطعة  اأكلللرث مللن  و�للسللاركللت 
املناورة  يف  دبابات  اأغلبها  ع�سكرية 
علللللى مللقللربللة ملللن مللعللر اخلابور 
احللللللللدودي ملللع الللللعللللراق، وفللللق ما 
كما  لاأنباء.  دوجللان  وكالة  قالت 
ال�سواريخ  حتمل  مركبات  �ساركت 

ومدافع هاوتزر.
الرتكي  الللللللللللوزراء  رئللليللل�لللس  وقللللللال 
بللن علللللي يلللللدرمي يلللوم اللل�للسللبللت اإن 
25 �سبتمر  اال�ستفتاء املقرر يوم 
وحذر  قللومللي  اأملللن  م�ساألة  اأيلللللول 
اخلطوات  �ستتخذ  تللركلليللا  اأن  مللن 

ال�سرورية جتاهه.
ميانيا مل�سق ا�سهاري

اعان معهد اللغات بزغرب
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تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ خليل حممد 
جمعه ح�سن املن�سوري ، اجلن�سية : االإمللارات   وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف 
اال�سم التجاري ال�سباح لوكالة البواخر وال�سادر من دائرة التنمية االقت�سادية  يف ال�سارقة  رخ�سة 
جتارية يف  734551 ال�سادر بتاريخ 2015/5/11 دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/ 
�سعود عبدالعزيز عبداهلل حممد النجار ، اجلن�سية : االإمارات - 50% وال�سيد/ عبدالرحمن عبداهلل 
للخطوط  اجنللاز  اىل  التجاري  اال�سم  وتغيري    %50  : االإملللارات   : اجلن�سية   ، املناعي  �سعيد  حمد 
ليكن  م�سوؤولية.   ذات  �سركة  اىل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  وتغيري   ، م  م  ذ   - املاحية 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعان
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2015/744  تنفيذ مدين          
طالب التنفيذ:  احلداد وم�ساركوه حمامون وم�ست�سارون قانونيون وميثله املحامي/ علي �سلطان علي احلداد

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - فندق الفريمونت - برج املكاتب - الطابق 25 - مكتب رقم 2505 - هاتف رقم 
m.jabor@alhaddadco.com  : امييل   -  043311224

املنفذ �سده : �سركة هالكون العقارية  
عنوانه : اإمارة دبي  - اعمار بيزن�س بارك - بناية رقم 4 )بنك راأ�س اخليمة( - مكتب رقم 401 + 402 

انه يف يوم االربعاء  املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
املو�سحة او�سافه اأدناه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات  

. اعاه  املحدد  التاريخ  يف  وذلك    )  www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات   - او�ساف العقار : �سقة �سكنية : رقم االر�س : 45 - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم املبنى : -1 -  ا�سم املبنى : ذي 
دوم - رقم الوحدة : 2703 - رقم البلدية : 393 - 987  امل�ساحة : 187.62 مرت مربع القيمة التقديرية : 1211713 

درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن بيع عقار بالن�سر   املنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/73 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ:بنك اأت�س ا�س بي �سي ال�سرق االأو�سط املحدودة 

عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االأو�سط ، مدينة دبي لانرتنت ، �س ب 66 دبي 
املنفذ �سده : رامي ح�سني ما�سي 

عنوانه :  دبي ، مردف ، �سارع 2913 ، ال�سقة 21 بي ، �س ب 25238 دبي ، جوال : 0508597927 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثاث  االيللام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/9/27 املوافق  االربللعللاء   يللوم  انلله يف 
وعلى  للمزادات  االمللارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنللاه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
ايداع  الدولة  مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين  موقعها 
التقدم  البيع  على  اعللرتا�للس  لديه  ولكل من  املللزايللدة  دخللول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن  %20 من  عن  يقل  ال  تاأمني 
باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع  

وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
ار�س ما عليها من بناء - رقم االر�س : 1163 - املنطقة : الثنية اخلام�سة - امل�ساحة : 510.08 مرت مربع - 

املقدرة بللل )3.200.000( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2017/35 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االأو�سط املحدودة  

عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االو�سط ، مدينة دبي لانرتنت  
املنفذ �سده : لي�سا جواين هاتفيلد -  واآخرون   عنوانه :  دبي ، �سارع اليالي�س ، جممع دبي لا�ستثمار االأول - ا�سم 
 598-1002 البلدية  ، رقم   357 ، رقم االر�للس   205 تللاون هاو�س   ، درايللف  ، روز  ابارمتنت�س غرب  املبنى جرين 
دبي ، االإمارات العربية املتحدة ،  انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثاث 
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات 
ال  تاأمني  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : بيع حق منفعة - رقم 
االر�س : 357 - املنطقة : جممع دبي لا�ستثمار االأول - رقم البلدية : 1002-598 - رقم املبنى : 205 - امل�ساحة 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة    - درهم    3.200.000.00  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   374.70
 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر املنفذ �سده      

فى الدعوى رقم  2016/99 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ : بنك اخلليج االأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �سده : منايل �سرييا بورايل انتا �سيهاب  واآخللرون  عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة جبل علي االأوىل - بناية 

 3 رقم  الطابق   ،  303 رقم  �سقة   ،  28 رقم  ار�س   ،  med65
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثاث  االيللام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/9/27 املوافق  االربللعللاء   يللوم  انلله يف 
وعلى  للمزادات  االمللارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنللاه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  من 
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  
: �سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي االوىل - رقم االر�س : 28 - رقم املبنى : -1 ا�سم املبنى : med 65 - رقم 

العقار : 303 - امل�ساحة : 49 مرت مربع - املقدرة بلل )421.944( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2016/620   تنفيذ عقاري  
 - ريغا  - مدينة  - مقاطعة التفيا  دولللة التفيا   - الللدولللة  خللارج   : عنوانه   - مورنيك�س  : جوري�س  التنفيذ  طالب 
اإعمار  ال�سيخ زايد -  ، مكتب هادف و�سركاوؤه - �سارع  ، عنوانه : املختار يف الدولة   1013 2/8 ال يف  في�سيتا�س 

�سكوير - مبنى رقم 3 - الطابق 5 ، هاتف رقم : 044292999 
املنفذ �سده : مدينة دبي للحياة الع�سرية - �س ذ م م - دبي اليف �ستايل �سيتي - ذ م م  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة 

- �سارع املطينة - بناية الولو - مقابل فندق �سرياتون ديرة - الطابق االأول - مكتب رقم 120 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثاث  االيللام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/9/27 املوافق  االربللعللاء   يللوم  انلله يف 
وعلى  للمزادات  االمللارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنللاه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال 
يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 

وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. 
 : امل�ساحة   -  7 ال�سفا  وادي   : املنطقة   -  1037  : االر�لللس  رقللم   - ف�ساء  ار�للس   : املمتلكات   او�للسللاف  يلي  وفيما 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم    )2.350.319( بللل  املقدرة   -  1091.76
 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن بيع عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2016/73 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ:بنك اأت�س ا�س بي �سي ال�سرق االأو�سط املحدودة 

عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االأو�سط ، مدينة دبي لانرتنت ، �س ب 66 دبي 
املنفذ �سده : رامي ح�سني ما�سي 

عنوانه :  دبي ، مردف ، �سارع 2913 ، ال�سقة 21 بي ، �س ب 25238 دبي ، جوال : 0508597927 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثاث  االيللام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/9/27 املوافق  االربللعللاء   يللوم  انلله يف 
وعلى  للمزادات  االمللارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنللاه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
ايداع  الدولة  مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين  موقعها 
التقدم  البيع  على  اعللرتا�للس  لديه  ولكل من  املللزايللدة  دخللول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن  %20 من  عن  يقل  ال  تاأمني 
باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع  

وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
ار�س ما عليها من بناء - رقم االر�س : 1163 - املنطقة : الثنية اخلام�سة - امل�ساحة : 510.08 مرت مربع - 

املقدرة بللل )3.200.000( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2017/35 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االأو�سط املحدودة  

عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االو�سط ، مدينة دبي لانرتنت  
املنفذ �سده : ت�سارلز مونتاجو جوي هاتفيلد  -  واآخرون   عنوانه :  دبي ، �سارع اليالي�س ، جممع دبي لا�ستثمار االأول 
- ا�سم املبنى جرين ابارمتنت�س غرب ، روز درايف ، تاون هاو�س 205 ، رقم االر�س 357 ، رقم البلدية 598-1002 
دبي ، االإمارات العربية املتحدة ،  انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثاث 
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات 
ال  تاأمني  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : بيع حق منفعة - رقم 
االر�س : 357 - املنطقة : جممع دبي لا�ستثمار االأول - رقم البلدية : 1002-598 - رقم املبنى : 205 -  امل�ساحة 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة    - درهم    3.200.000.00  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   374.70
 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر      

فى الدعوى رقم  2016/99 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ : بنك اخلليج االأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �سده : منايل �سرييا بورايل انتا �سيهاب  واآخللرون  عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة جبل علي االأوىل - بناية 

 3 رقم  الطابق   ،  303 رقم  �سقة   ،  28 رقم  ار�س   ،  med65
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثاث  االيللام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/9/27 املوافق  االربللعللاء   يللوم  انلله يف 
وعلى  للمزادات  االمللارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنللاه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  من 
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  
: �سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي االوىل - رقم االر�س : 28 - رقم املبنى : -1 ا�سم املبنى : med 65 - رقم 

العقار : 303 - امل�ساحة : 49 مرت مربع - املقدرة بلل )421.944( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة :  بي او اي جي للتجارة العامة - �ش ذ م م  
العنوان: مكتب 1605 ملك حممد نا�سر حممد اقبال - ند ح�سة - ال�سكل القانوين 
التجاري:  القيد بال�سجل  : ذات م�سوؤولية حمللدودة. رقم الرخ�سة : 741254  رقم 
1188030 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2017/9/13  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/9/13 
الكتبي  املللعللني  امللل�للسللفللي  اإىل  الللتللقللدم  مللطللالللبللة  اأو  اعلللرتا�لللس  اأي  لللديلله  ملللن  وعلللللى 
وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي 
اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز االأوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س: 04-3215356  
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا االإعان
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون 
القوز   - بردبي   - املوؤقتة  اللجنة  دبللي  3 ملك مكتب ويل عهد  رقللم  : مكتب  العنوان 
دائرة  تعلن  هللذا  مبوجب    04-3215356 فاك�س:   04-3215355 هللاتللف    - االأوىل 
التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية بي 
او اي جي للتجارة العامة - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/9/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/9/13 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأعللاه،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

انذار عديل بالن�سر
 رقم   2017/1/6367    

رقم )9861497-0- اإماراتية  ، ويحمل بطاقة هوية  فل�سطيني اجلن�سية   ، بركات  ا�سماعيل  راجي  :  ح�سام  املنذر 
1981-784(  العنوان : دبي ، االإمارات العربية املتحدة  ، ت : 0563883662 

املنذر اليه : �سوبرمي لتاأجري بيوت العطات - �س ذ م م - ال�سادر لها رخ�سة �سياحية رقم )768494( ، وميثلها 
بالتوقيع مديرها ال�سيد/ عرفان بهادور �سردار بهادور خان ، باك�ستاين اجلن�سية ، ويحمل بطاقة هوية اإماراتية 
رقم )7-6205495-1989-784(  -   وعنوانه : دبي - وادي ال�سفا 2 - بناية مزايا 10 - اأ - �سقة رقم 520 - االإمارات 

العربية املتحدة - ت : 0503183382 - 044427616 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد القيمة االيجارية املرتتبة وامل�ستحقة خال املدة املحددة وباخاء العقار ويف 
حالة عدم ال�سداد خال املدة املحددة ادناه لانذار وت�سليمها للمنذر خالية من ال�سواغل وباحلالة التي ت�سلمها 
عليها مع ا�ساح ما قد يكون قد حلق بها من �سرر وتلف وت�سديد جميع الفواتري املرت�سدة اىل هيئة الكهرباء 
وهيئة املياه حتى تاريخ اخاء العقار وذلك خال مدة اق�ساها )30( ثاثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان ، 
واال �سوف ي�سطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية �سده مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار امر 

االداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6394   

املنذر : تيكوم لا�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م 
�سد املنذر اليه )امل�ستاأجر( - �سمافون منطقة حرة - ذ م م 

املو�سوع : 
فان املنذرة ووفقا حلكم املادة )2( من االتفاقية تنذركم مبوجب هذا االنذار ب�سرورة �سداد مبلغ 
مبلغ وقدره 14.362.00 درهم )اربعة ع�سر الف وثاثمائة واثنني و�ستون درهما( عبارة عن القيمة 
 ، تاريخ الفرتة االيجارية من 2017/6/1 وحتى 2017/8/31  امل�ستحقة عليكم حتى من  االيجارية 
وذلك خال ثاثون يوما من تاريخ اعانكم بهذا االنللذار ، ويف حال انتهاء هذه املهلة دون �سداد 
، وحتتفظ  املادة )2.1.4( من االتفاقية  اليه تعتر هذه االتفاقية منتهية وفقا لن�س  امل�سار  املبلغ 
لها مبوجب  املمنوحة  الازمة حلفظ حقوقها  القانونية  االجللراءات  كافة  اتخاذ  املنذرة بحقها يف 

�سروط االتفاقية واحكام القانون. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6414   

املنذر : تيكوم لا�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م 
�سد املنذر اليه )امل�ستاأجر( - بانتي اند ا�سو�سييت ميدل اي�ست - ذ م م  

املو�سوع : 
فان املنذرة ووفقا حلكم املادة )2( من االتفاقية تنذركم مبوجب هذا االنذار ب�سرورة �سداد مبلغ 
مبلغ وقدره 16.912.33 درهم )�ستة ع�سر الف وت�سعمائة واثني ع�سر درهما وثاثة وثاثون فل�سا( 
 2017/5/26 من  االيجارية  الفرتة  تاريخ  من  حتى  عليكم  امل�ستحقة  االيجارية  القيمة  عن  عبارة 
وحتى 2017/8/25 ، وذلك خال ثاثون يوما من تاريخ اعانكم بهذا االنذار ، ويف حال انتهاء هذه 
املهلة دون �سداد املبلغ امل�سار اليه تعتر هذه االتفاقية منتهية وفقا لن�س املادة )2.1.4( من االتفاقية 
، وحتتفظ املنذرة بحقها يف اتخاذ كافة االجراءات القانونية الازمة حلفظ حقوقها املمنوحة لها 

مبوجب �سروط االتفاقية واحكام القانون. 
  الكاتب العدل

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
 اعالن ن�سرا        

اإىل املدعي عليه /امرية راأفت اإبراهيم ح�سن ال�سيخ حمد بن ماجد بن �سقر 
اأن املدعي/ عبداهلل �سعيد عبداهلل عبود  ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث 
النقبي - قد اأقام �سدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/89 تنفيذ لدى جلنة ف�س  
اأو  �سخ�سيا  ح�سوركم  فيقت�سي  فكان  خور  مدينة  ببلدية  االيجارية  املنازعات 
وكيا عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم من تاريخ 
الوقت  يف  عنكم  وكيل  اإر�سال  عدم  اأو  احل�سور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  االإعان. 

