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تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة وحممد بن زايد 
�إعطاء 219 مليون جرعة تطعيم 
لأطفال باك�شتان �شد �شلل �لأطفال

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
رئي�س �لدولة )حفظه �هلل( و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة بتقدمي 
�مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�لتنموية ودعم �لقطاع �ل�شحي وتعزيز بر�جمه 
�مل�شروع  �إد�رة  �أع��ل��ن��ت   .. �لإ���ش��ام��ي��ة  باك�شتان  بجمهورية  �ل��وق��ائ��ي��ة 
للتطعيم �شد  �لإم���ار�ت  نتائج حملة  باك�شتان عن  مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي 
�شهر  2014 وحتى  �لفرتة من عام  �لتي نفذت خال  �لأطفال  �شلل 
�شبتمرب عام 2017 بجمهورية باك�شتان �لإ�شامية. وجنحت �حلملة 
يف �إعطاء 219 مليون و851 �ألفا و553 جرعة تطعيم �شد مر�س 
)�لتفا�شيل  باك�شتاين.   طفل  مليون   43 م��ن  لأك��ر  �لأط��ف��ال  �شلل 

�س4(

تنفيذية �أبوظبي تعتمد عدد� من م�شاريع 
�لبنية �لتحتية بتكلفة تتجاوز 350 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

�عتمدت �للجنة �لتنفيذية �لتابعة للمجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي 
خال �جتماعها برئا�شة معايل جا�شم حممد بوعتابه �لزعابي عدد� 
من �مل�ش���اريع �لتنم�����وية و�خلدمية يف �إمارة �أبوظبي بتكلفة تتجاوز 
�أهمي�����ة �مل�شاريع �لتي تتما�شى  350 مليون درهم. و�أك�����دت �للجنة 
�إقامة  �لعمل على  �إىل مو��شلة  �لر�مية  �أبوظبي  �أه��د�ف خط���ة  مع 
وميتلك  عامليا  ومنفتح  م�شتد�م  �قت�شاد  وبناء  و�آم��ن  و�ث��ق  جمتمع 

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن ر��شد خال ��شتقباله رئي�شة نيبال  )و�م(

�لدبابات و�ملدرعات تنت�شر يف �شو�رع �لعا�شمة �لزميبابويية  )رويرتز(

�لئتاف �حلكومي يرتنح

حممد بن ر��شد يبحث مع رئي�شة نيبال 
�لعالقات �لثنائية بني �لبلدين و�شبل تعزيزها

•• دبي -وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
�م�س فخامة  دب��ي قبل ظهر  رع��اه �هلل يف  دب��ي  حاكم 
�لرئي�شة بيديا ديفي بهاند�ري رئي�شة جمهورية نيبال 
وقد  لها.  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �لحت��ادي��ة  �لدميوقر�طية 
رحب �شموه بالرئي�شة �لنيبالية - بح�شور �شمو �ل�شيخ 
مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي - 

و��شتعر�س معها �شموه �لعاقات �لثنائية بني �لبلدين 
و�شبل تعزيزها من خال فتح قنو�ت جديدة للتعاون 
�لقت�شادي و�ل�شياحي و�ل�شتثماري مبا يحقق �ملنافع 

�مل�شرتكة للبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني.
�أطر�ف  �لنيبالية - خال جتاذبهما  �لرئي�شة  وركزت 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  و�شاحب  �حلديث 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي - على �ل�شتثمار �مل�شرتك 

خا�شة يف قطاعي �ملياه و�ل�شياحة.
)�لتفا�شيل �س2(

ويل عهد �أبوظبي خال تكرميه �لفائزين بجائزة حممد بن ز�يد لل�شحة �لعاملية  )و�م(

ا�صتقبل مدير منظمة ال�صحة العاملية ورئي�س جمموعة البنك الدويل وبيل غيت�س 

ويل عهد �أبوظبي يكرم �لفائزين بجائزة حممد بن 
ز�يد لل�شحة �لعاملية ويطلق �شندوق »بلوغ �آخر ميل« 

•• اأبوظبي-وام:

كرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع���ل���ى للقو�ت  ويل ع��ه��د 
ز�يد  ب��ن  حممد  ج��ائ��زة  ب���  �لفائزين  �م�س  �مل�شلحة 
لل�شحة �لعاملية لتكرمي �أبطال �ل�شحة �ملتميزين - 

جائزة ريت�س - يف دورتها �لأوىل.

ومتنح هذه �جلائزة �لعاملية لاأفر�د �لذين قدمو� 
�إ�شهامات بارزة وبذلو� جهود� ��شتثنائية يف �لق�شاء 

على �لأمر��س �ملعدية.
وج���اء �إط����اق ه���ذه �جل���ائ���زة ع��ل��ى ه��ام�����س منتدى 
�ل�شحة �ل��ع��امل��ي �ل���ذي ب���د�أ �م�����س يف �أب��وظ��ب��ي حتت 
عنو�ن )بلوغ �آخر ميل.. �لعمل معا من �أجل �لق�شاء 

على �لأمر��س �ملعدية(.  )�لتفا�شيل �س3-2( 

�حل���ري���ري ي��وؤك��د جم���ددً� جي�ش زميبابوي ي�شيطر على �حلكم ويحتجز موغابي
لبنان �إىل  ���ش��ي��ع��ود  �أن����ه 

•• عوا�صم-وكاالت:

�مل�شتقيل  لبنان  وزر�ء  رئي�س  قال 
�لأربعاء،  �م�����س  �حل��ري��ري،  �شعد 

�إنه �شيعود �إىل لبنان. 
وك���ت���ب �حل�����ري�����ري، �مل�����وج�����ود يف 
�لريا�س،  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
ت���غ���ري���دة ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ت��ه على  يف 
»تويرت«، »�أنا ر�جع �إن �شاء �هلل �إىل 
لبنان �حلبيب مثل ما وعدتكم«. 

وكان �حلريري قدم ��شتقالته من 
�لريا�س ب�شبب تدخات �إير�ن يف 

لبنان و�لدول �لعربية. 
ق����ال م�شدر  �أخ�������رى،  م���ن ج��ه��ة 
وزي����ر  �إن  ف��رن�����ش��ي  دب���ل���وم���ا����ش���ي 
�خل��ارج��ي��ة، ج��ان �إي���ف ل��و دريان، 
���ش��ي��ج��ت��م��ع م����ع رئ���ي�������س �ل�������وزر�ء 
�للبناين �مل�شتقيل �شعد �حلريري 

خال زيارة لل�شعودية.
و�أ�شاف �مل�شدر لوكالة رويرتز �أن 
لو دريان �شي�شل �لريا�س يف وقت 
متاأخر �م�س �لأربعاء ومن �ملقرر 
�أن يبحث �لأزمة يف لبنان مع ويل 
حممد  �لأم���ر  �ل�����ش��ع��ودي  �لعهد 

بن �شلمان، ويجتمع باحلريري.
و�لج��ت��م��اع م��ع �حل��ري��ري مقرر 
�ل��ي��وم �خل��م��ي�����س ل��ك��ن �مل��وع��د قد 

يتغر.

•• هراري-اأ ف ب:

�أح�����ك�����م �جل����ي���������س يف زمي����ب����اب����وي 
فيما  �أم�����س  �ل��ب��اد  على  �شيطرته 
قال �لرئي�س روبرت موغابي �لذي 
عاما   40 نحو  منذ  �ل��ب��اد  يحكم 
�إنه قيد �لقامة �جلربية رغم نفي 
بانقاب  �لقيام  �جلي�س  ج��ر�لت 

ع�شكري.
�لبالغ  م��وغ��اب��ي  �شلطة  وت��ر�ج��ع��ت 
لعقود  ����ش��ت��م��رت  �ل��ت��ي  ع��ام��ا   93
�لطرق  يف  �جلي�س  �نت�شر  �ن  بعد 
ه����ر�ري،  �ل���ربمل���ان يف  �مل����وؤدي����ة �ىل 
�لتلفزيون  على  كبار  �شباط  وت��ا 

�حلكومي بيانا �ىل �لمة.
مويو  �شيبو�شيوي  �جل���ر�ل  وق��ال 
م���ن د�خ����ل �ل���ش��ت��دي��و وق���د جل�س 
لي�س  ه��ذ�  �ن  �آخ��ر  �شابط  بجانبه 
�حلكومة،  ع��ل��ى  ع�شكريا  �ن��ق��اب��ا 
�لم��ة �ىل  �أن نطمئن  ن��ود  م�شيفا 
بخر  و�أ�شرته  �لرئي�س  فخامة  �ن 

و�أمان و�شامتهم حمفوظة.
و�أك��د �لبيان �لع�شكري �ن ما يقوم 
��شتهد�ف  ه��و جم���رد  �جل��ي�����س  ب��ه 
بالرئي�س  �مل��ح��ي��ط��ني  ل��ل��م��ج��رم��ني 
 37 منذ  �ل�شلطة  ب��زم��ام  �ملم�شك 
ُتنجز  ح��امل��ا  �ن��ه  �ىل  ع��ام��ا، م�شر� 
�ل��و���ش��ع �ىل  ع���ودة  ن��ت��وق��ع  مهمتنا 

قام  �ل��ذي  �لتحرك  لكن  طبيعته. 
�جل���ر�لت ميثل حتديا كبر�  ب��ه 
زميبابوي  ح��ك��م  �ل�����ذي  مل���وغ���اب���ي 
يف  بريطانيا  ع��ن  ��شتقالها  منذ 

.1980
�فريقيا  رئي�س جنوب  �أك��د  ب��دوره، 
�أب�����رز حلفاء  ج���اك���وب زوم�����ا، �أح����د 
�لزعيم  �إىل  �أن���ه حت��دث  م��وغ��اب��ي، 

�لت�شعيني عرب �لهاتف.

يف  �فريقيا  جنوب  حكومة  وق��ال��ت 
بيان: حتدث �لرئي�س زوما يف وقت 
�ل��رئ��ي�����س روبرت  �م�����س �ىل  ���ش��اب��ق 
�ن���ه قيد  �إىل  �مل���ح  �ل����ذي  م��وغ��اب��ي 
�لق��ام��ة �جل��ربي��ة يف م��ن��زل��ه لكنه 

قال �نه بخر.
و��شاف �لبيان �ن �لرئي�س جاكوب 
جمموعة  رئ��ي�����س  ب��و���ش��ف��ه  زوم�����ا 
�جلنوبية  لف���ري���ق���ي���ا  �ل���ت���ن���م���ي���ة 

���ش��ر���ش��ل م���وف���دي���ن خ��ا���ش��ني �ىل 
زميبابوي للقاء �لرئي�س و�جلي�س.

وع�������رب �لحت����������اد �لوروب�������������ي عن 
�لحد�ث يف  تطور�ت  “قلقه” �ز�ء 

زميبابوي.
�ملفو�شية  با�شم  �ملتحدثة  وق��ال��ت 
�لوروبية كاثرين ر�ي “نحن ندعو 
كل �لأط��ر�ف �ملعنية لانتقال من 
ب��ه��دف �لتو�شل  ل��ل��ح��و�ر  �مل��و�ج��ه��ة 

احلوثي مينع ن�صر �صور جثث الأطفال املجندين للتغطية على جرائمه

�شيا�شيون مينيون يتهمون قطر بالوقوف ور�ء تفجري�ت عدن

�ل�شباب  ح��رك��ة  م��ن  قتلى 
�ل�شومال يف  �أمريكية  ب�شربة 

•• مقدي�صو-رويرتز:

ق����ال����ت �ل����ق����ي����ادة �لأم����ري����ك����ي����ة يف 
�إن �جلي�س  �لأربعاء  �م�س  �إفريقيا 
�لأم��ري��ك��ي ن��ف��ذ ���ش��رب��ة ج��وي��ة يف 
�ل�شباب  ح���رك���ة  ���ش��د  �ل�����ش��وم��ال 
�ل��ت��ي ت�شعى  ب��ال��ق��اع��دة  �مل��رت��ب��ط��ة 
لاإطاحة باحلكومة �ملدعومة من 
�إن  �لقيادة  وقالت  �ملتحدة.  �لأمم 
�ل�شربة  يف  قتلو�  مت�شددين  ع��دة 
�لتي وقعت على بعد حو�يل 100 
�لعا�شمة  غربي  �شمال  كيلومرت 
 1500 �ل�شاعة  مقدي�شو يف نحو 
يف  و�أ���ش��اف��ت  ج��ري��ن��ت�����س.  بتوقيت 
بيان �أنه جرى تن�شيق �ل�شربة مع 

�حلكومة �ل�شومالية.
�ل��ولي��ات �ملتحدة ح��ذرت يف  كانت 
�ل�شهر من وجود  �شابق هذ�  وقت 
يف  �لدبلوما�شي  لطاقمها  تهديد 
�لعاملني  جميع  و�أم��رت  مقدي�شو 
غ������ر �ل�����������ش�����روري�����ني مب�����غ�����ادرة 

�لعا�شمة.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

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

•• عوا�صم-وكاالت:

ور�ء  بالوقوف  قطر  دول��ة  و�شيا�شيون  نا�شطون  �تهم 
مقًر�  �لأول  �أم�����س  ��شتهدف  �ل��ذي  �لإره��اب��ي  �لتفجر 
لقو�ت �حلز�م �لأمني بالعا�شمة �ليمنية �ملوؤقتة عدن. 
وقالو� �إن قطر ت�شعى من ور�ء ذلك �إىل ن�شر �لفو�شى 
�لتحالف  دور  لإف�����ش��ال  باليمن  �مل��ح��ررة  �ملحافظات  يف 
د�ع�س  لتنظيم  �ملن�شوب  �لبيان  �أن  و�أو�شحو�  �لعربي. 
و�مل��ن�����ش��ور على م��و�ق��ع �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي، ذك��ر �أن 
�لنتحاري ��شتهدف مقر غرفة عمليات لقو�ت �حلز�م 

�لأمني يف عدن.
و�عترب �لنا�شطون �أن ذلك ي�شكل �عرت�ًفا و��شًحا بتورط 
دول��ة قطر يف ه��ذ� �لعمل �لإره��اب��ي �ل��ذي ر�ح �شحيته 

نحو 9 قتلى و 15 جريًحا بينهم جنود ومدنيون.
�ىل ذلك، �أمر زعيم ميلي�شيا �حلوثي يف خطاب لأتباعه 
بالمتناع عن ت�شوير �لقتلى من �لأطفال �ملجندين، يف 

�مليلي�شيات  ترتكبها  �لتي  �لنتهاكات  لطم�س  حماولة 
�شد �لطفولة. 

�مليلي�شيات  ت����ورط  ل��ت��وؤك��د  �جل���دي���دة  �ل���دع���وة  وت���اأت���ي 
�حلوثية يف جتنيد �لأطفال و�لزج بهم يف جبهات �لقتال 
�مل�شتعلة يف �أنحاء �ليمن، وفقاً ملا ذكرته �شحيفة �ل�شرق 

�لأو�شط �م�س �لأربعاء.
�أر�شلته �للجنة �لثورية  وجاء يف �خلطاب �مل�شرب �لذي 
عبد  توجيهات  بح�شب  �ل�شهيد:  موؤ�ش�شة  �إىل  �لعليا 
�مللك �حلوثي قائد �مل�شرة �لقر�آنية، مينع طباعة �شور 

�ل�شهد�ء �لذين تقل �أعمارهم عن 15 عاماً.
�لدكتور  �ليمني  �لإن�شان  حقوق  وزي��ر  ق��ال  جهته،  من 
يف  �خل��ط��اب،  �إىل  �شت�شتند  �ل����وز�رة  �إن  ع�شكر،  حممد 
�مل��ل��ف��ات �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �إىل �مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة حول 
�لأطفال  ح��ق��وق  ���ش��د  �حل��وث��ي��ة  �مليلي�شيات  �ن��ت��ه��اك��ات 
����ش��ت��غ��ال �حل��وث��ي��ني ل��اأط��ف��ال يف �لأعمال  وت��و���ش��ي��ح 

�لع�شكرية.
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قاذفات رو�صية تق�صف اأهدافا لداع�س يف البوكمال

�لأمم �ملتحدة تدعو �مللي�شيات �لإير�نية ملغادرة �شوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

و�فقت �جلمعية �لعامة لاأمم �ملتحدة على مترير قر�ر �شد �خلروقات 
�إير�ن  �أب��رزه��ا دع���وة ميلي�شيات  ���ش��وري��ا،  �لإن�����ش��ان يف  �خل��ط��رة حل��ق��وق 
لان�شحاب من �شوريا. وقد د�ن �لقر�ر �لأممي �لنتهاكات و�لتجاوز�ت 
 ،2011 يف  �ل��ث��ورة  �ن��ط��اق  منذ  �ل�شوريني  �ملدنيني  ح��ق  يف  �ملمنهجة 
مع حتميل �لنظام م�شوؤولية �لعنف. قر�ر �لأمم �ملتحدة طالب مبغادرة 
�لقد�س و�حلر�س  بال�شم كتائب فيلق  �شوريا، وخ�ّس  �لأجانب  �ملقاتلني 
�لثوري �لإير�ين وميلي�شيا حزب �هلل، د�عياً �إياها لان�شحاب من �شوريا. 
 6 �أن  �ل��دف��اع،  وز�رة  عن  نقًا  �لرو�شية،  �لإع���ام  وكالة  ذك��رت  ميد�نيا 

قاذفات رو�شية بعيدة �ملدى ق�شفت �أهد�فاً لتنظيم ل� د�ع�س قرب مدينة 
�لبوكمال يف حمافظة دير �لزور �ل�شورية، �أم�س .

�إن �لقاذفات من �لطر�ز توبوليف22-�إم3 �نطلقت من  وقالت �لوكالة 
رو�شيا وحلقت فوق �إير�ن و�لعر�ق لتنفيذ �ل�شربة. و�أ�شافت �أن �لطائر�ت 

ق�شفت بنجاح م�شتودعات �إمد�د�ت ومتطرفني ومركبات مدرعة.
من جهة �خرى، �أفادت م�شادر ع�شكرية عر�قية �م�س �لأربعاء، باأن طر�ن 
�لتحالف �لدويل نفذ �شربات جوية ��شتهدفت مو�قع لتنظيم د�ع�س يف 

ق�شاء ر�وة �أق�شى غربي �لباد و�لذي يعد �آخر معاقله يف �لعر�ق.
��شتهدفت  7 �شربات  نفذ  �ل��دويل  �لتحالف  �إن طر�ن  �مل�شادر،  وقالت 

مو�قع وخمازن �أ�شلحة يف ق�شاء ر�وة وكبد د�ع�س خ�شائر كبرة.

عدد  لرفع  �إ�شر�ئيلية  ُخطط 
مليون �إىل  �ل�شفة  م�شتوطني 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�شوؤون  ب���وزي���ر  ي�����ش��م��ى  م���ا  �أك�����د 
زئيف  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي،  �ل���ق���د����س 
�أنه  �مل�شتوطنني،  وزع��م��اء  �لكني 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ى �إ���ش��ر�ئ��ي��ل �ل��ب��دء يف 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط ل���زي���ادة �ل���ع���دد �إىل 
�ملنطقة  يف  م�����ش��ت��وط��ن  م��ل��ي��ون 

�مل�شنفة )ج( يف �ل�شفة �لغربية.
لكن  �شيحدث،  �لكني: هذ�  وقال 

�ل�شوؤ�ل �لوحيد هو متى؟
)�لتفا�شيل �س11(

اأ�صار اىل اختالف م�صروعيهما ال�صيا�صي:
�فاق تون�ش: حتالف �لنه�شة و�لند�ء خطر يهّدد �لبالد

•• الفجر - تون�س - خا�س

هل ما يجري يف تون�س جمرد ديناميكية �شيا�شية عادية، �م �شل�شلة من 
�ل�شلطة ومن خارجها  �أح��ز�ب يف  بها  تقوم  �مل�شادة  و�ملناور�ت  �ملناور�ت 
�لمر  ي��ك��ون  ق��د  �ل��ق��ادم��ة؟  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  للمحطات  مت��ه��ي��د�  للتموقع 
يتنزل  �أ�شلفناه  ما  كل  �ن  �ذ  كذلك،  �حل��ال  ك��ان  لو  وم�شروعا  منطقيا 
يف �شميم �للعبة �ل�شيا�شية ذ�تها، لكن ما يثر �ل�شوؤ�ل ويلفت �لنتباه 
هو طبيعة �لفاعلني و�لدو�ر يف هذ� �لف�شل �جلديد من �ل�شر�ع د�خل 

�مل�شهد �ل�شيا�شي �لتون�شي.                    )�لتفا�شيل �س13(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ك��رم 
نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د 
�م�س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
�ل��ف��ائ��زي��ن ب���� ج���ائ���زة حم��م��د ب���ن ز�ي���د 
�أبطال �ل�شحة  �لعاملية لتكرمي  لل�شحة 
دورتها  يف   - ريت�س  ج��ائ��زة   - �ملتميزين 

�لأوىل.
لاأفر�د  �لعاملية  �جل��ائ��زة  ه��ذه  ومت��ن��ح 
�ل��ذي��ن ق��دم��و� �إ���ش��ه��ام��ات ب���ارزة وبذلو� 
�ل��ق�����ش��اء على  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف  ج���ه���ود� 

�لأمر��س �ملعدية.
�إط��اق هذه �جلائزة على هام�س  وج��اء 
�م�س  بد�أ  �لذي  �لعاملي  �ل�شحة  منتدى 
يف �أب���وظ���ب���ي حت����ت ع����ن����و�ن ب���ل���وغ �آخ����ر 
ميل.. �لعمل معا من �أجل �لق�شاء على 
�لأمر��س �ملعدية حيث تهدف �جلائزة يف 
دورتها �لأوىل �إىل تكرمي �لأفر�د �لذين 
�لر�مية  �جل��ه��ود  يف  ف��ع��ال  دور�  ل��ع��ب��و� 
..وهو  غينيا  دودة  مر�س  على  للق�شاء 
مر�س طفيلي مقعد يت�شبب للم�شابني 
ي�شتمر  م��ربح  و�أمل  ج�شدية  مبعاناة  به 

لفرت�ت طويلة.
لدولة  �حل��ك��ي��م��ة  �ل���ق���ي���ادة  �أن  ي���ذك���ر 
�لإمار�ت د�أبت على دعم �جلهود �لر�مية 
ثاثني  منذ  �مل��ر���س  ه��ذ�  على  للق�شاء 
�لعاملية  ت�شافر �جلهود  وبف�شل  عاما.. 
غينيا  ب���دودة  �لإ���ش��اب��ة  معدل  �نخف�س 
من ذروة �نت�شاره �لتي بلغت حو�يل 3،5 
�أفريقيا  يف  بلد�   21 يف  �إ���ش��اب��ة  مليون 
و�آ�شيا عام 1986 �إىل حو�يل 25 حالة 

فقط حتى �ليوم من عام 2017 .
�إدري�س  �لرئي�س  �لتكرمي فخامة  ح�شر 
وفخامة  ت�شاد  جمهورية  رئي�س  دي��ب��ي 
جمهورية  رئي�س  كايتا  بوبكر  �إب��ر�ه��ي��م 
�آل  م���ايل و���ش��م��و �ل�شيخ ه���ز�ع ب��ن ز�ي���د 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
رئي�س  كيم  يونغ  �أبوظبي وجيم  لإم��ارة 
و�لدكتور  �ل������دويل  �ل��ب��ن��ك  جم��م��وع��ة 
تيدرو�س �أدهانوم غربي�شو�س مدير عام 
غيت�س  وب��ي��ل  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 
بيل  “موؤ�ش�شة  يف  �مل�������ش���ارك  �ل��رئ��ي�����س 
�ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  ومليند� غيت�س” 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف 
و�شمو  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حامد  �ل�شيخ 
�ل�شيخ  و�شمو  �أبوظبي  عهد  ويل  دي��و�ن 
رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خالد 
للرعاية  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة 
�خلا�شة  �لإحتياجات  وذوي  �لإن�شانية 
وم��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك �آل 
�ل�شيخ  وم��ع��ايل  �لت�شامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان 
ن��ه��ي��ان ع�شو  �آل  ب��ن ط��ح��ن��ون  ���ش��ل��ط��ان 
�ملجل�س �لتنفيذي ومعايل عبد�لرحمن 
�ل�شحة  وزي������ر  �ل���ع���وي�������س  حم���م���د  ب����ن 
ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي���ر  �ملجتمع  ووق��اي��ة 
بنت  رمي  وم����ع����ايل  �ل���وط���ن���ي  �مل��ج��ل�����س 
ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  �لها�شمي  �إبر�هيم 
مها  �لدكتورة  و�شعادة  �ل��دويل  �لتعاون 
�ل�شحة  د�ئ��رة  تي�شر بركات مدير عام 
�ل�شحة يف  وزر�ء  وع��دد من  �أبوظبي  يف 

�لدول �لعربية و�لجنبية.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�ع���رب 
بن ز�يد �آل نهيان عن �شعادته بالتفاعل 
�لدول  م�شتوى  على  مل�شه  �ل��ذي  �لكبر 
و�ملنظمات و�لفر�د خال �إقامة منتدى 

�ل�شحة �لعاملي يف �بوظبي.. وقال �شموه 
“ ر�شالتنا �أننا متحدون جلعل �لمر��س 

�ملعدية من �ملا�شي”.
و�أ�شاف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان �ن هناك �لكثرين حول 
�لعامل ممن يدفعهم و�زعهم �لن�شاين و 
�شمرهم �لناب�س بالعطاء �إىل ت�شميد 
منا  ي�شتحقون  ه����وؤلء  �ل��ن��ا���س..  ج���ر�ح 
م�شر�  و�لتكرمي..  و�لتقدير  �لح��رت�م 
�شاحب  بقيادة  �لم���ار�ت  �ن  �ىل  �شموه 
�آل نهيان  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو 
يف طليعة  “حفظه �هلل”  �لدولة  رئي�س 
دول �لعامل �لتي تبادر لنجدة وم�شاعدة 
ومعي�شيا..  وتعليميا  �شحيا  �ملحتاجني 
ويجعلنا  و�مل��م��ت��د..  �ل��ث��اب��ت  نهجنا  ه��ذ� 

�أكر �شعادة باإ�شعاد غرنا.
�أ�شكال  و�كد �شموه �ن للعطاء �لن�شاين 
و�أن�����و�ع م��ت��ع��ددة... و�ل��ع��ط��اء يف �ملجال 
وت��اأث��ره يفوق  �أج��م��ل��ه��ا..  م��ن  �ل�شحي 
�إن�شانية  كيانات  ينت�شل  كونه  �لتوقعات 
�ل����ت����ي تفتك  ب����ر�ث����ن �لم�����ر�������س  م����ن 
مناذج  “ هناك  �شموه  وق��ال  ب�شحتها.. 
�لإن�شانية  ع��ط��اء�ت��ه��ا  لم�����ش��ت  ملهمة 

مبادر�تها  وت��رك��ت  �لنا�س  حياة  �شميم 
�لب�شرية...  �شحة  يف  و��شحة  ب�شمات 
.. كل  بيل غيت�س  �أب��رزه��م �شديقي  من 
 .. �خلرية  جلهوده  و�لعرفان  �لتقدير 
وي�شتحق من �لم��ار�ت و�شام �لحتاد .. 
��شكره على �ن�شمامه �ىل �شندوق بلوغ 
�لعمى  م��ر���س  على  للق�شاء  ميل  �آخ���ر 
�لنهري ومر�س د�ء �لفيل.. معا ميكننا 
�ن��ق��اذ �ل��ع��امل م��ن �آف���ة �لأم���ر�����س �لتي 

ميكن �لوقاية منها”.
قام  �لذين  �لفائزين  �أ�شماء  يلي  وفيما 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 

نهيان بتكرميهم باجلو�ئز..
�لأمريكي  �ل���رئ���ي�������س  ك����ارت����ر:  ج��ي��م��ي 
�لأ���ش��ب��ق وم��وؤ���ش�����س م��رك��ز ك��ارت��ر جيمي 
كارتر- �لذي توج بجائزة نوبل لل�شام 
مدى  �لإجن����از  “جائزة   -  2002 ع��ام 
ودع���م���ه  جل����ه����وده  ت���ق���دي���ر�  �حلياة” 
�لر�مية  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ود  �مل��ت��و����ش��ل 
ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى �لأم����ر������س �ل���ت���ي تهدد 
وت�شلم  غينيا..  دودة  �شيما  ل  �لب�شرية 

�جلائزة نيابة عنه جنله ت�شيب كارتر.
منح   : �لغفلي  خليفة  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة 

�لذي   - �لغفلي  خليفة  ع��ب��د�هلل  �شعادة 
�لإمار�تي  �مل�شروع  مدير  من�شب  ي�شغل 
�لإجن���از  “جائزة   - ب��اك�����ش��ت��ان  مل�����ش��اع��دة 
عقد  يف  جل����ه����وده  ت���ق���دي���ر�  �ملتميز” 
�إحر�ز �لتقدم  �أجل  �شر�كات جديدة من 

يف ��شتئ�شال �لأمر��س �ملعدية.
ت�شلم  �هلل:  عو�س  عزيز  نبيل  �لدكتور 
�شابقا  ���ش��غ��ل  �ل�����ذي   - ن��ب��ي��ل  �ل���دك���ت���ور 
�لوطني  “�لربنامج  م��ن�����ش��ق  م��ن�����ش��ب 
�إ�شر�ف  حتت  غينيا”  دودة  ل�شتئ�شال 
�ل�شود�ن  يف  �لحت���ادي���ة  �ل�شحة  وز�رة 
لدوره  تثمينا  �ل�شجاعة”  “جائزة   -
�مل��ت��و����ش��ل يف �إح�����ر�ز ت��ق��دم م��ل��م��و���س يف 
مكافحة مر�س دودة غينيا و�لذي كانت 
على  تنطوي  �لأح��ي��ان  بع�س  يف  جهوده 
خماطر كبرة على �ل�شعيد �ل�شخ�شي.

�لدكتور �أد�مو كينا �شالو : فاز �لدكتور 
�ل����ذي ي�����ش��غ��ل م��ن�����ش��ب مدير  �أد�م������و - 
بر�مج �ل�شحة �ملتكاملة يف وليتي �إميو 
و�أبيا لدى “مركز كارتر” يف نيجريا - 
ب� “جائزة �آخر ميل” تكرميا مل�شاهماته 
مر�س  على  نهائيا  �لق�شاء  يف  �ملبا�شرة 

دودة غينيا يف نيجريا.

ري������ج������اي������ن������ا ل��������وت��������وب��������اي ل�������وم�������اري 
ريجاينا  ت���ل���ق���ت   : ل���وت�������ش���ي���اجن���ويل 
�جلهود  ح�����ش��د  مب���ج���ال  �ل���ن���ا����ش���ط���ة   -
�لجتماعية حتت �إ�شر�ف وز�رة �ل�شحة 
�ل�����ش��ود�ن - جائزة  �لحت��ادي��ة يف جنوب 
جلهودها  تقدير�  �ملجهول”  “�جلندي 
دودة  على  �لق�شاء  م�شرة  يف  �لو��شعة 

غينيا يف جمتمعها.
د�ن���ي���ال م���ادي���ت ك����ول م�����ادوت : ح�شل 
م�شوؤول  من�شب  ي�شغل  �ل��ذي   - د�ن��ي��ال 
�أول بر�مج لدى وز�رة �ل�شحة �لحتادية 
بجنوب �ل�شود�ن - على “جائزة �جلندي 
يف  �ل��ف��ع��ال  ل�����دوره  ت��ق��دي��ر�  �ملجهول” 
�ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى م���ر����س دودة غ��ي��ن��ي��ا يف 

جمتمعه.
وتعقيبا على تلقيه “جائزة �لإجناز مدى 
�حلياة” قال �لرئي�س �لأمريكي �لأ�شبق 
كارتر..  م��رك��ز  وموؤ�ش�س  ك��ارت��ر  جيمي 
و�شركائه  ك��ارت��ر  مركز  ع��ن  بالنيابة   “
ي�شرفني �أن �أت�شلم �إحدى جو�ئز تكرمي 
�أبطال �ل�شحة �ملتميزين بجانب كوكبة 
من �لأبطال �ل�شتثنائيني �لذين كر�شو� 
جهود� عظيمة لدعم حملة �لق�شاء على 

مر�س دودة غينيا و�لذين ي�شهمون من 
على  للق�شاء  �حلثيثة  جهودهم  خ��ال 
�لأمر��س �ملعدية يف �ملجتمعات �ملهم�شة 
و�ل�����ش��ع��ي��ف��ة يف �إت����اح����ة �ل���ف���ر����س �أم����ام 
حياتهم  لتح�شني  �ملجتمعات  هذه  �أبناء 
�لكامنة  �إم��ك��ان��ات��ه��م  م���ن  و�ل����ش���ت���ف���ادة 

باأف�شل �شكل ممكن”.
���ش��ع��ادة ع���ب���د�هلل خ��ل��ي��ف��ة �لغفلي  وق����ال 
“ ي�شهم  �ملتميز  �لفائز بجائزة �لإجن��از 
�ملايني  حفظ  يف  �لأم��ر����س  ��شتئ�شال 
�لبناءة  �ل�����ش��ر�ك��ات  وت��ع��د  �لأرو�ح  م��ن 
و�إنني  ذل������ك..  ل��ت��ح��ق��ي��ق  و���ش��ي��ل��ة  خ���ر 
فخور بدعم �ل�شر�كات �لعاملية ل�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�لتنموية  و�مل��ن��ظ��م��ات  �حل���ك���وم���ات  م���ع 
ت�شتفيد من  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  و�خل��ري��ة 
�ملكانة �لفريدة و�ملتميزة لدولة �لإمار�ت 
مكافحة  ج��ه��ود  يف  �مل�شاهمة  �شبيل  يف 
�لأمر��س �ملعدية و�لفتاكة على �مل�شتوى 

�لعاملي”.
وق���ال �ل��دك��ت��ور نبيل ع��زي��ز ع��و���س �هلل 
 “  .. �ل�شجاعة”  “جائزة  ب����  �ل��ف��ائ��ز 
�جلهود  دع��م  يف  طويلة  ف��رتة  �أم�شيت 

دودة  مر�س  على  �لق�شاء  �إىل  �لر�مية 
غ��ي��ن��ي��ا م��ت��ن��ق��ا ب���ني م��ن��اط��ق �حل����روب 
�لرغم  وعلى  �لنائية  و�ل��ق��رى  �لأه��ل��ي��ة 
�أن  �إل  �أو�جهها  كنت  �لتي  �ملخاطر  من 
ع��زمي��ت��ي مل ت��ف��رت وو����ش��ل��ت �مل�����ش��ي يف 
�لذي  ب��الأم��ل  متم�شكا  �ل��ع��ط��اء  ط��ري��ق 
ن��ح��و حتقيق  �ل���د�ف���ع �لأك������رب يل  ك����ان 
ه�����ديف.. ود�ئ���م���ا م���ا �أ���ش��ت��م��د ق��وت��ي من 
�شعاع �لأمل �لذي �أر�ه يف وجوه �ملر�شى 
عظيم  ل�شرف  و�إنه  �ل�شحة..  وموظفي 
�ملرموق  �ل��ت��ك��رمي  ب��ه��ذ�  �أح��ظ��ى  �أن  يل 
�ملوؤثرين  بالنيابة عن �ملجتمع و�لأف��ر�د 
�لق�شاء على  �شبيل  يكافحون يف  �لذين 

مر�س دودة غينيا”.
قال  ميل”  �آخ��ر  “جائزة  تلقيه  وعقب 
“ ينطوي  ���ش��الو  �أد�م����و كينا  �ل��دك��ت��ور 
على  غينيا  دودة  م��ر���س  ع��ل��ى  �ل��ق�����ش��اء 
وي��ع��زى ذلك  �لتعقيد  م��ر�ح��ل غ��اي��ة يف 
غالبية  يف  �مل����ر�����س  ه�����ذ�  �ن���ت�������ش���ار  �إىل 
و�لتي  �أف��ري��ق��ي��ا  يف  �ملهم�شة  �ملجتمعات 
ت�شود فيها معتقد�ت  نائية  ت�شمل قرى 
وت��ق��ال��ي��د م��ت��و�رث��ة مب��ا ي��ف��ر���س مزيد� 
�ل�شحة..  موظفي  �أم��ام  �لتحديات  من 

م����ن �جلهود  ج������زء�  ب���ك���وين  و�أف���ت���خ���ر 
مر�س  على  للق�شاء  �ل��ر�م��ي��ة  �لفاعلة 
يف  و�مل�شاهمة  نيجريا  يف  غينيا  دودة 
حماية �ملايني من �أبناء بلدي من هذه 
عري�شة  �شريحة  منح  وبالتايل  �ملعاناة 
بحياة  للتمتع  �ل��ف��ر���ش��ة  �مل��ج��ت��م��ع  م���ن 

�شحية �أف�شل”.
وق����ال����ت ري���ج���اي���ن���ا ل���وت���وب���اي ل���وم���اري 
بجائزة  �ل����ف����ائ����زة  ل���وت�������ش���ي���اجن���ويل 
مررت  ل��ق��د   “ �ملجهول”..  “�جلندي 
غينيا  دودة  مع  موؤملة  �شخ�شية  بتجربة 
وق����د مل�����ش��ت �إ�����ش����ر�ر �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل 
مب��و����ش��ل��ة دع����م ج���ه���ود م��ك��اف��ح��ة هذ� 
ح�شد  �إىل  ملحة  بحاجة  و�إننا  �ملر�س.. 
�جلهود ودعم �لأف��ر�د للعمل على كافة 
�ل�شحة  موظفي  م��ن  ب��د�ي��ة  �مل�شتويات 
�لد�عمني  �إىل  و����ش���ول  �مل��ج��ت��م��ع��ات  يف 
�لعامل  �أن��ح��اء  لهذه �جل��ه��ود م��ن جميع 
�ملر�س  ه��ذ�  ��شتئ�شال  م��ن  نتمكن  ك��ي 

نهائيا”.
�لفائز  د�نيال ماديت كول مادوت  وقال 
 “ �ملجهول”..  “�جلندي  ب���ج���ائ���زة 
�أ�شبحنا �ليوم �أقرب من �أي وقت م�شى 
ومل  غينيا  دودة  م��ر���س  ع��ل��ى  للق�شاء 
من  �لكثر  فاأمامنا  بعد  �مل�شرة  تنته 
�لعمل للو�شول �إىل �آخر ميل.. لذ� لبد 
من م�شاعفة �جلهود �ملبذولة وتوطيد 
لتخلي�س  معا  و�لعمل  �لتعاون  �أو����ش��ر 

�لعامل من هذ� �ملر�س نهائيا”.
�ل�شحة  �أب��ط��ال  “تكرمي  ج��و�ئ��ز  وت��ع��د 
“�أبطال  جل��و�ئ��ز  �م��ت��د�د�  �ملتميزين” 
��شتئ�شال �شلل �لأطفال” �لتي �أطلقها 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ومليند�  “بيل  موؤ�ش�شة  م��ع  بال�شر�كة 
غيت�س” يف عام 2015 لتكرمي �لأفر�د 
�ل�شجعان �لذين ي�شعون �إىل عامل خال 
م���ن ���ش��ل��ل �لأط���ف���ال ح��ي��ث ي��ت��م تكرمي 
خمتلفة  جم�����الت  يف  �أب����ط����ال  خ��م�����ش��ة 
و�لأبحاث  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل�����ش��ح��ة،  ت�شمل 

و�لدعم.
ويعد منتدى �ل�شحة �لعاملي “بلوغ �آخر 
ميل: �لعمل معا من �أجل �لق�شاء على 
حدثا هاما يهدف  �ملعدية”  �لأم��ر����س 
لت�شريع  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل��ه��ود  ت��وح��ي��د  �إىل 
�لأمر��س  و��شتئ�شال  مكافحة  وت��رة 
�لوقاية  �ل��ت��ي ميكن  و�ل��ق��ات��ل��ة  �مل��ع��دي��ة 
�لتنمية  م�����ش��رة  ت��ع��رق��ل  و�ل���ت���ي  م��ن��ه��ا 
�ل�شحة  حت�شني  وج��ه��ود  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لعاملية  �مل��ج��ت��م��ع��ات  �أك�����ر  يف  �ل��ع��ام��ة 
لدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  وتلتزم  فقر�. 
�لإمار�ت بدعم �جلهود �لر�مية للق�شاء 
�لب�شرية  ت��ه��دد  �ل��ت��ي  �لأم���ر�����س  ع��ل��ى 
�أو�ئ����ل  1990 وك����ان م���ن  �ل���ع���ام  م��ن��ذ 
�مل�شاهمني بهذه �جلهود �لو�لد �ملوؤ�ش�س 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور 
و�ليوم  ثر�ه”..  �هلل  “طيب  ن��ه��ي��ان 
ي�شتكمل هذه �مل�شرة �ملعطاءة من بعده 
�أبناوؤه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل��دول��ة حفظه 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل 
نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. ومنذ 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  تعهد   2011 ع��ام 
بن ز�يد �شخ�شيا بتقدمي 250 مليون 
�لر�مية  �لعاملية  �جل��ه��ود  ل��دع��م  دولر 
و�ملقعدة  �لفتاكة  �لأمر��س  ل�شتئ�شال 

و�لق�شاء عليها ومكافحتها.

حممد بن ر��شد يبحث مع رئي�شة نيبال �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين 

كرم الفائزين بجائزة حممد بن زايد لل�صحة العاملية

ويل عهد �أبوظبي: ر�شالتنا �أننا متحدون جلعل �لأمر��ش �ملعدية من �ملا�شي

•• دبي -وام:

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
“رعاه �هلل” يف  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
دبي قبل ظهر �م�س فخامة �لرئي�شة بيديا ديفي بهاند�ري رئي�شة 

جمهورية نيبال �لدميوقر�طية �لحتادية و�لوفد �ملر�فق لها. 
وقد رحب �شموه بالرئي�شة �لنيبالية - بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي - و��شتعر�س معها 
�لبلدين و�شبل تعزيزها من خال  �لثنائية بني  �شموه �لعاقات 
و�ل�شتثماري  و�ل�شياحي  �لقت�شادي  للتعاون  فتح قنو�ت جديدة 

مبا يحقق �ملنافع �مل�شرتكة للبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني.

�حلديث  �أط���ر�ف  جتاذبهما  خ��ال   - �لنيبالية  �لرئي�شة  ورك���زت 
و�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي - على �ل�شتثمار �مل�شرتك خا�شة يف قطاعي �ملياه و�ل�شياحة 
هذين  يف  لا�شتثمار  نيبال  ل��دى  و�ع���دة  م��ق��وم��ات  تتوفر  حيث 

�ملجالني وحتقيق �جلدوى �لإقت�شادية �ملوؤملة.
�إىل  و�لمتنان  بال�شكر  بهاند�ري  �لرئي�شة  فخامة  توجهت  كما 
�آل مكتوم على �مل�شاعد�ت  �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�إىل  �لإم���ار�ت  دول��ة  وقدمتها  تقدمها  �لتي  و�لن�شانية  �خلرية 
بادها خا�شة �لدور �لإن�شاين �لبناء �لذي تقوم به “دبي �لعطاء” 
يف تنمية قطاع �لتعليم وتوفر فر�س �لدر��شة و�لتعليم لأطفال 
نيبال �لذين فقدو� مد�ر�شهم جر�ء �لزلز�ل �لذي �شرب مناطق 

عديدة يف �لنيبال يف �لأعو�م �لثاثة �ملا�شية.
�لإن�شانية  و�مل��ع��ام��ل��ة  �ل��ك��رمي��ة  �ل��رع��اي��ة  تقدير  بكل  �أ���ش��ادت  كما 
�لطيبة �لتي يتظلل بها �أبناء �جلالية �لنيبالية يف �لدولة و�لذين 
قطاعات  خمتلف  يف  يعملون  نيبايل  �أل���ف   230 ع��دده��م  يناهز 

�لبناء و�خلدمات وغرها.
ح�شر �للقاء معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون 
ديو�ن  مدير  �ل�شيباين  �إبر�هيم  حممد  ومعايل  �ل��دويل  �لتعاون 
�شاحب �ل�شمو حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام 
د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي و�شعادة �شعيد حمد�ن �لنقبي 
باأعمال  �ل��ق��ائ��م  ت���رد�ن  نيبا  و���ش��ع��ادة  نيبال  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفر 

�ل�شفارة �لنيبالية لدى �لدولة.

•• اأبوظبي-وام: 

�لأحمر  �ل�شليب  �لعام لاحتاد �لدويل جلمعيات  �لأمني  �أ�س �شي  �أكد �حلاج 
ملجابهة  �لدولية  �جلهود  تعزز  �لإم���ار�ت  دول��ة  مبادر�ت  �أن  �لأحمر  �لهال  و 

�لتحديات �لإن�شانية يف �لعديد من �ملناطق �مل�شطربة.
�أ�س �شي و�لوفد �ملر�فق له  جاء ذلك خال �لزيارة �لتي قام بها �م�س �حلاج 
��شتقباله �لدكتور حممد عتيق  ملقر هيئة �لهال �لأحمر �لإمار�تي وكان يف 
�لفاحي �لأمني �لعام للهيئة وعدد من �مل�شوؤولني بها وبحث �جلانبان جمالت 
و��شتعر�شا  �لإن�����ش��اين  للعمل  �أف�شل  م�شتقبل  �أج��ل  م��ن  �لتعاون  و  �ل�شر�كة 
�لتحديات �لتي تو�جه �ل�شاحة �لإن�شانية يف عدد من �ملناطق خا�شة تد�عيات 

�أزمة �لاجئني �لروهينجا و�نعكا�شاتها على دول �جلو�ر �مل�شت�شيفة لهم .

و قال �حلاج �أ�س �شي �إن جهود �لدولة يف �ملجالني �لإن�شاين و �لتنموي تدعم 
�أوجه �لت�شامن مع �لق�شايا �لعاجلة و �مللحة وت�شاند �لرب�مج �ملوجهة ل�شحايا 
�لكو�رث و �لأزمات حول �لعامل .. م�شدد� على �أن �لإمار�ت كانت ولتز�ل �شند� 
قويا ود�عما �أ�شا�شيا لرب�مج �لحتاد �لدويل للهال �لأحمر و �ل�شليب �لأحمر 

و�أن�شطته �ملوجهة لتنمية �ملجتمعات �له�شة و �ل�شاحات �مللتهبة.
و�تفق �جلانبان على تعزيز �أوجه �لعمل �مل�شرتك وتبني �ملبادر�ت �لتي ت�شاهم 
يف تخفيف وطاأة �ملعاناة يف عدد من �ل�شاحات �لتي تو�جه �أزمات �إن�شانية نتيجة 
للظروف �لتي متر بها حاليا �إىل جانب تبادل �خلرب�ت و �ملعلومات حول ق�شايا 
�ملنطقة �لإن�شانية و �لعمل �شويا على �إحد�ث �لفرق �ملطلوب يف جهود �لإغاثة 
و�لتنمية �ملطلوبة. و�أكد �لفاحي خال �للقاء حر�س �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهال �لأحمر  ز�يد 

على تعزيز �لهيئة ل�شر�كتها مع �لحتاد �لدويل و جمعياته �لوطنية لتحقيق 
تطلعات �حلركة �لدولية للهال �لأحمر و�ل�شليب �لأحمر يف حت�شني �حلياة 

و �شون �لكر�مة �لإن�شانية.
وقال �إن �لهيئة �شتظل عند ح�شن �لظن بها د�ئما و�شتعمل على تعزيز �جلهود 
على  م�شدد�  �ل�شاحات  جميع  يف  �لإن�شانية  �ملعاناة  وط��اأة  من  للحد  �لدولية 
�أنها لن تدخر جهد� يف �شبيل دعم قدر�ت �لحتاد �لدويل وم�شاندة بر�جمه 

�لإن�شانية و �لتنموية .
من جانبه ثمن �لأمني �لعام لاحتاد �لدويل �جلهود �لتي ت�شطلع بها هيئة 
�لكو�رث  مناطق  يف  �لإن�شانية  �مل��ع��ان��اة  لتخفيف  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��ال 
�لإن�شانية  للند�ء�ت  �لهيئة  ��شتجابة  ل�شرعة  تقديره  و�أع��رب عن   ، و�لأزم��ات 
�لتي ي�شدرها �لحتاد �لدويل من حني لآخر حل�شد �لدعم و�لتاأييد للمتاأثرين 

من �لأزمات و�لكو�رث على �مل�شتوى �لدويل ، م�شر� �إىل دور �لهيئة �ملتنامي يف 
تقدمي �مل�شاعد�ت �لإن�شانية مل�شتحقيها يف كل مكان ودون متييز.

وقال �إنه وقف بنف�شه على حتركات �لهيئة يف عدد من دول �لعامل خا�شة يف 
بنجادي�س و �ملك�شيك حيث مل�س خال تو�جده هناك �لدور �لذي ��شطلعت 
�حلدود  ع���ربو�  �ل��ذي��ن  �لروهينجا  �ل��اج��ئ��ني  م�شاعدة  يف  �لهيئة  وف���ود  ب��ه 
�ملك�شيك  زل��ز�ل  من  �ملتاأثرين  جانب  �إىل  وقوفها  جانب  �إىل  بنجادي�س  �إىل 

�لأخر.
ح�شر �للقاء من جانب هيئة �لهال �لأحمر �لإمار�تي فهد عبد �لرحمن بن 
�شلطان نائب �لأمني �لعام لقطاع �مل�شاعد�ت �لدولية و ر��شد مبارك �ملن�شوري 
قطاع  م�شت�شار  �ل�شام�شي  ر��شد  و حميد  �ملحلية  لل�شوؤون  �لعام  �لأم��ني  نائب 

�مل�شاعد�ت �لدولية.

�إ�شادة دولية مببادر�ت �لإمار�ت �لد�عمة للجهود �لدولية ملجابهة �لتحديات �لإن�شانية 

للعطاء �لإن�شاين �أ�شكال و�أنو�ع متعددة... و�لعطاء يف �ملجال �ل�شحي من �أجملها
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �شندوق 
بلوغ �آخر ميل جلمع 100 مليون دولر 
�أمريكي بهدف �لق�شاء و�ل�شيطرة على 
�لوقاية  ميكن  �لتي  �ملعدية  �لأم��ر����س 
منها و�لتي تعيق �آفاق �لتنمية �ل�شحية 
و�لقت�شادية يف �ملجتمعات �لأكر فقر� 

حول �لعامل.
م�شاء  �شموه  ح�شور  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
�لذي  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�شحة  م��ن��ت��دى  �م�����س 
�آخر  بلوغ  �شعار  حتت  �بوظبي  يف  يقام 
ميل.. �لعمل معاً من �أجل �لق�شاء على 

�لأمر��س �ملعدية.
وق����دم ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
20 م��ل��ي��ون دولر  ن��ه��ي��ان  �آل  ب��ن ز�ي���د 
بيل  “موؤ�ش�شة  قدمت  بينما  لل�شندوق 

ومليند� غيت�س” 20 مليون دولر .
قبل  م����ن  �ل�������ش���ن���دوق  �إد�رة  و���ش��ت��ت��م 
�ملد�رية”  �لأمر��س  “حماربة  �شندوق 
�ل�شتثمارية  �مل���ن�������ش���ة   ،E.N.D
مع  �لتعامل  على  تركز  �لتي  �خل��ري��ة 
�مل��ه��م��ل��ة �خلم�شة  �مل���د�ري���ة  �لأم����ر������س 

�لأكر �نت�شار�.
و�شيعمل �ل�شندوق �لذي �شيمتد لع�شر 
�إىل  �لر�مية  �جلهود  دع��م  على  �شنو�ت 
�ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى �ث���ن���ني م���ن �لأم����ر������س 
�ملوهنة و�لتي ميكن �لوقاية منها وهما 
ود�ء  �لذنب  د�ء كابية  �لنهري  �لعمى 
�ل��ف��ي��اري��ات �ل��ل��م��ف��اوي �ل����ذي ميكنه 

�لت�شبب بد�ء �لفيل.
فخامة  �ل�������ش���ن���دوق  �إط��������اق  ح�������ش���ر 
�إدري�س ديبي رئي�س جمهورية  �لرئي�س 
ت�����ش��اد وف��خ��ام��ة �إب��ر�ه��ي��م ب��وب��ك��ر كايتا 
�ل�شيخ  و�شمو  م��ايل  جمهورية  رئي�س 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع 
�أبوظبي  لإم������ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س 
رئ���ي�������س جمموعة  ك���ي���م  ي���ون���غ  وج���ي���م 
تيدرو�س  و�ل���دك���ت���ور  �ل������دويل  �ل��ب��ن��ك 
�أدهانوم غربي�شو�س مدير عام منظمة 
�لرئي�س  غيت�س  وبيل  �لعاملية  �ل�شحة 
ومليند�  ب��ي��ل  “موؤ�ش�شة  يف  �مل�����ش��ارك 
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�ل��ف��ري��ق  غيت�س” 
نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان  ز�يد  بن 
�ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
ديو�ن  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حامد 
خالد  �ل�شيخ  و�شمو  �أبوظبي  عهد  ويل 
�إد�رة  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية 
ومعايل  �خل��ا���ش��ة  �لإح��ت��ي��اج��ات  وذوي 
نهيان  �آل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ 
�شلطان  �ل�شيخ  ومعايل  �لت�شامح  وزي��ر 
�ملجل�س  ع�شو  ن��ه��ي��ان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب��ن 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي وم���ع���ايل ع��ب��د�ل��رح��م��ن بن 
ووقاية  �ل�شحة  وزي��ر  �لعوي�س  حممد 
�ملجل�س  ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر  �ملجتمع 
�إبر�هيم  ب��ن��ت  رمي  وم���ع���ايل  �ل��وط��ن��ي 

�لتعاون  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  �لها�شمي 
تي�شر  مها  �لدكتورة  و�شعادة  �ل��دويل 
�ل�����ش��ح��ة يف  م���ن وزر�ء  ب���رك���ات وع�����دد 

�لدول �لعربية و�لجنبية. 
وق����ال ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان �ن دول���ة �لم����ار�ت 
�ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �ملتحدة  �لعربية 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل ما�شية يف ح�شورها 
للجهود  �ل���د�ع���م  و�ل��ع��امل��ي  �لإق��ل��ي��م��ي 
للدول  و�ل�شحية  و�لتنموية  �لإن�شانية 
�مل��ح��ت��اج��ة م��ن��وه��ا �شموه  و�مل��ج��ت��م��ع��ات 
بان �إطاق هذ� �ل�شندوق ياأتي يف هذ� 
�لدولية  �جل��ه��ود  م��ع  ويتكامل  �لإط���ار 
من  �ل����ع����امل  ت��خ��ل��ي�����س  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة 
�ث��ن��ني م��ن �لأم���ر�����س �ل��ف��ت��اك��ة و�لتي 
مي��ك��ن �ل��وق��اي��ة م��ن��ه��ا. و�أ����ش���اف �شموه 

ت���ز�ل  �مل��ه��م��ل��ة ل  �ن ه����ذه �لأم�����ر�������س 
�لنا�س  من  للمايني  بالإعاقة  تت�شبب 
�لأو�شط  و�ل�����ش��رق  �أفريقيا  منطقة  يف 
يف  �شي�شهم  عليها  �لق�شاء  �ن  م��وؤك��د� 
�لفقر  بر�ثن  من  �لب�شر  مايني  �إنقاذ 
ف�شًا عن �إحد�ث تاأثر �إيجابي متعدد 
�لأوجه يف جميع �أنحاء �ملنطقة ولذلك 
بعيدة  روؤي��ة  لتوفر  ملحة  حاجة  ثّمة 
لتحقيق  عاملية  �شر�كات  و�إب���ر�م  �لأم��د 
ه���ذه �لأه�����د�ف م��رح��ب��ا ���ش��م��وه بجميع 
�إلينا  ب��الن�����ش��م��ام  �ل��ر�غ��ب��ني  �ل�����ش��رك��اء 

لإحد�ث هذ� �لتاأثر”.
ويهدف �شندوق “بلوغ �آخر ميل ” �لذي 
م��ع موؤ�ش�شة  ب��ال��ت��ع��اون  ���ش��م��وه  �أط��ل��ق��ه 
 100 جمع  �إىل  غيت�س  ومليند�  بيل 
�جلهود  لتمويل  �أمريكي  دولر  مليون 
�ل��ق�����ش��اء على  �ل��ع��اج��ل��ة و�ل��ر�م��ي��ة �إىل 

مر�س �لعمى �لنهري ود�ء �لفياريات 
�ل��ل��م��ف��اوي يف ع���دد م��ن ب��ل��د�ن منطقة 
�أف��ري��ق��ي��ا و�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط. ويحظى 
�ل�����ش��ن��دوق ك��ذل��ك ب��دع��م ك��ب��ر يتمثل 
من  كل  يقدمها  م�شرتكة  با�شتثمار�ت 
�إل  ب��ي  كاين  �شميث  جاك�شو  �شركة 
ب��ت��ق��دمي جرعات  ���ش��ت��ت��ربع  �ل���ت���ي  ���ش��ي 
“بيند�زول” على مدى �لأعو�م �لع�شر 
�لفياريات  د�ء  على  للق�شاء  �لقادمة 
�ملناطق  �لأط��ف��ال يف  ووق��اي��ة  �للمفاوي 
�للتحاق  �شن  يف  ه��م  مم��ن  �مل�شتهدفة 
بينما  �لطفيلية  �لديد�ن  من  باملدر�شة 
دوم  �آن��د  �شارب  “مرك  �شركة  �شتتربع 
د�ء  على  للق�شاء  �إيفرِمكتني  بجرعات 
�لنهري  و�لعمى  �للمفاوي  �لفياريات 
بعقار  �لتربع  برنامج  وذلك من خال 
م�شرتكة  و����ش��ت��ث��م��ار�ت  “ميكتيز�ن” 

�ل���دول���ي���ة  �ل���ت���ن���م���ي���ة  وز�رة  ت���ق���دم���ه���ا 
�لأمريكية  و”�لوكالة  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 

للتنمية �لدولية”.
وعلى مدى �أكر من 10 �أعو�م �شي�شهم 
�ل�شندوق يف ردم �لهوة �ملتعلقة بالق�شاء 
على مر�س �لعمى �لنهري و�لتاأكد من 
�لتي  �مل�شتهدفة  �لبلد�ن  يف  ��شتئ�شاله 
ل يوجد فيها �شوى حالت قليلة ملر�س 
�لعمى �لنهري �أو �خلالية منه وتو�شيع 
�لأدوية  توزيع  وبر�مج  �لأن�شطة  نطاق 
�لتي  �لبلد�ن  على نطاق جماهري يف 
ترزح حتت �لأعباء �ملرتتبة على تف�شي 
�ل�شندوق  و���ش��ي��د�أب  �مل��ر���ش��ني..  هذين 
�لقائمة  �ل���رب�م���ج  ودع����م  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
و�ل����ع����م����ل م����ن خ������ال �ل�������ش���رك���اء من 
�أ�شحاب �خلربة �لطويلة يف هذ� �ملجال 
وزيادة �لأثر �لإيجابي ��شتناد�ً �إىل نهج 

فيها  ينت�شر  �ل��ت��ي  �ملناطق  يف  متكامل 
د�ء  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ن��ه��ري  �لعمى  م��ر���س 
تتطلب  و�ل��ت��ي  �للمفاوي،  �لفياريات 

ل. برنامج عاج دو�ئي ُمكمِّ
�لرئي�س  �أغ���ل���ر  �أل�����ني  ق���ال���ت  ب����دوره����ا 
“حماربة  ل���������ش����ن����دوق  �ل����ت����ن����ف����ي����ذي 
 :/E.N.D/ �ملد�رية”  �لأم����ر������س 
�ن �إط���اق ���ش��ن��دوق :ب��ل��وغ �آخ���ر ميل ” 
يف  �خلر”  “عام  م��ب��ادرة  م��ع  ين�شجم 
ذ�ته  بحد  ي�شكل  وه��و  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�شمان  �إىل  ت���رم���ي  ج����دي����دة  م����ب����ادرة 
�ل��ن��ا���س م��ن �لأمر��س  وق��اي��ة م��اي��ني 
�ملد�رية �ملهملة �لتي تت�شبب بالعمى �أو 
�لت�شوهات. و�أعتقد �أن �لروؤية �ل�شديدة 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لقيادي  و�أ�شلوبه  وتعاطفه  نهيان  �آل 
يحتاجه  م����ا  ب��ال�����ش��ب��ط  ه����و  �حل���ك���ي���م 

�لعامل حالياً ل�شتئ�شال هذه �لأمر��س 
معربة  نهائي..  ب�شكل  عليها  و�لق�شاء 
�شندوق  ي���ت���وىل  �ن  يف  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع���ن 
�ملد�رية”  �لأم��������ر����������س  “حماربة 
هذه  �حت�شان  م�شوؤولية   /E.N.D/
�مل��ب��ادرة �جل��دي��دة و�ل��ت��اأك��د م��ن حتويل 

هذه �لروؤية �إىل و�قع ملمو�س”.
�لتي  �لكلمة  خ��ال  غيت�س  بيل  و�علن 
�آخر  “بلوغ  منتدى  فعاليات  يف  �لقاها 
خطط  ح����ول  م����وج����ز�ً  ����ش���رح���اً  ميل” 
�لعا�شمة  يف  م��ت��ط��ور  م��ع��ه��د  لإن�������ش���اء 
�أبوظبي ُيعنى بالق�شاء على �لأمر��س 
وذل���ك ب��ال�����ش��ر�ك��ة م��ع ���ش��اح��ب �ل�شمو 
نهيان..  �آل  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د  �ل�����ش��ي��خ 
�ل�شركاء  مع  �جلديد  �ملعهد  و�شيتعاون 
�ملتميزة  ب��امل��ه��ار�ت  لارتقاء  �لدوليني 
يف �أبوظبي وح�شدها يف �جلهود �لعاملية 

�لأمر��س  على  �لق�شاء  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
بالأمر��س  �ملتعلقة  �لبيانات  وحتويل 
�إىل �شيا�شات قابلة للتطبيق يف �ملنطقة 

�لتي تقع �أبوظبي �شمنها.
�مل�شارك  �ل��رئ��ي�����س  غ��ي��ت�����س  ب��ي��ل  وق����ال 
غيت�س”:  وم��ل��ي��ن��د�  ب��ي��ل  “موؤ�ش�شة  يف 
�أدن������ى من  �أو  �أ���ش��ب��ح��ن��ا ق����اب ق��و���ش��ني 
�لق�شاء نهائياً على عدد من �لأمر��س 
�لوقاية  ميكن  �لتي  و�مل��وه��ن��ة  �لفتاكة 
منها و�حلد من �نت�شارها بني �ملجتمعات 
�ل����ع����امل.. وي�شر  ح����ول  ف���ق���ر�ً  �لأك������ر 
“موؤ�ش�شة بيل ومليند� غيت�س” تقدمي 
�لذي  �ل�����ش��ن��دوق �جل��دي��د  �إىل  �ل��دع��م 
�أن�شاأه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
يف  �مل�شاهمة  جانب  �إىل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�إن�شاء “�ملعهد �لعاملي ملكافحة �لأمر��س 
�ملعدية” يف �أبوظبي.. �إذ �شت�شهم هاتان 
وت����رة �جلهود  ت�����ش��ري��ع  �مل���ب���ادرت���ان يف 
�لتي  �لأم�����ر�������س  مل��ك��اف��ح��ة  �مل���ب���ذول���ة 
�أن  �إىل  ُي�����ش��ار  منها”.  �ل��وق��اي��ة  مي��ك��ن 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لتز�م 
بد�أ  ق��د  ك��ان  �لأم��ر����س  على  بالق�شاء 
موؤ�ش�س  ع��ه��د  يف   1990 �ل���ع���ام  م��ن��ذ 
�لدولة �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
رحمه �هلل وقد ��شتمر نهجه من خال 
�لتي قدمها كل  �مل�شاهمات  �شل�شلة من 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�شخ�شياً  تعّهد  قد  كان  �لذي  نهيان  �آل 
م�شاهمات  بتقدمي   2011 ع��ام  منذ 
�إطار  �شمن  دولر  مليون   250 بلغت 
�جلهود �لر�مية للق�شاء على �لأمر��س 
نهائياً.  و��شتئ�شالها  و�ملوهنة  �لقاتلة 
�لعمى  م���ر����س  �ن  ب���ال���ذك���ر  �جل����دي����ر 
�ل���ن���ه���ري وه����و م���ر����س ي�����ش��ي��ب �جللد 
�لطفيلية  �ل�����دودة  وت�شببه  و�ل��ع��ي��ن��ني 
�ل�شحة  منظمة  وك��ان��ت   .. �خل��ي��ط��ي��ة 
 2013 �لعام  �لعاملية قد حتققت منذ 
�جلنوبية  �أمريكا  يف  بلد�ن   4 خلو  من 
هذ�  �أن  �إل  �لنهري  �لعمى  مر�س  م��ن 
ب��ل��د�ً يف   31 �مل��ر���س ل ي��ز�ل ي�شتوطن 
�لأفريقية  �ل�����ش��ح��ر�ء  ج��ن��وب  منطقة 
�للمفاوي  �لفياريات  د�ء  �ما  �لكربى 
ت�����ز�ل تهدد  وه����و ع�����دوى ط��ف��ي��ل��ي��ة ل 
53 دولة حول  �إن�شان يف  856 مليون 
عادة  باملر�س  �لعدوى  �لعامل. وحت��دث 
�لفيارية  �لطفيليات  تنتقل  ع��ن��دم��ا 
مما  �لبعو�س  طريق  عن  �لإن�شان  �إىل 
�أن  �ل��ل��م��ف��اوي ومي��ك��ن  ي�شعف �جل��ه��از 
ي��وؤدي �إىل ح��دوث ت�شخم غر طبيعي 
يف �لأط������ر�ف ل��ي��ن��ج��م ع���ن ذل���ك �آلم����اً 
�لنبذ  من  وحالة  �شديدة  و�إعاقة  ح��ادة 
منظمة  وتهدف  للمر�شى.  �لجتماعي 
د�ء  على  �لق�شاء  �إىل  �لعاملية  �ل�شحة 
م�شكلة  باعتباره  �للمفاوي  �لفياريات 
 ..2020 �لعامل  بحلول  عامة  �شحية 
2017 جنحت  �ل��ع��ام �جل����اري  وح��ت��ى 

10 دول يف حتقيق هذ� �لهدف.

حممد بن ز�يد ي�شتقبل رئي�ش 
جمموعة �لبنك �لدويل

بهدف الق�صاء وال�صيطرة على الأمرا�س املعدية 

حممد بن ز�يد يطلق �شندوق »بلوغ �آخر ميل« بهدف جمع 100 مليون دولر

•• اأبوظبي -وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
جيم  معايل  �ل�شاطئ  ق�شر  يف  �م�س  م�شاء  �مل�شلحة 
يونغ كيم رئي�س جمموعة �لبنك �لدويل �لذي يزور 
�ل��ب��اد ح��ال��ي��ا. ورح���ب ���ش��م��وه ب��ال��دك��ت��ور ج��ي��م يونغ 
�ملوؤ�ش�شات  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  ك��ي��م وب��ح��ث م��ع��ه جم����الت 
�لقت�شادية و�ملالية وجمموعة �لبنك �لدويل ��شافة 
يف  �حلديثة  �لتقنية  �ل��ت��ط��ور�ت  �ه��م  ��شتعر��س  �ىل 
�لب��ت��ك��ار�ت يف  ع��ل��ى  و�نعكا�شها  �لق��ت�����ش��ادي  �مل��ج��ال 

�لتنمية �لب�شرية و�لقت�شادية.
وجرى خال �للقاء تبادل وجهات �لنظر حول �لعديد 
من �لق�شايا �لقت�شادية و�لتنموية و�ملالية �لتي تهم 
�لتعاون  تعزيز  �أهمية  و�لتاأكيد على  �لدويل  �ملجتمع 
وتبادل �خلرب�ت بني �جلهات �ملعنية بدولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة و�لبنك �لدويل.
وزير  �لطاير  حميد  ب��ن  عبيد  م��ع��ايل  �للقاء  ح�شر 
�لدولة لل�شوؤون �ملالية ومعايل �شيف حممد �لهاجري 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ����رة  رئ��ي�����س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي و���ش��ع��ادة حم��م��د م��ب��ارك �مل���زروع���ي وكيل 

ديو�ن ويل عهد �بوظبي .

•• اأبوظبي-وام:

�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة م�شاء �م�س يف ق�شر �ل�شاطئ �لدكتور تيدرو�س �دهانوم مدير عام 
تنطلق  �ل��ذي  �لعاملي  �ل�شحة  �لباد حل�شور منتدى  ي��زور  �ل��ذي  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 

فعالياته �ليوم يف �بوظبي. 
ورحب �شموه مبدير عام منظمة �ل�شحة �لعاملية و��شتعر�س معه عاقات �لتعاون بني دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملنظمة �لعاملية يف �إطار �هتمام قيادة دولة �لمار�ت بدعم �لقطاع 
�ل�شحي بالدولة و�لتن�شيق مع �جلهود �لعاملية يف م�شاعدة ومد يد �لعون لاآخرين يف �لدول 
�لفقرة، و�مل�شاهمة يف �لتخفيف عن معاناة �لنا�س ل�شيما يف مناطق �لأزمات و�لكو�رث. كما 
�إقامة منتدى �ل�شحة �لعاملية وح�شد �جلهود �لدولية وتكثيف  �أهمية  ��شتعر�س �جلانبان 

تعاونها يف �لت�شدي للمخاطر �ل�شحية �لتي تهدد �ملجتمعات �لفقرة.
وت��ط��رق �حل��دي��ث ح��ول �جل��ه��ود �ل��ت��ي تبذلها دول���ة �لإم����ار�ت يف دع��م �لع��م��ال �لن�شانية 
�شلل  وب�شكل خا�س جهود مكافحة  �ل��دول  تنفذها يف عدد من  �لتي  و�لتنموية وبر�جمها 
�نت�شار �لمر��س  م��ن  ت�شتهدف �حل��د  �لتي  �لم��ار�ت��ي��ة  م��ن �حل��م��ات  �لط��ف��ال وغ��ره��ا 
يف  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  جهود  �دهانوم  تيدرو�س  �لدكتور  و��شتعر�س  عليها.  و�لق�شاء 
�لعامل، وما  �ل�شحية ومكافحة لاأمر��س و�لأوبئة على م�شتوى  جمال حت�شني �لو�شاع 
�لمار�ت  دول��ة  تقدمه  �ل��ذي  بالدعم  ..م�شيد�  عاملية  وبر�مج �شحية  مبادر�ت  تطلقه من 
�لأمر��س  �شبيل يف دعم م�شاعي مكافحة  �لو��شح �لذي تبذله يف  �ملنظمة ودوره��ا  جلهود 

و�لأوبئة وحت�شني �لظروف �ل�شحية يف �لعديد من �ملو�قع حول �لعامل.
ح�شر �للقاء معايل خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جهاز �ل�شوؤون �لتنفيذية و�شعادة حممد 

مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �بوظبي.

