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ا�ست�سهاد املالزم ثاين طيار �سلطان النقبي 
اأثناء اأداء مهمته بعملية اإعادة الأمل 

•• اأبوظبي-وام:

ا�ست�سهاد املالزم ثاين طيار �سلطان  اأعلنت القيادة العامة للقوات امل�سلحة 
حممد علي النقبي اإثر �سقوط طائرته نتيجة خلل فني اأثناء اأداء مهمته يف 
عملية اإعادة الأمل �سمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده اململكة 

العربية ال�سعودية للوقوف مع ال�سرعية يف اليمن.  )التفا�سيل �ص2(

ا�ست�سهاد اأحد جنودنا البوا�سل متاأثرا بجراحه 
•• اأبوظبي-وام:

نا�سر  اأول  الرقيب  ا�ست�سهاد  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  اأعلنت 
غريب املزروعي اأحد جنودها البوا�سل متاأثرا بجراحه اإثر اإ�سابة �سابقة 
خالل م�ساركته يف عملية اإعادة الأمل مع قوات التحالف العربي لدعم 
ال�سرعية يف اليمن بقيادة اململكة العربية ال�سعودية.)التفا�سيل �ص2(

اأبوظبي اأف�سل مدينة بالعامل يف تطوير 
البنية التحتية اخلا�سة بالنقل والطرق 

•• اأبوظبي-وام:

فازت مدينة اأبوظبي بجائزة توم توم - TOMTOM الدولية كاأف�سل 
مدينة بالعامل يف جمال حت�سني احلركة املرورية لعام 2016 بف�سل �سبكة 
ت�سلم  الإم����ارة.  بها  تتمتع  التي  للنقل  امل��ت��ط��ورة  التحتية  والبنية  ال��ط��رق 
اجلائزة معايل املهند�ص عوي�سة مر�سد املرر رئي�ص دائرة ال�سوؤون البلدية 
املالحة  نظم  اإن��ت��اج  يف  املتخ�س�سة  الهولندية  ت��وم  ت��وم  �سركة  م��ن  والنقل 
وخرائط املرور واأنظمة التمو�سع العاملي  جي بي اإ�ص .   )التفا�سيل �ص3(
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حممد بن زايد خالل ا�ستقباله اأم�ص الرئي�ص التنفيذي ل�سركة انبيك�ص اليابانية )وام(

كتلة النه�سة.. م�ساندة وتثمني للحكومة

ا�ستمرار موجة نزوح الروهينجا هربا من اأعمال العنف )رويرتز(

طالئع التعزيزات الع�سكرية ت�سل م�سارف دير الزور )رويرتز( 

ا�شتقبل الرئي�س التنفيذي ل�شركة انبيك�س اليابانية 

حممد بن زايد يوؤكد على اأهمية توثيق عالقات 
التعاون وال�سداقة بني دولة الإمارات واليابان

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
الرئي�ص  كيتامورا  تو�سياكي  ال�ساطئ  ق�سر  يف  ام�ص 
واملدير التنفيذي ل�سركة اإنبيك�ص اليابانية العاملة يف 
جمال تطوير حقول النفط رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة 

جودكو النفطية الياباين والوفد املرافق.

جرى خالل اللقاء بحث جمالت التعاون بني ال�سركات 
ال�ستثمارية  امل�ساريع  تنفيذ  يف  والوطنية  اليابانية 
امل��ت��ح��دة خا�سة يف جمال  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف 
ال�سناعات البرتولية والطاقة. واأكد �سموه على اأهمية 
توثيق عالقات التعاون وال�سداقة بني دولة الإمارات 
خالل  م��ن  الثنائي  العمل  ج��وان��ب  وت��ع��زي��ز  وال��ي��اب��ان 
يف  وخا�سة  امل�سرتكة  القت�سادية  امل�ساريع  يف  التو�سع 

جمايل الطاقة والنفط.               )التفا�سيل �ص2(

حممد بن را�سد و حممد بن زايد خالل لقائهما اأم�ص )وام(

زارا متحف اللوفر واطلعا على الأعمال الفنية و�شري العمل  

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يبحثان امل�سائل 
الوطنية وتوفري مقومات احلياة الكرمية لأبناء الوطن

•• اأبوظبي-وام:

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  التقى 
الوزراء  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
ال�سيخ  ال�سمو  حاكم دبي رعاه اهلل واأخ��وه �ساحب 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
البحر يف  امل�سلحة يف ق�سر  للقوات  الأعلى  القائد 

العا�سمة اأبوظبي ع�سر اأم�ص.
وق��د جت��اذب �سموهما اأط��راف احلديث ح��ول عدد 

بتوفري  ال�سلة  ذات  الوطنية  والأم��ور  امل�سائل  من 
لأبناء  الكرمية  الع�سرية  احلياة  مقومات  جميع 

وبنات الوطن وجمتمع دولة الإمارات عموما.
على �سعيد اآخر زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
مبنى  اأم�ص  م�ساء  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
متحف اللوفر اأبوظبي.        التفا�سيل)�ص3-2(

م�شر: دول املقاطعة ثابتة على مواقفها جتاه الإرهاب

املعار�سة القطرية تبحث يف لندن الت�سدي لتنظيم احلمدين
•• عوا�صم-وكاالت:

تعقد املعار�سة القطرية موؤمترها الأول يف لندن اخلمي�ص 
املقبل، و�سيكون حمور املوؤمتر الأزمة القطرية وتداعياتها 

ال�سيا�سية والقت�سادية املتعاظمة.
ويجتمع الإ�سالحيون القطريون لإي�سال �سوتهم اإىل العامل، 
والقيادات  ال��رم��وز  من  جمموعات  بني  ت��واأم��ة  موؤمتر  عرب 
العربية والأوروبية، وفقاً ل�سحيفة عكاظ ال�سعودية.  واأقر 
املنظمون 7 اأهداف، منها احلفاظ على م�ستقبل الدوحة، يف 
اإي��ران، والتخلي عن حميطها العربي  ظل تقارب قطر مع 
التي  ال��دول  واإنقاذ قطر ممن و�سعها يف خانة  واخلليجي، 
متثل تهديداً خطراً لل�سلم والأمن الدوليني، واإنهاء معاناة 
القطريني يف ظل الآلة القمعية البولي�سية القطرية، وبحث 
م�سري اآلف املعار�سني القطريني الذين تكتظ بهم �سجون 
الدوحة، و�سبل الت�سدي ل�سيا�سات النظام القطري الراعية 
اجلماعات  من  عدد  ا�ست�سافة  وجه  يف  والوقوف  لالإرهاب، 
الإخوان  راأ�سها جماعة  الإره��اب ومنها  امل�سنفة على قوائم 
القطري  ال��ت��م��وي��ل  للعنف ووق���ف  الإره���اب���ي���ة، وو���س��ع ح��د 
لالإرهاب، وف�سح �سيا�سات نظام متيم والذراع الإعالمي له 

ممثاًل يف قناة اجلزيرة.
اأعمال  اأن  ال��ق��ط��ري��ة،  امل��ع��ار���س��ة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  واأو����س���ح 
وم�ساركة عدد كبري  يومني، بح�سور  ملدة  �ست�ستمر  املوؤمتر 
خمتلف  من  والعاملية  العربية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من 
الأطياف، اإ�سافة اإىل املهتمني ب�سوؤون املنطقة من اأكادمييني 

واإعالميني، وال�سخ�سيات القطرية املعار�سة.
ولفت الهيل يف تغريدات ن�سرها على تويرت اإىل اأن حكومة 
م��ن و�سائل  م��ا يف يدها  بكل  امل��وؤمت��ر  اإجها�ص  قطر حت��اول 
اأو  �سيا�ساتها  عن  يتحدث  اأن  لأح��د  ت�سمح  ل  كونها  واأوراق 
القطري  املواطن  اأح��ال  ما  املنطقة،  املتخبطة يف  ن�ساطاتها 
الفكرية  ح��ري��ت��ه  يف  ح��ق��ه  واأف���ق���ده  وط���ن���ه،  يف  غ��ري��ب  اإىل 
تبديد  ظ��ل  يف  حلقوقه،  التطرق  حتا�سي  م��ع  وال�سيا�سية، 
احل��ك��وم��ة ال��ق��ط��ري��ة اأم���وال���ه يف دع���م اجل��م��اع��ات املتطرفة 

وت�سليحها، وزعزعة اأمن وا�ستقرار الدول العربية.
موؤمتر  قبل  م��ن  املكلفني  املحامني  م��ن  جمموعة  وط��ال��ب 
�سركة  من  الدويل"  وال�ستقرار  الأم��ن  منظور  يف  "قطر 
وخرباً  خ��ط��اب��اً  ت�سحب  اأن  ل��ن��دن  يف  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ع��الق��ات 
عن  تلقة  خمخُ اأخ��ب��ارا  يت�سمن  لها  تتبع  مدّونة  على  ن�سرته 

الفعالية.

�سبق  وكانت �سركة ت�سمى مركز لندن للعالقات احلكومية 
اأع�ساء الربملان الربيطاين، كما ن�سرت  واأر�سلت ر�سالة اإىل 
خرباً على املدونة يف موقعها الإلكرتوين، وكذبت فيه قائلة 
14 �سبتمرب )اأيلول(  اإن املوؤمتر الذى �سينعقد يف لندن يف 

هو جمرد خدعة.
اىل ذلك، اأكد وزير اخلارجية امل�سري، �سامح �سكري، اأن دول 
للحفاظ  الكامل  والت�ساور  بالتن�سيق  تقوم  العربي  الرباعي 

على م�ساحلها.
واأو�سح اأن الدول حتملت العديد من ال�ستهداف والتدخل 
يف ال�سوؤون الداخلية وا�ستهداف مواطنيها من اأبناء اجلي�ص 
مت�سل  العربي  الرباعي  توجه  اأن  على  م�سدداً  وال�سرطة، 

باأمور لي�ص فيها اأي مهادنة مع الدول الداعمة لالإرهاب.
على  �سحافية  ت�سريحات  خ���الل  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  و���س��دد 
والع�سرين  الثالث  ال�سنوي  املوؤمتر  فعاليات  افتتاح  هام�ص 
على  ال�سالم،  حفظ  على  التدريب  ملراكز  الدولية  للرابطة 

الرف�ص الكامل لدعم للتنظيمات الرهابية.
العربي  الرباعى  دول  اأن  امل�سري  اخلارجية  وزي��ر  واأو���س��ح 
م�ستمرة فى التن�سيق حول الأزمة مع قطر مع الثبات على 

مواقفها املبدئية. 

اعترب حكومته على منهج عمر بن اخلّطاب:

تون�س: ال�ساهد ينحاز لزرع المل.. ل لبيع الأوهام...

الأمم املتحدة: الروهينجا يواجهون منوذجا يدر�س للتطهري العرقي

 •• الفجر - تون�ص - خا�ص
ع���ام���ة عر�ص  ب��رمل��ان��ي��ة  يف ج��ل�����س��ة 
التون�سية  احل����ك����وم����ة  رئ����ي���������ص 
وقال  ال��ق��ادم��ة.  للفرتة  ب��رن��اجم��ه 
يو�سف ال�ساهد يف معر�ص تقدميه 
املقرتحة  اجل�����دي�����دة  ل��ل��رتك��ي��ب��ة 
حلكومته اإنه ل مكان يف احلكومة 
لأي وزير اأو كاتب دولة ثبتت ادانته 

من الق�ساء.
واأ�ساف ال�ساهد اأم�ص الثنني اثناء 
ح�سوره اجلل�سة العامة املخ�س�سة 
مل���ن���ح ال���ث���ق���ة ل������ل������وزراء اجل�������دد يف 
احلكومة  تعزيز  مت  اأن��ه  حكومته، 
ب�سخ�سيات م�سهود لها بالكفاءة يف 
على  وق���ادرة  اخت�سا�سها  جم��الت 
تقدمي الإ�سافة من خالل درايتها 

•• نيويورك-وكاالت:

الإن�سان  ح��ق��وق  م��ف��و���ص  اع��ت��رب 
العملية  اأن  امل���ت���ح���دة  الأمم  يف 
م�سلمي  ت�ستهدف  التي  الأمنية 
جت�سيدا  ميامنار  يف  الروهينجا 
للتطهري  النموذجية  للتعريفات 
ال��ع��رق��ي يف ال��ق��ان��ون والأع�����راف 
ال����دول����ي����ة.  ودع�����ا زي����د ب���ن رعد 
ميامنار  يف  ال�����س��ل��ط��ات  احل�����س��ني 
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإن���ه���اء  اإىل 

الوح�سية يف ولية راخني.
األ�����ف   300 م�����ن  اأك���������ر  وف�������ر 
م����ن م�����س��ل��م��ي ال���روه���ي���ن���ج���ا اإىل 
اأعمال  ان����دلع  م��ن��ذ  ب��ن��غ��الدي�����ص 

العنف يف نهاية ال�سهر املا�سي.
العملية  اإن  اجل���ي�������ص  وي����ق����ول 
على  ردا  ت������اأت������ي  ال���ع�������س���ك���ري���ة 
تابعون  م�سلحون  �سنها  هجمات 
ا�ستهداف  وي��ن��ف��ي  ل��ل��روه��ي��ن��ج��ا 

املدنيني.

اإليها  املعهودة  وامللفات  بالقطاعات 
القادمة  امل��رح��ل��ة  اأول���وي���ات  وع��ل��ى 
وهي حماربة الإرهاب والف�ساد اىل 

جانب ك�سب املعركة القت�سادية.

باإجراء هذا  قام  اأن��ه  ال�ساهد  واأق��ر 
التحوير بناء على تقييم مو�سوعي 
لأداء الوزراء يف احلكومة ال�سابقة.
)التفا�سيل �ص15( 

وك����ان م�����س��ل��ح��ون ي��ط��ل��ق��ون على 
اأنف�سهم ا�سم جي�ص اإنقاذ روهينجا 
اأراك��ان �سنوا هجمات على مراكز 
والع�سرين  اخلام�ص  يف  لل�سرطة 
اأ�سفر  املا�سي  اآب  اأغ�سط�ص  م��ن 

عن مقتل 12 جنديا.
الذين  الروهينجا  لج��ئ��و  وق���ال 
اجلي�ص  اإن  م��ي��امن��ار  م���ن  ف����روا 

�سدهم  وح�������س���ي���ة  ح���م���ل���ة  ����س���ن 
وحرق قراهم وهاجم املدنيني يف 

حماولة لطردهم.
ويعاين اأفراد الروهينجا يف ولية 
راخني ذات الأغلبية البوذية من 
ف���رتة طويلة،  م��ن��ذ  ال���س��ط��ه��اد 
اإنهم مهاجرون  وتقول احلكومة 

غري �سرعيني. 

•• عوا�صم-وكاالت:

انهما  اأم�ص  ومو�سكو  عمان  اأك��دت 
للو�سول  وا�سنطن  م��ع  ت��ت��ع��اون��ان 
توتر  خ��ف�����ص  منطقة  اإق���ام���ة  اىل 
جنوب �سوريا بعد جناح اتفاق وقف 
اأجنز قبل نحو  الذي  النار  اطالق 

�سهرين بف�سل التعاون الثالثي.
الرو�سي  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  وق����ال 
���س��ريغ��ي لف�����روف خ���الل موؤمتر 
�سحايف م�سرتك مع نظريه الردين 
ناق�سنا  ع��م��ان  ال�����س��ف��دي يف  اأمي���ن 
منطقة  بان�ساء  املتعلقة  الأو���س��اع 
خف�ص ت�سعيد يف اجلنوب ال�سرقي 
ل�سوريا. اىل ذلك، ا�ستقدمت قوات 
ال���ن���ظ���ام ت���ع���زي���زات ع�����س��ك��ري��ة اىل 

ال��زور يف �سرق �سوريا،  دي��ر  مدينة 
يهدف  جديد  هجوم  لبدء  متهيداً 
الإرهابي  داع�����ص  تنظيم  ط��رد  اىل 

التي  ال�������س���رق���ي���ة  الح������ي������اء  م�����ن 
�سنوات.  ثالث  منذ  عليها  ي�سيطر 
وت�����س��ك��ل حم��اف��ظ��ة دي����ر ال�����زور يف 

لعمليتني  م�سرحا  الراهن  الوقت 
قوات  تقودها  الوىل  ع�سكريتني، 
رو�سي،  ب���دع���م  ال�������س���وري  ال���ن���ظ���ام 
�سوريا  ق����وات  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  وال��ث��ان��ي��ة 
الدميوقراطية املوؤلفة من ف�سائل 
كردية وعربية بدعم امريكي �سد 

املتطرفني يف �سرق املحافظة.
ال�سوري  امل���ر����س���د  م���دي���ر  واف�������اد 
رام���������ي عبد  الن�����������س�����ان  حل�����ق�����وق 
عن  بر�ص  فران�ص  وكالة  الرحمن 
كبرية  ع�سكرية  ت��ع��زي��زات  و���س��ول 
تت�سمن عتادا واآليات وعنا�سر اىل 
م��دي��ن��ة دي���ر ال����زور، مت��ه��ي��داً لبدء 
ي��ه��دف اىل  ال��ن��ظ��ام هجوما  ق���وات 
الحياء  م��ن  داع�����ص  تنظيم  ط���رد 

ال�سرقية يف املدينة.

م�سريًا  �سرطيا   18 ا�ست�سهاد 
�سيناء  يف  اإره��اب��ي  بهجوم 

•• القاهرة-رويرتز:

ق���ال���ت م�������س���ادر اأم���ن���ي���ة وط��ب��ي��ة يف 
م�سر اإن 18 على الأق��ل من رجال 
واأ�سيب  ح��ت��ف��ه��م  ل���ق���وا  ال�����س��رط��ة 
ث���الث���ة اآخ�������رون اأم�������ص الث���ن���ني يف 
ه��ج��وم ل��ت��ن��ظ��ي��م داع�������ص الإره���اب���ي 
ا�ستهدف قافلة اأمنية قرب العري�ص 
كربى مدن حمافظة �سمال �سيناء. 
واأ�سافت امل�سادر اأن من بني القتلى 
�سابطني ومن بني امل�سابني �سابطا 
برتبة عميد برتت اإحدى �ساقيه يف 
اأثناء  ال��ق��اف��ل��ة  ا���س��ت��ه��دف  ت��ف��ج��ري 
قرب  العبد  بئر  مرورها يف منطقة 

العري�ص.
وذكرت امل�سادر اأن املت�سددين فجروا 
ما  وه��و  القافلة  ق��رب  نا�سفة  عبوة 
اأ���س��ف��ر ع��ن ت��دم��ري ث���الث مركبات 
واأعقب  ت�سوي�ص،  و���س��ي��ارة  م��درع��ة 

عمان ومو�شكو تتعاونان لإقامة منطقة خف�س توتر جنوب �شوريا 

تعزيزات ع�سكرية اإىل دير الزور ورو�سيا تر�سل خرباء
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اأخبـار الإمـارات
قيادة حتالف ال�سرعية تنعي �سلطان النقبي 

�سهيد القوات امل�سلحة الإماراتية البا�سلة 
•• الريا�ص-وام:

اليمن ..  نعت قيادة القوات امل�سرتكة لعمليات “اإعادة الأمل” يف 
ال�سهيد البطل املالزم ثاين طيار �سلطان حممد علي النقبي من 
القوات امل�سلحة الإماراتية البا�سلة. ونقلت وكالة الأنباء ال�سعودية 
“وا�ص” عن العقيد الركن تركي املالكي املتحدث الر�سمي لقوات 
من  دقيقة   9:45 ال�ساعة  مت��ام  يف  اأن��ه  ال�سرعية  اإع���ادة  حتالف 
امل�سلحة  للقوات  التابعة  ال��ط��ائ��رات  اإح���دى  �سقطت  ام�ص  �سباح 

وذلك  فنية  لأ�سباب  الأم��ل  اإع��ادة  عمليات  يف  امل�ساركة  الإماراتية 
اأثناء تاأديتها مهامها ال�ستطالعية يف منطقة العمليات فوق مياه 
البحر الأحمر. م�سريا اإىل اأنه نتج عنه ا�ست�سهاد املالزم ثاين طيار 
�سلطان حممد علي النقبي من القوات امل�سلحة الإماراتية البا�سلة. 
وقدمت قيادة القوات امل�سرتكة اأحر التعازي و�سادق املوا�ساة اإىل 
امل�سلحة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة  ال�سهيد والقوات  ذوي 
.. �سائلًة املوىل عز وجل اأن يتغمد ال�سهيد بوا�سع رحمته وي�سكنه 

ف�سيح جناته.

ا�ست�سهاد اأحد جنودنا البوا�سل 
متاأثرا بجراحه 

•• اأبوظبي-وام:

اأول نا�سر غريب  اأعلنت القيادة العامة للقوات امل�سلحة ا�ست�سهاد الرقيب 
خالل  �سابقة  اإ�سابة  اإثر  بجراحه  متاأثرا  البوا�سل  جنودها  اأحد  املزروعي 
م�ساركته يف عملية اإعادة الأمل مع قوات التحالف العربي لدعم ال�سرعية 

يف اليمن بقيادة اململكة العربية ال�سعودية.
اإىل  تعازيها وموا�ساتها  بخال�ص  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  وتقدمت 
واأن  جناته  ف�سيح  ي�سكنه  اأن  وج��ل  عز  اهلل  �سائلة   .. البطل  ال�سهيد  ذوي 

يتغمده بوا�سع رحمته.

ا�ست�سهاد املالزم ثاين طيار �سلطان النقبي 
اأثناء اأداء مهمته بعملية اإعادة الأمل 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت القيادة العامة للقوات امل�سلحة ا�ست�سهاد املالزم ثاين طيار �سلطان 
حممد علي النقبي اإثر �سقوط طائرته نتيجة خلل فني اأثناء اأداء مهمته 
اإع��ادة الأم��ل �سمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده  يف عملية 

اململكة العربية ال�سعودية للوقوف مع ال�سرعية يف اليمن.
اإىل  تعازيها وموا�ساتها  بخال�ص  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  وتقدمت 
ذوي ال�سهيد �سائلة اهلل عز وجل اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح 

جناته. 

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
تو�سياكي  ال�ساطئ  ق�سر  يف  ام�ص  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
يف  العاملة  اليابانية  اإنبيك�ص  ل�سركة  التنفيذي  واملدير  الرئي�ص  كيتامورا 
النفطية  جودكو  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  النفط  حقول  تطوير  جمال 

الياباين والوفد املرافق.
جرى خالل اللقاء بحث جمالت التعاون بني ال�سركات اليابانية والوطنية 
يف تنفيذ امل�ساريع ال�ستثمارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة خا�سة يف 

جمال ال�سناعات البرتولية والطاقة.
ب��ني دولة  وال�����س��داق��ة  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة توثيق ع��الق��ات  �سموه على  واأك���د 
التو�سع يف  م��ن خ��الل  الثنائي  العمل  وتعزيز ج��وان��ب  وال��ي��اب��ان  الإم����ارات 

امل�ساريع القت�سادية امل�سرتكة وخا�سة يف جمايل الطاقة والنفط.
ح�سر اللقاء معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة الرئي�ص 
�سركاتها  وجمموعة  اأدن���وك  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  ل�سركة  التنفيذي 
و�سعادة  التنفيذية  ال�سوؤون  جهاز  رئي�ص  امل��ب��ارك  خليفة  خلدون  ومعايل 

حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

ا�شتقبل الرئي�س التنفيذي ل�شركة انبيك�س اليابانية 

حممد بن زايد يوؤكد على اأهمية توثيق عالقات التعاون وال�سداقة بني دولة الإمارات واليابان

خالل زيارة �شموهما متحف اللوفر 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يطلعان على الأعمال الفنية و�سري الأعمال  يف املتحف
•• اأبوظبي-وام:

 زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����ص جمل�ص 
ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل  رع���اه 
حممد بن زاي��د اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
متحف  مبنى  اأم�����ص  م�ساء  امل�سلحة 
اللوفر اأبوظبي الذي يقع يف جزيرة 
ال�سعديات لالطالع على �سري تقدم 
يف  الفنية  الأع��م��ال  تثبيت  عمليات 
نوفمرب  ا�ستعدادا لفتتاحه  املتحف 

املقبل .
الطالبة علياء  �سموهما  وا�سطحب 
 15 املن�سوري - البالغة من العمر 
اجلينات  مب�سابقة  ال��ف��ائ��زة   - عاما 
يف الف�ساء التي اطلقتها يف حمطة 
ال���ف�������س���اء ال���دول���ي���ة ب���ق���اع���دة كيب 
بالوليات  ف��ل��وري��دا  يف  ك��ان��اف��ريال 

املتحدة الأمريكية .
اأول  اب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  وي��ع��د متحف 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ع��امل��ي  م��ت��ح��ف 
وال���������س����رق الأو������س�����ط ي��ج�����س��د روح 
الثقافات  ب���ني  واحل������وار  الن���ف���ت���اح 
من  ي����ع����ر�����س����ه  م������ا  اىل  ب����ال����ن����ظ����ر 
جمموعة خمتارة من الأعمال التي 
تتميز باأهميتها التاريخية و قيمتها 
م����ن خمتلف  وال���ف���ن���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
واحل�سارات  ال��ت��اري��خ��ي��ة  احل���ق���ب 

الب�سرية.
وقام متحف اللوفر اأبوظبي باقتناء 
620 ع��م��ال ف��ن��ي��ا حتى  اأك����ر م���ن 
الأعمال  من  �سل�سلة  تت�سمن  اليوم 
حيث  متنوعة  وت�سكيالت  الفردية 
الأعمال  هذه  من  العديد  �سيعر�ص 

ال�سماء  من  مت�ساقطا  رذاذا  وكاأنها 
باأ�سعة  ي���ذك���رن���ا  م�����س��ه��د  يف  وذل�����ك 
ال�سوء املنبعثة عرب اأ�سجار النخيل 

املتداخلة يف واحات دولة الإمارات.
و�����س����ي����ع����ر�����ص ال�����ل�����وف�����ر اأب����وظ����ب����ي 
واأعمال  اخلا�سة  الفنية  جمموعته 
فنية اأخرى معارة من اأعرق املتاحف 

يف فرن�سا.
وت�����س��م��ل الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة خمتلف 
احل��ق��ب ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي م���رت بها 
الأثرية  القطع  م��ن  ب��دءا  الب�سرية 
الأع����م����ال  اإىل  و�����س����ول  ال���ق���دمي���ة 
خ�سي�سا  امل�������س���م���م���ة  امل����ع����ا�����س����رة 
على  ال�سوء  ت�سلط  والتي  للمتحف 
اأوجه  تعك�ص  عاملية  واأف��ك��ار  حم��اور 
الثقافات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  ال��ت�����س��اب��ه 
العامل مما مييز  واحل�سارات حول 
املتاحف  اأبوظبي عن معظم  اللوفر 
بني  تف�سل  ما  غالبا  التي  الأخ���رى 
اأ�سولها  ح�����س��ب  ال��ف��ن��ي��ة  الأع����م����ال 
قاعات  اإىل  وبالإ�سافة  احل�سارية. 
العر�ص، ي�سم املتحف معار�ص فنية 
ومقهى  ومتجرا  لالأطفال  ومتحفا 

للزوار.
اأن�سئ املتحف بناء على اتفاق التعاون 
ب��ني دولة  امل��وق��ع  ال���دويل  احلكومي 
وفرن�سا  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
.. ومب��وج��ب هذا   2007 ال��ع��ام  يف 
اأبوظبي  ال��ل��وف��ر  ي�ستعري  الت���ف���اق 
عاما   30 مل��دة  اللوفر  متحف  ا�سم 
اأ���س��ه��ر اإىل ج��ان��ب ال��ت��ع��اون بني  و6 
الدولتني على اإقامة املعار�ص املوؤقتة 
ملدة 15 �سنة واإعارة الأعمال الفنية 
الفرن�سية  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ت��اح��ف  م��ن 
اأع��وام وعر�سها اإىل جانب   10 ملدة 

املجموعة الفنية للمتحف.

 13 من  معار  فني  عمل   300 مع 
واأخرى  فرن�سية  ثقافية  موؤ�س�سة 
23 قاعة عر�ص  عاملية حتت �سقف 

دائمة تعك�ص روح املدينة العربية.
�سمو  خ��الل اجلولة  �سموهما  راف��ق 
را�سد  ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
و�سمو  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ه�����زاع  ال�����س��ي��خ 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب 
وال���ف���ري���ق �سمو  اأب���وظ���ب���ي  لإم�������ارة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���س��ي��ف  ال�����س��ي��خ 
وزير  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب 
بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  الداخلية 
رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون الدويل 
و����س���م���و ال�����س��ي��خ خ���ال���د ب����ن حممد 
ال�سيخ  و���س��م��و  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 

ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي و���س��ع��ادة ج��رب غامن 
ال�سويدي مدير عام ديوان ويل عهد 
ابوظبي و�سعادة الدكتور حممد بن 
اململكة  �سفري  الب�سر  الرحمن  عبد 
الدولة  ل���دى  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
�سفري  ب�����وي  ل����ودوف����ي����ك  و�����س����ع����ادة 
الدولة  لدى  الفرن�سية  اجلمهورية 
املزروعي  ع��ب��داهلل حم��م��د  و���س��ع��ادة 

رجل اأعمال.
�سعادة  �سموهما  ا�ستقبال  يف  وك���ان 
هيئة  رئي�ص  امل��ب��ارك  خليفة  حممد 
و�سركة  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي 
�سيف  و�سعادة  ال�سياحي  ال�ستثمار 
�سعيد غبا�ص مدير عام هيئة اأبوظبي 
لل�سياحة والثقافة ومانيويل رباتيه 
م���دي���ر ل���وف���ر اأب���وظ���ب���ي وع�����دد من 
تنفيذ  على  وال��ق��ائ��م��ني  امل�����س��وؤول��ني 

امل�سروع.
�سموهما  اط��ل��ع  ج��ول��ت��ه��م��ا  وخ����الل 

املقدمة  كتاب  من  مقتطفات  الأول 
لب��ن خ��ل��دون.. اأم���ا اجل���دار الثاين 
ف��ي��ح��م��ل ن�����س��و���س��ا م�����س��ت��وح��اة من 
ال�سومرية  ال��راف��دي��ن  ب���الد  ل��غ��ات 
امل�سماري  املكتوبة باخلط  والأكادية 
املوجودة على لوح الأ�سطورة يف حني 
نق�ست على اجلدار الثالث ن�سو�ص 
م��دع��م��ة ب��ال�����س��رح م���ن ط��ب��ع��ة عام 
1588 ملقالت الكاتب والفيل�سوف 

الفرن�سي مي�سيل دي مونتني.
�سموهما  ���س��اف��ح  اجل���ول���ة  وع���ق���ب 
واإع���������س����اء جمل�ص  ال���ع���م���ل  ف���ري���ق 
من  و�سركائها  اأراب��ت��ك  �سركة  اإدارة 
ال�سركات واجلهات املنفذة للم�سروع 
ومت التقاط ال�سور التذكارية التي 
املنفذة  واجل��ه��ات  �سموهما  جمعت 
وجمموعة من العاملني يف م�سروع 
�سموهما  �سكر  حيث  ابوظبي  لوفر 
م����ا قدموه  وع���ل���ى  ال���ع���م���ل  ف���ري���ق 

اآل نهيان  ذي��اب بن حممد بن زاي��د 
وم��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
حممد  بنت  جنالء  ومعايل  املعرفة 
العور وزيرة تنمية املجتمع ومعايل 
اجلابر  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  الدكتور 
وزير دولة ومعايل نورة بنت حممد 
املجل�ص  ل�سوؤون  الكعبي وزيرة دولة 
خلدون  ومعايل  الحت��ادي  الوطني 
خليفة املبارك رئي�ص جهاز ال�سوؤون 
التنفيذية ومعايل حممد اأحمد املر 
ملتحف  ال�ست�ساري  املجل�ص  رئي�ص 
بوعتابة  ج��ا���س��م  وم���ع���ايل  الحت�����اد 
 - امل��زروع��ي  اأحمد  الدكتور  ومعايل 
التنفيذي  للمجل�ص  ال��ع��ام  الأم���ني 
لإمارة اأبوظبي و�سعادة يو�سف مانع 
العتيبة �سفري الدولة لدى الوليات 
حممد  و�سعادة  الأمريكية  املتحدة 
م��ب��ارك امل��زروع��ي وك��ي��ل دي���وان ويل 

واحل�����س��ور ع��ل��ى ع���دد م��ن الأعمال 
ال��ف��ن��ي��ة ال���ت���ي و����س���ع���ت يف الآون������ة 
جمموعة  منها  املتحف  يف  الأخ���رية 
ج��ن��ائ��زي��ة ل����الأم����رية ح���ن���وت ت���اوي 
واأحد التماثيل القدمية لأبو الهول 
يف بالد الإغريق الذي يعود تاريخه 
امليال  ق��ب��ل  ال�������س���اد����ص  ال���ق���رن  اإىل 
ف��ي��ن��ي��ق��ي وثالثة  وت���اب���وت رخ���ام���ي 
ع�سر جزءا من اإفريز عليه ن�سو�ص 
م����ن �����س����ورة احل�������س���ر م����ن ال����ق����راآن 

الكرمي.
اأوىل  ع��ل��ى  اأي�����س��ا  �سموهما  واط��ل��ع 
الأماكن  يف  املثبتة  الفنية  الأع��م��ال 
ال���ع���ام���ة خ�����ارج امل��ت��ح��ف م���ن اإب�����داع 
املعا�سرة  الأم����ري����ك����ي����ة  ال���ف���ن���ان���ة 
 1950 ال�����س��ه��رية ج��ي��ن��ي ه���ول���زر 
جدران  ثالثة  بابتكار  قامت  حيث 
اللوفر  مل��ت��ح��ف  خ�سي�سا  ح��ج��ري��ة 
اأبوظبي 2017  نحت على اجلدار 

امل�سروع  ه�����ذا  لأجن�������از  ج���ه���د  م����ن 
احل�ساري.

و�سمم متحف اللوفر اأبوظبي الذي 
يقع على �سفاف العا�سمة الإماراتية 
اأبوظبي املهند�ص املعماري الفرن�سي 
ن��وف��ي��ل احل���ائ���ز ع��ل��ى جائزة  ج����ان 
بريتزكر العاملية حيث �سمم املتحف 
الذي حتيط به مياه البحر من كل 
نوعها،  قبة فريدة من  جانب حتت 
ليبدو اللوفر اأبوظبي وكاأنه مدينة 

متحفية تطفوا فوق �سطح البحر.
بامل�سي  ال���س��ت��م��ت��اع  ل���ل���زوار  ومي��ك��ن 
ع��رب الأروق����ة وامل��م��رات املطلة على 
البحر التي تظللها القبة ال�سخمة 
مرتا   180 ق���ط���ره���ا  ي��ب��ل��غ  ال���ت���ي 
8000 قطعة  واملوؤلفة من حوايل 
يتيح  �سكل جن��وم مما  على  معدنية 
املده�سة  ال���ت���اأث���ريات  اخ��ت��ب��ار  ل��ه��م 
ال�سقف  من  املت�سللة  ال�سوء  لأ�سعة 
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اأخبـار الإمـارات

اأبوظبي اأف�سل مدينة بالعامل يف تطوير البنية التحتية اخلا�سة بالنقل والطرق
•• اأبوظبي-وام:

توم  بجائزة  اأبوظبي  مدينة  ف��ازت 
الدولية   TOMTOM  - ت��وم 
جمال  يف  ب��ال��ع��امل  مدينة  كاأف�سل 
لعام  امل�����روري�����ة  حت�����س��ني احل����رك����ة 
الطرق  ���س��ب��ك��ة  ب��ف�����س��ل   2016
للنقل  امل��ت��ط��ورة  التحتية  والبنية 
ب��ه��ا الإم��������ارة. ت�سلم  ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع 
عوي�سة  املهند�ص  م��ع��ايل  اجل��ائ��زة 
ال�سوؤون  دائ���رة  رئي�ص  امل��رر  مر�سد 
البلدية والنقل من �سركة توم توم 
الهولندية املتخ�س�سة يف اإنتاج نظم 
واأنظمة  امل����رور  وخ���رائ���ط  امل��الح��ة 
ال��ت��م��و���س��ع ال��ع��امل��ي  ج��ي ب��ي اإ�����ص . 
اأب��وظ��ب��ي يف املرتبة  وح��ل��ت م��دي��ن��ة 
اإىل  ا���س��ت��ن��ادا  امل��ج��ال  ب��ه��ذا  الأوىل 
ال�سنوي الذي  العاملي  املرور  موؤ�سر 
يعتمد  وال�����ذي  ال�����س��رك��ة  ت�����س��دره 
الطرق  ع��ل��ى ج����ودة  ال��ت�����س��ن��ي��ف  يف 
كل  يف  الزدح���ام  م�ستويات  وقيا�ص 

مدينة.
وقال معايل املهند�ص عوي�سة مر�سد 
املرر اإن الفوز بهذه اجلائزة الدولية 
ب��اه��ت��م��ام دويل كبري  ال��ت��ي حت��ظ��ى 
البنية  لتطورات  املتابعني  قبل  من 
التحتية وحركة املرور حول العامل 
يعك�ص التطور الكبري الذي حققته 
البنية  جم����ال  يف  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة 
و�سبكات  الطرق  فيها  مبا  التحتية 
النقل وا�ستخدام تكنولوجيا اأنظمة 
اهتمام  يج�سد  ..كما  الذكية  النقل 
القيادة احلكيمة باإر�ساء بنى حتتية 
بدرجة  تتمتع  ومتكاملة  متطورة 
وتعزز  والكفاءة  اجل��ودة  من  عالية 
وت�سهل  املرورية  احلركة  ان�سيابية 
تنقل النا�ص وتلبي متطلبات النمو 

ال�سوؤون  دائ�������رة  اأن  ع����ن  وك�������س���ف 
حاليا  ت���ن���ف���ذ  وال����ن����ق����ل  ال���ب���ل���دي���ة 
ماليني   909 بقيمة  م�����س��روع��ات 
احلركة  اإدارة  جم�����ال  يف  دره������م 
امل�����روري�����ة وال���ن���ق���ل الأم��������ر ال����ذي 
يواكب التطور احلا�سل على �سبكة 
احلركة  ان�سيابية  وي�سمن  الطرق 

املرورية.
البلدية  ال�سوؤون  دائرة  واأكد رئي�ص 
مع  وبالتعاون  ال��دائ��رة  اأن  والنقل 
ت�سعى  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني  ال�����س��رك��اء 
البنى  ج�����ودة  ل��ت��ع��زي��ز  ب��ا���س��ت��م��رار 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وت���ط���وي���ره���ا والرت����ق����اء 
مب�������س���ت���وى اخل������دم������ات امل����ت����وف����رة 
لل�سكان وذلك انطالقا من روؤيتها 
لإ�سعاد  الأر����ص  متكني  يف  املتمثلة 
فعال  نقل  ن��ظ��ام  وتطوير  املجتمع 
ويدعم  والقت�ساد  املجتمع  يخدم 

اأمان و�سالمة املجتمع.
التنقل  �سهولة  اإن  بالقول  واختتم 

العامة  ال��ق��ي��ادة  بينها  م��ن  وال��ت��ي 
ل�سرطة ابوظبي.

اأن ال���س��ت��ث��م��ار يف  ال��ق��م��زي  واأك�����د 
التكنولوجيا  الذكي وو�سائل  النقل 
رفع  يف  �ساهم  املتطورة  والتقنيات 
وحركة  ال���ن���ق���ل  م��ن��ظ��وم��ة  ك����ف����اءة 
احلركة  ان�سيابية  وحت�سني  التنقل 
ال�سالمة  م�ستوى  ورف���ع  امل��روري��ة 
من  ع�����دد  اإىل  واأ������س�����ار  امل�����روري�����ة. 
التي  املتطورة  وال��ربام��ج  الأنظمة 
ط��ب��ق��ه��ا م��رك��ز ال��ن��ق��ل امل��ت��ك��ام��ل يف 
امل��روري��ة من  اإدارة احل��رك��ة  جم��ال 
بينها نظام التوقيت الزمني املتغري 
ن��ت��ائ��ج��ه يف خف�ص  ال�����ذي مت��ث��ل��ت 
معدل زمن النتظار باأوقات الذروة 
مبقدار  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  م��رك��ز  يف 
يف  النتظار  معدل  وخف�ص   6%
ال��ذروة خ��ارج مركز مدينة  �ساعات 
وبن�سبة   31% مب��ق��دار  اأب��وظ��ب��ي 
يا�ص  ج���زي���رة  م���ن  ك���ل  يف   50%

وتدعم  والق���ت�������س���ادي  ال�����س��ك��اين 
وتناف�سية  املحلية  ال�ستثمار  بيئة 
لتحقيق  املبذولة  واجلهود  الإم��ارة 
التنمية امل�ستدامة ومبا يتوافق مع 

اأهداف خطة اأبوظبي.
واأو�سح املرر اأن حجم ال�ستثمارات 
امل�سروعات  يف  ���س��خ��ه��ا  مت  ال���ت���ي 
النقل  اأن��ظ��م��ة  ب��ت��ط��وي��ر  اخل��ا���س��ة 
والتحكم  امل��روري��ة  احل��رك��ة  واإدارة 
يف الإ�سارات ال�سوئية وغريها من 
ان�سيابية  ت��دع��م  ال��ت��ي  امل�����س��روع��ات 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  املرورية  احلركة 
ال��ف��رتة التي �سبقت  ق��د بلغ خ��الل 
الفوز باجلائزة 581 مليون درهم 
اأن مت حتديد املتطلبات  وذلك بعد 
ال��ت��ي مت��ّك��ن م��ن ال��رق��ي مب�ستوى 
مدن  وجعل  التحتية  البنية  كفاءة 
املدن  اأح��دث  �سمن  اأبوظبي  اإم���ارة 
و�سبكة  التحتية  بنيتها  يف  العاملية 

الطرق التي تتمتع بها.

ال�سنوات  مدى  على  �سنويا   14%
املا�سية  وفقا لنتائج جلنة التقييم 
على اجل��ائ��زة  وذل��ك بف�سل جودة 
ل�سبكة  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��رق 
احلديثة  التقنيات  وباعتماد  النقل 
وادارة  وم��راق��ب��ة  ر���س��د  جم���ال  يف 
اأبوظبي  م��دن  امل��روري��ة يف  احلركة 
مرورية  حتكم  اأنظمة  ت�سمل  التي 
م����رك����زي����ة ت���ف���اع���ل���ي���ة وك�����ام�����ريات 
واأنظمة  حت��ك��م  وم���راك���ز  م��راق��ب��ة 
وقيا�ص  امل���رك���ب���ات  وت����ع����داد  ر����س���د 
ونظم  الطرق  على  الرحالت  زم��ن 
اللكرتونية  الر���س��ادي��ة  ال��ل��وح��ات 
واأحوال  ال�سالمة  معلومات  لن�سر 
م�ساندة  خ��دم��ات  وتفعيل  ال��ط��رق 
ال��ط��رق وخ��دم��ات ح��اف��الت النقل 
العام اللكرتونية وخدمات املواقف 
اللكرتونية وزيادة كفاءة التن�سيق 
يف  املختلفة  احلكومية  اجلهات  مع 
املرورية  وال�سالمة  النقل  جمالت 

ترفع  امل��روري��ة  احل��رك��ة  وان�سيابية 
املحلي  الق���ت�������س���اد  اإن���ت���اج���ي���ة  م���ن 
وت���ق���ل���ل ال��ت��ك��ال��ي��ف ال���ن���اج���م���ة عن 
امل�������روري وت���ول���د قيمة  الزدح��������ام 
وتوفر  الإم����ارة  لقت�ساد  م�سافة 
الوقت واجلهد على الأف��راد وتعزز 
البنى  اأن  اإىل  ..م�����س��ريا  �سالمتهم 
ت�سهم  وكفاءتها  املتطورة  التحتية 
على  الإم����������ارة  ���س��م��ع��ة  ت���ع���زي���ز  يف 
ال�����س��ع��ي��دي��ن الإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل 
ملمار�سة  داع���م���ا  ع��ن�����س��را  وت�����س��ك��ل 
الأعمال وجذب ال�ستثمارات ورافدا 
ال�ساملة  التنمية  رواف��د  من  مهما 
وامل�ستدامة يف اإمارة اأبوظبي. وقال 
عام  مدير  القمزي  دروي�ص  حممد 
مركز النقل املتكامل اإن هناك عدة 
�ساهمت يف تطوير احلركة  عوامل 
املرورية ومكنت اأبوظبي من الفوز 
تقليل  بينها  الدولية من  باجلائزة 
مبعدل  التقاطعات  على  الزدح����ام 

والرمي وال�سعديات واملاريا.
كما مكن النظام من خف�ص معدل 
الذروة  اأوق��ات  زمن النتظار خ��ارج 
مبقدار  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  م��رك��ز  يف 
%75 وخارج مركز مدينة اأبوظبي 
بن�سبة %90 وبواقع %97 خارج 
اأوق�����ات ال�����ذروة يف ك��ل م��ن جزيرة 

يا�ص والرمي وال�سعديات واملاريا.
التوقيت  ن���ظ���ام  اإىل  وب���الإ����س���اف���ة 
الزمني املتغري �ساهم نظام التحكم 
تقاطعات  على  التفاعلي  امل����روري 
راأ�ص الأخ�سر يف مدينة اأبوظبي يف 
خف�ص معدل زمن الرحلة مبقدار 
ال�سباحية  ال����ذروة  اأث��ن��اء   32%

و%15 يف وقت الذروة امل�سائية.
زاي������د  ب������ن  حم����م����د  م����دي����ن����ة  ويف 
م��ك��ن م�����س��روع ا���س��ت��ب��دال ال����دوارات 
اإ�سارات  بعمل  حمكومة  بتقاطعات 
���س��وئ��ي��ة م���ن خ��ف�����ص م���ع���دل زمن 
الذروة  يف   10% مب��ق��دار  الرحلة 

ال������ذروة  يف  و14%  ال�����س��ب��اح��ي��ة 
الفرتة  خ����الل  و25%  امل�����س��ائ��ي��ة 

الواقعة بينهما.
وكان نظام النقل واملالحة املتكامل 
ال����ذي اط��ل��ق��ت��ه ام�����ارة اب��وظ��ب��ي يف 
2014 قد �ساهم يف توفري  ابريل 
حالة  ع��ن  ودق��ي��ق��ة  اآن��ي��ة  معلومات 
�سبكة النقل وو�سائل النقل املختلفة 
يف المارة ومت حتميل تطبيق درب 
قبل  من  املتحركة  للهواتف  الذكي 
الآن  ح��ت��ى  م�ستخدم  األ���ف   200
املعلومات  تلك  ت��وف��ري  مت  وك��ذل��ك 
وخ���دم���ات اخ���رى ع��ل��ى م��وق��ع درب 
الل���ك���رتوين ال����ذي ي�����س��م��ل كذلك 
نظام خمطط الرحالت حيث تتيح 
م�ستخدمي  لكافة  املعلومات  تلك 
املختلفة  النقل  وو���س��ائ��ل  ال��ط��ري��ق 
للتنقل  ل���ه���م  امل���ت���اح���ة  اخل�����ي�����ارات 
ال�سبكة  ع��ل��ى  و����س���الم���ة  ب�����س��ه��ول��ة 
وال��و���س��ول اىل اجن���از ال��ك��ث��ري من 
التطبيقات  ط��ري��ق  ع��ن  امل��ع��ام��الت 
الدائرة  تقدمها  التي  اللكرتونية 

واملركز.
التي  ال��درا���س��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ق��ام��ت ب��ه��ا ���س��رك��ة ت���وم ت���وم ل�سنة 
مدينة   390 ���س��م��ل��ت   2016
فيما  ال����ع����امل  ح�����ول  ب���ل���دا   48 يف 
ت�ستند عملية الت�سنيف اإىل بيانات 
�سبكة  ع��رب  م��رك��ب��ات  م��ن  حقيقية 
املدة  وت�سمل  مدينة  كل  يف  الطرق 
الالزمة لإمتام رحلة ت�ستغرق 30 
دق��ي��ق��ة يف الأوق�������ات اخل���ال���ي���ة من 
الزدح�����ام امل����روري وخ���الل فرتات 
الزدح�����ام ال�����س��دي��د وامل��ت��و���س��ط مع 
قيا�ص م�ستويات الزدحام من خالل 
مقارنة الن�سب املئوية حلركة املرور 

يف اأوقات الذروة وخارجها.

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يبحثان امل�سائل الوطنية وتوفري جميع مقومات احلياة الكرمية لأبناء الوطن
•• دبي- وام:

رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  التقى 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واأخوه �ساحب ال�سمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�سيخ حممد بن 

للقوات امل�سلحة يف ق�سر البحر يف العا�سمة اأبوظبي ع�سر اأم�ص.
والأمور  امل�سائل  ع��دد من  ح��ول  اأط���راف احلديث  �سموهما  وق��د جت��اذب 

الكرمية  الع�سرية  احلياة  مقومات  جميع  بتوفري  ال�سلة  ذات  الوطنية 
لأبناء وبنات الوطن وجمتمع دولة الإمارات عموما.

القت�سادية  الوطنية  التنمية  �سموهما احلديث حول ق�سايا  تناول  كما 
حيث  امل��ج��الت  م��ن  وغ��ريه��ا  والثقافية  والتعليمية  والجتماعية  منها 
روؤية  حتقيق  اج��ل  م��ن  الإم��ك��ان��ات  ك��اف��ة  توظيف  اأه��م��ي��ة  �سموهما  اك��د 
ال�سعد  خمتلف  على  امل�ستدامة  التنمية  اىل  و�سول   2021 الإم���ارات 
اإجتماعيا  العزيزة  دولتنا  حت�سني  يف  ت�سهم  التي  القطاعات  �ستى  ويف 

واأمنيا واقت�ساديا حتى تظل واحة للتعاي�ص والتالحم الوطني والتكافل 
الجتماعي والإن�ساين.

ح�سر اللقاء �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي و�سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص املجل�ص التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي و�سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اأمناء 
موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�سانية والفريق 
وزير  ال��وزراء  رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو 

جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  الداخلية 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 

اخلارجية والتعاون الدويل.
ذياب  ال�سيخ  و�سمو  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ب��ن  خالد  ال�سيخ  و�سمو   
اآل نهيان  ال�سيخ نهيان بن مبارك  اآل نهيان ومعايل  بن حممد بن زايد 
وزير الثقافة وتنمية املعرفة اىل جانب عدد من ال�سيوخ والوزراء وكبار 

امل�سوؤولني يف الدولة.