املحدد فاإن اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم املواطن/)يوزل يو�سف خليل ابراهيم احلمادي(  بطلب اىل 
ا�سمها من  بتغيري  التوثيقات  ق�سم  االبتدائية-  اأبوظبي  حمكمة 

)يوزل( اىل)�ضاره(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر االعان .
امرية ال�سرقي املحرمي - موثق  

القا�سي / حممد فا�سل ولد حممد �سامل - قا�سي توثيقات   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1561
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سالح حمد ابراهيم حممد الهاملي - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن 
51% من كامل ح�سته البالغة 51%  يف )قمة اللياقة ذ م م( - وذلك اىل ال�سيدة / موزه عبيد يو�سف حرمول ال�سام�سي 
- اإماراتية اجلن�سية وكما يرغب ال�سيد/ احمد علي احمد م�سطفى - م�سري اجلن�سية يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�سته البالغة 29% يف )قمة اللياقة - ذ م م( وذلك اىل ال�سيدة / ريجي جو�سف بينو فارجي�س ايرايل - هندية اجلن�سية 
وكما يرغب ال�سيدة / هدى علي احمد م�سطفى - م�سرية اجلن�سية يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 20% يف 

)قمة اللياقة - ذ م م ( وذلك اىل ال�سيدة / ريجي جو�سف بينو فارجي�س ايرايل - هندية اجلن�سية 
تغيريات اخرى : تغيري الن�ساط التجاري من )لياقة بدنية لل�سيدات - نادي كمال اج�سام - حو�س �سباحة ، حمام 
، حمام  ، حو�س �سباحة  ، نادي كمال اج�سام  ( لي�سبح )لياقة بدنية لل�سيدات  ، حمام �سرقي للرجال  �سرقي للن�ساء 

�سرقي للن�ساء ، حمام �سرقي للرجال ، نادي للتدريب علي فنون الدفاع عن النف�س(  
. فقد  العدل  الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان 

فمن لديه اي اعرتا�س 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 12125 بتاريخ 2017/9/19   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1559

باك�ستاين  اجلن�سية   - ال�سيد/ خالد حممود حممد طارق   بان  للجميع  ليكن معلوما 
امل�سماة  التجارية  البالغة 50 %  يف الرخ�سة  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
ال�سفا لرتكيب الراويز والزجاج ، رخ�سة رقم 746861 وذلك اىل ال�سيد/ �سابانا خاتون 
احمد ، هندية اجلن�سية - مت تغري ال�سكل القانوين من �سركة اعمال مهنية اىل موؤ�س�سة 

فردية بوكيل خدمات . 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�س 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 12125 بتاريخ 2017/9/19   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1560

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد ابراهيم �سهداد ال مندو�س البلو�سي ، اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف رخ�سة )النهر االبي�س لتجارة وخياطة 
املاب�س الن�سائية( مبوجب الرخ�سة التجارية رقم )727601( وذلك اىل ال�سيد/ عبداملوؤمن �ساغر 
علي ا�سرف - بنغادي�سي اجلن�سية ، تعديات اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الخر ، ومت تغيري 

ال�سكل القانوين للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية( لي�سبح )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
�سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�س 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل 

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 12125 بتاريخ 2017/9/19   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

ا�سم ال�سركة : �ساعة ال�سفوة للو�ساطة التجارية - �س ذ م م   
رقم الرخ�سة : 598953  العنوان : مكتب رقم 503 ملك �سركة بو�ست لا�ستثمار 
بال�سجل  القيد  رقم  م�سئولية حمللدودة  ذات   : القانوين  ال�سكل   - املرقبات   -
التجاري : 1014369 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي بانهاب�سدد الغاء 
الرتخي�س اخلا�س بال�سركة الواردة اعاه وذلك مبوجب االجراءات والنظم 
التنمية  دائللرة  اىل  التقدم  اعللرتا�للس  اي  لديه  .وعلى من  الللدائللرة  املتبعة يف 

االقت�سادية بدبي من خال الريد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خللال  وذلللك  الثبوتية  واالوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا االعان.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2016/461  تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ: رنا هارون �سديقي   - واآخرون

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - اأم �سقيم - �سارع الثنية - فيا رقم 50 - وعنوانهم املختار : دبي ديرة - بور�سعيد - �سارع االحتاد 
- بناية بزن�س بوينت - الطابق الرابع - مكتب رقم 408 مكتب البناي وم�ساركوه  

املنفذ �سده : بريان ليزيل جيفري  واآخرون 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - فيا رقم 4 - جممع رقم  34 - كتلة �سكنية رقم 542 - الثنية اخلام�سة جرز جمريا 
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
املو�سحة او�سافه اأدناه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات  

. اعاه  املحدد  التاريخ  يف  وذلك   )  www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  يللرره من  معززا مبا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على 
قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي 
او�ساف املمتلكات   - او�ساف العقار :  ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�س / 542 - رقم البلدية 

: 249-393 - امل�ساحة : 988.63 مرت مربع - القيمة التقديرية - 7000.000 درهم  
 ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

  اعالن امل�ستاأنف �سدها للح�سور
  اإعادة اعالن للم�ستاأنف �سدها للح�سور اأمام املحكمة ن�سرا  

الدعوى اال�ستئنافية رقم )442( ل�سنة )2017( م ا�ستئناف مدين   
�سادر بتاريخ 2017/8/20 م ، يف الق�سية رقم )215( ل�سنة )2017( م عمايل جزئي - عجمان 

امل�ستاأنف / مطعم ومقهي ماركو�س  
امل�ستاأنف �سدها / روميو لوبيز رومدار 

عنوان امل�ستاأنف �سده : ن�سرا 
انت مكلف باحل�سور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية اال�ستئنافية يوم الثاثاء   
2017/10/3  ال�ساعة 10.03 �س �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�ستندات خال 
اال�ستئنافية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �سمنها  ومللن  االعللان  ا�ستام  تاريخ  من  ايللام  ع�سرة 
املرفوعة من امل�سلتاأنف ، ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا او بوا�سطة وكيلك املعتمد فان اال�ستئناف 

�سي�سمع يف غيبتك ، 
حرر االعان يف  2017/9/17

          مكتب ادارة الدعوى ال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             اىل املدعي عليه/ �سمعة االمل للخدمات الفنية - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/9/26 ال�ساعة : 8.30 

او م�ستندات للمحكمة  او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات  باحل�سور 
قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل باال�سافة  اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف 

ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 8845/2017/13 
 8846/2017/13
 8847/2017/13
 8848/2017/13

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
 ت�سور �ساجد حممد �سديق
نافيد احمد حممد عنايات 

حممد ار�سد خان حممد
ريا�س احمد حممد نواز 

مبلغ املطالبة
 7363 درهم + تذكرة العودة
8128 درهم + تذكرة العودة
8863 درهم + تذكرة العودة

10492 درهم + تذكرة العودة

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
يف الدعوى  رقم   2017/886 جتاري كلي 

املدعي : بنك دبي التجاري  
املدعي عليه : ديربي للمقاوالت - �س ذ م م - واآخرون 

االبتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، ح�سن  هادي  حممد  /عقيل  امل�سريف  اخلبري  "يعلن 
التجاري   املدعي/ بنك دبي  ، واملقامة من  الدعوى رقم 2017/886 جتاري كلي  خبري م�سرفيا يف 
وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليهم /ديربي للمقاوالت - �س ذ م م - وال�سيد/ ركابي احمد ابراهيم 
جروه   دروي�س  حممد  احمد  حممد  وال�سيد/  حممد  ابراهيم  احمد  �ساح  وال�سيد/  حممد 
مدعوين حل�سور االجتماع اخلرة امل�سرفية ب�سخ�سهم او بوا�سطة وكيل معتمد منهم واملقرر عقده 
والن�سف ع�سرا مبقر مكتب اخلبري  الرابعة  ال�ساعة  م يف متام   2017/9/24 املوافق  االربعاء   يوم 
العربية وفندق  الو�سل بزن�س �سنرت - بجوار �سركة املاحة  بناية  : ديرة - بور�سعيد -  الكائن يف 
رحاب روتانا - الطابق التا�سع - مكتب رقم ) 902( هاتف / 2954833 - 04 ، وفاك�س 04-2955990 ، 

لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اعاه "
اخلبري امل�سريف  
د . عقيل حممد هادي ح�سن 

حتديد موعد 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 
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م�ضيدة بدعم القيادة لريا�ضة اأ�ضحاب الهمم

متازمة داون تهنيء الهاملي بفوزه يف الباراملبية الدولية
اندرخلت يقيل مدربه ال�شوي�شري 

رينيه فايلر 
االإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  هناأ   
واأ�سرهم  داون  ملللتلللازملللة  وذوي  داون  مللللتلللازملللة 
فا�سل  حممد  حممد  �سعادة  واملتطوعني  والعاملني 
الهاملي رئي�س جمل�س اإدارة احتاد االإمارات لريا�سة 
اأ�سحاب الهمم، مبنا�سبة فوز االإمارات وفوزه مبقعد 
ع�سو جمل�س اإدارة الباراملبية الدولية للدورة الثانية 
يف  العمومية  اجلمعية  ت�سويت  خال  التوايل،  على 

اأر�س املعار�س بالعا�سمة اأبوظبي. 
يبذلها  الللتللي  اجلللهللود  علللللى  االإدارة  جمللللل�للس  واأثلللنلللى 
اأ�سحاب  االرتقاء برامج وريا�سة  �سبيل  الهاملي يف 
الهمم واإ�سهامه الكبري يف اثراء ال�ساحة بالكثري من 
اأ�سحاب الهمم على خمتلف  االإجنللازات التي حققها 
لريا�سات  الر�سيدة  القيادة  دعللم  بف�سل  امل�ستويات 

اأ�سحاب الهمم 

لكرة  البلجيكي  اللللدوري  انللدرخلللت، بطل  نلللادي  اعلللللن 
القدم يف املو�سم املا�سي، على موقعه يف �سبكة االنرتنت 

اقالة مدربه ال�سوي�سري رينيه فايلر من من�سبه.
للفريق  املتوا�سعة  النتائج  خلفية  على  االقالة  وتاأتي 
املحلي  الللللدوري  يف  التا�سع  املللركللز  حاليا  يحتل  اللللذي 
بللر�للسلليللد تلل�للسللع نللقللاط مللن �للسللبللع مللبللاريللات، فلل�للسللا عن 
خ�سارته يف اجلولة االوىل من دوري ابطال اوروبا اما 

بايرن ميونيخ االملاين �سفر3-.
وكان فايلر )44 عاماأ( توىل اال�سراف على اندرخلت 
املو�سم املا�سي وقاده مبا�سرة اىل اللقب واىل ربع نهائي 

الدوري االوروبي )يوروبا ليغ(.
الكادر الفني احلايل  واو�سح اندرخلت على موقعه ان 
بقيادة االرجنتيني نيكوال�س فروتو�س �سيتوىل بالوكالة 

االدارة الريا�سية للفريق.