حممد بن ز�يد ي�شتقبل مدير عام منظمة �ل�شحة �لعاملية

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
غيت�س  بيل  �ل�شاطئ  ق�شر  يف  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�لرئي�س �مل�شارك ملوؤ�ش�شة بيل وميليند� غيت�س �لذي يزور �لدولة حل�شور 
منتدى �ل�شحة �لعاملي �لذي تقام فعالياته �م�س يف �بوظبي بعنو�ن “ بلوغ 

�آخر ميل .. �لعمل معاً من �أجل �لق�شاء على �لأمر��س �ملعدية«.
�للقاء تبادل �لأحاديث حول عدد من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام  جرى خال 
يف  �جل��ه��ود  وتن�شيق  �لإن�شانية  بالق�شايا  يتعلق  فيما  وخا�شة  �مل�شرتك 
��شافة �ىل جهود  �لفقرة  و�ل�شعوب  �ل��دول  و�لتنمية يف  �لإغاثة  جمالت 
�جلانبني يف تعزيز �ل�شحة ومكافحة �لمر��س و�لوقاية منها و�هم �لفكار 
�نت�شار  �ل�شاأن و�لتي ت�شهم يف �حلد من  �ملزمع تنفيذها يف هذ�  و�لرب�مج 
خمتلف  يف  و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لتنمية  على  توؤثر  �لتي  �لأم��ر����س 
�ملجتمعات. ح�شر �للقاء معايل خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جهاز �ل�شوؤون 
�لتنفيذية و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �بوظبي .

•• اأبوظبي-وام:

حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  منح 
�هلل و�شام �لحتاد ل� بيل غيت�س جلهوده �لكبرة يف �لعمل �خلري ومبادر�ته 
�لن�شانية حول �لعامل. وقدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �لو�شام ل�”بيل غيت�س 

خال فعاليات منتدى �ل�شحة �لعاملي �لذي �إنطلق �م�س يف �أبوظبي.
و�أ�شاد �شموه بجهود بيل غيت�س �ملتو��شلة يف دعم �لعمال �لن�شانية و�ل�شحية 
دولة  �لتي تطلقها  و�مل�شاريع  �لرب�مج  �لد�ئمة مع  �شر�كته  و�لتنموية وعلى 
�لمار�ت مل�شاعدة �ملجتمعات �لتي ترزح حتت وطاأة �لفقر و�ملر�س ويف حماربة 
وتقديره  �شكره  بيل غيت�س عن  �أع��رب  و�لوقاية منها. من جانبه  �لمر��س 
دولة  مع  �لطويلة  �ل�شر�كة  �أن  موؤكد�  �لتكرمي..  ه��ذ�  على  �لم���ار�ت  لدولة 
�أثمرت عن  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وم��ع �شاحب  �لم���ار�ت 
جناحات كبرة ومتميزة يف �حلد من �لأمر��س �لتي تفتك بالأطفال و�لن�شاء 

يف عدد من �لدول �لفقرة.. و�ننا ما�شون معا يف مو��شلة هذ� �لطريق.

حممد بن ز�يد يبحث مع بيل غيت�ش �لق�شايا �لإن�شانية وجهود �لإغاثة و�لتنمية يف �لدول و�ل�شعوب �لفقرية 

منحه رئي�ش �لدولة.. حممد بن ز�يد يقدم و�شام �لحتاد لبيل غيت�ش
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اأخبـار الإمـارات
�لقو�ت �مل�شلحة تعلن �شر�ء خم�ش طائر�ت نقل ع�شكرية من نوع »�شي 295 �إم دبليو«

•• دبي-وام:

�أعلنت �لقو�ت �مل�شلحة �م�س �شر�ء خم�س طائر�ت نقل ع�شكرية من 
نوع �شي 295 �م دبليو و�خلدمات �ملرتبطة بها من �شركة �يربا�س 

ديفين�س �آند �شبي�س �لإ�شبانية.
رئي�س  �لبلو�شي  �شالح  �إ�شحاق  طيار  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  �شعادة  وق��ال 
�لإد�رة �لتنفيذية لل�شناعات وتطوير �لقدر�ت �لدفاعية يف وز�رة 
ملعر�س  �ملنظمة  للعمليات  �لع�شكرية  �للجنة  رئي�س  نائب  �لدفاع 

دبي �لدويل للطر�ن 2017 .
�شر�ء  عملية  �إن   - �ملعر�س  فعاليات  هام�س  على  ل��ه  ت�شريح  يف   

�لطائر�ت تاأتي يف �إطار توجيهات �لقيادة �لر�شيدة للدولة �لهادفة 
قو�تنا  ت�شهدها  �لتي  �ل�شاملة  �لتطوير  عمليات  وتعزيز  دعم  �إىل 
قو�تنا  متطلبات  م��ع  يتو�كب  ومب��ا  �أف��رع��ه��ا  خمتلف  يف  �مل�شلحة 

�مل�شلحة.
و�أ�شاف �للو�ء �إ�شحاق �أن هذه �لعملية تاأتي �لتز�ما بتطوير قو�تنا 
�لنهو�س  قادرة على  �لتي جتعلها  كافة  �ملقومات  �مل�شلحة وتوفر 
مب�شوؤولياتها و�أد�ء و�جباتها وهو �لتز�م ثابت ي�شكل ر�أ�س �أولوياتنا 
�لوطنية لتظل على م�شتوى عال من �جلاهزية و�ل�شتعد�د �للذين 
يوؤهانها لتحمل م�شوؤولياتها يف �لدفاع عن �لوطن وحماية �أمنه 

و��شتقر�ره.

�ل�شحة تنظم ور�شة حول تطوير نظام �لرت�شد �لوطني لالإنفلونز�
•• دبي-وام: 

لل�شرق  �لإقليمي  �ملكتب  مع  �ملجتمع” بالتعاون  ووقاية  �ل�شحة  “وز�رة  نظمت 
�لرت�شد  نظام  تطوير  حول  تدريبية  ور�شة  �لعاملية  �ل�شحة  مبنظمة  �ملتو�شط 
�لرند  عبد�لرحمن  ح�شني  �لدكتور  �شعادة  �لور�شة  ح�شر  لاإنفلونز�.  �لوطني 
ندى  و�ل��دك��ت��ورة  ب��ال��وز�رة  �ل�شحية  و�ل��ع��ي��اد�ت  �مل��ر�ك��ز  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل 
�ملرزوقي مديرة �إد�رة �لطب �لوقائي وممثلون عن د�ئرة �ل�شحة �أبوظبي وهيئة 
�ل�شحة بدبي و�مل�شت�شفيات و�ملر�كز �ل�شحية �ملعنية بالربنامج. ت�شتهدف �لور�شة 
.. تطوير �لأنظمة �ل�شحية و�لوقاية لرت�شد �لأمر��س �ملعدية خا�شة �لنفلونز� 
وتوفر �لبيانات �لوبائية �لذي يعني �لإكت�شاف �ملبكر و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لوقائية 
بهدف  و�لقت�شادي  �ل�شحي  �ملر�س  عبء  لتقليل  �نت�شارها  من  للحد  �لازمة 
ح�شني  �لدكتور  و�أك��د  �شاملة.  �شحية  تغطية  وتوفر  �ل�شحي  �لنظام  تطوير 

�لأمر��س  تف�شي  من  �لدولة  يف  �لرت�شد  �أنظمة  لتطوير  �لور�شة  �أهمية  �لرند 
�ملعدية ل�شيما �لإنفلونز� �إدر�كا من �لوز�رة لأهمية �لأمن �ل�شحي ودرء �ملخاطر 
و�حتو�ئها كاأولوية وطنية يف دولة �لإمار�ت و�أهمية تطبيقها يف �لدولة وت�شافر 
حتقيقا  وذل��ك  �لدولة  يف  �ملعنية  �جلهات  جميع  بني  �مل�شتد�م  و�لتعاون  �جلهود 
�لرعاية  تقدمي  يف  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  ل���وز�رة  �ل�شرت�تيجية  ل��اأه��د�ف 
�ل�شحي�ة �ل�شاملة و�ملتكاملة بطرق مبتكرة وم�شتد�مة ت�شمن وقاية �ملجتمع من 
�ل�شعيد  �لإم��ار�ت حققت تقدما كبر� على هذ�  �أن دولة  �إىل  �لأمر��س. ولفت 
م�شتوى  ورف���ع  �لوقائية  �خل��دم��ات  و�ق���ع  تطوير  خ��ال  م��ن  �حل��ي��وي  �ل�شحي 
لي�شكل  �لعدوى  �إىل جانب تطوير نظام لرت�شد  بها  �لعاملني  وتاأهيل  جودتها 
�آلية حتذير مبكر لرت�شد �لأمر��س �ملعدية خا�شة �لنفلونز� وتوفر �لبيانات 
�لوبائية و�لكت�شاف �ملبكر لاأمر��س و�إتخاذ �لإجر�ء�ت �لوقائية �لازمة للحد 

من �نت�شارها من �أجل تقليل عبء �ملر�س �ل�شحي و�لإقت�شادي.

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة وحممد بن زايد 

�إعطاء 219 مليون جرعة تطعيم لأطفال باك�شتان �شد �شلل �لأطفال
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
�لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  بتقدمي  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
بجمهورية  �لوقائية  ب��ر�جم��ه  وتعزيز  �ل�شحي  �لقطاع  ودع��م  و�لتنموية 
باك�شتان �لإ�شامية .. �أعلنت �إد�رة �مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان عن 
نتائج حملة �لإمار�ت للتطعيم �شد �شلل �لأطفال �لتي نفذت خال �لفرتة 
باك�شتان  بجمهورية   2017 ع��ام  �شبتمرب  �شهر  وح��ت��ى   2014 ع��ام  م��ن 

�لإ�شامية.
وجنحت �حلملة يف �إعطاء 219 مليون و851 �ألفا و553 جرعة تطعيم 

�شد مر�س �شلل �لأطفال لأكر من 43 مليون طفل باك�شتاين.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �إط��ار مبادرة �شاحب  للتطعيم �شمن  �لإم��ار�ت  وتنفذ حملة 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�مل�شلحة ل�شتئ�شال مر�س �شلل �لأطفال يف �لعامل ومتثل ترجمة ميد�نية 
لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة بتعزيز �جلهود �لعاملية �لر�مية للحد من �نت�شار 

�لأوبئة و�لوقاية من �لتد�عيات �ل�شحية �ل�شلبية �لتي يعانيها �لأطفال.
كما تعك�س �لتز�م دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بالنهج و�ملبادئ �لإن�شانية 

�لب�شرية  �لتنمية  ب��ر�م��ج  وت��ط��وي��ر  و�ل��ف��ق��رة  �ملحتاجة  �ل�شعوب  مل�شاعدة 
للرعاية  �مل��ح��ت��اج��ني  �لأط���ف���ال  وف��ئ��ة  �لإن�����ش��ان  �شحة  ب�شامة  و�له��ت��م��ام 

�ل�شحية �لوقائية يف خمتلف دول �لعامل.
وقال �شعادة عبد�هلل خليفة �لغفلي مدير �مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان 
�آخر  بلوغ  �لعاملي  �ل�شحة  �م�س خال منتدى  لل�شحفيني  ت�شريحات  - يف 
ميل .. �لعمل معا من �أجل �لق�شاء على �لأمر��س �ملعدية- �إن �حلملة �لتي 
2017 و�شمن  �أ�شهر �لأول من عام  �لت�شعة  2014 جنحت يف  ب��د�أت عام 
�ألفا و713 جرعة  61 مليونا و670  �إعطاء  �ملرحلة �لر�بعة للحملة من 
تطعيم لاأطفال �شد مر�س �شلل �لأطفال مع توقع ن�شبة عالية من �لنتائج 
ودي�شمرب  �أكتوبر ونوفمرب  لأ�شهر  �ملقبلة  تنفيذ حماتها  �ل�شافية خال 
خال �ملرحلة �لأوىل �لتي نفذت عام  جنحت  �حلملة  �أن  و�أو�شح   .  2017
ليتو��شل  تطعيم  جرعة  و701  �ألفا  و283  مليونا   13 باإعطاء   2014
من  خالها  �حلملة  متكنت  و�ل��ت��ي   2015 ع��ام  �لثانية  باملرحلة  �لنجاح 
عام  �لثالثة  و�ملرحلة  تطعيم  و231 جرعة  �ألفا  �إعطاء 73 مليونا و299 
�ألفا  71 مليونا و597  �إعطاء  و�لتي متكنت �حلملة خالها من   2016
للتطعيم قد متكنت  �لإم��ار�ت  تكون حملة  وبذلك  و908 جرعات تطعيم 
على مدى �أربع �شنو�ت من �إعطاء 219 مليونا و851 �ألفا و553 جرعة 
تطعيم لاأطفال �لباك�شتانيني �لذين تقل �أعمارهم عن �خلم�س �شنو�ت �شد 

مر�س �شلل �لأطفال.
و�أ�شاف �لغفلي �أن حملة �لإم��ار�ت للتطعيم جنحت يف �لو�شول لأكر من 
طفل م�شتهدف بجرعات �لتطعيم من عام 2014 ولغاية عام  مليون   43

ومبعدل يبلغ حو�يل 11 مليون طفل يف كل عام .  2017
خيرب  باقليم  منطقة   25 ت�شمن  للحملة  �جل��غ��ر�يف  �لنطاق  �أن  و�أو���ش��ح 
بختونخو� ح�شل �لأطفال فيها على 113 مليونا و 320 �ألفا و11 جرعة 
تطعيم و 13 منطقة باإقليم �ملناطق �لقبلية فتح ح�شل �لأطفال فيها على 
�إقليم  يف  منطقة   16 و  تطعيم  جرعة  و680  �ألفا   963 و  مليونا   22
بلو�ش�شتان ح�شل �لأطفال فيها على 25 مليونا و 785 �ألفا و921 جرعة 
تطعيم و12 منطقة يف �إقليم �ل�شند ح�شل �لأطفال فيها على 57 مليونا و 

. تطعيم  جرعة  و941  �ألفا   781
�لذي  �لكبر  �لنجاح  �أن  باك�شتان  مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع  مدير  و�أك��د 
حققته حملة �لإمار�ت للتطعيم يف هذه �ملناطق و�لأقاليم �شاهمت بانخفا�س 
306 حالة  ن�شبة و�أعد�د �مل�شابني بفرو�س �شلل �لأطفال يف باك�شتان من 
عام  يف  ت�شجيلها  مت  حالة   54 ع��دد  �إىل   2014 ع��ام  خ��ال  ت�شجيلها  مت 
2015 وعدد 20 حالة مت ت�شجيلها يف عام 2016 وعدد 5 حالت فقط 
مت ت�شجيلها حتى نهاية �شهر �أكتوبر من عام 2017 وبن�شبة �نخفا�س 98 
�إىل �أن هذه �لنتيجة �ليجابية متثل موؤ�شر� �يجابيا  باك�شتان م�شر�  % يف 

هاما يف حتقيق �أهد�ف منظمة �لأمم �ملتحدة ودول �لعامل بالق�شاء نهائيا 
على وباء �شلل �لأطفال يف �مل�شتقبل �لقريب .

�لإمار�ت  حلملة  غيت�س  ومليند�  بيل  موؤ�ش�شة  تقدمه  �ل��ذي  بالدعم  و�أ�شاد 
�ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  م��ع  �ل�شرت�تيجية  و�شر�كتها  وتعاونها  للتطعيم 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ل�شتئ�شال مر�س �شلل �لأطفال يف �لعامل 
من خال م�شاهمتها بتمويل �حلملة وتقدمي �مل�شاعدة يف خمتلف �ملجالت 

�ملتعلقة بخطط �لتنفيذ �مليد�نية.
�لأقاليم  خمتلف  يف  �لتطعيم  حمات  لتنفيذ  �مليد�نية  �جلهود  ب��اأن  ون��وه 
�لباك�شتانية متت مب�شاركة �أكر من 87 �ألف �شخ�س من �لأطباء و�ملر�قبني 
و�أع�شاء فرق �لتطعيم و�أكر من 25 �ألف من �أفر�د �حلماية و�لأمن وفرق 

�لإد�رة و�لتن�شيق.
لإي�شال  خيارين  ��شتخد�م  مت  �لتنفيذ  لأ�شاليب  بالن�شبة  �أن��ه  �إىل  ولفت 
�للقاحات وتطعيم �لأطفال �لأول من خال فرق �لتطعيم �لثابتة يف �ملر�كز 
لتغطية  �لتي خ�ش�شت  �ملتنقلة  �لتطعيم  و�لثاين من خال فرق  �ل�شحية 
�لتطعيم  م��ر�ك��ز  �إىل  �لو�شول  �شكانها  ي�شتطيع  ل  �لتي  و�ل��ق��رى  �ملناطق 
�لنازحني  خم��ي��م��ات  يف  للتطعيم  متنقلة  م��و�ق��ع  ف��ت��ح  مت  ك��م��ا  �لرئي�شية 
و�ملدن  �ملناطق  بني  �لفا�شلة  �حل��دودي��ة  و�مل��ر�ك��ز  �لطرق  وعلى  و�لاجئني 

�لرئي�شية.

�شيف بن ز�يد ي�شتقبل �لوفد �ل�شعودي �إىل �جتماع �للجنة �لأمنية �مل�شرتكة بني �لبلدين
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل�����وزر�ء  جم��ل�����س 
�م�������س �لأرب����ع����اء يف م��ك��ت��ب��ه مبقر 
�ل�������وز�رة ب��ح�����ش��ور �ل��ف��ري��ق �شيف 
وز�رة  وك���ي���ل  �ل�����ش��ع��ف��ار،  ع���ب���د�هلل 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  وف���د  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�جتماع  �إىل  �ل�شقيقة  �ل�شعودية 
�ل��ل��ج��ن��ة �لأم���ن���ي���ة �لإم����ار�ت����ي����ة - 
برئا�شة  �مل�������ش���رتك���ة  �ل�������ش���ع���ودي���ة 
عبد�لعزيز  ب���ن  ن��ا���ش��ر  �ل���دك���ت���ور 
�لد�خلية  وز�رة  وك���ي���ل  �ل�������د�وود 

�ل�شعودية.
و�طلع �شموه على ما مت مناق�شته 
للجنة  �لأول  �لج���ت���م���اع  خ�����ال 
�لأم���ن���ي���ة �مل�����ش��رتك��ة �ل�����ذي جرى 
ع���دد  ب���ح���ث  ج����ان����ب  �إىل  �ل�����ي�����وم 
�لهتمام  ذ�ت  �مل���و����ش���وع���ات  م���ن 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  و���ش��ب��ل  �مل�����ش��رتك 
�ملتميز �لقائم يف �ملجالت �لأمنية 

�ل�شعودي  �ل��وف��د  رئ��ي�����س  �ل�����د�وود 
�ل�������ش���ق���ي���ق ب���ال�������ش���ك���ر و�ل���ت���ق���دي���ر 
يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ب����وز�رة  للم�شوؤولني 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
على ح�شن �ل�شتقبال، م�شر� �إىل 
لنتائج  �شيف�شي  �لجتماع  هذ�  �أن 
ملا  �لبلدين  �شتخدم م�شالح  طيبة 

فيه تقدم ورخاء �شعبيهما.
عدد  مناق�شة  �لجتماع  خ��ال  مت 
و�أف�شل  و�مل�شاريع  �ملو�شوعات  من 
�ملجالت  خم��ت��ل��ف  يف  �مل���م���ار����ش���ات 

�لأمنية بني �لبلدين �ل�شقيقني.
ت�شكيل فرق  �لت��ف��اق على  وج��رى 
�جلانبني  ب����ني  م�������ش���رتك���ة  ع���م���ل 
�ملو�شوعات  م����ن  ع�����دد  مل��ن��اق�����ش��ة 
�لهامة �ملتعلقة مبكافحة �جلرمية 
خا�شة  و�شورها  �أ�شكالها  بجميع 
�آلية  وتفعيل  �مل���خ���در�ت  مكافحة 
�آلية  وو�����ش����ع  �مل���ع���ل���وم���ات  ت����ب����ادل 
ورفع  �ل��ف��رق  ه��ذه  لعمل  منا�شبة 
�لأمنية  �ل��ل��ج��ن��ة  �إىل  ت��و���ش��ي��ات��ه��ا 
�مل�شرتكة يف �جتماعها �ملقبل �لذي 

�لإم���ار�ت يف �لجتماع  وف��د  تر�أ�س 
�ل�شعفار  ع��ب��د�هلل  ���ش��ي��ف  �ل��ف��ري��ق 
حني  يف  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  وك���ي���ل 
�لدكتور  �ل�شعودي  �جلانب  تر�أ�س 
نا�شر بن عبد�لعزيز �لد�وود وكيل 

وز�رة �لد�خلية.
�ل�شعفار  ���ش��ي��ف  �ل���ف���ري���ق  ورح�����ب 
�لفتتاحية  ب��اجل��ل�����ش��ة  ك��ل��م��ت��ه  يف 
و�لوفد  �ل����د�وود  نا�شر  بالدكتور 
دولة  �لثاين  بلدهم  يف  له  �مل��ر�ف��ق 
�ل�شعودي  للوفد  ون��ق��ل  �لإم�����ار�ت 
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  حتيات 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل�����وزر�ء  جم��ل�����س 

ومتنياته لهم بالتوفيق و�ل�شد�د.
ياأتي  �لج���ت���م���اع  ه�����ذ�  �إن  وق������ال 
�لعليا  �لقيادة  لتوجيهات  جت�شيد� 
وحر�شهما  �ل�شقيقني  �لبلدين  يف 
ع��ل��ى دف����ع ع���اق���ات �ل��ب��ل��دي��ن يف 
�مل�شرتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �مل��ج��الت 
ما  �مل�شتمر  للتو��شل  و����ش��ت��م��ر�ر� 
بني �لأ�شقاء لبحث كل ما من �شاأنه 

و�ل�����ش��رط��ي��ة  ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن على 
و�آم���ال  تطلعات  �إىل  ي��رت��ق��ي  ن��ح��و 
قيادتي �لبلدين ويحقق �لرفاهية 
�لأم���ن  م��ن  �أج�����و�ء  يف  ل�شعبيهما 

و�لأمان و�ل�شتقر�ر.
ح�شر �للقاء .. �للو�ء �شامل مبارك 
�لد�خلية  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�شام�شي 
�مل�������ش���اع���د ل����ل����م����و�رد و�خل����دم����ات 
�لعميد  و  ب�����الإن�����اب�����ة  �مل���������ش����ان����دة 
�لظاهري  دمل��وج  بن  حميد  حممد 
�شمو  ملكتب  بالإنابة  �لعام  �لأم��ني 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل��������وزر�ء 
وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة و�أع�����ش��اء �للجنة 
�لأم��ن��ي��ة �مل�����ش��رتك��ة م��ن �لإم�����ار�ت 

و�ل�شعودية.
كانت �للجنة �لأمنية �مل�شرتكة بني 
وز�رتي �لد�خلية يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية  و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية 
�جتماعها  عقدت  ق��د   « �ل�شعودية 
�لحتاد  بقاعة  �م�س  �شباح  �لأول 
�لتعاون  ل��ت��ع��زي��ز  �ل�������وز�رة  مب��ق��ر 
�مل�شرتك يف �ملجالت �لأمنية كافة. 

دفع �أوجه �لعمل �ل�شرطي و�لأمني 
�لبلدين  �شالح  فيه  مل��ا  �مل�����ش��رتك، 

وخر �ل�شعبني �ل�شقيقني.
ي�شكل فر�شة  �للقاء  �أن هذ�  و�أك��د 
�لآر�ء  وت�����ب�����ادل  ل���ل���ح���و�ر  ه����ام����ة 
و�لأف���ك���ار ل��ت��ع��زي��ز وت��ف��ع��ي��ل �أوج���ه 
�لأمنية  �مل�����ج�����الت  يف  �ل����ت����ع����اون 
يحقق  �أن  م��ت��م��ن��ي��ا  و�ل�����ش��رط��ي��ة، 
منه،  �مل��رج��وة  و�لأه�����د�ف  �لنتائج 
قادة  و�آم����ال  تطلعات  يعك�س  و�أن 
�لرفاهية  وي���ح���ق���ق  �ل����ب����ل����دي����ن، 
�أج��و�ء من  �ل�شقيقني يف  لل�شعبني 

�لأمن و�لأمان و�ل�شتقر�ر.
ويف ختام كلمته �أعرب عن �أمله يف �أن 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  تو��شل 
ظل  يف  و�ل��ت��ق��دم  �لنه�شة  م�شرة 
�ل�شريفني  ق��ي��ادة خ���ادم �حل��رم��ني 
و�أن  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان  �مل��ل��ك 
و�لأمان  �لأم��ن  نعمة  ي��دمي عليها 
�ل�شقيق  �ل�شعودي  لل�شعب  متمنيا 

�ملزيد من �لتقدم و�لزدهار.
نا�شر  �لدكتور  توجه  جانبه  من   

نا�شر  و�لعميد  و�مل��ن��اف��ذ  �لإق��ام��ة 
�لقيادة  م��ن  �ل��ظ��اه��ري  �ليبهوين 
و�لعميد  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة 
ع��زي��ز ح��م��ود �ل��ع��ام��ري م��دي��ر عام 
�لركن  و�لعقيد  و�مل��ط��ار�ت  �ملنافذ 
عبيد حممد �لعامري من �لقيادة 
وعدد من  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة 

�ل�شباط بالوز�رة.
وح�شر من جانب وز�رة �لد�خلية 
يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية �للو�ء 
�ليحيي  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب��ن  �شليمان 

يعقد يف �لريا�س باململكة �لعربية 
�ل�����ش��ع��ودي��ة. ح�شر �لج��ت��م��اع من 
حمد  �ل��ع��م��ي��د  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة 
ع����ج����ان �ل���ع���م���ي���م���ي م����دي����ر ع���ام 
�ل�������ش���رط���ة �جل���ن���ائ���ي���ة �لحت����ادي����ة 
و�لعميد �لدكتور خالد علي �ملري 
دبي،  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  من 
�لفار�شي  خليفة  ف��ار���س  و�لعميد 
�ملركزية،  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ع����ام  م���دي���ر 
�لظاهري  �أحمد  من�شور  و�لعميد 
�جلن�شية  ل�����ش��وؤون  �ل���ع���ام  �مل��ن�����ش��ق 

مدير عام �جلو�ز�ت و�للو�ء حممد 
�ملديرية  من  �ل�شهري  عبد�هلل  بن 
و�للو�ء  �حل�����دود  حل��ر���س  �ل��ع��ام��ة 
ع���ب���د�هلل ب���ن ع��ل��ي �ل���غ���ام���دي من 
�ملديرية �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت، 
�ملطري  عبد�لعزيز  ب��ن  وحم��م��د 
�لقانونية  �ل�������ش���وؤون  ع����ام  م���دي���ر 
فهد  و�لعميد  �ل����دويل،  و�ل��ت��ع��اون 
�لوز�رة  وكيل  �لزرعه  �إبر�هيم  بن 
�لأمني  و�ل���ت���ط���وي���ر  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 

وعدد من �مل�شوؤولني بالوزر�ة.

حامد بن ز�يد يقوم بجولة يف معر�ش دبي للطري�ن
•• دبي-وام: 

�أبوظبي  دي��و�ن ويل عهد  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حامد  �شمو  ق��ام 
بزيارة �إىل معر�س دبي �لدويل للطر�ن 2017.

دبي  �آل مكتوم يف  �ملعر�س يف مطار  لدى و�شوله موقع  ��شتقباله  وك��ان يف 
�لقو�ت  �أرك����ان  رئي�س  �لرميثي  ث��اين  حممد  حمد  �ل��رك��ن  �ل��ف��ري��ق  م��ع��ايل 

�مل�شلحة وعدد من �مل�شوؤولني.
و�لتقى �شموه - خال �جلولة - بامل�شوؤولني و�شيوف �ملعر�س وتبادل معهم 
لتطوير  وحقيقية  مهمة  ف��ر���س  م��ن  �ملعر�س  يقدمه  م��ا  ح��ول  �لأح��ادي��ث 
�شناعات �لطر�ن.. متمنيا لهم �لتوفيق و�لنجاح و�ل�شتفادة من �لإمكانات 

�لتي يقدمها �ملعر�س للعار�شني و�ملهتمني ب�شوؤون �لطر�ن.
فقد قام �شموه بزيارة �ل�شاحة �خلارجية وتفقد عدد� من �لطائر�ت �لع�شكرية 
حيث  �جلوي  و�لدفاع  �لطر�ن  يف  �ملتخ�ش�شة  و�لآليات  و�ملركبات  و�ملدنية 
تفقد طائرة �إف 22 �لأمريكية وطائرة »�إنقاذ« �لتي يعر�شها �ملركز �لوطني 
للبحث وهي طائرة �لبحث و�لإنقاذ »�آجو�شتا وي�شت لند - 139« �ملجهزة 
باأحدث �ملعد�ت و�لتقنيات �مل�شتخدمة يف جمال �لبحث و�لإنقاذ وطائرة بي 
250 وهي طائرة مقاتلة متعددة �ملهام �ملتخ�ش�شة للحروب غر �لنظامية 

مثل �حلرب على �لإرهاب.
كما ز�ر �شموه جناحي طر�ن �لإمار�ت وطر�ن �لحتاد.

يف  �مل�شاركة  و�لعاملية  �ملحلية  و�ل�شركات  �لأجنحة  من  ع��دد�  �شموه  وتفقد 

بالطر�ن  �ملتعلقة  �ل�شناعات  من  �لعديد  جم��ال  يف  و�ملتخ�ش�شة  �ملعر�س 
و�أنظمة �لت�شالت و�لدفاع �جلوي حيث تفقد �شموه �أجنحة وكالة �لإمار�ت 

للف�شاء و�شركة مبادلة و�شركة �لإمار�ت لل�شناعات �لع�شكرية.
و��شتمع �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان من �لعار�شني �إىل �شرح موجز 
تعر�شها  �لتي  �حلديثة  �ل�شناعات  و�أه���م  و�مل�شاريع  �لأن�شطة  �أب���رز  ح��ول 

�ل�شركات وخططها �مل�شتقبلية.
و�أ����ش���اد ���ش��م��وه ب��ال��ك��ف��اء�ت �مل��و�ط��ن��ة �ل�����ش��اب��ة و�ل��ط��م��وح��ة �ل��ت��ي ت�شعى عرب 
�ملزيد  لهم  متمنيا   .. وكفاءتها  مهار�تها  �إب��ر�ز  �إىل  �ملتخ�ش�شة  �ل�شناعات 
من �لتوفيق و�لنجاح يف رفعة ��شم وطنهم يف �ملجالت كافة وخا�شة جمال 
�لطر�ن و�لدفاع �جلوي و�لتقنيات �حلديثة يف �لت�شالت و�لإلكرتونيات.

تفاهم  مذكرة  �خلري” توقع  “بيت 
مع “�إر�دة للعالج و�لتاأهيل”

•• دبي-وام:

وقعت جمعية “بيت �خلر” مذكرة تفاهم مع مركز �إر�دة للعاج و�لتاأهيل 
�لتي  �خلر  عام  مبادرة  �أرك��ان  �أح��د  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  �شر�كات  لتعزيز 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها 

�هلل” وذلك لتحقيق �مل�شالح �مل�شرتكة يف خدمة �ملجتمع �ملحلي. “حفظه 
وعن  �لعو�شي  طاهر  عابدين  �ل��ع��ام  مديرها  �جلمعية  ع��ن  �مل��ذك��رة  وق��ع 
مركز �إر�دة �لدكتور عبد�لقادر �خلياط رئي�س جمل�س �لإد�رة وتق�شي باأن 
يتعاون �لطرفان على تعزيز �لعمل �خلري و�لإن�شاين من خال �لوقوف 
و�لكحول  �لعقلية  و�ملوؤثر�ت  �ملخدرة  �ملو�د  �ملر�شى من مدمني  �إىل جانب 

وعاجهم و�إعادة تاأهيلهم لاندماج باملجتمع .
ميز�نية  �شمن  به  �ملعمول  �لنظام  ح�شب  �لفئة  هذه  �خلر  بيت  و�شتدعم 
�مل�شاريع �ملعتمدة على �أن �شيقدم �ملركز �لت�شهيات �لازمة لدعم �جلهود 

�خلرية للجمعية.
و�أثنى �لعو�شي على مركز �إر�دة للعاج و�لتاأهيل لنفتاحه على �ملوؤ�ش�شات 
و�جلمعيات �خلرية �لعاملة يف �لدولة و�شعيه للتعاون معها �شمن م�شرة 
�خلر �ملباركة �لتي ت�شهدها �لدولة يف عام �خلر �لتز�ما مببد�أ �مل�شوؤولية 
�ملجتمعية وتلبية لحتياجات عاج مر�شى �لإدمان ورفع �لوعي �ملجتمعي 
بالآثار �ل�شلبية لاإدمان ومو�جهتها و�حلفاظ على �شامة �أفر�د �ملجتمع 
وحتقيق روؤية حكومتنا �لر�شيدة باحلفاظ على �أجيال تنعم مبوفور �ل�شحة 

و�لعافية و�شباب �أ�شحاء قادرين على �لقيام باأدو�رهم باملجتمع.
و�شعيها  �خل��ر  بيت  جمعية  بجهود  �خلياط  عبد�لقادر  �أ���ش��اد  جانبه  من 

�لد�ئم لدعم �مل�شاريع �لتي تعود بالنفع على �ملجتمع و�لوطن.

ت�صجيعًا لالأ�صر املنتجة واإ�صعاد اأفراد املجتمع

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم »�شوق نهاية �لأ�شبوع« يف مدينة �لباهية  
•• اأبوظبي-الفجر: 

لاأعمال  م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  تنظم 
�ملحليني،  �لأع��م��ال  ورو�د  و�لثقافة،  لل�شياحة  �أبوظبي  ود�ئ��رة  �لإن�شانية، 
و�شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع، �شوقاً جمتمعية خرية �أطلق عليها ��شم 
�شوق نهاية �لأ�شبوع �لذي �شينظم يف حديقة مدينة �لباهية، وذلك �شمن 

�إطار م�شروع �لأ�شو�ق �ملجتمعية �خلرية للمناطق خارج جزيرة �أبوظبي.
مناطق  و���ش��ك��ان  �مل��ح��ل��ي  �ملجتمع  م��ن��اط��ق  ���ش��ك��ان  �ل�����ش��وق  ه���ذه  وت�شتهدف 
�شوق  فعالية  و�شتنعقد  و�ل�شليلية.  و�ل�شمحة  و�لرحبة  و�ل�شهامة  �لباهية 
نهاية �لأ�شبوع خال �أيام 16 و17 و23 و24 من �شهر نوفمرب �حلايل 

.2017

�ملنتجات �ملحلية يف بيئة منا�شبة، �إ�شافًة �إىل حتفيز �ل�شباب ورو�د �لأعمال 
�ملجتمع  وتوعية  �لتطوعي  �لعمل  قيم  وتعزيز  و�ملتعففة  �ملنتجة  و�لأ���ش��ر 
�لتجزئة  و�إيجاد م�شادر دخل متنوعة من خال مز�ولة جتارة  و�إ�شعاده، 
وخ�شو�شا يف جمال �مل�شغولت �ملحلية و�ل�شعبية، وتوفر جو ترفيهي �آمن 

لأفر�د �لأ�شرة.
�إ�شر�ك �ملجتمع �ملحلي يف  �ل�شوق على  �لبلدية من خال هذ�  و�شتحر�س 

�لأن�شطة �ملجتمعية و�لتوعوية و�لرتفيهية �مل�شاحبة لل�شوق. 
�ل��ع��دي��د م��ن �لأن�����ش��ط��ة و�ل��رب�م��ج �لأخ����رى مثل  كما �شتقدم و���ش��رك��اوؤه��ا 
حديقة  مبكتبة  و�لتعريف  لاأطفال  �ألعاب  �لأول��ي��ة،  �لطبية  �لفحو�شات 

�لباهية بالتن�شيق مع د�ئرة �ل�شياحة و�لثقافة.
وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن �ل�شوق �شت�شتمل على حمات لبيع ماأكولت متنوعة 

وتاأتي هذه �ملبادرة �شمن �إطار حر�س د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات 
�أطلقها  �لتي  �لكبرة  و�خل��ري��ة  �لإن�شانية  �مل��ب��ادرة  معاين  جت�شيد  على 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، 

و�ملتمثلة يف جعل عام 2017 عاماً للخر و�لعطاء.
كما تعرب هذه �ملبادة عن �لتز�م بلدية مدينة �أبوظبي بتعزيز قيم �مل�شوؤولية 
يف  �لبلدية  و�أ���ش��ول  مر�فق  و��شتثمار  �ملجتمع،  �شر�ئح  ودع��م  �ملجتمعية، 
خدمة �ملجتمع و�إ�شعاده، وتنظيم �لفعاليات �لهادفة �لتي ت�شاهم يف تعزيز 
�لرو�بط �لجتماعية وتوفر بيئة منا�شبة لت�شويق منتجات �لأ�شر �ملو�طنة 

�شمن بر�مج وفعاليات ترفيهية متنوعة.
تهدف �ملبادرة كذلك �إىل رفع عدد زو�ر �ملر�فق �ملجتمعية بهدف دعم �لأ�شر 
�ملنتجة وتوفر مكان مائم لت�شويق منتجاتهم وم�شاعدتهم يف بيع هذه 

�شعبية وحديثة، وعر�س ملنتجات ع�شوية و�شحية، ولوحات ر�شم، ومنطقة 
و�لعطور،  �لزهور،  بيع  �لقم�شان، وحمات  و�لر�شم على  �ألعاب ترفيهية، 

و�لبخور، ور�س عمل متخ�ش�شة وحرفية، وركن للحيو�نات �لأليفة. 
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اأخبـار الإمـارات
»ز�يد لالإ�شكان« يفتتح �أول مركز ل�شعادة �ملتعاملني مبقر �أر��شي عجمان

•• عجمان-وام: 

لربنامج  �لعامة  �مل��دي��رة  �لفندي  حممد  جميلة  �ملهند�شة  �شعادة  �فتتحت 
�ل�شيخ ز�يد لاإ�شكان و�شعادة يافع �لفرج مدير عام د�ئرة �لأر��شي و�لتنظيم 
�لعقاري يف عجمان �أول مركز ل�شعادة �ملتعاملني تابع للربنامج مبقر �لد�ئرة 
باإمارة عجمان.  و�أعربت �ملهند�شة جميلة �لفندي عن �شعادتها بافتتاح هذ� 
�ملركز �جلديد �لذي ي�شكل �إ�شافة مهمة يف جمال تقدمي �خلدمات ملتعاملي 
خدماته  جميع  و�شيقدم  �ل�شمالية  و�مل��ن��اط��ق  عجمان  �إم����ارة  يف  �ل��ربن��ام��ج 

ملتعاملي �لربنامج يف �لإمارة .
ياأتي يف  تابع للربنامج  �ملتعاملني  �أول مركز ل�شعادة  �فتتاح  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
وتعزيز  تطوير  على  �لعمل  نحو  �ملتو��شلة  �لربنامج  جهود  حتقيق  �إط���ار 

�شعادة  م��ر�ك��ز  خ��ال  م��ن  �أف�شلها  وت��ق��دمي  �حلكومية  �خل��دم��ات  م�شتوى 
لتحقيق  �أي�شا  جهوده  ودع��م  �ملتعاملني  �إقامة  �أماكن  من  قريبة  متعاملني 
ر�شالته �ملتمثلة يف حتقيق �لرفاه �ل�شكني وتقدمي خدمات �إ�شكانية متنوعة 
�ملعاير  �أف�شل  تطبيق  خ��ال  م��ن  �مل��و�ط��ن��ني  ت�شعد  وم�شتد�مة  ومبتكرة 
و�لتنظيم  �لأر�����ش���ي  ود�ئ����رة  عجمان  حلكومة  بال�شكر  وت��ق��دم��ت  �ل��ع��امل��ي��ة. 
�لتابع للربنامج  �ملتعاملني  �لعقاري بالإمارة على ��شت�شافتها مركز �شعادة 
مو�شحة �أن تعاون د�ئرة �لأر��شي و�لتنظيم �لعقاري مع �لربنامج ميثل �أحد 
�لنماذج �ملهمة يف تعزيز �ل�شر�كة و�لتن�شيق و�لتعاون بني �جلهات �حلكومية 
�ملختلفة خلدمة م�شالح �أبناء �لدولة من �ملو�طنني لفتة �إىل �أن �لد�ئرة مل 
تتو�ن عن تقدمي �لدعم �ل�شخي للربنامج لفتتاح مركزها يف �إمارة عجمان. 
�ملو�طنني من خال  �إ�شعاد  �إن �لربنامج يحر�س دوما على  �لفندي  وقالت 

�ملبادر�ت �لتي يطلقها وي�شهم من خالها يف ت�شهيل �ل�شتقر�ر �ل�شكني لهم. 
موؤكدة �أن �شعادة �ملو�طنني �أ�شبحت ثقافة يرتجمها �ل�شلوك وتتحدث عنها 
�لهدف  لتحقيق  �لعزمية  �شدق  على  دليل  �لربنامج  قدمه  وما  �لإجن���از�ت 
مرحلة  م��ن  �نتقل  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �إىل  منوهة  �مل��و�ط��ن��ني  ���ش��ع��ادة  يف  �ملن�شود 
��شتعد�ده لاإن�شمام  �إىل جانب  �ملتعامل  �إ�شعاد  �إىل مرحلة  تقدمي �خلدمة 
�لفاعلة  �ل�شر�كة  �ملتعاملني من خال  �إ�شعاد  �إىل  لأي جهة حكومية ت�شعى 
�لتي �شتبني جمتمعا �شعيد� يخدم كل �ملتعاملني. من جانبه قال �شعادة يافع 
�شعادة  �إن  عجمان  يف  �لعقاري  و�لتنظيم  �لأر����ش��ي  د�ئ��رة  ع��ام  مدير  �لفرج 
�ملركز  هذ�  �فتتاح  �أن  موؤكد�  �لد�ئرة  لدى  ق�شوى  �أولوية  متثل  �ملتعاملني 
ثمرة �لتعاون �مل�شتمر و�لفعال بني �لد�ئرة و�لربنامج ومن �شاأنه �لت�شهيل 
ودون  و�ح���د  �شقف  حت��ت  �شرعة  و  �شهولة  بكل  خدمتهم  و  �مل��و�ط��ن��ني  على 

�حلاجة �إىل �لتنقل وثمن �جلهود �لكبرة �لتي يبذلها برنامج �ل�شيخ ز�يد 
�لإرتقاء  �مل�شتمر على  �ملو�طنني وحر�شه  �شعادة  و  ر�حة  �شبيل  لاإ�شكان يف 
�ملهند�س  �شعادة  وقال  �حتياجاتهم.   تلبية  و  للمتعاملني  �ملقدمة  بخدماته 
حممد �أحمد �ملحمود �ملدير �لتنفيذي ل�شوؤون �لإ�شكان بالربنامج �إن �ملركز 
�ل�شكني  �لدعم  طلبات  و��شتقبال  باأنو�عها  �لإف���اد�ت  �إ���ش��د�ر  خدمات  يوفر 
جانب  �إىل  �لرئي�شي  �ملركز  �إىل  وحتويلها  �لإل��ك��رتوين  �لنظام  يف  و�إدخالها 
ومتابعتها  �ل��ره��ن  ف��ك  �إج����ر�ء�ت  وحت��وي��ل  و��شتام  �ل��ره��ن  �شند�ت  �عتماد 
�مل�شاكن �حلكومية  و�إج��ر�ء�ت  �مل�شاكن  �شر�ء  و�إج��ر�ء�ت  �لرئي�شي  �ملركز  مع 
و�لرد على �ل�شتف�شار�ت �خلا�شة باملتعاملني بالتن�شيق مع �لقطاعات �ملعنية 
باخلدمة وتوفر مناذج �مل�شاكن و��شتقبال �ملاحظات و�ملقرتحات وحتويلها 

�إىل �ملعنيني.

مبنا�صبة ت�صكيل جمل�س دبي لل�صباب

حمد�ن بن حممد: �شباب �لإمار�ت هم قادة �لغد و�شناع �مل�شتقبل 
املوؤ�ص�صون وبقدراتهم نحقق غاياتنا الآباء  بداأها  التي  الإجنازات  م�صرية  يكملون  • �صبابنا 

عائشة محمد الرميثي

مرمي املنصوري

سعادة عبداهلل البسطي

فاطمة اجلاسم.

معالي شما بنت سهيل فارس املزروعي.

محمد يوسف املري

حمد جاسم رجب

عبيد صالح بن مديه الفالسي.

أحمد عبيد السويدي

•• دبي-الفجر: 

�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، �أن قيادة 
�لدولة تويل �ل�شباب رعاية خا�شة 
وذلك  �مل�شتقبل  ب��ن��اة  ب��اع��ت��ب��اره��م 
�ل�شمو  �شاحب  ل��روؤي��ة  جت�شيد� ً 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل����دول����ة -ح���ف���ظ���ه �هلل-،  رئ���ي�������س 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�أن �لأوطان  للقو�ت �مل�شلحة حيث 
�شبابها،  ب��ط��اق��ات  وت���زده���ر  ت��ك��رب 
ف���ه���م ����ش���ن���اع �مل�����ش��ت��ق��ب��ل �ل���ذي���ن 
�لتي  �لإجن����از�ت  م�شرة  يكملون 

بد�أها �لآباء �ملوؤ�ش�شون.
وبني �شموه �أن دولة �لإمار�ت تعد 
�لعلوم  م��ه��ار�ت  لم��ت��اك  �شبابها 
بناء  م��ن  �ل��ت��ي متكنهم  �مل��ت��ق��دم��ة 
وقال  ل��ل��دول��ة،  م�����ش��رق  م�شتقبل 
وطاقة  ق����وة  “�ل�شباب  ����ش���م���وه: 
وبقدر�تهم   .. و�إ����ش���ر�ر  وع��زمي��ة 
ن��ح��ق��ق غ��اي��ات��ن��ا، ف��ه��م ق����ادة �لغد 
باأفكارهم  �لذين  �مل�شتقبل  و�شناع 
ون�شل  �لزمن  ن�شابق  و�إجناز�تهم 

�إىل �أهد�فنا”.
و�أ�شار �شموه �إىل �أن دولة �لإمار�ت 
�ل�شباب  م���ن  �أب���ن���ائ���ه���ا  ب�����ش��و�ع��د 
م��ن حتقيق  وب��ع��ط��اء�ت��ه��م متكنت 
�ملر�كز  �إىل  و�ل���و����ش���ول  �ل����ري����ادة 
�مل����ج����الت،  م����ن  ك���ث���ر  يف  �لأوىل 

وق�����ال ����ش���م���وه: ���ش��ب��اب �لإم�������ار�ت 
ت���رك���و� ب�����ش��م��ات��ه��م يف ك���ل �أرج�����اء 
�لوطن، فكانو� من �لأو�ئل �لذين 
تفخر بهم دولة �لإم��ار�ت. و�ليوم 
�شبابنا علماء ومبتكرون ورو�د يف 
و�قعهم  يعي�شون   .. �لف�شاء  علوم 
�ملا�شي  جت�����ارب  م���ن  وي��ت��ع��ل��م��ون 
مل�شتقبل  وي���ب���دع���ون  وي���ب���ت���ك���رون 

وطنهم و�لإن�شانية. 
مبنا�شبة  �شموه  ت�شريحات  جاءت 
لل�شباب  �لإم����ار�ت  �إع���ان جمل�س 
و�مل���ج���ل�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي لإم��������ارة 
�لثانية  �ل����دورة  ت�شكيل  ع��ن  دب���ي 
و�مل��ك��ّون من  لل�شباب،  دب��ي  ملجل�س 
�لختيار  عليهم  وق���ع  �أع�����ش��اء   7
�لعلمية  م��وؤه��ات��ه��م  ع��ل��ى  ب���ن���اًء 
�أثبتت  حيث  �لعملية،  وخرب�تهم 
�لرت�شيح  خ����ال  م���ن  �مل��ن��اف�����ش��ة، 
�شباب  �أن  على  �ملجل�س،  لع�شوية 
دول��ة �لإم���ار�ت يحملون موؤهات 
لان�شمام  ت��وؤه��ل��ه��م  وم����ه����ار�ت 
�ل�شبابية،  �مل��ج��ال�����س  ل��ع�����ش��وي��ة 
�لتي  �مل��ب��ادر�ت  و�شع  يف  و�مل�شاركة 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي، و�شمو 
�ل�����ش��ي��خ ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
�إدر�كاً  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س 
�ل�شباب  دور  باأهمية  �شموهم  من 
و�إميانهم  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل،  ���ش��ن��اع��ة  يف 
�لغر  و�إم���ك���ان���ات���ه���م  ب��ط��اق��ات��ه��م 
�لنفتاح  على  وقدرتهم  حم��دودة، 
و�لتعامل  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  وم��و�ك��ب��ة 
مع �لتكنولوجيا �حلديثة و�لعلوم 
خدمة  يف  وت��ط��وي��ع��ه��ا  �مل��ت��ق��دم��ة 

�أهد�ف جمتمعهم ووطنهم.
وقال �شعادته: وفيما من�شي نحو 
�ملعرفة،  �إىل  ي�شتند  م�شتقبل  بناء 
�ل�شباب  �إىل  ق���ي���ادت���ن���ا  ت��ت��ط��ل��ع 
�حلقيقية  �ل�����ن�����و�ة  ب���اع���ت���ب���اره���م 
�ملرحلة،  ل��ه��ذه  �لأه����م  و�ل��ع��ن�����ش��ر 
وم����ن ه����ذ� �مل��ن��ط��ل��ق ت�����ش��خ��ر لهم 
ك��اف��ة �لإم��ك��ان��ات و�مل����و�رد لتعزيز 
و�أ�شاف  �ملجالت،  كافة  دوره��م يف 
�لب�شطي ت�شع حكومة دبي �شمان 
�أولوياتها  �شمن  �ل�شباب  متكني 
و�شيا�شاتها  خططها  خ���ال  م��ن 
تعزيز  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  وم��ب��ادر�ت��ه��ا 
دورهم ودعم �أفكارهم، و�ل�شتفادة 
م��ن ق��در�ت��ه��م وت��ط��ل��ع��ات��ه��م، ومبا 

�مل�شتقبلية  �لتوجهات  مع  يتو�فق 
للدولة، وقد �أثبت �شباب �لإمار�ت 
جد�رتهم يف كافة �ملهام �لتي �أوكلت 

�إليهم، و�أنهم �أهل لثقة �لقيادة.
لل�شباب  �ملحلية  �ملجال�س  وتهدف 
توجهات  مع  �مل��و�ءم��ة  �إىل حتقيق 
وجمل�س  �لحت�����ادي�����ة،  �حل���ك���وم���ة 
من�شة  و�إيجاد  لل�شباب،  �لإم���ار�ت 
و�جلهات  �ل�شباب  ب��ني  للتو��شل 
�لإم���ارة،  يف  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية 
لل�شباب،  �لإم������������ار�ت  وجم���ل�������س 
�ل�����ش��ب��اب للتعرف  و�ل��ت��و����ش��ل م��ع 
�لتي  و�لتحديات  طموحاتهم  �إىل 
وتطوير  م�شتقبلهم،  ت��و�ج��ه  ق��د 
م����ب����ادر�ت وم�����ش��اري��ع ت���ه���دف �إىل 
حتقيق طموحاتهم و�حتياجاتهم. 
كما تهدف �ملجال�س �ملحلية لل�شباب 
كل  يف  �ل�شبابي  �لعمل  تعزيز  �إىل 
�إمارة، من خال ترجمة �لأجندة 
مبادر�ت  �إىل  ل��ل�����ش��ب��اب  �ل��وط��ن��ي��ة 
مع  بالتعاون  �ل��و�ق��ع،  �أر����س  على 
�إمارة،  كل  يف  �لتنفيذية  �ملجال�س 
�ملجال�س  �أع�����ش��اء  ���ش��ي��ع��م��ل  ح��ي��ث 
�ل�شيا�شات  و����ش���ع  ع��ل��ى  �مل��ح��ل��ي��ة 
�لدر��شات  �أف�������ش���ل  ع��ل��ى  �مل��ب��ن��ي��ة 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ت��م��ك��ني �ل�����ش��ب��اب، فيما 
تنفيذ  يف  �ل�����ش��ب��اب  �إ����ش���ر�ك  �شيتم 

تلك �ملبادر�ت.

ت�شاهم يف تطوير منظومة �لعمل 
�ل�شبابي يف �لدولة.

وبهذه �ملنا�شبة �أ�شادت معايل �شما 
بنت �شهيل فار�س �ملزروعي، وزيرة 
�ل��دول��ة ل�����ش��وؤون �ل�����ش��ب��اب، رئي�س 
جمل�س �لإمار�ت لل�شباب باجلهود 
�ل��ك��ب��رة و�لأف���ك���ار �مل��ب��ت��ك��رة �لتي 
ت��ق��دم ب��ه��ا ���ش��ب��اب �ل�����دورة �لأوىل 
و�لتي  لل�شباب،  دب��ي  جمل�س  م��ن 
يف  �ل�شباب  دور  تعزيز  يف  �شاهمت 

على  حر�شت  �لر�شيدة  وبروؤيتها 
متكني �ل�شباب يف جميع �ملجالت، 
ليكونو�  �أمامهم  �ملجال  و�أف�شحت 
م�شوؤولياتهم  وحت��م��ل  �ل��غ��د  ق���ادة 
�مل�شرق  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ����ش���ن���اع���ة  يف 
لدولة �لإمار�ت �لذي نتطلع �إليه 

جميعاً.
ودع����ت م��ع��ال��ي��ه��ا �أع�����ش��اء �ل����دورة 
لل�شباب  دب��ي  جمل�س  م��ن  �لثانية 
�ل�������دوؤوب  �ل���ع���م���ل  م���و�����ش���ل���ة  �إىل 

ذ�ته  �ل��وق��ت  يف  و�شاهمت  �لإم����ارة 
وتطلعات  روؤى  ع���ن  �ل��ت��ع��ب��ر  يف 

وطموحات �ل�شباب.
�ليوم  �مل��ه��م��ة  م��ع��ال��ي��ه��ا:  وق���ال���ت 
نتطلع  و�إن��ن��ا  كبرة  �ل�شباب  �أم���ام 
م��ن �أع�����ش��اء �ل�����دورة �ل��ث��ان��ي��ة من 
�لعمل  ملو��شلة  �ل�شباب  جمال�س 
�ل��ك��ب��رة لتمكني  وب����ذل �جل���ه���ود 
�ل�شباب من �لقيام بالدور �ملاأمول 
�لإم����ار�ت  دول���ة  ق��ي��ادة  منهم، لأن 

�ل�شباب  جمل�س  بعمل  ل��ارت��ق��اء 
متمنية  �ملجتمع،  يف  دوره  وتعزيز 
جميع  يف  و�ل��ن��ج��اح  �لتوفيق  لهم 
�مل����ه����ام �ل���ت���ي ���ش��ي��ق��وم��ون ب���ه���ا يف 

�لفرتة �ملقبلة.
وم���ن جهته �أك���د ���ش��ع��ادة ع��ب��د �هلل 
�لعام  �لأم������ني  �ل��ب�����ش��ط��ي  حم��م��د 
دبي،  لإم���ارة  �لتنفيذي  للمجل�س 
�ل�شباب  ت�����ويل  دب�����ي  �إم���������ارة  �أن 
�هتماماً كبر�ً، وفق روؤية �شاحب 

تخ�صي�س نحو ن�صف مليون درهم للفائزين
مو��شالت �لإمار�ت تعلن عن �لفائزين 
بجائزة �ل�شالمة و�لرتبية �ملرورية �ليوم

•• دبي–الفجر: 

 19 �ل��دورة  للفائزين يف  �لنهائية  �لنتائج  �أن  �لإم���ار�ت  �أعلنت مو��شات 
من جائزة �ل�شامة و�لرتبية �ملرورية �شيتم �لإعان عنها �ليوم �خلمي�س 
باإمارة  �لب�شتان  �ملنا�شبة يف فندق رو�شة  خال �حلفل �لذي �شيقام  بهذه 
تلقتها  م�شاَركة   1،195 ب��ني  م��ن  �لفائزين  �أ�شماء  �شتك�شف  حيث  دب��ي، 

�ملوؤ�ش�شة �شمن فئات �جلائزة �ل�شت.
�إد�رة  ع���ب���د�هلل حم��م��د م��دي��ر  و�أك�����د 
مبو��شات  �حل���ك���وم���ي  �لت���������ش����ال 
على  عر�شت  �مل�شاركات  �أن  �لإم���ار�ت 
وخ�شعت  متخ�ش�شة،  حتكيم  جل��ان 
ت�شمنت  دق���ي���ق���ة  ت���ق���ي���ي���م  مل���ع���اي���ر 
جم��م��وع��ة ب��ن��ود وف���ق ك��ل ف��ئ��ة، منها 
ومدى  �مل�شاركة  يف  �لبتكار  م�شتوى 
ثقافة  بن�شر  وم�شاهمتها  عاقتها 
�إ�شافة  �ملرورية،  و�لرتبية  �ل�شامة 
لابتكار�ت  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لأث�����ار  �إىل 
و�مل�������ش���اري���ع �مل���ق���دم���ة وغ����ره����ا من 
�إطاق  �أن  حممد  و�أ���ش��اف  �ملعاير. 

�ل����دورة �ل��ت��ا���ش��ع��ة ع�����ش��رة م��ن “جائزة 
مل�شرة  ��شتكماًل  جاء  �ملرورية”  و�لرتبية  لل�شامة  �لإم���ار�ت  مو��شات 
ثقافة  ن�شر  تتج�شد يف  �لتي  �لنبيلة  لأهد�فها  وتر�شيخاً  �لعريقة  �جلائزة 
�ل�شامة و�لرتبية �ملرورية عرب تقدير �ملبادر�ت �ل�شخ�شية و�ملوؤ�ش�شية ذ�ت 
�لتاأثر على �ملجتمع �ملدر�شي و�ملحلي يف �لدولة وت�شليط �ل�شوء عليها بني 
خمتلف عنا�شر �ملجتمع �ملدر�شي مبا يف ذلك �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة 
ومعاهد �لتكنولوجيا و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �حلكومية و�لطلبة، كما ت�شمل 
بقية فئات و�أفر�د �ملجتمع، �لأمر �لذي ين�شجم مع عن�شر �ل�شامة �لذي 
�ملوؤ�ش�شة  �أولويات  ر�أ�س  ��شرت�تيجي يرتبع على  �أ�شا�شيٌة وهدف  يعد قيمٌة 
وخططها للو�شول �إىل نقل مدر�شي �آمن و�شامل وم�شتد�م، يف �لقطاعني 

�حلكومي و�خلا�س.
وتف�شيًا؛ ك�شف مدير �إد�رة �لت�شال �حلكومي عن تلقي �ملوؤ�ش�شة خال 
م�شاركة   24 �شملت  �ل��ف��ئ��ات،  خمتلف  يف  م�شاَركة   1،195 �ل���دورة  ه��ذه 
و3   ، �مل��روري��ة  و�لرتبية  �ل�شامة  يف  �ملتميزة  �حلكومية  �مل��د�ر���س  فئة  يف 
م�شاركات يف فئة �ملد�ر�س �خلا�شة �ملتميزة يف �ل�شامة و�لرتبية �ملرورية، 
�ل�شامة و�لرتبية  �ملتميزة للمد�ر�س يف  �مل�شروعات  و11 م�شاركة يف فئة 
�ملرورية، و1،113 م�شاركة �شمن فئة �لبد�ع و�لبتكار للطلبة من كافة 
 7 للمحرتفني  و�لبتكار  �لب��د�ع  فئة  �مل�شاركات يف  �إجمايل  وبلغ  �ملر�حل، 
م�شاركات، و�شمن فئة �أ�شرة �ل�شامة فقد �شاركت 16 �أ�شرة، وغرها من 
�لفئات و�مل�شاركات، حيث يبلغ �إجمايل قيمة �ملكافاآت �ملادية و�لعينية �لتي 

�شيكرم بها �لفائزون �إىل نحو ن�شف مليون درهم.

�للو�ء �ملري يرت�أ�ش وفد �شرطة دبي �مل�شارك يف موؤمتر �لأطر�ف باأملانيا
•• دبي-الفجر:

�ملري،  خليفة  عبد�هلل  �ل��ل��و�ء  �شعادة  ت��ر�أ���س 
�ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�����ش��رط��ة دب����ي، وف���د �لقيادة 
�تفاقية  يف  �لأط�����ر�ف  م��وؤمت��ر  يف  �مل�����ش��ارك 
�ملناخ  تغر  ب�شاأن  �لإط��اري��ة  �ملتحدة  �لأمم 

كوب 23 يف مدينة بون باأملانيا. 
�أن  �ملري  �للو�ء عبد�هلل خليفة  �شعادة  و�كد 
يف  دب��ي  �شرطة  جهود  �شمن  تاأتي  �مل�شاركة 
تبني �أف�شل ممار�شات كفاءة �لطاقة و�لطاقة 
يف  �مل�شتد�مة  �ملمار�شات  وتطبيق  �لنظيفة 
�شعيها  �لرئي�شّية ويف  �ل�شرطي  �لعمل  مهام 
لدعم جهود دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�ل�شتد�مة،  �مل��ن��اخ  تغر  جم��ال  يف  �لعاملية 
�إ����ش���اف���ة �إىل ت���ب���ادل �خل�����رب�ت ب���ني �ل����دول 
و�ل�شتد�مة  �خل�����ش��ر�ء  �ملفاهيم  وت��اأ���ش��ي��ل 
�لتنمية و�ل��ط��اق��ة، وخ��ا���ش��ة يف  يف جم���الت 
تقليل  ي�شمن  مب��ا  �لعمر�نية،  �لم��ت��د�د�ت 
�ل��ك��رب��ون��ي��ة، وم��ع��دلت �لتلوث  �لن��ب��ع��اث��ات 

�لتي تت�شبب يف �لحتبا�س �حلر�ري.
دب����ي قامت  ���ش��رط��ة  �ن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ�����ش����اف 

�لوعي  رف���ع  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �جل��ه��ود  بتفعيل 
�ل�شتهاك  تر�شيد  ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر  �لبيئي 
للكهرباء و�ملياه يف خمتلف �ملر�فق �ل�شرطية 
على  �ملحافظة  �شاأنه  من  ما  بكل  وتعزيزها 
و�ل�شتنز�ف،  �لهدر  من  �لطبيعية  مو�ردنا 
وزيادة �لتن�شيق و�لتعاون �لقائم مع �ل�شركاء 
دبي،  ومياه  كهرباء  كهيئة  �ل�شرت�تيجيني 
من �أجل حتقيق �أكرب قدر ممكن من �لوفرة 
يف ��شتهاك �لكهرباء و�ملياه، و�يقاف �لهدر 

�ملائي �لناجم عن �شوء �ل�شتخد�م.
ت�شعى  دب����ي  ���ش��رط��ة  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ�����ش����اف 
�لقيادة  ت��وج��ه��ات  تنفيذ  �إىل  �شركائها  م��ع 
مبادر�تها  يف  و�مل�شاركة  �لبيئية،  �لر�شيدة 
وبر�جمها �مل�شتد�مة، م�شر�ً �إىل �أن  �لقيادة 
�ت��ف��اق��ي��ة خ��ا���ش��ة مب�����ش��روع �شرطة  وق���ع���ت 
ب��ا ك��رب��ون م��ع م��رك��ز دب��ي �ملتميز ل�شبط 
�لكربون، �ملعتمد عاملياً من قبل هيئة �لأمم 
، وذلك لتحقيق روؤي��ة دبي �لر�مية  �ملتحدة 
�لتنمية  ودع����م  �أخ�����ش��ر  �ق��ت�����ش��اد  ب��ن��اء  �إىل 
موؤ�ش�شة  �أول  دب��ي  �شرطة  لتكون  �مل�شتد�مة 
مبادرة  تطلق  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  �أم��ن��ي��ة 

���ش��رط��ة ب��ا ك��رب��ون، ومت حت��دي��د ع���دد من 
عالية  �لن��ب��ع��اث��ات  خلف�س  �ل�شيناريوهات 
�مل�شتوى، وميكن ل�شرطة دبي متابعة خف�س 
متو�شط  ك��ه��دف   30% بنحو  �لن��ب��ع��اث��ات 
خف�س  ل��ي�����ش��ل   2020 ع����ام  ح��ت��ى  �مل�����دى 
�لنبعاثات من �شيناريو �لأعمال �لعتيادية 

�إىل %61 يف عام 2030.
دبي  �شرطة  �أن  �مل��ري  �للو�ء  �شعادة  و�أو���ش��ح 
�إذ  مبكر�ً،  �لبيئي  باجلانب  �هتمامها  ب��د�أت 
�شجلت �لعديد من �ملبادر�ت �لر�ئدة �لهادفة 
كاإطاق  �لطبيعية،  �لبيئة  وتنمية  حلماية 
مبادرة »�ملليون �شجرة«، �لتي جاءت ترجمة 

لروؤية �لقيادة �لر�شيدة باإيجاد بيئة نظيفة 
�إدر�كها  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  وم�����ش��ت��د�م��ة،  و�آم���ن���ة 
تكمن يف  للت�شجر  �خل��ا���ش��ة  �لأه��م��ي��ة  ب���اأن 
و�إ�شفاء  �ل���ه���و�ء،  م��ن  �مل��ل��وث��ات  �م��ت�����ش��ا���س 
يف  �حل�شرية  �ملناطق  على  �جل��م��ايل  �لبعد 

�لدولة.

�لعميد �ل�شويدي يتفقد جلان �ختبار�ت طلبة �لدر��شات �لعليا
•• دبي-الفجر:

�ل�شويدي،  غ���امن  غ��ي��ث  �ل��دك��ت��ور  �لعميد  تفقد 
�لختبار�ت  جل��ان  دب��ي،  �شرطة  �أك��ادمي��ي��ة  مدير 
لطلبة  �لأول  �ل���در�����ش���ي  ل��ل��ف�����ش��ل  �ل��ت��ح��ري��ري��ة 
�ل����در������ش����ات �ل��ع��ل��ي��ا يف ب����ر�م����ج �ل����دك����ت����ور�ه يف 
و�ملاج�شتر  �لأم��ن��ي��ة،  �لأزم����ات  و�إد�رة  �ل��ق��ان��ون، 
�لأكادميي  ل��ل��ع��ام  �ل�����ش��رط��ة،  �ل��ق��ان��ون وع��ل��وم  يف 
طالباً   122 عددهم  �لبالغ  2018/2017م 
وطالبة، منهم 26 يف بر�مج �لدكتور�ه، و96 يف 

بر�مج �ملاج�شتر.
وجتول مدير �لأكادميية، ير�فقه �لعقيد �لأ�شتاذ 
�لدكتور �شيف غامن �ل�شويدي، عميد �لأكادميية، 
كلية  مدير  �لبنا،  ح�شن  في�شل  �لدكتور  و�ملقدم 
عبد  �لدكتور  و�ملقدم  بالوكالة،  �لعليا  �لدر��شات 
بني  �ل��ع��م��ادة،  �إد�رة  مدير  �ل�شبو�شي،  �شيف  �هلل 
بال�شورة  عملها  �شر  على  لاطمئنان  �للجان 
�ملثلى، و�لتاأكد من توفر جميع �خلدمات �لازمة، 

لتهيئة �جلو �ملنا�شب، وتذليل كافة �لعقبات �أمام 
بكل  �لمتحان  تاأدية  من  يتمكنو�  حتى  �لطلبة، 

�شهولة وي�شر دون �أية معوقات.
ماحظات  �إىل  �لأك����ادمي����ي����ة  م���دي���ر  و�����ش���ت���م���ع 
وجه  ث��م  عليها،  ل��اإج��اب��ة  �لطلبة  و��شتف�شار�ت 

و�لرتكيز يف  �ملتاأنية  �لقر�ءة  ب�شرورة  �ملمتحنني 
ورقة �لمتحان بعيد�ً عن �لقلق و�لتوتر �لنف�شي، 
بهدف  �ل�شحيحة،  �لإج��اب��ة  كتابة  م��ن  و�ل��ت��اأك��د 
�شمان �حل�شول على �أعلى �لدرجات، متمنياً لهم 

�لتوفيق و�لنجاح.

