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3.2 مليار درهم �سفقات القوات امل�سلحة 
يف اليوم الثاين مبعر�ض دبي للطريان

•• دبي -وام:

اأعلن اللواء الركن طيار اإ�شحاق �شالح البلو�شي رئي�س الإدارة التنفيذية 
لل�شناعات وتطوير القدرات الدفاعية يف وزارة الدفاع نائب رئي�س اللجنة 
الع�شكرية للعمليات املنظمة ملعر�س دبي الدويل للطريان 2017  اإبرام 
ثماين �شفقات يف اليوم الثاين للمعر�س بقيمة بلغت ثالثة مليارات و 
مليونا و 687 األف درهم ت�شمنت خم�س �شركات حملية وثالث   274

�شركات عاملية.
وقال البلو�شي - خالل موؤمتر �شحايف عقد ام�س على هام�س معر�س 
تعاقدت  لوج�شتك�س  اأيرو�شبي�س  “جلوبال  �شركة  اإن  لييلييطييريان-  دبييي 
لتقدمي خدمات فنية واإدارية ودعم لوج�شتي للطائرات العمودية ل�شالح 

القوات امل�شلحة مببلغ مليار و 450 مليون درهم.   )التفا�شيل �س2(

الإمارات وت�سيلي توقعان اتفاقية ب�ساأن الإعفاء 
املتبادل من متطلبات تاأ�سرية الدخول بني البلدين

•• اأبوظبي-وام:

وقعت دولة الإمارات وجمهورية ت�شيلي مذكرة تفاهم ب�شاأن العفاء 
املتبادل من متطلبات تاأ�شرية الدخول امل�شبقة حلاملي جوازات ال�شفر 
عبدالرحمن  اأحمد  �شعادة  املييذكييرة  وقييع  البلدين.  ملواطني  العادية 
حقوق  ل�شوؤون  الييدويل  والتعاون  اخلارجية  وزييير  م�شاعد  اجلرمن 
تارود �شفري جمهورية  الدويل و�شعادة جون بول  الن�شان والقانون 

ت�شيلي لدى الدولة.
املذكرة  هييذه  التوقيع  اأن  اجلرمن  عبدالرحمن  اأحمد  �شعادة  واأكييد 
وجمهورية  الإميييارات  دوليية  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  �شاأنه  من 

ت�شيلي.
)التفا�شيل �س3(

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

وزراء خارجية ودفاع عدد من الدول الوروبية عقب توقيعهم التفاق الدفاعي يف بروك�شل  )رويرتز(

د�شن اأكادميية الإمارات لتدريب الطيارين وزار عددا من اأجنحة دبي للطريان

حممد بن را�سد يتلقى ر�سالة خطية من ملك الأردن
•• دبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الييوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل ر�شالة خطية من جاللة امللك عبداهلل الثاين 
تت�شل  ال�شقيقة  الها�شمية  الأردنييييييية  اململكة  عيياهييل 

بالعالقات الأخوية و�شبل تعزيزها بني البلدين.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شموه يف دبي ظهر ام�س دولة 
الييوزراء الأردين الذي نقل  ال�شيد هاين امللقي رئي�س 
ل�شموه  ومتنياته  الأردين  العاهل  حتيات  �شموه  اإىل 

بدوام ال�شحة والعافية.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  د�شن  اخييرى  جهة  من 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل - ام�س- اأكادميية الإمارات 

لتدريب الطيارين التابعة ل�شركة طريان الإمارات.
را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  زار �شاحب  ذلييك  اىل 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل عددا من اأجنحة الدول امل�شاركة 

يف معر�س دبي الدويل للطريان يف يومه الثاين.
)التفا�شيل �س3-2(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله �شامح �شكري  )وام(

ا�شتقبل الوزراء امل�شاركني يف اأديبك ورئي�س اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر
حممد بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية امل�سري 

العـالقـات الأخـويـة وامل�ســتجدات يف املنطقــة
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زايييد  بيين  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة - يف ق�شر البحر ام�س- معايل �شامح �شكري 
وزير خارجية جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة الذي 

يزور البالد حاليا يف اإطار جولة له يف املنطقة.

معه  وبحث  امل�شري  اخلارجية  بوزير  �شموه  ورحييب 
وال�شعبني  البلدين  بييني  الأخييوييية  الييعييالقييات  تعزيز 
وتنميتها مبا  بتطويرها  الكفيلة  وال�شبل  ال�شقيقني 

يحقق امل�شالح امل�شرتكة.
ومت خالل اللقاء بحث اآخر امل�شتجدات على ال�شاحة 
الييعييربييييية والييتييحييديييات والأو�يييشييياع الييتييي تييواجييه اأمن 

وا�شتقرار املنطقة.                  )التفا�شيل �س4-3(

التحالف العربي يعيد تدريجيا فتح موانئ ومطارات اليمن

•• طهران-وام:تقرير حقوقي: 2000 طفل �سحايا نريان احلوثي يف تعز 

الزلزال  �شحايا  اعيييداد  ارتييفييعييت 
كرمان�شاه  حمافظة  �شرب  الذي 
�شخ�شا   328 اىل  اليييييرانييييييييية 
بح�شب  اخييرييين   3950 وجييييرح 
املتحدث با�شم مديرية الطوراى 
يف وزارة الداخلية اليرانية بهنام 

�شعيدي.
املحافظة  زلييزال قد �شرب  وكييان 
دقيقة  و55  التا�شعة  ال�شاعة  يف 
بييالييتييوقيييييت املحلي  ميي�ييشيياء الحييييد 
رخرت  مقيا�س  على   7.3 بردجة 
، حيييييث تييتييحييدث املييعييلييومييات عن 
ب�شكل  الييقييرى  ميين  عييدد  تخريب 
كامل فيما ت�شررت مدينة �شربل 
ذهاب وق�شر �شرين بن�شب كبرية 

.

•• عوا�صم-وكاالت: 

اأن  الثيينييني،  اأم�س  بيان  يف  املتحدة،  الأمم  لييدى  ال�شعودية  بعثة  اأعلنت 
اإعادة فتح  اليمنية �شيبداأ تدريجياً يف  ال�شرعية  التحالف العربي لدعم 
املطارات واملوانئ يف اليمن، وذلك بعد اأيام من غلقها اإثر اإطالق �شاروخ 
بالي�شيتي نحو العا�شمة الريا�س.   وجاء يف بيان التحالف، الذي قدمه 
اأنه �شيتم اتخاذ اخلطوة الأوىل يف هذه  وفد اململكة اإىل الأمم املتحدة، 
فتح جميع  اإعييادة  و�شتت�شمن  القادمة.  �شاعة  الي24  العملية يف غ�شون 
عدن  ذلك  يف  مبا  اليمن  حكومة  عليها  ت�شيطر  التي  املناطق  يف  املوانئ 
التحالف  �شيقوم  بالتزامن مع ذلك،  اأنه  البيان  واأ�شاف  واملكال واملخا.  
باإعداد مقرتحات للت�شغيل اجلاري حاليا مليناء احلديدة ومطار �شنعاء. 
اىل ذلك، ك�شف حتالف حقوقي ميني )غري حكومي(،  ام�س الثنني، عن 
�شقوط اأكرث من األفي طفل يف حمافظة تعز جنوب غرب البالد، بنريان 
ميلي�شيات احلوثي واملخلوع �شالح النقالبية، خالل الفرتة من اإبريل 
-2015 18 �شبتمرب 2017م. ووثق التحالف اليمني لر�شد انتهاكات 
حقوق الإن�شان يف اليمن، �شقوط 300 طفل قتيل و1804 جريح من 

اتفاق دفاعي بني 22 دولة اأوروبية لتدعيم الحتاد 

الهالل الأحمر يوزع م�ستلزمات ال�ستاء 
ــالأردن ب ال�سوريني  الالجئني  على 

•• عمان-وام: 

الأحمر  اليييهيييالل  هيييييئيية  وفييييد  وزع 
اإغاثية  مييي�يييشييياعيييدات  الإميييييياراتييييييي 
حوايل  على  ال�شتاء  وم�شتلزمات 
لجيييئييية من  �يييشيييوريييية  عييائييليية   35
الع�شوائية  اخليييييييام  يف  املييقيييييمييني 
حمافظة  يف  احليييالبيييات  مبيينييطييقيية 

الزرقاء الأردنية.
�شعادة  برئا�شة  الهيئة  وفد  ويتابع 
الفالحي  عييتيييييق  الييدكييتييور حمييمييد 
الأمييييييييني الييييعييييام لييلييهيييييئيية - الييييذي 
الالجئني  حيياليييييا خميييييمييات  يييييزور 
الييي�يييشيييورييييني يف املييمييلييكيية الأردنييييييييية 
الها�شمية - تفقد اخليام الع�شوائية 
اأماكن  يف  الييي�يييشيييورييييني  لييالجييئييني 
العا�شمة  مييين  بييالييقييرب  خمييتييلييفيية 

عمان. )التفا�شيل �س7(

عوا�صم-وكاالت:

الحتاد  اأخييرى من  دوليية  و20  واأملانيا  فرن�شا  وقعت 
اأن ميثل عهًدا جديًدا  تاأمل  اتفاق دفاعي  الأوروبييي، 
لتدعيم وحدة  الأوروبييييييي،  الييعيي�ييشييكييري  الييتييكييامييل  ميين 

الحتاد بعد قرار بريطانيا اخلروج منه.
م�شوؤولني  لكن  املييبييادرة،  لي�شت طرًفا يف هذه  ولندن 

بريطانيني مار�شوا �شغوًطا من اأجل امل�شاركة.
اأوروبييييية لتقليل العييتييميياد على  اأحيييدث حميياوليية  ويف 
دولة   22 وعددها  الييدول  �شتن�شئ  املتحدة،  الوليات 
اأكرث  دوًرا  الأوروبييييييي،  الحتيييياد  يعطي  ر�ييشييمييًيييا  نييادًيييا 

متا�شًكا يف التعامل مع الأزمات الدولية.
وقال م�شوؤول كبري من الحتاد الأوروبييي، عن جهود 
التكامل الدفاعي التي يرجع تاريخها اإىل خم�شينيات 
القرن املا�شي: مل ن�شل اإىل هذا املدى من قبل، نحن 

يف و�شع جديد. وقال دبلوما�شيون اإن امل�شروع ح�شل 
اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  انتخاب  بعد  دفعة  على 
الأوروبيييييييي وحتذيرات  لييلييميي�ييشييروع  امليييوؤييييد  مييياكيييرون، 
احللفاء  اأن  من  تييرامييب،  دونييالييد  الأمريكي  الرئي�س 

الأوروبيني يتعني اأن يدفعوا املزيد من اأجل اأمنهم.
ومن املنتظر اأن يوقع وزراء اخلارجية والدفاع يف دول 
ي�شدق  واأن  بروك�شل  التييفيياق يف  الأوروبييييي،  الحتييياد 

عليه زعماء الحتاد يف كانون الأول/دي�شمرب.
و�شيبداأ جتريب نظام لر�شد اأوجه نقاط ال�شعف يف 
القوات امل�شلحة لدول الحتاد الأوروبي، بالتن�شيق مع 
حلف �شمال الأطل�شي “الناتو” الذي تقوده الوليات 
املتحدة، يف حني ل يزال هناك متويل اأوروبي مبليارات 

اليورو لدعم التفاق قيد التفاو�س.
الذي  الإنييفيياق،  ميين خف�س  �شنوات  بعد  ذلييك  وييياأتييي 

ترك اجليو�س الأوروبية تفتقر لأ�شول حيوية.
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الأطفال يف حمافظة تعز وحدها، يف ذات الفرتة، جراء الق�شف املدفعي 
املدينة من قبل ميلي�شيا احلوثي واملخلوع �شالح،  اأحياء  املتوا�شل على 

وفق ما ذكره تقرير اأ�شدره بعنوان اأطفال يف مرمى النريان.
واأكد تقرير حتالف ر�شد ) حتالف ي�شم عددا من املنظمات احلقوقية 
اأن امليلي�شيا النقالبية ا�شتخدمت يف ق�شفها  اليمنية غري احلكومية(، 
الع�شوائي على تعز خمتلف اأنواع الأ�شلحة الثقيلة واخلفيفة واملتو�شطة. 
ور�شد، مقتل 48 طفال وطفلة واإ�شابة 193 اآخرين يف تعز منذ مطلع 
العام اجلاري 2017م، واأرجع ذلك اإىل ت�شاقط قذائف الهاون والهاوزر 
املدنيني  بال�شكان  املكتظة  تعز  مدينة  و�شوارع  اأحياء  فوق  لالنقالبيني 

واخلالية من اأي اأهداف ع�شكرية.
ولفت التقرير، اإىل واقعة ق�شف قرية عن�شوة الأخرية والتي اأ�شفرت عن 

مقتل 5 اأطفال وا�شابة 2 اآخرين.
ارتكبتها  التي  عن�شوة  ملجزرة  الكاملة  التفا�شيل  ر�شد،  حتالف  ووثييق 
امليلي�شيا النقالبية �شد الطفال يف 2 نوفمرب اجلاري، بناء على نزول 
ميداين لفريق الر�شد والتوثيق التابع له، واأجرى مقابالت مع اأهايل 

الأطفال والناجني من املجزرة.

مئات القتلى واآلف اجلرحى �سحايا زلزال كرمان�ساه الإيرانية 

و�شلت  ارتييدادييية  هييزات  و�شجلت 
اىل 118 هزة بدرجات متفاوته 
و�شلت اىل 5 درجات على مقيا�س 

رخرت يف بع�س الحيان .
و�شعر املواطنون يف عدد من املدن 

العا�شمة  فيييييهييا  مبيييا  الييييرانييييييية 
طييهييران بييالييهييزة الر�ييشييييية م�شاء 
ال�شرار  �ييشييدة  لكن  الول  اميي�ييس 
�ييشييجييلييت يف املييينييياطيييق احليييدوديييية 
للحدود  امليييتييياخيييمييية  اليييو�يييشيييطيييى 

العفو الدولية: ح�شار نظام الأ�شد للمدنيني جرمية حرب

جمزرة رو�سية يف ريف حلب.. 100 قتيل وجريح
 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأفاد م�شوؤول بالدفاع املدين ال�شوري، ام�س الإثنني، 
ب�شقوط اأكرث من مئة �شخ�س بني قتيل وجريح جراء 
ق�شف طائرات رو�شية ل�شوق يف مدينة التارب بريف 
حلب الغربي. وقال علي عبيد من الدفاع املدين يف 
�شقطوا  �شخ�س  مئة  ميين  اأكيييرث  اإن  التييييارب،  مدينة 
ا�شتهداف طائرات  ام�س، يف  بني قتيل وجريح ظهر 
ما  متتالية  �شواريخ  بثالثة  التيييارب  ل�شوق  رو�شية 

اأدى لدمار ال�شوق.
واأ�شاف اأن م�شت�شفى التارب اأغلق ومل يعد ي�شتقبل 
امل�شابني ب�شبب اأعدادهم الكبرية، لفتاً اإىل اأن �شبب 
على  املييتييتييايل  للق�شف  يييعييود  ال�شحايا  عييدد  ارتييفيياع 

ال�شوق.
واأ�شار اإىل اأن ال�شوق دمر ب�شكل كامل، واأن عدداً كبرياً 

من اجلثث واجلرحى ل تزال حتت الأنقا�س.
ان  اأميي�ييس  الييدولييييية  العفو  اأعييليينييت منظمة  ذليييك،  اىل 
ح�شار النظام ال�شوري لل�شكان املدنيني قبل التو�شل 
اىل اتفاقات م�شاحلة مع املعار�شة ي�شكل جرائم �شد 

الن�شانية وجرائم حرب.
ويف تييقييرييير حييمييل عيينييوان )نييرحييل او منيييوت( قامت 

منظمة العفو الدولية بتحليل اأربعة اتفاقات حملية 
عمليات  �شبقتها  قييد  انييه  احلقوقية  املنظمة  تييقييول 
املدنيني  اجبار  ح�شار غري م�شروعة وق�شف بهدف 

على ترك منازلهم.
وقال التقرير عمليات احل�شار والقتل غري امل�شروع 
اليييقيييوات احلكومية  والييرتحيييييل الييقيي�ييشييري ميين قييبييل 
هييي جيييزء ميين هييجييوم مميينييهييج ووا�يييشيييع اليينييطيياق على 
�شد  جرائم  ت�شكل  فانها  وبالتايل  املدنيني،  ال�شكان 

الن�شانية.
وجييييياءت اتيييفييياقيييات امليي�ييشيياحليية الييتييي عييقييدت بيييني اآب 
اأغ�شط�س 2016 مار�س 2017 بعد عمليات ح�شار 
دامت لوقت طويل هاجمت خاللها القوات احلكومية 

واي�شا قوات املعار�شة املدنيني بدون متييز.
اأقل  وبدرجة  ال�شورية،  احلكومة  ان  التقرير  واورد 
على  حيي�ييشييارا  فيير�ييشييت  امل�شلحة  املييعييار�ييشيية  جييميياعييات 
الطعام  املدنيني من  �شكنيا وحرمت  مناطق مكتظة 
اأخرى يف انتهاك للقانون  والييدواء وحاجات ا�شا�شية 

الن�شاين الدويل.
ومثل هذه الأعمال من قبل النظام ال�شوري يف داريا 
حم�س  يف  الوعر  وحي  حلب  مدينة  و�شرق  وم�شايا 

ت�شكل جرائم حرب.

قافلة  ي�ستهدف  انــتــحــاري 
اأفغان�ستان يف  »الــنــاتــو«  لـــ 

•• كابول-وكاالت:

قال م�شوؤول اأفغاين حملي ام�س، 
قافلة  ا�ييشييتييهييدف  انيييتيييحييياريييياً  اإن 
قندهار  باإقليم  الدولية  للقوات 

بجنوب اأفغان�شتان.
�شرطة  بيييا�يييشيييم  امليييتيييحيييدث  وقييييييال 
اإن  قيينييدهييار مييطيييييع اهلل هييييالل: 
النتحاري فجر �شيارته املفخخة 
بييالييقييرب مييين قييافييليية اأجيينييبييييية يف 

منطقة دامان يف الإقليم.
واأ�يييشييياف اأنييييه رمبيييا يييكييون هناك 
الييييقييييوات  خييي�يييشيييائييير يف �يييشيييفيييوف 
بع�س  ت�شررت  حيث  الأجيينييبييييية، 
مهمة  تييعييلييق  ومل  �يييشييييييياراتيييهيييم. 
اليييدعيييم احلييييييازم الييتييابييعيية حللف 
�ييشييمييال الأطييليي�ييشييي )اليينيياتييو( على 

احلادث.
واأعيييلييين ميي�ييشييوؤول يف وقيييت مبكر 
ثمانية  مقتل  عن  اأم�س  يييوم  من 
اأفييييراد ال�شرطة  عييلييى الأقييييل ميين 
الأفغانية، يف هجوم �شنته عنا�شر 

من طالبان غربي البالد.

اإيران يف  فرن�سا: وقف تدخل 
لبنان �سرط ل�ستقرار للمنطقة

•• عوا�صم-وكاالت: 

الفرن�شية،  اخلييارجييييية  وزارة  قييالييت 
اإييييييييران يف  امييي�يييس، اإن وقييييف تيييدخيييل 
ل�شتقرار  مهم  �شرط  لبنان  �شوؤون 
اآنييييي�ييس روماتيه  وقييياليييت  امليينييطييقيية.  
يف  اليييوزارة،  با�شم  املتحدثة  اإ�شباين 
اإفادة �شحفية يومية نتمنى من كل 
نييفييوذ يف لبنان  الييتييي لها  الأطييييراف 
الالعبني  لييكييافيية  املييجييال  تيييرتك  اأن 
اليييبيييليييد كي  هييييييذا  الييي�يييشيييييييا�يييشيييييييني يف 

ميار�شوا م�شوؤولياتهم بالكامل. 
دعا  احلييريييري  �شعد  ال�شيد  وتابعت 
�شوؤون  الييتييدخييل يف  عييدم  اإىل  اإيييييران 
هذا  اأن  نييعييتييقييد  وجييييريانييييه.  لييبيينييان 

�شرط مهم ل�شتقرار املنطقة. 
نية  لبنانية  ميي�ييشييادر  وك�شفت  هيييذا 
الييعييميياد مي�شال  الييلييبيينيياين  الييرئييييي�ييس 
عيييون، الييدعييوة اإىل طيياوليية حيييوار يف 

الأ�شابيع القادمة.
تقارير  وفييييقيييياً  امليييي�ييييشييييادر،  وقييييالييييت 
ام�س،  عددها  يف  لبنانية،  �شحافية 
اإن رئي�س احلكومة �شعد احلريري، 
لن ُيقدم ا�شتقالة خطية اىل رئي�س 
اجلمهورية، بل �شي�شارك يف احلوار.
نييتيييييجيية احليييييوار غري  اأن  واأ�يييشيييافيييت 
معروفة، لكن الأكيد اأن هناك غطاًء 
عربياً دولياً رو�شياً- اأمريكياً ي�شمن 
لبنان  ووحيييدة  اللبناين  ال�ييشييتييقييرار 

و�شيادة لبنان.
اللبناين  الييييييييييوزراء  رئييييييي�يييس  وكييييييان 
ما  قييال:  احلييريييري،  �شعد  امل�شتقيل 
يييجييري اإقييليييييمييييياً خييطيير عييلييى لبنان 

وا�شتقالته من اأجل م�شلحته.

دمار هائل يف  حمافظة كرمان�شاه اليرانية )رويرتز(



الثالثاء   14   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12173  
Tuesday  14   November   2017  -  Issue No   12173

02

اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد يزور عددا من اأجنحة الدول امل�ساركة يف معر�ض دبي للطريان

حممد بن را�سد يد�سن اأكادميية الإمارات لتدريب الطيارين التابعة لـ »طريان الإمارات« 

�شركات  مقدمة  يف  تكون  كي  دبييي 
اليينييقييل اجليييوي القييتيي�ييشييادييية على 

م�شتوى املنطقة والعامل.
املعر�س..  يف  جولته  �شموه  وتابع 
الوليات  جيينيياح  عند  تييوقييف  حيث 
املييتييحييدة الأمييريييكييييية الييييذي ي�شم 
جدا  مييتييطييورة  وتقنيات  �شناعات 

اإىل اأن هذه الطلبية من الطائرات 
اجليييييدييييييدة �ييشييتييعييمييل عيييليييى زييييييادة 
فاعلية  وحت�شني  ال�شركة  رحييالت 
اإ�شافية  دعامة  وت�شكل  اأ�شطولها 
القت�شادية  الييينييياقيييلييية  للييييتييييزام 
بت�شري رحالت جديدة اإىل وجهات 
جديدة وبعيدة مثل بانكوك وبراغ 

ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  واأ�ييييشيييياد 
مكتوم  اآل  را�يييييشيييييد  بييييين  حمييييمييييد 
لل�شركات  اليييقيييويييية  بييياملييي�يييشييياركييية 
معر�س  يف  العمالقة  الأمييريييكييييية 
دبي الدويل للطريان .. ما يعطي 
لهذا احلدث العاملي زخما اإ�شافيا 
ويعزز مكانته يف اأو�شاط ال�شركات 

و�شتت�شلم 5 طائرات اأخرى اأواخر 
العام اجلاري.

وا�ييشييتييمييع �ييشييمييوه وميييرافيييقيييوه اإىل 
مكونات  حييييول  وافييييييية  مييعييلييومييات 
ال�شرح  خييييالل  اليييطيييائيييرة  و�ييشييعيية 
الرئي�س  الغيث  الييذي قدمه غيث 
اأ�شار  الييذي   .. لل�شركة  التنفيذي 

واحلربي  املييدين  الييطييريان  تخدم 
على حد �شواء وا�شتمع �شموه من 
اإىل �شرح  الييقييائييمييني عييلييى اجليينيياح 
والتقنيات  الأنييظييميية  هيييذه  حيييول 
خا�شة  والدفاعية  املدنية  اجلوية 
احلربية  والييطييائييرات  اليي�ييشييواريييخ 

مبختلف اأنواعها.

وزجنبار.
وبارك �شاحب ال�شمو نائب رئي�س 
اليييدولييية رئييييي�ييس جمييليي�ييس اليييييوزراء 
تطورها  لييليي�ييشييركيية  دبيييييي  حيييياكييييم 
للم�شافرين  خييدميياتييهييا  وحتيي�ييشييني 
موؤكدا   .. طييائييراتييهييا  مييين  عييلييى 
ليفالي  وت�شجيعه  دعييمييه  �ييشييمييوه 

الإقالع والهبوط.
ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  وتيييوقيييف 
اآل مييكييتييوم نائب  حمييمييد بيين را�ييشييد 
جمل�س  رئييييييي�يييس  اليييييدولييييية  رئييييييي�يييس 
اليييييوزراء حيياكييم دبيييي خيييالل جولته 
يف املبنى عند غرفة ح�شانة اأطفال 
وفرت  التي  بالأكادميية  العامالت 
ال�شحية  الرعاية  �شبل  جميع  لهم 
يعي�شوا  كييي  واجل�شدية  والنف�شية 
املنزل  ببيئة  �شبيهة  اأ�شرية  بيئة  يف 

متاما.
ويف الف�شاء اخلارجي لالأكادميية.. 
ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  ليي�ييشيياحييب  الييتييقييطييت 
اآل مييكييتييوم نائب  حمييمييد بيين را�ييشييد 
جمل�س  رئييييييي�يييس  اليييييدولييييية  رئييييييي�يييس 

الأكييادميييييية درو�ييشييا وبييرامييج نظرية 
بيياأ�ييشييلييوب ذكيييي وفيييق اأرقييييى واأحيييدث 
الأ�شاليب املتبعة يف الكليات اجلوية 
العريقة حول العامل اإىل �شرح حول 
يتلقاها  الييتييي  واليييرو�يييس  اليييرباميييج 

املتدربون.
وانتقل �شموه ومرافقوه - بعد ذلك 
- اإىل �شالة التدري�س العملي حيث 
الدرو�س  تلقيهم  الييطييالب  �ييشييارك 
اليييعيييميييلييييييية مييييين خييييييالل اخلييييرائييييط 
وال�شا�شة الذكية التي تزود الطلبة 
مبييعييارف وعييلييوم نييظييرييية عيياميية عن 
بتعاون  وتقنياته  الطريان  �شناعة 
ا�يييشيييرتاتيييييييجيييي بيييييني الأكييييادميييييييييية 
بييوييينييغ الأميييرييييكييييييية التي  و�يييشيييركييية 

وعيييرج �ييشييمييوه - يف خييتييام جييولييتييه - 
الييريييا�ييشييييية اخلا�شة  اليي�ييشيياليية  عييلييى 
بالطالب والق�شم الداخلي ل�شكنهم 
الراحة  واطماأن على جميع و�شائل 
للطلبة  والييرفيياهييييية  وال�يييشيييتيييقيييرار 

ال�شاكنني حرم الأكادميية.
ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �يييشييياحيييب  وبيييييييارك 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لطريان 
الإجنيييياز احل�شاري  هييذا  الإميييييارات 
جهود  على  �شموه  واأثنى   .. العاملي 
ومييتييابييعيية �ييشييمييو اليي�ييشيييييخ اأحيييميييد بن 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد 
الأعلى ملجموعة  الرئي�س  للطريان 
طييريان الإميييارات وفريق عمله من 
وهناأهم  املبدعة  الوطنية  الييكييوادر 

طائراتها.
ثييم �ييشيياهييد �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو ال�شيخ 
مكتوم  اآل  را�ييييييشييييييد  بيييييين  حمييييمييييد 
ت�شمن  ت�شجيليا  فيلما  واحل�شور 
اليييتيييعيييرييييف بييييياأهيييييداف الأكيييادميييييييية 
التدري�شية  ومناهجها  ومكوناتها 
واأق�شامها  اليييذكييييييية  واليييتيييدرييييبييييييية 
 600 نحو  تغطي  التي  وم�شاحتها 
املخ�ش�شة  الأر�يييس  ميين  مييرت مربع 
على  اخلارجي  والتدريب  للمن�شاآت 
طييائييرات الييتييدريييب مبييحييرك واحد 

وحمركني.
و�شملت جولة �شموه يف املبنى عددا 
من  وا�شتمع  الدرا�شة  �شفوف  من 
ملنت�شبي  يقدمون  الذين  املدر�شني 

اليييييييييوزراء حييياكيييم دبيييييي »رعييييييياه اهلل« 
الدفعة  مييييع  اليييتيييذكييياريييية  الييي�يييشيييور 
املواطنني  الييطيييييارييين  مييين  الأوىل 
م�شتقبال  لييهييم  ومتيينييى  املييبييتييدئييني 
درا�شتهم  يف  باهرا  وجناحا  م�شرقا 

وم�شتقبلهم املوعود.
اإحيييييدى طائرات  �ييشييمييوه  تييفييقييد  ثيييم 
التدريب من الداخل وهي من نوع 
وا�شتمع   .. A6-DWC-بوينج 
ميين اأحيييد الييطيييييارييين امليييدربيييني اإىل 
الييطييائييرة وقوتها  �ييشييرح عييين مييهييام 
توؤدي  كي  فيها  املتوافرة  والتقنيات 
الييغيير�ييس عييلييى اأكيييميييل وجيييييه.. وهي 
م�شممة للتدريب ح�شب املوا�شفات 

العاملية.

تييدريييبيييييا �شامال  ميينييهيياجييا  و�ييشييعييت 
الطيارين  وتييدريييب  التعليم  لإدارة 
املنهاج  ويرتكز  اجلوية  والعمليات 
تكنولوجيا  عييلييى  اعييتييمييدتييه  الييييذي 
مل�شاعدة  الفيييييرتا�يييييشيييييي  الييييييواقييييييع 
املييتييدربييني عييلييى فييهييم اأعييمييق املبادئ 
الييييطييييريان وتيي�ييشييغيييييل اليييطيييائيييرات.. 
كذلك  التدريبي  املنهاج  ويت�شمن 
اأجهزة طريان  الطلبة على  تدريب 
تيي�ييشييبيييييهييي اليي�ييشييميييييوليييييرت واأجيييهيييزة 
لتمكينهم  خمتلفة  اأر�شية  تدريب 
ودقيقة  كاملة  معرفة  اكت�شاب  من 
وكيفية  الييييطييييريان  عييمييليييييات  عيييين 
التعامل مع خمتلف ال�شيناريوهات 
الأجييواء وخالل  التحليق يف  خالل 

••دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
رئي�س  نييائييب  اآل مكتوم  را�ييشييد  بيين 
اليييدولييية رئييييي�ييس جمييليي�ييس اليييييوزراء 
حيياكييم دبييي »رعييياه اهلل« عيييددا من 
اأجنحة الدول امل�شاركة يف معر�س 
لييلييطييريان يف يومه  اليييييدويل  دبيييي 

الثاين.
التي   - �ييشييمييوه  جييوليية  بيييدايييية  ويف 
عييهييده �شمو  رافيييقيييه خيياللييهييا ويل 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
بن  اأحمد  ال�شيخ  و�شمو  اآل مكتوم 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد 
للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة 
طيييريان الإمييييارات و�ييشييعييادة خليفة 
دائرة  عيييام  مييدييير  �شليمان  �شعيد 
 - دبييي  يف  وال�شيافة  الت�شريفات 
الييطييائييرة اجلديدة  �ييشييمييوه  تييفييقييد 
ماك�س   737 بييوييينييج  طييييراز  مييين 
حديثا  ان�شمت  التي  اجلديدة   8
»فالي  اأ�ييشييطييول  �شمن  لييلييخييدميية 
دبي« من بني 76 طائرة من هذا 
دبي  فييالي  عليها  تعاقدت  اجليل 

العاملية والأمريكية.
ورحب �شموه بجميع ال�شركات التي 
واخرتاعاتها  اإبييداعيياتييهييا  تييعيير�ييس 
ال�شناعات  قيييطييياع  يف  املييتييقييدميية 
والييتييقيينيييييات اجلييوييية املييدنييييية منها 
اأنها  �شموه  مييوؤكييدا   .. والدفاعية 
ميين خيييالل وجييودهييا يف قييلييب هذا 
احلدث اإمنا تكت�شف اأ�شواقا جديدة 
وتتو�شع  املنطقة  جييددا يف  وزبائن 
ملنتجاتها  والييرتويييج  مبيعاتها  يف 
خييا�ييشيية يف قيييطييياع اليينييقييل اجليييوي 
الييذي ي�شهد منوا وات�شاعا  املييدين 
التي  الييطييريان  �شركات  حيث  ميين 
يزداد عددها �شنة بعد �شنة اأو من 
حيث التقنيات املطلوبة للطائرات 

املدنية واأنظمتها املتطورة.
جييولييتييه يف  خييييالل   - �ييشييمييوه  وزار 
واخلارجية  الييداخييلييييية  الأروقييييييية 
الأجنحة  ميين  عيييددا   - للمعر�س 
م�شوؤوليها  واليييتيييقيييى  املييي�يييشييياركييية 
�شموه  مرحبا  عليها..  والقائمني 
بييياليييوفيييود الييعييار�ييشيية والييييزائييييرة.. 
�شعيدة  رحيييلييية  لييلييجييميييييع  مييتييميينيييييا 
واإقامة طيبة على اأر�س الإمارات.

•• دبي-وام: 

ال�شيخ حممد  ال�شمو  د�شن �شاحب 
نييائييب رئي�س  مييكييتييوم  اآل  را�ييشييد  بيين 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اأكادميية  اميي�ييس-   - اهلل  رعييياه  دبيييي 
الإمارات لتدريب الطيارين التابعة 

ل�شركة طريان الإمارات.
فقد قام �شموه - لدى و�شوله املبنى 
دبي  مدينة  يف  لالأكادميية  ال�شرح 
للطريان مبنطقة جبل علي جنوب 
ال�شيخ  �ييشييمييو  عيييهيييده  ويل  يييرافييقييه 
حيييميييدان بييين حمييمييد بييين را�يييشيييد اآل 
مكتوم و�شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد 
اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان 
طريان  ملجموعة  الأعييلييى  الرئي�س 
�شعيد  خييليييييفيية  و�يييشيييعيييادة  الإمييييييييارات 
�شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات 
على  بال�شغط   - دبي  وال�شيافة يف 
اللوحة اخلا�شة بالأكادميية اإيذانا 

بافتتاحها ر�شميا.
عبداهلل  طيييييييييار  اليييكيييابييين  واأليييييقيييييى 
الأكادميية  رئي�س  نييائييب  احلييمييادي 
كلمة ترحيبية �شرح خاللها اأهداف 
تدري�شها  واأ�ييييشييييلييييوب  الأكييييادميييييييييية 
للطيارين املبتدئني من اأبناء وبنات 
النقل اجلوي  �شركات  الوطن ومن 
بيياإيييفيياد طياريها  الييراغييبيية  الييعيياملييييية 
التدريبات  لتلقي  اإليييييهييا  املبتدئني 
اليييينييييظييييرييييية واليييعيييليييمييييييية الييييالزميييية 
على  مبتدئني  كطيارين  لتاأهيلهم 

على اإجنازهم الرائع املتمثل باإن�شاء 
هذا ال�شرح العلمي الوطني ال�شامخ 
اليييذي �ييشييريفييد » طيييريان الإمييييارات 
الوطن  �ييشييبيياب  مييين  بييالييطيييييارييين   «
كييي يييكييونييوا طيييييارييين حمييرتفييني يف 
وتدريبهم  تاأهيلهم  بعد  امل�شتقبل 
عيييليييى اأحييييييييدث تيييقييينيييييييات الييييطييييريان 

وال�شناعة اجلوية عموما.
امللتحقني  الييطييلييبيية  اأن  اإىل  ييي�ييشييار 
كطيارين  ليييليييتيييدرب  بيييالأكيييادميييييييية 
مبتدئني من داخل الدولة وخارجها 
تدريب  بييرنييامييج  اإىل  �شيخت�شعون 
للح�شول على رخ�شة طيار  اأر�شي 
خطوط جوية ATPL اإىل جانب 
الإجنليزية  باللغة  تييقييوييية  درو�ييييس 
تطلب  اإذا  ومييفييرداتييهييا  وقييواعييدهييا 
الأمييير ويييتييدربييون يف الأجييييواء على 
 SR22G6شريو�س� طييييائييييرات 
فينوم100  اإمييييرباييييير  وطييييائييييرات 

النفاثة. املحركات  ذات   EV
تعزز  بحيث  الأكييادميييييية  و�شممت 
رئي�شية  جميييالت  اأربييعيية  يف  التقدم 
التعليم  وهيييي  الييطيييييارييين  لييتييدريييب 
يف  النظرية  للموا�شيع  التفاعلي 
الف�شول الدرا�شية والتعليم العملي 
با�شتخدام اأحدث طائرات التدريب 
والتعليم العملي على اأحدث اأجهزة 
ال�شميوليرت  الت�شبيهي  الييطييريان 
واليييتيييدرب عييلييى قيييييادة طييييراز معني 
احتياجات  حيي�ييشييب  اليييطيييائيييرات  مييين 

الناقلة.

للطريان دبي  مبعر�ض  الثاين  اليوم  يف  امل�سلحة  القوات  �سفقات  درهم  مليار   3.2
•• دبي -وام:

الإدارة  رئي�س  البلو�شي  �شالح  اإ�ييشييحيياق  طيييييار  الييركيين  الييلييواء  اأعييليين 
الدفاع  وزارة  يف  الدفاعية  القدرات  وتطوير  لل�شناعات  التنفيذية 
نائب رئي�س اللجنة الع�شكرية للعمليات املنظمة ملعر�س دبي الدويل 
للمعر�س  الثاين  اليوم  ثماين �شفقات يف  اإبييرام    2017 للطريان 
درهم  األيييف   و687  مليونا   274 و  مييليييييارات  ثييالثيية  بلغت  بقيمة 

ت�شمنت خم�س �شركات حملية وثالث �شركات عاملية.
وقال البلو�شي - خالل موؤمتر �شحايف عقد ام�س على هام�س معر�س 
تعاقدت  لوج�شتك�س  اأيرو�شبي�س  جلوبال  �شركة  اإن  للطريان-  دبي 
العمودية  للطائرات  لوج�شتي  ودعييم  واإدارييية  فنية  لتقدمي خدمات 

ل�شالح القوات امل�شلحة مببلغ مليار و450 مليون درهم.

�ش�شتمز  انتيجريتد  اأدفييانيي�ييشييد  �ييشييركيية  مييع  الييتييعيياقييد  مت  بيياأنييه  واأفيييياد 
اللوج�شتي لطائرات ال�شتطالع  لتقدمي خدمات و�شيانة والإ�شناد 
مببلغ 480 مليونا و 480 األف درهم وكذلك التعاقد مع ال�شركة 
الأمييريييكييييية » جييودرتيي�ييس كييوربييورييي�ييشيين« ليي�ييشييراء وحتييديييث حاويات 
مليونا   514 مببلغ   MS-110 نيييوع  ميين  اجليييوي  لال�شتطالع 

و220 األف درهم.
داينمك�س  تييوازن  الإماراتية  ال�شركة  مع  التعاقد  مت  اأنييه  اإىل  واأ�ييشييار 
ل�شراء مكمالت قنابل P-3 وتاأهيلها على طائرات املرياج 9-2000 
درهم  األيييف  و914  مليونا   442 مببلغ  هيييوك  الييبييالك  وطيييائيييرات 
ا�شتئجار  على  املحلية  اإييير«  ماك�شيم�س   « �شركة  مع  التعاقد  بجانب 
 367 بقيمة  �شنتني  ملييدة  اجلييوي  ال�شحن  خدمات  لتوفري  طائرات 
الأملانية  ال�شركة  مع  التعاقد  عن  ف�شال  درهييم  األييف  و300  مليونا 

الغيار ملدة ثالثة  الفني وتوريد قطع  الدعم  هاوثورن ملتد لتقدمي 
درهم. األف  �شنوات مببلغ �شبعة ماليني و65 

التعاقد  مت  اأنه  البلو�شي  �شالح  اإ�شحاق  طيار  الركن  اللواء  واأ�شاف 
�شركة حملية على  اآنييد كونرتاكتنغ« وهي  اإلكرتو  » تامي  �شركة  مع 
األفا  و748  مليون  مببلغ  لالت�شالت  برج  و�شيانة  وتركيب  اإن�شاء 
انتليجن�س  اآند كاونرت  و786 درهما والتعاقد مع �شركة �شكيورتي 
قروب الربيطانية على تقدمي خدمات وتاأهيل طائرات بدون طيار 

مببلغ 10 ماليني و 959 األفا و682 درهما .
11 �شفقة  اإبييرام  اليوم الأول من معر�س دبي للطريان  وقد �شهد 
جمموع  ليبلغ  درهيييم  مييليييييون  و515  مييليييييارات  �شتة  قيمتها  بلغت 
�شفقات اليومني الأول والثاين ما يزيد عن ت�شعة مليارات و 789 

مليونا و 856 األفا و996 درهما.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ض بولندا بعيد ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س اأندجي دودا رئي�س جمهورية بولندا 

مبنا�شبة عيد ا�شتقالل بالده.  
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايييد  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اأندجي دودا.
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اأخبـار الإمـارات
انطالق موؤمتر العلوم اجلنائية وندوة الب�سمة الوراثية يف اأبوظبي

•• اأبوظبي- وام:

نائب  نهيان  اآل  زايييد  بيين  هييزاع  ال�شيخ  �شمو  رعيياييية  حتييت 
اليوم  .. تنطلق  اأبوظبي  التنفيذي لإمارة  املجل�س  رئي�س 
اجلنائية  الأدلييية  لعلوم  العربي  اخلليج  موؤمتر  فعاليات 
التعاون  جمل�س  لييدول   2017 الوراثية  الب�شمة  ونييدوة 
بدعم  اأبوظبي  �شرطة  وتنظمهما  العربية  اخلليج  لييدول 
من املنظمة العاملية “ الإنرتبول مب�شاركة 350 متحدثا 

ومندوبا ورعاة اإقليميني ودوليني.
ويقام على هام�س املوؤمتر والندوة - اللذين يعقدا يف فندق 
اأكرث  فريمونت باب البحر باأبوظبي - معر�س مب�شاركة 

44 �شركة حملية ودولية لعر�س منتجات وخدمات  من 
الرقمية  اجلنائية  العلوم  ت�شمل  اجلنائية  العلوم  قطاع 

ومعدات م�شرح اجلرمية وخدمات التحليل اجلنائي  .
�شبابية  حلقة  غدا  اأبوظبي  �شرطة  �شباب  جمل�س  ويعقد 
والبتكارات  الأبيييحييياث  يف  اليي�ييشييبيياب  “ حتيييدييييات  بييعيينييوان 

اجلنائية “ تزامنا مع انطالق املوؤمتر.
ويهدف املوؤمتر والندوة اإىل رفع الكفاءة وتبادل اخلربات 
وتقدمي اأخر البحوث العلمية وعر�س ق�شايا هذا املجال 
التحليل  ميينييتييجييات  اأحييييدث  وعيير�ييس  املتخ�ش�س  الييعييلييمييي 
اجليينييائييي لييالأدليية وميي�ييشييرح اجلييرمييية وخييدمييات ومعدات 

التحقيق الرقمي و املختربات .

و�ييشيييييتييم ميينيياقيي�ييشيية مييو�ييشييوعييات يف عييلييم الأدلييييية اجلنائية 
احليوية  والقيا�شات  اجلييرمييية  م�شرح  يف  التحقيق  مثل 
قواعد  وو�ييشييع  اجلنائية  للعلوم  القانونية  والتطبيقات 
البيانات واأمن الف�شاء اللكرتوين والعديد من املجالت 

الرئي�شية الأخرى.
اختيارهم  املتحدثني  خرباء عاملني مت  و�شيكون من بني 

ب�شكل فردي من قبل جلنة علمية من �شرطة اأبوظبي .
الرئي�شية  املوا�شيع  على  التقدميية  العرو�س  و�شرتكز 
خا�س  ب�شكل  والرتكيز  اجلنائية  الأدليية  مبجال  املتعلقة 
لتحقيق  الإقييليييييمييي  الييتييعيياون  و  الييقييطيياع  م�شتقبل  عييلييى 

الأهداف الوطنية من اأجل جمتمع اآمن.

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
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اأكدا اأهمية الت�شاور لإحتواء الأزمات والت�شدي لها بالتعاون والت�شامن العربي

حممد بن زايد ي�ستقبل وزير اخلارجية امل�سري ويبحثان العالقات الأخوية وامل�ستجدات يف املنطقة

ا�شتقبل رئي�س اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر

حممد بن زايد يوؤكد حر�ض المارات على م�ساعدة ال�سعوب املحتاجة يف خمتلف اأنحاء العامل 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  ا�ييشييتييقييبييل 
حممد بن زايييد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ام�س-  البحر  ق�شر  يف   - امل�شلحة 
وزييير خارجية  �شكري  �شامح  معايل 
ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية 
اليييذي ييييزور الييبييالد حيياليييييا يف اإطار 

جولة له يف املنطقة.
اخلارجية  بيييوزيييير  �ييشييمييوه  ورحيييييب 
امل�شري وبحث معه تعزيز العالقات 
وال�شعبني  الييبييلييدييين  بييني  الأخيييويييية 
الكفيلة  واليييي�ييييشييييبييييل  الييي�يييشيييقيييييييقيييني 
بييتييطييويييرهييا وتيينييميييييتييهييا مبيييا يحقق 

امل�شالح امل�شرتكة.
اآخييييير  بييييحييييث  الييييلييييقيييياء  خيييييييالل  ومت 
العربية  ال�شاحة  على  امل�شتجدات 
تواجه  التي  والأو�ييشيياع  والتحديات 
وتاأكيد  امليينييطييقيية  وا�يييشيييتيييقيييرار  اأمييييين 
ب�شاأن  والييتيينيي�ييشيييييق  الييتيي�ييشيياور  اأهييمييييية 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  ا�ييشييتييقييبييل 
نييهيييييان ويل  اآل  بييين زاييييييد  حمييمييد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
امليي�ييشييلييحيية اميي�ييس يف ق�شر  لييلييقييوات 
رئي�س  ماورير  بيرت  ال�شيد  البحر 
الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة 

الذي يزور الدولة حاليا.
ورحب �شموه بزيارة رئي�س اللجنة 
وبحث  الأحييميير  لل�شليب  الدولية 
امل�شرتك بني  الييتييعيياون  اأوجيييه  معه 
دولة الإمارات واللجنة على �شعيد 
الق�شايا الإن�شانية والتنموية حول 
امل�شاعدات  ب�شاأن  والتن�شيق  العامل 
الإن�شانية املقدمة للدول واملناطق 
املت�شررة. و اأكد �شموه حر�س دولة 
بقيادة  املتحدة  العربية  الإمييييارات 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل على تنفيذ الربامج وامل�شاريع 
والتعليمية  وال�شحية  التنموية 
خمتلف  يف  امليييحيييتييياجييية  لييليي�ييشييعييوب 
النهج  من  انطالقا  العامل  اأنييحيياء 

ح�شر جمل�س �شموه يف ق�شر البحر 
اآل  زايييد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو   ..
منطقة  يف  احلييياكيييم  ممييثييل  نييهيييييان 
بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو  الظفرة 
يف  احليياكييم  ممثل  نهيان  اآل  حممد 

والإن�شانية  اخلييييريييييية  ليييالأعيييميييال 
و�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ خييالييد بييين زايييييد اآل 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
زايد العليا للرعاية الإن�شانية وذوي 
الحتياجات اخلا�شة ومعايل ال�شيخ 

الأزمات  لإحييتييواء  املبذولة  اجلييهييود 
والت�شامن  بالتعاون  لها  والت�شدي 
اإىل عدد  العربي. وتطرق اجلانبان 
والدولية  الإقليمية  الق�شايا  ميين 

ذات الهتمام امل�شرتك.

اآل  زاييييد  بيين  عييبييداهلل  ال�شيخ  و�شمو 
والتعاون  اخلييارجييييية  وزييييير  نييهيييييان 
الييدويل و�شمو ال�شيخ عمر بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايييد  موؤ�ش�شة 

منطقة العني والفريق �شمو ال�شيخ 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو 
نهيان  اآل  زايييييد  بييين  حييامييد  اليي�ييشيييييخ 
اأبوظبي  عييهييد  ويل  دييييييوان  رئييييي�ييس 

نييهيييييان وزير  اآل  نييهيييييان بيين مييبييارك 
الت�شامح ومعايل ال�شيخ حمدان بن 
الدكتور  ومييعييايل  نهيان  اآل  مييبييارك 
اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة 

لل�شوؤون اخلارجية.

بالدور احليوي الذي تقوم به دولة 
المييييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة عرب 
تييقييدمي الييدعييم الإنيي�ييشيياين و�شرعة 
يف  الإغييياثييية  لييينيييداءات  ا�شتجابتها 
الأميييياكيييين املييتيي�ييشييررة اإ�يييشيييافييية اىل 
يف  املتوا�شلة  التنموية  بييراجمييهييا 
عييييدد مييين الييييييدول وخيييا�يييشييية فيما 

اآل  بيين زاييييد  اليي�ييشيييييخ عييميير  و �شمو 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
والإن�شانية  اخليييرييييية  ليييالأعيييميييال 
اآل  زاييييد  بيين  خييالييد  ال�شيخ  �شمو  و 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
الإن�شانية  لييلييرعيياييية  الييعييليييييا  زايييييد 

�شيا�شة  �شمن  والأ�ييشيييييل  الييرا�ييشييخ 
العطاء  عييلييى  اليييقيييائيييم  و  الييييدوليييية 

الإن�شاين واإغاثة املحتاجني.
من جهته ا�شتعر�س رئي�س اللجنة 
اأن�شطة  الحمر  لل�شليب  الدولية 
مع  وتعاملها  العامل  حول  اللجنة 
الأزمات الن�شانية املتعددة م�شيدا 

�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ �ييشيييييف بييين زايييييد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شيخ  �ييشييمييو  و  الييداخييلييييية  وزيييييير 
نييهيييييان رئي�س  اآل  بيين زاييييد  حييامييد 
اأبييوظييبييي و�شمو  عييهييد  ديييييوان ويل 
نهيان  اآل  زايييد  بن  ال�شيخ عبداهلل 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزييير 

يتعلق بال�شحة والتعليم.
ق�شر  �ييشييمييوه يف  حيي�ييشيير جمييليي�ييس 
الييبييحيير �ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حيييميييدان بن 
زاييييد اآل نييهيييييان ممييثييل احليياكييم يف 
ال�شيخ  �ييشييمييو  و  الييظييفييرة  ميينييطييقيية 
طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة العني و الفريق 

و  اخليييا�يييشييية  الإحيييتييييييياجيييات  وذوي 
مييعييايل اليي�ييشيييييخ نييهيييييان بيين مبارك 
معايل  و  الت�شامح  وزييير  نهيان  اآل 
اليي�ييشيييييخ حييييمييييدان بيييين مييييبييييارك اآل 
اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  و  نهيان 
ل�شوؤون  دولييييية  وزيييييييرة  الييهييا�ييشييمييي 

التعاون الدويل

الإمارات وت�سيلي توقعان اتفاقية ب�ساأن الإعفاء 
املتبادل من متطلبات تاأ�سرية الدخول بني البلدين

•• اأبوظبي-وام:

امل�شبقة  الدخول  تاأ�شرية  املتبادل من متطلبات  ب�شاأن العفاء  الإمييارات وجمهورية ت�شيلي مذكرة تفاهم  وقعت دولة 
حلاملي جوازات ال�شفر العادية ملواطني البلدين.  وقع املذكرة �شعادة اأحمد عبدالرحمن اجلرمن م�شاعد وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل ل�شوؤون حقوق الن�شان والقانون الدويل و�شعادة جون بول تارود �شفري جمهورية ت�شيلي لدى الدولة. 
واأكد �شعادة اأحمد عبدالرحمن اجلرمن اأن التوقيع هذه املذكرة من �شاأنه تعزيز العالقات الثنائية بني دولة الإمارات 
وجمهورية ت�شيلي. ومت خالل اللقاء بحث عالقات التعاون امل�شرتك وال�شداقة بني دولة الإمارات وجمهورية ت�شيلي 
بالإ�شافة اإىل تبادل وجهات النظر جتاه عدد من الق�شايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�شرتك. من جانبه اأكد 
�شعادة جون بول تارود �شفري جمهورية ت�شيلي لدى الدولة حر�س بالده على تعزيز اأوا�شر عالقاتها الثنائية مع دولة 

الإمارات التي توليها حكومة بالده اهتماما خا�شا نظرا للمكانة املتميزة التي و�شلت اليها المارات.

حممد بن را�سد يتلقى ر�سالة خطية من ملك الأردن
•• دبي-وام:

اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  تلقى �شاحب 
دبي  حاكم  اليييوزراء  جمل�س  رئي�س  الييدوليية  رئي�س  نائب 
»رعيييياه اهلل« ر�ييشيياليية خييطييييية ميين جييالليية املييلييك عبداهلل 
الثاين عاهل اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة تت�شل 

بالعالقات الأخوية و�شبل تعزيزها بني البلدين.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شموه يف دبي ظهر ام�س دولة 
ال�شيد هاين امللقي رئي�س الوزراء الأردين الذي نقل اإىل 
بدوام  ل�شموه  ومتنياته  الأردين  العاهل  حتيات  �شموه 

ال�شحة والعافية.
حول  احلييديييث  الأردين  اليييوزراء  ورئي�س  �شموه  وتييبييادل 

عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.
وحمل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

دولييية هييياين املييلييقييي حتييييياتييه اإىل جييالليية املييلييك عبداهلل 
الثاين ومتنياته لل�شعب الأردين ال�شقيق بدوام التطور 

وال�شتقرار.
حيي�ييشيير الييلييقيياء .. �ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حييمييدان بيين حمييمييد بن 
ال�شيخ مكتوم بن  اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو  را�شد 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو ال�شيخ 
للطريان  دبييي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بيين  اأحييمييد 

ومعايل  الإمييييييارات  طيييريان  ملجموعة  الأعييلييى  الييرئييييي�ييس 
رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون 
دائرة  عام  �شليمان مدير  �شعيد  و�شعادة خليفة  الييدويل 

الت�شريفات وال�شيافة يف دبي.
كييمييا حيي�ييشييره .. �ييشييعييادة جمعة عييبييداهلل الييعييبييادي �شفري 
اململكة الأردنية الها�شمية لدى الدولة و�شعادة الدكتور 

�شائد ردايدة القن�شل العام الأردين يف دبي.

�سرطة عجمان ت�سبط 
ب�سائع مقلدة ملاركات عاملية 

بقيمة 30 مليون درهم
•• عجمان-وام: 

ل�شرطة  الييعيياميية  الييقيييييادة  متييكيينييت 
عييجييمييان ميين اإليييقييياء الييقييبيي�ييس على 
عييي�يييشيييابييية ا�يييشيييييييويييية ميييكيييونييية من 
بيع  بييتييهييميية  نيي�ييشيياء  و4  رجييييال   7
ملاركات  بيي�ييشييائييع مييقييلييدة  وتييخييزييين 

عاملية م�شجلة يف اإمارة عجمان.
الكعبي  املقدم غيث خليفة  و�شرح 
النعيمية  �ييشييرطيية  ميييركيييز  رئييييي�ييس 
اليي�ييشييامييل ان الييبيي�ييشييائييع عييبييارة عن 
واك�ش�شوارات  وحمييافييظ  حييقييائييب 
الفا   85 ت�شمل  مقلدة  ونييظييارات 
تقدر  ميييتييينيييوعييية  قيييطيييعييية  و413 
قيمتها بحوايل 30 مليون درهم، 
حيث يتم تخزين هذه الب�شائع يف 
ثم  ومييين  النعيمية  مبنطقة  فييلييل 

بيعها يف حمالت اخرى.
من  مقلدة  ب�شائع  �شبط  مت  كما 
اأخيييرى بيياأعييداد هائلة مت  ميياركييات 
التفتي�س  اأثيينيياء  عيير�ييشيياً  اإيييجييادهييا 
وحقائب  ريييا�ييشييييية  اأحيييذيييية  ميينييهييا 

ن�شائية مقلدة ل�شركات عاملية.

الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة وجامعة ال�سارقة يبحثان اأ�س�ض اإن�ساء جمل�ض الباحثني ال�سباب
•• ال�صارقة-وام:

ل�شوؤون  الأعييلييى  املجل�س  يف  والإعيييالميييي  الييثييقييايف  املكتب  بحث 
ال�شارقة  ميين جامعة  اأ�ييشيياتييذة  ميين  وفييريييق  ال�شارقة  الأ�ييشييرة يف 
اإن�شاء  يف  بينهما  للتعاون  اأ�شا�س  و�شع   - لهم  اجتماع  خييالل   -
املجل�س انطالقا من  فكرة  تاأتي  ال�شباب”.  الباحثني  “جمل�س 

تاأ�شي�س  اإىل  ال�شارقة  يف  الأ�شرة  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س  حاجة 
مركز بحثي يعمل بجهود اإماراتية لدرا�شة الأو�شاع والق�شايا 
الأ�شرة  على  تاأثري  ولها  والقت�شادية  والثقافية  الجتماعية 

الإماراتية . 
املكتب - ممثلة  ي�شعى  الييتييي  الأهييييداف  اإىل  الجييتييميياع  وتييطييرق 
هذا  وراء  اإىل حتقيقها من   - فيه  املخت�شة  والأق�شام  بيياإداراتييه 

اأكييادميييييية كجامعة  الييتييعيياون مييع جهة  والييتييي تتطلب  امليي�ييشييروع 
ال�شارقة واأهمها دعم امل�شروع البحثي الإماراتي بجهود وطنية 
تعمل على الرتقاء باملجتمع من خالل و�شع الدرا�شات الالزمة 
يف  العلمية  والدرا�شات  البحوث  باأهمية  الوعي  وتعزيز  لذلك 
ع�شرنا احلايل و�شرورته يف قراءة الواقع املت�شارع نحو التطور 
ال�شابة  الإماراتية  البحثية  وا�شتثمار اجلهود  املجالت  يف كلفة 

يتاأثر  التي  للمتغريات  وانتمائها  باملجتمع  الوثيق  لرتباطها 
بها. وكانت �شاحلة غاب�س مدير عام املكتب الثقايف والإعالمي 
اجلامعة  مدير  نائب  طاهر  �شالح  بالدكتور  �شابقا  التقت  قد 
ل�شوؤون املجتمع رئي�س رابطة اخلريجني وقدمت فكرة املجل�س 
كي يكون ال�شباب الإماراتيني روافد للبحث العلمي يف جمتمع 

الإمارات التي وجدت ترحيبا.
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اأخبـار الإمـارات
موؤ�س�سة الإمارات تطلق »اأ�سبوع �سالمة الطفل«

•• اأبوظبي- وام: 

اأطلقت موؤ�ش�شة الإمارات - املوؤ�ش�شة الوطنية يف جمال النفع الجتماعي 
“�شالمة  �شعار  حتت  الطفل  �شالمة  اأ�شبوع   - ال�شباب  ومتكني  وتنمية 
احليييايل يف  نوفمرب   17 اإىل   14 ميين  الييفييرتة  يف  اأول” وذليييك  اأطفالنا 

مهرجان اأبوظبي للعلوم يف حديقة منتزه خليفة يف اأبوظبي.
التوعية  ونيييدوات  والفعاليات  الأن�شطة  ميين  العديد  الأ�ييشييبييوع  وي�شمل 
�شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  بييدءا من  والأطييفييال  الأمييور  لأولياء  والتثقيف 
حتى ال�شاعة التا�شعة م�شاء ملدة 4 اأيام. و�شيتم تقدمي حمتوى ترفيهي 
الأطفال  خالله  ميين  يتعلم  الأ�ييشييرة  اأفيييراد  جميع  اإىل  موجه  وتثقيفي 
برنامج  خييرباء  يقدم  كما  �شالمتهم  على  للمحافظة  ال�شليم  ال�شلوك 

امل�شتخدمة  الأ�شاليب  اأحييدث  ب�شاأن  ون�شائح  تفاعلية  اأن�شطة  “�شاند” 
للحيلولة دون وقوع احلوادث وطرق التعامل مع حالت الطوارئ حال 
وقوعها. وياأتي تنظيم “اأ�شبوع �شالمة الطفل” �شمن اإطار حملة �شاند 
ل�شالمة الطفل وهي حملة وطنية �شبابية للتوعية العامة حول �شالمة 
 2015 اأكتوبر  واأطلقت احلملة يف  الييدوليية..  اإمييارات  كافة  الأطفال يف 
يف  لال�شتجابة  الوطني  الييربنييامييج  يف  املتطوعني  ال�شباب  ميين  مبييبييادرة 
حالت الطوارئ “�شاند” التابع ملوؤ�ش�شة الإمارات وهم باأنف�شهم يقدمون 

التمارين وور�س العمل واجلل�شات التفاعلية التي تعقد يف اإطارها.
الييوعييي والييتييعيياون بييني كافة اجلييهييات املعنية  وتييهييدف احلملة اىل زييييادة 
للوقاية من  والأطفال  الرعاية  ومقدمي  الأمييور  اأولياء  قييدرات  لتعزيز 
الناجمة  الإ�شابات  الأطفال واحلد من  لها  يتعر�س  التي قد  احلييوادث 

التدريب  يف  مبتكرة  اأ�شاليب  على  احلملة  وترتكز  ومعاجلتها.  عنها 
15 وحدة  للحملة من  التدريبي  املنهج  ويتكون  التوعوية..  والتمارين 
بتجنب  املتعلقة  والييطييرق  الإ�ييشييابييات  مبعاجلة  تتعلق  وعملية  نظرية 
واملجتمع  والعائلة  الطفل  على  والعاطفي  اجل�شدي  والتاأثري  وقوعها 

ب�شكل عام وطرق معاجلة الإ�شابات اإذا وقعت.
الطوارئ  حييالت  يف  لال�شتجابة  التطوعي  الوطني  الربنامج  ويحظى 
اإدارة وتنفيذ هذه احلملة وتاأهيل  “�شاند” مبكانة مميزة لتويل مهمة 
الييطيياقييم الييتييدريييبييي ميين املييتييطييوعييني يف الييربنييامييج اليييذي ييينييدرج �شمن 
ثقافة التطوع التي تعمل املوؤ�ش�شة على ن�شرها وت�شجيعها على م�شتوى 

الدولة.
يذكر اأن برنامج “�شاند” هو برنامج تطوعي فريد من نوعه يف الإمارات 

مت اإطالقه يف العام 2009 لتعزيز جاهزية الدولة لال�شتجابة يف حالت 
لأف�شل  “�شاند” وفقا  برنامج  تدريب  منييوذج  تطوير  ومت  الييطييوارئ.. 
وبرنامج  ال�شويدي  املدين  الدفاع  “رابطة  الدولية  واملعايري  املمار�شات 
فريق اإدارة الطوارئ املجتمعي الأمريكي” - CERT - مبا يتالءم مع 

احتياجات وظروف وثقافة دولة الإمارات.
املتطوعني  مييين  كييييادر  وتيييدرييييب  بيينيياء  اىل  “�شاند”  بييرنييامييج  وييييهيييدف 
العون  لتقدمي  موؤهلني  ليكونوا  واملتخ�ش�شني  واملحرتفني  الأ�شا�شيني 
ال�شتجابة  جمال  يف  والعاملة  الر�شمية  الحرتافية  للجهات  والإ�شناد 
التي  العامة  بال�شالمة  التوعية  الفاعلة يف حمالت  وامل�شاركة  للطوارئ 
جهود  يف  امل�شاركة  اإىل  بالإ�شافة  الدولة  داخييل  وتنفيذها  تنظيمها  يتم 

الدولة لتقدمي الإغاثة حول العامل ول �شيما يف الأماكن املنكوبة.