اأعلنت جلنة ريا�سة املراأة مبجل�س دبي الريا�سي 
عن فتح باب الت�سجيل يف الن�سخة اخلام�سة من 
دورة ال�سيخة هند لاألعاب الريا�سية لل�سيدات، 
الدورة االأكر من نوعها التي تنظم بتوجيهات 
را�سد  بللن  بللن حممد  حللمللدان  ال�سيخ  �سمو  مللن 
دبي  رئلليلل�للس جمل�س  دبلللي  عللهللد  مللكللتللوم ويل  اآل 
الللريللا�للسللي، وحتللت رعللايللة حللرم �ساحب ال�سمو 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” �سمو ال�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعة 
اإىل   9 اآل مكتوم والتي تقام خال الفرتة من 

.2017 نوفمر   25
ملنت�سبات  الت�سجيل  املنظمة  اللجنة  واأتللاحللت 
املوؤ�س�سات احلكومية و�سبه احلكومية باالإ�سافة 
عر  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  منت�سبات  اإىل 
www. املوقع االلكرتوين الر�سمي للمجل�س

dubaisc.ae، وذلك للم�ساركة يف مناف�سات 
هي كرة ال�سلة،  وفردية  جماعية  ريا�سات   10
الدراجات  ال�سباحة،  اليد،  كرة  الطائرة،  الكرة 
الري�سة  ال�سطرجن،  الطريق،  �سباق  الهوائية، 
ال�سيف  اإىل  بللاالإ�للسللافللة  الللبللوللليللنللغ  اللللطلللائلللرة، 
اجلديد على الدورة وهي ريا�سة كرة الطاولة 

التي مت اإ�سافتها اإىل قائمة املناف�سات موؤخًرا.
ومت تخ�سي�س فئات جديدة للتناف�س هذا العام 
ريا�سات  يف  للمواطنات  فئة  ا�ستحدثت  حيث 
الطريق  و�سباق  الهوائية  الدراجات  ال�سباحة، 
املتكافئة  الفر�سة  ملنحهن  وذلللك  وال�سطرجن، 
اإ�سافة  للتناف�س يف هذه الريا�سات خا�سة بعد 
منت�سبات القطاع اخلا�س للمناف�سة، كما �ستقام 
جميع املناف�سات خال الفرتة امل�سائية حتى ال 
املوظفات،  امل�ساركات  عمل  اأوقللات  مع  تتعار�س 
احل�سور  واجلللمللهللور  الللاعللبللات  ت�ستطع  ولللكللي 
وامل�ساركة يف املناف�سات دون احلاجة اإىل التغيب 
اأو اخلروج املبكر من العمل. كما اأعلنت اللجنة 
املنظمة عن اأماكن اإقامة املناف�سات حيث �ستقام 
الطائرة  والري�سة  االألعاب اجلماعية  مناف�سات 
وكرة الطاولة يف ال�سالة الريا�سية املغطاة بنادي 
دبي �ستاز يف منطقة املزهر، فيما تقام مناف�سات 
االألعاب االأخرى يف اأماكن خمتلفة، حيث �ستقام 
مللنللافلل�للسللات بللطللولللة اللل�للسللبللاحللة يف ملل�للسللبللح نادي 
الهوائية  الدراجات  الريا�سي، وبطولة  الو�سل 
الريا�سي،  ال�سبا  ند  م�سمار  يف  كيلومرت   16
وبطولة �سباق الطريق 3000 مرت يف م�سمار 
الورقاء مقابل مركز  الورقاء للجري )حديقة 
اأ�سواق(، كما تقام بطولة ال�سطرجن يف نادي دبي 
البولينغ يف  لل�سطرجن والثقافة، وتقام بطولة 

مركز دبي الدويل للبولينغ.
اإدارة جمل�س  املللري ع�سو جمل�س  وقالت مللوزة 
دبللللي اللللريلللا�لللسلللي رئلليلل�للس جلللنللة ريلللا�لللسلللة امللللللراأة 

ال�سيخة  )دورة  تعد  املنظمة:  اللجنة  رئي�سة 
اأهم  مللن  لل�سيدات(  الريا�سية  لللاألللعللاب  هند 
املراأة  ريا�سة  جلنة  عليها  تعمل  التي  املللبللادرات 
برنامج عمل  اأ�سا�سية يف  ركيزة  الللدورة  وت�سكل 
اللجنة، حيث نحر�س على حتديثها وتطويرها 
ب�سكل م�ستمر من اأجل مواكبة كافة التطلعات 
التي  والللريللا�للسللات  الفعاليات  زيلللادة  مللن خللال 
برناجمها  يف  الللنلل�للسللاء  بلللني  بلل�للسللعللبلليللة  حتللظللى 
امللل�للسللاركللة مللن خال  نللطللاق  اللل�للسللنللوي، وتو�سيع 
اأجل  فتح الت�سجيل للمزيد من القطاعات من 
الأكر  الفر�سة  واإتاحة  التناف�س  م�ستوى  رفع 
عدد من الن�ساء ملمار�سة الريا�سة وامل�ساركة يف 
رفع  يف  ي�ساهم  مما  يف�سلنها،  التي  الريا�سات 
م�ستوى املراأة الريا�سي، ويحقق االأهداف التي 
من اأجلها اأن�ساأت اللجنة لدعم م�سرية الريا�سة 
الن�سائية يف دبي، ون�سر الوعي والثقافة باأهمية 
ممار�سة الريا�سة والن�ساط البدين لدى املراأة، 
املجتمع  حلليللاة  اأ�للسلللللوب  الللريللا�للسللة  ت�سبح  لللكللي 
بللاأكللمللللله.  واأ�للسللافللت رئلليلل�للسللة اللللللجللنللة املنظمة: 
�للسلليللكللون املللتللابللعللني للللللدورة اللل�للسلليللخللة هللنللد على 
موعد مع اأقوى املناف�سات هذا العام، خا�سة اأن 
الدوائر التي �ساركت من قبل ت�ستعد ب�سكل جيد 
ما بني االحتفاظ باالألقاب ال�سابقة وبني الفوز 
الريا�سات  زيلللادة  مللع  خا�سة  جللديللدة،  بللاألللقللاب 
ذات مهارات عالية من  ودخللول مناف�سات جدد 
الدورة  اأن  ونللوؤكللد  اخلللا�للس،  القطاع  منت�سبات 
تعد  اإمنللا  فقط  للتناف�س  �ساحة  جمللرد  لي�ست 
فر�سة لتعزيز القدرات الريا�سية ودعم اأوا�سر 
والهيئات  الدوائر  بني  فيما  والتاقي  التعاون 
احلكومية واخلا�سة، حيث جتمع الدورة املئات 
�سقف  حتللت  املوؤ�س�سات  خمتلف  منت�سبات  مللن 

واحد مما يعزز التاحم املجتمعي.
وقللالللت فللوزيللة فللريللدون مللديللرة اللللدورة: “لقد 
اأهلللم  هللنللد يف حتللقلليللق  اللل�للسلليللخللة  جنللحللت دورة 

املللراأة باملجل�س وهو زيادة  اأهللداف جلنة ريا�سة 
اهللتللمللام اللللدوائلللر واملللوؤ�للسلل�للسللات بللريللا�للسللة املللللراأة، 
للريا�سة  دائمة  جلان  تخ�سي�سها  جانب  فللاإىل 
فرق  املللوؤ�للسلل�للسللات  بع�س  كللونللت  فللقللد  الن�سائية، 
االألعاب  خمتلف  يف  معتمدة  ن�سائية  ريا�سية 
خمتلف  يف  للم�ساركة  با�ستمرار  تدريبهم  يتم 
هو  القادم  وهدفنا  العام،  مللدار  على  املناف�سات 
جميع  يف  ر�للسللمللي  ب�سكل  ن�سائية  فلللرق  تللكللويللن 
على  للتاأكيد  واخلا�سة،  احلكومية  املوؤ�س�سات 
على  املحافظة  يف  اأ�سا�سي  كعامل  الريا�سة  دور 
�سحة املراأة وقدرتها على القيام باأعباء احلياة 
فوزية  واأ�للسللافللت  و�سهولة”.  بي�سر  اللليللوملليللة 
منت�سبات  من  الن�ساء  جميع  “ندعو  فريدون: 
واخلا�سة  احلكومية  و�سبه  احلكومية  اجلهات 
من خمتلف االأعمار واجلن�سيات اإىل الت�سجيل 
للم�ساركة يف الن�سخة اخلام�سة من الدورة التي 
�ستكون مليئة باملفاجاآت واجلوائز القيمة، ومت 
حتديد عملية الت�سجيل عر املوقع االلكرتوين 
www.Dubaisc. الريا�سي   ملجل�س دبي 

للدورة  خم�س�س  ق�سم  اإعلللداد  مت  حيث   ،ae
املتعلقة  والبيانات  املعلومات  كافة  يحتوي على 
http://www.  : وهلللللي  بلللامللللنلللافللل�لللسلللات، 

وذلك   ،  dubaisc.ae/arabic/shwt
علللللى الللراغللبللات يف امللل�للسللاركللة لتوفري  تلليلل�للسللرياً 

الوقت واجلهد”

�ضروط الت�ضجيل
و�سعت اللجنة املنظمة �سروط للت�سجيل حيث 
بامل�ساركة يف ثاث مناف�سات  ي�سمح لكل العبة 
ولعبتني  واحلللدة  جماعية  لعبة  يف  اأي  خمتلفة 
فرديتني،  اأو ثاث األعاب فردية فقط، وي�سمح 
ثللاث العللبللات مقيمات يف  ت�سجيل  فللريللق  لكل 
كل فريق كحد اأق�سى، وي�سمح فقط لاعبتني 
املباريات  اأثللنللاء  امللعب  اأر�للسلليللة  على  بالتواجد 

وتبقى الاعبة الثالثة �سمن قائمة البديات 
للتبديل مع بقية الاعبات املقيمات، كما ي�سمح 
بت�سجيل العبتني من املواطنات فقط من خارج 
اأتاحت  املللوؤ�للسلل�للسللة يف االأللللعلللاب اجلللمللاعلليللة، كللمللا 
لللبللنللات املوظفني  الللتلل�للسللجلليللل  املللنللظللمللة  اللللللجللنللة 
واملوظفات من �سن 18 �سنة فما فوق وزوجات 
املللوظللفللني ملللن املللوؤ�للسلل�للسللة بللامللل�للسللاركللة ملللع فرق 

املوؤ�س�سة. 

نظام البطوالت
للفرق  االأق�سى  العدد  املنظمة  اللجنة  حللددت 
يتجاوز  ال  حيث  جماعية  لعبة  كل  يف  امل�ساركة 
عللدد 8 فلللرق، ويف حللال جتلللاوز هللذا الللعللدد يتم 
لتاريخ  وفلللًقلللا  االأوىل  فلللرق  الللثللمللانلليللة  اعللتللمللاد 
االألعاب  بللطللوالت  تقام  البطولة،  يف  الت�سجيل 
واأدوار  تهيدية  اأدوار  مرحلتني  على  اجلماعية 

نهائية.

انطالق
اأعلللللنللت اللللللجللنللة املللنللظللمللة علللن مللوعللد انطاق 
الللدورة، حيث  الن�سخة اخلام�سة من  مناف�سات 
الللبللوللليللنللغ فعاليات  بللطللولللة  تللد�للسللن مللنللافلل�للسللات 
�سباق  بللطللولللة  تليها  نللوفللمللر،   9 يلللوم  اللللللدورة 
نوفمر،   10 اجلمعة  يللوم  تقام  التي  الطريق 
ال�سلة،  كلللرة  بللطللوالت  مناف�سات  تنطلق  فيما 
الطائرة  والري�سة  الطائرة،  والكرة  اليد،  وكرة 
مناف�سات  وتنطلق  نللوفللمللر،   11 ال�سبت  يللوم 
12 نوفمر،  االأحللللد  يلللوم  اللل�للسللطللرجن  بللطللولللة 

الهوائية  اللللدراجلللات  بللطللولللة  مناف�سات  وتللقللام 
مناف�سات  تقام  كما  نوفمر،   15 االأربللعللاء  يوم 
نوفمر،   17 اجلمعة  يللوم  ال�سباحة  بللطللولللة  
يوم  الللطللاولللة  كللرة  بطولة  مناف�سات  وتنطلق 
املباريات  تللقللام  اأن  علللللى  نللوفللمللر،   18 ال�سبت 
يوم  والطائرة  واليد  ال�سلة  لبطوالت  النهائية 
اخلمي�س 23 نوفمر، ويقام حفل ختام الدورة 

يوم ال�سبت 25 نوفمر.

توا�ضل
من  اأكللرث  مع  للدورة  املنظمة  اللجنة  توا�سلت 
80 موؤ�س�سة حكومية و�سبه حكومية وخا�سة، 
مناف�سات  يف  للم�ساركة  الللدعللوة  لهم  وقللدمللت 
املن�سقات  اأ�سماء  ولرت�سيح  اخلام�سة  الن�سخة 
من كل جهة حتى يتولني مهمة ت�سجيل اأ�سماء 
الراغبات يف امل�ساركة بالفعاليات وجتهيز كافة 
م�ستندات  مللن  العللبللة  بكل  اخلا�سة  املتطلبات 
و�سور ومعلومات وحتديد اأعداد وفئة الريا�سات 
جاهزية  لزيادة  وذلك  فيها،  �سي�ساركن  الاتي 
وامل�ساركة يف  املوؤ�س�سات ومنت�سباتها لا�ستعداد 
الدورة ويف الفعاليات واالأن�سطة الريا�سية التي 
�ستنظمها اللجنة خال الفرتة املقبلة. واأعدت 
اللجنة برناجًما تدريبًيا ي�سم عدًدا من ور�س 
العمل والدورات التدريبية املتخ�س�سة لاعبات 
الريا�سات  خمللتلللللف  يف  واحلللللكللللام  وامللللللدربلللللات 
منت�سبات  ت�ستهدف  التي  املقبلة  الفرتة  خال 
الهيئات والدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية  و�سبه 
القطاع  منت�سبات  اإىل  بللاالإ�للسللافللة  احلللكللوملليللة 

اإىل جمال  مللوؤخللًرا  اإ�سافته  اللللذي مت  اخلللا�للس 
املناف�سة يف الدورة. 