فقدان جواز �سفرت
يو�شف  عائ�شة  �ملدعو/  فقد 
�لدرن    ، �ل��رو�ج��ب��ه  حم��م��د 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )455508(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
�قرب  �و  �لردن��ي��ة  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
�جنولف   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
ك����ري���������ش����ت����وف ب���ي�������ش���ل���ت ، 
- جو�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة  �مل��ان��ي��ا 
 )79844( رق���م  ���ش��ف��ره 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 
   004915120315985 

فقدان جواز �سفرت
�مل����دع����و / ع���م���ر�ن  ف���ق���د 
باك�شتان     ، خ�����ان  �ي������وب 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )1225372( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/5535971

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د �مل��������دع��������و/  ع����ب����د�هلل 
������ش�����وري   ، �جل�������رب�������ا  ع�����ل�����ي 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)11958191( �شادر من 
����ش���وري���ا  م���ن ي��ج��ده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/5116185
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ر�أ�ش �خليمة لل�شركات �لدولية يطلق �شجل و�شايا غري �مل�شلمني
•• راأ�س اخليمة –الفجر

�إطاقه  عن  ر�شمًيا   RAK ICC �ل��دويل  �خليمة  ر�أ���س  مركز  �أعلن 
�أمام  �لفر�شة  �إتاحة  �إىل  تهدف  و�لتي   ،WPR �لو�شايا  �شجل  ة  من�شّ
ح�شب  و�أ�شولهم  تركاتهم  وت��وزي��ع  و�شاياهم  لت�شجيل  �مل�شلمني  غ��ر 
رغ��ب��ات��ه��م. وي��ع��م��ل م��رك��ز ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �ل����دويل حت��ت م��ظ��ل��ة “�شجل 
�لعاملي، باعتباره وكيًا معتمًد�  �ملايل  �لو�شايا” �لذي د�ّشنه مركز دبي 
لعمليات �لت�شجيل. كما ُتنّفذ �لو�شايا من خال حماكم مركز دبي �ملايل 

�لعاملي وحماكم ر�أ�س �خليمة.
ر�أ�س  ملركز  بالوكالة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ج��اد،  ر�م��ي  عّلق  ناحيته،  وم��ن 
�أر��شيها  ف��وق  حتت�شن  دول���ة  يف  نعي�س  �إن��ن��ا  ق��ائ��ًا:  �ل����دويل،  �خليمة 

�لكيفية  ب�شاأن  رغباتهم  تختلف  وجميعهم  �لب�شر،  من  خمتلفة  �أجنا�ًشا 
�لتي يتمنون يف �أن يعامل �أبناوؤهم وملكياتهم بها بعد طول عمر وموفور 
ر�أ�س �خليمة  �أطلقها مركز  �لتي  �لو�شايا  �شجل  ة  �شّحة. وبف�شل من�شّ
�أ�شولهم  توزيع  يف  �حلرية  مطلق  �لآن  �مل�شلمني  لغر  �أ�شبح  �ل���دويل، 
�ملعتادة  �ل�شرعية  �لطريقة  غر  على  تركاتهم  على  �لو�شاية  وحتديد 
رغباتهم  يخّولهم من حتقيق  �ل��ذي  �لأم��ر  �ل�شدد،  بها يف هذ�  �ملعمول 
�شجل  مدير  ه��رد،  �شون  وق��ال  وعائاتهم.  �أ�شرهم  م�شتقبل  و�شمان 
مركز  مع  �شر�كتنا  �إن  �لعاملي:  �مل��ايل  دب��ي  مركز  يف  و�ل��رتك��ات  �لو�شايا 
ر�أ�س �خليمة �لدويل تتو�فق متاماً مع هدفنا �ملتمثل يف جعل خدماتنا 
متكاملة و�شهلة �لو�شول جلميع �لفئات. �إن �إطاق مركز ر�أ�س �خليمة 
�لدويل �لر�شمي ي�شهد على �شعينا جلعل �لعماء و�مل�شتثمرين ي�شعرون 

بالأمان يف حماية �أقاربهم وثرو�تهم يف جميع �أنحاء �إمارة ر�أ�س �خليمة 
ودبي. يتيح مركز ر�أ�س �خليمة �لدويل لوكائه �مل�شجلني فر�شة ت�شجيل 
خم�س فئات من �لو�شايا، تت�شمن: �لو�شية �لكاملة و�لِو�شاية و�لرتكات 

و�شركات �ملنطقة �حلرة بالإ�شافة �إىل و�شية �لأ�شول �ملالية.
و�شية  لت�شجيل  �أول عمائه  �ل��دويل  ر�أ���س �خليمة  ��شتقبل مركز  وق��د 
ة “�شجل �لو�شايا” �ملن�شمة حديًثا �إىل عائلة خدمات  تركات على من�شّ
�ملركز. وقد �أعرب �لعميل عن �شعادته بهذ� �حلدث قائًا: لقد �أ�شعدتنا 
لل�شركات  �خليمة  ر�أ����س  م��رك��ز  �أطلقها  �ل��ت��ي  �ل��و���ش��اي��ا  ت�شجيل  خ��دم��ة 
�لدولية. �إننا نعّد من بني �لعديد من �مل�شتثمرين �لذين تعّج بهم �شوق 
�لعقار�ت يف دبي ور�أ�س �خليمة، و�لو�شية �أمٌر يف غاية �لأهمية بالن�شبة 
�لتي  بالطريقة  تركاتنا  على  و�أ���ش��رن��ا  عائاتنا  ح�شول  ل�شمان  �إلينا 

�لذي يقدمه  بالدعم  �متناين  �ملنا�شبة لأعرب عن  و�أنتهز هذه  نتمّناها. 
تركاتنا.  و�شايا  بت�شجيل  يتعلق  فيما  لنا  �ل���دويل  �خليمة  ر�أ����س  مركز 
ودقيقة  بل  �شريعة فح�شب،  تكن  برمتها مل  �لعملية  �أن  �أ�شيف  �أن  و�أوّد 
باملهنية  يّت�شم  �هتماًما  تلقينا  �إننا  �أقول  وب�شفة عامة،  ا.  �أي�شً ومبا�شرًة 
�إر�شال  �مل�شلمني  غ��ر  م��ن  �ملغرتبني  على  ويتعني  ه��ذ�،  و�خل�شو�شية. 
لت�شجيل  لتحديد موعد  �ل��ت��ايل  �لإل��ك��رتوين  �ل��ربي��د  ع��ن��و�ن  �إىل  طلب 
و�شاياهم: wills@rakicc.com. ونن�شح بالتو��شل مع موظفي 
�شياغة �لو�شايا �مل�شجلني و�ملعتمدين يف مركز دبي �ملايل �لعاملي لتويل 
بهوؤلء  �شاملة  قائمة  �لط��اع على  �لو�شايا. كما ميكن  عملية �شياغة 
www.difcprobate. �لتايل:  �لإلكرتوين  �ملوقع  �ملوظفني على 

.ae/register-wills-draftsmen

حممد �ل�شرقي ي�شتقبل ويل عهد �أم �لقيوين .. وي�شهد�ن �أعمال ملتقى �لفجرية �لوطني �لثالث »حمد �لروؤية و�لريادة«
•• الفجرية -وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرة 
ظهر �م�س يف ق�شر �لرميلة �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعا ويل 
عهد �أم �لقيوين. ح�شر �للقاء �ل�شيخ �شيف بن حمد بن �شيف �ل�شرقي رئي�س 
�ل�شرقي  �شيف  بن  حمد  بن  حممد  �ملهند�س  و�ل�شيخ  �حل��رة  �ملنطقة  هيئة 
حمد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  و�ل�شيخ  بالفجرة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �حلكومة  د�ئ���رة  رئي�س 
�لبدنية  و�لقوة  �لأج�شام  لبناء  �لإمار�تي  �لحت��اد  رئي�س  �ل�شرقي  �شيف  بن 
�لرقباين  �شعيد حممد  �ل�شرقي ومعايل  �شيف  بن  بن حمد  �أحمد  و�ل�شيخ 
�لزحمي  �شامل  و�شعادة  �لفجرة  حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  �خلا�س  �مل�شت�شار 
مدير مكتب ويل عهد �لفجرة و�للو�ء حممد �أحمد بن غامن �لكعبي �لقائد 

�لعام ل�شرطة �لفجرة وعدد من مديري �ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف �لفجرة.
�لفجرة  �ل�شرقي ويل عهد  بن حمد بن حممد  �ل�شيخ حممد  �شمو  وك��ان 
و�شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعا ويل عهد �أم �لقيوين قد �شهد� 
�جلل�شة �حلو�رية �لتي نظمتها هيئة �لفجرة للثقافة و�لإعام، حتت رعاية 
�مللتقى �لوطني �لثالث حتت �شعار  �شمو ويل عهد �لفجرة �شمن فعاليات 
“حمد �لروؤية و�لريادة”، تز�مناً مع �حتفالت �لدولة باليوم �لوطني �ل� 46 
. ح�شر �مللتقى �ل�شيخ �شيف بن حمد بن �شيف �ل�شرقي رئي�س هيئة �ملنطقة 

د�ئرة  رئي�س  �ل�شرقي  �شيف  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ملهند�س  و�ل�شيخ  �حل��رة 
�حلكومة �للكرتونية بالفجرة و�ل�شيخ عبد�هلل بن حمد بن �شيف �ل�شرقي 
بن  �أحمد  و�ل�شيخ  �لبدنية  و�لقوة  �لأج�شام  لبناء  �لإمار�تي  �لحت��اد  رئي�س 

حمد بن �شيف �ل�شرقي.
وقال �شمو ويل عهد �لفجرة �ن قر�ءة روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن 
حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرة، وريادته �لقيادية، هو 
�حتفاء بتاريخ من �لإجناز�ت تتجاوز �لعقود �لربعة كانت خالها �لفجرة 
�لدولة يف طريقها لتتبو�أ  جزء�ً ل يتجز�أ من م�شروع تنموي كبر �شهدته 
�لإيجابي  �لتغير  وتقود معها  �لعامل،  يف  تقدماً  �ل��دول  �أك��ر  و�شط  مكانة 
�شاحب  بقيادة  �لفجرة  �أن  �إىل  �شموه  و�أ�شار  �لعاملي.  �حل�شاري  �مل�شهد  يف 
يف  كربى  تطويرية  قفز�ت  �شهدت  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ومبقد�ر  و�لإن�شانية،  و�لعمر�نية  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �ملجالت  كافة 
خمل�شاً  ب��د�  ما  مبقد�ر  ومتطور�ً  معا�شر�ً  �جلديد  �لفجرة  وج��ه  ب��د�  ما 

للخ�شو�شية �ملحلية ولأ�شالة �لإمار�ت و�شعبها وعاد�تها وقيمها.
نوفوتيل  فندق  يف  �ليوم  �شباح  �نطلقت  �لتي  �حل��و�ري��ة  �جلل�شة  وناق�شت 
و�فتتحت  �لريادة؟”،  حتققت  “كيف  و  �لروؤى؟”  ُتبنى  “كيف  بالفجرة 
للثقافة  �لفجرة  هيئة  ع��ام  مدير  �لكعبي  حمد�ن  �ألقاها  ترحيبية  بكلمة 
�أبوظبي  ع��ام  مدير  متيم  ب��ن  علي  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  ت��وىل  بعدها  و�لإع����ام 

�أولها  �لتي  �لثقة  �إىل  بد�ية  �أ�شار  حيث  �حل��و�ري��ة  �جلل�شة  �إد�رة  لاإعام 
�ل�شمو  ل�شاحب  �هلل،  رحمه  نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
�ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرة، باإ�شناد 
حقيبة �لزر�عة و�لروة �ل�شمكية ل�شموه وكان وقتها ولياً للعهد يف �لت�شكيل 
�لوز�ري �لأول يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. و�شكر �بن متيم �شمو ويل 
عهد �لفجرة على رعايته �مللتقى وح�شوره، كما �شكر ح�شور �شمو ويل عهد 
�لدكتور ر��شد بن حمد  �ل�شيخ  �ل�شكر �ىل  �مللتقى، ووجه  �لقيوين  �م  �إم��ارة 

�ل�شرقي رئي�س هيئة �لفجرة للثقافة و�لإعام على تنظيم �مللتقى.
�ل�شمو  ل�شاحب  �خل��ا���س  �مل�شت�شار  �ل��رق��ب��اين  حممد  �شعيد  معايل  و�أ���ش��ار 
حاكم �لفجرة - �أول �ملتحدثني يف �جلل�شة - يف ورقته �إىل �لعاقة �لقوية 
و �ملتميزة �لتي كانت تربط �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي 
ع�شو �ملجل�س �لعلى حاكم �لفجرة باملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه وكيف �آمن �شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرة بفكر ز�يد 

ونهجه من �أجل �ن تن�شط دولة �لإمار�ت وتكون مب�شاف �لدول �ملتقدمة.
�خلارجية  �لفجرة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  عاقات  عن  معاليه  حت��دث  كما 
�ملتميزة و�لزيار�ت �لتي قام بها بعد توليه �حلكم بهدف �لطاع على جتارب 

�لدول وتطوير �لعاقات بينها وبني دولة �لإمار�ت.
�لفجرة  مركز  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  بهروزيان،  عبد�لغفور  �شعادة  وحت��دث 

�لتجاري، �مل�شت�شار �لقت�شادي ل�شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرة ،عن �خلطط 
�أمر بها وقام مبتابعتها �شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرة  �ل�شرت�تيجية �لتي 
و�لتي نه�شت باقت�شاد �إمارة �لفجرة وجعلتها من �أهم �لوجهات �ل�شياحية، 
�شاحب  فيها  مّثل  �لتي  �لعاملية  �مل��وؤمت��ر�ت  على  �ل�شوء  �شعادته  �شلط  كما 
�ل�شورة  نقل  �شموه يف  �شاهم  وكيف  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لفجرة  �ل�شمو حاكم 

�حل�شارية للدولة يف هذه �ملوؤمتر�ت.
و�أ�شار �شعادة �شعيد بن �شعيد مدير مكتب �شاحب �ل�شمو �حلاكم �شابقا، ع�شو 
�لجتماعية  �لعاقة  �شابقا، يف حديثه خال �جلل�شة عن  �لوطني  �ملجل�س 
عدد�ً  و��شتذكر  �لم���ارة  باأبناء  �لفجرة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  تربط  �لتي 
�شاحب  ملكتب  مدير�ً  ب�شفته  �ل�شابق  عمله  �أثناء  �شهدها  �لتي  �ملو�قف  من 
�ل�شمو حاكم �لفجرة . و�ختتم �جلل�شة �شعادة �شلطان �شيف �ل�شماحي ع�شو 
�ل�شمو حاكم  �شابقاً، باحلديث عن دعم �شاحب  �لوطني �لحت��ادي  �ملجل�س 
�ملجالت  �شتى  �ل��ري��ادة يف  �ج��ل حتقيق  �لإم���ارة من  لأبناء  �لد�ئم  �لفجرة 
�شامل  �شعادة  �حل��و�ري��ة  �جلل�شة  ح�شر  و�لتعليمية.  �لإعامية  �لريا�شية، 
عام  مدير  �لأفخم  �شيف  حممد  و�شعادة  �لعهد،  ويل  مكتب  مدير  �لزحمي 
بلدية �لفجرة، وحمد�ن �لكعبي مدير عام هيئة �لفجرة للثقافة و�لإعام 
وعدد من مديري �ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف �لفجرة وم�شوؤوليها وح�شد من 

�لإعاميني و�أبناء �لفجرة.

»لالإمار�ت ن�شدو« على 
م�شرح �لإمار�ت للتنمية

•• راأ�س اخليمة – الفجر

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س 
�خليمة تدعوكم جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية حل�شور “�لأم�شية 
باليوم  �لدولة  �حتفالت  مع  تز�مناً  ن�شدو”  لاإمار�ت  �لغنائية  �ل�شعرية 
عي�شة  و�ل�شاعر  �لهدية  عبد�هلل  �ل�شاعر  من  ك��ًا  يحيها   ،  46 �لوطني 
م�شعود و�ملو�شيقار طار�س خمي�س، وذلك يوم �جلمعة 17نوفمرب 2017 
�لظيت  منطقة  �لإم���ار�ت  جمعية  م�شرح  على  مبا�شرة  �لع�شاء  �شاة  بعد 
و�لدعوة عامة للجمهور. تهدف �جلمعية من تنظيم مثل هذه �لفعاليات 
�ملحلية  �لثقافية  �لهوية  �أه��م مامح  �ل��ذي يعترب من  بال�شعر  تعنى  �لتي 
و�لعربية على حد �شو�ء �إىل �لرتقاء باحلر�ك �لثقايف و�لأدبي يف �لإمار�ت 

�إىل �آفاق جديدة من �لإبد�ع و�لتميز .

ر��شد �لبلو�شي : �لإمار�ت منوذج 
فريد يف تعزيز قيم �لت�شامح

•• اأبوظبي -وام:

�أن  �ملالية  ل��اأور�ق  �أبوظبي  ل�شوق  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لبلو�شي  ر��شد  �أكد 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة باتت منوذجا فريد� يف تعزيز قيم �لت�شامح 

�لر��شخ يف �ملجتمع �لإمار�تي.
وقال �لبلو�شي يف ت�شريح له مبنا�شبة �ليوم �لدويل للت�شامح �لذي ي�شادف 
16 نوفمرب من كل عام » �إن نهج �لت�شامح طاملا كان عاما حا�شر� وفاعا 
يف تاريخ ون�شيج دولة �لإمار�ت �ملجتمعي وم�شاهم رئي�شي يف بناء �شرحها 
�هلل  »طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  وحر�س  �لعظيم 
ثر�ه« و�لآباء �ملوؤ�ش�شون »رحمهم �هلل« على تعزيز قيم �لت�شامح و�لتعاي�س 

و�ل�شام بني خمتلف �أبناء �ل�شعب �لإمار�تي. 
و�أ�شاف : » �إن هذه �مل�شرة يو��شلها �ليوم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �هلل« و�شاحب 
�أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخ��و�ن��ه��م  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�ملجل�س �لأعلى حكام �لإم��ار�ت وكل من على �أر�س �لإم��ار�ت �لطيبة قيادة 

وحكومة و�شعبا.
�لت�شامح  قيم  ير�شخ  متميز  جمتمع  �ل��ي��وم  �لإم����ار�ت  جمتمع  �إن   « وت��اب��ع 
و�لتعددية �لثقافية ومنفتح على �لأخر و�لو�شطية و�لتعاي�س مع �لآخرين 
�ل�شنو�ت  خ��ال  كبرة  جهود�  �ل��دول��ة  بذلت  حيث  كر�هية  �أو  متييز  دون 
�ملا�شية من �أجل تكري�س قيمة �لت�شامح على �ل�شعيد �ملجتمعي و�لذي هو 
�ل��ذي يعد من  �ملت�شامح  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شعب  �أ�شيل من طبيعة تكوين  جزء 
�أكر �شعوب �لعامل �نفتاحا على �لآخر وقبول له وهذه حقيقة يدركها كل 

من عا�س على هذه �لأر�س �لطيبة �أو ز�رها.
ن�شر  د�ئما يف  �شباق  �ملالية  ل��اأور�ق  �أبوظبي  �شوق  �أن  �إىل  �لبلو�شي  ولفت 
قيم �لت�شامح و�لوئام ونبذ �لع�شبية و�لكر�هية و�لتميز يف بيئته �لتي تت�شم 
بالتنوع ليزد�د �لرت�بط بني �أفر�دها �أكر ل �شيما �أن �لت�شامح قيمة �أ�شا�شية 
للموؤ�ش�شة  و�ل���ولء  �لنتماء  تعزيز  على  �ل�شوق  ويعمل  و�لتطور  للتقدم 
عام  كل  نوفمرب من  �ل�شاد�س ع�شر من  �ملو�فق  �ليوم  وياأتي هذ�  و�لوطن 

لر�شخ ويدعم ر�شالة وقيم �لت�شامح و�لحرت�م بني �لأمم و�حل�شار�ت.

قائد عام �شرطة عجمان يفتتح مكتبا لل�شرطة مب�شت�شفى »ثومبي«
•• عجمان-وام: 

�فتتح �شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن 
�شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  �لنعيمي  �هلل  عبد 
م�شت�شفى  يف  لل�شرطة  مكتباً  عجمان 
ثومبي يف منطقة �لنعيمية بعجمان، 
وذلك �شمن �إطار �شعي �لقيادة �لعامة 
ل�شرطة عجمان لتحقيق هدف وز�رة 
ر�شا  بتعزيز  �ل�شرت�تيجي  �لد�خلية 
�ملقدمة،  �خل���دم���ات  ح���ول  �جل��م��ه��ور 
عجمان  �شرطة  ب��ني  للتعاون  ودع��م��اً 
��شتقبال  يف  كان  ثومبي.  وم�شت�شفى 
عبد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �للو�ء  �شعادة 
�مل�شت�شفى  �لنعيمي لدى و�شوله  �هلل 
مدير  �ل�شام�شي  جرب  علي  �ملقدم   ..
�ل�شاملة،  �ل�����ش��رط��ة  م���ر�ك���ز  �إد�رة 
رئي�س  �لكعبي  خليفة  غيث  و�مل��ق��دم 
�ل�شامل،  �ل��ن��ع��ي��م��ي��ة  ���ش��رط��ة  م���رك���ز 
�لرئي�س  ف����ارة  �أب����و  و�ل�����ش��ي��د حم��م��د 

مب�شت�شفى  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
هجدي  بر��شانت  و�ل��دك��ت��ور  ثومبي، 
�ل���ط���ب���ي، وع�����دد م���ن �شباط  �مل���دي���ر 

�ل�شرطة وموظفي �مل�شت�شفى.
و�طلع �شعادة قائد عام �شرطة عجمان 
�مل��ك��ت��ب و�خلدمات  ع��م��ل  �آل���ي���ة  ع��ل��ى 
�أق�شام  �شعادته  ز�ر  كما  يقدمها،  �لتي 
�ملعد�ت  �أحدث  على  و�طلع  �مل�شت�شفى 
يقدمها  �ل���ت���ي  و�خل����دم����ات  �ل��ط��ب��ي��ة 
على  م��وؤك��د�ً  للمر�جعني،  �مل�شت�شفى 
�أه���م���ي���ة وج�����ود م��ك��ت��ب ل��ل�����ش��رط��ة يف 
وتقدمي  �لرقابة  يف  ودوره  �مل�شت�شفى 

�خلدمات للمر�جعني.
�إن  �ل�شام�شي  جرب  علي  �ملقدم  وق��ال 
�فتتاح �شرطة عجمان لهذ� �ملركز جاء 
من منطلق تعزيز ر�شا �جلمهور عن 
�خلدمات �ملقدمة، ودعم �ل�شر�كة بني 
ثومبي،  وم�شت�شفى  عجمان  �شرطة 
يحتاج  ر�شمية  �إج���ر�ء�ت  �أي  وت�شهيل 

�ل�شرطة، ويف  لإ�شد�رها من  �ملر�جع 
ح���ال �حل����و�دث �مل���روري���ة ف���اإن مكتب 
�ل�شرطة ي�شتقبل باغات �ملر�جعني، 

�ل��وق��ت و�جل��ه��د يف  مم��ا يوفر عليهم 
�لت�شال  �أو  �ل�شرطة  مل��ر�ك��ز  �لتوجه 

بها.

���ش��ع��ادة ق���ائ���د ع����ام �شرطة  و�ج��ت��م��ع 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  م����ع  ع���ج���م���ان 
�شباط  م��ن  وع���دد  ثومبي  مل�شت�شفى 

�مل�شت�شفى  يف  و�لإد�ري�������ني  �ل�����ش��رط��ة 
ت��ب��اح��ث��و� خ��ال��ه��ا ح����ول �آل���ي���ة عمل 
�ملكتب ، ومناق�شة �شبل تعزيز �لتعاون 
ب���ني �ل��ط��رف��ني، و�ك����د ���ش��ع��ادت��ه على 
�أه��م��ي��ة ت��وف��ر ك���ام���ر�ت م��ر�ق��ب��ة يف 
مد�خل وخمارج �مل�شت�شفى ويف جميع 
من  م�شتوى  �أع��ل��ى  ل�شمان  �أق�شامه 
ي���دع���م �لأم������ن ويعزز  �ل���رق���اب���ة مم���ا 
عرب  جانبه  من  �لعمل.  يف  �ل�شفافية 
ثومبي  مل�شت�شفى  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�ل�شرطة  مكتب  بافتتاح  �شعادته  عن 
موؤكد�ً على �أهمية دور �شرطة عجمان 
يف ت�شهيل تقدمي �خلدمات للمر�شى 
�للو�ء  ���ش��ع��ادة  وت���ب���ادل  و�مل���ر�ج���ع���ني. 
�لنعيمي  �هلل  عبد  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
و�ل�����ش��ي��د حم��م��د �أب�����و ف�����ارة �ل�����دروع 
�لتذكارية، و�أكد� على �أهمية ��شتمر�ر 
يف  �أعلى  م�شتويات  لتحقيق  �لتعاون 

تقدمي �خلدمات. 

حماكم دبي ت�شارك يف �ملوؤمتر �لعاملي 
�ل�شنوي �ل�شابع للمدن �لذكية يف بر�شلونة

•• دبي -وام:

�ل�شنوي  و�مل��وؤمت��ر  �ملعر�س  دب��ي يف  وف��د حماكم  �شارك 
�لإ�شبانية  بر�شلونة  مدينة  يف  �لذكية  للمدن  �ل�شابع 
بهدف حتقيق روؤية �إمارة دبي بتحولها �إىل مدينة ذكية 

و�لأ�شعد يف �لعامل.
���ش��ع��ادة �لقا�شي  ت��ر�أ���ش��ه  �ل����ذي  �ل���وف���د -  و����ش��ت��ع��ر���س 
عبد�لقادر مو�شى نائب مدير عام حماكم دبي و�شم كا 
من �لقا�شي خالد �ملن�شوري قا�شي تنفيذ وعبد�لرحيم 
دبي-  حماكم  يف  �ملعلومات  تقنية  �إد�رة  مدير  �مل�شرب 
�لإجناز�ت �لتي حققتها و�خلدمات �لذكية �لتي �أطلقتها 

حماكم دبي خال �ل�شنو�ت �ملا�شية .

و�أكد �لقا�شي عبد�لقادر مو�شى �أهمية م�شاركة �لد�ئرة 
يف هذ� �لتجمع �لعاملي للمدن �لذكية.

��شتعر��س  �إىل  ي��ه��دف  �مل��ع��ر���س  ه���ذ�  �أن  �إىل  م�����ش��ر� 
�لإجن�������از�ت و�خل����دم����ات �ل��ذك��ي��ة ع��امل��ي��ا وي��ع��د فر�شة 
و�ملبتكرة حول  �لذكية  �أح��دث �خلدمات  لاطاع على 

�لعامل.
وقال �إن حماكم دبي تطبق �لنظام �لق�شائي �لاتيني 
وهو �أكر �لأنظمة �لق�شائية �شيوعا يف �لعامل وتنق�شم 
�إىل ثاث درجات �ملحكمة �لبتد�ئية وهي �أوىل درجات 
من  درج���ة  ث��اين  وه��ي  �ل�شتئناف  وحمكمة  �لتقا�شي 
درجات  �أعلى  وهي  �لتمييز  وحمكمة  �لتقا�شي  درج��ات 

�لتقا�شي.

»تالي�ش« تعزز دعم عمالئها باإن�شاء مركز لتقدمي خدمات �لدفاع يف �أبوظبي
•• دبي-وام:

�أعلنت �شركة تالي�س �م�س- خال م�شاركتها يف معر�س 
متخ�ش�س  مركز  لإن�شاء  خططها  عن   - للطر�ن  دبي 
يف ت��ق��دمي خ��دم��ات �ل���دف���اع يف �أب��وظ��ب��ي وذل����ك بهدف 
�لقرت�ب �أكر من عمائها وتقدمي جمموعة متكاملة 

من �خلدمات.
ب��ج��م��ع وتطوير  �ل����دف����اع  خ����دم����ات  م���رك���ز  و����ش���ي���ق���وم 
�خل����رب�ت �مل���وج���ودة يف دول���ة �لإم������ار�ت ب��ج��ان��ب توفر 

�مل�شلحة  للقو�ت  تالي�س  دعم  لتعزيز  و�لتعليم  �لتدريب 
�لإمار�تية.

وي���ق���دم �مل���رك���ز �جل���دي���د خ��دم��ات��ه ل��ك��ل �أق�����ش��ام �لقو�ت 
�مل�شلحة �لإمار�تية وت�شمل هذه �خلدمات جميع �حللول 
�شريعة  خ��دم��ة  ت��وف��ر  �إىل  �إ���ش��اف��ة  تالي�س  حمفظة  يف 
وفعالة لتعزيز م�شتوى �لر�شا وتوطيد �لعاقات ودفع 

�لنمو �لطويل �لأجل لل�شركة.
و���ش��ي��ع��م��ل م��رك��ز �خل��دم��ة ب��د�ي��ة ع��ل��ى ب��ن��اء ف��ري��ق من 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  م��ن  لكل  �خل��دم��ات  يقدمون  �ملهنيني 

منها  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لوطنية  �ل��دف��اع  و�شركات  �لإم��ار�ت��ي��ة 
ي�شاعد  و�لجن��ل��ي��زي��ة  �لعربية  باللغتني  �ت�شال  م��رك��ز 
�إ�شافة  �حلقيقي  �ل��وق��ت  يف  �لعماء  طلبات  �أخ��ذ  على 
�ملهنيني  من  جمموعة  ي�شم  خم�ش�س  دعم  مكتب  �إىل 

لتقدمي �لدعم �لعام و�ملتخ�ش�س.
�لعماء  خدمة  عن  م�شوؤول  �لت�شال  مركز  و�شيكون 
و�ملو�د  �لغيار  وقطع  �مل�شرتيات  مثل  �ل��دع��م  وخ��دم��ات 
و�ل�شحن  �مل���خ���زون  و�إد�رة  و�ل��ت�����ش��ل��ي��ح  �ل���ش��ت��ه��اك��ي��ة 
و�إد�رة  �للوج�شتية  �خلدمات  �شل�شلة  و�إد�رة  و�جلمارك 

�خل���دم���ات �مل��ن�����ش��ب��ة و�أن�����ش��ط��ة دع���م �ل��ع��م��اء �لأخ����رى 
�ملتعلقة.

و�شي�شت�شيف مركز خدمة �لدفاع �لإمار�تي ور�س عمل 
فنية وتدريب لعمائه وذلك كخطوة رئي�شية يف م�شرة 

منو �شركة تالي�س يف �ملنطقة.
و���ش��ت��و����ش��ل ت��ال��ي�����س م��ن خ���ال �مل��رك��ز ت��ط��وي��ر فرقها 
�مل�شاريع  �لكفاءة تنفيذ  �ملحلية وخربتها ورفع م�شتوى 
وتقدمي �لدعم �ملحلي على �ملدى �لطويل لعمائها من 

دولة �لإمار�ت.
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اأخبـار الإمـارات

عب��د�هلل ب�ن ز�ي�د يلتق�ي وزي�ر خارجي�ة تايالن��د

جمارك ر�أ�ش �خليمة ت�شتعر�ش نظاما �أمنيا من نوع جيت كيرب

�لإمار�ت و�إندوني�شيا تبحثان تعزيز �لتعاون ل�شتقد�م وت�شغيل �لعمالة �لإندوني�شية

» �خلارجية « تفتتح �لق�شم �لقن�شلي و�ملركز �جلديد خلدمة �إ�شعاد �ملتعاملني يف د�كار

•• راأ�س اخليمة - الفجر

 نظمت د�ئرة �جلمارك بر�أ�س �خليمة بح�شور 
�لعر�س  �ملحرزي  حممد  �لدكتور  �لعام  �ملدير 
�لتجريبي لأحد �لأنظمة �لأمنية من نوع جيت 
كيرب و�لذي نفذته �لد�ئرة بالتعاون مع �شركة 
جيت كيرب �شيكيوريتي ميدل �ي�شت و�شركة �آي 
�إج��ر�ء�ت �لرقابة  �ون تكنولوجي بهدف تعزيز 

�جلمركية يف �ملنافذ �لربية يف �لإمارة.
كما ح�شر �لعر�س ممثلون عن �شركاء �لد�ئرة 
�ل�شرت�تيجيني من خمتلف �جلهات �لتنفيذية 
ل���ل���دول���ة و�لتي  �ل���ربي���ة  ب��امل��ن��اف��ذ �حل����دودي����ة 
و�شرطة  ل��ل��ج��م��ارك  �لحت���ادي���ة  �لهيئة  �شمت 
و�شوؤون  لاإقامة  �لعامة  و�لإد�رة  �خليمة  ر�أ�س 
�لأجانب بر�أ�س �خليمة   و�لهيئة �لعامة لأمن 
�مل��ن��اف��ذ و�حل����دود و�مل��ن��اط��ق �حل���رة وجمموعة 

م���و�ن���ئ ر�أ�������س �خل��ي��م��ة وه��ي��ئ��ة ر�أ�������س �خليمة 
للمناطق �لقت�شادية.

�ل��دك��ت��ور حم��م��د �ملحرزي   �ل��ع��ر���س  ويف خ��ت��ام 
ب���ن���ج���اح �ل���ت���ج���رب���ة ع���ل���ى �جل����ه����از �ل�������ذي نال 
����ش��ت��ح�����ش��ان �حل�����ش��ور  ل��ك��ف��اءت��ه ودق����ة وج���ودة 
�ل�شور �لتي ينتجها �جلهاز و�لأنظمة �لفرعية 
ما�شية  �جلمارك  د�ئ��رة  �أن  موؤكد�  به،  �مللحقة 
يف  �مل�شتخدمة  و�أجهزتها  �أنظمتها  تطوير  يف 
للبند  حتقيقا  �جل��م��رك��ي  �لتفتي�س  ع��م��ل��ي��ات  
�خلا�س   يف روؤيتها ور�شالتها يف جعل جمتمع 
�لإمارة جمتمعا �آمنا من كل ما قد يتهدده من 
�أن  مو�شحا  �ملمنوعة،  �لتهريب  عمليات  خال 
م�شتخدما  �أمنّيا  نظاما  يعد  كيرب  جيت  نظام 
يف منافذ �لدخول ول��ه �لقدرة على �لتفاعل مع 
�ملن�شات �لإلكرتونية �لأمنية �لأخرى وتقدمي 

�لدعم �لازم لها.

�إت��اح��ة ع��دد من  �لنظام يركز على  �أن  و�أ���ش��اف 
�أ�شفل  �آلية تفتي�س  �لوظائف �لأمنية  كت�شهيل 
�ملركبات �آلياً  حيث يعمل على تزويد �مل�شتخدم 
ثاثية  �فرت��شية  و�شور  �لدقة  عالية  ب�شور 
�لأبعاد لأ�شفل �ملركبة من خال �شا�شتّي عر�س 
�إ�شافة  �إن�شاء ب�شمة مميزة لكل مركبة  بهدف 
�إىل نظام لك�شف �لأج�شام �لغريبة �آلياً وهو نظام 
لك�شف �لأج�شام �لغريبة �لتي يلجاأ �ملهربني �إىل 
باأ�شفل �ملركبة لتهريبها عرب �حلدود  �إل�شاقها 
�ل�شورة  مب�شاهاة  �لنظام  يقوم  حيث  �لربية، 
�ل�����ش��ور �ملرجعية  ب���اأق���رب  ل��ل��م��رك��ب��ة  �مل��ل��ت��ق��ط��ة 
 ، �ل��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  �ل�����ش��ورة يف  لتلك  مطابقة 
ف�شا ع��ن ن��ظ��ام ل��ق��ر�ءة ل��وح��ات �لأرق����ام �آلياً 
�ملركبات  �أرق��ام  وق��ر�ءة جميع لوحات  للتقاط 
�آلية،  ب�شورة  �لتعاون  جمل�س  دول  يف  �ل�شادرة 
وملحق ب��ه ن��ظ��ام �آيل مل��ر�ق��ب��ة ل��وح��ات �لأرق���ام 

بلوحات  �خل��ا���ش��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  �إد�رة  على  يعمل 
�لنظام  ُم�����ش��ت��خ��دم  �أو  ُم�����ش��غ��ل  وت��ن��ب��ي��ه  �لأرق�����ام 
و�شوًل �إىل حتقيق �لإمكانيات �خلا�شة بتنظيم 
�لإقامة  مبدة  و�للتز�م  �ملركبات  دخ��ول  حركة 
و�خلروج  �ل��دخ��ول  باملنفذ  �مل���روري  و�لن�شياب 
و�إ�شد�ر  �مل�شتخدم  و�متياز�ت  �لرتقب  وقائمة 

�لتقارير .
�إ�شافية  للتقاط  �لنظام يوفر ميزة  �ن  وذك��ر 
�ملرئية  �ل��رك��اب  وج��وه  و���ش��ور  �ل�شائقني  �شور 
عن  �لنظر  بغ�س  �ملركبة  د�خ��ل  م��ن  للكامر� 
درجة تظليل �لنو�فذ �ملخفي �أو ظروف �لإ�شاءة 
للمركبة،  �لأمامية  �مل�شابيح  وهج  �أو  �ملُحيطة 
تفا�شيل  ��شتخا�س  عنها من خال  و�لك�شف 
وجوه �ل�شائقني و�لركاب و�إر�شالها �إىل برنامج 
�آخ����ر ُم��ت��ك��ام��ل ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �ل���وج���وه بهدف 

حتديد ومر�قبة و��شتهد�ف �لأ�شخا�س.

•• جاكرتا-وام:

�لب�شرية  �مل������و�رد  وز�رة  وف����د  ب��ح��ث 
و�ل���ت���وط���ني ب��رئ��ا���ش��ة �ل���دك���ت���ور عمر 
ل�شوؤون  �مل�����ش��اع��د  �ل��وك��ي��ل  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لت�����������ش�����ال و�ل�����ع�����اق�����ات �ل����دول����ي����ة 
�لعمل  وز�رة  يف  وم�����������ش�����وؤول�����ون 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  �شبل  �لإن��دون��ي�����ش��ي��ة 
وت�شغيل  ����ش��ت��ق��د�م  تنظيم  جم��ال  يف 
�خلدمات  يف  �لإن��دون��ي�����ش��ي��ة  �لعمالة 

�مل�شاعدة ومن�شاآت �لقطاع �خلا�س.
و�أك���د �ل��وف��د - خ��ال زي��ارت��ه موؤخر� 
�إىل �إندوني�شيا - حر�س دولة �لإمار�ت 
�ل��ع��م��ل �لائقة  ع��ل��ى ت��وف��ر ف��ر���س 
�لتعاقدية  �ل��ع��م��ال��ة  ح��ق��وق  و����ش���ون 
�أر����س �لدولة  �مل��وج��ودة على  �مل��وؤق��ت��ة 
تنظيم عاقات  قانون  وذل��ك يف ظل 
و�ل�شيا�شات  �لقر�ر�ت  وحزمة  �لعمل 
�لتي ت�شتهدف تعزيز �شفافية �لتعاقد 

ومرونة �شوق �لعمل.

بعدد  �ل����وف����د  ل�����ق�����اء�ت  خ������ال  ومت 
�لعمل  وز�رة  يف  �مل���������ش����وؤول����ني  م����ن 
�أبرز جو�نب  ��شتعر��س  �لإندوني�شية 

�لدولة  يف  �مل�����ش��اع��دة  �لعمالة  ق��ان��ون 
تقدم  “مر�كز تدبر” �لتي  ومبادرة 
بالعمالة  �ملرتبطة  �خل��دم��ات  جميع 

تنظيم  يف  ي�شهم  م��ا  وه���و  �مل�����ش��اع��دة 
�ل��ف��ئ��ات من  ه���ذه  وت�شغيل  ����ش��ت��ق��د�م 

�لعمالة.

من جانبه ثمن �جلانب �لإندوني�شي 
�جلهود �لتي قامت بها دولة �لإمار�ت 
حلماية �حلقوق �لعمالية .. موؤكد� �أن 
�لإمار�ت تعترب من �لوجهات �جلاذبة 

للعمالة �لإندوني�شية.
م�شر� �إىل رغبتهم يف زيادة م�شاهمة 
�لعمل  �شوق  يف  �لندوني�شية  �لعمالة 
�إمكانية  �جلانبان  وبحث  �لإم��ار�ت��ي. 
�ملبادر�ت  من  ع��دد  تنفيذ  يف  �لتعاون 
�لأنظمة  ����ش��ت��خ��د�م  ب��ت��ع��زي��ز  �مل��ع��ن��ي��ة 
لتي�شر  �حل���دي���ث���ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
�لندوني�شية  �ل���ع���م���ال���ة  �����ش���ت���ق���د�م 
وتعزيز  حت��ق��ي��ق  ي�����ش��م��ن  �إط�������ار  يف 
�لبلدين  حكومتا  ومي��ك��ن  �ل�شفافية 
�إج��ر�ء�ت ��شتقد�م  من �لإ�شر�ف على 

�لعمالة �لندوني�شية للدولة.
ت�شكيل جلنة  ع��ل��ى  �جل��ان��ب��ان  و�ت��ف��ق 
فنية ل�شتكمال �لت�شاور ب�شاأن تاأطر 
وحتديد  �مل�����ش��رتك  للتعاون  ب��رن��ام��ج 

�خلطو�ت �لتنفيذية �لاحقة.

•• داكار-وام:

�لهام  �أح����م����د  �ل�����ش��ف��ر  ����ش���ع���ادة  �ف���ت���ت���ح 
�لظاهري وكيل �لوز�رة �مل�شاعد لل�شوؤون 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  ب���وز�رة  �لقن�شلية 
�لدويل �لق�شم �لقن�شلي و�ملركز �جلديد 
�لعا�شمة  يف  �ملتعاملني  �إ���ش��ع��اد  خل��دم��ة 
�لعا�شر من  �ملركز  د�كار وهو  �ل�شنغالية 
�إ�شد�ر  بهدف  �فتتاحه  يتم  �ل��ذي  نوعه 
�أذونات �لدخول و�لت�شديقات خارج دولة 
�فتتاح ق�شم �خلدمات  �لإم��ار�ت. يهدف 
�إ�شد�ر  ت�شهيل  �إىل  �جل��دي��د  �لقن�شلية 
لاأفر�د  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل���دخ���ول  �أذون������ات 
�شاأنه  من  و�ل��ذي  �ل�شنغال  يف  و�ملقيمني 
�ل�شنغاليني  �ل��ع��ام��ل��ني  دخ���ول  ي��ع��زز  �أن 
لاإمار�ت عرب ت�شهيل وت�شريع �لإجر�ء�ت 
م���ن خ����ال �ل���ب���و�ب���ات �لإل���ك���رتون���ي���ة يف 
�ل�شيدة  �لفتتاح  ح�شر  �ل��دول��ة.  منافذ 
ب���اه ف���اي �ل��وزي��ر م��ف��و���س م��دي��رة �إد�رة 
�لأو�شط  و�ل�شرق  �لهادئ  و�ملحيط  �آ�شيا 
بوز�رة �خلارجية و�ملغرتبني بجمهورية 
�ل�شنغال و�شعادة حممد �شامل �لر��شدي 
�شفر �لدولة يف د�ك��ار و وفد من وز�رة 
للهوية  و�ل��ه��ي��ئ��ة �لحت���ادي���ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�ل�شقيقة  �ل�����دول  و���ش��ف��ر�ء  و�جل��ن�����ش��ي��ة 
و�أع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي و�لربملاين 
عدد  جانب  �إىل  �ل�شنغالية  �لعا�شمة  يف 

من كبار �مل�شوؤولني و�ملدر�ء يف �حلكومة 
�ل�شنغالية. و�أعرب وكيل �لوز�رة �مل�شاعد 
�خلارجية  ب����وز�رة  �لقن�شلية  ل��ل�����ش��وؤون 
�لفتتاحية  كلمته  يف  �ل��دويل  و�لتعاون 
ت��ق��دي��ره للجهود  ع���ن  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ت��ل��ك 
�ملبذولة و�لدور �لبناء و�ملثمر للحكومة 
�لثنائية  �لعاقات  �ل�شنغالية يف تطوير 
بني �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية 
�ل�شنغال و�لتي ت�شهد تطور� يف جمالت 
متعددة ومو�كبة �لتطور �لذي يتما�شى 
ل�شت�شر�ف  �ل���ذك���ي���ة  �ل���ت���ح���ولت  م����ع 
�مل�شتقبل �لتي تعمل عليها دولة �لمار�ت 

�لوطنية  �لأج���ن���دة  تطبيق  خ���ال  م��ن 
2021 لتكون جميع �خلدمات �ملقدمة 

�لكرتونية.
�لق�شم  ت��د���ش��ني  �أن  �ل���ظ���اه���ري  و�أك������د 
�لتاأ�شر�ت  �إ���ش��د�ر  وم��رك��ز  �لقن�شلي 
�إىل تعزيز  ي��ه��دف  د�ك���ار  ل���اإم���ار�ت يف 
�لقن�شلي  �لقطاع  يف  �لتعاون  عاقات 
بالإ�شافة  �ملتعاملني،  خدمة  وحت�شني 
�ذون����ات  ج��م��ي��ع  �إج������ر�ء�ت  ت�شهيل  �إىل 
�لبو�بات  ع���رب  �ل���دول���ة  �إىل  �ل���دخ���ول 
�أن  �إىل  م�شر�  ب��امل��ن��اف��ذ،  �لل��ك��رتون��ي��ة 
�إ�شد�ر  م��رك��ز  يف  �مل��ت��ب��ع��ة  �لإج��������ر�ء�ت 

�ملمار�شات  م���ع  ت��ت��م��ا���ش��ى  �ل���ت���اأ����ش���ر�ت 
�ل���ع���امل���ي���ة �ل�����ر�ئ�����دة يف جم�����ال �إ�����ش����د�ر 
�إىل حت�شني خدمة  وتهدف  �لتاأ�شر�ت 
�لعماء. من جانبها ذكرت �ل�شيدة باه 
فاأي �أن �فتتاح �لق�شم �لقن�شلي ومركز 
�إ�شد�ر �لتاأ�شر�ت يف د�كار يعترب حلظة 
بني  �لثنائية  �لعاقات  تاريخ  مهمة يف 
لدولة  تقديرها  عن  معربة  �لبلدين.. 
�لإيجابية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �لإم����ار�ت على 
�إ�شد�ر  و�أ�شادت بالنظام �ملتبع يف مركز 
�أكفاأ  م���ن  ي��ع��ت��رب  و�ل�����ذي  �ل���ت���اأ����ش���ر�ت 
�ملعاير  وف����ق  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  �لأن���ظ���م���ة 

�لعاملية ويخت�شر �ملدة �لزمنية لتقدمي 
و�شيعمل  �لتاأ�شرة.  و��شتخر�ج  �لطلب 
مركز �إ�شد�ر �لتاأ�شر�ت بد�كار �جلديد 
ع��ل��ى �ل��ت��اأك��د م��ن ���ش��ح��ة ج����و�ز �ل�شفر 
�لبيوميترية  �لبيانات  وم�شح  �لأ�شلي 
�لع�شرية  و�ل��ب�����ش��م��ة  �ل��ع��ني  “ب�شمة 
�لطبية  و�لفحو�شات  �لوجه”  وب�شمة 
�مل�����ش��ب��ق��ة و�ل���ت���ي مي��ك��ن �إ����ش���د�ره���ا من 
يف  معتمدة  طبية  م��ر�ك��ز  �شبعة  خ��ال 
�أ�شخا�س  دخ��ول  لعدم  �شمانا  �ل�شنغال 
يحملون �أمر��شا معدية وجتنب تكلفة 
�ل�شتقد�م و�حلجر �ل�شحي و�لرتحيل 
�لعماء  خ��دم��ة  م�����ش��ت��وى  حت�شني  م��ع 
قن�شلية  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  خ����ال  م���ن 
متميزة ح�شب �ملعاير �لعاملية، وت�شهيل 
�لإم���ار�ت عرب  لدولة  �لقادمني  دخ��ول 
�لبو�بات �لإلكرتونية باملنافذ. و�شتقدم 
من  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة 
�لتاأ�شر�ت جميع  �إ�شد�ر  خال مر�كز 
باإ�شد�ر  �ملرتبطة  �لإد�ري�����ة  �خل��دم��ات 
بالتعاون  �لدخول  و�أذون��ات  �لتاأ�شر�ت 
�لحتادية  و�لهيئة  �لد�خلية  وز�رة  مع 
منظومة  خال  من  و�جلن�شية  للهوية 
من  ع���ال  و�إط�����ار  متكاملة  �إل��ك��رتون��ي��ة 
�أق�شى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �لأم��ن��ي��ة  �ل�����ش��و�ب��ط 
�لتاأ�شر�ت  م��ع��ام��ات  جلميع  ح��م��اي��ة 

لدخول �لإمار�ت.

�شرطة ر�أ�ش �خليمة متدد خف�ش �ملخالفات 
�ملرورية حتى 2 من دي�شمرب 

»تنفيذية �أبوظبي« تعتمد عدد� من م�شاريع 
�لبنية �لتحتية بتكلفة تتجاوز 350 مليون درهم

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�لعامة  �لقيادة  حر�س  م��ن  �نطاقاً 
�إ�شعاد  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، ع��ل��ى  ل�����ش��رط��ة 
�جل���م���ه���ور وت����ز�م����ن����اً م����ع �ل����ذك����رى 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت���ويل  ع��ل��ى  �ل�شابعة 
�ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو 
�مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م �إم�����ارة ر�أ����س 
�خليمة مقاليد �حلكم يف �إم��ارة ر�أ�س 
�لدولة  �حتفالت  مع  و�أي�شاً  �خليمة 
مبنا�شبة  و�أي�������ش���اً  �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
ع��ام ز�ي���د ت��ق��رر مت��دي��د ق���ر�ر خف�س 
حتى   55% �مل�����روري�����ة  �مل���خ���ال���ف���ات 

�لثاين من دي�شمرب.
قر�ر  متديد  �أن  �لنعيمي،  �للو�ء  �أك��د 
ر�أ�س  يف  �مل���روري���ة  �مل��خ��ال��ف��ات  خف�س 
�لفعلي  �لتنفيذ  قيد  دخ��ل   ، �خليمة 
�أف��ر�د �جلمهور �لذين  تلبية لرغبات 

نا�شدو� بتمديد مدة �خل�شم �ملروري، 
عرب �لعديد من قنو�ت �لتو��شل مع 
�شرطة ر�أ�س �خليمة، متوقعاً �أن ت�شهم 
فرتة �لتمديد يف حفز �لكثرين ممن 
�ملرورية  �مل��خ��ال��ف��ات  عليهم  ت��ر�ك��م��ت 

على �شد�د ما عليهم.
تخفي�س  ق�������ر�ر  �أن  �مل���ع���ل���وم  وم������ن 
�ملخالفات �ملرورية  �ل�شادر منذ بد�ية 

�شهر نوفمرب �جلاري كان �شينتهي يف 
�ليوم �خلام�س ع�شر 15 منه ، ولكن 
�شرطة ر�أ�س �خليمة قد �رتاأت �شرورة 
�جلمهور  ثقة  لتعزيز  �لقر�ر  متديد 
ب����اخل����دم����ات �مل����ق����دم����ة، وع���ل���ي���ه مت 
�جلاري،  �ل�شهر  نهاية  حتى  �لتمديد 
ب�شرى  مي���ث���ل  ذل�����ك  �أن  �إىل  لف����ت����اً 
�ملخالفات  عليهم  ت��ر�ك��م��ت  مل��ن  ���ش��ارة 
�ملا�شية، كما  �ل��ف��رتة  �مل��روري��ة خ��ال 
�شي�شهم ب�شكل كبر يف �لت�شهيل على 
كبرة،  مبالغ  عليهم  ترتتب  �ل��ذي��ن 
ج���ر�ء ت��ر�ك��م �مل��خ��ال��ف��ات، م��ن ت�شوية 
�ملرورية  �ملخالفات  و�شد�د  �أو�شاعهم، 
بعد منحهم �خل�شم �ملمنوح من قبل 
�شرطة ر�أ�س �خليمة، و�لذي بلغ ن�شبة 
تخفي�س  ن�شبة  �أع��ل��ى  وه��ي   55%
على  م����رة  لأول  �لإم��������ارة  ت�����ش��ه��ده��ا 

م�شتوى �ملخالفات �ملرورية.

•• اأبوظبي-وام:

�عتمدت �للجنة �لتنفيذية �لتابعة للمجل�س �لتنفيذي لإمارة 
بو  حممد  جا�شم  معايل  برئا�شة  �جتماعها  خ��ال  �أب��وظ��ب��ي 
عتابة �لزعابي عدد� من �مل�شاريع �لتنموية و�خلدمية يف �إمارة 

�أبوظبي بتكلفة تتجاوز 350 مليون درهم.
و�أكدت �للجنة �أهمية �مل�شاريع �لتي تتما�شى مع �أهد�ف خطة 
�أبوظبي �لر�مية �إىل مو��شلة �لعمل على �إقامة جمتمع و�ثق 
و�آمن وبناء �قت�شاد م�شتد�م ومنفتح عامليا وميتلك �لقدرة على 
م�شروعي  تر�شية  �لتنفيذية  �للجنة  �عتمدت  وقد  �ملناف�شة. 
�أعمال طرق ومو�قف �شغرى يف عدد من مناطق مدينة �لعني 
�إىل ربط �لطرق  120 مليون درهم ويهدف �مل�شروع  بتكلفة 
لل�شكان  �خلدمات  كل  توفر  �إىل  �إ�شافة  �ملدينة  يف  و�ملو�قف 
مبا يو�كب �لتطور و�لنمو �مل�شتمر �لذي ت�شهده �ملدينة ويعزز 

�ل�شامة �ملرورية مل�شتخدمي �لطريق.
و�عتمدت �للجنة �لتنفيذية تر�شية م�شروع تو�شيات ل�شبكة 
�إمارة  مناطق  �أعمال يف  من  بها  يتعلق  وما  �ل�شحي  �ل�شرف 

�أبوظبي كافة بتكلفة 100 مليون درهم.
ويهدف �مل�شروع �إىل تنفيذ تو�شيات لل�شرف �ل�شحي و�إن�شاء 
خطوط مكملة لل�شبكة �لقائمة وتطوير ورفع كفاءة �ل�شبكة 
ل�شكان  �مل�شتقبلية  �لحتياجات  لتلبية  وذل��ك  حاليا  �ملوجودة 
�شبكة �شرف �شحي م�شتد�مة وذ�ت كفاءة  �لإم��ارة يف توفر 

عالية تفي باحتياجات �ملجتمع وجودة �حلياة.
�شرف  ل�شبكة  متفرقة  �أعمال  م�شروع  على  �للجنة  وو�فقت 
قدره  مببلغ  �أبوظبي  ملدينة  �لرئي�شي  �لرب  يف  �لأمطار  مياه 

درهم. مليون   39.6
�أبوظبي  يف  �لأمطار  مياه  �شرف  �شبكة  كفاءة  �مل�شروع  ويعزز 
ي�شهم يف حت�شني  �حلالية مبا  بال�شبكة  �لرتقاء  على  ويعمل 
و�شمان  حدوثها  ح��ال  �لأم��ط��ار  مياه  ت�شريف  عملية  كفاءة 

�شفاء �ملمر�ت و�لطرق يف �لإمارة.
تر�شية مناق�شة تقدمي خدمات  �عتماد  ومت خال �لجتماع 
م�شاحني ومفت�شني لقطاع تخطيط و�مل�شاحة يف مدينة �لعني 

مببلغ جتاوز 23.4 مليون درهم.
لدعم  �جلهات  تبذلها  �لتي  �جلهود  �أهمية  �مل�شروع  ويعك�س 
عملية  مع  و�لتعامل  �لإم���ارة  ت�شهدها  �لتي  �لتطوير  عملية 
�لتطوير وخدمة �ملطورين و�شمان �أد�ء �ملهام بال�شكل �ملطلوب 

ومبا يفي مبتطلبات �ل�شامة �ملهنية.
و�ل�شياحية  �خلدمية  �ملر�فق  وحت�شني  �شيانة  جهود  و�شمن 
�ملتميزة يف �لإمارة وبهدف مو�كبة �لنمو �خلدمي و�ل�شياحي 
و�شيانة  وت�شغيل  �إد�رة  م�شروع  على  �للجنة  و�ف��ق��ت   .. بها 

�شو�طئ جزيرة �أبوظبي بكلفة تتجاوز 67.7 مليون درهم.
جزيرة  �شو�طئ  �إد�رة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  �إىل  �مل�����ش��روع  وي��ه��دف 
و�شاطئ  �لعام  �لبطني  و�شاطئ  �لكورني�س  �شاطئ   .. �أبوظبي 
�ل�شيد�ت ل�شمان تقدمي �خلدمات وذلك وفقا لأرقى و�أف�شل 
للتنزه  �لعنا�شر  �أح��د  �ل�شو�طئ  تعد  حيث  �لعاملية  �ملعاير 
و�ل�����ش��ي��اح��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي وم��ن��ط��ق��ة جذب 
كونها متنف�شا  للمدينة ف�شا عن  وو�جهة جمالية  �شياحية 

ترفيهيا للعائات و�شكان �ملدينة.
�ملرفوعة  و�مل��ذك��ر�ت  �ملو��شيع  من  ع��دد�  �للجنة  و��شتعر�شت 
�أب��وظ��ب��ي و�ملرتبطة  �إم����ارة  م��ن ق��ب��ل �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
بتنفيذ �ملخططات و�مل�شاريع وتطوير �خلدمات �ملدرجة على 

جدول �أعمال �للجنة و�تخذت ب�شاأنها �لقر�ر�ت �ملنا�شبة.
من جهة �أخرى ز�رت �للجنة �لتنفيذية م�شروع مدينة �ل�شيخ 
يف  بجولة  قيامها  �إىل  �إ�شافة  �أبوظبي  يف  �لطبية  �شخبوط 

�ملركز �لوطني للتاأهيل.
ور�فق �للجنة �شعادة �لدكتور حممد �لهاملي مدير عام مكتب 
�لأمانة  يف  �لقطاعات  مديري  من  وع��دد  �لتنفيذي  �أبوظبي 
على  و�لقائمني  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة 

�مل�شروع.
مدينة  مل�����ش��روع  زي��ارت��ه��ا  خ��ال  �لتنفيذية  �للجنة  و�ط��ل��ع��ت 
�ل�شيخ �شخبوط �لطبية على م�شتجد�ت �لعمل ون�شبة �لإجناز 
�لعامة  للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  تنفذه  �ل���ذي  �مل�����ش��روع  يف 
“م�شاندة” ويعد �أحدث �مل�شاريع �لتنموية �حليوية يف �لإمارة 
و�شيخدم عند �إجنازه بالكامل �شريحة كبرة من �شكان مدينة 

�أبوظبي.
�مل�شت�شفى  �شيقدمها  �لتي  على �خلدمات  �للجنة  تعرفت  كما 
للمر�شى و�ملر�جعني و�لأق�شام �لتي يحتويها �مل�شروع �إ�شافة 

�إىل �أحدث �لأجهزة �لطبية.
على  حتر�س  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  �أن  و�أك���دت 
توفر خدمات رعاية �شحية متكاملة وفق جودة عالية تلبي 
حاجات �لفرد و�ملجتمع وتتما�شى مع �أف�شل �ملعاير �ل�شحية 
�لدولية.. م�شرة �إىل �أن �مل�شروع وغره من �مل�شاريع �ل�شحية 
�ل��ع��م��اق��ة يف �لإم������ارة ت�����ش��ع �أب��وظ��ب��ي ع��ل��ى خ��ارط��ة �أف�شل 

�لوجهات لل�شياحة �لعاجية يف �ملنطقة.
وجتاوزت ن�شبة �لإجناز يف �مل�شروع %93 وميتد على م�شاحة 
300 �ألف مرت مربع ويت�شمن مو�قف لل�شيار�ت تت�شع لنحو 
ت�شميم  مت  حيث  ���ش��ري��ر�   732 وي�شم  ���ش��ي��ارة  و660  �أل���ف 
يفي  بحيث  �ل��ع��امل��ي��ة  و�مل��ع��اي��ر  �ملقايي�س  �أرق����ى  وف���ق  �مل�����ش��روع 
مبتطلبات �ملنطقة �ل�شحية و�ل�شتد�مة �لبيئية �إذ �إنه م�شمم 

وجمهز مبعد�ت و�أنظمة �شديقة للبيئة.
ينق�شم  �ل��ذي  للم�شت�شفى  �لرئي�شي  �ملبنى  �مل�شروع  وي�شتمل 
�إىل �أربعة �أبر�ج �إ�شافة �إىل مبنى �لعياد�ت �خلارجية ومباين 
مهبطني  وي�����ش��م  و�لتكييف  �ل��ك��ه��رب��اء  وحم��ط��ات  �خل��دم��ات 
ل��ل��ط��ائ��ر�ت �ل��ع��م��ودي��ة وم�����ش��اح��ات خ�����ش��ر�ء و����ش��ع��ة تر�عي 
منا�شبة  بيئة  ل��ه��م  وت��وف��ر  �مل�شت�شفى  م��ر�ج��ع��ي  �ح��ت��ي��اج��ات 

لا�شت�شفاء.
بهدف  �أبوظبي  يف  للتاأهيل  �لوطني  �ملركز  �للجنة  ز�رت  كما 
�لطاع على ما يقدمه يف جمال �لوقاية و�لتاأهيل �إ�شافة �إىل 

�لرب�مج و�خلطط �لعاجية و�لتاأهيلية �ملتبعة للمر�شى.
للتاأهيل  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  وح��رف��ي��ة  ب��ج��ه��ود  �للجنة  و�أ����ش���ادت 
�ملركز يف حتقيق  على  �لقائمون  يوؤديه  �ل��ذي  �لكبر  و�ل��دور 
�لأمن و�ل�شتقر�ر �لجتماعي .. منوهة مبكانة �ملركز ودوره 
وتاأهيلهم  �لإدم����ان  ع��اج مر�شى  و�مل��ه��م يف جم��ال  �حل��ي��وي 

لي�شبحو� جزء� فاعا يف �ملجتمع.

•• بانكوك-وام:

و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �لتقى 
�لدويل �م�س يف بانكوك معايل دون بر�مودويناي وزير خارجية تاياند.

ب��ني دولة  و�ل�����ش��د�ق��ة  �مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  �أوج���ه  �للقاء بحث  ج��رى خ��ال 
�لإمار�ت وتاياند و�ل�شبل �لكفيلة لتعزيزها.

�لإقليمية  �لق�شايا  م��ن  ع��دد  جت��اه  �لنظر  وج��ه��ات  �جل��ان��ب��ان  ت��ب��ادل  كما 
�آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د  �مل�شرتك.  �لهتمام  ذ�ت  و�لدولية 
بني  �مل�شرتك  �لتعاون  ع��اق��ات  تعزيز  على  �لإم����ار�ت  دول��ة  حر�س  نهيان 

�لبلدين و�لتي متتد لأكر من �أربعة عقود.
من جانبه رحب معايل دون بر�مودويناي بزيارة �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن 
ز�يد �آل نهيان �إىل تاياند موؤكد�ً �أن هذه �لزيارة تعك�س �لعاقات �لر��شخة 
�لتي  �ل�شاملة  �لتنمية  مب�شرة  معاليه  و�أ���ش��اد  �لبلدين.  بني  تربط  �لتي 
ت�شهدها دولة �لإم��ار�ت يف �شتى �ملجالت و�ملكانة �لر�ئدة �لتي حتظى بها 
على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل ..موؤكد�ً تطلع باده �إىل تعزيز عاقات 

�لتعاون �مل�شرتك مع دولة �لإمار�ت.
ح�شر �للقاء �شعادة �شيف عبد�هلل �ل�شام�شي �شفر �لدولة لدى تاياند.

•• ال�صارقة -وام:

�ل�شيخ �شلطان  �ل�شرطية” بال�شارقة برئا�شة �شمو  �لعلوم  �أكادميية  “جمل�س  عقد 
�م�س  �جتماعا  �ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن 

مبكتب �شمو �حلاكم.
نائب  �ل�شارقة  �شرطة  ع��ام  قائد  �ل�شام�شي  �ل��زري  �شيف  �لعميد  �لجتماع  ح�شر 
رئي�س �ملجل�س و �لأع�شاء �لعميد عبد�هلل مبارك بن عامر و�لعقيد �لدكتور حممد 
و�شلطان  �ل�شام�شي  �حل�شان  عبيد  و�شامل  �لأكادميية  عام  مدير  �لعثمني  خمي�س 

علي بن بطي �ملهري و�ملقدم حممد حمد �ل�شويدي مقرر �ملجل�س.
وناق�س �ملجل�س خال �لجتماع �لهيكل �لتنظيمي �ملقرتح لاأكادميية بعد تطويره 

و�إدخال تعديات عليه من �شاأنها حتديد �ل�شاحيات و�لخت�شا�شات و�لعاقات 
بني خمتلف �لوحد�ت �لتنظيمية بالأكادميية �شو�ء �لإد�ر�ت �أو �لأق�شام �أو �لفروع 

�لتي ت�شكل �لهرم �لتنظيمي �جلديد.
و��شتمع �ملجل�س �إىل �شرح قدمه �لعقيد �لعثمني مدير عام �لأكادميية حول �إدر�ج 
يت�شمن  و  �ل�شباط  للطلبة  �لدر��شية  �ملناهج  �لتطبيقي يف  �لبكالوريو�س  برنامج 
منح �خلريج �شهادة بكالوريو�س معتمدة من �لهيئة �لوطنية للموؤهات و�لذي ميثل 

يف حال �إقر�ره و�عتماده يف �خلطة �لدر��شية قيمة م�شافة ملنت�شبي �لأكادميية.
�لتعليمية  �لبيئة  بتطوير  �ملتعلقة  �ملو�شوعات  من  ع��دد�  كذلك  �ملجل�س  وناق�س 
�إىل عدد  �لعلمي و�لعملي للطلبة بالإ�شافة  بامل�شتوى  بالأكادميية و�شبل �لرتقاء 

من �ملو�شوعات �لهامة �لأخرى �ملدرجة على جدوله �أعماله.

ويل عهد �ل�شارقة ير�أ�ش �جتماع جمل�ش �أكادميية �لعلوم �ل�شرطية
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العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم عيون �لظبي

 رخ�شة رقم:CN 1260189 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�ل�شام يو�شف ح�شن ر��شد �ليافعي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف كنان بالكري�شنان
تعديل وكيل خدمات

حذف عمر علي حممد ح�شن باطوق
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعا�شفة للخدمات �لريا�شية

  رخ�شة رقم:CN 2105929 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شعيد عتيق �شلطان �لعفريت �لكويتي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شعيد عتيق �شلطان �لعفريت �لكويتي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر�شيد بن مزياين %49

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 0.60*0.20 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ �لعا�شفة للخدمات �لريا�شية
AL ASIFA SPORTS SERVICES

�ىل/�ملار�ثون للخدمات �لريا�شية ذ.م.م
MARATHON SPORTS SERVICES LLC

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

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

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة �شوبر كر - فرع 1

  رخ�شة رقم:CN 2104897-1 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حارث �شليمان علي حمود �لفليتي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم علي غلوم �لعبيديل
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ م�شبغة �شوبر كر - فرع 1
SUPER CARE LAUNDRY - BRANCH 1

�ىل/م�شبغة هاو�س و�س
WASH HOUSE LAUNDRY

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

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

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون بيا �شينيور� ملالكها �حمد �شامل حممد علي 

�مل�شكري- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1668844 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ��شرف طه عبا�س علي %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة فهد حممد �شامل �شليل �ملزروعي
تعديل �ل�شر�ء تنازل وبيع/حذف �حمد �شامل حممد �مل�شكري

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 100000
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 0.20*0.60 �ىل 1.40*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري من/ �شالون بيا �شينيور� ملالكها �حمد �شامل حممد علي �مل�شكري- �شركة 

�ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 BELLA SINIROA BEAUTY CENTER OWNED BY AHMED SALEM

MOHAMED ALI ALMASKARI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
�ىل/�شالون بيا �شينيور�

BELLA SINIROA BEAUTY CENTER
تعديل ن�شاط/حذف بيع م�شتح�شر�ت �لتجميل - بالتجزئة )4772008(

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

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم وي�شمايا

 رخ�شة رقم:CN 1523070 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل ح�شني عبد�هلل �ملح�شار �لها�شمي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد يو�شف �بر�هيم بو عتابه �لزعابي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�وركيد بتلز لل�شيلة و�لعبايا

  رخ�شة رقم:CN 2069694 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان �شامل حلد�ن فا�شل �لقبي�شي %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خز�مه �شهيل مانع �لرميثي %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي هادي �ل�شيد مو�شى �ملو�شوي

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ �وركيد بتلز لل�شيلة و�لعبايا

ORCHID PETALS SHAILA & ABAYA

�ىل/�شركة �وركيد بتلز لل�شيلة و�لعبايا ذ.م.م
ORCHID PETALS SHAILA & ABAYA COMPANY LLC

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

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

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هامر �ند �شبانر لل�شيانة و�د�رة �لعقار�ت - �شركة 

�ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1100291 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلفان �شامل عمر �ل�شام�شي

 Click finance for �ملالية  فاينان�س لا�شت�شار�ت  كليك  وبيع/��شافة  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 
Financial Advisors

تعديل �ل�شر�ء تنازل وبيع/حذف فور�س 10 �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ذ.م.م
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ هامر �ند �شبانر لل�شيانة و�د�رة �لعقار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

 HAMMER & SPANNERS GENERAL MAINTENANCE & PROPERTY
MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�ىل/هامر �ند �شبانر لل�شيانة و�د�رة �لعقار�ت ذ.م.م
 HAMMER & SPANNERS GENERAL MAINTENANCE & PROPERTY

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

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�دفان�شد �نتجريتد تك �شلو�شن

  رخ�شة رقم:CN 1738120 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 0.50*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/ �دفان�شد �نتجريتد تك �شلو�شن

ADVANCED INTEGRATED TECH SOLUTION

�ىل/�دفان�شد �نتجريتد تك �شلو�شن
ADVANCED INTEGRATED TECH SOLUTION

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

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

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كونيه + ناجل ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1033607 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

MAG INVESTMENTS LLC شافة �م �يه جي لا�شتثمار�ت �س.ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل حممد �شامل بالعمي �لتميمي %15
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

KUEHNA + NAGEL LLC شافة كونيه + ناجل ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف كونيه + ناجل �نرتنا�شيونال �يه جي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ماجد �شيف �حمد �لغرير
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

اإعــــــــــالن
�لفعاليات  لد�رة  �لعاملية  �لتو��شل  �ل�ش�����ادة/خيمة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ملوؤمتر�ت رخ�شة رقم:CN 1524864 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�هلل علي عبد�هلل علي �لنيادي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�هلل علي عبد�هلل علي �لنيادي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عبد�هلل علي عبد�هلل �لنيادي %49

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*0.15 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ خيمة �لتو��شل �لعاملية لد�رة �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت
AL TAWASOL INTERNATIONAL TENT FOR CONFERENCES & EVENTS ARRANGMENT

�ىل/خيمة �لتو��شل �لعاملية لد�رة �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت ذ.م.م
AL TAWASOL INTERNATIONAL TENT FOR CONFERENCES & EVENTS ARRANGMENTS LLC

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

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

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

�إعان رقم:2017-32

)ADAFZ00021(:تعديل �لرخ�شة رقم

�شاحب �لرخ�شة:�آر �شرفي�شد �أوفي�شز م.د.م.�س- فرع

R-Serviced Office DMCC - Branch

�لعنو�ن:�أبوظبي - �ملنطقة �حلرة ملطار�ت �أبوظبي

تعلن �ملنطقة �حلرة ملطار�ت �أبوظبي عن �إلغاء �لرخ�شة �ملذكورة

�ملنطقة  �و �عرت��س مر�جعة  �و جهة �ي حق  فعلى كل �شخ�س 

�حلرة ملطار�ت �بوظبي خال �أ�شبوعني من تاريخ �لعان دون 

حتمل �ملنطقة �دنى م�شوؤولية جتاه حقوق �لغر.