الإمارات حلقوق الإن�سان توؤيد البيان ال�سعودي حول 
حالة مواطن قطري تعر�س لالإهانة بعد عودته من احلج 

•• دبي-وام:

اجلمعية  عن  ال�سادر  للبيان  تاأييدها  عن  الإن�سان  حلقوق  الإم���ارات  جمعية  اأع��رب��ت 
الوطنية حلقوق الإن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة والذي ا�ستنكر ما تعر�ص 
له املواطن القطري حمد عبدالهادي املري من انتهاك �سارخ حلقوقه الإن�سانية وما 
تعر�ص له من �سرب واإهانة وحتقري بعد عودته من احلج ومغادرة الأرا�سي ال�سعودية 

اإىل بالده مع ت�سوير ذلك وترويجه ون�سره بني النا�ص.
واأكد �سعادة حممد �سامل بن �سويعن الكعبي رئي�ص جمعية الإمارات حلقوق الإن�سان اأن 
كل هذه الأفعال جمتمعة وفرادى تعترب جرائم �سد الإن�سانية . وحث اللجنة الوطنية 
حلقوق الإن�سان يف قطر ومنظمات حقوق الإن�سان الدولية كافة على ال�ستجاية لدعوة 
عن  الك�سف  ل�سمان  بواجبها  للقيام  ال�سعودية  يف  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
لها  تعر�ص  التي  والنتهاكات  الع��ت��داءات  القطري وحمايته من  املواطن  هذا  م�سري 
معينة  �سيا�سية  ام��الءات  عليه  تفر�سها  ل�سغوط  تعر�سه  وع��دم  �سالمته  والتاأكد من 

ب�سبب ممار�سته حلقه يف اأداء فري�سة احلج .
واأعرب الكعبي عن تاأييده ملطالب جمعية حقوق الإن�سان ال�سعودية ب�سرورة اأن تتحمل 
اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف قطر وجمعيات ومنظمات وجلان حقوق الإن�سان يف 
العامل م�سوؤولياتها القانونية والأخالقية جتاه املواطنني القطريني الذي اأدوا فري�سة 
احلج والعمل على ت�سهيل اإجراءات الزيارة والتوا�سل امل�ستمر معهم من قبل جمعيات 

ومنظمات حقوق الإن�سان وو�سائل الإعالم لالطمئنان عليهم وعلى اأو�ساعهم.

اإجراء املرا�سم 
الع�سكرية اخلا�سة 

ل�سهيد الوطن 
نا�سر املزروعي

•• اأبوظبي-وام:

ج���رت ال��ي��وم ع��ل��ى اأر�����ص م��ط��ار البطني 
الع�سكرية  امل��را���س��م  ب��اأب��وظ��ب��ي  اخل��ا���ص 
الرقيب  البطل  الوطن  ل�سهيد  اخلا�سة 
مب�ساركة  امل���زروع���ي  غ��ري��ب  ن��ا���س��ر  اأول 
امل�سلحة.  ال��ق��وات  �سباط  كبار  م��ن  ع��دد 
ان��ت��ق��ل اىل ج�����وار ربه  ال�����س��ه��ي��د  وك�����ان 
متاأثرا بجراحه اإثر اإ�سابة �سابقة خالل 
مع  الأمل"  "اإعادة  عملية  يف  م�ساركته 
قوات التحالف العربي لدعم ال�سرعية يف 

اليمن بقيادة اململكة العربية ال�سعودية.

اجلموع تودع �سهيد الوطن نا�سر غريب املزروعي
•• كلباء-وام:

 �سيعت الإمارات ع�سر اأم�ص جثمان 
غريب  نا�سر  اأول  الرقيب  ال�سهيد 
البوا�سل  ج��ن��ودن��ا  اأح����د  امل���زروع���ي 
رب��ه متاأثرا  اإىل ج��وار  انتقل  ال��ذي 
خالل  �سابقة  اإ�سابة  اإث��ر  بجراحه 
الأمل  اإع���ادة   « عملية  يف  م�ساركته 
» مع قوات التحالف العربي لدعم 
اململكة  بقيادة  اليمن  يف  ال�سرعية 

العربية ال�سعودية.
واأدى جموع غفرية من امل�سلني يف 
ال�سهداء مبدينة كلباء  �سيد  جامع 
�سالة اجلنازة على جثمان ال�سهيد 
اإىل م��ث��واه الأخ���ري  ���س��ي��ع��وه  ث��م   ..
حيث ووري الرى يف مقربة كلباء 
القدير  العلي  اهلل  اجلميع  ودع��ا   .
بوا�سع  ال���وط���ن  ���س��ه��ي��د  ي��ت��غ��م��د  اأن 
رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته مع 
واأن  والأبرار  وال�سديقني  ال�سهداء 
يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.
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اأخبـار الإمـارات
اجلامعة العربية تكرم جنالء العور بجائزة عي�سى بن علي اآل خليفة للعمل التطوعي

•• القاهرة-وام:

للعمل  اآل خليفة  ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة  املنظمة جلائزة  اللجنة  اأعلنت 
العور وزيرة  ال�سابعة عن اختيار معايل جنالء بنت حممد  التطوعي يف ن�سختها 
وذلك   2017 يف  التطوعي  للعمل  ك��رواد  عربية  �سخ�سية  و14  املجتمع  تنمية 
يف  العربية  ال��دول  جامعة  حتت�سنها  التي  الإحتفالية  خ��الل  لتكرميهم  متهيدا 
الفرتة من 13 اإىل 15 �سبتمرب اجلاري بالتزامن مع يوم التطوع العربي للمرة 

الأوىل يف تاريخ اجلائزة.
وقال ح�سن بوهزاع رئي�ص الإحتاد العربي للتطوع رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية الكلمة 
الطيبة مبملكة البحرين ال�سقيقة انه مت اختيار �سخ�سيات العمل التطوعي العربي 
هذا العام بالتعاون مع اإدارة منظمات املجتمع املدين يف جامعة الدول العربية يف 

خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة للعمل 
التطوعي على امل�ستوى الإقليمي والعمل على حتقيق روؤية اجلائزة يف ن�سر وتعزيز 
ثقافة العمل التطوعي وحتفيز املبادرات اخلالقة والتجارب التطوعية املميزة يف 
العامل العربي بالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على النماذج امل�سرفة من قيادات العمل 
وتكرمي  ال�سباب  امللهمة جليل  النجاح  ق�س�ص  وعلى  العربي  الوطن  التطوعي يف 
رواد العمل التطوعي يف العامل العربي وو�سع خرباتهم وم�ساريعهم يف بوؤرة ال�سوء 

يف اأو�ساط املتطوعني من كافة الدول العربية.
ولفت اإىل اأنه مت اختيار �سخ�سيات العمل العربية لهذا العام بناء على ا�سهاماتهم 
التطوعية على امل�ستوى املحلي والوطني والعمل التطوعي على امل�ستوى الإقليمي 
والق�سايا  املتطوعني  وتدريب  وا�ستقطاب  اخلربات  نقل  على  وحر�سهم  والعربي 
العلمية  امل�ساهمات  اإىل  بالإ�سافة  املا�سية  ال�سنوات  خالل  تبنوها  التي  املجتمعية 

والأفكار وامل�سروعات البتكارية اأو الإبداعية لهم يف املجال التطوعي ..م�سريا اإىل 
اأن جميع ال�سخ�سيات املختارة هذا العام لعبت اأدوارا اإيجابية يف خدمة جمتمعاتها 
اإىل  امتدت بع�سها  الوطني فح�سب ولكن  ال�سعيد  ومل تقت�سر م�ساهماتهم على 
املحيط العربي. و�سدد بوهزاع على اأن التحديات التي ت�سهدها املنطقة العربية يف 
الفرتة الراهنة تتطلب دعم جميع اجلهود التطوعية التي لها دور فعال يف تنفيذ 
الدول  دور جامعة  اإىل  ..منوها  العربي  عاملنا  �ساملة وم�ستدامة يف  تنمية  خطط 
الدكتورة  راأ�سها  باجلامعة وعلى  املدين  املجتمع  اإدارة منظمات  العربية ممثلة يف 
العربية  اجلامعة  لتحت�سن  لفتة  بجهود  قامت  التي  الإدارة  مدير  غنام  علياء 
روابط  تقوية  يف  للجامعة  ال�سادقة  امل�ساعي  يوؤكد  مبا  للجائزة  احلالية  الن�سخة 
ال�سعوب العربية من خالل احت�سان املبادرات الأهلية التي تدعم التعاون العربي 

امل�سرتك يف �ستى املجالت.

كّثف تواجده يف الطرق احليوية بالإمارات ال�شمالية خالل �شاعات الذروة ال�شباحية

الإ�سعاف الوطني يدعو ال�سائقني لتوخي احلذر والتخطيط املبكر مع بدء العام الدرا�سي اجلديد
ك����ّث����ف الإ������س�����ع�����اف ال����وط����ن����ي من 
املدر�سية  امل���ن���اط���ق  يف  ت�����واج�����ده 
والطرق احليوية املوؤدية للمدار�ص 
ال�سباحية  ال��������ذروة  ����س���اع���ات  يف 
ب���الإم���ارات ال�����س��م��ال��ي��ة، وذل���ك مع 
ب�����دء ال����ع����ام ال����درا�����س����ي اجل���دي���د 
الطلبة  اآلف  وع�����ودة  ال���دول���ة  يف 
ملقاعد الدرا�سة مع بداية الأ�سبوع 
الأمور  اأولياء  اجلاري. كما طالب 
بالتخطيط  امل���رك���ب���ات  و���س��ائ��ق��ي 
الكايف  ال��وق��ت  اأنف�سهم  ملنح  املبكر 
ال�سباحية  لوجهاتهم  ل��ل��و���س��ول 
وت�����وخ�����ي امل�����زي�����د م�����ن احل�������ذر يف 
امل����دار�����ص وعند  ت���واج���د  م��ن��اط��ق 
احلافالت  م���ن  ب��ال��ق��رب  ال���ق���ي���ادة 
توقفها  ح����ال  خ���ا����س���ًة  امل���در����س���ي���ة 
الطلبة يف فرتة  ن���زول  اأو  ل��رك��وب 

بداية ونهاية اليوم الدرا�سي.
الهاجري،  ���س��ال��ح  اأح���م���د  وق�����ال 
لالإ�سعاف  التنفيذي  امل��دي��ر  نائب 
مطالبني  ال�سائقني  ب��اأن  الوطني، 

واجلهات  والدوريات  املرور  اإدارات 
امل��ع��ن��ي��ة ل�����س��م��ان اأع����ل����ى درج�����ات 

ال�سالمة للجميع.
الدرا�سي  العام  بداية  باأن  واأ�ساف 
ت�����س��ه��د دوم�����اً ت���زاي���د الزدح���ام���ات 
املناطق،  ال��ع��دي��د م��ن  امل��روري��ة يف 
منا�سداً ال�سائقني بح�سن تخطيط 
املبكر  واخل���روج  اأوقاتهم  وتنظيم 
ل���ت���ف���ادي ال����ت����اأخ����ري وال���ع���ج���ل���ة يف 
التحلي  �����س����رورة  م����ع  ال����ق����ي����ادة، 
املرور  بقواعد  والل��ت��زام  بال�سرب 
للحافالت  الأول������وي������ة  واع�����ط�����اء 
توقفها  عند  وانتظارها  املدر�سية 
اإىل مدار�سهم وعدم  لتقل الطلبة 
التجاوز بطريقة خطرة على حياة 

الآخرين.
باإ�سدار  ال��وط��ن��ي  الإ���س��ع��اف  وق���ام 
ال�سالمة  ار���س��ادات  م��ن  جمموعة 
وال��ق��ي��ادة الآم��ن��ة لأول���ي���اء الأم���ور 
وال�������س���ائ���ق���ني ����س���م���ل���ت، �����س����رورة 
املبكر  واخل��روج  امل�سبق  التخطيط 

والأخذ يف العتبار التاأخري الناجت 
عن الزدحام املروري، وترك م�سافة 
اآم��ن��ة خلف امل��رك��ب��ات الأم��ام��ي��ة يف 
الطريق لتجنب احلوادث املرورية، 
اأمام  �سحيحة  بطريقة  والتوقف 
ع��رق��ل��ة احلركة،  وع����دم  امل���دار����ص 
والل����ت����زام ب��ال�����س��رع��ة امل���ح���ددة يف 
احلذر  وت��وخ��ي  امل��در���س��ي،  املحيط 
للمدار�ص  ال��ط��ل��ب��ة  ت��و���س��ي��ل  ع��ن��د 
وع���دم ال�����س��م��اح ل��ه��م ب��ال��ع��ب��ور بني 

واتاحة  امل��در���س��ة،  خ��ارج  ال�سيارات 
اأول���وي���ة ح��ق ع��ب��ور ال��ط��ري��ق دوماً 
للطلبة، والقيادة ببطء وحذر عند 
خا�سًة  املدر�سية،  احلافالت  روؤي��ة 
اأو ان����زال  ع��ن��د ت��وق��ف��ه��ا ل��ت��ح��م��ي��ل 

الطلبة.
يقدم  الوطني  الإ�سعاف  اأن  يذكر 
خ��دم��ات��ه الإ���س��ع��اف��ي��ة ع��ل��ى مدار 
ال�سمالية  الإم�������ارات  يف  ال�����س��اع��ة 
ك������وادر  ع����رب   2014 ع������ام  م���ن���ذ 

وف����رق اإ���س��ع��اف��ي��ة م��وؤه��ل��ة وم����زودة 
�سيارات  م����ن  ح���دي���ث  ب���اأ����س���ط���ول 
وفق  املتطورة،  وامل��ع��دات  الإ�سعاف 
اأع��ل��ى م��ع��اي��ري ال��ت��م��ي��ز مل��رح��ل��ة ما 
ل�سكان  يتيح  كما  امل�ست�سفى.  قبل 
الإمارات ال�سمالية طلب اخلدمات 
الطوارئ  ح����الت  يف  الإ���س��ع��اف��ي��ة 
عرب رقم 998 وتطبيق الإ�سعاف 
للهواتف   NA998 ال���وط���ن���ي 

الذكية.

بالقيادة بحذر واأم��ان، ولكن  دوماً 
املزيد  توخي  كذلك  عليهم  يجب 
باملناطق  امل�����رور  ع��ن��د  م���ن احل����ذر 
التي  احل�����اف�����الت  اأو  امل���در����س���ي���ة 

املتوجهني  ال��ط��ل��ب��ة  اأب��ن��ائ��ن��ا  ت��ق��ل 
مدار�سهم،  م����ن  ال���ع���ائ���دي���ن  اأو 
خ���ا����س���ًة خ�����الل ����س���اع���ات ال������ذروة 
اللتزام  ���س��رورة  م��ع  ال�سباحية، 

التام بال�سرعات املحددة يف حميط 
تن�سيق  ع���ل���ى  م�����وؤك�����داً  امل�����دار������ص، 
م�ستمر  ب�سكل  الوطني  الإ���س��ع��اف 
م��ع ���س��رك��ائ��ه ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني يف 

مديرية �سرطة الظفرة تتوا�سل مع طلبة مدر�سة املرفاأ 
�سرطة  العامة مبديرية  العالقات  ق�سم  قام فريق من 
ال��ظ��ف��رة ب�����س��رط��ة  اأب���وظ���ب���ي، ب���زي���ارة مل��در���س��ة امل���رف���اأ ، 
ق��دم حما�سرة  و  ال��درا���س��ي اجل��دي��د،   ال��ع��ام  مبنا�سبة 
اجلديدة  ال��درا���س��ي��ة  الف�سول  م��ع  ت��ع��ارف(  و  )تعريف 
و  ال�سرطة  و  اجل���دد  التالميذ  ب��ني  العالقة  لتعزيز   ،
تعريفهم  بدورها وجهودها يف تعزيز �سالمتهم ، ووزع  
هدايا  تذكارية  على الطالب. واأكد العميد �سهيل �سعيد 
�سرطة  الظفرة حر�ص  �سرطة  اخلييلي مدير مديرية 

اأبوظبي على تعزيز ال�سراكة ال�سرتاتيجية مع جمل�ص 
الدائم  والتوا�سل  الظفرة  منطقة  يف  للتعليم  ابوظبي 
والفعاليات  الأن�سطة  خمتلف  يف  الفعالة  امل�ساركة  و 
واملجتمع  ال�سرطة  بني  امل�سرتكة  الأه��داف  تخدم  التي 
�سمن  اأ�سا�سية  اأهمية  من  ذل��ك  ي�سكله  وم��ا  املدر�سة  و 
للمجتمع  العامة  ال�سالمة  و  الأم��ن  متطلبات  توفري 
،لفتاً  اإىل ا�ستعداد مديرية �سرطة الظفرة للتعاون مع 

كافة ال�سركاء مبا يحقق التطلعات املن�سودة .

حممد حمدان بن جر�س مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي المارات تتجه نحو بناء جمتمع املعرفة
الإماراتي  والكاتب  الباحث  �سارك 
حم��م��د ح��م��دان ب��ن ج��ر���ص ع�سو 
الطلبة  اأم��������ور  اأول�����ي�����اء  جم��ل�����ص 
والطالبات بال�سارقة يف الحتفالية 
مدار�ص  م��ن  ع��دد  يف  اأقيمت  التي 
مدينة ال�سارقة مبنا�سبة بدء العام 
خالل  كلمته  يف  وق����ال  ال��درا���س��ي 
المارات  دول��ة  اإن   : املنا�سبة  تلك 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م���رت مبحطات 
منذ  الرتبوية  املنظومة  لتطوير 
هذا  ع�سرنا  حتى  الدولة  تاأ�سي�ص 
وا����س���ت���ف���ادت م����ن جت������ارب ال�����دول 

ال��رتب��ي��ة الخالقية  م���ادة  ادخ����ال 
تدرك  الم����ارات  حكومة  اأن  حيث 
الن�صء  يف  ال��ق��ي��م  غ���ر����ص  اأه��م��ي��ة 
لن  �سالبة  وت����زداد  معهم  وتنمو 
بالعلم  حم�سنا  يكن  مل  اذا  الفرد 
و  للتحديات  يت�سدى  لن  القيم  و 
غياب  يعني  القيم  فغياب  العقبات 
قوة  اأ�سا�ص  والنتماء وهما  ال��ولء 
امل��ج��ت��م��ع وب���ق���اء ال���وط���ن والأم����ن 

وال�سالم ...
واأ����س���ار اب���ن ج��ر���ص ال��ع��ام اجلديد 
�سيكون مرحلة انتقالية بل حمطة 

التعليمية  وال���ن���ظ���م  امل���ت���ق���دم���ة 
املبتكرة 

ت��ت��ج��ه نحو  الم������ارات  :ان  وت���اب���ع 
اأ�سا�سه  الذي  املعرفة  جمتمع  بناء 
ب��ن��اء الإن�����س��ان والع��ت��م��اد ع��ل��ى ما 
املجالت  جميع  يف  العقول  تنتجه 
لتحقيق التنمية ال�ساملة وحتقيق 
فيه  اأ�سبحت  زم��ن  يف  الإجن�����ازات 
التي  الأ�سلحة  اأق���وى  م��ن  املعرفة 

ت�سمن البقاء والتطور.
ول��ف��ت يف ك��ل��م��ت��ه: م���ن ال���ق���رارات 
املنطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال����رائ����دة 

ان  الرتبوية  للمنظومة  تاريخية 
توحيد  اىل  يحتاج  وه��ذا  اهلل  �ساء 
اجلهود وا�ستثمار الكفاءات خلدمة 
اأقرتها  التي  وامل�سارات  ال�سيا�سات 
اأن  اأعيننا  ن�سب  وا�سعني  ال��دول��ة 
اأ�سا�ص  ه��و  التعليم  يف  ال�ستثمار 

التنمية و التطور والبقاء.
وتطرق يف حديثه اإىل ما كان يحبه 
ال�سيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
لالأجيال  قاعدة  ليتكون  ث��راه  اهلل 

يف حياتهم وروؤاهم لبناء الوطن.

�سفارة الدولة يف كولومبو ت�سرف على توزيع 
امل�ساعدات لطالب املدار�س يف �سريالنكا

•• كولومبو -وام:

اأ�سرفت �سفارة الدولة لدى جمهورية �سريالنكا على توزيع احلقائب وامل�ستلزمات املدر�سية على الطالب والطالبات 
الدولة  وزي��رة  ماهي�سواران  ويجياكال  معايل  مع  بالتن�سيق  وذلك  ال�سمالية  املدار�ص مبنطقة جافنا  عدد من  يف 

ل�سوؤون الطفل ال�سريالنكية.
تاأتي هذه املبادرة �سمن الربامج اخلريية والإن�سانية التي تنفذها ال�سفارة مل�ساعدة الفقراء واملحتاجني ومتكني 
اأقرته الدولة  اإطار فعاليات عام اخلري الذي  الأطفال من خالل توفري امل�ستلزمات املدر�سية ال�سرورية لهم ويف 

للعام احلايل بهدف مد ج�سور املحبة وال�سالم بني المارات و دول العامل.

تعزيز �شالمة الطلبة هو الهدف الأ�شمى يف منظومة النقل املدر�شي

 5582  حافلة مدر�سية ملوا�سالت الإمارات نقلت 230 األف طالب وطالبة يف اأول اأيام العام الدرا�سي اجلديد 2018-2017 
لتقدمي خدمات النقل املدر�شي بال�شورة املثلى و�شالمة  نقل  وم�شرفة  م�شرفًا   7900 و  �شائقًا   5597 • تاأهيل 

وقائية للحافالت، واإ�شافة 303 حافلة جديدة اإىل اأ�شطول النقل املدر�شي �شيانة  عملية   4200 • نحو 
اأم�ص  اأول يوم درا�سي  انطلقت مع 
حافلة   5582 الأح���������د  الول 
مدر�سية تابعة ملوا�سالت الإمارات 
اأبنائنا  م���ن   230،000 ل��ن��ق��ل 
 702 يف  يدر�سون  الذين  الطلبة 
وذلك  وخ��ا���س��ة  حكومية  م��در���س��ة 
9 ف��روع تقدم خدمات  من خ��الل 
املوا�سالت املدر�سية يف 26 موقعاً 

يف خمتلف اأنحاء الدولة. 
وه�����ن�����اأ �����س����ع����ادة حم���م���د ع���ب���داهلل 
موا�سالت  ع����ام  م���دي���ر  اجل���رم���ن 
الإم�������ارات امل��ج��ت��م��ع امل��در���س��ي من 
وهيئات  اأم��������ور  واأول������ي������اء  ط��ل��ب��ة 
العام  ب����دء  مب��ن��ا���س��ب��ة  ت��دري�����س��ي��ة 
-2017 اجل�����دي�����د  ال�����درا������س�����ي 
التوفيق  للجميع  متمنياً   2018
والنجاح فيه، م�سرياً اإىل اأن اليوم 
اجلديد  الدرا�سي  العام  من  الأول 
عمليات  يف  وم��رون��ة  �سال�سة  �سهد 
واإىل منازلهم يف  الطلبة من  نقل 

جميع مدن ومناطق الدولة.
اأن موا�سالت  واأك��د اجلرمن على 
بالغاً  اه��ت��م��ام��اً  ت����ويل  الإم��������ارات 
النقل  خ���دم���ات  اأف�������س���ل  ب��ت��وف��ري 

الطرق  وه��ي��ئ��ات  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ال��دول��ة، وغريها  وامل��وا���س��الت يف 
من املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة 
اأن  اإىل  امل��ت��ع��اون��ة.واأ���س��ار اجل��رم��ن 
موا�سالت الإمارات قامت بتاأهيل 
م�سرف  و7900  �سائقاً   5597
لتنفيذ  و���س��الم��ة  ن��ق��ل  وم�����س��رف��ة 
اليومية،  املدر�سي  النقل  عمليات 
حيث يخ�سع ال�سائقون وامل�سرفون 
ال���������دورات  اإىل  دوري  وب�������س���ك���ل 
الإر�سادية  وال���ربام���ج  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
موا�سالت  مركز  قبل  من  املكثفة 
مع  وبالتعاون  للتدريب  الإم���ارات 
احلكومية،  اجلهات  من  جمموعة 
اخلدمات  ت���ق���دمي  ي�����س��م��ن  ومب����ا 
اأهمية  ت���رتج���م  ال���ت���ي  ب���ال�������س���ورة 
ال�����س��الم��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا حت��ت��ل قمة 
هرم اأولويات املوؤ�س�سة يف منظومة 
ال��ن��ق��ل امل��در���س��ي.وت��ت��وزع جمالت 
حقيبة الدورات التدريبية املعتمدة 
امل�����دين،  ال�����دف�����اع  يف  دورات  اإىل 
والإ�سعافات الأولية، وفن القيادة، 
طلبة  من  الآخ��ري��ن  مع  والتعامل 
واأول�����ي�����اء اأم�������ور، وك��ي��ف��ي��ة اإخ����الء 

ومنتظم  �سامل  وب�سكل  امل��در���س��ي 
هذا  ي��ع��ك�����ص جت���رب���ت���ه���ا يف  ومب�����ا 
ال���ق���ط���اع ال���ت���ي مت��ت��د لأك�����ر من 
بالتعاون  م�����س��ي��داً  ع���ق���ود،  اأرب���ع���ة 
الفاعل وامل�ستمر من قبل ال�سركاء 
�سالمة  تعزيز  يف  ال�سرتاتيجيني 
برنامج  ت��ن��ف��ي��ذ  و���س��م��ان  ال��ط��ل��ب��ة 
ال��رح��ل��ة امل��در���س��ي��ة ال��ي��وم��ي��ة وفق 
املعايري املعتمدة، وعلى راأ�ص هوؤلء 
ال�سركاء: وزارة الرتبية والتعليم، 
وجمل�ص اأبوظبي للتعليم، ومعاهد 
التكنولوجيا التطبيقة، ف�ساًل عن 

الطوارئ  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  احل��اف��ل��ة 
وغ�����ريه�����ا م�����ن امل������ج������الت.واأك������د 
م��دي��ر ع���ام م��وا���س��الت الإم�����ارات، 
امل��وؤ���س�����س��ة ط�����ورت ح���زم���ة من  اأن 
الإلكرتنية  والأن���ظ���م���ة  ال���ربام���ج 
����س���ت���دخ���ل حيز  ال����ت����ي  وال����ذك����ي����ة 
التنفيذ خالل هذا العام الدرا�سي، 
والتي من �ساأنها الإ�سهام يف تعزيز 
خالل  املن�سودة  ال�سالمة  معدلت 
من  الطلبة  اأب��ن��ائ��ن��ا  نقل  عمليات 
ومدار�سهم.ولفت  منازلهم  واإىل 
امل�ساريع  اأهم تلك  اأن من بني  اإىل 
وم�سروع  ال��ذك��ي  حافلتي  م�سروع 
املنظومة الذكية ل�سالمة الطلبة، 
و�سائل  م���ن  ال���ع���دي���د  ج���ان���ب  اإىل 
احل���م���اي���ة والأم��������ان امل����وج����ودة يف 
املدر�سية  احل�����اف�����الت  اأ�����س����ط����ول 
وال�����ت�����ي ت���ت���ط���اب���ق م�����ع الأن���ظ���م���ة 
واملمار�سات  املحلية  والت�سريعات 
ال�سيانة  عمليات  ال��ع��امل��ي��ة.وح��ول 
ذكر  املدر�سية،  للحافالت  الدورية 
اجلرمن باأن املوؤ�س�سة نفذت قرابة 
وقائية  ���س��ي��ان��ة  عملية   4200
اإىل  بالإ�سافة  للحافالت،  دوري���ة 

خالل  احل���اف���الت  جميع  اإخ�����س��اع 
ال�ساملة،  لل�سيانة  ال�سيف  ف��رتة 
والتي ت�سمل فح�ص احلالة الفنية 
وامليكانيكية واأجهزة التكييف. كما 
 303 اإ�سافة  عن  اجلرمن  ك�سف 
اأ�سطول  اإىل  ج����دي����دة  ح����اف����الت 
اجلديد  ل��ل��ع��ام  امل���در����س���ي  ال��ن��ق��ل 
الطلبة  ع���دد  يف  ال��ت��و���س��ع  لتلبية 

العام اجلديد من جملة �سالمتي، 
واإر���س��ادي��ة لطلبة  وه��داي��ا توعوية 
الورقية  املن�سورات  ت�سمل  املدار�ص 
والإعالنات  واحلقائب  وال��دف��ات��ر 
املطبوعات  اأ���س��ك��ال  م���ن  وغ���ريه���ا 
التي ت�ستحوذ على اهتمام الطالب 
وترفع الوعي بالإر�سادات الواجب 
النقل  ع��م��ل��ي��ات  خ�����الل  ات���ب���اع���ه���ا 

وع������دد امل�����دار������ص امل�����س��ت��ف��ي��دة من 
خدمات النقل املدر�سي، حيث تقوم 
املوؤ�س�سة بنقل طلبة 650 مدر�سة 
يف  خا�سة  مدر�سة  و52  حكومية 
ال�ستعدادات  �سملت  كما  ال��دول��ة. 
احتفال الفروع باأ�سبوع املوا�سالت 
»طالبنا  ���س��ع��ار  حت���ت  امل���در����س���ي���ة 
بداية  م��ل��ح��ق  واإ�����س����دار  اأم����ان����ة«، 

اإىل  املدر�سية،  باحلافلة  امل��در���س��ي 
التوا�سل  تعزيز  يف  دوره���ا  ج��ان��ب 
و�سائل  م��ن  �سل�سلة  ع��رب  امل��ع��ريف 
تتنا�سب  التي  الإر���س��ادي��ة  التوعية 
والتي  ك��اف��ة،  العمرية  الفئات  م��ع 
الق�س�ص  اأ����س���ل���وب  ع��ل��ي��ه��ا  ي��غ��ل��ب 
�سخ�سيات  متثلها  ال��ت��ي  امل�����س��ورة 

كرتونية ابتكرتها املوؤ�س�سة
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اأخبـار الإمـارات
حتى ل يفكر اأحد بامليدان تداول القرارات الوزارية بقنوات التوا�شل

الرتبية تنهي خدمات ع�سو اإدارة فنية مبدر�سة بدبي باأول يوم درا�سي رغم جتديد عقده
•• دبي – حم�صن را�صد 

بالهيئة  مواطن  غري  ع�سو  م   . اأ  خدمات  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأنهت 
من  اعتبارا  اخلدمة  اإنهاء  ي�سري  اأن  على   ، دب��ي  مدار�ص  لإح��دى  الفنية 
اأم�ص الأول الحد وهو اليوم الأول لبدء دوام الطالب ، بعدما داأب املذكور 
وخالل الفرتة الأخرية من بث كل ما ت�سل اليه يده من قرارات وزارية 
من تنقالت معلمني وتعيينات واإنهاء خدمة  عرب »ج��روب« م�سارك فيه 
�سمن جمموعة كبرية من العاملني بامليدان الرتبوي، خمالفا بذلك كافة 
اللوائح والقوانني وتعليمات وزارة الرتبية مبنع تداول القرارات الوزارية 

عرب قنوات التوا�سل الجتماعي . واأو�سحت م�سادر قيادية بوزارة الرتبية 
والتعليم ، اأن املذكور كان قد مت جتديد عقده نهاية العام الدرا�سي املا�سي 
، اأ�سوة باملعلمني الذين مت جتديد عقودهم اعتبارا من الثالث من �سبتمرب 
اجلاري ، اإل اأنه ويف الفرتة الأخرية لوحظ عليه اأنه يبث وب�سفة دورية 
كافة القرارات الوزارية التي ت�سدر من الرتبية ، من تعيينات واإنهاءات 
خدمة وتنقالت حتى اجلداول والك�سوف بقوائم الزيادة وال�سواغر ، والتي 
يقت�سر تداولها داخل قطاعات الوزارة املعنية مل ت�سلم من يده ، م�سيفا 
حتى اأنه مل ياأبه من اأن هناك اإحد قيادات ال��وزارة م�سارك معهم يف ذات 
ال�جروب ، فكان يتلقى تلك القرارات الوزارية ويرفعها بدوره اىل القيادات 

العليا بالوزارة ، مت�سائال كيف باإداري فني باإحدى املدار�ص اأن ت�سل اليه 
ذات  واأ�سافت  ؟.  املدار�ص  اإدارات  اىل  اأ�سال  ت�سل  التي مل  ال��ق��رارات  تلك 
حا�سمة  كانت  ال�ساأن  ه��ذا  يف  العليا  ال���وزارة  قيادات  توجيهات  اأن  امل�سادر 
وحازمة ب�سرعة اإفادتها بكافة بياناته واىل اأي مدر�سة ينت�سب ، ومت توجيه 
واإبالغه  العملية  م�سريته  خالل  قدمه  ما  على  له  وامتنان  �سكر  ر�سالة 
 ،  2017 10 �سبتمرب  اعتبارا من  اإنهاء عقده معها  ق��ررت  ال���وزارة  ب��اأن 
لإنهاء خدماته  ال��وزارة  دفعت  التي  ال�سباب  اإنهاء اخلدمة  تت�سمن  ومل 
امل�سئولية  من  يعفيه  ل  والقوانني  باللوائح  املوظف  جهل  اأن  اىل  لفتا   ،
اأعلنت عن لئحة من  واأن  �سبق  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  اىل  . م�سريا 

ال�سوابط العامة ل�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي من قبل جميع 
لئحة  اأح��ك��ام  وف��ق  الوظيفية،  الل��ت��زام��ات  م��ن  كجزء  وذل��ك  موظفيها، 
تنظيم التوا�سل، وذلك �سمن القرار الوزاري ل�سنة 2015 ب�ساأن تطبيق 
وزير  معايل  وقعه  وق��د   ، والتعليم  الرتبية  ل���وزارة  الوظيفية  ال�سيا�سة 
الرتبية ح�سني احلمادي يناير 2015. واأو�سح ذات امل�سدر اأن الالئحة 
�سملت عدة �سوابط حول ن�سر املعلومات والتعليقات، و�سوابط ا�ستخدام 
ال�سفة الوظيفية، واملحظورات العامة، واجلزاءات الإدارية ، ومنها حظر 
التوا�سل مع بع�سهم بع�ساً يف الأمور واملوا�سيع التي تخ�ص مهام العمل 

اليومية اأو �سري العمل بالوزارة.

 دفاع مدين عجمان ينظم فعالية مدر�ستي احلبيبة 
•• عجمان-وام:

يف  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  يف  التوعية  ق�سم  نظم 
زي��ارة عدد  ا�ستهدفت  احلبيبة  فعالية مدر�ستي  عجمان 
بعنوان  ت��وع��وي��ا  فيلما  وت�سمنت  الإم����ارة  م��دار���ص  م��ن 
الدفاع  ح��ول  م�سابقة  اإىل  اإ�سافة  احلريق  من  الوقاية 
�سامل  الإط��ف��اء  رج��ل  �سخ�سية  م�ساركة  بجانب  امل���دين 
وذلك مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد. وقال املالزم 
رئي�ص   - التوعية  ف��رع  م��دي��ر  ال��دو���س��ري  ع��ب��داهلل  حمد 
ال�سراكة  جت�سد  الفعالية  اإن   - للحدث  املنظم  الفريق 

بني  والتوا�سل  ال��ت��ع��اون  م��ب��داأ  على  القائمة  املجتمعية 
.. مو�سحا  كافة  املحلي  املجتمع  و�سرائح  امل��دين  الدفاع 
ت�ستخدم يف  التي  واملعدات  والآليات  املدين  الدفاع  مهام 
حوادث اإطفاء احلرائق والإنقاذ وحوادث ال�سري وكيفية 
الوقاية من خماطر احلرائق واحلوادث وتعريفهم باأرقام 
وقوع  حني  يف  منهم  املطلوبة  والواجبات  امل��دين  الدفاع 
العامة للدفاع  الإدارة  الدو�سري حر�ص  واأكد  احلوادث. 
الأم��ور كل  واأولياء  الطلبة  املدين عجمان على م�ساركة 
با�سرتاطات  وتوعيتهم  امل��دار���ص  اإىل  ال��ع��ودة  فرحة  ع��ام 

الوقاية من احلرائق حفاظا على �سالمتهم .

�سلطان القا�سمي يلتقي اأع�ساء الهيئة التدري�سية اجلدد بجامعة ال�سارقة
•• ال�صارقة-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأع��رب 
بو�سول  �سعادته  ال�سارقة عن  رئي�ص جامعة  ال�سارقة  الأعلى حاكم  املجل�ص 
�ساهم يف ح�سولها على  ما  واملعرفة  العلم  اإىل م�ستوى متقدم يف  اجلامعة 

العتماد الدويل لكليات الهند�سة والعلوم.
وقال �سموه يف كلمة األقاها خالل لقاء جمعه واأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد 
اإن ه��ذا الإجن��از ج��اء بجهود خ��رية من  ال�سارقة  ظهر ام�ص مببنى جامعة 
الإدارية  واأع�ساء هيئتيها  واإدارتها ممثلة مبديرها  اأمناء اجلامعة  جمل�ص 
والتدري�سية مهنئا اإياهم مبا حققوه من اإجناز ي�ساف اإىل ر�سيد اإجنازات 

اجلامعة.
لهم  ومت��ن��ى  باجلامعة  اجل���دد  التدري�سية  الهيئة  ب��اأع�����س��اء  �سموه  ورح���ب 
التوفيق وال�سداد يف اإي�سال ر�سالتهم ال�سامية يف ن�سر املعرفة والعلم موؤكدا 
وقوفه اإىل جانبهم مبا يوفر لهم البيئة الآمنة واملحفزة لأداء دورهم املنوط 
امل�سوؤولني يف  .. و وج��ه  الطيب يف نفو�ص طلبة اجلامعة  الأث��ر  وت��رك  لهم 

اجلامعة بت�سخري الإمكانيات كافة لتوفري البيئة التعليمية املنا�سبة لأع�ساء 
الهيئة التدري�سية اجلدد.

اأقامها  التي  الغداء  ماأدبة  التدري�ص اجلدد  اأع�ساء هيئة  �سموه  �سارك  وقد 
احتفاء بهم وذلك بح�سور اأع�ساء جمل�ص اأمناء جامعة ال�سارقة والدكتور 

حميد جمول النعيمي مدير اجلامعة وعدد من نوابه وعمداء الكليات. 

مرور راأ�س اخليمة يعزز الثقافة املرورية يف املدار�س 

ق�ساء اأبوظبي تبحث تطوير املحكمة العمالية

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

العامة  القيادة  توا�سل   ، اجلديد  الدرا�سي  العام  انطالق  مع 
املرور والدوريات زياراتها  ب��اإدارة  راأ�ص اخليمة ممثلة  ل�سرطة 
امليدانية التوعوية لتعزيز الثقافة املرورية لدى طلبة املدار�ص 
املرورية  ال�سالمة  لتوعيتهم بجوانب  املبذولة  �سمن جهودها 

والأ�سباب الرئي�سية املوؤدية للحوادث .
واأك����د ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور حم��م��د �سعيد احل��م��ي��دي م��دي��ر عام 
اأن  اخليمة  راأ���ص  ل�سرطة  العامة  بالقيادة  املركزية  العمليات 
�سرطة راأ�ص اخليمة حتر�ص على مدار العام ولي�ص مع بداية 

العام الدرا�سي فح�سب اإىل رفع م�ستوى الوعي املروري وخف�ص 
عدد الوفيات الناجتة عن احلوادث من خالل توجيه الطلبة 
املتنوعة  امل��ي��دان��ي��ة  ال���زي���ارات  ع��رب  واملعلمني  الأم����ور  واأول���ي���اء 
تلك  من  ال�ستفادة  بهدف  لهم  التوعوية  املحا�سرات  واإقامة 
اجلهود ما ي�سهم يف حتقيق ال�سالمة وحت�سني م�ستوى الأداء 
لالرتقاء مب�ستوى الوعي املروري بني خمتلف �سرائح املجتمع 
الثقافة  اآمن مرورياً عرب ن�سر مفهوم  اإىل جمتمع  والو�سول 
وتوعيتهم   ، ال��ط��ري��ق  م�ستخدمي  ل��دى  امل��روري��ة  وال�����س��الم��ة 
باآداب ركوب احلافلة املدر�سية. حيث مت توزيع عدد من الهدايا 
حملة  �سمن  واملعلمني  الطلبة  على  ال��ت��وع��وي��ة  وامل��ط��ب��وع��ات 

�سالمة الطالب اأمانة التي انطلقت مع بداية العام الدرا�سي 
اإمارة  م�ستوى  على  املدار�ص  طلبة  جميع  وت�ستهدف  اجلديد 
راأ�ص اخليمة ، حيث مت زيارة مدر�سة اخلران للتعليم الأ�سا�سي 
اليوم  يف  بنني  الأ�سا�سي  للتعليم  كعب  بن  اأب��ي  ومدر�سة  بنني 
الثاين من بداية العام الدرا�سي من جانب امل�ساعد اأول اأحمد 
والإعالم  التوعية  ف��رع  من  الكتبي  حمد  اأول  وامل�ساعد  كندر 
الزيارة  ، وا�ستفاد من تلك  امل��رور وال��دوري��ات  ب���اإدارة  امل���روري 
ا�ستمرارية هذه  ، موؤكداً  املدر�ستني  150 طالب يف كال  نحو 
التوعية الالزمة والتحاور  للمدار�ص لتقدمي  الزيارات يومياً 

مع الطلبة وطرح امل�سابقات والأ�سئلة التثقيفية عليهم.

و�س��ول �س��فينة م�س��اع��دات اإم��اراتي�ة اإىل م�ين��اء ع��دن 
•• عدن-وام:

 10 متنها  على  حتمل  اإماراتية  م�ساعدات  �سفينة  ع��دن  ميناء  اإىل  و�سلت 
حاويات من الأدوية اخلا�سة مبكافحة وباء الكولريا يف اليمن مت ت�سليمها 
وزير  باعوم  نا�سر  الدكتور  معايل  بح�سور  وذل��ك  العاملية  ال�سحة  ملنظمة 
�سعيد  حممد  واملهند�ص  املنظمة  ممثل  تاكوين  واإميانويل  اليمني  ال�سحة 

الكتبي مدير مكتب هيئة الهالل الأحمر يف عدن .
وقال الكتبي اإن هذه ال�سحنة من الأدوي��ة متثل الدفعة الثالثة التي �سيتم 

توزيعها على كل املحافظات اليمنية ح�سب احلاجة وخا�سة املحافظات التي 
ينت�سر فيها وباء الكولريا .. م�سريا اإىل اأن هذا الدعم ياأتي ا�ستجابة ملنا�سدة 
وزارة ال�سحة اليمنية ومنظمة ال�سحة العاملية وحر�سا من دولة الإمارات 

على تقدمي امل�ساعدة والعون لل�سعب اليمني ال�سقيق.
واأكد اأن وباء الكولريا بات ي�سكل خطرا على حياة العديد من املواطنني يف 
بعدة  مرت  مواجهته  عملية  اأن  اإىل  م�سريا   .. اليمنية  املحافظات  عدد من 
مت  املحلية  ال�����س��وق  م��ن  وم�ستلزمات  اأدوي����ة  �سحنة  بتقدمي  ب���داأت  م��راح��ل 
اإر�سالها ب�سكل فوري وعاجل اإىل اأبني واملخا وال�سالع وحلج ثم اأتبعها اإر�سال 

طائرتني حتمالن مائة طن من الأدوية و�سول اإىل �سفينة اليوم.
اإن دول��ة الإم���ارات تبذل  وق��ال مدير مكتب هيئة الهالل الأح��م��ر يف ع��دن 
جهودا جبارة يف �سبيل الق�ساء و�سد هذا الوباء عرب منظمة ال�سحة العاملية 

واجلهات امل�سوؤولة يف اليمن .
الإمارت  اإن  اليمني  ال�سحة  وزي��ر  ب��اع��وم  نا�سر  الدكتور  ق��ال  ناحيته  م��ن 
وذراعها الإن�ساين هيئة الهالل الأحمر عودتنا على اأن تقف بجانب اليمن 
يف خمتلف الظروف ..معربا عن جزيل �سكره وامتنانه ملا تقدمه الإمارات 

من دعم للقطاع ال�سحي يف اليمن.

العاملية يف  من جانبه عرب الدكتور عمر زين مدير مكتب منظمة ال�سحة 
عدن عن �سكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها الكبري للقطاع ال�سحي 
يف عدن واملناطق املحررة .. م�سريا اإىل اأن الإمارات مل تتاأخر يف ال�ستجابة 
و�سلت  التي  الأدوي��ة  �سحنة  �ست�ساهم  العاملية حيث  ال�سحة  لطلب منظمة 

اليوم ب�سكل كبري يف الق�ساء على وباء الكولريا واحلد من انت�ساره.
الأحمر  وال��ه��الل  العاملية  ال�سحة  منظمة  ب��ني  ال��ق��ائ��م  التن�سيق  وو���س��ف 
خدمة  ه��و  واح���د  اأ�سا�سي  ه��دف  نحو  ثابته  بخطى  ي�سري  ب��اأن��ه  الإم���ارات���ي 

الإن�سان وتقدمي العون وامل�ساعدة لل�سعب اليمني ال�سقيق.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي مع �سركائها  الق�ساء يف  دائ��رة  بحثت 
ال�سرتاتيجيني اآليات تطوير العمل يف املحكمة 
من  الكثري  اخت�سار  يف  ي�سهم  مب��ا  العمالية 
الإج��راءات ويحقق �سرعة الف�سل يف الق�سايا 

وتق�سري اأمد التقا�سي.
توا�سل اجلهود  املنا�سبة  بهذه  الدائرة  واأك��دت 
املقدمة  اخل�����دم�����ات  جل���م���ي���ع  ال���ت���ط���وي���ري���ة 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني ان��ط��الق��ا م���ن ت��وج��ي��ه��ات �سمو 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ص 

رئي�ص  الرئا�سة،  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء،  جمل�ص 
يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  بتطبيق  ال��دائ��رة 

املجال الق�سائي.
اإىل احل��ر���ص على العمل دوم��ا على  اأ���س��ارت  و 
مواكبة اخلدمات الق�سائية والعدلية للتطور 
امل��ت�����س��ارع يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي ع��رب اإي��ج��اد بنية 
الحتياجات  تلبية  يف  ت�سهم  ق�سائية  حتتية 
على  ملمو�سا  ت��ط��ورا  ي�سهد  ملجتمع  امل��ت��زاي��دة 

م�ساهمتها  ي�����س��م��ن  ومب����ا  ال�����س��ع��د،  خم��ت��ل��ف 
الفاعلة يف حتقيق روؤية اأبوظبي 2030.

و اأو�سحت اأن هناك عملية تقييم �ساملة لعمل 
للمتطلبات  وافية  ودرا���س��ة  العمالية،  املحكمة 
ملمو�سة  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  ب��ه��دف  التطويرية، 
يف  ت�سهم  ال��ت��ي  الإج������راءات  م��ن  �سل�سلة  ع��رب 
وتقدمي  الق�سايا،  يف  الف�سل  �سرعة  حتقيق 
وكفاءة  فاعلية  وتعزيز  اجل��ودة  عاملية  خدمات 

ع���ادل وناجز،  ق�����س��اء  اإىل  ال��ت��ق��ا���س��ي، و���س��ول 
يف  املتمثلة  ال�سرتاتيجية  الأول��وي��ة  وحتقيق 
الق�سائية  العمليات  وا�ستدامة  فاعلية  تعزيز 

و�سمان �سهولة الو�سول ال�سامل للخدمات.
عددا  الق�ساء  دائ���رة  نظمت  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
الباحثني  من  ع��دد  بح�سور  العمل  ور���ص  من 
القانونيني يف وزارة املوارد الب�سرية والتوطني 
الدعاوى  لنظر  التطويرية  الآل��ي��ات  ملناق�سة 

النزاع  اإحالة  من  ابتداء  العمالية،  املحكمة  يف 
من الوزارة اإىل حني الف�سل يف الق�سية خالل 
الأحكام  ج��ودة  الرتكيز على  ف��رتة وجيزة مع 

الق�سائية.
و ا�ستعر�ص امل�ست�سار القانوين بنجامني برغر 
املحكمة  يف  ال��ع��م��ل  اإج������راءات  بتطوير  امل��ع��ن��ي 
خالل ور�ص العمل التي نظمتها الدائرة بهذا 
الإج����راءات  ل�سل�سة  التنفيذية  الآل��ي��ة  ال�����س��اأن 

الآراء  اإىل  ال�ستماع  ج��ان��ب  اإىل  التطويرية، 
واملقرتحات ل�سمان حت�سني وجتويد اخلدمات 

املقدمة .
اإج��راءات النظر يف الدعاوى  اأن تطوير  اأكد  و 
اأم�����ام امل��ح��ك��م��ة ال��ع��م��ال��ي��ة ���س��ي��ك��ون ل���ه م���ردود 
و�سي�سهم يف  الأط������راف  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي 
حت��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة ال���ن���اج���زة ب��اع��ت��ب��اره��ا هدفا 
رئي�سا لدائرة الق�ساء ومن هذا املنطلق جرى 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ي اإع�����داد اآل��ي��ة م��ت��ط��ورة تتالفى 
جميع امل��ع��وق��ات، وت��د���س��ن مل��رح��ل��ة ج��دي��دة يف 

تطوير الأداء باملحكمة العمالية.
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•• اأبوظبي - الفجر

من�ساآت  اأح��د  املفرق  م�ست�سفى  نظم   
ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة 
تعليما للموظفني  “�سحة” معر�سا 
تعريف  بهدف  ك��ام��ل،  لأ�سبوع  اأم��ت��د 
ال�سيا�سات  متطلبات  حول  املوظفني 
وت�سمنت  ال�����س��ل��ة،  ذات  واملعايري  
التعليمي  امل���ع���ر����ص  يف  الأن�������س���ط���ة 
الفيديو  وع������رو�������ص  امل���������س����اب����ق����ات 
من  وغ��ريه��ا  واخ��ت��ب��ارات  التعليمية 
من  تعزز  التي  الرتفيهية  الأن�سطة 
يف  وت�ساهم  املقدمة  اخلدمات  ج��ودة 
معرفة ال�سيا�سات املعتمدة يف الأق�سام 

املختلفة.
واأفاد الدكتور م�سطفى املعيني مدير 
ال�سوؤون الطبية يف م�ست�سفى املفرق، 
تطبيق  على  حري�سة  امل�ست�سفى  اأن 
اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة يف خمتلف 
ال�سرتاتيجية  الإداري�����ة  امل��م��ار���س��ات 
مع  متا�سيا  والتمري�سية  والطبية 
يف  “�سحة” ب��ال��ري��ادة  �سركة  ت��وج��ه 
املتكاملة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي 

وامل��ت��م��ي��زة ب���اأع���ل���ى م��ع��اي��ري اجل����ودة 
وال�سالمة الدولية. 