ور�ضة عمل
مع  عمل  ور�سة  بللالللدورة  الفنية  اللجنة  عقدت 
األعابها  املللدرجللة  لللاحتللادات  الفنيني  املن�سقني 
والنظم  الللفللنلليللة  اللللللللوائلللح  ملللنللاقلل�للسللة  بللللالللللدورة 
وكيفية  ريلللا�لللسلللة،  بللكللل  اخللللا�لللسلللة  واللللقلللوانلللني 
االحتجاجات  مللع  والتعامل  النتائج  احت�ساب 
والعقوبات واالأحكام العامة، و�سروط امل�ساركات 
املباريات،  وزملللن  واللللفلللرق،  الللاعللبللات  واأعلللللداد 
املاعب،  وجتللهلليللزات  اللعب  اأثللنللاء  والللتللغللريات 
كما مت مناق�سة الرنامج العام للدورة ومواقع 
املناف�سات واالإجابة على كافة اال�ستف�سارات من 
اأخرى  اإقامة ور�س عمل  و�سيتم  املن�سقني،  قبل 
النظم واللوائح اخلا�سة  التحكيم ل�سرح  لفرق 
لاعبات  تدريبية  ور�للس  اإقللامللة  مللع  لعبة،  بكل 
واملدربات من خمتلف املوؤ�س�سات، واأعلنت اللجنة 
الفنية اأنه �سيتم تطبيق القوانني املعمول بها يف 
اإ�سافة كافة  االحتللادات املحلية يف التحكيم مع 

البنود التي مت ا�ستحداثها يف االحتادات.
وتلل�للسللهللد الللللللللدورة زيلللللللادة ملل�للسللتللمللرة يف اأعللللللداد 
امللل�للسللاركللات عللامللا بللعللد اآخلللللر، حلليللث و�للسللل عدد 
558 العبة  اإىل  امل�ساركات يف الن�سخة املا�سية 
من 25 موؤ�س�سة من خمتلف الهيئات والدوائر 
 25% بزيادة  اأي  احلكومية،  و�سبه  احلكومية 
عن االأعوام املا�سية يف عدد الاعبات واملوؤ�س�سات 

امل�ساركة.

جمل�س دبي الريا�شي يعلن فتح باب الت�شجيل يف 
»دورة ال�شيخة هند لاألعاب الريا�شية لل�شيدات«
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تلل�للسللتللعللد جنمة  الللفللجللر:  اأبلللوظلللبلللي - 
والفائزة  لل�سرعة  �سمان  اأكللادميلليللة 
بللبللطللولللة االإمللللللارات روتللاكلل�للس ماك�س 
القبي�سي  خللالللد  اآمللنللة   - للللللكللارتلليللنللج 
- خلللو�للس غللمللار الللتللحللدي الللتللايل يف 
حيث  املللتللملليللزة  الللريللا�للسلليللة  م�سريتها 
دولة  عللامللاً(   17( القبي�سي  �ستمثل 
العامل  بطولة  نهائيات  يف  االإمللللارات 
)من  الفرن�سية  لللومللان  يف  اإك�س30 
�سقيقتها  مللع  اأكللتللوبللر(   15 اإىل   9
ال�سغرى حمدة )15 عاماً(. وبعدها، 
النهائيات  اإىل  الللرحللال  اآمللنللة  �ست�سد 
روتلللاكللل�لللس ماك�س  لللبللطللولللة  اللللكلللرى 
التي ت�ست�سيفها بورتيماو الرتغالية 
)من 4 اإىل 11 نوفمر) لتكون اآمنة 
بذلك اأول فتاة اإماراتية متثل بادها 
ويف  عاملييتني  بطولتني  نهائيات  يف 

مو�سم واحد!
وقد عّرت اآمنة القبي�سي عن �سعورها 
قائلة:  النهائيات  موعد  اقللرتب  وقد 
�ساأقدم  بللاأنللنللي  كللبللرية  بثقة  “اأ�سعر 

تاأدية جيدة. �ساأكون و�سقيقتي حمدة 
نهائيات  تللخللو�للسللان  اإمللاراتلليللتللان  اأول 
لومان  يف  العاملية   30 اإكلل�للس  بطولة 
واأنا متحم�سة جداً ومت�سوقة خلو�س 

غمار التحدي.”
لا�ستحقاق  اإ�لللسلللتلللعلللداداتلللهلللا  وعلللللن 
“لقد  الللقللبلليلل�للسللي:  اأ�لللسلللافلللت  الللكللبللري 
بلل�للسللكللل جيد  اللللتلللحللل�لللسلللريات  بللللللللداأت 
واأمتللللللرن علللللى خمللتلللللف احللللللبللات يف 
االإملللللللللارات للللللمللحللافللظللة علللللى وتلللرية 
قيادتي و�سرعتي. كما اأقوم مبمار�سة 
منتظم  ب�سكل  الريا�سية  الللتللمللاريللن 
واأتبع نظام غذائي خا�س للمحافظة 
على اللياقة البدنية والذهنية اأي�ساً.

بطولة  لللنللهللائلليللات  قلللدملللاً  “اآتطلع 
التي  الثالثة  املللرة  واأنها  �سيما  العامل 
كارتينغ  �سباق  غمار  فيها  �ساأخو�س 
األغارف يف بورتيماو واملرة  على حلبة 
الللثللانلليللة الللتللي اأمللثللل فلليللهللا بللللادي يف 
احللبة  على  الللعللامل  بطولة  نهائيات 
كبريتني  وثللقللة  بللقللوة  اأ�للسللعللر  نف�سها. 

واآمل اأن اأترجم هذا ال�سعور وحتقيق 
نتائج رائعة.”

اجلدير بالذكر اأن النهائيات الكرى 
بن�سختها  مللاكلل�للس  روتللاكلل�للس  لبطولة 

 360 يللزيللد عللن  18 �ستجمع مللا  الللل 
�للسللائللقللاً ملللن اأكللللرث ملللن 50 دولللللة يف 

�سباقات  حلللللبللات  اأجلللملللل  ملللن  واحلللللدة 
)كارتودرومو  الللعللامل  يف  الللكللارتلليللنللغ 

األغارف( وجميعهم  دو  اإنرتنا�سيونال 
يللتللنللافلل�للسللون علللللى لللقللب واحللللد بعدما 
النهائيات  يف  بادهم  لتمثيل  تاأهلوا 
الفائزة  هلللي  اآملللنلللة  وكللللون  اللللكلللرى. 
للروتاك�س  االإمللللللارات  بللطللولللة  بلقب 
علللللللى بطاقة  فلللقلللد حلل�للسلللللت  ملللاكللل�لللس 
اإماراتية حتقق هذا  اأول  التاأهل وهي 

االإجناز الكبري.
القبي�سي، موؤ�س�س  وبدوره عّلق خالد 
والع�سو  لل�سرعة  �للسللمللان  اأكللادميلليللة 
قائًا:  لل�سباقات  اأبوظبي  يف  املنتدب 
اأكادميية �سمان لل�سرعة  يف  “جنحنا 
بلللتلللقلللدم جللليلللل جلللديلللد مللللن االأبللللطللللال 
ال�سيارات وهو  االإماراتيني يف ريا�سة 
ما وعدناه منذ بداية م�سريتنا. واأود 
هنا اأن اأ�سكر جميع ال�سركات الداعمة 
التمويل،  بللليلللت  �لللسلللملللان،  وهلللللي  للللنلللا 
لل�سفريات،  عللمللري  �للسللنللد،  اإجنللللللازات، 
اإن  ونلللعلللدهلللم  الب  وكلللا�لللسلللبلللري�لللسلللكلللي 
�للسللاء اهلل بللاملللزيللد مللن االإجنللللللازات يف 
وحمدة  اآمللنللة  اإ�للسللتللعللدادات  امل�ستقبل. 

باأنهما  واأعللتللقللد  ب�سكل ممللتللاز  جتللري 
�سريعة  اأزمللنللة  حتقيق  على  قللادرتللني 
وتللقللدمي تلللاأديلللة ملل�للسللّرفللة بللني 360 
مت�سابق، ولكن االأهم بالن�سبة يل هي 
باأملع  االحتكاك  من  املكت�سبة  اخلللرة 
الكارتينغ  �للسللبللاقللات  يف  الللعللامل  جنلللوم 
اللللذيلللن �للسلليللجللتللمللعللون يف للللوملللان ويف 

بورتيماو.”
املدير  فلللروللللوف،  ماك�سيم  عللّلللق  كللمللا 
الب  كا�سبري�سكي  ل�سركة  االإقليمي 
واإفريقيا  تركيا  االأو�للسللط،  ال�سرق  يف 
اأخللللرى  مللللرة  اآملللنلللة  “اأثبتت  قلللائلللًا: 
بللاأن االإ�للسللرار والللعللزميللة هما مبثابة 
مفتاح ما حققته من اإجنللازات. متثل 
املتميز  ال�سباب  اليوم جيًا من  اآمنة 
وهلللو بللحللد ذاتللله دللليللل علللللى جناحها. 
االأعمدة  اأحللد  بكوننا  فللخللورون  نحن 
البطلة  مللل�للسللرية  امللل�للسللانللدة والللداعللمللة 
�ست�ستمر  باأنها  ثقة  وكلنا  االإماراتية 
الللتللاألللق واالإللللهلللام وبللاأنللهللا �ستحقق  يف 

املزيد من النجاحات.”

ال�سنوية  واخلطة  اال�سرتاتيجية  ظل  يف 
اإدارة  و�سعتها  الللتللي  اجلللديللد  للمو�سم 
املراحل ال�سنية  برئا�سة را�سد اأحمد بطي 
ع�سو جمل�س االإدارة م�سرف عام املراحل 
اإدارة  جمل�س  على  عر�سها  ومت  ال�سنية 
نلللادي االإملللللارات بللرئللا�للسللة حمللمللود ح�سن 
باملراحل  االهتمام  اإىل  الرامية  ال�سم�سي 
ال�سنية عقد م�سرف عام املراحل ال�سنية 
الفنية  االأجللللهللللزة  ملللللدراء  ملللع  اجللتللمللاعللاً 
اعتماد  خللالللهللا  مت  امللللعلللاونلللة  واالأطللللقللللم 
الفرق  م�سرية  ومناق�سة  العامة  اخلطة 
واال�ستعداد  الللقللادم  املو�سم  م�سابقات  يف 
االأمثل خلو�س املناف�ساًت وتهيئة االأجواء 
التكوين  عملية  يف  ي�سهم  مائم  ب�سكل 
الذين  املللراحللل  العبي  مللهللارات  وتطوير 
ميللثلللللون اللللنلللواة احلللقلليللقلليللة لللللل�للسللقللور يف 
التي  الللقللاعللدة  وهلللي  الللقللريللب  امل�ستقبل 
يوؤمل فيها جمل�س اإدارة النادي يف حتقيق 

االأهداف املن�سودة. 
 ورحلللللب را�لللسلللد بللطللي بلللامللللدربلللني اجلدد 
�سنة   16 مللللللدرب  اأريلللللكلللللان  اللللهلللوللللنلللدي 
�ساجنو مدرب  اأدري�سا  البلجيكي  واملدرب 
النيجريي  واملللللللللدرب  �للسللنللة   13 فلللريلللق 
�سنة واملدرب   11 مللدرب  اأبلليللدون  يو�سف 
اللللنللليلللجلللريي حللملليللد اأجلللللللاال مللللللدرب 10 
التوفيق يف مهامهم  �سنوات، ومتنى لهم 
التدريبية اجلديدة، حيث يعتر املدربني 
اخللللللرة ولديهم  اأ�لللسلللحلللاب  ملللن  اجللللللدد 
ت�سخري  عاملية، ومتللنللى  تللدريللب  �للسللهللادات 
نا�سئي  ل�سقل  خللرات  من  مالديهم  كل 

املراحل ال�سنية.
واأكد بطي باأن املراحل ال�سنية هي العمود 
الفقري لل�سقور وميثل امل�ستقبل للفريق 
االأول الذي يوليه جمل�س االإدارة االأهمية 
حممود  االأخ  بقيادة  فاملجل�س  الق�سوى 
ال�سم�سي ي�سع �سيا�سة وا�سحة يف العمل 
اأعدنا  وقلللد  ال�سنية  بللاملللراحللل  للنهو�س 
واالإداريللللة  الفنية  االأمللللور  بع�س  ترتيب 
ايجابية  نتائج  ولتحقيق  العمل  لتجويد 
على  قادرين  العبني  وتكوين  عللام  ب�سكل 

دعم الفريق االأول.