و�شط ح�شور طالبي 

جامعة الإمارات تطلق امل�سابقة الطالبية الكربى للمواهب

بهدف دعم التميز الوظيفي   

بلدية مدينة العني تكرم الفائزين يف الدورة الثالثة جلائزة التميز » نربا�ض«

•• العني – الفجر

للم�شابقة  الإعييييييداد  فييريييق  اأطييلييق 
الطالبية الكربى يف قطاع �شوؤون 
ام�س  الإميييييارات  بجامعة  الطلبة 
امل�شابقة  عييين  الإعييييييالن  فييعيياليييييات 
للمواهب،  الييييكييييربى  اليييطيييالبييييييية 
الأ�شتاذ  �ييشييعييادة  بييحيي�ييشييور  وذلييييك 
مدير   – البيلي  حممد  الييدكييتييور 
الكعبي  علي  اجلييامييعيية-والييدكييتييور 
ل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب   –
الييطييلييبيية والييتيي�ييشييجيييييل-وعييدد من 

الفنية  املييييواهييييب  وفيييئييية  واليي�ييشييعيير 
كالت�شوير والعزف والر�شم، حيث 
اأمام  املواهب  جميع  تقدمي  �شيتم 
الدرا�شي  الف�شل  خيييالل  اللجنة 
الييييييقييييييادم، و�يييشيييييييتيييم الإعيييييييييالن عن 
الأوىل  مراكز  بالثالث  الفائزين 
للم�شابقة  اخلتامي  احلفل  خالل 
اجلوائز  وتيي�ييشييليييييمييهييم  وتييكييرميييهييم 
درهم   15000 تبلغ  التي  املالية 
10000درهم  الأول،  لييلييمييركييز 
للمركز  و5000  الثاين  للمركز 

الثالث.

عليها  ال�شوء  ت�شليط  حتتاج  التي 
ونقلها للمجتمع اخلارجي.

وقال » اإننا يف قطاع �شوؤون الطلبة 
املواهب  رعاية  على  دائماً  نحر�س 
�شبيل  يف  قييدراتييهييم  ودعيييم  ال�شابة 
واملعرفية  العلمية  التنمية  حتقيق 
امل�شابقة  اأن  اإىل  واأ�شار  الناجحة،« 
املوهبة  اإبيييراز  ل تقوم على جمييرد 
هدفها  يييكييميين  واإمنيييييييا  واملييييييهييييييارة، 
الفر�شة  الييطييالييب  منح  الرئي�شي 
وا�شتثمارها  مييوهييبييتييه  لكييتيي�ييشيياف 
لتتحول اإىل عمل اإبداعي حقيقي.

الييكييليييييات واأعيي�ييشيياء الهيئة  عييمييداء 
والطالبات  واملوظفات  التدري�شية 
يف احلرم اجلامعي مبدينة العني.

الكعبي على  عييلييي  الييدكييتييور  واأكييييد 
اأهيييمييييييية مييثييل هييييذه امليي�ييشييابييقييات يف 
الطلبة  بييني  التناف�س  روح  تعزيز 
واليييتيييعيييرف عييلييى جيييوانيييب الإبيييييداع 
فيهم باعتبارها جانب مهم يوازي 
الييتييعييليييييمييييية، مميييا ي�شهم  الييعييمييلييييية 
اأي�شاً يف خلق بيئة حمفزة لالإبداع 
طلبة  اأن  اإىل  ميي�ييشييرياً  واليييعيييطييياء، 
جامعة الإمارات �شعلة من املواهب 

جمموعة  احلييييفييييل  يف  و�ييييييشييييييارك 
مييين الييطييالييبييات امليييوهيييوبيييات وذلك 
وحتفيزهن  املييوهييوبييات  لت�شجيع 
اإبداعية  بطرق  مواهبهم  لتقدمي 
يف  ا�شتقطابهن  وبالتايل  ومبتكرة 
املجتمعية،  وامليي�ييشيياركييات  امليييبيييادرات 
باإ�شدال  اجلييامييعيية  مييدييير  قييام  كما 

ال�شتار عن درع امل�شابقة.
امل�شابقة  اأن  بييياليييذكييير  اجلييييدييييير 
تيي�ييشييتييهييدف امليييواهيييب الييطييالبييييية يف 
املواهب  فئة  فئتني:  من  اجلامعة 
الأدبييييييييييية كييياخليييطيييابييية والإنيييي�ييييشيييياد 

•• العني  - الفجر

كرمت بلدية مدينة العني  �شباح 
الييفييائييزييين يف جائزة  الأول   اأميي�ييس 
بلدية مدينة العني للتميز -نربا�س 
�شعادة  ،بح�شور  الثالثة  دورتها  يف 
اليينييعيييييمييي مدير  اليييدكيييتيييور مييطيير 
�شعادة  و  العني  مدينة  بلدية  عييام 
امليييييدراء الييتيينييفيييييذيييني ، وعييييدد من 
مدراء الإدارات واملوظفني ، وتاأتي 
التمييز  دعييم  هييذه اجلييائييزة بهدف 
م�شتوى  وحتييي�يييشيييني  اليييوظيييييييفيييييييي، 
للمدينية  امليييقيييدمييييييية  اخليييييدميييييات 
تطويرها  وكيييييييفييييييية  واليييي�ييييشييييكييييان، 
املبتكرة يف جمال  الأفكار  واعتماد 

التميز و ا�شعاد املتعاملني.
األقاها  بييكييلييميية  احلييفييل  بييييداأ  حيييييث 
النعيمي  مييطيير  اليييدكيييتيييور  �ييشييعييادة 
مييدييير عييييام بييلييدييية مييدييينيية العني 
، واليييتيييي  اأكيييييد مييين خيياللييهييا على 
والتناف�شية  الييعييطيياء  روح  اأهييمييييية 
 ، الييوطيين  املوظفني يف خدمة  بييني 
ورفع مكانة بلدية مدينة العني يف 
رحلة التميز والنجاح  ، من خالل 
والرتقاء  التميز  معايري  تطبيق 

حيث  والتميز،   والبتكار  لالإبداع 
املدير  فييئيية    ، اليييتيييكيييرمي  تيي�ييشييميين 
ال�شراف  وفئة  املتميز،  التنفيذي 
الداري واملوظف املتميز يف جمال 
خيييدمييية املييتييعييامييلييني )ال�ييييشييييرايف(، 
وموظف  التقني-الفني،  واملوظف 
واملييييييوظييييييف  الداري،  اليييييييدعيييييييم 
امليداين  واملييييجييييال  الييتييخيي�ييشيي�ييشييي، 
)الغري  املتعاملني  خدمة  وجمييال 
املتميز،  ا�شرايف( واملوظف اجلديد 
اخلدمة  ذو  املتفاين  املوظف  وفئة 
ا�شتحداث  اإىل  اإ�ييشييافيية  الييطييويييليية، 
فئة جديدة متثلت يف فئة املوظف 

املبتكر.
موائمة  نربا�س  جائزة  وتاأتي  هذا 
الإمارات  لدولة  القيادة  لتوجهات 
امليييوؤ�يييشييي�يييشيييي،   اليييتيييميييييييز  يف جمييييييال 
وتعزيز  برامج  التميز يف اجلهات 
احلكومية يف اإمارة اأبوظبي ، والتي 
اأهدافها  يف  لتتوافق  اإعييدادهييا  يتم 
ميييع جائزة  وفييئيياتييهييا  ومييعييايييريهييا 
املتميز  احلكومي  لييالأداء  اأبوظبي 
مدخالت  خمييرجيياتييهييا  ولييتيي�ييشييكييل 
احلكومي  لييالأداء  ابوظبي  جلائزة 

املتميز.

و  العمليات  تركيزهم على تطوير 
املتعاملني  ا�شعاد  بهدف  اخلدمات 
العامة  امليي�ييشييلييحيية  ييييخيييدم  مبييييا  و 

لوطننا العزيز.
وجاء خالل احلفل ، الإعييالن عن 
الييفييائييزييين بييجييائييزة بلدية  اأ�ييشييميياء 

يف تقدمي اخلدمات والتعاون بني 
اجلييميييييع ، وال�ييشييتييمييرار عييلييى هذا 
مكتب  القى مدير  ثم  ومن  النهج 
الييتييميييييز املييوؤ�ييشيي�ييشييي اليي�ييشيييييد مبارك 
فيها  اأ�ييشيياد  كلمة  ال�شام�شي  �شيف 
بت�شافر جهود موظفي البلدية و 

نربا�س  لييلييتييميييييز  اليييعيييني  ميييديييينييية 
اإىل دعم  فييئيياتييهييا  تيييهيييدف   واليييتيييي 
التزام بلدية مدينة العني بتطوير 
مبهامه  للقيام  الب�شري  العن�شر 
وميي�ييشييوؤولييييياتييه عييلييى اأكيييميييل وجيييه ، 
الالحمدودة  امليي�ييشيياحيية  واإعييطييائييه 

اأحد اأقدم مواقع ال�شتيطان الزراعي يف الدولة 
دائرة الثقافة وال�سياحة باأبوظبي تنظم 

جولت ح�سرية يف موقع »هيلي 8«
•• العني - الفجر

تيينييظييم دائييييرة الييثييقييافيية واليي�ييشييييياحيية- اأبييوظييبييي  جولت 
ح�شرية جمانية يف موقع »هيلي 8« الأثري يف منطقة 
العني يومي ال�شبت والأحد املوافق 18 و 19 نوفمرب 

احلايل. 
ا�شتئناف  مييرة، مع  ُتنظم لأول  التي  تتزامن اجلييولت، 
اأقدم  يعد من  الذي  املوقع  والبحث يف  التنقيب  اأعمال 
و�شاهمت  الييييدوليييية،  يف  الييييزراعييييي  ال�ييشييتيييييطييان  ميييواقيييع 
ال�شوء  اإلقاء  30 عاما يف  حييوايل  فيه قبل  املكت�شافات 
على طبيعة احلياة خالل مراحل تطور زراعة الواحات 
يف اجلزيرة العربية. وكان لهذه املكت�شفات دور رئي�شي 
يف ادراج عدة مواقع اأثرية يف العني على قائمة اليون�شكو 

للرتاث العاملي.
تبداأ اجلولت كل ن�شف �شاعة بدًء من ال�شاعة التا�شعة 
والن�شف �شباحاً وت�شتمر حتي الرابعة والن�شف ع�شراً، 
فوق  وما  �شنوات   10 عمر  للجميع من  مفتوحة  وهي 
،حيث �شيتمكن امل�شاركون من التعرف اأكرث على اأهمية 

املوقع، من خالل التوقف يف عدة حمطات، لفهم موقع 
امل�شتوطنة واأهميتها التاريخية، واملدافن وطرق بنائها 
كما  فيييييه.  اأنيي�ييشيياأت  اليييذي  والع�شر  امل�شتخدمة،  واملييييواد 
يف  مييوؤخييراً  عليها  عييرث  الييتييي  الأثييرييية  اللقى  �شتعر�س 

املوقع. 
اإمارة  الأثرية يف  للمواقع  الرتويج  اإىل  الدائرة  تهدف 
اأبوظبي من خالل التعريف باأعمال التنقيب والرتميم 
الأثرية.  امليييواقيييع  خمتلف  يف  جتييريييهييا  الييتييي  واحلييفييظ 
وكيييان خيييرباء الآثييييار يف اليييدائيييرة قييد ا�ييشييتييخييدمييوا نظام 
ليزري وتكنولوجيا حديثة لت�شجيل العديد من املقابر 
املوجودة يف املنطقة والتي تعود اإىل الع�شر الربونزي، 

لتقدمي �شورة اأ�شمل عن ع�شر ما قبل 4500 عام.
وكانت عمليات التنقيب يف موقع هيلي8، قرب حديقة 
اآثاريني فرن�شيني يف  بييداأت على يد  الآثارية، قد  هيلي 
على  فيه  وعييرث  املا�شي،  القرن  وثمانينيات  �شبعينيات 
اأولية على بداية زراعة التمور والقمح وال�شعري  دلئل 
قبل 5 اآلف عام، و�شت�شتك�شف اأعمال التنقيب اجلديدة 

املزيد يف هذا ال�شاأن.

�سرطة اأبوظبي ت�سارك يف » موؤمتر الإبداع 2017 » بربيطانيا
•• اأبوظبي-وام:

ال�شابعة  بييالييدورة  اأبييوظييبييي  ل�شرطة  العامة  الييقيييييادة  �شاركت 
عيي�ييشييرة ملييوؤمتيير الإبيييييداع يف الييتيياأهيييييل 2017 الييييذي عييقييد يف 
العا�شمة الربيطانية لندن موؤخرا ونظمته اجلمعية الدولية 
 70 ميثلون  �شخ�س   700 مب�شاركة  وال�شجون  لالإ�شالح 
اأفيي�ييشييل املمار�شات  لييتييبييادل اخلييييربات والطيييييالع عييلييى  دوليييية 
امل�شارك..  الوفد  اليينييزلء.   �شم  وتاأهيل  اإ�ييشييالح  املطبقة يف 
العميد اأحمد م�شعود املزروعي مدير اإدارة املتابعة ال�شرطية 
مدير  نائب  ال�شحي  علي  اأحمد  والعميد  الالحقة  والرعاية 
�شيف  واملييقييدم  والإ�ييشييالحييييية  العقابية  املييوؤ�ييشيي�ييشييات  مييديييرييية 

املتابعة  اإدارة  يف  ال�شرطية  املتابعة  ق�شم  رئي�س  الييواحييدي 
ال�شرطية والرعاية الالحقة والنقيب عبد الرحمن ال�شبلي 
رئي�س ق�شم مركز الأحييداث والنقيب فهد اأحمد الكعبي من 
مديرية املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية.   واطلع الوفد على 
ال�شرطية  املراقبة  امل�شاركة يف جمال  الدول  جتارب وخربات 
ودمج  الالحقة  والييرعيياييية  التاأهيل  ومييبييادرات  الإلييكييرتونييييية 
كما  وتدريبية  تاأهيلية  دورات  خالل  من  املجتمع  يف  النزلء 
ال�شرطية  املييراقييبيية  يف  املطبقة  الأداء  مييوؤ�ييشييرات  مييقييارنيية  مت 
الدول  يف  املطبقة  نظرياتها  اأداء  موؤ�شرات  مع  الإلكرتونية 
الأخرى.   واأجمع امل�شاركون يف املوؤمتر على �شرورة ا�شتخدام 
توظيف  واأهييمييييية  الييذكييييية  والتطبيقات  والييربامييج  الأنييظييميية 

اإدارة ال�شجون.   واأكد العميد اأحمد م�شعود  التكنولوجيا يف 
الالحقة  والرعاية  ال�شرطية  املتابعة  اإدارة  مدير  املييزروعييي 
اأبييوظييبييي عييلييى ال�ييشييتييفييادة  ميين املمار�شات  حيير�ييس  �ييشييرطيية 
العاملية والطالع على اأف�شل الأجهزة والتقنيات امل�شتخدمة 
لالرتقاء بالأداء وتقدمي اأف�شل اخلدمات للمتعاملني بهدف 

تعزيز الأمن وال�شتقرار وتعزيز ثقة املجتمع.
 G4S اأ�س    كما اأجرى الوفد مقارنة معيارية مع جي فور 
باملراقبة  خمييتيي�ييشيية  عييمييليييييات  غييرفيية  اإدارة  عييين  عيييبيييارة  وهيييي 
جمال  يف  جتربتها  على  لالطالع  اأ�شكتلندا  يف  الإلكرتونية 
اخلربات  من  وال�شتفادة  للمخالفني  الإلكرتونية  املراقبة 
املطبقة لديها، والأنظمة واملعدات امل�شتخدمة يف هذا املجال.

حممد بن زايد ي�ستقبل الوزراء امل�ساركني يف اأديبك 

تغريات  ميين  ي�شهده  ومييا  القطاع 
املبيييييذولة  اجلييييهود  و  متالحقة 
جتيييياه البتكارات التقنية احلديثة 
التي من �شاأنها �شمان حتقيق منو 

م�شتدام على الأمد البعيد.
�ييشييمييوه يف ق�شر  حيي�ييشيير جمييليي�ييس 

اليي�ييشييبييل الييكييفيييييليية بييتييطييوييير قطاع 
ال�شتفادة  وح�شن  والييغيياز  النفط 
منه وا�شتدامته لالأجيال احلالية 

واملقبلة.
اأ�شحاب  مييين  �ييشييمييوه  اطييلييع  وقييييد 
املعايل الييوزراء على اأهم الق�شايا 

اأمناء  جمييليي�ييس  رئييييي�ييس  نييهيييييان  اآل 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
والإن�شانية  اخلييريييية  لييالأعييمييال 
بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  و 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
اليييييوزراء وزيييير الييداخييلييييية و �شمو 

املتحدة  بقيادة  العربية  الميييارات 
اليي�ييشيييييخ خليفة  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بن 
اإقامة  عييلييى  اهلل حتيير�ييس  حييفييظييه 
مثل هذه الفعاليات لتبادل الأفكار 
والييتييجييارب واملييعييرفيية والييبييحييث يف 

ال�شيخ حمدان بن  .. �شمو  البحر 
يف  احليياكييم  ممثل  نهيان  اآل  زاييييد 
ال�شيخ  �ييشييمييو  و  الييظييفييرة  منطقة 
نهيان  اآل  حميييميييد  بيييين  طيييحييينيييون 
العني  منطقة  يف  احليياكييم  ممييثييل 
بييين زايد  و �ييشييمييو اليي�ييشيييييخ نييهيييييان 

النفط  قييطيياعييي  وامليي�ييشييتييجييدات يف 
�شيناق�شها  التي  والأجندة  والغاز 
انعقاده  فيييييرتة  خيييييالل  امليييييوؤمتييييير 
لبع�س  اجليييييييدييييييييدة  واليييييييييييييييروؤى 
العمليات  جمييييال  يف  الييتييحييديييات 
الييتيي�ييشييغيييييلييييية اليييتيييي تييييواجييييه هذا 

•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  ا�شتقبل 
حمييمييد بييين زايييييد اآل نييهيييييان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ق�شر  يف  اميي�ييس  امل�شلحة  لييلييقييوات 
الييبييحيير اأ�ييشييحيياب املييعييايل الييييوزراء 
الع�شرين  اليييييدورة  يف  امليي�ييشيياركييني 
الدويل  اأبوظبي  وموؤمتر  ملعر�س 
الذي   2017 اأدييييبيييك  لييلييبييرتول 
الوطني  اأبيييوظيييبيييي  مبيييركيييز  ييييقيييام 
للمعار�س حتت �شعار بناء عالقات 

متينة لدفع عجلة النمو.
اللقاء  خييييييالل  �يييشيييميييوه  رحييييييب  و 
متمنيا  اليييوزراء  املعايل  باأ�شحاب 
م�شاركتهم  يف  اليييتيييوفيييييييق  ليييهيييم 
الفاعلة مبعر�س وموؤمتر اأبوظبي 
الدويل للبرتول واخلروج بنتائج 
امل�شرتكة  امليي�ييشييالييح  تييدعييم  طيييييبيية 

ب�شاأن م�شتقبل الطاقة.
ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  اأكيييييد  و 
حممد بن زايد اآل نهيان اأن دولة 

نهيان  اآل  زاييييد  بيين  حييامييد  ال�شيخ 
اأبوظبي  عهد  ويل  دييييوان  رئي�س 
اآل  و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون  اخلارجية  وزييير  نهيان 
اليي�ييشيييييخ عييميير بن  الييييدويل و �شمو 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�شلطان  بيين  زاييييد  موؤ�ش�شة  اأميينيياء 
اخلريية  ليييالأعيييميييال  نيييهيييييييان  اآل 
خالد  ال�شيخ  �شمو  و  والإن�شانية 
رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايييد  بن 
اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية 
الإحتياجات  وذوي  الإنيي�ييشييانييييية 
اخلا�شة و معايل ال�شيخ نهيان بن 
الت�شامح  وزييير  نهيان  اآل  مييبييارك 
الييي�يييشيييييييخ حييييمييييدان بن  مييييعييييايل  و 
�شهيل  معايل  و  نهيان  اآل  مبارك 
املزروعي  فييار�ييس  فييرج  بيين حممد 
و معايل  وال�شناعة  الطاقة  وزير 
الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر 
التنفيذي  الييرئييييي�ييس  دوليييية  وزييييير 
الوطنية  اأبوظبي  بييرتول  ل�شركة 

اأدنوك وجمموعة �شركاتها.
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اأخبـار الإمـارات

يناق�س ق�شية التحول الرقمي يف التعليم

»الرتبية« ت�ست�سيف امللتقى العاملي الثاين ملبادرة دول العامل الرائدة لتغيري وجه التعليم
•• دبي-الفجر:

انطلقت ام�س فعاليات امللتقى العاملي الثاين ملبادرة »دول العامل الرائدة« يف 
جمال دمج التكنولوجيا  بالتعليم والتعلم ، والذي ت�شت�شيفه وزارة الرتبية 
والتعليم بدولة الإمارات بالتعاون مع برنامج حممد بن را�شد للتعلم الذكي 

، مب�شاركة نخبة من املخت�شني وقادة وخرباء التعليم من دول عاملية.
وتنبثق هذه املبادرة عن برنامج طموح اأ�ش�شته �شركة مايكرو�شوفت ليجمع 
من  الرفيع  الطراز  من  التعليم  وقييادة  املبتكرة،  والتعليم  الرتبية  وزارات 

كافة اأرجاء العامل للم�شاركة يف ر�شم مالمح م�شتقبل التعليم.
تيياون بال�س بدبي حتت عنوان  الييذي يعقد يف فندق داون  امللتقى  وي�شتمر 
»تاأثري الثورة ال�شناعية الرابعة والندماج بني التعلم التقليدي والرقمي 

والتحول الرقمي يف التعليم« ملدة يومني. 
لل�شوؤون  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  املعال  حممد  الدكتور  �شعادة  واأكييد 
الوزارة  اأن  امللتقى  الفتتاحية يف  كلمته  العايل  خالل  للتعليم  الكادميية 
خطت  خطوات جبارة للتحول اإىل التعليم الذكي  والذي ي�شتند مب�شامينه 
الكوادر  تهيئة  الأوىل  اأ�شا�شيتني  ركيزتني  على  تقوم  اإبداعية  اأفييكييار  على 
والعقول ملثل هذا التحول، فالوزارة ت�شعى لإيجاد  عقول قادرة على تطوير 
اأدواتها ول تكتفي فقط مبمار�شة تطبيقات رقمية جاهزة لال�شتخدام مبينا 
اأن الركيزة الثانية تتمثل يف اختيار الأدوات والتطبيقات التكنولوجية الكفيلة 

بتحقيق التحول اإىل التعليم الذكي وفقا لأرقى املعايري واملوا�شفات

اأن الييوزارة  طبقت موؤخرا برنامج الن�شج اللكرتوين الذي  وبني �شعادته 
اأ�شهم يف التعرف عن قرب على مدى جاهزية البيئة التعليمية يف الدولة 
للتحول اإىل التعليم الذكي من خالل اآلية عمله التي مت تعميمها على كافة 
مدار�س الدولة للتعرف اإىل مدى متكن كافة اأق�شام العملية الرتبوية من 
اأدوات التعلم الذكية ليتم بعد ذلك حتديد م�شتوى كل مدر�شة على حدة 
تكنولوجيا  من  لتمكينها  و�شول  باأدائها  لالرتقاء  ناجحة  خطط  وو�شع 

التعلم الذكي. 
واأ�شاف �شعادته » تعمل الوزارة وب�شكل م�شتمر على تعزيز املحتوى الرقمي 
يف كافة مدار�شها اإذ تتيح وزارة الرتبية املناهج بطريقة رقمية عرب من�شة 
املن�شات  ميين  بالعديد  التعليمية  منظومتها  تييرفييد  كما  الذكية  الييديييوان 
بال�شاأن  مهتمة  رائييدة  حملية  موؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  التفاعلية  التعليمية 

الرتبوي«.
اتباعها  الييواجييب  واملمار�شات  ال�شبل  اأف�شل  عن  نبحث  اأننا  �شعادته  وبييني 
لنقل التعليم من طوره املعتاد والتقليدي اإىل طور اأكرث حداثة وا�شتجابة 
اأ�شبح  الييذي  والييرقييمييي  التكنولوجي  املييجييال  يف  املت�شارع  التطور  لييظييروف 
�شرورة ملحة لنتمكن من تهيئة الأجيال املقبلة ملتطلبات امل�شتقبل واأ�شواق 
العمل التي �شيتغري �شكلها وتبعا لها �شتتغري املهارات املطلوبة  التي يجب 
ان متتلكها مواردنا الب�شرية لتكفل لها الريادة والتقدم والتاأثري يف �شناعة 

م�شتقبلها.
حققها  التي  الناجحة  والإجنيييازات  الأعييمييال  بع�س  �شعادته  ا�شتعر�س  كما 

برنامج حممد بن را�شد للتعلم الذكي ، وهي مبادرة قام بها �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، والتي تركز على حتويل بيئة التعلم والتعليم من خالل 
توفري »الف�شول الدرا�شية الذكية« والتي مبوجبها ميكن للطالب ا�شتخدام 
للح�شول  متقدمة  كو�شيلة  ال�شرعة  عالية   G4 و�شبكات  الذكية  الأجهزة 
 ، للمعلمني  خم�ش�شة  تدريبية  برامج  املبادرة  هذه  وت�شمل   ، املعرفة  على 
ف�شاًل عن مناهج جديدة ت�شيف الكثري يف خدمة املنظومة التعليمية. من 
جانبه  ناق�س اأنتوين �شال�شيتو نائب رئي�س قطاع التعليم حول العامل لدى 
مايكرو�شوفت خالل امللتقى اأهمية التكنولوجيا يف التعليم ، ودور ال�شركاء 
�شركة  التزام  موؤكدا على   ، املنطقة  التعليمية يف  العملية  تي�شري حركة  يف 
مايكرو�شوفت يف دعم قطاع التعليم ومتكني كل طالب وتربوي حول العامل 

من حتقيق من النجاحات.
وتطرق �شال�شيتو  اإىل  املعايري العاملية التي من �شاأنها اأن ت�شاعد يف حتويل 
طرق واأ�شاليب التعليم ، وذلك من خالل توفري الأدوات واخلدمات املنا�شبة 
التعليم والتغلب عليها من  امل�شتقبلية لقطاع  التي تتما�شى مع التحديات 

خالل ابتكار حلول تكنولوجية ناجعة.
علينا  تفر�شها  منهجية   ومتكني  تغيري  رحلة  يف  »نحن  �شال�شيتو  وقييال 
متطلبات الثورة ال�شناعية الرابعة، وهو ما يتطلب تزويد الطلبة مبهارات 

جديدة متكنهم من متطلبات اأ�شواق العمل امل�شتقبلية«. 
الق�شايا  تعمل على  معاجلة   الييرائييدة«  العامل  »دول  اأن مبادرة  اإىل  ولفت 

التعليمية ب�شكل فعال ومبا�شر عن طريق جمع الدول �شمن عقلية موحدة 
القت�شادية  التنمية  عجلة  وتييدفييع   ، التعليم  يف  الرقمي  بالتحول  تلتزم 

والقدرة التناف�شية من خالل بناء اقت�شاد قائم على املعرفة.
متتلك مايكرو�شوفت عالقة وطيدة وم�شتمرة مع وزارة الرتبية والتعليم 
يف دولة المارات العربية املتحدة من خالل التعاون بالعديد من املبادرات 
مثل برنامج حممد بن را�شد للتعلم الذكي ، وت�شاهم مايكرو�شوفت ب�شكل 
فعال يف العمل على حتقيق اأهداف الوزارة يف �شوء روؤية 2020 اإىل تطوير 
مناذج تركز على حت�شني نتائج الطالب ، واحلياة املدر�شية ، وخربات التعلم 
من اأجل تلبية املعايري العاملية وتعزيز الهوية الوطنية ، ومن هذا املنطلق 
جتتهد مايكرو�شوفت يف تقدمي الدعم الالزم الذي يتما�شى مع روؤية الدولة 
وقادتها عن طريق توفري اأف�شل واأحدث التقنيات التي من �شاأنها حتقيق 

تلك الأهداف ومتكني الأفراد واملجتمع من بناء م�شتقبل مزدهر.
ح�شر موؤمتر دول العامل الرائدة الذي ا�شت�شافته دولة الإمارات العربية 
اأكرث  ميين  اليييوزراء واحلييكييومييات  املييبييادرة  ممثلو  املتحدة كع�شو موؤ�ش�س يف 
التعليم عن طريق  اإن�شاء زمالة عاملية ملتزمة بتحويل  7 دول بهدف  من 
ال�شتخدام الفعال للتقنيات الرقمية واأنظمة التعلم ، واتاح احلدث لأع�شاء 
املمار�شات  اأف�شل  وعر�س  الأفييكييار،  تبادل  على  احل�شول  فر�شة  الربنامج 

التعليمية وامل�شاركة يف امل�شاريع التعاونية. 
يكمن هدف املبادرة يف امل�شاركة والتعاون يف ال�شرتاتيجيات التي توؤدي اإىل 

نتائج تعليمية اأف�شل للطالب.

دبي تعزز مكانتها كمركز اإقليمي لل�شبكة الدولية للتعليم الإيجابي

اأجنزوا امل�سح ال�سامل جلودة حياة الطلبة بدبي وطالبة  طالب  اآلف   10
الكرم: تنوع الثقافات واملناهج التعليمية ركيزة لن�شر ال�شعادة وجودة احلياة لطلبتنا

األف طالب وطالبة يف املدار�س اخلا�شة بدبي كافًة اإىل قيا�س جودة حياتهم  70
جل�شات ت�شميم اأفكار لن�شر الوعي باأهمية امل�شح بني الطلبة واأولياء اأمورهم واملجتمع 

•• دبي- الفجر

طالب  اآلف   10 ميين  اأكيييرث  اأجنيييز 
ال�شاد�س  ميين  بال�شفوف  وطييالييبيية 
يف  ييييعيييادليييهيييا  مييييا  اأو  اليييتيييا�يييشيييع  اإىل 
املطبقة  التعليمية  املناهج  خمتلف 
امل�شح  تعبئة  خا�شة  30مدر�شة  بييي 
اليي�ييشييامييل جلييييودة حييييياة الييطييلييبيية يف 
دبييي، وذلييك خييالل الأ�ييشييبييوع الأول 
تنفيذه كم�شروع م�شرتك  بدء  من 
والتنمية  املعرفة  هيئة  بييني  ممتد 
الب�شرية بدبي وبني حكومة جنوب 
اأ�شرتاليا م�شتهدفاً 70 األف طالب 
بدبي  اخلا�شة  املدار�س  يف  وطالبة 

كافًة. 
روؤية  ميين  امل�شح  اأعييمييال  وانطلقت 
كل  باإ�شعاد  الر�شيدة  للقيادة  ثاقبة 
من يعي�س على اأر�س دولة الإمارات، 
ومن توجيهات �شمو ال�شيخ حمدان 
دبيييي رئي�س  عييهييد  بييين حمييمييد ويل 
املييجييليي�ييس الييتيينييفيييييذي لإميييييييارة دبي 
املنا�شبة  واخلطط  احللول  بو�شع 
ال�شامل  امل�شح  نتائج  على  واملبنية 
جليييودة حييييياة الييطييلييبيية، مبييا يواكب 
دبي  خلييطيية  امل�شتقبلية  الأهيييييداف 

 . 2021م 
ياأتي ذلك، فيما ا�شت�شافت املدر�شة 

طلبتها. 
الكرم  عيييبيييداهلل  الييدكييتييور  واأو�يييشيييح 
عام  مدير  املديرين  جمل�س  رئي�س 
الب�شرية  والتنمية  املييعييرفيية  هيئة 
ام�س  �شباح  م�شاركته  لييدى  بدبي 
املدر�شة  ومييعييلييمييي  طييلييبيية  الإثييينيييني 
ال�شوي�شرية العلمية اخلا�شة بدبي 
جل�شة ت�شميم الأفكار: » ن�شتهدف 
تعزيز ون�شر جتارب ال�شعادة وجودة 
احلييييييياة مبييخييتييلييف مييي�يييشيييارات رحلة 
طييلييبييتيينييا ميييع الييتييعييليييييم والييتييعييّلييم يف 
امل�شح  اأن  اإىل  م�شرياً  دبييي،  مدار�س 
�شيقدم لطلبتنا وملدار�شنا ولأولياء 
معلومات  الييقييرار  ول�شناع  الأميييور 
تف�شيلية حييول واقييع جييودة احلياة 
يف مدار�شنا، واجلوانب التي ينبغي 
على املدار�س معاجلتها �شمن بيئة 
مدر�شية تنتج جودة احلياة لطلبتنا 
مبا يحفز بييدوره من الإجنيياز على 

م�شتوى الدرا�شة واحلياة ». 
يف  اليييتييينيييوع  اأن  اإىل  اليييكيييرم  واأ�ييييشييييار 
التعليمية  وامليييينيييياهييييج  اليييثيييقيييافيييات 
املطبقة يف دبي ي�شكل نقطة انطالق 
املجتمع  داخييل  الإيييجييابييي  للتفاعل 
ومدار�س  طلبة  اأجل  من  التعليمي 
اأكييييييرث �يييشيييعيييادة، وذلييييييك ميييين خالل 
مبادرات  دعم  على  العمل  موا�شلة 

الييييدكييييتييييور عييييبييييداهلل الييييكييييرم الييييذي 
لبلوغ  اأداة  احلييييييياة  جييييودة  اأن  اأكييييد 
الطلبة  داعييييياً  الأكيييادمييييي،  التميز 
الإيجابية  جتربتهم  تيي�ييشييارك  اإىل 
امليي�ييشييح يف حميطهم  اإجنييييياز  خيييالل 
ال�شعادة  جتارب  ون�شر  الإجتماعي، 

يف املجتمع«. 
وييييواكيييب امليي�ييشييح الييييذي يييعييد الأول 
مييين نيييوعيييه، خيييطيييوات واثيييقييية لدبي 
باعتبارها  مييكييانييتييهييا  تييعييزيييز  نييحييو 
الدولية  لل�شبكة  الإقليمي  املييركييز 
واأنه  ل�ييشيييييمييا  الإيييجييابييي،  للتعليم 
و�شتتم متابعة عمليات التقدم التي 
ال�شنوات  مييدار  على  اإحييرازهييا  يتم 

اخلم�س املقبلة. 
تف�شيلية  معلومات  امل�شح  و�شيوفر 
لكل ميين احلييكييوميية املييدر�ييشيية تدعم 
الطلبة  �شحة  حت�شني  على  العمل 
و�ييشييعييادتييهييم وجيييييودة حييييياتييهييم، مبا 

ال�شوي�شرية العلمية اخلا�شة بدبي 
الدورية  التفاعلية  اجلل�شات  اأوىل 
لييتيي�ييشييميييييم الأفيييييكيييييار حيييييول جييييودة 
دبيييي مب�شاركة  مييدار�ييس  احلييييياة يف 
املعنية  والفرق   ، واملعلمني  الطلبة 
الدكتور  �ييشييعييادة  بييقيييييادة  الهيئة  يف 
جمل�س  رئييييييي�يييس  الييييكييييرم  عييييبييييداهلل 
املعرفة  هيئة  عييام  مدير  املييديييرييين 
عمليات  �شمن  الب�شرية،  والتنمية 
ملعدلت  الييدورييية  امليدانية  املتابعة 
اإجناز امل�شح يف مدار�س دبي، ون�شر 
الوعي باأهمية امل�شح ملختلف الفئات 

امل�شتهدفة. 
اجلل�شة،  خييييالل  الييطييلييبيية،  واأنيييتيييج 
�شاأنها  التي من  الأفكار  حزمة من 
�شعيد  على  حياتهم  جيييودة  تعزيز 
حميطهم  ويف  املييدر�ييشييييية  رحييلييتييهييم 
الطلبة  ت�شارك  ، فيما  الإجتماعي، 
اأفييكييارهييم وتيي�ييشيياوؤلتييهييم مييع �شعادة 

يف ذلييييك الييطييلييبيية الإميييياراتيييييييييني يف 
املدار�س اخلا�شة بدبي، حيث يوفر 
امليي�ييشييح بيييييانييات دقيييييقيية حيييول جودة 
مقارنة  الإميياراتيييييني  الطلبة  حياة 
 ، جهة  من  مدر�شتهم  يف  باأقرانهم 

ويف املدار�س الأخرى بدبي. 
للمدار�س  اأداة  مبثابة  امل�شح  ويعد 
لفهم ومعاجلة جودة حياة الطلبة 
مدار�شهم  وجيييعيييل  اأفيي�ييشييل  بيي�ييشييكييل 
�شتتلقى  حيييييييث  �ييييشييييعييييادة،  اأكييييييييرث 
حييول جييودة حياة  املييدار�ييس تقريراً 
ال�شفافية  تعتمد  طلبتها مبنهجية 
اإىل  بيييالإ�يييشيييافييية  واخلييي�يييشيييو�يييشييييييية، 
مطلع  مدر�شة  لكل  خييا�ييس  تقرير 
2018م،  الييعييام  �شهر فييرباييير ميين 
العمل  ور�ييس  من  حزمة  عقد  ليتم 
خالل ال�شهر ذاته، ت�شتهدف العمل 
مع املدار�س من اأجل فهم البيانات 
جيييييييودة حياة  لييتييحيي�ييشييني  واملييييييييييوارد 

الجتماعية  واملييييهييييارات  واملييييرونيييية 
واملييثييابييرة والإ�ييشييرار ونييقيياط القوة 
وذلك  العامة  وال�شحة  ال�شخ�شية 
با�شتخدام منهجية علمية وتقدمي 
الأنظمة  اإليها  ت�شتند  التي  الأدليية 
ال�شيا�شات  ت�شميم  يف  التعليمية 
واتيييخييياذ قييييييرارات ميييدرو�يييشييية وذات 

منهجية. 
وهو  �شومر  بيت  اأكيييد   ، جانبه  ميين 
مدير املدر�شة ال�شوي�شرية الدولية 
اجلل�شة:«  خييالل  دبييي  يف  العلمية 
املييييدر�ييييشيييية  جيييياهييييدييييين يف  نييي�يييشيييعيييى 
ال�شوي�شرية الدولية العلمية بدبي 
اأ�شلوب  يييقييود  عيياملييي  جمتمع  لبناء 
وا�شحاً  ييييبيييدو  ميييا  �ييشييحييي،  حييييييياة 
�شديق  مييدر�ييشييي  حيييرم  ت�شميم  يف 
وا�شعة  مبادرات  نطلق  كما  للبيئة، 
النطاق تهدف اإىل حت�شني التغذية 
وبيئة  الن�شيطة  واحلياة  ال�شحية، 

التعلم الإيجابية. 
واأ�شاف« اأتاح امل�شح لأطفالنا فر�شة 
مواتية لإطالع طلبتنا على اأهمية 
بالن�شبة  حياتهم  وجييودة  �شعادتهم 
ملييجييتييمييعييهييم. ونيييحييين نييتييطييلييع اإىل 
�شيوفرها  التي  البيانات  مراجعة 

وجتيييييييارب نيي�ييشيير الييي�يييشيييعيييادة وجيييييودة 
احلياة يف مدار�شنا وجمتمعنا«. 

واأ�ييييشيييياف مييين هييييذا امليينييطييلييق، فييياإن 
واأولياء  للمدار�س  �شيقدم  امل�شروع 
والطالبات  الطلبة  واأبنائنا  الأمور 
تف�شيلية  ميينييهييجييييية  ميييعيييليييوميييات 
فييهييم ومييعيياجليية جودة  تتيح  دورييييية 
وجعل  اأف�شل  ب�شكل  الطلبة  حياة 
يركز  فيما  �شعادة،  اأكييرث  مدار�شنا 
امل�شروع يف الوقت ذاته على �شمان 
بلوغ موؤ�شرات تناف�شية جلودة حياة 
املدار�س  يف  الإمييياراتيييييييني  الييطييلييبيية 
اخليييا�يييشييية ميييقيييارنييية بييياأقيييرانيييهيييم يف 
اأخرى  اأو يف مدار�س  ذاتها  املدر�شة 

بدبي. 
وييييقييييييي�يييس امليييي�ييييشييييح الإليييييييكيييييييرتوين، 
العربية  بييالييلييغييتييني  يييطييبييق  واليييييذي 
والإجنييييليييييييييزييييية وييييتيييم تيينييفيييييذه يف 
 – 4 نوفمرب اجليياري  الفرتة بني 
احلياة  جيييودة  املييقييبييل،  دي�شمرب   7
ال�شعادة،  و  والعاطفية  الجتماعية 
وامل�شاركة،  امليييدر�يييشييية،  وعييييالقييييات 
الييبييدنييييية ومنيييط احلياة  واليي�ييشييحيية 
املدر�شة، ومهارات  بعد  واأن�شطة ما 
القرن 21 واملهارات غري الإدراكية 

والتنمية  امليييعيييرفييية  لييهيييييئيية  امليي�ييشييح 
الييبيي�ييشييرييية ميين اأجييييل زيييييادة توجيه 
يف  متاما  الإيجابية  لدمج  جهودنا 
اأن الرتبويني  التعليم، موؤكداً على 
يدركون باأنه عندما يكون الأطفال 
ت�شجل  التعلم  فاإن مهارات  �شعداء، 
وترية متزايدة لهم، بالإ�شافة اإىل 
الإيجابي  التفاعل  مييعييدلت  زييييادة 
ال�شعداء  فالأطفال  الآخييرييين،  مع 
عيييييادة ميييا ييييكيييون اأداءهيييييييم اأفيي�ييشييل ، 
وحتييقيييييق هيييذا اليييتيييوازن بييني الأداء 
الطلبة  حييييياة  وجيييييودة  الأكييييادميييييي 

مهمتنا الأ�شا�شية كمدر�شة«. 
وتتمتع اإدارة التعليم وتنمية الطفل 
يف جنوب اأ�شرتاليا بخربة كبرية يف 
جمع معلومات جودة احلياة دولياً، 
لتطوير  احليييكيييوميييات  ميييع  وعييمييلييت 
واخيييتيييبيييار وتيينييفيييييذ قيييييا�ييشييات جودة 
احلييييييييياة عيييليييى نيييطييياق وا�ييييشييييع، وقد 
التعاون  منظمة  مييع  اأييي�ييشييا  عملت 
 OECD والتنمية  القييتيي�ييشييادي 
ليييقيييييييا�يييس جييييييييودة حييييييييياة اليييطيييالب 
التقييم  ليييربنييياميييج  اخليييا�يييشيييعيييني 
اأ�شرتاليا  يف   PISA الييييييييدويل 

وبلدان اأخرى. 

تف�شيلية  معلومات  الأمــور  واأولياء  املدر�شية  والقيادات  القرار  ل�شناع  امل�شروع  يوفر 
الدرا�شية  للمناهج  تبعًا  بدبي  اخلا�شة  املدار�س  طلبة  حياة  جودة  حول  وموثوقة 
ذات  منهجية  تغيريات  اإجراء  من  ميّكنهم  مبا  الدرا�شي،  وال�شف  واجلن�شية،  املطبقة، 

تاأثري اإيجابي طويل الأمد على طلبة مدار�شهم واملجتمع املدر�شي. 

حما�سرات توعوية مبر�ض حمى القرم الكوجنو النزفية مبنطقة الظفرة
•• الظفرة-الفجر:

نظمت بلدية منطقة الظفرة حملة توعوية مبر�س حمى القرم 
املنطقة  مييدن  مب�شالخ  الق�شابني  ا�شتهدفت  النزفية  الكوجنو 
ال�شت مدينة زايد، ليوا، املرفاأ، غياثي، ال�شلع، ودملا واملتعاملني 
واحلذر  احليطة  لأخييذ  وذلييك  املوا�شي،  باأ�شواق  احليوانات  مع 
الذبح. ومت  اأثناء  املوا�شي احلية واحليوانات  التعامل مع  اأثناء 
تكثيف التوعية بهذا املر�س وذلك لتعزيز ال�شلوكيات ال�شحية 
وتقليل  واملذبوحة  احلية  احليوانات  مع  التعامل  يف  ال�شليمة 

املخاطر الناجتة من انتقال م�شببات الأمرا�س امل�شرتكة.
بامل�شالخ  الأطباء  قدمها  توعوية  حما�شرات  احلملة  وت�شمنت 
حيييييث متييت الييتييوعييييية بييخييطييورة امليير�ييس وكيييييفييييية الييوقيياييية منه 

وتو�شيح  الإ�ييشييابيية،  حيياليية  يف  الب�شر  ت�شيب  الييتييي  والعيييرا�يييس 
عيييالميييات املييير�يييس واأعيييرا�يييشيييه عيينييد النييي�يييشيييان وكيييييفييييية تطبيق 
لتجنب  اإتباعها  الييواجييب  الوقائية  والحييتييييياطييات  الإجيييييراءات 
املر�س. كما مت توعية العاملني باأهمية نظافة احلظائر واإزالة 
الخ�شاب واجلوالت ور�س احليوانات �شد الطفيليات اخلارجية 
وخا�شة القراد وعدم �شراء اأو عر�س حيوانات جمهولة امل�شدر. 
الناحية  ميين  امل�شالخ  يف  اجليييييدة  املييمييار�ييشييات  احلملة  وتيينيياولييت 
ال�شحية وال�شرعية وال�شحة وال�شالمة املهنية وتقييم املخاطر 
يف  للتحكم  الجييييراءات  واأهيييم  بامل�شالخ،  العمل  مييراحييل  بجميع 
التاأكيد  مت  كما  للعاملني.  املهنية  احلييميياييية  وتييوفييري  املييخيياطيير 
على ابالغ الطبيب البيطري يف حال ظهور حيوانات م�شابة اأو 
ظهور اأعرا�س املر�س على اأي عامل وهي الإعياء – الغثيان – 

احلمى – ت�شلب الرقبة – تيب�س الع�شالت – قيء – ا�شهال – 
التهاب احللق وذلك لأخذ جميع الحتياطات الالزمة والتاأكيد 
على جميع العمال والق�شابني �شرورة اللتزام الكامل مبعدات 
والأحذية  الطويلة  الييقييفييازات  لب�س  ميين  ال�شخ�شية  احلييميياييية 
الن�شان  على  املر�س  خطورة  تو�شيح  ومت  الطويلة.  املطاطية 
وطيييرق انييتييقييالييه بييوا�ييشييطيية الييقييراد والييتيياأكيييييد عييلييى اأهييمييييية لب�س 
ملنع  العامة  بالنظافة  والهتمام  ال�شخ�شية  الواقية  الألب�شة 
انتقال اأي اأمرا�س. وحتر�س بلدية منطقة الظفرة على تقدمي 
وروؤية  الجتماعية  م�شوؤوليتها  من  انطالقاً  اخلدمات  اأف�شل 
ذو كفاءة عاملية  بلدي  اإىل توفري نظام  الرامية  البلدي  النظام 
احلياة  جودة  معايري  ويعزز  املن�شودة  امل�شتدامة  التنمية  يحقق 

يف اإمارة ابوظبي.

فقدان جواز �سفرت
امليييدعيييو /دفيييييى مايا  فييقييد 
اجلن�شية  نيييييييبيييال   ، ثيييابيييا 
رقيييييم  �يييييشيييييفيييييره  جييييييييييييواز   -
 )1 0 0 3 5 5 2 8 (
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييشيييال 

 050/5668297

فقدان جواز �سفرت
بهاء  رييييان   / املييدعييو  فقد 
اجلن�شية  كندا   ، مهيدات 
رقيييييم  �يييييشيييييفيييييره  جيييييييييييواز   -
يجده  من   )374028(
بتليفون  التيي�ييشييال  عييليييييه 
رقم 055/6296340 

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / �شوهاج ح�شني 
بنغالدي�س     ، عييبييدامليينييان 
�شفره  جيييواز   - اجلن�شية 
 )0884546( رقيييييييم 
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييشيييال 

 050/7915712

فقدان جواز �سفرت
تريوبورور   / املدعو  فقد 
الهند   ، �شاتي�س  كارثيكان 
�شفره  جيييواز   - اجلن�شية 
 )9706709M( رقييم 
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييشيييال 

 050/6120860

فقدان جواز �سفرت
عبدالوهاب   / املدعو  فقد 
مري عبدالرحمن ، باك�شتان 
�شفره  جييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
 )6131091AN( رقم
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييشيييال 

 056/8075746

فقدان جواز �سفرت
فييييييقييييييد املييييييييدعييييييييو /حيييي�ييييشيييين 
غولي�شتان  �شوهان  مييبييارك 
باك�شتان    ، �يييشيييوهيييان  خيييييان 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
يجده  من   )4149482(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/1981535

فقدان جواز �سفرت
بانو  ن�شيم   / املييدعييو  فقد 
الهند    ، عيييبيييدالييي�يييشيييكيييور 
�شفره  جيييواز   - اجلن�شية 
 )9347623K( رقيييم 
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييشيييال 

 050/6416612

فقدان جواز �سفرت
هنجو   / املييييدعييييو  فيييقيييد 
كييينيييدا   اجلن�شية   ، كيييييم 
رقييييم  �ييييشييييفييييره  - جييييييييواز 
من   )399300(
الت�شال  عييليييييه  ييييجيييده 
بييييييييتييييييييليييييييييييييييييفييييييييون رقيييييييييم 

 055/6296340
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اأخبـار الإمـارات
�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييًا باإعادة ت�سكيل جمل�ض اإدارة “غرفة ال�سارقة”

•• ال�صارقة-وام: 

القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة مر�شوما اأمرييا باإعادة ت�شكيل 

جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة.
ون�س املر�شوم الأمريي رقم 68 ل�شنة 2017 على اأن يعاد ت�شكيل 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة برئا�شة عبداهلل �شلطان 
حممد العوي�س وع�شوية التالية اأ�شماوؤهم .. ال�شيخ ماجد بن في�شل 
النابودة  عي�شى  عبيد  حممد  واأحييمييد  القا�شمي  خالد  بن  خالد  بن 
وجمال حممد �شلطان بن هويدن ورغدة حمد عمران ترمي وزياد 
حممود خرياهلل احلجي و�شلطان اأحمد ال�شحي و�شارة عبدالوهاب 
املدين و�شلطان حممد ح�شني املال وعبداهلل اإبراهيم دعيف�س وعبيد 

حممد  وعييلييي  الييزعييابييي  عبيد  عييلييي  عبيد  وعييلييي  الطنيجي  عييو�ييس 
الدميا�س وحممد علي مرزوق  را�شد علي  عبداهلل اخليال وحممد 
الطنيجي  اأحمد  م�شبح  ونا�شر  احلزامي  هالل  وحممد  كامل  بن 

ووليد عبدالرحمن بوخاطر.
يجوز  �شنوات  بثالث  املجل�س  الع�شوية يف  الأمييريي  املر�شوم  وحييدد 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  ميين  مبر�شوم  مماثلة  مييدد  اأو  ملييدة  متديدها 
ال�شارقة تبداأ من اأول اجتماع له وي�شتمر املجل�س يف ت�شريف اأعماله 
اإعادة  ويييجييوز  جديد  جمل�س  تعيني  يتم  اأن  اإىل  مدته  انتهاء  لييدى 

تعيني من انتهت مدة ع�شويتهم.
وتعترب جميع القرارات والأوامر والت�شرفات الإدارية واملالية التي 
�شحيحة  املر�شوم  بهذا  العمل  تاريخ  حتى  ال�شابق  املجل�س  اأً�شدرها 

ونافذة كما لو �شدرت مبوجبه.

“مالية عجمان” تكرم اأوائل املنت�سبني لنادي املالية ب�سهادات فخرية من منظمة عاملية
•• عجمان-وام:

اأوائل  املالية يف عجمان  دائييرة  اآل علي مدير عام  اأحمد  �شعادة مييروان  كرم 
املنت�شبني اإىل “نادي املالية للتو�شت ما�شرت” ب�شهادات فخرية من “منظمة 
التو�شت ما�شرتز العاملية “ بالوليات املتحدة المريكية وذلك جلهودهم يف 
املالية للتو�شت  “نادي  اإن   - املنا�شبة  النادي. وقال �شعادته - بهذه  تاأ�شي�س 
ما�شرت” هو الأول من نوعه على م�شتوى اإمارة عجمان وي�شاهم يف متكني 
الأداء  مب�شتوى  الرتييقيياء  بهدف  عالية  كييفيياءة  ذات  ب�شرية  كيييوادر  وتيياأهيييييل 
امل�شتويني الفردي واملوؤ�ش�شي.. مثنيا على جهود  الوظيفي يف الدائرة على 
الفريق الإداري للنادي مل�شاهمته ب�شكل اإيجابي يف متكني الأع�شاء من اأداء 

اأعمالهم بكفاءة وفعالية وتعزيز ال�شفات القيادية والثقة بالنف�س لديهم.
فيها  ما�شرت” قييدم  للتو�شت  املالية  “نادي  نظمها  ور�شة  خييالل  ذلييك  جيياء 

حممد جا�شم رئي�س النادي نبذة عن كيفية �شري عمل الجتماعات الدورية 
للتوا�شل  ال�شرت�شادي  والدليل  اخلطب  ت�شل�شل  وكيفية  الأع�شاء  ودور 
الفعال والقائد املتمكن وا�شتعر�س الهيكل الإداري للنادي املبني على اأ�ش�س 
�شمن  العمل  يعترب  حيث  العاملية”  ما�شرتز  التو�شت  منظمة  وقواعد” 
اأو  املتمكن  القائد  الفريق الإداري جزء من متطلبات احل�شول على درجة 

درجات القائد املتقدم.
لتنمية  قناة  باعتباره  للنادي  املوظفني  ميين  املييزيييد  لن�شمام  جا�شم  ودعييا 
الثقة  وزييييادة  الآخييرييين  مييع  التوا�شل  وفيينييون  اخلطابية  املييهييارات  وتطوير 
مواجهة  عند  التوتر  على  والتغلب  بجراأة  التحدث  على  والقدرة  بالنف�س 
اجلمهور قبل اخلطب وترتيب الأفكار وتقدميها بت�شل�شل منطقي.. م�شريا 
امل�شابقات  للم�شاركة يف  اأع�شائه  تاأهيل عدد من  على  يعمل  النادي  اأن  اإىل 

العاملية ودعوة اأع�شاء جدد لالنخراط فيه.

�سلطان القا�سمي يوقع اتفاقية تعاون بني اأكادمييتي ال�سارقة للفنون الأدائية وجيلدفورد الإجنليزية
•• ال�صارقة-وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وقييع 
اأكادميية  بني  تعاون  اتفاقية  ام�س  �شباح  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
واأكادميية جيلدفورد بجامعة �شري الإجنليزية  الأدائية  ال�شارقة للفنون 

وذلك يف اأكادميية ال�شارقة للبحوث.
�شهر  يف  �شموه  وقعها  التي  املبدئية  لالتفاقية  ا�شتكمال  التفاقية  وتاأتي 
الجنليزية،  �ييشييري  بجامعة  جيييييلييدفييورد  اأكييادميييييية  مييع  املييا�ييشييي  اأغ�شط�س 
وتيي�ييشييم التييفيياقييييية جمييييالت الييتييعيياون امليي�ييشييرتك بييني اأكييادميييييية ال�شارقة 

الأكادميي  الإطييار  يف  تعاون  عالقات  وبناء  جيلدفورد  واأكادميية  للفنون 
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وقعها  التي  التفاقية  وتهدف  والتعليمي. 
والربوفي�شور ماك�س لو رئي�س جامعة �شري لتعزيز �شبل التعاون والعمل 
للفنون  ال�شارقة  اأكييادميييييية  مل�شروع  الإداري  الت�شكيل  جمييال  يف  امل�شرتك 
الأدائييييييية، واليييرباميييج الييتييدريييبييييية والييتيياأهيييييل الأكيييادمييييي لييلييمييواهييب الفنية 
والكوادر الب�شرية املتخ�ش�شة يف جمالت الفنون الأدائية والعمل امل�شرحي 
مبدع  بجيل  والعربية  اخلليجية  ال�شاحة  رفد  يف  ي�شهم  مبا  وال�شينمائي 
وواع باأهمية دور الفنون يف نقل ق�شايا وهموم املجتمع، على اأن يتم البدء 
اأكادميية  يف  تخ�ش�شاتهما  مبختلف  وال�شينمائية  امل�شرحية  الأعييمييال  يف 

ال�شارقة للفنون، وي�شاف اإليها املجالت الأخرى تباعا.
ووفقا لالتفاقية �شيتم طرح اأوىل الربامج الأكادميية يف جمالت التمثيل 
املزيد  القادم لتتبعها لحقا  الغنائي والخييراج يف �شهر �شبتمرب  والتمثيل 

من الربامج وذلك تفعيال للدور املهم لالأكادميية.
واطلع �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة خالل مرا�شم توقيع التفاقية على 
من  �شي�شمه  ومييا  الأدائييييية  للفنون  ال�شارقة  اأكييادميييييية  مبنى  خمططات 
قاعات ومرافق فنية واأكادميية توفر البيئة املالئمة لتاأهيل املتخ�ش�شني 
يف  للعاملني  الفر�شة  واتاحة  الفنانني  ودعم  الأدائية  الفنون  جمالت  يف 

جمال الفنون لعر�س ابداعاتهم الفنية.

التي  وامل�شاحات  العالية  الفنية  املوا�شفات  باأعلى  م�شرحا  املبنى  و�شي�شم 
والتجهيزات  للخدمات  �شي�شم مرافق  املتنوعة، كما  العرو�س  تقام عليها 

امل�شرحية ومقاعد مرنه توفر اأف�شل �شبل ال�شتمتاع بالعرو�س.
رئي�س  ال�شويدي  �شاهني  بن  علي  املهند�س  �شعادة  التفاقية  توقيع  �شهد 
دائييييرة الأ�ييشييغييال الييعيياميية، و�ييشييعييادة حمييمييد عييبيييييد الييزعييابييي رئييييي�ييس دائيييرة 
جامعة  مدير  النعيمي  جمييول  حميد  والييدكييتييور  وال�شيافة،  الت�شريفات 
ال�شارقة، والدكتور بيورن �شريفيه مدير اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة، 
والدكتور عمرو عبد احلميد مدير اأكادميية ال�شارقة للبحوث، وعدد من 

امل�شوؤولني.

تنوعت بني اقرتاحات و�شكاوى وبالغات

مركز ات�سال بلدية مدينة اأبوظبي يتلقى حوايل 16 األف ات�سال منذ بداية ال�سنة  

يف ختام فعاليات “اأ�شبوع الر�شاعة الطبيعية الوطني”

جمعية اأ�سدقاء الر�ساعة الطبيعية تعزز �سحة الأطفال واأمهاتهم

••  اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي من خالل مركز الت�شال  تلقت بلدية مدينة 
اقرتاحات  بني  ما  تنوعت  ات�شال   15460 من  اأكييرث 
و�ييشييكيياوى وبييالغييات ومييطييالييب عيياميية، وذليييك عيين املدة 
بييداييية �شهر  2017 وحييتييى  الييعييام  بييداييية  املييمييتييدة منذ 
الأعلى لالت�شالت  الن�شبة  اأن  البلدية  واأكييدت  اأكتوبر. 
متحورت حول خدمة توثيق، وم�شاألة التكد�س ال�شكاين، 
وامل�شكالت الناجتة عن ال�شو�شاء ال�شادرة عن مناطق 

الأ�شغال العامة والإن�شاءات وخ�شو�شا داخل املدن.
واأو�شحت البلدية اأن هذه الت�شالت تاأخذ ق�شطا كبريا 
من الهتمام واملتابعة، وبناء على قراءاتها وحتليلها يتم 
اتخاذ اإجراءات تتنا�شب وتتطابق مع متطلبات املجتمع، 

وذلك ح�شب الأولويات العامة.

تيي�ييشييتييخييدم الأنييظييميية املتطورة  اأنيييهيييا  الييبييلييدييية  واأ�ييييشييييارت 
التعاطي مع هذه الت�شالت  ب�شاأن  والربامج احلديثة 
اأ�شرع  البلدية  ت�شمن  بحيث  وال�شكاوى  والقييرتاحييات 
ا�ييشييتييجييابيية ، واأكيييييرث تييفيياعييال ميييع املييتييطييلييبييات ومييين هذا 
الإطار ت�شتخدم البلدية نظام ادخال املعلومات وبيانات 
ق�شم  يقوم  ثم  وميين  متخ�ش�س  نظام  عرب  الت�شالت 
ال�شكاوي التابع لإدارة تطوير اخلدمات بتوجيهها اإىل 
املركز املعني لتخاذ ما يلزم نحو ال�شكوى، ويتم تقييم 
تتم  التي  ال�شري  املت�شوق  ا�شتبيانات  عييرب  املييركييز  اأداء 
خالل  من  والبحوث  الييدرا�ييشييات  ق�شم  قبل  من  داخلياً 

قيا�س ن�شبة ر�شا املتعاملني اأو من قبل جهات عليا.  
اأبوظبي  مدينة  لبلدية  التابع  الت�شال  مركز  ويعمل 
من ال�شاعة 7:30 �س حتى ال�شاعة 3:30 ع�شرا من 

الأحد حتى اخلمي�س. 