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ب�شت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

وورد لل�شيانة �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 2008905  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/جاديتور لانرتنت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1181642 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ر��شد عبد�هلل �لفا�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف نو�ف مبارك �حمد مبارك �شالح �لكربي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�نو�ر طيبة للمقاولت 

CN 1197985:لكهربائية و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان �شقر حممد �شقر �لفاحي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد خليفة يو�شف �حمد �ليو�شف

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ديبوت هوم للمقاولت �لعامة

رخ�شة رقم:CN 1006171 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شامل �شليمان �حلمادي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شامل �شليمان �حلمادي من 50% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف من�شور �شعيد ماجد ر��شد �ملن�شوري

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ت�شامن �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل عنو�ن/من منطقة �لظفرة ليو� جفن مكتب رقم 6 قطعة رقم 43 �ىل 
�بوظبي �لظفرة ليو� جفن ق 30 مكتب 25 بناية �شهيل مبارك م�شباح

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

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

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

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

كامربدج لل�شيانة �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1669238  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

�إعان رقم:2017-31

)ADAFZ00157(:تعديل �لرخ�شة رقم

�شاحب �لرخ�شة:�دفان�س فالفز جلوبال- فرع

Advance Valves Global - Branch

�لعنو�ن:�أبوظبي - �ملنطقة �حلرة ملطار�ت �أبوظبي

تعلن �ملنطقة �حلرة ملطار�ت �أبوظبي عن �إلغاء �لرخ�شة �ملذكورة

�ملنطقة  �و �عرت��س مر�جعة  �و جهة �ي حق  فعلى كل �شخ�س 

�حلرة ملطار�ت �بوظبي خال �أ�شبوعني من تاريخ �لعان دون 

حتمل �ملنطقة �دنى م�شوؤولية جتاه حقوق �لغر.

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

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

خلياطة ماب�س �لرجال - فرع 
رخ�شة رقم:CN 1120625-1  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ @ كافيه
  رخ�شة رقم:CN 1131001 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/ @ كافيه

 CAFE @

�ىل/ليف يارد كافيه
LIFE YARD CAFE

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة تو�جل لعمال �حلد�دة 

و�لنجارة �مل�شلحة  رخ�شة رقم:CN 1133663 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل خان حممد دو�س �لبلو�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ويل باه �شاه حاجي ر�كيم
تعديل وكيل خدمات

حذف ح�شن ر��شد ح�شن حممد �ل�شام�شي
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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جلنة با�شت�شاري �ل�شارقة تبحث م�شروع قانون تنظيم �شندوق �ل�شارقة لل�شمان �لجتماعي 
•• ال�صارقة-وام:

بحثت جلنة �ل�شوؤون �ملالية و�لقت�شادية و�ل�شناعية باملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة خال �جتماعها �لذي 
عقدته �م�س مبقر �ملجل�س �شمن �أعمالها لدور �لنعقاد �لعادي �لثالث من �لف�شل �لت�شريعي �لتا�شع روؤ�ها حول 

م�شروع قانون ل�شنة 2017م ب�شاأن تنظيم �شندوق �ل�شارقة لل�شمان �لجتماعي.
تر�أ�س �لجتماع حممد جمعة بن هندي رئي�س �للجنة بح�شور �لدكتور طارق �شلطان بن خادم رئي�س د�ئرة �ملو�رد 
�لب�شرية و�مل�شت�شار �لدكتور من�شور حممد بن ن�شار مدير عام �لإد�رة �لقانونية مبكتب �شمو حاكم �ل�شارقة وعبد�هلل 
�مل�شوي مدير د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية �ىل جانب �أع�شاء �للجنة . ناق�س �لجتماع م�شروع �لقانون و�ملحال من �ملجل�س 
�لتنفيذي  �إن�شاء �ملجل�س  1999م ب�شاأن  �لتنفيذي ��شتناد� لن�س �لبند �لر�بع من �ملادة 7 من �لقانون رقم 2 ل�شنة 
و�ل�شناعية.  و�لقت�شادية  �ملالية  �ل�شوؤون  جلنة  وهي  �ملخت�شة  �للجنة  �إىل  �إحالته  متت  �أن  بعد  �ل�شارقة  لإم��ارة 
و�رتاأت �للجنة �إحالة م�شروع �لقانون �إىل جلنة �ل�شوؤون �لت�شريعية و�لقانونية باملجل�س وذلك لا�شتئنا�س بر�أيها 

وذلك متهيد� لإعد�د تقرير حول م�شروع �لقانون ورفعه للعر�س على �ملجل�س.

طحنون بن حممد يعزي يف 
وفاة غدير �شامل �ل�شام�شي 

•• العني -وام:

قدم �شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني 
، �شباح �م�س، و�جب �لعز�ء �إىل �شامل غدير �شامل بن دعيف�س �ل�شام�شي، 
و�خو�نه، يف وفاة و�لدهم - رحمه �هلل - وذلك لدى زيارته جمل�س �لعز�ء 
�شموه  �إىل جانب  �لعز�ء  و�ج��ب  ق��دم  كما  �لعني.  نعمة مبدينة  يف منطقة 
..�ل�شيخ هز�ع بن طحنون �آل نهيان وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم يف منطقة 
�لعني. وعرب �شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان عن خال�س تعازيه 
ومو��شاته �إىل �أ�شرة وذوي �لفقيد ، �شائا �ملوىل عز وجل �أن يتغمده بو��شع 

رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

جلنة روؤ�شاء �للجان بالوطني �لحتادي تطلع على �خلطة �لرقابية للمجل�ش للدور �لثالث 
•• اأبوظبي-وام:

�جتماعها  موؤخر�  �لحت��ادي  �لوطني  باملجل�س  �للجان  روؤ�شاء  جلنة  عقدت 
�لإجر�ئي �لأول من دور �لنعقاد �لعادي �لثالث للف�شل �لت�شريعي �ل�شاد�س 
ع�شر يف مقر �ملجل�س باأبوظبي، جرى خاله �نتخاب رئي�س ومقرر �للجنة 
وفقا للمادة 52 من �لائحة �لد�خلية للمجل�س، حيث مت �إعادة �نتخاب �شعادة 
ماجد حمد �ل�شام�شي رئي�س جلنة �ل�شوؤون �ملالية و�لقت�شادية و�ل�شناعية 
رئي�شاً بالتزكية، و�نتخاب �شعادة حمد �أحمد �لرحومي رئي�س جلنة �ل�شوؤون 

�لجتماعية و�لعمل و�ل�شكان و�ملو�رد �لب�شرية مقرر�ً بالتزكية.
و�طلعت �للجنة خال �لجتماع على �خلطة �لرقابية �ملحدثة للمجل�س يف 
دور �لنعقاد �لعادي �لثالث من �لف�شل �لت�شريعي �ل�شاد�س ع�شر �لذي بد�أ 
بتاريخ 25 �أكتوبر 2017م وفق جدول �جلل�شات �ملقرتح و�تخذت �لقر�ر�ت 

�لازمة ب�شاأنها.

ح�شر �لجتماع �أع�شاء �للجنة �شعادة كل من: حمد �أحمد �لرحومي »مقرر 
�للجنة«، وحممد بن كردو�س �لعامري رئي�س جلنة �شوؤون �لدفاع و�لد�خلية 
و�لطاقة  �لتقنية  �شوؤون  جلنة  رئي�س  �لكمال��ي  عل����ي  وحمم�د  و�خلارجية، 
�لتعليم  �شوؤون  جلنة  رئي�شة  �ل�شره�ان  عبد�هلل  وناعم�ة  �ملعدنية،  و�ل��روة 
رئي�س  �ل�شام�ش����ي  عبي���د  و�شال��م  و�لإع���ام،  و�لريا�شة  و�ل�شباب  و�لثقافة 
جلنة  رئي�شة  �شمنوه  بن  �شال��م  وعائ�ش��ة  و�لبيئية،  �ل�شحية  �ل�شوؤون  جلنة 
�ملط�وع  عب��د�هلل  �شعي��د  ود.  �لعامة،  و�ملر�فق  و�لأوق��اف  �لإ�شامية  �ل�شوؤون 

رئي�س جلنة �ل�شكاوى.
وقال �شعادة ماجد حمد �ل�شام�شي رئي�س �للجنة �إن �للجنة وطبقا للخطة 
�للتز�م  ب�شرورة  �ملجل�س  �ملقرتح وجهت جلان  وج��دول �جلل�شات  �لرقابية 
و�ملو�شوعات  �لقو�نني  م�شروعات  مناق�شة  من  لانتهاء  �ملقررة  باملو�عيد 
�لعامة �ملدرجة على جدول �أعمالها و�إعد�د تقاريرها �لازمة �خلا�شة بذلك 

يف �ملو�عيد �ملحددة، وذلك بهدف مناق�شة �أكرب قدر من �لق�شايا.

�ل��ث��ال��ث �شمن  �ل��ع��ادي  �لن��ع��ق��اد  ل���دور  �ل��رق��اب��ي��ة  �ملجل�س  خ��ط��ة  وتت�شمن 
�خت�شا�شه �لت�شريعي مناق�شة عدة م�شروعات قو�نني �حتادية مدرجة على 
�أحكام  بتعديل بع�س  قانون �حت��ادي  : م�شروع  �للجان وهي  �أعمال  ج��د�ول 
�لقانون �لحتادي رقم 6 ل�شنة 2007 يف �شاأن �إن�شاء هيئة �لتاأمني وتنظيم 
�أعماله، وم�شروع قانون �حتادي يف �شاأن �لتحكيم، وم�شروع قانون �حتادي يف 
�شاأن مكافحة �لت�شول، وم�شروع قانون �حتادي ب�شاأن قو�عد و�شهاد�ت �ملن�شاأ، 
وم�شروع قانون �حتادي ب�شاأن �شامة �ملنتجات، وم�شروع قانون �حتادي ب�شاأن 
للجهات  �خلتامية  و�حل�شابات  لاحتاد  �ملوحد  �خلتامي  �حل�شاب  �عتماد 

�مل�شتقلة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 31-12-2016م.
كما تت�شمن �خلطة �لرقابية �شمن �لخت�شا�س �لرقابي مناق�شة مو�شوعات 
�لهيئة  �شيا�شة  مو�شوع  وه��ي:  �للجان  �أع��م��ال  ج���د�ول  على  م��درج��ة  عامة 
تطوير  يف  �ل��ع��دل  وز�رة  و�شيا�شة  �حلكومية،  �لب�شرية  للمو�رد  �لحت��ادي��ة 
و�شيا�شة  �ملركزي،  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  م�شرف  و�شيا�شة  �لت�شريعات، 

و�ملاء،  للكهرباء  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  و�شيا�شة  �لتحتية،  �لبنية  تطوير  وز�رة 
�ل�شحة  وز�رة  و�شيا�شة  �لأ�شرة،  بناء  �شاأن  يف  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  و�شيا�شة 
ووقاية �ملجتمع، و�شيا�شة �ملجل�س �لوطني لاإعام، و�شيا�شة وز�رة �لد�خلية 
يف �شاأن تفعيل دور �ل�شرطة �ملجتمعية، و�شيا�شة وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س 
و�شيا�شة  و�ل��ت��وط��ني،  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة  و�شيا�شة  �لحت����ادي،  �لوطني 
وز�رة �لعدل يف �شاأن مهنة �ملحاماة، و�شيا�شة وز�رة �لطاقة، و�شيا�شة �لهيئة 

�لحتادية للتناف�شية و�لإح�شاء.
هيئة  �ليها من  يحال  ما  بدر��شة  �لد�خلية  �لائحة  وفق  �للجنة  وتخت�س 
�ملكتب، �أو رئي�شه فيما يخ�س �للجان �شريطة �أن ل يتعار�س مع �خت�شا�شات 
�لتي  �لرئي�شية و�لق�شايا  �مل�شكات  �لنوعية وفق �لائحة، ودر��شة  �للجان 
�ملجل�س،  �إىل هيئة مكتب  �شاأنها  تقرير يف  وتقدمي  �للجان،  �أعمال  توؤثر يف 
ودر��شة تطوير وحت�شني نظم عمل �للجان، ومو�فاة هيئة �ملكتب بتقرير يف 

�شاأنها للعر�س على �ملجل�س.

عبد�لرحمن �لعوي�ش : �لإمار�ت �شتو��شل مبادر�تها للو�شول لعامل خال من �لأمر��ش
•• اأبوظبي-وام:

وزير  �لعوي�س  حممد  بن  عبد�لرحمن  معايل  �أك��د 
�ل���دول���ة ل�شوؤون  �مل��ج��ت��م��ع وزي����ر  �ل�����ش��ح��ة ووق���اي���ة 
�شتو��شل  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  �أن  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س 
مبادر�تها متعددة �لأطر�ف للو�شول �إىل عامل خال 

من �لأمر��س.
جاء ذلك خال �لكلمة �لفتتاحية ملنتدى �ل�شحة 
�ل��ع��امل��ي »ب���ل���وغ �آخ����ر م��ي��ل .. �ل��ع��م��ل م��ع��ا م���ن �أجل 
�لق�شاء على �لأمر��س �ملعدية« �لذي عقد �م�س يف 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  �أبوظبي 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
بارزة  �شخ�شية   200 م��ن  �أك��ر  �ملنتدى  يف  ���ش��ارك 
بينهم م�شوؤولون حكوميون و�شخ�شيات قيادية من 
�لأطر�ف وخرب�ء  ثنائية ومتعددة  �إغاثة  موؤ�ش�شات 
�لأعمال  ع��ام��ل��ة يف جم���ال  وج��ه��ات  ع��امل��ي��ون  �شحة 
تبادلو�  �لعاملي حيث  �ل�شحة  �خلرية وق��ادة قطاع 
وجهات �لنظر و�أف�شل �ملمار�شات �لتي ميكن للعامل 
مو�طن  لتحديد  فعالة  خطط  �إع���د�د  خالها  من 

هذه �لأمر��س و��شتئ�شالها.
و قال معاليه �إن موقع دولة �لإمار�ت �ملتميز وربطها 
بني �ل�شرق و�لغرب �شاهم يف تعزيز مهمتها لتقدمي 
موؤكد�  �لعامل  �أنحاء  ملختلف  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 
�لتقدم  على  �ملحافظة  �ل��دول��ة  �أول��وي��ات  �إح���دى  �أن 
�إىل  �إ�شافة  �لتمويل  م�شتويات  ورف��ع  خطو�تها  يف 
�لو�شول  �لأط��ر�ف حتى  �ملبادر�ت متعددة  ��شتمر�ر 
�إىل ع���امل خ���ال م���ن �لأم����ر������س م���ع �ل��ت��اأك��ي��د على 

�شرورة تعزيز �ل�شتثمار�ت يف كل �أنحاء �لعامل.
و لفت �إىل �أن �جلهود �ملبذولة من �لدولة بالتعاون 
كارتر  جيمي  وموؤ�ش�شة  جيت�س  بيل  موؤ�ش�شة  م��ع 
��شرت�تيجي  ه��دف��ه��ا  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة  وم��ن��ظ��م��ة 
ويتمثل يف �لق�شاء على �لأمر��س �ملهددة للب�شرية 

و�إنقاذ �لنا�س من د�ئرة �خلطر.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن هناك مئات �ملايني يف �لدول 
�ل��ف��ق��رة ي��ع��ان��ون ع����دد� م���ن �لأم����ر������س و�لأوب���ئ���ة 
رفع  ه����وؤلء  ح��ق��وق  �أب�����ش��ط  �أن  �إىل  لف��ت��ا  �ل�شعبة 
�ملعاناة عنهم و�أن يعي�شو� حياة خالية من �لأمر��س 

و�لأوبئة �خلطرة.
و �أ�شاف معاليه �إن �لإح�شاء�ت �ملتعلقة بالأمر��س 
�أن جميع �لأمر��س  تثر �لقلق ب�شكل كبر خا�شة 
�إىل  م�شر�   .. عليها  و�لق�شاء  منها  �لوقاية  ميكن 
�أحرز تقدما يف مو�جهة �لأمر��س  �أن �لعامل �ليوم 
�أن��ه ك��ان من �ل�شعب ج��د� يف  �إىل  �أ���ش��ار  �ل�شعبة. و 
�شبعينيات �لقرن �ملا�شي توقع �لق�شاء على �أمر��س 
�جلدري و�لكولر� وقال :« �إننا �ليوم ن�شتطيع �لقول 
�شتو�جه  �لأطفال  و�شلل  غينيا«  »دودة  �أمر��س  باأن 
�مل�شر نف�شه و�شيتم �لق�شاء عليها ب�شكل كامل. و 
�أو�شح معاليه �أن �لإ�شابة بتلك �لأمر��س �نخف�شت 
15 �لأخ���رة ب�شكل كبر وتعد  �ل���  خ��ال �لأع����و�م 
�إىل هذ�  �لو�شول  رئي�شيا يف  �لإم���ار�ت طرفا  دول��ة 
للمحتاجني  �مل�شاعد�ت  و�لنجاح يف تقدمي  �لإجن��از 
م���ن خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل���ع���امل. م���ن ج��ان��ب��ه��ا �أك����دت 
�لتنفيذي  باملكتب  م�شت�شارة  بركات  مها  �لدكتورة 
�ملاريا  مكافحة  برنامج  ع�شو  �أبوظبي  حكومة  يف 
يف كلمتها باملنتدى �أن �لق�شاء على �لأمر��س �لتي 
ميكن �لوقاية منها يعترب هدفا ��شرت�تيجيا عامليا 
�لقت�شادية  �لتنمية  عجلة  لدفع  �أ�شا�شية  وركيزة 

و�لجتماعية على �مل�شتوى �لدويل.
و قالت �إن �لعامل �ليوم على و�شك ��شتئ�شال مر�س 

�أن هناك تقدما  �لأطفال موؤكدة  و�شلل  دودة غينيا 
هائا فيما يتعلق بتخفيف �ملعاناة �لإن�شانية يف كل 
�لنهري  �لعمى  مثل  �أم��ر����س  على  و�لق�شاء  مكان 
يف  كانت  �لتي  و�ملاريا  �للمفاوي  �لفياريات  ود�ء 
يوم من �لأيام �لأكر فتكا و�إثارة للرعب يف �لعامل.

و �أ�شارت بركات �إىل �أن توفر �للقاحات و�لعاجات 
ي��ع��ت��رب ���ش��اح��ا ف��ت��اك��ا مل��ح��ارب��ة �لأم����ر������س �ملعدية 
�لقاتلة و�لتي ميكن �ل�شفاء منها بتوفر �لعاجات 

�ملنا�شية.
�لأمر��س  مو�جهة  يف  �لإم����ار�ت  دول��ة  جهود  وع��ن 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �إن  بركات  قالت  �ملعدية 
م�شرة  ب��د�أ   - ث��ر�ه  �هلل  طيب   - نهيان  �آل  �شلطان 
منذ  و�لإن�شانية  �خل��ر  جم��ال  يف  �لإم����ار�ت  عطاء 
بدعم  �ل��دول��ة  تعهدت  ع��ام��ا حينما   30 م��ن  �أك���ر 
مت  بعدما  �لأم��ر����س  على  للق�شاء  �لعاملية  �جلهود 
ك��ارت��ر ل�شتئ�شال مر�س  ���ش��ر�ك��ة م��ع م��رك��ز  �إب����ر�م 
�مل�شرة  تتو��شل  �ل��ي��وم   «  : و�أ���ش��اف��ت  غينيا.  دودة 
بتوجيهات قيادة �لدولة �لر�شيدة �لتي تقدم جميع 
�أ���ش��ك��ال �ل��دع��م ل��ت��ع��زي��ز �جل��ه��ود �ل��ع��امل��ي��ة �لر�مية 
�أمر��س  ب��ني  م��ن  غينيا  دودة  مر�س  على  للق�شاء 

�أخرى ميكن �لوقاية منها«.
وقالت �إن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان يوؤمن باأن لدى قادة �لعامل �لفر�شة للق�شاء 
ومن  بل  منها  �لوقاية  ميكن  �لتي  �لأم��ر����س  على 
�لب�شرية  م��ع��ان��اة  لتخفيف  ب��ذل��ك  �ل��ق��ي��ام  و�ج��ب��ه��م 
بتقدمي  �شخ�شيا  �شموه  تعهد   2011 ع��ام  وم��ن��ذ 
�لر�مية  �لعاملية  لدعم �جلهود  دولر  مليون   250
و�لق�شاء  و�ملعقدة  �لفتاكة  �لأم��ر����س  ل�شتئ�شال 
مايني   205 ذل����ك  يف  مب���ا  وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا  ع��ل��ي��ه��ا 
�لأطفال  �شلل  مر�س  ��شتئ�شال  حملة  لدعم  دولر 
وم�شاهمات ل�شالح حتالف �للقاح »جايف« �إىل جانب 
لدعم جهود �لق�شاء على مر�س  دولر  مليون   30
مر�س  ع��ل��ى  للق�شاء  دولر  م��ل��ي��ون  و15  �مل��اري��ا 
دودة غينيا. و حتدث لري بريليانت رئي�س �شندوق 
�لعاملية عن م�شرته يف  موؤ�ش�شة �شكول للتهديد�ت 
�إنه  �ل��ك��وك��ب.. وق��ال  مكافحة مر�س �جل���دري م��ن 
و�ملن�شقة  �ملتو��شلة  �لعاملية  �جلهود  ت�شافر  بف�شل 
قد ي�شبح مر�س دودة غينيا و�شلل �لأطفال ثاين و 
ثالث مر�س ب�شري يتم ��شتئ�شاله بعد جناح �لعامل 
م�شر�   1980 ع��ام  نهائيا  �جل���دري  ��شتئ�شال  يف 
و�لهتمام  �ل�شتثمار  �ملزيد من  �أن��ه من خال  �إىل 
�لنهري  �لعمى  مثل  �أم��ر����س  على  �لق�شاء  ميكننا 
ديني�س  قال  و  �للمفاوي وغرها.  �لفياريات  ود�ء 
�لأطفال  �شلل  م��ن  �لناجني  و�أح���د  حمامي  �أوغ��ب��ي 
و�شفر �لنو�يا �حل�شنة للق�شاء على �شلل �لأطفال 

“و�م” على  �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�شريحات  يف 
ه��ام�����س �مل��ن��ت��دى �إن����ه جن��ح يف حت���دي ه���ذه �ملر�س 

ومو�جهته.
و�أ�شار �إىل �أن و��شل �لتميز يف حياته �ملهنية و�ختر 
�شلل  مر�س  على  للق�شاء  �حل�شنة  للنو�يا  �شفر� 
�شاحب  ب��دع��م  �ل�شدد  ه��ذ�  يف  م�شيد�   .. �لأط��ف��ال 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة للجهود 
�لعاملية للق�شاء على �شلل �لأطفال و�لتي قادت �إىل 
حتقيق �إجناز عاملي يتقرب من �لو�شول �إىل �لن�شبة 

�لعامل. م�شتوى  على  �ملر�س  هذ�  % يف   0
مدير  رويزتيبني  �أرن�شتو  �لدكتور  ق��ال  جهته  من 
برنامج ��شتئ�شال مر�س دودة غينيا يف مركز كارتر 
وبتنا   99.9% بلغت  �مل��ر���س  ��شتئ�شال  ن�شبة  �إن 

قريبني من �إعان �لتخل�س �لكامل من �ملر�س.
وقال يف ت�شريحات لل�شحفيني : جنحنا يف خف�س 
% وحالت  حالت �لعدوى يف ت�شاد لأكر من 30 

�شدة �لعدوى �إىل نحو 40 %. 
�لو�شول من  �إىل  �ملكافحة قادت  �أن جهود  مو�شحا 
30 مليون �إ�شابة باملر�س �إىل عدد حمدود للغاية.
باأنه �ملر�س  �أن مر�س دودة غينيا يعرف  �إىل  و�أ�شار 
هناك  و�أن   .. �ملن�شية  و�لأم��اك��ن  لل�شعوب  �لأ�شا�شي 
�ح�شا�شا بامل�شاو�ة يف عاج هذه �ملجتمعات من هذه 
�لأم���ر�����س ح��ي��ث ل ن��رغ��ب يف �أن ي��ع��اين ط��ف��ل من 

�ملر�س.
وقال �إرن�شتو �إن �ملر�س �لتايل �لذي ميكن �لق�شاء 
مع  للتعامل  ج��ه��ود�  هناك  و�إن  �حل�شبة  ه��و  عليه 
�لأم����ر وه��ن��اك ع���دد� �آخ���ر م��ن �لأم���ر�����س �ملد�رية 
�ملهملة �لتي ميكن �لق�شاء عليها و �شتمر بنف�س نوع 
�أن  وعلينا  بها  ممرنا  �لتي  و�لحباطات  �لتحديات 

نتحلى بال�شرب ملو�جهة هذه �لتحديات.
�لعاملي  �ل�شحة  ملنتدى  �لرئي�شي  �ل��ه��دف  ويتمثل 
»ب��ل��وغ �آخ����ر م��ي��ل.. �ل��ع��م��ل م��ع��ا م��ن �أج����ل �لق�شاء 
�لدولية  �جلهود  حتفيز  يف  �ملعدية«  �لأمر��س  على 
ل�شتئ�شال �لأمر��س �لتي �قرتبت من نهايتها مثل 
على  و�لق�شاء  �لأط��ف��ال  و�شلل  غينيا  دودة  مر�س 
مثل  منها  �ل��وق��اي��ة  ميكن  �ل��ت��ي  �ملعدية  �لأم��ر����س 

�ملاريا و�لعمى �لنهري.
�لتي  �لهائلة  �جلهود  على  �ل�شوء  �ملنتدى  وي�شلط 
ممن  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة  جم��ال  يف  �ل��ع��ام��ل��ون  يبذلها 
تهدد حياة  �لتي  �لأمر��س  ملكافحة  كر�شو� حياتهم 

�لنا�س يف �لبلد�ن �ملت�شررة.
وي�شعى �ملنتدى �إىل دعم �ملبادر�ت �لدولية �لر�مية 
�إىل م��ك��اف��ح��ة �لأم���ر�����س �مل��ع��دي��ة م��ن خ���ال بناء 

�شر�كات جديدة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س.

بلدية عجمان حت�شد �أعلى درجة يف �شهادة �ملعيار �لدويل لتميز �خلدمات
•• عجمان-وام: 

على  �لأول  م��رك��زه��ا  على  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  حافظت 
�خلدمات  لتميز  �ل���دويل  �ملعيار  يف  و�لعاملية  �ملحلية  �لبلديات  م�شتوى 
درجة على م�شتوى  �أعلى  وهي   94.7% �لد�ئرة  وح�شدت   .  TISSE
�إد�رة  على  كافة  �ملحددة  و�لتقييم  �لتدقيق  مر�حل  �جتيازها  بعد  �لعامل 
�ل�شابقة  درجتها  متخطية   BSI �لتدقيق  �شركة  قبل  من  �ملنامة  بلدية 
%93. و�أكد �شعادة عبد �لرحمن حممد �لنعيمي مدير عام د�ئرة �لبلدية 
حتققت  �لتي  �ل��د�ئ��رة  جن��اح��ات  ل�شل�شة  ي�شاف  �مل�شرف  �لإجن���از  ه��ذ�  �أن 

بف�شل تكاتف �جلهود �لتي �شعت لتحقيق هذ� �لنجاح .
�أولويات  �أن �لد�ئرة ت�شع �شعادة �ملتعامل ور�شاه على  و�أ�شار �لنعيمي �إىل 
لتطوير  د�ئ��م��ا  وت�شعى  �ملتعاملني  و���ش��ر�ئ��ح  ف��ئ��ات  بجميع  وتهتم  عملها 

من  مبا�شرة  بتوجيهات  متعامليها  و�إ�شعاد  وخدماتها  عملياتها  وحت�شني 
�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س �لد�ئرة �لذي يحر�س على �لرتقاء 

بتجربة �ملتعامل وحت�شينها ورفع موؤ�شر �ل�شعادة و�لر�شا لديه .
و�أع�����رب ع��ن ف��خ��ره ب��ح��ر���س مكتب �مل��ن��ام��ة ع��ل��ى حت��وي��ل ك��اف��ة خدماته 
�لد�ئرة  روؤي��ة  وذك��ي متا�شيا مع  �إل��ك��رتوين  ملا هو  وم��ب��ادر�ت��ه وتطبيقاته 
�لتي ت�شر بخطو�ت و�ثقة وثابتة يف درب �لتحول �لذكي لتح�شني جتربة 
�إ�شعاد  �أظهرت حر�شا على  �لتي  �لب�شرية  �لكو�در  و�أ�شاد بجهود  �ملتعامل. 
�لغر وتقدمي �لأف�شل لتتمكن �إد�رة بلدية �ملنامة من �جتياز كافة مر�حل 
عدة  كثب  ع��ن  تابعت  �ل��ت��ي   «  BSI  « �ملدققة  �ل�شركة  قبل  م��ن  �لتقييم 
وبكل  ��شتحقت  �لد�ئرة  �أن  مبينا  �ملتعاملني  �شعادة  مبركز  هامة  معاير 
جد�رة هذ� �ملركز �ملميز بف�شل متيزها يف هذه �ملعاير �لتي ت�شمن �شعادة 

�ملتعامل ور�شاه.

�ملن�شوري: �لت�شامح ج�شر �لإمار�ت نحو �لعامل 

حنيف �لقا�شم يدعو لتحقيق �ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف �ملناطق �ملتاأثرة بالنز�ع و�لعنف

جمال �حلو�شني : �لإمار�ت حتارب �لعن�شرية و�لتطرف بالتاآخي و�لعتد�ل

•• اأبوظبي-وام:

�شعيد  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  م���ع���ايل  �أك�����د 
�أن دولة  �ملن�شوري وزير �لقت�شاد 
�أثبتت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
ع��ل��ى م���دى �ل��ع��ق��ود �مل��ا���ش��ي��ة �أنها 
باأزهى  ل��ل��ت�����ش��ام��ح  وم��ن��ه��ل  م��ع��ني 
�ملنطقة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  �����ش����وره 

و�لعامل �أجمع.
له  ت�������ش���ري���ح  م���ع���ال���ي���ه يف  وق�������ال 
للت�شامح  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  مبنا�شبة 
�لعامل  �إذ� كانت دول كثرة يف  �إنه 
مرت مب�شو�ر طويل و�أحيانا موؤمل 
وغر�شته  بالت�شامح  متثلت  حتى 
عقود  م���دى  ع��ل��ى  جمتمعاتها  يف 
فاإن منوذج �لت�شامح �لذي ر�شخته 
دول���ة �لإم����ار�ت ه��و من���وذج متفرد 
و ل نظر له عامليا بعدما تاقت 
ف��ي��ه رغ��ب��ة �ل��ق��ي��ادة و�ل�����ش��ع��ب منذ 
�ليوم �لأول لتاأ�شي�س �شرح �لحتاد 

مبناخ  �رت�����ق�����ت  ح����ي����ث  وع�����امل�����ي�����ا، 
ب��ع��ي��دة وغر  �آف����اق  �إىل  �ل��ت�����ش��ام��ح 
م�����ش��ب��وق��ة ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د �ل���دويل 
فهو �ليوم ثقافة جمتمعية ر��شخة 
خ�ش�شت  م�����ش��ت��د�م��ة  ومم���ار����ش���ة 
موؤ�ش�شات  لها  و���ش��ي��دت  وز�رة  لها 
وم��ع��اه��د و���ش��ن��ت ل��ه��ا ق��و�ن��ني وهو 
طموحة  وطنية  ل��رب�م��ج  منطلق 
ك���ربى وجو�ئز  ع��امل��ي��ة  وم���ب���ادر�ت 
تهدف لن�شر �لت�شامح يف �لإمار�ت 
و�لعامل. و�أكد معاليه �أن �لت�شامح 
ن�شيج  م���ن  ي��ت��ج��ز�أ  ب����ات ج�����زء� ل 
�ل���روؤي���ة �حل��ك��وم��ي��ة ل��ب��ن��اء �إم����ار�ت 
حماور  م��ن  حم��ور  فهو  �مل�شتقبل 
لاإمار�ت  �ل��ن��اع��م��ة  �ل��ق��وة  ت��ع��زي��ز 
�لبلد�ن  جميع  نحو  ممتد  وج�شر 
باملنجز  ل���ل���ت���ع���ري���ف  و�ل���������ش����ع����وب 
للدولة،  و�حل�������ش���اري  �ل��ت��ن��م��وي 
�شورتها  ت��ر���ش��ي��خ  ع��رب  وت��ع��زي��زه، 
كاأر�س للت�شامح يق�شدها �جلميع 

على تاأ�شيل هذه �لقيمة �لإن�شانية 
�لتطرف  �أف���ك���ار  ون��ب��ذ  �ل��ع��ظ��ي��م��ة 

و�لظام و�لكر�هية و�لتمييز.
و�أ�شاف �إن لنا يف فكر ز�يد �خلر 
�مل��وؤ���ش�����ش��ني رحمهم  �ل���ق���ادة  ون��ه��ج 
�لت�شامح  ع��ل��ى  ب��ره��ان  خ��ر  �هلل، 
يف �لإم�������ار�ت ح��ي��ث ق��ب��ل��و� �لآخ����ر 
و��شتقبلوه و�شاعدوه وتعاونو� معه 
ومل مييزو� على �أ�شا�س لون �أو عرق 
�أو دين �أو ثقافة ي�شاندهم يف ذلك 
بال�شام و�لتعاي�س  يوؤمن  جمتمع 
ومنفتحا،  م��ع��ت��دل  ف��ك��ر�  ويعتنق 
�لإ�شام  �شماحة  �شميم  من  نابعا 
فكانت  �لأ�شيلة،  �ل��ع��رب  وخ�شال 
�أر�شه ح�شنا �آمنا وم�شتقر� لأكر 
خمتلف  م���ن  ج��ن�����ش��ي��ة   200 م���ن 

�مل�شارب و�لنتماء�ت.
قيادتنا  ظ��ل  يف  �إن���ه  معاليه  وق���ال 
�لإمار�ت  دول��ة  تو��شل  �لر�شيدة، 
حمليا  �لت�شامح  يف  �ملتميز  نهجها 

•• جنيف-وام:

نا�شد معايل �لدكتور حنيف ح�شن 
جنيف  مركز  رئي�س  �لقا�شم  علي 
حل��ق��وق �لإن�����ش��ان و�حل���و�ر �لعاملي 
مل�شاعفة  �لعامليني  �ل��ق��ر�ر  �شناع 
�ملنا�شب  �مل��ن��اخ  ل��ت��وف��ر  ج��ه��وده��م 
�لطو�ئف  جميع  ك��ر�م��ة  لح���رت�م 
وحت��ق��ي��ق �ل�����ش��ام و�ل���ش��ت��ق��ر�ر يف 
و�لعنف..  بالنز�ع  �ملتاأثرة  �ملناطق 
ظاهرة  لت�شاعد  �أ�شفه  عن  معربا 
و�لتع�شب  �لأج������ان������ب  ك����ر�ه����ي����ة 
ي�شتهدف  �ل��������ذي  و�ل���ت���ه���م���ي�������س 
و�مل�شردين  و�ملهاجرين  �لاجئني 

و�لإره����اب  �لعنيف  للتطرف  م��ع��ا 
تغير  �أن  م��و���ش��ح��ا  �ل��ع�����ش��و�ئ��ي. 
وجهات نظر �لأفر�د و�إد�رة �لتنوع 
بت�شهيل  �أ�شا�شيان ي�شمحان  �أمر�ن 
للنازحني  ناجحة  �ن��دم��اج  عملية 
لفتا   .. �مل�����ش��ي��ف��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ات  يف 
بني  �حل���و�ر  لتكثيف  �حل��اج��ة  �إىل 
�ملجتمعات و�حل�شار�ت و�لثقافات. 
- يف هذ�  �مل��رك��ز  �أن  �لقا�شم  وذك��ر 
�إع�����د�د موؤمتر  ب�����ش��دد   - �ل�����ش��ي��اق 
عاملي بعنو�ن “ �لأديان و�ملعتقد�ت 
ت�شافر  �لأخ���رى:  �لقيمة  نظم  �أو 
�ملو�طنة  ح��ق��وق  ل��ت��ع��زي��ز  �جل��ه��ود 
�ملت�شاوية” يف مكتب �لأمم �ملتحدة 

مناطق  م���ن  �ل���ع���دي���د  يف  د�خ���ل���ي���ا 
�ل��ع��امل. و�أ���ش��اف يف �ل��ب��ي��ان �لذي 
مبنا�شبة  �م�������س-  �مل���رك���ز  �أ����ش���دره 
�ليوم �لعاملي للت�شامح �لذي يو�فق 
�أن   - ع���ام  ك��ل  م��ن  ن��وف��م��رب   16
�ل�شكان يف مناطق �لنز�ع �أو �ملناطق 
�مل��ت�����ش��ررة م���ن ت��غ��ر �مل���ن���اخ لي�س 
لديهم خيار �آخر �شوى �لفر�ر من 
لتز�يد  نظر�  �ملحلية  جمتمعاتهم 
�ل��ع��ن��ي��ف ووج����ود تاأثر  �ل��ت��ط��رف 
�مل�شلح.  �ل���ن���ز�ع  ع���ن  ن����اجت  ���ش��ل��ب��ي 
�ملجتمعات  �لقا�شم  �لدكتور  ودع��ا 
�إىل  و�ل��غ��رب  �ل��ع��رب��ي��ة  �ملنطقة  يف 
للت�شدي  م���ت���ح���دي���ن  �ل�����وق�����وف 

•• اأبوظبي-وام:

�لدكتور جمال حممد  �شعادة  �أكد 
�لهيئة  ع�����ام  م����دي����ر  �حل���و����ش���ن���ي 
�لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات 
و�لكو�رث �أن دولة �لإمار�ت مت�شي 
�شناعة  يف  �ل���ر�ئ���دة  جت��رب��ت��ه��ا  يف 
وو�شع  �أف�����ش��ل  مب�شتقبل  �لأم����ل 
�لقو�عد �ل�شليمة لثقافة �لت�شامح 
�لقادرة على حت�شني �لإن�شان �شد 
ن���زع���ات �لن��ت��ق��ام �ل��ت��ي مل جتلب 
و�لدمار..  �ل��وي��ات  �شوى  للعامل 
وذل��ك يف �ل��وق��ت �ل��ذي ت���زد�د فيه 
وتتمعن  وت�شعبا  ح���دة  �ل��ن��ز�ع��ات 
دم����اء  و����ش���ف���ك  �لأمم  مت���زي���ق  يف 
�لعن�شرية  �شموم  ونفث  �ل�شعوب 

و�لطائفية.
 “ له - مبنا�شبة  و�أ�شاف يف كلمة 
�لذي   “ للت�شامح  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم 
16 نوفمرب من كل عام  ي�شادف 
- �أن �لإم��ار�ت تقف �ليوم يف وجه 
�ل�شر�ع  ي��ن�����ش��ره  �ل�����ذي  �خل�����ر�ب 
�ل����د�م����ي يف م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة يف 
مب�شوؤولية  لتنه�س  �لعامل  �أنحاء 
ح����م����اي����ة �ل����ت����ع����اي���������س و�ل���������ش����ام 
و�حلقد  �ل���ك���ر�ه���ي���ة  وم����و�ج����ه����ة 
وتكري�س  و�لع������ت������د�ل  ب���امل���ح���ب���ة 

و�ثقة  بخطو�ت  و�لنجاح  �لتقدم 
�إىل  ب��الإم��ار�ت  �لإم���ام لت�شل  �إىل 
م����ر�ت����ب �ل���������ش����د�رة ب��ف�����ش��ل هذ� 

�لن�شجام وذلك �لتاآخي.
و�������ش������دد ع����ل����ى �حل������اج������ة �ل����ي����وم 
�لإمار�تي  �لت�شامح  بنهج  للت�شبث 
للنجاة  �شبيل  و�أنه ل  و�أخاقياته 
�إل بنبذ  �مل��ج��ن��ون��ة  �ل��ن��ز�ع��ات  م��ن 
�لعد�لة  بقيم  و�لتم�شك  �لأنانية 
�حلو�ر  و�عتماد  و�لإيثار  و�مل�شاو�ة 
�شبيا لف�س �خلافات و�لحتكام 

ل�شوت �لعقل.
�مل�شتقبل  لبناء  �لتفرغ  �إىل  ودع��ا 
ومو�جهة حتدياته بطرق مبتكرة 
�لإمكانيات  ك��ل  وت�شخر  وفعالة 
للنهو�س  و�مل������ادي������ة  �ل���ب�������ش���ري���ة 
�لتي  �ل����غ����د  ن���ح���و  ب���امل���ج���ت���م���ع���ات 
�لطاقات يف  نن�شده بدل من هدر 

�شر�عات.
�لوطنية  �لهيئة  ع��ام  مدير  و�أك���د 
و�لأزم������������ات  �ل�������ط�������و�رئ  لإد�رة 
بنهج  �لل�����ت�����ز�م  �أن  و�ل������ك������و�رث 
�لت�شامح �لإمار�تي هو دعوة ملزيد 
وتوظيف  و�لإب��������د�ع  �ل��ع��م��ل  م���ن 
�مل���و�ه���ب و�لإم���ك���ان���ات ع��ل��ى نحو 
توؤتي ثمارها  و�ع وم�شوؤول بحيث 
ب��ه يف م��ن��اخ ي�شوده  ن��ن��ع��م  ت��ق��دم��ا 

�لتاآخي بدل من �لعدو�ن وتوفر 
�ملاذ �لآمن لاإن�شان من �لتطرف 

و�لعنف.
يف  ت�شتلهم  �لإم�����ار�ت  �أن  و�أو���ش��ح 
�لأ�شيلة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لقيم  ذل��ك 
�ل��ت��ي غر�شها  �ل��ت�����ش��ام��ح  وث��ق��اف��ة 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
“ طيب �هلل ثر�ه” وهو  �آل نهيان 
�حلقة  �لإن�شانية  �أن  علمنا  �ل��ذي 
�لنا�س  ب�����اأن  �لإمي�������ان  يف  ت��ت��م��ث��ل 
�شو��شية كل منهم جدير باملعاملة 
ودينه  ولونه  �أ�شله  ك��ان  �أي��ا  ذ�تها 

وجن�شه. 
ترجمت  �لإم�����ار�ت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
هذه �ملبادئ �خلرة لو�قع ملمو�س 
فكانت دو�ما �لو�حة �لو�رفة لقيم 
�أبو�بها  وفتحت  و�لت�شامح  �ملحبة 
�أم�������ام �مل����اي����ني م����ن �أب����ن����اء �أك����ر 
�إليها  ج����اءو�  جن�شية   200 م��ن 
لي�شاهمو� يف نه�شتها ويعي�س كل 
منهم ب�شام و�طمئنان مع غره.

مو�طني  �إن  �حل���و����ش���ن���ي  وق������ال 
�لو�فدين  �لإمار�ت و�شيوفها من 
ب��دل من  رك��زو� على ما يجمعهم 
وعملو�  ي��ف��رق��ه��م  �لن�����ش��غ��ال مب���ا 
ب���اج���ت���ه���اد لإع�������اء �����ش���م �ل���دول���ة 
م�شرة  وم�شت  �لبنيان  ف��ارت��ف��ع 

للعي�س و�لعمل و�لتعلم و�ل�شياحة 
وه���م ي�����ش��ع��رون ب��ال��ث��ق��ة و�لأم�����ن.. 
�ل�شرق  ثقافات  فيها  تلتقي  حيث 
و�لغرب.. ولي�س �أدل على ذلك من 
�أبوظبي   - �للوفر  متحف  �فتتاح 
�ل��ذي ميثل مفخرة تربز  م��وؤخ��ر� 
�لرتقاء  يف  �ل��ر�ئ��د  �لإم����ار�ت  دور 
�حل�شارية  �جل����و�ن����ب  مب��خ��ت��ل��ف 

مل�شرة �لنه�شة و�لتنمية”.

 2018 ي��ون��ي��ه  يف ج��ن��ي��ف خ���ال 
لاأديان  ممثلني  ق��ادة  ب��ني  يجمع 

�لرئي�شية ومفكرين �آخرين.

�لوئام و�لتاآخي.
وقال لنا من قيادتنا �لر�شيدة خر 
�حلثيث  �ل�شعي  يف  ومعني  موجه 
وتعزيز  و�لتطرف  �لإق�شاء  لنبذ 
على  �لنفتاح  و�شلوكيات  مفاهيم 
�لآخ����ر وحت��وي��ل �ل��ت�����ش��ام��ح جلهد 
موؤ�ش�شي  عمل  �إىل  ي�شتند  منظم 
مربمج له ��شرت�تيجياته و�أهد�فه 
�ملدرو�شة بدل من �أن يكون جمرد 

ن�شاط �شخ�شي.
قيادتنا  ح��ر���س  �حل��و���ش��ن��ي  و�أك����د 
�لأ�ش�س  �إر�����ش����اء  ع��ل��ى  �ل���ر����ش���ي���دة 
ثقافته  وت��ع��زي��ز  للت�شامح  �ملتينة 
�ل���ش��ت��ق��ر�ر و�شرط  لأن����ه م��ف��ت��اح 
جناح م�شرة �لتنمية �مل�شتد�مة يف 
حتقيق �أهد�فها �ملاأمولة من ريادة 

و�زدهار وم�شتقبل �أف�شل.
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قو�فل ز�يد �خلري تختتم فعالياتها �ملجتمعية يف عجمان 
•• عجمان -وام:

�شعار  حتت  �لتطوعية  �ملجتمعية  فعالياتها  �خلر  ز�يد  قو�فل  �ختتمت 
وعطاء” يف عجمان مب�شاركة �شبابية و��شعة ��شتفاد منها  وولء  “وفاء 

�لآلف من فئات �ملجتمع �ملختلفة على مدى �أ�شبوع .
تاأتي �لفعاليات �شمن �شل�شلة �لقو�فل �ملجتمعية و�لتي �شتطوف خمتلف 
�لن�شاين  و�ل��ع��ط��اء  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة  لرت�شيخ  �ل��دول��ة  �إم����ار�ت 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �ن�شجاما مع توجيهات �شاحب 
رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” باأن يكون عام 2017 عام �خلر وترجمة 
لروؤية �لقيادة �حلكيمة باأهمية تبني مبادر�ت تعزز �لوفاء للوطن و�لولء 
�لن�شاين  �ل��دور  ت��ربز  تطوعية  تظاهرة  يف  للمجتمع  و�لعطاء  للقيادة 

لأبناء �لمار�ت.
و��شتقطبت قو�فل ز�يد �خلر يف حمطتها �حلالية يف م�شفوت �ل�شباب 
و�لثقافية  و�لتعليمية  �ل�شحية  �خلدمات  �أف�شل  تقدمي  من  ومكنتهم 
�ن�شانية للتخفيف من معاناه كبار  �إطار تطوعي ومظلة  و�لبيئية حتت 
تعزيز  �ىل  ��شافة  و�لعمال  و�ملر�شى  �لهمم  و��شحاب  و�لط��ف��ال  �ل�شن 
�لتطوعي  �لعمل  ثقافة  وتر�شيخ  و�لنتماء  �لولء  وقيم  �لوطنية  �لروح 

و�لعطاء �ملجتمعي و�لن�شاين.
و�أكدت �ل�شيخة عزة بنت ر��شد �لنعيمي رئي�شة جمل�س �لآباء و�ملعلمني 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن عمل �خلر يف  و�مل��ر�أة  رئي�شة موؤ�ش�شة حماية �لطفل 
لي�س �شمة �أو �شفة وح�شب لكنه نهج ثابت ومتو��شل �أ�شبح �أولوية على 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة  �لقيادة  بتوجيهات  �مل�شتويات  خمتلف 

�ل�شمو  “حفظه �هلل” و�شاحب  �لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  خليفة بن 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
“رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل��وزر�ء حاكم دبي 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة - و�لتي 
�آل  �شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور  ن�شاأة �لحت��اد  �أر�شى دعائمها منذ 

نهيان طيب �هلل ثر�ه .
ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  وثمنت 
�ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان للمبادر�ت �لتطوعية و�ملجتمعية و�لن�شانية 
وتفعيل  �لن�شاين  و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  ثفافة  تر�شيخ  �ىل  �لهادفة 
مبادر�ت  لتبني  و�خلا�شة  �حلكومية  �لقطاعات  خمتلف  بني  �ل�شر�كة 

جمتمعية ت�شاهم ب�شكل فعال يف م�شرة �لتنمية �مل�شتد�مة .

قو�فل  �إن  بلدية م�شفوت  بن غدير مدير  �شيف  �شعادة  قال  من جانبه 
ز�يد �خلر تهدف �إىل �إبر�ز �لوجه �مل�شرق لاإمار�ت وتعمل على تعزيز 
يف  و�لإ���ش��ه��ام  �لوطن  خدمة  يف  �جلميع  ل��دى  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  دور 
م�شرته �لتنموية يف �مل�شتقبل �إ�شافة �إىل تر�شيخ مفهوم �خلر لدى كل 
�لفئات �لعمرية لتعزيز قيم �لتكافل �لجتماعي ون�شر �لوعي �لتطوعي 

و�لعطاء �لن�شاين و�لو�شول �إىل كل �لأ�شر و�لأفر�د .
للتطوع  �لإم��ار�ت  ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  �لعجمي  �لعنود  �شعادة  و�أك��دت 
يف  و�شتحط  �ل��دول��ة  �م����ار�ت  خمتلف  �شتجوب  �خل���ر  ز�ي���د  ق��و�ف��ل  �أن 
خمتلف �لحياء �ل�شكنية ومر�كز كبار �ل�شن و��شحاب �لهمم و�لتجمعات 
من  متطوعني  باإ�شر�ف  تطوعية  جمتمعية  خدمات  لتقدمي  �لعمالية 

�شباب �لمار�ت يف منوذج مميز للعمل �لتطوعي و�لعطاء �لن�شاين.

نهيان بن مبارك يك�شف يف حو�ر ل�»و�م« عن خطة ��شرت�تيجية لتعزيز �لت�شامح و�لتعاي�ش يف �لإمار�ت
•• اأبوظبي -وام:

ك�شف معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�لوز�رة  �أن  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل 
�إع�����د�د خ��ط��ة متكاملة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
لتعزيز �لت�شامح و�لتعاي�س حمليا .. 
�ل��وز�رة تن�س  ر�شالة  �أن  �إىل  م�شر� 
�ملتبادل  �لح����رت�م  روح  تنمية  على 
و�لتعاي�س �ل�شلمي و�لفهم �لإيجابي 
كانت  �أي���ا  �ل��دول��ة  �شكان  ب��ني جميع 

ثقافاتهم �أو معتقد�تهم. 
و�أو����ش���ح م��ع��ال��ي��ه - يف ح���و�ر خا�س 
�أن  �أن��ب��اء �لإم���ار�ت » و�م » -  لوكالة 
�أربعة  ع��م��ل �ل�����وز�رة ���ش��رت��ك��ز ع��ل��ى 
�لتوعية   : ه���ي  رئ��ي�����ش��ي��ة  حم�����دد�ت 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن خ���ال ب���ر�م���ج يتم 
�ل�شكان  ف��ئ��ات  جميع  �إىل  توجيهها 
وبناء �لعاقات �ملجتمعية �لتي تدعم 
�إ�شافة  �ل�شلمي  و�لتعاي�س  �لت�شامح 
و�لفعاليات  �لأن�����ش��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  �إىل 
و�لحتفالت على مد�ر �لعام بهدف 
جت�شيد معاين �لت�شامح يف �لإمار�ت 
�لبحوث  و�إج���ر�ء  �لو�قع  �أر���س  على 
و�ل��در����ش��ات و�إن�����ش��اء �مل��وؤ���ش��ر�ت �لتي 
وقيا�س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��اب��ع��ة  يف  ت��ف��ي��د 
م��دى حتقق �لأه���د�ف �مل��رج��وة �أول 
�أك��د معايل  ب��اأول. ويف �شياق مت�شل 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان �أن 
وز�رة �لت�شامح �شتعمل على ��شتثمار 
�ك�شبو  ملعر�س  �لإم����ار�ت  ��شت�شافة 
ر�شالة  ت��ع��زي��ز  يف   2020 �ل�����دويل 
على  م�شدد�   .. و�لتعاي�س  �لت�شامح 
�إع���د�د خطة  على  تعمل  �ل����وز�رة  �أن 
�نعقاد  م���ن  ل��ا���ش��ت��ف��ادة  و�����ش���ح���ة 
�لإمار�ت  �أر�س  على  �لعاملي  �ملعر�س 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق و�ل���ت���ع���اون م���ع خمتلف 
�ملعنية  و�جلهات  و�لهيئات  �ل��وز�ر�ت 
�أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  ول��ف��ت  �ل���دول���ة.  يف 
�لإمار�ت متكنت من لعب دور ريادي 
�مل�شتوى  على  �لت�شامح  قيم  ن�شر  يف 
وطنية  ق��ي��ادة  وج���ود  بف�شل  �لعاملي 
ح��ك��ي��م��ة ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة قيم 
بني  و�ل�����ش��ام  و�ل��ت��ع��اي�����س  �لت�شامح 
و�شفات  خ�شائ�س  وبف�شل  �جلميع 
�مل��ت��م��ث��ل��ة يف �لن���ف���ت���اح على  ���ش��ع��ب��ه��ا 
�إ�شافة  �لتفكر  �آف��اق  و�شعة  �لعامل 

�ملوقع  تاأكيد  طريق  على   ، جميعها 
�لت�شامح،  جمال  يف  للدولة،  �ملتميز 
�لنبيلة  �لإن�شانية  بالقيم  و�لحتفاء 
�أمامنا  يتج�شد  و�ل����ذي  �ل��ع��امل،  يف 
على  ناحظه  فيما  و�ق��ع��ة،  حقيقه 
�أر�س �لو�قع، من �أن �لإمار�ت، ت�شم 
ب���ني ���ش��ك��ان��ه��ا م���و�ط���ن���ني م���ن كافة 
�أمان  يف  بيننا  يعي�شون  �لعامل،  دول 
و����ش��ت��ق��ر�ر و���ش��ام ، وي�����ش��اه��م��ون يف 
، يف  �لإم���ار�ت  حتقيق تقدم وعظمة 

�ملجالت كافة.
�إىل �أي مدى تو�فق فكر �لت�شامح مع 
طبيعة �لإن�شان يف �ملجتمع �لإمار�تي 
؟ ل �شك يف �أن �خل�شائ�س و�ل�شفات 
�لتي يتمتع بها �أبناء وبنات �لإمار�ت 
�أدت �إىل ن�شر �لت�شامح و�لتعاي�س يف 
ت�شمل  �لتي  �ل�شفات  تلك  �ل��دول��ة، 
�نفتاحهم على �لعامل، و�شجاعتهم يف 
مو�جهة �لتحديات، و�شعة �شدورهم 
و�آف������اق ت��ف��ك��ره��م، ل��ا���ش��ت��م��اع �إىل 
�لآر�ء �ملختلفة، و�لوعي بامل�شوؤولية، 
و�لنتماء و�لولء للوطن، و�للتز�م 
كل  و�ح��رت�م حقوق  �لعدل  بتحقيق 
�إميان   : ذل���ك  ي�����ش��اح��ب   .. �شخ�س 
بالتاريخ  ووع����ي  �حل��ن��ي��ف،  ب��ال��دي��ن 
�لوطن  ل���رم���وز  ووف������اء  و�ل��������رت�ث، 
ومبادئه، وقناعة قوية باأن �لإمار�ت 
وينتظرها  م��زده��ر�،  حا�شر�  تعي�س 
م�شتقبل باهر، وت�شعى لن�شر �خلر 

و�لنماء يف �لعامل كله.
بها  ي���ت���م���ت���ع  �ل����ت����ي  �ل�������ش���ف���ات  �إن 
يف  تنعك�س  �لإم�������ار�ت  وب���ن���ات  �أب���ن���اء 
و�شلوكهم  �حل����م����ي����دة،  �أخ����اق����ه����م 
قيم  تنمية  على  وحر�شهم  �لطيب، 
�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����س و�ل�������ش���ام يف 
�ل��وط��ن و�ل���ع���امل .. ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�أي�شا عو�مل مهمة  ذل��ك، هناك  كل 
�لإم��ار�ت موطنا  للغاية، جعلت من 
هذه  وت�شمل  و�لتعاي�س،  للت�شامح 
�حلنيف،  �لإ���ش��ام  تعاليم  �لعو�مل 
�لذي  و�لإ���ش��ام��ي  �لعربي  وت��ر�ث��ن��ا 
يوجه �إىل �ملحبة و�ل�شام، و�للتز�م 
�لأ�شيلة،  �لإن�شانية  و�ملبادئ  بالقيم 
�ل����دول����ة  د����ش���ت���ور  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
وت�شريعاتها، تلك �لتي تكفل حتقيق 
�مل�������ش���او�ة يف م��ع��ام��ل��ة �جل��م��ي��ع، هذ� 

هي  �لإم����ار�ت،  جمتمع  يف  �لت�شامح 
مكانتها  لتاأكيد  �ل�شحيح  �لطريق 
يف هذ� �ملجال يف �لعامل، وهي �ملدخل 
�لطبيعي لتعميق دور �لدولة يف ن�شر 

ثقافة �لت�شامح يف �لعامل كله.
�إن منوذج �لإمار�ت �لناجح يف جمال 
كل  وقبل  �أول  يعود  �إمن��ا   ، �لت�شامح 
ملوؤ�ش�س  �لر�شيدة  �ل��روؤي��ة  �إىل  �شيء 
�ل��دول��ة �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�شيخ ز�ي���د بن 
ثر�ه«  �هلل  » طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
وه���ي �ل���روؤي���ة �ل��ت��ي ك��ان��ت ت��وؤك��د لنا 
�لب�شر  ب��ني  �لل��ت��ق��اء  �أن  على  د�ئ��م��ا 
بينهم  و�لتعاي�س  �لتفاهم  وحتقيق 
د�ئما  ي��وؤدي  �مل�شرتك معهم  و�لعمل 
للفرد  و�ل��رخ��اء  �خل��ر  حتقيق  �إىل 
�لروؤية  كله، هذه  و�لعامل  و�ملجتمع، 
حا�شرنا  يف  ي��دع��م��ه��ا  �حل���ك���ي���م���ة، 
�ل���ز�ه���ر وب��ك��ل ق���وة ���ش��اح��ب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�شاحب 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي »رع���اه 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �هلل« و�شاحب 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
يوؤكدون  �ل��ك��ر�م  �ل��وط��ن  ق���ادة  �إن   ..
و�لتفاهم  �ل��ت�����ش��ام��ح  �أن  د�ئ���م���ا،  ل��ن��ا 
و�لتعاي�س بني �جلميع، هو �لطريق 
�إىل جمتمع ناجح ، و�إىل عامل ي�شوده 

�ل�شام و�لرخاء و�ل�شتقر�ر.
م��ا ه��ي �مل��م��ار���ش��ات و�مل���ح���دد�ت �لتي 
���ش��اه��م��ت يف و����ش���ول �لإم�������ار�ت �إىل 
نعتز  �إن����ن����ا  ؟  ع���امل���ي���ا  �مل���ك���ان���ة  ه�����ذه 
�لت�شامح  ب��اأن  �لإم���ار�ت،  ونفتخر يف 
�أ�شا�شي،  و�لتعاي�س �ل�شلمي هو جزء 
دورن�����ا يف  و�أن  �ل���وط���ن،  م�����ش��رة  يف 
يت�شح  �ل��ع��امل،  يف  �لت�شامح  جم���ال 
�مل���ت���و�ل���ي���ة، يف بث  م����ن �إجن����از�ت����ن����ا 
�لأم����ل و�ل��ت��ف��اوؤل يف �ل��ع��اق��ات بني 
وميثل  و�ل����ث����ق����اف����ات،  �حل���������ش����ار�ت 
هذ�  �أبوظبي  �للوفر  متحف  �فتتاح 
كما  ذل��ك،  ر�ئعا على  �لأ�شبوع مثال 
�أن دورنا يف �لت�شامح ميتد �أي�شا، �إىل 
�شدرت  �لتي  و�لت�شريعات  �لقو�نني 
�أج����ل م��ن��ع جر�ئم  �ل���دول���ة، م���ن  يف 

�إىل �لإميان بالدين �حلنيف و�لوعي 
ب��ال��ت��اري��خ و�ل����رت�ث و�ل��وف��اء لرموز 

�لوطن ومبادئه.
وقال معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�ملرموق  �مل���وق���ع  �إن   «  : ن��ه��ي��ان  �آل 
على  �لت�شامح  جم��ال  يف  ل���اإم���ار�ت 
م�شتوى �لعامل هو �متد�د طبيعي ملا 
حققته هذه �لدولة �لر�ئدة يف ن�شر 
يف  �ل�شلمي  و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيم 
ربوع �لوطن كافة .. مو�شحا �أن هذه 
�ل�شحيح  �ل��ط��ري��ق  ه��ي  �لإجن������از�ت 
على  �ملجال  ه��ذ�  يف  مكانتها  لتاأكيد 

�ل�شعيد �لعاملي.
�أه��م��ي��ة �ل���دور  و�أ����ش���ار م��ع��ال��ي��ه �إىل 
�حل���ي���وي �ل����ذي ي���وؤدي���ه �ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
تنمية قيم �لت�شامح و�لتعاي�س لدى 
�أفر�د �ملجتمع حيث لبد �أن يكون كل 
طالب لديه فهم و�حرت�م للثقافات 
 .. �ملختلفة  و�لأدي�����ان  و�حل�����ش��ار�ت 
كما لبد �أن تكون �ملد�ر�س موؤ�ش�شات 
�لجنذ�ب  م��ن  �ل��ط��اب  ملنع  فاعلة 
�ل�شلوك  �أو  �لإره����اب  �أو  �لعنف  �إىل 

�ملعادي للمجتمع .
و�شدد معاليه على �أن وز�رة �لت�شامح 
�ملو�طنني  م���ن  �جل��م��ي��ع  وز�رة  ه���ي 
و�لو�فدين .. موؤكد� �أن دور �لو�فدين 
يف �لدولة يف نقل ر�شالة �لت�شامح من 
�لإمار�ت �إىل �لعامل كله هو دور مهم 
نعمل يف �لوز�رة على تفعيله وجعله 
 .. ب��ال��دول��ة  للتعريف  مهما  �أ�شلوبا 
و�إل��ي��ك��م �جل���زء �لأول م��ن �حل���و�ر : 
حتظى �لإمار�ت مبوقع ريادي عامليا 
ت�شفون  ك��ي��ف  �ل��ت�����ش��ام��ح  يف جم���ال 
هذ�  لو�شف  �ل����دور؟  ه��ذ�  معاليكم 
لكم  �أوؤك�������د  �أن  ي�����ش��ع��دين   ، �ل������دور 
حقيقة مهمة، هي �أن �ملوقع �ملرموق 
على  �لت�شامح  جم��ال  يف  ل���اإم���ار�ت 
طبيعي  �متد�د  هو  �لعامل،  م�شتوى 
مل���ا ح��ق��ق��ت��ه ه����ذه �ل���دول���ة �ل���ر�ئ���دة، 
و�لتعاي�س  �ل��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  ن�����ش��ر  يف 
�ل�شلمي يف ربوع �لوطن كافة ، بحيث 
�أ�شبحت و�حلمد هلل ، منوذجا ر�ئد� 
�ل�������ش���ام و�ل����ش���ت���ق���ر�ر  ور�ئ�����ع�����ا يف 
ب���ني جميع  و�ل���ت���و�����ش���ل �لإي���ج���اب���ي 
�شكانها .. ما �أقوله هو �أن �لإجناز�ت 
�لكبرة و�مل�شتمرة للدولة يف جمال 

�لتطرف و�لكر�هية، ومكافحة كافة 
�أ�شكال �لتفرقة و�لتمييز، كما ي�شمل 
�ملتاحقة  جهودنا  �أي�شا  �ل��دور  هذ� 
و�ملتو�لية، يف تطوير �لتعليم وتاأكيد 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �لإع���ام  و�شائل  دور 
تعريف  يف  م���ه���م  دور  ك���ذل���ك  ل���ن���ا 
للدين  �ل�شمحة  بالطبيعة   ، �لعامل 
�لكربى  وب���اإ����ش���ه���ام���ات���ه  �حل���ن���ي���ف، 
�لت�شامح  �ل���ب�������ش���ري���ة،  م�������ش���رة  يف 
ي�شاحبه  �لإم�������ار�ت  يف  و�ل��ت��ع��اي�����س 
�جلميع،  بني  و�شادق  �إيجابي  ح��و�ر 
�أج����ل م��ك��اف��ح��ة �جل��ه��ل بالآخر  م��ن 
و�لتخل�س من �ل�شور �لنمطية عنه 
�لإمار�ت  .. نحن جميعا يف جمتمع 
�ل�شو�ء  ع��ل��ى  وو�ف���دي���ن  م��و�ط��ن��ني 
�لكرمية،  و�حل��ي��اة  ب��الح��رت�م  ننعم 
ن�شيف �إىل ذلك دورنا �لعاملي �ملهم، 
�ل�شرت�ك  ي�شمل  �ل��ذي  �ل���دور  ه��ذ� 
وخارج  د�خ���ل  �لعاملية  �مل��وؤمت��ر�ت  يف 
مع  د�ئ��م  ب�شكل  و�لتو��شل  �ل��دول��ة، 
حول  �ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات  �لأ�شخا�س 
�لإمار�ت،  يف  �لت�شامح  �إن   .. �لعامل 
ه���و �أي�������ش���ا ، ج����زء م��ه��م ل��ل��غ��اي��ة يف 
�ل����ع����اق����ات �خل����ارج����ي����ة ل���ل���دول���ة، 
لبناء  �إيجابية،  ق��وة  ميثل  �أن��ه  حيث 
�لعاقات �لدولية �لناجحة ، كما �أنه 
�أي�شا،  �أ�شا�شي  يف �لوقت ذ�ته : ركن 
من �لقوة �لناعمة لها، و�لتي ت�شهم 
يف تاأكيد �ملوقع �لريادي لاإمار�ت يف 

�لعامل.
�لت�شامح يف �لإمار�ت، ي�شمل كذلك : 
�لتو��شل مع كافة �جلاليات، وتعزيز 
دورهم يف �لتعريف مب�شرة �لدولة، 
ي�شودها  حياة  من  به  يتمتعون  وم��ا 
�لت�شامح و�لتعاي�س و�ل�شام – نحن 
�أي�شا نتخذ من �مل�شابقات �لريا�شية 
فر�شة   : �ل����دول����ة  وخ���������ارج  د�خ������ل 
�لت�شامح  م��ع��اين  ل��ت��اأك��ي��د  ���ش��ان��ح��ة، 
 : �أي�شا  تعلمون  ولعلكم  و�لتعاي�س 
�أطلقها  �ل��ت��ي  �ل��ط��ي��ب��ة  �مل���ب���ادرة  ع��ن 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�ملعهد  ب��اإن�����ش��اء   ، م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
�لدويل للت�شامح يف دبي، وما يرتبط 
�آل  ر��شد  » جائزة حممد بن  به من 
�لنماذج  ه��ذه   –  « للت�شامح  مكتوم 
�ملهمة، تتو��شل  �ملتطورة، و�ملبادر�ت 

�ل�شلمي  و�لتعاي�س  �لت�شامح  تدعم 
للتو��شل   ، و��شحة  خطط  ولدينا 
�لإيجابي مع كافة �لأفر�د و�لوز�ر�ت 
ك��اف��ة �جلاليات  وم���ع   ، و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
على  حري�شون  ون��ح��ن   ، �ل��دول��ة  يف 
جعلهم جميعا جزء� �أ�شا�شيا يف عمل 
�أما �ملجال �لثالث فينطلق  �لوز�رة . 
و�لفعاليات  �لأن�����ش��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  م���ن 
 ، كله  �لعام  م��د�ر  على  و�لحتفالت 
من �أجل جت�شيد معاين �لت�شامح يف 
�لإمار�ت على �أر�س �لو�قع ، و�إيجاد 
�جلميع  فيها  يعمل  �لتي  �ملنا�شبات 
�ل�شعادة  وحتقيق  ن�شر  بهدف   ، معا 
و�ل��وف��اق و�ل�����ش��ام يف رب���وع �لوطن 
�لبحوث  �إج�����ر�ء  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ك��ل��ه، 
�لتي  �ملوؤ�شر�ت  و�إن�شاء   ، و�لدر��شات 
وقيا�س   ، �لتنفيذ  متابعة  يف  تفيد 
م��دى حتقق �لأه���د�ف �مل��رج��وة �أول 
باأول .. �لبحوث و�لدر��شات �شتكون 
�لأ���ش��ا���س يف �إع���د�د خطط �ل����وز�رة ، 
و�لتن�شيق  �لتعاون  بر�مج  �إعد�د  ويف 
، ويف تقييم  �لدولة وخارجها  د�خ��ل 

�لإجناز�ت وتطويرها با�شتمر�ر .
ب��اخ��ت�����ش��ار .. �أري����د �أن �أق����ول ل��ك��م : 
�شوف   ، ب��اإذن �هلل  �لت�شامح  وز�رة  �إن 
تكون د�ئما وز�رة ن�شطة تعمل بجد 
 ، �ل��و�ق��ع  �أر����س  ، وعلى  ب��ني �ل�شكان 
، يف  ف��رد يف �ملجتمع  ك��ل  ت��رك��ز على 
ظل نتائج و�أهد�ف و��شحة وحمددة 
تاأثر�ت  با�شتمر�ر  لها  يجعل  مبا   ،
ميكن   ، متجددة  ونتائج   ، متطورة 
قيا�شها ومتابعتها على �أر�س �لو�قع 
. �أري��د كذلك ، �أن �أوؤك��د لكم ، وبكل 
باإذن  �لت�شامح  وز�رة  �أن  على   ، ق��وة 
�هلل ، هي وز�رة �جلميع ، لأننا نعتقد 
، يتطلب  �لت�شامح  �أن حتقيق  متاما 
م�����ش��ارك��ة و�إ���ش��ه��ام �جل��م��ي��ع �ملو�طن 

�لقوي،  �ل���دول���ة  ن���ظ���ام  ج���ان���ب  �إىل 
و�لتاحم  �ل��ف��اع��ل��ة،  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا 
�ل������ق������وي ب������ني �ل���������ش����ع����ب وق������ادت������ه، 
و�ملتو�لية  �ل���ب���اه���رة  و�لإجن����������از�ت 
�مل��ج��الت، مبا حقق  للدولة يف كافة 

لها مكانة مرموقة يف �لعامل.
 ، �لإم����������ار�ت وهلل �حل���م���د  ن���ح���ن يف 
بالقيم  ب��الل��ت��ز�م  ك��ل��ه،  ذل��ك  جن�شد 
�مل�شرتكة  �لنبيلة  �لإن�شانية  و�ملبادئ 
و�لت�شامح  �لب�شر،  بني  جميع  ب��ني 
با �شك ، هو �أح��د ه��ذه �لقيم �لتي 
وهلل  جعلتنا  و�لتي   ، عليها  نحر�س 
�حل��م��د : من��وذج��ا ي��ح��ت��ذى ب��ه ، يف 
يف  و�ل�شام  و�لتاآلف  �لتعاي�س  ن�شر 
ي�شاحب  وم���ا   ، �لإم�������ار�ت  جم��ت��م��ع 
ذل��ك م��ن دور مهم يف ه��ذ� �مل��ج��ال ، 
�أ�شبح  �ل��ذي   ، �ل��ع��امل  م�شتوى  على 
يعرف كل ذلك ، عن دولتنا �لعزيزة ، 

وهو �أمر يدعو للفخر و�لعتز�ز .
م���ا ه���ي �أب������رز م���ام���ح خ��ط��ة عمل 
لتاأدية  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل���ف���رتة  يف  �ل������وز�رة 
دورها يف تعزيز ون�شر قيم �لت�شامح 
على �مل�شتوى �ملحلي و�لدويل ؟ عند 
�لإجابة على هذ� �ل�شوؤ�ل ، يجب �أن 
�لت�شامح  وز�رة  ر���ش��ال��ة  �أن  ن��اح��ظ 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �مل��ح��ل��ي ، ه��ي تنمية 
و�لتعاي�س   ، �مل��ت��ب��ادل  �لح���رت�م  روح 
�ل�����ش��ل��م��ي ، و�ل��ف��ه��م �لإي���ج���اب���ي بني 
�أي�����ا كانت   ، �ل����دول����ة  ���ش��ك��ان  ج��م��ي��ع 
ثقافاتهم �أو معتقد�تهم ومن ثم فاإن 
عمل �لوز�رة يقع يف �أربعة جمالت ، 
هي : �لتوعية �ملجتمعية ، من خال 
بر�مج يتم توجيهها �إىل جميع فئات 
�ملد�ر�س  طلبة   ، �لأط��ف��ال   « �ل�شكان 
و�جلامعات ، �لعاملون يف �لوز�ر�ت ، 
ويف كافة �ملوؤ�ش�شات ، و�جلمهور �لعام 
�لتي  �ملجتمعية  �ل��ع��اق��ات  وب��ن��اء   «

و�ل���و�ف���د ، �ل�����ش��ب��اب وك���ب���ار �ل�����ش��ن ، 
�ملر�أة و�لرجل ، �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات 
موؤ�ش�شات   ، و�جل��ام��ع��ات  �مل���د�ر����س   ،
كافة  ومم���ث���ل���ي   ، �مل������دين  �مل��ج��ت��م��ع 
�جل��ال��ي��ات يف �ل��دول��ة ه���وؤلء جميعا 
�لوز�رة  �أن�شطة  يف  ي�شاركون  �شوف 
جمالت  يف  ر���ش��ال��ت��ه��ا  وي���دع���م���ون   ،

�لت�شامح ، وب�شكل م�شتمر .
وماذ� عن دور �ل��وز�رة على �ل�شعيد 
�ل��ع��امل��ي ؟ ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل�����دويل، 
ف������اإن �ل���������وز�رة ����ش���وف ت���ت���ع���اون مع 
�ملنظمات  جميع  وم���ع  �ل��ع��امل،  دول 
يف  �لت�شامح  بن�شر  �ملهتمة  �لدولية 
�ل���ت���ع���اون ياأخذ  ، ه����ذ�  �ل���ع���امل  ه����ذ� 
متعددة  �أ�شكال   ، قبل  من  قلت  كما 
�حل�شر  ل  �ملثال  �شبيل  على  منها   ،
�لعاملية  �مل���وؤمت���ر�ت  يف  �ل����ش���رت�ك   :
�لتو��شل   ، �ل��دول��ة  وخ����ارج  د�خ���ل   ،
�ملوؤثرة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  م���ع 
وت��ب��ادل �لأف��ك��ار و�ل��ت��ج��ارب معهم ، 
لدعم  م�شرتكة  م�����ش��روع��ات  تنفيذ 
ق��ي��م �ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����س د�خ���ل 
وخارج �لدولة ، تعزيز دور �جلاليات 
�لعاقات  بناء  يف  �لدولة  يف  �ملقيمة 
جعل   ، �ملفيدة  �لدولية  و�ل�شر�كات 
�مل�شابقات �لريا�شية و�شيلة للتعارف 
و�لتو��شل مع �لعامل، بالإ�شافة �إىل 
ما �شيقوم به �ملعهد �لدويل للت�شامح 
م��ن �أن�����ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات، وم���ا متثله 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  ج��ائ��زة حممد 
للت�شامح ، من جمال طيب لت�شجيع 
�لت�شامح  �ل��دويل يف جم��ال  �لتعاون 
و�لتعاي�س �ل�شلمي .. دورنا �لعاملي يف 
، هو ج��زء مهم  ، كما قلت  �لت�شامح 
�لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لناعمة  �ل��ق��وة  يف 
مكانتنا  ل��ت��اأك��ي��د  ح��ي��وي  وجم����ال   ،

�ملرموقة يف �لعامل .