و�سرح الدكتور املعيني: �ساركت جميع 
تو�سيح  ومت  امل��ع��ر���ص  الإدارات  يف 
لتقدمي  ت��ت��ب��ع��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����س��ي��ا���س��ات 
الرعاية ال�سحية وفقا لأعلى املعايري 

ا�ستمرارية  ت�سمن  وال��ت��ي  ال��دول��ي��ة، 
ال�سحية  الرعاية  وتنظيم  ومنهجية 
العالج  ج��ودة  ي�سمن  مبا  للمر�سى، 
اإم��ارة ابوظبي  والرعاية ال�سحية يف 

التي تلزم �سركة �سحة يف تقدميها.
م�ست�سفى  م��وظ��ف��ي  جميع  واأ����س���اف 

بالتحديثات  اط�����الع  ع��ل��ى  امل���ف���رق 
واملتطلبات اجلديدة التي طراأت على 
ال��دول��ي��ة. ويتقدم  ال��ل��ج��ن��ة  م��ع��اي��ري 
على  الثالثة  للمرة  املفرق  م�ست�سفى 
الدولية  اللجنة  لتقييمات  ال��ت��وايل 
اأكتوبر  يف  �ستجرى  ال��ت��ي  امل�سرتكة 

الدولية  اللجنة  تلعب  حيث  ال��ق��ادم، 
دورا  امل�ست�سفيات  لعتماد  امل�سرتكة 
مهما وفعال يف تقييم جودة الرعاية 
ال�����س��ح��ي��ة و����س���الم���ة امل���ر����س���ى حول 
“�سحة”  ���س��رك��ة  ال���ع���امل، وحت��ر���ص 
من�ساآتها  ج��م��ي��ع  ت���ت���ق���دم  اأن  ع���ل���ى 
على  للح�سول  ال�سحية  وم��راك��زه��ا 
امل�سرتكة  ال��دول��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اع��ت��م��اد 
�سامل  ل��ت��ق��ي��ي��م  JCI  واخل�سوع 
والإداري����ة  الطبية  امل��ع��اي��ري  ك��اف��ة  يف 
ينبغي  والتي  وغريها  والتمري�سية 
امل�ست�سفيات  ق���ب���ل  م����ن  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
لالعرتاف  دول��ي��ا  معيارا  يعد  حيث 

باجلودة.
املفرق  م�ست�سفى  اأن  بالذكر  اجلدير 
التي  امل��وؤ���س�����س��ات  اأوائ����ل  م��ن  �سيكون 
���س��ت��خ�����س��ع ل��ل��ت��ق��ي��ي��م ح�����س��ب اأح����دث 
الدولية  ال��ل��ج��ن��ة  مل��ع��اي��ري  حت���دي���ث 
وهي  امل�ست�سفيات  لعتماد  امل�سرتكة 
اإ�سدارها  مت  التي  ال�ساد�سة  الطبعة 
وابتداأ   2017 يناير  م��ن  الأول  يف 
يوليو  �سهر  م��ن  م��ع��اي��ريه��ا  تطبيق 

.2017

لبنى القا�سمي: الإمارات داأبت على ت�سخري الطاقات ل�ستنها�س الهمم وحتفيزها 

يف موؤمتر �شحفي 

موؤ�س�سة ال�سرف ال�سحي تعلن تنفيذ م�سروع �سبكة املعريي�س 
وتو�سعة حمطة املعاجلة يف الفلية يف نوفمرب القادم 

»ال�سبكة العربية للم�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات” تعقد دورة تدريبية 
على مدار ثالثة اأيام يف دبي حول املعايري اجلديدة لتقارير ال�ستدامة

دبي الفجر:

للم�سوؤولية  العربية  “ال�سبكة  اأعلنت 
مركز  للموؤ�س�سات”،  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال���رائ���د خلدمات  وامل������زود  الأب����ح����اث 
ال��ت��دري��ب يف ال�����س��رق الأو����س���ط ، عن 
الثالثة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورة  ع��ق��ده��ا 
حول  العام  لهذا  واملتكاملة  ال�ساملة 
العاملية  ل��ل��م��ب��ادرة  امل��ع��اي��ري اجل��دي��دة 
 ،GRI لإع����داد ت��ق��اري��ر ال���س��ت��دام��ة
لتقارير  الأوىل  ال���دول���ي���ة  امل��ع��اي��ري 

ال�ستدامة.
و�ستمتد الدورة على مدار ثالثة اأيام 
�سبتمرب   28 26 اىل  الفرتة من  يف 

احل����������ايل. و�����س����رتك����ز ع����ل����ى اأح�������دث  
ال�ستدامة،  ت��ق��اري��ر  يف  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  مل�ساعدة  وذل��ك 
اأعمق  فهم  اىل  للو�سول  املنطقة  يف 
تاأثريها  وم�����دى  ل��ط��ب��ي��ع��ة  وا����س���م���ل 

بال�ستدامة. املتعلقة  الق�سايا  على 
�سل�سلة  امل��ع��ت��م��دة  ال����دورة  و�ستتخلل 
النقا�سية  واجلل�سات  املحا�سرات  من 
والتدريبية ودرا�سات احلالة. و�سيقوم 
العربية  “ال�سبكة  م����ن  م����درب����ون 
للم�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات” 
املعمقة  امل��ن��اق�����س��ات  ع��ل��ى  ب���الإ����س���راف 
امل��ع��اي��ري اجلديدة  وامل��ت��م��ح��ورة ح��ول 
تقارير  لإع������داد  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��م��ب��ادرة 
مل�ساعدة   ،)GRI( ال�����س����ت����دام����ة 
امل�ساركني على البدء يف عملية اإعداد 
ت��ق��اري��ر ال���س��ت��دام��ة وف��ق��اً  للمعايري 
امل�ساركني  منح  �سيتم  كما  الأخ����رية. 
الدورة  ا�ستمكال  �سهادة معتمدة عند 

الرئي�سي  امل���ق���ر  ق���ب���ل  م����ن  ب���ن���ج���اح 
تقارير  لإع������داد  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��م��ب��ادرة 

ال�ستدامة يف اأم�سرتدام.
الرئي�ص  امل��رع�����س��ي،  ح��ب��ي��ب��ة  وق���ال���ت 
العربية  لل�سبكة  التنفيذي  وامل��دي��ر 
للموؤ�س�سات:  الجتماعية  للم�سوؤولية 
التدريبية  ال����دورة  ه���ذه  ت�سميم  مت 
الفرق  ب��ك��ف��اءة  ل��الإرت��ق��اء  خ�سي�ساً 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ك��ت��اب��ة ال���ت���ق���اري���ر وخ����رباء 
ال�ستدامة وال�ست�ساريني والباحثني، 
والقادرين على تبني وتطبيق اأحدث 
للمبادرة  امل��ع��ت��م��دة  ال��دول��ي��ة  الأط����ر 
ال�ستدامة.  تقارير  لإع���داد  العاملية 
وت����ع����د امل�������س���ارك���ة يف ه������ذه ال�������دورة 

التدريبية خطوة رئي�سية للموؤ�س�سات 
غري  الأداء  متا�سي  �سمان  اأج���ل  م��ن 
املايل وتقارير ال�ستدامة مع املعايري 
الدويل.  املجتمع  قبل  م��ن  املعتمدة 
على  التقارير  احتواء  اإىل،  بالإ�سافة 
درجة عالية من امل�سداقية والنزاهة.
العربية  ال�����س��ب��ك��ة  اأن  ذك�����ره  ي���ج���در 
للموؤ�س�سات  الجتماعية  للم�سوؤولية 
هي ال�سريك واملدرب املعتمد للمبادرة 
العاملية لإع��داد تقارير ال�ستدامة يف 
املرع�سي  حبيبة  برئا�سة  الإم�����ارات، 
جمل�ص  يف  فاعاًل  ع�سواً  تعترب  التي 
العاملية  للمبادرة  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب 

لإعداد تقارير ال�ستدامة.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ال�سحي  ال�����س��رف  موؤ�س�سة  اأع��ل��ن��ت 
اأح����دى م��وؤ���س�����س��ات دائ����رة اخلدمات 
ال��ع��ام��ة ب���راأ����ص اخل��ي��م��ة ع��ن البدء 
وموؤ�س�سات  امل�ساكن  رب��ط  مب�سروع 
املعريي�ص  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأع�����م�����ال 
من  كجزء  ال�سحي  ال�سرف  ب�سبكة 
البنية  لتو�سيع  املتوا�سل  برناجمها 
التحتية لل�سرف ال�سحي يف الإمارة. 
ومن املقرر ربط 565 قطعة اأر�ص 
الآن  من  بالإمارة  العاملة  بال�سبكة 

وحتى يونيو2018.
و�سائل  ل��ت��وف��ري  امل�������س���روع  وي���ه���دف 
ال�سرف  مياه  من  الم��ن  التخل�ص 
يكون  ل��ن  ح��ي��ث  باملنطقة  ال�سحي 

بتفريغ  ي��ق��وم��وا  اأن  ال�����س��ك��ان  ع��ل��ى 
مياه  خ�����زان�����ات جت��م��ي��ع  و����س���ي���ان���ة 
عن  بهم  اخلا�سة  ال�سحي  ال�سرف 
طريق �سهاريج نقل املياه و التعر�ص 
ل��ل��روائ��ح و ال���غ���ازات اخل���ط���رة، كما 
التخل�ص  على  امل�سروع  هذا  �سيعمل 
الكامل من املخاطر البيئية خلزانات 
ال�سحي  ال�������س���رف  م���ي���اه  جت��م��ي��ع 
الأم����ط����ار مبياه  م���ي���اه  ك���اخ���ت���الط 
انغمار  ن��ت��ي��ج��ة  ال�����س��ح��ي  ال�����س��رف 
اأثناء  في�سانها   و  اخل���زان���ات  ه���ذه 
مو�سم الأمطار حيث ينت�سر الذباب 
لل�سحة  تهديدا  البعو�ص م�سكال  و 
العامة. و من الإيجابيات الرئي�سية 
تنقل  ح��رك��ة  تقليل  امل�����س��روع،  ل��ه��ذا 
���س��ه��اري��ج ن��ق��ل امل��ي��اه ال��ع��ادم��ة على 

يقلل  مم��ا  للمدينة  املحلية  ال��ط��رق 
ال�سغط على �سوارع املدينة و حركة 

املرور به.
الذي  والنجاح  التقدم  على  وتعليقاً 
حققته موؤ�س�سة ال�سرف ال�سحي يف 
الآونة الأخرية ، قال املهند�ص اأحمد 
احلمادي، مدير عام دائرة اخلدمات 
العامة: بتوجيه من �ساحب ال�سمو 
القا�سمي  ���س��ق��ر  ب��ن  ���س��ع��ود  ال�����س��ي��خ 
اإمارة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو 
روؤيته،  م��ع  ومتا�سياً  اخليمة،  راأ����ص 
ق��ط��ع��ت امل��وؤ���س�����س��ة ���س��وط��ا ك��ب��ريا يف 
ال�����س��ن��وات الأخ������رية امل��ا���س��ي��ة فيما 
ال�سحي  ال�����س��رف  ي��خ�����ص خ��دم��ات 
اأربعة  اإط����الق  ح��ي��ث مت  ب����الأم����ارة. 
م�����س��اري��ع ك���ب���رية مت الن���ت���ه���اء من 

اث��ن��ت��ني و ج����اري ت��ن��ف��ي��ذ الأخ�����رى، 
نوعية  مبا�سر  ب�سكل  حت�سن  وكلها 
احلياة يف الإم���ارة وه��و ما ي�سب يف 
م�سلحة املواطنني و املقيمن ونحن 
اإذ نعمل بداأب للتطوير و التح�سني 
ال�سحي  ال�سرف  خلدمات  امل�ستمر 
املقدمة ل�سكان راأ�ص اخليمة ونتطلع 
لنا لتحقيق  امل�ستمر  لدعمهم  قدماً 

الأهداف املرجوة.
ال�سحي  ال�سرف  موؤ�س�سة  وتتمنى 
من ال�سادة �سكان منطقة املعريي�ص 
املراحل  خ���الل  معها  ال��ت��ع��اون  اإىل 
يحتاج  ح���ي���ث  ل���ل���م�������س���روع  الأوىل 
الوحدات  ل��زي��ارة  امل��وؤ���س�����س��ة  خ���رباء 
الداخلية  ال�سبكات  ملعاينة  ال�سكنية 
ال��ق��ائ��م��ة و ه��و م��ا ي�����س��ت��غ��رق �ساعة 

واح��دة على الأك��ر لكل زي��ارة ، كما 
�سوف يتطلب امل�سروع اأجراء اأعمال 
التجميع  اإزال��ة خزانات  و  التو�سيل 
داخل الوحدات خالل عام  2018 
و هو ما �سوف ي�ستغرق ا�سبوع على 

الكر لكل وحدة.
ال�سرف  م��وؤ���س�����س��ة  ت���ق���وم  و����س���وف 
ال�سحي بتحمل نفقات ف�سل واإزالة 
و  ال�سحي  ال�سرف  جتميع  خزانات 

الإ�سالحات املرتتبة على ذلك.   
ويتكامل م�سروع منطقة املعريي�ص 
حاليا  اجل������اري������ة  امل���������س����اري����ع  م�����ع 
حمطة  تو�سعة  كم�سروع  للموؤ�س�سة 
و  ال�سحي  ال�سرف  ملعاجلة  الفلية 
هو م�سروع بقيمة 65 مليون درهم 
و الذي يعزز من القدرة ال�ستيعابية 

بالأمارة  ال�سحي  ال�سرف  ملنظومة 
و���س��وف ي��ت��م الن��ت��ه��اء م��ن م�سروع 
الفلية يف �سهر نوفمرب من  حمطة 
هذا العام و هو ما �سي�ساعف طاقة 
من  ال��ع��ادم��ة  امل��ي��اه  ملعاجلة  املحطة 
اإىل  ي��وم��ي��ا  مكعب  م��رت  األ���ف   20
اأي  يوميا  مكعب  م��رت  األ���ف    40
�سباحة  ح��م��ام   16 �سعة  ي��ع��ادل  م��ا 
ت�سميم  و قد مت  ي��وم.  اأوليمبي كل 

يقارب  ما  خلدمة  اجلديدة  املحطة 
من 200 الف ن�سمة يوميا و هو ما 
ي�سكل %60 من عدد �سكان الأمارة 

تقريبا. 
العتبار  ع����ني  يف  الأخ�������ذ  مت  ك���م���ا 
عن  ال��ن��اجت��ة  و  امل�ساحبة  ال���روائ���ح 
ال�سرف  م����ي����اه  م���ع���اجل���ة  ع��م��ل��ي��ة 
اأحدث  تطبيق  مت  ح��ي��ث  ال�����س��ح��ي، 
ل�سمان  ال��روائ��ح  ملعاجلة  التقنيات 

ع�����دم وج������ود روائ�������ح خ������ارج ح����دود 
املحطة.

التنفيذي  املدير  ترينر،  اآلن  وعلق 
قائال:  ال�سحي  ال�����س��رف  ملوؤ�س�سة 
امل�����س��اري��ع اجل���دي���دة مهمة  ه���ذه  اإن 
جدا ل�سرتاتيجيتنا لتو�سيع البنية 
وتعزيز  ال�سحي  لل�سرف  التحتية 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة لإم��������ارة راأ������ص 

اخليمة.

•• دبي-وام:

اأك��دت معايل ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي   
داأبت  الإم�����ارات  دول���ة  ان  للت�سامح  دول���ة  وزي����رة 
الطاقات  وت�سخري  الم��ك��ان��ات  كافة  توفري  على 
على  وت�سجيعها  وحتفيزها  الهمم  ل�ستنها�ص 
�ستى  يف  ايجابية  ب��روح  والعمل  النتاجية  زي���ادة 
امل����ج����الت.  وق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا اإن ا���س��م الإم�����ارات 
اق���رتن ب���الإجن���ازات وري����ادة الع��م��ال يف العديد 
املحبة  من  اأ�س�ص  على  قامت  لأنها  امل��ج��الت  من 

وال�سالم والت�سامح والوئام.
العودة  فعالية  خ��الل  األقتها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
للمدار�ص التي نظمتها الدارة العامة للموؤ�س�سات 
بالتعاون  الداخلية  بوزارة  والإ�سالحية  العقابية 
مع موؤ�س�سة وطني حتت �سعار “ن�سعى لإ�سعادكم” 
العقابية  امل��وؤ���س�����س��ات  ن����زلء  لأب���ن���اء  امل��خ�����س�����س��ة 

مدينة  يف  الأح������د  الأول  اأم�������ص  اق��ي��م��ت  وال���ت���ي 
العميد  وح�سرها  بدبي  اخل��ور  بحديقة  الطفل 
املوؤ�س�سات  ع����ام  م��دي��ر  ال�����س��وي��دي  ع��ب��داحل��ك��ي��م 
و�سرار  الداخلية  ب��وزارة  والإ�سالحية  العقابية 
بالهول الفال�سي مدير موؤ�س�سة وطني وعدد من 

كبار �سباط وزارة الداخلية.
ال�سكر  القا�سمي  لبنى  ال�سيخة  معايل  ووجهت    
ل������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ومل��وؤ���س�����س��ة وط���ن���ي الإم������ارات 
يف  ت�����س��ب  وال��ت��ي  الح��ت��ف��ال��ي��ة  ه���ذه  لتنظيمهما 
خمتلف  لإ���س��ع��اد  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  حتقيق 

فئات و�سرائح افراد املجتمع بالدولة.
الإم����ارات قامت على  ان دول��ة  واأك���دت معاليها    
ا���س�����ص امل��ح��ب��ة وال�����س��الم وال��ت�����س��ام��ح وت��ه��دف اىل 
حتقيق اخلري والرخاء وال�سعادة جلميع الب�سرية 
دون متييز على اأ�سا�ص ال�سل اأو العرق او اجلن�ص 
املركز  او  امللة  او  املذهب  او  العقيدة  او  الدين  او 

جهدا  تاألوا  ل  الإم���ارات  اإن  ..وقالت  الجتماعي 
يف توفري احلياة الهانئة والعي�ص الكرمي لكل من 
فائقا  اهتماما  تويل  فالدولة  اأر�سها  على  يعي�ص 
بالتعليم وال�سحة والرعاية الجتماعية وغريها 

من املجالت احليوية .
امل�ساركني يف الحتفالية  ودعت معاليها الطالب 
ال��ع��ل��م��ي يف خمتلف  ب��ال��ت��ح�����س��ي��ل  اله��ت��م��ام  اىل 
وي�سربوا  ي��ث��اب��روا  وان  والتخ�س�سات  امل��ج��الت 

ليحققوا ما ي�سبون اليه.
عام  ال�سويدي مدير  عبداحلكيم  العميد  واأك��د    
املوؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية بوزارة الداخلية 
بالتعاون  تقام  التي  للمدار�ص  العودة  فعالية  اأن 
“ن�سعى  �سعار  الأم��ارات حتت  مع موؤ�س�سة وطني 
روؤية  جت�سيد  اط���ار  يف  ت�سب  اإمن���ا  لإ�سعادكم” 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
عام  ي��ك��ون  “ ب����اأن  اهلل  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 

التوجيهات  خ��الل  وم��ن  للخري  ع��ام��ا   2017
ال�����س��دي��دة وامل��ت��اب��ع��ة امل��ب��ا���س��رة وال��دائ��م��ة للفريق 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 
�سموه  وح��ر���ص  الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�ص 
على �سرورة الهتمام مب�سلحة النزلء و�سوؤونهم 

الأ�سرية.
  واأو�سح ان وزارة الداخلية حر�ست على اإقامة هذه 
الفعالية بالتعاون مع �سركائها ا�ست�سعاراً ملهامها 
التي ت�سطلع بها والرامية اإىل حتقيق الأهداف 
وتاأكيدا  للدولة  العليا  القيادة  اإليها  ت�سبو  التي 
ودورها  املجتمع  جت��اه  وال��ت��زام��ات��ه��ا  مل�سوؤوليتها 
عائالت  م��ع  وال��ت��ك��اف��ل  الت�سامن  روح  تعزيز  يف 
والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سات  ن���زلء  واأب��ن��اء 
الأبناء  وج���وه  على  الب�سمة  ر���س��م  يف  والج��ت��ه��اد 
واإ�سعادهم من خالل تخ�سي�ص برنامج ترفيهي 
م�سرتيات  وق�سائم  املدر�سية  احلقائب  واإهدائهم 

وبع�ص الهدايا الأخرى بالتزامن مع بداية العام 
الأعباء  تخفيف  يف  ي�سهم  مما  اجلديد  الدرا�سي 
على اأ�سرهم وتو�سيل الر�سالة الهامه باأن املجتمع 

لن يتخلى عنهم ابدا.
بال�سكر  ال�سويدي  عبداحلكيم  العميد  وتوجه    
وال���ت���ق���دي���ر مل���ع���ايل ال�����س��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى ب���ن���ت خالد 
لت�سريفها  ل��ل��ت�����س��ام��ح  دول�����ة  وزي������رة  ال��ق��ا���س��م��ي 
ملوؤ�س�سة  والتقدير  ال�سكر  وج��ه  ..ك��م��ا  الفعالية 
اجناح  يف  املقدر  اإ�سهامها  مثمنا  الم��ارات  وطني 
اأهال  دائما  تكون  ان  لها  ومتمنيا  الفعالية  ه��ذه 
ال�سكر  وج��ه  كما  الوطنية  م�سوؤوليتها  لتحمل 
يف  �ساهمت  التي  اخل��ريي��ة  للجمعيات  والتقدير 

دعم واإجناح الفعالية.
مدير  الفال�سي  بالهول  �سرار  ق��ال  جانبه  من    
الإمارات”  “وطني  ان  الإم���ارات  وطني  موؤ�س�سة 
الوطنية  والفعاليات  املبادرات  تنفيذ  م�ستمرة يف 

وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة والإن�����س��ان��ي��ة ن��ظ��را لن��ط��الق��ه��ا يف 
الأ�سا�ص من روؤية وا�سرتاتيجية الدولة .

لإ�سعادكم”  “ن�سعى  ف��ع��ال��ي��ة  ان  اىل  م�����س��ريا 
تركز  العقابية  املوؤ�س�سات  نزلء  لأبناء  املخ�س�سة 
ع��ل��ى رف���ع امل�����س��ت��وى امل��ع��ن��وي وب���ث الإي��ج��اب��ي��ة يف 
نفو�سهم خا�سة اأن جمتمع الإمارات يكن لهم كل 

احرتام وترحيب.
  واأ�ساف باأن الدولة توفر الدعم املتوا�سل املتمثل 
يف  وال��دم��ج  للم�ساركة  الفعالة  الفر�ص  باإعطاء 

املجتمع ليكونوا جزءا من بناة امل�ستقبل .
موؤكداً اأن موؤ�س�سة وطني المارات توا�سل تطوير 
وتنفيذ ك��اف��ة ال��ربام��ج وال��ور���ص ال��ت��ي ت��ه��دف يف 
بتنوع  تتميز  وال��ت��ي  اجلميع  اإف����ادة  اإىل  النهاية 
اأبناء  اأن  اإىل  م�سريا  امل�ستفيدة  ال��ف��ئ��ات  وجت���دد 
ال���ن���زلء مت اخ��ت��ي��اره��م ل��ي��ك��ون��وا اإ���س��اف��ة مثمرة 

وجديدة لأن�سطة املوؤ�س�سة الوطنية.

•• دبي- وام:

خالل  ب��ال��دول��ة  امل�سرتك  الإح�����س��ائ��ي  العمل  لتن�سيق  العليا  اللجنة  ا�ستعر�ست 
للتناف�سية  الإحت��ادي��ة  الهيئة  ا�ست�سافته  ال��ذي  اجل���اري  للعام  الثالث  اجتماعها 
العمل  اإجنازها يف جمال  التي مت  امل�ساريع واخلطط  بدبي م�ستجدات  والإح�ساء 
الإح�سائي بالدولة وذلك بح�سور معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة 
الدوري  الجتماع  ياأتي هذا  الهيئة.  اإدارة  رئي�سة جمل�ص  الدويل  التعاون  ل�سوؤون 
امل�ساريع  ملتابعة   2017 عام  خالل  عقدها  املقرر  الجتماعات  ل�سل�سلة  ا�ستكمال 
تعزيز  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  ال��دول��ة  م�ستوى  على  امل�سرتكة  الإح�سائية  وامل��ب��ادرات 
و�سياغة  الوطني  الإح�سائي  العمل  وتطوير  الإح�سائية  الأج��ه��زة  بني  التعاون 
ال�سيا�سات وتنفيذ ال�سرتاتيجيات الداعمة لتخاذ القرار. وعربت معايل رمي بنت 
اإبراهيم الها�سمي خالل الجتماع عن �سرورها بلقاء اأع�ساء اللجنة .. موؤكدة اأن 

الإح�سائي  يتعلق باجلانب  التكامل يف كل ما  الإح�سائي تتطلب  العمل  منظومة 
وجمع البيانات والو�سول لفهم م�سرتك لآلية العمل يف املرحلة القادمة والتعاون 
امل�سرتك بني الأجهزة الإح�سائية على م�ستوى الدولة . و اأ�سافت معاليها اإن عمل 
العميق  واإميانها  الهيئة  ل�سرتاتيجية  ترجمة  يعد  امل�سرتكة  التنفيذية  الفرق 
املعرفة  من  الهائل  الكم  من  املتبادلة  وال�ستفادة  ال�سراكة  وتقوية  تعزيز  باأهمية 
واخلربات والتجارب وا�ستعرا�سها حول طاولة واحدة مبا يخدم املبادرات وامل�ساريع 
املهمة مع �سركائنا من اجلهات احلكومية واملحلية والقطاع اخلا�ص والتي تدعم 
العمل الح�سائي يف دولة المارات العربية املتحدة. وا�ستعر�ص فريق عمل الهيئة 
نتائج م�سروع البيانات الكبرية بالتعاون مع الحتاد الدويل لالت�سالت مب�ساركة 
كل من هيئة تنظيم الت�سالت . وتطرق العر�ص اإىل م�ستجدات امل�سروع والنتهاء 
من املرحلة الأوىل مل�سروع جتريبي يهدف اإىل ا�ستخدام البيانات الكبرية لأغرا�ص 
اإح�سائية واختيار دولة الإم��ارات من قبل الحتاد الدويل لالت�سالت �سمن �ست 

دول هي ال�سويد وجورجيا والفلبني وكوريا اجلنوبية وكينيا وكولومبيا لتطبيق 
املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة  املوؤ�سرات  من  عدد  وح�ساب  واق��رتاح  امل�سروع  هذا 
والت�سالت يف هذا اجلانب. وت�سمن العر�ص �سرحا مف�سال حول م�سروع املن�سة 
الذكية التفاعلية بالتعاون مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل والتي تهدف اإىل 
املهمة  الإح�����س��اءات  من  وغريها  التجاري  التبادل  بيانات  لعر�ص  من�سة  تطوير 
دولة  يف  املفتوحة  بالبيانات  املعني  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  اإط���الق  م�����س��روع  وك��ذل��ك 
ا�ستخدام  تطورات  يواكب  اإح�سائي  بيان   200 من  اأك��ر  ي�سع  وال��ذي  الإم���ارات 
البيانات املفتوحة وم�ساركة املجتمع يف ا�ستخدام البيانات. و قال حممد ح�سن اأهلي 
املدير التنفيذي لقطاع الإح�ساء والبيانات الوطنية بالهيئة الحتادية للتناف�سية 
والح�ساء اإن الهيئة تقوم بتنفيذ عدد من ال�ستطالعات وامل�سوح للجهات احلكومية 
خلدمتها يف ر�سد اأحدث البيانات واملعلومات التي متكن اجلهات احلكومية بالتقدم 

نحو حتقيق الأجندة الوطنية 2021 واملبادرات املرتبطة بها .

اللجنة العليا لتن�سيق العمل الإح�سائي بالدولة ت�ستعر�س م�ساريعها وخططها 

•• نيويورك-وام:

ال�سنوي  ق��راره��ا  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اع��ت��م��دت اجلمعية 
املعني بتن�سيط اأعمالها. وقدم بيرت ثوم�سون رئي�ص اجلمعية 
كافة  الأع�ساء  ال��دول  نيابة عن   -  71 ال���  دورت��ه��ا  العامة يف 
ن�سيبة  زك��ي  لن��ا  �سعادة  من  لكل  والمتنان  ال�سكر  خال�ص   -
املندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم املتحدة و�سعادة 
ف��الدمي��ري دروب��ن��ج��اك امل��ن��دوب ال��دائ��م لكرواتيا ل��دى الأمم 
الذي  العمل  لفريق  قيادتهما  ح�سن  على  مثنيا   .. املتحدة 
اأوجه  ع��دة  تقدم يف  ال��ق��رار وحتقيق  باعتماد  اأث��م��رت جهوده 
لأعمال اجلمعية العامة. ورحبت �سعادة ال�سفرية لنا ن�سيبة 
موجهة   .. القرار  باعتماد   - املنا�سبة  بهذه  لها  ت�سريح  يف   -
العملية  بهذه  والتزمت  �ساركت  التي  ال���دول  جلميع  ال�سكر 
كيفية  ح��ول  الآراء  يف  بتوافق  انتهت  وال��ت��ي  واملهمة  املكثفة 
واأعربت  املقبلة.  ال���دورات  يف  العامة  اجلمعية  عمل  تطوير 
عن امتنانها للعمل والتعاون مع �سعادة ال�سفري دروبنجاك.. 
من  ت�سميته  �سيتم  وال���ذي  للقادم  للفريق  التوفيق  متمنية 
العامة  للجمعية  املنتخب  الرئي�ص  قبل مريو�سالف ليجاك 

وت�سجيع  لزيادة  الدعوة  القرار  وت�سمن   .  72 ال�  دورتها  يف 
العامة  للجمعية  الر�سمية  الجتماعات  اإىل  و�سول اجلمهور 
من خالل البث ال�سبكي .. فيما وجه الأمانة العامة لرتجمة 
العمل من خالل  اللغوية يف  بالتعددية  املتحدة  الأمم  التزام 
الر�سمية  باللغات  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  الر�سمية  اجل��ري��دة  ن�سر 
ال�ستة ومن بينها اللغة العربية طوال العام ابتداء من يناير 
الرت�سح  حمالت  لتنظيم  اأحكاما  ال��ق��رار  و�سمل   .2018
وذلك  وجلانها  العامة  اجلمعية  يف  جترى  التي  والنتخابات 

بتقييد املواد النتخابية وتطوير اأ�ساليب القرتاع.
وت��ط��رق لعملية اخ��ت��ي��ار الأم����ني ال��ع��ام وك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني يف 
مع  علنية  ا���س��ت��م��اع  جل�سات  اإج����راء  ع��ل��ى  ح��ث  ح��ي��ث  املنظمة 

املر�سحني ملن�سب رئي�ص اجلمعية العامة.
كما حث الأمني العام على حتقيق مبادئ امل�ساواة يف التوزيع 
اجلغرايف وبني اجلن�سني عند �سغل املنا�سب العليا يف املنظمة. 
بتن�سيط  املعني  العامل  الفريق  ا�ستحداث  مت  اأن��ه  اإىل  ي�سار 
للجمعية  اأعمال اجلمعية العامة لأول مرة يف الدورة ال� 62 
دورة منذ  ت�سكيله يف كل  اإع��ادة  ويتم   2007 �سنة  العامة يف 

ذلك احلني.

ال�سفرية ن�سيبة تقود بنجاح تن�سيط اأعمِال اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة يف دورتها ال�71 

•• دبى-وام:

عادت بعثة حجاج موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال 
اخل��ريي��ة والإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ���س��ريت��ه��ا ب��ت��م��وي��ل م��ن موؤ�س�سة 
م�سبح الفتان اخلريية اإىل اأر�ص الوطن قادمة من الأرا�سي 
الدويل  دبي  التي عادت عرب مطار   - البعثة  املقد�سة. �سمت 
الذين  املواطنني  50 حاجا من   - احل��ج  اأدائ��ه��ا فري�سة  بعد 
بن  م�سبح  الفريق  معايل  قال  و   . ال�سروط  عليهم  انطبقت 

را�سد الفتان مدير مكتب �ساحب ال�سمو نائب رئي�ص الدولة 
موؤ�س�سة  وراع��ي  موؤ�س�ص   - دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
هوؤلء  باإر�سال  تكفلت  املوؤ�س�سة  اإن   - اخلريية  الفتان  م�سبح 
القائم  التعاون  اإطار  املقد�سة وذلك يف  الأرا�سي  اإىل  احلجاج 

بني املوؤ�س�ستني يف جمال الأعمال اخلريية والإن�سانية .
و عرب احلجاج عن �سكرهم وتقديرهم ملعايل الفريق م�سبح 
را�سد الفتان على اإعانتهم على حتقيق حلمهم باأداء فري�سة 

احلج وزيارة الديار املقد�سة.

وفد حجاج خريية حممد بن را�سد يعود اإىل البالد 

م�ست�سفى املفرق ينظم معر�سا تعليميا ملعايري اللجنة الدولية امل�سرتكة
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اأخبـار الإمـارات

معر�س ال�سيد والفرو�سية ملتقى خليجي لدعاة املحافظة على البيئة و�سون الرتاث
•• اأبوظبي-وام:

حت��ت رع��اي��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ حمدان 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف  بن زاي��د 
منطقة الظفرة رئي�ص نادي �سقاري 
الثالثاء  اليوم  تنطلق   .. الإم���ارات 
فعاليات الدورة ال� 15 من املعر�ص 
الدويل لل�سيد والفرو�سية “اأبوظبي 
2017” يف مركز اأبوظبي الوطني 
من   16 حتى  وت�ستمر  للمعار�ص 
من  بتنظيم  اجل��اري  �سبتمرب  �سهر 
نادي �سقاري الإم��ارات ودعم جلنة 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
البيئة  وهيئة  باأبوظبي  وال��رتاث��ي��ة 
اأب��وظ��ب��ي، وب��رع��اي��ة م��ه��رج��ان �سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
الأ�سيلة  العربية  للخيول  ال��ع��امل��ي 

وجمل�ص اأبوظبي الريا�سي.
لل�سيد  ال����دويل  “ امل��ع��ر���ص  يعترب 
اأه���م املحطات  “ اأح���د  وال��ف��رو���س��ي��ة 

اأبوظبي  لإم���ارة  الثقافية  الرتاثية 
خليجيا  وملتقى  الإم�����ارات  ودول����ة 
بال�سيد  ي��ع��ن��ى  ���س��ام��ال  اج��ت��م��اع��ي��ا 
لدعاة  م��ل��ت��ق��ى  وي�����س��ك��ل  امل�������س���ت���دام 
املحافظة على البيئة و�سون الرتاث 
ولهواة ال�سيد ولل�سعراء والفنانني.
التي  امل��ت��م��ي��زة  امل���ك���ان���ة  ي��خ��ف��ى  ول 
ي����ح����ظ����ى ب�����ه�����ا ع���������امل ال���������س����ق����ارة 
وال���ف���رو����س���ي���ة ال����رتاث����ي ل����دى اأه���ل 
اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة ح��ت��ى غ���دا رمزا 
حل�سارتهم العريقة يف املا�سي التي 
وال�سجاعة  الريا�سة  بني  ما  جتمع 
والرفق  البيئة  و���س��ون  وال��رج��ول��ة 
النبيلة  ال�سفات  واحليوان  بالطري 
ال����ت����ي م����ي����زت ال����ع����رب م���ن���ذ قدمي 

الأزمان .
للمعر�ص  اجلديدة  الدورة  وتنطلق 
ال��ت��ي ت��ع��د الأك�����رب والأك������ر متيزا 
مرت  األ��ف   43 مب�ساحة  تاريخه  يف 
م���رب���ع م���ع م�����س��ارك��ة م���ا ي���زي���د عن 

650 �سركة من 40 دولة، منهم ما 
ن�سبته %23 من العار�سني اجلدد 
وتوقعات با�ستقطاب اأكر من 100 
األف زائر على مدى خم�سة اأيام من 

خالل فعاليات واأن�سطة خمتلفة.
بتواجد  اجل��دي��دة  ال����دورة  تتميز  و 
 126 اإماراتية مقابل  163 �سركة 
 ،2016 املا�سية  ال���دورة  يف  �سركة 
جديدا  عار�سا   68 مل�ساركة  اإ�سافة 
هذا العام من خمتلف اأنحاء العامل. 
 15 ل�  ا�ستمرارا  ال��دورة  وتاأتي هذه 
ع���ام���ا م���ن جن����اح امل��ع��ر���ص ال����دويل 
مكانة  بتعزيز  والفرو�سية  لل�سيد 
�سناعة  خ����ارط����ة  ع���ل���ى  اأب����وظ����ب����ي 
والعاملية  الإق���ل���ي���م���ي���ة  امل����ع����ار�����ص 

املرموقة.
ومتكن املعر�ص من اأن يجمع كربى 
ال�سركات املحلية والعربية والدولية 
اخلارجية  ال���ري���ا����س���ات  ق���ط���اع  يف 
والقطاع  وال�������س���ق���ارة  وال����رح����الت 

ال�سيد  اأ�سلحة  و�سناعة  ال��ب��ح��ري 
وموؤ�س�سات  التقليدية،  وال�سناعات 
كلها  ال��رتاث،  البيئة و�سون  حماية 
لتبادل  واح�����د،  م���وق���ع  اأر������ص  ع��ل��ى 
ال�سفقات  وعقد  واخل��ربات  املعارف 
مدى  على  املعر�ص  وزار  التجارية. 
دورات�����ه امل��ا���س��ي��ة م��ن��ذ ع���ام 2003 
مليون  يزيد عن  ما   2016 وحتي 
و300 األف زائر ما يدل على متكنه 
مدى  على  كبري  جن��اح  حتقيق  م��ن 
لي�ص فقط من  امل��ا���س��ي��ة،  ال�����س��ن��وات 
حيث عدد الزوار، ولكن كذلك عرب 
والعمالء  ال��ع��ار���س��ني  ب���ني  ال���رب���ط 
تراث  اإب�����راز  ع��ن  ب��امل��ن��ط��ق��ة، ف�سال 

دولة الإمارات والرتويج له.
احلالية  دورت���ه  يف  املعر�ص  وي�سهد 
اأثبتت  التي  الفعاليات  من  العديد 
املا�سية  ال������������دورات  يف  جن���اح���ه���ا 
وذلك  وا�سعة،  �سهرة  ذات  واأ�سبحت 
امل�سابقات  م����ن  ل��ل��ع��دي��د  اإ����س���اف���ة 

والأن�سطة اجلديدة.
وقال عبداهلل بطي القبي�سي، مدير 
الفعاليات  اإدارة  م���دي���ر  امل���ع���ر����ص 
والت�سال يف جلنة اإدارة املهرجانات 
وال�����ربام�����ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���رتاث���ي���ة 
باأبوظبي اإن ال�سيد والفرو�سية من 
ريا�سات الآباء والأجداد التي ورثنا 
له  املغفور  عن  النبيلة  اأخالقياتها 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
“طيب اهلل ثراه” الذي كان الرائد 
ال����ع����امل يف جمال  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
ال�����س��ي��د امل�����س��ت��دام و����س���ون ال����رتاث 

وحفظ الأنواع.
املنظمة  العليا  اللجنة  اإن  واأ���س��اف 
املجال�ص  ل��ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة  و���س��ع��ت 
املعر�ص  اأرج��اء  ال�سعبية يف خمتلف 
جل���ع���ل���ه���ا اأك��������ر م���الئ���م���ة ل����ل����زوار 
الإماراتية  بال�سناعات  وتعريفهم 
التقليدية واملاأكولت ال�سعبية وكرم 
اإقامة معر�ص  اإىل  اإ�سافة  ال�سيافة 

ل��ل��ف��ن وال���ر����س���م اجل��راف��ي��ت��ي احلي 
اأم��ام ال���زوار، يف اإط��ار ال��دور الكبري 
الثقايف  امل�سهد  الفن يف  يلعبه  الذي 
الرتاث  عنا�سر  اإب���راز  ويف  عموما، 

على وجه اخل�سو�ص.
و ي�سارك يف املعر�ص مهرجان �سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
الأ�سيلة  العربية  للخيول  ال��ع��امل��ي 
ب��ج��ن��اح مي��ت��د ع��ل��ى م�����س��اح��ة تقارب 
4000 مرت مربع وي�سم م�ساركة 
العاملية  اخل���ي���ل  م�����س��ام��ري  ك����ربى 

والقادمة من 88 دولة.
9 �سنوات  باإمتام  املهرجان  ويحتفل 
من النجاحات والتي �سجل خاللها 
ج����وائ����ز حم���ل���ي���ة وع���امل���ي���ة وخ����الل 
�سيحتفل  اجل��اري  العام  من  اأكتوبر 

بعامه العا�سر.
امل���ه���رج���ان جوائز  ج���ن���اح  و���س��ي��ق��دم 
اأي���ام���ه اخلم�سة  م����دار  ع��ل��ى  ق��ي��م��ة 
بقيمة نحو 400 األف درهم اإ�سافة 

اإىل العديد من الفعاليات والربامج 
التي تقدم للزوار وت�ستهدف جميع 

اأفراد الأ�سرة.
للمعر�ص  احلالية  ال���دورة  وت�سهد 
التي  العرو�ص  ل�ساحة  اأكرب  تفعيال 
والزوار  ال�سياح  اإعجاب  على  ح��ازت 
ال���دورات الأخ���رية، وت�ستمل هذا  يف 
الكالب  فعاليات عرو�ص  العام على 
مزاد  و  الهجن  م���زاد  و  البولي�سية 
اخليول  ا����س���ت���ع���را����س���ات  و  اخل���ي���ل 
للفرو�سية  ظ��ب��ي��ان  ن���ادي  ب��اإ���س��راف 
العربي  ال�سلوقي  جمال  وم�سابقة 
حديقة  م��ن  ه��ام��ة  مل�ساركة  اإ���س��اف��ة 

الإمارات للحيوانات.
املعر�ص  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة  جت�����درر 
يتيح  وال��ف��رو���س��ي��ة  لل�سيد  ال����دويل 
ال���ف���ر����س���ة ل����الط����الع ع���ل���ى اأح�����دث 
ال�سيد  جم������الت  يف  الب����ت����ك����ارات 
واأن�سطة الفرو�سية وريا�سات الهواء 
ورحالت  املائية  والريا�سات  الطلق 

ال�سفاري والفنون والتحف.. وميكن 
ي�ستمتعوا  اأن  ال���دول���ي���ني  ل����ل����زوار 
ب��ا���س��ت��ك�����س��اف ك���ل م���ا ت��ق��دم��ه هذه 
بالرتاث  الهامة فيما يتعلق  املدينة 

والثقافة والأن�سطة البيئية.
مدى  على  زواره  املعر�ص  وي�ستقبل 
�سباحا   11 ال���  ال�ساعة  م��ن  اأي��ام��ه 
متوا�سل  ب�سكل  ليال  العا�سرة  اإىل 
وميكن للزوار الت�سجيل امل�سبق من 
للمعر�ص  الإلكرتوين  املوقع  خالل 
وتذاكر  يومية  ت��ذاك��ر  ت��وج��د  حيث 

لكامل فرتة احلدث.

•• دبي-وام:

 12 العمر  م��ن  يبلغ  اإم���ارات���ي  اأذه���ل طفل   
والإط��ف��اء يف طريقة  ال�سرطة  رج���ال  ع��ام��ا 
ت��ع��ام��ل��ه م��ع ح����ادث ح��ري��ق ان��دل��ع يف منزل 
عائلته يف ظ��ل غ��ي��اب الأب��وي��ن ومت��ك��ن عرب 
من  وال�����س��ج��اع  وال��واع��ي  ال�سحيح  ت�سرفه 
اإنقاذ اأ�سقائه الثالثة من األ�سنة اللهب ومنع 

انت�سار احلريق يف اأروقة املكان .
الطفل م�سعود نا�سر املزروعي كان متواجدا 
الثالثة  اأ����س���ق���ائ���ه  ب��رف��ق��ة  ���س��ك��ن��ه  م��ق��ر  يف 

البالغني من العمر"2 و4 و8" اأعوام حينما 
ناري  م�سدر  يف  وحيدا  يلهو  اأ�سغرهم  ك��ان 
اإىل  اأدى  ما  املنزل  �ستائر  " قرب  " ولعة 

ا�ستعال النريان فيها.
بالأدخنة  امل��زروع��ي  م�سعود  الطفل  ف��وج��ئ 
اأروق������ة امل���ك���ان ق����رب �سقيقه  ت��ت�����س��اع��د م���ن 
األ�سنة  اإبعاده عن  الأ�سغر فهرع ب�سرعة اإىل 
اللهب ثم اأخرجه و�سقيقاه من املنزل وكان 
وعي  ينم عن  الدقيق  الأويل  الت�سرف  هذا 
اإخوته  ابتعاد  و�سرعة  بطريقة  لديه  كبري 

عن م�سدر النريان والأدخنة.

اأ�سقائه  اإخ�����الء  يف  ال��ط��ف��ل  جن���ح  اأن  وب��ع��د 
ال�سغار بحث عن العاملة امل�ساعدة يف املنزل 
���س��رع برفقتها يف  ث��م  ل��وق��وع ح��ري��ق  ونبهها 
ال��غ��رف ع��ن طريق  ب��اق��ي  اإىل  منع ام��ت��داده 
على  ور���س��ه��ا  اأواين  ب��وا���س��ط��ة  امل���ي���اه  ج��ل��ب 
النريان وكان هذا الت�سرف الثاين ال�سحيح 
يف منع امتداد النريان حلني ح�سور اجلهات 

املخت�سة.
الأث���ن���اء لح���ظ اجل�����ريان ت�ساعد  ت��ل��ك  يف 
الأدخ����ن����ة م���ن امل���ن���زل ف���ق���دم���وا ب���الغ���ا اإىل 
م��رك��ز ال��ق��ي��ادة وال�����س��ي��ط��رة يف ���س��رط��ة دبي 

و�سيارات  ال�سرطية  الدوريات  حتركت  حيث 
ال�سيطرة  على  وعملوا  امل��ك��ان  اإىل  الإط��ف��اء 

على احلريق واحتوائه.
يف  ووعيه  ت�سرفه  وح�سن  ل�سجاعته  ونظرا 
يو�سف  العميد  ك���رم  احل��ري��ق  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
الق�سي�ص  ���س��رط��ة  ال��ع��دي��دي م��دي��ر م��رك��ز 
ال��ط��ف��ل م�����س��ع��ود ن��ا���س��ر امل����زروع����ي ب��ع��د اأن 
يف  امل��زروع��ي  نا�سر  وال���ده  برفقة  ا�ستقبله 

املركز .
واأثنى العميد العديدي على �سرعة بديهية 
الطفل ويقظته التي �ساهمت يف اإنقاذ اأرواح 

حني  املنزل  من  واإخراجهم  ال�سغار  اأ�سقائه 
بداأت األ�سنة اللهب بالنت�سار وطلبه امل�ساعدة 
امل���ن���زل لإخماد  امل�����س��اع��دة يف  ال��ع��ام��ل��ة  م���ن 
احلريق اإىل حني و�سول جهات الخت�سا�ص 
الذي  ال�سجاع  بالت�سرف  ح��دث  م��ا  وا�سفا 

يحتذى به يف املجتمع.
الق�سي�ص  ����س���رط���ة  م���رك���ز  م���دي���ر  ول���ف���ت 
التعامل  يف  بالثقافة  الت�سلح  ���س��رورة  اإىل 
امل��ن��زل��ي��ة واحل���رائ���ق وتوعية  م��ع احل�����وادث 
الأط��ف��ال ب��خ��ط��ورة الق����رتاب م��ن و�سالت 
واأهمية  املختلفة  ال�ستعال  واأدوات  الكهرباء 

توفري و�سائل الوقاية وتركيب اأنظمة اإنذار 
للحرائق حماية لالأفراد واملمتلكات.

من جانبه اأعرب الوالد نا�سر املزروعي عن 
�سعادته وتقديره لتكرمي �سرطة دبي وفخره 
مل�ساعدة  ه��رع  ال��ذي  بابنه م�سعود  واع��ت��زازه 
اإخ���وان���ه واحل���د م��ن احل��ري��ق ق��ب��ل انت�ساره 
اأن احلمالت  اإىل  اأكرب .. م�سريا  على نطاق 
بكيفية  واملتعلقة  امل��دار���ص  لطلبة  التوعوية 
ب�سكل  �ساهمت  يندلع حريق  الت�سرف حني 
بالت�سرف  م�����س��ع��ود  طفله  ت��وع��ي��ة  يف  ف��ع��ال 

ال�سليم وقت وقوع احلادث. 

طفل اإماراتي ينقذ اأ�سقاءه ومينع احرتاق منزل عائلته يف دبي

•• اأبوظبي-وام:

ت�سارك هيئة البيئة - اأبوظبي يف فعاليات ال��دورة ال� 15 من املعر�ص 
الدويل لل�سيد والفرو�سية  اأبوظبي 2017  والذي يقام حتت رعاية 
�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
رئي�ص نادي �سقاري الإمارات خالل الفرتة من 12 ولغاية 16 �سبتمرب 
يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص بتنظيم من نادي �سقاري الإمارات 

وبدعم من جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية.
واأكدت �سعادة رزان خليفة املبارك الأمني العام لهيئة البيئة – اأبوظبي 
اأن املعر�ص الدويل لل�سيد والفرو�سية الذي يحتفي هذا العام بدورته 
للرتويج  وعاملياً  واإقليمياً  15 جنح يف توفري من�سة مثالية حملياً  ال� 
لل�سيد امل�ستدام ..م�سرية اىل ان احلدث يعد فر�سة مميزة لن�سر الوعي 
بالإ�سهامات الإيجابية التي حققتها الإم��ارات يف ما يتعلق باملمار�سات 

امل�ستدامة لل�سيد بال�سقور واملحافظة على التنوع البيولوجي.
وقالت على الرغم من تزايد الوعي باأهمية التنوع البيولوجي بو�سفه 
اأعداد  اأن  اإل  واملقبلة  احلا�سرة  لالأجيال  بثمن  تقدر  ل  عاملية  ث��روة 
يوؤدي  ال���ذي  ال�سيد  يف  ل��الإف��راط  نتيجة  تناق�ص  يف  ت���زال  ل  الأن����واع 
التنوع  التي تدعم  البيئية احليوية  العمليات  اأ�سرار ج�سيمة على  اإىل 
البيولوجي والتي اإذا تركت بدون رقابة قد تت�سبب باإحداث تغيريات ل 
ميكن اإ�سالحها على النظم البيئية وبالتايل الت�سبب ب�سغوط مبا�سرة 

وغري مبا�سرة على املجتمعات الب�سرية.
امل�ساركة يف ه��ذا احلدث  الهيئة حتر�ص دوم��ا على  ان  امل��ب��ارك  واأك���دت 
ذلك  يف  مبا  املحلية  البيئة  وتفرد  بتميز  الوعي  لزيادة  الهام  ال�سنوي 
على  ال�سوء  وت�سليط  والبحرية  ال��ربي��ة  بالنقرا�ص  امل��ه��ددة  الأن���واع 
اأبوظبي لتحقيق روؤيتها يف احلفاظ على  اجلهود التي تبذلها حكومة 
ا�ستخدام  اأهمية  على  والتاأكيد  البيولوجي  التنوع  وحماية  الأن����واع 
املدى  على  ي��وؤدي��ان  ل  ومب��ع��دل  باأ�سلوب  البيولوجي  ال��ت��ن��وع  عنا�سر 
البعيد اإىل تناق�ص هذا التنوع وبالتايل املحافظة على قدرته على تلبية 

احتياجات وتطلعات الأجيال املقبلة.
املعر�ص  الهيئة يف  – اأبوظبي جناح  البيئة  العام لهيئة  وقالت الأم��ني 
�سريكز هذا العام على العالقة التي تربط الإن�سان ببيئته ..م�سرية اإىل 
اأنه يتعامل  ًرا وبالرغم من  ًرا ومتاأِثّ اأن الإن�سان يتفاَعل مع بيئته موؤِثّ
منذ القدم مع مكّونات بيئته املحيطة اإل اأنه ومع توايل ال�سنني اأ�سبح 
والتكنولوجي  العلمي  التقدم  اأّن  �سيما  ل  فيها  حتّكماً  اأك��ر  الإن�سان 
اأعطاه فر�سة لإحداث املزيد من التغيري واأ�سبحت اآثارها ملمو�سة يف 
العديد من اجلوانب. واأ�سافت �سعادتها كما ابتعد الإن�سان عن التوا�سل 
اأطول يف ا�ستك�ساف عامله الفرتا�سي  مع بيئته الطبيعية ليعي�ص وقتاً 
اإىل  للعودة  ت�سجيع اجلميع  اإىل  ن�سعى  اأبوظبي   - البيئة  بهيئة  ونحن 
اجلهد  من  املزيد  وب��ذل  البديع  نظامها  يف  والتاأمل  الطبيعة  اأح�سان 

للمحافظة عليها لالأجيال القادمة .