•• ال�صارقة-الفجر:

انطالقاً من �شعيها لإ�شعاد املواطنني واملقيمني، واملحافظة 
اإىل جمتمع  لييلييو�ييشييول  واأمييهيياتييهييم،  الأطيييفيييال  عييلييى �شحة 
يتمتع اأفراده بال�شحة والعافية، اختتمت جمعية اأ�شدقاء 
الأ�شرة  ليي�ييشييوؤون  الأعييلييى  املجل�س  يف  الطبيعية  الر�شاعة 
الوطني  الطبيعية  الر�شاعة  اأ�شبوع  فعاليات  بال�شارقة، 
الدولة،  مناطق  خمتلف  يف  مييوقييعيياً   23 يف  اأقيييييمييت  الييتييي 
حتت  اجليياري  نوفمرب  من   9 اإىل   5 خييالل الفرتة من 

�شعار “معاً لر�شاعة طبيعية م�شتدامة”.
اليير�ييشيياعيية الطبيعية  اأ�ييشييبييوع  وجنييحييت اجلييمييعييييية خيييالل 
امل�شت�شفيات  مبختلف  اأمييييياً    981 تثقيف  يف  الييوطيينييي  
واملراكز ال�شحية يف القطاعني احلكومي واخلا�س اإ�شافة 
الثانوية،  ثعلبة  بنت  خولة  مدر�شة  ميين  طالبة   50 اإىل 
،250 طفاًل، كما وزعت 6015 ن�شرة توعوية للتعريف 
باجلمعية وباأهمية الر�شاعة الطبيعية، اإىل جانب توزيع 
املنتجات اخلا�شة بالأطفال املقدمة من الرعاة والداعمني 

لالأ�شبوع. 
الييتييي حتييظييى بييرعيياييية كييرمييية ميين قرينة  وتييعييد اجلمعية 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر بنت 

الأ�شرة  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي،  حممد 
بيياليي�ييشييارقيية، ميين اجلييمييعيييييات الييفيياعييليية يف املييجييال ال�شحي، 
وتركز جهودها على حت�شني ال�شحة اجل�شدية والنف�شية 
لييالأطييفييال والأميييهيييات ميين خيييالل زيييييادة فيييرتة الر�شاعة 
عالقة  لتكوين  الأمييثييل  الطريقة  تعد  والييتييي  الطبيعية 

اأ�شرية �شحية للو�شول اإىل جمتمع اآمن.
خرباتها  الطبيعية  الر�شاعة  اأ�شدقاء  جمعية  وا�شتثمرت 
يف  وال�شركاء،  واملتطوعني  العمل  فرق  وطاقات  الطويلة، 
فعالية  اإىل  الوطني  الطبيعية  الر�شاعة  اأ�شبوع  حتويل 
متكاملة، يتعاون من خاللها كافة اأفراد الأ�شرة على دعم 
الر�شاعة  تقدمي  على  وت�شجيعهن  وتوعيتهن  الأمييهييات 
ال�شتقرار  حتقيق  يف  للم�شاهمة  لأطييفييالييهيين،  الطبيعية 
الإماراتي  املجتمع  على  اإيييجييابيياً  ينعك�س  اليييذي  النف�شي 

باأكمله. 
و�شملت فعاليات الأ�شبوع زيارة عدد من امل�شت�شفيات، من 
بينها القا�شمي، وزليخة، والزهراء، ونيوهوب، واجلامعة، 
يف ال�شارقة، والإمارات، وبرامي، وزليخة، وميديور يف دبي، 
وم�شت�شفى كلباء، وم�شت�شفى الذيد، حيث قامت املثقفات 
بتقدمي  واملييتييطييوعييات  اجلمعية  يف  الييعييامييالت  ال�شحيات 
اليينيي�ييشييائييح والإر�ييييشييييادات لييالأمييهييات حيييول طيييرق الر�شاعة 

الطبيعية.
من�شات  الطبيعية  اليير�ييشيياعيية  اأ�ييشييدقيياء  جمعية  واأقييامييت 
مدينة  ميين  كييل  يف  الطبيعية  الر�شاعة  باأهمية  للتوعية 
الطبي  الميييارات  ومييركييز  الإن�شانية،  للخدمات  ال�شارقة 
الفي�شل ال�شحي  الذيد ال�شحي، ومركز  الدويل، ومركز 
ال�شمويل،  للطب  الييعيياملييي  ال�شارقة  ومييركييز  الييفييجييرية،  يف 

وعدد من املواقع الأخرى.
وقيييدميييت هيييذه امليينيي�ييشييات الييعييديييد مييين اخليييدميييات للزوار، 
وخيي�ييشييو�ييشيياً لييالأمييهييات والييفييتيييييات املييقييبييالت عييلييى الييييزواج، 
الر�شاعة  اأهمية  التوعوية حول  الن�شرات  توزيع  ت�شمنت 
ال�شليمة  والييتييغييذييية  ال�شحيحة  واملييمييار�ييشييات  الطبيعية 

لالأطفال الر�شع واأمهاتهم.
موؤ�ش�شات  عييلييى   برتكيزها  الييعييام  هييذا  فعاليات  ومتيييييزت 
القطاع اخلا�س وذلك �شمن حملة توعوية للقطاع الطبي 
اخلييا�ييس مت اطالقها بييداييية الييعييام ، بييهييدف الييو�ييشييول اإىل 

�شرائح اأو�شع من الفئات امل�شتهدفة. 
رئي�س  اليينييومييان،  الييعييزيييز  عبد  خييوليية  املهند�شة  وتييوجييهييت 
والتقدير  بال�شكر  الطبيعية،  الر�شاعة  اأ�شدقاء  جمعية 
ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  اإىل 
امل�شتمر  �شموها  دعييم  على  القا�شمي،  حممد  بنت  جواهر 

يييحييقييق التن�شئة  بييتييوفييري كيييل ميييا  لييلييجييمييعييييية، وتييوجيييييهييهييا 
ال�شليمة لالأطفال، وي�شجع الأمهات على احلياة ال�شحية، 
اأ�شرية  تكوين عالقة  تعمل على  اأن اجلمعية  اإىل  م�شرية 
�شحية من خالل ا�شتمرار الأمهات يف الر�شاعة الطبيعية 
ملييدة عييامييني.  واأكيييدت اليينييومييان اأن اإميييارة اليي�ييشييارقيية   تويل 
الييتييي تركز  اإهييتييمييامييهييا،  ُجيييل  ال�شحية  الييرعيياييية  مييو�ييشييوع 
الطبيعية،  اليير�ييشيياعيية  يف  الييعيياملييييية  املييعييايييري  تطبيق  عييلييى 
الدولية،  والطفولة  ال�شحة  منظمات  لتوجيهات  وفييقيياً 
وال�شعادة،  بال�شحة  والأمهات  الأطفال  متتع  اأن  م�شيفة 
الر�شاعة  لييدور  نظراً  باأكملها،  الأ�ييشييرة  اإىل  تاأثريه  ميتد 
الطبيعية يف احلد من فر�س الإ�شابة بالأمرا�س والتمتع 
ب�شحة نف�شية وج�شدية جيدة.  واأ�شهمت فعاليات “اأ�شبوع 
الر�شاعة الطبيعية الوطني” يف ت�شليط ال�شوء على دور 
ومن  الفوائد  من  العديد  حتقيق  يف  الطبيعية  الر�شاعة 
بينها  الق�شاء على �شوء التغذية، وتعزيز احلياة ال�شحية، 
واحلد من التاأثريات ال�شلبية لإنتاج احلليب ال�شطناعي 
العامالت على  الأمهات  اإىل م�شاعدة  اإ�شافة  البيئة،  على 
بييني العمل والأ�يييشيييرة، ميين خييالل تراجع  الييتييوازن  حتقيق 
احتمالت اإ�شابات اأطفالهن بالأمرا�س، وهو ما مينحهن 

تركيزاً اأكرب يف العمل.

النعيمي : متحف اللوفر- اأبوظبي 
يوؤكد اأن الإمارات قبلة للت�سامح

•• عجمان-وام: 

يف  القت�شادية  التنمية  دائييرة  عام  مدير  النعيمي  عب�شي  علي  �شعادة  اأكييد 
رائدا  ثقافيا  �شرحا  يعد  اأبوظبي  العا�شمة  يف  اللوفر  متحف  اأن  عجمان 

ويوؤكد اأن دولة الإمارات قبلة للت�شامح والتاآخي والتعاي�س ال�شلمي.
وقال يف ت�شريح لوكالة اأنباء المارات 
اأبوظبي  العا�شمة  اختيار  “وام” ان 
اأيييقييونيية مييعييمييارييية زاخرة  لحييتيي�ييشييان 
العريقة  والييفيينييييية  الأثيييريييية  بالقطع 
الذي  الريادي  امل�شتوى  ليوؤكد  ياأتي 
ج�شرا  باعتبارها  دولتنا  اإليه  و�شلت 
الإن�شانية  احل�شارات  بني  للتوا�شل 
وبوتقة تلتقي فيها الثقافات العاملية 
دعائمها  ت�شتقي  متفردة  بيئة  �شمن 
ال�شامية  الإ�يييشيييالمييييييية  امليييبيييادئ  مييين 
القائمة  الأ�شيلة  الإماراتية  والقيم 
والت�شامح  والعتدال  الحييرتام  على 

والنفتاح وقبول الآخر.
واأعرب النعيمي عن الفخر بافتتاح “متحف اللوفر اأبوظبي” الذي ميثل 
الإمارات  تعزز ح�شور  التي  للمكت�شبات احل�شارية  اإ�شافة هامة  �شك  بال 
على اخلارطة العاملية باعتبارها اأمنوذجا يحتذى به يف اإر�شاء اأ�ش�س التقارب 
بني ال�شعوب وتوطيد نعم الأمن وال�شالم وال�شتقرار عرب التفاعل الثقايف 
ت�شري  التي  الر�شيدة  لقيادتنا  احلكيمة  ال�شيا�شة  ظل  يف  املعريف  والتبادل 
على النهج الإن�شاين الذي اختطه الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”.

�سفري الدولة يلتقي وزير 
�سوؤون الطريان املدين الهندي

•• نيودلهي-وام:

التقى �شعادة الدكتور اأحمد عبد الرحمن البنا �شفري الدولة لدى جمهورية 
الهند معايل جايانت �شينها وزير الدولة الهندي ل�شوؤون الطريان املدين 
يف العا�شمة نيودلهي. وبحث اجلانبان خمتلف الق�شايا املتعلقة بالطريان 
املتحدة وجمهورية  العربية  الإميييارات  دوليية  بني  اجلوية  وامل�شارات  املييدين 
و�شبق  الييبييلييدييين..  بييني  اجلييوييية  اخلييدمييات  اتفاقية  حتكمها  والييتييي  الهند 
وال�شارقة  اأبوظبي  اإمييارات  مع  منف�شلة  تفاهم  مذكرات   4 الهند  ووقعت 
حال  اجلييديييدة  اجلييوييية  اخلييدمييات  اتفاقية  و�شتتيح  اخليمة  وراأ�يييس  ودبيييي 
الإماراتية  الناقالت  لعمليات  وال�شهولة  املرونة  املوافقة عليها مزيدا من 

والهندية بني البلدين.
واقرتح �شعادة الدكتور البنا عقد اجتماع بني الهيئة العامة للطريان املدين 
لدولة المارات وهيئة الطريان املدين الهندي يف اقرب وقت ل�شتعرا�س 

التفاقية.
وذكييير �ييشييعييادة ال�شفري الييبيينييا اأن امليي�ييشييارات اجلييوييية بييني الييبييلييدييين هييي من 
بينهما..  التجارية  الأن�شطة  كرثة  ب�شبب  العامل  يف  ربحية  امل�شارات  اأكييرث 
تفوق  وحدها  الييدوليية  مع  للهند  الثنائية  اجلوية  احلركة  حقوق  اأن  كما 
الدولة  لناقالت  ميكن  حيث  الأخيييرى  اليييدول  مييع  امل�شرتكة  حقوقها  ميين 
 65.200 دبييي  كييالييتييايل:  مييوزعيية  اأ�شبوعيا  مقعد   134.441 ت�شغيل 
17841 مقعد وراأ�س اخليمة  50 الف مقعد وال�شارقة  مقعد واأبوظبي 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  اأن  ال�شفري  �شعادة  واأكد  مقعد.   14000
اأن يوفر التفاق  باأنه من م�شوؤولية احلكومة �شمان  را�شخا  توؤمن اميانا 
فر�س مت�شاوية ومنفعة متبادلة لكل من الطرفني املتعاقدين.. منوها ان 
اأجل  من  اجلديدة  املفاو�شات  ل�شتئناف  جهودها  تبذل  الإمييارات  حكومة 

.ASA اإجراء مباحثات ثنائية يف اإطار اتفاقية اخلدمات اجلوية
ومن جانبه �شدد الوزير �شينها على احلاجة اإىل توقيع اتفاقية اخلدمات 

اجلوية واتخاذ الإجراء العاجل يف هذا ال�شاأن.
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•• دبي-وام: 

البواردي  اأحييمييد  بيين  حممد  معايل  ا�شتقبل 
وزير دولة ل�شوؤون الدفاع مبكتبه يف معر�س 
حيييدة  عيييليييى  كييييال   2017 لييييلييييطييييريان  دبييييييي 
التنفيذي  الرئي�س  دو�شاجي  بينوات  ال�شيد 
وال�شيد   ،DASSAULT لييي�يييشيييركييية 
جيييون هييارييي�ييس الييرئييييي�ييس الييتيينييفيييييذي ل�شركة 

.RAYTHEON
عالقات  ا�شتعرا�س  اللقاءات  خييالل  وجييرى 
املتحدة  العربية  الإمييارات  دولة  التعاون بني 
وكل من اع�شاء وفود الدول الزائرة وجوانب 
امل�شلحة  يييخييدم  وتييطييويييرهييا مبيييا  تييفييعيييييلييهييا 
ال�شلة  ذات  اليي�ييشييوؤون  اإىل  اإ�ييشييافيية  امل�شرتكة 

باملجالت الع�شكرية والدفاعية.
الأحاديث  تبادل  اللقاءات  خييالل  جييرى  كما 
للطريان  دبييي  معر�س  انعقاد  اأهمية  حييول 
اأهيييم املييعييار�ييس عييامليييييا وي�شتقطب  كييونييه ميين 
املتخ�ش�شة  الييي�يييشيييركيييات  مييين  كيييبيييريا  عيييييددا 
وال�شركات العاملية امل�شنعة لأنظمة الطريان 
واحيييتييييييياجيييات خمتلف  مييتييطييلييبييات  وييييليييبيييي 
اليي�ييشييركييات، وفيير�ييشيية كييبييرية لييلييتييعييرف على 
اأحدث ال�شناعات يف جمال الطريان وتبادل 

اخلربات.
وتنظيم  اإدارة  بح�شن  ال�شيوف  اأ�ييشيياد  وقييد 
متوا�شل  اإقييبييال  ميين  ي�شهده  وميييا  املييعيير�ييس 
يييربهيين عييلييى جنييياح الإميييييييارات ورييييادتيييهيييا يف 

�شناعة املعار�س.

الهالل الأحمر يوزع م�ستلزمات ال�ستاء على الالجئني ال�سوريني يف اخليام الع�سوائية بالأردن
•• عمان-وام: 

الأحيييمييير  اليييهيييالل  هيييييئيية  وزع وفييييد 
الإمييييييياراتيييييييي مييي�يييشييياعيييدات اإغييياثييييييية 
وم�شتلزمات ال�شتاء على حوايل 35 
عائلة �شورية لجئة من املقيمني يف 
اخليام الع�شوائية مبنطقة احلالبات 

يف حمافظة الزرقاء الأردنية.
�شعادة  برئا�شة  الهيئة  وفييد  ويتابع 
الفالحي  عييتيييييق  حمييمييد  اليييدكيييتيييور 
الييذي يزور  الييعييام للهيئة -  الأميييني 
حاليا خميمات الالجئني ال�شوريني 
يف املييمييلييكيية الأردنييييييييية الييهييا�ييشييمييييية - 
لالجئني  الع�شوائية  اخليييييام  تفقد 

ال�شوريني يف اأماكن خمتلفة بالقرب 
من العا�شمة عمان.

وقال الفالحي اإن تواجد الالجئني 
يتطلب  الأردن  يف  اليييي�ييييشييييوريييييني 
م�شاعدتهم والتخفيف عنهم وذلك 
ن�شاأ  الييتييي  الإنيي�ييشييانييييية  ليينييداء  تلبية 
مل�شاعدة  اإ�ييشييافيية  زاييييد  اأبيينيياء  عليها 
ال�شغط  ميين  التخفيف  يف  الأردن 
الإن�شاين  املييجييال  يف  يواجهه  اليييذي 
الذي يقدمه لالأ�شقاء ال�شوريني يف 

العديد من املدن الأردنية.
�شمن  تعمل  الهيئة  اأن  اإىل  ولييفييت 
امل�شتلزمات  لتوفري  متكاملة  خطة 
خييا�ييشيية يف ف�شل  كيييافييية  الإغييياثييييييية 

.. مقدما  ال�شقيع  ال�شتاء وموجات 
�ييشييكييره حلييكييوميية املييمييلييكيية الأردنييييييية 
الها�شمية وكل القطاعات املعنية يف 
فريق  واجهها  التي  ال�شعاب  تذليل 
الإغيياثيية الإمييياراتيييي وذليييك مل�شاعدة 
املتواجدين  اليي�ييشييوريييني  الييالجييئييني 

على اأرا�شي اململكة.
واأثنى الأمني العام للهالل الأحمر 
الييدور الذي يقوم به متطوعو  على 
الهيئة يف الأردن وهذا لي�س بغريب 
عليهم فلقد ربانا الوالد ال�شيخ زايد 
بن �شلطان “ طيب اهلل ثراه” على 
بر النا�س واحرتام الكبري وال�شغري 
الظروف  اأ�ييشييد  يف  معهم  والييوقييوف 

ونرى اليوم اأبناء زايد منت�شرين يف 
امل�شاعدات  كل بقاع الأر�ييس لتقدمي 

لالجئني اأينما كانوا .
رافيييق الأميييني الييعييام خييالل التوزيع 
عددا من م�شئويل ومتطوعي الهيئة 
اخلييلي  حمييمييد  ميييبيييارك  و�يييشيييعيييادة 
قائد فريق الإغاثة الإماراتي مدير 
الذي  الأردين  الإميييياراتييييي  املييخيييييم 
التي  امليي�ييشيياعييدات الإغيياثييييية  اأن  ذكييير 
الالجئة  الأ�شر  على  توزيعها  جرى 
ال�شورية املقيمة يف اخليم الع�شوائية 
طرود  عييلييى  ا�شتملت  احليييالبيييات  يف 
�شتوية  ومعاطف  ومالب�س  غذائية 
عائلة  كيييل  ت�شلمت  حيييييث  وميييدافيييئ 

ميييا يييلييزمييهييا بييحيي�ييشييب عيييدد اأفيييرادهيييا 
للتخفيف من معاناة الأ�شر الالجئة 
اأن  الهيئة  اعتادت  ما  وهو  ال�شورية 
تنفذه �شنويا يف بداية ف�شل ال�شتاء 
ال�شتاء  م�شتلزمات  بتقدمي  وذليييك 
وللعائالت  الييي�يييشيييورييييني  لييالجييئييني 

املتعففة يف تلك اخليام.
الهالل  فيييرييييق  اأن  بييالييذكيير  جيييديييير 
يييقييدم خدماته  الأحييميير الإمييياراتيييي 
والإغاثية  والييعييالجييييية  الإنيي�ييشييانييييية 
املخيم  يف  الييي�يييشيييورييييني  ليييالجيييئيييني 
من  وعيييييييدد  الأردين  الإمييييييياراتيييييييي 
منذ  اململكة  يف  الأخييييرى  املييخيييييمييات 

.2012

•• دبي-وام:

الييبييواردي وزير  اأحمد  بن  التقى معايل حممد 
و  اليييييييييوزراء  من  عييددا  الدفييييييييياع  ل�شوؤون  دوليية 
دبيييييييي  ملعييييييييييير�س  الزائريييييييييييييين  امل�شوؤولني  كبار 

للطييييييييييييييييران 2017.
دبي  معر�س  يف  مبكتبه  معاليه  ا�شتقبل  فقد 
معايل  حدة  على  كال  ام�س   2017 للطريان 
وزراء  كبري  عثمان  بن  مالكي  حممد  الدكتور 
جلمهورية  واخلارجية  الدفاع  ل�شوؤون  الدولة 

�ييشيينييغييافييورة ومييعييايل اأوليييييييغ دفيييييغييوليييييف رئي�س 
ال�شناعية  الع�شكرية  لييليي�ييشييوؤون  الييدوليية  جلنة 
الدفاع  وزيييير  فييوييينييوف م�شاعد  اأوليييييغ  والييلييواء 
اإلني  واليي�ييشيييييدة  الييبيييييالرو�ييشييي  اليييدويل  للتعاون 
لورد وكيل وزارة الدفاع الأمريكي للم�شرتيات 

والتكنولوجيا واملعلومات .
ا�ييشييتييعييرا�ييس عالقات  اليييليييقييياءات  جييييرى خييييالل 
الييتييعيياون املييتييميييييزة الييتييي تييربييط دولييية الإمييييارات 
وامل�شوؤولني  الييييييوزراء  ودول  املييتييحييدة  الييعييربييييية 
الع�شكرية  بيييالييي�يييشيييوؤون  اليي�ييشييليية  ذات  خيييا�يييشييية 

والدفاعية و�شبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم 
امل�شلحة امل�شرتكة.

الييبييواردي مع ال�شيوف  الييوزييير  وتييبييادل معايل 
وجهات النظر حول عدد من الق�شايا الراهنة 
امليي�ييشييرتكيية يف جمال  امليينييطييقيية والييتييحييديييات  يف 

الع�شكري  التعاون  بحث  اإىل  اإ�شافة  الييطييريان 
الدفاعات  جمييال  يف  والتكنولوجي  وال�شناعي 

الع�شكرية امل�شرتكة.
وم�شوؤويل  �شباط  كبار  من  عييدد  اللقاء  ح�شر 

وزارة الدفاع.

•• دبي-وام:

ل�شوؤون  دوليية  وزييير  الييبييواردي  اأحمد  ح�شر معايل حممد بن 
الدفاع م�شاء اأم�س الأول حفل ال�شتقبال الذي اأقامه جمل�س 

الأعمال الإماراتي الأمريكي يف فندق جمريا الن�شيم يف دبي.
األني لورد وكيل وزارة الدفاع المريكية  ح�شر احلفل �شعادة 
للم�شرتيات والتكنولوجيا والمداد وعدد من كبار امل�شوؤولني 

من البلدين.
واألقى معايل حممد بن اأحمد البواردي الفال�شي كلمة خالل 
اأن هذا اللقاء هو دليل  احلفل رحب فيها باحل�شور مو�شحاً 
اإحيييييرازه يف ميي�ييشييرية العالقات  عييلييى ميييدى الييتييطييور اليييذي مت 
املتميزة بني البلدين وعرب معاليه عن امتنانه ملجل�س العمال 
الميييياراتييييي المييريييكييي جليييهيييوده احلييثيييييثيية يف دفيييع العالقات 
املزيد  للمجل�س  متمنياً  المييام  اإىل  البلدين  بني  القت�شادية 
من النجاح لالرتقاء بالعالقات الثنائية بني البلدين اإىل اآفاق 

اأرحب يف امل�شتقبل.
اأولت  العامل  العالقات مع دول  اإر�شاء  اإطييار  وقال معاليه: يف 
المارات العربية املتحدة اهتماماً خا�شاً لبناء عالقات متميزة 
وامل�شالح  القيم  نف�س  ت�شاطرها  التي  ال�شديقة  اليييدول  مييع 

والتي ت�شرتك معها بالروؤى والطموحات.
واأكد معاليه اأن المارات اليوم م�شتعدة وملتزمة ملواجهة كافة 
لتحقيق  ت�شعى  كما  ال�شديقة  الدول  امل�شرتكة مع  التحديات 
امل�شالح واملنافع املتبادلة.. ووفقاً لهذه الأ�ش�س بذلت المارات 
جميع  على  التعاون  خيييييارات  وتنويع  لتو�شيع  حثيثة  جييهييوداً 

ال�شعدة يف ال�شاحة الدولية.
وتعزيز  لبناء  خا�شة  اأهمية  اأولييت  الميييارات  اأن  معاليه  واأكييد 
املتحدة  الييوليييات  راأ�شها  وعلى  الكربى  الييدول  مع  عالقاتها 
الييعييالقييات الميياراتييييية المريكية  ان  المييريييكييييية.. لفييتييا اىل 
اأ�شبحت اليوم اأعمق واأقوى من اأي وقت م�شى.. وباتت تعترب 
كافة  ت�شمل  والتي  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  لعالقات  منوذجاً 

الطر واملجالت احلياتية واأبرزها املجالت الع�شكرية.
اأن دوليية المارات  الييبييواردي  اأحييمييد  بيين  ا�ييشيياف معايل حممد 
العربية املتحدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
خا�شاً  اهتماماً  اهلل” اأولييت  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
لتقوية وتعزيز العالقات مع الوليات املتحدة على اأ�ش�س من 
الثقة والحرتام املتبادل وكذلك على اأ�ش�س من التفاهم حول 
امل�شالح امل�شرتكة والقيم الن�شانية واإننا نبقى اليوم ملتزمني 
اأكرث من اأي وقت م�شى للعمل معاً لتحقيق م�شاحلنا احليوية 

التطور والزدهييار لبلدينا كما  وامل�شرتكة وحتقيق مزيد من 
ما  وبجميع  وال�شالم  الأمن  لإر�شاء  وتعاوننا  ب�شراكتنا  نفخر 

حققناه معاً اإىل الن لي�شبح مكاناً اأف�شل للحياة.
�ييشيينييوات طييويييليية قييامييت قواتنا  اأنيييه عييلييى ميييدى  و قيييال معاليه 
م�شارح  يف  المريكية  القوات  مع  م�شرتكة  بعمليات  امل�شلحة 
عمليات خمتلفة ملواجهة التهديدات املتنوعة لل�شالم والمن 
العاملي ولقد كان تعاوننا وثيقاً يف احلرب على الرهاب ملقاتلة 
تنظيما القاعدة وداع�س الإرهابيني ولقد حققنا معاً اإىل الآن 

جناحات كبرية يف مكافحة الإرهاب ومما ل�شك فيه ان تعاوننا 
والتوافق  الييتييقييارب  ميين  عالية  درجييية  بتحقيق  �شاعد  الوثيق 
العملياتي بني قوات اجلانبني وقد انعك�س ذلك بدوره اإيجاباً 
على تعميق وتعزيز العالقات بني البلدين يف جميع املجالت 
احلياتية الخييرى ولكن يبقى هناك املزيد من العمل الالزم 
والتعاون املطلوب يف امل�شتقبل لدحر الإرهاب والتطرف بجميع 
اأنواعه كما يبقى هدفنا من�شب نحو اإر�شاء المن وال�شتقرار 

وحتقيق ال�شالم الدائم يف القليم والعامل.

البواردي يلتقي عددا من الوزراء وكبار امل�سوؤولني الزائرين ملعر�ض دبي للطريان

البواردي يح�سر حفل ا�ستقبال جمل�ض الأعمال الإماراتي الأمريكي 

•• ال�صارقة-وام:

لالإعالم  ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  تقدم 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والتقدير  ال�شكر  ببالغ  املجل�س  واأع�شاء 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة على دعم 
على  املجل�س  قييدرة  يف  وثقته  بييالإمييارة  الإعييالمييي  للقطاع  املتوا�شل  �شموه 
تطوير املنظومة الإعالمية وفق مرتكزات وقيم ال�شارقة. ورحب بان�شمام 
اأمينا  تعيينه  بقرار  املجل�س مهنئا  املن�شوري لأع�شاء  يعقوب  �شعادة ح�شن 
عاما ملجل�س ال�شارقة لالإعالم بدرجة مدير دائرة. جاء ذلك خالل اجتماع 
املجل�س برئا�شة ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي وح�شور الأع�شاء �شعادة 

الدكتور خالد عمر املدفع وحممد ح�شن خلف و طارق �شعيد عالي وح�شن 
اأحمد القا�شمي حر�س املجل�س  يعقوب املن�شوري. واأكد ال�شيخ �شلطان بن 
دور  لتفعيل  والعمل  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفيذ  على 
باأمانة  الوطنية  واجباته  وتنفيذ  والبناء  للتطوير  مرادفا  ليكون  املجل�س 
ر�شالة  واأهدافه  برباجمه  يكمل  املجل�س  اإن  وقال  املعلومة.  و�شدق  الكلمة 
على  عييام  ب�شكل  ا�شرتاتيجيته  وترتكز  والفكرية  الثقافية  ال�شارقة  اإمييارة 
موؤكدا  املتحدة.  العربية  الإميييارات  لدولة  الأ�شا�شية  الإعالمية  الأهيييداف 
ووجه  الأ�ييشيياليية.  على  واحلييفيياظ  الوطنية  الييهييوييية  تر�شيخ  على  احليير�ييس 
العالقات  تعزيز  على  بالرتكيز  الأع�شاء  لالإعالم  ال�شارقة  جمل�س  رئي�س 
املعرفة  وتييبييادل  والدولية  املحلية  الإعيييالم  و�شائل  خمتلف  مع  الإعالمية 

واملعلومات .. ما ي�شاهم يف حتقيق اأهداف املجل�س وتطوير العمل الإعالمي 
يف اإمارة ال�شارقة. كما اأكد حر�س املجل�س على توحيد ال�شيا�شة الإعالمية 
ال�شارقة  حلكومة  الإعالمي  املكتب  وهي  التابعة  املوؤ�ش�شات  وا�شرتاتيجية 
هيئة  “�شم�س”-  لييالإعييالم  ال�شارقة  ومدينة  لييالإعييالم  ال�شارقة  وموؤ�ش�شة 

منطقة حرة مبا يحاكي روؤى واأهداف الإمارة.
الإعالمية  ال�شيا�شة  مع  تتكامل  للمجل�س  الإعالمية  الأهيييداف  اإن  وقييال 
للدولة وتواكب املتغريات املت�شارعة يف و�شائل الإعالم املختلفة وت�شعى اإىل 
اإيجاد �شناعة اإعالمية ملتزمة وحمايدة تتوافق مع التطورات العاملية وفق 
املرتكزات والهوية الثقافية والفكرية امل�شتمدة من ديننا وعاداتنا .. م�شريا 
اإىل دور املوؤ�ش�شات الإعالمية يف حتقيق الأمن الثقايف والإعالمي واعتماد 

�شفافية املعلومات.
التعاون  اآليات  ا�شتعرا�س  لالإعالم  ال�شارقة  جمل�س  اجتماع  خالل  وجرى 
املوؤ�ش�شات  بييني  التن�شيق  و�ييشييبييل  الإعييييالم  و�ييشييائييل  خمتلف  مييع  الإعيييالميييي 
اأ�ش�س  وفييق  واأهييدافييه  الإعييالمييي  العمل  تكامل  اإىل  و�ييشييول   .. الإعييالمييييية 
وطنية. كما ناق�س املجل�س ا�شرتاتيجيات وخطط تطوير الإعالم يف الإمارة 
ال�شلطات  التن�شيق مع  الدولة و�شبل  العامة لالإعالم يف  ال�شيا�شة  اإطار  يف 
الحتادية املخت�شة لهذا الغر�س واأهمية تفعيل الت�شريعات اخلا�شة ب�شوؤون 
الإعالم يف الإمارة والعمل على حتديثها وفق الإجراءات املتبعة يف الإمارة 
بنود  عليه  ن�شت  ملا  تطبيقا  الإعالمية  املنظومة  يف  املتغريات  مع  لتتوافق 

املر�شوم الأمريي اخلا�س مبهام واخت�شا�شات جمل�س ال�شارقة لالإعالم.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي ي�سيد بدعم حاكم ال�سارقة للقطاع الإعالمي

•• دبي-وام:

القائد  املييري  اهلل خليفة  الييلييواء عبد  �شعادة  اأكييد 
العام ل�شرطة دبي على اأهمية الدور الذي ت�شطلع 
به �شرطة دبي يف جمال التعاون الدويل ملكافحة 
ال�شرتاتيجيات  تنفيذ  يف  وم�شيها  امليييخيييدرات 
�شمو  بالفريق  ممثلة  الداخلية  لييوزارة  العميقة 
اآل نييهيييييان نييائييب رئي�س  اليي�ييشيييييخ �ييشيييييف بيين زايييييد 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية والت�شدي لنت�شار 
املخدرات يف العامل وحر�شها على حماية املجتمع 
الإماراتي من تبعات تف�شي هذا الوباء بني الأبناء 
خا�شة وعلى نحو يج�شد اأهداف القيادة يف توفري 
جاء  الوطن.  لهذا  املجتمعي  وال�شتقرار  الأميين 
الييييذي عييقييده يف  امليييوؤمتييير ال�شحفي  ذليييك خيييالل 
خليل  الييلييواء  بح�شور  دبييي  �شرطة  �شباط  نييادي 
ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  املن�شوري  اإبراهيم 
نوربرت  و�شعادة  دبي  �شرطة  يف  اجلنائي  البحث 
درودة رئي�س املكتب الحتادي للجمارك اجلنائية 
حييارب مدير  والعميد عيد حممد ثاين  الأملانية 
دبي  ب�شرطة  املييخييدرات  ملكافحة  الييعيياميية  الإدارة 
والييعييميييييد جيييميييال �يييشيييامل اجليييييالف نيييائيييب مدير 
خالد  والعقيد  الداريييية  لل�شوؤون  العامة  الإدارة 

الييعيياميية ملكافحة  الإدارة  نييائييب مييدييير  بيين مييويييزة 
املخدرات بالإ�شافة للعديد من ال�شباط مديري 
اأ�شار املري  الإدارات وو�شائل الإعالم املختلفة. و 
“عيون  ا�شم  عليها  اأطلق  التي  و  العملية  اأن  اإىل 
كاملني  عييامييني  مييييدى  وعييلييى  تر�شد” حييظيييييت 
الفريق  �شمو  ميين  �شخ�شية  ومييتييابييعيية  بيياهييتييمييام 
ال�شيخ �شيف بن زايد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
خلفان  �شاحي  الفريق  ومييعييايل  الداخلية  وزييير 
بدبي  العام  والميين  ال�شرطة  رئي�س  نائب  متيم 
ملختلف التفا�شيل وحتركات فريق العمل موؤكداً 
اأنها تعد من اأهم عمليات التعاون الدويل ل�شرطة 
املا�شيني  العامني  يف  املييخييدرات  مكافحة  يف  دبييي 
الهام  والدور  الفاعلة  امليدانية  للم�شاهمة  وذلك 
ملكافحة  العامة  الإدارة  يف  قامت  الييذي  واملبا�شر 
امليييخيييدرات يف �ييشييرطيية دبيييي حيييييث وفيييرت ل�شابط 
الرتباط الأملاين معلومات ا�شتخباراتية عن عدد 
وباخلفاء  ميار�شون  الذين  الأ�شخا�س  من  كبري 
ن�شاطات اإجرامية تت�شل باملخدرات يف �شبع دول 
اأوربية هي: اأملانيا والدامنارك وهولندا و�شوي�شرا 

واإيطاليا واإ�شبانيا والنم�شا.
وقال القائد العام ل�شرطة دبي اإن اخليوط الأوىل 
للعملية بداأت بالظهور منت�شف مايو 2016 بعد 

توفر كم كبري من املعلومات املوؤكدة لدى اجلهات 
الدولية يف �شرطة دبي  املكافحة  بيياإدارة  املخت�شة 
بتهريب  تت�شل  م�شبوهة  اإجرامية  ن�شاطات  عن 
يف  نا�شطة  وع�شابات  اأفيييراد  بها  يقوم  املييخييدرات 
الرتباط  �شابط  مييع  التوا�شل  فتم  املييجييال  هييذا 
اجتماعات عمل  ال�شاأن ومت عقدت  بهذا  الأمليياين 
عديدة ومطولة ما بني اجلانبني ا�شتعر�س فيها 
الطرفان حتليل املعلومات التي كانت تتوفر تباعاً 
لدى �شرطة دبي كما مت لحقاً حتديد اخلطوات 
والقا�شية  املبا�شرة  ال�شربة  لت�شديد  الييالزميية 
لأولئك املتورطني بالإجتار والتهريب والرتويج 
للمخدرات يف بلدانهم وخارج تلك البلدان اي�شاً.

املكتب  رئي�س  درودة  نييوربييرت  توجه  جانبه  وميين 
الحتادي للجمارك اجلنائية الأملانية اإىل �شرطة 
دبي بال�شكر على دورها يف جمال التعاون الدويل 
البينية  العالقات  املخدرات موؤكداً عمق  ملكافحة 
مييا بييني دولييية الإميييييارات واليي�ييشييلييطييات الأملييانييييية يف 
�شرطة  التزام  واأهمية  اجلرمية  مكافحة  جمال 
دبي يف هذا اجلانب معرباً عن اإعجابه مبا تبذله 
دولييية الإميييييارات عييمييوميياً و�ييشييرطيية دبييي على وجه 
اخل�شو�س من جهود جادة وخمل�شة للحد من 

انت�شار املخدرات يف العامل.

»عيون« تر�سد ن�ساطات اإجرامية تت�سل 
باملخدرات يف �سبع دول اأوربية

البواردي يبحث عالقات التعاون مع م�سوؤولني م�ساركني مبعر�ض دبي للطريان 2017

جامعة الإمارات للطريان و»تالي�ض« 
توقعان مذكرة تفاهم

•• دبي-وام:

التعليمية  الييييذراع   - لييلييطييريان  الإميييييارات  وجييامييعيية  تالي�س  �ييشييركيية  وقييعييت 
ت�شتك�شف  جييديييدة  �ييشييراكيية  لإطيييالق  تفاهم  مييذكييرة   - الإميييييارات  ملجموعة 
ال�شركات  ميين  واحيييدة  تالي�س  وتعترب  الييطييريان.  الييتييعيياون يف جمييال  �شبل 
العاملية البارزة يف توفري احللول الرائدة يف قطاع الطريان وتتمتع ب�شجل 
حافل يف جمال التدريب العملي للعمالء حول العامل.. فيما تعد جامعة 
الإداري  املجالني  يف  للمهن  الأمييثييل  الإطيييالق  من�شة  للطريان  الإمييييارات 
والفني للطريان. ويت�شمن التعاون اجلديد بني تالي�س وجامعة الإمارات 
للطريان برامج تعليمية م�شرتكة واأن�شطة واأبحاث ومنح تدريب داخلية 
للخريجني. وتاأتي املبادرة يف �شياق التزام تالي�س مب�شاركة املعرفة وتعزيز 
ح�شورها يف الدولة وا�شتقطاب اأحدث اخلربات اإىل طالب جامعة الإمارات 
للطريان يف جمال الطريان والنقل متوا�شل النمو.. فيما ت�شهم يف تعزيز 
ال�شراكة القائمة بني اجلانبني والتي بداأت العام املا�شي بتعاون جمموعة 
الرتفيه  م�شتقبل  لت�شكيل  تالي�س  ميين   InFlyt جتييربيية  مييع  الإميييييارات 

والت�شال داخل الطائرات.
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العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ثمار لتجارة اخل�شروات 

والفواكه رخ�شة رقم:CN 1498290 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة يو�شف عبداهلل اليو�شفي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف يو�شف �شامل ح�شن �شامل احلمادي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/�شامل العلوي للخ�شروات 

والفواكه رخ�شة رقم:CN 1015220 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد �شامل طريف �شعيد العلوي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل طريف �شعيد العلوي

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
لت�شليح  الختبار  ال�شيييييادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN 1036462:املكيفات وعادم ال�شيارات رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد �شامل طريف �شعيد العلوي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل طريف �شعيد العلوي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/بابيون �شبا

 رخ�شة رقم:CN 1982319  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة هنادي حممد احمد احلو�شني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ندى عبداملجيد حممد ال�شيباين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

اإعــــــــــالن
دازل  بيوتي  ال�شيييييادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

لل�شيدات رخ�شة رقم:CN 1414149 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد عبداهلل حممد �شديق العبيديل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فاطمة حممد احمد هداف املنهايل
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/امتو �شفري للمفرو�شات 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1014131 قد تقدموا الينا بطلب
 TAMALLUK ذ.م.م  العمال  لتطوير  ال�شركاء/متلك  ن�شب  تعديل 

BUSINESS DEVELOPMENT LLC من 53% اىل %78

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف طارق عبدالهادي عبدالهادي حوراين

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/املوؤ�ش�شة 

ال�شبانية الربتغالية للتجارة
 رخ�شة رقم:CN 1036250  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/بوابة  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN 1718541:ال�شرق الزراعيه رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للنقليات  لين  ال�شيييييادة/بارك  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

العامه  رخ�شة رقم:CN 1480146 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل م�شلم عبداهلل الكندي ال�شيعري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ه�شام حممد عبود عامر بن حريز
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/كو�شي  التنمية القت�شادية بان  دائيييرة  تعلن 

للنقليات العامة
رخ�شة رقم:CN 1199272  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

اإعــــــــــالن
ال�شرق  ال�شيييييادة/ايكون  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

الو�شط للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1162369  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل �شكل قانوين

من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة 

العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ا�س باور خلدمات ال�شيارات 

رخ�شة رقم:CN 2216248 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 3.50*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ ا�س باور خلدمات ال�شيارات
S POWER CAR SERVICES

اىل/ور�شة نايرتو خلدمات ال�شيارات
NITRO CAR SERVICES WORKSHOP

تعديل عنوان/ Building Name من اىل 95385
للتعهدات  ال�شالم  ق�شر  بناية/  من   Building Owner Name عنوان/  تعديل 

الزراعية اىل علي را�شد علي را�شد واخرين
SB من - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/الهدف 

الخ�شر للنقليات العامة
 رخ�شة رقم:CN 1994904  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/ثمار  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

اخلري للخ�شروات والفواكه
 رخ�شة رقم:CN 1691825  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/رتاج لال�شت�شارات الهند�شية وادارة امل�شاريع  

رخ�شة رقم:CN 1097583 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ رتاج لال�شت�شارات الهند�شية وادارة امل�شاريع

RITAJ ENGINEERING CONSULTANCY & PROJECT MANAGEMENT

اىل/رتاج لال�شت�شارات الهند�شية وادارة امل�شاريع - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 RITAJ ENGINEERING CONSULTANCY & PROJECT MANAGEMENT

- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/برتو جلوب للوكالت التجارية

  رخ�شة رقم:CN 1911163 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 50*20 اىل 50*20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ برتو جلوب للوكالت التجارية

PETRO GLOBE COMMERCIAL AGENCIES

اىل/برتو جلوب للوكالت التجارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

PETRO GLOBE COMMERCIAL AGENCIES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

�سركة �ساحلة لتجارة املواد الغذائية ذ م م
قرار  مبوجب  انه  احل�شابات  لتدقيق  و�شركاه  حار�س  مكتب  يعلن 

 2017  /11/09 بتاريخ  املنعقدة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية 

املوثق لدى الكاتب العدل بحل وت�شفية 

)�شركة �شاحلة لتجارة املواد الغذائية ذ م م( 

فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 

 48517 ب   �س   026454499 فاك�س   026452666 رقم  هاتف  املعني 

ابوظبي النادي ال�شياحي  بناية �شيف �شياح غامن املزروعي طابق 

خالل  وذلك  الثبوتية  امل�شتندات  واح�شار   4 رقم  مكتب  ميزانني 

مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

مر�سى يا�ض- ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 
 1703011762 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2017/09/10
يعلن امل�شفي/ مكتب عوده و�شركاه - حما�شبون قانونيون عن 

حل وت�شفية �شركة:
مر�شى يا�س - ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  فعلى 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026274001 فاك�س 026274002 �س 
املزروعي  خلف  عتيق  بناية  خليفة  �شارع  ابوظبي   30489 ب 
الطابق  8 مكتب رقم 812 واح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك 

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

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

�سركة جزيرة ناريل للتطوير- ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 
 1703011761 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2017/09/10
يعلن امل�شفي/ مكتب عوده و�شركاه - حما�شبون قانونيون عن 

حل وت�شفية �شركة:
�شركة جزيرة ناريل للتطوير - ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  فعلى 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026274001 فاك�س 026274002 �س 
املزروعي  خلف  عتيق  بناية  خليفة  �شارع  ابوظبي   30489 ب 
الطابق  8 مكتب رقم 812 واح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك 

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

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

نادي يا�ض لليخوت- ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 
 1703011764 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2017/09/10
يعلن امل�شفي/ مكتب عوده و�شركاه - حما�شبون قانونيون عن 

حل وت�شفية �شركة:
نادي يا�س لليخوت - ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  فعلى 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026274001 فاك�س 026274002 �س 
املزروعي  خلف  عتيق  بناية  خليفة  �شارع  ابوظبي   30489 ب 
الطابق  8 مكتب رقم 812 واح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك 

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

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 
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•• راأ�س اخليمة – الفجر

ب�شرطة  والييدوريييات  املييرور  اإدارة  نظمت 
راأ�س اخليمة، حما�شرة مرورية توعوية 
اليييطيييرق، بعنوان  اأميييين و�ييشييالميية  حيييول 
 ،) م�شرتكة  م�شوؤولية  الييطييرق  اأمييين   (
قّدمها العقيد اأحمد ال�شم النقبي نائب 
ب�شرطة  والييدوريييات  امليييرور  اإدارة  مدير 
راأ�ييس اخليمة، يف موؤ�ش�شة راأ�ييس اخليمة 
للموا�شالت، بح�شور نا�شر مردد رئي�س 
للموا�شالت،  اخليييييميية  راأ�ييييس  مييوؤ�ييشيي�ييشيية 
موؤ�ش�شة  رئي�س  نييائييب  حممد  ويييو�ييشييف 
لييلييمييوا�ييشييالت، و مكتوم  راأ�ييييس اخليييييميية 
ميييييردد ميييديييير مييوؤ�ييشيي�ييشيية راأ�ييييييس اخليمة 

للموا�شالت .
و�شرح ال�شم القرار الوزاري رقم 178 
لييعييام 2017 بيي�ييشيياأن قييواعييد واإجييييراءات 
اليي�ييشييبييط امليييييروري ، والييتييعييديييالت التي 
اأجريت على املخالفات املرورية ل�شمان 
قانون  بيييتيييعيييدييييالت  اجليييميييييييع  ميييعيييرفييية 
املخالفات والإحاطة به ، وتناول جدول 

القانون  عييليييييهييا  نيي�ييس  الييتييي  املييخييالييفييات 
وم�شببات  الييغييرامييات  بييني  كما  اجلييديييد 
التي  واأهم املخالفات  املرورية  احلييوادث 
وتوجيههم  اليي�ييشييائييقييني  عييييادة  يييرتييكييبييهييا 
اأهم  ا�شتعر�س  كما  والإر�ييشيياد،  بالن�شح 
املرورية  ال�شالمة  تعزز  التي  القواعد 
ل�شائقي املركبات وم�شتخدمي الطريق، 
“اأمن  حملة  واأهييمييييية  اأهيييداف  مو�شحاً 
الطرق م�شوؤولية م�شرتكة” الهادفة اإىل 
وتذكريهم  لديهم  الوعي  م�شتوى  رفع 
للحد  ال�شالمة  اإجيييراءات  اإتباع  باأهمية 

من احلوادث املرورية.
وتييييياأتيييييي هييييييذه املييييحييييا�ييييشييييرة امليييييروريييييية، 
راأ�ييييييس اخليمة  �ييشييرطيية  �ييشييميين خييطييط 
ن�شر  اإىل  اليييهيييادفييية  الإ�يييشيييرتاتيييييييجييييييية، 
التوعوية وتعزيز ال�شالمة املرورية بني 
اجلمهور، للو�شول اإىل جمتمع اآمن خاٍل 
اأن تعزيز  املييرورييية، حيث  من احليييوادث 
الثقافة املرورية اأمر بالغ الأهمية، ويقع 
املرور  اإدارة  على عاتق اجلميع، وتتوىل 
الوعي  هذا  بن�شر  امل�شاهمة  والدوريات، 

بالتعاون  املجتمع،  �شرائح  خمتلف  بني 
مع ال�شركاء ال�شرتاتيجيني باعتبارهم 
�شفراء لهذه اخلطة التوعوية. يف ختام 
موؤ�ش�شة  �شائقي  تكرمي  مت  املحا�شرة، 

راأ�يييس اخليمة لييلييمييوا�ييشييالت، الييذييين مل 
فرتة  طيلة  مرورية  خمالفات  يرتكبوا 
وليييييكييونييوا قدوة  لييهييم،  عملهم، حتييفيييييزاً 
ليتجنب اجلميع  الآخرين،  امام  ح�شنة 

ويلتزموا  امليييروريييية،  املييخييالييفييات  ارتييكيياب 
بييقييواعييد اليي�ييشييري واملييييييرور الييتييي وجدت 
م�شتخدمي  كافة  و�شالمة  ل�شالمتهم 

الطريق. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

الطبية  اخليييييميية  راأ�ييييس  منطقة  نييفييذت 
متمثلة يف ق�شم التثقيف ال�شحي اأم�س 
واإيجابية”  �شحية  عمل  “بيئة  مبادرة 
بييراأ�ييس اخليمة،  املحاكم   دائييرة  ملوظفي 
تعزيز  من  العمل  جهات  متكني  بهدف 
املهارات  واإكيي�ييشييابييهييم  املييوظييفييني  �ييشييحيية 
العادات  لرت�شيخ  الييالزميية  واملييعييلييومييات 
اليي�ييشييحييييية اليييجييابييييية. بييالإ�ييشييافيية اإىل 
خلق بيئة داعمة لل�شحة. وتاأتي املبادرة 
ال�شحة  وزارة  اإ�ييشييرتاتيييييجييييية  �ييشييميين 
الرعاية  ليييتيييقيييدمي  املييجييتييمييع  ووقيييياييييية 
والتي  واملييتييكييامييليية  اليي�ييشييامييليية  ال�شحيية 
لتحقيق  احليييكيييوميييي  اليييتيييوجيييه  تيييخيييدم 
ال�شعاة والإيجابية يف بيئة العمل حيث 
كانت قد اأطلقت الوزارة موؤخراً مبادرة 

“بيئة عمل �شحية واإيجابية” يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة التي ت�شتهدف 
مييوظييفييي احلييكييوميية الحتييياديييية يف 10 

جهات حكومية يف اأنحاء الدولة.  
وانييطييالقيياً ميين حيير�ييس دائييييرة املحاكم 
تييعييزيييز ال�شحة  راأ�ييييس اخليييييميية عييلييى  يف 
ا�شتقبلت  ملوظفيها،  ال�شحي  والتثقيف 
الثقيف  ق�شم  من  فريق  اليوم  الييدائييرة 
اخليمة  راأ�ييييس  ملنطقة  الييتييابييع  ال�شحي 
كاملة  طبية  فحو�س  لإجييييراء  الطبية 
املهارات  اإك�شابهم  و  املوظفني،  جلميع 
العادات  لرت�شيخ  الييالزميية  واملييعييلييومييات 
ال�شحية الإيجابية.  وكانت قد اأطلقت 
متمثلة  املجتمع،  ووقاية  ال�شحة  وزارة 
باإدارة التثقيف والتعزيز ال�شحي بقطاع 
املراكز والعيادات ال�شحية، مبادرة بيئة 
عمل �شحية واإيجابية من خالل املبادرة 

تثقيفية  اأنيي�ييشييطيية  عيييدة  تت�شمن  والييتييي 
للموظفني من فحو�شات طبية واأن�شطة 
وتناول  امليياء  �شرب  اأهمية  حول  توعوية 
البدين  والن�شاط  الفواكه واخل�شروات 
لزيادة الوعي ال�شحي املرتبط باأمناط 

احلياة ال�شحية لدى املوظفني. 
عبداهلل  الدكتور  حتدث  املبادرة،  وحول 
اخليمة  راأ�ييييس  منطقة  مييدييير  النعيمي 
الطبية بيياأن هييذه املييبييادرة هييي جييزء من 
جييهييود اليييدولييية لييتييعييزيييز وزييييييادة الوعي 
بفوائد ومزايا احلفاظ على منط حياة 
بيئة  اإىل جانب خلق  املجتمع  �شحي يف 
عمل موؤاتية للحفاظ على نظام �شحي 
واإيجابي لدى املوظفني كما اأنها ت�شاهم  

يف حتقيق روؤية الإمارات 2021.  
وبيييييدوره، قيييال امليي�ييشييتيي�ييشييار اأحييمييد حممد 
راأ�س  دائيييرة حميياكييم  رئي�س  اخليياطييري، 

اخليمة  راأ�يييس  منطقة  ن�شكر  اخليييييميية: 
الييطييبييييية لخييتيييييار دائيييييرة حميياكييم راأ�يييس 
اخليييييييمييية لييتيينييفيييييذ مييييبييييادرة بيييييئيية عمل 
اجلهود  نقدر  ونحن  واإيجابية.  �شحية 
التي تبذلها وزارة ال�شحة والوقاية من 
اأجل هذا الربنامج الإيجابي الذي حفز 
اجلييميييييع، وعييكيي�ييس حيير�ييس اليييييوزارة على 

حتقيق اأهداف القيادة احلكيمة.

�شارك اأكرث من 300 موظف من دائرة 
الربنامج  هييذا  راأ�ييس اخليمة يف  حماكم 
الأن�شطة  ميييين  اليييعيييدييييد  �ييشييمييل  الييييييذي 
لييلييمييوظييفييني مبييييا يف ذلك  الييتييعييليييييمييييية 
التوعية  والأن�شطة  الطبية،  الفحو�س 
املياه،  �ييشييرب  بيياأهييمييييية  املتعلقة  وميينييهييا  
وتناول الفواكه واخل�شروات، وممار�شة 

الريا�شة بانتظام. 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�س 
الرتيييقييياء مبختلف  اأن  اأبييوظييبييي  اليي�ييشييحيية يف  دائييييرة 
نييواحييي احلييييياة يف اأبييوظييبييي ميييثييل اأوليييويييية .. وذلك 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  بف�شل 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ واهتمام 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
نائب  نهيان  اآل  زايييد  بن  هييزاع  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة 

رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي.
تييوفييري خدمات  اأن  و�ييشييدد - يف هيييذا الإطييييار - عييلييى 
اإمارة  يف  واملقيمني  للمواطنني  ال�شحية  الييرعيياييية 
اأبوظبي ياأتي على راأ�س اأولويات الدائرة التي تعمل 
رعيياييية �شحية عالجية  خييدمييات  تييوافيير  �شمان  على 
التقنيات  واأحييدث  باخلربات  القطاع  ورفييد  ووقائية 
والأجهزة واملعدات الطبية وفق اأعلى املعايري العاملية 

حددتها  التي  ال�شاملة  التنمية  خطة  مع  ان�شجاما 
م�شتدام  قطاع  اإن�شاء  ميثل  والتي  اأبوظبي  حكومة 

للرعاية ال�شحية اأحد اأهدافها.
كلينك  كليفالند  م�شت�شفى  زيارته  خالل  ذلك  جاء 
اأبوظبي يرافقه حممد الهاملي مدير دائرة ال�شحة 
بالإنابة.. حيث ا�شتمع معاليه اإىل �شرح مف�شل عن 
امل�شت�شفى واأهدافه ال�شرتاتيجية واأحدث العالجات 
اإىل  اإ�ييشييافيية  الييعييالج..  املتبعة والبييتييكييارات يف طييرق 

الإجنازات التي حققها منذ اإن�شائه.
العيادات  ا�شتقبلت   ..2016 اإحيي�ييشيياءات  وبح�شب 
اإجراء  ومت  مراجع  األييف   229 من  اأكييرث  اخلارجية 
يف  يعمل  فيما  جراحية  عملية   9200 ميين  اأكييرث 
�شحية  رعيياييية  مييقييدم   3100 ميين  اأكيييرث  امل�شت�شفى 
اأكرث  ا�شتقبل  فيما  �ييشييريييرا..   364 على  ويييحييتييوي 
بداية  منذ  الييدوليية  خيييارج  ميين  مري�شا   12300

العام احلايل وحتى نهاية �شهر �شبتمرب.
واأ�شبح امل�شت�شفى مق�شدا للراغبني يف احل�شول على 

اأعلى معايري الرعاية ال�شحية دون احلاجة اإىل تكبد 
عناء ال�شفر اإىل الدول الأخرى نظرا جلودة اخلدمات 
التي  الناجحة  التي يقدمها والعمليات  التخ�ش�شية 
اأجراها لأول مرة على م�شتوى املنطقة مثل ترميم 
وجراحات  بييالييروبييوت  بال�شتعانة  الييتيياجييي  ال�شمام 
وجراحات  والفتق  ال�شمنة  وجراحات  املفتوح  القلب 
التي  وامل�شتقيم  القولون  وجراحات  والأمييعيياء  املعدة 
تتم مب�شاعدة الروبوت وباأقل قدر ممكن من التدخل 
اجلراحي .. مع تنوع مقدمي الرعاية العاملني من 

لغة.  35 وهي  املحكية  اللغات  وعدد  جن�شية   80
الرعاية  خييدمييات  اأبوظبي  كلينك  كليفالند  ويييقييدم 
30 تخ�ش�شا طبيا  اأكييرث من  وامللحة عرب  احلرجة 
املعاهد  عليها  يطلق  عيييييادة   12 ت�شملها  وجييراحيييييا 
مركز  وهييي  الطبي  للتميز  مييراكييز   5 �شمنها  وميين 
والعيون  والأعييي�يييشييياب  اليييدميييويييية  والأوعييييييييية  الييقييلييب 
التنف�شي  واجلييييهيييياز  الييهيي�ييشييمييي  اجليييهييياز  واأمييييرا�ييييس 

والرعاية احلرجة.

عبداهلل اآل حامد: خدمات الرعاية ال�سحية للمواطنني واملقيمني باأبوظبي اأولوية

•• دبي – الفجر

ا�شت�شافت جامعة زايد يف فرعها بدبي 
املنتدى الذي عقدته اجلمعية الوطنية 
ليييال�يييشيييتييي�يييشيييارات الأكيييييادميييييييييييية نيييياكييييادا، 
املتحدة  اليييولييييات  مييقييرهييا يف  واليييواقيييع 
“التطلع  �شعار  حتت  وذلييك  الأمريكية، 
لتبادل  ييي�يييس  وُخييي�يييشِّ امل�شتقبل”  نيييحيييو 
امل�شاندة  برامج  حييول  واخليييربات  الآراء 
التي بداأت تنت�شر  الأكادميية الطالبية 
الآونة  يف  الييعييايل  التعليم  موؤ�ش�شات  يف 

الأخرية. 
اأع�شاء  مييين   125 امليينييتييدى  يف  �يييشيييارك 
الهيئات التدري�شية والطلبة يف عدد من 
والدولية  والإقليمية  املحلية  اجلامعات 
املتحدة  العربية  الإمييارات  بينها جامعة 

اإىل  ال�شارقة  يف  الأمييريييكييييية  واجلييامييعيية 
جانب جامعة كان�شا�س �شتيت بالوليات 

املتحدة الأمريكية. 
الأكادميية  امل�شاندة  برامج  وت�شتهدف 
الطالبية ت�شجيع الطلبة املتفوقني على 
التطوع لدعم وم�شاندة زمالئهم الذين 
قد يعانون �شعوبة يف متابعة اأو ا�شتذكار 
وي�شعرون  الييدرا�ييشييييية،  امليي�ييشيياقييات  بع�س 
يكونوا  اأن  ميين  اخلييجييل  اأو  بالتح�ش�س 
يف  زمالئهم  بقية  تعلُّم  اإربييياك  يف  �شبباً 
ال�شف اإذا ما طرحوا مزيداً من الأ�شئلة 
�شروح  بتقدمي  طالبوه  اأو  الأ�شتاذ  على 

اإ�شافية لهم.
روبرت�س  ماريلني  الييدكييتييورة  وافتتحت 
املنتدى بكلمة  نائبة مدير جامعة زايد 
»امل�شاندة  برنامج  اإن تطبيق  فيها  قالت 

اأثبت  جامعتنا  يف  الطالبية  الأكادميية 
اأنه اأداة تعليمية مبتكرة ومتقدمة لدعم 
التفوق الدرا�شي، وهو ما حفزنا للعمل 
برنامج  تييطييوييير  عييلييى   2018 عيييام  يف 
الدعم  لتقدمي  منه  منبثق  افييرتا�ييشييي 
الأكادميي للطلبة الذين يدر�شون عرب 

الإنرتنت.
الأكادميية  امل�شاندة  برنامج  اإن  وقالت 
الطالبية يف جامعة زايد اأثبت فعاليته 
و�ييشييرورتييه حيييييث ا�ييشييتييفيياد ميين خدمات 
اليييييربنييييياميييييج، مييينيييذ انييييطييييالقييييه يف عيييام 
وطالبة  طالب  األف  من  اأكرث   ،2011
ح�شروا 41213 جل�شة درا�شية قدمها 
لزمالئهم  وطييالييبيية  طييالييب   500 نحو 
اجلييياميييعييية  حيييييرميييييي  وزميييييييييالتييييهييييم يف 
اجلامعة  حييرمييي  يف  ودبيييييي.  بيياأبييوظييبييي 

بيياأبييوظييبييي ودبييييي.  واأ�ييشييافييت روبرت�س: 
 95 الدرا�شي احلييايل، قدم  الف�شل  »يف 
 2000 امل�شاندين  الطلبة  ميين  طالبا 
وبعد  وزميالتهم،  لزمالئهم  دعم  دورة 
النجاحات املتداخلة، راأينا اأن ننظم هذه 
الندوة لكي نت�شاطر نتائج التجربة مع 
املوؤ�ش�شات التعليمية الأخرى ون�شاعدها 

على تطوير برامج مماثلة يف مقارِّها. 
املدير  نييوت  ت�شاريل  د.  قييال  من جانبه، 
اإن  ليناكادا،  التنفيذي  املدير  التنفيذي 
الطالبية  الأكييادميييييية  امل�شاندة  بييرامييج 
مل�شار  اأ�ييييشييييا�ييييشييييييييية  حميييييركيييييات  اأ�ييييشييييبييييح 
الييتييعييليييييم اليييعيييايل امليييثيييايل، فييفييي معظم 
اليي�ييشييييينيياريييوهييات، ييينييقييل الأ�يييشييياتيييذة اإىل 
طلبتهم ر�شائل حمدودة باأطر زمنية يف 
الدرا�شية، ثم ل يلبث الطلبة  الف�شول 

من  املييزيييد  تقدمي  على  ي�شتحثوهم  اأن 
ال�شرح والو�شف والتو�شيح. 