�لبو�ردي يزور عدد� من �لأجنحة �مل�شاركة يف معر�ش دبي للطري�ن 
•• دبي-وام: 

قام معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير دولة ل�شوؤون �لدفاع 
فعاليات  يف  �مل�شاركة  �لدولية  �ل�شركات  �أجنحة  من  عدد  بزيارة 
مطار  �أر����س  على  يقام  �ل��ذي   »2017 للطر�ن  »دب��ي  معر�س 
�أح��دث ما  �ل��دويل. و�طلع معاليه خال جولته على  �آل مكتوم 
�نتجته �شركات ت�شنيع �لطائر�ت و�أبرز �أنظمة �لطر�ن وتبادل 

مع ممثليهم �لأحاديث حول �أهمية مثل هذه �ملعار�س �ملتخ�ش�شة 
�ب��ت��ك��ار�ت �شناعة  ع��امل��ي��ة لأح����دث  ت��وف��ر من�شة ع��ر���س  ك��ون��ه��ا 
 IOMAX �شركة  جناح  يف  جولته  معاليه  وب���د�أ  �ل��ط��ائ��ر�ت. 
من  حتويه  وما  �ل�شركة  عن  ل�شرح  معاليه  و��شتمع  �لأمريكية، 
ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  معايل  ز�ر  بعدها  متنوعة.  و�آل��ي��ات  م��ع��د�ت 
وتوجه  �لأوكر�نية،   UKRNMASH �شركة  جناح  �لدفاع 
�إىل جناح �شركة CATIC �ل�شينية. كما �شملت جولة معاليه 

زيارة جناح �شركة UAC �لرو�شية، و�ختتم معاليه جولته بزيارة 
لدى  ��شتقباله  يف  كان  حيث  �ل�شويدية،   SAAB �شركة  جناح 
�جلولة  خال  وجرى  �ل�شركات.  ممثلي  �لأجنحة  مقر  و�شوله 
تبادل �لأحاديث حول �أهمية م�شاركتهم يف معر�س دبي للطر�ن 
هذ� �لعام للوقوف على �أحدث ما تنتجه كربى �ل�شركات يف قطاع 
�ل�شناعات و�لتقنيات �جلوية �ملدنية و�لدفاعية، و�شرورة تبادل 

�خلرب�ت و�ملعلومات و�إبر�م �ل�شفقات.

وكيل وز�رة �لدفاع يلتقي قائد �لقو�ت �لع�شكرية يف فيجي مبعر�ش دبي للطري�ن
•• دبي-وام: 

وكيل  �لظاهري  علي  �شامل  مطر  �شعادة  ��شتقبل 
للطر�ن  “دبي  مبعر�س  مبكتبه  �ل��دف��اع  وز�رة 
�لقو�ت  قائد  ناوبوتو  فيليام  �لفريق   ”2017
�لع�شكرية يف جمهورية فيجي �لذي يزور �لباد 
�شعادة  ورح��ب  �ملعر�س.  فعاليات  حل�شور  حاليا 
�لع�شكرية  �ل���ق���و�ت  ب��ق��ائ��د  �ل���دف���اع  وز�رة  وك��ي��ل 
�ل�شد�قة  جلمهورية فيجي وبحث معه عاقات 
و�أوج����ه �ل��ت��ع��اون �ل��ق��ائ��م��ة ب��ني �ل��ق��و�ت �مل�شلحة 
يف  ونظرتها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
�لع�شكرية  �لقو�ت  قائد  �أ�شاد  جانبه  من  فيجي. 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م و�لإع�����د�د  ف��ي��ج��ي بح�شن  جل��م��ه��وري��ة 
ب��دورت��ه �حل��ال��ي��ة موؤكد�  ل��ل��ط��ر�ن  دب��ي  ملعر�س 
�لمار�ت  دولة  �إليها  و�شلت  �لتي  �ملتميزة  �ملكانة 
خمتلف  ويف  �لدولية  �ملعار�س  تنظيم  جم��ال  يف 
�لتخ�ش�شات. ح�شر �للقاء عدد من كبار �شباط 

وم�شوؤويل وز�رة �لدفاع و�لوفد �ملر�فق لل�شيف. العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4482  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- روت لان�شاء�ت �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/حممد �ف�شل رحيم بخ�س قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3200( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )580( 
درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4632  تنفيذ عمايل 

�لب�شائع  وتفريغ  حتميل  خدمات  ب��رل  دي��زرت  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
عبا�س  �لتنفيذ/غام  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م 
�ملذكورة �عاه و�لز�مك  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام  عليك  لل دين قد 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7308( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )777( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2570  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �لرب�ق خلدمات حر��شة �لبنية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/عقيب �لرحمن كل رحمن قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )15868( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة 
�ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   ر�شوم خلزينة  دره��م   )1309( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4655  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1- د�ميوند �شتار لاعمال �لفنية ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/د�ر�شان �شنغ قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7761( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )793( 
درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقدان �سهادة ا�سهم 
�شهادة  �ل��وري  نادية عبد�هلل علي   / �ل�شيدة  فقدت 
ع(  م  دبي لا�شتثمار )�س  �شركة  ��شهم �شادرة عن 
رقم )15000( وحتمل عدد )1000(  لل�شهادة 
�شهما ، يرجى ممن يعر عليها �لت�شال بال�شركة 

على �لرقم �ملبا�شر )04-8122305(

فقدان جواز �سفرت
�شمر  �ملدعو / منى  فقد 
فل�شطني    ، �شاهر  يو�شف 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )3914080( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 056/9437575

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د �مل�������دع�������و /ب����و�����ش����ب����ا 
نو�ر�باك�شاجي  �شود�ر�شينى 
�جلن�شية  �����ش����رلن����ك����ا     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
من   )4375990N(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 050/6688627 
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عربي ودويل

�إن  �إيجاند  ي��ان  لاجئني  �لرويجي  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  ق��ال 
�حل��رب على تنظيم د�ع�����س �لإره��اب��ي يف �ل��ع��ر�ق ق��د ت�شع �أوز�ره���ا 
�شعوبة  ي��زد�د  �لإن�شانية  بامل�شاعد�ت  �لعر�قيني  �إم���د�د  لكن  قريبا 
�إيجاند  �نق�شامات �شيا�شية وثقافية جديدة.  كما حذر  مع ظهور 
ي�شاعد بغد�د يف حملة على  �ل��ذي  �ل��دويل  �لتحالف  �أع�شاء  �أن  من 
د�ع�س منذ ثاث �شنو�ت قد يخف�شون �لآن ميز�نياتهم �ملخ�ش�شة 
للم�شاعد�ت �لإن�شانية يف �لعر�ق ب�شدة بعد هزمية �ملت�شددين. ومل 
يعد �أكر من ثاثة مايني �شخ�س �شردتهم �أعمال عنف مرتبطة 
بد�ع�س يف �ل�شنو�ت �لثاث �لأخرة بعد �إىل ديارهم. وت�شبب خاف 
�أج��روه على  ��شتفتاء  �ملركزية يف بغد�د و�لأك��ر�د بعد  بني �حلكومة 
�ل�شتقال يف �شبتمرب �أيلول يف موجة نزوح جديدة. وقال �إيجاند 
لرويرتز خال زيارة للعر�ق “يبدو �أن �نق�شامات �شيا�شية وثقافية 
كثرة  �نق�شامات  توجد  متوقع...  غر  نحو  على  تظهر  وطائفية 
م��زي��د� من  نريد  ل  وبالتاأكيد  �أخ���رى  نحتاج عقبات  ل  �ل��ع��ر�ق.  يف 
�لعنف«. ويدير �ملجل�س �لرويجي لاجئني و�حدة من �أكرب عمليات 
�لتي  �خلافة  دولة  فعليا  و�نهارت  �لعر�ق.  يف  �لأجنبية  �مل�شاعد�ت 
�لقو�ت  ��شتعادت  عندما  مت��وز  يوليو  يف  �ملت�شدد  �لتنظيم  �أعلنها 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة �مل��دع��وم��ة م��ن �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة مدينة �مل��و���ش��ل، معقل 
�لتنظيم �لرئي�شي يف �لباد، بعد معركة �شعبة ��شتمرت ت�شعة �أ�شهر 

حولت كثر� من �ملدينة �إىل �أنقا�س.

�علن م�شوؤول �شود�ين �م�س �ن قو�ت �لمن �ل�شود�نية متكنت خال 
�ملجال  تن�شط يف  �شوي�شرية  �شر�ح موظفة  ليلية من �طاق  عملية 
�ل�شلطات  �إقليم د�رفور )غرب(. و�أكدت  �لن�شاين، كانت خطفت يف 
�شحتها  �ن  ب��ي��ان  يف  وق��ال��ت  �لنا�شطة،  ���ش��ر�ح  �ط���اق  �ل�شوي�شرية 
�خلارجية  وز�رة  و�أع��رب��ت  بها.  م��رت  �لتي  بالظروف  مقارنة  جيدة 
�ل�شوي�شرية عن �رتياحها، وتقدمت بال�شكر من �ل�شلطات �ل�شود�نية 
و�و�شح حممد  �شر�حها.  �طاق  بالعمل على  �لكبر  �لتز�مها  على 
بارميا حاكم �قليم د�رفور �ل�شمايل لوكالة فر�ن�س بر�س �نها بخر. 
وقال م�شدر �أمني يف �خلرطوم �ن �ل�شوي�شرية �شت�شل �ىل �خلرطوم 
�ملتحدة  �لأمم  وكانت  هويتها.  �ل�شلطات  تك�شف  ومل  �لنهار.  خال 
�و�شحت يف �لثامن من ت�شرين �لأول �كتوبر �ملا�شي �ن �ل�شوي�شرية 
بايدي  للخطف  تعر�شت  �ل�شود�ن  يف  طويلة  ل�شنو�ت  عا�شت  �لتي 
�لزر�عية  ل��ل��ب��ح��وث  م��رك��ز  يف  م��ن��زل��ه��ا  ق���رب  جم��ه��ول��ني  م�شلحني 
ر�شالة  يف  كتبت  �ل�شوي�شرية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وك��ان��ت  �لفا�شر.  يف 
�شوي�شرية  ب��وج��ود  علم  على  �نها  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لكرتونية 
خمطوفة يف �ل�شود�ن، م�شيفة �ن ممثلني عن �حلكومة �ل�شوي�شرية 

على �ت�شال بال�شلطات �ملحلية.
 

عمليات  ل�شحايا  جثة   15 على  �م�س  �لباك�شتانية  �ل�شرطة  ع��رت 
خطف حتمل �آثار طلقات ر�شا�س قرب �حلدود مع �إير�ن وهو طريق 
مف�شل لع�شابات تهريب �لب�شر �لتي تنقل �لعمال ب�شكل غر �شرعي 
�إىل �أوروبا. وقال ب�شر �أحمد بنجالز�ي قائد �شرطة �ملنطقة �إنه عر 
على �جلثث يف منطقة بوليد� �جلبلية يف �إقليم بلوخ�شتان على م�شافة 
�لوثائق  �إن  وق���ال  �لإق��ل��ي��م.  عا�شمة  كويتا  جنوبي  كيلومرت   600
و�لأغر��س �لأخرى �لتي عر عليها مع �جلثث ت�شر �إىل �أنهم كانو� 
يف طريقهم �إىل �إير�ن ب�شكل غر �شرعي. وتهريب �لب�شر جتارة ر�ئجة 
�آ�شيا �لفقرة. ويف وقائع �شابقة  يف باك�شتان وغرها من دول جنوب 
قتل عمال يف مناطق حدودية �أو توفو� �أثناء �لرحلة �شو�ء كانت برية 
�إن �لد�فع ور�ء �لقتل مل يت�شح، و�أ�شاف  �أو بحرية. وقال بنجالز�ي 
�أن �ل�شحايا جميعا جاءو� من �إقليم �لبنجاب يف �شرق باك�شتان. وتابع 
خطفهم  �أن��ب��اء  �إن  �ل�شرطة  يف  م�شوؤول  وق��ال  باأ�شرهم”.  “�شنت�شل 
وي�شود  م�شوؤوليتها.  جهة  �أي  تعلن  ومل  �لثاثاء.  �لأول  �أم�س  وردت 
�أفغان�شتان  مع  �حل��دود  على  كذلك  �ل��و�ق��ع  بلوخ�شتان  �إقليم  �لعنف 
وكان �لإقليم منذ فرتة طويلة موطنا جلماعات تريد ن�شيبا �أكرب من 
مو�رد �لإقليم وملت�شددين على �شلة بتنظيم �لقاعدة وحركة طالبان 
بقيمة  باأمن م�شروعات  تتعلق  �لعنف خماوف  و�أث��ار  د�ع�س.  وتنظيم 
57 مليار دولر يف �ملمر �لقت�شادي �ل�شيني �لباك�شتاين �لذي يربط 

بني غرب �ل�شني وميناء جود�ر يف جنوب باك�شتان.

عوا�صم

بغداد

ا�سالم اباد

اخلرطوم

حمكمة م�شرية حتيل قاتل ق�ش �إىل �ملفتي 
•• القاهرة-رويرتز:

�لأربعاء  �م�س  ق��ررت  م�شرية  جنايات  حمكمة  �إن  ق�شائية  م�شادر  قالت 
�أور�ق ق�شية ُيحاكم فيها م�شلم بتهمة قتل رجل دين م�شيحي �إىل  �إحالة 

مفتي �جلمهورية متهيد� لإ�شد�ر حكم باإعد�مه.
15 يناير كانون �لثاين �ملقبل  �أن �ملحكمة حددت جل�شة  و�أ�شافت �مل�شادر 

للنطق باحلكم.
وُقتل �لق�س �شمعان �شحاتة رزق �هلل يف منطقة تقع على �أط��ر�ف �لقاهرة 
�أكتوبر ت�شرين �لأول �ملا�شي و�ألقت �ل�شرطة �لقب�س على �ملتهم   12 يوم 

يف نف�س �ليوم.
وبعد خم�شة �أيام �أحيل �إىل �ملحاكمة �جلنائية �لعاجلة بتهمة �لقتل �لعمد، 

ومثل �أمام �ملحكمة للمرة �لأوىل .
نفذ جرميته  و�إن��ه  �لق�س،  قتل  بتعمده  �ع��رتف  �لرجل  �إن  �مل�شادر  وقالت 

بد�فع �لت�شدد �لديني.
�أحكام  �إ�شد�ر  عند  �ملفتي  ر�أي  �أخ��ذ  �شرورة  على  �مل�شري  �لقانون  وين�س 

�لإعد�م، لكنه ل ُيلزم �لق�شاة بالمتثال لر�أيه.
�إن �لق�س كان ي�شغل من�شب كاهن  وقالت �لكني�شة �لقبطية �لأرثوذك�شية 
���ش��وي��ف جنوبي  ب��ن��ي  ي��ول��ي��و���س �لأق��ف��ه�����ش��ي مب��ح��اف��ظ��ة  �ل��ق��دي�����س  كني�شة 

�لعا�شمة وُقتل خال زيارة للقاهرة.
تد�ولها  وجرى  �أمنية  مر�قبة  كامر�ت  �شورتها  فيديو  لقطات  و�أظهرت 
على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي رجا مي�شك مبا ي�شبه �ل�شاطور وياحق 

�لق�س قبل �أن ي�شدد له عدة �شربات ب�شاحه �لأبي�س.

�فتتاح �شجن �ملن�شورة و�إ�شالحية بئر �أحمد يف عدن بح�شور منظمات مدنية وحقوقية

الحتالل يهدم منزل فل�صطيني نفذ عملية

ُخطط �إ�شر�ئيلية لرفع عدد م�شتوطني �ل�شفة �إىل مليون

�لزياين يوؤكد عمق �لعالقات �لتاريخية �خلليجية �لربيطانية

معرب رفح بني غزة وم�شر ل يز�ل مغلقا كوريا �ل�شمالية تهاجم تر�مب لإهانته زعيمها
•• غزة-اأ ف ب:

�م�س،  وم�شر  غ��زة  قطاع  يربط  �ل��ذي  رف��ح  معرب  يفتح  مل 
فتح  حركتي  بني  �مل�شاحلة  �تفاق  مبوجب  متوقعا  كان  كما 
وحما�س �لذي وقع يف 12 ت�شرين �لأول �كتوبر يف �لقاهرة.

ون�س �لتفاق على ت�شلم �ل�شلطة �لفل�شطينية �إد�رة �لقطاع، 
�لتح�شر  وب��دء  وف��اق وطني جديدة  ت�شكيل حكومة  وعلى 
لنتخابات. وبد�أ تنفيذه بت�شلم �ل�شلطة فعليا للمعابر �لتي 
�لثاين  ت�شرين  م��ن  �ل��ث��اين  يف  با�شر�ئيل  غ��زة  قطاع  تربط 
�ل�شابيع  خ���ال  فل�شطينيون  م�����ش��وؤول��ون  وق���ال  ن��وف��م��رب. 
�مل��ا���ش��ي��ة �إن��ه��م ت��ل��ق��و� وع����ود� م�����ش��ري��ة ب��ف��ت��ح م��ع��رب رف���ح يف 
�جلانب  �ل�شلطة  وت�شلمت  ن��وف��م��رب.  �ل��ث��اين  ت�شرين   15

�لفل�شطيني من �ملعرب.

•• لندن-وام:

عبد�للطيف  �لدكتور  معايل  �أك��د 
ب��ن ر����ش��د �ل��زي��اين �لأم����ني �لعام 
ومتانة  ع��م��ق  �ل���ت���ع���اون  مل��ج��ل�����س 
�لتاريخية  و�ل���رو�ب���ط  �ل��ع��اق��ات 
�لتعاون  جمل�س  دول  جتمع  �لتي 

باململكة �ملتحدة.
هذه  وت��ط��ور  بنمو  معاليه  ون���وه 
�لعاقات ب�شكل كبر يف �ل�شنو�ت 
على  و�نعكا�شها  �ملا�شية  �لقليلة 
�لتجاري  �ل���ت���ب���ادل  ح��ج��م  زي������ادة 
30 مليار  ب��ل��غ  �إذ  �جل��ان��ب��ني  ب��ني 
دولر يف عام 2015 مقارنة ب� 9 
مليار دولر يف عام 2001 ف�شا 
�لتعاون  م�����ش��ت��وى  �رت����ف����اع  ع����ن 
�لق��ت�����ش��ادي و�ل���ش��ت��ث��م��اري بني 
�ل�شياح  ن�شبة  وزي�����ادة  �جل��ان��ب��ني 
و�لطلبة �خلليجيني �لد�ر�شني يف 

�جلامعات �لربيطانية.
�ألقاها  �لتي  �لكلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
�لربيطانية  �لعا�شمة  يف  معاليه 
ل���ن���دن مب��ن��ا���ش��ب��ة �ح��ت��ف��ال غرفة 
�لربيطانية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل���ت���ج���ارة 
مبرور �أربعني عاما على تاأ�شي�شها 
بح�شور نخبة من �أ�شحاب �ملعايل 

�لرتقاء  ع��ل��ى  �جل��ان��ب��ني  ح��ر���س 
مب�����ش��ت��وى ه�����ذه �ل���ع���اق���ات كما 
ع���ق���دت ع����دة �ج��ت��م��اع��ات ل�����وزر�ء 
لتن�شيق  �جل��ان��ب��ني  يف  �خل��ارج��ي��ة 

�ملو�قف �مل�شرتكة.
�ىل  �ل���������ش����دد  ه�������ذ�  م���������ش����ر� يف 
�خلليجي  �مل�شرتك  �لعمل  خطة 
�جلانبان  �أقرها  �لتي  �لربيطاين 
 2018  -2015 م���ن  ل��ل��ف��رتة 
طريق  خ����ارط����ة  ت���ع���ت���رب  و�ل����ت����ي 
ل��ل��ت��ع��اون يف ك��اف��ة �مل���ج���الت ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرتك.
�خلليجية  بالقمة  معاليه  ون���وه 
�ل���ربي���ط���ان���ي���ة �ل����ت����ي ع����ق����دت يف 

و�ل�شفر�ء  �ل��������وزر�ء  و�ل�������ش���ع���ادة 
وروؤ�����ش����اء غ���رف �ل��ت��ج��ارة ورج���ال 
�لأع������م������ال يف ع������دد م����ن �ل������دول 

�لعربية و�ململكة �ملتحدة.
وثمن �لأمني �لعام �جلهد �ملتميز 
قامت  �ل�������ذي  �ل���ف���اع���ل  و�ل���������دور 
تعزيز  يف  ت�����ز�ل  ول  �ل���غ���رف���ة  ب���ه 
�لدول  �لعاقات �لقت�شادية بني 
�ل��ع��رب��ي��ة وب��ري��ط��ان��ي��ا ع��ل��ى وجه 
�لعموم ومع دول جمل�س �لتعاون 

على وجه �خل�شو�س.
�ل�شرت�تيجي  �حل����و�ر  �إن  وق����ال 
�لذي بد�أ بني �جلانبني �خلليجي 
و�لربيطاين يف عام 2012 يوؤكد 

دي�شمرب  يف  �ل���ب���ح���ري���ن  مم��ل��ك��ة 
�أ�شحاب  مب�شاركة  2016م  ع��ام 
ق�������ادة دول  �جل�����ال�����ة و�ل�������ش���م���و 
�ل�����ش��ي��دة تريز�  �مل��ج��ل�����س ودول�����ة 
�ملتحدة  �ململكة  ماي رئي�شة وزر�ء 
و�لتي مثلت قفزة مهمة يف تاريخ 
�لربيطانية  �خلليجية  �لعاقات 
�ل�شيدة تريز�  دول��ة  �أك��دت  حيث 
بتعزيز  ب��ري��ط��ان��ي��ا  �ل���ت���ز�م  م����اي 
�لعاق����ات �لربيطانية �خلليجية 
�جلانبني  ب���ني  �ل�������ش���ر�ك���ة  وب���ن���اء 

لعقود قادم������ة ..
 ب���ل و�ع����ت����ربت رئ��ي�����ش��ة �ل������وزر�ء 
من  �خلليج  �أم��ن  �أن  �لربيطانية 
�زدهار  و�أن  �ملتحدة  �ململكة  �أم���ن 
للمملكة  �زده���������ار  ه����و  �خل���ل���ي���ج 
بنتائج  م��ع��ال��ي��ه  م�����ش��ي��د�  �مل��ت��ح��دة 
�ط������اق  يف  ودوره����ا  �لقمة  تلك 
�ل�������ش���ر�ك���ة �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة بني 
�ملتحدة  و�ململكة  �لتعاون  جمل�س 
ل��ت��ع��زي��ز �ل���ت���ع���اون �مل�����ش�����������������رتك يف 
�ل�شيا�شية  �مل��ج��الت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
ومكافحة  و�لأم��ن��ي��ة  و�ل��دف��اع��ي��ة 
و�لتجارة  و�لق��ت�����ش��اد  �لإره������اب 
و�لعمل  و�ل��ث��ق��اف��ة  و�ل���ش��ت��ث��م��ار 

�لإن�شاين.

�شكان خيام فل�شطينيون يف �لأغو�ر يخ�شون هدمها 
•• اأريحا-رويرتز:

يف  خيمته  خ��ارج  ف��رد�ً  ع�شر  لثاثة  �أب  وه��و  كعابنة  حممود  �لفل�شطيني  جل�س 
منطقة �ملالح يف �لأغو�ر �ل�شمالية بال�شفة �لغربية، و�لقلق يعرتيه من �أن تقدم 
�لقو�ت �لإ�شر�ئيلية على هدمها يف �أي حلظة بعد �شدور قر�ر بذلك.  وقال كعابنة 
: متوقعني يف �أي وقت و�أي دقيقة �أن تتم عمليات �لهدم. �إحنا زي �ملحكوم عليهم 

بالإعد�م.. ب�شتنى �أي وقت ينفذو� �لقر�ر.
و��شتيقظ �ملئات من �شكان منطقة �ملالح �جلبلية قبل عدة �أيام على قر�ر من قائد 
و�إل  طو�عية  �أي��ام  خال  �ملنطقة  عن  �لرحيل  منهم  يطلب  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س 
تكفي  ل  �لتي  �ل�شغرة  �ملاء  عيون  بع�س  �ملالح  وت�شم منطقة  �إجاوؤهم.  �شيتم 
لآلف �لأغنام ومئات �لأبقار و�جلمال �لتي يعتا�س �ل�شكان من تربيتها. ويت�شح 
من �لقر�ر �لذي ت�شمن خارطة للمنطقة �لتي يتوجب �إخاوؤها �أن م�شاحتها ت�شل 
300 فرد يف خيام بع�شهم منذ ع�شر�ت  550 دومن ي�شكن فيها  �إىل ما يقارب 
م�شتوطنات  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��ال  �إ�شر�ئيل  فيها  �أق��ام��ت  منطقة  يف  �ل�شنني 
�ل�شبب  �أن  من  �إ�شر�ئيل  تدعيه  ما  �ملنطقة  �شكان  ويرف�س  للجي�س.  ومع�شكر�ت 
ور�ء قر�ر �إخاء �ملنطقة �أنها منطقة تدريب ع�شكري. وقال كعبانة مت�شائًا: �إذ� 
كانت هذه �ملنطقة منطقة تدريب ع�شكري، ملاذ� ي�شمحون للم�شتوطنني بال�شكن 
فيها وتوفر كل �لحتياجات لهم وتقدمي دعم مادي لهم من �أجل �ل�شكن فيها. 
وتبدو �حلياة قا�شية يف هذه �خليام فا �شبكات مياه ول كهرباء �إل بع�س �خلايا 
�ل�شم�شية لبع�س �خليام �لتي قيل �أن موؤ�ش�شات حملية ودولية تربعت بها لهم. 
وقال عدد من �ل�شكان، �إن “�ل�شلطات �لإ�شر�ئيلية قامت قبل عدة �شنو�ت باإغاق 
�أكرب نبع للمياه يف �ملنطقة بالباطون، مما ي�شطرهم �إىل �شر�ء �ملياه من مناطق 
�أخرى و�إح�شارها ب�شهاريج ل�شتخد�مها يف حياتهم �ليومية و�شقاية مو��شيهم«. 
�لإ�شر�ئيلية  �لقو�ت  مع  �ل�شر�ع  من  طويل  تاريخ  عن  هناك  �ل�شكان  ويتحدث 
وعمليات �لهدم �ملتكررة خليامهم لإجبارهم على �لرحيل عن �ملنطقة �لتي تظهر 
فيها من �ل�شرق م�شتوطنات فيها بيوت من �لإ�شمنت و�شبكات �إنارة ومياه وعلى 

�جلهة �لغربية مع�شكر�ت للجي�س �لإ�شر�ئيلي.

مار�تونية قام بها يف �آ�شيا وكان هدفها ح�شد �لدعم يف �ملنطقة 
ملو�جهة طموحات كوريا �ل�شمالية �لنووية.

ميكن  ل  ج���رمي���ة  “�أ�شو�أ  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  �ف��ت��ت��اح��ي��ة  يف  وج�����اء 
�لقيادة  بكر�مة  �مل�س  على  جت��ر�أ  �ن��ه  ه��ي  عليها،  م�شاحمته 

�لعليا ب�شكل م�شيء«.
و�أ�شافت “عليه �ن يعلم �نه جمرد جمرم ب�شع حمكوم عليه 

بالإعد�م من قبل �ل�شعب �لكوري«.
ومنذ و�شوله �ىل �لبيت �لبي�س �شن تر�مب هجمات �شفوية 
�لهانات  ح��د  �لكامية  �حل���رب  وبلغت  �ون  ج��ون  كيم  �شد 

�ل�شخ�شية وتهديد�ت ب�شربات ع�شكرية.
هجماته  تر�مب  ج��دد  هانوي  يف  �ل�شيوية  جولته  ختام  ويف 

•• �صيول-اأ ف ب:

�لرئي�س  �م�س  �ل�شمالية  �ل��ك��وري��ة  �لإع���ام  و�شائل  هاجمت 
�لأمركي دونالد تر�مب معتربة �نه ي�شتحق عقوبة �لإعد�م 
ب�شبب  جبان  باأنه  وو�شفته  �ون،  ج��ون  كيم  �لزعيم  لإهانته 

�لغائه زيارة �ىل �حلدود بني �لكوريتني.
ونددت �شحيفة رودونغ �شنمون �لناطقة با�شم �حلزب �حلاكم 
�ىل  �ملا�شي  �ل���ش��ب��وع  ت��ر�م��ب  ب��زي��ارة  بغ�شب  �فتتاحيتها  يف 
كوريا  �لربملان  �م��ام  خطابه  يف  و�شف  حيث  �جلنوبية  كوريا 

�ل�شمالية باأنها ديكتاتورية قا�شية.
وج����اءت زي����ارة ت��ر�م��ب �ىل ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة يف �ط���ار جولة 

�شد �لزعيم �لكوري �ل�شمايل �ىل حد �نه �نتقد �شكله ووزنه.
�ون على  ُي��ق��دم كيم ج��ون��غ  “ملاذ�  ت��وي��رت  ت��ر�م��ب على  وق���ال 
�نا  �أُق��دم  لن  �نني  بالعجوز يف حني  نعتي  �هانتي من خ��ال 

على نعته بالق�شر و�لبدين؟«.
يف  �حل��اك��م��ة  كيم  عائلة  �ل�شمايل  �ل��ك��وري  �ل�شعب  ويخ�س 
ق�شوى  ويبدي ح�شا�شية  �ل�شخ�شية  عبادة  ي�شبه  �لباد مبا 
على �ي ماحظة ميكن �ن تعترب م�شا�شا بالقيادة �و تقليا 
يف  �ل�شمالية  �ل��ك��وري��ة  �ل�شحيفة  و�ن��ت��ق��دت  �ح��رت�م��ه��ا.  م��ن 
�ملنزوعة  �ملنطقة  �ىل  ت��ر�م��ب  توجه  ع��دم  �ي�شا  �فتتاحيتها 
للم�شوؤولني  تقليدية  حمطة  وه��ي  �لكوريتني  ب��ني  �ل�شاح 

�لمركيني �لذين يزورون كوريا �جلنوبية.

و�إعادة تاأهيل مر�كز �ل�شرطة وتاأثيثها مبا ي�شمن �لنهو�س 
بعملها حلفظ �لأمن .. خا�شة و�أن �لكثر من مر�فق �ملدينة 
مدير  ولفت  �لن��ق��اب.  ميلي�شيا  قبل  من  للتدمر  تعر�س 
�أمن عدن �إىل �ل�شربات �لتي تلقتها �لتنظيمات �لإرهابية يف 
�ملدعومة  �لأمنية  �لأجهزة  �ملدن من قبل  عدن وغرها من 
من قو�ت �لتحالف �لعربي �أوجعت د�عمي هذه �لتنظيمات.. 
�لأمر �لذي حد� بها �إىل ت�شويه �لدور �حل�شاري و�لإن�شاين 
�ليمني. و�أ�شادت  �ل�شعب  �لذي تقوم به دولة �لإم��ار�ت جتاه 
�ليمن  يف  �لإن�شان  حقوق  �نتهاكات  لر�شد  �لوطنية  �للجنة 
�ل�شجنني  ع��دن يف  �أم��ن  �إد�رة  قبل  م��ن  �ملتخذة  ب��الإج��ر�ء�ت 
�شاهمت يف  و�ل��ت��ي  لها  �ل��ت��ي خ�شعا  �حل��دي��ث��ة  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 
توفر بيئة تتنا�شب و�ملعاير �حلقوقية. وز�ر �لقا�شي �شعيد 
�ملفلحي رئي�س �للجنة �ل�شجنني للوقوف على تطبيق �ملعاير 
�شمن  وذل��ك  د�خلهما..  �ملتخذة  �ل�شجناء  حلقوق  �لدولية 
�ليمني  �لعام  �لنائب  �لأعو�س  �أحمد  علي  �لدكتور  �شم  وفد 

�شلطات  وتنفذ  ترخي�س.  دون  �لبناء  بحجة  تهدمها 
�لح��ت��ال �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي حملة ه��دم و����ش��ع��ة يف �لقد�س 
�ملا�شي،  �لأ�شبوع  يف  �ملنازل  من  ع��دد�ً  وهدمت  �ملحتلة، 
�لتجاري  حمله  ه��دم  على  مقد�شياً  م��و�ط��ن��اً  و�أج���ربت 
ع�شر�ت  �قتحم  �أخ��رى،  ذ�ت��ه. من جهة  لل�شبب  بنف�شه 
باحات  �لأرب���ع���اء  �م�����س  �شباح  �ملتطرفني  �مل�شتوطنني 
م��ن عنا�شر  م�����ش��ددة  ح��ر����ش��ة  �لأق�����ش��ى حت��ت  �مل�شجد 
�لإ�شر�ئيلي،  �لح��ت��ال  �شرطة  يف  �خلا�شة  �ل��وح��د�ت 
وقامو� بجولت ��شتفز�زية يف باحاته و�شط �حتجاجات 

�مل�شلني �مل�شلمني.

•• عدن-وام:

�ملركزي  �ملن�شورة  �شجن  �لول  �أم�س  عدن  �أم��ن  �إد�رة  د�شنت 
�أحمد  “ بئر  �ملن�شورة  �شجن  “ و�إ�شاحية  �لأول  �لق�شم   “
وذلك بح�شور عدد من �ملنظمات �حلقوقية ومنظمات   .. “
�لتحتية  �لبنى  لتاأهيل  برنامج  �إط���ار  ويف  �مل���دين..  �ملجتمع 
يهدف �إىل تثبيت دعائم �لأمن و�ل�شتقر�ر وفق �أعلى �ملعاير 
�حلقوقية. و�أكد �للو�ء �شال �شايع مدير �أمن عدن �أن �فتتاح 
�لبنى  لتاأهيل  ب��رن��ام��ج  �شمن  ي��اأت��ي  و�لإ���ش��اح��ي��ة  �ل�شجن 
مو�شحا   .. و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  دعائم  تثبيت  هدفه  �لتحتية 
�أن �فتتاح �ل�شجنني جاء عقب بناء هناجر جديدة لل�شجناء 
و�لجتماعي  �لنف�شي  و�ل��دع��م  �لتثقيف  �أج��ل  م��ن  ومدر�شة 
و�لأخاقي .. فيما مت �إن�شاء عيادة طبية يف �إ�شاحية �شجن 
�لأدو�ت  �أح��م��د جم��ه��زة مبختلف  ب��ئ��ر  �ل��و�ق��ع يف  �مل��ن�����ش��ورة 
و�ملعد�ت �لطبية وكادر طبي يعمل على مد�ر �ل�شاعة. وقدم 

�شدد  �لتي  �لإم��ار�ت  دول��ة  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  �شايع  �للو�ء 
على �أن دورها - يف هذ� �ل�شدد - �قت�شر على عملية �لتاأهيل 
�لإ�شاحية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  تخ�شع  فيما   .. ف��ق��ط  و�ل�����ش��ي��ان��ة 
و�لعقابية يف عدن لإد�رة �ل�شرعية ممثلة يف �ل�شلطات �ملحلية 
�لتي تعترب حقوق �لإن�شان خطا �أحمر ل ميكن تخطيه باأي 
و�ل�شيانة  �لتاأهيل  �آخ��ر غر  دور  �أي  �إل�شاق  �إن  وق��ال  ح��ال. 
�إىل  �إل حماولة بائ�شة و�دع��اء�ت ل ت�شتند  بالإمار�ت ما هو 
وقائع �أو �أدلة. م�شر� �إىل �أن وجود هذ� �لعدد من �ملنظمات 
�ل�شلطات  �أن  على  دليل  �لفتتاح  خ��ال  و�ملدنية  �حلقوقية 
�ملحلية يف عدن لي�س لديها ما تخفيه يف هذ� �ل�شاأن و�أن �إد�رة 
�ل�شجون ل تخ�شع �إل لأمن عدن. و�أو�شح �أن �قت�شار �لدور 
�لإمار�تي يف هذ� �ل�شدد على عملية �لتاأهيل و�ل�شيانة ياأتي 
�لأمن  �إر���ش��اء  �إىل  �لهادفة  �لأمل”  �إع���ادة  “عملية  �شياق  يف 
�أن  �إىل  م��ن��وه��ا  �مل��و�ط��ن��ني..  م��ع��ان��اة  وتخفيف  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر 
�لإمار�ت قدمت �لدعم لإد�رة �أمن عدن بال�شيار�ت و�ملركبات 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�أك���د وزي���ر ���ش��وؤون �ل��ق��د���س �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، زئ��ي��ف �لكني 
�لبدء  �إ�شر�ئيل  على  يتعني  �أن��ه  �مل�شتوطنني،  وزع��م��اء 
يف  م�شتوطن  مليون  �إىل  �ل��ع��دد  ل��زي��ادة  �لتخطيط  يف 

�ملنطقة �مل�شنفة “ج” يف �ل�شفة �لغربية.
بو�شت  جرز�ليم  �شحيفة  نقلته  ملا  وفقاً  �لكني  وق��ال 
هو  �لوحيد  �ل�شوؤ�ل  لكن  �شيحدث،  ه��ذ�  �لإ�شر�ئيلية: 
 20 �أو  �ل�10  �ل�شنو�ت  خ��ال  يحدث  �أن  ميكن  متى، 
�لقادمة �عتماد�ً على وترة بناء �مل�شتوطنات، ح�شب ما 

ذكرت وكالة “معاً” �لإخبارية، �م�س �لأربعاء.
ويعي�س يعي�س 400 �ألف م�شتوطن يف �ل�شفة �لغربية  

ح�شب �آخر �إح�شائية �إ�شر�ئيلية ن�شرت يف 2016.
ورف�س وزير �شوؤون �لقد�س فكرة قيام دولة فل�شطينية 

يف �ل�شفة �لغربية.
وقال باللغة �لعربية: خا�س يكفي مع ق�شة �لدولتني، 
لي�س هناك �شوى دولة �إ�شر�ئيل و�شتكون بني نهر �لأردن 

�إىل �لبحر دولة و�حدة فقط.
وجاء حديث �لكني يف موؤمتر خا�س عقد يف �لقد�س عن 
�لنمو �ل�شكاين يف �مل�شتوطنات يف �ل�شفة �لغربية بعنو�ن 

“على �لطريق �إىل �ملليون” برعاية �مل�شتوطنني.
�حلالية  �ل����وت����رة  �إن  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي،  �ل����وزي����ر  وق������ال 
�ل�شنة،  وح��دة يف   3000 م��ن  ب��اأق��ل  ت��ب��د�أ  لاإ�شتيطان 

وهي لي�شت كافية لإتاحة مثل هذ� �لرتفاع �ل�شكاين. 
�ىل ذلك، �علن متحدث ع�شكري ��شر�ئيلي �ن �جلي�س 

�ملحتلة  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�شفة  �لأرب���ع���اء يف  �م�����س  ل��ي��ل  ه���دم 
�ل�شاد�س  يف  ��شر�ئيليني  ثاثة  قتل  فل�شطيني  منزل 
ع��ن��د مدخل  �مل��ا���ش��ي  �أي���ل���ول �شبتمرب  و�ل��ع�����ش��ري��ن م��ن 

�حدى �مل�شتوطنات قبل �ن يقتل.
وجرت عملية هدم �ملنزل يف بيت �شوريك قرية �ملهاجم 

منر �جلمال.
وك������ان �جل����م����ال ق���ت���ل مب�����ش��د���س ع��ن�����ش��ر� م����ن حر�س 
عند  يتمركزون  ك��ان��و�  وحار�شني  �ل�شر�ئيلي  �حل���دود 
�ملحتلة.  �لغربية  �ل�شفة  �د�ر يف  هار  مدخل م�شتوطنة 
وح�شب �ملتحدث �لع�شكري �ل�شر�ئيلي فان هدم �ملنزل 
منازل  ه��دم  معار�شو  ويعترب  ح����و�دث«.  دون  م��ن  “مت 
�لفل�شطينيني �لذين ي�شنون هجمات على ��شر�ئيليني، 
ن��وع��ا م���ن �ل��ع��ق��اب �جل��م��اع��ي �ل����ذي ي���ط���اول عائات 
�شت�شبح با منازل توؤويها. �ل �ن �حلكومة �ل�شر�ئيلية 
�لفل�شطينيني على  �لتدبر ر�دعا قد يحث  تعترب هذ� 

عدم �لقيام باعتد�ء�ت.
كما وهدمت جر�فات �لحتال �لإ�شر�ئيلي �شباح �م�س 
بلدة  يف  طابقني  م��ن  مكونة  �شكنية  ع��م��ارة  �لأرب���ع���اء، 
دون  �لبناء  بحجة  �ملحتلة،  �لقد�س  �شمايل  �لعي�شوية 
ترخي�س، بعد �أن د�همت قو�ت كبرة من جي�س و�شرطة 

�لحتال �لبلدة وفر�شت ح�شار�ً م�شدد�ً حولها.
و�أفاد �شهود عيان من �لبلدة �أن قو�ت كبرة من جي�س 
�لح��ت��ال وع��ن��ا���ش��ر �ل���وح���د�ت �خل��ا���ش��ة د�ه��م��ت بلدة 
حمي�شن  لعائلة  �شكنية  ع��م��ارة  وح��ا���ش��رت  �لعي�شوية، 
�أن  ق��ب��ل  �شكنية  �شقق   4 وت�����ش��م  م��ن ط��اب��ق��ني،  م��ك��ون��ة 

وفد  ير�فقهم  ع��دن  �أم���ن  م��دي��ر  �شائع  علي  ���ش��ال  و�ل��ل��و�ء 
�إعامي �شم �شحفيني حمليني و�آخرين من دول �لتحالف 
�ل��ع��رب��ي. و�لتقى �ل��وف��د خ��ال �ل��زي��ارة ع���دد� م��ن م�شوؤويل 
�ل�شجن  �ملن�شورة �ملركزي بينهم نقيب �ليهري مدير  �شجن 
�لذي �أطلعهم على �أحو�ل �ل�شجناء و�لتجهيز�ت �لتي نفذتها 
ما  و�لأق�شام..  �لعنابر  و�شيانة  تاأهيل  لإع��ادة  �ل�شجن  �إد�رة 
لهم.  منا�شبة  بيئة  وتوفر  �لنزلء  معاناة  �أ�شهم يف تخفيف 
وقال �ليهري �إن �ل�شجناء يعي�شون يف بيئة طبيعية بعيدة كل 
�لبعد عما يروج يف و�شائل �إعام ل تتحرى �لدقة وتتغا�شى 
جيد�  نعيها  لأغر��س  خدمة  �لفربكة  وتتعمد  �حلقائق  عن 
�أب��و�ب �ل�شجن  �أن  �أمن و��شتقر�ر عدن.. موؤكد�  وهي زعزعة 
مفتوحة للمنظمات �ملعنية بحقوق �لإن�شان يف �أي وقت. كما 
�إن�شاوؤه بدعم من دولة  �أحمد �لذي مت  ز�ر �لوفد �شجن بئر 
�لإمار�ت ويحتوي على عدد من �لعنابر و�لأق�شام �ملجهزة مبا 

يتنا�شب مع حقوق �ل�شجناء ويوفر لهم بيئة منا�شبة.

و�أفادت م�شادر يف د�ئرة �لأوقاف �لإ�شامية يف �لقد�س 
�أن نحو 107 م�شتوطنني متطرفني �قتحمو� �مل�شجد 
�لأق�شى �ملبارك من جهة باب �ملغاربة �خلا�شع لل�شيطرة 
باحاته  د�خ��ل  ��شتفز�زية  بجولت  وقامو�  �لإ�شر�ئيلية 

حتت حر��شة من عنا�شر �ل�شرطة.
�لإ�شر�ئيلي  �لح��ت��ال  بلدية  �شنت  مت�شل  �شياق  ويف 
�أخ��ط��رت خالها عدد  �مل��دي��ن��ة،  �شرق  م��د�ه��م��ات  حملة 
من �ملنازل بحجة �لبناء دون ترخي�س يف �لوقت �لذي 
هدمت فيه ج��ر�ف��ات �لح��ت��ال م��ن��زًل م��ن طابقني يف 

بلدة �لعي�شوية �شمال �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لب�شر لت�شليح 

�لطار�ت وتبديل �لزيوت
رخ�شة رقم:CN 1053726 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي حممد ح�شن حممد �حلمادي %100

تعديل وكيل خدمات
حذف خالد حمد نا�شر حمد �لكنيبي �ملزروعي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد رم�شان رحمت علي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
خلدمات  �ل�ش�����ادة/مر�حب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لطباعة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1184547 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مانع مبارك �شيف خويدم �ملن�شوري %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف جمال عا�شه �شفر حممد روي�شد �ملرزوقي �لبقمي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبرماركت �لر�شو�ن

رخ�شة رقم:CN 1059794 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عاي�س ع�شو�ن عبد�هلل مبارك �ملزروعي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ع�شو�ن عبد�هلل مبارك �ملزروعي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

فورتر�س �مللكي - فرع 1
 رخ�شة رقم:CN 2110873-1  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرمال 

�حلمر�ء لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1097479-2  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل وزير�شتان لت�شليح وتركيب �شربجنات 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1125866 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد مرهون م�شلم ر��شد �ليحيائي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لرحمن �شعيد ر��شد �شعيد �ملقبايل
null*null تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*3.20 �ىل

تعديل ��شم جتاري من/ حمل وزير�شتان لت�شليح وتركيب �شربجنات �ل�شيار�ت
WAZIRUSTAN CAR-SPRING FIXING & REPAIR SHOP

�ىل/ميز�ن نور �لقمر �للكرتوين
NOOR AL QAMAR ELECTRONIC BALANCE

تعديل ن�شاط/��شافة ميز�ن �ملركبات )ميز�ن �لكرتوين( )4520008(
تعديل ن�شاط/حذف حد�دة �ملركبات )4520014(

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

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

 رخ�شة رقم:CN 1960783 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ لعبتي لتجارة �للعاب
LUBATI TOYS TRADING

�ىل/كافتريا �شي بر�تا
CAFETRIA SHI BRATA

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافتريا( )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �للعاب ولعب �لطفال - بالتجزئة )4764001(

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �جلاهلي للنقليات 

�لعامة  رخ�شة رقم:CN 1102181 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد مبارك �شعيد حممد �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مبارك �شعيد حممد �ملن�شوري

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

)Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

Acai MIL & ROSS : بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية 

�ملودعة حتت رقم:216930    بتاريخ: 2014/09/02

با�ش��م : ر�ب�شن فر�نكو

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ،دبي  �س.ب:488137  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �لنب و �ل�شاي و �لكاكاو و �ل�شكر و �لأرز و �لتابيوكا و �ل�شاغو 

و �لنب �ل�شطناعي، �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب و �خلبز و�لفطائر و�حللويات و �حللويات 

�ل�شل�شات  �خل��ل،  �خل���ردل،  و  �مللح   ، �خلبيز  م�شحوق  و  �خل��م��رة  �لأ���ش��ود،  �لع�شل  و  �لنحل  ع�شل  �ملثلجة، 

)�لتو�بل( ، �لبهار�ت، �لثلج.

�لو�قعة بالفئة : )30(

�شكل �لعامة:  هي عبارة عن �لكلمات: )Acai()MIL & ROSS( ، حيث كتب �لكلمة �لوىل )Acai( يف 

د�ئرة و�أ�شفلها �لكلمتني )MIL & ROSS( يف �شبه م�شتطيل، وجممل �لعامة باللون �لأ�شود و�لأبي�س.

�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد-اإدارة الت�سجيل التجارية  

ق�سم العالمات التجارية 

اخلمي�س  16  نوفمرب 2017 العدد 12175

منوذج اعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:موؤ�ش�شة �دم وحو�ء �لتجارية
Adam & Eve Since 1969  طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية :�دم وحو�ء

�ملودعة بالرقم :206552     بتاريخ : 2014/2/20
با�ش������م :موؤ�ش�شة �دم وحو�ء �لتجارية

وعنو�نه:ب �لعنو�ن:�شارع �خلليج - �س.ب:712 - هاتف:026731800 - فاك�س:026731800
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 �لفئة 35 خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح 
�لغر وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( 
وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خال متاجر �لبيع بالتجزئة ، ��شو�ق �لبيع باجلملة كتالوجات �لطلب عرب 

�لربيد �ملبا�شر �و بو��شطة �لو�شاط �للكرتونية مثل �ملو�قع �للكرتونية �و بر�مج �لت�شوق �لتلفزيونية.
�لعربية  باللغة  باللون �ل�شود  و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن ر�شم مميز حماط بزخارف وكتب حتته 

نقو�س. بد�خله  د�ئري  ر�شم  وحتته  وحو�ء  �دم   Adam & Eve Since 1969 و�لجنليزية عبارة
�ل�شرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  نوفمرب 2017 العدد 12175

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �س. نا�شر كد�شه و�شركاوؤه

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية /

بتاريخ :  30 / 03 / 2017 �ملودعة حتت رقم : 270572 

با�ش��م:  م�شنع �ل�شركة �ل�شعودية لإنتاج مو�د �لنظافة )�شيدكو(

وعنو�نه:  �س.ب./ 2571، �لرمز �لربيدي: 31461، �لدمام - �ملدينة �ل�شناعية �لثانية،

�ململكة �لعربية �ل�شعودية.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :       م�شتح�شر�ت تعطر �جلو.

�لو�ق�عة بالفئة: ) 3 (

ب�شكل مبتكر  �لغامق  �لأزرق  باللون  �لاتينية مكتوبة  باللغة  و�شف �لعامة:  كلمة     

كما هو ظاهر بال�شورة.

�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك، �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  نوفمرب 2017 العدد 12175

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/3354 تنفيذ جتاري  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ���ش��ده/1-ك�����ش��وي��ان ن��ي��و جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن طالب 
يل  وميثلها/فو  ���س.ذ.م.م  و�ل�شياحة  لل�شفريات  ما�شبيرت  �لتنفيذ/�شركة 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  عبد�هلل  خمي�س  عبد�هلل  وميثله:بدر 
دره��م �ىل  وق��دره )17627(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ع��اه  �ملذكورة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة .وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  طالب 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1297  ا�ستئناف جتاري    
ر�جيف جايكومار   -2 ����س.ذ.م.م  �ي لازياء  �يه  �ف   -1 �مل�شتاأنف �شده/  �ىل 
دي��ل��ي��ب جايكومار  �مل�����ش��ت��اأن��ف /  �ن  �لق���ام���ة مب���ا  ن��ي��ه��اين جم��ه��ول حم���ل 
��شتاأنف/  قد  �لبناي  علي  ح�شن  علي  وميثله:ح�شني  نيهالين  مر�شومال 
بتاريخ:2017/7/4   جزئي  جت��اري   2017/635 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم 
�شباحا    10.00 �ل�شاعة   2017/12/17 �ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1702  ا�ستئناف جتاري    

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ن��دمي  حممد  برهان   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 

�لبناي  �لفندقية وميثله:ح�شني علي ح�شن علي  لل�شقق  �مل�شتاأنف /�مربيال 

قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2017/1349 جتاري جزئي 

�ملو�فق 2017/11/29  �لربعاء  يوم  لها جل�شه  وح��ددت  ب��ت��اري��خ:2017/4/19  

�ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/756  ا�ستئناف مدين    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- عبد�ل�شام �بوبكر �شر�مبيكال  جمهول حمل �لقامة 
�ملو�شيقى و�لرق�س - موؤ�ش�شة  �مل�شتاأنف / مركز رفرن�س بوينت لتعليم  �ن  مبا 
فردية وميثله:بدر عبد�هلل خمي�س عبد�هلل  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
ب���ت���اري���خ:2017/6/3 وح����ددت لها  ب��ال��دع��وى رق���م 2016/2153 م���دين ج��زئ��ي  
جل�شه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2016/12/20 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/834  ا�ستئناف مدين    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- مانويا بريهيت كونيج  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف / بيرت هومز �س.ذ.م.م وميثله:ح�شني علي عبد�لرحمن 
مدين   2016/1607 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف/  قد  ل��وت��اه  
�ل�شاعة   2016/12/20 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شه  وح���ددت  جزئي 
10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/3305 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1-تد�ول مي �س.ذ.م.م 2- �شركة �ك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة 
�لتجارية �س.ذ.م.م 3- �شركة �ك�شنتيال ميدي�شت لا�شتثمار �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/و�شام بن �ل�شاذيل �ل�شوي�شي وميثله:حممد 
�ملذكورة �عاه  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  �لدهبا�شي قد  علي حممد علي 
�لتنفيذ  به وق��دره )492975.40( درهم �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع 
�و خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 
حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/08862/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �ر�شان �حمد حممد رم�شان 

مبا �أن �ملدعي : عبد�هلل حممد �بر�هيم �لعبدويل 
 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/08862/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

للماأجور للفرتة من 2017/5/1  �لأج��رة  �شد�د  �ملدعى عليه ميتنع عن  �ن  �خ��اء عقار - 
وحتى  2017/10/7 فرت�شد بذمته مبلغ 985000 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره 

بال�شد�د �و �لإخاء يف 2017/10/12 
�يجارية  كقيمة  دره���م   985000 مبلغ   عليه  �مل��دع��ى  ب��ذم��ة  تر�شد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 
للفرتة م��ن  2017/5/1 وحتى 2017/10/17  و رغ��م �خ��ط��اره   يف 2017/10/12  ميتنع 

عن �ل�شد�د. 
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهاك �لكهرباء و�ملياه ولبد من 

تطهر �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لثنني    يوم  بالن�شر للح�شور بجل�شة  �ع��ادة �عانكم  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
2017/11/20 �ل�شاعة 2.30م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �خلام�شة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية 
بتق�شر مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . �لن�شر  تاريخ  من  �ي��ام  ثاثة  �ىل  �مل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت . 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
   اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 

يف اال�ستئناف  03/01133/2017 / جتاري   
 ، ، و�روكيتي كي�شافان ر�جو  �مل�شتانف �شده : مرجي �نرتنا�شونال �يفينت�س  �ىل 
و�شوجيت ر�ده��ا كري�شنان ، وفندق �شن �ند �شكاي �لرقة  - �س ذ م م  ، و�ل�شم�س 

و�ل�شماء لل�شياحة و�ل�شفر - �س ذ م م 
مبا �أن �مل�شتانف  : �شركة �لعتماد �لعقارية �ملحمودة - ذ م م  

قد �أقام �شدكم �ل�شئناف  03/01133/2017/ جتاري   �مام �ملركز بطلب بالتايل : 
�حلكم  �ل��غ��اء   ، �شكا  �ل�شتئناف  قبول   - جم��دد�  و�لق�شاء  �مل�شتانف  �حلكم  �ل��غ��اء 

�مل�شتاأنف و�لق�شاء جمدد� 
مطالبة مالية  - �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى.  

�ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عانكم  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
�لوىل(  �ل�شتئنافية  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام   2.00 �ل�شاعة   2017/11/22
بالد�ئرة �ل�شتئنافية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى 
ف��اأن��ت مكلف   . �لن�شر  ت��اري��خ  م��ن  �ي��ام  �مل�شافة �ىل ثاثة  م��دة  بتق�شر  �أم��ر  وق��د   ،
باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت. يتم ��شد�ر 

هذه �لوثيقة �لكرتونيا ول تتطلب �ي ختم �وتوقيع

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09145/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : �شركة قطع �لغيار �لعاملية - ذ م م  
 مبا �أن �ملدعي : هنا عبيد حممد �حللو ، ومرمي عبيد حممد عبد�هلل �حللو   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/09145/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
�خاء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �شد�د �لأجرة للماأجور للفرتة من 2017/1/1 وحتى 
2017/10/31 فرت�شد بذمته مبلغ 66.666 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و 

�لإخاء يف 6 مار�س 2017    
 2017/1/1 من  للفرتة  �يجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  �ملدعى  بذمة  تر�شد  �نه   - مالية  مطالبة 

وحتى 2017/10/31 و رغم �خطاره يف 6 مار�س 2017  ميتنع عن �ل�شد�د.
 �ثبات عاقة �يجارية - حيث �ن عقد �ليجار ينتهي بتاريخ 2017/12/31 ومت جتديده تلقائيا 

�شنويا ملدة �شنة حتى 2016/12/31 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعي عليه باد�ء ما ي�شتجد من قيمة �يجارية وحتى تاريخ �لخاء �لفعلي 

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
�ملو�فق  �ل��ث��اث��اء  ي���وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �ع��ان��ك��م  �لق�شائية  �للجنة  وق����ررت 
2017/11/21 �ل�شاعة 2.30م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لثالثة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية 
بتق�شر مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . �لن�شر  تاريخ  من  �ي��ام  ثاثة  �ىل  �مل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت .  
 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2017/104 بيع عقار مرهون
�لق��ام��ة مبا  �شيد مو�شى منتظر جمهول حم��ل  ك��ور���س  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
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عربي ودويل
بريطانيا تتهم رو�شيا بالتورط يف هجمات معلوماتية  

•• لندن-اأ ف ب:

�ملعلوماتي يف بريطانيا رو�شيا  �ن يتهم مدير �لمن  �ملتوقع  من 
وعلى  بريطانية  �ع���ام  و���ش��ائ��ل  على  معلوماتية  هجمات  ب�شن 
عن  تقارير  و�شط  �ملا�شية،  �ل�شنة  و�لت�شالت  �لطاقة  قطاعي 
�لحتاد  م��ن  بريطانيا  خ���روج  على  �ل�شتفتاء  يف  رو���ش��ي  ت��دخ��ل 
�لوروبي بريك�شت. وبح�شب مقتطفات من خطابه ن�شرها مكتبه 
م�شبقا يقول كر�ن مارتن رئي�س �ملركز �لوطني لاأمن �ملعلوماتي 
�ن “رو�شيا ت�شعى لتقوي�س �لنظام �لعاملي. هذ� و��شح«. وي�شيف 
�لذي ر�شده �ملركز �لوطني لاأمن �ملعلوماتي  �لرو�شي  “�لتدخل 
يف �ل�شنة �ملا�شية، ت�شمن هجمات على و�شائل �لعام يف �ململكة 
�مل��ت��ح��دة وق��ط��اع��ي �لت�����ش��الت و�ل��ط��اق��ة«. و���ش��ي��ق��ول �ي�����ش��ا “�ن 

رئي�شة �لوزر�ء تريز� ماي �أكدت م�شاء �لثنني �ملا�شي �ن �لنظام 
�لعاملي كما نعرفه يو�جه خطر �لزو�ل«. وتفاعل �ملركز مع �كر 
من 590 حادثة مهمة منذ �إن�شائه يف 2016، رغم �ن �لوكالة 
تعليقات  وتاأتي  برو�شيا.  �ملرتبطة  تلك  �حلكومية مل حتدد عدد 
مارتن بعد هجمات لذعة من ماي لرو�شيا �لتي �تهمتها بال�شعي 
ل�شتخد�م �ملعلومات ك�شاح وبن�شر �خلافات يف �لغرب وتقوي�س 
موؤ�ش�شاتنا. وقالت �لثنني يف كلمة خال �ملاأدبة �لر�شمية لبلدية 
��شتخد�م  ت�شمل  �ل��رو���ش��ي��ة  �لل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ن�����ش��اط��ات  �ن  ل��ن��دن 
ون�شر �شور  كاذبة  رو�ي��ات  لزرع  �لإعامية �حلكومية  منظماتها 
�لنتقاد�ت  �لرو�شية  �خلارجية  وز�رة  ورف�شت  بها.  �لتاعب  مت 
�لد�خلية.  �مل�شكات  ع��ن  �ل�شعب  �نتباه  بتحويل  م��اي  و�تهمت 
بريك�شت  ��شتفتاء  على  للتاأثر  �ملفرت�شة  �لرو�شية  و�مل��ح��اولت 

ل��ن��دن. وق��د طلبت  �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، ه��ي �شمن حتقيق ي��ج��ري يف 
�للجنة �لربملانية للمعلومات �لرقمية و�لثقافة وو�شائل �لعام 
و�لريا�شة معلومات من تويرت وفي�شبوك عن ح�شابات مرتبطة 
برو�شيا، وت�شعى هذه �للجنة لا�شتماع �ىل مدر�ء تنفيذيني من 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي يف �ل�شفارة �لربيطانية يف و��شنطن 
مطلع �لعام �لقادم. وقال رئي�س �للجنة د�ميان كولنز �نه ما من 
لوكالة  وق��ال  �لربيطانية.  �ل�شيا�شات  يف  تدخلت  رو�شيا  �أن  �شك 
ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ع��ت��ق��د �ن���ه علينا �لع����رت�ف ب���اأن ل���دى منظمات 
�لجتماعي  �لتو��شل  مبن�شات  �ل��ت��اع��ب  على  �ل��ق��درة  �جنبية 
“علينا �لعرت�ف  و�أ�شاف كولنز  ل�شتهد�ف ناخبني يف �خل��ارج. 
وعلينا  تو�جهها دميوقر�طياتنا  �لتي  �لتهديد�ت  �كرب  �حد  باأنه 

�ن نكون جادين يف حماربته«.

م�شروع قانون رو�شي ب�شاأن و�شائل �لإعالم �لأجنبية 
•• مو�صكو-رويرتز:

�أقر جمل�س �لنو�ب �لرو�شي -�لدوما �م�س م�شروع قانون مينح مو�شكو �شلطة �إجبار و�شائل �لإعام 
م�شادر  ك�شف  وعلى  �أجانب”  “وكاء  بند  حتت  �لرو�س  للمتلقني  �أخبارها  تقدمي  على  �لأجنبية 
متويلها. ويحتاج �لت�شريع ملو�فقة جمل�س �لحتاد �لرو�شي و�لرئي�س فادمير بوتني حتى ي�شبح 
قانونا وهو جزء من تد�عيات مز�عم تدخل �لكرملني يف �لنتخابات �لرئا�شية �لأمريكية �لعام �ملا�شي 
�إعامية رو�شية  ل�شالح دونالد تر�مب. وتتهم �ملخابر�ت �لأمريكية �لكرملني با�شتخد�م موؤ�ش�شات 
�ليوم  رو�شيا  قناة  و��شنطن  طالبت  �لأ�شبوع  وه��ذ�  �لأمريكيني.  �لناخبني  على  �لتاأثر  يف  ميولها 
�ملعروفة �خت�شار� با�شم �آر.تي بت�شجيل قناة �آر.تي �أمريكا �لتابعة لها حتت بند “وكيل �أجنبي” وفقا 
لقانون ت�شجيل �لوكاء �لأجانب يف �لوليات �ملتحدة. وينفي �لكرملني تدخله يف �لنتخابات ويقول 
�إن �لقيود على و�شائل �لإعام �لرو�شية يف �لوليات �ملتحدة �عتد�ء على حرية �لتعبر. وتعهد بالرد 

بفر�س قيود على بع�س و�شائل �لإعام �لأجنبية �لعاملة يف رو�شيا.