باملعر�ص هذا  البيئة من خ��الل جناحها  ت�سعى هيئة  الإط��ار  ه��ذا  ويف 
العام اإىل التوا�سل مع املجتمع املحلي من خالل اأن�سطة تفاعلية ت�سمل 
جولت افرتا�سية ولوحات تعريفية وفنية لت�سليط ال�سوء على ثالث 
والرتاث  البيولوجي  التنوع  متثل  التي  الهامة  املحلية  البيئات  م��ن 
ممثلة  البحرية  البيئة  ت�سمل  والتي  اأبوظبي  لإم��ارة  املتفرد  الطبيعي 
عن  ف�سال  حفيت  بجبل  ممثلة  اجلبلية  والبيئة  املرجانية  ال�سعاب  يف 
جمموعة  �سرتافقها  حيث  الغاف  �سجرة  ومتثلها  ال�سحراوية  البيئة 

متنوعة من الأنواع املحلية املنت�سرة يف هذه البيئات.
البيئات  هذه  يف  افرتا�سية  بجولت  للقيام  بفر�سة  ال��زوار  و�سيحظى 
ففي ق�سم البيئة البحرية �سيتجول الزائر داخل جم�سم كبري لل�سعاب 
املرجانية للتعرف على هذا املوئل البحري الهام الذي يلعب دوراً حيويا 
الغابات  مبثابة  ويعد  البحرية  البيئة  يف  البيولوجي  التنوع  دع��م  يف 
املطرية للبحار ب�سبب التنوع الهائل لأ�سكال احلياة التي حتتويه فهو 

يوفر موائل لأنواع عديدة من الأ�سماك والكائنات البحرية.
التي  الغاف  الزائر على �سجرة  �سيتعرف  ال�سحراوية  البيئة  ويف ق�سم 
تعترب جزءا ل يتجزاأ من تراث الإمارات الطبيعي و�ساهدة على تاريخه 
وح�سارته حيث تعترب هذه ال�سجرة من الأ�سجار الرئي�سية يف البيئية 
ال�سعبة  البيئية  الظروف  البقاء يف  ال�سحراوية وتتميز بقدرتها على 
املياه  امت�سا�ص  على  القدرة  لها  التي  ج��دا  الطويلة  جذورها  بف�سل 

املوجودة يف الرتبة والتي قد ت�سل اإىل 30 مرتاً.

كما �سيتمكن الزوار من القيام بجولة افرتا�سية يف البيئة اجلبلية التي 
ميثلها جبل حفيت الذي يتمتع بقيمة بيئية واأثرية وح�سارية كبرية 
وي�ستهر بكونه اأحد اأهم مناطق التنوع البيولوجي على م�ستوى اإمارة 
الذي  تنوع هذا اجلبل  الزائر خالل اجلولة على  و�سيتعرف  اأبوظبي. 
اأنواع احليوانات الربية املهددة بالنقرا�ص على  لبع�ص  يعترب موطناً 

م�ستوى العامل وعدد من النباتات النادرة يف الدولة.
كما �ستتاح الفر�سة للزوار للتقاط ال�سور يف حمطة الت�سوير للتفاعل 
اللوحات  اأم��ام  اأو  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  خالل  من  املعر�ص  مع 
التي تعر�ص لقطات من هذه البيئات املحلية الهامة ف�سال عن فر�سة 
التابع  الأليفة  للحيوانات  اأبوظبي  ملجاأ  من  الأليفة  احليوانات  تبني 
التي  الأخ����رى  اخل��دم��ات  على  وال��ت��ع��رف  لل�سقور  اأب��وظ��ب��ي  مل�ست�سفى 
الطبية  الفحو�سات  اإج���راء  على  تقت�سر  ل  والتي  امل�ست�سفى  يقدمها 
واإ�سدار  ال�سقور  ت�سجيل  كذلك  تت�سمن  بل  ال��الزم  العالج  وتقدمي 
تاأهيل  واإع���ادة  لإن��ق��اذ  مركزا  كونه  اإىل  بالإ�سافة  لها  ال�سفر  ج���وازات 

ال�سقور الربية امل�سادرة.
ويقدم جناح الهيئة باملعر�ص جتربة فريدة وممتعة لزوراه من خالل 
ال�سينما البيئية التي �ستعر�ص فيديو ق�سري للتعريف بالبيئة املحلية 
والتحديات التي تواجه الهيئة وحكومة اأبوظبي يف حمايتها واملحافظة 
ل�سمان  اجلهود  ه��ذه  دع��م  يف  املحلي  املجتمع  م�ساركة  واأهمية  عليها 

توفري حياة متوازنة تعتمد على مبادئ ال�ستدامة.

هيئة البيئة اأبوظبي ت�سارك يف املعر�س الدويل لل�سيد والفرو�سية

دعت اإىل تعزيز متطلبات ال�شالمة وال�شحة املهنية خالل العمل

بلدية مدينة اأبوظبي تناق�س احلد من ت�سرب اخلر�سانة بالطرق ومواقع البناء مع ال�سركاء خالل ور�سة عمل
عقدت بلدية مدينة اأبوظبي ور�سة 
وال�سحة  لل�سالمة  توعوية  عمل 
والإن�ساء،  البناء  قطاع  يف  املهنية 
واملكاتب  امل���ق���اول���ني  مب�������س���ارك���ة 
القطاع  يف  العاملة  ال�ست�سارية 
اخلر�سانة  وم�����س��ان��ع  و����س���رك���ات 
اجل�����اه�����زة، مل��ن��اق�����س��ة اإج���������راءات 
ت�سرب  م����ن  احل�����د  وم���ت���ط���ل���ب���ات 
الطرق  يف  اجل���اه���زة  اخل��ر���س��ان��ة 
والإن�ساء،  البناء  ومواقع  العامة 
وع���ر����ص اأف�������س���ل امل���م���ار����س���ات يف 
تطبيق ذلك، مع  تعزيز متطلبات 

ال�سالمة وال�سحة خالل العمل.
من  انطالقاً  الور�سة  هذه  وتاأتي 
حر�ص بلدية مدينة اأبوظبي على 
تعزيز عالقات التعاون املثمرة مع 
واأخذ  ال�سرتاتيجيني،  ال�سركاء 
الالزمة  والإج�������راءات  ال��ت��داب��ري 
املقدمة  اخلدمات  اأف�سل  لتوفري 
حماية  وك����ذل����ك  امل���ج���ت���م���ع،  اإىل 
ال�سحة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  ال��ب��ي��ئ��ة 
واملظهر  وال���������س����الم����ة  ال����ع����ام����ة 

احل�ساري للعا�سمة و�سواحيها.
وت���ن���اول���ت ور����س���ة ال��ع��م��ل حماور 
الإجهاد  خم��اط��ر  اأب���رزه���ا  ع����دة، 
احل������راري وط�����رق ال���وق���اي���ة منه 
ج�سم  ع���ل���ى  ال���ط���ب���ي���ة  واآث������������اره 
الإن�سان، واأعرا�سه وطرق العالج 
مديرية  ا�ستعر�ست   حيث  منه، 
ال���ط���وارئ وال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة – 
املجتمعي ل�سرطة  ال�سعاف  ق�سم 

خملفات  م���ن  اأي  اأو  اخل��ر���س��ان��ة 
متطاير  وغبار  اأت��رب��ة  من  البناء 
على الطرق، وكذلك تاأمني حركة 
الآليات بني املواقع الإن�سائية، كما 
دعت اإىل توفري حمطات لتنظيف 
نطاق  �سمن  والآل���ي���ات  امل��رك��ب��ات 
املعايري  مراعاة  مع  العمل  موقع 
وال�سالمة  وال�������س���ح���ة  ال���ب���ي���ئ���ة 
امل���ط���ل���وب���ة، وت���ن���ظ���ي���ف اإط��������ارات 
مغادرتها  قبل  والآل��ي��ات  املركبات 

وكذلك  للهواء،  امللوثة  وال��غ��ازات 
ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل��ي��ة احل���رك���ة وامل����رور 
اإ�سافة  امل��واق��ع وخ��ارج��ه��ا،  داخ���ل 
ال�ساحنات  حت���م���ي���ل  ع�����دم  اإىل 
بها  امل�سموح  احلمولة  من  باأكر 
ل�سمان ال�سالمة العامة. واأكدت 
بلدية مدينة اأبوظبي على اأهمية 
امل�����س��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
جلهودها  والإن�ساء،  البناء  قطاع 
احل��ف��اظ على  �سبيل  امل��ب��ذول��ة يف 

الإ�سعافات  ���س��ي��ن��اري��و-  اأب��وظ��ب��ي 
الأولية ل�سربة ال�سم�ص.

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واأك������دت 
التوعوية  ال��ع��م��ل  ور����س���ة  خ����الل 
املقاولني  ال���ت���زام  ����س���رورة  ع��ل��ى 
وال�ست�ساريني العاملني يف قطاع 
الإ�سفلت  بنظافة  والإن�ساء  البناء 
والأر�سفة املجاورة ملواقع العمل، 
و�سمان  معبدة،  مداخل  وت��اأم��ني 
من  اأج���������زاء  اأي  ت�������س���اق���ط  ع�����دم 

لتدارك  وال��ف��رع��ي��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
ت�سريب اأية مواد اأو تلوث حمتمل 
ع��ل��ى ال��ط��رق م��ع ���س��م��ان حماية 
ا�ستعر�ست  كما  العامة،  الأمالك 
املتبعة  املمار�سات  اأف�سل  الور�سة 
ت�����س��رب اخل��ر���س��ان��ة اجلاهزة  مل��ن��ع 
املواقع  ويف  ال��ع��ام��ة  ال��ط��رق  على 
امل���ح���ي���ط���ة ب����ال����ب����ن����اء، م�����ع اأخ�����ذ 
والبيئية  ال�سحية  الح��ت��ي��اط��ات 
ملنع انت�سار الغبار وذرات الإ�سمنت 

املرتادين  �سالمة  ل�سمان  املواقع 
وامل���ارة على ال��ط��رق م��ن مركبات 
واأفراد �سعيا للحفاظ على املظهر 
العام للمدينة. ودعت البلدية اإىل 
�سرورة توفري التجهيزات وتاأمني 
الكاملة  ال�����س��روري��ة  الإم��ك��ان��ي��ات 
اخلر�سانية  امل���خ���ل���ف���ات  لإزال��������ة 
ال�سديقة  ب��ال��و���س��ائ��ل  وغ���ريه���ا 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة، وك���ذل���ك ت���اأم���ني خطة 
الطرق  ع��ل��ى  ل���ل���ط���وارئ  ���س��ام��ل��ة 

اأعلى  ���س��الم��ة اجل��م��ي��ع، وت��وف��ري 
م���ع���اي���ري الأم�������ن وال�������س���الم���ة يف 
و�س������عيها  ك��اف��ة،  ال��ع��م��ل  م��واق��ع 
احل�ساري  املظهر  لإب���راز  ال��دائ��م 
واجل�������م�������ايل مل����دي����ن����ة اأب����وظ����ب����ي 
و�سواحيها.  و�سددت بلدية مدينة 
موا�سلة  ع��زم��ه��ا  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
اجلولت التفتي�سية الدائمة على 
املختلفة،  والإن�ساء  البناء  مواقع 
وحترير املخالفات بحق ال�سركات 

املخالفة لال�سرتاطات والقوانني 
لتنظيم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  وال���ل���وائ���ح 
اأبوظبي،  مدينة  يف  البناء  اأعمال 
والتي قد ت�سل يف بع�سها اإىل مئة 
بالأ�سول  ال�سرر  درهم عند  األف 
و10  التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ع��ام��ة 
اتخاذ  اآلف دره���م يف ح��ال��ة ع��دم 
وال�سالمة  الأم�������ن  اح���ت���ي���اط���ات 
اأثناء  امل���ج���اورة  وامل���ب���اين  ل��ل��م��ارة 
وفق��������اً  واله��������دم،  البناء  اأعمال 
 2009 ل�سنة   16 رق��م  للقانون 
البناء  اأع����م����ال  ت��ن��ظ��ي��م  ����س���اأن  يف 
ولئحته التنفيذية ،وذلك بهدف 
معايري  واأف�������س���ل  اأرق������ى  ت���وف���ري 
ال�����س��الم��ة وال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة يف 
امل�ساركون  ن��وه  ب��دوره��م  امل��دي��ن��ة. 
مقاولي�����ن  م��ن  العمل  ور���س��ة  يف 
�سركات  ومم��ث��ل��ي  وا���س��ت�����س��اري��ني 
اجلاهزة،  اخل��ر���س��ان��ة  وم�����س��ان��ع 
تبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ب��اجل��ه��ود 
لتحقيق  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
اأعلى واأف�س�����ل م�����عايري ال�����سحة 
والتعاون  املجتمع  يف  وال�سالمة 
لت�سهيل  قبلها  من  املقدم  الكبري 
و�سعيها  اأم���ام���ه���م،  الإج����������راءات 
الوعي  لن�سر  وامل�����س��ت��م��ر  ال���دائ���م 
ال�سحة  جم�������ال  يف  وامل�����ع�����رف�����ة 
العاملني  بني  والبيئة  وال�سالمة 
بهدف  والإن�ساء،  البناء  قطاع  يف 
ال�����س��ع��ادة وت���وف���ري بيئة  حت��ق��ي��ق 

عمل مريحة للجميع.  
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اإعــــــــــالن
ميدل  ال�س�����ادة/انرتريد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اي�ست للتجارة العامة ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 2338097 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمد حممد الرئي�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ا�سحاق حممد اهلي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
الهند�سية  ال�س�����ادة/هيبتا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1730664 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
فوؤاد احمد م�سطفى ربابعه من 49% اىل %32

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة بالل حممد عبداللطيف الغزو %17

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
رقم:CN 1020723 بال�سم التجاري:موؤ�س�سة ال�سحيمي 
بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة  العامة  للنقليات 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
لعمال  الخ�سر  ال�س�����ادة/امل�ستقبل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الري وجتميل الرا�سي ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1097241 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جيجي امانويل امانويل توراناتيل �ساكو ماين %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جابر جا�سم �سامل �سعيد حمد احلجري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جيجي امانويل توراناتيل �ساكو ماين
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمد �سامل �سعيد حمد احلجري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
ومقهى  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سوليدير ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1861955 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء/مطعم ال�سوليدير
SOLIDAIR RESTAURANT 51% اىل %33

تعديل ن�سب ال�سركاء/جورج اندر او�ص حوا من 49% اىل %33.5
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مبارك عبيد خليفه اخلييلي %33.5
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تالل اخلري لعمال 

اجلب�ص رخ�سة رقم:CN 1012423 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة را�سد �سعيد عبيد مر�سد املقبايل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي خ�سيب الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سريف 

الرميثي ل�ست�سارات ال�سالمة والتدريب
رخ�سة رقم:CN 1922807 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العربية 

ال�سوي�سرية للعود والعطور ذ.م.م - فرع
رخ�سة رقم:CN 1067053-5 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العربية 

ال�سوي�سرية للعود والعطور ذ.م.م - فرع
رخ�سة رقم:CN 1067053-4 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فيلور�ص 

للخياطة الن�سائية
رخ�سة رقم:CN 1042930 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ريد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

روك�ص للعقارات
رخ�سة رقم:CN 2002603 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جولدن كال�ص دراي كلني ملالكها خالد 

حممد الفهيم - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1203323 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عائ�سه يو�سف احمد ح�سني البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد حممد عبداجلليل الفهيم

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 5*1
 تعديل ا�سم جتاري من/جولدن كال�ص دراي كلني ملالكها خالد حممد الفهيم - �سركة 

ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
 GOLDEN CLASS DRY CLEAN OWNED BY KHALID MOHAMED

ALFAHIM - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/ جولدن كال�ص دراي كلني  �سركة - ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م 

GOLDEN CLASS DRY CLEAN - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون لوغانو بيوتي للرجال

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2249730 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هند ثاين عبيد خمي�ص الرميثي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ذياب عو�ص را�سد �سعيد املهريي
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/�سالون لوغانو بيوتي للرجال
LUGANO BEAUTY GENTS SPA

اىل/ �سالون لوغانو بيوتي لل�سيدات 
LUGANO BEAUTY LADIES SPA

تعديل ن�ساط/ا�سافة حمام �سرقي للن�ساء )9609002(
تعديل ن�ساط/ا�سافة مركز جتميل وعناية �سخ�سية للن�ساء )9609001(

تعديل ن�ساط/ا�سافة ق�ص وت�سفيف ال�سعر للن�ساء - فئة ثانية )9602201.2(
تعديل ن�ساط/ا�سافة نق�ص احلناء )9602202(

تعديل ن�ساط/حذف حمام �سرقي للرجال )9609007(
تعديل ن�ساط/حذف مركز جتميل وعناية �سخ�سية للرجال )9609005(

تعديل ن�ساط/حذف ق�ص وت�سفيف ال�سعر واحلالقة للرجال فئة اوىل )9602101.1(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فري�ست بيلدينغ للمقاولت العامه ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1163395 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد خادم �سامل حظيبه الظاهري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد خادم �سامل حظيبه الظاهري 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ت�سا �سون - لني

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

 تعديل ا�سم جتاري من/فري�ست بيلدينغ للمقاولت العامه ذ.م.م
FIRST BUILDINGS GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/ بلو ماوندين للمقاولت العامه 
BLUE MOUNTAIN GENERAL CONTRACTING

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
والنقليات  للمقاولت  دروي�ص  ال�س�����ادة/حممد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:1074374 

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

 تعديل ا�سم جتاري من/حممد دروي�ص للمقاولت والنقليات العامة

MOHAMMED DARWISH CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/ حممد دروي�ص للمقاولت والنقليات العامة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م 

 MOHAMMED DARWISH CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
ركن  ال�س�����ادة/مرطبات  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سباب رخ�سة رقم:1049489 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 3*2 اىل 3*1

 تعديل ا�سم جتاري من/مرطبات ركن ال�سباب
RUKN AL SHABAB REFESHMENT

اىل/ كافترييا تي جنك�سن 
CAFETERIA TEA JUNCTION

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل التحدي لبيع 

 CN 1117262:وت�سليح الطارات وتبديل الزيوت رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سلطان حارب حمد را�سد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف را�سد �سعيد بالغمي�سة ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العني فون للهواتف 

 CN 1120844:املتحركة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد عبداهلل عي�سى اجلابري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف معي�ص ح�سني حممد مانع الحبابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبرماركت العني 

الفاي�سة رخ�سة رقم:CN 1103546  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

نا�سر حممد حمود الكيومي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

نا�سر حممد حمود الكيومي من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف كازهنكل حممد �سيمان
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/جنوم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
  CN 1747085:البنف�سج لعمال الملنيوم رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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بتثقيف  اأب���وظ���ب���ي  ����س���رط���ة  ق���ام���ت 
اللغة  وع��ل��وم  مبفاهيم  منت�سبيها 
تدريبية  ور������س�����ة   يف  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
الدكتور  ال��ن��ق��ي��ب  ف��ي��ه��ا  ح��ا���س��ر 
فرع  مدير  ال��درع��ي،  حميد  �سامل 
الأف���ق يف ق�سم  الإ���س��ت��ق��راء وم�سح 
ا�ست�سراف امل�ستقبل باإدارة الإبتكار 

وا�ست�سراف امل�ستقبل.
واكت�سب 21 �سابطاً وموظفاً من 
الأولية  امل��ع��ارف  اأب��وظ��ب��ي،  �سرطة 
ل��ل��غ��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة، وذل�����ك يف اإط����ار 
وتطوير  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  احل����ر�����ص 
املهارات  اللغوية  وتقدمي خدمات 
برامج  للمنت�سبني، �سمن  متميزة 
املتخ�س�سة،  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ور����ص 
التي ينظمها مركز الإ�سرتاتيجية 

والتطوير املوؤ�س�سي.
احلا�سل  ال��درع��ي،  النقيب  واأك���د 
بامتياز  ال���دك���ت���وراة  درج�����ة  ع��ل��ى 
اجلنوبية  ال�������س���ني  ج���ام���ع���ة  م����ن 
اللغة  ع���ل���وم  يف  وامل��ت��خ�����س�����ص   ،
اأهمية تعّلم لخُغات عاملية  ال�سينية، 

وح�سارات  ث��ق��اف��ات  اإىل  ل��ل��ت��ع��ّرف 
اإتقانها  اأن  اإىل  م�سرياً  ال�سعوب، 
املنت�سبني  اأم������ام  الأب��������واب  ي��ف��ت��ح 

للمناف�سة عاملياً.
الخُلغوية  باملهارات  التزّود  اإن  وق��ال 

املنا�س����������بة لطبيعة عمل املنت�سبني، 
فئات  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  م��ن  ميكنهم 
يكفل  مما  امل�ستهدفة،  املجتم����������ع 
النه�����������سة  يف  الإ�����س����ه����ام  ل���ه���م 
ال�ساملة  واخل��دم��ي��ة  التنم���������وية 

وت�ستهدف  الوطن،  ي�سهدها  التي 
التفاعل م�����������ع الثقافات العاملي����������ة، 
ال�سينية  الثقاف����������ة  بينها  م��ن 
وح�سارتها  العريقة  بتقال���������يدها 

الأ�سيلة.

•• �صبوة-وام:

اإعادة  الإم��ارات��ي يف  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  �ساعدت   
حمافظة  جنوب  ر���س��وم  ملديرية  الكهربائي  التيار 
�سبوة اليمنية عقب اإنقطاع اإ�ستمر عامني وذلك يف 
اإط��ار جهود وم�ساعي دول��ة الم���ارات لإع��ادة تاأهيل 
املناطق  يف  التحتية  وال��ب��ن��ى  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ايجابيا  ينعك�ص  ومب��ا  املحررة  اليمنية  واملحافظات 
عن  العباء  يخفف  و  ال�سقيق  اليمني  ال�سعب  على 
فريق  رئي�ص  املهريي  �سيف  حممد  واأو���س��ح  كاهله. 
ومنذ  الهيئة عملت  اأن  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
بداية ن�ساطها الإن�ساين والإغاثي يف حمافظة �سبوة 
على درا�سة اأهم واأبرز امل�ساريع اخلدمية والإن�سانية 
امل��ت��ع��رة وال��ت��ي تعد م��ن اأ���س��ا���س��ي��ات احل��ي��اة لأهايل 

و�سكان �سبوة.
وم�ساعدة  ب��دع��م  الهيئة  ق��ي��ام  اإىل  امل��ه��ريي  واأ���س��ار 
ر�سوم  وم��دي��ري��ة  �سبوة  لكهرباء  ال��ع��ام��ة  املوؤ�س�سة 
وجلان اأهايل املديرية لتنفيذ اأعمال �سيانة ال�سبكة 
الكهربائية ومعاجلة اخللل والأعطاب التي تعر�ست 
والأ�سرار  امل��ت��ك��ررة  الأع��ا���س��ري  ب�سبب  ال�سبكة  لها 

الأخ����رى نتيجة ت��وق��ف امل��ن��ظ��وم��ة ع��ن ال��ع��م��ل منذ 
ال�سقيق عقب  اليمن  ي�سهدها  التي  الح��داث  بداية 
�سالح  املخلوع  وق���وات  احلوثية  امليل�سيات  ان��ق��الب 
املهريي حر�ص هيئة  واأك��د  ال�سرعية.  ال�سلطة  على 
الهالل الأحمر الإماراتي على تعزيز البنية التحتية 
اأهم  وت��اأه��ي��ل  و�سيانة  واإ���س��الح  �سبوة  حمافظة  يف 
ب�سبب  دم��رت  التي  والإن�سانية  اخلدمية  امل�ساريع 
احلرب التي ت�سنها ملي�سيات الإنقالب على ال�سعب 

اليمني وحكومته ال�سرعية.
ولفت اإىل اأن الدور امل�ساعد لهيئة الهالل الأحمر يف 
اإعادة ربط مديرية ر�سوم مبنظومة كهرباء من�ساأة 
الإن�سانية  امل�ساريع  �سل�سلة  �سمن  الغازية  بلحاف 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  تتبناها  ال��ت��ي  والإغ��اث��ي��ة 
امل��ت��ح��دة ع���رب ف��ري��ق ع��م��ل ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأحمر 
الإماراتي يف �سبوة لتخفيف وطاأة اأزمة احلرب على 

املواطنني اليمنيني.
وث��ّم��ن امل��ه��ريي ج��ه��ود م��وؤ���س�����س��ة ال��ك��ه��رب��اء ب�سبوة 
عملية  اإ�ستكملت  التي  لها  التابعة  الفنية  وال��ف��رق 
ر�سوم  مديرية  ملناطق  الكهربائية  ال��دوائ��ر  جتهيز 
املديرية  لأه��ايل  الكهربائي  التيار  ت�سغيل  واأع���ادت 

بحمد اهلل عقب اإنقطاع لعامني متتالني.
املوؤ�س�سة  ب���دوره �سكر ع��و���ص الأح��م��دي م��دي��ر ع��ام 
وممثلها  الإم�����ارات  دول���ة  ب�سبوة  للكهرباء  ال��ع��ام��ة 
الأحمر على اجلهود  الهالل  ب�سبوة هيئة  الإن�ساين 
والدعم  اليمنيني  �سبيل تخفيف معاناة  املبذولة يف 
اجل���وان���ب  يف  "الهالل"  ي���ق���دم���ه  ال������ذي  ال���ن���وع���ي 
الأ���س��ا���س��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��ي��اة امل��واط��ن��ني م���ن اإغاثة 
وتنموية..  اإن�سانية  ومبادرات  بنية حتتية  وم�ساريع 
ال��دع��م مت��ث��ل بتزويد  اأوج����ه ه���ذا  اأب����رز  اأن  م��ن��وه��ا 
حمطة كهرباء �سبوة مبقطورة وقود يومية مبقدار 
36 الف لرت من مادة الديزل �ساعدت وب�سكل نوعي 
على ح�سول اأغلب مناطق ومديريات املحافظة على 
و�سكان  اأه��ايل  عرب  جانبهم  من   . الكهربائي  التيار 
باإ�ستنئاف عملية  مديرية ر�سوم عن بالغ �سعادتهم 
ت�سغيل  واإع����ادة  الكهرباء  مبنظومة  امل��دي��ري��ة  رب��ط 
معاناتهم  م��ن  �سيخفف  ال����ذي  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��ت��ي��ار 
الإم�����ارات  ل��دول��ة  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر  ..م��ت��وج��ه��ني 
العربية املتحدة قيادة حومة و�سعبا على ما تقدمه 
من  وخدمية  واإغاثية  اإن�سانية  م�ساعدات  من  لهم 

�ساأنها تي�سري حياتهم.

•• اأبوظبي-وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل��ت م���ع���ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����س��ة  القبي�سي 
باأبوظبي  املجل�ص  مقر  يف  الحت���ادي 
ام�����ص م��ع��ايل زان���غ ���س��ي��ان ف��و رئي�ص 
املوؤمتر ال�ست�ساري ال�سيا�سي لل�سعب 
ال�سينية،  تياجنني  لبلدية  ال�سيني 

والوفد املرافق له.
ح�����س��ر ال��ل��ق��اء ���س��ع��ادة ك��ل م��ن مطر 
ال��ظ��اه��ري و���س��ع��ي��د ال��رم��ي��ث��ي وعزة 
الوطني  املجل�ص  اأع�ساء  �سليمان  بن 
�سبيب  اأح���م���د  ����س���ع���ادة  و  الحت�������ادي 
الوطني  املجل�ص  اأمني عام  الظاهري 

الحتادي.
جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ص عالقات 
الإمارات  دول��ة  بني  القائمة  التعاون 
ال�سني  وجمهورية  املتحدة  العربية 
خا�سة  امل��ج��الت  جميع  يف  ال�سعبية 
التجارية والقت�سادية وال�ستثمارية 
ال���ط���اق���ة وذل������ك يف ظل  وجم�������الت 
تعزيز  على  البلدين  قيادتي  حر�ص 
امل�سرتك  التعاون  جم��الت  وتطوير 
وم�سالح  ت���ط���ل���ع���ات  ي���ح���ق���ق  ومب������ا 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني.
القبي�سي  الدكتورة  معايل  اأ���س��ادت  و 

البلدين..  ب���ني  ال���ع���الق���ات  ب��ت��ط��ور 
الناجحة  ال�����زي�����ارات  اإىل  واأ������س�����ارت 
وامل���ت���الح���ق���ة ل���ك���ب���ار امل�������س���وؤول���ني يف 
التي  املهمة  ال��زي��ارة  خا�سة  البلدين 
قام بها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
�سهر  يف  ال�سعبية  ال�سني  جلمهورية 
هذه  اأن  واأك������دت   2015 دي�����س��م��رب 
الزيارة، وما متخ�ست عنه من نتائج 
اإيجابية على امل�ستويات كافة، تك�سف 
الإماراتية-ال�سينية  العالقات  ق��وة 
وتنوع اأطرها ال�سيا�سية والقت�سادية 

وال�سرتاتيجية .
املتنامية  التجارية  العالقات  وثمنت 
بني البلدين بعدما ت�ساعف التبادل 
وال�سني  الإم���������ارات  ب���ني  ال���ت���ج���اري 
800 مرة يف العقود الثالثة املا�سية 
دولر  مليون   63 م��ن  من��وا  حمققا 
بني  الر�سمية  العالقات  اإق��ام��ة  عند 
اأكر من  اإيل   1984 الدولتني عام 

دولر اأمريكي �سنويا . مليار   50
اجلالية  اإج���م���ايل  اأن  اإيل  اأ����س���ارت  و 
 200 ب��ل��غ  ال�����س��ي��ن��ي��ة يف الإم��������ارات 
واأكر   2016 بنهاية  �سيني  األ���ف 
�سركة تعمل يف خمتلف  اآلف   4 من 

النفط  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ال���ق���ط���اع���ات 
والطاقة ال�سياحة وال�سناعة.

و ت��ط��رق��ت م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
ق�سية  اإيل  ال��ل��ق��اء  خ���الل  القبي�سي 
 .. املحتلة  الثالث  الإم��ارات��ي��ة  اجل��زر 
دعت  الإم����ارات  دول��ة  اأن  اإيل  م�سرية 
ال�سلمي  احل���ل  اإيل  وت���ك���رارا  م�����رارا 
لق�سية اجلزر الثالث طنب الكربى 
املحتلة  واأبو مو�سي  ال�سغرى  وطنب 
من قبل اإي��ران من خالل املفاو�سات 

املبا�سرة اأو حمكمة العدل الدولية.
�سيا�سة  اأن  القبي�سي  معايل  اأك��دت  و 
اإيران العدائية والتو�سعية يف املنطقة 
ودعم  ت�سليح  يف  امل�ستمرة  وجهودها 
اليمن  يف  �سواء  الإرهابية  اجلماعات 
الإقليمي  الأم����ن  ت��ق��و���ص  ���س��وري��ا  اأو 
وتعزز من انت�سار التطرف والإرهاب 
�سرورة  الإط������ار  ه����ذا  يف  م���وؤك���دة   ..
اإج��راءات دولية �سارمة تعمل  تنفيذ 
على التزام اإيران وتنهي تدخالتها يف 

�سوؤون دول املنطقة.
الوطني  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����س��ة  ق���ال���ت  و 
الحت���ادي اإن دول��ة الإم���ارات ت�سارك 
الذي  ال��ع��رب��ي  التحالف  عمليات  يف 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ت���ق���وده 
وا�ستباب  اليمنية  ال�سرعية  لن�سرة 

ال�سقيق  اليمن  الأمن وال�ستقرار يف 
التحالف  ق����وات  اأن  اإيل  م�����س��رية   ..
ال���ع���رب���ي ت�����س��ت��ه��دف حت��ق��ي��ق الأم����ن 
وحماية  املنطقة  ل���دول  وال���س��ت��ق��رار 
ال�سعب اليمني ووقف تدخالت اإيران 
يف ال�سوؤون الداخلية للدول اخلليجية 
حيث  ال�سقيقة  اليمنية  واجلمهورية 
تقوم ايران بدعم ومتويل ميلي�سيات 
ال��رئ��ي�����ص املخلوع  احل��وث��ي وج��م��اع��ة 

علي �سالح.
و تطرقت معايل الدكتورة القبي�سي 
القطرية  الأزم����ة  اإيل  ال��ل��ق��اء  خ��الل 
باحلل  الإم���ارات  دول��ة  التزام  موؤكدة 
باأهمية  اإميانا  لالأزمة  الدبلوما�سي 
و�سرورة  لالأزمات  ال�سلمية  الت�سوية 
ج���ذري  ت��غ��ي��ري  اإىل  ذل����ك  ي������وؤدي  اأن 
يتعلق  فيما  ل�سيما  قطر  �سلوك  يف 
ال��ت��دخ��ل يف  بتمويل الإره�����اب وع���دم 
���س��وؤون ال���دول الأخ���رى و���س��رورة اأن 
تقوم القيادة القطرية بت�سحيح م�سار 
التي  بالتعهدات  تفي  واأن  �سيا�ستها 
�سبق اأن التزمت بها .. م�سرية اإىل اأن 
دولة الإمارات ملتزمة باحلفاظ علي 
والت�سدي  الدوليني  وال�سلم  الأم��ن 
ويف  وال���س��ط��راب��ات  التهديد  مل�سادر 
والفكر  الإره��اب  تنظيمات  مقدمتها 

باملحافظة  اللتزام  وكذلك  املتطرف 
اخلليج  منطقة  وا�ستقرار  اأم��ن  على 

العربي.
الزيارات  اإط����ار  يف  اجل��ان��ب��ان  اأك����د  و 
اأه��م��ي��ة تعزيز  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
�ستى  يف  والتعاون  ال�سداقة  عالقات 
املجالت منها القت�سادية والتجارية 
تبادل  اإىل  اإ����س���اف���ة  وال���س��ت��ث��م��اري��ة 
والعمل  التفاهم  وتعميق  اخل���ربات 
للتعاون  ج����دي����دة  اأف�������اق  ف���ت���ح  ع���ل���ى 
ال���ت���ي حتقق  امل����ج����الت  امل�������س���رتك يف 
امل�����س��ال��ح امل��ت��ب��ادل��ة وامل�����س��رتك��ة لكال 

البلدين .
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د زان����غ ���س��ي��ان ف���و اأن 
م�سوؤويل  ب���ني  امل��ت��ب��ادل��ة  ال����زي����ارات 
الدولتني خالل ال�سنوات املا�سية كان 
له عظيم الأث��ر لي�ص فقط يف تعزيز 
التفاهم ال�سيا�سي اإزاء جممل ق�سايا 
املنطقة والعامل فقط واإمنا فتح اآفاق 
ج��دي��دة يف ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
الدولتني اأي�سا .. م�سريا اإىل �سرورة 
يف  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  تعزيز  موا�سلة 
حماربة التطرف والإره��اب وتوحيد 
للتنظيمات  ل���ل���ت�������س���دي  اجل�����ه�����ود 
التي  املتطرفة  الإرهابية واجلماعات 
وال�سلم  الأم����ن  زع��زع��ة  اإىل  ت��ه��دف 

الدوليني وترويع ال�سعوب .
واأ�ساد زانغ �سيان فو بالروؤية الثاقبة 
للقيادة يف دولة الإمارات والتي جعلت 
بني  ال�سلمي  للتعاي�ص  واح���ة  منها 
الأر�ص  �سعوب  م��ن  ال��ف��ئ��ات  خمتلف 
ومن���وذج���ا اق��ت�����س��ادي��ا م��ت��م��ي��زا على 
ال�سعيد الدويل و�سريكا ا�سرتاتيجيا 

لل�سني ال�سعبية.
اإعجابه  ال�����س��ي��ن��ي  امل�����س��ئ��ول  اأب����دي  و 
الإمارات  دولة  بامل�سهد احل�ساري يف 
الذي يعك�ص اهتمام وحر�ص قيادتها 

الر�سيدة على حتقيق اأعلى م�ستويات 
ل�سعبها..  املعي�سي  وال��رف��اه  ال��ت��ق��دم 
اأح��رزت��ه دولة  ال��ذي  واأ���س��اد بالتطور 
الإم�������ارات يف زم���ن ق��ي��ا���س��ي ودوره����ا 
امل����وؤث����ر ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��دي��ن ال�����دويل 

والإقليمي.
الطالب  من  جمموعة  اللقاء  ح�سر 
املواطنني املبتعثني يف اململكة املتحدة 
وايرلندا واأملانيا يف اإطار دورة تدريبية 
عمل  طبيعة  على  ق��رب  عن  للتعرف 

املجل�ص وعلى احلياة الربملانية.

القبي�سي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  ق��ال��ت  و 
ي�سعى  الوطني الحت��ادي  املجل�ص  اإن 
الوطنية  ال��ط��اق��ات  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 
للتوا�سل  ق����ن����وات  وف���ت���ح  ال�������س���اب���ة 
ي��ح��ق��ق طموحات  ال�����س��ب��اب مب���ا  م���ع 
ب�ساأن  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  وت��ط��ل��ع��ات 
ال�����س��ب��اب ومت��ك��ي��ن��ه��م .. م�����س��رية اإيل 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن 
ت�سع   -2021  2016 الحت�����ادي 
امل�ساركة املجتمعية ل�سيما مع ال�سباب 

يف �سدارة اأولوياتها واهتماماتها.

•• العني-وام:

اآل نهيان ممثل  ا�ستقبل �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد 
احلاكم يف منطقة العني - يف ق�سر �سموه يف غريبة مبدينة 
العني - عددا من املواطنني الذين توافدوا لل�سالم على 
�سموه . وتبادل �سموه خالل لقائه باملواطنني الأحاديث 
حول اأحوالهم واحتياجاتهم. واأكد �سموه - خالل اللقاء 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأن   -
رئي�ص الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

بق�سايا  خا�سة  عناية  ي��ول��ون  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
واحتياجات اأبناء الوطن وحت�سني م�ستوى معي�ستهم من 
منهم  اإميانا  خلدمتهم  الإمكانات  جميع  ت�سخري  خالل 
الروة  باعتبارهم  لهم  الكرمية  احلياة  توفري  باأهمية 
احلقيقية لهذا الوطن. ح�سر ال�ستقبال .. معايل ال�سيخ 
�سعيد بن طحنون اآل نهيان وال�سيخ الدكتور من�سور بن 
طحنون اآل نهيان والعميد ال�سيخ حممد بن طحنون اآل 
�سرطة  واملنافذ يف  الأم��ن  �سوؤون  نهيان مدير عام قطاع 
نهيان  اآل  بن طحنون بن حممد  ذي��اب  وال�سيخ  اأبوظبي 
مدير  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  بن  خليفة  وال�سيخ 
اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  ال�سهداء يف  اأ�سر  �سوؤون  مكتب 

وال�سيخ زايد بن طحنون بن حممد اآل نهيان.

طحنون بن حممد ي�ستقبل عددا من املواطنني

اأمل القبي�سي تبحث مع م�سوؤول �سيني عالقات التعاون 

وزارة ال�سحة حتذر من خماطر ا�ستخدام منتجات كمال الأج�سام غري املرخ�سة بالدولة 

هيئة الهالل الأحمر ت�ساعد يف اإعادة التيار الكهربائي �سرطة اأبوظبي تثق�ف منت�سبيها باللغة ال�سينية
ملديرية ر�سوم اليمنية بعد انقطاعه لعامني

•• دبي-وام:

حذرت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع من خماطر بع�ص منتجات 
ريا�سة كمال الأج�سام غري املرخ�سة التي يتم �سراوؤها من خالل 
يحتوي  قد  منها  العديد  ان  اىل  ..ونبهت  الإلكرتونية  املواقع 
بهرمونات  مرتبطة  �سناعية  هرمونات  اأو  من�سطة  �سموم  على 
الذكورة تت�سبب بحدوث خماطر �سحية ج�سيمة ت�سمل اإ�سابات 

خطرية يف الكبد والكلى وتهدد حياة متعاطيها.
وقال �سعادة الدكتور اأمني ح�سني الأمريي وكيل وزارة ال�سحة 
والرتاخي�ص  العامة  ال�سحة  ل�سيا�سة  امل�ساعد  املجتمع  ووقاية 
املناطق  م���دراء  اإىل  ال�ساأن  ه��ذا  تعميما يف  اأ���س��درت  ال���وزارة  اإن 
والأطباء  واخل��ا���س��ة  احلكومية  امل�ست�سفيات  وم����دراء  الطبية 
الع�سوائي  ال���س��ت��خ��دام  م��ن  وال��ت��ح��ذي��ر  للتنبيه  وال�����س��ي��ادل��ة 
الغذاء  اإدارة  من  التحذير  �سدور  بعد  الأج�سام  كمال  ملنتجات 
والدواء الأمريكية بهذا اخل�سو�ص حيث وجد اأن العديد منها 
لل�ستريويد  �سبيهة  م���واد  اأو  من�سطة  �سموم  على  يحتوي  ق��د 
..م�سريا  ال��ذك��ورة  بهرمونات  مرتبطة  �سناعية  هرمونات  اأو 
اأن هذه امل��واد قد تكون خطرة وتت�سبب يف ح��دوث خماطر  اإىل 
حياة  مهددة  الكبد  يف  خطرية  اإ�سابات  ت�سمل  ج�سيمة  �سحية 
اإىل  اأن���ه  واأو���س��ح  ي��داوم��ون على تعاطيها.  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص 
لل�ستريويد  اجل�سم  امت�سا�ص  فاإن  الكبد  اإ�سابات  خطر  جانب 
الهرمونات البنائية قد ي�سبب اآثارا جانبية اإ�سافية خطرة مثل 
العدوانية  النزعة  وزي��ادة  ال�سعر  وفقدان  ال�سديد  ال�سباب  حب 
والإكتئاب وتفاعالت مهددة للحياة مثل تلف الكليتني والنوبات 
ان�سداد يف  الرئوي وهو  والإن�سمام  الدماغية  وال�سكتة  القلبية 
الأوردة  يف  وتخر  الرئتني  يف  املركزية  الدموية  الأوع��ي��ة  اأح��د 
املخت�سني  الأطباء  ا�ست�سارة  دائما  يجب  اأن��ه  ..موؤكدا  العميقة 

قبل ا�ستخدام مثل هذه املواد.
يف  الأم��ري��ك��ي��ة  وال������دواء  ال���غ���ذاء  اإدارة  اأوردت  الأم�����ريي  وق����ال 
حتذيرها اأنه يتم الرتويج لكثري من هذه املنتجات باأنها لكمال 
الأج�سام وزيادة القوة وكتلة الع�سالت ولكنها يف الواقع حتتوي 

متعلقة  ا�سطناعية  اأوهرمونات  �ستريويدات  اأو  من�سطات  على 
بهرمون الت�ستو�ستريون .

والهرمونات  املن�سطات  ت��ن��اول  على  البع�ص  اإق��ب��ال  اإن  واأو���س��ح 
دون ا�ست�سارة الأطباء يعترب ظاهرة عاملية بني اأو�ساط ال�سباب 
لزيادة حجم الع�سالت وبناء ج�سم جذاب حيث ان تنامي هذه 
اأرق����ام حقيقية ع��ن عدد  ال��ظ��اه��رة ي��ع��د م��ف��زع��ا يف ظ��ل غ��ي��اب 
اإل  كارثية على �سحة متعاطيها  نتائجها  اأن  املتعاطني ل�سيما 
اأنه يجب على  ..موؤكدا  اإ�سراف طبي متخ�س�ص  اإذا متت حتت 
الطبية  الفحو�ص  اإج����راء  ال��ه��رم��ون��ات  ه��ذه  مثل  م�ستخدمي 
خا�سة  امل�ساعفات  لتجنب  دوري  ب�سكل  والكلى  للكبد  خا�سة 
مراجعة  ب��دون  �سرا  الهرمونية  املن�سطات  تناول  �سيوع  ظل  يف 
طبية اأو ذوي الإخت�سا�ص لتحقيق اأوهام البناء الع�سلي ب�سورة 
املغ�سو�سة  الهرمونات  اأغلب  اأن  اإىل  واأ�سار  وباأقل جهد.  �سريعة 
وم�سدرها  فا�سدة  وتكون  م�سروعة  غري  بطرق  الدولة  تدخل 
�سركات جمهولة الرتخي�ص حيث ل تتطابق مع املعايري العاملية 
ال�سحة  وزارة  تطبقها  التي  ال�سارمة  الإج����راءات  ..مو�سحا 
ووقاية املجتمع يف ح�سر احل�سول على الهرمونات خا�سة الإبر 
عرب و�سفة طبية من طبيب متخ�س�ص ومرخ�ص ..ونوه اىل اأن 
البع�ص يح�سل على مثل هذه الهرمونات من خارج الدولة عن 
طريق م�سافرين قادمني من دول ت�سمح ب�سراء هذه العقاقري 
زيارات  تنفذ  ال����وزارة  اأن  الأم���ريي  واأف���اد  طبية.  و�سفة  ب���دون 
تفتي�ص على ال�سيدليات ب�سكل دوري للتاأكد من مدى اإلتزامها 
اجلانب  ه��ذا  يف  تتخذ  حيث  املعتمدة  وال��ق��وان��ني  بالت�سريعات 
بالتنبيه والتحذير ثم حترير خمالفات  اإج��راءات عقابية تبداأ 
اأو  حمظورة  من�سطات  اأو  هرمونية  منتجات  على  العثور  عند 
غري مرخ�سة ذات ادعاءات طبية وت�سل اإىل حد اإغالق املن�ساأة 
ووقف الرتخي�ص ..م�سريا اإىل قيام الوزارة بالتن�سيق املتكامل 
م��ن عدم  للتاأكد  ال��دول��ة  وال��ب��ل��دي��ات يف  ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع 
لأنها  مرخ�سة  غ��ري  الأج�����س��ام  لبناء  هرمونية  منتجات  وج��ود 
ال���وزارة  وم��راق��ب��ة  ل���س��رتاط��ات  تخ�سع  دوائ��ي��ة  م�ستح�سرات 
با�ستريادها  وال�����س��م��اح  ت�سجيلها  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  اجل��ه��ة  ك��ون��ه��ا 

وتداولها. ولفت اإىل اأن غياب مراقبة الأهل والتوعية الأ�سرية 
اإقبال  يزيد من  الريا�سية  واملن�سطات  الهرمونات  عن خماطر 
ل  ال�سباب  اأك��ر  اأن  علما  الأج�����س��ام  كمال  ن���وادي  على  ال�سباب 
اأو خ�سية  يعلمون خطورة هذه الهرمونات وقد يتعاطوها �سرا 
اأن تعترب ع�سالتهم غري حقيقية واأنهم مل يبذلوا جهدا بدنيا 
اأو  ال���وزارة  اإب��الغ  �سرورة  على  ..م�سددا  عليها  للح�سول  كافيا 
بتداول هذه  الأه��ايل  عند معرفة  والبلديات  ال�سحية  اجلهات 
بدون  اأبناوؤهم  يرتادها  التي  النوادي  يف  املحظورة  الهرمونات 
واإر�ساد  الإع��الم يف توعية  ..منوها كذلك بدور  ا�ست�سارة طبية 
اأن���ه ي�سعب معاجلة  ال�����س��ب��اب يف اجل��ام��ع��ات وامل���دار����ص خ��ا���س��ة 
الهرمونات  ه���ذه  ا���س��ت��خ��دام  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  ال�سحية  ال��ع��واق��ب 
ال�سباب  ون�����س��ح  ال��ك��ل��وي.  وال��ف�����س��ل  ال�����س��رط��ان  م��ر���ص  ل�سيما 
با�ست�سارة طبيب خمت�ص يف التغذية عند تناول اأي هرمونات اأو 
من�سطات والقيام بفحو�سات طبية دورية لأن ال�ستخدام طويل 
املدى ملنتجات بناء الع�سالت يت�سبب باآثار �سلبية مثل ا�سطراب 
الهرمونات يف اجل�سم التي يفرزها طبيعيا حيث يوؤدي تعاطيها 
الهرمونات  هذا  اإنتاج  عن  امل�سوؤولة  الغدد  و�سمور  تعطيل  اإىل 
من  عنه  ينتج  وم��ا  الت�ستو�ستريون  ال��ذك��ورة  ه��رم��ون  ل�سيما 

�سعف جن�سي وعقم.
واأو�سح الأمريي اأن هذه املنتجات تباع عادة على �سبكة الإنرتنت 
املواقع  م��ن خ���الل  الر�سمية  ال��ت��ج��اري��ة غ��ري  امل��ح��الت  وب��ع�����ص 
لي�ست  اأك��ره��ا  ولكن  غذائية  مكمالت  اأن��ه��ا  على  الإلكرتونية 
مبكمالت غذائية حيث يتم ت�سويقها ب�سكل غري قانوين ف�سال 
اأدوي���ة ج��دي��دة غري  اأن��ه��ا  ت�سويقه على  يتم  بع�سا منها  اأن  ع��ن 
اإدارة الغذاء وال��دواء الأمريكية  اأن  اإىل  معتمدة عامليا ..م�سريا 
مل تقوم مبراجعة هذه املنتجات للتاأكد من �سالمتها اأو فعاليتها 

اأو جودتها قبل ال�سروع يف ت�سويقها.
املجتمع  اأف���راد  تو�سي  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأن  واأك��د 
بعدم ا�ستخدام هذه املنتجات اأو اأية منتجات اأخرى قبل التاأكد 
احلماية  حتقيق  على  منها  حر�سا  وماأمونيتها  �سالمتها  من 

املجتمعية جلميع �سكان الدولة.

•• دبي-وام:

يعر�ص املخرتع الإماراتي العاملي اأحمد عبداهلل جمان اأدي�سون 
للمعر�ص   15 ال���  الن�سخة  يف  م�ساركته  خ��الل   - الإم�����ارات 
ال�����دويل ل��ل�����س��ي��د وال��ف��رو���س��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ط��ل��ق غ����دا يف مركز 
اأبوظبي الوطني للمعار�ص - اأبرز 20 ابتكارا واخرتاعا عامليا 
العاملية  التحديات  يف  الأول  املركز  على  فيها  حاز  له  معتمدا 
للمخرتعني مواكبا املكانة املتميزة للمعر�ص الذي يعد اأكرب 
وال�سقارة  والفرو�سية  ال�سيد  اأدوات  يف  متخ�س�ص  معر�ص 

والريا�سات البحرية وال�سفاري والفنون والرتاث.
فيها جم��ان يف معر�ص  ي�سارك  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ذه  وتعد 
اخرتاعاته  بع�سا من  للجمهور  يعر�ص خالله  دويل  جتاري 
وابتكاراته التي مت ت�سنيعها واإتاحتها للجمهور ل�ستخدامها 

بعد اأن نالت العرتاف الدويل يف حتديات الخرتاع العاملية.

وقال جمان اإنه تكفيه عبارة �سنع يف الإمارات على خمرتعاته 
املنتجة والتي تعك�ص دعم واهتمام وتوجيهات �ساحب ال�سمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
رع��اه اهلل و�ساحب  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات 
واأولياء العهود بت�سجيع اأبناء الوطن على الخرتاع والبتكار 
والإب���داع . وك��ان املخرتع الإم��ارات��ي اأحمد جم��ان قد غ��از يف 
الكثري من معار�ص التحدي للمخرتعني الدوليني يف اململكة 
املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية واأملانيا و�سوي�سرا وتركيا 
وامليداليات  اجل��وائ��ز  م��ن  الكثري  على  ك��وجن وح�سل  وه��وجن 
الذهبية اإ�سافة لتلقيه دعوات للم�ساركة يف حتديات معار�ص 

املخرتعني يف عدد من دول العامل.