وقد اأظهرت الدرا�شات اأن تعلم الطلبة 
جمموعات  داخييل  البع�س  بع�شهم  من 
واإنتاجيتهم  تيييركيييييييزهيييم  ميييين  يييييزيييييد 
واإبيييداعيييهيييم، وبييالييتييايل احليي�ييشييول على 
درجات اأعلى.   ونوه الدكتور نوت باأهمية 
انخراط الطلبة امل�شاندين الأكادمييني 
كفاءاتهم  لتعزيز  تييدريييبييييية  دورات  يف 
يييجييب عييلييى الإدارات  الييقيييييادييية، وقييييال: 
اجلامعية املعنية اأن ت�شع روؤية وا�شحة 
بهذا ال�شدد وتت�شاطرها مع الآخرين، 
دقيقة،  ويجب عليهم تقدمي معلومات 
والبحث عن املعرفة والأ�شاليب لتحقيق 
نن�شق  اأن  علينا  ويييجييب  اليييروؤيييية.  تييلييك 
املت�شاربة،  امل�شالح  ونييوازن  بيننا  ما  يف 

ونتعامل مع احلقائق واملعلومات ب�شكل 
مقرها  الواقع  ناكادا،  اأن  يذكر  خييالق. 
كييانيي�ييشييا�ييس �شتيت  الييرئييييي�ييشييي يف جييامييعيية 
بالوليات املتحدة، هي جتمع عاملي غري 
الإر�شاد  جميييال  يف  للم�شتغلني  ربييحييي 
ويفوق  قطاعاته،  مبختلف  الأكييادميييي 
ع�شرة  ميين  اأكيييرث  حالياً  اأع�شائها  عييدد 
اآلف �شخ�س ميثلون اأكرث من 2400 

العايل حول  للتعليم  وموؤ�ش�شة  منظمة 
امل�شت�شارين  العامل. واأع�شاوؤها هم من 
الييفيينيييييني وامليير�ييشييدييين واأعيي�ييشيياء هيئات 
التدري�س والإداريني الذين يعملون على 
وتعزيز  للطلبة  التعليمي  النمو  تقوية 
جناح الطالب من خالل تطوير جمال 
تقدمي امل�شورة الأكادميية على م�شتوى 
العامل. اإل اأن ناكادا ل تعد فقط منتدى 

وتبادل  واحلييييييييوار،  لييليينييقييا�ييس  تييفيياعييلييييياً 
الأفكار املتعلقة بالإر�شاد الأكادميي من 
خالل العديد من الأن�شطة واملن�شورات، 
للدعوة  اأي�شاً مبثابة من�شة  واإمنييا هي 
فعالة  اأكادميية  ا�شت�شارات  تطوير  اإىل 
ال�شت�شارية  اخلييدمييات  بتقدمي  وذليييك 
لييالإر�ييشيياد الأكييادميييي ومتييويييل البحوث 

املتعلقة به.

من�سور بن زايد يرتاأ�ض جل�سة ا�ستثنائية “للوزاري للتنمية” يف معر�ض دبي للطريان
•• دبي-وام:

عقد املجل�س الوزاري للتنمية اجتماعا ا�شتثنائيا ام�س برئا�شة �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة يف معر�س الطريان 

بدبي.
احلكومي  ال�شاأن  يف  اأعماله  جييدول  يف  املييدرجيية  املوا�شيع  من  عييددا  املجل�س  وناق�س 

وتطوير اأداء املوؤ�ش�شات الحتادية بالدولة.
لتعديل  احتييادي  قانون  اإعيييداد  م�شتجدات  املجل�س  ناق�س  الت�شريعية  ال�شوؤون  ففي 
املجاورة  املوؤلف واحلقوق  ب�شاأن حقوق   2002 “ ل�شنة   7“ القانون الحتييادي رقم 
حمفزة  بيئة  وتهيئة  الفكرية  امللكية  حقوق  يف  الدولة  تناف�شية  تعزيز  اإىل  الهادف 

للبحث والتطوير والبتكار.
الوطني  املجل�س  تو�شيات  جل�شته  خالل  املجل�س  ا�شتعر�س  احلكومية  ال�شوؤون  ويف 
عدد  اإىل  بالإ�شافة  الدولة  بخ�شو�س  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  �شاأن  يف  الحتييادي 
من التقارير والإح�شاءات املالية واحلكومية والتي ا�شتملت على تقرير الأداء املايل 
امل�شتقلة  الحتييادييية  واجلييهييات  لييالحتيياد  العامة  امليزانية  تنفيذ  عيين  �شنوي  الن�شف 
اخلتامي  احل�شاب  ب�شاأن  املحا�شبة  ديوان  وتقرير   ..  2017 املالية  لل�شنة  امللحقة 
لعام 2016 لكل من الهيئة العامة للطريان املدين وموؤ�ش�شة الإمارات العامة للنقل 

واخلدمات وم�شرف الإمارات للتنمية والهيئة الحتادية للرقابة النووية.
والعمل  احلكومية  اخلدمات  بتطوير  املت�شلة  املو�شوعات  من  عددا  املجل�س  وناق�س 

احلكومي يف الوزارات واجلهات الحتادية ومو�شوعات اأخرى مت�شلة.

من�ســور بــن زايـــد ي�ستقبــــل خليـفـــة حفتـــــر
•• دبي-وام:

ا�ييشييتييقييبييل �ييشييمييو اليي�ييشيييييخ ميينيي�ييشييور بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايييد 
اأم�س  الرئا�شة  �شوؤون  وزييير  اليييوزراء 
القائد  حفرت  خليفة  الفريق  الأول 
العام للجي�س الليبي والوفد املرافق 
له الذي يزور البالد حاليا حل�شور 
 .  2017 لييلييطييريان  دبييييي  مييعيير�ييس 
ومت خييييالل اليييليييقييياء اليييييذي عييقييد يف 
لييلييطييريان بحث  دبييي  قيياعيية معر�س 
العالقات الأخوية بني دولة المارات 
وليبيا و�شبل تعزيزها وتطويرها يف 
خمييتييلييف امليييجيييالت ملييا فيييييه م�شلحة 

البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
حيي�ييشيير الييلييقيياء ميييعيييايل �ييشييلييطييان بن 

�شعيد املن�شوري وزير القت�شاد.

ا�شت�شافت منتدى )ناكادا( 

جامعة زايد تطلق عام 2018 برناجمًا افرتا�سيًا 
للم�شاندة الأكادميية الطالبية عرب الإنرتنت

مب�شاركة اأكرث من 300 موظفا

طبية راأ�ض اخليمة تعزز بيئة عمل �سحية يف املحاكم 
لالإ�سكان« را�سد  بن  »حممد  توفرها  الهمم  لإ�سحاب  حالة   302

•• دبي-وام: 

 15 �شلمت  انها  لالإ�شكان  را�ييشييد  بيين  حممد  موؤ�ش�شة  اعلنت 
على  وبناء  الهمم  اأ�شحاب  من  امل�شتفيدين  لتنا�شب  م�شكنا 
احتياجاتهم فيما تتحمل املوؤ�ش�شة تكلفة التعديل خالل هذه 
اإعفاوؤهم من ال�شداد  8 حالت لدرا�شتها ليتم  ال�شنة ورفعت 

كونهم من اأ�شحاب الهمم.
املوؤ�ش�شة  اإنيي�ييشيياء  ميين  �ييشيينييوات  الع�شر  وخيييالل  انييه  اعلنت  كما 
ا�ييشييتييفيياد 302 حيياليية لأ�ييشييحيياب الييهييمييم ميين خييدمييات تنوعت 
و  م�شاكن  �شراء  قرو�س  و  �شيانة  قرو�س  و  بناء  قر�س  بني 
مالية  م�شاعدات  منح  و  اأرا�ييشييي  ومنح  مي�شر  اإيييجييار  قرو�س 
اأو  ذهنية  اأو  بدنية  اعاقة  ذوي  اأ�شحاب همم  كانوا من  �شواء 
املييري م�شاعد  غريها دون متييز. وقييال �شعادة حممد حميد 
املوؤ�ش�شة  املوؤ�ش�شي فى  املالية والدعم  التنفيذي لقطاع  املدير 
ان ذلك ياتي وفقا لل�شيا�شة الوطنية لتمكني اأ�شحاب الهمم 
و اعرتافا بجهودهم امللحوظة يف حتقيق الإجنازات والتغلب 
على جميع التحديات يف خمتلف امليادين احليوية يف الدولة.

را�شد  بييين  ملييوؤ�ييشيي�ييشيية حمييمييد  مييوقييع  ت�شميم  انيييه مت  واو�يييشيييح 
لالإ�شكان �شديق ل�شحاب الهمم ليتما�شى مع امليزات التي من 
�شاأنها اأن ت�شهل التعامل معه من تكبري لل�شا�شة لذوي الإعاقة 
وتغيري  ال�شور  وعيير�ييس  الن�س  لييقييراءة  ال�شعيفة  الب�شرية 

حجم الن�س وتغيري حجم الن�س يف امل�شتعر�س اخلا�س .
من  العديد  لالإ�شكان  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  اطلقت  كما 
واملعلومات  الت�شال  وو�شائل  اخلدمات  تهيئة  منها  املبادرات 
الإ�شكان  معرف  تطبيق  و  و�شون  اإ�شكان  تطبيق  طريق  عن 
طلبات  تقدمي  على  وحر�شت  الب�شرية  الإعيياقيية  لفئة  بيتنا 
الذكية  والتطبيقات  اخلييارجييي  املوقع  طريق  عن  الإ�شكانية 
اإجراءات  لت�شريع  اإ�شكان  نظام  توفري ميزة يف  اىل  بالإ�شافة 
الطلب لفئة اأ�شحاب الهمم ت�شهل الطالع على حالة الطلبات 
ون�شبة اإجنازها من خالل املوقع اخلارجي وكافة التطبيقات 
ول�شمان �شالمتهم عمدت املوؤ�ش�شة على تركيب اأجهزة الإنذار 

7/24 لكافة م�شاكن املنح يف م�شروع الرب�شاء و يجري العمل 
على امل�شاريع ال�شكانية امل�شتقبلية.

الذكي  املتعاملني  خدمة  مركز  مييبييادرة  املوؤ�ش�شة  نفذت  كما 
واحلركية  الييبيي�ييشييرييية  الإعييياقييية  ذوي  فييئيية  لتنا�شب  وتهيئته 
وعملت على م�شروع فيديو ي�شرح خدمات املوؤ�ش�شة لفئة ذوي 
الإعاقة ال�شمعية و توفري النظارة الذكية لكافة فئات املجتمع 
وفئة ذوي الإعاقة ال�شمعية ف�شال عن توفري ومراعاة جميع 

حالت ا�شحاب الهمم فى براجمها واجنازاتها.
واو�ييشييح انيييه بييعييد الطييييالع عييلييى اأراء اأ�ييشييحيياب الييهييمييم قامت 
الهيئة من خالل ا�شتبيان بيتي بيئتي ال�شتف�شار حول جدوى 
تطبيق الأنظمة الذكية لتلبية احتياجات فئة اأ�شحابي الهمم 
اخلدمة  تقدمي  على  ر�شا  ن�شبة   93.5% النتيجة  وكييانييت 
الواجهة  موظفي  ميين   60 لييي  الييتييدريييب  املوؤ�ش�شة  وفييرت  كما 
على كيفية التعامل مع اأ�شحاب الهمم خالل الثالث �شنوات 
املوؤ�ش�شة  يف  الهمم  اأ�شحاب  من  املوظفني  وتييدريييب  ال�شابقة 
لتاأدية  مييهيياراتييهييم  لتطوير  تييدريييبييييية  لييييدورات  اخ�شاعهم  و 
اإجنازات  اأهييم  اأنييه من  املييري  قييال  و   . اأف�شل  اعمالهم ب�شورة 
فريق اجلهة احلكومية ال�شديقة لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة يف 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالإ�شكان التعاون مع �شركة اجلودة 
بتاأهيل مبنى املوؤ�ش�شة لتتوافق مع متطلبات اأ�شحاب الهمم و 
م�شاركة اجلهات احلكومية بفعاليات يوم ال�شكان العاملي منها 
– هيئة تنمية  – ونييادي عجمان  نييادي دبي لأ�شحاب الهمم 
الن�شاط  برنامج  ملتقى  يف  امل�شاركة  اىل  بالإ�شافة  املجتمع 
اجلائزة  يف  وامل�شاركة  الهمم  اأ�شحاب  يا  القمم  اإىل  ال�شيفي 
للموؤ�ش�شات وح�شور ملتقى  الجتماعية  للم�شوؤولية  العربية 
املنار الذي يعد من اأهم الفعاليات التي تعنى باأ�شحاب الهمم 
من ذوي الإعاقة الب�شرية وتطرح الأمور املتعلقة بهم وتعك�س 
روؤية احلكومة الر�شيدة بجعل دبي مدينة للجميع من خالل 
كل  وتوفري  واإ�شعادهم  حقوقهم  كامل  الهمم  اأ�شحاب  منح 
 2020 دبييي  ل�شرتاتيجية  وجت�شيدا  لهم  املالئمة  ال�شبل 

بجعل دبي مدينة �شديقة لأ�شحاب الهمم.

•• ابوظبي -وام:

اجلاري  نوفمرب   12 من  ابتداء  الزكاة  �شندوق  اأطلق 
“اأ�شبوع  يف  ال�شعادة  مبادرات  فعاليات  منه   16 ولغاية 
احلكومة  تييوجييهييات  ميييع  انيي�ييشييجيياميياً  وذلييييك  ال�شعادة” 
بن  عبداهلل  �شعادة  وقييال  ال�شعادة.  حتقيق  يف  الر�شيدة 
على  “نعمل  الزكاة  �شندوق  عييام  اأمييني  املهريي  عقيدة 
العمل  ثقافة  من  جييزءاً  ليكون  ال�شعادة  مفهوم  تعزيز 
اليييييومييييية وفييقيياً لييتييوجيييييهييات الييقيييييادة الييعييليييييا بيييياأن تكون 
حقيقية  وروح  حكومي  واإلييتييزام   ، حياة  اأ�شلوب  ال�شعادة 
توحد جمتمع الإمارات. ويت�شمن اأ�شبوع ال�شعادة على 

العديد الفعاليات والربامج«. وا�شارت مدير اإدارة املوارد 
ا�شت�شافة  الب�شرية واخلدمات نوره على اجلييروان اىل 
“كيمياء  ندوة  لعقد  العتيبي  اأمل  للدكتورة  ال�شندوق 
عقيدة  بيين  عييبييداهلل  �ييشييعييادة  بح�شور  وذليييك  ال�شعادة” 
املييهييريي، اأمييني عييام �شندوق الييزكيياة، وعييدد ميين مدراء 

الإدارات، وروؤ�شاء الوحدات التنظيمية، وامل�شت�شارين.
واأ�شافت اجلروان اأن حمتوى الربنامج التدريبي يتيح 
للمتدرب الو�شول اىل اأعمق درجة ممكنة لفهم الذات 
الو�شول  ولذة  ال�شعادة  ومتييز  النف�س  معرفة  وكيفية 
اأهييم مقومات  ال�شعادة، وهي من  اأنييواع  واأ�شمل  لأب�شط 

التقان لفن احلياة .

�سندوق الزكاة يطلق فعاليات مبادرات ال�سعادة

يف حما�شرة باملوا�شالت 

مرور راأ�ض اخليمة : اأمن الطرق م�سوؤولية م�سرتكة
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•• اأبوظبي  - الفجر

بعد  الإمييارات �شباح  تنظم جمعية كلنا 
غد ندوة بعنوان )الأزمة القطرية ودور 
الوعي  تعزيز  يف  الييعييام  النفع  جمعيات 
باأبوظبي،  خليفة  جامعة  يف  املجتمعي( 
عبداخلالق  اليييدكيييتيييور  فيييييهييا  يييتييحييدث 
عبداهلل ا�شتاذ العلوم ال�شيا�شية وحممد 
احلمادي رئي�س �شحيفة الحتاد ا�شافة 
العامري  هوميل  بن  �شعيد  الكتور  اىل 
والدكتور  اليييتيييجييياري  اليييقيييانيييون  ا�ييشييتيياذ 
واملجتمع  الثقافة  ا�شتاذ  �شيف اجلابري 
مب�شاركة  دبييي   قييي  الكندية  باجلامعة 
الجتماعية  اليي�ييشييخيي�ييشيييييات  مييين  نييخييبيية 
بن  �شعيد  الدكتور  وقييال  والإعييالمييييية. 
اإدارة  جمل�س  ع�شو  الييعييامييري،  هييوميييل 
اإن  جمعية كلنا الإمييارات، مدير الندوة 
الهادفة  ا�شرتاتيجتها  و�شمن  اجلمعية 
بيييني جيل  وخيييا�يييشييية  اليييوعيييي  نيي�ييشيير  اإىل 
ال�شباب، حر�شت على تنظيم هذه الندوة  
للحديث عن الآثار الإجتماعية لالأزمة 

النفع  ذات  جييمييعيييييات  ودور  الييقييطييرييية، 
املبادئ  وتر�شيخ  الييوعييي  ن�شر  يف  الييعييام 
القيادة  وتعزيز جهود  الثابتة،  الوطنية 
الر�شيدة وموقف دولة المارات الثابت 
و�ييشييروطييهييا حليييل الأزميييييية ميييع حكومة 
وال�شتقرار  الأمييين  يحقق  ومبييا  قييطيير، 
هذه  ودور  العربية،  اخلليج  دول  لكافة 
الوطنية،  الثقافة  تعزيز  يف  املوؤ�ش�شات 
الثابت  الإميييارات  موقف  على  والتاأكيد 
وتداعيات  الإرهييابييييية،  التنظيمات  ميين 
املنطقة  �شعوب  على  القطرية  الأزميييية 
وك�شف  الجيييتيييمييياعييييييية،  الييينييياحييييييية  ميييين 
مالب�شات وادعيياءات احلكومة القطرية 
يف هييييذا اجليييانيييب وتييفيينيييييدهييا، واليييييدور 
امل�شّرف لدولة الإمارات ودعمها الكامل 
اخلليجي  اليييتيييعييياون  جمييليي�ييس  مليينييظييوميية 
الدول  وا�شتقرار  اأميين  على  واملحافظة 
احرتامها  عييلييى  والييتيياأكيييييد  الأعييي�يييشييياء، 
لييليي�ييشييعييب اليييقيييطيييري اليي�ييشييقيييييق وروابيييييط 
واأوا�شر القربى والن�شب والتاريخ التي 

جتمع �شعب اخلليج الواحد. 

اأن حماية الوطن،  اأكد بن هوميل،  كما 
م�شلحة  كييل  فيييوق  م�شلحته  وتييقييدمي 
على  و�شرعي  وطني  واجييب  هو  خا�شة، 
ال�شباب  حماية  واأن  املجتمع،  اأفييراد  كل 
التطرف والأفكار الظالمية  تاأثري  من 
واأفكارهم،  عييقييولييهييم  عييلييى  والييدخيييييليية، 
وحمايته،  لييلييوطيين  النيييتيييمييياء  بييتيياأكيييييد 

هييي ميي�ييشييوؤولييييية وطيينييييية تييقييع عييلييى عاتق 
اجلميع. 

واأو�يييشيييح الييدكييتييور �ييشييعيييييد بييين هوميل، 
التاأكيد  يف  تتلخ�س  اليينييدوة  اأهيييداف  اأن 
على احرتام الدول اخلليجية والعربية 
دور  وتعزيز  ال�شقيق،  القطري  لل�شعب 
ال�شباب  العام يف حماية  النفع  جمعيات 
الييتييطييرف، وتيير�ييشيييييخ قيييييم النتماء  ميين 

للوطن والولء للقيادة.
وتيييتييي�يييشيييمييين اليييييينييييييدوة اأربييييييعيييييية حمييييياور 
املفكرين  مييين  نييخييبيية  يييتييحييدث خيياللييهييا 
والباحثني، حيث يتحدث الدكتور عبد 
عن  الأول  املييحييور  يف  اهلل،  عبد  اخلييالييق 
من  الثابت  والعربي  اخلليجي  املييوقييف 
الييتيينييظيييييمييات الإرهيييابييييييية وثييبييات موقف 
دول جمل�س التعاون اخلليجي والعربي 
تنظيم  وك�شف  املتطرفة  من اجلماعات 
الإخوان امل�شلمني، وف�شح دوره وتاآمره.
الدكتور  يييتييحييدث  اليييثييياين،  املييحييور  ويف 
�ييشيييييف را�ييييشييييد اجليييييابيييييري، عيييين تالحم 
جمعّيات النفع العام يف ك�شف مالب�شات 

القطرية  اليييقيييييييادة  ميييوقيييف  وادعيييييييياءات 
الدور  واأهييمييييية  وتفنيدها،  الأزميييية  ميين 
النفع  جلمعّيات  والوطني  الجتماعي 
القيادة  دعييم  يف  املييدين  واملجتمع  الييعييام 
ال�شباب،  جيييييييل  وحتييي�يييشيييني  الييير�يييشيييييييدة 
الأ�شتاذ  الثالث  املحور  يف  يتحدث  فيما 
حممد احلمادي، رئي�س حترير �شحيفة 
الإحتاد، عن )تداعيات الأزمة القطرية 
اخلليجي  الييتييعيياون  جمييليي�ييس  دول  عييلييى 
الييقيييييادة القطرية  والييعييربييي(، واإ�ييشييرار 
على ت�شخري اإمكانياتها لتهديد �شرعية 
وحتمّية  والعربية،  اخلليجية  الأنظمة 
احلييييّل اليي�ييشيييييا�ييشييي ليييالأزمييية لييبييقيياء قطر 

�شمن البيت اخلليجي. 
ويييتيينيياول املييحييور الييرابييع اليييذي يتحدث 
فيه الدكتور �شعيد بن هوميل العامري، 
الوطن  وحييب  الوطنية  الثقافة  تعزيز 
والنتماء له، والولء للقيادة الر�شيدة، 
كييافيية جمالت  الييقيييييادة يف  دور  واإبييييييراز 
التنمية، مبا يعود باخلري وال�شعادة على 

اأبناء الإمارات واملقيمني على اأر�شها.

•• دبي-الفجر:

دبي  حماكم  عييام  مدير  املن�شوري  عيد  طييار�ييس  �شعادة  قييام 
اأطلع  الرب�شاء،  العدل يف  الكاتب  ميدانية يف مركز  بجوله 
اإدارة  من خاللها على اخلدمات والجييراءات التي تقدمها 
الكاتب العدل للت�شهيل على املتعاملني واإجناز معامالتهم 

ب�شهولة وي�شر تلبية لحتياجاتهم.
يف مركز  العاملني  بجهود  دبييي،  حماكم  عييام  مدير  واأ�ييشيياد 
العمل،  يف  وتفانيهم  ومتيزهم  يف الرب�شاء  الييعييدل  الكاتب 
بدوره  الييذي  املجتمع  لييدى  الإيجابي  الأثيير  لها  كييان  والتي 
موؤ�شر  اأن  اأكييد  كما  الو�شائل،  خمتلف  يف  ونقلها  عنها  عييرّب 
اليي�ييشييعييادة يقي�س ميييدى �ييشييعييادة املييتييعييامييلييني واملييوظييفييني مع 
توافقا  لهم،  تقدمها  التي  اخلدمات  عن  ور�شاهم  املحاكم 
ومي�شرة  ذكييييييية  خيييدميييات  تيييقيييدمي  عييلييى  نهج الدائرة  ميييع 
بالإ�شافة اإىل تب�شيط الإجراءات التي تتطلع مع احتياجات 

املتعاملني.
الكاتب  اإدارة  تتبعها  التي  ال�شرتاتيجية  اأن  �شعادته  وذكيير 
والجراءات  العمليات  جميع  ت�شهل  دبييي  حماكم  يف  العدل 
املتعاملني، �شعياً من حماكم دبي لالرتقاء بخدماتها  على 
املتعاملني وتوقعاتهم  وتقدميها مبا يتالءم مع احتياجات 
بخدمات  نييوعييييية  نقله  لتحقيق  تتطلع  امل�شتقبلية واأنها 

الكاتب العدل املقدمة للمتعاملني.
التنفيذي  املدير  علي احلو�شني  اإبراهيم  اأكييد  جهته  وميين 
نتطلع  اأنيينييا  والييتيينييفيييييذ،  والييتيي�ييشييوييية  الييعييدل  لقطاع الكاتب 
دائماً لتحقيق نقلة نوعية بخدمات الكاتب العدل املقدمة 

ت�شع  الييدائييرة  واأن  موؤ�ش�شات ،  اأو  افييراد  �شواء  للمتعاملني 
عرب  وذليييك  عاتقها،  على  املتعاملني  �ييشييعييادة  حتقيق  دائييميياً 
تطوير جتربة املتعاملني وت�شهيل ح�شولهم على خدماتها 
كذلك  ونعمل  اأولوياتها،  قائمة  راأ�ييس  على  ر�شاهم  وتعزيز 
ن�شبة  بتقليل  اليير�ييشيييييدة  الييقيييييادة  تييوجيييييهييات  عييلييى حتييقيييييق 
املراجعني بن�شبة %80 مع حلول العام 2018، من خالل 
يتوافق  ال�شياق مبا  هييذا  العمل يف  وتييرية  وت�شريع  حت�شني 
للمتعاملني  ميكن  حيث  الذكي،  التحول  ا�شرتاتيجية  مع 

احل�شول على خدمات الدائرة يف اأي وقت ومن اأي مكان.
وذكر مدير قطاع الكاتب العدل والت�شوية والتنفيذ، حر�س 
جميع  مع  املبا�شر  التوا�شل  على  املن�شوري  طار�س  �شعادة 
اأية م�شاعب قد  الفروع للتعرف على احتياجاتها، وتذليل 
العدل  الكاتب  قييانييون  �شّمن  كذلك  العمل،  �شري  تعرت�س 
يف اإميييييارة دبيييي الييعييديييد ميين املييميييييزات الييتييي لييهييا اأثيييير كبري 
ويقدم  دبييي،  يف  الأعييمييال  قطاعات  خمتلف  ممار�شات  على 
للمتعاملني حلوًل ت�شهم يف حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية 
ورفع  الق�شائية،  اخلييدمييات  تي�شري  جمييال  يف  دبييي  ملحاكم 
وقت  موؤ�شر  تخفي�س  خالل  من  امل�شافة  القيمة  موؤ�شرات 
النتظار، و�شرعة و�شهولة احل�شول على اخلدمة، وتعزيز 
الإمييييارات  دولييية  تناف�شية  لتعزيز  الييذكييي،  الييتييحييول  ميي�ييشييار 
معايري  وفييق  الأعييمييال  �شهولة  معايري  يف  املتحدة  العربية 
مع  امل�شتمر  التوا�شل  �شيتم  اأنييه  مو�شحاً  اليييدويل.  البنك 
املييتييعييامييلييني ملييعييرفيية احييتييييياجيياتييهييم وميي�ييشييتييوى ر�ييشيياهييم عن 
»حماكم  املحاكم  روؤييية  لتحقيق  و�شول  املقدمة  اخلييدمييات 

رائدة متميزة عاملياً«.

•• اأبوظبي-وام:

تقام  الييتييي  العاملية  اأقيييدر  قمة  اأبييوظييبييي  العا�شمة  ت�شت�شيف 
خالل الفرتة من 21 - 23 من �شهر نوفمرب اجليياري حتت 
رعاية الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
برنامج خليفة  بال�شراكة بني  الداخلية  وزير  الييوزراء  جمل�س 
اندك�س للموؤمترات واملعار�س-  اأقدر و�شركة  لتمكني الطالب 

ع�شو يف اندك�س القاب�شة.
ومت الإعالن عن اآخر م�شتجدات القمة خالل موؤمتر �شحفي 
عقد ام�س يف فندق فريمونت باب البحر تراأ�شه اللواء الدكتور 
اأحمد نا�شر الري�شي مفت�س عام وزارة الداخلية رئي�س اللجنة 
العليا املنظمة وحتدث خالله الدكتور في�شل الباكري م�شت�شار 
معايل وزير الرتبية والتعليم والعقيد الدكتور اإبراهيم الدبل 
املدين  ال�شالم  والدكتور عبد  العاملية  اأقدر  العام لقمة  املن�شق 
الرئي�س التنفيذي لندك�س القاب�شة بح�شور ممثلي عدد من 

اجلهات الراعية وال�شركاء وو�شائل الإعالم.
وتييعييد “ قييميية اأقييييدر الييعيياملييييية “ اأكيييرب واأهييييم املييحييافييل الدولية 
املواطنة ال�شاحلة  واإعييداد  الن�سء  باأبعاد وطنية تعنى بتمكني 
املهارات  تطوير  خييالل  ميين  الطموحة  القيادية  وال�شخ�شية 
ال�شحي  امليينيياخ  وتييوفييري  الييتييوعييييية  ر�ييشييائييل  ونيي�ييشيير  ال�شخ�شية 
الدورة  ل�شالمة املجتمع ومنع اجلرمية على اختالفها وتقام 
الأخييالقييييية يف  الرتبية  “دور  عيينييوان  القمة حتييت  ميين  الأوىل 
املوؤ�ش�شات التعليمية اإقليميا ودوليا ملواجهة التحديات العاملية 

التطرف الفكري والنحراف الأخالقي منوذجا«.
خالل  كلمته  يف   - الري�شي  نا�شر  اأحمد  الدكتور  اللواء  واأكييد 
اأهدافها  حتييقيييييق  يف  تييرتييكييز  الييقييميية  اأن   - اليي�ييشييحييفييي  امليييوؤمتييير 
ال�شيا�شيني  خمتلف  جتمع  عاملية  من�شة  بناء  على  وغاياتها 
عام  كييل  حميييددة  ق�شية  حييول  للتحاور  املخت�شني  واخلييييرباء 
اأن  ميكن  الييتييي  والتو�شيات  التوجيهات  ميين  بييعييدد  واخلييييروج 

تكون منطلقا لربامج واأن�شطة وفعاليات حتقق اأمن وا�شتقرار 
ورفاهية جمتمعاتنا.

واأ�شار اإىل التح�شريات وال�شتعدادات والتجهيزات للقمة التي 
تهم قطاع و�شريحة كبرية وعزيزة من املجتمع وذلك بف�شل 
جهود اللجان الفرعية العلمية والإعالمية التي ت�شم خربات 
وكفاءة وطنية وعاملية متثل موؤ�ش�شات حكومية وطنية ودولية 

وجمتمع مدين.
واأ�شاف الري�شي اأن هذه التجربة الوطنية املميزة تعك�س روؤية 
الدولة يف التعامل مع الظواهر الجتماعية الوطنية والعاملية 
احلقيقية  ودوافعها  واأ�شبابها  بجذورها  واعية  �شاملة  بروؤية 
مقدمة يف ذلك النموذج الواقعي ملواجهة التحديات من خالل 

ا�شت�شراف م�شتقبلي مدرو�س بعناية.
من جهته قال الدكتور في�شل الباكري اإن تعزيز احل�س املعريف 
اأمييورهييم والييكييادر الرتبوي هو  لييدى الطلبة واأولييييياء  والثقايف 
من اأولويات وزارة الرتبية والتعليم ويتطلب العمل املوؤ�ش�شي 
العامة  املجتمعية  اجلييهييات  جميع  جييهييود  وتيي�ييشييافيير  املييتييكييامييل 
واخلا�شة وموؤ�ش�شات املجتمع املدين يف الدولة وذلك لتحقيق 
الطالب  اإدراك  م�شتوى  رفع  غايتها  التي  امل�شرتكة  الأهييداف 
ورعاية  ورغباته  حاجاته  وخماطبة  عليه  امللقاة  للم�شوؤوليات 

املواهب املبدعة وت�شجيع القدرات البتكارية لديهم.
واأكد اأن عقد “قمة اأقدر العاملية” بال�شراكة مع برنامج خليفة 
مع  التن�شيق  تعزيز  �شياق  يف  ياأتي  “اأقدر”  الطالب  لتمكني 
اجلهات التي تبذل جهودا تتكامل مع وزارة الرتبية والتعليم 
يف م�شاريعها مبا ي�شب يف تقدمي الرعاية والهتمام واأ�شباب 
املناهج  بيياأفيي�ييشييل  ورفييدهييم  الييطييالييب  �شخ�شية  جييوانييب  تييطييور 
الطموحة  وامل�شاريع  املتقدمة  التدري�س  واأ�شاليب  الدرا�شية 
التي توؤدي اإىل تكامل جوانب �شخ�شياتهم وت�شليحهم باملعارف 
خري  فيه  ملا  التحديات  ملواجهة  الالزمة  والكفاءات  واملييهييارات 

ورفعة وطننا الغايل.

واملبادرات  اليي�ييشييراكييات  تعزيز  على  الييييوزارة  حيير�ييس  اإىل  واأ�ييشييار 
متطلباته  وتلبية  الطالب  فكر  اإثيييراء  اإىل  الهادفة  الييريييادييية 
الإبييداع والبتكار متهيدا لتحقيق جمتمع  والأخييذ بيده نحو 
القت�شاد املعريف الذي تتطلع اليه الدولة .. لفتا اإىل اأهمية 
املخاطر  من  الكبري  ال�شيل  اأمييام  وتوعيتهم  الطلبة  حت�شني 
التي جنمت عن النفتاح احل�شاري وال�شتهداف املبا�شر وغري 

املبا�شر لأخالقهم ومكت�شبات وطنهم .
اأقدر  اإن قمة  الدبل  اإبراهيم  الدكتور  العقيد  ناحيته قال  من 
اأهميتها  وتكمن  اأقييدر  برنامج  خمرجات  كاأحد  تاأتي  العاملية  
وفعالياتها  الييعييام  هيكلها  يف  ولكن  مو�شوعها  يف  فقط  لي�س 
التي ت�شم املوؤمتر ال�شنوي الذي يجمع ال�شيا�شيني ومتخذي 
القرار واأولياء الأمور والطالب واأهم اخلرباء واملخت�شني من 
املتحدة  والوليات  واليابان  اأوروبييا  مثل  العامل  اأنحاء  خمتلف 
الأمريكية و�شنغافورة واأملانيا واململكة املتحدة والرنويج وم�شر 

والإمارات.
عييام ق�شية متثل حمورا  كييل  يييتيينيياول يف  املييوؤمتيير  اأن  واأ�ييشيياف 
عددا  العام  هييذا  ت�شم  التي  القمة  واأهيييداف  لتوجيهات  رئي�شا 
للتطرف  املعرفية  “ الأ�ش�س  والعلمي  املييعييريف   .. املييحيياور  ميين 
الإقليمي  وال�شلم  والأمييين  الأخالقي”  والنييحييراف  الفكري 
والعاملي “ تاأثري التطرف الفكري والنحراف الأخالقي على 
ال�شلم والأمن الإقليمي والعاملي” والتعريف الدويل للرتبية 
التطرف  مواجهة  يف  الأخييالقييييية  الرتبية  “ دور  الأخييالقييييية 

الفكري والنحراف الأخالقي«.
الأدوار  حمييياور  تييتيينيياول  الييقييميية  اأن  اإىل  الييدبييل  العقيد  واأ�يييشيييار 
واأدوارها  الأخالقية  الرتبية   “ الأخالقية  للرتبية  الوقائية 
الأخالقي”  الييفييكييري والنييييحييييراف  الييتييطييرف  مييين  الييوقييائييييية 
واإ�شكاليات الرتبية الأخالقية “ الرتبية الأخالقية بني الهوية 
الوطنية والهوية العاملية” وامل�شتقبلي “ املنظومات التعليمية 
“اأدوار  الدولية  امل�شتقبلية” وامل�شوؤوليات  والتحديات  احلالية 

وم�شوؤوليات املوؤ�ش�شات الدولية يف تعزيز الرتيبة الأخالقية” 
وامل�شوؤوليات الوطنية واملجتمعية “اأدوار وم�شوؤوليات املوؤ�ش�شات 
الوطنية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س يف تعزيز 
“التجارب  والييتييجييارب  والييتييطييبيييييقييات  الأخالقية”  الييرتبييييية 

الوطنية والدولية يف تعزيز الرتبية الأخالقية«.
وذكر اأن فعاليات القمة ت�شم ور�س عمل املخت�شني واخلرباء 

وور�س عمل اأولياء الأمور اإ�شافة اإىل املعر�س امل�شاحب.
واأ�شاد العقيد الدبل بال�شركاء والداعمني للحدث وعلى راأ�شهم 
الذي  لهذا احلدث  واملنظمني  الأمم  الر�شمي مكتب  ال�شريك 

يوؤكد اأن التعليم �شاأن دويل يوؤثر على ال�شعوب كافة.
من جهته قال الدكتور عبد ال�شالم املدين اإن املعر�س امل�شاحب 
والعاملية  املحلية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  من  عييددا  ي�شم  للقمة 
ومنتجاتها  اأفكارها  �شتعر�س  التي  واحلكومية  منها  اخلا�شة 
الفر�شة  و�شيتيح  الطالبي  بال�شاأن  العالقة  ذات  وم�شاريعها 

للمعنيني بالطالع عليها وال�شتفادة منها.
املعر�س  �شمن  يقام  الييذي  امل�شتقبل  ابتكار  جناح  اأن  واأ�ييشيياف 
التوجهات  اآخييير  ت�شتعر�س  ابييتييكييارييية  من�شة  يييعييد  امليي�ييشيياحييب 
يف  اإدميياجييهييا  واآليييييات  والييوقيياييية  والييرتبييييية  للتعليم  امل�شتقبلية 

املنظومة الرتبوية والتعليمية.
واأكد طموحهم لتحقيق الأهداف املرجوة من هذه القمة على 
توحيد  على  بالعمل  واملتمثلة  واليييدويل  الر�شمي  ال�شعيدين 
اجلييهييود واملييفيياهيييييم الييرتبييوييية والييتييوعييوييية والييوقييائييييية لتمكني 
متطلعا  امل�شتقبلية..  التحديات  �شد  الن�سء  وجيل  الطالب 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني  لبناء ج�شور 
والأ�شرة ل�شمان م�شلحة الطالب وال�شباب واإعداد جيل واعي 

وتاأكيد دور مبادرات الدولة وتاأثريها على ال�شاحة العاملية.
من جانبه اأ�شار القا�شي الدكتور حامت علي مدير مكتب الأمم 
جمل�س  دول  يف  واجلرمية  املييخييدرات  مبكافحة  املعني  املتحدة 
التعاون لدول اخلليج العربية اإىل جهود دولة الإمارات الرائدة 

عامليا يف الهتمام بالن�سء تربويا واجتماعيا .. موؤكدا حر�س 
املكتب الإقليمي على تعزيز هذه اجلهود التي تاأتي �شمن اإطار 

عمله الأ�شا�شي.
ال�شراكة ال�شرتاتيجية مع برنامج خليفة لتمكني  اإىل  ولفت 
الوطنية  الأهييييييييداف  ييي�ييشييهييم يف حتييقيييييق  اأقييييييدر مبيييا  اليييطيييالب 
و�شول اإىل جمتمعات دولية متطورة .. موؤكدا احلر�س على 
ال�شراكة  كيياإحييدى خمييرجييات هييذه  الييتييي جييياءت  اإجنييياح القمة 
اأطر عاملية  ل�شرتاتيجية لتعميم هذه التجربة الرائدة وفتح 

لتطورها.
والنحراف  الييفييكييري  الييتييطييرف  ق�شيتي  ميينيياقيي�ييشيية  اإن  وقييييال 
الأخالقي والقيمي من خالل مفاهيم “الرتبية الأخالقية” 
مدخال جيدا ملواجهة اأ�شباب دوافع هذه الظواهر والعمل على 
احلد من تاأثرياتها ال�شلبية عرب اأدوات وطنية ودولية ت�شتمد 
الذي  والتوافق  الإجييميياع  من  النجاح  على  وقدرتها  فعاليتها 
املعنيني  تاأ�شي�شه بني خمتلف  على  العمل  القمة  هييذه  حتيياول 

بهذه الظواهر.
و يف ختام املوؤمتر اأ�شار اللواء الدكتور اأحمد نا�شر الري�شي اإىل 
اأبوظبي”  لقمة  “ بيان  اأنييه �شيتم خييالل القمة الإعييالن عن 
اخلري  فيه  ملا  عامليا  موثقة  ونتائجها  را�شخة  “اأقدر” لتبقى 

لالأبناء يف جمتمع الإمارات والعامل.
وقال �شعادة الدكتور في�شل الباكري اإنه �شيتم ح�شريا خالل 
اأول درا�شة ت�شمى القيم العاملية والتي مت  القمة الإعييالن عن 
اإجراوؤها على 180 دولة يف العامل كل خم�س �شنوات خالل 25 

�شنة والتي �شيعلن عنها رئي�س املركز العاملي للقيم العاملية.
ور�شة   12 منها  متنوعة  عمل  ور�شة   24 اأقييدر  قمة  وت�شمل 
العالقة  لتعزيز  الأمييييور  لأولييييييياء  ور�ييشيية   12 و  للمخت�شني 
اليجابية بني الأبناء و الوالدين بجانب �شت جل�شات �شبابية 
حوارية ف�شال عن معر�س دويل متخ�ش�س لعدة جهات حملية 

منها اخلدمة الوطنية و جناح مل�شاريع الطالب امل�شتقبلية.

••  راأ�س اخليمة-وام:

القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
الحتفالية  اخليمة  راأ�ييس  حاكم  الأعييلييى  املجل�س  ع�شو 
عييبييداهلل حمييمييد بلهون  ال�شيد  اأقييامييهييا  الييتييي  اخلييا�ييشيية 
حممد  وابنائه  جلفار  �شمل  منطقة  م�شوؤول  ال�شميلي 
وعييبييد احلييكيييييم وميينييتيي�ييشيير يف اليي�ييشيياحيية اأمييييام ميينييزلييه يف 
�شموه  لتويل  ال�شابعة  الذكرى  مبنا�شبة  �شمل  منطقة 

مقاليد احلكم يف الإمارة.
�شاحب  ودعيييم  باهتمام  بلهون  حممد  عييبييداهلل  واأ�ييشيياد 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 

بن  حممد  ال�شيخ  و�شمو  اخليمة  راأ�يييس  حيياكييم  الأعييلييى 
�شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�ييس اخليمة حيث 
وطموحات  اأهييداف  لتحقيق  و�شعا  �شموهما  يدخرا  مل 

واأحالم اأبناء الإمارة .
و قدم ال�شميلي التهاين اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
قلوب  على  العزيزة  املنا�شبة  بهذه  القا�شمي  �شقر  بن 
اأبيينيياء الييوطيين واملقيمني على اأر�ييشييه.. داعيييييا املييوىل عز 
وجل اأن تكون جميع اأيام دولة الإمارات اأعيادا وم�شرات 

واأمنا وا�شتقرارا .
الإعالمي  فقراتها  قييدم  الييتييي  الحتفالية  ت�شمنت  و 
اإذاعة راأ�س اخليمة  حممد غامن م�شطفى مدير هيئة 

احلربية  الييفييرق  قدمتها  وتييراثييييية  فلكلورية  عييرو�ييشييا 
وال�شعبية فيما قدم عدد من ال�شعراء من اأبناء املنطقة 

ق�شائد مهداة اإىل �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة.
حيي�ييشيير الحييتييفييالييييية .. اليي�ييشيييييخ خييياليييد بييين �ييشييعييود بن 
بيين �شقر  بيين حمييمييد  واليي�ييشيييييخ �شقر  الييقييا�ييشييمييي  �شقر 
امل�شئولني  و  البالد  واأعيان  وعدد من وجهاء  القا�شمي 

وال�شخ�شيات وح�شد كبري من اأبناء القبائل .
وتناول �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
..و  املنا�شبة  بهذه  اأقيمت  التي  الغداء  ماأدبة  واجلميع 
قيييدم عييبييداهلل حمييمييد بييلييهييون هييدييية تييذكييارييية ل�شاحب 

ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي.

حاكم راأ�ض اخليمة ي�سهد احتفالية مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة لتويل �سموه مقاليد احلكم 

برعاية �سيف بن زايد .. قمة اأقدر العاملية تنطلق 21 نوفمرب يف اأبوظبي

مدير عام حماكم دبي ي�سيد بجهود مركز الكاتب العدل 
يف الرب�ساء يف رفع معدلت ال�سعادة للمتعاملني

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن برنامج جائزة ال�شيخ خليفة 
لييالإمييتييييياز عيين زيييييادة عيييدد الفئات 
دورتها  يف  اجلائزة  �شت�شملها  التي 
ال�شاد�شة ع�شرة 2017 - 2018 
وتو�شيع نطاق فئات التكرمي لت�شمل 
القطاع  الييعييامييلييني يف  اإ�ييشييعيياد  فييئيية 
اخليييا�يييس واإ�يييشيييعييياد املييتييعييامييلييني مع 
�شركات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س 
واإدارة  لل�شركات  الرقمي  والتحول 

البتكار وا�شت�شراف امل�شتقبل. 
عبداجلليل  �ييشييعيييييد  �ييشييعييادة  وقييييال 
الفهيم رئي�س اللجنة العليا - خالل 
تراأ�شه لجتماع اللجنة العليا الذي 
عقد مبقر الغرفة ظهر اأم�س الول 
بح�شور �شعادة حممد �شامل عبيد 
حممد  الدكتور  و�شعادة  الظاهري 
را�يييشيييد الييهييامييلييي و�يييشيييعيييادة حممد 
اللجنة  اأعييي�يييشييياء  امليييهيييريي  هييييالل 
العليا للجائزة والربوفي�شور هادي 
للجائزة  الييعييام  املن�شق  الييتيييييجيياين 
ال�شابقة  اجلييييائييييزة  دورات  اإن   -
�شهدت  دورة   15 عددها  بلغ  التي 
امل�شاركني  اأعييداد  يف  كبريا  ارتفاعا 
يف بييرامييج وفييعيياليييييات اجلييائييزة مما 
الوعي  ميي�ييشييتييوى  زييييييادة  �ييشيياهييم يف 
يف  التنفيذية  القيادات  اأو�ييشيياط  يف 
�شركات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س 

مبعايري اجلودة والمتياز. 

عبداجلليل  �شعيد  �ييشييعييادة  واأ�يييشييياد 
تتلقاه  الييييييذي  بييياليييدعيييم  اليييفيييهيييييييم 
اجلائزة منذ انطالقها قبل ثمانية 
ع�شر عاما من قبل �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاييييد  بيين  خليفة  ال�شيخ 

رئي�س الدولة “حفظه اهلل ».
تت�شرف  اجليييائيييزة  اأن  اإىل  ميي�ييشييريا 
بحمل ا�شم �شموه تاجا يتالألأ على 
انييطييالقييهييا يف العام  �ييشييدرهييا ميينييذ 
1999.. وكذلك باملتابعة والدعم 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  الكبري 
نييهيييييان ويل  اآل  زاييييييد  بييين  حمييمييد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الرئي�شي  الراعي  امل�شلحة  للقوات 

للجائزة وفعالياتها املختلفة.
تتبواأ  اجليييائيييزة  اإن  الييفييهيييييم  وقييييال 
مييكييانييا مييرمييوقييا بييني كييافيية جوائز 
امليينييطييقيية واليييييعيييييامل.. ميي�ييشييريا اإىل 
اأقرت  للجائزة  العليا  اللجنة  اأن 
الكامل  اليييذكيييي  اليييتيييحيييول  عييمييلييييية 
الفنية والإدارية  لكافة الإجييراءات 
وفعاليات  اأعيييميييال  يف  لييلييميي�ييشيياركيية 
اجلييييائييييزة.. حيييييث �ييشيييييتييم فييتييح باب 
اجلائزة  يف  لييلييميي�ييشيياركيية  الييتييقييدمي 
حمييليييييا واإقييليييييميييييا بييييدءا ميين العام 

.2018
ال�شاد�شة  الييييييييدورة  اأن  واأو�يييييشيييييح 
فئات   4 با�شتحداث  تتميز  ع�شرة 
العاملني  اإ�شعاد  جديدة تركز على 
الرقمي  واليييتيييحيييول  واملييتييعييامييلييني 

وا�شت�شراف  البييييتييييكييييار  واإدارة 
ا�شتمرار  اإىل  اإ�ييشييافيية   .. امل�شتقبل 
الرتكيز على فئة املن�شاآت ال�شغرية 
برنامج  ا�شتحدث  التي  واملتو�شطة 
اجلائزة معايري خا�شة لها يف اإطار 
تكرمي  على  العليا  اللجنة  حر�س 
امل�شاريع  وقيييطييياع  الأعييييمييييال  رواد 
الييي�يييشيييغيييرية وامليييتيييو�يييشيييطييية يف دوليييية 

الإمارات العربية املتحدة.
اأ�شبحت  اجلائزة  اأن  الفهيم  واأكييد 
على  فييعييالييييية  اأكييييييرث  دورا  تييلييعييب 
دولة  يف  اخلييا�ييس  القطاع  م�شتوى 
وعززت  املتحدة  العربية  الإميييارات 
التنمية القت�شادية  م�شاهمتها يف 
الكفاءة  رفييع  خييالل  امل�شتدامة من 
وتعميق  املوؤ�ش�شي  الأداء  وتطوير 
جلميع  الأعييمييال  اأداء  يف  الفعالية 
موؤ�ش�شات  وحييث  العاملة  امليينيي�ييشيياآت 
و�يييشيييركيييات الييقييطيياع اخليييا�يييس على 
العاملني  اإ�يييشيييعييياد  مييفيياهيييييم  تييبيينييي 
الإبداع  على  والرتكيز  واملتعاملني 
والبيييتيييكيييار واليييتيييحيييول الييرقييمييي يف 
�شاهم  مييا   .. واأنيي�ييشييطييتييهييا  اأعييمييالييهييا 
جودة  ورفييييع  الييكييلييفيية  تخفي�س  يف 
تنتجها  التي  واخلييدمييات  املنتجات 
�شركات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س 
برنامج  اأن  ميييوؤكيييدا   .. اليييدولييية  يف 
معايريها  بييتييطييوييير  قيييام  اجليييائيييزة 
الرابع  اجليييييل  لييتييواكييب  احلييالييييية 
مع  يتالءم  ومبييا  املوؤ�ش�شي  للتميز 

القطاع  ومييتييطييلييبييات  احيييتييييييياجيييات 
اأ�شار  جانبه  من  بالدولة.  اخلا�س 
�شعادة حممد هالل املهريي مدير 
العليا  اللجنة  وع�شو  الغرفة  عييام 
الهائل  احلييي�يييشيييور  اإىل  لييلييجييائييزة 
ملوؤ�ش�شات  اليييوا�يييشيييعييية  واملييي�يييشييياركييية 
و�يييشيييركيييات اليييقيييطييياع اخليييا�يييس هذا 
ال�شاد�شة ع�شر  العام خالل الدورة 
فعالياتها  �شتختم  والتي  للجائزة 
يف بداية العام 2018 حيث تقدم 
لييلييميي�ييشيياركيية امليييئيييات مييين هيييييوؤلء مع 
ال�شغرية  امليينيي�ييشيياآت  عييلييي  الييرتكيييييز 

واملتو�شطة. 
واأكد اأن امل�شاركني هذا العام ميثلون 
كافة القطاعات القت�شادية الهامة 
ومن�شاآت  ميي�ييشييانييع  مييين  بييياليييدولييية 
ومهنية  ومالية  وجتييارييية  خدمية 
ونفط  وتعليم  و�ييشييحيية  و�شياحية 
اأن م�شاركة اجلميع  وغاز. واأ�شاف 
كانت وا�شعة كذلك خالل الندوات 
الييعييمييل التي  الييتييعييريييفييييية وور�ييييييس 
ال�شاد�شة  الييييدورة  طيييوال  انتظمت 
ع�شر والتي نظمت بالغرفة خالل 
املييا�ييشييييية.. وكذلك  اأ�ييشييهيير  اليي�ييشييتيية 
املتخ�ش�شة وا�شتمرار  العمل  ور�س 
مكتب  املبا�شر  الإيييجييابييي  التفاعل 

اجلائزة بالغرفة.
للجائزة  اخلتامي  احلفل  عن  اأمييا 
عام  مدير  �شعادة  فنوه  الييعييام  هييذا 
العليا  الييلييجيينيية  وعيي�ييشييو  اليييغيييرفييية 

�شي�شهد  احلييفييل  اأن  اإىل  لييلييجييائييزة 
وثائقيا  وفيييييلييمييا  �يييشيييارة  ميييفييياجييياآت 
يييدون م�شرية اجلييائييزة طييوال 16 
نطاق  علي  توزيعه  يتم  عاما خلت 

وا�شع.
والتحكيم  الييتييقييييييييم  اأعيييميييال  وعييين 
الربوفي�شور  اأ�يييشيييار  اليييعيييام..  هيييذا 
العام  امليينيي�ييشييق  اليييتيييييييجييياين  هييييييادي 
اإىل  العليا  اللجنة  للجائزة وع�شو 
�شت�شهد  ع�شر  ال�شاد�شة  الييدورة  اأن 
املقيمني  ميييين  وا�يييشيييعييية  مييي�يييشييياركييية 
من  تاأهيلهم  مت  الييذييين  املواطنني 
قيييبيييل مييكييتييب اجلييييائييييزة واجييييتييييازوا 
تاأكيدا  وذلك  املطلوبة  الختبارات 
اجلائزة  بييرنييامييج  ل�ييشييرتاتيييييجييييية 
ب�شورة  التقييم  مهمة  توطني  يف 
للتوطني  و�يييييشيييييول  ميييتييي�يييشييياعيييدة 
الييكييامييل يف امليييدى املييتييو�ييشييط. وعن 
ع�شوية الهيئة العليا للتحكيم قال 
الربوفي�شور التيجاين اإنها �شت�شم 
الدوليني  اخليييييييرباء  ميييين  كيييوكيييبييية 
لتوجيهات  ا�شتجابة  والإقليميني 
ل�شمعة  وتيييعيييزييييزا  الييعييليييييا  الييلييجيينيية 

ومكانة اجلائزة.
واأو�شح اأن املوعد النهائي ل�شتالم 
نوفمرب   19 هو  امل�شاركني  طلبات 
اأعمال  بعده  �شتبداأ  حيث  اجليياري 
ثم  يناير  منت�شف  حتى  التقييم 
اأواخييييير �شهر  الييتييحييكيييييم يف  اأعيييميييال 

يناير انتهاء باحلفل اخلتامي.

فئات جديدة يف جائزة ال�سيخ خليفة لالمتياز

جمعية كلنا الإمارات تنظم ندوة

)الأزمة القطرية ودور جمعيات النفع العام يف تعزيز الوعي املجتمعي(

مدينة دبي لالإعالم راعيا ا�سرتاتيجيا جلوائز »اإيفي مينا 2017«
•• دبي-وام:

اأعلنت مدينة دبي لالإعالم - اأكرب جممع اأعمال متخ�ش�س يف 
القطاع الإعالمي يف املنطقة - عن دعمها للدورة التا�شعة من 
املقرر  وميين  ا�شرتاتيجيا.  راعيا  ب�شفتها  مينا”  “اإيفي  جوائز 
“اأرماين  نوفمرب يف   15 بتاريخ  �شتقام  التي  الفعالية  تكرم  اأن 
بافيليون” و�شط مدينة دبي اأف�شل املمار�شات الت�شويقية املتبعة 
الأو�شط.  اليي�ييشييرق  مبنطقة  والييفييئييات  الخت�شا�شات  جميع  يف 
من  اأكييرث  م�شاركة  ي�شتقطب  اأن  اجلوائز  توزيع  حلفل  ويتوقع 
القطاعات مبا يف ذلك نخبة من  �شخ�س من خمتلف   2000
وتت�شمن  املنطقة.  يف  الت�شويق  �ييشييركييات  اأفيي�ييشييل  ميين  اخليييرباء 
جديدة  فئة  �شمنها  من  فئة   29 العام  هييذا  مينا  اإيفي  جوائز 

العام  املدير  ال�شويدي  ماجد  وقال  “ريناي�شن�س«.  م�شمى  حتت 
ملييدييينيية دبيييي لييالإعييالم ان قييطيياع الإعييييالم احليييييوي ي�شهد منوا 
الإمييارات ومواكبة  املتزايدة يف  تلبية متطلباته  م�شتمرا بهدف 
اأحدث التوجهات العاملية موؤكدا ان الإمييارات عامة ودبي ب�شكل 
خا�س بذلت جهودا هائلة لتطوير قطاع الإعالم ودعم القدرات 
دبييي لالإعالم  رعاية مدينة  ان  اىل  اجلييديييدة.. لفتا  والييكييوادر 
جوائز “اإيفي مينا” هذا العام يعك�س التزامنا بامل�شاهمة يف منو 
تقدمي  يعتزم  الذي   - ال�شويدي  واأ�شاف  وتقدمه.  القطاع  هذا 
جائزة “اأكرث وكالة اإعالمية موؤثرة يف العام” خالل حفل توزيع 
اجلوائز - ان مدينة دبي لالإعالم جنحت خالل الأعوام املا�شية 
العاملية ومنها موؤ�ش�شات  الإعالمية  الأ�شماء  اأكرب  ا�شتقطاب  يف 

جديدة اأ�ش�شت لنف�شها مكاتب ومقرات اإقليمية داخل املدينة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

لل�شالمة  اأبييييوظييييبييييي  ميييركيييز  اأقيييييييام 
اأمييي�يييس الول يف  املييهيينييييية  واليي�ييشييحيية 
فندق دو�شت ثاين اأبوظبي بح�شور 
معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد اآل 
احلفل  ال�شحة  دائييرة  رئي�س  حامد 
ال�شالمة  برنامج  مل�شابقة  اخلتامي 
يف احليييييير الييييتييييي كييييييان اطيييليييقيييهيييا يف 
منت�شف يونيو2017 بالتعاون مع 
املوؤ�ش�شة العليا للمناطق القت�شادية 
املتخ�ش�شة و�شركة اخلدمات العامة 

“م�شاندة«.
�شعادة  مييين  كيييل  الحيييتيييفيييال  حيي�ييشيير 
اجلابري  عييييي�ييشيية  جيييابييير  اليييدكيييتيييور 
لل�شالمة  اأبوظبي  مركز  عام  مدير 
�شعيد  و�يييشيييعيييادة  املييهيينييييية  واليي�ييشييحيية 
املوؤ�ش�شة  عام  مدير  اخلييلي  عي�شى 
القت�شادية  ليييليييمييينييياطيييق  اليييعيييليييييييا 
املهند�س  و�ييييشييييعييييادة  املييتييخيي�ييشيي�ييشيية 
�ييشييويييدان را�ييشييد الييظيياهييري الرئي�س 
التنفيذي بالإنابة يف �شركة اأبوظبي 
للخدمات العامة م�شاندة اإىل جانب 
م�شوؤويل وممثلي اجلهات  عدد من 

احلكومية واخلا�شة.
خمتلف  يف  الييفييائييزييين  اخييتيييييار  ومت 
بها  قام  تقييم  لعملية  وفقا  الفئات 
فريق عمل مكون من املوؤ�ش�شة العليا 
املتخ�ش�شة  القت�شادية  للمناطق 
العامة  للخدمات  اأبييوظييبييي  ومييركييز 
اأبوظبي  مركز  بقيادة  “م�شاندة” 
لييليي�ييشييالميية واليي�ييشييحيية املييهيينييييية حيث 
املوؤ�ش�شة  كل من  الفئات يف  اختلفت 
القت�شادية  ليييليييمييينييياطيييق  اليييعيييليييييييا 
امليييتيييخييي�يييشييي�يييشييية و�ييييشييييركيييية ابيييوظيييبيييي 
املناف�شة  فكانت  الييعيياميية  للخدمات 

التابعة  الييعييمييالييييية  امليييييدن  مليي�ييشييابييقيية 
لييلييمييوؤ�ييشيي�ييشيية بيييني عييييدة فيييئيييات منها 
“اأف�شل مدينة عمالية اأف�شل ابتكار 
واأف�شل  الييعييمييالييييية  املييييدن  فييئيية  عييين 
واأف�شل  اليييعيييميييال  فيييئييية  ابيييتيييكيييارعييين 
جوانب  ا�ييشييتييمييلييت  بييييينييمييا  عييييامييييل.. 
الإن�شاء  م�شاريع  مل�شابقة  املناف�شة 
للخدمات  اأبوظبي  ل�شركة  التابعة 
اأف�شل  لت�شمل  “م�شاندة”  العامة 
ميي�ييشييروع اإنيي�ييشيياء واأفيي�ييشييل ابييتييكييار عن 
فئة م�شاريع الإن�شاء واأف�شل ابتكار 

عن فئة العمايل واأف�شل عامل.
كما مت خييالل احلفل تكرمي جميع 
اجلهات امل�شاركة يف الربنامج وفريق 

عمل اجلائزة.
العمالية  امليييدن  م�شابقة  واأظيييهيييرت 
التابعة للموؤ�ش�شة اختالفا كبريا يف 
ح�شدت  حيث  الأوىل  املييراكييز  نتائج 
البناء”  لييعييمييال  ال�شكنية  “املدينة 
مدينة  اأف�شل  فئة  يف  الأول  املييركييز 
الثاين  امليييركيييز  وجييييياءت يف  عييمييالييييية 
حلت  فيما  العقارات  لإدارة  ماجنتا 
يف امليييركيييز الييثييالييث “ �ييشييركيية روييييال 
ابتكار  اأف�شل  عن  اأمييا  للتموين”.. 
من  فكانت  العمالية  املييدن  فئة  عن 
ن�شيب مدينة اأحمد جمعة الزعابي 
الييعييمييالييييية حيييييث قييامييت جمييمييوعيية » 
�شكلتها  »الييتييي   CCEP HSE
كابن  �شخ�شية  بييياإطيييالق  الييقييرييية 
ي�شتطيع  اليييتيييي  الييفييكيياهييييية  نيييييوزون 
العمال من خاللها قراءة الفكاهات 
ال�شالمة  ر�ييشييائييل  ميين  وال�ييشييتييفييادة 

وال�شحة املهنية.
وفيما يخ�س جائزة البتكار عن فئة 
العمال فقد فاز باملركز الأول “ال�شيد 
دهان  عييامييل  وهيييو  نيالمغان”  ك. 