فاذ� ما ��شتثنينا �ملعار�شة �لتقليدية 
�ل�شعبية  �جلبهة  يف  �أ�شا�شا  ممثلة 
يل  لعملية  �ل��ك��ربى  �لعناوين  ف��ان 
�ل��ذر�ع يف �لأي��ام �لأخ��رة تدور بني 
�ركان �حلكم ذ�ته و�حلز�م �ل�شيا�شي 
على  و�مل��وق��ع��ني  للحكومة  �ل��د�ع��م 
وثيقة قرطاج يف ما ي�شبه حالة من 

�لنف�شام �ل�شيا�شي.
فهناك من �أحز�ب �لئتاف �حلاكم 
كر�شيني،  على  �جللو�س  يريد  م��ن 
ق��دم��ا يف �حل��ك��وم��ة و�خر  و����ش��ع��ا 
�مل��ع��ار���ش��ة، وه��ن��اك م��ن يتم�شك  يف 
ب���الإب���ق���اء ع��ل��ى ح��ق��ائ��ب��ه �ل���وز�ري���ة 
على  �ل��ن��ار  يفتح  �ل��وق��ت  نف�س  ويف 
هناك  و�أخ����ر�  �حل��ك��م،  يف  �شركائه 
من مّزق وثيقة قرطاج ثم عاد �ىل 
وبر�ءة  يكن  مل  �شيئا  ك���اأّن  خيمتها 

�لأطفال يف عينيه.
ي����ح����دث حالة  م�����ا  ي����رتج����م  ف���ه���ل 
�لأحز�ب  بع�س  تعي�شها  �شيزوفرنيا 
�ل�شيء  تتبنى  جتعلها  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
�لتكتيك  �ي��غ��ال يف  ه��و  �م  و���ش��ده؟ 
وح������زب������ي ع����ل����ى ح���������ش����اب م������ا هو 
�نت�شار  �م  وط���ن���ي؟  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�أربك  ل��و  حتى  �حل��زب��ي��ة  للمكا�شب 
�ل��ت��ي تو�جه  ذل��ك عمل �حل��ك��وم��ة، 
�أعباء كارثية �قت�شادية و�جتماعية، 
�لوطنية  للحالة  �ل���ش��اءة  وبالتايل 
�ملتاأزمة  وه���ي  �ل�����ش��ام��ل  ب��ع��ده��ا  يف 

�أ�شا؟ 
�مللتب�س  �مل�����ش��ه��د  ه����ذ�  ي�����ش��ي  وه����ل 
ف�شوله  ب���ع�������س  يف  و�ل���������ش����ري����ايل 
�لوحدة  ح��ك��وم��ة  �ن  �ىل  �حل��ال��ي��ة، 
�لوطنية يف ن�شختها �حلالية تو�شك 
على �نفر�ط عقدها و�شقوطها ويف 

�أف�شل �حلالت �إعادة ت�شكيلها.
�لثابت �أن هناك �شبابية يف �لروؤية، 
�لتحالفات  من  جديدة  موجة  و�أن 
بد�أت تتبلور، مبا يوؤكد �ن �مر� يعّد 
خ��ل��ف �ل�����ش��ت��ار ل ي��ج��د ت��رج��م��ت��ه يف 

ظاهر �لأ�شياء.

يا�صني يفتح النار
�للوحة  ه�����ذه  وق����ائ����ع  �خ�����ر  وم�����ن 
�أطر�ف �حلكم  �أحد  �ل�شبابية، فتح 
�لنار على �شركائه يف ذ�ت �حلكومة، 
ح���ي���ث �ن���ت���ق���د رئ���ي�������س ح�����زب �آف�����اق 
�أ�شماه  ما  �إب��ر�ه��ي��م،  يا�شني  تون�س، 
بني  �ل�شرت�تيجي”  “�لتحالف  ب 
حزبي ند�ء تون�س وحركة �لنه�شة، 

هذ� و�شدد يا�شني �إبر�هيم على عدم 
ل  بالقول:”  للحكومة  مغادرتهم 
�خلارج  للتغول  �مل��ج��ال  ت��رك  يجب 
يف  وتركهما  و�لنه�شة  �ل��ن��د�ء  م��ن 
�لبقاء  ي��ج��ب  وح��ده��م��ا  �حل��ك��وم��ة 
يف �حل��ك��وم��ة ح��ت��ى ول���و ك���ان هناك 

�أنتقاد�ت”.

ا�صتغراب وا�صتنكار
كتلة  رئي�شة  م��وق��ف  م��ع  ت�شاد  ويف 
بعودة  �شمنيا  �ملرحبة  تون�س  �ف��اق 
�عرت��شها  ع��دم  �و  �لرياحي  ح��زب 
�أح��ز�ب �شيا�شية  �أعربت  على �لقل، 
عن ��شتغر�بها و��شتنكارها “للقر�ر 
وند�ء  �لنه�شة  حلركتي  �لأح����ادي 
تون�س باإعادة حزب �لحتاد �لوطني 
�حلر �إىل د�ئ��رة �حلكم بالرغم من 
�ل��ت��ت��ب��ع��ات �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة �ل��ت��ي تطال 
على  �ل�شلبية  و�لنعكا�شات  رئي�شه 
�أعلنتها  �ل��ت��ي  �لف�شاد  على  �حل���رب 

حكومة �لوحدة �لوطنية”.
�أن  م�������ش���رتك،  ب���ي���ان  و�ع����ت����ربت يف 
�إعان بع�س �لأح��ز�ب عن تو�فقها 
ع��ل��ى ت��ع��ي��ني رئ��ي�����س ج��دي��د للهيئة 
�لعليا �مل�شتقلة لانتخابات يف ��شارة 
و�لوطني  و�ل����ن����د�ء  �ل��ن��ه�����ش��ة  �ىل 
�حلر، من �شاأنه �مل�س با�شتقاليتها 
وبر�شيد �لثقة �لتي يجب �أن حتظى 

به لدى �لتون�شيني.
وط��ال��ب��ت ه���ذه �لأح�����ز�ب �ل��ت��ي من 
وثيقة  ع��ل��ى  م��وق��ع��ة  �أح�����ز�ب  بينها 
قرطاج، بت�شريك كل �لكتل �لنيابية 
يف بناء تو�فق و��شع لختيار رئي�س 
جديد للهيئة، موؤكدة حر�شها على 
تنظيم �لنتخابات �لبلدية يف �أقرب 

�لآجال.
�مل�شاور�ت  ب��اب  �أن  �ىل  �أ���ش��ارت  كما   
يف م���ا ب��ي��ن��ه��ا ي��ب��ق��ى م��ف��ت��وح��ا من 
كل  و�ت���خ���اذ  �جل���ه���ود  تن�شيق  �أج����ل 
ب���اإجن���اح م�شار  �ل��ك��ف��ي��ل��ة  �مل����ب����ادر�ت 
و�لأحز�ب  �لدميقر�طي.  �لنتقال 
�مل���وق���ع���ة ع���ل���ى �ل���ب���ي���ان ه����ى حركة 
�مل�شتقبل،  وح���زب  ت��ون�����س،  م�����ش��روع 
�لوطنية  و�مل���ب���ادرة  ت��ون�����س،  و�ف����اق 
�ل���د����ش���ت���وري���ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة، وح����زب 
�ل���ع���م���ل �ل���وط���ن���ي �ل���دمي���ق���ر�ط���ي، 
و�جلمهوري، و�مل�شار، وحركة تون�س 
وحزب  �ل��ت��ون�����ش��ي،  و�ل��ب��دي��ل  �أول، 

�للقاء �لدميقر�طي. 
�أن���ه مت �لثنني  جت��در �لإ���ش��ارة �ىل 
جمع  �ل��ذي  �لت�شاوري  �للقاء  و�إث��ر 
كل من حركة ند�ء تون�س و�لنه�شة 
و�لحت����اد �ل��وط��ن��ي �حل���ر، �لإع���ان 
ر�شميا عن عودة �لوطني �حلر �إىل 
دعمه حلكومة  وعن  قرطاج  وثيقة 

�لوحدة �لوطنية.

على  كبر�”  “خطر�  و�ع����ت����ربه 
�لتحالف  ه���ذ�  �أن  م����ربز�  �ل���ب���اد، 
�ل�شلطة  يف  “تغّول”  ع��ن��ه  �شينتج 
�حل����زب  “�شيا�شة  ن���ح���و  و�جت��������اه 
�إبر�هيم،  ي��ا���ش��ني  و�أك����د  �لو�حد”. 
�شفحته  على  ن�شره  فيديو  خ��ال 
حزبه  �أن  ب��ال��ف��ي�����ش��ب��وك،  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
�لند�ء  بني  �لتحالف  هذ�  �شيناف�س 
“ �آف��اق تون�س  �أن  و�لنه�شة، م��ربز� 
ميكن �أن يكون حا من �حللول “.

وقال يف هذ� �ل�شياق “�أ�شتغرب هذ� 
�ل���ت���ق���ارب ب���ني ح��رك��ة ن����د�ء تون�س 
من  �ل��رغ��م  ع��ل��ى  �لنه�شة  وح��رك��ة 
�ل�شيا�شي  م�����ش��روع��ي��ه��م��ا  �خ��ت��اف 
ونظر� �إىل �أن حزب ند�ء تون�س فاز 
ت�شاد  عندما   2014 �نتخابات  يف 
�إىل  م�شر�  �لنه�شة”،  ح��رك��ة  م��ع 
قائد  �لباجي  رئي�س �جلمهورية  �أن 
ت�شريح  يف  �أق���ر  ق��د  ك���ان  �ل�شب�شي 
وثق  ع��ن��دم��ا  “�أخطاأ  ب���اأن���ه  ���ش��اب��ق 

ح�شب قوله. بحركة �لنه�شة”، 
�إع��ان حركة �لنه�شة  �إن   ولح��ظ 
ع��ن دع��م��ه��ا مل��ر���ش��ح ن���د�ء ت��ون�����س يف 
�جلزئية  �لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات 
نية  ع��ن  ينم  خطر  موؤ�شر  باأملانيا 
�لتي  �ل�شبابية  �أن  معترب�  للتغول، 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي تزعج  �مل�����ش��ه��د  ت��ك��ت��ن��ف 
�ملو�طن كثر� وتدفعه �إىل �لعزوف 
�ل�شيا�شية.  �حلياة  يف  �مل�شاركة  عن 

�لوطني �حلر، قالت يون�س �ن عدم 
ه���ذ� �لجتماع  م�����ش��ارك��ة ح��زب��ه��ا يف 
“لي�س �أم��ر� غر ع��ادي ول نعتربه 
�إق�شاء و�حلو�ر�ت بني �لأحز�ب قد 
تكون �شمن جماعات �أو ب�شكل ثنائي 
وت�شارك  ����ش���ارك���ت  �لأح�������ز�ب  وك����ل 
�ل��ن��ق��ا���س �جل����اري ح���ول م�شروع  يف 

قانون �ملالية ل�شنة 2018”.
حزب  �إع���ان  على  منها  تعليق  ويف 
“�لحتاد �لوطني �حلر” م�شاندته 
و�ن�شمامه  ل���ل���ح���ك���وم���ة  جم�������دد� 
بعد  ق������رط������اج  ل���وث���ي���ق���ة  جم���������دد� 
�ن�شحابه منها، قالت ليليا يون�س يف 
هذ� �ل�شدد: “ل ميكن لنا �شوى �أن 
نرحب مبن ينظّم للوثيقة ومل�شاندة 

�حلكومة”.
يف حني قال رئي�س حزب �آفاق تون�س 
على  منه  تعقيبا  �إب��ر�ه��ي��م،  يا�شني 
�نتقاد�ته �لاذعة لاإتاف �حلاكم 
رغم �نتماء حزبه للحكومة، “ نحن 
ن��د�ء تون�س ول يف  ل�شنا يف حكومة 
حكومة  يف  ن��ح��ن  �لنه�شة  ح��ك��وم��ة 

�لوحدة �لوطنية”.
و�كد يا�شني �إبر�هيم، �أم�س �لأربعاء، 
يف ت�شريح �ذ�عي �ن �حلكومة �لتي 
ي��ن��ت��م��ي ل��ه��ا ح��زب��ه ح��ك��وم��ة وحدة 
قرطاج،  وثيقة  عن  منبثقة  وطنية 
�ن  �إىل  �لنظر  ولفت  تعبره.  وف��ق 
ح��ك��وم��ة �ل���وح���دة �ل��وط��ن��ي��ة جتمع 
كل �لطر�ف وكلها م�شاندة لتم�شي 
كان  “لو  متابعا:  لتون�س،  �لوقوف 
�أحد  �شم  يريد�ن  و�لنه�شة  �لند�ء 
�مل��وج��ودة يف �ل�شاحة  م��ن �لح���ز�ب 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ف���ذل���ك خ��ي��اره��م��ا مبا 

�نهما لديهما �لأغلبية”.

تو�جه حركة  برملانية كربى  جبهة 
�لنه�شة ل�شيما بعد �ل�شعف �لذي 
ظهر على حزب ند�ء تون�س.  وقال 
�أزع��ج حركة �لنه�شة  �إن هذ� �لأم��ر 
�لتحالف،  ���ش��د  حت��ال��ف��ا  و�ع��ت��ربت��ه 
نظر� �إىل �أن �آفاق تون�س كان حينها 

من بني �لئتاف �حلكومي.
�مل�شروع  �أن  �ل�شدد  ه��ذ�  و�أو���ش��ح يف 
خمتلف  �لنه�شة  حلركة  �ملجتمعي 
�آفاق  حل��زب  �ملجتمعي  �مل�شروع  عن 
�شيكون  �أن�����ه  �إىل  م�����ش��ر�  ت��ون�����س، 
ه��ن��اك ج��دل كبر يف �ل��ربمل��ان عند 
ريا�س  ق���ان���ون  م�������ش���روع  م��ن��اق�����ش��ة 
وحم���ا����ش���ن �لأط�����ف�����ال )ك�������ان من 
�ليوم  نقا�شه  ينطلق  �أن  �مل��ف��رو���س 
مبو�قف  مذكر�  �لعامة(،  باجلل�شة 
�لق�شاء  قانون  من  �لنه�شة  حركة 

على �لعنف �شد �ملر�أة.
تون�س  �آف���اق  ح��زب  رئي�س  �أن  يذكر 
ت�������ش���ري���ح له  �ن���ت���ق���د يف  ك������ان ق�����د 
حزبي  بني  �لتو�فق  �ملا�شي،  �لأح��د 
�ل��ن��ه�����ش��ة و�ل�����ن�����د�ء، م��ع��ت��رب� �إي����اه 
فيها  �ن��ع��دم��ت  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  “جتربة 
وفق  �لثقة و�أظهرت ف�شا ذريعا”، 
�أن����ه مل تتم  م�����ش��ر� �ىل  ت��ق��دي��ره، 
�مل�شوؤولني  وم�شاءلة  حما�شبة  فيها 

�شرورة  على  �ل�شياق  ه��ذ�  يف  و�أك���د 
�لتون�شي  �ل����ع����ام  �ل���������ر�أي  ت���وع���ي���ة 
ب���خ���ط���ورة ه�����ذ� �لأم��������ر وخ���ط���ورة 
حزبية،  لأغ��ر����س  �لدين  ��شتعمال 
على  �لعمل  ���ش��رورة  �إىل  بالإ�شافة 
بذريعة  �ل��ت��ون�����ش��ي��ني  ت��ف��رق��ة  ع����دم 

�لدين لأنه �شاأن �شخ�شي جد�.

تباين امل�صاريع الجتماعية
ت��ون�����س لديه  �آف����اق  �أن ح���زب  و�أك����د 
حزب  فهو  و����ش��ح،  �شيا�شي  مت��وق��ع 
م��ن��اف�����س حلركة  و����ش���ط���ي،  م����دين 
�لدين  ����ش��ت��ع��م��ال  �ل��ن��ه�����ش��ة و���ش��د 
�لعمل  ب����د�أ  �أن  م��ن��ذ  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  يف 
2011، وفق تعبره،  �ل�شيا�شي يف 
عن  د�ف�����ع  ح���زب���ه  �أن  �إىل  م�����ش��ر� 
كتابة  خ������ال  �مل����دن����ي����ة  م����و�ق����ف����ه 
هذ�  يف  و�أب���رز  ���ش��دة.  بكل  �لد�شتور 
�نتخابات  خا�س  �حلزب  �أن  �ل�شياق 
�ل�شيا�شية  �ل��ع��ائ��ل��ة  م���ع   2014
�لآخ��ر )حركة  �ملدنية �شد �لطرف 
�أن حزبه  ع��ل��ى  م�����ش��دد�  �ل��ن��ه�����ش��ة(، 
يدفع باجتاه �حتاد �لأحز�ب �ملدنية 

�لو�شطية.
وذك����ر ي��ا���ش��ني �إب��ر�ه��ي��م ب����اأن حزبه 
تكوين   2016 �أب���ري���ل  يف  �ق����رتح 

�لنائب  ق���ال���ت  �ل�������ش���ي���اق،  ه����ذ�  ويف 
�لرئي�شة  �ل��ك�����ش��ي��ب��ي،  ي��ون�����س  ليليا 
تون�س  �آف��اق  لكتلة  حديثا  �ملنتخبة 
و�لتون�شيني باخلارج مبجل�س نو�ب 
حزبها  �إن  ن�����و�ب(   10( �ل�����ش��ع��ب، 
�لئتاف  �شمن  بالبقاء  “مت�شبث 
�حلكومي ويف �إطار �حلز�م �ل�شيا�شي 

�مل�شاند لها”.
ت�شريح  يف  �ل��ك�����ش��ي��ب��ي  و�ع����ت����ربت 
�شحفي، على هام�س �جلل�شة �لعامة 
ما  �أن  �ل��ربمل��ان،  قبة  �ملنعقدة حت��ت 
يقال عن �إمكانية خروج حزبها من 
عار  خرب  “هو  �حلكومي  �لئتاف 
ع��ن �ل�����ش��ح��ة وه���و ح��دي��ث �أط����ر�ف 
�إخ���ر�ج �حل��زب م��ن �حلكومة  تريد 
تون�س  “�آفاق  �أن  على  م�����ش��ددة   ،“
�ل�شيا�شي  �حل�����ز�م  ���ش��م��ن  م���وج���ود 
كما  و�شت�شاندها  �حلالية  للحكومة 

�شاندت �حلكومة �لتي �شبقتها”.
“�شنكون قوة بناء  و�أ�شافت قولها: 
للحكومة  م��ن��ا���ش��رت��ن��ا  و���ش��ن��و����ش��ل 
و�شنبقى فيها وهي منا�شرة لتون�س 

ولا�شتقر�ر ولا�شتثمار”.
وبخ�شو�س عدم م�شاركة حزبها يف 
�جتماع ت�شاوري ثاثي �شم �أحز�ب 
�ل��ن��ه�����ش��ة ون�����د�ء ت��ون�����س و�لحت����اد 

عن  “�لرتويكا”  ح��ك��م  ف����رتة  يف 
و�لغتيالت  �لره��اب��ي��ة  �لعمليات 
باأمن  �لتي ع�شفت  وحو�دث �لعنف 
�لنتقال  م�شار  و�أربكت  �لتون�شيني 

�لدميقر�طي.
“ربط  �إن  �ب��ر�ه��ي��م  ي��ا���ش��ني  وق����ال 
حركة �لنه�شة بني �نخفا�س وترة 
�لعنف و�لإرهاب خال هذه �لفرتة 
بتو�فقها مع �لند�ء �أمر غر مقبول، 
�ل�شيا�شة”،  للعنف يف  لأنه ل مكان 
حتّولها  ع��ن  “حديثها  �أن  معترب� 
بني ليلة و�شحاها �إىل حزب مدين 
�أمر  �ل�شيا�شي  �ل�شام  �إط��ار  خ��ارج 
�إل بوجودها يف �شفوف  لن ي�شدق 
�ملعار�شة خلم�س �شنو�ت على �لأقل 
�شدق  على  �لتون�شيون  يقف  حتى 
�لنو�يا ويلم�شون ذلك يف ممار�شتها 
مدين  كحزب  �ملعار�شة  يف  ل��دوره��ا 

ينبذ �لعنف”...

باقون يف احلكومة
ل�����ش��ري��ك��ني يف �حلكم  ه���ذه �لإد�ن������ة 
م��ع��ه��م��ا يف جمل�س  ح���زب���ه  ي��ج��ل�����س 
�ل��وزر�ء و�جتماعات وثيقة قرطاج، 
تاأكيد  تون�س  �ف���اق  ح��زب  متنع  مل 

عدم عزمه مغادرة �حلكومة.

�لئتاف �حلكومي يرتنح ��شتعادة �لرياحي تزعج بع�س �لحز�ب

ليليا �لك�شيبي: حزب �فاق لن يت�شحب من �حلكومة

�لربملان ينتخب رئي�س هيئة �لنتخابات

يا�شني �بر�هيم يجدد �لهجوم على �لنه�شة و�لند�ء

�أحز�ب ت�شتغرب �إعادة �لوطني �حلر �إىل �حلكم بالرغم من �لتتبعات �لق�شائية �لتي تطال رئي�شه

توعية الراأي العام التون�صي بخطورة ا�صتعمال الدين لأغرا�س حزبية 

اأ�صار اىل اختالف م�صروعيهما ال�صيا�صي:

�آفاق تون�ش: حتالف �لنه�شة و�لند�ء خطر يهّدد �لبالد
ــبــث  افــــــــاق مــتــ�ــص
�صمن  بـــالـــبـــقـــاء 
الئــــــــــــتــــــــــــالف 
اإطار  ويف  احلكومي 
ال�صيا�صي  احلـــزام 
ــانــد لـــهـــا...! املــ�ــص

اإبراهيم:  يا�صني 
�صينتج  الــتــحــالــف 
عــنــه »تــــغــــّول« يف 
الــ�ــصــلــطــة واجتـــاه 
نــــحــــو �ــصــيــا�ــصــة 
احلـــــزب الـــواحـــد

•• الفجر - تون�س - خا�س
هل ما يجري يف تون�س جمرد ديناميكية �صيا�صية 
عادية، ام �صل�صلة من املناورات واملناورات امل�صادة 
تقوم بها اأحزاب يف ال�صلطة ومن خارجها للتموقع 

متهيدا للمحطات النتخابية القادمة؟
 قد يكون المر منطقيا وم�صروعا لو كان احلال 
�صميم  يف  يتنزل  اأ�صلفناه  ما  كل  ان  اذ  كذلك، 
ال�صوؤال  يثري  ما  لكن  ذاتها،  ال�صيا�صية  اللعبة 
الفاعلني والدوار يف  ويلفت النتباه هو طبيعة 
امل�صهد  داخــل  ال�صراع  من  اجلديد  الف�صل  هذا 

ال�صيا�صي التون�صي. 

•• الفجر – تون�س - خا�س
�أخ���ر�، وب��ع��د ط��ول �ن��ت��ظ��ار، متكن �ل��ربمل��ان �لتون�شي م��ن �مت���ام عملية 
حممد  ب��ان��ت��خ��اب  ل��ان��ت��خ��اب��ات  �مل�شتقلة  �لعليا  �لهيئة  رئ��ي�����س  �ن��ت��خ��اب 
 115 116�شوت �شارت  �لتليلي �ملن�شري رئي�شا لها بعد ح�شوله على 
بعد حذف �شوت مكّرر للنائبة ليلى �أولد علي، يف حني حت�شلت كل من 
جناء بر�هم على 49 �شوتا و�أني�س �جلربوعي على 5 �أ�شو�ت يف حني 
مل يتح�شل كل من فاروق بوع�شكر و�أنور بن ح�شن على �أي �شوت وتاأتي 
�لعامة  �جلل�شات  �شهدته  ما  كل  بعد  و�لفا�شلة  �لنهائية  �لنتيجة  ه��ذه 
لانتخابات  �مل�شتقلة  �لعليا  للهيئة  رئي�س  لنتخاب  �ملخ�ش�شة  �ل�شابقة 
من �خفاقات حالت دون �متام هذه �ملهمة �ملنوطة بعهدة نو�ب �لربملان يف 
�أربع منا�شبات. وقال �لرئي�س �جلديد للهيئة �لعليا �مل�شتقلة لانتخابات 

�عادة  هي  �ليوم  �ملطروحة  �لعمل  �ول��وي��ات  �أن  �ملن�شري  �لتليلي  حممد 
�لثقة يف �لهيئة �لتي �هتزت �شورتها نوعا ما يف �لفرتة �لخرة ف�شا 
عن �جناح �لنتخابات �لت�شريعية �جلزئية ملقعد �ملانيا و�جناز �لنتخابات 
�لبلدية يف مار�س 2018 و��شتكمال كل ما يتعلق بامل�شار �لدميقر�طي.  
و�أ�شاف �ملن�شري �أم�س �لربعاء، �نه لي�س له �ي ��شكال مع �ي ع�شو من 
�ع�شاء �لهيئة كما �ن �لتعامل بني كافة �لع�شاء يتم يف كنف �لحرت�م 
موؤكد� على �ن �مل�شائل �خلافية �لتي تطر�أ ل تخرج عن �طار �لجتهاد�ت 

يف طرق �لعمل و�نه �شيعمل على مل �شمل �ع�شاء �لهيئة. 
من  ت��د�ول��ه  يتم  وم��ا  للهيئة  كرئي�س  �نتخابه  م�شار  ح��ول  تعليقه  ويف    
وجود تو�فق حوله بني   حركتي ند�ء تون�س و�لنه�شة قال �ملن�شري �نه 
ل يتدخل يف طريقة �نتخابه للهيئة �لتي �شبطها �لقانون و�لتي تفر�س 

“تو�فقا” للو�شول �ىل 109 �شوتا وفق تعبره.

�أخري�.. �نتخاب رئي�ش �لهيئة �لعليا لالنتخابات
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  اال�سماء           

ت��ع��ل��ن د�ئ����رة حم��اك��م ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ب����اأن �مل���دع���وة/ �شيفابورن 
 / من  ل�شمها  �لأول  �ملقطع  تغير  طالبة  تقدمت   ، بومنا  �ون 
�شيفابورن( �ىل )مرمي( ليكون ��شمها بعد �لتغير / مرمي �ون 

بومنا. 
و�ن من له م�شلحة يف �لعرت��س �ن يتقدم خال خم�شة ع�شر 
ر�أ�س  �ل�شهاد�ت يف حمكمة  �ق��ام ق�شم  تاريخ �لع��ان  يوما من 

�خليمة.
 قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
 عمرو ال�سعيد ابو اخلري

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 ب�شفتي �أنا / رمي حممد �أحمد كاجور �لنعيمي خبر� حما�شبيا مكلفا من قبل 
مقام حمكمة دبي �ل�شتئنافية �ملوقرة باجر�ء �خلربة �حل�شابية يف �لدعوى رقم 
)2017/561( �إ�شتئناف جتاري - دبي   فاإننا قد قررنا دعوة �ل�شيد/ فخر �لدين 
�ملذكورة  بالدعوى  �شده  �مل�شتاأنف  ب�شفته  قانونا  ميثله  من  �أو  غا�شيه  فرو�س 
بالرقم �أعاه  باحل�شور �ىل مقر مكتبنا يف دبي مبنطقة ديرة - �شارع �لرقة - 
�أ�شفل �لبناية مطعم �لعز�مي  مقابل بنك �بوظبي �لتجاري - بناية �لزرعوين - 
�ل�شاعة   2017/11/21 �ملو�فق  �لقادم  �لثاثاء  يوم   )602( رقم  مكتب   - �لعر�قي 
�لو�حدة ون�شف ظهر� )1.30( ظهر�  - ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة 

و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لاجتماع.  
اخلبري  احل�سابي

رمي حممد اأحمد كاجور النعيمي  

اإعالن بالن�سر 
دعوة الجتماع خربة ح�سابية 
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 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�ىل من يهمه �لأمر ، 
طلب �عان �غاق �شركة 

نود نحن �شركة  كيز� �ند�شرتير منطقة حرة ذ م م و�شع �عان يف �جلريدة �لتابعة 
ل�شعادتكم ، وذلك ب�شبب �جر�ء�ت �غاق �ل�شركة وبطلب من �شلطة دبي للمجمعات 

�لبد�عية 
بيانات �ل�شركة كالتايل : 

��شم �ل�شركة :  كيز� �ند�شرتير منطقة حرة 
رقم �لرخ�شة : 18468 ، �ملالك : هومايون �شومار 

�ملوقع : مدينة دبي لانتاج 
�شاكرين لكم ح�شن تعاونكم متمنني لكم دو� �لعطاء

كيزا اند�سرتير منطقة حرة 
هومايون �سومار      

طلب اإعالن اإغالق �سركة 
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�أحمد كاجور �لنعيمي خبر� حما�شبيا مكلفا من قبل  �أنا/رمي حممد  ب�شفتي   
رقم  �لدعوى  �حل�شابية يف  باجر�ء �خلربة  �ملوقرة  �لإبتد�ئية  دبي  مقام حمكمة 
)2017/2551( جتاري جزئي - دبي   فاإننا قد قررنا دعوة �ل�شادة/ �لو�دي �جلديد 
بالدعوى  �ملدعي عليها  قانونا ب�شفتهل  �أو من ميثلها  م    م  ذ   - �لبناء  ملقاولت 
�ملذكورة بالرقم �أعاه  باحل�شور �ىل مقر مكتبنا يف دبي مبنطقة ديرة - �شارع 
�أ�شفل �لبناية مطعم  �لرقة - مقابل بنك �بوظبي �لتجاري - بناية �لزرعوين - 
�ملو�فق 2017/11/21  �لقادم  �لثاثاء  يوم   )602( رقم  مكتب   - �لعر�قي  �لعز�مي 
�مل�شتند�ت  كافة  �ح�شار  ويرجى منكم   - )1.30( ظهر�   �لو�حدة  ظهر�  �ل�شاعة 

�ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لاجتماع.  
اخلبري  احل�سابي

رمي حممد اأحمد كاجور النعيمي  

اإعالن بالن�سر 
دعوة الجتماع خربة ح�سابية 
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 يف  الدعوى 2017/4639  جتاري كلي ال�سارقة  

�ملعلن �ليه / �ملدعي عليها �لوىل / �شركة ريكور در للطباعة و�لن�شر 
�ملدعي عليه �لثاين /  ماتيو كوتي بار�يريكوناتيل جورج 

�ملدعي عليه �لثالث /  �شي�شان ماتيو �شيكو 
�ملدعي عليه �لر�بع /  �شاجو ماتيو باريري 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة �ل�شارقة  �ملوقرة لعمال �خلربة يف �لدعوى �عاه فقد حددنا يوم �لربعاء  
�ملو�فق 2017/11/22  يف متام �ل�شاعة �حلادية وخم�شة و�ربعون دقيقة  �شباحا لعقد �لجتماع �لأول للخربة 
وذلك  مبقر مكتبنا �لكائن يف : مكتب �ل�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع �ملطار ، مبنى �لفجر لاأعمال ، مكتب رقم 
119 ، مقابل �شركة �أر�مك�س ، لذ� يطلب ح�شوركم �و من يثملكم قانونا حل�شور �لجتماع �ملذكور مع �إح�شار 
كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى.  وعليكم مر�جعة �خلبر �أول  باأول ب�شاأن �أية ��شتف�شار�ت وملتابعة تطور�ت 

�إجر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��شتام �مل�شتند�ت و�لتعقيب عليها.
اخلبري/ �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد بوزارةالعدل  449                

 دعوة حل�سور 
 االجتماع االأول للخربة
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    يف الق�سية رقم 2017/3154 جتاري جزئي

�ملرفوعة من : بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع - بوكالة : �ملكتب �لقانوين �لدويل 
للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية �شد / �ميا يليتا دولوير��س د�نتاي 

و�ملت�شمن   2017/11/14 يف  �مل���وؤرخ  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  كتاب  �ىل  بال�شارة 
تكليفي خبر� يف �لق�شية �ملذكورة �عاه نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع 
�ل�شاعة 1.00  �مل��و�ف��ق 2017/11/23   ي��وم �خلمي�س   �مل��ذك��ورة  �لق�شية  خ��ربة يف 
�لهال  لوتاه-  �لتايل: مكتب �خلبر: �حمد ماجد  �لعنو�ن  ظهر�  وذلك على 
للتامني- مقابل   �لوطنية  بناية دبي  �لثالث- مكتب رقم 302  �لطابق  كابيتال- 
ديرة �شيتي �شنرت- بور�شعيد هاتف 2999000-04  لذ� ندعوكم للح�شور يف �ملوعد 

�ملذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�شتند�ت ومذكر�ت .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة
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   اإعالن عن بيع عقار باملزاد عن طريق الن�سر     
يف الق�سية التنفيذية رقم   2004/202 راأ�س اخليمة 

تعلن حممكة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية - د�ئرة �لتنفيذ عن بيع �لعقار وثيقة رقم  
1986/708 وهي عبارة من )�ربعة بيوت + خمزن( مبنطقة دفان بر��س �خليمة 
باملز�د  �لو�حدي  �ملرحوم حممد علي  ورثة   / للمحكوم عليه  و�لعائدة ملكيتها  
�لعلني ل�شالح �ملحكوم له / بنك دبي �لتجاري وذلك بتاريخ 2017/11/26 وذلك 
عن طريق �لإمار�ت للمز�د�ت ، علما بان قيمة �لتاأمني 20 % تدفع نقد� من قيمة 
�لعقار�ت وفق �شعر �ل�شا�شي يف �خر مز�يدة مع تفهيم ما ورد يف ن�س �لبند 60 

من �لر�شوم �لق�شائية.  
�لتنفيذ  د�ئ��رة  �لط��اع مر�جعة  �و  �و �لعرت��س  بال�شرت�ك  فعلى من يرغب 

�أثناء �لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة 
عن رئي�س ق�سم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اإعادة اإعالن 

 يف اال�ستئناف رقم 2017/127  جتاري - بالن�سر 
�مل�شتاأنف �شده / حممد جفري جمال �لدين 

قد   - �إ�شماعيل  مم��دوح  وميثلها  �لعامة  �مل�شاريع  �شركة  �أن  لديك  معلوما  ليكن 
 650 رق��م  �لبتد�ئية  �لدعوى  يف   ،  2017/4/26 بتاريخ  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنفت 
�و ح�شور من  فيقت�شي ح�شورك  �ل��ف��ج��رة      - ج��زئ��ي   - 2015 جت���اري  ل�شنة 
ميثلك �أمام حمكمة ��شتئناف �لفجرة بد�ر �لق�شاء بالفجرة يوم �لحد �ملو�فق 
2017/11/26 م �ل�شاعة 30 : 9 �شباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حالة عدم 

ح�شورك من ميثلكم قانونا ف�شتنظر �ملحكمة �لدعوى يف غيبتكم
امل�ست�سار / حممد اأحمد بو هندي
رئي�س حمكمة الفجرية االحتادية اال�ستئنافية        

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/40   تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ: �عمار �لعقارية - �س م ع  و�آخرون 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى �عمار بعد �لمار�ت مول 
�ملنفذ �شده : حممد مهدي �شيد حممود ريا�شي 

عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �شارع �ملنخول - مركز �لعني - مكتب 203 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�شارييف خال ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : 
�شقة �شكنية - رقم �لر�س : 213 - �ملنطقة : مر�شى دبي - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : مارينا باز�  - رقم �لعقار : 

درهم   )5.143.992( ب�����  �ملقدرة   - مربع  مرت   367.61  : �مل�شاحة   -  2005
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإعالن بالن�سر
 رقم 2017/8017   

�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 
�ملنذر �ليه :/ �لر�شاد للتجارة �لعامة 

�ملو�شوع / 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شد�د مبلغ )25500( درهم خم�شة وع�شرون �لف وخ�شمائة درهمت وذلك يف 
مدة �ق�شاها 30 يوم من تاريخ ��شتامه هذ� �لنذ�ر و�خاء �لعقار بعد �نتهاء �لعقد لعدم رغبته يف 
�لتجديد وت�شليمه للمنذر خالية من �ل�شو�غل وباحلالة �لتي ت�شلمها عله مع ��شاح ما قد يكون 
حلق لها من �شرر وتلف وت�شليم �ملفاتيح و�شد�د م�شاريف ��شتهاك �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ 
�لخاء �لفعلي و�ي ��شر�ر �خرى ترتبت على عدم �لتز�م �ملنذر �ليه و�ل �شي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ 
�لجر�ء�ت �لق�شائية �لازمة للمطالبة مبا ذكر ، مع �لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�شرر وحتمل 

�ملنذر �ليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة : خمبز التورك - �س ذ م م 
�لعنو�ن : نخيل-�ملدينة �لعاملية- دبي IC1- MOR- I10-S18  �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت 
م�شوؤولية حم��دودة. رقم �لرخ�شة: 720758  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1147865 
�ل�شجل  يف  �لتاأ�شر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
�لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
من  وعلى    2017/10/23 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2017/10/23
احل�صابات   لتدقيق  ميثاق  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه 
ديرة   - مكتوم  �ل  بن جمعه  �حمد  بن  �ل�شيخ جمعه  ملك   308 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن   ،
�مل�شتند�ت  كافة  معه  04 م�شطحباً  فاك�س/2500782   04  2500781 : �لقرهود  هاتف   -

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.
دائرة التنمية القت�صادية

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�س�سة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي
��شم �مل�شفي: ميثاق لتدقيق احل�صابات  

دي��رة -  �ل مكتوم -  �ل�شيخ جمعه بن �حمد بن جمعه  رق��م 308 ملك  �لعنو�ن : مكتب 
�لقرهود  هاتف : 2500781 04 فاك�س/2500782   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية   خمبز 
التورك - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/10/23 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/10/23  وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.
دائرة التنمية القت�صادية

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�س�سة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة :  اليخ�صور للتجارة العامة 
�لعنو�ن : مكتب رقم 204 ملك جمموعة �حلثبور - ديرة - هور �لعنز �شرق -  �ل�شكل 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    67882 �لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين: 
�لتجاري: 1124222 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/10/2  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
2017/9/5 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ميثاق 
لتدقيق احل�صابات   �لعنو�ن : مكتب رقم 308 ملك �ل�شيخ جمعه بن �حمد بن جمعه �ل 
مكتوم - ديرة - �لقرهود  هاتف : 2500781 04 فاك�س/2500782   م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: ات�س بي اف لاللكرتونيات - �س ذ م م 
�ل�شكل  �لعنو�ن : مكتب رقم 201 ملك �شالح حممد رم�شان �لرفيع - ديرة نايف - 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    625326 �لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  د�ئ��رة  �لتجاري: 1044588  مبوجب هذ� تعلن 
�أع��اه، وذلك مبوجب  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحال  �لتجاري لديها  �ل�شجل  �لتاأ�شر يف 
بتاريخ   �لعدل حماكم دبي  و�ملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2017/2/26   قر�ر حماكم دبي 
2017/2/26 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ح�صني 
لوتاه  �حمد  نا�شر  308 ملك  رقم  : مكتب  �لعنو�ن  ملراجعة احل�صابات   الها�صمي 
- ديرة - �م هرير - هاتف  3885518-04 فاك�س: 3885519-04  م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/ميثاق لتدقيق احل�صابات   
دي��رة -  �ل مكتوم -  �ل�شيخ جمعه بن �حمد بن جمعه  رق��م 308 ملك  �لعنو�ن : مكتب 
�لقرهود  هاتف : 2500781 04  فاك�س/2500782 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية اليخ�صور 
للتجارة العامة وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/10/2 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/9/5 وعلى من لديه �أي �عرت��س 
�لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
�ملذكور �أعاه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/ح�صني الها�صمي ملراجعة احل�صابات  
 �لعنو�ن : مكتب رقم 308 ملك نا�شر �حمد لوتاه - ديرة - �م هرير - هاتف  04-3885518 
فاك�س : 3885519-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية ات�س بي اف لاللكرتونيات - �س 
و�مل��وث��ق لدى  بتاريخ 2017/2/26  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  ذ م م  وذل��ك مبوجب 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/2/26  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ علي 
يت�شمن  �لت�شديق على حم��رر  ،   وطلب  �لإم���ار�ت   : ، �جلن�شية  �شليمان  �حمد  �شليمان 
)تنازل(  يف �ل�شم �لتجاري �جلالبوت ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات و�ل�شباغ و�ملرخ�س  
بتاريخ  �ل�شادر  �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 608828  �لتنمية �لقت�شادية يف   د�ئ��رة  من 
2010/8/19 من د�ئرة �لتنمية �لق�شادية بخورفكان.  �ىل �ل�شيد/ حممد جاجر ح�شني 
�لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن   - بنغادي�س   : �جلن�شية   - عبد�ل�شمد  �ملتويف 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 2017/189

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �شرو ر�ز حممد - باك�شتاين �جلن�شية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  ح�شة �ىل �ل�شيد/ جا�شم �حمد �شامل �ل�شوقي �ل 
علي - �إمار�تي �جلن�شية يف �لرخ�شة �لتجارية : زهرة �لغوير لتجارة �لقم�شة - ترخي�س 
رقم )112186(  تعديات �خرى : تنازل �شاحب �لرخ�شة لخر وتغير �ل�شكل �لقانوين 

من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات �ىلموؤ�ش�شة فردية - 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب الكاتب العدل بلدية ال�سارقة ال�سناعية    

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1908
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة/ �شانغيتا �شري�شتا - نيبال �جلن�شية ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن 
كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد/ �شالر�ت �بوبكر مو�شى حاجي - هندي �جلن�شية يف 
�لرخ�شة �مل�شماة )مطعم �ل�شور �لذهبي( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )745559( 
�مل�شماة  �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة. تعديات �خرى :- مت �شر�ء �لرخ�شة 
)مطعم �ل�شور �لذهبي - رخ�شة رقم )74559( وحتويلها �ىل فرع ، كما مت تغير �ل�شم �لتجاري 

من )مطعم �ل�شور �لذهبي( �ىل )مطعم حديقة كاليكوت- فرع 1( 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1907

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �ز�د �لدين علي �عظم - بنغادي�شي  �جلن�شية 
�ل�شيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
لتجارة  �لبطحاء  )باب  يف  �جلن�شية  بنغادي�شي   - �هلل  عنايت  �ل�شام  �شريف 

�لجهزة �لكهربائية �مل�شتعملة( مبوجب رخ�شة رقم )729175( 
تعديات : 

�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمابن�س 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم 

�لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             �ىل �ملدعي عليه/ ور�شة �لكون للحد�دة - �س ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�شة بتاريخ 2017/11/29 يف �ل�شاعة 8.30  �شباحا 

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  بال�شافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثاث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

و�حلكم م�شمول �ملعجل با كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�شية
 2017/10284 عمايل جزئي
2017/10286 عمايل جزئي
2017/10285 عمايل جزئي
2017/10284 عمايل جزئي

م
1
2
3
4

��شم �ملدعي
حممد مر�د ح�شني نور �ل�شام

�شهيل حممد �شادق 
حممد خور�شاد �لعامل حممد يون�س علي 

نور ح�شني مر�د �لزمان 

مبلغ �ملطالبة
 13654 درهم + تذكرة �لعودة
15393 درهم + تذكرة �لعودة
16737 درهم + تذكرة �لعودة
13732 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       �ىل �ملدعي عليه/ ر��شد �شاهد خلدمات �لتنظيف - �س ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها  جل�شة بتاريخ 2017/11/29 يف �ل�شاعة 8.30 �شباحا 

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاث �يام على �لقل بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل با كفالة
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�شية
عمايل جزئي  9622/2017
عمايل جزئي  9621/2017

م
1
2

��شم �ملدعي
غوث �لرحمن جالت خان 

ن�شيب ز�د� خان 

مبلغ �ملطالبة
14701 درهم + تذكرة �لعودة 
14895  درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: الود لاللكرتونيات - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم M03 - ملك عبد�لرحمن عبد�لرز�ق عبد�لرحمن - �ل�شغاية  - 
�ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 585486  رقم �لقيد بال�شجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب    999049 �لتجاري: 
�أع��اه، وذلك مبوجب  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحال  �لتجاري لديها  �ل�شجل  �لتاأ�شر يف 
بتاريخ   �لعدل حماكم دبي  و�ملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2017/10/3   قر�ر حماكم دبي 
2017/10/3 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ح�صني 
لوتاه  �حمد  نا�شر  308 ملك  رقم  : مكتب  �لعنو�ن  ملراجعة احل�صابات   الها�صمي 
- ديرة - �م هرير - هاتف  3885518-04 فاك�س: 3885519-04  م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/ح�صني الها�صمي ملراجعة احل�صابات  
 �لعنو�ن : مكتب رقم 308 ملك نا�شر �حمد لوتاه - ديرة - �م هرير - هاتف  04-3885518 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب    04-3885519  : فاك�س 
�س   - الود لاللكرتونيات  لت�شفية  �أع��اه  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  قد مت  باأنه 
لدى  و�مل��وث��ق   2017/10/3 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/10/3  وعلى من لديه �أي �عرت��س 
�لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
�ملذكور �أعاه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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عربي ودويل
تيلر�شون يعار�ش فر�ش عقوبات على بورما 

•• نايبييداو-اأ ف ب:

�م�س  تيلر�شون  ريك�س  �لم��رك��ي  �خلارجية  وزي��ر  �أعلن 
يف نايبييد�و عا�شمة بورما، �ن باده تعار�س “يف �لوقت 
دعا  لكنه  بورما،  على  جديدة  عقوبات  فر�س  �حلا�شر” 
لتحقيق م�شتقل يف �لتقارير “�ملوثوق فيها” عن �رتكاب 
ج��ن��ود �جل��ي�����س �ل��ب��ورم��ي ف��ظ��ائ��ع ���ش��د �ق��ل��ي��ة �لروهينغا 

�مل�شلمة.
وج�����اءت ت�����ش��ري��ح��ات ت��ي��ل��ر���ش��ون ب��ع��د زي�����ارة ل��ي��وم و�حد 
بورما،  وزعيمة  �جلي�س  قائد  خالها  �لتقى  لنايبييد�و 
�جلي�س  مع  �لت�شامح  �إز�ء  �ل��دويل  �لغ�شب  يتز�يد  فيما 

�لبورمي �ملتهم ب�شن حملة تطهر عرقي �شد �لروهينغا. 
تيلر�شون يف موؤمتر �شحايف، وهو يقف �ىل جانب  وق��ال 
زع��ي��م��ة ب��ورم��ا �ون����غ ���ش��ان ���ش��و ت�����ش��ي �ن ف��ر���س عقوبات 
�قت�شادية �شاملة لي�س بال�شيء �لذي �ن�شح به يف �لوقت 
�حلا�شر �شندر�س كل ذلك بكثر من �حلذر لدى عودتي 
و��شنطن. وتابع ل ميكنك �لكتفاء بفر�س عقوبات  �ىل 

و�لقول بعدها �إن �لأزمة �نتهت.
ب�شبب  �شديدة  لن��ت��ق��اد�ت  ب��ورم��ا  يف  �ل�شلطات  وتتعر�س 
ط��ري��ق��ة �إد�رت���ه���ا لأع���م���ال �ل��ع��ن��ف يف غ���رب �ل��ب��اد �لتي 
�لروهينغا  م��ن  �ل�شخا�س  �لف  مئات  ت�شريد  �ىل  �دت 
�مل�شلمني خال �ل�شهر �لقليلة �ملا�شية. وو�شف تيلر�شون 

ت�شكيل  �ىل  ودع��ا  بالفظيع،  ر�خ��ني  �قليم  يف  يح�شل  م��ا 
وقال  للجميع«.  مفيدة  “�شتكون  م�شتقلة  حتقيق  جلنة 
�إن و��شنطن “قلقة للغاية حيال �لتقارير �ملوثوق بها عن 
بورما  وح��ث  و��شعة”،  فظائع  �لبورمي  �جلي�س  �رت��ك��اب 
على قبول حتقيق م�شتقل، ميكن بعده �أن تكون �لعقوبات 

على �لفر�د منا�شبة.
�أل��ف م��ن �ف���ر�د �لروهينغا على  �أك��ر م��ن 600  و�أج���رب 
�لفر�ر �إىل بنغاد�س �ملجاورة خال �شهرين ون�شف �شهر، 
حملة   2017 �غ�شط�س  �آب  �أو�خ���ر  يف  �جلي�س  �شن  منذ 
ت�شتهدف  �أن��ه��ا  �أع��ل��ن  �لغربية  ر�خ��ني  ولي��ة  يف  ع�شكرية 

�إخماد مترد للروهينغا.

�ل�شني توفد »مبعوثا خا�شا« �ىل بيونع يانغ
•• بكني-اأ ف ب:

بعد  �ل�شمالية،  كوريا  �إىل  �إر�شال موفد خا�س غد� �جلمعة  �ل�شني  تعتزم 
�جلولة �لتي قام بها �لرئي�س �لأمركي دونالد تر�مب يف �آ�شيا �شعيا حل�شد 
�لتاأييد يف مو�جهة تهديد�ت بيونغ يانغ �لنووية، على ما �أفادت وكالة �أنباء 

�ل�شني �جلديدة )�شينخو�( �لر�شمية �م�س �لربعاء.
عن  �مل�شوؤول  �ىل  عهد  جينبينغ  �شي  �ل�شيني  �لرئي�س  �ن  �لوكالة  وقالت 
تاو مهمة  �شونغ  �حلاكم  �ل�شيوعي  يف �حلزب  �لدويل”  �لرتباط  “مكتب 
�إباغ بيونغ يانغ بالتطور�ت �لتي �شهدها �ملوؤمتر �لعام للحزب �لذي عقد 
يف منت�شف ت�شرين �لأول �كتوبر �لفائت و�نتخب فيه �شي لولية جديدة 

مدتها خم�س �شنو�ت على ر�أ�س �حلزب، متهيد� لولية رئا�شية جديدة.
ومل تعط �لوكالة �أي تفا�شيل ��شافية عن مهمة �ملوفد �جلديد.

�لر�شمي  �ملوقف  فاإن  �ليوم،  و�ىل 
جارتها  ت��ط��ور  ي�شجع  �ل��ي��اب��اين 
�حلكومة  وت����دع����و  �ل�������ش���خ���م���ة، 
على  �حل����ف����اظ  �إىل  �ل���ي���اب���ان���ي���ة 
وم�شالح  م�������ش���ت���ق���رة  ع�����اق�����ات 
م��ت��ب��ادل��ة، وت�����ش��ج��ع �ل�����ش��ني على 
�آ�شيا وحول  �لقيام بدور ن�شط يف 

�لعامل.
�لو�جهة،  ه���ذه  ور�ء  ذل���ك،  وم���ع 
ت��وّج�����س م��ت��ز�ي��د يعود  ي��ت��خ��ّف��ى 
�لتاريخية  �ل��ق�����ش��اي��ا  �إىل  ط��ب��ع��ا 
بانتظام  تت�شبب  �لتي  و�لإقليمية 

هذه يف �لأرخبيل، �شتظل �ليابان 
�لطموحات  �أم���ام  رئي�شية  عقبة 
�ذ من  ل��ل�����ش��ني.  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
دويل  ن��ظ��ام  ق��ي��ام  ت�شور  �ل�شعب 
ي��رت��ك��ز ع��ل��ى ه���ذه �لأخ�����رة طاملا 
�آ�شيوية م�شرة  �أق��وى ج��ارة  تظل 
�ملتاحة،  بو�شائلها  مو�جهة،  على 
كم�شروع  �إليه  تنظر  �أن  ميكن  ملا 
طريقة  ع��ل��ى  ب��ال��ق��وة  لل�شيطرة 
�ل����ق����رون  �ل���ع���ظ���م���ى يف  �ل�����ق�����وى 

�ملا�شية. 
�آجا  �م  �ل�شني عاجا  �شت�شطر 
مع  م�شرتكة  �ر���ش��ي��ة  �ي��ج��اد  �ىل 
�ليابان، �ل �نها يف �لوقت �حلايل، 

ت�شر يف �لجتاه �ملعاك�س.
عن لوطون ال�صوي�صرية

�ليابانيني �أن ياأخذو� على حممل 
�ل�شادر  �ل�����ش��د�ق��ة  �جل��د خ��ط��اب 
عن بكني. وبالن�شبة لطوكيو، فاإن 
وت�شّرعها،  �ل�شني  ��شتياء  �شرعة 
للح�شول  ن���ز�ع،  ن�شوب  ح��ال��ة  يف 
�لقوة  با�شتخد�م  �م��ت��ي��از�ت  على 
للدبلوما�شيني  ت������رك  ع����و�����س 
�شريكا  يجعلها  بعملهم،  يقومون 
�شعبا، فال�شعور بالتهديد �ملحتمل 
لل�شامة �لرت�بية لليابان، �شعور 
�أن  ُي�شتغرب  ل  هنا  من  حقيقي. 
بتحالفه  متم�شكا  �ل��ب��ل��د  ي��ك��ون 
وتعزيزه،  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  م��ع 
�أمنه منذ نهاية  باعتباره �شمانة 

�حلرب �لعاملية �لثانية.
وط���امل���ا ����ش���ادت ح��ال��ة ع���دم �لثقة 

�ل���ع���ك�������س م����ن ذل������ك، ي���ح���ب �شي 
ج�����ني ب���ي���ن���غ �ل����ت����اأك����ي����د ع���ل���ى �أن 
ل��ي�����س يف جينات  �لآخ���ري���ن  غ���زو 
ُي�شّدد  �أع��م،  وب�شورة  �ل�شينيني. 
خطابه �لدبلوما�شي على �لتعاون 
و�خلر، ويوؤكد على �شرورة حل 
و�إقامة عاقات  �شلميا،  �لنز�عات 
بني �لدول على قيم ومبادئ مثل 
و�مل�شلحة  و�مل�شد�قية  �ل�شد�قة 
ميكن  ل  ر�شالة  وه��ي   - �ملتبادلة 

لأحد �أن يعار�شها.
�ل�����ش��ي��ن��ي يف  �ل���ت���ح���رك  �أن  ب���ي���د 
����ش���رق �آ���ش��ي��ا ي��ت��ن��اق�����س م���ع هذه 
�ل���ك���ل���م���ات �جل���م���ي���ل���ة. ف������اأي بلد 

�جل��ارت��ني، ف�شا  ب��ني  �لتوتر  يف 
عن خيبة �أمل معّينة �إز�ء �لت�شلط 
�ل�شيوعي  ل����ل����ح����زب  �مل�������ش���ت���م���ر 
�أ�شباب  للحالة  ول��ك��ن  �ل�شيني، 
ي��وؤك��د �حلزب،  �أع��م��ق. ففي ح��ني 
�أن  بثقة،  بينغ،  �شي جني  بزعامة 
تكون باده  لكي  ح��ان  �لوقت قد 
وتوّجه  �لدولية،  �ل�شاحة  يف قلب 
م�شتقبل  ن��ح��و  �ل����دويل  �مل��ج��ت��م��ع 
�مل�شار  يف  �ل��ي��اب��ان  ت��رى  متناغم، 
مزعجا  ����ش���دى  ل��ل��ب��ل��د  �حل������ايل 
للقوة  ���ش��ب��اق  �ل����ذ�ت����ي.  مل��ا���ش��ي��ه��ا 
ونزعة  و�لع�شكرية،  �لقت�شادية 

قومية متنامية ومعادية للخارج، 
�لذين  جت�����اه  �ن���ت���ق���ام���ي���ة  وروح 
�لذي  �ل��ق��رن  ط��ي��ل��ة  “�أذلوهم” 
 ... �حلديثة  �ل�شني  ولدة  �شبق 
كثر من �لعنا�شر و�لعو�مل �لتي 
تذّكر �ليابانيني �لو�عني بالفرتة 
�ملظلمة �لتي ولد خالها �مل�شروع 
�لإمرب�طورية  للهيمنة  �لكارثي 

لبلدهم.

ال�صغط ال�صيني
بعيد�  باملقارنة  �ل��ذه��اب  يجب  ل 
�ل���ي���وم ل تبدي  ف��ال�����ش��ني  ج����د�. 
ي���ت���ج���اوز  �إق����ل����ي����م����ي  ط����م����وح  �ي 
�جل���زر و�لأق��ال��ي��م �مل��ت��ن��ازع عليها 
ب���ل على  �مل���ب���ا����ش���ر،  يف حم��ي��ط��ه��ا 

�ل���ي���اب���اين، �حل���اج���ز �مل������ادي بني 
�ل�شني و�ملحيط �لهادئ، ب�شغوط 
�أن  بلد م�شمم على  متز�يدة من 

ي�شبح قوة بحرية كبرة.

البحث عن اأر�صية م�صرتكة
�ل�������ش���ع���ب على  م������ن  ول������ذل������ك، 

�لأ�شا�شية”  “�مل�شالح  م��ن  ي��ن��ال 
لعقوبات  ب�شرعة  يخ�شع  لبكني 

دبلوما�شية و�قت�شادية.
�جلنوبي،  �ل�������ش���ني  ب���ح���ر  ف���ف���ي 
�شيادي  �ل�شينية  �ل�شفن  تهر�شل 
�مل���ج���اورة، وحت��ت��ل بالقوة  �ل����دول 
�لأر�������ش�����ي �مل���ت���ن���ازع ع��ل��ي��ه��ا. �أم���ا 
ف��ه��ي تو�جه  ل��ل��ي��اب��ان،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�ملجال  يف  توغل  عمليات  بانتظام 
�ل��ب��ح��ري و�جل���وي �ل���ذي تعتربه 
�لرخبيل  وي�����ش��ع��ر  ل���ه���ا.  ت���اب���ع���ا 

رغم م�صاهمتها يف تنميتها القت�صادية

�ليابان: �لطموحات �ل�شينية م�شدر �زعاج وقلق...!

طاملا �صادت حالة عدم الثقة، �صتظل اليابان عقبة رئي�صية اأمام الطموحات الدبلوما�صية لل�صني
ي�صعر الأرخبيل الياباين ب�صغوط متزايدة من بلد م�صمم على اأن ي�صبح قوة بحرية كبرية

التحرك ال�صيني يف �صرق اآ�صيا يتناق�س مع كلماتها الدبلوما�صية اجلميلةحتليل اخباري
ترى اليابان يف م�صار ال�صني احلايل �صدى مزعجا ملا�صيها 

اليابان  �صاهمت  لقد 
التنمية  يف  كــثــريا 
لل�صني،  القت�صادية 
وو�صعت ا�صتثماراتها 
ــل  ــق الــ�ــصــخــمــة ون
ــا يف  ــي ــوج ــول ــن ــك ــت ال
ذاك  الــثــمــانــيــنــات 
�صّكة  ــى  ــل ع ــد  ــل ــب ال

التحديث.

•• الفجر - خرية ال�صيباين

الألغام ...عائق كبري اأمام اإعادة اإعمار املدينة 

تركيا حتذر من خطر �لدو�ع�ش �لهاربني من �لرقة 
•• عوا�صم-وكاالت:

�إىل  �ل��ع��ودة  �شكانها  ب���د�أ  د�ع�����س،  م��ن  �ل�شورية  �ل��رق��ة  بعد حت��ري��ر مدينة 
بيوتهم. لكن د�ع�س خلف ور�ءه قاتًا يف �شكل ذخائر غر منفجرة، تتكون 

من �ألغام و�شر�ك. 
�جلي�س  ���ش��ن��و�ت يف  ع�شر  م��ن  لأك���ر  خ��دم��ت  ميتكالف،  ك��م��ربيل  وت��ن��ق��ل 
�لأمريكي، وعملت يف كل من �لعر�ق و�أفغان�شتان و�لأردن وتركيا و�شوريا، 
عن �أحد معارفها �لذي عاد �إىل �أ�شرته يف �ملدينة، قوله �إن من عا�شو� يف ظل 
ظروف فظيعة حتت حكم د�ع�س، ومن �شردو� د�خل �شوريا خال �لقتال، 

م�شتعدون للعودة رغم �خلطر �لفوري لتلك �لقنابل.
وبح�شب رجل ثاٍن من �شكان �ملدنية، يوجد فقط �شتة منظمات متخ�ش�شة 
ن�شرته  تقرير  �ملتفجر�ت. وجاء يف  تلك  باإز�لة  تقوم حالياً  �لألغام  نزع  يف 
جمعية “�لرقة تذبح ب�شمت”، يف �لثاين من نوفمرب، �أن �ملدينة لن تتخل�س 
نهائياً من �لألغام و�لقنابل غر �ملنفجرة قبل �شتة �أ�شهر �أخرى. ولكن، يف 

�لوقت ذ�ته، ل �شيء حالياً مينع �لرقاويني من �لعودة �إىل منازلهم.
وتقول متكالف �إن �شوريا لي�شت بعيدة عن ذ�كرتها، وهي �لتي �أم�شت فيها 
ل�شالح �جلي�س  �أر�شها،  على  د�ع�س  �لأخ��رة يف حماربة  �لثاث  �ل�شنو�ت 
�لأمريكي.  وت�شر �لكاتبة ملا �شهدته، يف مثل هذ� �لوقت من �لعام �ملا�شي، 
عندما كانت تعمل يف مدينة منبج، �شمال �شوريا، ثاين �ملدن �ل�شورية �لتي 
�مل��دي��ن��ة مبثابة ن�شر ��شرت�تيجي  ك��ان حت��ري��ر  حت���ررت م��ن د�ع�����س. وق��د 
من  �أج��ان��ب  مقاتلني  عبور  �شهل  موقعها  لأن  �لتحالف،  ل��ق��و�ت  بالن�شبة 
تركيا �إىل �شوريا. وقد هياأ حترير منبج لقو�ت �شوريا �لدميقر�طية ق�شد 

�لظروف لتحرير �لرقة.
وتقول ميتكالف �إنها عندما حاولت فهم حقيقة �لو�شع يف �لرقة، وحتدثت 
�لتي  �لدولية  ب��الأط��ر�ف  ر�أي��ه  و�شاألته عن  �أح��د معارفها  �لهاتف مع  عرب 
تت�شابق لب�شط نفوذها يف �شوريا، قال �إنه ل يعرف �أي ف�شيل �شي�شود، و�أن 

�لإعمار. كما من �شاأن وجود تلك �ملتفجر�ت �أن ي�شعب مهمة �إر�شاء �شام 
م�شتد�م يف �ملنطقة، و�إعادة و�شل �لرقة باأ�شو�ق، وتن�شيط �حلياة �لتجارية 
و�لقت�شادية من جديد فيها.  وعند حتقيق �شام ن�شبي يف �لرقة، يجب �أن 
تعطى �لأولوية جلمعيات �لإغاثة و�لعمليات �لإن�شانية ولهيئات قادرة على 
نزع ذخرة غر متفجرة. ومن عادة د�ع�س �أن يرتك ور�ءه �أفخاخاً وقنابل، 
�أن �شربات �لتحالف �لدويل �لتي ��شتهدفت و�دي نهر �لفر�ت  ف�شًا عن 

ل�شنو�ت، �ألقت بالتاأكيد قنابل مل تنفجر. 
��شتكمال �لهزمية �لكاملة بتنظيم  �أجل  �أنه، من  ولذ� كله، ترى ميتكالف 
د�ع�����س، د�خ���ل �ل��رق��ة وح��ول��ه��ا، ول��ت��اأم��ني �ل��ظ��روف م��ن �أج���ل ع���ودة �حلياة 
�إز�لة  �أن ت�شاعد �شركائها على  �لطبيعية للمدينة، ل بد للوليات �ملتحدة 

جميع �لألغام و�ل�شر�ك �ملنت�شرة يف �شو�رع �ملدينة و�أحيائها. 
�ىل ذلك، �عربت تركيا عن �ل�شف �ز�ء �تفاق يبدو �نه �تاح لعدد من م�شلحي 
تنظيم د�ع�س �لإرهابي مغادرة مدينة �لرقة قبل �شقوطها، معتربة �ن هذه 
�لو�قعة توؤكد �شحة حتذير�تها لو��شنطن من مغبة �لتعاون مع �ملجموعات 

�ملقاتلة �لكردية �ل�شورية.
3000 مدين  �ملدينة قافلة نقلت �كر من  �لرقة غ��ادرت  وقبيل �شقوط 
�لتفاو�س  مت  �ت��ف��اق  �ط���ار  يف  �ك��ت��وب��ر  �لأول  ت�شرين  م��ن  ع�شر  �ل��ر�ب��ع  يف 
ب�شاأنه بني �ملجل�س �ملدين للمدينة، وهو �د�رة حملية �قامتها قو�ت �شوريا 

�لدميوقر�طية �ملدعومة من �لتحالف �لدويل.
و�علن �لتحالف يومها �نه تلقى �شمانات من قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية 
بانها لن ت�شمح للم�شلحني �لأجانب من تنظيم د�ع�س مبغادرة �ملدينة يف 
�طار هذ� �لتفاق. �إل �ن هيئة �لإذ�عة �لربيطانية “بي بي �شي” نقلت يف 
حتقيق لها �لثنني كاما لعدد من �ل�شائقني �لذين كانو� يف عد�د �لقافلة، 
�مل�شلحني وخا�شة من �لجانب.  �ملقاتلني  نقلو� معهم مئات  بانهم  �ف��ادو� 
و�كدت بي بي �شي �ن �لعديد منهم قد متكنو� على �لرجح من �لنتقال �ىل 

تركيا و�لعودة �ىل بلد�نهم حيث ميكن �ن يعدو� لإرتكاب �عتد�ء�ت.