اخلللتلللتلللم نللللللادي را�للللللس اخلللليلللملللة اللللللدويل 
للريا�سات البحرية بطولة التزلج املائي 
الذى اقيم خال اليومني املا�سيني وقد 
ق�سمت البطولة على يومني لكرثة عدد 
ولبنان  االمللللارات  وهللى  امل�ساركة  اللللدول 
وبريطانيا  و�للسللنللغللافللورة  كلللوجن  وهلللوجن 
خمتلف  فى  املقيمني  من  عديد  واي�سا 
املللللارات اللللدوللللة ، و�للسللهللدهللا بلللول فوجن 
واي�سا  للتزلج   اللللدويل  االحتلللاد  رئي�س 
ال�سيد نيجل ميجل. ومت تق�سيم البطولة 
على فئات وهى الكبار ) رجال – ون�ساء 
( و�سباب رجال ون�ساء ومبتدئني وهواه 
رجال ون�ساء ومت تطبيق قوانني االحتاد 

الدوىل فى هذه البطولة . 
وات�سمت البطولة بالندية واالإثللارة بني 
املت�سابقني حيث �سهدت م�سابقة حتدي 
االأول  باملركز  عللارف  من�سور  فللوز  املللوج 
جاء  فيما  املن�سوري  را�للسللد  ثللانلليللاً  وحللل 
باملركز الثالث �سعيد �سيف، ويف م�سابقة 
املللبللتللدئللني رجللللال جلللاء حمللمللد بللهللادر يف 
املركز االول وجاد خوري باملركز الثاين 
وحمد بهادر باملركز الثالث ، ويف بطولة 
ليلى  اللبنانية  جلللاءت  نلل�للسللاء  املللبللتللدئللني 
اإ�سمر فيما حلت ثالثاً  اآن  ن�سار وجللاءت 
النا�سئني  بطولة  ويف  جامورو،  مونت�س 
رجلللال حللقللق حمللمللد اأملللري املللركللز االأول 
وجلللملللال نلل�للسللار يف امللللركلللز الللللثللللاين، ويف 
بطولة الرجال حقق روري �سميث املركز 
الثاين  امللللركلللز  بلليللبلللللتللون  وملللللارك  االأول 
وحللملليللد غلللادميلللي امللللركلللز اللللثلللاللللث، ويف 
بطولة العمومي رجال حقق اأمري ح�سن 
الثاين  املركز  �سباع  وخالد  االأول  املركز 
الللثللالللث، وبطولة  املللركللز  �للسللبللاع  و�للسلليللف 
�سا�سا كري�ستيان  الن�ساء حققت  عمومي 

املركز االأول.
الهرنكي  ابللراهلليللم  عللارف  ال�سيد  واأ�للسللار 
اخليمة  راأ�للللس  لللنللادي  التنفيذي  املللديللر 
الدويل للريا�سات البحرية باأن ال�سباق 

نهائيات بطولة العامل للكارتينج

بطلة االإمارات اآمنة القبي�شي ت�شتعد لنهائيات بطولتني عامليتني اإك�س30 يف فرن�شا وروتاك�س ماك�س يف الربتغال 

اجتماع تن�شيقي وترحيب مبدربي املراحل اجلدد بنادي االإمارات نادي راأ�س اخليمة الدويل للريا�شات البحرية يتوج الفائزين ببطولة التزلج على املاء

القيادة من جنم  �ستوكبورت �سحب رخ�سة  قررت حمكمة 
نادي ايفرتون االنكليزي لكرة القدم واين روين بعد �سبطه 
عامني  ملللدة  �سبتمر  اأيلول  من  االول  يف  املقود  وراء  ثما 

واجباره على القيام مبئة �ساعة عمل خلدمة املجتمع.
وكانت ال�سرطة الريطانية اوقفت روين، قائد ومان�س�سرت 
يونايتد واملنتخب االنكليزي �سابقا، وهو يقود �سيارة امراأة 
ايلول  مللن  االول  للليللل  منت�سف  بللعللد  الللثللانلليللة  اللل�للسللاعللة  يف 
�سبتمر يف الوقت الذي كانت فيه زوجته احلامل مت�سي 

اجازة.
املعدل  تللخللطللى  روين  ان  �للسللتللوكللبللورت  واعلللتلللرت حمللكللمللة 

االق�سى لتعاطي الكحول امل�سموح به بثاث مرات.
قرار  بعد  بقوله  املحكمة  املللام  مثوله  بعد  روين  واعللتللذر 
بالقيادة  التقدير  ان اعتذر علنا ل�سوء  اريد  اليوم  املحكمة 
وتخطي املعدل االق�سى للكحول. كان االمر خطاأ ج�سيما.

وا�ساف �سبق يل االعتذار من عائلتي، مدربي ورئي�سي وكل 
�سخ�س يف ايفرتون. واالن اريد االعتذار الن�ساري وكل من 

تابعني و�ساندين خال م�سريتي.
واو�للسللح “بطبيعة احلللللال، انلللا مللوافللق علللللى الللعللقللوبللة من 
تقدمي خدمات  خللال  بالتعوي�س من  وامللل  الق�ساة  قبل 

للمجتمع.

اعتر املدرب االيطايل ال�سابق اريغو �ساكي ان الوقت 
حان بالن�سبة اىل بايرن ميونيخ، بطل الدوري االملاين 
يف املوا�سم اخلم�سة االخرية، لتغيري مدربه االيطايل 

كارلو ان�سيلوتي الذي فقد احلما�س والت�سميم.
وقال �ساكي )71 عاما( يف مقابلة بثتها قناة �سبورت 1 
على موقعها االلكرتوين لدي انطباع باأن التغيريات 
�ستكون خلري بايرن ميونيخ. انا ا�ساهد كل مبارياته، 
كر،  لقد  احلما�س  فقد  الفريق  بللان  انطباع  وللللدي 

وفقد ال�سغف واالرادة املطلقة. هذه هي احلياة.
1989 و1990  عللامللي  مللليللان  مللدربللا  �ساكي  وكلللان 

االوروبي  االندية  بطولة  لقب  الفريق  احللرز  عندما 
ان�سيلوتي  اوروبا حاليا( مرتني، وكان  ابطال  )دوري 

حينها العبا يف الفريق.
 2016 عللام  ميونيخ  بللايللرن  اىل  ان�سيلوتي  وانلل�للسللم 
بعد ان احرز لقب امل�سابقة االوروبية ثاث مرات مع 
ميان وريال مدريد اال�سباين، لكنه مل ي�ستطع �سوى 

االحتفاظ باللقب املحلي.
االيطايل  املللدرب  يتعر�س  احلللايل،  املو�سم  بداية  ويف 
النللتللقللادات، ويللوؤخللذ عليه عللدم الللنللجللاح يف بللث الروح 
تكتيكي ال يرتك  نللظللام  والللتللقللوقللع يف  للللدى العللبلليلله 

املميزين  الللاعللبللني  لبع�س  الت�سكيلة  �سمن  مكانا 
مثل طوما�س مولر، ا�سافة اىل فقدان ال�سيطرة على 

العبيه يف غرف املاب�س.
وال يخفي امل�سوؤولون يف بايرن ميونيخ ان هدفهم هو 
الفوز بدوري ابطال اوروبا، اللقب الذي يغيب عنهم 
بايرن  فاز  احلللايل،  بداية م�سواره  2013. ويف  منذ 
يف اجلولة االوىل على اندرخلت البلجيكي -3�سفر، 
و�سينتقل اىل العا�سمة الفرن�سي ملواجهة باري�س �سان 
 27 يف  الثالثة  املجموعة  مللبللاريللات  قمة  يف  جللرمللان 

اأيلول �سبتمر.

�ش��اك���ي: الوق���ت ح���ان لتغيي���ر ان�شيلوت����ي  �شح��ب رخ�ش��ة القي���ادة من رون���ي �شنت��ني 
الفجر الريا�ضي
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الفجر الريا�ضي

لقاء  االخللرية  اخلم�سة  املوا�سم  بطل  ميونيخ  بايرن  يخو�س 
اخلام�سة  املللرحلللللة  يف  الللثللاثللاء  اللليللوم  �سالكه  �سيافة  يف  قمة 
ملدربه  االنتقادات  تزايد  القدم مع  لكرة  االملللاين  الللدوري  من 

االيطايل كارلو ان�سيلوتي.
ويحتل بايرن ميونيخ املركز الثالث بر�سيد ت�سع نقاط بفارق 
وهانوفر،  دورمتللونللد  بورو�سيا  املت�سدرين  عللن  واحلللدة  نقطة 

وبفارق االهداف امام �سالكه.
و�سقط بايرن ميونيخ يف املرحلة الثالثة على ار�س هوفنهامي 
البلجيكي  انلللدرخللللت  ملعبه  علللللى  يكت�سح  ان  قللبللل  �سفر2- 
-3�سفر يف دوري ابطال اوروبللا، ثم ماينت�س -4�سفر ال�سبت 

يف الدوري املحلي.
الللذي ال ي�سارك يف  وعلى الطرف االخللر، تعتر بداية �سالكه 
امل�سابقات االوروبية، جيدة على ال�سعيد املحلي وهو خ�سر، على 

غرار الفريق البافاري، مرة واحدة وحقق ثاثة انت�سارات.
الر�سالة  وو�سلته  ان�سيلوتي  لت�سرفات  االنللتللقللادات  وتتزايد 
االخرية من اجلناح الهولندي ال�سريع اريني روبن، لكن ادارة 

العماق البافاري ال تزال تلتزم ال�سمت حيال ذلك.
و�سجل روبن الهدف الثاين يف مرمى ماينت�س بعد ان افتتح 

بهدفه  الهولندي  واحتفل  الت�سجيل،  مولر  طوما�س 
مللع زملليللللله الللفللرنلل�للسللي فللرانللك ريللبللريي املوجود 

على مقاعد االحتياط والذي حل حمله يف 
كلي  ب�سكل  متجاها   ،62 الدقيقة 

املدرب االيطايل.
التي  التعليقات  و�سكلت 

ر�سالة  املللللبللللاراة  تلللللت 
وا�سحة الن�سيلوتي 
مولر  ان  مللفللادهللا 

وريللبللريي يجب 
واأال  يلعبا  ان 

يجل�سا على 
مللللقللللاعللللد 

االحتياطيني. وكان ان�سيلوتي ابقى مولر احتياطيا يف املباراة 
�سد اندرخلت، ومتر العاقة بني الطرفني بفرتة فتور لدرجة 
الاعب اىل  احتمال رحيل  ت�سري منذ مدة حول  �سائعات  ان 

الدوري االنكليزي حيث ترغب اندية عدة ب�سمه.
فللرانللك مللدة ثماين  انللا فخور باللعب اىل جانب  وقللال روبللن 

�سنوات. اعطى الكثري للنادي ونحن نريده ان يفوز بااللقاب.
وا�ساف طوما�س هو مفتاح جناحاتنا، وعندما يكون موجودا 

حركتنا  داخللل امللعب يف كل تللللللزداد 
نخو�سها.ملللللللللللبلللللللللللاراة 

وارتلللفلللعلللت 
نللللل�لللللسلللللبلللللة 
ئعات  ل�سا ا
حلللللللللللللللللللللللللللول 
احلللللللتلللللللملللللللال 
رحللللللللللللللللليلللللللللللللللللل 
انلللل�للللسلللليلللللللللوتللللي 
او  بللللللاالقللللللالللللللة 
بلللاال�لللسلللتلللقلللاللللة، 
ان  ورجلللللللللحلللللللللت 
يلللللللكلللللللون بللللديللللللللله 
ال�ساب يوليان 
ناغل�سمان 
 3 0 (
علللللللللاملللللللللا( 
قاد  الللللذي 

بايرن،  عن  نقطة  بفارق  اخلام�س  املركز  �ساحب  هوفنهامي، 
اىل الفوز على اجلبار البافاري -2�سفر.

لكن   ،2021 حتى  هوفنهامي  مع  بعقد  ناغل�سمان  ويرتبط 
نحو  مقابل   2019 يف  ان�سيلوتي  خلافة  ر�سحته  ال�سائعات 

�ستة مايني يورو )5،9 مايني(.
وقال مارك كو�سي�سكي وكيل اعماله ان عقد املدرب ال�ساب مع 
بيلد  ل�سحيفة  مو�سحا  جزائيا،  بندا  يت�سمن  ال  هوفنهامي 
يف  لكن  العقد،  تفا�سيل  عن  اتكلم  ال  عللادة  االنت�سار  الوا�سعة 

هذه احلالة �ساأقوم با�ستثناء.
لكنه  بند جزائي يف عقده،  بوجود  ل�ست على علم  انا  وا�ساف 
يف  هوفنهامي  مع  نهائي  وب�سكل  �سيبقى  يوليان  بقوله  قطع 

العامني املقبلني.
يف  املرتبكة  االو�للسللاع  ا�ستغال  دورمتللونللد  بورو�سيا  �سيحاول 
يتقا�سمها  التي  بال�سدارة  اكرث  للت�سبث  بايرن ميونيخ  اروقة 
ملللع هللانللوفللر، عللنللدمللا يللحللل اخلللملليلل�للس �للسلليللفللا علللللى هامبورغ 

اجلريح.
متتالني  فللوزيللن  خالها  هامبورغ  حقق  ناجحة  بللدايللة  وبعد 
على اوغ�سبورغ )-1�سفر( وكولن )3-1(، مني فريق املدرب 
ماركو�س غي�سدول �ساحب املركز الثامن بهزميتني اي�سا امام 
بنتيجة  هانوفر  امام  ثم  املا�سي  املو�سم  بطل  و�سيف  اليبزيغ 

واحدة �سفر2-.
وكان هانوفر، بعد فوزه اجلمعة يف افتتاح املرحلة، تربع وحيدا 
على ال�سدارة ملدة 48 �ساعة الأول مرة منذ 1969، لكن النادي 

يعاين من االعمال املتطرفة لبع�س اأن�ساره املت�سددين.
من  بتوجيه  االلللرتا  للم�سجعني  املخ�س�سة  املق�سورة  وكانت 
رئلليلل�للس اللللنلللادي مللارتللن كللايللنللد بللهللدف احللللد مللن ت�سرفاتهم 
90، فيما هتفت  الللل  الللدقللائللق  فللارغللة طلللوال  �سبه  املللتللطللرفللة، 

املجموعة ال�سغرية املتواجدة كايند.. اخرج.
بللرايللتللرنايللرت مللن ال�سخافة ان يخرج  انللدريلله  امللللدرب  وقلللال 
املللتلل�للسللددون ملللن امللللللعللب يف وقلللت يللحللتللفللل فيه 
االخرين.  امل�سجعني  مع  بالفوز  الاعبون 

انها ا�سارة وا�سحة �سد الفريق.
ويحل هانوفر االربعاء �سيفا على فرايبورغ 
احد فرق املوؤخرة بر�سيد نقطتني فقط.