الزعابي  جمعة  اأحييمييد  مييدييينيية  ميين 
فيييكيييرة مناطق  بييابييتييكييار  قييييام  اليييييذي 
من  والهدف  املتنقلة  املظللة  العمل 
العمال من  هذا البتكار هو حماية 
املبا�شرة  ال�شم�س  اأ�شعة  حتت  العمل 
ومت اعتماده وتطبيقه من قبل اإدارة 
املرافق يف قرية حميم وفيما يتعلق 
بفئة اأف�شل عامل ح�شل 20 عامال 
م�شتوى  عييلييى  الأوىل  امليييراكيييز  عييلييى 

جميع املدن العمالية.
م�شاريع  م�شابقة  نييتييائييج  واأ�ييشييفييرت 
اأبوظبي  ليي�ييشييركيية  الييتييابييعيية  الإنيي�ييشيياء 
فوز  عن  م�شاندة  العامة  للخدمات 
للحي  الييتييحييتييييية  “البنية  ميي�ييشييروع 
الثالثة”  امليييجيييميييوعييية  الإميييييياراتييييييي 
اأف�شل  فييئيية  �ييشييميين  الأول  بيياملييركييز 
اإنيي�ييشييائييي وحيي�ييشييل م�شروع  ميي�ييشييروع 
على  العني”  مييدييينيية  “م�شت�شفى 
املركز الثاين وجاء م�شروع “البنية 
التحتية حلو�س غرب 52 مبنطقة 
الثالث.. وفيما  املركز  يف  اأبوظبي” 
ييييخييي�يييس اأفييي�يييشيييل ابيييتيييكيييار عيييين فئة 
م�شت�شفى  م�شروع  ح�شل  امل�شاريع 
اأفيي�ييشييل ابتكار  الييعييني عييلييى  مييدييينيية 
عييين فييئيية ميي�ييشيياريييع النييي�يييشييياء حيث 
يف  بال�شتيكية  اأنابيب  برتكيب  قييام 
مل�شاعدة  املييييياه  ودورات  املييراحييييي�ييس 
العامل لتحديد معدل املاء يف ج�شمه 
بالإ�شافة اإىل اإل�شاق املواد التوعوية 
البال�شتيكية  الأنيييابيييييييب  بييجييانييب 

لت�شهيل عملية املتابعة.
اأميييا جييائييزة اأفيي�ييشييل ابييتييكييار عيين فئة 
اأبوظبي  مييركييز  ميينييح  فييقييد  الييعييمييال 
جميع  املهنية  واليي�ييشييحيية  لل�شالمة 
لييلييفييوز جائزة  اليييثيييالثييية  املييتيياأهييلييني 
الأوىل وذلك  املركز  مماثلة جلائزة 

لهم  وت�شجيعا  جلييهييودهييم  تييقييديييرا 
حيييييث عييمييل عييبييد الييرحيييييم عييامييل يف 
 - الفاية  الطرق  “حت�شني  م�شروع 
وقائي  غطاء  تطوير  “ على  القوع 
املظالت  اأقييميي�ييشيية  مييين  ت�شنيعه  مت 
ال�شميكة  بييالييقييبييعييات  تعليقه  ويييتييم 
الييتييي يييرتييديييهييا الييعييمييال حييتييى توفر 
لعملهم  نييظييرا  اإ�يييشيييايف  تظليل  لييهييم 
ا�شتخدم  بييييييينيييميييا  اليييييييييييوم  خيييييييالل 
بييودهيياثييوكييي ميين م�شروع  بييراكييا�ييس 
 52 “البنية التحتية حلو�س غرب 
�شغرية  مظلة  اأبوظبي”  مبنطقة 
التي  اخليييوذة  اأعييلييى  وقيييام برتكيبها 
يييرتييديييهييا حييتييى يييحييمييي نييفيي�ييشييه من 
جوليتو  وحيير�ييس  ال�شم�س..  اأ�ييشييعيية 
كايو والذي يعمل مراقب للعمال يف 
م�شروع م�شت�شفى مدينة العني على 
ارتداء مالب�س حماية مرنة تتالءم 
مييع خيييوذة اليييراأ�يييس ممييا ييي�ييشيياعييده يف 
احلماية من اأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة 
الييتييي يييتييعيير�ييس لييهييا وجييهييه واجليييزء 
اأن تلك  اخلييلييفييي ميين رقييبييتييه حيييييث 
فح�شب  اليييراأ�يييس  تغطي  ل  املييالبيي�ييس 
اأعطت جمال جيدا حلركة  اأنها  بل 
اليييهيييواء حيييول وجييهييه ورقييبييتييه لتتم 
التهوية ب�شكل جيد.. بالإ�شافة اإىل 
اأف�شل عامل  بلقب  40 عامال  فوز 

على م�شتوى جميع امل�شاريع.
الرئي�شية  اأهدفها  امل�شابقة  وحققت 
وميييييين �ييشييميينييهييا تيييوعييييييية اأ�يييشيييحييياب 
المرا�س  مبخاطر  والعمال  العمل 
اليينيياجييميية عييين الإجييييهيييياد احليييييراري 
يف اليي�ييشيييييف وكيييييفييييية الييوقيياييية منها 
املرتتبة  امل�شاعفات  مييع  والييتييعييامييل 
اأبييدت جميع  عليها ويف هييذا الإطيييار 
اجليييييهيييييات احليييكيييومييييييية واخليييا�يييشييية 

الييتييزامييهييا وتييعيياونييهييا بتطبيق  ميييدى 
ا�يييشيييرتاطيييات بييرنييامييج اليي�ييشييالميية يف 
هيييييذه اجلهات  عييمييلييت  احلييييير حيييييييث 
على تنظيم حما�شرات وور�س عمل 
بالإ�شافة  توعية  من�شورات  وتوزيع 
متكامل  �شنوي  بييرنييامييج  و�ييشييع  اإىل 
عن ال�شالمة يف احلر وتوفري مواد 
العمل  لأ�شحاب  وتثقيفية  تعليمية 

والعمال بعدة لغات.
ومت خالل الحتفال تكرمي اجلهات 
التي �شاركت يف الربنامج من خالل 
لييتييجيياربييهييا يف عملية  عيير�ييس منييياذج 
بيييني اجلهات  الييتييطييبيييييق وكيييييان مييين 
املكرمة بلدية مدينة العني و�شركة 
اأدكاد�س واملدر�شة الأمريكية و�شركة 

حلمان.
اىل ذلك قال معايل ال�شيخ عبداهلل 
اآل حييامييد رئييييي�ييس دائرة  بيين حمييمييد 
توؤكد  امليي�ييشييابييقيية  هييييذه  اأن  اليي�ييشييحيية 
بحماية  احلكومة  واهييتييمييام  حر�س 
العامل يف الإمارة  الب�شري  العن�شر 
واأهييمييييية تييوفييري كييل الييو�ييشييائييل التي 
تيي�ييشيياهييم يف حييمييايييتييه مييين احلييييوادث 

والإ�شابات املهنية.
املوؤ�ش�شات  تييكييرمي  اأن  معاليه  واأكيييد 
امل�شابقة  يف  الفائزين  والأ�ييشييخييا�ييس 
ياأتي �شمن �شيا�شة ت�شجيع الإبتكار 
وت�شجيع اجلهات الأخرى للم�شاركة 
يف الأعيييييوام الييقييادميية وامليي�ييشيياهييميية يف 
بالفائدة  تعود  فعالة  برامج  تنفيذ 
والعاملني  الييعييمييل  اأ�يييشيييحييياب  عييلييى 

واملجتمع ب�شكل عام.
خالل  حتققت  التي  النتائج  وحييول 
الدكتور  �يييشيييعيييادة  اأعييييييرب  امليي�ييشييابييقيية 
جابر اجلابري مدير عام املركز عن 
ارتياحه لنجاحها للعام الثاين على 

اأهدافها  لأحييد  الو�شول  يف  التوايل 
الرئي�شية وهورفع م�شتوى التوعية 

وتعزيز ثقافة ال�شالمة املهنية.
مدينة   30 تييغييطييييية  مت  اأنييييه  وقييييال 
 380 يييقييارب  مييا  يقطنها  عييمييالييييية 
القت�شادية  املناطق  يف  عامل  األييف 
63 م�شروعا  اإىل تغطية  بالإ�شافة 
بييييالييييتييييعيييياون ميييييع �يييشيييركييية اأبيييوظيييبيييي 
و�شل  كييييمييييا  الييييعيييياميييية  لييييلييييخييييدمييييات 
عيييدد الييعييمييال الييذييين ا�ييشييتييفييادوا من 
عامل  األيييييف   600 اإىل  اليييربنييياميييج 
الييف مادة   100 تييوزيييع  ومت كذلك 
تييييوعييييوييييية عيييليييى خميييتيييليييف اجليييهيييات 

العاملة.
اخلييلي  عي�شى  �شعيد  �شعادة  واأكييد 
للمناطق  العليا  املوؤ�ش�شة  عام  مدير 
امل�شابقة  ان  املتخ�ش�شة  القت�شادية 
اأف�شل  نييتييائييج  حييقييقييت  اليييعيييام  هييييذا 
�شهدنا  فقد  ال�شابق  بالعام  مقارنة 
ابييتييكييارات واأفييكييار جييديييدة وخمتلفة 
النجاح  الييكييبييري يف  الييفيي�ييشييل  ويييعييود 
ال�شالمة  ميي�ييشييابييقيية  حييقييقييتييه  الييييذي 
اأبوظبي  ميييركيييز  جليييهيييود  احلييييير  يف 
لل�شالمة املهنية يف خلق اأماكن عمل 

�شحية و اآمنة جلميع العاملني.

هي  املييهيينييييية  الييي�يييشيييالمييية  اإن  وقييييييال 
اأهييييم اولييوييياتيينييا كييونيينييا امل�شغل  مييين 
الأكيييييرب لييلييميينيياطييق القييتيي�ييشييادييية يف 
دوليية المييارات فنحن نحر�س على 
دائييمييا على  ونييعييمييل  �ييشييالميية عمالنا 

تطوير كفاءاتنا يف اإجناز العمال.
وثمن �شعادة املهند�س �شويدان را�شد 
الظاهري الرئي�س التنفيذي بالإنابة 
اأبوظبي للخدمات العامة  يف �شركة 
“م�شاندة” مبادرات املركز وتعاونه 
احلكومية  اجلييييهييييات  مييييع  اليييوثيييييييق 
املعنيني  وال�شركاء  احلكومية  وغري 
التوعوية  براجمه  و�شول  ل�شمان 
اليييهيييادفييية لأكييييييرب عيييييدد مميييكييين من 

اجلمهور.
التام  “م�شاندة”  حيير�ييس  ميييوؤكيييدا 
على تطبيق جميع القوانني املحلية 
بال�شالمة  املييتييعييلييقيية  والحتييييياديييييية 
ت�شمل  والييييتييييي  املييهيينييييية  والييي�يييشيييحييية 
اأبوظبي  اإميييييييارة  نيييظيييام  مييتييطييلييبييات 
ال�شادرة  املهنية  وال�شحة  لل�شالمة 
لل�شحة  اأبيييييوظيييييبيييييي  ميييييركيييييز  ميييييين 
التوجيه  وتقدمي  املهنية  وال�شالمة 
م�شاريعها  ومييدراء  موظفي  جلميع 
بييخيي�ييشييو�ييس اليييقيييواعيييد واإجيييييييييراءات 

اليي�ييشييالميية واليي�ييشييحيية املييهيينييييية ذات 
حمالت  ال�شركة  تنظم  كما  ال�شلة 
يييومييييية ومبيييعيييدل مرتني  تييفييتييييي�ييس 
وتر�شل  مييي�يييشيييروع  لييكييل  اليي�ييشييهيير  يف 
مدققي �شحة و�شالمة ب�شكل دوري 
القواعد  اتيييبييياع  لييتييفييقييد  مليي�ييشيياريييعييهييا 
والتعاقدية  القانونية  واللتزامات 
اخلا�شة باأنظمة ال�شحة وال�شالمة 

يف املوقع.
الييي�يييشيييالمييية يف  بيييرنييياميييج  اأن  يييييذكيييير 
احلييييييير يييييعييييد مييييين اأكييييييييرب الييييربامييييج 
على  املركز  يحر�س  التي  التوعوية 
منه  اإ�شهاما  �شنوي  ب�شكل  تفعيلها 
�شرائح  خمييتييلييف  ميييع  الييتييوا�ييشييل  يف 
املجتمع والتفاعل مع كافة اجلهات 
احلكومية واخلا�شة باإمارة اأبوظبي 
حيث يزداد عدد اجلهات والقطاعات 
يعك�س  ممييا  عييام  بعد  عاما  امل�شاركة 
جناح هذا الربنامج والتزام اجلهات 
ال�شالمة  معايري  بيياتييبيياع  والأفيييييراد 
امليييميييار�يييشيييات الآميييينيييية التي  وتيييعيييزييييز 
تتطابق مع متطلبات نظام اأبوظبي 
بجانب  املهنية  وال�شحة  لل�شالمة 
وال�شحة  ال�شالمة  بثقافة  الرتقاء 

املهني.

»مركز اأبوظبي لل�سالمة املهنية« يكرم الفائزين يف م�سابقة »ال�سالمة يف احلر«

ت�شت�شيفها جامعة نيويورك اأبوظبي

نهيان بن مبارك يفتتح ور�سة عمل »الت�سامح يف الإمارات العربية املتحدة«
•• اأبوظبي-الفجر: 

الت�شامح،  وزييير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  األقى 
يف  “الت�شامح  عمل  لييور�ييشيية  الفتتاحية  الكلمة  الثيينييني  اميي�ييس 
الإمارات العربية املتحدة”، والتي نظمها معهد جامعة نيويورك 
اأبييوظييبييي يييوم اميي�ييس الثيينييني 13 نوفمرب يف حييرم اجلييامييعيية يف 

جزيرة ال�شعديات.
املوؤ�ش�س قيمة  زايييد، الب  ال�شخ  بيياإذن اهلل  له  املغفور  اأدرك  »لقد 
معاً،  ويعملون  النا�س،  فيها  يعي�س  اآمنة  بيئة  خلق  يف  الت�شامح 
باأن الت�شامح بكل  اأداة بناء، واإننا نفخر دوماً  ولذلك اتخذ منه 

ما يحمل يف طياته من معاين وقيم �شامية، كان ول زال املكون 
فيه  نحن  فما  املتحدة.  العربية  الميييارات  دوليية  لبناء  الأ�شا�شي 
اليوم من اأمن ورخاء هو نتيجة لتقيلنا بع�شنا بع�شاً، الحرتام 
، احرتام  ال�شلمي  التعاي�س  والرغبة يف  املتبادل لالأخر،  والفهم 
املواثيق الن�شانية، كل ذلك زاد من قوتنا واأهمية دورنا يف العامل، 
وعندما ننظر للوراء، ندرك حكمة وروؤية الب املوؤ�ش�س، واقتب�س 
عندما  قول ادبياً: “عندما نقراأ التاريخ، فاإننا ن�شنع التاريخ”، 
ندرك اأهمية الت�شامح ونتائجه التي نحيا بها اليوم، ن�شمم على 

امل�شي قدماً يف دربه لن�شل اإىل غاياتنا النبيلة باإذن اهلل.«
الثقافة  بيييني  الييفييجييوة  ميينيياقيي�ييشيية  اإىل  الييعييمييل  ور�يييشييية  وتييطييرقييت 

الأكادميية التي تدر�س مفهوم الت�شامح من منظور تاريخي من 
�شاهمت  التي  الدينية  الواقعية للجماعات  التجربة  جهة، وبني 
يف  الجتماعي  ح�شورها  رفييد  يف  للت�شامح  املعيارية  تطلعاتها 
دولة الإمارات العربية املتحدة من جهٍة اأخرى. هذا وقد ح�شر 
بدولة  الت�شامح  يف  واملهتمني  املتخ�ش�شني  من  نخبة  اجلل�شات 
ال�شيباين  اأحمد  ال�شيخ  الدكتور حمد  �شعادة  و�شارك  المييارات. 
- الع�شو املنتدب للمعهد الدويل للت�شامح، �شعادة العميد اأحمد 
اآل  را�شد  بن  الييعييام  جلائزة حممد  الأمييني   - املن�شوري  خلفان 
مكتوم للت�شامح - ال�شيد خليفة حممد ال�شويدي - مدير اإدارة 

العمليات يف املعهد.

•• اأبوظبي-وام: 

ام�س معر�س وموؤمتر  الت�شامح  وزير  نهيان  ال  بن مبارك  نهيان  ال�شيخ  زار معاىل 
2017 . واطلع معاليه خالل اجلولة يف املعر�س  اأديبك  اأبوظبي الدويل للبرتول 
على الأجنحة امل�شاركة من خمتلف الدول وا�شتمع ايل �شرح من املخت�شني والعار�شني 
فى  تقدمه من جديد  ومييا  م�شاركتها  على طبيعة  وتعرف  والييغيياز  النفط  يف جمييال 
اأ�شبح من�شة مميزة  املتخ�ش�س  الييدوىل  احلييدث  هييذا  اأن  واأكييد معاليه  املجال.  هييذا 
وتبادل  للتوا�شل  والغاز  النفط  بقطاع  املعنية  الأطييراف  جميع  جتمع  ومتخ�ش�شة 

اخلربات والطالع على اأحدث التقنيات املبتكرة فى هذا القطاع احليوي والهام.

••دبي-وام:

نييدوة مبقره يف  العاملي  الإن�شان واحلييوار  نظم مركز جنيف حلقوق 
ال�شحافة  عميد  اجليياراهلل  اأحمد  ال�شحفي  الكاتب  ا�شت�شافت  دبييي 
الكويتية رئي�س حترير �شحيفة ال�شيا�شة الكويتية بح�شور عدد من 

كبار ال�شخ�شيات واملهتمني بال�شاأن العام.
اإدارة  جمل�س  رئييييي�ييس  الييقييا�ييشييم  ح�شن  حنيف  الييدكييتييور  مييعييايل  وقيييال 
اأزمييات ومواقف غري  العربية والإ�شالمية تواجه  ال�شعوب  اإن  املركز 
م�شبوقة وحتتاج يف مواجهاتها اإىل معاجلات وقرارات غري تقليدية 
اإىل جانب توا�شل احلوار وجتنب حماولت تعزيز التع�شب الطائفي 
والعرقي .. موؤكدا اأهمية بث الأمل يف نفو�س ال�شباب ممن �شيقودون 

امل�شتقبل.

واأ�شار اإىل اأن جناح النماذج الوحدوية حمليا وخليجيا يتطلب طرحا 
يييقييوم هذا  الييدييينييي والييثييقييايف والإعيييالميييي بحيث  مييتييجييددا خلطابها 
يدعو  التي  والتكافل  والت�شامح  التعاون  وقيم  مبادئ  على  اخلطاب 

لها ديننا الإ�شالمي احلنيف مع اعتبار مقومات هويتنا الوطنية.
وتناول اجلار اهلل - الذي بداأ ن�شاطه العملي يف ال�شتينات من القرن 
اخلليج  منطقة  بها  مييرت  التي  الوحدوية  التجارب  جنيياح   - املا�شي 
العربية  واململكة  اخلليجي  الييتييعيياون  جمل�س  دول  منظومة  ومنها 
�شمة  ذا  بكونه  الإماراتي والذي متيز  النموذج  اإىل جانب  ال�شعودية 

تنموية بف�شل روؤية موؤ�ش�شيه والتفاف ال�شعب حول قيادته.
واأ�شار اإىل �شرورة الوقوف اأمام هذه التجارب الوحدوية نظرا لأنها 
تنموية  م�شرية  وبيينيياء  التحديات  مواجهة  يف  زاخيييرا  ر�شيدا  ت�شكل 
خ�شبة  اأر�ييشييا  اأوجيييدت  قد  املحيطة  الييظييروف  واأن  �شيما  ل  لل�شعوب 

للمرتب�شني للنيل من هذه التجارب اخلليجية التي اأثبتت متا�شكها 
وا�شتقرارها يف ظل ال�شطراب الذي ت�شهده املنطقة.

واأ�شاد عميد ال�شحافة الكويتية بالنموذج الوحدوي الذي قدمه القادة 
املوؤ�ش�شون لدولة الإمارات بقيادة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان “طيب اهلل ثراه” واأخيه املغفور له ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل 
مكتوم “ رحمه اهلل “ .. حيث ازدهر النموذج الإماراتي باإرادة من �شار 
على خطاهم الطيب بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “رعاه 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب 

ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.

نهيان بن مبارك يزور 
معر�ض اديبيك 2017 

»جنيف حلقوق الإن�سان« ي�ست�سيف اجلار اهلل يف ندوة بدبي

»خليفة الإن�سانية« تدعم الأ�سر املواطنة يف املهرجان الوطني الرابع للحرف

الإمارات للطاقة النووية تنظم منتديني جمتمعيني يف اأبوظبي والظفرة

••اأبوظبي -وام:

الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايييد  بيين  خليفة  موؤ�ش�شة  قدمت 
الدعم لي10 اأ�شر مواطنة للم�شاركة وعر�س ما تنتجه يف املهرجان 
الوطني الرابع للحرف وال�شناعات التقليدية الذي تنظمه دائرة 
العني  مبنطقة  القطارة  �شوق  يف  باأبوظبي  وال�شياحة  الثقافة 
18 نوفمرب اجليياري على فرتتني �شباحية  الذي ي�شتمر لغاية 
وم�شائية. وياأتي دعم موؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية لالأ�شر املواطنة 
التي  والفعاليات  واملييعييار�ييس  املهرجانات  يف  التواجد  خييالل  ميين 

من�شة  متثل  انها  املوؤ�ش�شة  تعترب  حيث  الدولة  اأر�ييس  على  تقام 
العمل  على  وحتفيزهم  املواطنة  الأ�شر  منتجات  لرتويج  مهمة 
والإنتاج. و�شملت معرو�شات الأ�شر املواطنة الكثري من املنتوجات 
والهدايا  الرتاثية  وامل�شغولت  املالب�س  مثل  اجلمهور  تهم  التي 
املاأكولت  اىل  بالإ�شافة  وتراثية  يدوية  وم�شغولت  وطباعتها 
ال�شعبية. وقال �شعادة حممد حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�ش�شة 
خليفة الإن�شانية خالل زيارته للمهرجان وجتوله على حمالت 
تتبناها  التي  املواطنة  الأ�شر  مبادرة  اإن  امل�شاركة  املواطنة  الأ�شر 
اأهمها املحافظة ودعم احلرف  اأهدافا كثرية من  املوؤ�ش�شة حتقق 

للمجتمع  الكثري  تعني  الييتييي  والييرتاثييييية  اليييييدوييية  واليي�ييشيينيياعييات 
وال�شناعات  للحرف  الوطني  املهرجان  ان  واأ�ييشيياف  الإميياراتييي. 
التقليدية يف منطقة العني يعد من املبادرات املهمة لإعادة اإحياء 
هذه احلرف وال�شناعات والتي تهدف اإىل حماية الرتاث الثقايف 
احلرف  اأهمية  على  ال�شوء  وت�شليط  لييالإمييارات  واملعنوي  املييادي 
الأ�شر  واأكييييدت  الإمييياراتيييي.  الييييرتاث  يف  التقليدّية  واليي�ييشيينيياعييات 
وتقدمي  والتواجد  امل�شاركة  على  حر�شها  املهرجان  يف  امل�شاركة 
الييرتاث الذي نعتز به جميعا  ال�شعبية كونها تنبع من  املاأكولت 

كاأفراد وموؤ�ش�شات.

•• اأبوظبي-وام: 

نظمت موؤ�ش�شة الإمييارات للطاقة النووية منتديني جمتمعيني اأقيم 
والثاين  الظفرة  مبنطقة  التعليمي  بينونة  مبجمع  الأول  املنتدى 

مبركز موؤمترات جامعة زايد يف مدينة اأبوظبي.
يعد هذا الن�شاط جزءا من �شل�شلة من املنتديات املجتمعية والربامج 
التوعوية ال�شاملة التي تقيمها املوؤ�ش�شة يف جميع اأنحاء دولة الإمارات 
لالإمارات  النووية  الطاقة  برنامج  حول  اجلمهور  وتوعية  للتعريف 
الوعي  م�شتوى  ورفيييع  امل�شتمر  بييالييتييوا�ييشييل  املييوؤ�ييشيي�ييشيية  الييتييزام  �شمن 
املجتمعي. واأو�شحت املوؤ�ش�شة اأن الطاقة النووية ال�شلمية توفر اأكرث 
ومن  الكهربائية  الطاقة  من  العامل  احتياجات  من  11باملائة  من 
448 حمطة  نحو  انبعاثات كربونية تقريباً حيث يعمل حالياً  دون 
للطاقة النووية يف 30 دولة بالإ�شافة اإىل 58 حمطة قيد الإن�شاء 
وحتدث �شعادة املهند�س حممد اإبراهيم احلمادي الرئي�س التنفيذي 
ملوؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية عن م�شتجدات الربنامج ومراحل 
رحلة ال�شعي نحو تطوير اأول حمطة نووية �شلمية يف دولة الإمارات 

وت�شغيلها.
منوها باأهمية الطاقة النووية ال�شلمية الآمنة واملوثوقة وال�شديقة 

للبيئة كم�شدر اأ�شا�شي للطاقة الكهربائية وم�شاهمتها يف دعم النمو 
القت�شادي والجتماعي للدولة.

وبخطى  اليينييووييية  للطاقة  المييييارات  موؤ�ش�شة  �شعى  احلييمييادي  واكيييد 
ثابتة نحو حتقيق مهمتها والتي تتلخ�س يف توفري طاقة نووية اآمنة 
املتحدة  العربية  الإميييارات  لدولة  لبيئة  و�شديقة  وموثوقة  وفعالة 

. بحلول عام 2018 
لرفع  الدولة  جمتمع  مع  املفتوح  التفاعل  موا�شلة  �شرورة  اكد  كما 
متكني  جانب  اإىل  النووية  الطاقة  بقطاع  واملعرفة  الوعي  م�شتوى 
نووية  طاقة  انييتيياج  اأهمية  على  الطيييالع  ميين  املنتديات  يف  احل�شور 
اإىل  ..ميي�ييشييريا  للبيئة  و�شديقة  وم�شتدامة  ومييوثييوقيية  اآميينيية  �شلمية 
حمطات  لت�شغيل  تقريًبا  موظف   2000 اإىل  �شتحتاج  املوؤ�ش�شة  اأن 
برناجًما  املييوؤ�ييشيي�ييشيية  واأ�ييشيي�ييشييت  الييدوليية  يف  ال�شلمية  اليينييووييية  الييطيياقيية 
الكوادر والكفاءات وتطوير مهاراتها برنامج  ا ل�شتقطاب هذه  خا�شً
من  العامة  الثانوية  طلبة  ا�شتقطاب  اإىل  وي�شعى  الطاقة”  “رواد 
خمتلف  من  واخلييرباء  الهند�شة  وخريجي  املتفوقني  العلمي  الق�شم 
لكي  املنا�شبة  والتدريبية  الدرا�شية  الفر�س  ومنحهم  التخ�ش�شات 
الإمارات  دوليية  يف  املتنامي  النووية  الطاقة  قطاع  يف  قييادة  ي�شبحوا 
واأ�شاف احلمادي ان م�شروع حمطات براكة للطاقة النووية ال�شلمية 

الإمييارات من  النمو القت�شادي والجتماعي لدولة  �شي�شهم يف دعم 
اآمنة ونظيفة وموثوقة  الدولة بطاقة كهربائية  خالل تزويد �شبكة 
لتحقيق  وحمفزا  اأ�شا�شيا  عامال  امل�شروع  يعد  كما  للبيئة،  و�شديقة 

اأهداف الدولة اخلا�شة بالتنويع القت�شادي.
وقدم عدد من موظفي الإدارة العليا واملهند�شني العاملني باملوؤ�ش�شة 
�شرحاً مف�شاًل للح�شور وا�شتعر�شوا اآخر م�شتجدات م�شروع حمطات 
النووي  للم�شروع  امل�شتقبلية  والييتيي�ييشييورات  اليينييووييية  للطاقة  بييراكيية 
الفر�شة  اأتيحت  التقدميية  العرو�س  وعقب  الإمييياراتيييي..  ال�شلمي 
للح�شور لطرح اأ�شئلتهم وا�شتف�شاراتهم حول م�شروع حمطات براكة 

للطاقة النووية ال�شلمية.
ومت خالل املنتدى عر�س مدى التقدم الذي حتقق يف م�شروع براكة 
يف  طموحا  الزمنية  اجليييداول  اأكييرث  وفييق  ال�شلمية  النووية  للطاقة 
العامل وذلك من خالل عر�س جمموعة من ال�شور ومقاطع فيديو 
تو�شيحية وتطبيقات الواقع الفرتا�شي والتي تتيح للجميع القيام 
بجولة افرتا�شية يف مرافق حمطات براكة للطاقة النووية ال�شلمية 
حيث و�شلت ن�شبة اإجناز املحطة الأوىل يف م�شروع حمطات براكة اإىل 
اأكرث من 96 باملائة فيما بلغت ن�شبة الإجناز الإجمالية يف املحطات 

الأربع اإىل 84 باملائة.

•• دبي-وام:

املجتمع  وتنمية  والييتييوطييني  الب�شرية  امليييوارد  وزارتيييا  وقييعييت 
يف  الهمم  لأ�شحاب  وظيفة   50 مبوجبها  توافرت  اتفاقية 
اخلا�س  القطاع  يديرها  التي  “ت�شهيل”  اخلييدميية  مييراكييز 
الب�شرية  امليييييييوارد  وزارة  اإ�ييييشييييراف  وحتييييت  وطيينييييية  بييييكييييوادر 

والتوطني.
ومبوجب التفاقية التي وقعت يف ديوان وزارة املوارد الب�شرية 
والتوطني يف دبي اتفق اجلانبان على اإعفاء اأ�شحاب الهمم 
من ر�شوم اخلدمات التي تقدمها مراكز اخلدمة “ت�شهيل” 
وتطوير برامج التاأهيل املهني املقدمة لأ�شحاب الهمم مبا 
يتما�شى مع متطلبات �شوق العمل وتطبيق مفهوم “الت�شغيل 
املدعوم” والتدريب يف موقع العمل ا�شافة اىل توفري خدمة 
تو�شيل معامالت املراكز حلاملي بطاقة “م�شّرة” من كبار 

ال�شن يف اأماكن عملهم و�شكنهم.
ح�شر معايل نا�شر بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�شرية 
والتوطني ومعايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية 
املجتمع مرا�شم توقيع التفاقية التي وقعها �شيف ال�شويدي 
وكيل وزارة املوارد الب�شرية والتوطني ل�شوؤون املوارد الب�شرية 

و�شناء �شهيل وكيلة وزارة تنمية املجتمع.
التي  عييام اخلييري  مييبييادرات  التييفيياقييييية �شمن  وييياأتييي توقيع 
اطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
وتنفيذا لل�شيا�شة الوطنية لتمكني  الدولة “حفظه اهلل” .. 
اأ�شحاب الهمم التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
تاأهيل مهني  دبييي رعيياه اهلل من خييالل توفري برامج  حاكم 
وم�شتويات  الإعيياقييات  خمتلف  ميين  الهمم  اأ�شحاب  تنا�شب 
ال�شدة وتوفري فر�س عمل لئقة لهم اإ�شافة اإىل تهيئة بيئة 
العمل املنا�شبة التي ت�شاعد على تكيفهم وا�شتقرارهم املهني 

مبا يعزز مفهوم الدمج ال�شامل لهذه الفئة.

وقييييال مييعييايل نييا�ييشيير بييين ثيييياين الييهييامييلييي ان اليييتيييعييياون بني 
الوزارتني ياأتي انطالقا من تكامل اأدوارهما يف جمال دعم 
اأ�شحاب الهمم وتعزيز م�شاركتهم يف �شوق العمل من خالل 
الوظائف اجلاذبة وامل�شتقرة لهم  تطوير مهاراتهم وتوفري 
لييروؤييية الإميييارات  اإطيييار حتقيق الأجيينييدة الوطنية  وذلييك يف 

.2021
بيئة  توفر  “ت�شهيل”  اخلييدميية  مييراكييز  ان  معاليه  واأ�ييشيياف 
الييعييمييل اجلييياذبييية لييلييمييوارد الييبيي�ييشييرييية الييوطيينييييية ومييين بينهم 
هذه  يف  العاملني  تقا�شي  ظل  يف  خ�شو�شا  الهمم  اأ�شحاب 
املراكز رواتب ثابتة ا�شافة اىل عمولت عن كل معاملة يتم 
املنا�شب  الدخل  �شاأنه توفري  الييذي من  الأميير  اجنازها وهو 

لأ�شحاب الهمم وتوفري احلياة الكرمية لهم ولأ�شرهم.
واأو�شح معاليه ان المتيازات التي توفرها مراكز “ت�شهيل” 
لإ�شحاب الهمم وكبار ال�شن تاأتي يف اإطار دعم هذه الفئات 
توجه  التي  الر�شيدة  القيادة  ورعيياييية  باهتمام  حتظى  التي 
با�شتمرار ب�شرورة توفري كافة �شبل الداعمة مبا يوؤدي اىل 

متكني تلك الفئات يف املجتمع.
اأن  بييوحييميييييد  بيينييت عي�شى  قييالييت مييعييايل ح�شة  ميين جييانييبييهييا 
تاأتي  والتوطني  الب�شرية  املييوارد  وزارة  مع  التعاون  اتفاقية 
 2021 لروؤيتها  وحتقيقا  احلكومة  توجهات  مييع  متا�شيا 
وتعزيزا للتكاملية بني كافة املوؤ�ش�شات احلكومية الحتادية 
يف  ال�شرتاتيجية  املجتمع  تنمية  وزارة  خلطط  وحتقيقا 
تو�شيع جمالت التعاون امل�شرتك لت�شهيل وتطوير اخلدمات 

املقدمة لأ�شحاب الهمم.
الهمم  اأ�شحاب  ح�شول  نحو  اليييوزارة  �شعي  معاليها  واأكييدت 
لهم  وظيفية  فر�س  وتوفري  الأ�شا�شية  حقوقهم  كافة  على 
متكينهم  اإىل  بييالإ�ييشييافيية  وميولهم  قييدراتييهييم  مييع  تتنا�شب 
خا�شة ويف جميع  “ت�شهيل”  العمل يف مراكز  وتاأهيلهم يف 
يف  الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  ا�شتجابة  عامة  القطاعات 

�شمان حياة كرمية لهم وحتقيق امل�شاواة وتكافوؤ الفر�س.

اإعفاء اأ�سحاب الهمم من ر�سوم “ت�سهيل” 
وتو�سيل معامالتها لكبار ال�سن
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/موؤ�ش�شة الهفوف لعمال 

ال�شباغ رخ�شة رقم:CN 1109035 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عي�شى حممد حمدان هالل الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد �شعيد حمد �شعيد ال�شام�شي

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/كافترييا دكتور ماجنو

  رخ�شة رقم:CN 1193081 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ كافترييا دكتور ماجنو
CAFETERIA DR.MANGO

اىل/مفتاح اخلري لقطع غيار ال�شيارات اجلديدة
MFTAH AL KHAIR FOR NEW AUTO PARTS

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات )4530001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

نحذر نحن �شركة رويال براند كوربوري�شن ، بالإنابة عن موكلتنا �شركة �شبورت فور اول 
للتجارة العامة �س ذ م م الوكيل احل�شري و املعتمد ملنتجات الفيتامينات و الربوتينات و 
املكمالت الغذائية التي حتمل ال�شم التجاري " Cellucor" بكافة انواعها، و امل�شجلة 
ح�شب ال�شول لدى ال�شادة ق�شم الوكالت التجارية التابع لوزارة القت�شاد وامل�شتخدمة 
يف دولة المارات العربية املتحدة كل من التجار وال�شركات التي ادخلت اإىل الدولة موؤخراً 
التجار  اأو   "Cellucor " التجاري  ال�ييشييم  حتمل  والييتييي  ب�شركتنا  اخلا�شة  املنتجات 
 "Cellucor " وال�شركات الذين باتوا يح�شلون على منتجاتنا والتي حتمل نف�س ال�شم
من غري �شركتنا او موزعينا املعتمدين. نحذرهم من اعادة ادخال تلك الب�شائع اىل دولة 

المارات العربية املتحدة اأو التعامل بها ب�شكل مطلق ولأي �شبب من الأ�شباب.
كما ونلفت عناية الأخوه املواطنني وعمالئنا الكرام من ا�شتخدام هذه الب�شائع ؛ حيث ان 
البع�س منها ذات نوعية رديئة تت�شب يف م�شاعفات �شحية خطرية. ونحثهم على اعتماد 
جودة  على  حفاظاً  الييدوليية  يف  وامل�شتخدمة  امل�شجلة  الأ�شلية   "Cellucor " عالمة 
املنتج الذي طاملا وثقوا به وحفاظاً على �شالمتهم. واإننا اإذ نحر�س على دميومة العالقة 
اإليهم مبا تقدم، راجني  الطيبة مع الأخوة التجار وموؤ�ش�شاتهم و�شركاتهم فاإننا نتوجه 
منهم عدم ادخال ب�شائعنا اىل الدولة او التعامل بها داخل الدولة ب�شورة غري قانونية، 
منعاً لأي مالحقات قانونية �شدهم، مبا ت�شتمله من حجز للب�شائع واغييالٍق للمن�شاآت 

وامل�شتودعات وما يت�شمنه الأمر من املالحقة اجلزائية واملدنية.

حتذير من انتهاك وكالة جتارية
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نحذر نحن �شركة رويال براند كوربوري�شن، بالإنابة عن موكلتنا �شركة �شبورت فور اول 
للتجارة العامة �س ذ م م الوكيل احل�شري و املعتمد ملنتجات الفيتامينات و الربوتينات و 
  "Dymatize"، " ISO 100" التجارية  ال�شماء  والتي حتمل  الغذائية  املكمالت 
التابع  التجارية  الييوكييالت  ق�شم  ال�شادة  لييدى  ال�شول  ح�شب  امل�شجلة  و  انواعها،  بكافة 
لوزارة القت�شاد وامل�شتخدمة يف دولة المارات العربية املتحدة كل من التجار وال�شركات 
التي ادخلت اإىل الدولة موؤخراً املنتجات اخلا�شة ب�شركتنا والتي حتمل ال�شماء التجارية 
ال�شماء التجارية "Dymatize"،" ISO 100"  اأو التجار وال�شركات الذين باتوا 
 Dymatize"،" يح�شلون على منتجاتنا والتي حتمل نف�س ال�شماء ال�شماء التجارية
ISO 100 ""  من غري �شركتنا او موزعينا املعتمدين. نحذرهم من اعادة ادخال تلك 
الب�شائع اىل دولة المارات العربية املتحدة اأو التعامل بها ب�شكل مطلق ولأي �شبب من 
الأ�شباب. كما ونلفت عناية الأخوه املواطنني وعمالئنا الكرام من ا�شتخدام هذه الب�شائع 
؛ حيث ان البع�س منها ذات نوعية رديئة تت�شب يف م�شاعفات �شحية خطرية. ونحثهم 
 "Dymatize"، "ISO 100" التجارية  ال�شماء  التجارية  ال�شماء  اعتماد  على 
به  وثقوا  طاملا  الييذي  املنتج  جييودة  على  حفاظاً  الدولة  يف  وامل�شتخدمة  امل�شجلة  الأ�شلية 
وحفاظاً على �شالمتهم. واإننا اإذ نحر�س على دميومة العالقة الطيبة مع الأخوة التجار 
وموؤ�ش�شاتهم و�شركاتهم فاإننا نتوجه اإليهم مبا تقدم، راجني منهم عدم ادخال ب�شائعنا 
اىل الدولة او التعامل بها داخل الدولة ب�شورة غري قانونية، منعاً لأي مالحقات قانونية 
�شدهم، مبا ت�شتمله من حجز للب�شائع واغالٍق للمن�شاآت وامل�شتودعات وما يت�شمنه الأمر 

من املالحقة اجلزائية واملدنية.

حتذير من انتهاك وكالة جتارية
العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14

نحذر نحن �شركة رويال براند كوربوري�شن، بالإنابة عن موكلتنا �شركة �شبورت فور اول 
للتجارة العامة �س ذ م م الوكيل احل�شري و املعتمد ملنتجات الفيتامينات و الربوتينات و 
 Hydorxycut ،MuscleTech املكمالت الغذائية والتي حتمل ال�شماء التجارية
الوكالت  ق�شم  ال�شادة  لدى  ال�شول  ح�شب  امل�شجلة  و  انواعها،  بكافة   ، Nitrotech
كل  املتحدة  العربية  الميييارات  دوليية  يف  وامل�شتخدمة  القت�شاد  ليييوزارة  التابع  التجارية 
املنتجات اخلا�شة ب�شركتنا والتي  الدولة موؤخراً  اإىل  ادخلت  التي  التجار وال�شركات  من 
حتمل ال�شماء التجارية Hydorxycut ،MuscleTech ، Nitrotech  اأو 
التجار وال�شركات الذين باتوا يح�شلون على منتجاتنا والتي حتمل نف�س ال�شم ال�شماء 
التجارية Hydorxycut ،MuscleTech ، Nitrotech من غري �شركتنا او 
موزعينا املعتمدين. نحذرهم من اعادة ادخال تلك الب�شائع اىل دولة المارات العربية 
الأ�شباب. كما ونلفت عناية الأخوه  التعامل بها ب�شكل مطلق ولأي �شبب من  اأو  املتحدة 
ذات  منها  البع�س  ان  حيث  ؛  الب�شائع  هييذه  ا�شتخدام  ميين  الييكييرام  وعمالئنا  املواطنني 
نوعية رديئة تت�شب يف م�شاعفات �شحية خطرية. ونحثهم على اعتماد ال�شماء التجارية 
Hydorxycut ،MuscleTech ، Nitrotech الأ�شلية امل�شجلة وامل�شتخدمة 
واإننا  �شالمتهم.  على  به وحفاظاً  وثقوا  الييذي طاملا  املنتج  جييودة  على  الدولة حفاظاً  يف 
و�شركاتهم  وموؤ�ش�شاتهم  التجار  الأخيييوة  مع  الطيبة  العالقة  دميومة  على  نحر�س  اإذ 
فاإننا نتوجه اإليهم مبا تقدم، راجني منهم عدم ادخال ب�شائعنا اىل الدولة او التعامل بها 
داخل الدولة ب�شورة غري قانونية، منعاً لأي مالحقات قانونية �شدهم، مبا ت�شتمله من 
حجز للب�شائع واغالٍق للمن�شاآت وامل�شتودعات وما يت�شمنه الأمر من املالحقة اجلزائية 

واملدنية.

حتذير من انتهاك وكالة جتارية
العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/بقالة جامونا

رخ�شة رقم:CN 1157381 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مبارك خالد خلفان بطي القبي�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شعيد مبارك متعب املحريبي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
لل�شيانة  دلتا  ال�شيييييادة/جنمة  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

العامة والتنظيفات
رخ�شة رقم:CN 1450591 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر طار�س �شعيد �شليويح املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف منال احمد يو�شف كلبان بن وائل

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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�سركة الدار لدارة املرافق- ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 
 1703011763 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2017/09/10
يعلن امل�شفي/ مكتب عوده و�شركاه - حما�شبون قانونيون عن 

حل وت�شفية �شركة:
�شركة الدار لدارة املرافق - ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  فعلى 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026274001 فاك�س 026274002 �س 
املزروعي  خلف  عتيق  بناية  خليفة  �شارع  ابوظبي   30489 ب 
الطابق  8 مكتب رقم 812 واح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك 

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

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

منوذج اعالن الن�شر عن التجديد

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

با�شييييييم :الن�شر للن�شر �س.ذ.م.م
وعنوانه:مبنى جلف نيوز �شارع ال�شيخ زايد - �س.ب:6519 دبي 

 هاتف:043447100
بتاريخ:2007/10/28 وامل�شجلة حتت رقم:101720 

�شورة العالمة

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من 
تاريخ انتهاء احلماية يف:2017/10/28 وحتى تاريخ:2027/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  نوفمرب 2017 العدد 12173
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اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2016/1196   تنفيذ مدين 

                          طالب التنفيذ: حممد �شريف ح�شني مالك  ، 
عنوانه : اإمارة دبي - مردف - �شارع رقم 64 - فيال رقم 54 - هاتف رقم 0504529074  ، 

املنفذ �شده : عبداهلل ح�شني عبدالكرمي مالك - واآخرون 
عنوانه :   اإمارة دبي - الرا�شدية - �شارع رقم 89 - بيت رقم 41 - هاتف رقم / 0509449090 - بريد الكرتوين  

  ،  maliks@mef.ae
احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  اليييام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/11/22 املييوافييق  الربييعيياء  يييوم  يف  انييه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  

خالد   ، مالك  عبدالكرمي  ح�شني  عبدالكرمي  حممد   ، مالك  عبدالكرمي  ح�شني  عبدالكرمي  �شعيد   : �شده  املنفذ 
ح�شني  عبدالكرمي  نا�شر   ، مالك  عبدالكرمي  ح�شني  عبدالكرمي  ابراهيم   ، مالك  عبدالكرمي  ح�شني  عبدالكرمي 
عبدالكرمي مالك  ، عبداحلكيم عبدالكرمي ح�شني عبدالكرمي مالك ، عارف عبدالكرمي ح�شني عبدالكرمي مالك ، 
نادية عبدالكرمي ح�شني عبدالكرمي مالك ، بدرية عبدالكرمي ح�شني عبدالكرمي مالك ، فاطمة عبدالكرمي ح�شني 

عبدالكرمي مالك ، قدرية عبدالكرمي ح�شني عبدالكرمي مالك ، عبداهلل ح�شني عبدالكرمي مالك  - 
114 مرت   : امل�شاحة   - 179  : ار�ييس )ف�شاء( - املنطقة : نايف - رقييم الر�ييس  العقار : ح�شة يف قطعة  بيانات : 
مربع - املقدرة )5.347.404( درهم لأعلى عطاء - ح�شة يف قطعة ار�س مبنية - املنطقة : الرا�س - رقم الر�س : 

 - عطاء   لأعلى  درهم   - درهم   )2.001.383( بييي  املقدرة   - مربع  مرت   67.6  : امل�شاحة   -  397
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03787/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03767/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : اأرام لتنظيم املعار�س -  جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : اونك�س لتنظيم املعار�س وادارتها    

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
ب�شداد مببلغ وقدره 243055 درهم للمدعية  اأ�شليا  املدعي عليها  بالزام   -1

تعوي�س عن كافة اأوجه ال�شرر 
التاأمني وقدره 9000 درهم ومبلغ 50.000  الزام املدعي عليها برد مبلغ   -2

درهم تاأمني مغادرة العمال للمدعية  
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
يتم  �شوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�شر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
افادة  ت�شليم  عييدم  حييال  تلقائيا  التنفيذ  ملف  اإغيييالق  �شيتم   / )مييالحييظيية 
ايام من تاريخ ا�شتالمه وفقا للقرار رقم 21  الإعييالن بالن�شر خالل ع�شرة 

ل�شنة 2017 ( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09044/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : بدر احمد غلوم يو�شف الن�شاري 
مبا اأن املدعي : �شيف بن حممد بن عبداهلل بن �شيف الدروي�شي ال�شام�شي   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/09044/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل

من  للفرتة  ايييجييارييية  كقيمة  مبلغ  عليه  املييدعييي  بذمة  تر�شد  انييه   - مالية  مطالبة 
2017/2/28 وحتى 2017/4/4 وميتنع عن ال�شداد 

مطالبة مالية - الييزام  املدعي عليه ب�شداد مبلغ 24750 درهم للمدعي كغرامة عدم 
اخطار املدعي قبل اخالء العقار مبدة 3 ا�شهر 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
املوافق  الربييعيياء   يييوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وقييررت 
بالدائرة  ال�شاد�شة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امييام  2.30م  ال�شاعة    2017/11/15
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8020   

                               املنذر / ورثة حمد علي حمد بوهليبة 
املنذر اليه : مروان عبدالوهاب �شلمان القحطاين - جمهول حمل القامة 

 2017/5/31 تنتهي يف  ايجارية  �شنة  ملدة   02 ام  رقم  ال�شقة  ا�شتئجار  على  اليه  املنذر  تعاقد   -1
ومل تلتزموا بتجديد العقد وت�شليم ال�شكيات كما انكم قمتم باعمال تعديالت بالعقار امل�شتاأجر 
وو�شع اجهزة وعمل احوا�س وحمامات مبواد وموا�شفات غري �شحيحة وبدون موافقة املالك 
باملبنى  �شاب  حريق  يف  ت�شببت  كهربائية  وتعديالت  احلكومية  اجلييهييات  ميين  ترخي�س  وبيييدون 

وت�شريب مياه مما �شبب م�شاكل كثرية للمقيمني باملبنى 
كما  بذمتكم  املرت�شد  اليييجييار  واييييداع  العقد  بتجديد  تلتزموا  مل  تاريخه  حتى  انكم  كما   -2

ت�شرون على املخالفات املذكورة بالنذار 
باعادة  ملتزمني  غري  انكم  ال  بكم  ات�شالنا  ورغييم  العقد  مبخالفات  تقومون  انكم  وحيث   -3
ال�شابقة وعمال بن�س املر�شوم رقم 26 ل�شنة  الو�شع كما هو عليه وتعديل العقد رغم وعودكم 
2007 لذلك فاننا نخطركم ب�شرورة العمل مبا جاء بهذا النذار خالل �شهر من تاريخه جتنبا 
كافة  حتميلكم  مع  امل�شتاأجر  العقار  اخييالء  طلب  ومنها  الالزمة  القانونية  الجيييراءات  لتخاذ 

ال�شرار والر�شوم 
4- كما تخطركم ب�شرورة �شداد اليجار املرت�شد بذمتكم خالل املهلة القانونية من تاريخه 

مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت.    
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم غيابي بالن�سر
اإعالن حكم غيابي  يف الدعوى  رقم 02/08444/2017 ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / 1- ال�شويب للعقارات - �س ذ م م  ومبارك حممد عي�شى املطيوعى 
 املن�شوري  - العنوان / بردبي - عود ميثاء - بناء مي�شون / هاتف : 04-357800 / 055-8975549  
املحكوم عليها املطلوب اعالنه / 1- �شالون كري�شتني بيوتي �س ذ م م - 2- الطف ح�شني 
مو�شى  العنوان / ديرة - دبي - ميدان بني يا�س - برج ديرة - قطعة ار�س رقم / 119-153/ 

مكتب رقم /2304/  
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/11/12 - حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

�شواغلها  من  خالية  للمدعيان  وت�شليمها  املييوؤجييرة  العني  باخالء  عليهما  املدعي  بييالييزام 
اإىل  و   2017/7/1 من  للفرتة  اليجار  بييدل  درهييم   13.750 ب�شداد  بالت�شامن  والزمتها   ،
الفعلي بواقع اجرة �شنوية وقدرها 55.000  ا�شتجد منها حتى الخالء  2017/9/30 وما 
بييراءة الذمة من  ، والزمتهما بتقدمي  درهييم ، ومببلغ 1000 درهييم غرامة ارتييداد ال�شيك 

الكهرباء واملاء ، والزمتهما باملنا�شب من امل�شروفات ، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
فيييييقيييييد امليييييييدعيييييييو /�ييييشيييياهييييد 
حممد  حيييييافيييييظ  وقييييييا�ييييييس 
اجلن�شية  باك�شتان  �شديق، 
رقييييييم  �ييييييشييييييفييييييره  جيييييييييييييواز   -
يجده  من   )6318003(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 055/4489091

فقدان جواز �سفرت
فييقييد املييدعييو / جيييول معني  
خيييييييان �يييييشييييياه زوليييييييييه خيييييييان ، 
اجلن�شية  افييييغييييانيييي�ييييشييييتييييان 
رقييييييم  �ييييييشييييييفييييييره  جيييييييييييييواز   -
يجده  من   )1923251(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/8217900

فقدان جواز �سفرت
حممود   / املييييدعييييو  فيييقيييد 
الهند    ، حميييميييود  حمييمييد 
�شفره  جيييواز   - اجلن�شية 
 )2440220( رقيييييييم 
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييشيييال 

 050/4448372

فقدان جواز �سفرت
فييييقييييد املييييييدعييييييو /حميييميييد 
الهند    ، �ييشييومييبييالن  نييييياز 
�شفره  جيييواز   - اجلن�شية 
 )3663890( رقيييييييم 
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييشيييال 

056/5251756
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3521  جتاري جزئي              
اىل املييدعييي عليه / 1-بيييييت ال�شدر لييالزييياء �ييييس.ذ.م.م جمهول حمييل القيياميية مبييا ان 
حممد  اهلل  مييال  نا�شر  وميثله:  عييامييه(  م�شاهمة  )�شركة  الييهييالل  م�شرف  املييدعييي/ 
غامن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  واتييعيياب  وامل�شاريف  واليير�ييشييوم  درهييم   )63.711.87(
ال�شاعة 8.30  املوافق 2017/11/26  املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيييام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3453  جتاري جزئي
ايييه جيه للمو�شيقى واحلييفييالت �س.م.ح  بييو جييودة 2-  املييدعييي عليه /فيييوؤاد جييورج  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/احلبتور لل�شيافة �س.ذ.م.م وميثله:ابراهيم علي 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليهما بالت�شامن  املو�شى احلمادي قد 
والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعيتني مبلغ وقدره )331.807( درهم مع الفائدة 
القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام وت�شمينهما �شائر 
بدون  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول  مع  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شروفات  الر�شوم 
كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/11/26  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.14

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2634  جتاري  جزئي 
املدعي/م�شرف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  الييدبييدوب  علي  حممد  حمد  ابراهيم  عليه/1-  املدعي  اىل 
اأقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/11/2  ابوظبي ال�شالمي قد 
احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف 
كامر  للمدعي  النتقال  الدعوى  ملف  على  الطييالع  بعد  مهمته  وتكون  باجلدول  الييدور  �شاحب  املخت�س 
لزم لالطالع على ملف املدعي عليه لديه من واقع ال�شجالت والدفاتر ونظام احلا�شب اليل على ح�شابه 
التجارية  والدفاتر  ال�شجالت  وكييذا  اخل�شوم  يقدمه  ان  ع�شى  ما  وعلى  امل�شتندات  ا�شول  على  والطييالع 
الورقية واللكرتونية املنتظمة واملرا�شالت الورقية واللكرتونية ان وجدت لبيان ما مت احل�شول عليه من 
ت�شهيالت وانواعها  وقيمتها و�شروط املنح وما مت تنفيذه من بيع املرابحات وامل�شدد واملرت�شد حتى تاريخ 
رفع الدعوى وفق �شروط العقد املحرر بني الطراف و�شرحت للخبري يف �شبيل اداء ماأموريته املناط بها 
النتقال اىل اي جهة اخرى يرى النتقال لها ومطالعة ما يرى من م�شتندات تفيد يف اداء املاأمورية و�شماع 
من يلزم �شماع اأقواله بغري حلف ميني وحددت مبلغ اربعة الف درهم كامانة على ذمة ح�شاب وم�شروفات 
املوافق:2017/11/16  اخلمي�س  يوم  جل�شة  املحكمة  لها  وحييددت  ب�شدادها،  املدعي  والزمت  واتعابه  اخلبري 

 .ch1.C.14:ال�شاعة:08:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/2897 تنفيذ جتاري  
ال�شخ�شية  ب�شفته  الفهيم  عبدالرزاق  عبدالرحيم  عبداهلل   -2 ذ.م.م  القاب�شه  الفهيم  �شده/1-�شركة  املنفذ  اىل 
حمل  جمهويل  �شريك  وب�شفته  غالريي  لباري�س  املالكتني  ولال�شت�شارات  القاب�شة  الفهيم  يف  ال�شريك  وب�شفته 
عليك  اأقييام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�شماعيل  وميثله:علي  غالريي  باري�س  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مبا  القامة 
او  التنفيذ  درهييم اىل طالب  وقييدره )3230(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والييزامييك  اعيياله  املييذكييورة  التنفيذية  الييدعييوى 
خزينة املحكمة يف مو�شوع ال�شتئناف املقدم من املدعية باري�س غالريي رقييم:1188/2015 بالغاء احلكم امل�شتاأنف 
فيما ق�شي به من رف�س الت�شديق على حكم املحكمني والق�شاء جمددا بالت�شديق على حكم املحكمني ال�شادر 
عبداهلل  ال�شيد  بعزل  مبنطوقه  والقا�شي  بييتيياريييخ:2015/3/5  ال�شادر  رقييييم:2221/2013  التحكيمية  الدعوى  يف 
عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم من رئا�شة وع�شوية جمل�س اإدارة �شركة تزويد للتجارة ذ.م.م ومن كل عمل يتعلق 
بادارتها والزام امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم وامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي وتاأييد 
احلكم امل�شتاأنف فيما عدا ذلك - ثالثا:يف مو�شوع ال�شتئناف رقييم:1146/2015 برف�شه والزام امل�شتاأنف بالر�شوم 
وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

توؤكد  �شل�شلة تعهدات  الأوروبيييي  اأع�شاء الحتيياد  23 دوليية من  توقع 
نيتها اللتزام بتعاون ع�شكري معزز يت�شمن اهدافا وم�شاريع طموحة 
لإنعا�س التكامل الدفاعي الأوروبي. ويوقع وزراء الدفاع واخلارجية 
املنظم  “التعاون  مييبييادرة  يف  �شت�شارك  التي   23 الييي  البلدان  هييذه  يف 
الدائم”، ع�شرين تعهدا لتطوير برامج ت�شلح او ت�شهيل تنظيم عمليات 
خارجية. وقالت املمثلة العليا لل�شيا�شة اخلارجية لالحتاد فيديريكا 
ان هذه  الأوروبيييي، معتربة  للدفاع  تاريخيا  يوما  �شيكون  موغرييني 
الداة اجلديدة �شت�شمح بتطوير مزيد من قدراتنا الع�شكرية لتعزيز 
الدفاعية  املجموعة  ان�شاء  اخفاق  ومنذ  ال�شرتاتيجي.  ا�شتقاللنا 
الوروبييييية قبل �شتني عاما، مل ينجح الوروبيييييون يوما يف التقدم يف 
هذا املجال اذ ان معظم البلدان حتتفظ بغرة كبرية على ما تعتربه 
املتتالية منذ  الزمييات  لكن  الوطنية ح�شرا.  ب�شيادتها  امرا مرتبطا 
2014 - �شم القرم اىل رو�شيا يف 2014 والنزاع يف �شرق اوكرانيا 
وموجة الالجئني- ثم الت�شويت على بريك�شت يف بريطانيا وو�شول 
دونالد ترامب اىل ال�شلطة يف الوليات املتحدة، غريت املعطيات. قال 
وزير اخلارجية الفرن�شي جان ايف لودريان عند و�شوله اىل بروك�شل 
ان مبادرة التعاون املنظم الدائم جاءت ... ردا على تطور العتداءات 
يف خريف 2015، وكذلك ردا على اأزمة القرم. واأ�شاف ظهرت رغبة 

يف ا�شتقاللية الدفاع الوروبي، جتلت بهذا ال�شكل.

بداأ الرئي�س الفرن�شي اميانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت ام�س 
يف �شتاد دو فران�س وبح�شور �شلفه فرن�شوا هولند، �شل�شلة فعاليات 
لتكرمي �شحايا اعتداءات 13 ت�شرين الثاين نوفمرب 2015 التي 

ا�شفرت عن 130 قتيال يف باري�س و�شاحيتها.
وكان هذا ال�شتاد الكائن يف �شمال العا�شمة اأول املواقع ال�شتة التي 
اأ�شواأ اعتداءات  ا�شتهدفتها هجمات ثالث جمموعات كومندو�س يف 
و�شكلت  ال�شحايا  من  مئات  عن  وا�شفرت  فرن�شا،  ت�شهدها  ارهابية 
حيياليية �ييشييدميية يف الييبييالد. وقيييد و�ييشييع اميييانييويييل ميياكييرون بيياقيية ورد 
اثناء حفل تكرمي �شامت بح�شور عائالت  التذكارية،  اللوحة  امام 
ال�شحايا. ثم وقف امل�شاركون دقيقة �شمت بح�شور وزيري الداخلية 
ال�شيوخ  جمل�س  ورئي�شي  بيلوبيت،  نيكول  والعدل  كولومب  جييريار 
جريار لر�شيه واجلمعية الوطنية فرن�شوا دو روغي وعمدة باري�س 
اآن هيدالغو. و�شافح الرئي�س وزوجته العائالت املوجودة ثم توجها 
�شرفاتها  تعر�شت  التي  الباري�شية  واحلانات  املطاعم  اىل  بال�شيارة 
كييونييتييوار فولتري ول  ولييو  بيري  بييون  كيياريييون ول  لييو  لهجمات مثل 
باتاكالن  قاعة  امييام  التكرمي  وينتهي  التكرمي.  ملوا�شلة  اكيب،  بل 
اأ�شواأ عملية قتل يف تلك الأم�شية  للحفالت املو�شيقية، التي �شهدت 

90 قتيال.