 اأدي�سون الإمارات يعر�س جمموعة من اخرتاعاته 
يف معر�س ال�سيد والفرو�سية 
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عربي ودويل

حماولتها  رو���س��ي��ا  ك��ث��ف��ت  وع��ن��دم��ا 
اأوروب����ا  ���س��رق  دول  معظم  لتخويف 
الأع���������س����اء يف الحت��������اد الأوروب���������ي 
بالن�سمام  اأمل���ان���ي���ا  ردت  وال���ن���ات���و، 
دول  ج��وي��ة يف  ح��را���س��ة  ع��م��ل��ي��ة  اإىل 
واملعدات،  اجلنود  مر�سلة  البلطيق، 
البلطيق  يف  ل��ل��ن��ات��و  هيكلة  وق���ي���ادة 
اإن ح���زم رد  ل��ي��ت��وان��ي��ا.  م��ت��م��رك��زة يف 
الفعل الأملاين، والطريقة التي وّحد 
بها ذاك املوقف اأوروبا يف معار�ستها 
لالإجراءات الرو�سية، كانتا منذ فرتة 

طويلة �سوكة يف قدم الكرملني.

الند الوحيد لبوتني
ال�ستياء الرو�سي قوي ب�سكل خا�ص 
اأجنيال  الأمل���ان���ي���ة  امل�����س��ت�����س��ارة  ���س��د 
ال�سيا�سية،  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  م���ريك���ل. 
العمل  يف  امل��ب��ادرة  �ساحبة  هي  كانت 
الرو�سي،  التحدي  ملواجهة  الأوروبي 
يف  لرو�سيا  املوؤيدة  الأ�سوات  ومنعت 
وال�سيا�سية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�سبكات 
اتفاقيات  ل�سالح  و�سغطت  الأملانية، 

مين�سك لإنهاء احلرب يف اأوكرانيا.
ورغم ف�سل هذه التفاقات يف حتقيق 
ال�سالم، فاإنها تظل قاعدة العقوبات 
الأوروبية والأمريكية املفرو�سة على 
ال�سخ�سي،  امل�ستوى  وع��ل��ى  رو���س��ي��ا. 
يعترب  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ان  �سك  ل 
الدوليني  القادة  اأن��ه من بني جميع 
ال��ذي��ن ال��ت��ق��اه��م، وغ��ال��ب��ا م��ا هيمن 
تبقى  ينتظرونه،  تركهم  اأو  عليهم 
الوحيد  اخل�سم  الأملانية  امل�ست�سارة 
ت�سمد  مل  ف��ه��ي  ي�����س��اه��ي��ه.  ال�����ذي 
فقط امام حماولت �سحره واغوائه 
وت��ره��ي��ب��ه، وامن����ا اأي�����س��ا ع��ل��ى و�سك 
ولية  �ستمنحها  انتخابات  يف  الفوز 
راب���ع���ة.  ول��ه��ذه الأ���س��ب��اب، ل ميلك 
يتمنى  اأن  اإل  ال���رو����س���ي  ال��رئ��ي�����ص 
المثل  وال�سيناريو  مريكل.  �سقوط 
اأن  يف  ي��ت��م��ث��ل  ل���ب���وت���ني  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
����زاح ع��ن ال��ع��ر���ص م��ن طرف  ي��راه��ا تخُ
ال�سرتاكي،  الدميقراطي  خ�سمها 
الأوروبي  للربملان  ال�سابق  الرئي�ص 
م����ارت����ن ����س���ول���ت���ز. وم�����ع ذل������ك، ف����اإن 
اأن  ميكنه  ل  القوي  الكرملني  رج��ل 
ي��ت��وق��ع واق��ع��ي��ا ه��زمي��ة م��ريك��ل، مبا 
الراي  ا�ستطالعات  يف  ا�سبقيتها  اأن 
قوية )حوايل 18 باملائة حاليا(. ال 
ان هذا ل يعني اأن مو�سكو لن حتاول 
اإ�سعاف امل�ست�سارة اإىل احلد الأق�سى، 
ويخُعّقد  �سرعيتها،  م��ن  ي��ح��د  ب�سكل 
�ستحتاجه  ال���ذي  الئ��ت��الف  ت�سكيل 

لت�سكيل حكومتها املقبلة.
ان لدى رو�سيا دوافع هامة، تتطابق 
يف  امل��وؤك�����������������دة  ال��ف��ر���ص  ب��ع�����ص  م������ع 
نقاط  اإىل  املراقبون  وي�سري  اأملانيا. 
رو�سيا  ج������ذب  خم���ت���ل���ف���ة:  ����س���ع���ف 
وخا�سة  الكبرية،  الأملانية  لل�سركات 
والطاقة  ال�������س���ي���ارات  ق���ط���اع���ات  يف 

والهند�سة.
ع���ل���ى ال����ي���������س����ار، ك����ان����ت ل�����الأح�����زاب 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال���ك���ب���رية، م��ث��ل احل���زب 
دي  ال�سرتاكي وحزب  الدميقراطي 
لينك، تقليديا موقفا مواليا لرو�سيا 
ال�سرقية”  “ال�سيا�سة  ع��ن  ورث��ت��ه 
واملتجذرة  ال�سبعينات،  يف  ال�سابقة 
حاليا،  ال�سيوعية.  ب��ع��د  م��ا  اإرث  يف 
البديل  اأكد حزب  اليمني،  اأق�سى  يف 
اأمل���ان���ي���ا ���س��راح��ة تعاطفه  اج����ل  م���ن 
حوايل  اأملانيا  يف  ويعي�ص  رو�سيا.  مع 
بالرو�سية،  ن��اط��ق  م��الي��ني  ث��الث��ة 
وي�ستقي الكثريون منهم معلوماتهم 
م��ن و���س��ائ��ل الإع�����الم ال��ت��ي ي�سيطر 

عليها الكرملني.

�ستم�سك  ال���������راأي،  ل����س���ت���ط���الع���ات 
مريكل بزمام الأمور ودّفة القيادة.

درع �شد الرو�س
واأخ���������ريا، ت�����س��ك��ل و����س���ائ���ل الإع������الم 
النفوذ  ���س��د  ه���ام���ا  درع�����ا  الأمل���ان���ي���ة 
الإع��������الم  و�����س����ائ����ل  ان  ال�����رو������س�����ي. 
مبادتها  ال�����ب�����الد،  يف  ال���ع���م���وم���ي���ة 
حتوز  والنوعية،  املتوازنة  ال�سحفية 
ثقة الغلبية ال�ساحقة من املواطنني 
الأملان. اما و�سائل الإعالم اخلا�سة، 
الل��ك��رتون��ي��ة اأو ال��ورق��ي��ة، ف��اإن��ه��ا مل 
والإثارة  ال�ستقطاب  ملوجة  ت�ست�سلم 
اأخ���رى. ومعا،  اأم��اك��ن  ت�سود يف  التي 
التقليدية  ال���ق���ن���وات  ه����ذه  ت���ت���ف���ّوق 
ال�سبكات  ع��ل��ى  دائ���م���ا  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
ي��خ�����ص م�سادر  م��ا  الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
الأمر  الناخب،  اجلمهور  معلومات 
الرو�سي،  الت�سليل  �سيجعل  ال���ذي 
مفتاح نفوذ الكرملني وتاأثريه، اأكر 
الأملان  ال�سحفيون  وميلك  �سعوبة. 
م�ستلزمات القدرة على الرد ب�سرعة. 
هناك اأ�سباب وجيهة تدفع لالعتقاد 
يكون  ان  يف  �سيف�سل  الكرملني  ب��اأن 
النتخابات  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ت���اأث���ري  ل���ه 
يف  الثقة  ي�ستدعي  وه���ذا  اأمل��ان��ي��ا.  يف 
دون  ول��ك��ن  الأمل��ان��ي��ة،  الدميقراطية 
اذ  النف�ص،  ع��ن  الر�سا  يف  ال�سقوط 
للتعرف  اليقظة  اإىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك 
للتدخل  ال��رو���س��ي��ة  امل���ح���اولت  ع��ل��ى 
وخنقها. وبعد يوم النتخابات، يجب 
ان تظل ال��ب��الد يف ح��ال��ة ت��اأه��ب لن 
يف  اي�سا  ي�سكك  ان  ميكن  الكرملني 
كان م�ستعدا  وقد  الق��رتاع،  �سرعية 
املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  ب��ذل��ك  للقيام 
ا�ستمرارية  خ��ان��ة  يف  ه��ذا  و�سيتنزل 
التي  املنتظمة  ال��رو���س��ي��ة  امل��ح��اولت 
�سجلتها املخابرات الأملانية لتقوي�ص 
الدميقراطية  امل��وؤ���س�����س��ات  ���س��رع��ي��ة 
وبالتوازي،  وا���س��ت��ق��راره��ا.  البلد  يف 
اأماكن اأخرى، تعمل  وكما لوحظ يف 
رو�سيا ب�سكل منهجي على عزل اأملانيا 

وف�سلها عن جريانها الأوروبيني.
اليد  ت��ب��ق��ى  اأن  ج�����دا  امل����رج����ح  م����ن 
ال��ع��ل��ي��ا لأمل��ان��ي��ا ه���ذا اخل���ري���ف، غري 
التدخل  ب����اأن  ي�����س��م��ن  ���س��يء  ان����ه ل 
اأك��ر جناحا على  الرو�سي لن يكون 
امل��دى ال��ط��وي��ل. وم��ع ذل��ك، ل مينع 
الوقت  يف  الفرح  من  الحتمال  ه��ذا 

الراهن.

عن �شليت الفرن�شية

اأملانيا ه�ّشة
�سبكة  ي�سّكلون  الكرملني  اأن�سار  اإّن 
ه��ام��ة ت��داف��ع ع��ن امل��واق��ف الرو�سية 
امل����������دين، م�����ن خ����الل  امل���ج���ت���م���ع  يف 
واللوبيات،  والبحاث،  الفكر  مراكز 
التقليدية،  الإع�����������الم  وو�����س����ائ����ل 
يزال  ول  الج��ت��م��اع��ي��ة.  وال�����س��ب��ك��ات 
كاف،  غري  اأملانيا  يف  الكمبيوتر  اأم��ن 
كما بّينت ذلك �سل�سلة من الهجمات 
و���س��رق��ة ال��ب��ي��ان��ات ���س��د اخل�����وادم يف 
ال���ربمل���ان واحل��ك��وم��ة. وق���د �سبق ان 
جن���ح���ت دع����اي����ة م��و���س��ك��و يف اإث������ارة 
الق�سايا مثل  اجلدل حول عدد من 
الالجئني، وزواج املثليني، والإرهاب، 

ثالثة  او  م��ن��ه��ا  اث����ن����ان  و���س��ي�����س��ك��ل 
عدة  يخلق  وه��ذا  ائتالفية.  حكومة 
اأن  ل��ل��ك��رم��ل��ني  دي��ن��ام��ي��ات ل مي��ك��ن 
املناف�سة  ع��ك�����ص  ع��ل��ى  ب��ه��ا،  ي��ت��الع��ب 
التي جندها  قابلية  الأك��ر  الثنائية 
معظم  ويف  امل���ت���ح���دة.  ال����ولي����ات  يف 
التدخل  ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن  احل�����الت، 
اأك����ر  احل���م���ل���ة  خ����ط����اب  ج���ع���ل  اإىل 
ال�سيا�سي  امل�سهد  ويجعل  ���س��را���س��ة، 
ت��ع��ق��ي��دا، وي��زي��د م��ن �سعوبة  اأك����ر 
اىل  بالعودة  ولكن  ائ��ت��الف.  ت�سكيل 
ع��ق��ود م��ن ال�����س��ي��ا���س��ة الأمل��ان��ي��ة منذ 
النهائية  النتيجة  ف��اإن   ،1945 عام 
واإذا ما عدنا  �ستكون حكومة فعالة. 

والدفاع الوطني. وبالإ�سافة اإىل كل 
معينة  قطاعات  ا�ستمرار  ف��اإن  ه��ذا، 
مناه�ستها  يف  الأمل���اين  املجتمع  م��ن 
ه�ّسة  اأملانيا  ي��رتك  لأمريكا،  القوية 
التي  الدولة  لتاأثري رو�سيا،  وعر�سة 
تتموقع يف طليعة الن�سال �سد القوة 
اأن  املوؤكد  ومن  الأمريكية.  العظمى 
بعمليات  انها مدعومة  ت�سعر  رو�سيا 
النتخابات  يف  الأخ������رية  ت���اأث���ريه���ا 
كان  كما  جنحت،  وحيثما  الغربية. 
اأربكت  احل���ال يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، 
الأنظمة  و���س��و���س��ت  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��ل��ك 
ف�سلت،  وح��ي��ث  ب��رم��ت��ه��ا.  ال�سيا�سية 
كما كان المر يف فرن�سا، مل ت�سطر 

ا�ستعادت  كما  والإره��اب.  بالالجئني 
واملحافظني  م���ريك���ل  امل�������س���ت�������س���ارة 
ا�سبقيتهم املريحة يف ال�ستطالعات، 
تقود  اأن  يف  الأمل����ان  غالبية  وي��رغ��ب 
الختيارات  ان  امل��ق��ب��ل��ة.  احل��ك��وم��ة 
يتيح  ل  ب�سكل  ح�سمت  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ح��ت��ى ل��ت��دخ��ل ه��ائ��ل م��ن رو���س��ي��ا، اأو 
ب�سكل  ي��غ��رّي  اأن  اآخ�����ر،  ك��ب��ري  ح���دث 

جذري نتيجة النتخابات.
املتعدد  الأمل����������اين  ال����ن����ظ����ام  راب�����ع�����ا، 
الأح��زاب، يخُعّقد اأي حماولة للتدخل 
الرو�سي. هناك �ستة احزاب يف و�سع 
مقاعد  ع��ل��ى  ب��احل�����س��ول  ل��ه��ا  ي�سمح 
البوند�ستاغ،  او  المل���اين  ال��ربمل��ان  يف 

رو�سيا لدفع الثمن. 
وق���د رج��ح��ت ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة توّجه 
ال����رب����ح  ح���������س����اب����ات  اىل  ال���ت���ح���ل���ي���ل 
العمليات  من  النوع  لهذا  واخل�سارة 
التدخل.  ل�سالح  للكرملني  بالن�سبة 
وت��ف��خ��ر م��و���س��ك��و ب���اأدوات���ه���ا ال��ت��ي مت 
فتطورها  وا�ستح�سانها.  اخ��ت��ب��اره��ا 
و�سبكاتها  وت��ق��ن��ي��ات��ه��ا  وخ���ربت���ه���ا 
تفّوقا  رو����س���ي���ا  م��ن��ح��ت  وت��خ��ّف��ي��ه��ا، 
التي  الدميقراطيات  على  و�سيطرة 
ت��ع��ر���س��ت ل��ل��ه��ج��وم. وي��ن��ط��ب��ق هذا 
رو�سيا  ع��ل��ى  خ��ا���ص  ب�سكل  ال��ت��م��اث��ل 
املوؤ�س�سات  و����س���ع���ت  ح���ي���ث  ذات����ه����ا، 
ال�ستخبارات  وجم��ت��م��ع  احل��ك��وم��ي��ة 
وو���س��ائ��ل الإع�����الم يف م��وق��ف �سعب 

امام التحدي الرو�سي.

الأخبار ال�شيئة
العملية  اأن  ي��ب��دو  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  يف 
ل���ل���ت���اأث���ري على  امل���ق���ب���ل���ة  ال���رو����س���ي���ة 
النتخابات الأملانية منتظرة تقريبا. 
ت��ك��ون مثل  اأن  امل��ح��ت��م��ل ج���دا  وم���ن 
هذه العملية قيد الإع��داد منذ مدة، 

و�ستظهر يف حلظة ما.
اأجهزة  �سّجلت  املا�سيني،  العامني  يف 
من  �سل�سلة  الأمل��ان��ي��ة  ال���س��ت��خ��ب��ارات 
الرو�سية  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ه��ج��م��ات 
مت  احلكومية.  التحتية  البنية  �سد 
اخرى،  واأدت  بنجاح،  بع�سها  حظر 
الربملان  خ�����وادم  اإىل  ال��ت�����س��ل��ل  م��ث��ل 
�سخمة  كميات  �سرقة  اإىل  الأمل����اين، 
البيانات. وتتوقع برلني ان يتم  من 
الك�سف عن املعلومات قبل انتخابات 
التدخل  اأن  ����س���ك  ول  ���س��ب��ت��م��رب. 
النتخابات  �سي�سبق  ال��ذي  الرو�سي 
الذي  اجلبهات  املتعدد  النهج  �سيتبع 
لوحظ يف اأماكن اأخرى. و�سيكون يف 
قلبها حملة لت�سويه �سمعة امل�ست�سارة 
الدميقراطي  الحت�������اد  وح����زب����ه����ا، 
املعلومات  و����س���ت���ح���اول  امل�����س��ي��ح��ي. 
الزائفة حتفيز اخلوف من الالجئني 
اإىل  امل�ساكل  هذه  واإحالة  والإره���اب، 

ال�سيا�سة التي تقودها مريكل.
ت�����س��ع��ى اىل ربط  ق�����س�����ص  ���س��ت��وؤل��ف 
المريكي،  ال���ه���وى  ذات  ال��زع��ي��م��ة 
الذي  اجل��دي��د  الأم��ري��ك��ي  بالرئي�ص 
و�سيتم  اأملانيا،  يف  ب�سعبية  يحظى  ل 
الف���������راج ع����ن وث����ائ����ق يف حم���اول���ة 
ومر�سحي  ق��ادة  او  مريكل  لتجرمي 
ح��زب��ه��ا. و���س��رياف��ق ذل���ك حم���اولت 
الناطقون  �سيتلقى  ا�ستهدافا:  اأك��ر 
بالرو�سية يف اأملانيا جرعة كبرية من 
يخُبعد  ب�سكل  الكرملني،  من  الدعاية 
تقليديا  املحافظني  الناخبني  هوؤلء 
املعتاد.  اختيارهم  عن حزب مريكل، 
اما احزاب الي�سار املتطرف واليمني 
اىل  نزوعها  يجمعها  التي  املتطرف، 

والناتو  ال���س��ت��ب��ل�����س��م��ن��ت  م��ن��اه�����س��ة 
ف�ستخُحظى  امل����ت����ح����دة،  وال������ولي������ات 
الإعالم  و�سائل  من  جيدة  مبعاملة 
احل����ك����وم����ي����ة، وم���������س����ان����ع الق��������زام 

الرو�سية. هذا عن الأخبار ال�سيئة.

الأخبار ال�شارة
العام  الأث������ر  اأن  ه���و  ال�������س���ار  اخل����رب 
ومفعول مثل هذه املحاولة الرو�سية 
قد  الأمل��ان��ي��ة  النتخابات  نتائج  على 
يكون �سئيال. وت�ساهم عوامل كثرية 
التدخل  اأ����س���ل���وب  و����س���ّل  حت��ي��ي��د  يف 

املف�سل ملو�سكو.
وبالطريقة  ���س��ك،  اأدن���ى  ودون  اأول، 
الأك���ر اأه��م��ي��ة، ف���اإن ج��ان��ب املفاجاأة 
مل ي��ع��د م���وج���ودا. ق��ب��ل ع���ام، اثبتت 
“ق�سية ليزا” ال�سهرية، وهي حملة 
الغت�ساب  ب��ع��د  وت��ع��ب��ئ��ة  ت�����س��ل��ي��ل 
امل���زع���وم ل��ف��ت��اة رو���س��ي��ة اأمل���ان���ي���ة من 
وتبنّي  م�����س��ل��م��ني،  م��ه��اج��ري��ن  ق��ب��ل 
اأنهم  ل����الأمل����ان  اث��ب��ت��ت  ك���ذب���ة،  ان���ه���ا 
رو�سي  تدخل  �سد  نني  حم�سّ لي�سوا 
م��ب��ا���س��ر. وم��ن��ذ ذل����ك ال���وق���ت، راأوا 
على  التاأثري  يحاول  وه��و  الكرملني 
النتخابات يف اأماكن اأخرى. يف نف�ص 
ال�سوء  الأدل��ة  الوقت، �سلطت عديد 
رو�سية  اإل���ك���رتون���ي���ة  ه��ج��م��ات  ع��ل��ى 
واملوؤ�س�سات  الإع������الم  و���س��ائ��ل  ���س��د 
ال�سيا�سية  واملوؤ�س�سات  القت�سادية 
واحل��ك��وم��ي��ة الأمل���ان���ي���ة. وت���ب���ع ذلك 
ن���ق���ا����ص وا������س�����ع غ�����ّذت�����ه حت����ذي����رات 
كيفية  ح��ول  احلكوميني  امل�سوؤولني 
على  ال��رو���س��ي  ال��ت��اأث��ري  على  التغلب 
عموما،  الأمل���ان���ي���ة.  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
اليوم متاما  الأمل��اين  املجتمع  ي��درك 
على  املوؤ�س�سات  وباتت  امل�ساألة،  ه��ذه 
اأف�سل مما كانت عليه قبل  ا�ستعداد 

عام.
والإدراك  الوعي  هذا  يتزامن  ثانيا، 
مع تطور ال��راأي العام الأمل��اين جتاه 
رو�سيا. فمنذ هجومها على اأوكرانيا، 
خ�سرت رو�سيا جزء كبريا من راأ�سمال 
اأن تتمتع  التعاطف الذي كان ميكن 
ب��ه ب��ني الأمل����ان. وينظر ح���وايل 75 
باملائة من الأملان اليوم لرو�سيا بعني 
ال��ري��ب��ة وال�����س��ك، مم���ا ي��وف��ر بع�ص 
احلماية �سد تدخل مو�سكو. وميكن 
لهذه الظاهرة ان تزداد اإذا ما ك�سفت 
ال��دول��ة الأمل��ان��ي��ة وو���س��ائ��ط الإعالم 
واملجتمع املدين ب�سرعة عن عمليات 

�سرية رو�سية اأخرى وابرزتها.
اأمل��ان��ي��ا دع���م اأغلبي  ث��ال��ث��ا، ي��وج��د يف 
وغياب  ال��ق��ائ��م،  ال�سيا�سي  ل��ل��و���س��ع 
كامل لأي �سعور باأن التغيري �سروري. 
ينمو،  اقت�ساد  ال�سعور  ه��ذا  وي��ع��زز 
الأوروبي،  التكامل  يف  الثقة  وجت��دد 
املتعلقة  الرئي�سية  العناوين  وتراجع 

النظام الأملاين املتعدد الأحزاب ّيعّقد اأي حماولة للتدخل الرو�شي
ال�شتياء الرو�شي قوي ب�شكل خا�س �شد امل�شت�شارة الأملانية اأجنيال مريكل

ح�شانة �شيا�شية املانية �شد الهجمات:

قرا�سنة بوتني لن ُي�سقطوا امل�ست�سارة مريكل...!
هجمات �شيربانية رو�شية حمتملة، وحمالت الت�شليل 
يف الفرتة التي ت�شبق النتخابات. ورغم اأّن ما يعّده 
الكرملني لي�س موؤكدا، هناك اإمكانية كبرية اأن يحاول 
الدميقراطية  ــدرة  ق اأي�شا  هناك  ولكن  مــا،  �شيئا 

الأملانية على مواجهة مثل هذا الهجوم.

وكيف �شتتدخل رو�شيا يف النتخابات.
المريكية  النــتــخــابــات  يف  اجلــلــّي  تدخله  بعد   
�شيحاول  الكرملني  اأن  يف  �شك  يوجد  ل  والفرن�شية، 
ن�شر  وقــد  اأملانيا.  يف  الت�شويت  على  التاأثري  اأي�شا 
وزير الداخلية الأملاين موؤخرا حتذيرا للعموم حول 

•• الفجر - يورج فوربريج - ترجمة خرية ال�صيباين

القرتاع  �شناديق  امــام  الأملــان  �شيكون  ايــام،  خالل 
خالل النتخابات الت�شريعية. للوهلة الأوىل، تبدو 
املرحلة من النتخابات طبيعية جدا: �شاغت  هذه 
املر�شحون  وبداأ  فرقها،  و�شكلت  براجمها  الأحــزاب 
ال�شيا�شية  املناق�شات  وتدور  النتخابية،  حمالتهم 
ا�شا�شا حول الق�شايا الكال�شيكية املتعلقة بال�شرائب 
هذه  وراء  ذلــك،  ومــع  الــعــام.  وال�شتثمار  واملعونة 
متى  ال�شوؤال:  ينت�شب  الظاهرة،  الطبيعية  احلالة 

النتخابات  �شت�شتهدف  رو�ــشــيــا  اأن  الــوا�ــشــح  مــن 
ت�شكيل  يف  رئي�شيا  دورا  البالد  لعبت  فقد  الأملانية. 
مع  بالتن�شيق  عام،  ب�شكل  )والغربي  الأوروبــي  الرّد 
مواجهة  يف  واملتما�شك  املفاجئ  املتحدة(،  الوليات 

العدوانية والتعديلية الرو�شية. 
وقفت  دونبا�س،  وغزت  القرم  مو�شكو  �شمت  عندما 
يف  ثقلها  بكل  ونزلت  اأوكــرانــيــا،  جانب  اإىل  برلني 
العقوبات التي ُفر�شت على رو�شيا، وحاولت توحيد 
�شد  العقوبات  مــن  اخللطة  تلك  مل�شاندة  اأوروبــــا 

املعتدي ودعم ال�شحية.

 يوجد يف اأملانيا دعم اأغلبي للو�سع ال�سيا�سي 
القائم وغياب كامل لأي �سعور باأن التغيري �سروري

منذ هجومها على اأوكرانيا خ�سرت رو�سيا 
جزء كبريا من راأ�سمال التعاطف بني الأملان

لعبت املانيا دورا رئي�سيا يف ت�سكيل الرّد الأوروبي 
املتما�سك يف مواجهة العدوانية الرو�سية

�ستحاول مو�سكو اإ�سعافها ب�سكل ُيعّقد ت�سكيل 
الئتالف الذي �ستحتاجه لت�سكيل حكومتها املقبلة

هناك اأ�سباب وجيهة لالعتقاد باأن الكرملني �سيف�سل 
يف ان يكون له تاأثري كبري على النتخابات الملانية 

الناخبون الملان حم�سنون �سيا�سيا مريكل ارهقت بوتني

مارتن �سولتز رهان رو�سي خا�سرمريكل النتيجة حم�سومة

اليمني الملاين املتطرف ينا�سر رو�سيا انتخابات ت�سريعية يتهددها الرو�ص
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عربي ودويل

بداأ الرئي�ص الفنزويلي نيكول�ص مادورو ام�ص زيارة ر�سمية اىل اجلزائر 
النفط  مو�سوع  مناق�سة  اعماله  ج��دول  ويت�سمن  �ساعة،   24 ت�ستمر 
الذي ي�سكل ملفا ح�سا�سا للبلدين املنتجني، لكن لي�ص من املوؤكد ان يعقد 
لقاء مع نظريه عبد العزيز بوتفليقة. ومل يت�سمن الربنامج الر�سمي 
ا�سارة اىل لقاء بني الرئي�سني، لكن م�سوؤولني يف الرئا�سة مل ي�ستبعدوا 
امللف  . ويثري  عقده. وقال م�سوؤول لوكالة فران�ص بر�ص ل نعرف بعد 
ال�سحي لبوتفليقة )80 عاما( تكهنات عديدة يف اجلزائر. وبعد ان كان 
الرئي�ص اجلزائري يتمتع بن�ساط مفرط عند انتخابه للمرة الوىل يف 
العام 1999، اأ�سيب يف العام 2013 بجلطة دماغية اأثرت على قدرته 
يف النطق واحلركة. ومل يظهر علنا ال مرات قليلة منذ مطلع ال�سنة، 
وا�ستقبل عددا قليال جدا من القادة الجانب. وبال�سافة اىل العالقات 
ال�سوق  و�سع  اجل��زائ��ري��ني  امل�سوؤولني  م��ع  م���ادورو  �سيناق�ص  الثنائية، 
بيان  يف  اجلزائرية  الرئا�سة  اأعلنت  كما   ، واآفاقها  للمحروقات  العاملية 
مقت�سب. من جهتها، ذكرت احلكومة الفنزويلية ان الرئي�ص الفنزويلي 
�سيجري حمادثات مع كبار م�سوؤويل الدولة اجلزائرية �سباح الثنني 
من اجل تعزيز برامج التعاون . ومل تقدم مزيدا من التفا�سيل. وحطت 
ا�ستانا  اآتية من  العا�سمة  الفنزويلي يف مطار اجلزائر  الرئي�ص  طائرة 
ال��ت��ع��اون ال���س��الم��ي ب�سفته  ل��ق��ادة دول منظمة  ق��م��ة  ���س��ارك يف  ح��ي��ث 

الرئي�ص احلايل حلركة دول عدم النحياز.

جديدة  توقيف  عمليات  عن  اأم�ص  الملانية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
اأ�سل تركي،  ثنائي من  بينهم  اأملانا، من  يف تركيا طاولت مواطنني 
ال�����س��وداء للوجهات  ال��ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  ت��رك��ي��ا  ادراج  ب��اح��ت��م��ال  ول��وح��ت 
�سافر يف  الأملانية مارتن  با�سم اخلارجية  املتحدث  ال�سياحية. وقال 
برلني ننطلق من مبداأ قيام ال�سرطة الرتكية باحتجاز ثنائي اأملاين 
من اأ�سل تركي يف ا�سطنبول ، م�سريا اىل اأن الوزارة مل حت�سل بعد 
على تاأكيد ر�سمي من ال�سلطات الرتكية. وتفيد معلومات اخلارجية 
اأنه مّت الإف��راج عن اأحدهما مع منعه من مغادرة الأرا�سي  الأملانية 
الرتكية . واأو�سح �سافر اأن هذا الكابو�ص يتوا�سل وي�سمل مزيدا من 
الملان الذين ما كانوا يريدون اكر من مت�سية عطلتهم يف تركيا ، 

م�سيفا اأن الأعمال التع�سفية التي ت�سود  البالد تقلقنا كثريا .
بال�سفر اىل  اأن يح�سل لأي �سخ�ص يرغب  الأم��ر ميكن  وق��ال ه��ذا 
تركيا. يعتقدون اأن لي�ص هناك اأي خطر وفجاأة يجدون اأنف�سهم يف 
�سجن تركي. هذه هي احلقيقة احلزينة التي نواجهها  والتي يجب 

على اجلميع اأن يكون واعيا لها .
بعدم  الأمل���ان  تو�سية  الن  تعتزم حتى  اأنها ل  اىل  ال���وزارة  واأ���س��ارت 
ال�سفر اىل تركيا بعد ت�سديد تعليماتها ب�ساأن هذا املو�سوع، من دون 

ا�ستبعاد هذا اخليار لحقا.

 
ال�سامي  املتحدة  الأمم  رع��د احل�سني مفو�ص  بن  زي��د  الأم��ري  ق��ال 
اإن حكومة رئي�ص فنزويال نيكول�ص  الإن�سان ام�ص الثنني  حلقوق 
واإن  البالد  يف  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  قمع  من  تزيد  قد  م���ادورو 
قوات الأمن التابعة لها رمبا ارتكبت بالفعل جرائم �سد الإن�سانية 

ودعا اإىل حتقيق دويل.
اإل اأن وزير اخلارجية الفنزويلي خورخي اأريزا دافع عن �سجل بالده 
اليوم يف كلمته اأمام جمل�ص حقوق الإن�سان و�سط ت�سفيق احل�سور 
املتحدة عن  ل��الأمم  التابع  الإن�سان  تقارير جمل�ص حقوق  اإن  قائال 
الأم��ن يف فنزويال بحق املحتجني  ارتكبتها قوات  انتهاكات خطرية 

ل اأ�سا�ص لها .
ع�سوا   47 من  املوؤلف  الإن�سان  حقوق  جمل�ص  يف  ع�سو  وفنزويال 

حيث تتمتع بدعم قوي من كوبا واإيران ودول اأخرى.
�سد  الأخ���رية  الأ���س��ه��ر  يف  يومية  �سبه  ت��ظ��اه��رات  فنزويال  و�سهدت 
الغنية  ال��ب��الد  اأوق���ع  اإن���ه  منتقدوه  ي��ق��ول  ال���ذي  الي�ساري  الرئي�ص 
بالنفط يف اأ�سواأ اأزمة اقت�سادية يف تاريخها وحولها اإىل ديكتاتورية.

التوتر مع  اأن تت�ساعد حدة  الأم��ري زيد هناك خطر حقيقي  وقال 
قمع احلكومة للموؤ�س�سات الدميقراطية والأ�سوات املنتقدة .

عوا�صم

اجلزائر

جنيف

برلني

الأمم املتحدة توؤكد وجود 
تطهري عرقي يف ميامنار

•• ياجنون- �صامالبور-رويرتز:

انتقد الأمري زيد بن رعد احل�سني املفو�ص ال�سامي حلقوق الإن�سان التابع 
الوح�سية   الأمنية  العملية  ب�سبب  ميامنار  الثنني  ام�ص  املتحدة  ل��الأمم 
على  �سارخ  مثال  باأنها  الإج���راءات  وا�سفا  فيها  امل�سلمني  الروهينجا  �سد 

التطهري العرقي .
التابع لالأمم  الإن�سان  اأمام جمل�ص حقوق  الأمري زيد  وجاءت ت�سريحات 
من  ال��ف��اري��ن  للروهينجا  الر�سمي  ال��ع��دد  تخطي  م��ع  جنيف  يف  امل��ت��ح��دة 

ميامنار اإىل جنوب بنجالد�ص يف غ�سون اأ�سبوعني 300 األف �سخ�ص.
وقال الأمري زيد تلقينا عددا من التقارير و�سورا من الأقمار ال�سناعية 
تظهر قوات الأمن وميلي�سيا حملية وهي حترق قرى الروهينجا. وح�سلنا 
بينها  القانون  اإط��ار  خ��ارج  م�ستمرة  قتل  اأع��م��ال  عن  مت�سقة  رواي���ات  على 
اإطالق النار على املدنيني الفارين . وتابع اأدعو احلكومة اإىل اإنهاء عمليتها 
وقعت  التي  النتهاكات  كل  على  واملحا�سبة  احلالية  الوح�سية  الع�سكرية 

ووقف منط التمييز ال�سديد وا�سع النت�سار �سد ال�سكان الروهينجا .
واأ�ساف الو�سع يبدو مثال �سارخا على التطهري العرقي . يتهم مراقبو 
يف  البوذيني  القرى  و�سكان  اجلي�ص  الفارون  والروهينجا  الإن�سان  حقوق 

راخني ب�سن حملة اإحراق بهدف طرد الروهينجا.
وميامنار دولة ذات اأغلبية بوذية ويتعر�ص اأكر من مليون من الروهينجا 

امل�سلمني فيها للتهمي�ص ونفت مرارا اتهامات التطهري العرقي .
واتهم امل�سوؤولون يف ميامنار املتمردين والروهينجا باإحراق قراهم جلذب 

الهتمام الدويل اإىل ق�سيتهم.

تعاون ثالثي لإقامة منطقة خف�س توتر جنوب �شوريا

تعزيزات لدير الزور ور�سيا تر�سل خرباء لنزع الألغام

مئات الآلف يتظاهرون من اأجل ا�ستقالل قطالونيا 

اإيرما ُيغرق �سوارع ميامي ويك�ّسر رافعات البناء 

القوات العراقية تت�سلم مئات من عائالت داع�س�سامح �سكري : موقف الرباعي العربي ب�ساأن قطر ثابت 
•• بغداد-اأ ف ب:

ام��راأة وطفل من  األف  اأكر من  العراقية  ال�سلطات  ت�سلمت 
لقوات  اأنف�سهم  �سلموا  جن�سية   14 م��ن  اإره��اب��ي��ني  ع��ائ��الت 
تلعفر  ا�ستعادة  معركة  خالل  العراقية  الكردية  الب�سمركة 

من اأيدي تنظيم داع�ص الإرهابي، وفق م�سوؤول ع�سكري.
واأو�سح امل�سوؤول يف قيادة العمليات امل�سرتكة العراقية لوكالة 
 1333 �سلمتنا  الب�سمركة  قوات  اأن  الثالثاء  بر�ص  فران�ص 
اأنف�سهم  �سلموا  ال��ذي��ن  داع�����ص  ع��ائ��الت  م��ن  وام����راأة  طفال 
لهم يف �سمال منطقة العيا�سية . واأ�ساف قمنا بو�سعهم يف 
مع�سكر للنازحني يف اأطراف مدينة املو�سل وهم يخ�سعون 
 14 اإىل  ينتمون  اأنهم  اإىل  م�سريا   ، الأمني  للتدقيق  حاليا 

جن�سية خمتلفة .

توجه  اأن  على  م�سددا  وال�سرطة  اجلي�ص  اأب��ن��اء  من  مواطنيها 
اأى  فيها  لي�ص  باأمور  مت�سل  الإره���اب  ملكافحة  الداعية  ال��دول 
ب�سكل  :  نحن نرف�ص  امل�سري  مهادنة. و قال وزير اخلارجية 
قاطع دعم التنظيمات الرهابية من اأي دولة ول ميكن اأن نكون 
اأمناء فى ظل عملنا مع حتالفات دولية للق�ساء على الرهاب 
فى ظل احت�سان البع�ص لتنظيمات ارهابية  .. واأ�ساف اإن دول 
قطر  مع  الأزم��ة  ح��ول  التن�سيق  فى  م�ستمرة  العربى  الرباعى 
مع الثبات على مواقفها املبدئية. كان �سكري قد نوه يف كلمته 
خالل املوؤمتر وفق ما اأكد عليه امل�ست�سار اأحمد اأبو زيد املتحدث 
الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية امل�سرية اإىل دور م�سر املتنامي 
فى جمال حفظ ال�سالم على امل�ستوى الدويل حيث تعد الدولة 

•• القاهرة -وام:

الأربع  ال���دول  اأن  �سكرى  �سامح  امل�سري  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  اأك��د 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ال��داع��ي��ة ملكافحة الإره�����اب  دول���ة الإم�����ارات 
ومملكة  ال�سعودية  العربية  واململكة  العربية  م�سر  وجمهورية 
ل��ل��ح��ف��اظ على  ال��ك��ام��ل  وال��ت�����س��اور  بالتن�سيق  ت��ق��وم  ال��ب��ح��ري��ن 
م�ساحلها. و اأو�سح �سكري يف ت�سريحات �سحفية على هام�ص 
للرابطة  والع�سرين  الثالث  ال�سنوي  امل��وؤمت��ر  فعاليات  افتتاح 
 300 مب�ساركة  ال�سالم  حفظ  على  التدريب  مل��راك��ز  الدولية 
العديد  حتملت  الأرب��ع  ال��دول  اأن  امل�ستوى  رفيع  دويل  م�سئول 
وا�ستهداف  الداخلية  ال�سئون  ف��ى  التدخل  و  ال�ستهداف  م��ن 

عمليات  يف  امل�ساهمة  حيث  م��ن  ال��ع��امل  م�ستوى  على  ال�سابعة 
حفظ ال�سالم.    وتطرق اإىل م�ساركة م�سر فى تطوير عقيدة 
املعنية  اخل��ا���س��ة  اللجنة  خ��الل  م��ن  ال�����س��الم  حفظ  و�سيا�سات 
بحفظ ال�سالم ف�سال عن م�ساركتها فى املراجعة الإ�سرتاتيجية 
لعمليات الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم عام 2015.. م�سريا اإىل 
اأن�سطة  ملراجعة  الأفريقية  امل�ساورات  القاهرة  مركز  ا�ست�سافة 
الإقليمية اخلا�سة  2014 وامل�ساورات  ال�سالم خالل عام  بناء 
مبنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا للجنة رفيعة امل�ستوى 
التابعة لالأمم املتحدة خالل عام 2015 بالإ�سافة اإىل ور�سة 
العمل العربية رفيعة امل�ستوى حول تو�سيات عمليات املراجعة 

الأممية حلفظ وبناء ال�سالم عام 2016.  

على  ب���ال����س���ت���ق���الل  امل���ط���ال���ب���ني 
الدعم  ال�سوارع لإظهار  النزول يف 
بوت�سدمون  وق�����ال  ل��ال���س��ت��ف��ت��اء. 
اإنه  تويرت  موقع  علي  تغريدة  يف 
من  واأ����س���اف  احل�����دث،  �سيح�سر 

العربية  اىل  الرو�سية  م��ن  الرتجمة  بح�سب  وا���س��اف 
اأق�سد يف املنطقة اجلنوبية التي مت التوافق عليها بناء 
دعمنا  عن  وعربنا  اأم��ريك��ي،  اردين  رو�سي  تعاون  على 
حلل كل الق�سايا املتعلقة باأدائها يف اإطار ثالثي واتفقنا 

على ات�سالت م�ستقبلية بهذا ال�ساأن .
النار تو�سطت فيه الأردن ورو�سيا  �سمد وقف لإطالق 
والقنيطرة  درع����ا  حم��اف��ظ��ات  يف  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 
وال�سويداء منذ دخوله حيز التنفيذ يف 9 متوز/يوليو 

الفائت.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال�����س��ف��دي ن��ح��ن ���س��رك��اء يف حمادثات 
ث��الث��ي��ة م��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ان��ت��ج��ت ات��ف��اق��ا لوقف 
اطالق النار اثبت انه �سمد وانه كان رمبا الجنح بني 

كل التفاقات التي مت التو�سل اليها �سابقا .
اىل  التو�سل  والهدف  التوا�سل  يف  م�ستمرون  وا�ساف 
ان�ساء منطقة خف�ص الت�سعيد باأ�سرع وقت ممكن وهذه 
التي  الأمريكي  الردين  الرو�سي  التعاون  من  م�ساحة 

اأثمرت جناحا نعتقد انه �سروري .
الرو�سية  الأم���ريك���ي���ة  ال��ث��الث��ي��ة  امل���ح���ادث���ات  ان  واك����د 
الردنية لإن�ساء منطقة خف�ص الت�سعيد، ت�سري ب�سكل 

•• مدريد-رويرتز:

ت�����س��ت��ع��د ب��ر���س��ل��ون��ة خل����روج مئات 
يف  ال���ق���ط���ال���ون���ي���ني  م�����ن  الآلف 
م�سرية يف �سوارع املدينة ت�ستهدف 
اأن  بعد  لال�ستقالل  الدعم  اإظهار 
ا�ستفتاء  لعرقلة  م��دري��د  حت��رك��ت 

على النف�سال عن اإ�سبانيا.
اليوم  الن�سطاء  ي�ستغل  ما  وغالبا 
الوطني لإقليم قطالونيا املعروف 
با�سم ل ديادا  يف احلادي ع�سر من 
ي��وم �سقوط  اأي��ل��ول، وه��و  �سبتمرب 
اإ�سبانيا  ���س��ي��ادة  حت���ت  ب��ر���س��ل��ون��ة 
بدولة  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة   ،1714 ع����ام 
م�ستقلة. ويف اليوم الوطني من كل 
عام تتدفق على بر�سلونة حافالت 
من  ال�ستقالل  مب��وؤي��دي  حمملة 

خمتلف قرى املنطقة.
وت�����س��اع��دت م�����س��اع��ر ال���ع���داء بني 
مدريد وبر�سلونة منذ �سدور قرار 
الإ�سبانية  ال��د���س��ت��وري��ة  امل��ح��ك��م��ة 
اخلمي�ص املا�سي بتعليق ال�ستفتاء 
الذي كان من املقرر عقده يف الأول 
وذلك  الأول،  ت�سرين  اأكتوبر  م��ن 
م����ن رئي�ص  ق�����س��ائ��ي  ب���ع���د ط���ع���ن 
الوزراء ال�سباين ماريانو راخوي.

اإ�سرائيل تبداأ بناء اأول 
م�ستوطنة يف ال�سفة منذ 25 عاما 

•• ال�صفة-وام

بداأت اإ�سرائيل ام�ص بناء اأول م�ستوطنة 
عام  منذ  الغربية  ال�سفة  يف  ج��دي��دة 
1992 والتي �ستخ�س�ص مل�ستوطني  
بوؤرة عامونا  التي مت اإخالوؤها بداية 
العام اجلاري و�ستحمل ا�سم عميحاي 
العربية  ه��اآرت�����ص   . وذك���رت �سحيفة 
اإىل  التما�سا  ق��دم��وا  فل�سطينيني  اأن 
بناء  �سد  العليا  الإ�سرائيلية  املحكمة 
فدانا   14 على  اجل��دي��دة  امل�ستوطنة 
من اأرا�سيهم وتبني من خالل الأدلة 
التي قدمها خرباء عرب �سور جوية اأن 
كانوا  فل�سطينيني  اإىل  تعود  ملكيتها 
ي��زرع��ون��ه��ا ب��ني الأع�����وام/ 1997 و 
2002 .. لفتة اإىل اأن الفل�سطينيني 
العثماين  العهد  منذ  اأوراق����ا  ق��دم��وا 
لكن  لهم  املناطق ملك  تلك  اأن  تثبت 
امل��ح��ك��م��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة مل ت���رد على 
 2014 اللتما�ص بعد. ويف دي�سمرب 
هيئة  اأع��ل��ى   - العليا  املحكمة  اأوع���زت 
احلكومة  اإىل   - اإ�سرائيل  يف  ق�سائية 
ب��اإخ��الء ع��ام��ون��ا  ال��ت��ي ك��ان��ت مقامة 
و�سط  اهلل  رام  م��دي��ن��ة  اأرا����س���ي  ع��ل��ى 
ال�سفة الغربية يف غ�سون عامني بعد 
اأرا�ص فل�سطينية  اإقامتها على  ثبوت 

خا�سة خالفا للقانون.

ال�ستفتاء  اإن  احل��ك��وم��ة  وت���ق���ول 
ال�����ذي ين�ص  ل��ل��د���س��ت��ور  خم���ال���ف 
قابلة  غ��ري  دول���ة  اإ�سبانيا  اأن  على 
اإقليم  رئ��ي�����ص  وح����ث  ل��ل��ت��ق�����س��ي��م. 
بوت�سدمون  ك���ارل�������ص  ق��ط��ال��ون��ي��ا 

•• عوا�صم-اأ ف ب:

مدينة  اىل  ع�سكرية  تعزيزات  النظام  ق��وات  ا�ستقدمت 
لبدء هجوم جديد  �سوريا، متهيداً  �سرق  ال��زور يف  دير 
الإره��اب��ي م��ن الحياء  داع�����ص  يهدف اىل ط��رد تنظيم 

ال�سرقية التي ي�سيطر عليها منذ ثالث �سنوات.
الراهن م�سرحا  الوقت  ال��زور يف  وت�سكل حمافظة دير 
النظام  ق���وات  ت��ق��وده��ا  الوىل  ع�سكريتني،  لعمليتني 
�سوريا  ق��وات  اأطلقتها  والثانية  رو�سي،  بدعم  ال�سوري 
الدميوقراطية املوؤلفة من ف�سائل كردية وعربية بدعم 

امريكي ال�سبت �سد الإرهابيني يف �سرق املحافظة.
واف���اد م��دي��ر امل��ر���س��د ال�����س��وري حل��ق��وق الن�����س��ان رامي 
عبد الرحمن وكالة فران�ص بر�ص عن و�سول تعزيزات 
اىل  وعنا�سر  واآل��ي��ات  ع��ت��ادا  تت�سمن  ك��ب��رية  ع�سكرية 
النظام هجوما  ق��وات  لبدء  ال��زور، متهيداً  دي��ر  مدينة 
يهدف اىل طرد تنظيم داع�ص من الحياء ال�سرقية يف 

املدينة .
ا�سبوع  اأق��ل من  بعد  الخ��ري  للهجوم  ال�ستعداد  وياأتي 
على تقدم كبري لقوات النظام يف حميط املدينة متكنت 
الحياء  على  التنظيم  فر�سه  ح�سار  ك�سر  من  خالله 
العام  الع�سكري منذ مطلع  ال��زور  دير  الغربية ومطار 

.2015
ب�سيطرته  التقدم  م��ن  امل��زي��د  ال�سوري  اجلي�ص  وحقق 
على جبل ثردة املطل على املطار وحميطه وجبل اآخر 

يطل مبا�سرة على مدينة دير الزور.
ال���واق���ع���ة حت���ت �سيطرة  ب���ات���ت الح���ي���اء  وب��ال��ن��ت��ي��ج��ة، 
�سهال  الرحمن، هدفا  عبد  وفق  املدينة،  اجلهاديني يف 
ان  ال�سيطرة  ه��ذه  ���س��اأن  وم��ن   . النظام  ق���وات  ملدفعية 
ت�����س��ه��ل ت��ق��دم اجل��ي�����ص اجل��ه��ادي��ني ج��ن��وب دي���ر ال���زور 

ل�سمان امن املطار.
ب��ات��ت قوات  امل��دي��ن��ة،  وب��ع��د تقدمها الخ���ري يف ج��ن��وب 
خم�سني  على  ت�سيطر  ال�����س��وري،  املر�سد  وف��ق  النظام، 
يف املئة من م�ساحة دير الزور بعدما كان التنظيم منذ 
منها  املئة  يف  �ستني  على  ي�سيطر   2014 العام  �سيف 
وعلى اجزاء وا�سعة من املحافظة الغنية بحقول النفط 

واحلدودية مع العراق.
واع��ل��ن اجل��ي�����ص ال��رو���س��ي ال���ذي ي��دع��م ع��م��ل��ي��ات قوات 
النظام الثنني اإر�سال نحو اربعني خبريا يف نزع اللغام 
اىل دير ال��زور، م�سريا اىل انه �سيتم ن�سر 175 خبري 

الغام يف �سوريا.
ويعتمد تنظيم داع�ص ب�سكل كبري على زراعة اللغام يف 

املناطق التي ي�سيطر عليها ويف حميطها ل�سد الهجمات 
الع�سكرية �سده.

وت��وا���س��ل ط���ائ���رات ح��رب��ي��ة ���س��وري��ة ورو���س��ي��ة، بح�سب 
املر�سد، ا�ستهداف مواقع تنظيم داع�ص ب�سكل كثيف يف 

مدينة دير الزور وحميطها واريافها .
بينهم  34 مدنيا،  ال�سوري الحد مقتل  املر�سد  ووثق 
كانت  عبارات  ا�ستهدف  رو�سي  ق�سف  يف  اطفال،  ت�سعة 
ال�سفاف  اىل  ال���زور  دي��ر  م��ن  قريبة  ب��ل��دة  م��ن  تقلهم 
واق���رتاب  الق�سف  م��ن  ه��رب��ا  ال��ف��رات  لنهر  ال�����س��رق��ي��ة 

املعارك.
ويق�سم نهر الفرات املحافظة اإىل ق�سمني �سرقي وغربي، 

وتقع مدينة دير الزور على ال�سفاف الغربية.
ومنذ ك�سر احل�سار، اأدخلت احلكومة ال�سورية �ساحنات 
مواد غذائية وم�ساعدات اىل املدينة التي �سهدت طوال 
واخلدمات  الغذائية  امل���واد  يف  نق�سا  احل�����س��ار  ���س��ن��وات 

الطبية.
عن  )�سانا(  الر�سمية  ال�سورية  الن��ب��اء  وك��ال��ة  واف���ادت 
و�سول 700 طن من امل�ساعدات الن�سانية اىل الحياء 
الواقعة حتت �سيطرة اجلي�ص ال�سوري يف املدينة بعدما 

عربت طريقا فتحها اجلي�ص الحد باجتاهها.
ر�سالة  يف  �سويغو  �سريغي  الرو�سي  الدفاع  وزي��ر  وح��ث 
�ستافان  �سوريا  اىل  املتحدة  المم  مبعوث  اىل  موجهة 
الن�سانية  امل�����س��اع��دات  حجم  زي���ادة  على  مي�ستورا  دي 
املنازل واملدار�ص  اعادة اعمار  وامل�ساهمة ب�سكل فعال يف 
والمم  الن�سانية  املنظمات  عرب  املدمرة  وامل�ست�سفيات 

املتحدة .
اأ�سبحت  ال���زور،  دي��ر  حمافظة  يف  منف�سل  هجوم  ويف 
ق���وات ���س��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة الث��ن��ني ع��ل��ى ب��ع��د �ستة 
مقابل  الفرات  لنهر  ال�سرقية  ال�سفة  من  كيلومرتات 

مدينة دير الزور ، وفق املر�سد.
اجلهاديني  �سد  ال�سريع  التقدم  الرحمن  عبد  واأع���اد 
ال�سرقي منطقة �سحراوية غري  الزور  لكون ريف دير 

مكتظة .
تتعاونان  انهما  اأم�ص  ومو�سكو  عمان  اأك��دت  ذل��ك،  اىل 
توتر  اإقامة منطقة خف�ص  اىل  للو�سول  وا�سنطن  مع 
جنوب �سوريا بعد جناح  اتفاق وقف اطالق النار الذي 

اأجنز قبل نحو �سهرين بف�سل التعاون الثالثي.
وقال وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي لفروف خالل 
اأمين  ن��ظ��ريه الردين  م�����س��رتك م��ع  م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف 
باإن�ساء  املتعلقة  الأو����س���اع  ناق�سنا  ع��م��ان  يف  ال�سفدي 

منطقة خف�ص ت�سعيد يف اجلنوب ال�سرقي ل�سوريا .