�آثار�ً  �ملتفجر�ت  لتلك  ولكن  �شر�عات.  �شهدت  مناطق  يف  متوقع  وجودها 
مل  ح��ال  ويف  نر�نها.  �إط��اق  عن  �ملد�فع  توقف  عند  وحتى  ��شرت�تيجية 
ف �لرقة وما حولها من تلك �لذخائر غر �ملنفجرة، لن ي�شتطيع عمال  تنظَّ
�إغاثة ول هيئات غر حكومية، من دخول �ملنطقة، لكي تبد�أ عملية �إعادة 

م�شتقبل �شوريا غر موؤكد. ولكن �لرجل ر�أى �شرورة �مل�شارعة بنزع �لألغام 
و�لذخرة غر �ملتفجرة من �شو�رع و�أحياء �لرقة، من �أجل تقليل ح�شيلة 
�خل�شائر �لب�شرية بقدر �مل�شتطاع. وبر�أي �لكاتبة، لرمبا تبدو م�شكلة تلك 
�أن  �ملتفجر�ت ثانوية ملن هم بعيدون عن �شاحات �حلرب، ورمبا يعتقدون 

�ل�شني تخرتق �ملجال �لبحري و�جلوي �لياباين با�شتمر�ر
بكني تتمدد يف بحر �ل�شني �جلنوبي

رغم �مل�شافحة  توج�س م�شتمر

�ليابان يحافظ على �ملظلة �لمريكية يف مو�جهة بكني
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   يف  الدعوى 2017/1824   جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1- �لذهبية لأعمال حفر �أبار �ملياه و�شيانتها - �س ذ م م  2- �شيد حممد �شيد 
نعمت �له �حمديان  3- عبد�هلل حاجي �أقا رجنرب 4- �شيلفر لين للخر�شانات - م م ح   5- ملكيوى 
للتجارة �لعامة - �س ذ م م  6- قدرت �له جميد مع�شوري 7- �ل�شندوق �لذهبي للتجارة �لعامة - 
�س ذ م م  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �شادر�ت �ير�ن - �لفرع �لرئي�شي وميثله / 
�بر�هيم حممد �أحمد حممد �لقا�شم  -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليهم مببلغ وقدره )125882984.49 درهم(  �لز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامن بالر�شوم 
يف   �حلا�شل  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %  15 بو�قع  �لتفاقية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف 
2017/7/31 وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2017/11/16   �ل�شاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
حالة  ويف  �لأق��ل  على  �أي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2595   مدين  جزئي              
�ملدعي/  �ن  �إي��ان موري�شون  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملدعي عليه / 1- �شتيفان 
خدمات ترنتي �مليكانيكية - �س ذ م م - فرع وميثله / ح�شني علي ح�شن علي �لبناي -  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  بنقل ملكية �ل�شيارة رقم K 57407 دبي ماركة 
رجن روفر فوج �ىل ��شم �ملدعي عليه و�لز�م �ملدعي عليه مبلغ وقدره )184.177.29 درهم( 
مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء   �ملو�فق  2017/12/5   �ل�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.D.17 بالقاعة  �س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2003  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ل�شركة �لآ�شيوية ملو�د �لبناء - ذ م م 2- �آ�شياتك ل�شناعة �لإن�شاء�ت 
�ملعدنية - �س ذ م م  3- ميتبو�س للنقل �لعام - �س ذ م م  4- غ��وري �شوريندر �شينغ 5- 
هارميت �شينغ جوري  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني 
- �س م ع وميثله / موزة عبيد ربيع �خلظر -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهم مببلغ وقدره )2092676.97 درهم( 
�ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/11/22  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2331  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- جلوبال لد�رة �لفنادق - �س ذ م م  2- م�شعود ها�شم �شميم - 
ب�شفته مدير / جلوبال لد�رة �لفنادق - �س ذ م م   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �شمان لا�شتثمار - �س م خ وميثله / فتوح يو�شف حممد ح�شني �لن�شار   
بالت�شامن   عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(  مببلغ وقدره )5750000 
12% من تاريخ   وحتى �ل�شد�د �لتام.  وح��ددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  
2017/11/22   �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/152 احوال نف�س غري م�سلمني                 

�ىل �ملدعي عليه / 1- نينت �ر�فيند  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
��شيتا بالجوبالن وميثله / خالد �إ�شماعيل عبد�لعزيز حممد �لزرعوين 
و�ل�شقاق.    ل�شرر  تطليق  دع��وى  ومو�شوعها   �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   -
وح��ددت لها جل�شة يوم �لأح��د   �ملو�فق  2017/11/19   �ل�شاعة 9.30 �س  
لذ�  �لقرهود   �ل�شخ�شية يف منطقة  �لأح���و�ل  رق��م )3( يف مبنى  بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2696  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شياء �لقمر بت قمر منر بت  جمهول حمل �لقامة مبا 
 �ن �ملدعي/ �شركة جمموعة �لإمار�ت لاإت�شالت )جمموعة �ت�شالت( - �س م ع   
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   40.564.28(
تاريخ �ل�شتحقاق  وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.D.18 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة   2017/11/20
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2697  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- نو�شرو�ن حممد ��شغر  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
 �ملدعي/ �شركة جمموعة �لإمار�ت لاإت�شالت )جمموعة �لإمار�ت( - �س م ع   
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   35.149.69(
تاريخ �ل�شتحقاق  وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.D.18 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة    2017/11/20
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3529   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- كابيتال للتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �س ذ م م 2-هارجيت �شينغ �شا�شار �ند�ر �شينغ 
�شا�شار - ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية كابيتال للتجارة �ملو�د �لغذ�ئية -  �س  م م  3- �ودي�شى لتعهد�ت 
تزيد �ل�شفن �س ذ م م - ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملديونية كابيتال للتجارة �ملو�د �لغذ�ئية -  �س  م م   
�ملو�د  للتجارة  كابيتال  ملديونية  كفيلة و�شامنة  ب�شفتها   - م  م  ذ   - �لغذ�ئية  للمو�د  �ل�شرق  زهرة   -4
�لغذ�ئية -  �س  م م  5- بال �نرتنا�شيونال للمو�د �لغذ�ئية - ذ م م - ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملديونية 
كابيتال للتجارة �ملو�د �لغذ�ئية -  �س  م م  6- بال �نرتنا�شيونال لتعليب �ل�شماك - ذ م م - ب�شفتها 
كفيلة و�شامنة ملديونية كابيتال للتجارة �ملو�د �لغذ�ئية -  �س  م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/�لبنك �لعربي - �س م ع وميثله / حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي - قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بالت�شامن  بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3919461.79( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2939   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- توبا عبد�لقادر حممد جا�شم  جمهول حمل 
�لق���ام���ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك دب���ي �ل���ش��ام��ي - �شركة 
م�شاهمة عامة -  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )188666( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3273   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- نويد حممد حمبوب �شاحب  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�شرف �لهال وميثله / عبد�هلل 
خمي�س غريب �لناخي �آل علي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )47244.41( 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
�شركة / بيت �لفخامة خلدمات تنظيف �ملباين / �س ذ م م رخ�شة رقم )573446( و�لكائنة بديرة - دبي 
- مكتب رقم 409 بناية حميد حممد ح�شني �ل�شعايل - �شندوق بريد 11244 دبي - دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة - قد �شدر حكم من �ل�شادة/ حمكمة �لعني �لبتد�ئية �لد�ئرة �لتجارية �لكلية يف 
�لدعوى رقم )2017/61( جتاري كلي  بتاريخ 2017/10/17 و�لذي ق�شى بحل وت�شفية �ل�شركة �مل�شماة 
�شركة بيت �لفخامة خلدمات تنظيف �ملباين - �س ذ م م  ، بناء عليه مت �إنتد�بنا م�شفي ق�شائي يف 
ت�شفية �ل�شكرة �ملذكورة  وفقا لذلك نهيب لي طرف معني بالمر ولديه �ي مطالبات يف مو�جهة 
�ل�شركة �ملذكورة عليه تقدمي هذه �ملطالبات لنا خال 45 يوم تاريخ هذ� �لعان عن طريق �لربيد 
�خلبر   / �ملكتب  )��شم  �إمبابي  علي  حممد   / �لق�شائي  �مل�شفي   : مبا�شرة  بنا  �لت�شال  �و  �مل�شجل 
حممد �إمبابي للمحا�شبة �لقانونية ( - �لعنو�ن : �بوظبي - �شارع �لكورني�س - خلف �ل�شوق �ملركزي 
�جلديد - بناية رقم 29 - �لطابق �لعا�شر - مكتب رقم 3 - �أو �لت�شال بنا �شخ�شيا على رقم �ملوبايل : 

0509234647 - تليفون �ملكتب : 026222333  
لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتي ترد بعد �نتهاء فرتة �ل�شعار و�ملحددة ب����� 45 يوما 

امل�سفي الق�سائي / حممد علي اإمبابي 
موبايل  0509234647  

اإ�سعار ت�سفية  �سركة / 
بيت الفخامة خلدمات تنظيف املباين - �س ذ م م  

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2017/936  طعن جتاري   
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

حممدمرت�شى   / وميثله  ري�شيا  �أنطونيو  �وغ�شوتو  �لطاعن/جويدو 
�ملطعون �شدههما/1-  دي  باعان  �لها�شمي    يعقوب مرت�شى برهان 
�كرب  �أم��ني عبا�س علي   -2 م  م  ذ  ���س   - �لعامة  للتجارة  �لعاملية  ب��ي  �ن��د 
فر�تي - جمهول حمل �لقامة  - نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن 
�ملذكورة �عاه ويتوجب عليكم �حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد 

على �شحيفة �لطعن �ملقدمة �شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��شم �ل�شركة : اورك�س اك�صربي�س لتاأجري ال�صيارات - �س ذ م م  
 - و�لتجارة �خلارجية  �لعربي لا�شتثمار  �مل�شرف  1403 ملك  رقم  : مكتب  �لعنو�ن 
�مل�شرف - �لرقة - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 244594  
رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1145438 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه، 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2017/10/24 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك 
حماكم دبي بتاريخ  2017/10/24  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�لعنو�ن : مكتب رقم 3408 ملك  �صركة قايد لتدقيق احل�صابات   �مل�شفي �ملعني 
حيدر علي كيد زوهر كيد زوهر بيديف - �خلليج �لتجاري -  هاتف  04-4215777 
فاك�س: 5448819-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��شم �مل�شفي/�صركة قايد لتدقيق احل�صابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوه��ر كيد زوه��ر بيديف - �خلليج 
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-5448819  : فاك�س   04-4215777 ه��ات��ف    - �ل��ت��ج��اري 
لت�شفية  �أع��اه  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية 
ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  - �س  ال�صيارات  لتاأجري  اك�صربي�س  اورك�س 
بتاريخ    دب���ي  �ل��ع��دل حم��اك��م  ك��ات��ب  ل���دى  و�مل���وث���ق  ب��ت��اري��خ 2017/10/24  دب���ي 
2017/10/24 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/202   ا�ستئناف عقاري    
�لقامة مبا  دورك��ني  جمهول حمل  �مل�شتاأنف �شده/ 1-جوزيف  �ىل 
وميثله  م  م  ذ  �س   - لا�شتثمار  �لقاب�شة  تعمر  /�شركة  �مل�شتاأنف  �ن 
�ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  دب��ل��وك  عثمان  ح�شن  �أ���ش��ام��ة   /
2017/4/26 وحددت  بتاريخ  كلي  عقاري   2017/101  : رقم  بالدعوى 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا   �ملو�فق 2017/11/29   �لربعاء  يوم  لها جل�شه 
�و من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  ch1.C.11 وعليه  رقم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1929  ا�ستئناف جتاري   

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- �لدرة لتجارة مو�د �لبناء -  جمهول حمل �لقامة 
�شعيد  �شيف   / وميثله  يف  بي  �بريزيفز  جوبان  /�شانت  �مل�شتاأنف  �ن  مبا 
بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد   - �ل�شام�شي  �لغبار  ر��شد 
رقم : 2016/2939 جتاري جزئي بتاريخ 2017/10/15  وحددت لها جل�شه 
يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/11/20  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2806 جتاري جزئي                                                

نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  بافت   كالني  م��اري  كري�شتال  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/10/15 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه 
ل�شالح/ بنك �خلليج �لأول - فرع دبي : بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للبنك �ملدعي 
مبلغ مائتي و�ربعة ع�شر �لف و�شبعمائة وثمانية وخم�شني درهم و�شتة وثمانني فل�شا 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2017/8/14 
�ملحاماة.   �تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومببلغ  بامل�شروفات  و�لزمتها  �ل�شد�د  متام  وحتى 
�ليوم  م��ن  �عتبار�  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�شتئناف  قابا  �حل�شوري  مبثابة  حكما 
�لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1167 مدين جزئي                                                

�ب���و �شيدو ن���ادي حم��م��د  ع��ل��ي حم��م��د جليل 2-حم��م��د م��اج��د  �مل��ح��ك��وم عليهم /1-   �ىل 
�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  �شعيد جم��دلوي��ه  جمهويل حم��ل  علي  �شعيد حممد   -3
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/7/27  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/غوز�ل 
عظيموفا بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن بان يوؤدو� 
للمدعية مبلغ 200.000 درهم )مائتي �لف درهم( تعوي�شا عن �ل�شر�ر �ملادية و�لدبية 
نهائيا وحتى  تاريخ �شرورة �حلكم  �شنويا من   % 9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�ملعنوية 
متام �ل�شد�د على �ل تتجاوز ��شل �ملبلغ �ملطالب به و�لزمتهم �مل�شاريف وخم�شمائة درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم �ملو�طن/ رم�شان علي حممد �شادق �لبلو�شي - بطلب �ىل 
�بنه  ��شم  بتغير  �لتوثيقات  ق�شم  �لبتد�ئية-  �أبوظبي  حمكمة 
�ىل)ذياب(   �لبلو�شي(  حممد  علي  رم�شان  )�ن�س  من  �لقا�شر 
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر �لعان.
بدر احمد احلمادي - موثق  

القا�سي/ �سلطان حممد خمي�س الكعبي 
قا�سي تركات الدائرة الثالثة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/632  ا�ستئناف مدين    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- حممد ب�شر �تيكال بافا �تيكال  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف / �شركة زيورخ �ل�شرق �لو�شط للتاأمني - فرع دبي وميثله:عبد�لرحمن 
�ل�شرق  زي���ورخ  �شركة  �مل�شتاأنف/  �ن  مب��ا  �لنعيمي   �ل�شرهان  عبد�لرحمن  حممد 
�لو���ش��ط ل��ل��ت��اأم��ني - ف���رع دب���ي ق��د �ق���ام �ل��دع��وى �مل���ذك���ورة �ع���اه وع��ل��ي��ه نعلنكم 
لتندب  ب��دب��ي  �ل�شحة  هيئة  ب��ن��دب  �مل��و���ش��وع  يف  �لف�شل  قبل  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
يوم �خلمي�س  �ملحكمة جل�شة  لها  وح��ددت   ، �ملخت�شني  �لطباء  للجنه من  بدورها 

ch2.E.23:ملو�فق:2017/12/14 �ل�شاعة:10:00 �شباحا يف �لقاعة�
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/3449 تنفيذ جتاري  
عن  نيتنافاري  ناري�س  �نيل   -2 ����س.ذ.م.م  �نتريورز  �شده/1-جلو  �ملنفذ  �ىل 
����س.ذ.م.م  �ن��ت��ري��ورز  جلو  ل�شركة  بالتوقيع  �مل��خ��ول  �ل�شريك  وب�شفته  نف�شه 
طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �مل�شرفية  للت�شهيات  �شامن  وكفيل 
�شاملني ظبيك �حلو�شني قد  ز�يد  �لوطني وميثله:نو�ل  �بوظبي  �لتنفيذ/بنك 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
.وعليه فان  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )514904.06( درهم �ىل طالب 
بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/3399 تنفيذ جتاري  
�لقامة  حمل  جمهول  �جليد  عبد  ف��وزي  نا�شر  �هلل  �شده/1-منة  �ملنفذ  �ىل 

�لتنفيذ/فاتن فوزي عبد �جليد قري�س وميثله:�بر�هيم مو�شى  مبا �ن طالب 

علي مر�د �لبلو�شي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك 

بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )24467( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

.وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2017/100 بيع عقار مرهون

حمل  جمهول  عامل�شند�ين  �يند��س  ن��ار  ك��وم��ار  �شنجاي  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد

 وميثله:موزة عبيد ربيع �خلظر.
قيمة  ل�شد�د  �خ��ط��ارك��م  ب���ت���اري���خ:2017/11/2  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
�لعقار  بيع  و�إل  �لع��ان  تاريخ  �شهر من  دره��م خال  �ملطالبة )2.550.000( 
حمل �لرهن عن طريق �ملز�يدة باملز�د �لعلني وفقا لن�س �ملادة 295 من قانون 
�لجر�ء�ت �ملدنية )وهو عبارة عن قطعة �ر�س - �ملنطقة:�حلبية �لثالثه - رقم 

�لر�س:155 - وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا (
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/520  تظلم جتاري
�ىل �ملتظلم �شده / 1-مذكر نا�شر مذكر �لهاجري جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملتظلم / نو�ل �ملرباطي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية وميثله:نو�ل م�شطفى 
حممد �شالح �ملرباطي قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاه ومو�شوعه تظلم من 
�ل�شادر يف �حلجز �لتحفظي رقم 2012/31 جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف.  �لقر�ر 
وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/11/19   �ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



اخلميس   16   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12175  
Thursday  16   November   2017  -  Issue No   12175

19191917

الفجر الريا�ضي
نادي �لذيد ينظم يومًا ريا�شيًا ملوظفي وز�رة �لتغري �ملناخي

ارتفاع عدد الفرق اىل 66 فريقا ت�صم 1500 لعب من 100 جن�صية

جمل�ش دبي �لريا�شي يطلق �لن�شخة �لثانية من  بطولة �لأكادمييات �خلا�شة لكرة �لقدم 

��شتقبل نادي �لذيد موظفي ومتعاملي وز�رة �لتغير �ملناخي و�لبيئة فرع 
�ملنطقة �لو�شطى بالذيد يف �شالته �لريا�شية.

�ل�شالت  ق��دم  ك��رة  مثل  �لأل��ع��اب  م��ن  �لعديد  �ملفتوح  �ل��ي��وم  ت�شمن  حيث 
بو�شعية  رم��اي��ة  م�شابقة  بتنظيم  ق��ام��و�  �خل��ت��ام  و�لرماية�لهو�ئية ويف   ،
�جللو�س بندقية ع�شرة طلقات ��شرف عليها مدرب �لرماية معمر �لعاف 

�لتي تفاعل معها �مل�شاركون.
و�أ�شار �شامل حممد بن هويدن رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �لذيد يف ت�شريحه 

�إىل �أن �لنادي ي�شعى خلدمة �أبناء �ملجتمع .
�لو�شطى  �ملنطقة  ف��رع  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغر  وز�رة  تقدمت  جانبها  من 
هذ�  لرعاية  �لريا�شي  �لثقايف  �لذيد  ن��ادي  لإد�رة  �جلزيل  بال�شكر  بالذيد 

�ليوم .

�لريا�شي  يف خمتلف  �لثقايف  �ل��ذي��د  ن���ادي  �أب���دى لع��ب��و  �أخ���رى  م��ن جهة 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �إل��ي��ه  دع��ا  �ل��ذي  �لتحدي  قبولهم   ، �لفردية  �لأل��ع��اب 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي، 
و�مل�شاركة يف حتدي دبي للياقة �لبدنية وقيامهم بدور يف ت�شجيع �أقر�نهم 
من  ودعمها  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  �مل�شاركة  و  �لريا�شة  ممار�شة  على  و�ملجتمع 
ع�شو  �لطنيجي  �شعيد  ر����ش��د  بح�شور  و�مل���ر�ن  للتدريب  تكثيفهم  خ��ال 
جمل�س �لإد�رة بنادي �لذيد م�شرف �لألعاب �لفردية و�لدكتور حمود خلف 

�شامل مدير نادي �لذيد وموظفي و�إد�ري �لنادي.
جاءت  و�أنها  �ملجتمع  توعية  يف  �ملبادرة  وقيمة  �أهمية  �إىل  �لطنيجي  و�أ�شار 
تنفيذ�ً لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة و�لتي تهدف �إىل بناء جمتمع �شحي من 

خال هذ� �لتجمع �لريا�شي.

�أعلن جمل�س دبي �لريا�شي عن تنظيم �لن�شخة �لثانية 
من بطولة جمل�س دبي �لريا�شي لاأكادمييات �خلا�شة 
لكرة �لقدم �لتي تعد �لأكرب من نوعها، و�لتي ينظمها 
رويال  �أك��ادمي��ي��ة  م��ع  بالتعاون  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س 
�لريا�شية وت�شتمر  �لريا�شية يف مدينة دبي  �لإم��ار�ت 
مناف�شاتها من نوفمرب 2017 وحتى مار�س 2018.

 ج��اء ذل��ك خ��ال �مل��وؤمت��ر �ل�شحفي �ل��ذي عقد مبقر 
جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي ���ش��ب��اح �م�����س �لأرب���ع���اء �لذي 
حتدث فيه علي عمر مدير �إد�رة �لتطوير �لريا�شي يف 
جمل�س دبي �لريا�شي رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة، 
و �أحمد �شامل �ملهري مدير ق�شم �لأكادمييات باملجل�س 
مدريد  ري��ال  جنم  �شاجلادو  ومي�شيل  �لبطولة   مدير 
و�لنجم  �لبطولة،  �شفر  �ل�شابق  �لإ�شباين  و�ملنتخب 
�ل�شويدي كر�شتيان وليهام�شون حيث مت �لإعان عن 
تتو��شل  �لتي  �لبطولة  من  �لثانية  �لن�شخة  تفا�شيل 
م��ب��اري��ات��ه��ا مل���دة 12 �أ���ش��ب��وع��ا، وت��ل��ع��ب م��ب��اري��ت��ه��ا يوم 

�ل�شبت من كل �أ�شبوع. وي�شارك يف �لن�شخة �لثانية من 
�لر�شمية  �لأندية  �أكادمييات  من  فريقا   66 �لبطولة 
 6 يتناف�شون �شمن  و�لأكادمييات �خلا�شة  �لدولة،  يف 
�شنة،   12 �شنو�ت،   10 �شنو�ت،   8  : هي  عمرية  فئات 

14 �شنة، 16 �شنة، و18 �شنة.
من  تبد�أ  �أ�شبوعا   12 م��د�ر  على  �ملناف�شات  وتتو��شل 
حيث   ،2018 مار�س  حتى  وت�شتمر  �جل��اري  نوفمرب 
 1500 فيها  ي�شارك  مبار�ة   32 �أ�شبوع  كل  �شتقام يف 

لعب من �أكر من 100 جن�شية.
�أكادمييات  �مل�شاركة يف �لبطولة فرق  �أبرز �لفرق  ومن 
ومد�ر�س: �شباب �أهلي دبي، �لن�شر، عجمان، بر�شلونة، 
�ملدر�شة  �لفرن�شي،  �ل��ن��ادي  ليجا،  ل  روم���ا،  �أر���ش��ن��ال، 
دبي  روي���ال،  �أكادميية  �ل�شويفات،  مدر�شة  �ل�شبانية، 

�شيتي، �أليانز، �إي �شبورت، ميرو، وغرها.
وق���ال ع��ل��ي ع��م��ر م��دي��ر �إد�رة �ل��ت��ط��وي��ر �ل��ري��ا���ش��ي يف 
من  �لثانية  �لن�شخة  تنظيم  �أن  �لريا�شي  دبي  جمل�س 

كان  �أن  بعد  لع��ب   1500 مب�شاركة  �لبطولة  ه��ذه 
�لنجاح  يوؤكد  �لأوىل،  �لن�شخة  يف  لع��ب   700 �لعدد 
ب��ع��د م���رور وق���ت ق�شر على  �ل��ب��ط��ول��ة  �ل���ذي حققته 
تنظيمنا لها، ومدى �لأهمية �لتي تلعبها هذه �لبطولة 
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  يف  �نطاقنا  بد�ية  كانت  �لتي 
نحو ��شر�ك �لأكادمييات �خلا�شة يف مناف�شات ر�شمية 
مما  �ملحلية،  �أن��دي��ت��ن��ا  �أك��ادمي��ي��ات  م��ع  جنب  �إىل  جنبا 
يف  �لنا�شئني  لقطاع  �لعام  �مل�شتوى  تطوير  يف  ي�شاهم 

دبي و�لدولة عموما.
و�أ����ش���اف جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي ي��ق��وم ح��ال��ي��ا مبنح 
نقوم  كما  دب��ي،  يف  �خلا�شة  لاأكادمييات  �لرت�خي�س 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ب���ط���ولت ك���ب���رة ل��ف��ئ��ة �ل��ن��ا���ش��ئ��ني ولعبي 
�لأكادمييات لأن �لاعبني �لذي يتدربون فيها هم من 
�أنباء �ملجتمع من خمتلف �لفئات، ونحن نعمل من �أجل 
تطوير �لريا�شة ون�شر ممار�شتها يف �ملجتمع عموما ول 

يقت�شر دورنا على �أنديتنا �لر�شمية فقط.

�لأكادمييات  �ملهري مدير ق�شم  �شامل  �أحمد  فيما قال 
مبجل�س دبي �لريا�شي مدير �لبطولة يف ختام �لن�شخة 
�لوىل من هذه �لبطولة تلقينا ردود فعل �يجابية جد� 
بامل�شاركة  �شعادتهم  ع��ن  ع��ربو�  �ل��ذي��ن  �مل�شاركني  م��ن 
ف��ي��ه��ا، وك�����ش��ف��و� ع���ن م���دى �ل���ش��ت��ف��ادة �ل���ك���ربى �لتي 
�أكادمييات  مقدمتهم  ويف  �مل�شاركة،  تلك  من  حققوها 
�أمام  عديدة  مباريات  خا�شو�  �لذين  �لوطنية  �أنديتنا 
تلقينا  كما  �لعاملية،  �لأك��ادمي��ي��ات  م��ن  �ل��ف��رق  خمتلف 
طلبات من �أكادمييات ومد�ر�س جديدة ترغم �مل�شاركة 
يف �لبطولة، وهو �لأمر �لذي �أ�شعدنا وحمّلنا يف �لوقت 
�أكرب  ج��دي��دة  ن�شخة  لتنظيم  م�شافة  م�شوؤولية  ذ�ت��ه 

و�أكر جناحا. 
و�أَ�شاف �ملهري ي�شرنا يف هذ� �لعام �أن نو��شل �لتعاون 
�لبطولة،  �شفر  �شالغادو  مي�شيل  �لكبر  �لنجم  م��ع 
رويال  �أك��ادمي��ي��ة  م��ع  �لتنظيم  يف  ن��ت��ع��اون  �أن  وك��ذل��ك 
�ل�شويدي  �لنجم  ي��دي��ره��ا  �ل��ت��ي  �لريا�شية  �لإم����ار�ت 

يف  �مل��ب��اري��ات  تنظيم  ونو��شل  وليهام�شون،  كر�شتيان 
م��دي��ن��ة دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة م��ق��ر� ل��ه��ا لأن �مل��دي��ن��ة ت�شم 

ماعب مميزة وفق �أحدث �ملو��شفات �لعاملية.
و عرّب جنم �ملنتخب �ل�شويدي ونادي �لهال �ل�شعودي 
وبني يا�س �شابقا كر�شتيان وليهام�شون عن �شعادته باأن 
وقال:  �ل��ر�ئ��دة،  �لبطولة  ه��ذه  تنظيم  يف  طرفا  يكون 
�شعادتي كبرة باأن �أكون جزء� من هذ� �مل�شروع �لطموح 
تنظيم هذه  �لقدم من خال  كرة  �أكادمييات  لتطوير 
�ل��ب��ط��ول��ة �ل���ر�ئ���دة ل��ف��ئ��ة م��ه��م��ة ج���د� م���ن �لاعبني 

�ملوهوبني �لو�عدين.
يخو�س  �شهور  لعدة  متتد  بطولة  تنظيم  �إن  و�أ���ش��اف 
فيها كل فريق مباريات عديدة �شيمنح �لفر�شة جلميع 
و�كت�شاب  ق��در�ت��ه��م  و�ك��ت�����ش��اف  للم�شاركة  �ل��اع��ب��ني 
خ���رب�ت مهمة م��ن خ���ال �لح��ت��ك��اك م��ع لع��ب��ني من 
�أمر  �ل��ك��روي��ة، وه���و  خمتلف �لأك���ادمي���ي���ات و�مل���د�ر����س 
وتطويرها  �كت�شاف مو�هب عديدة جديدة  ي�شاهم يف 

ليكونو� جنوما يف �مل�شتقبل.      
من جانبه �أكد مي�شيل �شالغادو �شفر �لبطولة �شعادته 
بد�ية  وق���ال  �ملهمة،  �لبطولة  ه��ذه  تنظيم  ل�شتمر�ر 
�أ�شكر جمل�س دبي �لريا�شي على ��شتمر�ر تنظيم هذه 
�لنجاح  ع��و�م��ل  جميع  توفر  على  وحر�شه  �لبطولة 
�لبطولة  م��ن  �لأوىل  �لن�شخة  تنظيم  ك��ان  فقد  ل��ه��ا، 
ب��ط��ول��ة من  �أول  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ل��ن��ا جميعا  مي��ث��ل حت��دي��ا 
ن��وع��ه��ا جت��م��ع ب���ني ف���رق �لأك���ادمي���ي���ات لأن���دي���ة دولة 
�لأكادمييات  م��ن  ف��رق  م��ع  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
للبطولة  و�لتنظيم  �لتخطيط  ح�شن  لكن  �خلا�شة، 
وت���وف���ر ج��م��ي��ع م�����ش��ت��ل��زم��ات جن��اح��ه��ا م���ن ماعب 
وطو�قم حتكيم و�إد�رة ذ�ت كفاءة عالية �شاهم يف جناح 
�لبطولة وحتقيق هدفها �لأ�شا�شي يف تطوير �مل�شتوى 
�لعام لأكادمييات كرة �لقدم يف دبي و�لدولة و�كت�شاف 
لعدة  ت�شتمر  مناف�شات  تنظيم  خ��ال  م��ن  �مل��وه��وب��ني 

�شهور يف �لعام وخو�س �ملئات من �ملباريات.

ح�صدوا 22 ميدالية وكاأ�صني 

�شباحو نادي تر�ث �لإمار�ت يهدون �إجنازهم ل�شلطان بن ز�يد
�لإمار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  �أه���دى فريق 
ل��ل�����ش��ب��اح��ة �إجن����ازه����م �مل��ب��ه��ر �لذي 
�ل�شمو  �شاحب  بطولة  يف  حققوه 
�شمو  �إىل  لل�شباحة  �ل��دول��ة  رئي�س 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
رئي�س  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  مم���ث���ل 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س �ل���ن���ادي، وذل����ك يف 
ختام مر�حل �لبطولة �لتي نظمها 
�حتاد �ل�شباحة يف �لدولة يف كل من 
جممع حمد�ن بن حممد �لريا�شي 
من  �ل�شارقة  جامعة  وم�شبح  بدبي 
�ل��ث��ال��ث وح��ت��ى �حل�����ادي ع�����ش��ر من 

�ل�شهر �جلاري، 
ح��ق��ق ف��ري��ق ن���ادي ت���ر�ث �لإم����ار�ت 
بطولة  يف  مبهرة  نتائج  لل�شباحة 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و رئ���ي�������س �ل���دول���ة 
�لتي  ل��ل�����ش��ب��اح��ة  �هلل”  “حفظه 
�لدولة  يف  �ل�شباحة  �حت���اد  نظمها 
يف كل من جممع حمد�ن بن حممد 
ب��دب��ي وم�����ش��ب��ح جامعة  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لثالث وحتى �حلادي  �ل�شارقة من 
ع�شر من �ل�شهر �جل��اري، �إذ ح�شل 
لعبو �لفريق على �ثنتني وع�شرين 
ميد�لية وكاأ�شني، للمرحلتني �لتي 
مرحلة  �ل���ف���ري���ق؛  ف��ي��ه��م��ا  ����ش���ارك 
�لعمومي  وم����رح����ل����ة  �ل���ن���ا����ش���ئ���ني 

و�لنا�شئني.
�ثنتني  على  �لفريق  لعبو  وح�شل 
وع�������ش���ري���ن م���ي���د�ل���ي���ة وك����اأ�����ش����ني، 
فيهما  ����ش���ارك  �ل���ت���ي  ل��ل��م��رح��ل��ت��ني 
�لفريق؛ مرحلة �لنا�شئني ومرحلة 
فتمكن  و�ل���ن���ا����ش���ئ���ني،  �ل���ع���م���وم���ي 
�أربعة  �إح����ر�ز  م��ن  �ل��ف��ري��ق  �شباحو 
وف�شيتني  ذه��ب��ي��ة  م��ي��د�ل��ي��ة  ع�����ش��ر 
و�شت برونزيات وكاأ�شني من كوؤو�س 
ح�شل  �إذ  �شنة،   11 لفئة  �لبطولة 
�ل���اع���ب �أح���م���د حم��م��د �مل���رزوق���ي 

 11 �أح�شن �شباح ملرحلة  على كاأ�س 
للمرحلة  �لأول  �ملركز  وكاأ�س  �شنة، 
�لعمرية نف�شها، حيث كان قد ح�شد 

�شت ميد�ليات ذهبية يف �لبطولة.

�لتي  للنا�شئني  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف 
بن  ح�����م�����د�ن  ن���ظ���م���ت يف جم����م����ع 
وتر�وحت  ب��دب��ي  �لريا�شي  حممد 
 16-12 م���ن  م�����ش��ارك��ي��ه��ا  �أع���م���ار 

�لذين  �ل��ن��ادي  لع��ب��و  ح�شل  �شنة، 
�ملرحلة على خم�شة من  �شاركو� يف 
م��ي��د�ل��ي��ات �مل��ر�ك��ز �ل��ث��اث��ة �لأوىل 
�لتي  �مل��ت��ن��وع��ة  �ل�����ش��ب��اح��ة  ل��ف��ئ��ات 

فيما  �ملرحلة،  مناف�شات  ت�شمنتها 
ح�����ش��د لع��ب��و �ل���ن���ادي مل��رح��ل��ة 11 
�شنة �أربعة ع�شر ذهبية وبرونزيتني 
�ل�شباحة يف  وف�شية و�ح��دة، لفئات 
�لتي  و�لنا�شئني  �لعمومي  مرحلة 

متت يف م�شبح جامعة �ل�شارقة.
و�أهدى لعبو �لفريق فوزهم �لكبر 
�ل�شيخ  �شمو  �إىل  �لبطولة  ه��ذه  يف 
ممثل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س 
ت���ر�ث �لإم������ار�ت، و�إىل جنله  ن���ادي 
�شمو �ل�شيخ �لدكتور هز�ع،  معربين 
�شمو  جلهود  �لكبر  تقديرهم  عن 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان يف �حل���ر����س على 
بعامة  و�لن�سء  بال�شباب  �لهتمام 
�لطلبة  م����ن  وب���زم���ائ���ه���م  وب���ه���م 
�ملنت�شبني للنادي بخا�شة، ومثّمنني 
ت�شخر  على  وحر�شه  �شموه  دع��م 
كل �إمكانات �لنادي لتنمية قدر�تهم 
مبا  و�أوقاتهم  طاقاتهم  و��شتغال 
�ملتقدم  �مل�شتوى  ه��ذ�  �إىل  �أو�شلهم 

على م�شتوى �لدولة.
�أح����م����د حممد  و�أع���������رب �ل����اع����ب 
�لذهب  ح�����ش��د  �ل������ذي  �مل�����رزوق�����ي 
�لبطولة  �أرقاما متقدمة يف  وحقق 
�لعايل  وتثمينه  �لكبر  �شكره  ع��ن 
لدور �شمو رئي�س �لنادي يف و�شول 
�ملتقدم،  �مل�شتوى  ه��ذ�  �إىل  �لفريق 
وق���ال �إن��ن��ي �أف��خ��ر و�أن���ا �أه���دي هذ� 
وف��اء مني  �شموه عربون  �إىل  �لفوز 
جلميله �لكبر يف رعاية نادي تر�ث 
تطويره  على  و�حل��ر���س  �لإم����ار�ت 
ويتبنى  �ل�شباب  نحن  يخدمنا  مبا 
ويوجه  مهار�تنا  وي�شقل  مو�هبنا 
ي��ن��ف��ع��ن��ا ويعزز  م���ا  ل��ك��ل  ط��اق��ات��ن��ا 
وحر�شنا  لوطننا  وولءن��ا  �نتماءنا 

على خدمة جمتمعنا.

عقد جمل�س �إد�رة �حتاد �لمار�ت للجوجيت�شو �جتماعاً 
�شعادة  برئا�شة  �لحت���اد  مقر  يف  �أم�����س  ظهر  بعد  مهماً 
عبد�ملنعم �لها�شمي وح�شور كل من �شعادة حممد �شامل 
دملوج  ب��ن  و�لأع�����ش��اء حممد  �لرئي�س،  ن��ائ��ب  �ل��ظ��اه��ري 
�ل�شام�شي،  علي  وفهد   ، �ل��ب��ط��ر�ن  ويو�شف  �ل��ظ��اه��ري، 
�ملجل�س  وق��رر  �لرميثي.  و�شمرة  �لظاهري،  ومن�شور 
�لدولة  رئي�س  نائب  ��شم  حتمل  جديدة  بطولة  �ط��اق 
بنظام  ج��ولت   3 من  لتقام  �ملقبل،  �ملو�شم  من  �عتبار�ً 
�لدوري لاعبي �لندية �ملو�طنني، على �أن تقام �جلولة 
و�لعان  �لفائزين  تتويج  فيها  ليتم  دب��ي  يف  �لثالثة 
�أن يتم  �أي�شاً  �أ�شحاب �ملر�كز �لأوىل. وقرر �ملجل�س  عن 
ربط كل �أن�شطة �لحتاد يف �ملو�شم �ملقبل مببادرة “ عام 
100 �شنة على مولد �ملغفور له  ز�يد” مبنا�شبة مرور 
�آل نهيان  �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان  ب��اإذن �هلل تعاىل �شمو 
موؤ�ش�س دولة �لإمار�ت، وتوجه �ملجل�س بال�شكر و�لتقدير 
�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة على  عهد 
على  �جلوجيت�شو  وريا�شة  ع��ام،  ب�شكل  للريا�شة  دعمه 
وجه �لتحديد. و�أكد فهد علي �ل�شام�شي ع�شو جمل�س 
من  بكلمة  ب���د�أ  �لج��ت��م��اع  �أن  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لإد�رة 
�لأع�شاء،  �إىل  بال�شكر  فيها  توجه  �لها�شمي  عبد�ملنعم 
تعيينه  مبنا�شبة  �ل�شركال  يعقوب  يو�شف  �إىل  و�لتهنئة 
رئي�شاً لهيئة �لريا�شة م�شر�ً �إىل �أن هذه �خلطوة ت�شب 
�شوف  �جلوجيت�شو  �حت���اد  و�أن  �ل��ري��ا���ش��ة،  م�شلحة  يف 
يكون �أول �لد�عمني له، من خال مبادر�ته �مل�شاهمة يف 
حتقيق �لجناز�ت �لتي ترفع علم �لدولة وتعزيز مكانة 
�لمار�ت على �مل�شتويني �لقاري و�لعاملي، و�أنه مت �عتماد 
 2019 –  2018 �ملقبل  �ملو�شم  يف  �لحت���اد  ميز�نية 
�ملنتخب  ر�أ���ش��ه��ا  ك��اف��ة، وع��ل��ى  �ملنتخبات  �ع���د�د  وب��ر�م��ج 
جاكرتا  يف  �لآ���ش��ي��وي��ة  �لأل��ع��اب  ل���دورة  لتجهيزه  �لأول 
�لعد�د  برنامج  على  �لط��اع  ومت  �ملقبل،  �لعام  �شيف 
�لكامل من �للجنة �لفنية و�لذي يت�شمن على عدد من 

�ملع�شكر�ت �لد�خلية و�خلارجية.
وقال فهد علي: مت �عتماد تعيني كل ع�شو من �أع�شاء 
جمل�س �إد�رة �لحتاد لا�شر�ف على �لبطولت �لد�خلية 
����ش��ت��ث��م��ار ط���اق���ات �لع�شاء  ب��ه��دف  و�إد�ري��������اً  ت��ن��ف��ي��ذي��اً 
و�ل�شتفادة من �أفكارهم ب�شكل عملي، ول �شيما �أن �ملجل�س 
�لفكر  �أ�شحاب  من  ومتجان�شة  مميزة  جمموعة  ي�شم 
�لظاهري  �شامل  حممد  �شعادة  يتوىل  و���ش��وف  �ملتطور، 
على  �شتقام  �لتي  �ملقبلة  �ل�شهيد  بطولة  على  �لإ�شر�ف 

مد�ر يومي �جلمعة و�ل�شبت 23 و 24 نوفمرب ب�شالة 
مبادلة �أرينا. وتابع: مت �عتماد �شكل وميز�نية �لن�شخة 
�لعا�شرة من بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�شو 
�ملقبل،  �أبريل  14 يوماً يف �شهر  �شتقام على م��د�ر  �لتي 
ومت �لتفاق على �أن تكون تلك �لبطولة خمتلفة عن كل 
يعلن  و�شوف   ،  10 �لرقم  حتمل  لأنها  �ل�شابقة  �لن�شخ 
للمرحلة  �لحت��اد  وروؤي��ة  ��شرت�تيجية  عن  خالها  من 
�لتي  �ملفاجاآت  ت�شهد عدد من  �أن  �ملنتظر  ومن  �لثانية، 
�شوف يك�شف عنها كل يف حينه، مع �لقرت�ب من موعد 
�ل�شكل �جلديد  �ع��ت��م��اد  وق���ال: مت  �ل��ب��ط��ول��ة.  �ن��ط��اق 
�لر�بعة، و�لتي �شوف  لبطولة جر�ند �شام يف ن�شختها 
تقام على 7 ج��ولت ب��دًل من 5، حيث �أن��ه مت �لطاع 
يف  ترغبان  جديدتني  مدينتني  من  مللفني  عر�س  على 
�لن�شمام �إىل �شل�شلة �جلولت �لتي ت�شم طوكيو ولو�س 
�أجنلو�س وريو دي جانرو و�أبوظبي ولندن، ومن �ملتوقع 
�أفريقية  �إح��دى �جل��ولت �جل��دي��دة يف مدينة  �أن تكون 
حول  ق����ار�ت   5 لت�شمل  �ل��ب��ط��ول��ة  رق��ع��ة  تت�شع  ب��ح��ي��ث 
�لعامل، وهناأ رئي�س �لحتاد كل �لع�شاء وكل �ملنت�شبني 
�لأخرة  �ملرحلة  يف  حتققت  �لتي  بالنجاحات  لاحتاد 
�لقاري  �مل�شتويني  على  �إح��ر�زه��ا  مت  �ل��ت��ي  و�لإجن�����از�ت 
و�لعاملي، وعلى ر�أ�شها دورة �ألعاب �ل�شالت �لآ�شيوية يف 
تركمان�شتان. وقال �ل�شام�شي: مت �لتاأكيد على �لتو�شع يف 
�إقامة �لبطولت �لن�شائية �ملحلية و�مل�شاركات �خلارجية 
�ت�شعت قاعدة  �ن  بعد  �مل��ر�أة، خ�شو�شاً  للفتيات لتمكني 
�أن جنحت  وبعد  و�مل��د�ر���س،  �لأن��دي��ة  �للعبة يف  ممار�شة 
�إث��ب��ات ج��د�رت��ه��ا و�ن���ت���ز�ع ميد�ليات  ب��ن��ت �لم�����ار�ت يف 
مهمة على كافة �مل�شتويات، و�شوف لن يقت�شر �لهتمام 
بالفتاة �لمار�تية على �لاعبات فقط، بل �شيتم توجيه 
�لهتمام ل�شناعة �لكو�در �لإد�رية و�لفنية و�لتنظيمية. 
و�أ�شاف: مت عر�س �لتقارير �لفنية و�ملالية و�لت�شويقية 
على جمل�س �إد�رة �لحت��اد، حيث �طلع �جلميع على كل 
�ملقبلة،  باملرحلة  تفاوؤلهم  جميعاً  و�أب���دو�  �مل�شتجد�ت، 
�ملا�شية،  �لتحديات  كل  يف  �ملميز  �لعطاء  بعد  خ�شو�شاً 
يف  مهمة  �جن���از�ت  بتحقيق  تفاوؤلهم  جميعاً  �أب���دو�  كما 
دورة �لألعاب �ل�شيوية بجاكرتا لتعزيز مكانة �لمار�ت 
يف جدول �لرتتيب �لعام مثلما كان عليه �لأمر يف دولة 
�لريا�شة  ب��اأن  ثقة  على  جميعا  ونحن  �ل�شالت،  �ألعاب 
كل  من  تتطلب  جديدة  مرحلة  �أعتاب  على  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�لت�شحية باجلهد و�لرتكيز و�لعمل، ول  �ملنت�شبني لها 

�شيما �أنها حتظى بدعم كبر من �لقيادة �لر�شيدة. 

�حتاد �لمار�ت للجوجيت�شو يقرر �طالق 
بطولة جديدة حتمل ��شم نائب رئي�ش �لدولة
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رئي�س  ل��وت��اه  من�شور  �مل�شت�شار  �أج��م��ع 
جلنة �لن�شباط  باحتاد �لكرة وزمائه 
من  ��شتيائهم  ع��ل��ى   ، �ل��ل��ج��ن��ة  �أع�����ش��اء 
بع�س  �ل��ذي �شاحب  �لإع��ام��ي  �للغط 
ق���ر�ر�ت �للجنة م��وؤخ��ر�ً و�جل���دل حول 
تكييفها �لقانوين وعدم متاثل �لأحكام 
وكذلك   ، �ملت�شابهة  �حل���الت  بع�س  يف 
�لتي  �ل�شلبية  �لإنتقاد�ت  من  �لإ�شتياء 
تليق  و�ل���ت���ي ل   ، ع���ن �حل������دود  ت���خ���رج 
م�شتقلة  ق�شائية  جلنة  م��ع  بالتعامل 
�أحكامها بالأغلبية بعد ت�شويت  ت�شدر 
�لإن�شباط  لئ���ح���ة  وف�����ق  �لأع���������ش����اء 
�لعمومية   �جل���م���ع���ي���ة  م����ن  �مل���ع���ت���م���دة 
و�أع�شاء  رئي�س  ح��اورن��ا  وق��د  ل��اإحت��اد، 
�للجنة ح���ول ه���ذه �لأم����ور وغ��ره��ا .. 

وهذ� ن�س �حلو�ر: 
يف �لبد�ية نرجو تقدمي �أنف�شكم للتعارف 
م���ع �ل��و���ش��ط��ني �ل����ك����روي و�لإع����ام����ي 

وخا�شة بالن�شبة لتخ�ش�شاتكم :
-ير�أ�س �للجنة �مل�شت�شار من�شور لوتاه، 
– ع�شو  حم��ام��ي وم�����ش��ت�����ش��ار ق���ان���وين 
�إد�رة �شركة �لأهلي لكرة �لقدم  جمل�س 
�مل�شت�شار   ف��ه��م،  �لأع�����ش��اء  �أم���ا  ���ش��اب��ق��ا. 
خالد �ملبا�شري، �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
�حل���وك���م���ه و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات يف �ل���د�ئ���رة 
رئي�س  – ن���ائ���ب  ب���دب���ي  �لإق���ت�������ش���ادي���ة 
و�مل�شت�شار  �ل�شابق،  دورت��ه��ا  يف  �للجنة 
م��اي��د �جل���اف حم��ام��ي ع�شو جمل�س 
لنادي  �لأول  �لفريق  وم�شرف  �لإد�رة 
و�مل�����ش��ت�����ش��ار عبد�هلل  ���ش��اب��ق��اً،  �ل�����ش��ع��ب 
وع�شو  ق��ان��وين  م�شت�شار   ، �ل��غ��ي��اين 
جلنة �أو�شاع و�إنتقالت �لاعبني �شابقاً 
يا�س  بني  �شركة  �إد�رة  جمل�س  وع�شو 

لكرة �لقدم.
ما هي �إخت�شا�شات �للجنة ؟

 7 �مل��ادة  تفندها  �للجنة  -�خت�شا�شات 
من لئحة �لن�شباط و�لهدف من هذه 
�للجنة  ت�شرف  �أن  ه��ي  �لإخت�شا�شات 

و�لظو�هر  �ل�����ش��ل��وك��ي��ات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
ما  وه��ذ�  منها،  �حل��د  بهدف   ، �ل�شلبية 
�أعطى �لثقل لها و�إختافها عن �للجان 
�لأخ���رى ، وه��ذ� يبدو جلياً يف �مل���ادة 7 

ونطاق �خت�شا�س �للجنة.
�أين وكيف تتم �إجتماعات �للجنة ؟

�للجان  عن  تختلف  �لإن�شباط  -جلنة 
�إج��ت��م��اع��ات��ه��ا حيث  �لأخ�������رى يف ع����دد 
.وجتتمع  �أ���ش��ب��وع��ي��ة  �إج��ت��م��اع��ات��ه��ا  �أن 
�ل��ل��ج��ن��ة ي���وم �ل��ث��اث��اء م��ن ك��ل �أ�شبوع 
 ، �مل��رف��وع��ة  و�ل�����ش��ك��اوي  �لتقارير  لنظر 
حيث تخت�س �لأمانة �لعامة ، باإ�شتام 
وبعدها  وت��ورده��ا  و�لتقارير  �ل�شكاوي 
�ل��ل��ج��ن��ة ول يتم  مل���ق���رر  ي��ت��م حت��وي��ل��ه��ا 
، وبعد  ت�شليم �ل�شكاوي مبا�شرة للجنة 
باإ�شتامها  �ل��ل��ج��ن��ة  م���ق���رر  ي���ق���وم  �أن 
�للجنة  ت��ق��وم   ، ل��اإج��ت��م��اع  وجت��ه��ي��زه��ا 
مبر�جعة ودر��شة وجدولة كل مو�شوع 
على حدة وبعدها يتم �ملناق�شة للتو�شل 
لإعتماده  عليه،  و�لت�شويت  �لقر�ر  �إىل 
باأغلبية �لأ�شو�ت، ول يتم �أخذ �أي قر�ر 
قر�ر�ت  يف  يتحكم  ول  منفردة  ب�شورة 
�لرئي�س  ذل��ك  يف  مبا  ع�شو  �أي  �للجنة 
و�إمن����ا ي��ط��ب��ق ن��ظ��ام �ل��ت�����ش��وي��ت �ل����و�رد 
رقم  �مل���ادة  ح�شب  �لإن�شباط  لئحة  يف 

.30
ما �شبب �للغط �لإعامي �لذي �شاحب 
ب��ع�����س �أح���ك���ام �ل��ل��ج��ن��ة و�لإخ����ت����اف يف 
�لأح�����ك�����ام؟ -جل���ن���ة �لن�������ش���ب���اط جلنة 
ق�شائية تف�شل يف �ملو��شيع بكل حيادية 
وع��د�ل��ة وجت��رد م��ن �أي �إن��ت��م��اء،  وقبل 
فاأع�شاء   ، �لإع����ام  �أو  �ل��ن��ا���س  م��ام��ة 
باأمانة وخمافة  �للجنة يوؤدون و�جبهم 
�أول���ي���ت لهم،   و�أم���ان���ة  ف��ه��ذه ذم���ة  �هلل، 
�لأحكام،   يف  �إخ��ت��اف��ات  �أي  ت��وج��د  ول 
مز�جها  م��ن  باحلكم  تقوم  ل  فاللجنة 
�للو�ئح  ح�شب  ولكن  �أهو�ئها  ح�شب  �أو 

و�لإجر�ء�ت �ملتبعة.

�حلقائق تدح�س �لإنتقاد�ت
م��ا ه��و �شبب ع���دم ت��وح��ي��د �لإج�����ر�ء�ت 
و�إخ����ت����اف �لأح����ك����ام يف ع��ق��وب��ات عمر 

عبد�لرحمن وتيجايل وتوما�س ؟
�للجنة  ق��ام��ت  �مل��و���ش��وع  ل��ه��ذ�  بالن�شبة 
بجميع �لإجر�ء�ت للو�شول �إىل �لقر�ر 

�ل�شائب و�لعد�لة جلميع �لأطر�ف.
فيما يتعلق بتوما�س وعمر عبد�لرحمن 
�ملبار�ة على  مت رفع تقرير من مر�قب 
ب��ع��د مر�جعة  �ل��ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة  �ل��ل��ق��ط��ة 
مقيم �حلكام حلكام �ملبار�ة، حيث �أفادو� 
هذه  ي�شاهدو�  ومل  ينتبهو�  مل  ب��اأن��ه��م 
�حلالة �أثناء �ملبار�ة ومل يتخذ �أي قر�ر 

�أو تقرير يف �شاأنها.
�إ�شتعانت  �لأم���ر  ه��ذ�  م��ن  �ل��ت��اأك��د  وبعد 
�للجنة باحلكم �لدويل �ل�شابق و�خلبر 
يف  بوج�شيم  ع��ل��ي  �ل��ك��ب��ر،  �لتحكيمي 
به  �لإ�شتعانة  متت  كما  �لأوىل،  �حلالة 
�حلكم  ومعه   �لثانية،  �حلالة  يف  �أي�شا 
�لدويل �ل�شابق حممد عمر رئي�س جلنة 

�حلكام �ل�شابق باإحتاد �لكرة.
�لفني  �لأخ��ذ بر�أيهما  ويف �حلالتني مت 
�لعقوبة  �إق���ر�ر  �لأ���ش��ا���س مت  ه��ذ�  وعلى 
�لإ�شرت�شادية  �ل���ائ���ح���ة  ع���ل���ى  ب����ن����اًء 
لعقوبات دوري �ملحرتفني “�ملادة 14/

ب/1”.. وهي �لعقوبة �لأوىل و�لأخف 
يف هذه �مل��ادة، و�لعقوبة تاأتي تتحدد يف 
و�لغر�مة  �لإي��ق��اف  م��ن  و�ح���دة  عقوبة 
ولي�س كما يعتقد �ل�شارع �لريا�شي باأن 
تطبيقها   يتم  �ل��ع��ق��وب��ات  �أو  �ل��غ��ر�م��ات 

ح�شب ما تريده �للجنة.
�شد  �لعني  ن��ادي  ل�شكوى  بالن�شبة  �أم��ا 
�لاعب تيجايل، فتم ��شتدعاء �لأطر�ف 
�لذي  �حلكم  �إ�شتدعاء  ومت  و�شماعهم 
�أد�ر �للقاء و�أقر باأنه �شاهد هذه �للقطة 
�أثناء  �حل��ك��م  خ��ال  م��ن  تقديرها  ومت 
�مل���ب���ار�ة وق���دره���ا ح�����ش��ب م��ا �أف����اد حكم 
�ملبار�ة باأنها “تناف�س على �لكرة” وهنا 

غر  �للجنة  وت�شبح  �للجنة،  ي��د  تغل 
�لأمر،  ه��ذ�  يف  عقوبة  بفر�س  خمت�شة 
ق���ر�ر�ت �حلكم  ت��دخ��ًا يف  يعترب  حيث 
وقو�نني  �للعبة  لقانون  خمالف  وه��ذ� 

�لإحتاد ولو�ئحه ولو�ئح �لفيفا.
نلتزم بلو�ئح �جلمعية �لعمومية

ومل�����������اذ� ت�����خ�����ت�����ارون ب���ع�������س �حل�������الت 
وتتجاهلون حالت �أخرى ؟

و�ل�شارع   ، لي�س �شحيحاً  -لاأ�شف هذ� 
من  ه��ي  �للجنة  ب���اأن  يعتقد  �لريا�شي 
تختار ما تنظره ولكنه �لعك�س، فاللجنة 
�إل��ي��ه��ا م��ن �للجان  ت��ن��ظ��ر يف م��ا ي��ح��ال 
���ش��و�ء ت��ق��اري��ر �حل��ك��ام �أو �مل��ر�ق��ب��ني �أو 
جلنة دوري �ملحرتفني �أو �شكوى ت�شلها 

من �لأمانة �لعامة.
وملاذ� ل تقوم �للجنة  بتعديل لو�ئحها 

؟
�آخ���ر يجب تو�شيحه  �أم���ر  �أي�����ش��اً  -ه���ذ� 
�لكثرون  �أن  حيث  �لريا�شي،  لل�شارع 
وقر�ر�تها  �للجنة  على  �ل��ل��وم  ي�شبون 
�مل����ال����ي����ة ول�����و�ئ�����ح جلنة  وغ����ر�م����ات����ه����ا 

�لإن�شباط وعقوباتها.
فاجلمعية   ، �ل���ت���ن���وي���ه  وج������ب  وه����ن����ا 
�لأندية،  من  �ملكونة  باإحتاد  �لعمومية 
�للو�ئح  بو�شع  و�ملكلقة  �مل�����ش��وؤول��ة  ه��ي 
بها  �ملناط  وهي  و�لغر�مات  و�لعقوبات 

�أي�شا تعديل هذه �للو�ئح و�لعقوبات.
�ل�شاأن  ه��ذ�  يف  دخ��ل  �أي  للجنة  ولي�س 
بالائحة  وتلتزم  تنفذ  فقط  فاللجنة 
وب���ال���ع���ق���وب���ات �ل��������و�ردة ف���ي���ه���ا،  ونحن 
ن����ق����وم برفع  �����ش����وف  ب�����دورن�����ا  �أي���������ش����اً 
مقرتحاتنا فيما يتعلق بتعديل �للو�ئح 
وماحظاتنا، لاأمانة �لعامة لإتخاذما 

يلزم  يف هذ� �خل�شو�س .
�لبع�س يوجه �إليكم �إتهامات باملجاملة 
باإنتماء�تكم  يتعلق  فيما  �حلياد  وع��دم 

لأندية معينة ؟
�شو�ء  جميعهم  و�مل�����ش��ئ��ول��ون  -�لأن���دي���ة 

�إنتماء  �أو  ل��ون  �للجنة ل مييزهم  �أم��ام 
�أو و���ش��ع م��ع��ني، وب��ال��ت��اأك��ي��د ك��ل منا له 
�إنتماءه لناديه، لكن هذه �لأمور تو�شع 
�أي  �إت��خ��اذ  �أو  مناق�شات  �أي  عند  جانباً 
�شمائرنا  �أم���ام  وم�شوؤولياتنا  ق����ر�ر�ت 

و�أمام �ملوىل عز وجل.
ت�شليل و�إخفاء حقائق

وم������اذ� ع���ن �جل�����دل �لإع����ام����ي �ل���ذي 
نادي  �شكوى  يف  �للجنة  ق���ر�ر  �شاحب 
نادي  لع��ب��ي  وك��اي��و،  ليما  �شد  �لن�شر 

�لو�شل ؟
�للجنة  ق�����ر�ر  ب�����اأن  ن���ن���وه  �أن  ن��ح��ب   -
ه��و ق���ر�ر ق�����ش��ائ��ي م��ن جل��ن��ة ق�شائية 
م�شتقلة وجب �إحرت�م قر�ر�تها وتوجد 
درجات تقا�شي وم�شلك قانوين يتخذه 

�لأطر�ف يف حالة عدم قبولهم. 
�لتف�شر�ت  �أما  �لإ�شتئناف،  يف  متمثًا 
�مل���ط���روح���ة، ف��ه��ي غ���ر ���ش��ح��ي��ح��ة بكل 
�أ�شف وما مت ترويجه عن �لقر�ر كذلك 
غر �شحيح. و�للجنة هنا تتبع �للو�ئح 
�إ�شتقالية  يف  وحقها  عليه  تن�س  وم��ا 
�إ�شر�ر�ً  �أو  لأح��د  �إر���ش��اًء  ولي�س  قر�رها 
باأحد ويجب �أن يتم طرح �لتفا�شيل يف 
�شورتها �ل�شحيحة ول تكون بناًء على 
ومغلوطة  �شحيحة  غ��ر  �إ���ش��ت��ن��ت��اج��ات 
وغ��ر و�ق��ع��ي��ة،  و���ش��ك��وى ن���ادي �لن�شر 
�لعامة  ل���اأم���ان���ة  �أوًل،  ت��ق��دمي��ه��ا  مت 
ولي�س للجنة مبا�شرة كما يروج �لبع�س 
�إ�شتدعاء  �أنه مت  �لثاين،  لذلك. و�لأمر 
�لأط�����ر�ف ع��ن ط��ري��ق �لأم���ان���ة �لعامة 
�ملذكر�ت  �إ���ش��ت��ام  ومت  دفاعهم  و�شماع 
�أح���د كما روج  �ل��ط��رف��ني دون منع  م��ن 
ك���ان يجب  �أم���ر  ، وه���ذ�  �أي�����ش��اً  �لبع�س 
�لتحقق منه، قبل ت�شوي�س �لر�أي �لعام 
�حلكم  ت��د�ول  ومت  �لريا�شي،  و�ل�شارع 
ب��ط��ري��ق��ة خ��اط��ئ��ة وت���ن���اول م����و�د لي�س 
�للوم،  ���ش��اأن يف �حل��ك��م، ورم���ي  �أي  ل��ه��ا 
�مل���ادة،  تف�شر  يف  �أخ��ط��اأت  �للجنة  ب���اأن 

ولاأ�شف �جلميع  مل يرد �إليهم �حلكم 
ومل يقروؤو� �أ�شبابه وحيثياته ولكن بنو� 
و�إجتهاد�ت  �أوهام �شخ�شية  �آر�ئهم على 

ل متت ل�شحيح �لأمر ب�شيء.
�لأمور  م��ن  �لكثر  خلط  مت  ول��اأ���ش��ف 
�أو  �ملرئي  �لإع��ام  يف  �شو�ًء  ومناق�شتها 
دقيقة  بتفا�شيل  �مل���ق���روء  �أو  �مل�����ش��م��وع 

مبنية على �أ�شا�س خاطئ ومنها :
�شاعات  يف  �إجتمعت  �للجنة  ب��اأن   : �أوًل 
�لأمر  قليلة لت�شدر �حلكم ويف حقيقة 
ب�شورة  ثاثاء  كل  جتتمع  �للجنة  ب��اأن 
�لق�شايا  م���ن  �ل��ع��دي��د  وت��ن��ظ��ر  دوري�����ة 
و�لتقارير ولي�س فقط �ملو�شوع �ملطروح 

وهو �شكوى �لن�شر.
�لدفاع  بحق  �أخ��ل��ت  �للجنة  �أن   : ثانياً 
وم��ن��ع��ت �أط�����ر�ف �ل�����ش��ك��وى م��ن تقدمي 
دف��اع��ه��م وه���ذ� غ��ر ���ش��ح��ي��ح،  ف��ق��د مت 
�لأطر�ف  ح�شور  ومت  �ل�شكوى  �إر���ش��ال 
دفاعهم  مذكر�ت  و�أخذ  لهم  و�لإ�شتماع 
وهو حق �أ�شيل للجنة ول ميكن �جلد�ل 
فيه، �أما �لقول �أنه كان من �لأف�شل لو 
ت��اأج��ل �حل��ك��م يف �ل�����ش��ك��وى، ف��ه��ذ� �أمر 
م��ن حقوقها ول  للجنة وح��ق  م��رتوك 
�أي�شاً ح�شب  �أحد وذلك  فيه  يحاججها 

لئحة �لن�شباط ومو�دها.
منع  مت  ب��اأن��ه  �أي�شاً  �أ�شيع  مل��ا  وبالن�شبة 
حمامي �لو�شل من �لدخول و�لإ�شتماع 
باإفادة  �أن��ه  ل��ه، فهذ� غر �شحيح حيث 

�حل��ا���ش��ر ع��ن ن����ادي �ل��و���ش��ل �أف����اد باأن 
�ملحامي خارج �لدولة.

ث��ال��ث��اً : م��ا �أ���ش��ي��ع �أي�����ش��اً ب��اأن��ه ل يحق 
للجنة �أن ت�شدر يف منطوق �حلكم عدم 
جو�ز �لطعن وهذ� �أمر موؤ�شف وت�شليل 
، حيث �أن �حلكم خا من هذ� �لإفرت�ء 
و�لنقاد،  �لإع���ام  و�شائل  على  ويجب   ،
�لتاأكد قبل توجيه �لإنتقاد�ت وت�شليل 
حيادية  يف  و�لطعن  �لريا�شي  �ل�����ش��ارع 

ونز�هة وقدر�ت �أع�شاء �للجنة فقط.
�أم����ا ب��خ�����ش��و���س �لإ���ش��ت��ئ��ن��اف ف����اإن هذ� 
�لإ�شتئناف  جل��ن��ة  �إىل  ي���رج���ع  �لأم������ر 
وهي جلنة م�شتقلة لها �إحرت�مها وهي 
جلنة �أعلى وما ز�لت تنظر �لإ�شتئناف، 
�شاأن  لنا �حلق يف �خلو�س يف  لي�س  لذ� 

يخ�شها �أبد�ً.
للمر�حل  و�إن���ت���ب���وه���ا  �لإث�������ارة  �إت����رك����و� 

�ل�شنية
�لإعامي  و�ل��ل��غ��ط  �جل����دل  ه���ذ�  مل����اذ� 
حول �لعديد من ق��ر�ر�ت و�أحكام جلنة 

�لإن�شباط؟
باقي  ع��ن  تختلف  �لإن�����ش��ب��اط  -جل��ن��ة 
تنظر  ولأنها  �لو�جهة  يف  لأنها  �للجان 
�لكم  ناحية  م��ن  �لأم���ور  م��ن  �لكثر  يف 
�إجتماعاً   50 نعقد  ون��ح��ن   ، و�ل��ك��ي��ف 
ع��ل��ى م����دي �مل���و����ش���م �ل����ك����روي، مبعدل 
قر�ر�ت  �إتخاذ  ويتم   ، �أ�شبوعي  �إجتماع 
قر�ر�ً   350 �أك��ر من  كثرة،  تتجاوز 

يف �ملو�شم .ولكن �لإعام ي�شلط �ل�شوء 
على جزء ب�شيط من عمل �للجنة وهي 
�لإعامية  �ل�شجة  تاأخذ  �لتي  �لأم��ور 
�مل��ح��رتف��ني ف��ق��ط. ول��ك��ن يف  ويف دوري 
حقيقة �لأمر باأن �للجنة، تقوم بالنظر 
�ل�شنية  مبر�حلها  �مل�شابقات  جميع  يف 
و�ملحرتفني  �لأوىل  �ل���درج���ة  ودوري 
وك��اأ���س رئ��ي�����س �ل��دول��ة و�ل�����ش��ك��اوي بني 
�ملالية  �مل��ط��ال��ب��ات  وك���ذل���ك  �لأط�������ر�ف 
�أحكام  تنفيذ  �لأط��ر�ف يف  بني خمتلف 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة وه����ذ� م���ا ل يعلمه  �ل��ل��ج��ان 
�ل�شارع �لريا�شي لأن �لرتكيز �لإعامي 
يكون على �ملو��شيع �لتي يهدف �لإعام 
وم���ث���رة، جلذب  ج��ذ�ب��ة  م����ادة  جلعلها 

�لر�أي �لعام و�ل�شارع �لريا�شي.
وه����ن����ا ن�����وج�����ه  ر�����ش����ال����ة ب����اإ�����ش����م جلة 
بالإهتمام  �جل��م��ي��ع،   �إىل   ، �لإن�����ش��ب��اط 
باملر�حل �ل�شنية لأن ما يرد من تقارير 
�ل�شنية  م��ر�ح��ل  جميع  يف  و���ش��ل��وك��ي��ات 

كثرة وغر مقبولة وكارثية �أي�شاً.
�أ���ش��ب��وع��ي��اً يف معظم  ت��ن��ظ��ر  ف��ال��ل��ج��ن��ة 
�مل���رف���وع���ة ل��ه��ا يف م���ا يخ�س  �حل�����الت 
كبرة  جت�����اوز�ت  م��ن  �ل�شنية  �مل���ر�ح���ل 
�أو  �إد�ري�������ني  �أو  �ل���اع���ب���ني  م���ن  �����ش����و�ًء 
�أو قو�نني  مدربني فيما يخ�س �حلكام 
�مل�شابقات  نظام  يف  خمالفات  �أو  �للعبة 
�أو م��ن قبل  وه��ذ� �أم��ر مهمل �إع��ام��ي��اً 

�إد�ر�ت �لأندية.

رعى نادي مليحه �لثقايف �لريا�شي مارثون �خلر 
لطاب وطالبات مدر�شة �ل�شارقة �لدولية �خلا�شة 

و�لذي نظم �شباح �أم�س �لأول .
ي��زي��د ع��ن ثاثمائة طالب  �مل��ارث��ون م��ا  ���ش��ارك يف 
�إق���ب���ال لف���ت���ا وحما�شا  �مل����ارث����ون  و���ش��ه��د  وط��ال��ب��ة 
�شديد� من �ملت�شابقني .ويف ختام �ملارثون مت تكرمي 
�لأربعة  �ل��ف��ئ��ات  �شمن  �لأوىل  ب��امل��ر�ك��ز  �ل��ف��ائ��زي��ن 

�مل�شاركة.
نادي  �إد�رة  �لكتبي ع�شو جمل�س  �شامل عتيق  �شرح 

�مل��ار�ث��ون وقدم  ن��ادي مليحة نظم ه��ذ�  .�أن  مليحخ 
�لريا�شية  �لإد�رة  و�شعتها  لأه���د�ف  �مل��ب��ادرة   ه��ذه 
�لإج��ت��م��اع��ي وه��و م�شاركة  ب��ال��ن��ادي منها �جل��ان��ب 
�لريا�شية  �مل��ن��ا���ش��ب��ات  �ل��ط��اب م��ث��ل ه���ذه  �أب��ن��ائ��ن��ا 
و�لت�شجيع على �لريا�شة و�ل�شحه �لبدنية وكذلك 
�لإحتاد  مبوؤ�ش�س  مو�طنني  �لغر  �لطاب  تعريف 
ودول��ة �لإم��ار�ت �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه و�أي�شا 
لفرق  و��شتقطابهم  م��وه��وب��ني  ع��ن  �لبحث  ه��دف 
�لنادي �شو�ء �ألعاب �لقوى �أو �لتايكو�ندو �أو �ملر�حل 

�ل�شنية لكرة �لقدم �أو �لدر�جات �أو لل�شطرجن.
من جانبه �أكد م�شبح �شعيد بالعجيد �لكتبي رئي�س 
جمل�س �إد�رة نادي مليحة �لثقايف �أن هذه �لفعاليات 
�لنادي ملا متثله  �أن�شطة  �أولوية يف  �ملجتمعية متثل 
م��ن م��ع��ني خ�����ش��ب وم�����ش��در غ��ن��ي لإم�����د�د �لنادي 
ب��امل��وه��وب��ني ري��ا���ش��ي��ا ح��ي��ث ي��ت��م يف �ل���ن���ادي تنميت 
يد  وحت��ت  علمية  �أ�ش�س  وف��ق  ومو�هبهم  مهار�تهم 
مدربني موؤهلني مما ي�شهم يف نهاية �ملطاف يف دعم 

ر�شالة �لنادي وتوجهاتة �لثقافية و�لريا�شية.

نادي مليحة �لثقايف �لريا�شي يرعى مارثون �خلري 
�لطالبي مب�شاركة 300 طالب وطالبه

رئي�س واأع�صاء جلنة الن�صباط باحتاد الكرة

�للجان �لق�شائية م�شتقلة ومنف�شلة عن �لإحتاد ول يتدخل �أحد يف قر�ر�تها
وا�صحة وملزمة .. والتقارير وال�صكاوي تردنا من الأمانة العامة • • اللوائح 

�حلمرية .. عمل جماعي متكامل، وروؤى ��شرت�تيجية و��شحة، و�إجناز�ت مت�شارعة

�آيليت فتن�ش يهزم حديد �لإمار�ت يف بطولة 
كاأ�ش �شلطان بن ز�يد ملوؤ�ش�شات �أبوظبي

جدل و��شع بعد مقتل �أحد �ملتورطني يف ف�شيحة »فيفا«

�شمن مناف�شات بطولة كاأ�س �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
�لرئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل 
ت��ق��ام مبارياتها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ن��وي��ة  �ل���ق���دم  ل��ك��رة  �ل��ف��خ��ري 
بامللعب �لفرعي مبقر �لحتاد �لريا�شي �لعام للموؤ�ش�شات 
م�شتوى  على  ف��رق   8 مب�شاركة  ظ��ب��ي،  �أب���و  يف  �حلكومية 
فوز  عن  �لأول  �أم�س  مباريات  �أ�شفرت  فقد   ، �ملجموعتني 
ف��ري��ق جم��ل�����س �أب����و ظ��ب��ي ل��ل��ج��ودة ع��ل��ى ف��ري��ق �أكادميية 
فريق  ���ش��ف��وف  �ك��ت��م��ال  ل���ع���دم  وذل�����ك  �شتوجتارت0-3 
�لإمار�ت  �آيليت على فريق حديد  وفاز فريق  �شتوجتارت، 
فريق  �حتفظ  �جلولة  تلك  مباريات  �نتهاء  6-0.  ومع 

12 نقطة  �آليت فتن�س ب�شد�رة �ملجموعة �لأوىل بر�شيد 
ويف �ملركز �لثاين فريق جمل�س �أبو ظبي للجودة بر�شيد 7 
و�لر�بع  مناف�شا  نقاط  نقاط ، ولفريق حديد �لإمار�ت 6 
ويت�شدر   .. نقاط   4 بر�شيد  و�لكهرباء  �ملياه  هيئة  فريق 
 6 بر�شيد  لعبني  وك��اء  جولد  فريق  �لثانية  �ملجموعة 
 4 بر�شيد  �ملرفاأ  �أكادميية  فريق  �لثاين  �ملركز  ويف  نقاط 
نقاط ، ثم يونك للدعاية و�لإع��ان بر�شيد 3 نقاط ويف 
نقطة  بر�شيد  يونيفر�شال  خمترب  �لأخ��ر  �لر�بع  �ملركز 
و�حدة ويتاأهل �لأول و�لثاين من كل جمموعة ،وت�شتاأنف 

�ملباريات �لأ�شبوع �ملقبل.