اأمر وزير اخلارجية الأملاين زيجمار جابرييل باإجراء حتقيق خا�س 
يف خمالفات �شابقة تتعلق بفواتري نفقات �شفارة بالده يف العا�شمة 
الفرن�شية وقالت وزارة اخلارجية اإنه لي�س لديها علم بوجود م�شاكل 

مماثلة يف �شفارات اأخرى.
اخلارجية، عن  وزارة  م�شوؤول كبري يف  وهو  ليندنر،  فالرت  وك�شف   
التحقيق يف ر�شالة موجهة اإىل النائبة فرانزي�شكا برانترن من حزب 
اخل�شر بتاريخ يوم اجلمعة. وقال اإن التحقيق قد يوؤدي اإىل تو�شيات 

جديدة ب�شاأن فواتري النفقات يف جميع البعثات اخلارجية. 
خمالفات  لوجود  اخلارجية  وزارة  من  تاأكيد  اأول  الر�شالة  وت�شكل 
اإن  الفرن�شية  موند  لو  �شحيفييييييية  ذكييرت  بعدميييييا  باري�س  �شفارة  يف 
ال�شفارة اأن�شاأت �شندوقا ماليا غري معلن لدفع اعتمادات للموظفني 
اأطراف  ل�شاليييييح  ال�شييييفارة  تنظمهييييييا  التي  اخلا�شة  املنا�شبات  يف 

ثالثة. 
وقال ليندنر يف الر�شالة، التي كانت �شحيفة كولرن �شتات انت�شيجر 
اأول من نقلتها، اإن الوزارة قامت بتحديث اإجراءات الفواتري يف �شفارة 
باري�س يف ربيع عام 2016 بعدما اكت�شفت اأن ال�شيغة ال�شابقة مل 

ت�شتوف املعايري املعتادة.

عوا�صم

بروك�سل

برلني

باري�س

مديرة اليون�سكو تقلل من اأهمية ان�سحاب وا�سنطن
•• باري�س-اأ ف ب:

والثقافة  للرتبية  املتحدة  المم  ملنظمة  اجلييديييدة  العامة  املييديييرة  قللت 
والعلوم يون�شكو من اأهمية القرار المريكي بالن�شحاب من املنظمة التي 

قالت انها تخطت فرتات طويلة بدون وا�شنطن من قبل.
تثبيت  مت  التي  ازولي  اودري  ال�شابقة  الفرن�شية  الثقافة  وزيييرة  وقالت 
بداية  لي�شت  املتحدة  الوليات  ان  للمنظمة اجلمعة  تعيينها مديرة عامة 

املنظمة ونهايتها.
واأعلنت الوليات املتحدة واإ�شرائيل ان�شحابهما من اليون�شكو ال�شهر املا�شي 

واتهمتاها بالنحياز �شد ا�شرائيل.
وقالت ازولي ان قرار وا�شنطن مل ميثل مفاجاأة كربى اذا ما اخذنا بعني 

العتبار موقف الوليات املتحدة احلايل من التعددية الثقافية.
اأحرتمها، لكنها يف  �شيادي لدولة  قييرار  اإنييه  انرت  وا�شافت لإذاعيية فران�س 

الوقت نف�شه لي�شت بداية اليون�شكو ونهايتها.
وتابعت كانت هناك فرتات طويلة يف اليون�شكو -اكرث من 15 �شنة- بدون 

الوليات املتحدة، التي عادت يف نهاية املطاف.
الوليات  م�شلحة  يف  ي�شب  الن�شحاب  ان  تعتقد  ل  انها  ازولي  وقييالييت 
املتحدة، موؤكدة ان اليون�شكو �شتوا�شل “العمل مع املجتمع املدين المريكي 

واجلامعات المريكية والعلماء المريكيني«.
ع�شوا   195 ت�شم  التي  املنظمة  ميين  ان�شحبت  املتحدة  الييوليييات  وكييانييت 
الوليات  �شد  والنحياز  املالية  الدارة  ب�شوء  اتهامات  و�شط   1984 يف 

املتحدة.
وعادت اإىل املنظمة يف 2002 ولكن يف 2011 اأوقف الرئي�س اآنذاك باراك 
فل�شطني  ان�شمام  على  املنظمة  يف  اع�شاء  �شوت  ان  بعد  التمويل  اوبييامييا 
املالية  امل�شاهمات  ا�شرائيل،  املتحدة حليفة  الوليات  كع�شو كامل. وعلقت 

للمنظمة التي توازي نحو %22 من ميزانيتها.

الإحتالل يعتقل قياديًا من حركة اجلهاد بال�شفة 

اإ�سرائيل ُت�سادر 300 مليون �سيكل من اأموال ال�سلطة 

»تاميز « تقرع طبول احلرب يف لبنان

عون متفائل بت�سريحات احلريري ويدعو حلوار وطني 

ترامب ي�سيد من مانيال بعالقته مع دوتريتي 

ال�سني تدعو لعدم ت�سيي�ض التعاون الإقليمي احلمد اهلل: عملنا يف غزة م�سروط بحل ق�سية الأمن
 •• بكني-رويرتز:

ول  م�شي�شا  يكون  األ  يجب  الإقليمي  التعاون  اإن  ام�س  ال�شني  قالت 
الأمريكي دونالد ترامب  الرئي�س  ا�شتخدام  اإق�شائيا، وذلك ردا على 
م�شطلح منطقة املحيطني الهندي والهادي خالل جولته الآ�شيوية. 
باأ�شرتاليا  واأمنية  دبلوما�شية  اأو�شاط  يف  امل�شطلح  ا�شتخدام  وازداد 
اأو�شع  اإىل منطقة  ي�شري  الأخييرية. وهو  ال�شنوات  واليابان يف  والهند 
نطاقا حتكمها الدميقراطية وياأتي كبديل عن م�شطلح منطقة اآ�شيا 
واملحيط الهادي الذي يعني يف بع�س الأحيان ال�شني كطرف اأ�شا�شي. 
املا�شية  القليلة  الأيييام  يف  امل�شطلح  ا�شتخدام  وفريقه  ترامب  وجييدد 
وزييير اخلارجية  تكملة حلديث  و�شول، يف  زيييارات لطوكيو  بييدءا من 
حرية  لدعم  احلاجة  عن  املا�شي  ال�شهر  تيلر�شون  ريك�س  الأمريكي 

وانفتاح وازدهار منطقة املحيطني الهندي والهادي.

•• مانيال-اأ ف ب:

دونالد  المييييريكييييي  الييرئييييي�ييس  اأ�ييييشيييياد 
اميي�ييس بعالقته اجليييييدة جدا  تييرامييب 
بنظريه الفيليبيني رودريغو دوتريتي 
كبرية  بح�شا�شية  يت�شم  اجييتييميياع  يف 
نظرا  الطويلة  الآ�ييشيييييوييية  جولته  يف 
لحييتييجيياجييات ميينييظييمييات اليييدفييياع عن 
خ�شو�شا  تدين  التي  الن�شان  حقوق 
املخدرات  على  احلييرب  يف  النتهاكات 
يف الفيليبني. وبدا ترامب ودوتريتي 
لقاء  اول  ميي�ييشييتييهييل  يف  مييييرتيييياحييييني 
امتنعا  لكنهما  انييفييراد.  على  بينهما 
ت�شريحاتهما  يف  ال�ييشييرت�ييشييال  عييين 
خ�شو�شا  وجتييياهيييال  لييليي�ييشييحييافيييييني 
الن�شان.  بحقوق  املرتبطة  ال�شئلة 
وتييثييري احلييييرب عييلييى امليييخيييدرات التي 
بو�شائل  الفيليبيني  الرئي�س  ي�شنها 

قا�شية انتقادات دولية �شد مانيال.
جيدة  عالقات  “لدينا  ترامب  وقييال 
تنظيم  بح�شن  ي�شيد  ان  قبل  جدا”، 
اآ�شيا  �ييشييرق  رابييطيية دول جيينييوب  قييميية 
)ا�ييشيييييان( ويييياأتيييي عييلييى ذكييير الطق�س 
“يف الفيليبني يتبدل الطق�س  بقوله 
نهاية  يف  جيييميييييييال  لييييي�ييشييبييح  دائييييمييييا 

المر«.
حقوق  م�شاألة  ب�شاأن  �شوؤال  على  وردا 
الييتييزم تييرامييب ال�شمت. ال  النيي�ييشييان، 
لي�س  هييذا  ليقول  تدخل  دوتريتي  ان 

ال�شابق  الأمييييريكييييي  الييرئييييي�ييس  األيييغيييى 
دوتريتي  مييع  ثنائيا  اجتماعا  اأوبييامييا 
التي عقدت يف  “اآ�شيان”  خالل قمة 
لو�س بعدما وجه نظريه الفيليبيني 
اإليه. حتدث  �شخ�شية  اإهانات  اآنييذاك 
دوتريتي، الذي يتمتع ب�شعبية وا�شعة 
الدولية،  النييتييقييادات  رغيييم  بيييالده  يف 
قبل اأيام عن الطريقة التي قتل فيها 
ل  كييان  عندما  �شجار  خييالل  �شخ�شا 

يزال يف الي16 من عمره.

من  كبريا  حيزا  �شغلت  البلدين  بني 
املحادثات. من جهتها، اأفادت الناطقة 
با�شم البيت الأبي�س �شاره �شاندرز اأنه 
مت التطرق اإىل م�شاألة حقوق الإن�شان 

ولكن “ب�شكل موجز«.
وا�شنطن  بيييني  اليييعيييالقيييات  و�يييشيييهيييدت 
باتفاقية  امليييرتيييبيييطيييتيييان  ومييييانيييييييييال، 
دفيياعييييية، تييقييلييبييات عيييدة ميينييذ و�شول 
اىل  ال�شعبوي  الفيليبيني  املييحييامييي 
عيييام،  وقيييبيييل   .2016 يف  اليييرئيييا�يييشييية 

ميييوؤمتيييرا �ييشييحييافيييييا انييييه لييقيياء ثنائي 
وغادر ال�شحافيون بعد ذلك القاعة.

با�شم  الييينييياطيييق  اأكيييييد  اليييليييقييياء،  وبيييعيييد 
دوتريتي هاري روكي ان م�شاألة حقوق 
تييطييرح خيييالل الجتماع  النيي�ييشييان مل 

الذي ا�شتمر اربعني دقيقة.
اكد  تيييراميييب  الييرئييييي�ييس  ان  وا�ييييشيييياف 
خ�شو�شا انه كان دائما �شديقا لإدارة 
دوتريتي، خالفا ل�شلفه باراك اوباما، 
التجاري  التبادل  م�شاألة  ان  مو�شحا 

 تيلر�سون يزور بورما 
لل�سغط ب�ساأن الروهينغا 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�شغوطها  املتحدة  الييوليييات  تعزز 
بييحييذر عييلييى اجلييييي�ييس الييبييورمييي يف 
ظييل الييفييظييائييع الييتييي ارتييكييبييت بحق 
حماولة  امل�شلمة،  الروهينغا  اأقلية 
تدفع  اأن  جتيينييب  ذاتييييه  اليييوقيييت  يف 
حكومة اأونغ �شان �شو ت�شي املدنية 

ثمن هذه ال�شغوط.
املتحدة  الييوليييات  تكثف  وقييت  ويف 
زارتها  التي  املنطقة  يف  ن�شاطاتها 
وفود اأمريكية عدة خالل الأ�شابيع 
الأخييرية، يخطط وزير اخلارجية 
ريك�س تيلر�شون لل�شفر اإىل بورما 
�شو  الييبييالد  زعيمة  للقاء  الأربييعيياء 
ت�شي وقائد اجلي�س اجلرنال مني 

اأونغ هلينغ.
تيلر�شون لهجة  يتبنى  اأن  ويتوقع 
الع�شكريني  الييييقييييادة  ميييع  حيييازمييية 
اعييييتييييربهييييم  الييييييذييييييين  بييييييورمييييييا  يف 
التي  الأزميييييية  عييين  “م�شوؤولني” 
اأقلية  وهييي   -- الروهينغا  تييواجييه 
م�شلمة تعاين من ال�شطهاد حيث 
األييييف من  اأكييييرث مييين 600  اأجييييرب 
بنغالد�س  اإىل  الفرار  اإىل  اأفرادها 

املجاورة خالل �شهرين ون�شف.

الحتاد الأوروبي يفر�ض 
عقوبات على فنزويال 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

فييير�يييس الحتيييييياد الأوروبييييييييي ام�س 
تت�شمن  فيينييزويييال  عييلييى  عييقييوبييات 
حظرا على الأ�شلحة واملعدات التي 
ميكن ا�شتخدامها للقمع ال�شيا�شي، 
يف حماولة لتكثيف ال�شغوط على 
الييرئييييي�ييس نيييييكييول�ييس مييييادورو فيما 

تتفاقم الزمة يف البالد.
وا�شنطن  فيير�ييس  الييتييحييرك  ويييتييبييع 
بعدما  كيييراكيييا�يييس  عيييليييى  عيييقيييوبيييات 
و�ييشييفييت ميييييادورو بيييييالييديييكييتيياتييور يف 
وقت حتاول فنزويال جاهدة اإعادة 
بنحو  تييقييدر  الييتييي  ديييونييهييا  هيكلة 
150 مليار دولر لتجنب التخلف 

عن �شدادها.
واأكييد الحتيياد الأوروبييي اأن احلوار 
الطريقة  هييو  والييتييفيياو�ييس  الييبيينيياء 
خاللها  من  ميكن  التي  الوحيدة 
حييييل الأزميييييييية الييفيينييزويييلييييية حيث 
مادورو  �شد  الييتييظيياهييرات  اتييخييذت 
انهيار  اأدى  فيييييمييا  عيينيييييفييا  ميينييحييى 
القت�شاد اإىل نق�س حاد يف الطعام 

والدواء.
وتييتييهييم اليييقيييوى الييدولييييية مييييادورو 
والإعييييالم  الييدميييوقييراطييييية  بخنق 

احلر وتهمي�س املعار�شة.

“اأننا  واعترب  اأي�شاً.  جمٍد  وغري  بل  منقو�شاً،  عملنا  �شيبقى 
نبني اليوم على حلظة تاريخية مف�شلية، ارتاأينا فيها جميعاً 
وقد  والييوفيياق،  والييوحييدة  امل�شاحلة  نحو  وال�شري  ال�شدع،  راأب 
اأكدنا دوماً اأن التمكني ال�شامل للحكومة �شيعطي عملنا الزخم 
والقوة، و�شيمكننا من ا�شتكمال اإعمار غزة وجندة �شعبنا فيها 

واإحداث تغيري ملمو�س يف حياتهم«.
والوحدة يف  امل�شاحلة  العزم على جت�شيد  “لقد عقدنا  وتابع 
بقانون واحد  واحييدة  �شلطة  اإىل  املييجييالت، ومبييا يف�شي  كافة 
واإحالل  العام،  والنظام  القانون  وب�شط  واحد،  �شرعي  و�شالح 
ال�شتقرار كمدخل لإجراء النتخابات الت�شريعية والرئا�شية، 
واإعادة التوازن لنظامنا ال�شيا�شي وبناء الوطن على اأ�ش�س من 

•• رام اهلل-وكاالت:

قال رئي�س الوزراء الفل�شطيني رامي احلمد اهلل، ام�س الإثنني 
م�شروط  غيييزة:  قييطيياع  يف  حكومته  لعمل  الأ�ييشييا�ييس  املييعيييييار  اإن 
افييتييتيياح موؤمتر  اهلل، يف  احلييمييد  واأ�ييشيياف  الأميييين.  بحل ق�شية 
الييعييداليية النييتييقييالييييية والييتيي�ييشييامييح وحييقييوق الإنيي�ييشييان يف نابل�س 
التي  الييثييالث  اللجان  تو�شيات  اإجنييياح  اأن  الغربية،  بال�شفة 
�شكلتها احلكومة ملراجعة الق�شايا العالقة، وت�شمل املوظفني 

والوزارات واملعابر، م�شروط بحل ق�شية الأمن.
الأمنية كاملة يف قطاع غزة،  املهام  ت�شلم  اأنه دون  و�شدد على 
 ،2007 منت�شف  ميينييذ  حييمييا�ييس  حييركيية  عليه  ت�شيطر  اليييذي 

ال�شرعية«. واأكد احلمد اهلل، اأن امل�شاحلة الفل�شطينية واإيجاد 
ال�شبل لتجاوز النق�شام وتبعاته “هو الو�شيلة لب�شط العدالة 
والإن�شاف وتكري�س ال�شلم والت�شامح املجتمعي و�شون هويتنا 
الوطنية، فهي لي�شت �شعارا �شيا�شيا بل عمل متوا�شل لتفكيك 

العقبات«.
“احرتام بنود  اإىل  املقابل دعت حركة حما�س احلمد اهلل  ويف 
اتفاق امل�شاحلة بدون انتقائية والتوقف عن لغة ال�شرتاطات 

، اأو اخرتاع بنود جديدة خارجة عن التفاق«.
وحث القيادي يف احلركة �شامي اأبو زهري، يف ت�شريح �شحايف 
مقت�شب، احلمد اهلل على “اإنهاء حالة التلكوؤ يف رفع العقوبات 

عن قطاع غزة«.

وحذرت من اأنه يف حال مل يتم ا�شتيعاب الأزمة القائمة، 
فاإن لبنان �شيكون م�شرحاً حلرب مثل تلك التي ن�شبت 
الأ�شخا�س  من  الآلف  مئات  �شحيتها  وراح  �شوريا  يف 

خالل ال�شنوات ال�شت املا�شية.
ب�شار  ال�شوري،  الديكتاتور  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�ييشييارت 
الإيرانيني ومن حزب اهلل”،  من  الأ�شد، مدعوم مالياً 
لي�س  الأو�ييشييط  ال�شرق  منطقة  يف  ميتد  طهران  ونفوذ 
ب�شبب دعمها  بل  لبنان،  ب�شبب موطئ قدمها يف  فقط 

حلما�س يف غزة.

الأطفال،  من  كبري  عييدد  فيها  ويوجد  عالية،  �شكانية 
والعتقالت التع�شفية، واإنكار حقهم يف العي�س بكرامة 
وحييرمييانييهييم مييين الييتييمييتييع بييحييقييوقييهييم وميينييهييا احليييق يف 

التعليم وال�شحة واحلماية.
وانييعييقييد املييوؤمتيير يف الييكييويييت مليييدة يييومييني حتييت رعاية 
الأحمد  �ييشييبيياح  ال�شيخ  الييكييويييت  دولييية  اأميييري  وحيي�ييشييور 
اجلابر ال�شباح، والرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س، 
الغيط،  اأبييو  اأحمد  العربية  الييدول  عييام جامعة  واأمييني 

ووزراء ال�شوؤون الجتماعية يف الدول العربية.
واأ�شاف الإعالن: ندين رف�س اإ�شرائيل، القوة القائمة 
بالحتالل، العرتاف بواجباتها وم�شوؤولياتها بتطبيق 
حقوق  اتفاقية  فيها  مبييا  الإنيي�ييشييان،  حييقييوق  اتييفيياقيييييات 
الطفل، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، مت�شببة 

•• بريوت-وكاالت:

العماد  اللبناين  الرئي�س  نية  لبنانية  م�شادر  ك�شفت 
الأ�شابيع  يف  حيييوار  طيياوليية  اإىل  الييدعييوة  عيييون،  مي�شال 
تييقييارييير �شحافية  املييي�يييشيييادر، وفيييقييياً  اليييقيييادمييية. وقييياليييت 
احلكومة  رئي�س  اإن  الإثيينييني،  ام�س  عددها  يف  لبنانية، 
رئي�س  اىل  خطية  ا�شتقالة  ُيييقييدم  ليين  احلييريييري،  �شعد 

اجلمهورية، بل �شي�شارك يف احلوار.
الأكيد  لكن  معروفة،  غري  احلييوار  نتيجة  اأن  واأ�شافت 
ي�شمن  اأمريكياً  رو�شياً-  دولياً  عربياً  غطاًء  هناك  اأن 

ال�شتقرار اللبناين ووحدة لبنان و�شيادة لبنان.
وكان رئي�س الوزراء اللبناين امل�شتقيل �شعد احلريري، 
امل�شتقبل  قناة  مع  مقابلة  يف  الأحيييد،  الأول  اأم�س  قييال، 
اإقييليييييمييييياً خييطيير عييلييى لبنان  الييلييبيينييانييييية، اإن مييا يييجييري 
“�شيدر�س  اأنه  موؤكداً  اأجل م�شلحته”،  وا�شتقالته من 
الإجييراءات الأمنية للعودة اإىل بريوت خالل يومني اأو 

ثالثة.
ونقلت م�شادر يف الق�شر الرئا�شي اللبناين عن الرئي�س 
مي�شال عون قوله ام�س الثنني اإنه �شعيد بت�شريح �شعد 
ا�شتقالته  ملناق�شة  قريبا  للبنان  �شيعود  باأنه  احلريري 

من من�شب رئي�س الوزراء.
عون  قييدم  له  زوار  عنه  نقلها  م�شتقلة  ت�شريحات  ويف 
احلريري  بها  اأدىل  التي  للت�شريحات  اإيجابيا  تقييما 

املفاجئ  قيييييراره  ميينييذ  ليييه  الأوىل  وهيييي  مييقييابييليية  خيييالل 
من  الرابع  يوم  الريا�س  من  اأعلنه  والييذي  بال�شتقالة 
نوفمرب ت�شرين الثاين. وقال م�شدر عرب الرئي�س عون 

عن �شعادته باإعالن احلريري عودته للبنان قريبا.
الييعييدول عن  اإن  ب�شاأن احلييريييري  ونقل عيين عييون قوله 

ال�شتقالة هو اأحد خياراته.
�شيا�شية  اأزمييية  يف  لبنان  احلييريييري  ا�شتقالة  واأوقييعييت 

عميقة وهزت الثقة يف البلد املثقل بالديون.
ودفعت ال�شتقالة، التي مل يوافق عليها عون بعد، لبنان 

مرة اأخرى اإىل �شدارة ال�شراع الإقليمي.
لييبيينييان يف  اإىل  اإنيييه �شيعود  املييقييابييليية  وقيييال احلييريييري يف 
العربية  املييمييلييكيية  مييين  اأييييييام  ثييالثيية  اأو  يييومييني  غيي�ييشييون 
ال�شتقالة  الرتاجع عن  اإمكانية  اإىل  ملمحا  ال�شعودية 
يف حال بقي حزب اهلل بعيدا عن ال�شراعات الإقليمية 

مثل ال�شراع الدائر يف اليمن.
واتهم احلريري اإيران وحزب اهلل بزرع الفتنة يف العامل 

العربي.
الربيطانية من حرب  “تاميز”  هذا وحييذرت �شحيفة 

و�شيكة يف لبنان، اإذا مل ُيكبح جموح حزب اهلل.
اإنه  احلرب”  “طبول  عيينييوانييهييا  افييتييتيياحييييية  يف  وكييتييبييت 
لتعلن  ال�شاعة تدق  بداأت  والرقة،  املو�شل  �شقوط  منذ 
تراه  الييذي  الأمييير  املحتل”،  اجلييهييادي  اجلي�س  “نهاية 

اإيران فر�شة ملد �شلطتها يف منطقة ال�شرق الأو�شط.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

لها،  تييقييرييير  يف  اليوم”  “اإ�شرائيل  �شحيفة  ك�شفت 
الإ�شرائيلي  الكني�شت  يف  والأمييين  اخلارجية  جلنة  اأن 
مل�شادرة  قييانييون  مب�شروع  الأحيييد،  الأول  ام�س  تقدمت 
ال�شرائب  اأميييييوال  مييين  �ييشيييييكييل  مييليييييون   300 حييييوايل 

الفل�شطينية. 
�شُيقتطع  املبلغ  اأن  لل�شحيفة  برملانية  م�شادر  وذكييرت 
ال�شهداء  وعيييائيييالت  الأ�ييييشييييرى  رواتييييييب  بييييدل  �ييشيينييوييياً، 

الفل�شطينيني. 
يرغب  الإ�شرائيلي،  الحتالل  اأن  اإىل  امل�شادر  واأ�شارت 
ومنذ فرتة يف م�شادر هذه الأموال لأن ال�شلطة متنح 
الفل�شطينيني  واملييعييتييقييلييني  اليي�ييشييهييداء  وذوي  عييائييالت 
اإ�شرائيل  اأثييار غ�شب  رواتييب مالية ثابتة، الأميير الييذي 
التي طالبت اأكرث من مرة بوقف دفع هذه املخ�ش�شات 

باأي �شورة. 
التي يتم فيها هذا  الأوىل  املييرة  اأن هذه هي  اإىل  ي�شار 
اخلطوة  بييهييذه  للقيام  والييربمليياين  ال�شيا�شي  التحرك 

ال�شيا�شية يف اإ�شرائيل. 
اعتقل  انييه  ام�س  ال�شرائيلي  اجلي�س  اأعلن  ذلييك،  اىل 
اأحد كبار قياديي اجلهاد ال�شالمي يف ال�شفة الغربية 
انفاق  احييد  تفجري  بعد  الييتييوتيير  يييتييزايييد  فيما  املحتلة 

احلركة يف غزة.
وجاء اعتقاله يف اطار حملة مداهمات يف خمتلف انحاء 
ال�شفة الغربية ادت اىل اعتقال 14 فل�شطينيا بح�شب 

ما افاد م�شدر امني فل�شطيني.

واأعلن اجلي�س يف بيان انه” اعتقل ليل الحد الثنني 
قياديا كبريا من بلدة عرابة قرب جنني �شمال ال�شفة 
الييغييربييييية املييحييتييليية«. واأكيييييد ميي�ييشييدر يف حييركيية اجلهاد 
اعتقل �شمن  قييعييدان  قييادتييه طييارق  احييد  ان  ال�شالمي 
حملة اعتقالت م�شريا اىل ان قوات المن ال�شرائيلية 

“داهمت خاللها منزله وقامت بتفتي�شه«.
وان  و�شبق  ابيينيياء  واأب خلم�شة  مييتييزوج  قييعييدان  وطيييارق 
اتهامه  ب�شبب  ال�شرائيلية  ال�شجون  �شنوات يف  اأم�شى 
حركة  قيادات  احييد  بانه  ال�شرائيلي  اجلي�س  قبل  من 

اجلهاد البارزين يف حمافظة جنني.
وتييعييتييرب حمييافييظيية جيينييني احيييد مييعيياقييل حييركيية اجلهاد 

ال�شالمي يف ال�شفة الغربية املحتلة.
من جهته قال م�شدر اأمني فل�شطيني لوكالة فران�س 
بر�س ان اجلي�س ال�شرائيلي اعتقل فجر الثنني “14 
�شابا فل�شطينيا يف انحاء خمتلفة من ال�شفة الغربية«. 
“اقتحمت قيييوات الحيييتيييالل ميييدن وقيييرى يف  واأو�يييشيييح 
للمنازل  وتفتي�س  دهييم  حملة  ونفذت  الغربية  ال�شفة 

اعتقلت خاللها 14 �شخ�شا لدواع اأمنية«.
اأعمال  ال�شادر يف ختام  الكويت،  اإعالن  اأدان  اىل ذلك، 
فى  الفل�شطيني  الطفل  معاناة  حييول  الييدويل  املييوؤمتيير 
ظييل الحيييتيييالل الإ�ييشييرائيييييلييي، اميي�ييس الإثييينيييني، العنف 
بالحتالل،  القائمة  القوة  اإ�شرائيل،  قبل  من  املرتكب 

�شد الأطفال الفل�شطينيني.
الفل�شطينيني  الأطفال  اإىل قتل مئات  الإعييالن  واأ�شار 
واإ�شابة الآلف منهم نتيجة العمليات الع�شكرية التي 
بكثافة  تت�شم  مناطق  على  الإ�شرائيلية  القوت  ت�شنها 

احلييييروب،  مييين  تييعييبييت  “املنطقة  اأن  اليي�ييشييحيييييفيية  وراأت 
تعليم  اأي  يتلقون  ل  ال�شوريني  الأطفال  فاملاليني من 
عدد  اأن  كييمييا   ،2011 عييييام  يف  احليييييرب  انييييييدلع  ميينييذ 
مليون   1.5 اإىل  و�شل  لبنان  يف  ال�شوريني  الالجئني 
4 ماليني  اإىل  لجئ �شوري يف بلد ي�شل تعداد �شكانه 
و�شوريا  الييعييراق  يف  املييدن  الكثري  اإىل  واأ�ييشييارت  ن�شمة«. 
قد �شويت بع�شها بالأر�س ف�شاُل عن ن�شر العديد من 
الألغام التي زرعت بني حطام املباين بعد هروب عنا�شر 

تنظيم داع�س.

بانتهاكات ج�شيمة حلقوق الأطفال، واإفالت امل�شوؤولني 
عن ارتكاب هذه النتهاكات من العقاب، وهو ما اأكدته 
الييدولييييية. وعيييرب الإعييييالن عيين القلق  الييعييدل  حمكمة 
معاناة  ا�شتمرار  حييول  اخل�شو�س  وجييه  على  العميق 
الإ�شرائيلي  لييالحييتييالل  ك�شحية  فل�شطني،  اأطيييفيييال 
واملعاملة  والتعذيب  واخلطر  للعنف  يعر�شهم  الييذى 

العن�شرية والتمييز والنقل الق�شري.
وحمل الإعالن اإ�شرائيل امل�شوؤولية عن كافة النتهاكات 
الأر�س  يف  الفل�شطينيني  الأطفال  بحق  ترتكبها  التي 
ال�شرقية،  الييقييد�ييس  فيييييهييا  مبييا  املييحييتييليية،  الفل�شطينية 
التي  والنتهاكات  العن�شرية  �شيا�شتها  عن  وامل�شوؤولية 
تييرتييكييبييهييا، بييالأخيي�ييس الييعيينييف املييمييار�ييس ميين قييبييل قوات 

الحتالل وامل�شتوطنني.
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1893
اإماراتي    - علي  ال  يو�شف  ابراهيم  خليفة  يو�شف  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�شية 
اجلاهزة(  للمالب�س  )الرتنك  يف  اجلن�شية  اإماراتي   - علي  ال  يو�شف  ابراهيم  خليفه 

تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )503369( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1895

البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  افغان�شتاين    - خان  �شمل  خان  دلرب  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الفهد ال�شريع ملقاولت النجارة امل�شلحة  مبوجب رخ�شة 

رقم 748814 وذلك اىل ال�شيد/ خيال الدين حريان - افغان�شتاين اجلن�شية 
تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اخر ، وتغيري وكيل خدمات 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
الكاتب  اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا العالن فمن  ا�شبوعني من 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1894

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حنان عبدالرحمن حممد ح�شني احلمادي - اإماراتية  
اجلن�شية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف )بقالة زمزم املدينة 
ح�شني  حممد  عبدالرحمن  ال�شيد/  اىل  وذلك   )538287( رقم  مهنية  رخ�شة  مبوجب 

احلمادي - اإماراتي اجلن�شية 
تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�شة اىل اخر 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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 يف  الدعوى 2017/2780  جتاري جزئي - دبي 

املعلن اليه / املدعي عليه / اوباد اتهيل نيليكا برا�شات ان اونارايان 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد 
حددنا يوم الحد  املوافق 2017/11/19  يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا لعقد الجتماع 
الأول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع املطار 
، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119 ، مقابل �شركة اأرامك�س ، لذا يطلب ح�شوركم 
املتعلقة  امل�شتندات  كافة  اإح�شار  مع  املذكور  الجتماع  حل�شور  قانونا  يثملكم  من  او 
بالدعوى.   وعليكم مراجعة اخلبري اأول  باأول ب�شاأن اأية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات 

اإجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/ �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�سور 
 الجتماع الأول للخربة
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 يف  الدعوى 2017/2131  جتاري جزئي - دبي 

املعلن اليه / املدعي عليه / جايانت اجيت جيدواين 
فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا يوم الحد  املوافق 2017/11/19  يف متام ال�شاعة العا�شرة وخم�س واربعون �شباحا 
لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، 
�شارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119 ، مقابل �شركة اأرامك�س ، لذا يطلب 
امل�شتندات  كافة  اإح�شار  مع  املذكور  الجتماع  حل�شور  قانونا  يثملكم  من  او  ح�شوركم 
وملتابعة  ا�شتف�شارات  اأية  ب�شاأن  باأول  اأول   اخلبري  مراجعة  وعليكم  بالدعوى.  املتعلقة 

تطورات اإجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/ �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�سور 
 الجتماع الأول للخربة
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 يف  الدعوى 2017/70  جتاري جزئي - حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية  

املعلن اليه / املدعي عليها / �شركة ال�شعبية الهند�شية - ذ م م 
لعمال  املوقرة  البتدائية  ال�شارقة  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
املوافق 2017/11/22  اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الربعاء 
ال�شاعة اخلام�شة والن�شف ع�شرا لعقد اإجتماع اخلربة وذلك مبقر مكتب 
زو�س الكائن يف : دبي ج ل تي كل�شرت ج بناية ج ب �شي 1 الطابق 35 مكتب 
رقم 3501 - لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع 

املذكور مع اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى
اخلبرياحل�سابي/ طارق ال�سرباوي
                              0505703789  

 دعوة حل�سور
 اإجتماع اخلربة احل�سابي

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   
بالدعوى رقم )2017/1517( جتاري جزئي - اأبوظبي

املدعي عليها / اجلزيرة اجلديدة للنقليات واملقاولت العامة 
نحيطكم علما باأنه قد مت انتدابنا خبري ح�شابي بالق�شية اأعاله واملرفوعة �شدكم من 
)خواجا حممد جول اأعظم(  وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع 
اخلربة املقرر عقده يوم الحد املوافق 2017/11/19 ال�شاعة الرابعة ع�شرا  وذلك مبقر 
مكتب اخلربة الكائن باخلالدية - خلف املحالت الكربى - مقابل ق�شر احل�شن - نف�س 
بناية جموهرات داما�س �شابقا - ا�شفل البناية م�شبغة التاأمل - طابق امليزانني - مكتب 
لدفاعكم  املوؤيدة  امل�شتندات  واإح�شار  املحدد  واملكان  باملوعد  احل�شور  يرجى   -  2 رقم 
بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر اأعمالها وفقا 

لل�شالحيات املخولة لها قانونا.
لال�شتف�شار الت�شال بييي  6331500 02

اخلبري احل�سابي 
اأحمد حممد العامري                  

اإعالن للح�سوراأمام اخلربة 

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/8008
املنذر / ال�شويب للعقارات ذ م م 

املنذر اليه / امال امل�شتقبل للمقاولت - �س ذ م م 
املتاأخرات  لقيمة  ال�شداد  عييدم  حييال  ويف  اليه  امليينييذر  امليينييذر  ينذر  لذلك 
الغري مدفوعة بح�شب عقد الإيجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق حيث 
مرت�شدة يف ذمتها لرجوع �شيك اليجار بدون �شداد بتاريخ 2017/7/15 
وذلك  العييالن  هييذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )30( مدتها  ومبهلة  �شرف 
ح�شب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازغات اليجارية - ننذركم 

بالخالء وت�شليمنا املاأجور.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/23  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- حمد فرج علي بن مهري الكثريي  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /م�شرف الإمييارات ال�شالمي - �س م ع وميثله 
بالدعوى  ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  -  قد  ال علي  / احمد ح�شن رم�شان 
جل�شه  لها  وحيييددت   2017/1/4 بتاريخ  كلي  جتيياري   2016/1524  : رقييم 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة    2017/12/4 املوافق  الثنني   يوم 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/88 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �شده/1- لك�شمانان �شونيل كومار بانداراتيل   جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/  بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود وميثله / احمد ح�شن 
رم�شان اآل علي - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2017/11/7  اعالنكم ل�شداد 
قيمة املطالبة وقدرها بها )5.347.296.35( درهم خالل 30 من تاريخ العالن واإل بيع 
العقار املبني او�شافه ادناه بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات 
املدنية - نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ييس 155 - رقم 
البلدية : 829-345 رقم املبنى : 3 - ا�شم املبنى : خليفة  تاور زون - 3 - رقم الوحدة : 

5003 - رقم الطابق : 50 - م�شاحة العقار : 165.18 مرت مربع(   
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   
يف الدعوى 2017/1969 جتاري جزئي  

ال�شادة / رويال فور�س للخدمات المنية - �س  ذ م م  
ب�شفتكم املدعي عليهم يف الدعوى رقم 2017/1969 جتاري جزئي    

اإعالن بالن�شر 
املو�شوع : الدعوة اإىل ح�شور اجتماع خربة ح�شابية 

نود الفادة باأنه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي البتدائية املوقرة ، للقيام مبهمة اخلربة احل�شابية يف 
الدعوى رقم 2017/1969 جتاري جزئي ، وبناء عليه فاإننا نرغب يف الجتماع بكم يف مقر مكتبنا الكائن 
مبنطقة النهدة 2) دبي(  �شارع بغداد مقابل مدر�شة اللفية بجانب كليات التقنية العليا للطالبات - بناية 
رقم  فاك�س   -  04/2344403 رقم  هاتف   -  )406( رقم  - مكتب  الرابع  الطابق  لالأعمال  بالتنيوم  مركز 
مناق�شة  وذلك    ، �شباحا   11  :00 ال�شاعة  متام  يف    2017/11/19 املوافق  الثنني  يوم  يف   04/  2344330
حتقق  التي  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة  ا�شطحاب  يرجى  لذا   ، اأعاله  املذكورة  الدعوى  مو�شوع 

دفاعكم يف ح�شور موكلكم ان من ينوب عنكم.

النظم للمحا�شبة والتدقيق - اخلبري احل�شابي - يو�شف حممد مو�شى طريح 

 الدعوة اإىل ح�سور
 اجتماع خربة حما�سبية

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   
يف الدعوى 2017/277 مدين كلي 

ال�شادة / 1- كوبنهاغن للعقارات 
2- امنه �شامل حممد الرزي  3- عبدالرحمن احمد يو�شف  

ب�شفتكم املدعي عليهم يف الدعوى رقم 2017/277 مدين كلي 
اإعالن بالن�شر 

املو�شوع : الدعوة اإىل ح�شور اجتماع خربة ح�شابية 
احل�شابية  للقيام مبهمة اخلربة   ، املوقرة  البتدائية  دبي  قبل حمكمة  تكليفنا من  باأنه مت  الفادة  نود 
يف الدعوى رقم 2017/277 مدين كلي ، وبناء عليه فاإننا نرغب يف الجتماع بكم يف مقر مكتبنا الكائن 
مبنطقة النهدة 2) دبي(  �شارع بغداد مقابل مدر�شة الألفية بجانب كليات التقنية العليا للطالبات  - 
بناية مركز بالتنيوم لالأعمال الطابق الرابع - مكتب رقم )406( - هاتف رقم 04/2344403 - فاك�س 
رقم 2344330 /04 يف يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/16  يف متام ال�شاعة 00: 10 �شباحا ،  وذلك مناق�شة 
حتقق  التي  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة  ا�شطحاب  يرجى  لذا   ، اأعاله  املذكورة  الدعوى  مو�شوع 

دفاعكم يف ح�شور موكلكم ان من ينوب عنكم.
النظم للمحا�شبة والتدقيق - اخلبري احل�شابي - يو�شف حممد مو�شى طريح 

 الدعوة اإىل ح�سور
   اجتماع خربة حما�سبية

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/8022
املنذرة : �شركة الإمارات للمنتجات الوطنية للبرتول املحدودة  - اإينوك - ذ م م 

املنذر اليه : �شعيد علي لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م - جمهول حمل القامة 
تتوجه املنذرة اىل املنذر اليها بهذا النذار للعلم مبا جاء به وما ا�شتمل عليه ونفاذ مفعوله 
قانونا ، مع التنبيه عليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )200.000( درهم )فقط مائتي الف 
درهم ( وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار ويف حالة عدم ا�شتجابة املنذر 
الجراءات  كافة  باتخاذ  املنذرة  تقوم  ف�شوف  النييذار  بهذا  الييواردة  الطلبات  لتنفيذ  اليها 
القانونية الكفيلة بحفظ �شائر حقوقها جتاه املنذر اليها من ا�شتحقاق املنذرة يف املطالبة 
اليها  املنذر  الييزام  ، مع  باملبالغ املرت�شد يف ذمتها ف�شال مبا تراه منا�شبا من تعوي�شات 
ف�شال عن ذلك بكافة الر�شوم  وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة م�شمول بالنفاذ املعجل 

طليقا من قيد الكفالة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8027

املنذر / عبدالرحمن حممد را�شد ال�شارد - اإماراتي اجلن�شية 
املنذر اليهم : 1- �شركة نور القائم للمقاولت - ذ م م 

2- عماد الدين عبدالرزاق �شعد اهلل - عراق
امل�شتحق عليكم مبلغ وقدره )200.000/ مئتان  املبلغ  �شداد  : - �شرورة  املو�شوع 
الف درهم( وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ اخطاركم بهذا النذار  وال �شوف 
ي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات الق�شائية والقانونية ، املدنية منها واجلزائية 
، واحلجز على اموالكم املنقولة والغري منقولة وذلك حت�شيال حلقوقنا بال�شافة 

اىل الزامكم بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2017/56 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود 
عنوانه : مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �شده : كارل ديفيد بينيت  - عنوانه : دبي ، جممع دبي لال�شتثمار الأول - جرين كوميونيتي ، الفيال 336 رقم 
البلدية 1002-592 رقم الر�س 357 �س ب : 333407  دبي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/11/22 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�شا�شي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  ايييداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
قييبييل دخيييول امليييزاييييدة ولييكييل ميين لييديييه اعييرتا�ييس عييلييى الييبيييييع الييتييقييدم بيياعييرتا�ييشييه مييعييززا مبييا ييييربره ميين م�شتندات قبل 
ايداع  عييطيياوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الإجييييراءات  قانون  من   301 بيياملييادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املييحييددة  اجلل�شة 
كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�شر  املييزاد ب�شرط ال تقل هذه  التالية لر�شوم  ايام  الع�شرة  خالل 
املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : حق منفعة )ار�س وما عليها من بناء( - املنطقة : 
جممع دبي لال�شتثمار الأول - رقم الر�س : 357 - رقم املبنى : 336 - امل�شاحة : 375.01 مرت مربع - املقدرة بييي 

)3.700.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2017/56 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود 
عنوانه : مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �شده : كارل ديفيد بينيت  - عنوانه : دبي ، جممع دبي لال�شتثمار الأول - جرين كوميونيتي ، الفيال 336 رقم 
البلدية 1002-592 رقم الر�س 357 �س ب : 333407  دبي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/11/22 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�شا�شي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  ايييداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
قييبييل دخيييول امليييزاييييدة ولييكييل ميين لييديييه اعييرتا�ييس عييلييى الييبيييييع الييتييقييدم بيياعييرتا�ييشييه مييعييززا مبييا ييييربره ميين م�شتندات قبل 
ايداع  عييطيياوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الإجييييراءات  قانون  من   301 بيياملييادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املييحييددة  اجلل�شة 
كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�شر  املييزاد ب�شرط ال تقل هذه  التالية لر�شوم  ايام  الع�شرة  خالل 
املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : حق منفعة )ار�س وما عليها من بناء( - املنطقة : 
جممع دبي لال�شتثمار الأول - رقم الر�س : 357 - رقم املبنى : 336 - امل�شاحة : 375.01 مرت مربع - املقدرة بييي 

)3.700.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  فيه رويال كافيه - �س ذ م م  
العنوان : حمل 1 ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية - ام هرير  - ال�شكل القانوين: ذات 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة : 748791  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1216306 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
بتاريخ 2017/10/29  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/10/29 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني متيم حما�شبون 
 قانونيون  العنوان : مكتب رقم 217 بناية نادي الن�شر بالزا  -  هاتف  04-3962980 
فاك�س: 3963260-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�شم امل�شفي/متيم حما�شبون قانونيون  
بييالزا - هاتف  04-3962980  الن�شر  نييادي   العنوان : مكتب رقم 217 بناية 
فاك�س : 3963260-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
 قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية فيه رويال كافيه - �س ذ م م  
كاتب  لدى  واملوثق   2017/10/29 بتاريخ  دبي  حماكم  قييرار  مبوجب  وذلييك 
اأو  اعييرتا�ييس  اأي  لديه  من  وعلى   2017/10/29 بتاريخ  دبييي  حماكم  العدل 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/56 تظلم عقاري                
غاطي  2-ح�شني  الغنيم  عبدالعزيز  بن  �شليمان  بن  طييالل   -1  / �شده  املتظلم  اىل 
غالب اجلبوري 3-عادل بن حمد بن عبدالرحمن احل�شيني جمهويل حمل القامة 
التظلم  اقام عليك  م قد  م  ذ   - واملقاولت  للهند�شة  ال�شم�س  التظلم /�شركة  اأن  مبا 
رقم  عري�شة  على  الميير  يف  ال�شادر  الييقييرار  من  التظلم  ومو�شوعه  اعيياله  املييذكييور 
29/2017 عقاري. وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/11/26  ال�شاعة 11.00 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6 شباحا بالقاعة رقم�
اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/348  جتاري كلي               
بهروز   -2 م  م  ذ  �ييس   - بييروكيير  كييوميير�ييشييال  �شيجنت�شر   -1  / عليه  املييدعييي  اىل 
عبدالرحمن مري احمدي 3- بهفر حممد رفيع نانور  جمهويل حمل القامة 
احييمييد ح�شن علي   / ابييراهيييييم وميثله  زييينييل  املييدعييي/ خديجة طيياهيير  ان  مبييا 
ها�شم - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بتعيني م�شفي والر�شوم 
املوافق   اتعاب املحاماة.   وحييددت لها جل�شة يوم الثنني   وامل�شاريف ومقابل 
مكلف  فيياأنييت  لييذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ييس   9.30 ال�شاعة    2017/11/20
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3535  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حييامت �شعيد عمر حممد العمودي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ املعموري للتجارة العامة - �س ذ م م وميثله / �شامي عبدالغفار 
اإ�شماعيل ال�شيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهييم(   187.000( وقييدره  مببلغ 
12% من تاريخ  2016/10/29 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/11/22   ال�شاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1579  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة اأحمد �شريف للتجارة العامة - ذ م م  2-حممد 
ر�شا عبدالرحمن �شريف - جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /حممد 
قد  �شاحي  علي  م�شبح  علي   / وميثله  الها�شمي  ابييراهيييييم  ال�شيد  كامل 
بتاريخ  كلي  جتيياري   2016/1106 رقييم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  
2017/8/17 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2017/12/6  ال�شاعة 
10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7993

املنذر : حمد اأحمد بن �شوقات الفال�شي - اإماراتي اجلن�شية
املنذر اليها / هاي فيجني لالنتاج - �س ذ م م  )جمهول حمل القامة( 

�شيغة الإعالن بالن�شر 
من  تبداأ  واحييدة  �شنة  ملييدة  املرقبات  مبنطقة   )202( رقييم  املكتب  املنذر  من  اليها  املنذر  ا�شتاأجرت   : اول 

2016/7/1 وتنتهي 2017/6/30 باإيجار �شنوي قدره / 51000 درهم )واحد وخم�شون الف درهم( 
ال�شنة  عن  العقد  بتوقيع  اليها  املنذر  تقم  ومل   2016/6/30 بتاريخ  انتهي  اليجار  عقد  ان  حيث   : ثانيا 
اإىل  بييداأت من 2017/7/1  التي  ال�شنة اجلديدة  امل�شتحقة عن  ب�شداد الجييرة  اأنها مل تقم  اجلديدة كما  

2018/6/30 رغم مطالبات املنذرة املتكررة 
لذلك : ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة توقيع عقد ايجار ال�شنة اجلديدة والتي تبداأ من 2017/7/1 اإىل 
2018/6/30 و�شداد الجرة امل�شتحقة مبلغ 51000 درهم )واحد وخم�شون الف درهم( خالل ثالثون يوما 
من تاريخ الن�شر بالنذار وال �شوف ن�شطر لتخاذ الجراءات القانونية �شدكم بالزامكم ب�شداد الجرة 

واخالء العني املوؤجرة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12173 بتاريخ 2017/11/14   
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2017/7478
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

املنذر اليه : �شامى بن عيا�س البكو�س - جمهولة حمل القامة 
حيث ان املنذر ينذركم ب�شرورة �شداد املرت�شد يف ذمتكم وقدره 4081806 )اربعون 
الف وثمامنائة وثمانية ع�شر درهم و�شتة فل�شا( خالل 7 ايام من ن�شر هذا النذار 
 - �شبورجت  كيا   - نييوع  من  ال�شيارة  لبيع  القانونية  الجيييراءات  اتخاذ  طائلة  حتت 
 2015 ال�شنع  �شنة   - بني  اللون   - دبي   P-74756 - خ�شو�شي - رقم اللوحة
- طبقا لن�س املادة 172  من قانون املعامالت التجارية مع حتميلكم اي م�شاريف 

او ر�شوم او اتعاب حماماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

ممثلة يف روؤ�شاء الأحزاب وروؤ�شاء 
اأع�شاء  والنواب  الربملانية  الكتل 
اإعادة  ي�شبه  مييا  يف  املييالييييية،  جلنة 
الييييييييروح ليييرتوييييكيييا جييييديييييدة كيييان 
�شليم  بيييزعيييامييية  احلييييير  اليييوطييينيييي 
منها  انييي�يييشيييحيييب  قيييييد  الييييرييييياحييييي 
�شابقا، يف حني يخرج منها اليوم 
يف  بقائيييييه  رغيييييم  تونييي�س  افييياق 

احلكومة.
املييدييير التنفيذي حلركة     وكييان 
نييييييييييداء تييييونيييي�ييييس حيييييافيييييظ قيييائيييد 
تدوينة  يف  اأو�ييشييح،  قييد  ال�شب�شي، 
يندرج  الييلييقيياء  اأّن  في�شبوك  على 
قانون  حيييول  الييتيي�ييشيياور  �ييشييييياق  يف 
وا�شتعرا�س   2018 امليييالييييييية 
اأهيييييييم تيييفيييا�يييشيييييييل هييييييذا اليييقيييانيييون 
�شيقع تقدميها  التي  واملقرتحات 
مالئمة  �شيغة  اإقيييييرار  اأجيييل  ميين 
املالية توازن بني �شرورة  لقانون 
القت�شادية  الإ�ييشييالحييات  تنفيذ 
�شمان  ووجييوب  املطلوبة  واملالية 
ال�شرائية  امليييقيييدرة  تيييدهيييور  عيييدم 
الطبقات  وحيييميييايييية  ليييليييميييواطييين 
واإيقاف  واليي�ييشييعيييييفيية  املييتييو�ييشييطيية 
الجتماعية،  الأو�ييييشيييياع  تيييدهيييور 

ح�شب تعبريه.
ال�شب�شي،  قييائييد  حييافييظ  وقييييال    
كحلقة  ييييياأتييييي  “الجتماع  اإّن 
دنيييييييا لييتييو�ييشيييييع قيييياعييييدة احليييييوار 
به  طالبنا  كنا  الييذي  القت�شادي 
بييني ثالث  حييلييقيياتييه  اأوىل  وييييبيييداأ 
بالنظر  الييربملييانييييية  الييكييتييل  اأكييييرب 
املنتظرة  امليييحيييطييية  اأهيييمييييييية  اإىل 
املالية  قييانييون  مبناق�شة  املتعلقة 
نواب  جمل�س  �شيحت�شنها  والتي 

ح�شب قوله. ال�شعب”، 
   واأّكد حافظ قايد ال�شب�شي، اأنه 
باعتبار قاعدة كل ت�شاور �شيا�شي 
يف هذه املرحلة هي وثيقة قرطاج 
فاإن الجتماع �شيبحث عودة حزب 
الحتاد الوطني احلر اإىل اأر�شية 
يييعييزز احلزام  قييرطيياج مبييا  وثيقة 
ال�شيا�شي لتفاق قرطاج وجممل 
خميييرجييياتيييه اليي�ييشيييييا�ييشييييية واأوليييهيييا 
ح�شب  الوطنية،  الوحدة  حكومة 

قوله.
التنفيذي  املييييدييييير  وا�يييييشييييياف     
حلركة نداء تون�س قائال: “اأردنا 
اأن نيي�ييشييع الجييتييميياع املييرتييقييب يف 
اإطييييييياره حييتييى نييغييلييق اليييبييياب اأمييييام 
التي بداأت جتهز  املزايدات  بع�س 
نييفيي�ييشييهييا لييتيي�ييشييويييه مييقييا�ييشييد هذا 

و�شطية تقدمية يف جمل�س نواب 
الييي�يييشيييعيييب«.   ونييبييهييت احليييركييية يف 
بالغها اإىل اأن مواقفها الر�شمية 
بالغاتها  يف  ي�شدر  ما  فقط  هي 
التنفيذي  مديرها  ميين  املم�شاة 
“كل من مي�شي  اأن  م�شددة على 
املبادرة  نييوابييهييا مييع ميي�ييشييروع  ميين 
املييييذكييييورة يييعييتييرب يف حيييل مييين اأي 
بها  اأو  بييكييتييلييتييهييا  �يييشيييواء  ارتييييبيييياط 
الن�شباط  مبييقييتيي�ييشيييييات  عييمييال 

التنظيمي«.
اأعلنوا  اليييذيييين  بيييني     وكييييان مييين 
باجلبهة  ميييبيييدئيييييييا  اليييتيييحييياقيييهيييم 
“الو�شطية  اجلييديييدة  الربملانية 
نداء  ميين  نييييواب   6 التقدمية”، 
اأن�س  الييتييوايل:  على  وهييم  تون�س 
احلطاب، من�شف ال�شالمي، وفاء 
خمييلييوف، كييمييال حيييميييزاوي، زهرة 

ادري�س وحممد الهادي قدي�س.
   وفيييييمييا يييتييعييلييق بيييياإعييييالن نيييواب 
نيييداء  اإىل كييتييليية حيييركييية  ييينييتييمييون 
تييييونيييي�ييييس عييييين انييي�يييشيييالخيييهيييم من 
نفى  الربملانية اجلديدة،  اجلبهة 
اليينييائييب اليي�ييشييحييبييي بييين فييييرج عن 
حييركيية ميي�ييشييروع تييونيي�ييس �شحة ما 
مت تداوله، موؤّكدا: “ل اأحد عرّب 
ر�شميا عن ان�شالخه من اجلبهة.. 
بل بالعك�س هنالك نواب التحقوا 
نيابية  لكتل  وييينييتييمييون  باجلبهة 
واأخرى م�شتقلة”، دون اأن يف�شح 

عن الأ�شماء.
   وقييال بيين فييرج انييه ميين املنتظر 
 43 ميين  اأكيييرث  اجلبهة  ت�شّم  اأن 

نائبا.
نييييييداء  ليييييينييييييواب  وبيييالييينييي�يييشيييبييية      
التحاقهم  اأعييليينييوا  الييذييين  تون�س 
فرج  بن  ال�شحبي  اأّكييد  باجلبهة، 
الكتل  فييوق  الربملانية  اجلبهة  ان 
وهييييي تيينيي�ييشيييييقييييية بيييني الييكييتييل ول 
اأو  النيابية  للكتل  النتماء  تنهي 

الأحزاب.
عييلييى م�شتوى  اأنييييه  اإىل  واأ�يييشيييار     
نييداء تون�س  نييواب  تن�شيق مواقف 
اأكرث  “�شتكون  املن�شمني للجبهة 
اجلبهة  مييع  وتن�شيقا  انيي�ييشييجييامييا 
وفق  منه من كتلة نداء تون�س”، 

قوله.
الكتل  نيييواب بقية  يييهييم     ويف مييا 
قال  باجلبهة،  امللتحقة  النيابية 
بالتن�شيق  �شتكون  مييواقييفييهييم  ان 
مع اجلبهة الربملانية “الو�شطية 

التقدمية«.

التاأويالت  والييبييا�ييشييه  الجيييتيييمييياع 
اأننا  متنا�شية  يحتملها  ل  الييتييي 
م�شوؤولية  نتحمل  تون�س  نييداء  يف 
اخييتييييياراتيينييا الييتييي منييار�ييشييهييا حتت 
الأ�شواء ول نخجل من اإعالن اأي 
توجه نراه خدمة مل�شلحة تون�س 
وا�شتقرارها عك�س من يزايد علنا 
وميار�س  اجليييوفييياء  بيياليي�ييشييعييارات 
نقي�شها يف ال�شر لأنه فقط يرفع 
�شروط  اأجييل حت�شني  ال�شعار من 
ال�شيا�شي  املييوقييع  عييلييى  تييفيياو�ييشييه 
كهدف اأ�شا�شي قبل املبادئ والقيم 

ح�شب تعبريه. التي يدعيها”، 
   وكانت الناطقة الر�شمية با�شم 
الييوطيينييي احليييير �شمرية  الحتييييياد 
اليي�ييشييوا�ييشييي كييانييت قيييد كيي�ييشييفييت اأن 
بييني رئي�س حزب  لييقيياءات جتييري 
�شليم  احلييييير  اليييوطييينيييي  الحتييييييياد 
النه�شة  حركة  ورئي�س  الرياحي 

هذه اجلبهة ومدى جناعتها.

ا�شتقالت...؟
�شهد  امليييييوليييييود  هيييييذا  ان  غييييري     
ا�شتقالت ع�شية العالن عنه من 
ذلك ا�شتقالة النائب علي بالخوة 
عن الحتاد الوطني احلر. وتاأتي 
لقائه  بيييعيييد  بييييالخييييوة  ا�ييشييتييقيياليية 
بييرئييييي�ييس الحتييييياد الييوطيينييي احلر 

�شليم الرياحي.
  وتييعييد ا�ييشييتييقيياليية بيييالخيييوة رابع 
ا�شتقالة من اجلبهة املذكورة بعد 
تون�س  نييداء  من  3نواب  ا�شتقالة 
ال�شالمي  ومن�شف  ادري�س  زهييرة 

ووفاء خملوف.
تون�س،  نييييييداء  حيييركييية  واأكييييييييدت    
“ ل عالقة  اأنييه  املا�شي،  الربعاء 
لييهييا ل ميين قييريييب ول ميين بعيد 
برملانية  جبهة  تاأ�شي�س  مب�شروع 

غرار كتلة احلرة حلركة م�شروع 
والكتلة  تييونيي�ييس  واآفييييييياق  تييونيي�ييس 
الوطنية، وحركة نداء تون�س اإىل 
جانب نواب م�شتقلني، قد اأعلنوا، 
عن تكوين جبهة برملانية جديدة 

“و�شطية تقدمية«.
   واأو�ييييشييييح امليييوقيييعيييون عييلييى ن�س 
تييكييونييت بناء  اأن اجلييبييهيية  الييبيييييان، 
للو�شع  دقيييييييق  تيي�ييشييخييييي�ييس  عييلييى 
البالد،  يف  والييربمليياين  ال�شيا�شي 
تقديرهم  وفييييييق  يييتيي�ييشييم  اليييييييذي 
ال�شيا�شية  الييتييوازنييات  “بفقدان 
انتخابات  نييتييائييج  اأفيييرزتيييهيييا  الييتييي 

.«  2014
�شتعمل  اجلييبييهيية  اأن  واأكييييييييدوا     
الربملاين،  الييييتييييوازن  اإعييييييادة  عييلييى 
داخله،  واليييروؤى  املواقف  بتوحيد 
ميين اأجيييل اإ�ييشييفيياء اليينييجيياعيية على 
وكل  والرقابي،  الت�شريعي  العمل 

را�شد الغنو�شي واملدير التنفيذي 
قائد  حافظ  تون�س  نييداء  حلركة 

ال�شب�شي.
“ اأن  اليي�ييشييوا�ييشييي  واأو�يييشيييحيييت     
خميييييرجيييييات هييييييذه الجيييتيييمييياعيييات 
“ل  قائلة  معلومة،  غري  مازالت 
نعرف اإىل حّد الآن كيف �شتتطور 

هذه املفاو�شات وعّما �شت�شفر«.
   ميين جييانييبييه، كييان رئي�س حركة 
قال  قد  الغنو�شي  را�شد  النه�شة 
مبنا�شبة  ال�شبت  األقاها  كلمة  يف 
“اإن  احلركة  كتلة  موؤمتر  انعقاد 
اإ�شافة  ي�شهد  قد  القادم  الأ�شبوع 
بني  التوافق  �شيا�شة  يف  حقيقية 

النه�شة واأحزاب اأخرى«.

جبهة و�شطية تقدمية
   وكان 43 نائبا بالربملان، ينتمون 
اإىل عدد من الكتل النيابية، على 

كما  اأع�شائها  قائمة  تتو�شع  اأن 
ميكن اأن تتقل�س، لكن ذلك “لن 
يوؤثر على جدوى عملها”، ح�شب 

تقديره.
ُعييقييدت اجلييليي�ييشيية العامة      وقيييد 
عن  ر�ييشييميييييا  لييييالإعييييالن  الأوىل 
الربملانية،  اجلبهة  هييذه  تكوين 
اأميييي�ييييس الإثيييينييييني مبييجييليي�ييس نييييواب 

ال�شعب.
تكوين  النقا�س حييول  اأن     يذكر 
هذه اجلبهة الربملانية اجلديدة، 
تقريبا،  اأ�شابيع  منذ  انطلق  كييان 
الهاليل  كيييييرمي  الييينيييائيييب  واأكيييييييد 
م�شروع  اأن  تيييونييي�يييس،  افيييييياق   عييين 
 2018 ليي�ييشيينيية  امليييالييييييية  قييييانييييون 
العليا  الييهيييييئيية  رئييييي�ييس  وانييتييخيياب 
وم�شروع  لييالنييتييخييابييات  امل�شتقلة 
قييانييون ريييا�ييس الأطييفييال، �شتكون 
عمل  لتقييم  الأوىل  المتحانات 

الد�شتورية  بالهيئات  يتعلق  مييا 
موؤ�ش�شات  بناء  ا�شتكمال  وم�شار 

اجلمهورية الثانية.
�شتعمل  اجلييبييهيية  اأن  واأ�يييشيييافيييوا    
ال�شتقرار  حتييقيييييق  عييلييى  اأييي�ييشييا 
بالإ�شراع  ي�شمح  مبييا  ال�شيا�شي، 
باإ�شالحات اقت�شادية واجتماعية 
ال�شعب  انتظارات  حتقق  عاجلة، 
وتكون  والييي�يييشيييغيييل،  الييتيينييمييييية  يف 
ل�شتمرارية  “�شمانا  بيييذليييك 
ودعم  الف�شاد  على  الييدوليية  حييرب 
مييوؤ�ييشيي�ييشيياتييهييا، لإجناح  جميييهيييودات 
هذه احلرب على اأ�شا�س ال�شفافية 

وال�شمولية«.
   وقال النائب كرمي الهاليل عن 
كتلة اآفاق تون�س، اإن هذه اجلبهة 
الييربملييانييييية اليييتيييي تيياأ�ييشيي�ييشييت على 
تبقى  وا�ييشييحيية  �شيا�شية  اأر�ييشييييية 
مييفييتييوحيية لييلييجييميييييع، حيييييث ميكن 

جبهة النقاذ اندثرت لتحل حملها جبهة برملانية مبكونات جديدة النه�شة ت�شري اىل توافق جديد مع احزاب اخرى

اجلبهة اجلديدة �ستعمل على اإعادة التوازن الربملاين بتوحيد املواقف والروؤى داخله
النائب �شحبي بن فرج ينفي ال�شتقالت

نداء تون�س يو�شح ويحذر ال�شالمي وزهرة ادري�س يت�شحبان من اجلبهة اجلديدة

�شليم الرياحي يف طريقه للعودة اىل وثيقة قرطاج

الإعالن عن جبهة برملانية جديدة »و�شطية تقدمية« من بني مكوناتها اأحزاب يف الئتالف احلاكم...!