’ل  ي��وم  بقوة  نخرج  اأن  ال�سروري 
يوم  ال�ستفتاء  ينجح  حتى  ديادا’ 

1 اأكتوبر. 
وقال بوت�سدمون اإن لديه �سناديق 
خمباأة  ت�����س��وي��ت  واأوراق  اق�����رتاع 

وجاهزة للتوزيع يف اأي حلظة.
ال�����س��رط��ة خ����الل عطلة  وق���ام���ت 
مطبعة  بتفتي�ص  الأ���س��ب��وع  نهاية 
ومكاتب �سحيفة حملية بحثاً عن 

اأي مظاهر ا�ستعداد لال�ستفتاء.

جيد  م�سريا اىل ان التعاون الثالثي هو الذي حقق هذا 
م�ستمرون  ال�سفدي  واأ���س��اف   . اللحظة  حتى  النجاح 
خف�ص  منطقة  اىل  التو�سل  اأج���ل  م��ن  معا  العمل  يف 
املناطق  تلك  اىل  الطبيعة  تعود معها احلياة  الت�سعيد 

وي�سعر املواطن ال�سوري بالأمن والأمان .
واكد الوزير الأردين نحن ننظر اىل هذا كجزء من حل، 
اأي مبعنى اأننا نريد يف الأردن وقفا �سامال لإطالق النار 
اأرا�سي �سوريا، وان نتقدم بعد ذلك باجتاه  على جميع 
ال�سعب  يقبلها  جديدة  مرحلة  اىل  ياأخذنا  �سلمي  حل 
ال�����س��وري وحت��ق��ق الأم���ن والأم����ان يف ���س��وري��ا . وا�ساف 
تعود  وان  �سوريا  الأجنبية من  القوات  نريد خ��روج كل 
ومتلك  ال�سيادة  متلك  وم�ستقلة  م�ستقرة  اآم��ن��ة  دول��ة 

قرار نف�سها وحتقق الأمن والأمان ل�سعبها .
يزيد  برية  بحدود  �سوريا  مع  الأردنية  اململكة  ت�سرتك 
األف   630 وت�ستقبل  ك��ي��ل��وم��رتا   370 ع��ل��ى  ط��ول��ه��ا 
لكن  امل��ت��ح��دة.  الأمم  ل���دى  م�سجلني  ����س���وري  لج����ىء 
جلاأوا  الذين  ال�سوريني  ع��دد  تقدر  الأردن��ي��ة  احلكومة 
اإىل الأردن بنحو 1،3 مليون منذ اندلع النزاع ال�سوري 

يف 2011.

•• ميامي-اأ ف ب:

ع�سف الإع�سار اإيرما يف ميامي فاأغرق الأحياء القريبة من البحر باملياه 
وك�سر رافعات بناء عدة حتت وطاأة الرياح العاتية.

رى �ستيفن �سالكنام وهو فنان يبلغ 51 عاما احتمى يف �سقته الواقعة يف 
الطابق 37، اأن جزءا من حي بريكل غمرته املياه التي جتاوزت التح�سينات 

املبنية لحتجاز مياه البحر، واأن الر�سيف اخل�سبي اختفى.
تقدم  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  على  انت�سرت  فيديو  مقاطع  وتخُظهر 

البحر مئات الأمتار داخل الرب خالل العا�سفة.
على  ح�سابها  على  �سورتني  ت�سانل   وي��ذر  ذي  قناة  يف  �سحافية  ون�سرت 
موقع تويرت  تظهران ال�سارع رقم 12 الذي يقع بني البحر و�سارع بريكل، 
اإحداها التقطت الأحد وتظهر �سارعا يغرق حتت 80 �سنتمرتا من املياه يف 

حي قريب من البحر.
اإيرما غرّي  اأن  ال  اليها مبا�سرة  الإع�سار  ا�ستعدت مدينة ميامي لو�سول 

كيلومرتا   145 ال��ري��اح  �سرعة  بلغت  ذل��ك،  ورغ��م  ال��غ��رب.  باجتاه  م�ساره 
اأ�سجار النخيل الواقعة على طول ال�ساحل  يف ال�ساعة، وكانت كافية لثني 

وا�سقاط رافعات البناء.
واأظهرت �سور عدة انت�سرت على مواقع التوا�سل الجتماعي التقطت يف 
عدد كبري من مواقع البناء يف و�سط املدينة، ذراع رافعة مك�سور انتهى به 

الأمر على �سقف مبنى قيد الن�ساء.
وطاأة  تتهاوى حت��ت  يقطنه  ال��ذي  احل��ّي  اأخ���رى يف  راف��ع��ة  �سالكنام  وراأى 

الرياح العاتية.
املدينة.  يف  جت��ّول  حظر  واأع��ل��ن��ت  لل�سكان  اإخ���الء  اأم��ر  ال�سلطات  ووج��ه��ت 
اأو  البقاء  عدم  منازلهم  مغادرة  يرف�سون  الذين  ه��وؤلء  البلدية  ون�سحت 

الحتماء داخل املباين القريبة من الرافعات.
 25 وقال امل�سوؤول يف البلدية دانيال الفون�سو لوكالة فران�ص بر�ص هناك 

رافعة يف مدينة ميامي، يبلغ ارتفاع بع�سها 240 مرتا .
واأ�سار اىل اأن هذه الرافعات م�سنوعة ملقاومة رياح ب�سرعة 233 كيلومرتا 

ان  املمكن  وم��ن  ط��ن،  و4،5   3،6 ب��ني  الرافعة  ذراع  ي��زن  لكن  ال�ساعة  يف 
ي�سبب اأ�سرارا ج�سيمة يف حال وقع .

املحال  جميع  فاأغلقت  لالأ�سواأ  بيت�ص  ميامي  جزيرة  ا�ستعدت  املقابل،  يف 
خ�سبية.  باألواح  واأبوابها  نوافذها  ودعمت  ال�ساطئ  على  املطلة  التجارية 
ال�سكان  فتنف�ص  ب�سيطة،  باأ�سرار  ال  اإيرما  الع�سار  يت�سبب  مل  واأخ��ريا، 

ال�سعداء.
وقال روبريتو كونيو، وهو ايطايل من �سكان ميامي يبلغ 41 عاما رف�ص 
املبنى  واأ�ساف ت�سرر �سقف   . اإنها م�سرحية ولي�ست كارثة  مغادرة منزله، 
الذي ن�سكنه قليال وت�سربت املياه ب�سكل ب�سيط من اإحدى نوافذنا ال�سبع .

�سرق  �سياحي ميّر من  �سريان  ، وهي  رود  لينكولن  املياه يف  وبلغ م�ستوى 
املدينة اىل غربها، 30 �سنتمرتا، ح�سب ما ذكر ال�سكان.

اأنه اختباأ يف  30 عاما  اإملري غوميز وهو نادل من غواتيمال يبلغ  وي��روي 
�سقته يف الطابق الثالث مع ثالثة اأ�سخا�ص ق�سينا الوقت نائمني اأو نلعب 

الورق .
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اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  107530
باإ�س������م:  �ص. هوملارك كارد�ص، انكوربوريتد

 64108 مي�سوري   ،339 دي  ام  �سيتي  كن�سا�ص  ت��راف��ي��ك��واي،  ماكجي   2501 وعنوان����ه: 
الوليات املتحدة المريكية

وامل�سجلة حتت رقم: 102379                          بتاريخ:  2010/04/25
اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

احلم��اية يف: 20/ 02/ 2018
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد-اإدارة الت�شجيل التجاري

 اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 112829 
باإ�س������م: �ص. رو�سي�سرت ان�ستيتيوت  اوف تكنلولوجي 

وعنوان����ه: ون لومب ميموريال درايف ، رو�سي�سرت، نيويورك 14623، الوليات املتحدة 
المريكية 

وامل�سجلة حتت رقم: 103932              بتاريخ: 2010/06/01 
اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

احلم��اية يف: 2018/05/15
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد-اإدارة الت�شجيل التجاري

 اإدارة العالمات التجارية   
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اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 112827 
باإ�س������م: �ص. رو�سي�سرت ان�ستيتيوت  اوف تكنلولوجي 

وعنوان����ه: ون لومب ميموريال درايف ، رو�سي�سرت، نيويورك 14623، الوليات املتحدة 
المريكية 

وامل�سجلة حتت رقم: 103781              بتاريخ: 2010/05/26 
اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

احلم��اية يف: 2018/05/15
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد-اإدارة الت�شجيل التجاري

 اإدارة العالمات التجارية   
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اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 112828 
باإ�س������م: �ص. رو�سي�سرت ان�ستيتيوت  اوف تكنلولوجي 

وعنوان����ه: ون لومب ميموريال درايف ، رو�سي�سرت، نيويورك 14623، الوليات املتحدة 
المريكية 

وامل�سجلة حتت رقم: 103782              بتاريخ: 2010/05/26 
اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

احلم��اية يف: 2018/05/15
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد-اإدارة الت�شجيل التجاري

 اإدارة العالمات التجارية   
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اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  103238
باإ�س������م:  �ص. انيتامي فيتني�ص، ال ال �سي

وعنوان����ه:  111 وير درايف، وودبوري، ميني�سوتا 55125، الوليات املتحدة المريكية
وامل�سجلة حتت رقم: بتاريخ:  2010/10/24

اإنت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اإع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف: 26/ 11/ 2017

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد-اإدارة الت�شجيل التجاري

 اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119
اإعالن جتديد 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  103498
باإ�س������م: م. �سبارك�ص لقطع غيار ال�سيارات )ذ.م.م( 

وعنوان����ه: �ص. ب: 5393 دبي، المارات العربية املتحدة  
وامل�سجلة حتت رقم: 98322              بتاريخ: 2009/12/13 

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   
احلم��اية يف: 2017/11/27

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد-اإدارة الت�شجيل التجاري

 اإدارة العالمات التجارية   

منوذج اعالن الن�شرالثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:بيزاك�ص تريدجن �ص.ذ.م.م

X: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم :268075     بتاريخ : 2017/02/12

با�س������م :بيزاك�ص تريدجن �ص.ذ.م.م
وعنوانه:مكتب رقم 5 ام ملك بنك دبي التجارية بردبي القوز الثالثة هاتف: 043307756

 �سندوق الربيد: 214560 امييل: ajayg@bizx.com دبي
�سورة العالمة

التجاري  الل��ك��رتوين  للتعامل  جممع  بالفئة:35  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
الدعاية والعالن وتوجية العمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

يتو�سط  فني مميز  ب�سكل  مكتوب  بالالتينية   )X( احل��رف  عبارة عن  العالمة:العالمة  و�سف 
خطان افقيان والعالمة باللون الزرق.

ال�سرتاطات:احلماية للعالمة ب�سكلها املميز والتنازل عن حرف X الالتينية بالو�سع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
منوذج اعالن الن�شرالثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:توم�سون للتجارة العامة �ص.ذ.م.م - فرع ال�سارقة 
THOMSUN Play: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :273959     بتاريخ : 2017/05/25
با�س������م :توم�سون للتجارة العامة �ص.ذ.م.م - فرع ال�سارقة

وعنوانه:حمل رقم 1+2+3 طابق رقم 1 جي ام ملك ال�سيخة علياء حممد بن بطي بو�سغارة
 هاتف: 0529951121 �سندوق الربيد: 22105 امييل pro@thomsun.ae ال�سارقة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات 
واملراقبة  والإ���س��ارة  والقيا�ص  ال���وزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأج��ه��زة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير 
الطاقة  التحكم يف  اأو  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  واأدوات لو�سل  اأجهزة   ، )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم 
ت�سجيل  اأقرا�ص   ، بيانات مغناطي�سية  ، حامالت  ال�سور  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة   ، الكهربائية 
،  ماكينات بيع اليه واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآلت ت�سجيل النقد ، اآلت حا�سبة ، معدات واجهزة 

حا�سوبية ملعاجلة البيانات اجهزة احماد النريان.
و�سف العالمة:كلمة THOMSUN مكتوبة بحروف لتينية مميزة باللون الحمر ا�سفلها كلمة PALY مكتوبة 
بحروف لتينية مميزة باللون الربتقايل على ميينهم �سكل مثلث باللون الزرق بداخله �سكل عالمة الواي فاي 

على خلفية باللون البي�ص.
ال�سرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام كلمة )THOMSUN( بالو�ساع الخرى لعتبارها كلمة 

�سائعة ال�ستخدام يف الفئة.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله بالربيد 

امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ق�سر ال�ساطئ للمقاولت العامة  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2306649 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�سم جتاري من/ق�سر ال�ساطئ للمقاولت العامة

QASR AL SHSHATI GENERAL CONTRACTING

اىل/ جرين كيوب للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م 
 GREEN CUBE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة ومطحنة اجلزيرة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1177397 
null*null تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*6 اىل

 تعديل ا�سم جتاري من/بقالة ومطحنة اجلزيرة
AL JAZIRA GROCERY AND FLOUR MILL

اىل/ مطحنة اجلزيرة 
AL JAZIRA FLOUR MILLS

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )7421033(
تعديل ن�ساط/حذف بقالة )4711003(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/�شوبالوك ال�شرق الو�شط الإمارات 

ل�شناعة الهياكل املعدنية ذ.م.م  
IN - 1002089 :رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل التايل:

خروج ال�سركاء:
عبيد خلفان عبيد خلفان �شوبكت املزروعي

دخول ال�سركاء:
حممد �شيف عبيد خليفة �شيف اخلييلي

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سماء ال�سركاء:
�شوبالوك جي يف اأ ع م بي تي واي ليمتد
حممد �شيف عبيد خليفة �شيف اخلييلي

وعلى كل من لديه اعرتا�ص على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�سناعه - اإدارة خدمة امل�ستثمرين - خالل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر الإعالن ، 
واإل فلن يقبل مكتب تنمية ال�سناعة اأي اعرتا�ص بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�شناعة

منوذج اعالن الن�شر عن التعديل بعد الت�شجيل
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك:مركز عمريتا الطبي 
بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه عن العالمة التجارية التالية:

بتاريخ : 2016/03/13 املودعة بالرقم :250108 
بتاريخ: 2016/03/13 امل�سجلة بالرقم: 250108 

با�س������م املالك
وعنوانه:اأبوظبي

بتاريخ: واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 
�سورة العالمة

البيطرية  اخل��دم��ات  الطبية  اخل��دم��ات  بالفئة:44  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
خدمات  احل��ي��وان��ات  او  الب�سرية  للكائنات  اجل��م��ال  على  واملحافظة  ال�سحية  العناية  خ��دم��ات 

الزراعة والب�ستنة والغابات.
ال�سابق: تعديل �سكل العالمة من عمريتا باللون الخ�سر  الن�سر  التعديالت على الطلب بعد 
يدنوها Amerita على ي�سارها �سكل دائري باللونني الخ�سر والحمر اىل �سكل دائري ن�سف 

قطري باللون الزرق حوله باللون الرمادي على ميني ال�سكل AMRITA يدنوه عمريتا .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  117461 
باإ�س������م: �ص. رو�سي�سرت ان�ستيتيوت  اوف تكنلولوجي 

وعنوان����ه: ون لومب ميموريال درايف ، رو�سي�سرت، نيويورك 14623، الوليات املتحدة 
المريكية 

وامل�سجلة حتت رقم: 103849              بتاريخ: 2010/05/31 
اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

احلم��اية يف: 2018/08/04
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد-اإدارة الت�شجيل التجاري

 اإدارة العالمات التجارية   
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اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  117029 
باإ�س������م: �ص. رو�سي�سرت ان�ستيتيوت  اوف تكنلولوجي 

وعنوان����ه: ون لومب ميموريال درايف ، رو�سي�سرت، نيويورك 14623، الوليات املتحدة 
المريكية 

وامل�سجلة حتت رقم: 103944              بتاريخ: 2010/06/01 
اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

احلم��اية يف: 2018/07/04
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد-اإدارة الت�شجيل التجاري

 اإدارة العالمات التجارية   
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اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  112830 
باإ�س������م: �ص. رو�سي�سرت ان�ستيتيوت  اوف تكنلولوجي 

وعنوان����ه: ون لومب ميموريال درايف ، رو�سي�سرت، نيويورك 14623، الوليات املتحدة 
المريكية 

وامل�سجلة حتت رقم: 112830              بتاريخ: 2015/02/08 
اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

احلم��اية يف: 2018/05/15
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد-اإدارة الت�شجيل التجاري

 اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم بالن�شر 
يف الدعوى  رقم 02/02944/2017 جتاري ل�شنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / �سركة جا�سم حممد علي الوزان -  ذ م م 
املحكوم عليها املطلوب اعالنهما /  ليام بول ترياندافيلو   

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/4/19    
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 

- بالزام املدعي عليها باخالء املاأجور وت�سليمه للمدعية خايل من ال�سواغل 
دره��م( قيمة  وق��دره )99.000  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  املدعي عليها  ب��ال��زام   -
اليجارية عن الفرتة من 2016/5/5 وحتى 2017/4/4 وما ا�ستجد من اجر 

حتى الخالء الفعلي 
- الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات. 

متهيدا  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
لي�سبح نهائيا يف حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد املقررة قانونا.

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان   �شهادة  اأ�شهم
فقد ال�سيد/عدنان احمد دروي�ص الدروي�ص/كويتي 
اجلن�سية  �سهادة ا�سهم �سادرة من �سركة نور كبيتال 
مليون   )1250000( ال���س��ه��م  وع���دد  ظ��ب��ي   اب���و 
ومائتني وخم�سون الف الرجاء ممن يجدها الت�سال 

على الرقم 00971506179067 م�سكورا

فقدان جواز �شفرت
كاراجميت   / املدعو  فقد 
�سينغ دار�سان �سينغ ، الهند 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )9553148( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/5463737

فقدان جواز �شفرت
�سيخه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
املطرو�سي،  حم��م��د  اح��م��د 
اجلن�سية  ال����ق����م����ر  ج��������زر 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )NBE259951(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 050/6785599 

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اإعالن للح�شور اأمام املحكمة 

يف الدعوى رقم 1322-2017 - جت-كل-م-ت-ب-اأ ظ
و�شيلة الإعالن : ال�شحف

مدعي : البنك العربي - �ص م ع - اجلن�سية : الإمارات 
مدعي عليه : نا�سر �سيف حممد �سليمان املزروعي - اجلن�سية : الإمارات  - 

مو�سوع الدعوى : مطالبة مالية مببلغ 530474.79 درهم + الفائدة القانونية %12 
املطلوب اإعالنه : نا�سر �سيف حممد �سليمان املزروعي - اجلن�سية : الإمارات 

و�سف العنوان : اعادة اعالن املدعي عليه ن�سرا بقرار الحالة
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2017/9/13 موعدا لنظر 
ابوظبي  مبحكمة  الوىل  ال��دائ��رة  ام��ام  �سباحا  �سباحا   9.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ، الدعوى 
لهذه  الدعوى  احالة  متت  حيث   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية  املحكمة  الكائنة  البتدائية 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  مل�ستندات  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  اي��داع  وعليك  الدائرة 

بثالثة ايام على الأقل.
علما باأنه مثولك اأمام القا�سي املخت�ص �سيكون ح�سب دورك يف ك�سف اجلل�سات. 

�سدر بتاريخ : 2017/8/17 
قلم املحكمة التجارية   

  دائرة الق�شاء    
  

حمكمة ابوظبي البتدائية
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عربي ودويل

 وقال ان حكومته التي �سكلت قبل 
نحو عام و نالت ثقة الربملان اأواخر 
اغ�سط�ص 2016 وكانت ت�سم 26 
وزيًرا و14 كاتب دولة “ �ستوا�سل 
الف�ساد،  حم��ارب��ة  م��ع��رك��ة  خ��و���ص 
التي �ستكون اأولوية الوزراء اجلدد 
موؤكدا  الفريق احلكومي”،  وبقية 
من جهة اخ��رى اأن��ه “ ل مكان يف 
حكومة الوحدة الوطنية لأي وزير 
اإدانته من  اإذا ثبتت  اأو كاتب دولة 

قبل الق�ساء”.
 و�سدد ال�ساهد على انه حافظ عرب 
الوحدة  روح  “على  التحوير،  هذا 
ال�سيا�سي  وال���ت���واف���ق  ال��وط��ن��ي��ة، 
التفاق  ه��ذا  كر�سه  ال��ذي  الوا�سع 
ت��ون�����ص يف حاجة  م�����س��ددا ع��ل��ى ان 
اإىل كل اأبنائها، واىل تو�سيع دائرة 
الوفاق ال�سيا�سي، و”و�سع اليد يف 
التي  ال�سعوبات  لتتجاوز   “ اليد 

تواجهها البالد حاليا. 
يف  �ستكون  حكومته  ان  على  واأك���د 
�سنة  اأف����ق  واإىل  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة 
“ ح��ك��وم��ة حرب  2020 مب��ث��اب��ة 
وحكومة  والف�ساد،  الإره����اب  على 
حرب من اأجل النمو و�سد البطالة 
على  م�سددا  اجلهوي”  والتفاوت 
“ ال���وح���دة  اىل  امل���ل���ح���ة  احل����اج����ة 
ال���وط���ن���ي���ة م����ن اأج������ل ك�����س��ب هذه 
احلكومة  تخو�سها  ال��ت��ي  احل���رب 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف اجل��ب��ه��ات وحتقيق 
بها وثيقة  التي ج��اءت  الأول��وي��ات 
قرطاج “ م�سيفا “هدفنا هو بناء 
الدولة العادلة التي تخلق الروة 
اأنه  اىل  م�سريا  لأبنائها”،  والنمو 
ح��ر���ص ع��ل��ى غ��ي��اب اأي ع�����س��و يف 
احلكومة حتوم حوله �سبهة ف�ساد.

م�سارحة  خ��ري  اأّن���ه  ال�ساهد  واّك���د 
احلقيقّية،  بالو�سعية  التون�سيني 
هذا  يف  حكومته  منهج  اأّن  م�سيفا 
“هو منهج عمر بن اخلطاب ر�سي 
ال�سادق  يبلغ  يقول  حني  عنه  اهلل 
ب�������س���دق���ه م����ا ل ي��ب��ل��غ��ه ال����ك����اذب 

باحتياله” على حّد تعبريه.

ل لل�شعارات
و����س���ّدد ع��ل��ى ����س���رورة ت�����س��اف��ر كل 
ال�ستقرار  واأه����م����ّي����ة  اجل�����ه�����ود، 
ال�سيا�سي والجتماعي والتزام كل 
الأطراف من حكومة ونواب �سعب 
واأح��زاب ومنظمات وق��وى حية يف 

املجتمع.
طريق  على  “لقد جنحنا  واأ�ساف 
ولكن  ال���دمي���ق���راط���ي  الن����ت����ق����ال 
اإذا  معنى  ذي  غ��ري  يبقى  ه��ذا  ك��ل 
للتون�سيني.  ال��ك��رام��ة  ن��ح��ق��ق  مل 
والكرامة هي قبل كل �سيء ال�سغل 
والتنمية والق�ساء على التهمي�ص، 
بال�سعارات  مم���ك���ن  غ����ري  وه�������ذا 

واملهاترات واملزايدات..”.
و�سدد يف �سياق مت�سل، على �سرورة 
الف�سفا�سة،  ال�������س���ع���ارات  جت��ن��ب 
مع  املو�سوع،  جوهر  يف  وال��دخ��ول 
الواقع،  ح�سب  ال��ربام��ج  مناق�سة 
الأرقام  وف��ق  الإمكانيات،  وح�سب 
وامل�ساريع، متابعا “يجب اأن يخرج 
التفتي�ص  م��ن  ال�سيا�سي  ح���وارن���ا 
يف ال����ن����واي����ا، وم�����ن ال���ت���ج���ري���ح يف 
هذا  لن  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني،  اخل�����س��وم 
التون�سيون  ي��ن��ت��ظ��ره  م����ا  ل��ي�����ص 
م���ن مينحهم  ي��ن��ت��ظ��رون  ال���ذي���ن 
الأم���������ل، ول���ي�������ص م����ن ي���ب���ي���ع لهم 
الوهم. ويف هذا الإطار لنا �سيا�سة 
واحدة، وهي �سيا�سة اليد املمدودة 

على  بع�سهم  وتغيري  ف�سلهم  ثبت 
راأ�ص وزارات اخرى.

املعلن  برنامج احلكومة  اإن  وق��ال   
يفتقر  “قدمي جديد”  عنه اليوم 
اىل ال�سا�ص باعتبار اأن كل برنامج 
رئي�ص  واأن  م�����س��ت��ل��زم��ات،  يتطلب 
يف  منها  البع�ص  اجن���ز  احل��ك��وم��ة 

احلرب على الف�ساد.
ال�سديق  ال�����س��دد لح��ظ  ويف ه��ذا 
تراجعت  الف�ساد  على  احل���رب  ان 
خالل هذه اليام، معربا عن اأمله 
اأ���س��م��اه ب�  األ ي���رى جم����ددا م��ا  يف 
هذا  يف  وبهلوانيات”  “خزعبالت 

ال�ساأن، على حد تعبريه.
احلكومة  رئي�ص  تاأكيد  على  وردا 
احلكومة  بتوجه  ال�ساهد  يو�سف 
الأج����ور،  كتلة  يف  التقلي�ص  ن��ح��و 
قال الأمني العام امل�ساعد لالحتاد 
املكلف  ل��ل�����س��غ��ل  ال��ت��ون�����س��ي  ال���ع���ام 
بالوظيفة العمومية منعم عمرية، 
احلكومة  رئا�سة  مع  التفاو�ص  اإنَّ 
حول جتميد الأجور خط اأحمر ل 

ميكن القبول به اأو التفكري فيه.
ودع�����ا امل��ت��ح��دث يف ال�����س��ي��اق ذات���ه 
بالتفاق  الل���ت���زام  اإىل  احل��ك��وم��ة 
الطرف  م���ع  ام�������س���اوؤه  مت  ال�����ذي 

الجتماعي.
فانه  املعار�سة  اأ�سوات  ورغ��م حدة 
الرتكيبة  حتظى  اأن  املنتظر  م��ن 
اأع�ساء  اأغلبية  مبوافقة  اجلديدة 
معظم  ع��������رّبت  ح���ي���ث  ال������ربمل������ان 
الحزاب �ساحبة التمثيلية الثقيلة 
يف جمل�ص نواب ال�سعب عن دعمها 
حلكومة ال�ساهد 2 وقررت منحها 
وهي  ل�ساحلها  والت�سويت  الثقة 
حركة النه�سة واأحزاب نداء تون�ص 

وم�سروع تون�ص وافاق تون�ص.
وازدادت حظوظ احلكومة ر�سوخا 
الرياحي  �سليم  ح��زب  ت��راج��ع  بعد 
الحتاد الوطني احلر )12 نائبا( 
واإع������الن م��ك��ت��ب��ه ال�����س��ي��ا���س��ي منح 
الوطنية،  ال��وح��دة  حلكومة  الثقة 
الوطنية  الوحدة  ملبداأ  “احرتاما 
القوى  م����ن  ع������ددا  ال���ت���ي ج��م��ع��ت 
واعترب  الوطنية”،  وامل��ن��ظ��م��ات 
الت�سويت  “هذا  اأن  ل���ه  ب��ي��ان  يف 
الإي��ج��اب��ي ه��و ال��ف��ر���س��ة الأخ���رية 
للمنظومة  احل���زب  مينحها  ال��ت��ي 
اأن������ه  م������ن  حم���������ذرا  احلالية”، 
ف�����اإن حزب  الإخ����ف����اق  ����س���ورة  “يف 
�سيكون  احل����ر  ال���وط���ن���ي  الحت������اد 
اأج���ل جتديد  م��ن  امل��ن��ا���س��ل��ني  اأول 
ت�سريعية  انتخابات  عرب  ال�سرعية 

مبكرة”.

لكل  وم��ع��ار���س��ة،  اأغلبية  للجميع 
بالنقد  ونقبل  الوطنية،  الكفاءات 
القاعدة،  ه���ذه  ع��ل��ى  وال��ن�����س��ي��ح��ة، 
الواقعي  الوطني،  اخلطاب  قاعدة 

والعقالين...”.

ا�شرتاتيجية اقت�شادية
اإّن حزمة  ال�����س��اه��د  ي��و���س��ف  وق����ال 
ميكن  ل  ال���ك���ربى  الإ�����س����الح����ات 
ليلة  ب��ني  التنفيذ  حيز  تو�سع  اأن 
و���س��ح��اه��ا، وم�����س��ار ال����س���الح، هو 
على  متكاملة  روؤي���ة  يحتاج  م�سار 
واملتو�سطة  ال��ق�����س��رية  امل�����س��ت��وي��ات 
و�سعها  يجب  لهذا  امل��دى  وبعيدة 
ب��ط��ري��ق��ة ت�����س��ارك��ي��ة وم���درو����س���ة 
للو�سول اإىل الأهداف املعلن عنها 

بحلول �سنة 2020. 
ال�ساهد  ق����ال  ال�����س��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
امل���وؤ����س���رات  مت����ّر  اأّن  ه��دف��ه��م  اإّن 
الأخ�سر  ال��ل��ون  اإىل  الق��ت�����س��ادي��ة 

بنهاية �سنة 2019. 
القت�سادية  ال�سعوبات  اأّن  واأّك���د   
امل��رتاك��م��ة م��ن��ذ ���س��ن��وات ل ميكن 
معاجلتها يف فرتة ق�سرية، م�سّددا 
القت�سادية  ال��ن��ج��اح��ات  اأّن  ع��ل��ى 
“لأّن  �سيا�سّيا  ا���س��ت��ق��رارا  تتطّلب 
ال���س��ت��ق��رار م�����س��األ��ة اأ���س��ا���س��ي��ة لكل 

عملية اإ�سالح حقيقي وناجع”.
�سارح  اأّن�������ه  ال�������س���اه���د  واأ������س�����اف   
اأّن  الأول  ال��ي��وم  م��ن��ذ  التون�سيني 
املالية  اأزم������ة  م���ن  ت��ون�����ص  خ�����روج 
اإطار  يف  يكون  اأن  يجب  العمومية 
 2020 امل�����دى  ن���ظ���رة م��ت��و���س��ط��ة 

وق������واه������ا مل����واج����ه����ة ال���ت���ح���دي���ات 
وا�ستكمال م�سار توفري م�ستلزمات 
م�سوؤولية  اأن  اإىل  م�سريا  التنمية، 
احل��ك��وم��ة يف ه��ذه امل��رح��ل��ة ه��ي اأن 
التون�سيني  لكل  اأمل  تكون �سانعة 
الذين يحتاجون اليوم اإىل اإ�سارات 

لالطمئنان على م�ستقبل البالد.
ن���واب خمتلف  اآراء  وت��ب��اي��ن��ت  ه���ذا 
اجلل�سة  خ��الل  ال��ربمل��ان��ي��ة،  الكتل 
ال��ع��ام��ة ح���ول م�����س��األ��ة م��ن��ح الثقة 
لأع�������س���اء احل��ك��وم��ة اجل�����دد، بني 
معربين عن ر�ساهم عنها وداعني 
اإىل “التفكري يف م�سلحة تون�ص”، 
م��ن ج��ه��ة وب���ني راف�����س��ني ل��ه��ا من 
اأنها  اع��ت��ربوا  وال��ذي��ن  ثانية  جهة 
وتر�سيات  حما�س�سة  “حكومة 
الأزمة  تعميق  يف  اإل  ت�ساهم  ول��ن 
الوقت  ال���ب���الد يف  ت��ع��ي�����س��ه��ا  ال���ت���ي 
قال  الإط�����ار،  ه���ذا  ويف  الراهن”. 
رئي�ص كتلة اجلبهة ال�سعبية اأحمد 
ال�سديق، اإنه مل ير اأية عالقة بني 
الكالم الذي جاء يف خطاب رئي�ص 
يتعلق  م���ا  وخ��ا���س��ة يف  احل��ك��وم��ة 
القدمية  “التفا�سيل  اأ���س��م��اه  مب��ا 
احل���ك���وم���ة  خل����ط����ة  اجلديدة” 
ال�����واردة ب��ربن��ام��ج وث��ي��ق��ة قرطاج 

وبرنامج احلكومة..
ال�����س��دي��ق خ���الل جل�سة  واأ����س���اف 
احلكومة  لأع�������س���اء  ال��ث��ق��ة  م��ن��ح 
اجل���دد اأم�����ص الث��ن��ني، اإن���ه مل ير 
�سببا للتغيري احلكومي ومل يفهم 
اداء  حت�����س��ني  �سيتم  ك��ي��ف  اأو  مل����اذا 
بالتحوير  احل��ك��وم��ي��ة  الت�سكيلة 
الخ����ري ع���رب الب���ق���اء ع��ل��ى وزراء 

ت����ك����ون م���ب���ن���ي���ة ع���ل���ى ج���م���ل���ة من 
املجموعة  تتقا�سمها  الت�سحيات 
الوقت  نف�ص  وتتطلب يف  الوطنية 
من  وجملة  النمو  حمركات  ع��ودة 
اإّنهم  وقال  الهيكلية.  الإ�سالحات 

انطلقوا بالعمل يف هذا التم�سي.
الوحدة  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����ص  و�����س����ّدد 
�ستكون   2020 اأف��ق  اأّن  الوطنية 
العمومية  املالية  تعايف  بداية  �سنة 
وتفعيل ن�سق منو مرتفع قادر على 
الإ�سافية  ل��ل��ط��ل��ب��ات  ال���س��ت��ج��اب��ة 
ن�سبة  م��ن  وال��ت��ق��ل��ي�����ص  للت�سغيل 

البطالة. 
ال�ساهد عن اهداف  واأعلن يو�سف 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة الق���ت�������س���ادي���ة 
حل���ك���وم���ة ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة يف 
وتتمثل  القادمة.  �سنوات  الثالث 
الأهداف وفق ما ذكرها ال�ساهد يف 
احلفاظ على العجز يف امليزانية يف 
العمل على  م�ستوى مقبول وعلى 
باملائة   3 اإىل  ت��دري��ج��ي��ا  تقلي�سه 
اأن  م�سيفا   ،2020 �سنة  بحر  يف 
ثاين اأهداف الربنامج القت�سادي 
ا�ستقرار  العمل على  للحكومة هو 
م�����س��ت��وى امل��دي��ون��ي��ة وال���ع���م���ل األ 

ن�سبة  حتقيق  اأن  ال�ساهد  واأردف 
من���و م��ث��ل ه����ذه ���س��وف مت��ك��ن من 
البطالة  ن�����س��ب��ة  م����ن  ال��ت��ق��ل��ي�����ص 
الق���ل مقارنة  ن��ق��اط على  ب��ث��الث 

ب�سنة 2016.
الربنامج  ان  على  ال�ساهد  و���س��دد 
حماولة  جوهره  يف  هو  احلكومي 
ل��ت��غ��ي��ري م���ن���وال ال��ت��ن��م��ي��ة احلايل 
ح����دوده م�سيفا  و���س��ل اىل  ال���ذي 
ان����ه ���س��ي��ق��وم ع��ل��ى ال�������س���راك���ة بني 

القطاعني العام واخلا�ص.

تباين يف املواقف.. لكن
وكان رئي�ص جمل�ص النواب حممد 
النا�سر قد ذكر يف م�ستهل اجلل�سة 
امل��م��ت��ازة ب���اأن ال��ربمل��ان م��ن��ح الثقة 
ال�ساهد  منذ �سنة حلكومة يو�سف 
وحر�ص على دعم العمل احلكومي 
اأه�����م حم������اوره وخ���ا����س���ة يف ما  يف 
واحلرب  الره��اب  مبقاومة  يتعلق 
ع��ل��ى ال��ف�����س��اد ودع�����م ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
التم�سك  م��ن��ط��ل��ق  م����ن  اجل����ه����ات 

مبنطق احلوار والتوافق.
اأ�سد  يف  ال���ب���الد  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 
�سفوفها  لتوحيد  ال��ي��وم  احل��اج��ة 

الناجت  م���ن  ب��امل��ائ��ة   70 ت��ت��ج��اوز 
الداخلي اخلام.

اأ�سار اأن حكومته �ستعمل على  كما 
التحكم يف كتلة الأجور والتقلي�ص 

منها بن�سبة 12.5 باملائة، م�سيفا 
الرتفيع  على  �ستعمل  حكومته  اأن 
لت�سل  القت�سادي  النمو  ن�سبة  يف 
اىل 5 باملائة يف اأفق �سنة 2020. 

هذا هو برناجمي للخال�ص والنقاذ احلكومة اجلديدة �ساعة الختبار

جتــنــب الــ�ــشــعــارات 
ـــة  ـــش ـــا� ـــف ـــش ـــ� ـــف ال
ومناق�شــة الربامــج 
ــــع  ــــواق ـــب ال حـــ�ـــش
وح�شـب الإمكانيـات

رّدا على 
خطاب ال�شاهد: 

احتاد ال�شغل يعترب 
التفاو�س يف م�شاألة 
الأجور خطا اأحمر 

احمد ال�سديق  ي�سار لموجب للتحوير

كتلة النه�سة م�ساندة وتثمني للحكومة املطالبة مبقاطعة املرزوقي كتلة النداء متنح ثقتها

اجلبهة ال�شعبية ل ترى �شببا للتحوير وتعترب برنامج احلكومة املعلن عنه »قدمي جديد«

ال�شاهد: الهدف هو بناء الدولة العادلة 
التي تخلق الرثوة والنمو لأبنائها 

 التحوير يف وزارتي الدفاع 
والداخلية تعزيز للمنظومة الأمنية

 الحتاد الوطني احلر يلتحق بقائمة 
مانحي الثقة للحكومة اجلديدة

اعترب حكومته على منهج عمر بن اخلّطاب:

تون�س: ال�ساهد ينحاز لزرع الأمل.. ل لبيع الأوهام...
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

يف جل�شة برملانية عامة عر�س رئي�س احلكومة التون�شية 
برناجمه للفرتة القادمة. وقال يو�شف ال�شاهد يف معر�س 
ل  اإنــه  حلكومته  املقرتحة  اجلديدة  للرتكيبة  تقدميه 

املعهودة  وامللفات  بالقطاعات  درايتها  خالل  من  الإ�شافة 
حماربة  وهــي  القادمة  املرحلة  ــات  ــوي اأول وعلى  اإليها 

الإرهاب والف�شاد اىل جانب ك�شب املعركة القت�شادية.
الدولة العادلة

على  بناء  التحوير  هذا  باإجراء  قام  اأنه  ال�شاهد  واأقــر 

ادانته  ثبتت  دولة  كاتب  اأو  وزير  لأي  احلكومة  يف  مكان 
من الق�شاء. واأ�شاف ال�شاهد اأم�س الثنني اثناء ح�شوره 
يف  اجلدد  للوزراء  الثقة  ملنح  املخ�ش�شة  العامة  اجلل�شة 
لها  م�شهود  ب�شخ�شيات  احلكومة  تعزيز  مت  اأنه  حكومته، 
تقدمي  على  وقــادرة  اخت�شا�شها  جمــالت  يف  بالكفاءة 

و  ال�شابقة.  احلكومة  يف  الوزراء  لأداء  مو�شوعي  تقييم 
بخ�شو�س التغيريات التي طالت وزارتي الدفاع والداخلية، 
اعترب رئي�س احلكومة اأنه اأقدم على ادخال حتوير على 
راأ�س هاتني الوزارتني “لتعزيز القدرات يف جمال مكافحة 

الإرهاب واجلرمية املنظمة والت�شدي للتهريب”،

نقابة الإعالم تدعو اىل 
مقاطعة املرزوقي وحزبه

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
عرّبت النقابة العامة لالإعالم يف تون�ص اأم�ص عن ا�ستنكارها ل�تجاهل الرئي�ص 
التعامل  ورف�سه  التون�سيني  لل�سحفيني  امل��رزوق��ي  املن�سف  ال�سابق  املوؤقت 
اإىل جتاهل الإعالميني  “من�سف املرزوقي يعمد دائًما  اأن  معهم. واعتربت 
بو�سائل  ا�ستهتاًرا  يخُعّد  “ذلك  اأن  موؤكدة  �سحفي”،  ت�سريح  تقدمي  ورف�ص 
اإعالم تون�سية �ساهمت يف التعريف بحزبه وكافة الأحزاب التون�سية وغطت 
العالميني  حلقوق  �سرب  عن  ينم  ل�سلوك  وال�سيا�سية  احلزبية  اأن�سطته 
املعلومة”،  يف  التون�سيني  وب��ح��ق  الإع���الم  بحرية  وا�ستخفاف  وامل��واط��ن��ني 
الإعالمية  املوؤ�س�سات  كافة  العامة لالإعالم  النقابة  البيان. ودعت  ذات  وفق 
حزبه  واأن�سطة  ال�سابق  املوؤقت  الرئي�ص  اأن�سطة  مقاطعة  اإىل  والإعالميني 
���س��اه��م يف هذا  ال���ذي  التون�سي  ل��الإع��الم  م��ع��اداة حقيقية  م��وق��ف��ه  واع��ت��ب��ار 
الرئي�ص  ارتهان  النقابة  اأدان��ت  كما  البالد.  ت�سهده  ال��ذي  ال�سيا�سي  التنوع 
اإ�سارة لقناة اجلزيرة  املوؤقت ال�سابق اىل بع�ص و�سائل العالم الأجنبية، يف 
و�سائل  تقوى  ل  م�سبقا  مدفوع  باجر  فيها  الظهور  يف�سل  التي  القطرية، 
العالم التون�سية على دفعها وطالبت الرئي�ص املوؤقت ال�سابق بالعتذار عن 
ت�سرفاته غري امل�سوؤولة جتاه الإعالميني الذين ل يتحملون م�سوؤولية ف�سله 

ال�سيا�سي وانحدار حزبه.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/25م   املودعة حتت رقم:  272137 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  جلوبال �سكولز هولدينجز بي تي ئي. ال تي دي.
 وعنوانه: 1 مي �سني رود، �سنغافورة 149253، �سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التعليمية؛ خدمات  التعليمية؛ المتحانات  املعلومات  التدري�ص؛ تقدمي  والتعليم؛  الرتبية  توفري خدمات 
التوجيه املهني؛ خدمات ال�ست�سارات التعليمية؛ ترتيب واإدارة ور�ص العمل والندوات واملوؤمترات واملعار�ص 
التعليمية؛ املدار�ص الداخلية؛ ن�سر الن�سو�ص والكتب والكتب اللكرتونية وال�سحف؛ تنظيم املناف�سات اأو 

املباريات )للتعليم(؛ تنظيم املباريات الريا�سية؛ خدمات املدار�ص )للتعليم(.
 الواق�عة بالفئة:  41 

  ONE WORLD INTERNATIONAL SCHOOL " و�سف العالمة:  كتبت عبارة 
منوذج الطلب.  يف  مبني  هو  كما  الجنليزية  " باللغة 

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/13م   املودعة حتت رقم:  271566 
تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  هانغت�سو زيرو زيرو تكنولوجي كو.، ال تي دي
هانغت�سو،  د�سرتكت،  ي��وه��اجن  �سرتيت،  كاجنكيان  رود،  لياجنمو   1399 ت��اون  درمي   ،13 بيلدجن  وع��ن��وان��ه: 

ت�سيجيانغ ،  جمهورية ال�سني ال�سعبية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

بدون  الطائرات  اللعب؛  بعد بخالف  بها عن  مركبات جوية؛ طائرات؛ مركبات ف�سائية؛ مركبات يتحكم 
طيار الع�سكرية؛ الطائرات بدون طيار املدنية؛ مركبات النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي اأو ال�سكك احلديدية؛ 

اأجهزة واآلت ومعدات للطريان؛ دا�سرات مروحية.
 الواق�عة بالفئة:  12 

 "CAMERA "  باللغة الإجنليزية  بخط غامق فوق كلمة " HOVER "  و�سف العالمة:  كتبت كلمة
املكتوبة باللغة الإجنليزية  بخط اأ�سغر كما هو مبني يف منوذج الطلب. 

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/13م   املودعة حتت رقم:  271565 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  هانغت�سو زيرو زيرو تكنولوجي كو.، ال تي دي
هانغت�سو،  د�سرتكت،  ي��وه��اجن  �سرتيت،  كاجنكيان  رود،  لياجنمو   1399 ت��اون  درمي   ،13 بيلدجن  وع��ن��وان��ه: 

ت�سيجيانغ ،  جمهورية ال�سني ال�سعبية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

مكونات احلا�سوب؛ برجميات حا�سوب م�سجلة؛ اأجهزة ملحقة باحلا�سوب؛ اأجهزة مالحة للمركبات )حا�سوب 
طبلوين(؛ اأجهزة نظام حتديد املواقع العاملي )جي بي اإ�ص(؛ م�سجالت فيديو؛ م�سجالت �سريطية؛ اأغطية 
لأجهزة  منا�سب  للكامريات؛  القوائم  ثالثية  منا�سب  الفوتوغرايف(؛  )للت�سوير  كامريات  للكامريات؛ 
والأدوات  لالأجهزة  خ�سي�سا  م�سنوعة  �سناديق  ال�سينمائي؛  الت�سوير  كامريات  الفوتوغرايف؛  الت�سوير 
الفوتوغرافية؛ اأجهزة متثيلية للقيادة والتحكم باملركبات؛ بطاريات كهربائية للمركبات؛ خاليا غلفانية؛ 
كهربائية  خاليا  �سم�سية؛  بطاريات  كهربائية؛  مركمات  كهربائية؛  بطاريات  البطاريات؛  �سحن  اأج��ه��زة 

�سوئية.
 الواق�عة بالفئة:  9 

 "CAMERA "  باللغة الإجنليزية  بخط غامق فوق كلمة " HOVER "  و�سف العالمة:  كتبت كلمة
املكتوبة باللغة الإجنليزية  بخط اأ�سغر كما هو مبني يف منوذج الطلب. 

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/09م   املودعة حتت رقم:  271164 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  دينكا كومباين ليمتد
 وعنوانه: 1-1، نيهونبا�سي-مورومات�سي 2-ت�سومي، ت�سو-كو، طوكيو، 103-8338 ، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الفينيل؛  كلوريد  من  عازلة  كهربائية  ل�سقة  ا�سرطة  ع��ازل��ة؛  كهربائية  اأ�سرطة  ع��ازل��ة؛  كهربائية  م��واد 
اأ�سرطة؛ مواد كهربائية عازلة يف �سكل  منتجات مطاطية كهربائية عازلة ؛ مواد كهربائية عازلة يف �سكل 

ورق؛ مواد كهربائية عازلة يف �سكل اأ�سرطة ل�سقة؛ مواد كهربائية عازلة يف �سكل ورق ل�سق.
 الواق�عة بالفئة:  17 

�سكل  باأحرف لتينية مائلة على  " VINI-TAPE" مكتوبة  ال�سعار من كلمة  و�سف العالمة:  يتكون 
فقاعات  كما هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/11م   املودعة حتت رقم:  271329 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  كريتن 
 وعنوانه: 221-223 لَور راثمينز رود، راثمينز ، دبلن 6، اأيرلندا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت؛ خدمات نادي امل�ساكن اخلا�سة.