بورو�سيا مون�سنغادباخ  الثاثاء  ويلعب 
قائده  عنه  يغيب  الللذي  �ستوتغارت  مللع 
كري�ستيان غينترن بعد ا�سابته بك�سر 
الللللعللللني واالنللللللف  يف حللللجللللرة 
خال  العلوي  والفك 
رهيب  ا�لللسلللطلللدام 
املللللللللبللللللللاراة  يف 
االخلللللللللللللللرية 
الللللتللللي فلللاز 
على  فلليللهللا 
مي  فنها هو

-1�سفر.
ويلللللللللللللللعلللللللب 
اللللللثلللللاثلللللاء 
ايللللللللل�لللللللللسلللللللللا 
فولف�سبورغ 
ملللللع فلللللريدر 
بلللللللللرميلللللللللن، 
واوغ�سبورغ 
مع اليبزيغ، 
واالربلللللللعلللللللاء 
مع  كللللللولللللللن 
ايللللنللللرتاخللللت 
فرانكفورت، 
برلني  وهرتا 
مللللللللللللع بللللللايللللللر 
للللليللللفللللركللللوزن، 
ومللايللنللتلل�للس مع 

هوفنهامي.

و�ضط تزايد االنتقادات الن�ضيلوتي 

قمة بني بايرن و�شالكه يف الدوري االأملاين

 14 امل�سري  للمنتخب  الفني  املدير  كوبر  هكتور  االرجنتيني  اختار 
العبا حمرتفا خلو�س املباراة �سد الكونغو املقررة يف 8 ت�سرين االأول 
العرب يف اجلولة اخلام�سة من  املقبل يف ملعب اجلي�س برج  اكتوبر 
هم:  والاعبون   .2018 مونديال  اىل  املوؤهلة  االفريقية  الت�سفيات 
فيا  )ا�ستون  املحمدي  واأحمد  ال�سعودي(  )التعاون  احل�سري  ع�سام 
ال�سعودي( وكرمي حافظ  االإنكليزي( حممد عبدال�سافى )اأهلي جدة 
)لن�س الفرن�سي( واأحمد حجازي )و�ست بروميت�س االإنكليزي( وحممد 
النني )ار�سنال االإنكليزي( وو�سام مر�سي )ويغان االإنكليزي( ورم�سان 

“تريزيغيه”  ح�سن  وحمللمللود  االنللكللللليللزي(  �سيتى  )�للسللتللوك  �سبحي 
)قا�سم با�سا الرتكي( وم�سطفى فتحي )التعاون ال�سعودي( وحممود 
عبداملنعم “كهربا” )احتاد جدة ال�سعودي( وحممد �ساح )ليفربول 
الرتغايل(  بللراجللا  )�للسللبللورتللنللغ  “كوكا”  ح�سن  واأحللمللد  االإنللكللللليللزي( 
فيه  مت  الللذي  الوقت  يف  اأفريقي(،  اجلنوب  )بيدفي�ست  جمال  وعمرو 
ا�ستبعاد عمر جابر العب بازل ال�سوي�سري بجانب توا�سل غياب عمرو 
االداري  املدير  ايهاب لهيطة  اليوناين. وقال  اتروميتو�س  وردة العب 
للمنتخب ان قائمة الاعبني املحليني �سيتم اعانها يوم 30 ايلول/

املمتاز  الرابعة للدوري  نهاية مباريات اجلولة  �سبتمر اجلاري عقب 
و�ست�سم القائمة 11 العبا فقط. كما اعلن احمد ناجى مدرب حرا�س 
املنتخب انه ال نية لدى اجلهاز الفني ال�ستبعاد حار�س االهلي �سريف 
خطاأه  عقب  احلار�س  لها  تعر�س  التي  ال�سر�سة  الهجمة  بعد  اكرامي 
مع فريقه يف مباراة الرتجي يف ذهاب الدور ربع نهائي لدوري ابطال 
له  الذى تعر�س  الهجوم  ان هيكتور كوبر م�ستاء من  افريقيا موؤكدا 

حار�س املنتخب بعد الهدف الذي �سكن �سباكه باخلطاأ.
نقاط،   9 بر�سيد  الت�سفيات  امل�سري جمموعته يف  املنتخب  ويت�سدر 

5 نقاط واخللريا الكونغو  يليه املنتخب االوغندي ب7 نقاط ثم غانا 
اأمللللام غللانللا يف  اأوغلللنلللدا  تللعللادل  اأو  بنقطة وحللليلللدة. ويف حللالللة خلل�للسللارة 
االول/اكتوبر، وفوز م�سر  ت�سرين   7 يوم  نف�س اجلولة  مباراتهما يف 
على الكونغو ، يتاأهل الفراعنة ر�سمًيا اإىل كاأ�س العامل، للمرة االأوىل 
منذ 27 عاًما دون انتظار مباراة اجلولة االخرية من الت�سفيات امام 
غانا فى كوما�سي. يف �سياق مت�سل ، وافقت اجلهات االأمنية ر�سمًيا على 
اأمام الكونغو و�سيتم  65 األف متفرج، ملباراة املنتخب الوطني  ح�سور 

طرح التذاكر قبل املباراة بلخم�سة اأيام يف القاهرة واالإ�سكندرية.

الكونغ������و  ملواجه����ة  م�ش���ر  ت�شكيل���ة  يف  حمت����رفا   14

االنفراد  اىل  اللللللقللب  حللامللل  ويللوفللنللتللو�للس  ملليللان  انلللرت  ي�سعى 
الللقللدم عندما يحل االول  لللكللرة  الللللدوري االيللطللايل  بلل�للسللدارة 
املرحلة اخلام�سة،  افتتاح  الثاثاء يف  �سيفا على بولونيا غدا 
وي�ست�سيف الثاين فيورنتينا االربعاء، فيما يخو�س �سريكهما 
نابويل اختبارا �سعبا امام م�سيفه الت�سيو بعد غد. وتتقا�سم 
بالعامة  اللل�للسللدارة  ونللابللويل  ويوفنتو�س  ميان  انللرت  انللديللة 
بفارق  اف�سلية لاخري  االوىل مع  االربللع  املراحل  الكاملة يف 
امللام فريق ال�سيدة العجوز واالنللرت، يف حني يحتل  االهللداف 
ال�سدارة.  ثاثي  خلف  نقطتني  بفارق  الثالث  املركز  الت�سيو 
عالية  مبعنويات  اخلام�سة  املرحلة  االربللعللة  االنللديللة  وتللدخللل 
تغلب  حيث  املا�سي،  اال�سبوع  نهاية  الثمينة  انت�ساراتها  عقب 
انرت ميان على م�سيفه كروتوين -2�سفر، ويوفنتو�س على 
م�سيفه �سا�سوولو 3-1، والت�سيو على م�سيفه جنوى 2-3، 
اىل  حديثا  ال�ساعد  بينيفيتو  �سيفه  �سباك  نابويل  دك  فيما 
دوري اال�سواء بن�سف دزينة من االهداف. يخو�س انرت ميان 
مباراته الثانية على التوايل خارج قواعده عندما يحل �سيفا 
على بولونيا الثاثاء يف مباراة يهدف من خالها اىل تعميق 
جراح االخري واالنفراد بال�سدارة اقله ملدة 24 �ساعة. و�سرب 
انرت ميان بقوة مطلع املو�سم احلايل بقيادة مدربه اجلديد 
املرحلتني  يف  املللدويللني  بفوزيه  خ�سو�سا  �سباليتي  لوت�سيانو 
وروما  )-3�سفر(  فيورنتينا  حلل�للسللاب  علللللى  والللثللانلليللة  االوىل 
واأ�ساد  دار االخري.  ل�سباليتي )3-1( يف عقر  ال�سابق  الفريق 
باحلفاظ  العبيه  وطالب  االن  حتى  فريقه  بنتائج  �سباليتي 
كوكبة  �سمن  للبقاء  الثقة  يف  االفلللراط  وعللدم  تركيزهم  على 
املطلوب  الللهللدف  مللن  اكللرث  حققنا  �سباليتي:  وقلللال  الللريللادة. 
باي  نفز  مل  لكننا  ال�سحيح  الطريق  على  ن�سري  االن،  حتى 
�سىء حتى االن، م�سيفا: املو�سم طويل جدا وجميع املباريات 
مهمة بالن�سبة لنا وبالتايل يجب احلفاظ على الرتكيز وعدم 
واالنت�سارات  الدينامية  الثقة لابقاء على هذه  االفللراط يف 
القيا�سية  بللاالرقللام  يهتم  ال  انلله  �سباليتي  واو�للسللح  املتتالية. 
)االنت�سارات املتتالية( النها “ال تعني اي �سىء يف حال اخلروج 
يف  واردة  اخل�سارة  ان  اىل  م�سريا  املو�سم،  من  الوفا�س  خللايل 
عللامل كللرة الللقللدم ولللكللن يجب الللرتكلليللز الطلللول فللرتة ممكنة 
تفاديا لل�سقوط. واكد �سباليتي ان مهمة فريقه امام بولونيا 
لن تكون �سهلة خ�سو�سا ان االخري خ�سر مباراتيه االخريتني 
وبالتايل �سيطمح اىل م�ساحلة جماهريه والعودة اىل �سكة 

االنت�سارات.
�سحوته  ملللوا�لللسلللللللة  اىل  يللوفللنللتللو�للس  ويللللاأمللللل 

تورينو  يف  فلليللورنللتلليللنللا  ي�ست�سيف  عللنللدمللا 
حلامل  �سعوبة  مللن  تخلو  ال  مهمة  يف 

االخرية.  ال�ستة  االعللللوام  يف  اللقب 
عقب  تللوازنلله  يوفنتو�س  وا�للسللتللعللاد 

بر�سلونة  امللللام  املللذلللة  خلل�للسللارتلله 
منت�سف  �سفر3-  اال�للسللبللاين 

دوري  املللا�للسللي يف  اال�للسللبللوع 
بفوز  اوروبللللللللللللا،  ابلللللطلللللال 

م�سيفه  علللللى  كللبللري 
 1-3 �للسللا�للسللوولللو 

جنمه  �للسللجلللللهللا 
االرجنتيني 

بلللللللللاوللللللللللو 
ديلللللبلللللاال 

رافلللعلللا 

ال�سيدة  بللللاألللللوان  ملللبلللاراة   100 يف  هللدفللا   52 اىل  ر�للسلليللده 
العجوز. و�سجل ديباال 8 اهداف حتى االن هذا املو�سم فانفرد 
الت�سيو  مهاجم  امام  هدفني  بفارق  الهدافني  الئحة  ب�سدارة 
اول  ال�سباك يف  اول العب يهز  ت�سريو اميوبيلي. وبات ديباال 
-2005 مو�سم  طوين  لوكا  منذ  الكال�سيو  يف  مباريات   4

الللهللاتللريللك قائا:  علللللى  عللامللا(  ديللبللاال )23  وعلللللق   .2006
متكنت  لكنني  فقط  واحللد  هللدف  ت�سجيل  اىل  اأهلللدف  “كنت 
الثقة،  مينحني  “الفريق  م�سيفا  اهداف”،   3 ت�سجيل  من 
يعطيني  الذي  األيغري(  )ما�سيميليانو  املللدرب  على  اأثني  كما 
حرية اللعب حيث اأريد”. وا�ساد مدرب يوفنتو�س ما�سيميليانو 
اليغري بديباال قائا: “انه ال يزال العبا �سابا جدا وال يزال 
ميلك جماال لتح�سني م�ستواه اأكرث. عندما يلعب مثلما فعل 
ديباال  على  كثريا  اليغري  ويعول  ايقافه”.  ميكن  فا  اليوم، 
امام فيورنتينا خ�سو�سا ان ال�سيوف عادوا بقوة بعد خ�سارتني 
متتاليتني وحققوا فوزين على التوايل. ولن يكون فيورنتينا 
باقل  اللللعلللودة  اىل  و�سي�سعون  اللليللغللري  لللرجللال  �للسللائللغللة  لقمة 
اخل�سائر من تورينو. يحل نابويل �سيفا ثقيا على الت�سيو، 
املو�سم،  هلللذا  االن  حللتللى  للللللخلل�للسللارة  تتعر�س  مل  فلللرق   6 احلللد 
العا�سمة رومللا. ورد نابويل بقوة على  امللعب االوملبي يف  على 
1-2 يف م�سابقة  االوكللراين  دانييت�سك  �ساختار  امام  خ�سارته 
دوري ابطال اوروبا، بفوز �ساحق على الوافد اجلديد بينيفيتو 
دريي�س مريتن�س.  البلجيكي  الدويل  ن�سفها لنجمه  -6�سفر 
وقال مريتن�س ثالث الئحة الهدافني بر�سيد 5 اهداف: “مل 
�سد  املللبللاراة  يف  اخطاء  ارتكبنا  اوكللرانلليللا،  نكن حمظوظني يف 
انه  اظهرنا  اليوم  لكننا  لدينا،  ما  اف�سل  نقدم  ومل  �ساختار 
ان  على  مريتن�س  و�سدد  بامكاننا احلاق ال�سرر مبناف�سينا”. 
احلديث عن اللقب يعتر �سابقا الوانه، وقال “ال يزال املو�سم 
طويا، انرت ويوفنتو�س يقدمان م�ستويات جيدة اي�سا ولكننا 

�سرنى مباراة بعد مباراة”.
اول  و�للسلليللكللون التلل�للسلليللو 
حقيقي  اخلللللتلللللبلللللار 
لللللللرجللللللال امللللللللدرب 
�ساري  ماوريت�سيو 
انت�ساراته  كون 
حققها  املحلية 
علللللللللللى حلللل�للللسللللاب 
فريونا  هللليلللا�لللس 
وبولونيا  واتللاالنللتللا 

وبينيفنتو.