عودة حزب �شليم الرياحي 
اإىل وثيقة قرطاج يف الأفق

نداء تون�ض يحذر نوابه من النتماء 
للجبهة الو�سطية وينفي عالقته بها

عودة الروح لتن�شيقية اأحزاب 
النه�شة والنداء والوطني احلر

جبهات تولد واأخرى تندثر:

اإعادة خلط الأوراق يف امل�سهد ال�سيا�سي التون�سي...!
•• الفجر - تون�س - خا�س

ياأبى ال�شتقرار، فكم من  ال�شيا�شي يف تون�س  امل�شهد  اأن     يبدو 
جبهة اأ�ش�شت، واأخرى اندثرت، وجبهات ترتنح، تتغري مكوناتها 
واطرافها كما يغري البع�س ربطة عنقه. فبدون مقدمات ين�شلخ 

الروؤية.     وو�شوح  احل�شور  حيث  من  ذاتها  الأحــزاب  على  �شلبا 
قابل  ائتالف  كل  ان  يبدو  التون�شي،  ال�شيا�شي  امل�شهد  يف  ولكن 
لإعادة الت�شكيل وانفراط عقده يف اأي حلظة، وح�شب املوا�شم 
والظروف الداخلية لالأحزاب، او ما متليه �شاحة ال�شراع داخل 

امل�شرح ال�شيا�شي.

طرف من هذا الئتالف احلزبي او ذاك، ثم يعود اليه كان �شيئا 
مل يكن.  

ال�شيا�شة ل عداوة دائمة ول �شداقات، ولكن  انه يف    معروف 
احلزبية،  ال�شياحة  هذه  يف  ُي�شرب  امل�شداقية  من  �شيء  هناك 
وينعك�س  الــعــام،  الـــراي  لــدى  الــروؤيــة  ي�شو�س  انــه  والأخــطــر 

ترويكا جديدة
من  جمموعة  اعــالن  واإثــر  الظاهرة،  هذه  جتليات  اخر  ومن     
جدل  من  رافقه  وما  و�شطية  برملانية  كتلة  ت�شكيل  عن  النواب 
وفود  الإثــنــني  اأم�س  اجتمعت  الــربملــان  يف  متوقعها  بخ�شو�س 
قيادية من نداء تون�س وحركة النه�شة والحتاد الوطني احلر
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الرئي�ض الكاتالوين املقال يوؤيد اتفاقا مع ا�سبانيااجلبوري اإىل وا�سنطن لبحث اإمكانية تاأجيل النتخابات
•• بغداد-وكاالت:

�شليم  الييعييراقييي  اليينييواب  رئييييي�ييس جمل�س  تييوجييه 
تاأجيل  اإمكانية  لبحث  اأمريكا  اإىل  اجلييبييوري، 

النتخابات.
الكتل  “جميع  اأن  مييطييلييعيية،  ميي�ييشييادر  وذكيييييرت 
النتخابات  تيياأجيييييل  عييلييى  مييتييفييقيية  اليي�ييشيييييا�ييشييييية 
الت�شريعية واملحلية، من �شمنهم رئي�س جمل�س 
اليييوزراء حيدر الييعييبييادي، الييذي اأعييليين بيييدوره يف 
حمييافييظيية كيييربيييالء تيياأكيييييده عييلييى عيييدم تاأجيل 
العراقية،  الأنيييبييياء  وكيياليية  وفيييق  النتخابات”، 

امييي�يييس الإثيييينييييني. واأ�ييشييافييييييييييييييت املييي�يييشيييادر، التي 
“الأمني  اأن  هوياتهيييييييا،  على  التكتم  ا�شرتطت 
والأمني  املالكي،  نييوري  الدعوة  حلييزب  العيييييييام 
اتفقيييييييا  الييعييامييري،  هييادي  بييييييييدر  ملنظمة  الييعييام 
على اإجراء النتخابات يف موعدها املحدد العام 

املقبل«. 
ويزداد القلق بني الأو�شاط ال�شيا�شية مع قرب 
مييوعييد اإجييييراء النييتييخييابييات اليييذي يييتييزاميين مع 
ات�شاع قاعدة العبادي، خا�شًة بعد حترير البالد 
من داع�س الإرهابي وفر�س القانون يف كركوك، 

بح�شب مراقبني لل�شاأن ال�شيا�شي العراقي. 

2010 مينح كاتالونيا �شالحيات  اإبطال و�شع للحكم الذاتي يف  يف كاتالونيا، 
وا�شعة جدا، هو اإلغاء جزئي اأمرت به املحكمة الد�شتورية التي ت�شلمت �شكوى من 
احلزب ال�شعبي. وتوجه كارلي�س بوت�شيمون اىل بلجيكا بعد اعالن ال�شتقالل 
بعد  اكتوبر، وتاله  الأول  ت�شرين   27 الكاتالوين يف  الربملان  الذي �شوت عليه 
واتخاذها  الو�شاية  حتت  منطقته  و�شع  على  املركزية  احلكومة  اإقييدام  �شاعات 
حلت  راخييوي  ماريانو  حكومة  وكانت  حكومته.  وعييزل  بعزله  قييرارا  الفور  على 
الربملان اي�شا ودعت اىل انتخابات يف املنطقة يف 21 كانون الأول دي�شمرب، ينوي 
الزعيم النف�شايل خو�شها حتى لو �شدرت يف حقه مذكرة توقيف من الق�شاء 
يكون  ان  يريد  انييه  املقابلة  يف  يو�شح  لكنه  التمرد.  بتهمة  خ�شو�شا  ال�شباين، 
مر�شح لئحة حتالف مع احزاب اخرى وهذا ما يبدو ان من ال�شعب حتقيقه يف 
هذه املرحلة. ويواجه احلزب الدميوقراطي الأوروبي الكاتالوين املحافظ الذي 

يرتاأ�شه، �شعوبة يف ا�شتطالعات الراأي.

 •• بروك�صل-اأ ف ب:

ام�س  ن�شرتها  مقابلة  يف  بوت�شيمون  كارلي�س  املعزول  الكاتالوين  الرئي�س  اكييد 
يبقى  منطقته  ا�شتقالل  غييري  اآخيير  حييال  اأن  البلجيكية،  �شوار”  “لو  �شحيفة 

ممكنا، مو�شحا انه “يوؤيد دائما التو�شل اىل اتفاق” مع ا�شبانيا.
وقال بوت�شيمون لل�شحيفة “انا على ا�شتعداد ودائما كنت على ا�شتعداد للقبول 
بحقيقة قيام عالقة اخرى مع ا�شبانيا”، م�شريا اىل ا�شتعداده للنظر يف حل اآخر 
غري ال�شتقالل. وردا على �شوؤال اأجاب “انه ممكن دائما! كنت مطالبا بال�شتقالل 
طوال حياتي و�شعيت خالل ثالثني عاما للح�شول على مكانة اخرى لكاتالونيا 
يف ا�شبانيا«. و�شدد بوت�شيمون على القول “انا دائما ما اوؤيد التو�شل اىل اتفاق”، 
متهما احلزب ال�شعبي املحافظ الذي يتزعمه رئي�س احلكومة ال�شبانية ماريانو 
راخوي باأنه امل�شوؤول عن تنامي امليول ال�شتقاللية. وقد حفز امليول ال�شتقاللية 

الأمريكية  ال�شيا�شة  ع�شكرة  تييزايييد   
مع  يت�شاعف  اأن  اجتيياه ميكن  وهييو   -
مكافحة  اإن  بل  ترامب،  دونالد  خلفه 
ال�شائد  امليينييظييور  ت�شبح  قييد  الإرهييييياب 
وينبع  القارة.  يف  الأمريكية  للمقاربة 
وا�شنطن  تييقييدييير  مييين  الييتييطييور  هييييذا 
للتهديدات، وزيادة نفوذ البنتاغون يف 
الأمريكية  اخلارجية  ال�شيا�شة  تنفيذ 
بيي�ييشييكييل عيييييييام، وافيييرييييقيييييييا عيييليييى وجه 
اخليي�ييشييو�ييس. ونيييوؤكيييد ميين الييبييداييية اأن 

ذلك يحظى بتاأييد الكونغر�س.

ع�شر �شنوات من اأفريكوم
اأيييي�يييشيييا اإىل     وييي�ييشييري هييييذا اليييتيييطيييور 
اأ�ش�شها جورج  التي   - اأفريكوم  حتويل 
– من قيادة   2007 دبليو بو�س عام 
�شاملة  مييقيياربيية  جتيي�ييّشييم  ان  يييفييرت�ييس 
حماربة  قيييييادة  اىل  ع�شكرية،  مدنية 
ترتبط  حتييول  نقطة  مييتييزايييد.  ب�شكل 
 ،2011 عيييييام  ليييييبيييييا  يف  بييياليييتيييدخيييل 
الأمريكية  القن�شلية  على  والييهييجييوم 
2012، واليييذي قتل  بيينييغييازي عييام  يف 
فيييييه اليي�ييشييفييري اآنيييييييييذاك.   يييتييمييثييل دور 
يف  املنت�شرين  الأمييريييكييان  الع�شكريني 
افريقيا - حوايل 6 الف يف القارة، مبا 
4 الف يف القاعدة الرئي�شية  يف ذلك 
يف  اأ�شا�شا  دورهييم  – يتمثل  بجيبوتي 
للقوات  وامل�شاعدة  والييتييدريييب  الييدعييم 
املحلية: ل يجب ان تبدو تلك القوات 
اليي�ييشييراع )�ييشييدميية مقدي�شو  طييرفييا يف 
ل  كلينتون  حكم  خييالل   1993 عييام 
ال�شعار على مدى  ويبقى  تزال حية(، 
الطويل هو “حلول افريقية للم�شاكل 
الفريقية«.    لقد ا�شتمر اأوباما فعال 
املتحدة  لييلييوليييات  العاملية  احليييرب  يف 
كانوا،  اأينما  اجلهادية  اجلماعات  �شد 

   وللتذكري، يبلغ عدد القوات اخلا�شة 
اأقل  األييف رجل   70 المريكية حييوايل 
القوات  اإجيييميييايل  مييين  بيياملييائيية   5 مييين 
عام  مبيزانية  المييريييكييييية  الع�شكرية 
 1.4( مليار   10.5 قييدرهييا   2012
باملائة من ميزانية الدفاع الإجمالية(. 
فيياق عدد  مييرة،  2016، ولأول  وعييام 
�شحايا  عدد  اخلا�شة  القوات  �شحايا 
الييقييوات اليينييظييامييييية، تييطييور مييهييم ينبع 
اخلفيفة.    الب�شمة  خيار  من  مبا�شرة 
وميييع ذليييك �ييشيييييتييم احليييفييياظ عييلييى هذا 
التوجه ب�شبب قيود امليزانية، وانت�شار 
النظامية،  احلروب، والتهديدات غري 
الكونغر�س،  مييين  دعيييميييا  يييجييد  تيييوّجيييه 

خا�شة بالن�شبة لإفريقيا.
اأوباما  اإليها  ا�ييشييار  التي  ال�شومال،     
حيييالييية خا�شة  اأيييي�يييشيييا  هييييي  كييينيييميييوذج، 
بالب�شمة  املرتبطة  املخاطر  لدرا�شة 
اخلفيفة. فاملعركة �شد حركة ال�شباب 
متثل اأكرب ميزانية م�شاعدة ع�شكرية 
اأفييريييقيييييا، مبييا جمموعه  اأمييريييكييييية يف 
1.4 مليار دولر خالل العقد املا�شي 
�شكل  يف  ومعظمها   ،2016-2007
ثيينييائييييية جليو�س  اأمييينييييييية  مييي�يييشييياعيييدات 
امليييييييدان، كينيا،  امليي�ييشيياركيية يف  الييبييلييدان 
واإثيييييوبيييييا يف اليي�ييشييدارة. ول ييييزال هذا 
األييف مييرة من تكلفة  اأقييل بكثري  املبلغ 

احلروب يف العراق واأفغان�شتان.
اإذا كانت املقاربة ال�شومالية     ولكن، 
فاإنها  اأقيييل،  تكلفة  ذات  املييبييا�ييشييرة  غييري 
لهذا  العك�شية  العواقب  اأي�شا  تو�شح 
اخليييييييار. فيياحليياليية اليي�ييشييومييالييييية تبنّي 
ا�شرتاتيجية  فعالية  حييدود  الواقع  يف 
التهديد  ان  املبا�شر، مبا  التدخل غري 
م�شتمر، ان مل يكن قد ازداد بعد اأكرث 
اولوية  جعلها  ميين  �ييشيينييوات  ع�شر  ميين 
يف التعاطي الأمريكي مع الإرهيياب يف 
القارة. وقد اعتمدت وا�شنطن موؤخرا 
ُين�ّشب  مييا  مييبييا�ييشييرة، وهييو  اأكيييرث  نهجا 
الذي  ال�شومايل”  “النموذج  جنييياح 

اأ�شاد به اأوباما حينها.
اأن اجلهود  التاأكيد هنا،     ول بد من 
التي بذلتها وا�شنطن بعد هجمات عام 
2001 ملنع واحتواء التهديد الإرهابي 
يف �شرق افريقيا، من خالل دعم جهود 
ال�شركاء الأفارقة الرئي�شيني )اإثيوبيا 
وكينيا واأوغندا وبوروندي وجيبوتي( 
ال�شيا�شية  الأزميييية  حييل  يف  امليينييخييرطيية 
حركة  جعل  يف  �شاهمت  ال�شومالية، 
كان  ما  اإقليميا عك�س  تهديدا  ال�شباب 

ميثله يف البداية.
نف�س  يييييحييييدث  اأن  مييييكييين  وغييييييييدا،     
ال�شيناريو يف النيجر ويف اأماكن اأخرى 

من افريقيا.
* باحثة يف خمترب مركز 

البحوث حول العامل الناطق 
باللغة الإجنليزية، جامعة 
�شوربون نوفيل، باري�س 3.

الييعيي�ييشييكييرييية. ومع  املييقيياربيية  مييع تغيري 
الإرهابية  اجلييميياعييات  عيييدد  تيي�ييشيياعييد 
واأن�شطتها يف افريقيا، اأ�شبحت القارة 
خمتربا للتحول الذي �شرع فيه اأوباما 
وي�شتند  الع�شكري.  التدخل  جمال  يف 
اإىل مفهوم  ذاتييه  حييد  التحول يف  هييذا 
على  الييقييائييم  اخلفيفة”  “الب�شمة 
للقوات  واليييدعيييم  وامليييعيييدات  الييتييدريييب 
امل�شلحة للبلدان املت�شررة مبا�شرة من 
الواقع.     اأر�يييس  على  الييتييهييديييدات  هييذه 
اإىل  الإ�شارة  ويتجلى ذلك يف ت�شاعف 
مناطق وبلدان افريقية يف العديد من 
خطابات اأوباما الرمزية ب�شاأن الإرهاب، 
اأو  بييوييينييت،  وييي�ييشييت  خييطيياب  �شيما  ول 
اأعلن  الييذي   2014 �شبتمرب  خطاب 
جتاه  الأمييريييكييييية  ال�شرتاتيجية  فيه 
اأوباما  ا�شتح�شر  حيث  داع�س،  تنظيم 
ال�ييشييرتاتيييييجييييية املييعييتييمييدة ميينييذ عدة 
�شنوات يف ال�شومال وكذلك يف اليمن.    

الربامج، خا�شة ان ا�شتبيانا وّجه اإىل 
دبلوما�شيني اأمريكيني من قبل فريق 
تييرامييب اجلييديييد عيينييد و�ييشييولييه، يبدو 
انها �شتكون حمل مراجعة واإعادة نظر 
املقاربة  ع�شكرة  اإن  جييارييية.  العملية 
تتقل�س  وقييت  يف  �شتتعزز،  الأمريكية 
فيه امكانات الدبلوما�شية الأمريكية.

حدود الب�شمة اخلفيفة
تييقييوم الييبيي�ييشييميية اخلييفيييييفيية، عييلييى وجه 
القوات  ا�ييشييتييخييدام  عييلييى  اخليي�ييشييو�ييس، 
�شوكوم،  ا�ييشييُتييبييعييدت  وقييييد  اخليييا�يييشييية. 
قيادة القوات اخلا�شة الأمريكية، من 
الدفاع  ميزانية  يف  التخفي�س  عملية 
العمليات  قيييييادة  واحتلت  الأمييريييكييييية. 
متزايدة  اأهييمييييية  امليي�ييشييرتكيية  اخلييا�ييشيية 
كمخططة ولعب رئي�شي يف مكافحة 
الإرهاب، مكانة اأقرها ر�شميا اأوباما يف 

الأ�شابيع الأخرية من وليته.

اأي�شا  وا�شنطن  تتدخل  حيث  وليبيا، 
مبا�شرة منذ �شيف عام 2016.

   والأولييييوييييية الييثييالييثيية يف اليييقيييارة هي 
اإىل  احلييرب �شد بوكو حييرام، املنت�شبة 
تيينييظيييييم داعييي�يييس، جيينييبييا اإىل جيينييب مع 
والكامريونية،  النيجريية  ال�شلطات 
وبريطانيا  فييرنيي�ييشييا  ميييع  وبييياليييتيييعييياون 
العظمى. وقال قائد اجلي�س الأمريكي 
الأن�شطة  ميين  بيياملييائيية   80 اأن  مييوؤخييرا 
للقوات   2018 عييييام  لييهييا  املييخييطييط 
ت�شمل  افريقيا  يف  الأمريكية  الييربييية 
تيي�ييشيياد والنيجر  تيي�ييشيياد  بييحييرية  حييو�ييس 
وزارة  واأكييييدت  والييكييامييريون.  ونيغريا 
املايل  اللييتييزام  جانبها  من  اخلارجية 
مليون   60 مببلغ  الإ�شايف  الأمريكي 

دولر ملنطقة ال�شاحل.

تزايد الوجود الأمريكي
بعد  اكت�شفوا  الأمريكيني  اأن  يبدو     

الفريقي  احليي�ييشييور  �ييشييعييود  وي�شتمد 
التقييم  ميين  الأمييريييكييييية  امليي�ييشييالييح  يف 
يف  الإرهييابييي  للتهديد  باطراد  املتزايد 
القارة. فعلى �شبيل املثال، حددت وزارة 
اأربييع منظمات   2012 اخلارجية عام 
ال�شحراء  جنوب  افريقيا  يف  اإرهابية 
الكربى؛ وحتدد اليوم، اأربعة ا�شعاف.

ت�شل�شل الولويات المريكية يف القارة
   ل تييزال اأولوية الوليات املتحدة يف 
افييريييقيييييا هييي اليي�ييشييومييال، حيييييث تقوم 
اأفيييرييييكيييوم �ييشيينييويييا بييالييتيينيي�ييشييييي�ييس على 
حركة ال�شباب يف تقريرها للكونغر�س 
مل�شالح  الرئي�شي  التهديد  باعتبارها 
الوليات املتحدة.    والأولوية الثانية 
افريقيا، ول  وغييرب  �شمال  هييي  اليييييوم 
تعمل  حيييييث  اليي�ييشيياحييل،  منطقة  �شيما 
العملية  ليييدعيييم  امليييتيييحيييدة  اليييييولييييييات 
بالعك�س،  العك�س  اأو  برخان  الفرن�شية 

وال�شومال:  ليبيا  يف  اأي�شا  والييغييارات 
واأكييييييرث من  ليييييبيييييا،  �ييشييربيية يف   500
العام  اليي�ييشييومييال  غيييارة يف  ع�شر  اثيينييي 
ان الجتييياه كان  املييا�ييشييي. وهيييذا يعني 
ليبيا.     يف  وخييا�ييشيية  ليييرتاميييب،  �ييشييابييقييا 
اأن الأولوية تظل تكوين وتدريب  بيد 
الظروف  ان  ال  اليي�ييشييريييكيية.  اجليييييو�ييس 
تييييغييييريت، كيييميييا تغريت  عيييليييى الأر�ييييييييس 
�شوء  ويف  اأي�شا.  الأمريكية  ال�شيا�شة 
الدفاع  لييوزييير  الأخيييرية  الت�شريحات 
ق�شية  اأعييييقيييياب  يف  ميياتييييي�ييس  جيييييميي�ييس 
الوليات  تييركيييييز  يييييزداد  قييد  اليينيييييجيير، 
املييتييحييدة الأمييريييكييييية عييلييى افييريييقيييييا يف 
مكافحتها لالإرهاب.    ومع ذلك جتدر 
ميين ثالثة  اأكيييرث  اأن  اإىل  الإ�ييشييارة هنا 
لإفريقيا  الأمريكية  امل�شاعدات  اأربيياع 
اليي�ييشييحييييية، ول  اليييرباميييج  اإىل  تييذهييب 
�ييشيييييمييا مييكييافييحيية الإيييييييدز، الييتييي و�شع 
ا�ييشييا�ييشييهييا جييييورج دبييليييييو بيييو�يييس. وهذه 

اأربعة جنود من القوات اخلا�شة  وفاة 
وجودهم  حييجييم  الأخييييييرية  الآونيييييية  يف 
اليوم  حتييتيي�ييشيين  اليييتيييي  الييينيييييييجييير،  يف 
اأرا�شيها،  على  اأمريكي  جندي   800
قاعدة  ذلييييك  قييييواعييييد، مبيييا يف  وعيييييدة 
للقوات  التاريخي”  “احلجم  مييين 
اجليييويييية الأميييرييييكييييييية قيييييد الإنييي�يييشييياء، 
لطائرات  الأوىل  بالدرجة  �شة  خم�شّ
النقا�س  �شيجري  طيار  بييدون  املراقبة 
م�شاألة  حييييول  امليييتيييحيييدة  الييييوليييييات  يف 
الطلب.     النيجر  اأكدت  وقد  ت�شليحها، 
هيييذا اليييوجيييود عييلييى الأر�يييييس، والأكييييرث 
جيبوتي،  خارج  اأفريقي  بلد  يف  اأهمية 
الأمريكي  الييتييواجييد  بيييزييييادة  مييرتييبييط 
تييرامييب. وميكن  دونييالييد  انتخاب  منذ 
ال�شومال  يف  الجتيياه  نف�س  مالحظة 
اأربعة  الأمييريييكييي  الييوجييود  ازداد  حيث 

اأ�شعاف منذ يناير اإىل 400 جندي.
ال�شربات  تييكييثيييييف  مت  واأخييييييييييريا،     

تزايد ع�شكرة �شيا�شة وا�شنطن:

الإرهاب: ماذا يفعل اجلي�ض الأمريكي يف افريقيا...؟

�شقوط الختبار يف ال�شومال

ازدياد عدد ال�شحايا يدفع باجتاه تعديل ال�شرتاتيجية

قوات اوغندية تقاوم الرهاب مب�شاعدة امريكية

حركة ال�شباب من تهديد حملي اىل تهديد اقليمي

الوجود المريكي يف القارة يتكثف

تدريب امريكي للقوات املحلية

يتمثل دور الع�سكريني الأمريكان اأ�سا�سا يف 
الدعم والتدريب وامل�ساعدة للقوات املحلية

ع�شكرة املقاربة الأمريكية �شتتعزز يف وقت 
تتقل�س فيه امكانات الدبلوما�شية الأمريكية

تبنينّ احلالة ال�سومالية يف الواقع حدود 
فعالية ا�سرتاتيجية التدخل غري املبا�سر

عـــر�ـــس  عــــنــــد     
بــ�ــشــاأن  ح�شيلتها 
�شلطت  ــا،  ــي ــق افــري
اأوباما ال�شوء  اإدارة 
عـــلـــى مـــبـــادراتـــهـــا 
جمالت  يف  الكربى 
والطاقة  التعليم 
غري  ــــتــــجــــارة.  وال
العر�س  ذاك  اأن 
اأخــرى  �شمة  اأغفل 
تلك  �ـــشـــمـــات  مــــن 

احل�شيلة:

•• الفجر - مايا كاندل
ترجمة خرية ال�ص�صياين

اأولوية الوليات املتحدة يف افريقيا هي ال�شومال و�شمال وغرب افريقيا واحلرب �شد بوكو حرام
حتويل اأفريكوم من قيادة يفرت�س ان جت�ّشم مقاربة �شاملة مدنية ع�شكرية، اىل قيادة حماربة ب�شكل متزايد
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الفجر الريا�ضي

»دبــي الــريــا�ســي« يحـــدد م�ســـارات فعـــاليـــة »امل�ســــي 24 �ســــاعـــة«

ينظمها جمل�س دبي الريا�شي

انطالقة قوية لكرة اليد يف »دورة ال�سيخة هند لالألعاب الريا�سية لل�سيدات« 

بدء برنامج تدريب املتطوعني يف اأبوظبي والعني

يف مـونديـال الأنديـة 2017 تطـوع  طلــب   5000

حدد جمل�س دبي الريا�شي م�شارات الن�شخة 
للم�شي  دبيييي  “م�شرية  فييعييالييييية  ميين  الييثييانييييية 
بالتعاون مع عدد  ينظمها  �شاعة” التي   24
يف  وتنطلق  دبي  يف  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من 
يوم  �ييشييبيياح  ميين  واليينيي�ييشييف  ال�شابعة  اليي�ييشيياعيية 
�شيت  �شن  خلف  ميين  نوفمرب   23 اخلمي�س 
مول وت�شتمر ملدة 24 �شاعة متوا�شلة مل�شافة 

كيلومرت.  100
املم�شى  عيييليييى  املييي�يييشييياركيييني  جيييميييييييع  ويييي�يييشيييري 
املخ�ش�س ملمار�شة ريا�شة امل�شي واجلري على 

�شاطئ بحر جمريا و�شول اإىل فندق جمريا 
بيت�س املييجيياور لييربج الييعييرب ثييم يييعييودون من 
ذات الطريق و�شول اإىل قناة دبي املائية حيث 
ي�شريون على حافة القناة و�شول اإىل منطقة 
مرا�شي اخلليج التجاري ثم يعودون من ذات 
النهاية خلف مركز �شن  اإىل نقطة  الطريق 

�شيت للت�شوق.
اأع�شاء  الفعالية  يف  امل�شاركة  الفرق  وتق�شم 
الييفييريييق اإىل اأربييعيية اأقيي�ييشييام حيييييث يييتييكييون كل 
�شخ�شا   20 من  الفعالية  يف  م�شارك  فريق 

ي�شري  بييحيييييث  اليييفيييرييييق  ميييديييير  اإىل  اإ�يييشيييافييية 
 25 م�شافة  الييفييريييق  ميين  اأفييييراد  خم�شة  كييل 
كيلومرتا يقومون بعدها بت�شليم الراية اإىل 
مل�شافة  امل�شي  ليوا�شلوا  اآخرين  اأفييراد  خم�شة 
كامال  بالفريق  املييطيياف  ينتهى  حتى  اأخيييرى 
اإىل ذات املكان الذي بداأت عنه الفعالية �شباح 

يوم اجلمعة 24 نوفمرب.
كاحل  يف  الييكييرتونييييية  �شريحة  و�ييشييع  و�شيتم 
كل م�شارك و�شيتم العتماد عليها يف حتديد 
النتائج وي�شرتط على جميع امل�شاركني عبور 

ب�شاط التوقيت يف نقطة البداية واجتيازه يف 
جميع نقاط ال�شرتاحة .

وو�شعت اللجنة املنظمة مراقبني على امتداد 
�شمانا  م�شتمر  ب�شكل  الفعالية  �ييشييري  خييط 
لييعييداليية اليي�ييشييبيياق و�ييشييتييكييون هيينيياك حمطات 
 2.5 كييل م�شافة  بيياملييييياه والييعيي�ييشييائيير  لييلييتييزود 
كيلومرت على طول طريق امل�شرية وحمطات 
كيلومرتات  خم�شة  كييل  وطييعييام  ا�ييشييرتاحييات 

طول م�شافة الطريق.
اليييرييييا�يييشيييي احلملة  دبيييييي  واأطييييلييييق جمييليي�ييس 

للحدث عرب خمتلف  الرتويجية  الإعالمية 
بامل�شرية  اجلمهور  لتعريف  الإعيييالم  و�شائل 

والأماكن التي �شيمرون خاللها وم�شافتها.
ويوا�شل املجل�س عقد الجتماعات التن�شيقية 
ملناق�شة  واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  مع 
ال�شتعدادات لتنظيم امل�شرية وتاأمني م�شارات 
واملحكمني  املييتييطييوعييني  واخييتيييييار  امليي�ييشيياركييني 
النقل  و�شائل  ومناق�شة  امل�شرية  ومييراقييبييني 
الإعالمية  والتغطية  املييبييا�ييشيير  الييتييلييفييزيييوين 

للم�شرية .

باحلدث  املييي�يييشييياركييية  يف  ليييليييراغيييبيييني  ومييييكييين 
الر�شمي  اللييكييرتوين  املييوقييع  عييرب  الت�شجيل 
باملجل�س  اخلييا�ييس  الهاتف  عييرب  اأو  للفعالية 
ويبقى باب الت�شجيل مفتوحا يف امل�شرية حتى 
و�شتحدد  اجلييياري.  نوفمرب   19 الأحيييد  يييوم 
تعريفي  لقاء  لعقد  مييوعييدا  املنظمة  اللجنة 
مع مدراء الفرق امل�شاركة يف احلدث يف مقر 
والقوانني  الفعالية  اأنظميييييييية  ل�شرح  املجل�س 
اليييتيييي �ييشيييييتيييييييييييييييييييييييييييييم تييطييبيييييقييه واآليييييييييات حتديد 

الفائزين.

الطرق  وهيئة  بدبي  العامة  النيابة  فريقا  حقق 
واملوا�شالت فوًزا كبرًيا يف انطالقة بطولة اليد 
“دورة  ميين  اخلام�شة  الن�شخة  مناف�شات  �شمن 
لل�شيدات”،  الريا�شية  لييالألييعيياب  هند  ال�شيخة 
ريا�شة  تنظمها جليينيية  الييتييي  نييوعييهييا  ميين  الأكييييرب 
املراأة مبجل�س دبي الريا�شي، بتوجيهات من �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
الييريييا�ييشييي، وحتت  دبييي  رئي�س جمل�س  دبييي  عهد 
رعاية حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
جمل�س  رئي�س  الييدوليية  رئي�س  نييائييب  مييكييتييوم،  اآل 
ال�شيخة  �شمو  اهلل”،  “رعاه  دبييي  حيياكييم  الييييوزراء 
وت�شتمر  مكتوم،  اآل  جمعة  بيين  مكتوم  بنت  هند 
 10 وت�شم   ،2017 نوفمرب   25 ال�شبت  حتى 

األعاب جماعية وفردية.
وفاز فريق النيابة العامة على فريق هيئة كهرباء 
ومياه دبي يف مناف�شات بطولة كرة اليد بنتيجة 
17 – 5، كما فاز فريق هيئة الطرق واملوا�شالت 
 –  27 عييلييى فييريييق ور�ييشيية حييكييوميية دبيييي بنتيجة 
اليوم  م�شاء  اخلام�شة  ال�شاعة  يف  ويلتقي   ،17
ومياه  كهرباء  هيئة  فريق  مع  دبييي  بلدية  فريق 
املباراة الرابعة التي جتمع بني فريق  دبي تليهم 

النيابة العامة وفريق ور�شة حكومة دبي.
املجموعة  �شمن  الييطييائييرة  الييكييرة  مناف�شات  ويف 
واملوا�شالت على  الطرق  فاز فريق هيئة  الثانية 
اأ�شواط  بييثييالثيية  التعليمية  دبيييي  منطقة  فييريييق 
 ،14/25  –  17/25  –  12/25 نييظيييييفيية 
اليوم  ميي�ييشيياء  ميين  اخليياميي�ييشيية  اليي�ييشيياعيية  ويلتقي يف 
الثالثاء فريق بلدية دبي مع فريق منطقة دبي 
الثانية،  املجموعة  مناف�شات  �شمن  التعليمية 
كما يلتقي يف ال�شاعة الرابعة والن�شف من م�شاء 
غد الأربعاء فريق هيئة تنمية املجتمع مع فريق 
ال�شاعة  يف  تليهم  دبييي،  ل�شرطة  العامة  الييقيييييادة 
ال�شاد�شة والن�شف مباراة بني فريق هيئة كهرباء 
ومياه دبي و فريق النيابة العامة �شمن مناف�شات 

املجموعة الأوىل.
ال�شاعة  يف  يلتقي  ال�شلة  بطولة  مناف�شات  ويف 
فريق  الأربييعيياء  غد  يييوم  م�شاء  والن�شف  الرابعة 
دبي،  بلدية  فريق  مع  واملوا�شالت  الطرق  هيئة 

التي  امليييبييياراة  ميي�ييشيياء  اليي�ييشيياد�ييشيية  اليي�ييشيياعيية  تليها يف 
جتييمييع بييني فييريييق هيئة كييهييربيياء ومييييياه دبيييي مع 

فريق الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب.
منى  من  كيياًل  ت�شدرت  ال�شطرجن  مناف�شات  ويف 
الزرعوين،  عي�شى  وعائ�شة  الييهييرمييودي،  حممد 
ورابعة املرزوقي نتائج ال�شطرجن حيث حققت كل 
الثالثة  انتهاء اجلولتني  بعد  نقاط  اأربييع  واحييدة 
مت�شاويات يف  9 لعييبييات  جييياءت  فيما  والييرابييعيية، 
اآل  �شلطان  هيفاء  وهيين:  نييقيياط،   3 عند  النتائج 
علي، علياء خالد ح�شني، اإميي مونبوبانو، علياء 
ح�شني الزهراين، �شرارة اإ�شماعيل م�شكب، م�شلينا 
كيداوي،  اأ�شلم  اأمينة  نر�س،  مي�شون  اإ�شماعيل، 
باليف فيكا�س جني، وكي �شريفاين �شامبات، فيما 
ون�شف،  نقطتني  عبداهلل  اأ�شماء  الالعبة  حققت 
وتدرجت بقية الالعبات ما بني نقطتني ونقطة 
ون�شف ونقطة واحدة. ويف الري�شة الطائرة لفئة 
املقيمات فازت كاًل من مي�شال اأباليت فيالر وروبا 
مورتي فورقا يف املجموعة الأوىل، ويف املجموعة 
الثالثة  املجموعة  ويف  اأبيياد،  نان�شي  فازت  الثانية، 
لورانزو  مييياي  لييني  وفييييران  راجنيييييت  �شينا  فيييازت 
يونغ، ويف املجموعة الرابعة فازت براكات نات�شيا 
فازت  اخلام�شة  املجموعة  ويف  فييلييورنيي�ييس،  ومييياي 
يولندا مي�شينا ونادية بنت بلقا�شم امل�شعدي، ويف 
املجموعة ال�شاد�شة فازت هديل الكردي وجني ان 
ال�شابعة فازت مي  توري�س لياميز، ويف املجموعة 
ويف  حممد،  �شالح  حممد  وهدير  جاد  ميخائيل 
وجو�شلني  اأكرث  ب�شارات  فازت  الثامنة  املجموعة 
روبا  فييازت  التا�شعة  املجموعة  ويف  لييوبيياز،  كاتيال 
املجموعة  ويف  مييونييتييوري،  ونييويييلييون  كييابيييييتييزكييي 

العا�شرة فازت تيت�شي كازاميور.
وقييالييت فييوزييية فييريييدون مييديييرة الييييدورة ومدير 
الريا�شي:  دبييي  مبجل�س  املييييراأة  ريييا�ييشيية  تطوير 
اأهم  حتقيق  يف  هند  ال�شيخة  دورة  جنحت  “لقد 
زيادة  وهييو  باملجل�س  امليييراأة  ريا�شة  جلنة  اأهيييداف 
فاإىل  املييراأة،  بريا�شة  واملوؤ�ش�شات  الدوائر  اهتمام 
دائمة  للجان  املوؤ�ش�شات  هييذه  تخ�شي�س  جييانييب 
املوؤ�ش�شات  بع�س  كونت  فقد  الن�شائية،  للريا�شة 
وثابتة يف خمتلف  ن�شائية معتمدة  ريا�شية  فرق 

يف  للم�شاركة  با�شتمرار  تدريبهم  يتم  الألييعيياب 
خمتلف املناف�شات على مدار العام، وهدفنا القادم 
جميع  يف  ر�شمي  ب�شكل  ن�شائية  فييرق  تكوين  هييو 
املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة، للتاأكيد على دور 
املحافظة على �شحة  اأ�شا�شي يف  الريا�شة كعامل 
املراأة وقدرتها على القيام باأعباء احلياة اليومية 

بي�شر و�شهولة«.
الدورة  �شاهمت  “ لقد  الييدورة:  واأ�شافت مديرة 
ا يف اإر�شاء اأ�ش�س التعاون واملودة بني خمتلف  اأي�شً
التي لديها  املوؤ�ش�شات  اأن بع�س  املوؤ�ش�شات، فنجد 
مدربات قامت مب�شاعدة املوؤ�ش�شات التي اجلديدة 
ولي�س  مييدربييني  لي�س عندها  والييتييي  اليييدورة  على 
لييديييهيين خييييربة يف الييلييعييب مييين قيييبيييل، مييين خالل 
فيما  ودييية  مباريات  واإقيياميية  منت�شباتهم  تدريب 

بينهم لتقوية لعباتهم«.
وختمت فوزية فريدون: “نحن �شعداء بالإقبال 
اأ�شفى  اليييذي  اليييدورة  على  الكبري  اجلييميياهييريي 
عييلييى امليينييافيي�ييشييات املييزيييد ميين احلييمييا�ييس والإثيييييارة 
منت�شبات  من  غفرية  جماهري  تتوافد  يوم  فكل 
كل  لت�شجع  خييارجييهييا  وميين  امل�شاركة  املوؤ�ش�شات 
الفرق يف جميع البطولت ومن بينهم قياديات يف 

املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة«.
م�شابقة اإذاعية

تنظم جلنة ريا�شة املراأة مبجل�س دبي الريا�شي 
بييرنييامييج روحك  نييور دبييي يف  م�شابقة عييرب قيينيياة 
ريا�شية م�شابقة يومية جلميع امل�شتمعني، حيث 
هند  ال�شيخة  دورة  يومي عن  �ييشييوؤال  اإذاعييية  يتم 
خيارات  و�شع  مع  لل�شيدات  الريا�شية  لالألعاب 
باإر�شال  امل�شتمعني  ويييقييوم  مييتييعييددة،  بيياإجييابييات 
ر�شائل ن�شية بالإجابة ال�شحيحة، ومتنح جائزة 
مببلغ  يفوز  الييذي  ال�شحيحة  الإجابة  ل�شاحب 
اإميياراتييي مقدم من  1000 درهييم  مييايل قيمته 

جمل�س دبي الريا�شي.
األعاب الأطفال

�شبل  كييافيية  ليييليييدورة  امليينييظييميية  الييلييجيينيية  خ�ش�شت 

واجلمهور،  املناف�شات  يف  امل�شاركات  اإىل  الراحة 
جانب  اإىل  ترفيهية  فعاليات  تنظيم  يتم  حيث 
اإعداد منطقة لالأطفال حتى  املناف�شات، كما مت 
اأطفالهن  جلب  ميين  احلييا�ييشييرات  جميع  تتمكن 
اليييركييين تنظيم  ويييتيي�ييشييميين  اليييييييدورة،  مييعييهيين يف 
اأنيي�ييشييطيية ريييا�ييشييييية وثييقييافييييية لييالأطييفييال، كييمييا مت 
لعربات  اأخييرى  ومنطقة  للم�شاج  منطقة  اإعييداد 
بع�س  ملمار�شة  م�شاحة  وتوجد  املتنقلة،  الطعام 
البدينة  اللياقة  وح�ش�س  الريا�شية  الن�شاطات 

يف ركن الريا�شة«.
اإ�شعاف دبي متواجدة

وتقدم موؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف فحو�شات 
جمييانييييية جلييميييييع احليييا�يييشيييرات يف اليييييييدورة من 
امليينييافيي�ييشييات واجلمهور  امليي�ييشيياركييات يف  الييالعييبييات 

وقد  الفعاليات،  ملتابعة  احلا�شرات  الن�شاء  من 
يومًيا  يتواجد  طبًيا  فريًقا  املوؤ�ش�شة  خ�ش�شت 
يف مكان اإقامة احلدث، ويقوم باإجراء فحو�شات 
الفحو�شات  ميين  وغييريهييا  واليي�ييشييكييري  اليي�ييشييغييط 

لالطمئنان على �شحة جميع الن�شاء.
وتيي�ييشييم اليينيي�ييشييخيية اخليياميي�ييشيية مييين اليييييييدورة 10 
ريا�شات جماعية وفردية تتناف�س فيها منت�شبات 
و�شبه  واملوؤ�ش�شات احلكومية  والدائرات  الهيئات 
احلكومية واخلا�شة، والألعاب هي: كرة ال�شلة، 
الدراجات  ال�شباحة،  اليد،  كييرة  الطائرة،  الكرة 
الري�شة  ال�شطرجن،  الييطييريييق،  �شباق  الهوائية، 
ال�شيف  اإىل  بييالإ�ييشييافيية  الييبييولييييينييغ،  اليييطيييائيييرة، 
الطاولة  كرة  ريا�شة  وهي  الييدورة  على  اجلديد 

التي مت اإ�شافتها اإىل قائمة املناف�شات موؤخًرا.

يف�شلنا  �شهر  ميين  اأقيييل  �ييشييوى  يييبييق  مل 
عن موعد انطالق بطولة كاأ�س العامل 
اللجنة  اأطلقت  FIFA، وقد  لالأندية 
العامل  كيياأ�ييس  لبطولة  املحلية  املنظمة 
 FIFA 2017 الإمييييييارات  لييالأنييدييية 
بييرنييامييج تيييدرييييب لييلييمييتييطييوعييني، حيث 
البطولة  5000 طلب تطوع يف  تلقت 
املقامة خييالل الييفييرتة ميين  6 اإىل 16 
اأبوظبي  مييدييينييتييي  اليييقيييادم يف  دييي�ييشييمييرب 
حالياً،  الييلييجيينيية  تيييقيييوم  حيييييث  واليييعيييني، 
املتطوعني  لييفييرز  الييطييلييبييات  مبييراجييعيية 
اخت�شا�شات  خمتلف   على  وتوزيعهم 
الييعييمييل يف الييبييطييوليية �ييشييميين جميييالت 
الت�شويق والت�شال، واإ�شدار ومراجعة 
وال�شتقبال،  واليي�ييشيييييافيية  اليييتيييذاكييير، 
من  وغريها  العييتييمييادات،  من  والتاأكد 

املجالت املتاحة. 
بداأت اللجنة املنظمة املحلية برناجمها 
للمتطوعني  ييييوفييير  اليييييذي  الييتييدريييبييي 
جمموعة  حلييي�يييشيييور  فييييريييييدة  فييير�يييشييية 
التدريبية  واليييييدورات  املييحييا�ييشييرات  ميين 
يف  املقبلة  القليلة  الأ�شابيع  مييدار  على 
وتزويدهم  لإعييدادهييم  والعني  اأبوظبي 
باملهارات ال�شرورية والتدريب ال�شامل 
نهاية  يف  املختارين  الأفيييراد  ميّكن  مبييا 
م�شوؤولياتهم  تيييييويل  ميييين  اليييربنييياميييج 
امل�شاركة  خييييربة  ويييكيي�ييشييبييهييم  املييييحييييددة، 
وامل�شاهمة  عيييياملييييي،  كييييييروي  حيييييدث  يف 
يف اجنيييياح ا�ييشييتيي�ييشييافيية دوليييية الإمييييييارات، 
لن�شخة جديدة مميزة من كاأ�س العامل 
لالأندية. واأكد حممد ال�شاطري، مدير 
برامج التطوع يف اللجنة املنظمة املحلية 
اجلماهريي  التفاعل  بيياأن   ،، للبطولة 
فاق  للبطولة،  التطوعي  الربنامج  مع 
وادراك  اهتمام  وعك�س  التوقعات،  كافة 
املتميزة  التطوعية  للفر�شة  اجلمهور 

الريا�شي  احليييدث  هيييذا  �شمن  املييتيياحيية 
هم  املتطوعني  اأن  اإىل  م�شرياً  العاملي،  
عامل اأ�شا�شي يف دعم واجناح البطولة، 
واأن التطوع يف حدث كروي يحظى بهذا 
املتطوعني  يك�شب  الييعيياملييي،  الهييتييمييام 
خربات عملية وعاملية كبرية، وجمالت 
معرفية متعددة، معرباً عن ثقته بقدرة 
الإميييييييارات عييلييى اإبيييهيييار اليييعيييامل جميييدداً 
نيي�ييشييخ البطولة  اأجنيييييح   اأحييييد  وتيييقيييدمي 

العاملية. 
لبطولة  الييتييطييوعييي  اليييربنييياميييج  ييييقيييام 
كييييياأ�يييييس اليييييعيييييامل لييييالأنييييدييييية الإمييييييييييارات 

موقع  مع  بال�شراكة   FIFA 2017
 ،w w w .v o l u n t e e r s .a e
ا�شتقطاب  بييرامييج  اأكييييرب  اأحييييد  ويييعييتييرب 
وتييياأهيييييييل امليييتيييطيييوعيييني، حيييييث يييياأتيييي يف 
املنظمة  للجنة  امل�شتمر  اللييتييزام  اإطيييار 
املحلية، بدعم ورعاية املواهب الكروية، 
القدم  بكرة  الرتييبيياط  وتعزيز  وغيير�ييس 
املتطوعني من  والريا�شة، عرب متكني 
العمل عن قرب مع جنوم الكرة العاملية 
ومعاي�شة جتربة عملية وتطوعية غري 
عاملية  كييروييية  بطولة  �شمن  م�شبوقة 
مميزة، حيث توا�شل اللجنة العمل مع 

كرة  واأكييادمييييييات  واجلامعات  املييدار�ييس، 
القدم لإلهام ومتكني ال�شباب من جميع 
اأنحاء املنطقة من خالل تقدمي فر�س 
تطوعية فعالة �شمن بطولت ريا�شية 

عاملية مثل كاأ�س العامل لالأندية.
يييذكيير اأن ا�ييشييتيي�ييشييافيية دوليييية الإمييييييارات 
اأعقاب  تييياأتيييي يف  اليييعيييام  هيييذا  لييلييبييطييوليية 
عام  لن�شختي  اليينيياجييحيية  ال�ييشييتيي�ييشييافيية 
يف  ييي�ييشييارك  حيييييث  2009و2010، 
اأبطال  �ييشييبييع فيييرق  اليينيي�ييشييخيية اجليييدييييدة 
ت�شمل  معروفة  منهم  فييرق  اأربيييع  باتت 
العربي  اخلليج  دوري  بطل  اجلييزيييرة، 

الإمييييياراتيييييي، واأوكييييالنييييد �ييشيييييتييي، بطل 
الإ�شباين  امللكي  والفريق  اأوقيانو�شيا، 
اأبطال  دوري  بلقب  املتّوج  ريال مدريد، 
اأوروبييييييييا، وبيياتيي�ييشييوكييا املييكيي�ييشيييييكييي، بطل 
الكونكاكاف، يف حني من املنتظر حتديد 
اأبطال اأفريقيا واآ�شيا واأمريكا اجلنوبية 
البطولة  وتت�شمن  نوفمرب.  اأواخيير  يف 
ملعب  يحت�شنها  مباريات  ثمان  اقامة 
اأبوظبي  يف  الييريييا�ييشييييية  زاييييييد  مييدييينيية 
العني  زايييد يف مدينة  بن  هييزاع  وا�شتاد 
توقعات  و�ييشييط  الييقييادم  دي�شمرب  خييالل 
خمتلف  ميين  امل�شجعني  اآلف  بح�شور 

اأنحاء العامل.
حتى الآن، تاأهلت خم�شة فرق للم�شاركة 
البطولة هي:  العام من  ن�شخة هذا  يف 
اأوكيييالنيييد �ييشيييييتييي اليينيييييوزيييليينييدي، بطل 
بطل  املك�شيكي،  وبات�شوكا  اأوقيانو�شيا؛ 
الإ�شباين  امللكي  والفريق  الكونكاكاف؛ 
اأبطال  دوري  بلقب  املتّوج  ريال مدريد، 
اأوروبييا؛ وفريق الييوداد البي�شاوي بطل 
دوري  بطل  اجلييزيييرة،  ونييادي  اأفريقيا؛ 
الإماراتي، يف حني من  العربي  اخلليج 
واأمريكا  واآ�شيا  اأبييطييال  حتديد  املنتظر 

اجلنوبية ال�شهر املقبل. 

مارادونا يجري عملية 
جراحية لكتفه

اأعلن اأ�شطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا انه اأجرى يف دبي 
حيث يقيم، عملية جراحية يف كتفه ب�شبب اإ�شابة يعاين منها منذ زمن 

طويل.
وكتب مارادونا، بطل فوز الرجنتني بكاأ�س العامل 1986، عرب ح�شابه 
على ان�شتغرام اأريد ان اأقول لكم اليوم اأنني خ�شعت لعملية جراحية يف 

اأربطة كتفي الي�شر.
اهلل  وبف�شل  ال�شاعة،  ون�شف  �شاعة  العملية  ا�شتغرقت  مارادونا  اأ�شاف 

كانت ناجحة. اأقبل اجلميع.
ون�شر مارادونا �شورة تظهر جبرية على كتفه، مو�شحا انه كان يتعني 
علي اإجراء العملية منذ بع�س الوقت، لكني كنت اتعمد دائما التاأجيل 

ل�شبب اأو لآخر.
واأجريت العملية للنجم الأرجنتيني ال�شابق يف دبي حيث يقيم، ويتوىل 

تدريب نادي الفجرية لكرة القدم، امل�شارك يف دوري الدرجة الثانية.
“اأ�شرة  ان  “تويرت”،  موقع  على  ح�شابه  عرب  الميياراتييي  النادي  وكتب 
نادي #الفجرية تتمنى ال�شفاء العاجل لالأ�شطورة مارادونا املدير الفني 

للفريق الول بعد خ�شوعه لعميلة ب�شيطة يف الكتف«.
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اأبيييدى لعييبييو نيييادي الييذيييد الييثييقييايف الييريييا�ييشييي  يف خمتلف 
�شمو  اإليه  دعييا  الييذي  التحدي  قبولهم   ، الفردية  الألييعيياب 
اآل مكتوم ويل عهد  را�ييشييد  بيين  بيين حممد  ال�شيخ حييمييدان 
وامليي�ييشيياركيية يف حتدي  الييريييا�ييشييي،  دبييي  دبييي رئي�س جمل�س 
اأقرانهم  ت�شجيع  يف  بييدور  وقيامهم  البدنية  للياقة  دبييي 
واملجتمع على ممار�شة الريا�شة و امل�شاركة يف هذه املبادرة 
ودعمها من خالل تكثيفهم للتدريب واملران بح�شور را�شد 

�شعيد الطنيجي ع�شو جمل�س الإدارة بنادي الذيد م�شرف 
نادي  �شامل مدير  خلف  والدكتور حمود  الفردية  الألعاب 

الذيد وموظفي واإداري النادي.
توعية  يف  املبادرة  وقيمة  اأهمية  اإىل  اإىل  الطنيجي  واأ�شار 
الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً  جيياءت  واأنها  املجتمع 
والييتييي تييهييدف اإىل بيينيياء جمييتييمييع �ييشييحييي ميين خيييالل هذا 

التجمع الريا�شي..

نــــادي الذيــد ي�ســارك يف 
)حتـدي دبي للياقة البدنية (

 ينظم نادي دبي الدويل للريا�شات 
الييبييحييرييية يف اإطييييييار ميي�ييشيياركيية اأهيييل 
حتدي  يف  اليييبيييحيييريييية  اليييرييييا�يييشيييات 
حدثني   )30×30( لييلييييياقيية  دبيييي 
ريييا�ييشيييييني بييحييرييين مييهييمييني يومي 
اجلييييمييييعيييية واليييي�ييييشييييبييييت امليييقيييبيييليييني يف 
ييييزد عن  �ييشييواطييي دبيييي يجمعان مييا 
1000 �شخ�س يف مناف�شات تراثية 

متميزة.
دبي  يف  اليي�ييشييييياحييي  املييييينيياء   وي�شهد 
والن�شف  اليييثيييانييييييية  الييي�يييشييياعييية  عييينيييد 
ميين بييعييد ظييهيير ييييوم اجلييمييعيية املقبل 
لقوارب  دبي  �شباق  مناف�شات  اإقامة 
قدما   30 امليييحيييلييييييية  الييييتييييجييييديييييف 
-اجليييولييية الييثييالييثيية واخلييتييامييييية من 
 2018--2017 دبيييييي  بيييطيييولييية 
والتي �شوف ت�شهد م�شاركة ما يزيد 
اأكييرث من  40 قاربا على متنها  عن 
يج�شدون  �يييشيييوف  �ييشييخيي�ييس   400
مييلييحييميية رائيييعييية مييين الييتيينييافيي�ييس بني 
اأجييييمييييل الييييواجييييهييييات اليي�ييشييييياحييييية يف 
الييعييربييي جزيرة  امليينييطييقيية واخلييليييييج 
ت�شت�شيف  �شوف  التي  جمريا  نخلة 

خط �شري وم�شار ال�شباق.
 وياأخذ ال�شباق املرتقب اأهمية كبرية 
امل�شاركني  والبحارة  النواخذة  لدي 
كونه ميثل الفر�شة الأخييرية لبلوغ 
امل�شابقة الغلي والأجمل يف مو�شم 
�ييشييبيياقييات الييتييجييديييف اليييرتاثيييي 30 
 20 اآل مييكييتييوم رقييييم  كييياأ�يييس  قيييدميييا 

دي�شمرب  منت�شف  �شينطلق  والييذي 
امليييقيييبيييل حيييييييث يييي�يييشيييارك يف احلييييدث 
العام  الرتتيب  يف  قاربا   25 اأف�شل 
ل�شباقات املو�شم جولت بطولة دبي 
2017-2018 الأمر الذي يجعل 
املراكز الأوىل هدفا جلميع القوارب 
التاأهل  و�ييشييمييان  موقفها  لتح�شني 

لأغلي البطولت.
وعلى  الييبييحيير  يف  الإثييييييارة   وتنتقل 
�شواطئ جمريا عند ال�شاعة الثانية 
ال�شبت  يوم  بعد ظهر  والن�شف من 
املييقييبييل مييع اإقيياميية ميينييافيي�ييشييات �شباق 
املحلية  اليي�ييشييراعييييية  لييلييقييوارب  دبيييي 
من  الثالثة  اجلييوليية   - قييدمييا   22

2017-2018 وعلى  بطولة دبي 
�شباقي  مييثييل  رائيييييع ومميييييييز  ميي�ييشييار 
واللتني  والثانية  الأوىل  اجلولتني 
حققتا جناحا كبريا ومميزا خا�شة 
اجلولة الثانية التي �شهدت م�شاركة 
ي�شل  ميييا  مييتيينييهييا  عييلييى  قييياربيييا   88
ملحمة  جيي�ييشييدوا  فييييردا   450 اإىل 

اللجنة  ومييتييميييييزة.  وكانت  رائيييعييية 
الييريييا�ييشييييية يف نيييييادي دبييييي الييييدويل 
للريا�شات قد بداأت مبكرا التن�شيق 
اإجناح  يف  املعاونة  اجلهات  كافة  مع 
ال�شباقني ومن بينها القيادة العامة 
املن�شات  حماية  وجهاز  دبي  ل�شرطة 
ال�شرب  قيييييادة  وال�شواحل  احليوية 

للدفاع  اليييعيييامييية  والإدارة  الييييرابييييع 
املييييدين بييدبييي و�ييشييلييطيية مييدييينيية دبي 
املالحية وجمموعة نخيل البحرية 
دبي  موؤ�ش�شة  الإعييالمييي  وال�شريك 
الريا�شية  دبييييي  قييينيييوات  ليييالإعيييالم 
ومييوؤ�ييشيي�ييشيية اأبييوظييبييي لييالإعييالم قناة 
يييياأ�يييس الييريييا�ييشييييية ومييوؤ�ييشيي�ييشيية دبي 

خلدمات الإ�شعاف.
 واأعلنت اللجنة املنظمة عن فتح باب 
الت�شجيل للم�شاركة يف ال�شباقني يف 
الرابعة  ال�شاعة  وحتى  النادي  مقر 
املقبل  ييييييوم اخلييمييييي�ييس  عيي�ييشيير  ميييين 
موعد اإغالق باب الت�شجيل واإعالن 
امل�شاركة  للقوارب  النهائية  القائمة 

الربنامج  اأن  عييلييمييا  حييييدث  كيييل  يف 
�شوف  اجلمعة  يييوم  ل�شباق  الزمني 
ال�شباحية  اليييييفيييييرتة  مييينيييذ  ييييييبيييييداأ 
بالفح�س الفني ثم انعقاد الجتماع 
التنويري متهيدا لبدء ال�شباق عند 
بعد  ميين  والن�شف  الثانية  ال�شاعة 

ظهر يوم اجلمعة املقبل.

تظاهرتان بحريتان يف �شواطئ دبي �شمن )حتدي دبي للياقة(

قــوارب التجـديــف تبحــر اجلمعــة وال�ســراعيـــة 22 قـدمـا ال�سبــت
يومني مدار  على  �شخ�س  احلدثان الكبريان يجمعان 1000 

التحكيــــم ل�سلـــك  ين�سمـــون  م�ستجـــدًا  حكمــًا   40
افتتحت جلنة واإدارة احلكام يف احتاد الكرة م�شاء اأم�س 
دورة احلكام امل�شتجدين، مبقر الحتاد باخلوانيج  يف 
 16 12 لغاية   ُتقام خالل الفرتة من  دبييي، والتي 
م�شتجد،  40 حكماً  ال�شهر اجليياري، ومب�شاركة  من 
وحتيييت اإ�يييشيييراف فييريييق عييمييل حييكييام املييراحييل ال�شنية 
ومعه  احلكام،  جلنة  ع�شو  اجلنيبي  حممد  برئا�شة 

الواحد  وعييبييد  �ييشيياحييوه،  و�شلطان  امليييرزوقيييي،  �شالح 
اإدارة احلكام.   يعقوب مدير  اأحمد  خاطر، وبح�شور 
هذه  اأن  احلييكييام  جلنة  ع�شو  اجلنيبي  حممد  وقييال 
الدورة تاأتي �شمن اإ�شرتاتيجية جلنة احلكام باإحتاد 
الكرة، لإ�شتقطاب اأكرب عدد من احلكام امل�شتجدين، 
بهدف تو�شيع القاعدة التحكيمية بالدولة وزيادتها 

عرب تنظيم الدورات التدريبية املتخ�ش�شة، وتكت�شب 
هذه الدورة اأهميتها كونها اأوىل الدورات التدريبية 
يتلقى  اإذ  التحكيم،  جمال  يف  الدار�س  يدخلها  التي 
التي  الأولييييية  التحكيمية  والييقييوانييني  الأ�ييشيي�ييس  فيها 

ت�شاعده على البداية ال�شحيحة.
امل�شرتكني يف الإنخراط  اأن قرار  واأ�شاف اجلنيبي: 

اجلريئة  الييقييرارات  ميين  يعد  التحكيمي،  ال�شلك  يف 
لأي  العملية  احلييييياة  يف  اإتييخيياذهييا  يتم  الييتييي  واملهمة 
عليه جمموعة  �شيرتتب  القرار  هذا  كون  م�شرتك، 
مييين امليي�ييشييوؤوليييييات وامليييهيييام واليييواجيييبيييات اليييتيييي يجب 
مييراعيياتييهييا طيييوال حييييياة احلييكييم وحييتييى بييعييد اإعتزاله 
ال�شافرة، موؤكداً دعم الحتاد لهم بدءاً من اأول اأيام 

هذه الدورة وحتى و�شولهم لأعلى املراتب التحكيمية 
لق�شاة املالعب. من جهته رحب اأحمد يعقوب مدير 
اإدارة احلكام، باحلكام امل�شتجدين موجهاً اإياهم ببذل 
تاأ�شي�شهم كحكام،  فييرتة  خييالل  اجلييهييود  ميين  املييزيييد 
واملعرفة  العالية  والثقة  بال�شرب  حتليهم  و�ييشييرورة 
املييتييجييددة طيييوال فييرتة الييتييدريييب وبييعييدهييا، لفييتيياً اأنه 

العمل على  املييرحييليية،  هييذه  الييدار�ييشييني يف  يجب على 
الإ�شتفادة من كل املعلومات املتاحة وفهمها بال�شكل 
التي  العملية  الإخييتييبييارات  يجتازوا  حتى  ال�شحيح، 
تقام يف نهايتها، حيث ت�شتمل الدورة على اإختبارات 
عملية بامللعب، وحما�شرات نظرية طوال اأيام  اإنعقاد 

الدورة. 

نال نادي الفجرية للفنون القتالية كاأ�س املجموع العام بكل الفئات للذكور والإناث 
يف بطولة �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي للتايكواندو التي اأقيمت 

على مدار يومني يف �شالة مربح الريا�شية.
الفائزين  الزيودي رئي�س احتاد المييارات للتايكواندو  العميد احمد حمدان  وتوج 
و  التنظيم  دقيية  على  مثنيا  الفجرية  نييادي  نظمها  التي  بالبطولة  الوىل  باملراكز 
بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  ل�شمو  الييالحمييدود  الدعم  ان  موؤكدا  الأداء..  م�شتوى 
التايكواندو لأ�شرة  الفخري لحتاد  -الرئي�س  الفجرية  ال�شرقي ويل عهد  حممد 

اللعبة ك�شف عن نقلة طيبة يف اللعبة �شتظهر نتائجها يف امل�شتقبل القريب.
انها  ورغييم  البطولة  ان  حييامت  اهلل  الوطني عبد  املنتخب  مييدرب  اأكييد  وميين جانبه 
العايل  بيييالأداء  متيزوا  والالعبات  الالعبني  ان  اإل  امللونة  بالأحزمة  متخ�ش�شة 
ريا�شات  ونادي  الفردية  لالألعاب  ال�شارقة  ناديي  على لعبي  مثنيا  والن�شباط.. 