 الواق�عة بالفئة:  43 
باللغة   "THE HOUSE RESIDENCE" ع���ب���ارة  ك��ت��ب��ت  ال���ع���الم���ة:   و����س���ف 

الإجنليزية.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/06/21م   املودعة حتت رقم:  255476 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  كابري�ص هولدينجز ليمتد 
 وعنوانه: 26-28 كونواي �سرتيت، لندن،دبليو 1 تي 6 بي كيو، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�سراب؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات املطاعم؛ خدمات املطاعم والبارات والتموين )بالطعام وال�سراب(؛ 
خدمات اإدارة املطاعم والبارات؛ خدمات اأماكن تقدمي م�سروبات الكوكتيل؛ توفري الطعام وال�سراب لال�ستهالك �سواء داخل 
اأو خارج املحل؛ خدمات التموين )بالطعام وال�سراب( وت�سمل خدمات التموين املتنقل وخدمات التموين املقدمة مبا�سرة 
من قاعدة بيانات حا�سوبية اأو من الإنرتنت؛ خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية؛ خدمات البارات واحلانات ومطاعم الوجبات 
اخلفيفة وبارات النبيذ ونوادي النبيذ؛ خدمات مطاعم ال�سندويت�سات والكافيرتيات واملقا�سف والكافيهات؛ خدمات طلب 
الإفطار؛  النوم مع  الإقامة بنظام  الفنادق؛ خدمات  ال�سريعة؛ خدمات  الوجبات  لتناوله خارجا؛ خدمات مطاعم  الطعام 
توفري الإقامة يف دور امل�سافرين؛ توفري الإقامة املوؤقتة؛ خدمات احلجز وخدمات حجز الفنادق والإقامة املوؤقتة؛ خدمات 
املوؤمترات  لعقد  الت�سهيالت  توفري  ال�ستقبال؛  وحفالت  واملوؤمترات  الجتماعات  قاعات  تاأجري  الوجبات؛  حلجز  احلجز 
الطاولت  وبيا�سات  والطاولت  املقاعد  تاأجري  والعرو�ص؛  واملنا�سبات  ال�ستقبال  والندوات وحفالت  واملاآدب  والجتماعات 
والأدوات الزجاجية؛ خدمات ال�ست�سارات واملعلومات املتعلقة باختيار واإعداد وتقدمي الأطعمة وامل�سروبات؛ توفري املعلومات 
وتبادل املعلومات فيما يتعلق بالأطعمة وامل�سروبات الكحولية وامل�سروبات غري الكحولية مبا يف ذلك عن طريق الإنرتنت؛ 
خدمات تناول الطعام يف النوادي؛ خدمات الإقامة؛ خدمات املعلومات وال�ست�سارات فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة 

اأعاله مبا يف ذلك تلك املقدمة مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�سوبية اأو من الإنرتنت.
 43  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من احلرف الالتيني "S" متبوعاً بكلمة "FISH"املكتوبة باأحرف اإجنليزية. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/13م   املودعة حتت رقم:  271568 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  هانغت�سو زيرو زيرو تكنولوجي كو.، ال تي دي
هانغت�سو،  د�سرتكت،  ي��وه��اجن  �سرتيت،  كاجنكيان  رود،  لياجنمو   1399 ت��اون  درمي   ،13 بيلدجن  وع��ن��وان��ه: 

ت�سيجيانغ ،  جمهورية ال�سني ال�سعبية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

بدون  الطائرات  اللعب؛  بعد بخالف  بها عن  مركبات جوية؛ طائرات؛ مركبات ف�سائية؛ مركبات يتحكم 
طيار الع�سكرية؛ الطائرات بدون طيار املدنية؛ مركبات النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي اأو ال�سكك احلديدية؛ 

اأجهزة واآلت ومعدات للطريان؛ دا�سرات مروحية.
 الواق�عة بالفئة:  12 

الطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما  الجنليزية  و�سف العالمة:  كتبت كلمة " PASSPORT " باللغة 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/13م   املودعة حتت رقم:  271567 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  هانغت�سو زيرو زيرو تكنولوجي كو.، ال تي دي
هانغت�سو،  د�سرتكت،  ي��وه��اجن  �سرتيت،  كاجنكيان  رود،  لياجنمو   1399 ت��اون  درمي   ،13 بيلدجن  وع��ن��وان��ه: 

ت�سيجيانغ ،  جمهورية ال�سني ال�سعبية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

مكونات احلا�سوب؛ برجميات حا�سوب م�سجلة؛ اأجهزة ملحقة باحلا�سوب؛ اأجهزة مالحة للمركبات )حا�سوب 
طبلوين(؛ اأجهزة نظام حتديد املواقع العاملي )جي بي اإ�ص(؛ م�سجالت فيديو؛ م�سجالت �سريطية؛ اأغطية 
لأجهزة  منا�سب  للكامريات؛  القوائم  ثالثية  منا�سب  الفوتوغرايف(؛  )للت�سوير  كامريات  للكامريات؛ 
والأدوات  لالأجهزة  خ�سي�سا  م�سنوعة  �سناديق  ال�سينمائي؛  الت�سوير  كامريات  الفوتوغرايف؛  الت�سوير 
الفوتوغرافية؛ اأجهزة متثيلية للقيادة والتحكم باملركبات؛ بطاريات كهربائية للمركبات؛ خاليا غلفانية؛ 
كهربائية  خاليا  �سم�سية؛  بطاريات  كهربائية؛  مركمات  كهربائية؛  بطاريات  البطاريات؛  �سحن  اأج��ه��زة 

�سوئية.
 الواق�عة بالفئة:  9 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " PASSPORT " باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/11م   املودعة حتت رقم:  271285 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  هاو�ص اأوف كابكيك�ص، ال ال �سي
املتحدة  ال���ولي���ات   ،08816 ج��ري���س��ي  ن��ي��و  ب��رون�����س��وي��ك،  اي�����س��ت   18 روت  �ستيت   593 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات متجر التجزئة عرب النرتنت )اأونالين( ي�سم منتجات خمبوزة؛ حمالت بيع بالتجزئة 
ت�سم منتجات خمبوزة.

 الواق�عة بالفئة:  35 
"  HOUSE OF CUPCAKES" باللغة الإجنليزية  و�سف العالمة:  كتبت عبارة 

كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/12م   املودعة حتت رقم:  271462 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  جوربون ميمارليك �سرياميك �ساتي�ص بازارلما اورجانيزا�سيون داني�سمانليك �ساناي يف ئي تيكاريت 
انونيم �سريكيتي 

ايه/بي   6  55 رق��م:  اإن  ايه  اإت�ص  اإم  اأي  اإم  دي.  �سي  اإ�ستقالل  اإت�ص.  ايه  اإم  ت�سلبي  كاتب م�سطفى  وعنوانه: 
بيوغلو، ا�سطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
وق��ار؛ مباين غري معدنية  وزفت  اأ�سفلت  للمباين؛  قا�سية غري معدنية  اأنابيب  بناء )غري معدنية(؛  مواد 
قابلة للنقل؛ جم�سمات غري معدنية؛ اأحجار طبيعية واأحجار ا�سطناعية؛ رخام طبيعي ورخام ا�سطناعي؛ 
واجهات داخلية وخارجية؛ مباين واأ�سطح خارجية من الأحجار الطبيعية اأو الأحجار ال�سطناعية؛ بالط 

وبالط م�سقول وبالط ر�سيف واأحجار الر�سيف.  
 الواق�عة بالفئة:  19 

الطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما  لتينية  و�سف العالمة:  كتبت كلمة " GORBON" باأحرف 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/05م   املودعة حتت رقم:  270943 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  بليز بيتزا، ال ال �سي
وعنوانه: 35 ان. ليك ايه يف اإي.، �سويت 710، با�سادينا، �سي ايه 91101،  الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية(؛ خدمات املطاعم؛ املقاهي؛ مطاعم تقدمي الوجبات 
اخلفيفة؛ املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(؛ الكافترييات؛ مطاعم �سفرية؛ مطاعم الوجبات ال�سريعة؛ 
مطاعم البيتزا؛ مطاعم اخلدمة الذاتية؛ خدمات التزويد؛ حت�سري الأطعمة وامل�سروبات؛ تقدمي الأطعمة 
يف  وامل�سروبات  الأطعمة  تزويد  الفوري؛  لال�ستهالك  وامل�سروبات  الأطعمة  وتزويد  حت�سري  وامل�سروبات؛ 

املطاعم؛ خدمات الن�سح واملعلومات وامل�سورة املرتبطة بكل ما ورد ذكره اآنفاً. 
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة   "  BLAZE PIZZA" مكتوبة  باأحرف لتينية بطريقة 
ل�سعلة  و فوق  مميزة داخل �سكل مربع دائري الأطراف ويف�سل الكلمتني "  BLAZE PIZZA" ر�سم 
مبني يف منوذج  هو  كما  مميزة  بطريقة  لتينية  باأحرف  " مكتوبة    FAST FIRED "   املربع عبارة

الطلب. 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/17م   املودعة حتت رقم:  271689 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  التيا كو.،ال تي دي.
 وعنوانه: 20-10 ني�سيكا�ساي 7-ت�سومي، ايدوجاوا-كو، طوكيو 134-0088، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
مكائن �سيانة ال�سيارات؛ مكائن �سيانة هياكل ال�سيارات؛ اآلت حلام كهربائية؛ اآلت �سبغ ال�سيارات؛ اأجهزة 
حجرة �سبغ ال�سيارات؛ بكرات واآلت للخراطيم؛ اأجهزة تنظيف ال�سيارات؛ جهاز �سبط حمركات ال�سيارات؛ 
م�سخات؛ رافعة ل�سيانة ال�سيارات؛ رافعات )اآلت(؛ اأداة توريد زيت الوقود لل�سيارات؛ اأجهزة اأوتوماتيكية 
لإزالة وتركيب العجالت؛ مفاتيح ربط بالطرق؛ قواب�ص ملفاتيح ربط بالطرق؛ م�سرفات الزيت؛ مربدات 

و�سواحن.
 الواق�عة بالفئة:  7 

الطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما  لتينية  " باأحرف   ALTIA " و�سف العالمة:  كتبت كلمة
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/17م   املودعة حتت رقم:  271690 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  التيا كو.،ال تي دي. 
 وعنوانه: 20-10 ني�سيكا�ساي 7-ت�سومي، ايدوجاوا-كو، طوكيو 134-0088، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
مكابح يدوية لثني ال�سفائح املعدنية؛ معدات لإ�سالح انبعاجات ال�سفائح املعدنية لل�سيارات )اأدوات يدوية(؛ 
حمركات لخَُقم لالأدوات اليدوية؛ مقاب�ص ملحركات اللخُقم )اأدوات يدوية(؛ قاطعات امل�سامري )اأدوات يدوية(؛ 
مالزم )اأدوات يدوية(؛ ق�سبان للقطاعات )اأدوات يدوية(؛ كما�سة قطع )اأدوات اإ�سالح ال�سيارات(؛ مفاتيح 
ربط ملولبة )اأدوات يدوية(؛ لقم لولبة لال�ستخدام مع الأدوات اليدوية؛ مطارق )اأدوات يدوية(؛ مفاتيح 
جموفة؛  ربط  مفاتيح  يدوية(؛  )اأدوات  املحجرية  الربط  ملفاتيح  حماجر  يدوية(؛  )اأدوات  حمجرية  ربط 
)اأدوات  ال�سنفرة  قوالب  يدوية(؛  )اأدوات  ب�سقاطة  ربط  مفاتيح  ال�سيارات؛  لإ�سالح  يدوية  اأدوات  مفكات؛ 
)اأدوات  جموفة  ربط  مفاتيح  يدوية(؛  )اأدوات  حمجرية  ربط  مفاتيح  يدوية(؛  )اأدوات  كا�سطات  يدوية(؛ 
يدوية(؛ حماجر ل�سمعات الإ�سعال عبارة عن اأدوات يدوية؛ مفاتيح ربط واأدوات يدوية؛ مفاتيح لربط مر�سح 

الزيت.
 الواق�عة بالفئة:  8 

الطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما  لتينية  و�سف العالمة:  كتبت كلمة " ALTIA " باأحرف 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/17م   املودعة حتت رقم:  271691 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  التيا كو.،ال تي دي.
 وعنوانه: 20-10 ني�سيكا�ساي 7-ت�سومي، ايدوجاوا-كو، طوكيو 134-0088، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اأداة قيا�ص �سرعة املحرك؛ اأدوات اختبار بطاريات املركبات ذات املحركات؛ اأجهزة �سحن بطاريات املركبات ذات 
املحركات؛ اأجهزة �سحن البطاريات؛ اأداة قيا�ص عادم ال�سيارات؛ حوا�سيب ل�سيانة املركبات؛ اأو�سيلو�سكوبات 
)را�سمات الذبذبات(؛ اأدوات قيا�ص اأجهزة فرملة املركبات؛ اأدوات فح�ص الأنوار الأمامية للمركبات؛ اأجهزة 
معاينة املحاذاة؛ عدادات قيا�ص �سدة ال�سوت؛ اأدوات معايرة ميزانية العجالت؛ اأدوات قيا�ص �سغط الهواء يف 

العجالت؛ حمددات قيا�ص ال�سغط؛ حمددات القيا�ص.
 الواق�عة بالفئة:  9 

الطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما  لتينية  و�سف العالمة:  كتبت كلمة " ALTIA " باأحرف 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03267/2017 / �شكني   
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/08000/2016  �شكني- ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده : اإلرب�ص للعقارات ، وايرو�سوفت انرتنا�سيونال للتجارة - �ص ذ م م - 
فرع - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ:  �سنج�سبيل للمقاولت - �ص ذ م م     
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- ف�سخ عقد اليجار املربم بني املدعية واملدعي عليها الوىل والزام الخرية برد قيمة 
�سيكات بدل اليجار التي متثل الفرتة التالية 2016/8/11 وحتى نهاية العقد 

ال��ف درهم  وق���دره خم�سني  ت���وؤدي للمدعية مبلغ  ب��ان  امل��دع��ي عليها الوىل  ال���زام   -2
تعوي�سا عما حلقها من ا�سرار 

3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
)مالحظة / �سيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة العالن بالن�سر 

خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04937/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/05414/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده : الفالح واي للزجاج واملرايا - �ص ذ م م - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ: ح�سن عبداهلل احمد البحري     

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
1-  الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من ال�سواغل 

 2017/3/9 لغاية  اليجارية  القيمة  دره��م   27500 مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  ال��زام   -2
وما ا�ستجد من ايجار حتى الخالء الفعلي ومبلغ 22232 درهم �سريبة موؤ�س�سة دبي 

العقارية
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
)مالحظة / �سيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة العالن بالن�سر 

خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04782/2017 / �شكني   
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/05006/2017  �شكني- ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده :  حممد فاروق مو�سى يو�سف - جمهول حمل القامة   
 حيث تقدم طالب التنفيذ: ال�سيخ عبدالرحمن بن خليفة خالد العبدالرحمن ال ثاين

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
1- كما جاء مبنطوق احلكم :- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 59.580.00 
درهم قيمة عدد )4( �سيكات مرجتعة من البنك دون �سرف عن الفرتة من 2016/4/10 

اىل 2017/5/17 وما ي�ستجد من اجور حتى الخالء الفعلي 
ارتداد  غرامة   ، دره��م   )4.000.00( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ال��زام   -2

ال�سيكات الربعة 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
)مالحظة / �سيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة العالن بالن�سر 

خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04673/2017 / �شكني   
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/04861/2017  �شكني- ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده : خالد ا�سماعيل عبداهلل حممد حاج قا�سم 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: العقارات احلديثة - �ص ذ م م    
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 34192 درهم عن الفرتة اليجارية من 2016/10/25 
حتى 2017/5/4 

2- الزامه ب�سداد مبلغ 1446 درهم قيمة فاتورة الكهرباء واملياه 
3- الزامه ب�سداد مبلغ 2000 درهم غرامة ارجتاع �سيكني     

4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
)مالحظة / �سيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة العالن بالن�سر 

خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  2017/0205259 جتاري - اإيجارات بالن�شر    
اىل املحكوم عليه : برميريا اإجنريدينت �سولو�سن�ص - �ص ذ م م 

رق��م )503( -  �سقة   - بلو ويفز ريفز ريزدن�ص  دب��ي - منخول - مبنى   : )العنوان 
قطعة ار�ص 0- 154 - منطقة الرب�ساء الوىل - هاتف رقم 0503435206 

حيث تقدم املحكوم ل�ساحله / مركز اجلمريا 
باعالنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي :-  

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 
- بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة 

- الزام املدعي  عليها ب�سداد مبلغ وقدره 36574 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 
تاريخ 2016/10/1 حتى 2017/3/2 

- الزام املدعي عليها بامل�سروفات. 
 وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
يوما   15 خ��الل  لالإ�ستئناف  قابل  فهو   ، احل�سوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم 

اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
     اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/06451/2017 / �شكني  
اىل املدعى عليه : ال�ساحل الغربي خلدمات تنظيف البنية  

اأن املدعي : �سركة البتيل العقارية ذ م م - املمثل القانوين ل�سركة اجن��ازات للتنمية  مبا 
العقارية �سركة م�ساهمة كويتية    

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06451/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
 2017/7/16 تاريخ  من  خدمات  ور�سوم  ايجارية  قيمة  من  ي�ستجد  ما   - مالية  مطالبة 

وحتى تاريخ الخالء الفعلي التام 
للماأجور للفرتة من 2017/3/1  الأج��رة  �سداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان  اخ��الء عقار - 
وحتى 2017/7/15  فرت�سد بذمته مبلغ 2094750 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره 

بال�سداد او الإخالء يف 2017/4/9
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية ور�سوم خدمات  للفرتة 

من  2017/3/1 وحتى 2017/7/15 و رغم اخطاره   يف 2017/4/9  ميتنع عن ال�سداد.
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الح��د   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع���ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/9/17 ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�سابعة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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تنطلق يف دبي يوم ال�سبت املقبل �سباقات املو�سم 
والتي   8102-7102 ال��ب��ح��ري  ال��ري��ا���س��ي 
البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  ينظمها 
من  والفتتاحية  الأوىل  اجل��ول��ة  �سباق  ب��اإق��ام��ة 
ب��ط��ول��ة دب���ي ل��ل��ق��وارب ال�����س��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 34 
الدويل  دب��ي  ن��ادي  اإدارة  جمل�ص  واعتمد  قدما. 
الكامل  الزمني  الربنامج  البحرية  للريا�سات 
العديد  يت�سمن  وال���ذي  والأن�����س��ط��ة  للفعاليات 
يف  واملتنوعة  املختلفة  وال�سباقات  الأح���داث  من 
الفئات البحرية املختلفة والتي ت�سمل ال�سباقات 
 06 املحلية  ال�سراعية  ال�سفن  الرتاثية يف فئات 
34 و22  املحلية  ال�����س��راع��ي��ة  وال���ق���وارب  ق��دم��ا 
اإىل  قدما   03 املحلية  التجديف  قدما وق��وارب 
والدراجات  ال�سريعة  اخل�سبية  ال��ق��وارب  جانب 
اأن ي�سهد املو�سم الريا�سي  املائية.  ومن املنتظر 
�سباقات  ثالث  7102-8102 اإقامة  البحري 
ال�سراعية  للقوارب  دبي  بطولة  مناف�سات  �سمن 
املحلية 34 قدما ال�سباق الأول يوم ال�سبت املقبل 
والع�سرين  الثالث  ال�سبت  ي��وم  الثاين  وال�سباق 
اجلولة  �سباق   �سيقام  بينما  اجل��اري  ال�سهر  من 
�سهر  من  ال�سابع  ال�سبت  يوم  واخلتامية  الثالثة 

اأكتوبر املقبل.
ا�ستكمال  ال���ن���ادي  يف  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وب������داأت 
واملرتقب  ال���ك���ب���ري  احل������دث  ت��ن��ظ��ي��م  اإج����������راءات 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ال�����س��رك��اء ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني مع 
ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  مقدمتهم  ويف  ال��ن��ادي 
دبي والإدارة العامة للدفاع املدين يف دبي وجهاز 
حماية املن�سات احليوية وال�سواحل )قيادة ال�سرب 
ال���راب���ع( وم��وؤ���س�����س��ة دب���ي ل��الإع��الم )ق��ن��وات دبي 
و�سلطة  البحرية  نخيل  وجمموعة  الريا�سية( 

مدينة دبي املالحية.

وح��ر���ص حم��م��د ع��ب��د اهلل ح���ارب ع�سو جمل�ص 
اإدارة نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية املدير 
اأن�سطة  يف  بامل�ساركني  الرتحيب  على  التنفيذي 
وف��ع��ال��ي��ات امل��و���س��م ال��ري��ا���س��ي ال��ب��ح��ري اجلديد 
املنظمة  اللجنة  اأن  م��وؤك��دا   8102-7102
وت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�ص النادي ومتابعة 
جمل�ص  رئي�ص  املهريي  م�سحار  بن  �سعيد  احمد 
الإدارة واإخوانه اأع�ساء املجل�ص تعمل على اإجناح 
الذي  والتميز  التفرد  وموا�سلة  اجلديد  املو�سم 
ي�سجله نادي دبي والذي يعترب الرائد واملوؤ�س�ص 
للريا�سات البحرية يف الدولة منذ عام 8891.

بالتوفيق  القلبية  اأم��ن��ي��ات��ه  ع��ن  ح���ارب  واأع����رب 
والنجاح ملختلف اللجان العاملة يف اجناز �سباقات 

التوفيق  ذل����ك مت��ن��ي  م��ت��م��ي��زة ون��اج��ح��ة وق��ب��ل 
ر�سم  يف  وب��ح��ارة  ن��واخ��ذة  م��ن  امل�ساركني  جلميع 
�سورة تعك�ص مدي الهتمام والتطور املتالحق يف 
جميع الفعاليات واأي�سا العمل امل�ستمر من اجل 
ارتبط  امل��وروث احل�ساري لدولتنا والذي  اإحياء 
لأهلنا  الأم���ن  امل���الذ  �سكل  وال���ذي  البحر  بحياة 
اأك���د ه��زمي حممد القمزي  امل��ا���س��ي. وب����دوره  يف 
التجهيزات  اأن  النادي  يف  ال�سباقات  عام  م�سرف 
الكبري  ال�سباق  تنظيم  اجل  من  و�ساق  قدم  على 
الريا�سية يف حالة  اللجنة  واملرتقب حيث ظلت 
امل��و���س��م اجلديد  ل��ب��داي��ة  وت��اأه��ب ق�سوى  ت��رق��ب 
ال�����س��ي��ف م���ن خ����الل اجن�����از الرتتيب  ف����رتة  يف 
للمواعيد اخلا�سة بال�سباقات والتي مت التن�سيق 
فيها مع باقي الأندية البحرية يف الدولة حيث 

�ستكون البداية يوم ال�سبت املقبل ب�سباق اجلولة 
الأوىل من بطولة دبي للقوارب ال�سراعية املحلية 
يعترب فاحتة �سباقات املو�سم  وال��ذي  قدما   34

اجلديد 8102-7102.

اآلية جديدة
ومالك  والبحارة  النواخذة  كافة  القمزي  ودع��ا 
ال�����س��ف��ن وال����ق����وارب امل�����س��ارك��ة اإىل الإ�����س����راع يف 
الت�سجيل للم�ساركة يف �سباقات املو�سم الريا�سي 
اآلية  اتبع  ال��ن��ادي  وان  خا�سة  اجل��دي��د  البحري 
لكل  موحدة  ت�سجيل  ا�ستمارة  اإ�سدار  يف  جديدة 
بعد  فيما  والتاأكيد  فيها  امل�سارك  قيد  يتم  فئة 
يخت�سر  مما  املبا�سر  بالت�سال  �سباق  كل  وقبل 
وذلك  للم�ساركني  وال��زم��ن  ال��وق��ت  م��ن  الكثري 

عرب جلنة ال�سباقات يف النادي.
ون���وه م�����س��رف ع���ام ال�����س��ب��اق��ات اإىل ال��راغ��ب��ني يف 
�سرعة  ال�سبت  ي��وم  امل��رت��ق��ب  بال�سباق  امل�����س��ارك��ة 
والربنامج  ال�سروط  كرا�سة  وا�ستالم  الت�سجيل 
يوم  الت�سجيل  ب��اب  اغ��الق  قبل  املعتمد  الزمني 
حيث  ع�سرا  اخلام�سة  ال�ساعة  املقبل  اخلمي�ص 
ال�ساعة  مت��ام  يف  ال�سباق  م��وع��د  ي��ك��ون  اأن  ت��ق��رر 
من  وينطلق  ال��ق��ادم  ال�سبت  ي��وم  ظ��ه��را  الثانية 
النهاية  خط  باجتاه  العربي  اخلليج  مياه  عمق 
حمريا  نخلة  ه���الل  ق��ب��ال��ة  ال�سياحي  امل��ي��ن��اء  يف 
اأن  على  زعبيل(  )�سراي  فندق  مبحاذاة  الغربي 
تكون ال�ساعة الواحدة ظهرا اآخر موعد لو�سول 
ال��ق��وارب اإىل خ��ط ال��ب��داي��ة وال���س��ط��ف��اف لبدء 

احلدث.
وك�سف القمزي اأن اللجنة املنظمة تتابع عن كثب 
تفا�سيل الن�سرة اجلوية لالطالع على تطورات 
التقارير  اأن  مبينا  ال�����س��ب��اق  ي���وم  ال��ب��ح��ر  وح��ال��ة 

�سرقية  وري��اح  الفئة  ه��ذه  تنا�سب  ب��اأج��واء  تب�سر 
 11-9 ب��ني  �سرعتها  ت����رتاوح   �سرقية  �سمالية 
73 درجة  اإىل  عقدة ودراج���ات ح��رارة قد ت�سل 
مئوية على م�سار ال�سباق والذي ينطلق من عمق 
اخلليج العربي )عايل فندق برج العرب( باجتاه 
خط النهاية يف امليناء ال�سياحي مل�سافة ت�سل اإىل 

بحريا. 21 ميال 

ا�شتبيان
وح��ر���س��ا م��ن جم��ل�����ص اإدارة ن����ادي دب���ي ال���دويل 

للريا�سات البحرية واللجنة املنظمة يف ا�ستطالع 
وال�سباقات  املختلفة  الأن�سطة  يف  امل�ساركني  اأراء 
النواخذة  ا�ستفتاء  باإجراء  النادي  قام  الرتاثية 
واملالك حول ال�سباقات يف �سهر �سبتمرب واملواعيد 
والت�سجيل وامل�سافات وو�سائل التوا�سل املثلى مع 
امل�ساركني وقد حقق ال�ستبيان ن�سبة تفاعل كبرية 
و�سريعة من جميع املالك والنواخذة الأمر الذي 
يدل على مدي التعاون الأمر الذي ي�سهل كثريا 
امل�ساركني يف  وتلبية رغبات  التن�سيق  من م�سالة 

اإطار توجهات النادي باإ�سعاد امل�ساركني.

كرنفال تراثي مرتقب يف امليناء ال�شياحي

ال�سراعية 43 قدما تد�سن مو�سم دبي البحري ال�سبت
حممد حارب: نتطلع ملو�شم ريا�شي متميز وناجح
القمزي: اآلية جديدة للت�شجيل وا�شتبيان للم�شاركني

انط��الق دورة الألع���اب الإقليمي����ة يف اأبوظب����ي 17 مار�س املقب�ل
اأعلنت اللجنة املنظمة لدورة الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�ص التي 
ت�ست�سيفها اأبوظبي يف العام 2019 انطالق الألعاب الإقليمية يف �سهر 
مار�ص املقبل و التي ت�سمل منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا . 
وت�ستقبل اأبوظبي خالل الفرتة من 17 اإىل 22 مار�ص املقبل اأكر 
من 1200 ريا�سي ينتمون اإىل 33 دولة للم�ساركة يف مناف�سات دورة 
الألعاب الإقليمية احلدث الريا�سي التح�سريي الأكرب قبل انطالق 

دورة الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�ص 2019.
اأمام الريا�سيني الراغبني  واأعلن منظمو احلدث فتح باب الت�سجيل 

بامل�ساركة يف دورة الألعاب الإقليمية ابتداء من 15 �سبتمرب اجلارى 
والقادمني من منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا على اأن توجه 
دعوة للم�ساركة للريا�سيني يف كل من كندا ورو�سيا وموناكو وبلجيكا 
وباك�ستان  وال�سني  كونغ  وهونغ  وم��اك��او  ال�سينية  وتايبيه  والنم�سا 

و�سريالنكا ودولة �ساموا وبنجالدي�ص وكوت ديفوار وبوركينا فا�سو.
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ص  اجلنيبي  اهلل  عبد  �سعادة حممد  اأك��د  و 
دولة  ترحيب  اأبوظبي  يف  اخلا�ص  لالأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب  ل��دورة 
المارات العربية املتحدة باآلف الريا�سيني القادمني اإليها من خمتلف 

اأنحاء العامل للم�ساركة يف الدورة ولفت اىل العناية واملتابعة الدوؤوبة 
التي حتظى بها هذه الدورة من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
والعمل  والت�سامن  الت�سامح  ر�سالة  لن�سر  مميزة  فر�سة  ي�سكل  م��ا 
اأبوظبي لدورة الألعاب العاملية لالأوملبياد  اخلريي. وتوؤكد ا�ست�سافة 
ال�ساحة  التي تتمتع بها دولة الإم��ارات على  املكانة املرموقة  اخلا�ص 
ال�سرق  يف  مدينة  اأول  الإم��ارات��ي��ة  العا�سمة  ت�سبح  وب��ه��ذا  ال��دول��ي��ة 
الأو�سط ت�ست�سيف هذه الدورة التي ت�ستقطب قرابة 7 اآلف ريا�سي 

اأ�سبوعني متوا�سلني  اأكر من  للم�ساركة على مدار  دولة   170 من 
والإن�ساين  الريا�سي  احل��دث  منه  يجعل  مما  الأوملبية  املناف�سات  يف 
ال��وه��اب الرئي�ص  اأمي���ن عبد  ق��ال  ال��ع��ام. م��ن جانبه  الأك���رب يف ه��ذا 
الإقليمي والع�سو املنتدب ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا انه 
مع اقرتاب موعد انطالق الألعاب الإقليمية لالأوملبياد اخلا�ص لعام 
اأمام اأبوظبي لإحداث تغيري جذري يف  مثالية  الفر�سة  فاإن   2018
نظرة املجتمع جتاه الإعاقة الذهنية ومنح اأ�سحاب الهمم يف املنطقة 

التقدير الذي ي�ستحقونه.

قرر كري�ستال بال�ص النكليزي ام�ص ال�ستغناء عن مدربه 
الهولندي فرانك دي بوير بعد البداية ال�سعبة للفريق يف 
الدوري املمتاز حيث خ�سر جميع مبارياته الأربع من دون 

اأن ي�سجل اأي هدف.
وق���ال ال��ن��ادي ال��ل��ن��دين يف م��وق��ع��ه ال��ر���س��م��ي اف���رتق نادي 
نود  بوير.  دي  فرانك  عن  ال�سباح  ه��ذا  بال�ص  كري�ستال 
اأن ن�سكر فرانك على تفانيه وجهده الكبري خالل الوقت 

الذي اأم�ساه مع الفريق .
وتابع �سيتم تعيني مدرب جديد يف الوقت املنا�سب ونتمنى 

لفرانك الأف�سل للم�ستقبل .
ويبدو املدرب ال�سابق للمنتخب الإنكليزي روي هودج�سون 
املر�سح الأوفر حظا خلالفة دي بوير الذي اأنهى م�سواره 
اأم��ام برينلي  ال��دوري املمتاز باخل�سارة الأح��د  الق�سري يف 
اربع  يف  مناف�سه  م��رم��ى  يف  ال�����س��اب��ع  ال��ه��دف  �سجل  ال���ذي 
مباريات فقط. واأ�سبح كري�ستال بال�ص اأول فريق يخ�سر 

مبارياته الأربع يف الدوري، اإن كان املمتاز اأو الدرجة الأوىل 
-1924 مو�سم  منذ  ه��دف��ا  ي�سجل  اأن  دون  م��ن  �سابقا، 

1925 حني حقق ذلك بري�ستون.
وا�ستلم دي بوير )47 عاما( من�سبه خلفا ل�سام الرداي�ص 
لأ�سباب  املا�سي  اي��ار/م��اي��و  يف  من�سبه  من  ا�ستقال  ال��ذي 

عائلية، بعد خم�سة اأ�سهر فقط على توليه املن�سب.
اي��اك�����ص ام�سرتدام  ب��وي��ر جن��اح��ات رائ��ع��ة م��ع  وح��ق��ق دي 
ال��ه��ول��ن��دي وق����اده اىل ل��ق��ب ال����دوري امل��ح��ل��ي ارب���ع مرات 
متتالية، لكنه اقيل من من�سبه يف انرت ميالن اليطايل 
ب�سبب  تعيينه  على  فقط  قليلة  ا�سهر  بعد  املا�سي  املو�سم 

�سوء النتائج.
وك�����ان ف���ران���ك م���ع ���س��ق��ي��ق��ه رون���ال���د م���ن اف�����راد املنتخب 
الهولندي الذي نال العجاب اواخر القرن املا�سي وو�سل 
1998 قبل ان يخ�سر  اىل ن�سف نهائي مونديال فرن�سا 

ب�سعوبة امام نظريه الربازيلي بركالت الرتجيح.

اقالة دي بوير من تدريب 
كري�ستال بال�س 

تاأجيل موعد كال�سيكو العامل 
اأعلن رئي�ص رابطة الدوري الإ�سباين لكرة القدم خافيري تيبا�ص عن تاأجيل 
وبر�سلونة  اللقب  حامل  مدريد  ري��ال  الغرميني  بني  كال�سيكو  ال���  موعد 
امل��ب��اراة يف  تقام  اأن  املقبل، على  الأول/دي�����س��م��رب  ك��ان��ون   23 20 اىل  م��ن 
ال�ساعة 12،00 بتوقيت غرينيت�ص )13،00 بتوقيت ا�سبانيا(. وكان من 
املفرت�ص اأن تقام املواجهة يف منت�سف الأ�سبوع ب�سحبة املباريات الأخرى 
رابطة  لكن  الأع��ي��اد،  عطلة  ت�سبق  التي  ع�سرة  ال�سابعة  املرحلة  يف  املقررة 
الدوري اأرجاأتها اىل يوم ال�سبت، اأي يف اليوم الذي ي�سبق ليلة عيد امليالد. 
وجاء التغيري يف موعد هذه املباراة ب�سبب ارتباط ريال مدريد بكاأ�ص العامل 
لالأندية املقررة يف المارات بعد احرازه دوري ابطال اوروبا للمرة الثانية 
على التوايل والثانية ع�سرة يف تاريخه، ل�سيما يف حال تاأهل النادي امللكي 

اىل نهائي البطولة التي تقام بني 6 و16 كانون الأول/دي�سمرب.
ال�سبت يف  �ستلعب  املباراة  باأن  اوندا �سريو  الذاعية  تيبا�ص للمحطة  وقال 
لأننا  نظرا  الأ�سبوع،  ذلك  يف  ظهرا.  الواحدة  ال�ساعة  والع�سرين،  الثالث 
�ستقام  املباريات  لأن  ج��دا  مميزة  مرحلة  �ستكون  امليالد،  ف��رتة  يف  �سنكون 
ايام الثالثاء، الربعاء، اخلمي�ص، اجلمعة وال�سبت . ويف ظل طموح الدوري 
العاملي وعائدات  الإنكليزي من حيث الهتمام  الإ�سباين مبناف�سة نظريه 
على  تعديالت  ال��دوري  ورابطة  تيبا�ص  اأج��رى  التلفزيوين،  النقل  حقوق 

موعد انطالق املباريات، مع الأخذ يف عني العتبار ال�سوق الآ�سيوية.
م��دري��د اىل خو�ص  ري��ال  ا�سطر  اجل��دي��دة،  ال�سرتاتيجية  ه��ذه  ويف ظ��ل 
مباراته �سد ليفانتي )1-1( ظهر ال�سبت، وذلك تزامنا مع القمة املرتقبة 

يف الدوري الإنكليزي بني مان�س�سرت �سيتي وليفربول )5-�سفر(.
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دولة من   63 اإىل جانب جلان  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  ت�سارك 
الدورة  م��ن  اخلام�سة  الن�سخة  بفعاليات  واأقيانو�سيا  اآ�سيا  ق��ارة 
الآ�سيوية لألعاب ال�سالت والريا�سات الدفاعية التي ت�ست�سيفها 

ع�سق اآباد يف الفرتة 17 اإىل 27 �سبتمرب اجلاري.
يخو�سون  ولع��ب��ة  لع��ب��ا   68 منهم  ري��ا���س��ي��ا   96 ال��وف��د  ي�سم 
7 ريا�سات خمتلفة هي اجلوجيت�سو وكرة القدم  غمار مناف�سات 
وال�����س��ط��رجن والبولينج  وال����دراج����ات  ال��ق��وى  واأل���ع���اب  ل��ل�����س��الت 

والبلياردو وال�سنوكر.
ام�ص  اللجنة  عقدته  ال���ذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ب��ح�����س��ور مم��ث��ل��ي احت�����ادات الأل���ع���اب الريا�سية  مب��ق��ره��ا يف دب���ي 

امل�ساركة .
الأمني  الهاجري  داوود  املهند�ص  ب��ال��دورة  الإم���ارات  وف��د  يرتاأ�ص 
امللك جاين  والعميد عبد  بالإنابة  الوطنية  الأوملبية  للجنة  العام 
واأحمد  الوفد  لرئي�ص  نائبا  الوطنية  الأوملبية  الأكادميية  مدير 

مديرا  باللجنة  والريا�سية  الفنية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  الطيب 
للوفد.

وي�سارك �سمن الوفد الر�سمي �سعادة عبد املح�سن فهد الدو�سري 
لرعاية  العامة  بالهيئة  الريا�سية  لل�سوؤون  امل�ساعد  العام  الأم��ني 
اإدارة  جمل�ص  ع�سو  ال��ب��دور  خليفة  ون��ا���س��ر  وال��ري��ا���س��ة  ال�سباب 

اللجنة الأوملبية.
روؤية  اأهمية حتقيق  املوؤمتر  العميد عبدامللك جاين خالل  اأك��د  و 

�سمو  توجيهات  من  انطالقا  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  ور�سالة 
ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�ص موؤ�س�سة حممد 
اأ�س�ص  اإر�ساء  باأهمية  اللجنة  رئي�ص  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
لي�ص  وه��و  م�سرفة  ب�سورة  ال��وط��ن  ومتثيل  وال��ت��ح��دي  التناف�ص 
بالأمر اجلديد على اأبناء الإم��ارات الذين �سهد لهم العامل بحب 
املراكز  اأك��ر  اأجله وو�سعه يف  الغايل والنفي�ص من  وب��ذل  وطنهم 

تقدما يف املحافل كافة.

الإمارات ت�سارك يف الدورة الآ�سيوية لألعاب ال�سالت يف ع�سق اآباد 

ا���س��ت��ق��ب��ل لع�����ب م��ن��ت��خ��ب الإم����������ارات ولع����ب 
ال�ساعد  والثقافة  لل�سطرجن  ظبي  اأب���و  ن���ادي 
فور  ح��اف��ل  ا�ستقبال  احلو�سني  اأح��م��د  ع��م��ران 
اأم�ص  ال���دويل �سباح  اأب���و ظبي  م��ط��ار  و���س��ول��ه 
ف����وزه مبيداليتني  ب��ع��د  ���س��ريلن��ك��ا  ع��ائ��دا م��ن 
اآ�سيا  غرب  غرب  بطولة  يف  وبرونزية  ذهبيتني 
العا�سمة  ا�ست�سافتها  التي  لل�سباب  لل�سطرجن 
 4 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  كولومبو  ال�سريالنكية 
ا�ستقبال  ك��ان يف  اإىل11 اأيلول اجل���اري.. وق��د 
بعثة نادي اأبو ظبي لل�سطرجن والثقافة بقاعة 
البعثة  �سمت  وقد   )PIV( ال�سخ�سيات  كبار 
البعثة خليفة  ورئي�ص  الذهبي  الالعب  بجانب 
اأحمد اخلوري مدير الفرق بالنادي الالعبتني 
وع���و����س���ة مبارك  ال���درم���ك���ي  ل��ط��ي��ف��ة حم���م���د 
الحتاد  واأ���س��ت��اذ  ال��روم��اين  وامل���درب  ال�سام�سي 
كان  ،وق���د  جربيا  ب��وج��دان  لل�سطرجن  ال���دويل 
املرزوقي  حممد  اإبراهيم  احل�سور  مقدمه  يف 
اأبو  ب��ن��ادي  امل���ايل  امل��دي��ر  الإدارة  جمل�ص  ع�سو 
اخلوري  اإبراهيم  واإ�سماعيل  لل�سطرجن،  ظبي 

املدير التنفيذي للنادي وخالد عالق احلمادي 
بالنادي  الت�سويق  مدير  الإدارة  جمل�ص  ع�سو 
الالعبني  وع��ائ��الت  ال�سطرجنيني  م��ن  وع���دد 
بالزهور  البعثة  ا�ستقبال  كان  حيث  والالعبات 

والورود لدى عودته ب�سالم اإىل اأر�ص الوطن.
املايل  املدير  املرزوقي  حممد  اإبراهيم  وحر�ص 
التهنئة  رف��ع  على  لل�سطرجن  ظبي  اأب���و  ب��ن��ادي 
ال�سطرجن  اجن������ازات  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة  ل��ل��ق��ي��ادة 
بفوز  موؤخرا  حتققت  التي  املتوالية  الإم��ارات��ي 
لع���ب���ه م��ن��ت��خ��ب الإم���������ارات ون������ادي اأب�����و ظبي 
بذهبية  ال�سركال  رو���س��ة  والثقافة  لل�سطرجن 
8 �سنوات  ل��ل�����س��ط��رجن حت���ت  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
الربازيل  يف  م���وؤخ���را  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  للنا�سئني 
بفوزها على الالعبة الأمريكية لو�سي ،والذي 
مي��ث��ل اجن����ازا ط���ال ان��ت��ظ��اره وال����ذي مل ي�سبق 
م�ستوى  على  الإم���ارات���ي  ال�سطرجن  حققه  اأن 
ميثل  حيث  اللعبة،  ت��اري��خ  م��دار  على  الفتيات 
على  الإم����ارات  با�سم  امل�سجل  الوحيد  الإجن���از 
م�����س��ت��وى ال�����س��ب��اب ب��ح�����س��ول جن���م الإم�������ارات 

املخ�سرم �سعيد اأحمد �سعيد على بطولة العامل 
حتت 41 �سنة عام 1891 يف املك�سيك.

واأ���س��اف امل��رزوق��ي لقد جت��دد الجن���از الذهبي 
بتاألق الالعب ال�ساعد عمران احلو�سني العائد 
اآ�سيا  غ���رب  ب��ط��ول��ة  م��ن  وب��رون��زي��ة  بذهبيتني 
منتخبات  م��ن  العديد  �سمت  التي  لل�سطرجن 
مما   ، املتقدمة  ال�سطرجنية  الأ�سيوية  ال��دول 
الذي  الإم��ارات��ي  لل�سطرجن  جديد  فجر  يوؤكد 
وا����س���ل ت��األ��ق��ه وه����و ل��ي�����ص ب��غ��ري��ب ع��ل��ى دولة 
الإمارات واأبنائها الذين يثبتون دائماً جدارتهم 
يف املناف�سات الكبرية، واأنهم على قدر امل�سوؤولية 
دف���اع���ا ع���ن ���س��ع��ار ب���الده���م، ا���س��ت��ث��م��ارا لدعم 
اأبو  جمل�ص  ومتابعة  واهتمام  الر�سيدة  القيادة 
بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  الريا�سي  ظبي 
جلهود  ا�ستكمال  ياأتي  ،وال���ذي  نهيان  اآل  زاي��د 
جمل�ص اإدارة نادي اأبو ظبي لل�سطرجن برئا�سة 
اأبوظبي  ن��ادي  رئي�ص  اخل���وري  ع��ب��داهلل  ح�سني 
الالعب  اأ���س��رة  وج��ه��ود   ، وال��ث��ق��اف��ة  لل�سطرجن 
حلفل  ال��ن��ادي  يعد  حيث  والالعبتني  الذهبي 

على  ال�سطرجني  املو�سم  لنجوم  تكرميا  خا�ص 
كافه امل�ستويات.

اأب���و ظبي لل�سطرجن  – ب���اأن اجن����ازات  واخ��ت��ت��م 
تطلبت عماًل جماعياً وبرناجماً زمنياً مت اإعداده 
بالنادي  الفنية  اللجنة  قبل  م��ن  دق��ي��ق  ب�سكل 
ال��وق��ت م��ن خالل  الكثري م��ن  ا�ستغرق  وال���ذي 
والبطولت  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  املع�سكرات 
�ساهمت  التي  وامل��ه��رج��ان��ات  وال��ودي��ة  الر�سمية 
م�ساعفة  يتطلب  مما  الفني،  امل�ستوى  رف��ع  يف 
ال��ق��ادم��ة للمحافظة  امل��رح��ل��ة  اله��ت��م��ام خ��الل 

على تلك الجنازات التي حتققت.

العواين » 
اأ�ساد عارف حمد العواين الأمني العام ملجل�ص اأبو 
التي حققها لعبو  بالإجنازات  الريا�سي  ظبي 
اأب��و ظبي لل�سطرجن يف خمتلف  ن��ادي  ولعبات 
موؤكداً  والدولية،  القارية  والبطولت  املحافل 
اأن النجاحات التي حتققها اللعبة تعود للدعم 
الكبري الذي توليه القيادة الر�سيدة واهتمامها 

ال��ك��ب��ري يف ال���س��ت��ث��م��ار ب��ب��ن��اء الإن�����س��ان وتعزيز 
م��ق��درات��ه واإم��ك��ان��ي��ات��ه، وت��وف��ري ك��ل م�ساحات 
املجالت ومنها  له يف خمتلف  والإب���داع  التميز 
قطاع الريا�سة.. واأ�ساد العواين بنتائج نادي اأبو 
ال�سركال  الواعدة رو�سة  ظبي لل�سطرجن بفوز 
التي حققت اإجنازاً جديداً للريا�سة الإماراتية 
ولعبة ال�سطرجن، وتّوجت بامليدالية الذهبية يف 
التي  8 �سنوات،  للنا�سئني حتت  العامل  بطولة 

اأ�سدل عليها ال�ستار موؤخراً بالربازيل.
 كما اأ�ساد الأمني العام ملجل�ص اأبو ظبي الريا�سي 
اأبو ظبي لل�سطرجن عمران  باجناز لعب نادي 
اأحمد احلو�سني الذي فاز بذهبيتني وبرونزية 
ال�سباب  لفئة  لل�سطرجن  اآ�سيا  غ��رب  بطولة  يف 
م��وؤخ��را يف مدينة  اأقيمت  التي  81 �سنة  حت��ت 
اأن  ال��ع��واين  واأو���س��ح  ب�سرييالنكا..  كولومبو 
كبري  دويل  ح�����س��ور  و���س��ط  حتققا  الإجن���ازي���ن 
لعبة  م�ستوى  اأن  على  ي��دل  م��ا  البطولتني،  يف 
ال�سطرجن يف الإمارات يف ارتفاع م�ستمر، م�سرياً 
اجلديدة  الجن�����ازات  اأن  اإىل  نف�سه  ال��وق��ت  يف 

تدعم خطط جمل�ص اأبو ظبي الريا�سي وروؤيته 
ال�سطرجن،  ريا�سة  ل��دع��م  ال��رام��ي��ة  الطموحة 
واأبطال  ل��ن��ج��وم  وال��ت��وف��ي��ق  ال��ن��ج��اح  م��ت��م��ن��ي��اً 
الإماراتي  واملنتخب  لل�سطرجن  ظبي  اأب��و  ن��ادي 
اأق�سى  ل��ت��ق��دمي  داع��ي��اً  ال��ق��ادم��ة،  مهماتهم  يف 
العطاءات واجلهود من اأجل رفع علم الإمارات 

عالياً خفاقا يف مثل هذه الفعاليات العاملية.

بوجدان«
فر�سة رائعة لالحتكاك 

اأب���و ظبي لل�سطرجن  اأ���س��اد م���درب ف��ري��ق ن���ادي 
الروماين بوجدان جاربيا بامل�ساركة  يف بطولة 
اإي��ج��اب��ي��ات فنية  اأ���س��ي��ا وم���ا حققته م��ن  غ���رب 
ال�سطرجنية  املنتخبات  على  نتائجها  �ستنعك�ص 
م���ن خ���الل ه�����وؤلء ال��الع��ب��ني وال���الع���ب���ات من 
خالل التواجد يف مثل هذه املحافل ال�سطرجنية 
واإعطائهم الفر�سة للتعرف على جديد اللعبة 
والحتكاك باأبرز النجوم امل�سنفني مما يك�سبهم 

اخلربة.

الدولة   اأن��ح��اء  م��ن جميع  دراج   400 ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا  ���س��ارك 
 92 دب���ي  �سبين�ص  ل��ت��ح��دي  الأوىل  التح�سريية  اجل��ول��ة  يف 
ل��ل��دراج��ات ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م�����س��م��ار دي�����س��رتي��ك��ت وان يف 
وذلك  ك��م،   32.5 مل�سافة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  مدينة 
تنطلق  ال���ذي  الرئي�سي  �سبين�ص  حت���دي  خل��و���ص  ا���س��ت��ع��داداً 
ن�سخته ال�سنوية الثامنة اجلمعة املقبلة 15 دي�سمرب يف دبي 

اأوتودروم.

وفاز الدراج اأملري موجيك باملركز الأول يف فئة الرجال بعد اأن 
قطع م�سافة اجلولة اأوًل بزمن قدره 48:18 د تاله يف املركز 
د، فيما حل   48:22 اأنتوين  االثاين وبفارق 4 ثواين ماثيو 

�سيدريك دومونت ثالثاً بزمن قدره  د48:24.
الأول بزمن  باملركز  �سوان  ليل  ال�سيدات فازت ماريا  ويف فئة 
قدره 50:39 د ، وحلت كارل لينور ثانية 50:41 د و�سرييل 

ليت�ص ثالثة 55:01. 