�أقدم م�شوؤول �رجنتيني كروي �شابق على �لنتحار يوم �تهامه 
ن��ي��وي��ورك �شمن ملف  �مل��ح��اك��م��ات يف  �ف��ت��ت��اح  ر���ش��ى يف  بتلقي 
منذ  -فيفا  �لقدم  لكرة  �ل��دويل  �لحت��اد  هز  �ل��ذي  �لف�شائح 
�شبكات  دف��ع  عن  ت�شويقي  م�شوؤول  ك�شف  فيما   ،2015 ع��ام 

تلفزيونية كربى ر�شاوى ل�شمان حقوق نقل �ملباريات.
و�ألقى خورخي ديلهون بنف�شه حتت قطار يف �حدى �شو�حي 
�لعا�شمة بوينو�س �ير�س، كما ذكر موقعا كارين ول نا�شيون«. 
وكان �مل�شوؤول �لت�شويقي �ليخاندرو بورز�كو �شهد �م�س �لول 
تلقيا  بالدينو،  بابلو  ثانيا يدعى  �ن ديلهون ورجا  �لثاثاء 
مايني �لدولر�ت مقابل منح حقوق بث مباريات كرة �لقدم، 

بح�شب ما �أ�شارت تقارير.
برنامج  يف  �ن���ذ�ك  عما  �لرجلني  �ن  �ىل  �لتقارير  و�أ���ش��ارت 
كرة �لقدم للجميع �حلكومي، حتت ��شر�ف �لرئي�شة �ل�شابقة 
كري�شتينا ك��ر���ش��ر، و�ل���ذي ك��ان ل��ه ح��ق��وق ب��ث �مل��ب��اري��ات يف 
�لرجنتني. وفند بورز�كو، �لرئي�س �ل�شابق يف �شركة تورنيو�س 
�ي كومبتن�شيا�س يف حمكمة فدر�لية يف نيويورك، كيف دفعت 
�جلنوبية  �مركا  �حت��اد  مل�شوؤويل  �ل���دولر�ت  مايني  �شركته 
ل�شمان  �لزمن  من  عقد  من  لأك��ر  كومنيبول،  �لقدم  لكرة 

حقوق بث �أبرز بطولت كرة �لقدم.
2015 بتهم  و�أقر بورز�كو بذنبه يف ت�شرين �لثاين نوفمرب 
�لبتز�ز، �لحتيال �لإلكرتوين وموؤ�مر�ت غ�شيل �لمو�ل، وهو 

�حد 42 م�شوؤول ومدير� ت�شويقيا متهمني بف�شائح فيفا.
ووج��ه��ت �لت��ه��ام��ات �ىل 42 م�����ش��وؤول وث���اث ���ش��رك��ات، بعد 
 92 تفا�شيل  ت�شمنت  �شفحة   236 م��ن  ق�شائية  �شكوى 
قيمتها  ت�شل  مالية  مبخالفات  ف�شاد،  خمطط  و55  جرما 

لنحو 200 مليون دولر �أمركي.
ويحاكم يف نيويورك ثاثة من هوؤلء فقط دفعو� برب�ءتهم، 
�لقدم جوزيه  لكرة  �لرب�زيلي  �ل�شابق لاحتاد  �لرئي�س  وهم 
م���اري���ا م���اري���ن، و�ل��ن��ائ��ب �ل�����ش��اب��ق ل��رئ��ي�����س �لحت�����اد �ل���دويل 
بورغا  مانويل  و�ل��ب��رويف  ن��اب��وت،  �نخل  خ��و�ن  �لبار�غوياين 
2014، وكان  �لذي قاد �حتاد كرة �لقدم يف باده حتى عام 

ع�شو� يف جلنة �لتطوير يف �لفيفا.
�لتي �عتربت �لأكرب يف  �لف�شاد  وكانت �ملحاكمات يف ف�شيحة 
تاريخ �للعبة �لكر �شعبية عامليا، �نطلقت �لثنني با�شتجو�ب 
باإرجاعه  �لم��رك��ي  �لدع���اء  م��ع  �تفاقا  �ل��ذي عقد  ب��ورز�ك��و 
عن دفع موؤ�ش�شات كربى مثل  فك�شف  دولر،  مليون   21،6

فوك�س �شبورت�س ر�شاوى ل�شمان حقوق بث �ملباريات.
�ل�شبكات  م��ع��دد�  �شائعة،  ك��ان��ت  �ل��ر���ش��اوى  �ن  ب��ورز�ك��و  وق���ال 
كومبتن�شيا�س  �ي  تورنيو�س  مع  بال�شر�كة  ��شتخدمتها  �لتي 
للح�شول على مبتغاها مثل فوك�س �شبورت�س، وهي جزء من 
�شنت�شري فوك�س، تي يف غلوبو �لرب�زيلي،   21 �نتاج  �شركات 

جمموعة فول باي �لرجنتينية وميديابرو �ل�شبانية.
و��شاف بورز�كو �ن �حلو�لت �ملالية كانت تر�شل �ىل ح�شابات 

م�شرفية �شوي�شرية �أو نقد� “يف حقائب �أو مظاريف«.
وك�����ش��ف �ن خ��ول��ي��و غ���رون���دون���ا، �ل��رئ��ي�����س �ل���ر�ح���ل لاحتاد 
�لرجنتيني ورئي�س �للجنة �ملالية �ل�شابق يف �لحتاد �لدويل، 
�لرب�زيلي،  ل��احت��اد  �ل�����ش��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س  تك�شير�،  وري���ك���اردو 

ح�شا على “معاملة رئا�شية«.
ك��ان��ا ي��ت��ن��ق��ان ب��ط��ائ��رة خ��ا���ش��ة م��ع ث���اث �و �رب����ع �شيار�ت 
�حتاد  م��ق��ر  �ىل  لنقلهما  �مل�����درج  ع��ل��ى  م��ت��وق��ف��ة  م��ر���ش��ي��د���س 
 ،2015 مايو  �أي��ار  يف  �لف�شائح  �جلنوبية.  وظهرت  �مركا 
مدينة  ف��ن��ادق  �أح��د  يف  �ل�شوي�شرية  �ل�شرطة  �أوق��ف��ت  عندما 
زوريخ �لفخمة، �شبعة م�شوؤولني يف �لحتاد �لذي كان ي�شتعد 
بناء  رئي�شا، وذلك  �ل�شوي�شري جوزيف باتر  �نتخاب  لإعادة 
�أمركي بعد حتقيق ك�شف وجود ف�شاد م�شت�شر ميتد  لطلب 
لنحو 25 عاما. و�أدت �ىل �لطاحة بروؤو�س كبرة يف �لفيفا، 
17 عاما،  �ل���ذي ت��وىل رئ��ا���ش��ة �لحت���اد مل��دة  يتقدمها ب��ات��ر 
�لعام  مطلع  ل��ه  خلفا  �نفانتينو  ج��اين  �ل�شوي�شري  و�نتخب 
و�أقر حمامو �ملتهمني يف مر�فعاتهم �لأولية بوجود   .2016
ف�شاد على م�شتوى �لفيفا، م�شددين على عدم �شلوع موكليهم 
عقدو�  �ل��ذي��ن  �ل�شهود  �شمعة  ت�شويه  و�شيحاولون  ذل��ك.  يف 

�شفقات مع �حلكومة لتقلي�س عقوباتهم.

يف  �لريا�شي  �لثقايف  �حلمرية  نادي  فرق  تو��شل 
�شتى �مليادين �لريا�شية �جلماعية منها و�لفردية 
و�لبحرية متيزها و�إجناز�تها وذلك لتبني �لنادي 
�ملت�شمنة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل��ع��دي��د م��ن �خل��ط��ط 
�أهد�فاً �شريحة حتفز �إىل �لتميز وح�شد �لألقاب 
�ل�شام�شي �شكره وعرفانه  و�لبطولت، حيث قدم 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�لنادي، كما  �ملتو��شل لأبناء  »حفظة �هلل« لدعمه 
لرعايته  �لريا�شي  �ل�شارقة  ملجل�س  �شكره  ق��دم 
�ل�شكر  ب��اأن  مبدياً  �ل��ن��ادي،  وب��ر�م��ج  �أن�شطة  كافة 
م��و���ش��ول لإحت�����اد ك���رة �ل���ق���دم مل���ا ق���دم وي���ق���دم يف 
�لإمار�تية،  �لكروية  �مل�شرة  رفعة وتطوير  �شبيل 
للنادي  �لريا�شية  �لإجن���از�ت  �آخ��ر  وللحديث عن 
�لنادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  م��ع  �ل�����ش��وء  ن�شلط 

جمعة عبيد �ل�شام�شي للحديث عنها.
الفريق الأول لكرة القدم

ل��ك��رة ق���ال جمعة  �ل��ف��ري��ق �لأول  ول��ل��ح��دي��ث ع��ن 
عبيد �ل�شام�شي رئي�س جمل�س �لإد�رة باأن �لفريق 
يو��شل م�شو�ره �لكروي بجد�رة و�إ�شتحقاق وذلك 
بف�شل �لعمل �جلماعي �ملنظم و�لتجهيز�ت فائقة 
�جل���ودة، �لأم���ر �ل���ذي رف��ع م��ن وت���رة �لإجن���از�ت 
�لفريق  باإختتام  تكللت  و�لتي  للفريق،  �لريا�شية 
مباريات �جلولتني �لأوىل و�لثانية مل�شابقة دوري 

�أندية �لدرجة �لأوىل و�نفر�ده بال�شد�رة.
مل�شاركة  �إ�شتعد�د�ته  �إ�شتكمل  �ل��ن��ادي  ب��اأن  مبيناً 
�لفريق �لأول يف �ملو�شم �لكروي 2018/2017، 
�لريا�شية  �لتعاقد�ت  وذلك من خال جملة من 
ل��ت��ع��زي��ز �إم��ك��ان��ي��ات �لأج���ه���زة �ل��ف��ن��ي��ة و�لإد�ري������ة 
لتدعيم  ب��الإ���ش��اف��ة  �لأول،  ب��ال��ف��ري��ق  �خل��ا���ش��ة 
�ملحرتفني  �لاعبني  م��ن  بعدد  �لفريق  �شفوف 

و�ملو�طنيني ذوي �ملو�هب �ل�شاعدة.

وعلى هام�س �ل�شد�رة، �شرح رئي�س جمل�س �إد�رة 
خمتلفاً  ف��ري��ق��اً  �شيكون  »�حل��م��ري��ة«  �أن  �ل���ن���ادي، 
�لأوىل،  �ل��درج��ة  دوري  م��ن  �حلالية  �لن�شخة  يف 
م�شيفاً باأنه لدينا فريق جيد، وجنحنا يف �إنتد�ب 
جمموعة من �لاعبني �ملميزين، و��شتفدنا كبقية 
و�نتدبنا لعبني  �ل�شعب،  نادي  �لفرق من لعبي 
�أخ����رى، وتعاقدنا م��ع م���درب جمتهد  �أن��دي��ة  م��ن 
�ل��ف��ري��ق يف  ب��ان  �شاحب خ���رب�ت و����ش��ع��ة، ويعتقد 
تطور مت�شارع و�شيحقق �إجناز�ت �إ�شتثنائية وقادر 
على فر�س نف�شه و�إثبات ذ�ته، ومبدياً باأن �لفريق 
�شقف  �رتفعت  وق��د  ون�شجاً،  خ��ربة  �ك��ر  �أ�شبح 

طموحاته وفقاً لنتائجه �لطيبة.
فريق ال�صباب

�لتي  �لطيبة  للنتائج  �إرتياحه  �ل�شام�شي  و�أب��دى 
يحققها فريق �ل�شباب حتت 20 �شنة، مبيناً باأنه 
مبجموع  �ل�شباب  دوري  يف  �لثالث  �مل��رك��ز  يحتل 

كل  م��ع  �لفني  م�شتو�ه  ويت�شاعد  نقطة(   11(
م����ب����ار�ة، وي��ع��د �ل��ف��ري��ق ث��م��ره حل�����ش��اد �ملر�حل 
�ل�����ش��ن��ي��ة �ل��ت��ي حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام خ��ا���س م���ن قبل 
جمل�س �د�رة �لنادي  لتطوير مهار�تهم وقدر�تهم 
كريا�شيني  لعد�دهم  بال�شافة  و�لبدنية  �لفنية 
�لفريق  على  وي�شرف  كما  �مل�شتقبل،  يف  متميزين 
�لوطنية  �لكفاء�ت  �حد  ��شماعيل  �لكابنت حممد 

يف جمال �لتدريب. 
لعاب القوى

ول��ل��ح��دي��ث ع��ن ن��ت��ائ��ج ف��ري��ق �ل��ع��اب �ل��ق��وى قال 
4 ميد�ليات  �ل�شام�شي باأن �لفريق ح�شد موؤخر�ً 
�شمن بطولة �لإحت��اد لإخ��رت�ق �ل�شاحية، و�لتي 
و�أ�شفرت  م����وؤخ����ر�ً،  دب���ي  يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  �خ��ت��ت��م��ت 
ع��ن ح�����ش��ول لع��ب��ي �حل��م��ري��ة ع��ل��ى �ل��ع��دي��د من 
�ملتميز عمر  �لاعب  فيها  و�لتي ح�شل  �ملد�ليات 
ذهبية  على  وح�شوله  �لأول  باملركز  �لنا�شر  عبد 

�لنا�شئني، وخالد �شامل على �ملركز �لثالث لل�شباب، 
فيما ح�شل �أمني �ل�شباعي على برونزية �ل�شباب، 

و�لاعب �شيتو على برونزية �لرجال.
�لتي  �لطيبة،  �لنتائج  ب��ه��ذه  �شعادته  ع��ن  معرباً 
�ل���ف���ري���ق ومتابعة  ت���دري���ب���ات  م���ن ج���دي���ة  ج�����اءت 
�أع�شاء جمل�س �إد�رة �لنادي لكافة �مل�شاركات ودعم 
�لنتائج  �أف�شل  �لاعبني وحتفيزهم على حتقيق 
دعم  يف  تدخر جهد�ً  ل  �ل��ن��ادي  �إد�رة  ب��اأن  م�شر�ً 
لهم  ليكون  و�لاعبني،  و�لفرق  �لريا�شات  كافة 
ح�شورهم �ملميز و�شبقهم يف ح�شد �لنتائج خال 

�مل�شاركات �ملختلفة 
التجديف احلديث 

�حلمرية  ف��ري��ق  �إجن����از�ت  على  �ل�شام�شي  وع���رج 
للتجديف �حلديث �لعائد موؤخر�ً �إىل �أر�س �لوطن 
بعد �أن مّثل �لدولة يف �لبطولة �لعربية للتجديف 
�حلديث �ملقامة بجمهورية تون�س، حيث بني باأن 
بعثة �لفريق جنحت يف �إحر�ز �ملر�كز �ملتقدمة يف 
متثيل،  خ��ر  �لإم�����ار�ت  ب��ذل��ك  ممثلني  �لبطولة 
م�شيفاً باأن �لفريق �أثبت جد�رته بالبطولة �لتي 
�ملطرو�شي  حمد  �لاعبني  ح�شول  ع��ن  �أ���ش��ف��رت 
على  �ل�شام�شي   غ��امن  وخمي�س  خمي�س  و�أح��م��د 
مها  و�لاعبات   ، منهم  لكل  �لربونزية  �مليد�لية 
�لبلو�شي ورمي �حل�شاين على �مليد�لية �لربونزية 

�ي�شاً، كًا ح�شب فئات �مل�شاركة. 
ال�صباحة

�حلمرية  ب��ن��ادي  �ل�شباحة  ف��ري��ق  يخ�س  وف��ي��م��ا 
�لفريق  ب���اأن  �ل�شام�شي  ق���ال  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ث��ق��ايف 
ب��ط��ول��ة كاأ�س  �ل���ث���اين يف  �مل���رك���ز  ح��ق��ق م����وؤخ����ر�َ 
عام،   15 �ل��ع��م��ري��ة  للفئات  لل�شباحة  �لأم������ار�ت 
وذل���ك م��ن خ���ال ح�����ش��ول �ل��اع��ب ع��م��ر �لنيلي 
باأن نتائج �لفريق �شمن  علي �ملركز�لثاين، مبيناً 

�مل�شتوى �ملطلوب.



اخلميس   16   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12175  
Thursday  16   November   2017  -  Issue No   12175

19191919

الفجر الريا�ضي

�لدولية  �ل��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  �أم�������س  �ن��ط��ل��ق��ت 
للفرق �لتخ�ش�شية �ل�شرطية -�لوليات �ملتحدة 
2017 مب�شاركة  فلوريد�-�ورلندو  �لأمريكية 
مع  يتناف�س  �ل��ذي  لل�شرطة  �لإم����ار�ت  منتخب 
هذه  يف  �مل�شاركة  �لعاملية  �لدول  من  فريق   56

�لبطولة �ملتخ�ش�شة.
تعليمات  بح�شب  �لإم�����ار�ت  بعثة  �خ��ت��ارت  وق���د 
�لبطولة، �مل�شاركة بفريقني �أ وب �شمن �ملناف�شات 
خر  �لإم���ار�ت  ومتثيل  �لنتائج  �ف�شل  لتحقيق 

�لبطولت  �أق���وى  تعد  و�ل��ت��ي  �ل����دورة  يف  متثيل 
مناف�شات  خ��م�����س  يف  ي��ت��ن��اف�����ش��ون  �لتخ�ش�شية 

متخ�ش�شة.
�شوء  على  ر�شمها  مت  �ل��ت��ي  �ملناف�شات  وت��ه��دف   
تتطلب  وحتديات  حقيقة  �شيناريوهات  حماكاة 
مهارة وقدرة للتعامل معها مب�شتوى عايل من 
من  موؤ�ش�شي  جماعي  عمل  مع  �لبدنية  �للياقة 
وعمليات  حو�جز  و�خ��رت�ق  رهائن،  �نقاذ  بينها 

�نقاذ وت�شلق وجتاوز ملو�نع.

�لبطائح  ن��ادي  �ل�شطرجن بزيارة  ق��ام وف��د �حت��اد 
لاأندية  �مل��ي��د�ن��ي��ة  زي���ار�ت���ه  �شمن  �لأول  �أم�����س 
�ملرحلة  خ���ال  للعبة  �شتن�شم  �ل��ت��ي  �جل���دي���دة 
�ملقبلة حيث �شكل �لحتاد جلنة للمرور على عدد 
من �لأندية من �أجل �عتمادها من خال �لطاع 
تقام  �أن  �ملمكن  من  �لتي  و�ل�شالت  �ملن�شاآت  على 
ذلك �شمن خطة �لحتاد  وياأتي  �ملناف�شات،  فيها 
�أندية  �ل�شطرجن  دخ��ول  خ��ال  من  �للعبة  لن�شر 

جديدة.
�لحتاد  عام  �أمني  �ل�شام�شي  ح�شني  �لوفد  و�شم 
وك��ان يف  �لفني لاحتاد،  �ملدير  عبد�هلل  وحممد 
رئي�س  ح��م��ودة  ب��ن  علي  ���ش��امل  حمد  ��شتقبالهم 
جمل�س �إد�رة �لنادي و�شعيد مطر �لطنيجي ع�شو 
جمل�س �لإد�رة، رئي�س �للجنة �لريا�شية بالنادي 
وق���ام �ل��وف��د ب��ال��ت��ج��ول يف م��ن�����ش��اآت �ل���ن���ادي، كما 

�أم��ني عام �لحتاد  �أقيمت مبار�ة �شطرجنية بني 
ورئي�س نادي �لبطائح على �ول طاولة �شطرجنية 

يف �لنادي.
�لثانية  ه��ي  �ل��زي��ارة  �أن  �ل�شام�شي  ح�شني  و�أك���د 
�لأ�شبوع  ب���زي���ارة  ق���ام �لحت�����اد  ب��ع��دم��ا  ل��اأن��دي��ة 
�جتماع  عقد  مت  حيث  �ل��ذي��د  ن���ادي  �إىل  �مل��ا���ش��ي 
�لنادي  �ل�����ش��ط��رجن يف  ري��ا���ش��ة  �إ���ش��ه��ار  ب��ح��ث يف 
و�عتماد مركز تدريبي متخ�ش�س يف تعليم �للعبة 
�شامل  خلف  ح��م��ود  �ل��دك��ت��ور  ��شتقبالنا  يف  وك���ان 

مدير نادي �لذيد و�لدكتور زكي يحيى عبد �هلل 
�شكرتر �لنادي، وخرجنا بنتائج مثمرة.

بن  �شامل علي  �إىل حمد  �ل�شكر  �ل�شام�شي  ووج��ه 
�ل�شتقبال،  على  �لبطائح  ن���ادي  رئي�س  ح��م��ودة 
�للعبة،  ب��دخ��ول  ترحيبها  �ل��ن��ادي  �إد�رة  و�أب����دت 
�لأندية  وق���ال:« ج��ولت �لحت��اد م�شتمرة يف كل 
�ل�����ش��رق��ي يف �خل��ل��ي��ج وم�����ش��ايف ودبا  �ل�����ش��اح��ل  يف 
�حل�����ش��ن و�حل��ق��ي��ق��ة �ن ه���ن���اك دع����م ك��ب��ر من 
جمل�س �ل�����ش��ارق��ة �ل��ري��ا���ش��ي ل��ل��ع��ب��ة، ودع��م��ن��ا يف 

�لفجرة  �إىل  ذل���ك  ب��ع��د  ن��ت��وج��ه  و���ش��وف  خطتنا 
تو��شل مع  �لقيوين وهناك  و�أم  و�أبوظبي،  ودبي 
ر�أ�س  و�أي�����ش��ا  �للعبة،  لن�شر  �لقيوين  �أم  حكومة 
�خليمة، و�شنطرق جميع �لأبو�ب من �أجل دخول 
�ل�شطرجن هذه �لأندية كمرحلة �أوىل من حتقيق 
�أننا  خا�شة  �لنتخابية  �ل���دورة  ه��ذه  يف  �أه��د�ف��ن��ا 
خطتنا  تنفيذ  يف  ون��ب��د�أ  �لأم���ر  يتطور  �أن  ن��اأم��ل 
�لأندية  ه��ذه  يف  ودولية  حملية  بطولت  باإقامة 

من �جل ت�شجيعهم على ن�شر �للعبة.

ن�شر  �لتي مت  �لأندية  ت�شارك  �أن  ناأمل  و�أ�شاف:« 
يف  �مل�شاركة  ر�شمي  ب�شكل  و�عتمادها  فيها  �للعبة 
كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �أخر �لبطولة 

يف �لعام �حلايل.
�إىل يو�شف  �ل��ت��ه��ن��ئ��ة  �أم����ني ع���ام �لحت�����اد  ووج����ه 
�لعامة  �لهيئة  رئي�س  توليه  مبنا�شبة  �ل�شركال 
�للعبة  لن�شر  ق��وة  بكل  ن�شعى  وق���ال:  للريا�شة، 
�ل�شمو �ل�شيخ  �شاحب  ق��ر�ر  بعد  �ملرحلة  ه��ذه  يف 
�آل نهيان رئي�س �لدولة بال�شماح  خليفة بن ز�يد 

�مل��و�ط��ن��ات وح��ام��ل��ي �جل����و�ز�ت و�ملر��شيم  لأب��ن��اء 
ومو�ليد �لدولة بامل�شاركة يف �مل�شابقات �لريا�شية 
�ل��ر���ش��م��ي��ة �ل��ت��ي ُت��ق��ام يف �ل���دول���ة، وه���و م��ا يفتح 
ب��اب ج��دي��د� ل��زي��ادة ع��دد �مل��م��ار���ش��ني لل�شطرجن، 
و�شوف ن�شتفيد من �لقر�ر يف زيادة عدد �لأندية 
�ل�شطرجن  لأن  ن��ظ��ر�  باللعبة  �خلا�شة  و�مل��ر�ك��ز 
�ملقيمني  ن�شمح مب�شاركة  ود�ئما ما  حالة خا�شة 
�ملحلية،  �ل��ب��ط��ولت  يف  جن�شياتهم  �خ��ت��اف  م��ع 
وبالتايل �مل�شاركة مفتوحة للجميع. و�أعرب حمد 
�شامل علي بن حمودة رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي 
�ل�شطرجن مرحبا  �حتاد  وفد  بزيارة  �شعادته  عن 
�لألعاب  بقية  �إىل  لتن�شم  للنادي  �للعبة  لدخول 
موؤكد� �أن �لنادي �شيتو��شل خال �ملرحلة �ملقبلة 
�للعبة  �أج���ل و���ش��ع خطط ن�شر  م��ع �لحت���اد م��ن 

وجذب �لاعبني �إىل رقعة �لذكياء.

�نطالق بطولة �ورلندو للفرق �لتخ�ش�شية 
مب�شاركة منتخب �لإمار�ت لل�شرطة  

خالل زيارة وفد الحتاد للنادي

�لبط��ائ��ح ين�ش��م لقائم��ة �لأندي�ة �ل�شطرجني�ة

ثاثية  �ريك�شن  كري�شتيان  �لو�شط  لعب  �شجل 
ب��ف��وز ثمني  ت��اأخ��ره��ا وع����ادت  �ل���دمن���ارك  فقلبت 
5-1، منحها  �ي��رل��ن��د�  و���ش��اح��ق م��ن ج��م��ه��وري��ة 
 ،2018 �ل��ع��ب��ور �ىل م��ون��دي��ال رو���ش��ي��ا  ب��ط��اق��ة 
يف  �لأخ���رة  �ملو�جهة  مبار�تي  مبجموع  فتاأهلت 

�مللحق �لوروبي 5-1 يف دبلن.
وكان �ملنتخبان تعادل �شلبا يف يف مبار�ة �لذهاب 
يف كوبنهاغن، فتاأهلت �لدمنارك للمرة �خلام�شة 

بعد 1986 و1998 و2002 و2010.
�مل��ت��اأه��ل��ني م���ن �لقارة  �آخ�����ر  �ل����دمن����ارك  وب���ات���ت 
�لوروبية بعد رو�شيا �مل�شيفة وفرن�شا و�لربتغال 
و��شبانيا  و�ن��ك��ل��رت�  وب��ول��ن��د�  و���ش��رب��ي��ا  و�مل��ان��ي��ا 

وكرو�تيا  و���ش��وي�����ش��ر�  و�ي�����ش��ل��ن��د�  وب��ل��ج��ي��ك��ا 
و�ل�شويد.

من جهتها، عجزت �يرلند� عن حجز 
�لنهائيات  �ىل  �ل��ر�ب��ع��ة  بطاقتها 

و�لوىل منذ 2002.
جديدة  م�����رة  �ي���رل���ن���د�  وف�����ش��ل��ت 

�لدمنارك  �شد  �ر�شها  على  بالفوز 
يف   4-1 خ�شارتها  بعد  وذل���ك  ر�شميا، 

وتعادلهما   1986 �ل��ع��امل  كا�س  ت�شفيات 
1-1 يف ت�شفيات كا�س �لعامل 1994.

وقال مدرب �لدمنارك �لروجي �غي هاريدي 
جيد�.  ق��ات��ل��ن��ا  و�لد�ء.  ب��ال��ف��ري��ق  �شعيد  “�أنا 

ت�����ش��ج��ي��ل خ��م�����ش��ة �ه�����د�ف يف �ي���رل���ن���د� ل 
جد�.  ���ش��ع��د�ء  نحن  غ��ال��ب��ا،  يح�شل 

ب���ل���وغ ك���اأ����س �ل���ع���امل ي��ع��ن��ي يل 
�لكثر.

هاتريك  ث��اث��ي��ة  وع����ن 
�ري����ك���������ش����ن، ق�������ال هو 

ويعمل  ر�ئ�����ع  لع����ب 
ج��������اه��������د� ل����ب����اق����ي 
�لفريق  �ع�������ش���اء 
طو�ل �لوقت. هو 
لزمائه.  ملهم 
متنحه  ع��ن��دم��ا 
يحدث  �ل����ك����رة 

�شيء ما.
من جهته، قال 
�لي�����رل�����ن�����دي 

�ل�����������������ش��������م��������ايل 
بعد  �ونيل  مارتن 

�خل�شارة نحن خائبون 
خل�شارة  تعر�شنا  لقد  كثر�. 

كبرة يف �لنهاية. �لهدفان يف مرمانا يف 
غ�شون دقائق قليلة �ثر كثر� علينا. مل يكن 

علينا مطاردة  تلقي هكذ� هدفني. تعني  ينبغي 
��شتحقو�  ل��ق��د  �ل���دمن���ارك.  و����ش��ت��ف��ادت  �مل���ب���ار�ة 

�لتاأهل.

على ملعب �فيفا �لذي �لهبته حما�شة �جلماهر 
يف بد�ية �للقاء، بكرت �يرلند� بافتتاح �لت�شجيل 
ع��ن ط��ري��ق ���ش��اي��ن د�يف ب��ك��رة ر�أ���ش��ي��ة ف���وق ر�أ�س 

�حلار�س كا�شرب �شمايكل.
يف  نتائجها  �ف�شل  حققت  �لتي  �ل��دمن��ارك  لكن 
�لنهائي،  رب���ع  بلغت  ع��ن��دم��ا   1998 م��ون��دي��ال 
�ل�شاب  عادلت من ركنية وفا�شل مهاري للجناح 
كري�شتن�شن  �ن��دري��ا���س  تابعها  �شي�شتو،  ب��ي��وين 
�شايرو�س  و�ليرلندي  �لي�شر  �لقائم  �رتدت من 

كري�شتي �ىل �ل�شباك.
و�شدمت �لدمنارك م�شيفتها بهدف ثان ب�شرعة 
كبرة مبرتدة خاطفة مررها نيكولي يروغن�شن 
�ريك�شن،  كري�شتيان  �ىل 
من  ر�ئ��ع��ة  فاطلقها 
�ملنطقة  ح��اف��ة 
�ملق�س  يف 
�لمي�������������ن 
�س  ر للحا
د�ري������������ن 

ر�ندولف.
�ل�شوط  ويف 

�ريك�شن، جنم توتنهام �لنكليزي،  �لثاين، ق�شى 
ع��ل��ى �آم����ال لع��ب��ي �مل����درب �لي��رل��ن��دي �ل�شمايل 
مارتن �ونيل عندما �طلق ت�شديدة ي�شارية ر�ئعة 

عانقت �ل�شباك.
و��شاف �ريك�شن هدفه �لثالث بعد خطاأ بالت�شتيت 
من �لدفاع �ليرلندي ، فحقق يف دبلن ما عجز 

عنه يف �لعا�شمة �لدمناركية.
�مل��ن��ت��خ��ب �ل���ش��ك��ن��دي��ن��ايف ج����ر�ح �مل�شيف  وع��م��ق 
بركلة جز�ء ح�شل عليها �لبديل نيكا�س بندتر 
يرتك  مل  �مل��رم��ى  قلب  يف  قوية  بنف�شه  و�شددها 

فيها �ي فر�شة لر�ندولف ل�شدها .
وخ��ا���ش��ت ج��م��ه��وري��ة �ي��رل��ن��د� �مل��ل��ح��ق �لأوروب�����ي 
�لثامن يف تاريخها، وهي �ختربت ذكريات متفاوتة 
م��ر�ت على  ث��اث  �ذ جنحت  �مللحق،  يف مباريات 
غر�ر تفوقها على �ير�ن وبلوغها ن�شخة 2002، 
فيما خ�شرت خم�س مر�ت ��شهرها �أمام فرن�شا يف 

.2009
ت�شفيات  ملحق  يف  �إي��ر�ن  مع  �يرلند�  وتو�جهت 
يف  م��رة  �آخ���ر  �شاركت  عندما   ،2002 م��ون��دي��ال 
�حل���دث �ل��ع��امل��ي �ل��ك��ب��ر، ف��ف��ازت ذه��اب��ا 2-�شفر 
 ،2010 ملحق  يف  لكن  �شفر-1،  �إيابا  وخ�شرت 
جديل  بهدف  �ل���ش��ايف  �ل��وق��ت  يف  �شباكها  منيت 
تيري  �لفرن�شي  �مل��ه��اج��م  م��ن  ي��د  مل�شة  ب��ع��د 

هري.
وك���ان م��درب��ه��ا م��ارت��ن �ون��ي��ل �لذي 
�ل�شابق  �ل��دويل  �لنجم  ي�شاعده 
عقد�  وق���ع  ق���د  ك���ني،  روي 
لقيادة �ملنتخب �لخ�شر 
كاأ�س  ت�����ش��ف��ي��ات  ح��ت��ى 

�وروبا 2020.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ع���ادت 
�ىل  �ل��������دمن��������ارك 
�مل�شابقات �لكربى 
ب������ع������د ف�������ش���ل���ه���ا 
بالتاأهل �ىل كاأ�س 
 2016 �وروب�������ا 
�حرزتها  و�ل����ت����ي 
على   1992 ع����ام 

ح�شاب �ملانيا.
�لدمنارك  ع��ل��ى  وي��ت��ع��ني 
�ن��ت��ظ��ار ن��ت��ي��ج��ة �مل��ل��ح��ق �ل����دويل 
ونيوزيلند�  �ل��ب��رو  ب��ني  �خلمي�س 
ذهابا �شفر-�شفر ملعرفة موقعها 
�لثالث  �و  �ل��ث��اين  �مل�����ش��ت��وى  يف 
�ل��ق��رع��ة. وب��ح��ال خ�شارة  م��ن 
�مل�شتوى  �شت�شنف يف  �لبرو 
�لثاين �ىل جانب جر�نها 
�لأوروب��������ي��������ني �إن����ك����ل����رت� 

و��شبانيا و�شوي�شر�.

�لدمنارك تتاأهل �ىل �ملونديال على ح�شاب �يرلند� 
ركلتي  م��ن  ثنائية  جديناك  ميلي  �لقائد  �شجل 
��شرت�ليا  ث��ال��ث، فتخطت  ب��ه��دف  و���ش��اه��م  ج���ز�ء 
مقعدها  وح���ج���زت   1-3 ه���ن���دور�����س  ���ش��ي��ف��ت��ه��ا 
�ل���ق���دم للمرة  ل���ك���رة  �ل���ع���امل  ن��ه��ائ��ي��ات ك���اأ����س  يف 
�ل��ر�ب��ع��ة ع��ل��ى �ل���ت���و�يل، �م�����س �لأرب���ع���اء يف �إياب 
ور�بع  �آ�شيا  ت�شفيات  خام�س  بني  �ل��دويل  �مللحق 
و�لو�شطى  �ل�شمالية  �مركا  كونكاكاف  ت�شفيات 

و�لكاريبي.
�لعائد  ويديناك  فيغرو�   هري  للفائز  و�شجل 
فتاأهلت   ، �لي�س  �ل��ربت  وللخا�شر  �لإ���ش��اب��ة  م��ن 
3-1 مبجموع �ملبار�تني بعد تعادلهما  ��شرت�ليا 
�شلبا �شفر-�شفر يف �شان بيدرو �شول هندور��س.

 32 �أ�شل  �ل�31 من  و�أ�شبحت ��شرت�ليا �لدولة 
تتاأهل �ىل مونديال رو�شيا 2018 �ملقرر �ل�شيف 
�مل��ق��ب��ل، وي���ق���ام �خل��م��ي�����س �ي����اب �مل��ل��ح��ق �ل����دويل 
�أوقيانيا-�مركا  ونيوزيلند�  �لبرو  بني  �لخر 

�جلنوبية، �لذهاب �شفر-�شفر.
�مل��ون��دي��ال للمرة  ت��اأه��ل��ت �ىل  ����ش��رت�ل��ي��ا  وك��ان��ت 
يف  �مل�شاركة  على  و�ظبت  ثم   ،1974 يف  �لأوىل 
2006 عندما تاأهلت للمرة �لوحيدة �ىل �لدور 
�ىل  �ن�شمامها  بعد  و2014  و2010  �ل��ث��اين 

كنف �لحتاد �ل�شيوي.
وحلت ��شرت�ليا ثالثة يف جمموعتها 

�ل���ن���ه���ائ���ي يف  �ل��������دور  يف 
ت�������ش���ف���ي���ات �����ش���ي���ا 

هدفني  ب����ف����ارق 
عن �ل�شعودية 

ونقطة عن 
�ل����ي����اب����ان، 
�شت  فخا
م�����ل�����ح�����ق�����ا 

��������ش������ي������وي������ا 
تخطته ب�شعوبة �أمام �شوريا 1-1 

ذهابا و2-1 بعد �لتمديد �يابا.
وعلى غر�رها، حلت هندور��س ر�بعة يف �لدور 

يتاأهل  �لتي  �لكونكاكاف  ت�شفيات  �حلا�شم من 
منها ثاثة منتخبات مبا�شرة، بفارق �لهد�ف 

عن بنما �لثالثة.
وع���و����ش���ت �����ش���رت�ل���ي���ا ر����ش���ي���ده���ا �ل�����ش��ل��ب��ي يف 

مر�ت   4 خ�����ش��رت  �ذ  �مل��ل��ح��ق،  �شمن  م��ب��اري��ات��ه��ا 
فيما  و2002،  و1998  و1994   1986 يف 
مونديال  �ىل  طريقها  يف  �لوروغ������و�ي  �ق�����ش��ت 

.2006
وخا�شت ��شرت�ليا 22 مبار�ة يف حملة �لت�شفيات 
51 هدفا  29 �شهر�، �شجلت خالها  على مدى 
22 يف �شباكها، علما بان �خر خ�شارة لها  مقابل 
على �ر�شها يف �لت�شفيات تعود �ىل 3433 يوما. 
�لمر  بو�شتيكوغلو  �جن  ��شرت�ليا  م���درب  وق���ال 
موؤثر لأكون �شريحا. عندما تدرب بلدك، يكون 
عبء �مل�شوؤولية �أكرب. حققنا ذلك ب�شعوبة. قلت 
�ننا لن نرت�جع  عندما مت تعييني يف من�شبي، 

�ىل �لور�ء. �ردنا �ن نكون جريئني وطموحني.
 2013 ��شتلم مهامه يف  �ل��ذي  �مل��درب  وتابع 
��شعب ما  �شكلت  �لخ��رة  �لرب��ع  “�ل�شنو�ت 

قمت به. كانت نقطة �نطاقنا �لذهاب �ىل كا�س 
علينا  ك��ان  �ن��ه  �لعلم  مع  �شاب،  فريق  مع  �لعامل 
�أخ��ذ جمموعة  ثم  �ر�شه،  ��شيا على  بكا�س  �لفوز 
من �لاعبني يف رحلة مل يخو�شوها �شابقا. �أدين 
ذهبو�  لأنهم  وعائلتي،  ��شدقائي  لنف�شي،  بذلك 

معي يف هذه �لرحلة �ي�شا«.
كايهل  تيم  �ملخ�شرم  �لنجم  �أم���ا 

��شرت�يل ي�شجل  �ول  �ل��ذي كان 
 2006 يف ك��ا���س �ل��ع��امل ع���ام 

و�ل�شرت�يل �لوحيد �لذي 
ي�شجل يف 3 

ن�������������ش������خ 

�ىل  �لتاأهل  على  بلدي  م�شاعدة  ف��ر�أى  خمتلفة، 
كا�س �لعامل مرة ر�بعة هو �أمر �شاأفخر فيه عندما 
�شغر.  طفل  ب��اين  �أ�شعر  بكثر!  �أك���رب  �أك����رب... 
�أعرف �ين �شابلغ �لثامنة و�لثاثني �ل�شهر �ملقبل، 
�لفريق.  �ن ��شع ج�شدي بت�شرف  لكن وظيفتي 
منتخب  م��ع  م�شرته  ب���د�أ  �ل���ذي  ك��اي��ه��ل  و�ردف 
�شاأقوم  “كنت  �لرغبي  بريا�شة  �ل�شهر  �شامو� 
بكل �شيء لأك��ون ج��زء� من ه��ذه �ملجموعة 
و����ش���اأق���وم ب��ك��ل ���ش��يء ل��ل��ب��ق��اء م��ع��ه��ا. �أنا 
يل  �شمحت  لنها  �لدولة  لهذه  مدين 
�أحب«.  مبا  و�أق��وم  �أحامي  مبطاردة 
يف �شيدين  “�ي �ن زي”  على ملعب 
77 �لف متفرج، جاء �ل�شوط  و�أمام 
�لول �شلبيا قليل �لفر�س، و�شيطرت 
بن�شبة  �ل���ك���رة  ع��ل��ى  ����ش��رت�ل��ي��ا 
%73. ود�نت �لف�شلية 
ل���اع���ب���ي �مل���������درب �جن 
لكن  ب���و����ش���ت���ي���ك���وغ���ل���و، 
موي  �آرون  حم�����اولت 
كايهل  ت��ي��م  و�مل��خ�����ش��رم 
مل تدرك �ل�شباك، فيما 
دوني�س  �حل��ار���س  وق��ف 
������ش����ك����وب����ر �����ش����د� �م�����ام 
لتومي  خ��ط��رة  فر�شة 

روغيت�س.
�ل�شوط  جم����ري����ات  ل���ك���ن 
�لثاين جاءت خمتلفة، فمن 
ركلة حرة على باب منطقة 
�لقائد  ����ش���دده���ا  �جل��������ز�ء 
ميلي يديناك �رتدت �لكرة 
من �ملد�فع �لبديل هري 

فيغرو� �ىل �ل�شباك.
جنم   ، ك����اي����ه����ل  وك����������اد 
�لنكليزي  �ي����ف����رت����ون 
�ل�����ش��اب��ق و���ش��اح��ب 11 
�لت�شفيات،  يف  ه���دف���ا 
يح�شم �ملو�جهة بر�أ�شية 
على  ه���ب���ط���ت  ب����ع����ي����دة 

�لعار�شة.
على  ��شرت�ليا  وح�شلت 
�ث���ر مل�شة يد  رك��ل��ة ج���ز�ء 
بر�ين  على  تفاديها  ميكن 
يديناك  ت�����وىل  �ك���و����ش���ت���ا، 
�ليمنى  �لز�وية  ترجمتها يف 
�لبعيدة برغم �رمتاء �حلار�س 
على نف�س �ملكان. وق�شت �مل�شيفة 
على �آمال هندور��س بالتاأهل للمرة 
�لر�بعة يف تاريخها و�لثالثة على 
�لتو�يل ، عندما �رتكب جري 
على  خ����ط����اأ  ب���ال����ش���ي���و����س 
روبي  �ل��ب��دي��ل  �مل��ه��اج��م 
جمدد�  ترجمها  ك���روز 
ي�������دي�������ن�������اك حم���ق���ق���ا 

�لثنائية.

جديناك يقود �أ�شرت�ليا �ىل مونديال رو�شيا



    

 
رف�شت �لزو�ج منه فطعنها

 8 بال�شجن  متهم  مبعاقبة  �ملغرب  يف  �لبتد�ئية  �ملحكمة  �كتفت 
�أ�شهر فقط، بعد �نتقامه بطريقة ب�شعة من فتاة تبلغ “16 عاًما”، 

�أر�د �لزو�ج منها رغًما عنها.
ورف�شت �لفتاة �لزو�ج من �ملتهم ؛كونها �شغرة �ل�شن، �لأمر �لذي 
�أج��رت على  �أنحاء ج�شدها،  �أغ�شبه ف�شدد لها طعنات يف خمتلف 

�إثرها 28 غرزة.
وقال خال �ل�شحية، : �إن �ملحكمة �لبتد�ئية ق�شت بحب�س �ملتهم 

�لبالغ 25 عاًما، 8 �أ�شهر فقط، وهو �أمر ت�شبب بقلق �لعائلة.
�أنه  معترًب�  �لبتد�ئي،  �حلكم  ل�شتئناف  �شيتقدمون  �أنهم  وتابع 
حكم غر من�شف، نظًر� للحالة �ل�شعبة ،�لتي تعي�شها �بنة �أخته 

منذ �لعتد�ء عليها.
خلطبة  �ملا�شي  �أيلول  يف  تقدم  �ملتهم  �ل�شاب  ف��اإن  �لتفا�شيل،  ويف 
�لفتاة، لكنها رف�شت، فت�شبث برغبته يف �لزو�ج منها، ويف �أحد �لأيام 

عاد ،وطلب هاتفها لتفتي�شه فرف�شت، ليغادر ومعه �لهاتف.
لحًقا، �أ�شر �جلاين على �إعادة �لهاتف لل�شحية ولي�س لو�لدتها، 
وعلى �إثر هذ� توجهت للقائه بعد �أن �شرب لها موعًد�، ليقدم على 
مهاجمتها يف �ل�شاعة 11 ليًا، موجًها لها عدة طعنات يف ج�شدها، 

�أمام �أنظار و�لدتها.
ومت نقل �لفتاة �إىل �مل�شت�شفى، وهي يف حالة خطرة، حيث ت�شببت 

لها طعناته ب�28 غرزة يف �أنحاء خمتلفة من ج�شدها.

�شاحن "�آي فون" يقتل مر�هقة 
��شتعمالها  بعد  بالكهرباء  �شعقاً  حتفها  فيتنامية  مر�هقة  لقيت 

�شاحن معطوب لهاتفها �ملحمول، ح�شبما ذكر م�شوؤول حملي.
نائمة يف  كانت  �لفتاة   �إن  ه��و�  �شو�ن  ت��ر�ن  �ملحلي،  �مل�شوؤول  وق��ال 
�شحنة  �نتقلت  عندما  تينه،  ها  �إقليم  و�شط  دوجن،  بقرية  منزلها 
كبرة من �لكهرباء �إىل �شلك �ل�شاحن بينما كان �لهاتف يف يدها.

و�أ�شاف �أن �لفتاة ُقتلت �شعقاً بالكهرباء. ونقلت �شحيفة ثانه نني 
�ل�شحية  �ملوقع، وجدنا  "يف  �شون:  �آن  تر�ن  �ل�شرطة،  عن �شابط 
�لذي  �لهاتف  �أن  م�شيفاً  متفحم"،  �شاحن  �شلك  يدها  ويف  ميتة 
كان يف �ل�شاحن من طر�ز "�آي فون 6".  ومل يت�شح �إذ� كان ذلك 

�ل�شاحن، منتج �أبل �لر�شمي �أو ن�شخة مقلدة.  

حلظة حتطم �شلم كهربائي 
�أظهر مقطع فيديو ن�شر على موقع يوتيوب �لإلكرتوين، حلظة 
حتطم �شلم كهربائي يف �أحد �ل�شو�رع �ل�شينية، حيث �شوهد �ملارة 
�أذى جر�ء حتطم  �أن ي�شابو� باأي  وهم يبتعدون عن �ملكان خ�شية 
�لكهربائي حتطم  �ل�شلم  �أن  �لرغم من  �لكهربائي.  وعلى  �ل�شلم 
ب�شكل كامل �إل �أنه ��شتمر بالدور�ن حتى نهاية �لفيديو. وبح�شب 
ق�شر  وق��ت  بعد  �ملكان  �إىل  و�شلو�  �ل�شيانة  عمال  ف��اإن  �لتقارير 

وبد�أو� باإخاء �حلطام جتهيز�ً لإعادة بنائه. 
وحل�شن �حلظ مل ي�شب �أحد يف �حلادث باأي �أذى لأن �ل�شلم كان 
خالياً من �مل�شتخدمني �أثناء حتطمه. وقد مت ت�شوير �حلادث يف 

�شاحة ووليديان، يف مدينة ت�شونغ ت�شينغ جنوب غرب �ل�شني. 
يذكر باأن �شل�شلة من حو�دث �ل�شامل �لكهربائية �ملوؤ�شفة وقعت يف 
�ل�شني على مدى �لأعو�م �لقليلة �ملا�شية، و�أودت بحياة �لع�شر�ت 
من �لأ�شخا�س، ما دفع �ل�شلطات �ل�شينية �إىل �شن حملة لإعادة 
يف  ورد  م��ا  وف��ق  �ل��ب��اد،  م�شتوى  على  �لكهربائية  �ل�شامل  بناء 

�شحيفة مرور �لربيطانية.  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�لعربي �لوحيد بني 100 مر�شح ل�شتيطان �ملريخ
يتدرب �ل�شاب �مل�شري حممد �شّام على در�جته �لهو�ئية يف �شو�رع �لقاهرة يوميا من �أجل �حلفاظ على لياقته 

�لبدنية، فهو �شيحتاج �إىل هذه �للياقة على �لأرجح من �أجل �حلياة ب�شكل د�ئم على كوكب �ملريخ. 
ففي عام 2018، �شتختار �شركة "مار�س ون" �ملريخ 1، وهي �شركة هولندية ل تهدف �إىل �لربح، �شّام، على �لأرجح، 

لي�شبح من بني 24 �شخ�شا قد ي�شتعمرون �لكوكب �لأحمر ذ�ت يوم بعد رحلة ذهاب با عودة. 
"مار�س ون" يف  ل�شركة  �لإلكرتوين  �ملوقع  �أن �شادف  وبعد  ر�ئ��د ف�شاء.  ي�شبح  ب��اأن  �شّام، وهو طفل،  طاملا حُلم 
2013، مل ي�شتغرق �لأمر منه �أكر من 30 دقيقة ليقدم طلبه.  بعد �جتيازه �لختبار�ت �لبدنية و�لنف�شية، �ختر 
من بني 200 �ألف متقدم مت �ختيار 100 مر�شح فقط من بينهم، 50 رجا و50 �مر�أة.  وكون �شّام �ملر�شح �لوحيد 
من منطقة �ل�شرق �لأو�شط حاليا يزيد �آماله لكنه يقول �إنه يف ذ�ت �لوقت يزيد �ل�شغط عليه ليحقق تقدما من 
�أجل �مل�شتوى �لقادم.  وقال �شّام "على فكرة، ما كان�س عندي ثقة يف نف�شي خال�س يف �لأول �إن �أنا �أجنح. يعني �إن �أنا 
يختاروين، وبعدين �ختاروين يف ثاين جولة ما بقيت�س عارف هم �ختاروين ليه؟. ب�س خا�س �ختاروين. وذ�كرت 
�شوية �ختاروين بعدها يف �ل�شبعمئة، و�و، ب�س �أنا م�س فاهم بر�شه )�أي�شا(. �ختاروين بعد كده يف �ملئة. فكل مرة 
ثقتي بتزيد يف نف�شي ب�س كمان بيبقى عندي �شغط دلوقتي �أكر �إنه �أنا عايز �أجنح م�س ع�شان، خا�س بقه �أكلل 
�ملجهود ده كله بالتتويج يف �لآخر، ل ده كمان فيه نا�س دلوقتي �أ�شغر مني بتب�س يل كزعيم �أو رمز بالإجنليزية 
فهم عاوزيني �أكمل لاآخر. فازم �أنا �أكمل م�س ع�شاين ب�س كمان ع�شان �لنا�س دي يبقى عندها �أمل �إنه �أهه فيه 
و�حد م�شري قدر فعا يعمل كده وعادي، فاأنا كمان �أقدر �أعمل كده. ويف غ�شون ع�شر �شنو�ت �آمل �إنه يبقى عندنا 

م�س ب�س و�حد ر�ئد ف�شاء، يبقى عندنا مئة، مئة �ألف ر�ئد ف�شاء، لو نقدر يعني". 
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غيت�ش يخ�ش�ش 100 مليون دولر لعالج للخرف 
�شركة  تاأ�شي�س  يف  �مل�شارك  غيت�س  بيل  �لأمركي  �مللياردير  ي�شتثمر  �شوف 
وهو  �خل��رف،  �كت�شاف مر�س  دولر يف �شندوق  مليون   50 مايكرو�شوفت 
�شندوق لر�أ�س �ملال �ملخاطر يجمع بني جهود �شركات لاأدوية و�حلكومة 

لإيجاد عاج للمر�س �لذي يذهب بالعقل. 
وقال غيت�س �إن �ل�شتثمار وهو �شخ�شي، ل يتبع موؤ�ش�شة بيل �أند ميليند� 
غيت�س �خلرية، �شيتبعه ��شتثمار بقيمة 50 مليون دولر �أخرى يف م�شاريع 

نا�شئة تعمل يف �لأبحاث �ملتعلقة مبر�س �لزهامير. 
�إن���ه يف ظ��ل �لزيادة  ل��اأن��ب��اء،  وق���ال غيت�س، يف مقابلة م��ع وك��ال��ة روي���رتز 
�لأخ��رى من �خلرف فاإن  �لزهامير و�لأ�شكال  �أع��د�د مر�شى  �ملت�شارعة يف 
و�مل��ايل مع  �لوجد�ين  �ل�شعيدين  يت�شبب يف خ�شائر متز�يدة على  �ملر�س 

�لتقدم يف �لعمر. 
"�إنها م�شكلة كبرة و�آخذة يف �لنمو ونطاق �ملاأ�شاة، حتى بالن�شبة  و�أ�شاف 

ملن يبقون على قيد �حلياة، كبر جد�".
ق��ادر على  ع��اج  فاإنه ل يوجد  �أب��ح��اث علمية م�شتمرة منذ عقود،  ورغ��م 
�لأدوي��ة �حلالية هو جمرد  تفعله  �لزهامير. وكل ما  تفاقم  وت��رة  �إبطاء 

تخفيف بع�س �أعر��شه.
ممولة  مبادرة  خال  من  عاج  �إيجاد  باإمكانية  متفائل  �إن��ه  غيت�س  وق��ال 

جيد� حتى و�إن ��شتغرق �لأمر �أكر من ع�شر �شنو�ت.
�شنو�ت  ع�شر  جديدة  لنظريات  �لكايف  �لختبار  ي�شتغرق  قد  قائا  وتابع 
�ملحتمل  �مل��وع��د  تخمني  ف���اإن  ل���ذ�،  للنجاح.  ك��ب��رة  فر�شة  �أم��ام��ه��ا  ليكون 
�لعقاقر  بع�س  لدينا  يكون  �أن  �آم��ل  ج���د�...  �شعب  فعال  لعقار  للتو�شل 

�لقوية يف �ل�شنو�ت �لع�شر �ملقبلة لكن من �ملحتمل �أل يتحقق ذلك.
للربح،  تهدف  ل  منظمة  وه��ي  �لزهامير،  ملر�س  �لدولية  �حلملة  وتقول 
�إن قر�بة 50 مليون �شخ�س يف �لعامل م�شابون باخلرف، �لذي يعد �لنوع 
�أكر من  �أن ي�شيب �ملر�س  �ملتوقع  �لأك��ر �شيوعا من �لزهامير، و�إن من 

131 مليون �شخ�س بحلول عام 2050.
و�أ�شاف �إنها م�شكلة كبرة و�آخذة يف �لنمو ونطاق �ملاأ�شاة، حتى بالن�شبة ملن 

يبقون على قيد �حلياة، كبر جد�. 
ق��ادر على  ع��اج  فاإنه ل يوجد  �أب��ح��اث علمية م�شتمرة منذ عقود،  ورغ��م 
�لأدوي��ة �حلالية هو جمرد  تفعله  �لزهامير. وكل ما  تفاقم  وت��رة  �إبطاء 

تخفيف بع�س �أعر��شه. 
ممولة  مبادرة  خال  من  عاج  �إيجاد  باإمكانية  متفائل  �إن��ه  غيت�س  وق��ال 

جيد� حتى و�إن ��شتغرق �لأمر �أكر من ع�شر �شنو�ت. 

زجاجات نبيذ 
عمرها 1000 �شنة

زجاجات  �أق���دم  على  �لعلماء  ع��ر 
�أن  تك�شف  و�ل��ت��ي  �ل��ع��امل،  نبيذ يف 
جورجيا  جمهورية  يف  �مل��و�ط��ن��ني 
 8000 ق���ب���ل  ي���ت���ن���اول���ون���ه  ك����ان����و� 
ميل  دي��ل��ي  ل�شحيفة  وف���ًق���ا  ع����ام، 

�لربيطانية.
و�أث��ب��ت��ت �لأدل���ة �لأث��ري��ة �جلديدة 
�أ�شول �لنبيذ ،�لتي ترجع ل�1000 
�شنة �إىل �لع�شر �حلجري �حلديث، 
ع���ن���دم���ا ك�����ان �ل��ب�����ش��ر ل ي���ز�ل���ون 

ي�شتخدمون �لأدو�ت �حلجرية.
تورنتو  جامعة  من  علماء  ويعتقد 
و�مل��ت��ح��ف �ل��وط��ن��ي �جل���ورج���ي �أن 
مم���ار����ش���ة ���ش��ح��ق �ل���ع���ن���ب لإن���ت���اج 
بد�أت قبل  م�شروب كحويل م�شكر 
جنوب  م��ن��ط��ق��ة  يف  ���ش��ن��ة   1000
�ل�شرقية  �أوروب��������ا  ب���ني  �ل���ق���وق���از 

وغرب �آ�شيا.
ف��خ��ار خزفية  ���ش��ظ��اي��ا  وت�����ش��م��ن��ت 
 30 من موقعني على بعد ح��و�يل 
�لعا�شمة  م��ن  �جل��ن��وب  �ىل  م��ي��ًا 
�جلورجية تبلي�شي، بقايا توقيعات 

كيميائية من �لعنب و�لنبيذ.
جملة  يف  �ل����ب����اح����ث����ون  و�أو�������ش������ح 
نا�شونال  ذ�  �أوف  برو�شيدينغ�س 
�أحدث  �أن  �شاين�س،  �أوف  �أك��ادمي��ي 
�لكيماوية  �ملو�د  ��شتخر�ج  �أ�شاليب 
ك�������ش���ف���ت ح���م�������س �ل���ط���رط���ري���ك، 
�ل�شائلة،  �ل��ع�����ش��وي��ة  و�لأح��م��ا���س 
وقال  و�ل�����ش��رتي��ك.  و�ل�شك�شينية، 
ع�شو  ب��ات��ي��وك،  �شتيفن  �ل��دك��ت��ور 
فريق من ق�شم �حل�شار�ت �لقريبة 
�لأو����ش���ط يف جامعة  �ل�����ش��رق  م���ن 
هو  ه��ذ�  �أن  نعتقد  نحن  ت��ورن��ت��و: 
�أق����دم م��ث��ال ع��ل��ى ت��دج��ني �لكرمة 

�لأور��شية �لآخذة لإنتاج �لنبيذ.

بيع �أملا�شة �شهرية 
ب�15 مليون دولر 

بيعت �أملا�شة �شهرة، مرتبطة بحقبة 
�حلكم �مللكي �لفرن�شي، بحو�يل 15 
مليون دولر يف مز�د علني بجنيف 
�للون  ق��رم��زي��ة  �لأمل��ا���ش��ة  . وظ��ل��ت 
جر�ند  "لو  ��شم  عليها  يطلق  �لتي 
قر�طا   19 ووزن����ه����ا  ماز�رين" 
مرتبطة بالتاج �لفرن�شي لأكر من 
200 �شنة وكانت �شمن جموهر�ت 
�ل��ت��اج. وك���ان ب��ني �مل��ب��ي��ع��ات �لهامة 
�لأخرى يف �ملز�د قادة من �لأملا�س 
تعرف  ق��ر�ط��ا،   163 وزن��ه��ا  �لنقي 
�شعرها  وبلغ   "1 "كريي�شن  با�شم 
دولر.  �مل��ل��ي��ون  ون�شف  مليونا   33
ك��وري��ل، رئي�س د�ر  ف��ر�ن�����ش��و�  وق���ال 
مز�د�ت كري�شتي يف �أوروبا و�آ�شيا �إن 
 118 �شركته باعت مقتنيات بقيمة 
وعلق  �مل�����ز�د  خ����ال  دولر  م��ل��ي��ون 

قائا �إنها ليلة عظيمة.

قلب �أفعى ينب�ش خارج ج�شدها   
�أ���ش��رت�ل��ي��ا ع��م��ل��ي��ة جر�حية  ب��ي��ط��ري يف  �أج�����رى ط��ب��ي��ب 
ناجحة، لإنقاذ �أفعى تعر�شت لإ�شابة خطرة كدت تودي 

بحياتها، وظل قلبها ينب�س خارج ج�شدها �شاعات.
بحرة  يف  �لأفعى  على  ع��رت  بيطرية،  ممر�شة  وكانت 
د�روين  مركز  �إىل  وحملتها  �ل�شمايل،  بالإقليم  م��ارل��و، 
حل��ف��ظ �حل��ي��اة �ل��ربي��ة، ي���وم �لأح����د �مل��ا���ش��ي. وخ�شعت 
لن�شف  ��شتمرت  جر�حية  لعملية  �ل��ف��ور،  على  �لأف��ع��ى 
�شاعة لإغاق �جلرح، على يد �لطبيب �لبيطري �شتيفن 
كوتر. وقال �لدكتور كوتر، ل�شحيفة ديلي ميل �أ�شرت�ليا، 
�لتي  و�ل��ع��دو�ن��ي��ة  عافيتها،  ت�شتعيد  ب����د�أت  �لأف��ع��ى  �إن 
�أظهرتها �شباح �لإثنني �ملا�شي دليل على ذلك. و�أ�شاف 
كانت عملية دقيقة، ولكن معظم عملي يف �حلياة �لربية 
من هذ� �لقبيل، و�لكثر من مر�شاي �أ�شغر باحلجم من 

هذه �لأفعى.
تقليدية،  تكن  مل  �جل��ر�ح��ة  �أن  ك��وت��ر،  �لدكتور  و�أو���ش��ح 
حيث �أن �جلرح �لذي تعر�شت له �لأفعى كان فوق �لقلب 
مبا�شرة، وكانت �لأفعى حمظوظة ب�شكل ل ي�شدق، لأن 
�جلرح مل يخرتق قلبها، و�لغريب �أنه بقي ينب�س لوقت 

طويل خارج ج�شدها، دون �أن يتوقف عن �لعمل.
�ملرة  �إنها  �ملركز،  رئي�س  ونائبة  �ملنقذة  قالت  من جهتها، 
�لأوىل �لتي ت�شاهد فيها، هي �أو �لدكتور كوتر، قلب �أفعى 
�شيارة من  �أن �شعدت  بعد  وذل��ك  خ��ارج ج�شدها،  ينب�س 
�أو  �شاعة  �لأفعى ملدة  �أن ت�شمد  �ملمكن  فوقها. وكان من 

�شاعتني على �أبعد تقدير، قبل �أن يتم �إنقاذها.

طفل ينجو من �شاحنة م�شرعة
كان  �أن  بعد  باأعجوبة،  �مل��وت  م��ن  �ل��روي��ج  جن��ا طفل يف 
كادت  م�شرعة،  �شاحنة  من  قليلة،  �شنتميرت�ت  بعد  على 

�أن تده�شه، قبل توقفها يف �للحظة �لأخرة.
وتظهر �مل�شاهد �لتي �لتقطها �أحد �ل�شائقني على طريق 
���ش��ري��ع، يف م��دي��ن��ة ه��اي��ن��غ��ر �ل��روي��ج��ي��ة، حل��ظ��ة ترجل 
�أخ���رى م��ن �لط��ف��ال م��ن حافلة،  �لطفل، م��ع جمموعة 
ويف �لوقت �لذي وقف باقي �لأطفال على جانب �لطريق، 
�للون حماوًل  �أبي�س  �شرو�ًل ق�شر�ً  يرتدي  ُهرع طفل 

�أن يقطع �ل�شارع.
من  �ل��ق��ادم��ة  �ل�شاحنة  �إىل  �مل��ت��ه��ور،  �لطفل  ينتبه  ومل 
�لطرف �لآخر من �ل�شارع، وحل�شن حظه ��شتطاع �شائق 
�ملنا�شب،  �ل��وق��ت  يف  ويوقفها  �مل��ك��اب��ح،  �شغط  �ل�شاحنة، 

ح�شب ما �أوردت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.

�بنة م�شوؤول تت�شبب باحتجاز طاقم طائرة فرن�شية
تابعة  ط��ائ��رة  ط��اق��م  �لأرجنتينية،  �ل�شلطات  �ح��ت��ج��زت 
ب�شبب  ���ش��اع��ة،   24 مل���دة  �لفرن�شية،  �جل��وي��ة  للخطوط 
�ل�����ش��ك��وى �ل���ت���ي ت��ق��دم��ت ب��ه��ا �ب���ن���ة ن���ائ���ب وزي�����ر �لعدل 

�لأرجنتيني �ل�شابق.
�ملتوجهة  �لرحلة  يف  �لطائرة  رك��اب  بني  �مل�شتكية  وكانت 
على  �حل�شول  من  تتمكن  ومل  �لأرجنتينية،  للعا�شمة 

مقعد يف درجة رجال �لأعمال �لتي كانت مكتظة.
وبعد ذلك �حتجت على �شلوك جارها يف �ملقعد، �لذي كان 
�إىل  �مل�شيفات  فر�فقتها  مهينة،  جن�شية  بحركات  يقوم 

مقعد �آخر، جل�شت فيه بهدوء حتى نهاية �لرحلة. رجل هندي يغّذي طيور النور�س على نهر يامونا يف نيودلهي. )ا ف ب(

زيادة جر�ئم 
�لكر�هية باأمريكا 
�لحتادي  �لتحقيقات  مكتب  ق��ال 
تقرير  �إف.ب�������ي.�آي يف  �لأم��ري��ك��ي 
�لكر�هية  ج��ر�ئ��م  ع��دد  �إن  �شنوي 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �رتكبت  �لتي 
�لثاين  للعام   2016 ع��ام  �رتفعت 
��شتهد�ف  ج��رى  �إذ  �ل��ت��و�يل  على 
�أمريكيني من �أ�شل �أفريقي ويهود 
تلك  م��ن  كبر  ع��دد  يف  وم�شلمني 

�جلر�ئم.
�إح�����ش��ائ��ي جلر�ئم  ت��ق��ري��ر  و�أف�����اد 
�إف.ب����ي.�آي،  ع��ن  ���ش��ادر  �لكر�هية، 
بجر�ئم  �ملت�شلة  �لوقائع  عدد  باأن 
�ملا�شي  �لعام   6121 بلغ  �لكر�هية 
عن  �ملئة  يف  خم�شة  ن�شبتها  بزيادة 
عام 2015 وع�شرة يف �ملئة عن عام 
�شبب  �لتقرير  يذكر  ومل   .2014

زيادة تلك �حلو�دث.
جرى  �أن�����ه  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ�����ش����ار 
�أ�شل  م���ن  �أم��ري��ك��ي��ني  ����ش��ت��ه��د�ف 
لأ�شباب  حادثاً،   3489 يف  �أفريقي 
��شتهد�ف  ج����رى  ب��ي��ن��م��ا  ع��رق��ي��ة، 

�لبي�س يف 720 حادثاً.
ونحو ن�شف �حل��و�دث �لتي وقعت 
 1273 وع���دده���ا  �ل��دي��ان��ة،  ب�شبب 
حادثاً، كانت �شد يهود بينما جرى 
��شتهد�ف م�شلمني يف 307 حادثة 
% مقارنة بعام  بزيادة ن�شبتها 19 
2015 و�شعف عدد �حلو�دث �لتي 

وقعت عام 2014.
�أن �جل��ر�ئ��م �لتي  �ل��ت��ق��ري��ر  وذك���ر 
�شجلت �لعام �ملا�شي ت�شمنت ت�شع 

حو�دث قتل و24 حادث �غت�شاب.
بيانات  �إىل  �ل���ت���ق���ري���ر  و�����ش���ت���ن���د 
�أل��ف جهة   15 نحو  قدمتها طوعاً 

معنية باإنفاذ �لقانون.

جموهر�ت ملعونة من ميتلكها ميوت 
�لبحار  �لثالث،  �شليم  �لرتكي  �ل�شلطان  وه��ب  �أن  منذ 
�مللعونة،  �مل��ج��وه��ر�ت  نيل�شون،  ه��ور����ش��ي��و  �لإجن��ل��ي��زي 

تو�لت �مل�شائب عليه ،وعلى ماكها و�حًد� تلو �لآخر.
،�أثناء  نابليون  جي�س  مقاومة  يف  �لبطويل  دوره  فبعد 
هجومه على �أبو قر �مل�شرية، رحب �ل�شلطان �لرتكي 
�آب  �أغ�شط�س  بالبحار �لإجنليزي هور��شيو نيل�شون، يف 
و�شاًما من  �لثناء ومنحه  ي�شتحق  1798، كبطل  �لعام 
ميل  ديلي  �شحيفة  بح�شب  ولكن  �ل��ك��رمي��ة.  �لأح��ج��ار 
�لربيطانية، منذ �أن ح�شل نيل�شون على �لو�شام �ملعروف 
يف  ع�شكري  و�شام  �أعلى  وه��و  تركيا،  يف  ت�شيلينك  با�شم 
عليه  تتو�ىل  �مل�شائب  ب��د�أت  �لعثمانية،  �لإمرب�طورية 

،وعلى ماكه �لآخرين من بعده.
�حتوى �لو�شام على �أكر من 300 ما�شة بي�شاء ،وكان 
بحجم يد �لطفل، ولكن ل�شنو�ت مل يكن بو�شعنا �شوى 
بعد  �شرقته  متت  حيث  �لتاريخي،  �لو�شام  �شكل  تخيل 
�ملتحف  م��ن  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  م��ن  وج��ي��زة  ف��رتة 

�لبحري �لوطني يف غرينت�س.
ولكن موؤخًر� ُعر على لوحه مفقودة للبحار �لإجنليزي 
�شائغ  قام  �لكت�شاف  هذ�  وعقب  �لو�شام،  يرتدي  ،وهو 

طبق  ن�شخة  بتمويل  ت�شي�س”   & “�شيمبوليك  لندين 
�لأ�شل ُعر�شت للتو يف بورت�شموث هي�شتوريك دوكيارد، 

و�شتعر�س يف لندن هذ� �لأ�شبوع.
بامل�شائب  �لتاريخ  �ملفقود، حمفور يف  �لكنز  تاريخ  لكن 
�لتي �شببها ملاكه، فبعد �أن ح�شل نيل�شون على �لو�شام، 
�نف�شل عن زوجته �لتي قا�شته، وت�شببت يف �إفا�شه يف 
�لعام 1808، وذلك بعد �أن �أ�شبح �ل�شلطان �شليم �لثالث 
-مالكه �لأول �شحية �نقاب بقيادة �بن عمه، وبعد �أقل 

من �شهر لقى نيل�شون حتفه يف معركة تر�فلغار.
رجل  وه��و  �لو�شام،  نيل�شون  �شقيق  وليام  ورث  وعندها 
دين و�أب لطفلني، هور��س و�شارلوت، توفى �بنه هور��س  
على  ح�شوله  م��ن  ع��ام��ني  بعد  �لتيفود  م��ر���س  ب�شبب 

�لو�شام، ثم توفى �لأب بعد 6 �شنو�ت.
ورثت �بنته �شارلوت �لو�شام، فدخلت يف �شنو�ت عديدة 
من �لنز�ع �لقانوين مع عائلة �شقيقة نيل�شون، �شوز�نا، 
ما ت�شبب يف �إفا�شها، حتى باعت �لو�شام �إىل كون�شتان�س 
�ير مات�شام، زوجة �بن نيل�شون، جورج �إير مات�شام، وهو 
ا كل ثروته ب�شبب �لك�شاد  م�شريف ثري، ولكنه فقد �أي�شً

�لقت�شادي.

كيم كارد��شيان تك�شف 
�أ�شر�رً� عن حياتها

�أطلقت جنمة تلفزيون �لو�ق عكيم كارد��شيان �لعنان لنف�شها فباحت بعدة �أ�شر�ر تتعلق 
بحياتها �ل�شخ�شية و�لعملية �إ�شافة �إىل �قرت�ب ولدة �بنها �لثالث من �لأم �لبديلة.

ويف مقابلة لربنامج ET حتدثت �إىل مقدمة �لربنامج كاري �شتيل مع �لنجمة �لبالغة 
 WWD ملوقع  لها كيم  37 عاماً، يف مقابلة �شحفية خال جل�شة ت�شوير خ�شعت 
بالن�شبة  �ل�شعوبة  �لأم��ر يف غاية  �أن  �لبديلة، حيث ك�شفت  �لأم  �لعاملي، حول جتربة 
لها ولزوجها كانيي وي�شت، وقالت: كل من يعتقد �أن �لأمر �شهل فهو خمطئ متاًما، 
بل �شعب جًد�، �أ�شعر وكاأنني �أفقد �ل�شيطرة، لدي �شريك جيد وعاقتي معه ر�ئعة 

لكن... حملت �أول طفلني يل يف �أح�شائي و�لآن ل.. �لأمر �أ�شعب مما كنت �أتوقعه.
و�عرتفت كيم: لطاملا كرهت �أن �أكون حامًا، كنت �أظن �أن �لأمر �شهًا، لكن بالرغم 

من ذلك �أمتنى �أن �أقوم بذلك جمدًد�.