الدفاع عن النف�س ف�شال عن لعبي نادي الفجرية للفنون القتالية.
ان  القتالية  للفنون  الفجرية  ليينييادي  الفني  املييدييير  �شاوي�س  ابييو  نييادر  اكييد  وبيييدوره 
على  مثنيا  كييبييريا  جنيياحييا  حققت  انييهييا  اإل  الأوىل  ن�شختها  يف  انييهييا  رغييم  البطولة 

م�شتوى الالعبني ودور جلنة احلكام.

الرباك  مكامن  رو�شيا مبعاجلة  وعدت 
امليييا�يييشيييي ب�شبب  اليي�ييشييبييت  اليييييذي حيي�ييشييل 
الإجييييييييراءات الميينييييية بييعييد امليييبييياراة بني 
منتخبها ونظريه الرجنتيني يف ملعب 
�شي�شت�شيف  الذي  مو�شكو  لوجنيكي يف 
لكاأ�س  والنهائية  الفتتاحية  املباراتني 

العامل يف كرة القدم 2018.
متفرج،  اليييييف   78 ميييين  اكيييييرث  وتييييابييييع 
الحتاد  �شقوط  منذ  قيا�شي  رقييم  وهييو 
ال�شوفياتي عام 1991، خ�شارة منتخب 
بالدهم بهدف وحيد لالعب مان�ش�شرت 
�شيتي النكليزي �شريخيو اأغويرو، على 
امللعب الذي مت حتديثه يف ور�شة امتدت 
اأعوام، حت�شريا للمونديال الذي  اأربعة 
ت�شت�شيفه رو�شيا من 14 حزيرانيونيو 

اىل 15 متوز يوليو.
ال ان الآلف من هوؤلء ا�شطروا للبقاء 
�شافرة  بعد  �شاعة  لنحو  املييدرجييات  يف 

ا�شتغرقها  الييتييي  الييفييرتة  وهييي  النهاية، 
اإخييييالء امليييدرجيييات اليي�ييشييفييلييى. كييمييا واجه 
امليي�ييشييجييعييون �ييشييعييوبييات يف الييو�ييشييول اىل 
حمييطيية قييطييار الأنيييفييياق الييوحيييييدة التي 
الكثيف  النييتيي�ييشييار  اأرغييمييهييم  اذ  فييتييحييت، 
لقوات الأمن على العبور يف ممر �شيق، 

ما ت�شبب بزحمة وطابور طويل.
اليينييهيياييية، حتى  �ييشييافييرة  اطلقت  ان  ومييا 
الجتماعي  الييتييوا�ييشييل  مييواقييع  امييتييالأت 
الوزراء  نائب رئي�س  ان  ال  بالنتقادات، 
فيتايل  الريا�شة  على  ال�ييشييراف  املكلف 
ال�شبت  ليل  ت�شريحات  يف  وعييد  موتكو 
امل�شجعني،  تعليقات  جميع  يف  بالنظر 
معتذرا “عن الزعاجات التي ح�شلت«.

قالت  الأحييييد،  اإ�شافية  ت�شريحات  ويف 
موتكو ان “مباراة لوجنيكي كانت الوىل 
منذ اربع �شنوات.. من ال�شروري حتليل 
للمباريات  بييدقيية  الييتيينييظيييييم  اأوجيييييه  كيييل 

املقبلة وت�شحيح هذه الخطاء«.
اأكيييد مييدييير �شعبة المييين يف  والثييينيييني، 
ت�شرنيكوف  فييالدميييري  مو�شكو  بلدية 
وعلى  بيينييجيياح  مت  املييتييفييرجييني  “امن  ان 
النا�س كان  ان  اكمل وجه”، م�شريا اىل 
يتقدمون ببطء، لكنهم كانوا يتقدمون. 
وعزت بلدية العا�شمة الرو�شية يف بيان 
يف  التجديد  اعمال  اىل  امل�شاكل  ا�شباب 
احييييدى حمييطييات املييييرتو وبييينييياء حو�س 
�ييشييبيياحيية بيييجيييوار حمييطيية اخييييرى قريبة 
رئي�س  و�ييشييرح  لوجينيكي.  حمطة  ميين 
ملونديال  امليينييظييميية  الييرو�ييشييييية  الييلييجيينيية 
ل�شحيفة  �شوروكني  األيك�شي   2018
�ييشييبييورت اكيي�ييشييرب�ييس ان ميييبييياراة اأخييييرى 
املونديال  قييبييل  لييوجيينيييييكييي  يف  �ييشييتييقييام 
�ييشييد ميينييتييخييب كييبييري، ميييوؤكيييدا عييلييييينييا ان 
و�شائل  كل  لنوؤمن   ... العرب  ن�شتخل�س 

الراحة للمتفرجني اثناء املونديال.

ويعد ا�شتاد لوجنيكي اأبرز مالعب كرة 
األف   81 تبلغ  ب�شعة  رو�ييشيييييا،  يف  الييقييدم 
وا�شت�شاف   1956 عييام  افتتح  متفرج. 
ال�شيفية  الأوملييييبييييييييية  الأليييييعييييياب  دورة 

تاأهيل  اإعيييادة  لعملية  وخ�شع   ،1980
لييلييمييونييديييال. ي�شكل  �ييشييامييليية حتيي�ييشييريا 
امللعب درة تاج النفاق الكروي للرئي�س 
وا�شت�شاف  بوتني،  فالدميري  الرو�شي 

اأبرزها  عييدة،  ريا�شية  منا�شبات  �شابقا 
نهائي كاأ�س الحتيياد الأوروبييي 1998، 
 ،2008 اأوروبييييا  اأبييطييال  ونييهييائييي دوري 
وبطولة العامل لألعاب القوى 2013.

تتويج الفائزين ببطولة حممد 
بن حمد ال�سرقي للتايكواندو

رو�سيا تعد مبعاجلة مكامن الرباك يف ملعب لوجنيكي 
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الفجر الريا�ضي
نيييييويييورك الأمييريكييييية اميي�ييس الثيينييني ب�شكل  يف مدينة 
ر�شمي، املحاكمات يف ملف الف�شائح الذي هز الحتاد 
الدويل لكرة القدم -فيفا منذ عام 2015، مبرافعات 

حمامي ثالثة م�شوؤولني �شابقني دفعوا برباءتهم.
اختيار  عملية  املا�شي  الأ�شبوع  خالل  اأجنييزت  وبعدما 
12 ع�شوا يف هيئة املحلفني التي �شتنظر يف الق�شية، 
بييتييوقيييييت الوليات  اليييييوم  تييبييداأ �ييشييبيياح  املييقييرر ان  ميين 
اعتربت  التي  الف�شاد  ف�شيحة  يف  املييرافييعييات  املتحدة، 

الأكرب يف تاريخ اللعبة الأكرث �شعبية عامليا.
ال�شوي�شرية  ال�شرطة  اأوقفت   ،2015 مايو  اأيييار  ففي 
يف اأحد فنادق مدينة زوريخ الفخمة، �شبعة م�شوؤولني 
يف الحتاد الذي كان ي�شتعد لإعادة انتخاب ال�شوي�شري 
بعد  اأمريكي  بناء لطلب  وذلك  رئي�شا،  جوزيف بالتر 

 25 لنحو  ميتد  م�شت�شر  ف�شاد  وجيييود  ك�شف  حتقيق 
عاما.

�شركات،  وثييالث  م�شوؤول   42 اىل  التهامات  ووجهت 
بعد �شكوى ق�شائية من 236 �شفحة ت�شمنت تفا�شيل 
92 جرما و55 خمطط ف�شاد، مبخالفات مالية ت�شل 

قيمتها لنحو 200 مليون دولر اأمريكي.
دفعوا  فقط  هييوؤلء  من  ثالثة  نيويورك  يف  و�شيحاكم 
الربازيلي  لالحتاد  ال�شابق  الرئي�س  وهييم  برباءتهم، 
لييكييرة الييقييدم جييوزيييه ميياريييا مييارييين، واليينييائييب ال�شابق 
لييرئييييي�ييس الحتيييياد الييييدويل الييبييارغييوييياين خييييوان انخل 

الييذي قاد احتيياد كرة  نابوت، والبريويف مانويل بورغا 
القدم يف بالده حتى عام 2014، وكان ع�شوا يف جلنة 

التطوير يف الفيفا.
والتزوير  املايل  البتزاز  اإليهم  املوجهة  التهم  وت�شمل 
يف  الجييييراءات  ت�شتمر  ان  ويتوقع  الأمييييوال.  وتبيي�س 
و�شتة  بييني خم�شة  مييا  الييفيييييدرالييييية،  بييروكييلييني  حمكمة 
األف   350 تييقييدمي  و�شيتخللها  الأقييييل،  عييلييى  اأ�ييشييابيييييع 
�شهادات  اىل  اإ�شافة  وامل�شتندات،  الوثائق  من  �شفحة 
هيئة  قبل  من  اإدانتهم  حييال  ويف  الأ�شخا�س.  ع�شرات 
املحكمة والقا�شية باميال ت�شن، قد يواجه امل�شوؤولون 

ال�شابقون عقوبات بال�شجن ت�شل اىل 20 عاما. ومن 
بني املتهمني الي 42، عقد 24 اتفاقات مع املحققني 

اأمال يف نيل عقوبات خمففة لقاء التعاون وتقدمي 
التهم.  من  عدد  يف  بالذنب  والقييرار  املعلومات 
ومت اإ�شدار اأول حكمني يف ت�شرين الأول/اكتوبر 
الييغييواتيييييمييايل هييكييتييور تروخيو  بييحييق  امليييا�يييشيييي، 
اليوناين  والربيطاين  اأ�شهر(،  ثمانية  )ال�شجن 

ان  له  �شبق  �شهرا،   15 )ال�شجن  تاكا�س  كو�شتا�س 
الف�شاد  ف�شائح  واأدت  توقيفه(.  منذ  منها   10 ق�شى 

يتقدمها  الفيفا،  يف  كييبييرية  بييروؤو�ييس  الطيياحيية  اىل 
17 عاما،  ملييدة  رئا�شة الحتييياد  تييوىل  الييذي  بالتر 

له  خلفا  انفانتينو  جيياين  ال�شوي�شري  وانتخب 
مطلع العام 2016.

القا�شمي  في�شل  بن  خالد  ال�شيخ  البطل  ي�شتعد 
اأ�شخم  يف  لييليي�ييشييبيياقييات  واأبيييوظيييبيييي  بييييالده  لتمثيل 
يف  للبالد(  )عابر  كرو�س-كانرتي  رايل  واأ�شعب 
العام  الذي يحتفل هذا  العامل رايل داكار 2018 
بن�شخته الي 40 وت�شتمر مناف�شاته من 6 اإىل 20 
ييينيياييير 2018 اإنييطييالقيياً ميين الييبييريو واإنييتييهيياء يف 

الأرجنتني.
تيياأتييي ميي�ييشيياركيية اليي�ييشيييييخ خييالييد الييقييا�ييشييمييي يف داكار 

الييثيياين عييلييى التوايل  لييلييعييام 
وهييذه املييرة على من بيجو 
ماك�شي  دي.كيه.اآر   3008
بي.ات�س  فيييرييييق  بييياإ�يييشيييراف 
�شبورت الذي رافقه يف داكار 
العام املا�شي. اأما املالح فهو 
بان�شريا،  اإكييييزايف  الفرن�شي 
جانب  اإىل  جيييلييي�يييس  اليييييييذي 
ال�شيخ خالد يف رايل املغرب 

ال�شحراوي العام املا�شي.
اأن  كييمييا جتيييدر الإ�يييشيييارة اإىل 
الييبييطييل الإميييياراتييييي قيييد فاز 
ي�شارك  �شائق  اأف�شل  بلقب 

بييعييدمييا جنييح يف   2017 داكييييار  الأوىل يف  لييلييمييرة 
جماراة من يفوقونه خربة يف مثل هذا النوع من 
احتالل  خولته  ممييتييازة  اأزميينيية  حمققاً  الييراليييييات 
الع�شرة  �شمن  الييعييام  الييرتتيييييب  يف  التا�شع  املييركييز 
الكبار قبل اأن ي�شطر لالن�شحاب يف الكيلومرتات 

الأخرية على اثر عطل تقني مفاجئ.

يعود داكار هذا العام لينطلق 
ميييييين الييييييبييييييريو لييييييينيييتيييهيييي يف 
ببوليفيا  ميييروراً  الأرجنتني 
ال�شهري.  لييييلييييرايل  اليييوفييييييية 
بن�شخته  داكيييييييار  و�يييشيييييييكيييون 
العا�شرة  )الن�شخة  الأربعني 
اأمييييريكييييا  قيييييييارة  ليييييليييييرايل يف 
اجلنوبية( مميزاً بانطالقته 
الكثبان  على  خا�شة  القوية 
تنتقل  الييبييريو.  الييرمييلييييية يف 
التي  بوليفيا  اإىل  املناف�شة 
ت�شمل يوم الراحة وحتديداً 
)اأعلى  لبيييياز  الييعييا�ييشييميية  يف 
فوق  ميييرت   3600 بييارتييفيياع  اليييعيييامل  عييا�ييشييميية يف 
الرايل  ي�شتاأنف  ثم  ومن  البحر(.  �شطح  م�شتوى 
مهمة  حمطة  �شكلت  لطاملا  التي  الأرجنتني،  اإىل 
قرطبة  و�شتكون   ،2009 العام  منذ  للرايل  جييداً 
الييذييين جنييحييوا يف  للمغامرين  الأخييييرية  املييحييطيية 
اآلف   10 حيييوايل  البالغة  الييييرايل،  م�شافة  قطع 

كيلومرتاً، ب�شق الأنف�س!.
املرتقب  داكييييار  رايل  يييتيياألييف 
كيييييييليييوميييرتاً   5000 ميييييين 
بال�شرعة  خييا�ييشيية  كييمييراحييل 
مفرو�شة  ميييراحيييل   7 ميينييهييا 
بن�شبة  الييرمييلييييية  بييالييكييثييبييان 
100 باملئة. اأما ما يزيد عن 
الي 4000 كيلومرت املتبقية 

فهي مراحل اإنتقالية.
املرتقبة،  ميي�ييشيياركييتييه  وعييييين 
ال�شيخ خالد بن في�شل  عّلق 
“التجربة  قائاًل:  القا�شمي 
الأوىل يف داكار كانت جديدة 

ولكننا  الأوىل  املييرة  كانت  اأنها  �شحيح  علي.  كلياً 
اأثبتنا قدرتنا على مناف�شة اأ�شحاب اخلربة �شمن 
اأننا واجهنا الكثري من  الع�شرة الأوائييل. و�شحيح 
التحديات والعوائق خالل الي 14 يوم الذي تاألف 
التجربة كانت كفيلة يف �شقل  الييرايل، ولكن  منه 

خربتنا يف الراليات ال�شحراوية الطويلة. 

اأن يرافقك  املييهييم جيييداً  ميين 
تييعييتييمييد عليه  جيييييييد  ميييييالح 
يف تييوجييهيياتييك وتييثييق بييه كل 
الييثييقيية، فيييييدور امليييييالح كبري 
جيييييداً، فييياإميييا اأن يييوقييعييك يف 
املتاهات وال�شياع و�شط  فخ 
الال �شيء اأو اأن يو�شلك اإىل 
بر الأمييان يف الوقت املحدد 
�يييشيييمييين ال�يييشيييرتاتيييييييجييييييية 
غيييراميييات  دون  املييير�يييشيييومييية 
تكلف  الييتييي  جييزائييييية  زمنية 
الييكييثييري. ل زليينييا نييعيياين من 
اإييييجييياد املييييالح الييييذي نطمح 
2018 العتماد على  داكييار  قييررت يف  له ولكنني 
خييييربات املييييالح الييفييرنيي�ييشييي اإكيييييزايف بييانيي�ييشييريا الذي 
اأعتقد  املا�شي،  العام  املغرب  رايل  يف  معه  تعاونت 
باأنه اأقرب من تعاملت معه حتى الآن يف الراليات 

ال�شحراوية الطويلة.
واأ�يييشييياف الييقييا�ييشييمييي: ميييا �ييشييجييعيينييي لييلييميي�ييشيياركيية يف 

امل�شار  هيييييو  امليييقيييبيييل  داكيييييييييار 
يعود  الييذي  للرايل  اجلديد 
لالإنطالق من البريو حيث 
الكثري من الكثبان الرملية، 
على  اأ�يييشيييارك  اأنيينييي  �شحيح 
من �شيارة دفع خلفي ولكن 
�ييييشيييياأحيييياول قيييييييراءة اليييرميييال 
خربتنا  ميييين  وال�يييشيييتيييفيييادة 
نييحيين اأبيييينيييياء الييي�يييشيييحيييراء يف 
الت�شاري�س  ميييع  الييتييعييامييل 
الييتييحييدي كبري  اجلييييديييييدة. 
اإنهاء  �شنحاول  ولكن  طبعاً 
نحقق  واأن  بيي�ييشييالم  الييييرايل 

من  خربتنا  �شن�شتثمر  اهلل.  �شاء  اإن  جيدة  نتيجة 
م�شاركتنا املا�شية على اأمل حتقيق الهدف وتفادي 
اخلييربة، جتدر  ا�شتثمار  وباحلديث عن  الأخطاء. 
القا�شمي  في�شل  بن  ال�شيخ خالد  اأن  اإىل  الإ�ييشييارة 
كان قد ت�شدر بطولة العامل للراليات ال�شحراوية 
الييطييويييليية هيييذا الييعييام بييعييد فيييوزه الييتيياريييخييي بلقب 

حتدي رايل اأبوظبي ال�شحراوي - اجلولة الثالثة 
ال�شحراوية  لييلييراليييييات  الييعييامل  كيياأ�ييس  بطولة  ميين 
�شائق  اأول  ليكون   - كييانييرتي(  )كييرو�ييس  الطويلة 
اأدرج حتت  اأن  بييالييرايل منذ  الفوز  اإميياراتييي يحقق 
واأول   FIA لييليي�ييشيييييارات  الييييدويل  مييظييليية الحتيييياد 
25 عاماً.  اليييرايل منذ  الييفييوز يف  اإميياراتييي يحقق 
كما حقق البطل الإماراتي ف�شية باها دبي الدويل 

على من بيجو 2008 دي.كيه.اآر. 
ملحة �شريعة على تاريخ رايل 

داكار
يييعييود تيياريييخ رايل داكيييار اإىل 
تاه  عيينييدمييا   1977 اليييعيييام 
اليييييييييدراج اليييفيييرنييي�يييشيييي تيييريي 
الليبية  ال�شحراء  يف  �شابني 
رايل  ميييينييييافيييي�ييييشييييات  خييييييييالل 
انقاذه  ومت  اأبيييييدجييان-نييييي�ييس 
مييييين ميييييييوت حمييييتييييم! وقيييييرر 
يعك�س  رايل  تنظيم  حينها 
عا�شها  الييتييي  املييغييامييرة  روح 
ملييا كان  وكيير�ييس حييييياتييه كلها 
باري�س- برايل  �شابقاً  يعرف 

داكار والذي انطلق للمرة الأوىل يف 26 دي�شمرب 
عام 1978 من العا�شمة الفرن�شية باري�س مروراً 
بالعا�شمة  وانييتييهيياءاً  وميييايل  واليينيييييجيير  بيياجلييزائيير 
ال�شينيغالية داكار حيث بلغ طول املغامرة حوايل 
دراجة   20 �شيارة،   80 مب�شاركة  كلم   10،000

نارية و12 �شاحنة.
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ال�سيــخ خــالــد القــا�سمـــي ي�ستعــــد لـ داكـــار 2018
امل�شاركة الثانية على التوايل لأبوظبي لل�شباقات يف اأ�شخم واأ�شعب رايل كرو�س كانرتي يف العامل

ي�شارك على منت 
بيجو 3008 
دي.كيه.اآر 

ماك�شي باإ�شراف 
بي.ات�س �شبورت

قرابة الـ 10 اآلف 
كيلومرت يقطعها 
من البريو اإىل 

الأرجنتني مرورًا 
ببوليفيا

القا�شمي: ينطلق 
داكار 2018 من 

البريو عرب الكثبان 
الرملية، ونحن 
اأبناء ال�شحراء

على  �شيفا  اللندين،  وميبلي  ملعب  يف  الثالثاء  اليوم  الربازيلي  املنتخب  يحل 
املنتخب النكليزي يف اآخر مبارياته الودية يف 2017، و�شط جدل يحيط بنجمه 

نيمار وعالقته بزمالئه ومدربه يف نادي باري�س �شان جرمان الفرن�شي.
وعلى رغم ت�شجيله 11 هدفا يف 12 مباراة بقمي�س النادي الباري�شي الذي انتقل 

اليه هذا ال�شيف من بر�شلونة الإ�شباين يف �شفقة قيا�شية بلغت 
222 ميلون يورو، اأفردت و�شائل العالم يف الآونة الأخرية 

العالقة بني نيمار من جهة،  م�شاحات للحديث عن توتر 
وزمالئه يف نادي العا�شمة واملدرب ال�شباين اأوناي اميري 

من جهة اأخرى.
على  الييربازيييل  فييوز  بعد  ه�س  نف�شي  و�شع  يف  نيمار  وبييدا 

اليابان وديا 3-1 يف مدينة ليل الفرن�شية. فخالل 
اأثناء  بكى  املييبيياراة،  تال  الييذي  ال�شحايف  املوؤمتر 

اإ�يييشيييادة ميييدرب امليينييتييخييب الييربازيييلييي تيتي به 
ويغادر  يييحيي�ييشيينييه  ان  قييبييل  عيينييه،  ودفييياعيييه 

القاعة م�شرعا.
الواقعة  هييذه  �شبقت  ت�شريحات  ويف 

خييييالل امليييوؤمتييير نييفيي�ييشييه، قييييال نيمار 
اجلماهري،  معبود  تكون  “عندما 

الكثري  اأعيييييني  يف  اأعيييليييى  ميييثيييال 
اأن  عليك  يتوجب  النا�س،  من 
تكون مثاليا، واأنا ل�شت كذلك 

يف اأغلب الأحيان«.
اأ�شاف “اأنا �شاب يف اخلام�شة 
والييييعيييي�ييييشييييرييييين ميييييين عيييميييري 
واأمييياميييي الييكييثييري لأتييعييلييمييه يف 

كرة القدم«.
وكيييرث احلييديييث ميييوؤخيييرا عيين �شرخ 

الأداء  بعد  ل�شيما  جييرمييان،  �ييشييان  يف 
مبارياته  يف  الربازيلي  للنجم  املتاأرجح 

وخا�شة  الباري�شي،  اليينييادي  مييع  الأخيييرية 
2-2 حل�شوله  اأمييام مر�شيليا  بعد طرده 
عييلييى انيييييذار ثيييان بييعييدمييا رد بييغيي�ييشييب على 
خييطيياأ ارتييكييبييه �ييشييده الأرجيينييتييييينييي لوكا�س 

كامبو�س.
ويييياأتيييي ذلييييك بييعييد اأ�ييشييابيييييع اأييي�ييشييا مييين تقارير 

�شحافية على نطاق وا�شع، عن خالف بني نيمار وزميله 
ت�شديد  يتوىل  منهما  اأي  حييول  كييافيياين،  اإدين�شون  الأوروغيييوايييياين 

ركالت اجلزاء التي يح�شل عليها الفريق الفرن�شي.
وعلى رغم ت�شجيله هدفا يف املباراة الودية �شد اليابان والتي اأ�شاع خاللها 

اإنذارا  تلقى  اذ  الربازيلي،  النجم  على  الع�شبية  بدت  اأي�شا،  جييزاء  ركلة 
ل�شربه هريوكي �شاكاي لعب مر�شيليا الفرن�شي، على راأ�شه.

اأخبار  تواتر  هو  اإ�ييشييايف،  ب�شكل  جرمان  �شان  جماهري  قلق  يثري  ومييا 
من الربازيل عن �شعور نيمار بالندم لرتكه بر�شلونة والنتقال اىل 
الأقل  الكاتالونية مرتني على  املدينة  �شان جرمان. وعاد نيمار اىل 
التوا�شل مع  انتقاله اىل باري�س، ون�شرت له �شور على مواقع  منذ 
زميليه ال�شابقني الأرجنتيني ليونيل مي�شي والأوروغوياين لوي�س 

�شواريز.

كما ان و�شائل اإعالم اأ�شارت اىل انه طرح على زميليه ال�شابقني عن �شعورهما يف 
حال عاد اىل بر�شلونة وبقي هناك. لكن بالن�شبة اىل زميل نيمار اجلديد يف �شان 
ال�شيف يف �شفقة �شخمة من موناكو،  اأي�شا هذا  املنتقل  كيليان مبابي،  جرمان 
فالظهور املوؤثر للربازيلي يف املوؤمتر ال�شحايف هو جمرد تذكري باأن الالعب ال�شابق 
اف  “تي  لقناة  ال�شدد  وتابع يف هذا  الأوىل.  بالدرجة  ان�شان  �شانتو�س هو  لنادي 
الأحد هذا الأمر يثبت وح�شب اأنه ان�شان كاأي �شخ�س  الأول  ام�س  1” الفرن�شية 
اأن يتاأثر بكل  اإنه مثلنا - ميلك ذراعني، �شاقني وقلبا واحدا. باإمكانه  اآخر. 
النتقادات التي تنال منه. واأكد “اإذ نظرت اليه من اخلارج، يعطي النطباع 
باأنه غري متاأثر مبا يدور حوله، حتى واإن عرب هناك يف ليل عن م�شاعره. 
عندما تكون مقربا منه فهو ينفتح عليك ويظهر لك باأنه �شخ�س عادي. 
وبعيدا عن م�شاألة نيمار الذي طالب اأي�شا يف املوؤمتر ال�شحايف 
المور  كييل  بيياأن  واأكيييد  اخييتييالق احلكايات  عيين  بيالتوقف 
اأف�شل  يف  الييربازيييل  تييبييدو  يرام”،  مييا  على  ت�شري 
الأمريكية  الت�شفيات  اأنييهييت  بعدما  حالتها 
رو�شيا  مونديال  اىل  املوؤهلة  اجلنوبية 
2018 بفارق 10 نقاط عن اأقرب 
التي  الييروح  بف�شل  مالحقيها، 

بثها املدرب اجلديد تيتي.
يخو�س  اأن  املييتييوقييع  وميين 
وميبلي  لييييقيييياء  تيييييييتيييي 
مغايرة  بييتيي�ييشييكيييييليية 
اليابان،  مليييبييياراة 
حيييييييييييييييييييث مييييين 
اأن  املييييتييييوقييييع 
بنيمار  يييبييداأ 
وزميييييييييليييييييييه يف 
�ييييييشييييييان جيييييرميييييان 
داين األفي�س وماركينيو�س، 

وفيليبي كوتينيو ودييغو.
وبدورها، تقارب انكلرتا املباراة بروح معنوية جيدة بعد 
تعادلها �شلبا اجلمعة �شد بطلة العامل اأملانيا، يف مباراة 
بغياب عدد من لعبيه  الثالثة  الأ�شود  خا�شها منتخب 
غاريث  امليييدرب  فيها  ودفيييع  ال�ييشييابيية،  ب�شبب  الأ�ييشييا�ييشيييييني 

�شاوثغيت بالعبني جدد تنق�شهم اخلربة الدولية.
وقدم كل من حار�س ايفرتون جوردان بيكفورد ولعب 
اىل  املعار  لوفتو�س-ت�شيك،  روبيين  ت�شل�شي  و�شط 
اأداء واعدا �شد الأملان يف  كري�شتال بال�س، 

مباراتهما الدولية الأوىل.

اأملانيا تبحث عن ا�ستعادة اعتبارها من فرن�سا تواتر الأنباء عن ندم نيمار لرتكه بر�سلونة
باأف�شل طريقة   2017 انهاء مبارياتها يف  العامل اىل  املانيا بطلة  ت�شعى 
ت�شت�شيفها  عندما  وذلييك  فرن�شا،  اللدودة  جارتها  من  اعتبارها  وا�شتعادة 
ا�شتعداداتهما  اطيييار  يف  يييدخييل  ودي  دويل  لييقيياء  �شمن  كييوليين  يف  الييثييالثيياء 

املييواجييهيية بني  2018. ولييطيياملييا حملت  ليينييهييائيييييات مييونييديييال رو�ييشيييييا 
اإذ  اجلارين نكهة خا�شة، واآخرها مل يكن يف م�شلحة الأملييان، 

بخ�شارتهم   2016 اوروبييا  كاأ�س  نهائيات  العامل  اأبطال  ودع 
اأمام فرن�شا امل�شيفة للمرة الأوىل يف بطولة ر�شمية منذ 58 
اتلتيكو  مهاجم  �شجلهما  النهائي،  ن�شف  يف  �شفر2-  عاما 
مدريد الإ�شباين انطوان غريزمان الذي �شيكون اأ�شا�شيا يف 

مباراة اليوم الثالثاء. و�شتكون املواجهة بني املنتخبني 
الثاين  ت�شرين   13 الأوىل وديييا منذ  يف كولن، 

نوفمرب 2015، اأي اليوم الذي ح�شلت فيه 
اعتداءات عدة متزامنة يف باري�س، احداها 
فران�س”  دو  “�شتاد  ملعب  حميييييط  يف 

الييتييي ح�شمتها  امليييبييياراة  اقيياميية  خيييالل 
فرن�شا -2�شفر.

ويخو�س املنتخبان مباراة الثالثاء 
فرن�شا  فيييازت  اذ  جيييييدة،  مبعنويات 
-2�شفر  ويييييلييييز  �ييشيييييفييتييهييا  عيييليييى 
مع  اأملانيا  تعادلت  بينما  اجلمعة، 
مييلييعييب وميبلي  �ييشييلييبييا يف  انييكييلييرتا 

اللندين.
�شعبة  الفرن�شيني  مهمة  وتييبييدو 
تفوقهم  رغيييييييم  عييييلييييى  اليييييثيييييالثييييياء 
فوزا   13( الأملييييان  على  الييتيياريييخييي 

هزائم(،   10 مييقييابييل  تيييعيييادلت  و5 
دي�شان يفتقد  املييدرب ديديه  وذلييك لأن 

ت�شعة من لعبيه املوؤثرين، يتقدمهم بول 
لوري�س،  هوغو  واحلييار�ييس  كانتي  ونغولو  بوغبا 

وتوما�س  باييت  ودمييييييرتي  منجي  بنجامان  اىل  ا�شافة 
لومار وجربيل �شيديبيه ومو�شى دمبيلي.

اىل  الأحييد  جييريو  اأوليفيه  الإنكليزي  ار�شنال  مهاجم  وان�شم 
امكانية  اأمييام  الباب  يفتح  ما  ال�شابة،  ب�شبب  الغائبني  لئحة 

م�شاركة زميله يف النادي اللندين األك�شندر لكازيت، لكن الأرجحية 
تبقى اأن ي�شكل غريزمان ومهاجم باري�س �شان جرمان كيليان مبابي 

القوة ال�شاربة الهجومية ملنتخب الديوك املرجح اأن يلعب بت�شكيلة 
.4-4-2

وبدا غريزمان الذي �شجل الهدف الأول يف بداية لقاء ويلز واأ�شاف 
وذلك  مبابي  مع  متفاهما  الثاين،  ال�شوط  اآواخيير  يف  الثاين  جييريو 

للمرة الأوىل بعد م�شاركات عدة خميبة، ما دفع بالالعب البالغ 18 
مع  �شيتحقق  “�شيء  التفاهم  1” بيياأن  اف  “تي  لقناة  القول  اىل  عاما 

الوقت. هنا، نحن يف طور التح�شري لنهائيات كاأ�س العامل«.
وراأى ان هذه الفرتة هي املثلى لتعزيز هذا التفاهم.

وباإمكان دي�شان العتماد يف الناحية الهجومية على انطوين مار�شيال ونبيل 

فقري، ال ان كل ذلك �شيكون مرتبطا باخلطة التي �شيلعب بها �شد الأملان، 
 ،2016 اأوروبييا  2-4-4 كما حال مواجهتهما الأخييرية يف كاأ�س  اإن كانت 
4-3-3 بهدف حماولة احلد من ا�شتحواذ لعبي املدرب يواكيم لوف  اأو 
على الكرة، وهو اأمر اأ�شبح يف الفرتة الأخرية من تخ�ش�س نا�شيونال 
على  اعييتييادوا  علينا:  متقدمون  الأمليييان  بيياأن  دي�شان  واأقيير  مان�شافات.  
خو�س البطولت الكربى، واآخرها كاأ�س القارات التي فازوا بها اوائل 
ال�شيف للمرة الأوىل يف تاريخهم رغم م�شاركتهم بت�شكيلة غالبيتها 
اىل  دائييمييا  ي�شلون  الأمليييان  اأن  الفرن�شي  امليييدرب  وراأى  ال�شبان.  ميين 
العامل  ابطال  النهائية، هم توجوا  واملباراة  النهائي  الدور ن�شف 

يف 2014 وبداأوا هذه العادة منذ 2006.
وميبلي،  يف  اجلمعة  لقاء  بعد  لدي�شان  املجاملة  لوف  ورد 
انييكييلييرتا وفييرنيي�ييشييا ي�شكالن مييعيييييارا يف كرة  بييياأن  مييعييتييربا 
اأف�شل  فرن�شا  اأن  ارى  قييائييال  ا�شتطرد  لكنه  الييقييدم، 
انكلرتا لأنها متلك خطي هجوم  ال�شيء من  بع�س 
وو�شط �شريعني جدا. ويف ت�شريحات ام�س الثنني 
ع�شية املباراة، قال لوف اأرغب يف ان اأرى ما اذا كان 
يف اإمكان بع�س الالعبني ان يثبتوا اأنف�شهم ... 
اأكرث  امل�شاد ب�شكل  علينا ان نقوم بالهجوم 
اأ�شرع، وان يكون املنتخب اأكرث دينامية 
املييرمييى، وهييذا ما ف�شلنا يف  حيال 

القيام به �شد انكلرتا.
ومييييييييين جيييييهيييييتيييييه، حيييييذر 
الأملييييييييييييياين ييييوليييييييان 
دراكيي�ييشييليير زمييييالءه 
املييييييييدافييييييييعييييييييني مييين 
زميله يف �شان جرمان 
اىل  م�شريا  مبابي،  كيليان 
للدفاع  ال�ييشييطييرار  عييدم  اأنييه يتمنى 
�شده واأت�شاءل عما اذا كان يف اإمكان دفاعنا 

احتوائه.
ويعول لوف الذي يفتقد اي�شا لعبني موؤثرين 
نوير  مانويل  احلار�س  ميونيخ  بايرن  ثالثي  مثل 
بييواتيينييغ وتييومييا�ييس ميييولييير، عييلييى ت�شكيلة  وجيييييريوم 
توجوا  بالعبني  املتمثل  اخلييربة  مزيج  من  مكونة 
هوملز  مييياتييي�يييس  ميييثيييل   2014 ميييونيييدييييال  بييلييقييب 
اوزيل  وم�شعود  خ�شرية  و�شامي  كييرو�ييس  وطييوين 
املنتخب اىل  وماريو غوتزه، وال�شباب الذين قادوا 
الثنني  المليياين  املييدرب  واأو�شح  القارات.  كاأ�س  لقب 
�شيكون  تييراب  كيفن  جييرمييان  �شان  باري�س  حييار�ييس  ان 
اليوم  وتييقييام  وكييرو�ييس.  خ�شرية  مثل  مثله  اأ�شا�شيا، 
يف  لإ�شبانيا  اأبرزها  ودييية،  مباريات  �شل�شلة  الثالثاء 
مع  والرجنتني  املونديال،  م�شيفة  رو�شيا  مواجهة 
اليابان يف كرا�شنودار الرو�شية، وبلجيكا مع اليابان، 

والربتغال مع الوليات املتحدة.

بدء حماكمات ف�سائح الف�ساد يف الفيفا



    

 
من اآلف ال�سنني العبدة تلد كبديل لل�سيدة العاقر

يتمكن الزوجان من اإجناب طفل يف غ�شون �شنتني  مل  حال  "يف 
من الييزواج، ف�شوف يتم اعتماد فتاة من العبيد كبديل للزوجة"، 
هييذا ما جيياء يف عقد اليييزواج املحفور على لييوح حجري والييذي مت 
العثور عليه يف تركيا. العقد الذي عمره 4 اآلف عام، ُكتب بكتابة 
الكتابة،  اأ�شكال  اأقييدم  اإحييدى  وهي  الإ�شفني،  با�شتخدام  م�شمارية 
با�شم هريودول،  واملعروفني  العبيد  اأولئك  اأن  على  العقد  وين�س 
الإمرباطورية  وكييانييت  الأول.  الييطييفييل  اإجنيييياب  بييعييد  عتقهم  يييتييم 
اإىل  تعود  وهييي  النهرين،  بني  ما  بييالد  بح�شارة  تعرف  الآ�شورية 
اآ�شيا القدمية، حيث  25 قبل امليالد، وتقع يف منطقة من  القرن 
�شهدت تلك احلقبة جتمع النا�س لأول مرة يف املدن الكربى ون�شاأة 
احلكومات وتعلم الكتابة. وتعترب الإمرباطورية الآ�شورية واحدة 
اأقيييدم احليي�ييشييارات يف تيياريييخ الييعييامل اإىل جانب جمموعة من  ميين 
البلدان املنتمية لبالد ما بني النهرين مثل بابل القدمية واملدن 
مكتوب  طيني  لييوح  األيييف  ميين  اأكيييرث  على  العثور  ومت  ال�شومرية. 
بكتابة م�شمارية يف املنطقة عام 1925، وهو ما يك�شف عن الرتاث 

الثقايف الغني واملعقد للموقع.

خطاأ موظف يحدث عجًزا باأحد البنوك
يف  عجز  بيياإحييداث  الكويتية  البنوك  اأحييد  يف  موظف  خطاأ  ت�شبب 
عن  تزيد  بقيمة  ملواطن  �شيًكا  �شرف  اأن  بعد  البنك  م�شروفات 

املبلغ الذي طلبه املواطن مبوجب ال�شيك الذي قدمه للموظف.
ونقلت �شحيفة الأنباء الكويتية عن م�شدر اأمني، اأن مواطًنا دخل 
اأحد البنوك ل�شرف �شيك بقيمة 180 ديناًر )قرابة 600 دولر( 
فقط لكن املوظف �شلمه 180 األف دينار )قرابة 600 األف دولر( 

باخلطاأ.
وقال امل�شدر اإنه مت الك�شف عن احلادثة بعد اأيام عندما قام مدير 
املواطن رف�س  اأن  البنك، م�شيًفا  امل�شروفات يف  البنك مبراجعة 
اإرجاع املبلغ بعد مطالبته به حيث زعم اأن املبلغ الذي ا�شتلمه من 

حقه متهًما امل�شوؤولني يف البنك بيتزوير ال�شيك لأخذ ماله.
الإجراءات  املييواطيين، لتخاذ  رفييع ق�شية �شد  البنك على  اأقييدم  و 

القانونية بحقه  بعد اأن رف�س اإرجاع املبلغ اإىل البنك.

يهجر طفله اأمام ملجاأ لالأيتام
فيديو  مقطع  ال�شني،  يف  الجتماعي  التوا�شل  مييواقييع  تناقلت 
اأمام  اأباً يتخل�س من طفله حديث الييولدة، بو�شعه  �شادم، يظهر 

ملجاأ لالأيتام، داخل �شندوق من البال�شتيك.
التي  �شيارته  يف  الأب  و�شول  حلظة  املراقبة،  كامريات  والتقطت 
اأوقفها اأمام ملجاأ الأيتام، يف مدينة ت�شيوانت�شو، مبقاطعة فوجيان 
�شرقي ال�شني، قبل اأن يحمل �شندوقاً من البال�شتيك كان الطفل 
بداخله، و�شارع اإىل و�شعه اأمام امللجاأ، ليلوذ بالفرار من املكان على 
الفور. ويقول الأطباء، اإن الطفل ولد ب�شكل مبكر، وقدروا ولدته 
بعد 31 اأ�شبوعاً من احلمل، وكان ل يزال نائماً، عندما مت العثور 
عليه داخل ال�شندوق البال�شتيكي، والذي كان يحتوي اأي�شاً على 
املال،  من  مبلغ  اإىل  بالإ�شافة  للطفل،  ومالب�س  الأغطية  بع�س 

بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
اأييية مالحظة مع ال�شندوق، ول تعرف  يييرتك والييدا الطفل  ومل 
ال�شلطات بعد، ما الذي دفعهما اإىل التخلي عنه بهذه الطريقة. 
و�شع يف  م�شت�شفى هويان، حيث  الطفل يف  رعاية  وجتييري حالياً 

حا�شنة، بناًء على تو�شية الأطباء. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خمرتع ال�سيلفي ... �سائق 
ك�شفت جملة فرن�شية عن �شائق تاك�شي ظل يلتقط �شور �شيلفي مع الركاب دون علمهم ملدة 30 عاما. ن�شرت جملة 
11 نوفمرب ت�شرين الثاين، عدة �شور باللونني الأبي�س والأ�شود، التقطها �شائق �شيارة  ال�شبت  "�شالت" الفرن�شية، 

اأجرة اأمريكي مع الركاب، عن طريق كامريا مثبتة بجانب املراآة، خالل فرتة عمله التي جتاوزت الي 30 عاما.
وجد الأمريكي ريان ويدمان نف�شه حما�شرا بتكاليف العي�س، ما دعاه اإىل التخلي عن حلمه يف ت�شوير امل�شاهري، 

ليجد نف�شه م�شطرا اإىل العمل ك�شائق �شيارة اأجرة.
وعمل ويدمان قبل انتقااله اإىل نيويورك، م�شورا فوتوغرافيا على درجة عالية من الحرتافية، والتقط خالل 
فرتة الثمانينيات �شورا مل�شاهري عامل الفن وال�شيا�شة، ولكنه ف�شل تغيري طبيعة عمله اإىل �شائق تاك�شي، ولكن 

�شغفه بالت�شوير مل يكن قد انتهى بعد.
واأجربت احلياة اجلديدة يف نيويورك ويدمان على طرق اأبواب املطاعم والفنادق واملقاهي للعمل، كي ي�شتطيع دفع 

اإيجار غرفته الب�شيطة، مما دفعه اإىل العمل ك�شائق اأجرة، حيث جمع بني عمله وهوايته يف الت�شوير.
اأبرزها معهد الفن  وترك ويدمان مئات ال�شور لركاب التاك�شي، تعر�شها حاليا كربى �شالت العر�س املرموقة، 

ب�شيكاغو ومتحف بروكلني.
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تعر�ست جللطة .. فن�سيت حياتها ال�سابقة
ا�شتيقظت �شيدة بريطانية بعد اإ�شابتها بجلطة دماغية، لتجد نف�شها وقد 

ن�شيت زوجها واأ�شرتها، وحياتها املا�شية.
وكانت باولني بيل 55 عاماً قد تعر�شت لنوبة دماغية، وعندما ا�شتيقظت 
يف امل�شت�شفى، مل تتمكن من التعرف على زوجها اأندرو 59 عاماً، على الرغم 
من اأنها تعي�س معه منذ نحو 38 عاماً. كما اأنها مل تكن قادرة على التعرف 
على اأبنائها الأربعة ول اأحفادها، بل كانت ذاكرتها ممحية بالكامل، بح�شب 

�شحيفة مريور الربيطانية.
وقال اأندرو لو�شائل اإعالم حملية عندما اأقول اأنها ل تتذكر �شيئاً فاأنا اأعني 
ذلك حرفيا، فهي ل تعرف �شيئاً عني اأو عن اأ�شرتها. وعلى الرغم من اأنني 
الزفاف،  اأجري  الكني�شة حيث  اإىل  لزفافنا، واأخذتها  عر�شت عليها �شوراً 
اأين كانت تعي�س، ول اأي �شيء  اأنها ل تتذكر اأي �شيء، ول تعرف حتى  اإل 

عن حياتها يف املا�شي.
التي  للعطالت  اليي�ييشييور  ميين  املييئييات  عليها  عيير�ييشييت  "لقد  اأنييييدرو  واأ�يييشييياف 
اإنه  ذاكرتها،  ينع�س  لكن هذا مل  والأحفاد،  الأبناء  وبرفقة  ق�شيناها معاً، 
اأميير روع. وهييذا ما يجعلها تبكي كل ليلة، لأنها غري قييادرة على تذكر اأي 

�شي".
وكان على باولني التي عملت �شابقاً يف متجر اأن تتعلم كل �شيء من جديد، 
وازدادت الأمور �شوءاً قبل نحو ثالثة ا�شابيع عندما توفيت والدتها، على 

الرغم من اأنها كانت قد تعرفت عليها للتو من جديد.
ويقول الأطباء، اإن باولني قد تبقى على هذه احلالة لوقت طويل، ورمبا 
ل ت�شتعيد ذاكرتها على الإطالق، وحتى لو ا�شتعادتها، فرمبا يحتاج ذلك 
يف  اجلهد،  من  الكثري  تبذل  اأن  عليها  الييوقييت،  ذلييك  وحتى  �شنوات.  لعدة 

حماولة ل�شتعادة حياتها كما كانت يف ال�شابق.

اأ�سد يهاجم ال�سياح بعد اأن �سدته لبوؤة
حممية  يف  �شياح  �شيارة  على  الهجوم  اأ�شد  حماولة  �شائح  عد�شة  التقطت 

كروغر الطبيعية بجنوب اإفريقيا.
على  هجم  اأ�ييشييدا  اأن  الطبيعية،  الوطنية  "كروغر"  حممية  موقع  ون�شر 

�شيارتني لل�شياح، بعد اأن �شدته اللبوؤة ومنعته من القرتاب منها.
�شيارة  املباغت لالأ�شد على  الهجوم  ي�شور  اأن  ا�شتطاع  الذي  ال�شائح  وقال 
ال�شيارة  على  هجم  عندما  ب�شرعة،  الكامريا  ت�شغيل  من  متكنت  ال�شياح: 

كالربق، وبعدها التفت اإىل اأنثاه وكاأنه يقول لها: اأنظري كم اأنا �شجاع.
ووفقا ل�شهود عيان، قام الأ�شد ب�شرب نوافذ ال�شيارة عدة مرات، لكنه مل 
انتبه  اأي �شرر بها، بعدها توجه نحو �شيارة مك�شوفة، لكن �شائقها  يلحق 

ب�شرعة للحيوان املفرت�س، و�شغل املحرك مبتعدا مل�شافة اآمنة.
يذكر اأن حممية كروغر الطبيعية الوطنية، تقع يف ال�شمال ال�شرقي جلنوب 

اإفريقيا، وت�شم 2.5 اآلف جامو�س و5 اآلف وحيد قرن و12 األف فيل.

»ثور: راجناروك«
يت�سدر اإيرادات ال�سينما

واملغامرات  احلييركيية  فيلم  تيي�ييشييدر 
ثييور: راجيينيياروك اإييييرادات ال�شينما 
لالأ�شبوع  اليي�ييشييمييالييييية  اأميييرييييكيييا  يف 
 56.6 الثاين على التوايل حمققا 

مليون دولر اأمريكي.
والفيلم بطولة كري�س هيم�شوورث 
بالن�شيت  وكيييييت  رافييياليييو  وميييييارك 

ومن اإخراج تايكا وايتيتي.
الفيلم  اليييثييياين  امليييركيييز  يف  وجييييياء 
 2 الكوميدي اجلييديييد دادييييز هييوم 
دولر.  مليون   30 بلغت  بيياإيييرادات 
اأندر�س  �ييشييون  اإخييييراج  ميين  الفيلم 
وبطولة ويل فرييل ومارك ولربج 

وميل جيب�شون.
وجاء يف املركز الثالث فيلم الدراما 
اأورينت  ذا  اأون  مييريدر  واجلييرمييية 
اإكيي�ييشييرب�ييس بيييياإيييييرادت و�ييشييلييت اإىل 
28.20 مليون دولر. اأخرج الفيلم 
كييييينيييييث بييييرانيييياج اليييييذي �يييشيييارك يف 
اإىل جانب بينيلوب  الفيلم  بطولة 

كروز ووليام دافو.
وتراجع فيلم باد مامز كري�شما�س 
اليييييذي احتله  اليييثييياين  امليييركيييز  مييين 
الرابع  املركز  اإىل  املا�شي  الأ�شبوع 
مليون   11.510 بلغت  بييياإييييرادات 
ميال  بيييطيييولييية  واليييفيييييييليييم  دولر. 
وكاثرين  بيل  وكري�شتني  كوني�س 
اإخيييييراج جييو�ييس لوكا�س  هيييان ومييين 
فيلم  وتيييييراجيييييع  ميييييييور.  و�ييييشييييكييييوت 
الرعب جيج�شو من املركز الثالث 
املركز  اإىل  امليييا�يييشيييي  الأ�يييشيييبيييوع  يف 
باإيرادات  الأ�ييشييبييوع  هييذا  اخليياميي�ييس 

بلغت 3.420 مليون دولر.

م�سرع 8 تالميذ غرقا
لقي 8 تالميذ م�شريني م�شرعهم 
غييرًقييا، اإثييير انييقييالب مييركييبيية كانت 
تقلهم يف جمرى مائي مبحافظة 
البحرية، وفق بيان ملديرية الأمن 

باملحافظة.
وذكر البيان اأن التالميذ الثمانية 
اإثر �شقوط  لقوا م�شرعهم غرًقا، 
الإطارات  ثالثية  �شيارة  توكتوك 
يقلهم يف ترعة جمرى مائي  كان 

املحمودية مبحافظة البحرية.
واأ�شار اإىل اأن رجال الإنقاذ النهري 
اأنيييقيييذوا اأحيييد الييتييالميييييذ ميين املوت 
انييتيي�ييشييلييوا جثامني  بييييينييمييا  غيييرًقيييا، 
ومت  الثمانية،  ال�شحايا  التالميذ 
املوتى  حييفييظ  ثييالجيية  اإىل  نقلهم 
ملحافظة  التابعة  دمنهور  مبدينة 

البحرية.

موظف ينقذ امل�سافرين من انفجار بطارية  
قيام  حلييظيية  الأنييفييا�ييس،  يجب�س  ميي�ييشييور  ت�شجيل  اأظييهيير 
باإنقاذ  املييطييارات يف ولييية فلوريدا  اأميين  اإدارة  موظف يف 
يت�شاعد  الدخان  �شاهد  بعدما  امل�شافرين  ع�شرات  حياة 

من اإحدى احلقائب وقام باإبعادها من املكان ب�شرعة. 
مل يرتدد ريكاردو برييز يف املخاطرة بحياته بعدما �شاهد 
الدخان يت�شاعد من اإحدى احلقائب، وهرع لإبعادها عن 
حتتوي  كانت  احلقيبة  بيياأن  بعد  فيما  وتبني  امل�شافرين. 
"ليثيوم" واأنها كانت على و�شك النفجار.  على بطارية 
وقع احلييادث يوم اجلمعة املا�شي يف مطار فلوريدا عند 
امل�شافرين  اأحييد  لحييظ  عندما  احلقائب  تفتي�س  طابور 
يف  يرتكها  اأن  قبل  حقيبته  ميين  يت�شاعد  الييدخييان  بييياأن 
الفور بني �شفوف  الذعر على  هيياربيياً.  ودب  املكان ويفر 
امل�شافرين الذين تبعرثوا يف جميع الجتاهات، يف حني 
توىل برييز اأمر احلقيبة وحملها على الفور وهرول بها 
و�شلت  الطوارئ  فرق  بيياأن  يذكر  امل�شافرين.   عن  بعيداً 
ت�شاعد  الدخان  بيياأن  لها  تبني  حيث  املكان،  اإىل  ب�شرعة 
داخييل حقيبة  النريان  فيها  ا�شتعلت  كامريا  بطارية  من 
الراكب.  يذكر باأن احلادثة اأثارت الذعر بني امل�شافرين 
اأن  املييطييار، قبل  وقييع يف  اإرهييابييييياً  بييياأن حييادثيياً  اأ�شيع  حيث 
تو�شح اجلهات املخت�شة حقيقة ما حدث، بح�شب ما ورد 

يف �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

ربح 8 ماليني دولر ثم اختفى
ثار فوز مواطن رو�شي، باأكرب جائزة يان�شيب يف البالد 
تبلغ 8 ماليني و700 األف دولر واختفائه وعدم ظهوره 
ل�شتالم اجلائزة، اجلدل عرب و�شائل الإعالم و�شفحات 
الإنرتنت. ووفًقا للخرب الذي قراأه مروان قدري وزهرة 
رامي يف برنامج عي�س �شباحك على جنوم اإف اإم عن موقع 
املواطن الرو�شي الذي حطم الرقم  اليوم”، فاإن  “رو�شيا 
القيا�شي بفوزه باأكرب جائزة يان�شيب يف البالد مل يظهر 
ل�شتالمها. واأ�شار املوقع، اإىل اأن الرو�شي املجهول الذي 
اأحد �شكان مدينة فورونيج  ا�شرتى ورقة اليان�شيب هو 
الرو�شية، وا�شرتاها يف الفرتة ما بني 23 من اأكتوبر و3 
نوفمرب. وما تزال اإدارة جوائز اليان�شيب توجه نداءاتها 
للفائز الذي مل يظهر حتى اليوم للح�شور وا�شتالم املبلغ 

الذي يعد الأكرب يف تاريخ جوائز اليان�شيب الرو�شية.
على  والقييتيي�ييشيياديييني  النف�شيني  اخلييييرباء  بييعيي�ييس  وقييييال 
الإعييالن عن  عييدم  الفائز، قائلني: رمبييا يف�شل  ت�شرف 
مع  اجلييائييزة  تلك  اقت�شام  يف  رغبته  لييعييدم  حييالييًيييا  نف�شه 
املقربني اأو الأ�شدقاء. كان الرقم القيا�شي ال�شابق لأكرب 
جائزة يان�شيب يف رو�شيا هو 6 ماليني و400 األف دولر، 

حيث ذهب املبلغ حينها ملواطن من مدينة �شوت�شي.

دورات تدريبية حلوريات البحر
الأمريكية،  كاليفورنيا  وليييية  يف  الييفيينييادق  اأحيييد  يييقييدم 
ال�شباحة  لتعلم  للن�شاء  خا�شة  ودرو�شاً  تدريبية  دورات 

بلبا�س حوريات البحر داخل امل�شبح اخلا�س بالفندق. 
مييينييح فييينيييدق ديييييل كيييييورونيييييادو، مبييدييينيية �يييشيييان دييغو 
الأمريكية الفر�شة ملرتاديه من الن�شاء بتلقي درو�س يف 
اللياقة البدنية وال�شباحة بزي حوريات البحر، يف اأيام 

اجلمعة وال�شبت.  اأجنلو�س.  لو�س  يف  ال�شينمائي  اأيف  مهرجان  األي�شون بري لدى و�شولها اإىل حل�شور عر�س "The Disaster Artist" يف 

اأكرب �ساطئ �سياحي 
من �سنع الإن�سان

�شنوات  ثيييييالث  ميييين  اأقييييييل  خيييييالل 
الإ�شباين  األوفريا  �شاطئ  �شي�شبح 
عن  مياًل   40 م�شافة  يبعد  الييذي 
العا�شمة مدريد، اأكرب �شاطئ من 
�شنع الإن�شان على م�شتوى القارة 
هائاًل  عيييدداً  و�شيجذب  الأوربييييييية، 

من امل�شطافني وال�شياح كل عام. 
رايت"  "غروبو  �يييشيييركييية  اأعيييلييينيييت 
بناء  نيتها  عيين  للبناء،  الت�شيلية 
منطقة  يف  وا�يييشيييع  رميييليييي  �ييشيياطييئ 
اإ�شبانيا،  �ييشييرقييي  �ييشييمييال  األيييوفيييريا 
موافقة  عيييليييى  حييي�يييشيييليييت  بيييعيييدميييا 

جمل�س املدينة املحلي. 
املييخييتيي�ييشيية ببناء  اليي�ييشييركيية  وتييينيييوي 
البدء  ال�ييشييطيينيياعييييية،  الييبييحييريات 
ال�شطناعي  اليي�ييشيياطييئ  مبيي�ييشييروع 
 25000 الييذي ميتد على م�شاحة 
املتوقع  وميييين  ميييربيييع.  ميييرت  كيييييلييو 
اأكييييرث من  اليي�ييشيياطييئ  ييي�ييشييتييقييبييل  اأن 
الأول  اليييعيييام  يف  زائيييير   250.000
ال�شركة  ن�شرت  افتتاحه. وقد  بعد 
�ييييييشييييييوراً ليييتييي�يييشيييميييييييميييات املييي�يييشيييروع 
ال�شياح  فيها  ظهر  والتي  النهائية 
الأميييواج  بييركييوب  ي�شتمتعون  وهييم 
من  العديد  وممار�شة  وال�شباحة، 

الن�شاطات البحرية وال�شاطئية. 
اليييييبيييييحيييييرية  اإىل  بيييييييالإ�يييييييشيييييييافييييييية 
امل�شروع  يييحييتييوي  ال�ييشييطيينيياعييييية، 
�شاطئي،  وميييقيييهيييى  مييطييعييم  عيييليييى 
لتعليم  ومدر�شة  مائية،  وزلقيييات 
اإىل  بالإ�شافة  املائية،  الريا�شات 

1000 موقف لل�شيارات. 
ال�شاطئ  يفتتح  اأن  املييتييوقييع  ومييين 
ال�شطناعي خالل فرتة ل تتجاوز 
اأبعد  على  الييعييام  ون�شف  الييعييامييني 
�شحيفة  يف  ورد  مييا  بح�شب  حيييد، 

ديلي مريور الربيطانية.

تطلب الطالق لأن زوجها يقوم بالأعمال املنزلية
طييلييبييت عيييرو�يييس ميي�ييشييرييية اليييطيييالق مييين زوجيييهيييا بعد 
اأ�شبوعني فقط من الزواج، وذلك بعد اأن �شاقت ذرعاً 
واأدائييه العديد من  دائييم،  املنزل ب�شكل  من مكوثه يف 

الأعمال املنزلية.
لبيع  ناجحاً  متجراً  �س  حممد  املدعو  الييزوج  ويدير 
وبالتايل  املوظفني،  من  العديد  فيه  يعمل  املالب�س، 
فهو قادر على ق�شاء وقت طويل يف املنزل، مي�شيه يف 
التنظيف واإعادة ترتيب الأثاث، وهذا ما جعل زوجته 

�شمر م غري قادرة على العي�س معه بهذه الطريقة.
وتقول الزوجة اإن زوجها يت�شرف كربة منزل، فعالوة 
لها  ي�شمح  ل  املنزلية،  الأعييمييال  بجميع  القيام  على 
واجهته مب�شاعرها جتاه  اأن  وبعد  امل�شاعدة.  بتقدمي 
ذلك، اأجابها باأن عليها اتباع القواعد التي ي�شعها، اإذا 
كانت ترغب بالعي�س معه يف نف�س املنزل، بح�شب ما 

نقل موقع اأوديتي �شنرتال.
وعلى  عييامييني،  ميين  لأكيييرث  "اأحببته  �شمر  واأ�ييشييافييت 

لكنني  فقط،  اأ�شبوعني  منذ  تزوجنا  اأننا  من  الرغم 
كيييرهيييت الييعييييي�ييس ميييعيييه، ومل اأعيييييد قيييييادرة عييلييى حتمل 
اأمل�س  بيياأن  ي�شمح يل  ربيية منزل، ل  زوجييي  ت�شرفاته. 
الطهي  اأعييمييال  بكل  يييقييوم  فهو  منزلنا،  يف  �ييشيييء  اأي 

والتنظيف والعمال املنزلية الأخرى".
وتابعت الزوجة "اإنه ي�شيطر على كل �شيء يف املنزل، 
اأنه  الرغم من  �شيء، وعلى  اأي  راأي يف  اأي  ولي�س يل 
ميييلييك عييميياًل جتييياريييياً، اإل اأنييييه قيييام بييتييوظيييييف بع�س 
للبقاء  ليتفرغ  عنه،  نيابة  بالعمل  للقيام  الأ�شخا�س 

يف املنزل".
وا�شتكت �شمر حلماتها حول ت�شرفات زوجها، لكنها 
فييوجييئييت عيينييدمييا اأخيييربتيييهيييا اأنييييه مل يييقييم بيييياأي عمل، 
عيينييدمييا كيييان يعي�س يف ميينييزل واليييدييييه. ورفييعييت �شمر 
اأن زوجها  اأكييدت فيها  املحكمة،  اأمييام  دعييوى ق�شائية 
ل مينحها حرية التعامل مع �شوؤون املنزل، ول تزال 

الق�شية معلقة اأمام املحكمة.

اإميا �ستون وجينيفر 
لوران�ض باإطاللة اأنقية

ح�شرت املمثلتان العامليتان اإميا �شتون وجينيفر لوران�س حفل توزيع جوائز احلكام 
 Governors املتحركة  ال�شور  وعييلييوم  ال�شينمائية  الفنون  لأكييادميييييية  ال�شنوي 
هوليوود.  يف   Ray Dolby قاعة  يف  اأقيم  والييذي  التا�شعة،  ن�شخته  يف   Awards
وكان لفتاً ح�شور النجمتني على ال�شجادة احلمراء، حيث ظهرتا بطريقة عفوية 
وممازحتني بع�شهما اأمام الكامريات التي التقطت لهما عدداً من ال�شورة الطريفة. 
اإميا وجينيفر يف  "ذا �شن" الربيطانية، فقد جاءت  اأنه ووفقا ل�شحيفة  اإىل  ي�شار 
املركزين الأول والثالث على قائمة "فورب�س" لهذا العام للممثالت الأعلى اأجراً لعام 
2017 حيث حققتا 20 مليون جينيه اإ�شرتليني و18 مليون على التوايل. وكانت قد 
"نحن  اإميا يف وقت �شابق عن عالقة �شداقة قوية جتمعها بجينيفر قائلًة:  ذكرت 

ن�شجع بع�شنا البع�س". وقد اأتت هذه ال�شور لتوؤكد على هذه العالقة وجمالها.