اختبار �ضعب لنابويل 

انرت ويوفنتو�س لانفراد ب�شدارة الكالت�شيو  



    
ربح 100 دوالر فا�شرتى بطاقة اأخرى منحته ن�شف مليون دوالر 
اأمريكياً  اإن احلظ ال ياأتي �سوى مرة واحللدة، لكن رجًا  يقولون 
اأثبت عك�س هذه املقولة، عندما متكن من ربح جائزة يف اليان�سيب 

مرتني متتاليتني، كانت االأوىل �سبيًا للفوز يف الثانية.
وكان غريغوري دين قد ا�سرتى بطاقة يان�سيب، خّولته باأن يربح 
اأن ا�ستخدم جللزءاً من هذه اجلائزة  اإال  100 دوالر، فما كان منه 

املتوا�سعة، ل�سراء بطاقة اأخرى، على اأمل الظفر بجائزة اأكر.
وبالفعل، كان لل�سيد دين ما اأراد، حيث ا�ستطاع اأن يربح مبلغ 500 
األف دوالر كجائزة يف اليان�سيب، عن البطاقة التي ا�سرتاها من 

اأموال اجلائزة االأوىل، بح�سب موقع يو بي اأي االإخباري.
من  للتاأكد  البائع،  اإىل  و�سلمها  التذكرة،  خد�س  اإنلله  دين  ويقول 
باجلائزة،  احتفااًل  يقفز  بللداأ  البائع  اأن  م�سيفاً  بللاجلللائللزة،  فللوزه 
خ�س�سها  التي  دوالرات  الع�سرة  اأن  م�سدق  غري  معه،  يقفز  وراح 
من قيمة اجلائزة االأوىل، منحته ن�سف مليون دوالر. وقالت اإدارة 
اليان�سيب يف والية فرجينيا اإن دين هو ثالث �سخ�س يح�سل على 
اجلائزة الكرى يف هذا ال�سحب، ومت منح املتجر مكافاأة مقدارها 

10 اآالف دوالر، لبيعه البطاقة الفائزة باجلائزة.

يتناول 7500 �شعرة حرارية يف 5 دقائق
حقق نا�سط على اليوتيوب رقماً قيا�سياً ال ي�سدق، بعد اأن متكن 
مللن تللنللاول 4 وجللبللات كبرية مللن مللاكللدونللالللدز، حتتوي على نحو 

7500 �سعرة حرارية خال خم�س دقائق ون�سف فقط.
وا�ستطاع مات �ستوين، اأن يلتهم 4 وجبات ماكدونالدز كبرية، و4 
املقلية، و4 عبوات ميلك �سيك �سمن  البطاطا  عبوات كبرية من 
مناف�سته  حتمله  الللذي  القيا�سي  الللرقللم  حمطماً  املللحللدد،  الللزمللن 
ليا �سوتكيفر، والبالغ 6 دقائق و15 ثانية، حيث متكن من تناول 

7480 �سعرة حرارية، خال 5 دقائق و31 ثانية.
اأن  ا�ستطاع  املاكدونالدز بطريقة مثالية، حيث  وبللداأ مات حتدي 
و40  واحللدة  دقيقة  �سيك، خال  وامليلك  البريغر  �سطائر  يلتهم 
ثانية، لكن البطاطا املقلية احتاجت اإىل وقت اأطول اللتهامها، ويف 
النهاية، حقق مات الرقم القيا�سي الذي كان ي�سبو اإليه، بح�سب 

�سحيفة مريورالريطانية.
بدا  �سيء،  كل  ح�سناً..هذا  االإجنلللاز  بهذا  يحتفل  وهللو  مللات  وقللال 
يف  والللفللوز  معجزة،  حتقيق  مللن  متكنت  لكنني  م�ستحيًا،  االأملللر 

حتدي وجبات ماكدونالدز ال�سخمة .

متثال �شخم للقدي�س �شربل يف جبل لبنان 
تدفق مئات االأ�سخا�س على حمافظة جبل لبنان بلبنان  ليزوروا 
متثال القدي�س مار �سربل الذي ُن�سب يف االآونة االأخرية بق�ساء 
فاريا. والقدي�س �سربل راهب لبناين عا�س يف القرن التا�سع ع�سر 

وا�سُتهر مبعجزات كثرية يف حياته وبعد وفاته.
طوبته  اللللذي  �سربل  مللار  اللبنانيني  امل�سيحيني  غالبية  وُيبجل 

الكني�سة الكاثوليكية.
يبلغ  والللذي  �سربل،  ملللار  ال�سخم  التمثال  هللذا  باإقامة  تللرع  وقللد 
تعبريا  �سامة  اإليا�س  يدعى  لبناين  م�سيحي  مرتا،   23 ارتفاعه 

عن �سكره وامتنانه للقدي�س بعد �سفاء ابنه من مر�س ع�سال.
عيد  مللع  الفيرجا�س  مللادة  مللن  امل�سنوع  التمثال  رفللع  وتللزامللن 
ال�سليب. وقد بارك البطريرك املاروين الكردينال ب�سارة الراعي 
التمثال. وقال اإليا�س �سامة، املترع بتكلفة بناء التمثال بلهجته 

املحلية )الفكرة كانت اأ�سا�ساً فكرة ال�سباب من فاريا. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حقنة حتمل جميع تطعيمات االأطفال 
لقاحات  االأطفال جميع  اإعطاء  ت�ساعد يف  اأن  تكنولوجيا ميكنها  اإنهم جنحوا يف تطوير  اأمريكيون،  باحثون  قال 

التطعيم يف حقنة واحدة، ميكن اأن ت�ستمر يف اإطاق اجلرعات داخل اجل�سم ملئات االأيام.
احلقنة طورها باحثون من معهد ما�سات�سو�سيت�س للتكنولوجيا  بالواليات املتحدة، ون�سروا نتائج اأبحاثهم يف العدد 

االأخري من دورية Science العلمية، بح�سب ما ورد يف وكالة االأنا�سول .
من  الكثري  �سد  تطعيمات  وهناك  لاأطفال،  �سديداً  اأملللاً  ت�سبب  التي  التطعيمات  حقن  عن  احلقنة  هللذه  وتغني 
االأمرا�س مثل التيتانو�س، وال�سعال الديكي، و�سلل االأطفال، والتهاب الكبد الوبائي ب ، واحل�سبة، والنكاف وغريها 
وتوؤخذ على فرتات متقاربة بعد الوالدة. واأو�سح الباحثون اأنهم طوروا نوعاً جديداً من اجلزيئات ال�سغرية، ميكن 
اأن يجمع كل اجلرعات يف حقنة واحدة، وت�سبه هذه اجلزيئات اأكواب القهوة ال�سغرية التي متاأ باللقاح، ثم ُتغلق 
بغطاء. واأ�سافوا اأنه من املمكن تغيري ت�سميم هذه االأكواب بحيث ميكن جتزئة حمتوياتها وتفريغها اإىل اجل�سم يف 
الوقت املنا�سب فقط. وُيخزن املحلول، الذي ُيعطى لاأطفال مرة واحدة، اللقاح يف كب�سوالت جمهرية، ُتطلق اإىل 
اجل�سم اجلرعة االأولية، ثم جرعات تعزيزية يف اأوقات حُمددة. واأظهرت جمموعة من االختبارات على الفئران اأنه 

ميكن تفريغ املحتويات اإىل اجل�سم بال�سبط بعد 9 و20 و21 يوماً من حقنها.
واأو�سح الباحثون اأنهم ا�ستطاعوا اأي�ساً تطوير جزيئات اأخرى ميكن اأن ت�ستمر ملئات االأيام، لكن مل جتر اختبارات 

على املر�سى حتى االآن.
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�شر الرمز 239 الذي يتنباأ بنهاية العامل
يعتقد العديد من املروجني لنظريات املوؤامرة وعامة النا�س اأن نهاية العامل 
عللدد من  على  اعتماداً  اجللللاري،  )اأيلللللول(  �سبتمر   23 ال�سبت  يللوم  �ستبداأ 
النبوءات القدمية. ويعتمد امل�سدقني لهذه النبوءات، على حركة النجوم 
امل�سرتي  مللن  كللل  يقع  اأن  ُيتوقع  الللتللاريللخ، حيث  هللذا  لتحديد  والللكللواكللب، 
والقمر وكوكبة العذراء على خط واحد، وهو ما يتطابق مع تنبوؤات كتاب 

العهد اجلديد، بح�سب �سحيفة ديلي �ستار الريطانية.
واملثري لاهتمام، اأن هناك عدداً كبرياً من االأفام والعرو�س التلفزيونية 
هذا  اأن  البع�س  ويعتقد   ،239 الرقم  تظهر  املو�سيقية،  الفيديو  ومقاطع 
اأن ي�سطدم  نلليللرو، قبل  يللدعللى  عللمللاق  كللوكللب  �سي�سهد ظللهللور  الللتللاريللخ، 
باالأر�س. وهناك عامات اأخرى على قرب نهاية العامل بح�سب املروجون 
له، ومن بينها الك�سوف الكلي النادر لل�سم�س، الذي غطى الواليات املتحدة 

بالظام يف ال�سهر املا�سي.
239 ظهر يف  اأو   23 الرقم  اأن  الفكرة،  هللذه  يتبنون  الذين  بع�س  ويقول 
ديب  فيلم  املو�سيقية، ففي  واملقاطع  والرامج  ال�سينما  اأفام  العديد من 
على  يتحدث عن كوكب عماق  والللذي   1988 عللام  اأنتج  الللذي  اإميباكت  

و�سكل اال�سطدام باالأر�س، يظهر الرقم 9-23 يف الكهوف حتت االأر�س.
والذي  الروفي�سور،  مكتب  داخللل  اأنللديللرا�للس  �سان  فيلم  يف  الللرقللم  وظهر 
يتناول ق�سة زلزال مدمر. ويف فيلم ريد دون  من اإنتاج عام 2012، والذي 
يتناول ق�سة غزو كوريا ال�سمالية للواليات املتحدة االأمريكية، يظهر العب 
22 قبل اإنطفاء االأنوار  كرة قدم اأمريكية يحمل الرقم 9، وهو ي�سرخ -22 
يف امللعب، بعد اإطاق العدو �ساروخ نووي، ويف اليوم التايل الذي ي�سادف 

23 �سبتمر )اأيلول( تظهر املدينة وقد حتولت اإىل جحيم.

يوؤدي حركات مده�شة بجرار �شخم
ذاع �سيت مزارع هندي على االإنرتنت بعدما قام بن�سر مقطع فيديو على 
العديد من من�سات التوا�سل االجتماعي، يظهر فيه مهاراته يف اأداء حركات 
مده�سة بجّرار �سخم.  ميار�س غاغي بان�سرا )21 عاماً( هواية غريبة من 
اأثناء  بجراره  بحركات مده�سة  القيام  تتمثل يف  �سنوات،  اأربللع  منذ  نوعها 
العمل يف احلقل.  وباإمكان املزارع ال�ساب الذي ينحدر من اإقليم البوجناب 
الهندي، باأن يقوم مبناورة خطرية بجراره على عجاته اخللفية، وال�سري 
به مل�سافة 100 مرت داخل احلقل.  وقال غاغي متحدثاً عن جتربته اإنها 
جتربة مثرية جداً، اأ�سعر باأنني يف عامل اآخر عندما اأمار�س هذه احلركات 
. واأ�ساف لقد ف�سلت ف�سًا ذريعاً يف اليوم االأول الأن اجلرار كان ثقيًا جداً 
ومل يرتفع اأبللداً عن االأر�للس . وكان غاغي يحلم بامتاك دراجة نارية يف 
�سن املراهقة ليتمكن من تاأدية هذه املناورات واحلركات عليها، اإال اأن حالة 
والده املادية مل ت�سمح له بتحقيق هذا احللم. لذا قرر اأن ي�ستغل �سغفه يف 

تطبيق ما حلم به على اجلرار ال�سخم.

فيلم ملارتن ماكدونا 
يفوز مبهرجان تورونتو 
فاز فيلم الدراما الكوميدي )ثري 
بيلبورد�س اأوت�سايد اإبينج ميزوري( 
بجائزة  ماكدونا  مللارتللن  للمخرج 
مهرجان  يف  اجللللملللهلللور  اخلللتللليلللار 
يوم  اللللدويل  ال�سينمائي  تللورونللتللو 
الفيلم دفعة يف  االأحللد مما يعطي 

مو�سم اجلوائز القادم.
وفللللللاز الللفلليلللللم الللللللذي تلللللعللب فيه 
االأم  دور  ماكدورماند  فران�سي�س 
احلزينة املحبطة من التقدم الذي 
حترزه ال�سرطة يف العثور على قاتل 
ابنتها. وفاز الفيلم، الذي عر�س يف 
البندقية يف وقت �سابق ومن املقرر 
وا�للسللع يف وقت  نللطللاق  عر�سه على 
الحللق هللذا الللعللام، بللجللائللزة اختيار 
اجلمهور )جرول�س بيبلز ت�سوي�س 
تونيا(  )اآي،  فيلم  وجلللاء  اأوورد(. 
والذي  جيلي�سبي  كللريللج  للمخرج 
االأمريكية  املتزجلة  حياة  يتناول 
تللونلليللا هللاردنلليللج وفيلم  اللل�للسللهللرية 
)كول مي باي يور نامي( للمخرج 
يتناول  واللللذي  جواداجنينو  لوكا 
يف  حمللرمللة  رومان�سية  حللب  ق�سة 
املركز الثاين. وكانت االأفام التي 
فلللازت يف املللا�للسللي واحلللا�للسلللللة على 
ال�سابقة  الللدورات  املركز الثاين يف 
اأو  فللازت  قد  تورنتو  مهرجان  من 
اأو�سكار  بللجللائللزة  للللللفللوز  تللر�للسللحللت 
�سمعة  يلللعلللزز  فلليلللللم ممللللا  اأفللل�لللسلللل 
مهرجان تورونتو كمن�سة انطاق 
الفائزين  بللللني  وملللللن  للللللاأفلللللام. 
املركز  على  واحلا�سلني  ال�سابقني 
الثاين اأفام )�سبوت اليت( و)12 
كينجز  و)ذا  �لللسلللايلللف(  اأ  يلللللريز 

�سبيت�س( و)ال ال الند(.

ابن الرابعة 
يقتل اأمه باخلطاأ 
لاعام  الوطنية  الللوكللالللة  قللالللت 
لبنان  جللنللوب  يف  توفيت  امللللراأة  اأن 
اخلطاأ  بطريق  اأطلقها  بر�سا�سة 
ابنها البالغ من العمر اأربع �سنوات. 
الذي  احللللادث  اأن  الوكالة  وذكلللرت 
وقللع يف بلدة كفرا يف جنوب لبنان 
جاء بعد يومني من حادث مماثل 
يلللوم اجلللمللعللة عللنللدمللا اأطلللللق �سبي 
يبلغ من العمر 11 عاما الر�سا�س 
بللطللريللق اخلللطللاأ علللللى طللفللل عمره 
ثللمللاين �للسللنللوات يف بلللللدة اأخللللرى يف 
يوجد  ال  لبنان  ويف  لبنان.  جنوب 
حمل  علللللى  للقيود  �للسللارم  تطبيق 
اللللنلللار. وكثريا  واإطللللللاق  اللل�للسللاح 
يف  طائ�سة  ر�للسللا�للسللات  تت�سبب  مللا 
�سقوط قتلى وجرحى عند اطاق 
االحتفاالت  خللال  الهواء  يف  النار 

واجلنازات والتجمعات ال�سيا�سية.

فّرت من االإع�شار ففازت باليان�شيب  
اأمريكية مببلغ كبري من املال يف اليان�سيب  فازت امراأة 
هرباً  عائلتها  بللرفللقللة  فلللللوريللدا  واليللللة  مللغللادرتللهللا  بللعلليللد 
املدمر.  غللادرت تيفاين هاتفيلد والية  اإرمللا  اإع�سار  من 
فلللللوريللدا بللرفللقللة عللائلللللتللهللا قللبلليللل و�لللسلللول اإعلل�للسللار اإرملللا 
بوالية نورث  اإىل والية فريجينيا مروراً  املدمر متجهة 
كاروالينا، ويف الطريق توقفت ب�سيارتها اأمام اأحد املتاجر 

وا�سرتت بطاقة يان�سيب بل 5 دوالرات. 
بداأت  نللقللديللة،  بقطعة  البطاقة  تيفاين  حللّكللت  اأن  وبللعللد 
حالفها  احلللظ  بلللاأن  اكت�سفت  حيث  ابللتللهللاجللاً،  بللاللل�للسللراخ 
تيفاين  وقالت  اأمريكي.  دوالر   10.000 مببلغ  بفوزها 
اإ�ساح  بلله يف  فلللازت  اللللذي  املللبلللللغ  ا�ستثمار  تللنللوي  بللاأنللهللا 

االأ�سرار التي تعر�س لها منزلها جراء االإع�سار. 
يجدر بالذكر باأن اإع�سار اإرما الذي �سرب والية فلوريدا 
اأ�سراراً مادية كبرية يف املمتلكات  االأ�سبوع املا�سي، خّلف 
الللدوالرات، بح�سب  واملن�ساآت تقّدر بع�سرات املليارات من 

ما ورد يف موقع يو بي اآي  االإلكرتوين. 

مطعم يف  باخلرف  م�شابون  ناداًل   17
يعمل 17 ناداًل ونادلة م�سابون جميعاً باخلرف يف مطعم 
ياباين ب�سفة موؤقتة للتوعية باملر�س، وعلى الرغم من 

ذلك مل يبد الزبائن اأي امتعا�س اأو �سكوى.
عللامللاً( مدير   38( اأوجلليللنللو  �للسللريو  هللو  الفكرة  و�ساحب 
ويعمل  اليابانية.  والتلفزيون  االإذاعللللة  هيئة  تلفزيون 
كبار ال�سن امل�سابون باخلرف يف املطعم من 16 اإىل 18 
�سبتمر )اأيلول( بهدف زيادة التوعية باخلرف قبل اليوم 
العاملي للزهامير يف 21 �سبتمر )اأيلول(، وكذلك الإتاحة 
يف  باملر�س  امل�سابني  مع  للتفاعل  النا�س  اأمللام  الفر�سة 
اأخطاء  اأي  عاقبة  فيها  العاملون  يخ�سى  ال  اآمللنللة  بيئة 
رمبا يقعون فيها. وقال اأوجينو: كان اأمراً رائعاً اأن يوقن 
اجلميع اأنهم قادرون على القيام بهذا العمل طاملا توفر 
لهم القدر املائم من الدعم . وقال زبون يدعى ماكوتو 
لرهة  ن�سيت  نادلة  اإىل  باحلديث  ا�ستمتع  اإنه  اإت�سيكاوا 
اأنها تعمل يف املطعم وجل�ست للحديث معه. واأعد طهاة 
حمرتفون االأطباق للزبائن الذين تعني عليهم ت�سجيل 
التي تقف  العامل  اإحدى دول  طلباتهم م�سبقاً. واليابان 
تكلفته  تقدر  الللذي  اخلللرف  ملواجهة مر�س  ال�سدارة  يف 
الللنللاجت املحلي االإجللمللايل يف العامل.  املئة مللن  بللواحللد يف 
وتلل�للسللعللى ملللبلللادرات حللكللوملليللة وخللا�للسللة الإزاللللللة الو�سمة 
املرتبطة باخلرف الذي يبلغ عدد امل�سابني به يف اليابان 
ي�ساب  اأن  املتوقع  ومللن  �سخ�س.  مايني  خم�سة  قرابة 
اأعمارهم  تزيد  يابانيني ممن  واحللد من بني كل خم�سة 
ياباين بدرجة من  اأي نحو �سبعة مايني  65 عاماً  عن 

درجات اخلرف بحلول عام 2025.

يقتل اأمه ده�شا
يعاين  �سعوديا  �سابا  اإن  �سعودية  اإعامية  تقارير  قالت 
على  ب�سعة،  واقعة  يف  ده�سا  والدته  قتل  نف�سية،  م�ساكل 
واأكدت   . الللريللا�للس  والعا�سمة  رملللاح  بللني  حملي  طللريللق 
االإخبارية  قناة  بح�سب  احللللادث  وقللوع  الريا�س  �سرطة 

ال�سعودية. املمثلة نيكول كيدمان، الفائزة بجائزة اأف�ضل ممثلة متميزة يف فيلم 'Big Little Lies' حتمل جائزتني من جوائز اإميي ال�ضنوية يف لو�ش اجنلي�ش.   )ا ف ب(

»اإنهيدوانا«.. عر�س 
م�شرحي عن املراأة املعا�شرة 

ع�ستار  الفل�سطينية  ال�سابة  فكرت 
اأن  معلم العبة ال�سريك املحرتفة 
راق�سا مبرافقة  تقدم عر�سا فنيا 
اهلل  عللبللد  �سيمونا  االإيلللقلللاع  عللازفللة 
املجتمع  يف  املللللللراأة  و�للسللع  لللتللنللاول 
الفنانة  دور  على  ال�سوء  وت�سليط 
فقدمتا  جمللتللمللعللهللا  يف  الللعللربلليللة 
عللر�للس )اإنللهلليللدوانللا( علللللى امل�سرح 

الوطني يف القد�س.
اإنلللتلللاجللله بلللدعلللم من  اللللعلللر�لللس مت 
مللوؤ�للسلل�للسللة امللللللورد الللثللقللايف يف اإطلللار 
برنامج املنح االإنتاجية ويجمع ما 

بني االإيقاع اجل�سدي واملو�سيقي.
)اإنهيدوانا(  ا�سم  العر�س  ويحمل 
كاهنة  واأول  اأكلللاديلللة  اأمللللرية  وهلللي 
اأ�سول ملكية يف زمنها وكانت  من 
اإللللله القمر  كللاهللنللة مللعللبللد )نلللانلللا( 
البابلية  احلللل�لللسلللارة  يف  وتللقللابلللللهللا 
اإللللهلللة اجلن�س  )علل�للسللتللار(  االإللللهلللة 

واحلب واجلمال واحلرب.
الفني  عر�سها  بعد  ع�ستار  وقالت 
الراق�س )اإنهيدوانا( م�ساء ال�سبت 
علللللى خلل�للسللبللة امللل�للسللرح الللوطللنللي يف 
الللقللد�للس فللكللرة هلللذا الللعللمللل مبنية 
التي  ع�ستار  االإلللهللة  عللن  للحديث 
اأحلللملللل ا�للسللمللهللا واللللتلللي دائلللملللا كنت 

اأ�ستمد القوة منها .
تظهر  فنية  بلوحة  العر�س  ويبداأ 
الللدائللريللة وهي  اآللللة االإيلللقلللاع  فيها 
ترفعها عاليا من خلف �ستارة على 
�سكل حبل تتدىل من �سقف امل�سرح 
ويللظللهللر ظلللللهللا علللللى اخللللللفلليللة مع 
القمر يف  كاأنها  هللادئ  اإيقاع  �سوت 

ال�سماء.

مر�س نادر يحرمها من ال�شحك والبكاء
من  عللاًمللا   20 العمر  مللن  تبلغ  بريطانية  املللراأة  تعاين 
كلما  بللنللومللهللا  ويت�سبب   ، اخلللللدار  ي�سمى  نللللادر  مللر�للس 
�سحكت اأو بكت، اأو دخلت يف فورة عاطفية اأخللرى. ويف 
اأ�سيبت جي�سيكا �ساوثول بهذا املر�س ب�سن  التفا�سيل، 
تنام  اأنها  لدرجة  الوقت  مع  حالتها  وتفاقمت  املراهقة 
املواقف  جتنب  اإىل  وت�سطر  يومًيا،  �ساعة   13 مبعدل 
يف  تقيم  التي  جي�سيكا  وقللالللت  واقللفللة.  وهللي  العاطفية 
اإنها ت�ساهد الرامج  مدينة نوتنغهام و�سط بريطانيا، 
اأن  تخاف  الأنللهللا  جال�سة  وهللي  التلفزيون  يف  الفكاهية 
اأنها يوًما  اإن كانت واقفة، م�سيفة  ا  اأر�سً تغفو وت�سقط 
مللا كللانللت تللقللدم الللقللهللوة لللوالللدتللهللا وهلللي ت�ستمع لنكتة 
اأر�سا  ووقوعها  الكوب  �سقوط  اإىل  اأدى  ما  االأم،  قالتها 

قبل اأن تغط يف نوم عميق.
وتعاين جي�سيكا -وهي حامل للمرة الثانية- من نوبات 
ا خال  النوم خال ممار�سة اجلن�س، وعانت منها اأي�سً

املخا�س اأثناء فرتة حملها االأوىل.
االأعرا�س  ت�سمل  الريطانية،  �سن   �سحيفة  وبح�سب 

واأ�سباح  لكوابي�س،  جي�سيكا  روؤية  املر�س  لهذا  اجلانبية 
يف غرفة نومها قبل اأن تغفو.

اأبلللللداأ فيه  الللللذي  الللوقللت  اأنللنللي يف  واأو�للسللحللت جي�سيكا 
بال�سحك غري قادرة على التوقف اأ�سعر براأ�سي ي�سقط 
على  م�ستلقية  نللفلل�للسللي  اأجللللد  اأو  واأغلللفلللو  �لللسلللدري  علللللى 
�سيء  كل  اأ�سمع  الأين  م�ستيقظة  بللاأين  اأ�سعر  االأر�لللس.. 

حويل لكني ال اأ�ستطيع التحدث اأو التحرك .
تتوقف  اأن  قبل  اال�ستيقاظ  اأ�ستطيع  ال  قائلة  واأ�سافت 
فورة م�ساعري.. ميكن اأن تكون حالتي م�سحكة لكنها 
يف احلقيقة خميفة . واأ�سارت اإىل اأنها بداأت تعاين من 
هذا املر�س وهي يف �سن 15 عاًما، عندما بداأت تغفو يف 
التحدث  اأثناء  اأخرى حتى  واأماكن  اأو احلافلة  املدر�سة 
الطبية  الفحو�سات  اإن  ال�سحيفة،  وقالت  الغري.  مع 
النادر  اأن جي�سيكا تعاين من مر�س اخلللدار   اأظللهللرت، 
النوم  دورة  تنظيم  على  الدماغ  قللدرة  على  يوؤثر  الللذي 
الذي  اجلمود   بل  ي�سمى  مر�س  اإىل  اإ�سافة  الطبيعية، 

يت�سبب ب�سعف مفاجئ يف الع�سات.

�شاير�س ترتاجع عن 
الزواج من هيم�شوورث

تعي�س  اأنللهللا  �ساير�س  مايلي  ال�سهرية  االأمللريكلليللة  النجمة  اأعلنت 
�سعيدة مع خطيبها النجم ليام هيم�سورث لكن ال تزال لديها اأ�سياء 
كثرية جدا جتربها قبل اأن تفكر يف الزواج حيث قالت : اأنا ال اأت�سور 
الزواج االآن فعمري االآن 24 عاما واأمتنى اأن اأقوم باإجناز الكثري 
قبل اأن اأتزوج . اإ�سارة اإىل اأن مايلي �ساير�س ن�سرت موؤخرا �سورة مع 
ليام التقطتها بطريقة ال�سيلفي ، وحازت �سورة النجمني اإعجاب 
اأكرث  ت�سم  التي  هيم�سورث  ليام  �سفحة  مللرتللادي  من  كبري  عللدد 
9.2 مليون �سخ�س، واأكد بع�سهم اأن ق�سة حب ليام ومايلي  من 

مذهلة، وهما من اأف�سل الثنائيات على االإطاق.