والأ�سدقاء  الأهل  امل�ساركون ب�سحبة  ويف ختام اجلولة متتع 
وجبة  �سملت  وال��ت��ي  ال���دراج���ات،  ق��ري��ة  يف  متنوعة  بفعاليات 

اإفطار مقدمة من �سبين�ص واأن�سطة  ترفيهية اأخرى.  
وقال دونال كياليل من اللجنة املنظمة لتحدي �سبين�ص دبي 
الكبري من  العدد  اليوم هذا  نرى  اأن  للدراجات: جميل   92
�سبين�ص دبي  اأوىل ج���ولت حت��دي  امل�����س��ارك��ني يف  ال���دراج���ني  
وان  دي�سرتيكت  م�سمار  على  للدراجات  التح�سريية    92

ال�سهري مبدينة حممد بن را�سد اآل مكتوم، الأمر الذي يعك�ص 
الهتمام املتزايد بريا�سة ركوب الدراجات، ونتطلع اإىل مو�سم 
اآخر حافل لهذه الريا�سة، ون�سكر جميع اجلهات التي �ساهمت 
يف جن��اح احل��دث مبا يف ذل��ك جمل�ص دب��ي الريا�سي و�سرطة 

دبي وهيئة الطرق واملوا�سالت والرعاة.
ومن املقرر اأن تقام اجلولة التح�سريية الثانية مل�سافة  50 كم 
يف 29 �سبتمرب 2017، فيما تقام اجلولتني الثالثة والرابعة 

85 كم وجميعها على  نوفمرب  65 كم و24  اأكتوبر   20 يف 
اإقامة  احل��دث عن  اأعلن منظمو  كما  القدرة.  م�سمار م�سار 
جولت �سبين�ص دبي 92 املخ�س�سة لل�سغار من 6-15 �سنة، 
مل�سافة 2.5 كم و15 كم و30 كم، على م�سمار دبي  اأوتودروم، 
وملزيد  للت�سجيل  دي�سمرب.  وذلك يف يوم اخلمي�ص املقبل 14 
للدراجات   92 دب���ي  �سبين�ص  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ن  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن 

www.cyclechallenge.ae :يرجى زيارة

انطالقة قوية لأوىل جولت حتدي �سبين�س دبي 92 التح�سريية للدراجات 

فور و�شوله مطار اأبو ظبي الدويل عائدا من �شريلنكا بعد فوزه مبيداليتني ذهبيتني وبرونزية

ا�ستقبال لعب منتخب الإمارات ولعب نادي اأبو ظبي لل�سطرجن والثقافة 
ال�ساعد عمران احلو�سني ا�ستقبال حافال



الثالثاء   12   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12119  
Tuesday  12   September   2017  -  Issue No   12119

19191919

الفجر الريا�ضي

كامب  ملعب  اىل  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  الن��ظ��ار  تتجه 
�سيفه  م��ع  الإ���س��ب��اين  بر�سلونة  ي��ت��واج��ه  حيث  ن��و 
مباراة  يف  ال��ب��ط��ل،  و���س��ي��ف  الإي���ط���ايل،  يوفنتو�ص 
م�سابقة  من  الأول  ال��دور  حل�ساب  ثاأرية  افتتاحية 

دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
اجلولة  ال���ف���ري���ق���ني يف  ب����ني  امل���واج���ه���ة  وت����رت����دي 
الأوىل من مناف�سات املجموعة الرابعة التي ت�سم 
ل�سبونة  و�سبورتينغ  ال��ي��ون��اين  اوملبياكو�ص  اي�سا 
الذي  لرب�سلونة  بالن�سبة  ثاأريا  طابعا  الربتغايل، 
يد  على  املا�سي  املو�سم  امل�سابقة  يف  م�سواره  انتهى 
بطل ايطاليا بخ�سارته اأمامه يف الدور ربع النهائي 
�سفر-3 ذهابا، قبل تعادلهما �سفر-�سفر ايابا يف 
كامب نو . ويدخل الفريقان اىل مباراتهما الأوىل 
اإذ  يف امل�سابقة القارية يف و�سع م�سابه اىل حد ما، 

ا�سا�سية  ركيزة  منهما  كل  خ�سر 
يف ت�سكيلته بعد رحيل 

ال���ن���ج���م ال���ربازي���ل���ي 
بر�سلونة  عن  نيمار 
وانتقاله اىل باري�ص 
���������س��������ان ج�������رم�������ان 
الفرن�سي يف �سفقة 
بلغت  ق����ي����ا�����س����ي����ة 

م���ل���ي���ون   222
ي�������������������ورو، 

ورح���ي���ل جن���م ال����دف����اع ل���ي���ون���اردو ب��ون��وت�����س��ي عن 
ي��وف��ن��ت��و���ص وان��ت��ق��ال��ه اىل ال��غ��رمي م��ي��الن. ورغم 
ح��ج��م ه��ذي��ن ال��الع��ب��ني وت��اأث��ريه��م��ا ع��ل��ى اأ�سلوب 
بالن�سبة  مثالية  ال��ب��داي��ة  ك��ان��ت  ال��ف��ري��ق��ني،  ل��ع��ب 
لهما يف الدوري املحلي اإذ فاز كل منهما مببارياته 
ليونيل  الأرجنتينيني  تاألق  بف�سل  الأوىل  الثالث 
منهما خم�سة  ك��ل  �سجل  اإذ  دي��ب��ال،  وب��اول��و  مي�سي 
التوايل. ورغم  اأهداف لرب�سلونة ويوفنتو�ص على 
الدوري  يت�سدر  ال��ذي  لرب�سلونة  القوية  البداية 
املحلي ب��ف��ارق 4 ن��ق��اط ع��ن غ��رمي��ه ري���ال مدريد 
املو�سمني  يف  الأب��ط��ال  دوري  وبطل  اللقب  حامل 

املباراة  بعد  العلن  اىل  ال�سبت  ظهر  الأخريين، 
حجم  )5-�سفر(  ا�سبانيول  اجل���ار  اأم���ام 

النقمة على رئي�ص النادي الكاتالوين 
جو�سيب ماريا بارتوميو الذي 

ط�����ال�����ب�����ه اجل����م����ه����ور 
لة  �ستقا ل با

م����������������������ن 

ورئي�ص  اجلمهور  ب��ني  العالقة  وت��وت��رت  من�سبه  
�سان  باري�ص  اىل  نيمار  انتقال  خلفية  على  النادي 
ج���رم���ان وم���ا راف���ق���ه م���ن دع����وى ق�����س��ائ��ي��ة رفعها 
الأخ�����ري ���س��د ال���الع���ب ال���ربازي���ل���ي ي��ط��ال��ب��ه فيها 

بتعوي�ص مايل.
الن��ت��ق��ادات، ل  للرد على  انها حماولة  ب��دا  ويف ما 
�سيما يف ظل ال�سفقات ال�سعيفة يف �سوق النتقالت 
والف�سل يف تعوي�ص رحيل النجم 
الدويل البالغ 25 عاما 
رغ���������������������������م 
التعاقد 
م�������������������ع 

دورمتوند  بورو�سيا  عثمان دميبيلي من  الفرن�سي 
الأملاين مقابل 105 مليون يورو ، اأدىل بارتوميو 
بت�سريحات ن�سرت يف وقت متزامن الثالثاء املا�سي 
موندو  و  �سبورت  هما  كاتالونيتني  �سحيفتني  يف 
 ، ديبورتيفو  موندو  ل�  بارتوميو  وق��ال  ديبورتيفو 
لي�ص �سحيحا.  ه��ذا  ان  ال  ق��وة  اأق��ل  فريقنا  يبدو 
يف كل مركز، نحن نطمح لكي ن�سبح فريقا اأف�سل 
احلايل  املو�سم  فريق  اأن  ���س��ريون  النا�ص  اأ���س��اف   .
�سيكون اأكر تناف�سية من املو�سم املن�سرم، بالتاأكيد 
)الفرن�سي  مثل  لعبني  مع  ولكن  نيمار  دون  من 
مي�سي- الثالثي  لدينا  يعد  مل  دميبيلي.  عثمان( 
ت��وازن��ا على  اأك���ر  اأ�سبحنا  ل��ك��ن  ���س��واري��ز-ن��ي��م��ار، 
بارتوميو  ، قال  ل� �سبورت  . ويف ت�سريحاته  امللعب 
من  لالنتهاء  فر�سة  انها  بر�سلونة،  اىل  بالن�سبة 
الثالثي والرتكيز على اللعب اجلماعي التمريرات 
نقطة  تقليديا  �سكلت  امللعب  و���س��ط  يف  الق�سرية 
ق���وة ب��ر���س��ل��ون��ة . و���س��م ب��ر���س��ل��ون��ة دمي��ب��ي��ل��ي )20 
ع��ام��ا( م��ن دورمت��ون��د يف �سفقة ق��د ت�سل قيمتها 
اأبرز  ان��ه ف�سل يف �سم  ي��ورو. ال  147 مليون  اىل 
ه��دف ل��ه، وه��و �سانع الأل��ع��اب ال��ربازي��ل��ي فيليبي 
ناديه  مع  وال��رد  الأخ��ذ  من  اأ�سابيع  بعد  كوتينيو، 
مل  ال�سفقة،  ه��ذه  رغ��م  لكن  النكليزي.  ليفربول 
واجه  ال��ذي  بارتوميو  على  را�سية  تكن اجلماهري 
موقفه من نيمار معار�سة من اأبرز لعبي الفريق 
على  ردا  الربازيلي  مع  لهم  �سورا  ن�سروا  الذين 
ال�سبت  الكبري  الفوز  بعد  وحتى  النادي.  رئي�ص 
على ا�سبانيول، وقف ق�سم كبري من اجلمهور يف 
على عري�سة حجب  للتوقيع  �سفوف طويلة 
الثقة عن الرئي�ص مببادرة من املر�سح ال�سابق 

للمن�سب اغو�ستي بينيديتو.
اأن مي�سي الذي �سجل  وما يثري قلق اجلماهري 
عقده  على  الآن  حتى  يوقع  مل  ثالثية،  ال�سبت 
ال���ن���ادي رغ���م ال��ت��و���س��ل يف اخلام�ص  اجل���دي���د م���ع 
مع  ارتباطه  بتمديد  ات��ف��اق  اىل  متوز/يوليو  م��ن 

بالوغرانا حتى 2021.
اندري�ص  الفريق  قائد  على  ينطبق  ذات��ه  والو�سع 
انيي�ستا الذي ينتهي عقده احلايل يف نهاية املو�سم، 
اتفاق مبدئي مع  بارتوميو عن  قاله  ما  نفى  وهو 

الالعب البالغ 33 عاما لتمديد عقده.
بر�سلونة  يبدو  بارتوميو،  مع  امل�ساكل  عن  وبعيدا 
املجموعة  بطاقتي  اح��دى  على  للح�سول  مر�سحا 
اىل الدور الثاين، على غرار يوفنتو�ص الذي جنح 
 2015 نهائي  خل�سارته  ال��ث��اأر  يف  املا�سي  املو�سم 
اأمام النادي الكاتالوين )1-3(، لكن حلمه باحراز 
النهائية  امل��ب��اراة  عتبة  عند  جم���ددا  انتهى  اللقب 

بخ�سارته اأمام ريال مدريد 4-1.
ويف املجموعة الثانية، ي�سعى �سان جرمان للتاأكيد 
ال�سعب  ال��رق��م  �سيكون  ب��اأن��ه  الأوىل  امل��ب��اراة  منذ 
وثالثيه  ينتقل  ع��ن��دم��ا  امل��و���س��م  ه���ذا  امل�����س��اب��ق��ة  يف 
كافاين  ادين�سون  والأوروغ��وي��اين  نيمار  ال�سارب 
وكيليان مبابي اىل غال�سكو ملواجهة �سلتيك بطل 

ا�سكتلندا.
الذاكرة  م���ن  اأن مي��ح��و  ج���رم���ان  ���س��ان  وي���اأم���ل 
الهزمية التاريخية التي مني بها يف اياب الدور 
بر�سلونة  اأم���ام  املا�سي  املو�سم  النهائي  ثمن 
1-6 بعد اأن فاز ذهابا على ار�سه 4-�سفر.

املو�سم  ه��ذا  ق���ادرا  العا�سمة  ن���ادي  وي��ب��دو 
على الذهاب بعيدا يف امل�سابقة التي و�سل 
فيها اىل ن�سف النهائي للمرة الأخرية 
عام 1995، بعد �سم نيمار ومبابي 
الذي انتقل اىل �سفوفه من 
�سبيل  ع���ل���ى  م���ون���اك���و 
خيار  م�����ع  الع�����������ارة 
مقابل  نهائيا  �سرائه 

180 مليون يورو.
وي��ب��دو ال�����س��راع على 

�شان جرمان لالعالن عن نف�شه باكرا 

قمة مبكرة بني بر�سلونة ويوفنتو�س بدوري البطال

ان  كاين  ه��اري  النكليزي  توتنهام  ن��ادي  مهاجم  اعترب 
ف��ري��ق��ه ق���ادر ع��ل��ى امل��ن��اف�����س��ة جم���ددا ع��ل��ى ل��ق��ب ال���دوري 
النكليزي بعد اأن دّعم �سفوفه ببع�ص ال�سفقات املتاأخرة. 
ومل ت��ك��ن ب���داي���ة ال���ف���ري���ق ال���ل���ن���دين ج���ي���دة يف ال�����دوري 
النكليزي حيث تكّبد اخل�سارة اأمام حامل اللقب ت�سل�سي، 
ملعب  امل���وؤق���ت  معقله  يف  ب��رين��ل��ي  اأم����ام  نقطتني  وف��ق��د 
اجلولة  يف  ا�ستفاقوا  ال�سبريز  اأن  غري  ال�سهري،  وميبلي 
املا�سية حمققني انت�سارا عري�سا على ايفرتون بثالثية 

نظيفة.
وتعر�ص توتنهام اىل انتقادات كثرية يف �سوق النتقالت، 

غ��ري اأن ادارت����ه ان��ق��ذت امل��وق��ف يف الم��ت��ار الخ����رية من 
ك���ل م���ن دافين�سون  ب��ت��ع��اق��ده��ا م���ع  ال�����س��ي��ف��ي  امل��ريك��ات��و 
كاين  وق��ال  ليورنتي.  وفرناندو  اأورييه  و�سريج  �سان�سيز 
بعد ت�سجيله ثنائية على ملعب غودي�سون بارك ال�سبت ان 
النا�ص ل مييلون للتحدث عنا، لكن ذلك ينا�سبنا. �سن�سب 

تركيزنا على عملنا و�سن�ستمر يف تقدمي عرو�ص كهذه .
اح���رتام لنا، فهناك  اأن ذل��ك ي�سكل قلة  اأق���ول  ل��ن  وت��اب��ع 
واأ�سماء  كبار  لعبني  ت�سرتي  التي  ال��ن��وادي  من  الكثري 
كنا  ال��ذي��ن  ال��الع��ب��ني  خ��دم��ات  لقد ح�سلنا على  رن��ان��ة. 
نحن  متكاملة.  جيدة  ت�سكيلة  لدينا  بات  والآن  نريدهم 

ال�سنتني  يف  ال���دوري  على  ناف�سنا  وق��د  ج��ي��دا  اأداء  ن��ق��دم 
الخريتني .

وكاين، الذي �سجل هدفه املئة مع ال�سبريز اأمام ايفرتون، 
فاز باحلذاء الذهبي يف املو�سمني الخريين من الدوري 
النكليزي، ال انه مل يفر بلقب البطولة حتى الن. ويف 
الربيطانية  ال�سحف  يف  ن�سر  املو�سوع  ه��ذا  ح��ول  تعليق 
هو  هذا  طبعا،  النكليزي  املهاجم  قال  الثنني،  ال�سادرة 
ال��ه��دف،ان��ه الم���ر اله���م. ك��ل الل��ق��اب ال��ف��ردي��ة مهمة، 
كالدوري  الفريق  باللقاب مع  للفوز  دائما تطمح  لكنك 

النكليزي وكاأ�ص الحتاد النكليزي .

كاين: ال�سفقات املتاأخرة �ستجعل توتنهام يناف�س على اللقب 

وخربة  �سحر  على  الإن��ك��ل��ي��زي  يونايتد  مان�س�سرت  ي��ع��ول 
اأبطال  دوري  يف  م��وري��ن��ي��و  ج���وزي���ه  ال���ربت���غ���ايل  م���درب���ه 
امل�سابقة  اىل  الثالثاء عودته  اليوم  ي�سجل  اأوروب��ا، عندما 
اولدترافورد يف اجلولة  ال�سوي�سري على  بازل  با�ست�سافة 

الأوىل من مناف�سات املجموعة الأوىل.
املا�سي  امل��و���س��م  الأم  ال��ق��اري��ة  امل�سابقة  ع��ن  غ��اب  اأن  وب��ع��د 
وت����اأرج����ح����ه م���ن���ذ اع����ت����زال م����درب����ه الأ�����س����ط����وري ال�سري 
ال�سكتلندي اليك�ص فريغ�سون يف 2013، ا�ستعان يونايتد 
ال�سيف املا�سي باملدرب الربتغايل الفذ من اأجل حماولة 

انت�ساله من كبوته.
امل��م��ت��از كمدرب  ال����دوري  ال��ع��ادي يف  الأول  ورغ���م مو�سمه 
لفريق ال�سياطني احلمر حيث حل �ساد�سا، عاد الربتغايل 
الأبطال من خالل قيادته اىل احراز  بيونايتد اىل دوري 
لقب يوروبا ليغ للمرة الأوىل يف تاريخه، و�سيحاول الآن 
تاأكيد علو كعبه يف امل�سابقة القارية الأم التي اأحرز لقبها 
مرتني عامي 2004 مع بورتو و2010 مع انرت ميالن 

الإيطايل.
اأن مير مورينيو بيونايتد يف طريقه اىل  و�ساءت ال�سدف 
الفوز باللقب عام 2004 حيث تخطى الفريق الإنكليزي 
2-1 ثم  بالفوز عليه ذهابا يف الربتغال  الثاين  ال��دور  يف 

التعادل معه ايابا يف اولدترافورد بنتيجة 1-1.
كمدرب   2013 ع��ام  احلمر  ال�سياطني  ب���  مورينيو  وم��ر 
اىل  طريقه  يف  يونايتد  بدا  حني  الإ�سباين  مدريد  لريال 
اأن تعادل معه  الثاين بعد  امللكي من الدور  النادي  اق�ساء 
الربتغايل  ال�سابق  جنمهم  لكن  م��دري��د،  يف  ذه��اب��ا   1-1
اولدترافورد  يف  ايابا  الطاولة  قلب  رون��ال��دو  كري�ستيانو 
حني �سجل هدف الفوز 2-1، واأنهى باكرا امل�سوار الأخري 

لفريغ�سون يف امل�سابقة القارية.
اخت�سا�ص  م��ن  الأب���ط���ال  دوري  م�����س��اب��ق��ة  ك��ان��ت  ول��ط��امل��ا 
مورينيو الطامح، رغم اأعوامه ال�54، ليكون اأكر املدربني 
امل�ساألة  ت��ط��رق اىل ه��ذه  ال��ق��اري��ة وه��و  البطولة  خ��ربة يف 
بالقول، اأعلم اأين بني اأول خم�سة اأو �ستة. اأنا بعيد، ل�سيما 
�ساأقاتل  لكني  املباريات(،  )بعدد  الأول  املركز  �ساحب  عن 

ب�سرا�سة للو�سول اىل الرقم القيا�سي .
ورغم اكتفائه بلقبني يف دوري الأبطال )1999 و2008( 
ي��ون��اي��ت��د )من  ال��ط��وي��ل��ة م��ع  ال��ت��دري��ب��ي��ة  خ���الل م�سريته 
1986 حتى 2013(، يحتل فريغ�سون املركز الأول من 
حيث عدد املباريات يف امل�سابقة ب�194 مباراة، مقابل 133 
املا�سي يف  املو�سم  اأنا خ�سرت مو�سما  اعترب  الذي  ملورينيو 
�سراعي للو�سول اىل الرقم القيا�سي )كون يونايتد �سارك 
يف يوروبا ليغ(. لكن مان�س�سرت يونايتد الآن يف املكان الذي 

يجب اأن يكون فيه واأنا �سعيد حقا بذلك .
فريدة  الأب���ط���ال جت��رب��ة  دوري  اأم�����س��ي��ة  وت��اب��ع 

بع�ص  اأم��ل��ك  للجميع.  بالن�سبة  نوعها  م��ن 
هذه  �سابقا  يختربوا  الذين مل  الالعبني 
الرائع  من  اأنه  اأعتقد  الرائعة.  التجربة 
نعود  ب����اأن  وللم�سجعني  ل��ه��م  بالن�سبة 
اأقله  ن��خ��و���ص  واأن  الأب���ط���ال  دوري  اىل 

ثالث مباريات على اولدترافورد )الدور 
الأول(، اأعتقد اإنه اأمر رائع .

الأوىل  للمرة  اولدترافورد  جمهور  وتعرف 
اذار/مار�ص  يف  مورينيو  على 

يكن  ومل   2004
هذا اللقاء 

�سل�سا 
ع������ل������ى 

بت�سرفاته  ا���س��ت��ف��زه  ال���ربت���غ���ايل  امل������درب  لأن  الط������الق 
واحتفالته بعد هدف التعادل القاتل الذي �سجله كو�ستينيا 
يف الثواين الأخرية وحرم به يونايتد من الو�سول اىل ربع 
ا�ستفزازه  وا�سل  بل  بذلك  مورينيو  يكتف  ومل  النهائي. 
اأنه  بالقول  فريغ�سون  قناة  من  غمز  عندما  امل��ب��اراة  بعد 

يفرت�ص بيونايتد اأن يكون اأف�سل من ذلك بكثري .
اأكر  املباراة، بدا مورينيو  اأع��وام من تلك  لكن بعد ت�سعة 
ودي��ة بعد فوز ري��ال مدريد على يونايتد يف معقله، وقال 
اعتربت  خطوة  يف  امل��ب��اراة  خ�سر  الأف�����س��ل  الفريق  حينها 
تقربا من ال�سياطني احلمر ، ل �سيما بعدما ك�سف لحقا 
باأنه كان على علم بقرار اعتزال فريغ�سون واأنه قدم ب�سكل 
من الأ�سكال اأوراق اعتماده لدارة النادي وجماهريه بهذا 

الت�سريح املنمق.
خالفة  اىل  م��وري��ن��ي��و  ت��و���س��ل  مل  امل���ق���ارب���ة  ه����ذه  اأن  اإل 
ب��ال��ت��ع��اق��د مع  الإدارة  الأخ����ري  ن�����س��ح  ب��ع��دم��ا  ف��ريغ�����س��ون 
م��واط��ن��ه ديفيد م��وي��ز ال���ذي ق��اد ال��ف��ري��ق اىل ال���دور ربع 
على  متاما  اأخ��ف��ق  لكنه  الأب��ط��ال،  دوري  مل�سابقة  النهائي 

�سعيد الدوري املمتاز.
وا�ستعان يونايتد بالهولندي لوي�ص فان غال لكن الو�سع مل 
يتح�سن وانتهى م�سوار الفريق عند الدور الأول للم�سابقة 
الأدوار  غياب  عنى  م��ا   ،2016-2015 مو�سم  القارية 
 .2014 ني�سان/ابريل  منذ  اولدترافورد  عن  الق�سائية 
واأخريا، ح�سل مورينيو على ما اأراده عندما قررت الدارة 
ال�ستعانة بخدماته، وهو جنح يف اأن يعيد للجمهور ن�سوة 
النت�سارات القارية من خالل الفوز ب� يوروبا ليغ املو�سم 
املا�سي، ما خوله العودة اىل دوري الأبطال حيث �سي�سعى 
املدرب الربتغايل هذا املو�سم ملعادلة اجناز الإنكليزي بوب 
باللقب  توجا  اللذين  ان�سيلوتي  كارلو  والإيطايل  بايزيل 

ثالث مرات.
اأول  يكون  لكي  الربتغايل  اأم��ام  قائمة  الفر�سة  و�ستكون 
عليه  لكن  اأندية خمتلفة،  ث��الث  باللقب مع  يتوج  م��درب 
مع  تتويجه  منذ  لزمته  التي  العقدة  من  التخل�ص  اأول 
انرت عام 2010، اإذ ف�سل يف جتاوز حاجز ن�سف النهائي 
خالل موا�سمه الثالثة مع ريال ثم يف مغامرته الثانية مع 

ت�سل�سي الإنكليزي والتي امتدت لعامني ون�سف.
يف  لفريقه  الأول  اخل�سم  م��ن  احل��ذر  مورينيو  على  كما 
الربتغايل  امل��درب  واجهه  ال��ذي  ب��ازل  اأي  املجموعات،  دور 
قبل اأربعة اأعوام يف اأول مباراة لفريقه ال�سابق ت�سل�سي يف 
على   2-1 الأخ��ري  وخ�سرها  املو�سم  ذل��ك  خ��الل  امل�سابقة 

اأر�سه اأمام الفريق ال�سوي�سري.
وكان الفريق اللندين يف حينها، على غرار يونايتد، 
متوجا قبلها باأ�سهر معدودة بلقب يوروبا ليغ 
. ويدخل يونايتد اىل لقاء الثالثاء 
وهو عازم اي�سا على فك عقدته 
اأم���ام ب���ازل ال���ذي ع��اد بنقطتني 
م���ن زي���ارت���ي���ه ال�����س��اب��ق��ت��ني اىل 
حيث  احل��م��ر  ال�سياطني  معقل 
تعادل معه 1-1 يف الدور الثاين 
ال�سيغة  بح�سب  )جم��م��وع��ات 
-2002 مو�سم  من  ال�سابقة( 
الأول  ال����دور  يف  و3-3   ،2003
-2011 م����و�����س����م  م�����ن 

.2012

ذهاب دوري اأبطال اأوروبا

مان�سيرت يونايتد يت�سلح بخربة مورينيو يف لقاء بازل 

حم�سورا  امل���ج���م���وع���ة  ه�����ذه  �����س����دارة 
ال��ف��ائ��ز مببارياته  ���س��ان ج��رم��ان،  ب��ني 
 7 بف�سل  ال���دوري  يف  الأوىل  اخلم�ص 
اهداف لكافاين و4 لنيمار، والعمالق 
البافاري بايرن ميونيخ الأملاين الذي 
يبداأ م�سواره على ار�سه �سد اندرخلت 

البلجيكي.
ويف املجموعة الأوىل، ي�سجل مان�س�سرت 
يونايتد الإنكليزي، بطل يوروبا ليغ ، 
بقيادة  الأب����ط����ال  دوري  اىل  ع���ودت���ه 
مورينيو  ج���وزي���ه  ال��ربت��غ��ايل  امل�����درب 
ب��ل��ق��اء ���س��ي��ف��ه ب����ازل ال�����س��وي�����س��ري، يف 
م��ب��اراة ت��ب��دو يف م��ت��ن��اول��ه رغ���م ف�سله 
تواليا  الرابع  ف��وزه  حتقيق  يف  ال�سبت 
يف الدوري املمتاز بتعادله خارج ملعبه 

مع �ستوك �سيتي )2-2(.
وت�سم املجموعة بنفيكا بطل الربتغال 
�س�سكا مو�سكو  بدوره  ي�ست�سيف  الذي 

الرو�سي.
ومن جهته، يبداأ ت�سل�سي بطل الدوري 
اىل  ال��ع��ودة  م�سوار  املمتاز  الإنكليزي 
امل�����س��اب��ق��ة ب���ق���ي���ادة امل������درب الإي���ط���ايل 
انتونيو كونتي على اأر�سه �سد املغمور 
اىل  تاأهل  ال��ذي  الذربيجاين  باغ  قره 

دور املجموعات للمرة الأوىل.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/25م   املودعة حتت رقم:  272139 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  جلوبال �سكولز هولدينجز بي تي ئي. ال تي دي.
 وعنوانه: 1 مي �سني رود، �سنغافورة 149253، �سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التعليمية؛ خدمات  التعليمية؛ المتحانات  املعلومات  التدري�ص؛ تقدمي  والتعليم؛  الرتبية  توفري خدمات 
التوجيه املهني؛ خدمات ال�ست�سارات التعليمية؛ ترتيب واإدارة ور�ص العمل والندوات واملوؤمترات واملعار�ص 
التعليمية؛ املدار�ص الداخلية؛ ن�سر الن�سو�ص والكتب والكتب اللكرتونية وال�سحف؛ تنظيم املناف�سات اأو 

املباريات )للتعليم(؛ تنظيم املباريات الريا�سية؛ خدمات املدار�ص )للتعليم(.
 الواق�عة بالفئة:  41 

تتكون  املجموعة  من  الوىل  العالمة  حيث  عالمتني  من  جمموعة  من  تتكون  و�سف العالمة:  العالمة 
من �سكل لناب�ص لولبي مميز باللون الأزرق و العالمة الثانية تتكون من �سكل لناب�ص لولبي مميزباللون 

الرمادي كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  �شبتمرب 2017 العدد 12119
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/25م   املودعة حتت رقم:  272138 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  جلوبال �سكولز هولدينجز بي تي ئي. ال تي دي.
 وعنوانه: 1 مي �سني رود، �سنغافورة 149253، �سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التعليمية؛ خدمات  التعليمية؛ المتحانات  املعلومات  التدري�ص؛ تقدمي  والتعليم؛  الرتبية  توفري خدمات 
التوجيه املهني؛ خدمات ال�ست�سارات التعليمية؛ ترتيب واإدارة ور�ص العمل والندوات واملوؤمترات واملعار�ص 
التعليمية؛ املدار�ص الداخلية؛ ن�سر الن�سو�ص والكتب والكتب اللكرتونية وال�سحف؛ تنظيم املناف�سات اأو 

املباريات )للتعليم(؛ تنظيم املباريات الريا�سية؛ خدمات املدار�ص )للتعليم(.
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�سف العالمة:  العالمة تتكون من جمموعة من عالمتني حيث العالمة الوىل من املجموعة تتكون من 
باللغة  مكتوبة   "   ONE WORLD INTERNATIONAL SCHOOL  " ع��ب��ارة  
 " عبارة   من  تتكون  الثانية  والعالمة  الأزرق  باللون  لولبي  لناب�ص  �سكل  بجانب  مميز  ب�سكل  الجنليزية 
ONE WORLD INTERNATIONAL SCHOOL"مكتوبة باللغة الجنليزية ب�سكل 

مميز بجانب �سكل لولبي لناب�ص باللون الرمادي كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعود اإىل احلياة قبل حلظات من دفنها

النظرة  لإل��ق��اء  ح�����س��روا  ال��ذي��ن  اأق��رب��اءه��ا  �سيدة هندية  ف��اج��اأت 
اللحظات  يف  احل��ي��اة،  اإىل  بعودتها  وف��ات��ه��ا،  بعد  عليها  الأخ����رية 

الأخرية قبل انطالق مرا�سم دفنها.
وكانت ال�سيدة البالغة من العمر 40 عاماً، وتعرف با�سم راثمان، 
اإ�سابتها  نتيجة  اجل�سم،  اأج��ه��زة  من  العديد  يف  ف�سل  من  تعاين 
اإىل  اأن تعود بها من  بحالة حادة من الريقان، واختارت عائلتها، 
املنزل، لتم�سي اآخر اأيام حياتها، بعد اأن بقيت يف م�ست�سفى مبدينة 

مادوراي �سمايل الهند ملدة �سهرين.
فارقت  اأنها  راثمان  اأقرباء  امل�ست�سفى، ظن  العودة من  ويف طريق 
اإىل املنزل، مما دفعهم اإىل التحول بها  احلياة، قبل الو�سول بها 
العاملون يف  ك��ريال، حيث و�سعها  اإدوك��ي بولية  اإىل م�سرحة يف 
امل�سرحة داخل ثالجة للتربيد، بح�سب ما ذكرت �سحيفة مريور 

الربيطانية.
اأقرباء راثمان بعد و�سع جثتها يف الثالجة، وعاد بع�سهم  وغادر 
الدفن،  مبرا�سم  البدء  قبل  عليها،  الأخ��رية  ال��وداع  نظرة  لإلقاء 
طلب  اإىل  و�سارعوا  وتتحرك،  تتنف�ص  كانت  باأنها  فوجئوا  لكنهم 

ال�سرطة، بدًل من ال�ستعانة بامل�ساعدة الطبية.
ومن غري املعروف ملاذا ا�ستنجد اأقرباء راثمان بال�سرطة، لكن رجال 
اأقرب م�ست�سفى، واأظهرت التحقيقات  ال�سرطة هرعوا باملراأة اإىل 

اأنها و�سعت يف امل�سرحة، دون تاأكيد اأي طبيب لوفاتها.
فارقت  اأنها  املري�سة  اأق��رب��اء  افرت�ص  امل�ست�سفى  يف  م�سدر  وق��ال 
للتح�سري  الأ�سخا�ص  بع�ص  و�سل  لح��ق،  وق��ت  يف  لكن  احل��ي��اة، 
للجنازة، ولحظوا اأنها ل تزال تتحرك وتتنف�ص، قبل اأن يتم نقلها 

اإىل امل�ست�سفى، ولالأ�سف فقد توفيت بعد حلظات من و�سولها .

موظف يذبح طالب مدر�سة 
اأهل غا�سبني و�سرطيني، يف مدر�سة قرب  اندلعت مواجهات بني 
نيودلهي بعد توقيف موظف ذبح فتى يف ال�سابعة من عمره، لأنه 

قاومه اأثناء اعتدائه جن�سًيا عليه.
وحاول اأهل التالميذ البالغ عددهم نحو األف، اقتحام حرم مدر�سة 
يف  غ��وراغ��ون  مدينة  ،يف  اإنرتنا�سونال  راي��ن  ل�سبكة  تابعة  خا�سة 
ثاكور  براديومان  الفتى  جثة  على  العثور  بعد  نيودلهي،  �ساحية 

مبراحي�ص املدر�سة.
اعتداء  ق���اوم  بعدما  بال�سكني،  لهجوم  تعر�ص  ق��د  الطفل  وك���ان 
اأوقف  ح��ني  يف  ال�سرطة،  ،وف��ق  املدر�سة  مراحي�ص  ب��اأح��د  جن�سًيا 

موظف باملدر�سة بعد اجلرمية.
واأو�سح �سيمارديب �سينغ ،نائب مفو�ص ال�سرطة يف غوراغون ، اأن 
املتهم اأقر باجلرمية خالل ا�ستجوابه ، م�سرًيا اإىل اأن الطفل قاوم 

العتداء عليه وقرر املعتدي قتله ؛لإخفاء جرميته .
وواج����ه الأه����ل ،ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��ط��ال��ب��ون بتوقيف امل�����س��وؤول��ني عن 
كانوا  ال�سغب،  مكافحة  عنا�سر  م��ن  ال�سرطيني  مئات  امل��در���س��ة، 
قد  الأه��ل  مئات  وك��ان  الأو���س��اع.  انفالت  لتفادي  املكان  يراقبون 
توجهوا ،اجلمعة، اإىل املدر�سة، التي �سهدت اإطالق كرا�سي وخزائن 
عليها، يف الوقت الذي مت فيه جتميد مهام رئي�ص املدر�سة، يف حني 

فتحت ال�سلطات حتقيًقا ب�ساأن معايري ال�سالمة يف املدر�سة.
ول�سبكة راين اإنرتنا�سونال نحو 150 مدر�سة يف الهند والإمارات، 

وهي م�سنفة من بني اأف�سل املدار�ص اخلا�سة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هكذا تعمل ب�سمة الوجه على اآي فون 8 
الأحدث  والبديل  فون اجلديد  اآي  الوجه معرف م�ستخدم  ب�سمة  كيفية عمل ميزة  فيديو م�سرب  اأظهر مقطع 
لب�سمة الإ�سبع تات�ص اآي دي يف هاتف اأبل اآي فون اإك�ص املرتقب الك�سف عنه ر�سمياً بعد غد الثالثاء، مع ن�سختني 

حمدثتني لالإ�سدارين احلاليني اآي فون 8 و اآي فون 8 بل�ص .
ويو�سح الفيديو باأن الأمر ي�سري متاماً كخطوات التعرف على الب�سمة لكن دون اإ�سبع، بل مبجرد نظر امل�ستخدم 
اإىل كامريا الهاتف للتقاط �سورة �سيلفي له واإنتاج خريطة ثالثية الأبعاد لوجه امل�ستخدم، وذلك بتحريك راأ�سه 
وملزيد طبقة احلماية  زاوي��ة،  اأي  من  عليه لحقاً  الهاتف  ليتعرف  واأ�سفل،  واأعلى  وي�ساراً  الزوايا مييناً  يف جميع 
والأمان للم�ستخدم والهاتف. ومع نظام ب�سمة الوجه �ستتمكن كامريا اآي فون اجلديد من اإغالق وت�سغيل الهاتف 
�ستتمكن من  الكامريا  اأن  اإىل  اإ�سافة   ، باي  اأبل  الإلكرتوين  الدفع  ا�ستعماله خدمة  امل�ستخدم عند  وتاأكيد هوية 

اإغالق اإ�ساءة ال�سا�سة عند اإبعاد امل�ستخدم نظره عنها والعك�ص �سحيح اأي�ساً.
وبعبارة اأخرى، اأي تطبيق كان يتطلب ميزة ب�سمة الإ�سبع تات�ص اآي دي �سابقاً يف الن�سخ احلالية، �سيتم تن�سيطه 
وت�سغيله مبيزة ب�سمة الوجه م�ستقباًل. بالإ�سافة اإىل ذلك، يوؤكد ت�سريب لنظام ت�سغيل اآي اأو اإ�ص 11 اأغلب مميزات 
وموا�سفات الهاتف امل�سربة �سابقاً، والتي من �سمنها اإلغاء مفتاح ال�سا�سة الرئي�سي هوم لي�سبح خمفياً والعتماد 
ا�ستخدامات متعددة،  الزر اجلانبي ذات  ا�سم زر الطاقة لي�سبح  اإلغاء  الهاتف، مع  التعامل مع  على الإمي��اءات يف 
كال�سغط مرتني لتن�سيط اأبل باي والبطاقات، وال�سغط املطول لت�سغيل �سريي وال�سغط مع زر ال�سوت الأعلى يف 

نف�ص الوقت لتفعيل نظام الطوارئ، وال�سغط مع زر ال�سوت ال�سفلي لإغالق اجلهاز.
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ابتكار ثوري يك�سف �سرطان املثانة
قدرته  املثانة،  �سرطان  عن  الك�سف  اإىل  يهدف  للبول  ب�سيط  اختبار  اأثبت 
امل��الي��ني من  ا  اأي�سً م��ع توفري  غ��ازي��ة  اإج���راء ج��راح��ة  املر�سى  على جتنب 

اجلنيهات لهيئة ال�سحة الوطنية الربيطانية.
اململكة  �سنوًيا يف  �سخ�ص  اآلف   10 املثانة ح��وايل  �سرطان  وي�سيب مر�ص 
املتحدة، ويف %10 من املر�سى يكون املر�ص قد انت�سر بالفعل خارج املثانة 

عند الت�سخي�ص.
وبالن�سبة ملعظم النا�ص، فاإن العالمة املبكرة على اكت�ساف املر�ص هو الدم 
ا اللتهابات املتكررة هي عالمة عند بع�ص النا�ص على  يف البول، ولكن اأي�سً
اإ�سابتهم باملر�ص، ورمبا يعاين بع�ص املر�سى من ال�ستعجال والتهيج عند 

التبول.
ب�سرطان  اإ�سابتهم  يف  ي�ستبه  الذين  النا�ص  يخ�سع  احلا�سر،  الوقت  ويف 
داخل  كامريا  مترير  يتم  حيث  املثانة(،  )منظار  املثانة  تنظري  اإىل  املثانة 

اأنبوب رقيق ومرن يف املثانة عن طريق جمرى البول.
اأملا  اأن ي�سبب  ي��ج��رى حت��ت خم��در مو�سعي ميكن  ال���ذي  الإج����راء،  ول��ك��ن 
اإجراء  ال��ب��ول بعد ذل��ك. وميكن  %5 م��ن ح��دوث ع��دوى  وه��ن��اك فر�سة 
الختبار اجلديد، الذي ي�سمى UroMark، بب�ساطة عن طريق اأخذ عينة 
 ،UroMark من البول وحتليلها يف خمترب متخ�س�ص. وميكن اأن يك�سف
الذي طوره باحثون يف كلية لندن اجلامعية، عن �سرطان املثانة يف 98% 
املثانة، وهو يعمل عن طريق  نتائج تنظري  يعادل  من احل��الت، وهو رقم 

فح�ص 150 عالمة موجودة يف البول مرتبطة ب�سرطان املثانة.

فتاة تبدل جلدها كل 6 اأ�سابيع 
الذي  املوقف  بح�سب  واآراءه  اأفكاره  يبدل  الذين  امل��راوغ  ال�سخ�ص  يو�سف 
يكون فيه بالأفعى، املعروف عنها تبديل جلدها من وقت لآخر، لكن فتاة 
هندية حملت لقب اأفعى ب�سرية ب�سكل حريف، نظراً لأنها تبدل جلدها هي 

الأخرى كل �ستة اأ�سابيع، ب�سبب حالة مر�سية نادرة.
وتاأمل �ساليني ياداف )26 عاماً(، اأن حت�سل على العالج الالزم يف اأوروبا، 
حلالتها املر�سية القا�سية، التي جعلتها غري قادرة على امل�سي دون ال�ستعانة 
 24 اإىل ال�ستحمام  اأنها م�سطرة  اأو الوقوف ب�سكل م�ستقيم. كما  بع�سا، 
ت�سلب  م��ن  خ��وف��اً  الب�سرة،  مبرطبات  وال�ستعانة  ال��واح��د،  ال��ي��وم  يف  م��رة 

جلدها.
الذي  العالج  �ساليني من احل�سول على  تتمكن  عائلتها، مل  لفقر  ونظراً 
يخفف من اآلمها، مما دفع اجلمعيات اخلريية، اإىل التوا�سل مع العديد 
اإ�سبانيا،  من امل�ست�سفيات يف جميع اأنحاء العامل، مبا يف ذلك م�ست�سفى يف 

وافق اأخرياً على عالجها باملجان.

في�س بوك حتاول 
افتتاح مكتب يف ال�سني 
حتاول �سركة التوا�سل الجتماعي 
ال�سهور  م���دى  وع��ل��ى  ب���وك،  في�ص 
م�ساحة  ع����ن  ال���ب���ح���ث  الأخ����������رية، 
اأكرب مدينة �سينية  مكتبية لها يف 
وذلك  �سانغهاي،  امل���ايل  وم��رك��زه��ا 
ن�سرته  ج����دي����د  ل���ت���ق���ري���ر  وف�����ق�����اً 
���س��ح��ي��ف��ة ن����ي����وي����ورك ت����امي����ز عن 
ال�سركة  دراية بجهود  م�سادر على 
هناك، وياأتي ذلك على الرغم من 
انها حمظورة يف ال�سني منذ عقد 
ال�سركة  ت��ن��وي  ال��زم��ان، حيث  م��ن 
امل��ك��ت��ب اجل���دي���د فيما  ا���س��ت��ع��م��ال 
العتادية،  الأج��ه��زة  ت�سنيع  يخ�ص 
كما انه قد ي�ساعدها يف طموحاتها 

الأو�سع يف ال�سني.
موؤقتة،  ب��وك  في�ص  خطط  وتعترب 
م��واف��ق��ة من  ع��ل��ى  تعتمد  و���س��وف 
اإذا  ول���ك���ن  ال�����س��ي��ن��ي��ة،  احل���ك���وم���ة 
جنحت، فاإنه �سيكون انت�ساراً رمزياً 
عملت  التي  الجتماعية،  لل�سبكة 
م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة ل��ل��و���س��ول اىل 
هناك  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  ال�سني 
ع��رق��ل��ة ه��ن��اك م��ن��ذ م��ا ي��ق��رب من 
عقد من الزمان. واأو�سح متحدث 
ب��ا���س��م ال�������س���رك���ة: ل��ق��د ق��ل��ن��ا منذ 
فرتة طويلة اإننا مهتمون بال�سني 
التفاهم  ف�����ى  ال�����وق�����ت  ون���ق�������س���ي 
ال��ب��الد بطرق  ع��ن  امل��زي��د  ومعرفة 
املبادرات  تتطلب  و�سوف   ، خمتلفة 
اجلديدة املتعلقة بالأجهزة والعتاد 
التوا�سل ب�سكل قريب مع �سال�سل 
املت�����علقة  وال��������������ت��وري��د  الإم��������داد 
ال�سال�سل  وه���ي  ب��الل��ك��رتون��ي��ات، 
ب���ن���اء بع�ص  ت�������س���اع���د ع���ل���ى  ال���ت���ي 
العامل  �سعبية يف  الأك���ر  الأج��ه��زة 

مثل هاتف اآي فون من اآبل.

تعرف ب�ساحبة 
اأطول �ساقني 

دخلت يكاترينا لي�سينا، البالغة 
من العمر 29 عاما، مو�سوعة 
القيا�سية  ل���الأرق���ام  غيني�ص 
�ساحبة  ك��ون��ه��ا   ،2018 ل��ع��ام 

اأطول �ساقني يف العامل.
بلقبي  ي���ك���ات���ريي���ن���ا  وف���������ازت 
����س���اح���ب���ة اأط��������ول ����س���اق���ني يف 
ال�����ع�����امل وع����ار�����س����ة الأزي���������اء 
الأطول يف اأرجاء املعمورة بعد 
كانون  ���س��ه��ر  يف  ت��ق��دم��ت،  اأن 
الثاين / يناير من هذا العام، 
يف  غيني�ص  كتاب  اإىل  بطلبني 
طولها  ي��ب��ل��غ  ح��ي��ث  واح����د  اآن 
ط���ول  ب��ي��ن��م��ا  �����س����م،   205.7

�ساقيها 133 �سم.

هددت على الهواء بقتل زوجها وحرقه  
بقتل  التهديد  بتهمة  ام��راأة  مانية  العخُ ال�سرطة  اعتقلت 
ادعت  لكنها  ال��ه��واء،  اإذاع���ي على  برنامج  خ��الل  زوج��ه��ا 

باأنها اأطلقت التهديد على �سبيل املزاح فقط.
باللغة  ال��ن��اط��ق��ة  ���م���ان  عخُ اوف  ت��امي��ز  �سحيفة  واأف������ادت 
الإجنليزية، باأن املراأة التي مل تف�سح عن هويتها ات�سلت 
وحترق  �ستقطع  باأنها  واأبلغته  �سباحي  برنامج  مبقدم 

زوجها.
اأريد النتقام  اأنا  املراأة بح�سب ال�سحيفة: �سدقا  وقالت 
و�سيكون زوجي اأول هدف يل،  �ساأقطعه اإربا واأحرق جثته 
اأحدا  اأخ���اف  واأن���ا ل  ب��اأي �سخ�ص،  اأث��ق  و�سيارته لأين ل 
�سوى خالقي ول�ست قلقة من �سجني حتى ولو مت �سجني 
الآن م�سرتخية  اأنا  بالإعدام،  علي  اأو حكم  احلياة  مدى 

عقليا واأعتقد باأن اأطفايل �سيكونون باأف�سل حال .
وقال متحدث با�سم ال�سرطة اإنه مت اعتقال املراأة للتحقيق 
معها بتهمة التهديد بقتل زوجها، موؤكًدا باأن ذلك يعترب 
املتهمة مت حتويلها للنائب  واأن  القانون  جنحة مبوجب 
املراأة  ب���اأن  ق��ول��ه  املتحدث  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت  ال��ع��ام. 
ادعت باأنها كانت جتل�ص بجوار زوجها يف ال�سيارة عندما 
اأطلقت التهديد  ات�سلت مبقدم الربنامج الإذاع��ي واأنها 

على �سبيل املزاح.

تواأم تولدان بفارق 87 يومًا
بداأت طفلتان بريطانيتان تواأم اأول يوم لهما يف املدر�سة 
 3 ح��وايل  بفارق  ولدتا  اأنهما  من  الرغم  على  بيد،  ي��داً 

اأ�سهر.
وت�����س��ارك��ت ال��ط��ف��ل��ت��ان حل��ظ��ات م��ن ال�����س��ع��ادة وامل�����رح، يف 
اأنها  والدتهما  خ�سيت  ي��وم  وه��و  املدر�سة،  اإىل  طريقهما 
اأماًل  اأن هناك  اأخ��ربه��ا الأط��ب��اء،  اأن  اأب���داً، بعد  ت��راه  لن 
املخا�ص  مرحلة  يف  دخ��ل��ت  عندما  جناتهما،  يف  �سعيفاً 

ب�سكل مبكر.
وكانت اآلم املخا�ص قد فاجاأت ال�سيدة ماريا جونز اإليوت 
)38 عاماً(، قبل نحو 4 اأ�سهر من املوعد املحدد، واأجنبت 
اآمي بعد 26 اأ�سبوعاً فقط من احلمل. لكن معجزة طبية 
ولدة  املخا�ص عقب  تقل�سات  وتوقفت  ذل��ك،  بعد  وقعت 
الطفلة الأوىل، وعاودتها بعد 87 يوماً، لتنجب طفلتها 
الأخ����رى ك��ات��ي، وه���ي اأط����ول ف���رتة ب��ني ت��واأم��ني بولدة 

طبيعية، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
ال��ت��واأم، عند  الطفلني  الرحم بطرد كال  وع��ادة ما يقوم 
لكن ذلك مل يحدث يف حالة  املخا�ص،  تقل�سات  ح��دوث 
منع  ال�سغري،  اآم���ي  حجم  اأن  الأط���ب���اء،  ويعتقد  م��اري��ا، 

حدوث ذلك، لتولد الطفلتان بفارق نحو 3 اأ�سهر.
ال��ت��ي ك��ان��ت ف��خ��ورة بطفلتيها وه��م��ا يف  وت��ق��ول م��اري��ا 
طريقهما اإىل املدر�سة كل اأم تعتقد اأن اأطفالها مميزين، 
لهما،  ي��وم  اأول  املدر�سة يف  اإىل  وكاتي  اآم��ي  تو�سيل  لكن 
كانت حلظة مميزة، خا�سة واأنني مل اأتوقع اأن اأ�سهد هذا 
اليوم على الإطالق . واأ�سافت عندما دخلت يف املخا�ص، 
ب��اأن الطفلتني لن تكتب لهما النجاة،  ح��ذرين الأط��ب��اء، 
اليوم  هما  وها  احلياة،  قيد  على  للبقاء  كافحتا  لكنهما 

هنا، اإنهما حقاً معجزتنا ال�سغرية . زوار يلتقطون �شورة للزهرة النادرة )تيتان اأروم( التي يبلغ طولها مرتان يف احلديقة النباتية يف بوخوم. اأملانيا )اأ ف ب(

قذفت مبولودتها 
اجلديدة من النافذة

مبولودتها  ب��ري��ط��ان��ي��ة  اأم  األ���ق���ت 
اجلديدة من النافذة بعد اأن لفتها 
لأنها  ال��ب��ال���س��ت��ي��ك،  م���ن  ب��ك��ي�����ص 
انف�سلت  ال��ذي  ب�سديقها  ذكرتها 
املوت  من  جنت  الطفلة  لكن  عنه، 
واأ�سيبت بجروح. وحكمت حمكمة 
يف مدينة اأو�سو�سرتي و�سط غرب 
بريطانيا، اأم�ص اجلمعة، على الأم 
بتهمة  ���س��ن��وات   10 مل���دة  بال�سجن 
حم���اول���ة ال��ق��ت��ل ال��ع��م��د، يف حني 
باأنها  اجل���رمي���ة  ال��ق��ا���س��ي  و���س��ف 
مروعة . وو�سفت �سحيفة مريور 
وح�ص  ب���اأن���ه���ا  الأم  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
اآدم���ي ، وق��ال��ت اإن��ه��ا اأخ��ف��ت حملها 
ع��ن اأ���س��رت��ه��ا ب��ع��د ان��ف�����س��ال��ه��ا عن 

�سديقها اأب الطفلة.
وق�����ال ال��ق��ا���س��ي ل��ل��م��ت��ه��م��ة خالل 
العمل  ه��ذا  يكن  مل  اإن���ه  املحاكمة 
رد فعل عفوي على اكت�سافك باأنك 
ح��ام��ل ب���ل ه���ي ح��ال��ة ت��ع��م��د وهي 

جرمية خطرية ومروعة .
الأم  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 
اأجنبت يف  تك�سف هويتها  التي مل 
�سهر ني�سان/اأبريل العام املا�سي يف 

غرفة نومها بالطابق الثاين.
يف  الطفلة  ك��ان��ت  قائلة  واأ���س��اف��ت 
ح���ال���ة ���س��ح��ي��ة ك��ام��ل��ة، ل��ك��ن الأم 
بكي�ص  ول��ف��ت��ه��ا  ل��ل��ح��م��ام  اأخ���ذت���ه���ا 
بال�ستيك ثم قذفتها من النافذة، 
بجروح  اإ���س��اب��ت��ه��ا  اإىل  اأدى  مم���ا 
باأنها  الأم  وادع���������ت   . خ����ط����رية 
ذكرتها  الطفلة  لأن  بذلك  قامت 
اأبي الطفلة، فيما قالت  ب�سديقها 
موكلتها  ب�����اأن  ال����دف����اع  حم��ام��ي��ة 
نا�سجة  وغ��ري  �ساذجة  ام���راأة  ه��ي 

اجتماعيا، لكنها ت�سعر بالذنب .

فيها  يقع  التوا�سل  يف  اأخطاء   4
العوامل  اأه��م  اأح��د  الزوجني  بني  ال�سليم  التوا�سل  يعترب 
التي ت�سمن لهما حياة زوجية ي�سودها ال�ستقرار والتفاهم 
الكثري من  ال�سليم يعني ن�سوء  التوا�سل  والتناغم، فغياب 
قد  الزوجية  العالقة  يف  كثرية  �سروخاً  وي��ح��دث  امل�ساكل 

توؤدي اإىل النف�سال يف نهاية املطاف. 
ولتجنب الوقوع يف فخ امل�ساكل والو�سول اإىل النف�سال، ل 
بد من اأن يعرف الطرفان اأن هناك العديد من الأخطاء يف 
التوا�سل التي قد يقعان فيها دون اأن يعلما. لذا فقد اأورد 
موقع فاميلي �سري الإلكرتوين 4 اأخطاء ج�سيمة يرتكبها 
الزوجان اأثناء عملية التوا�سل بينهما، على النحو التايل:

ال�سلبي النقد   1-
ب�سكل  ال�سلبي  النقد  توجيه  اإىل  الطرفني  اأح��د  يعمد  قد 
اإىل  ي���وؤدي  الأم���ر  وه��ذا  ال����دوام،  ل�سريك حياته على  لذع 
بالإهانة،  الآخ���ر  ال��ط��رف  و�سعور  بينهما  ال�سقاق  ح��دوث 
حتى  ال��زوج��ني  ب��ني  وتتعاظم  امل�سكالت  تتفاقم  وبالتايل 

ي�سال اإىل نقطة الالعودة. 
املغازلة عن  المتناع   2-

من ال�سروري اأن يعرب كال الطرفني عن حبهما لبع�سهما 
اأ�سا�سياً يف  البع�ص عرب عبارات املغازلة التي تعترب عاماًل 
فالمتناع عن  الزوجني.  بني  املتوا�سل  ال��ود  خلق جو من 
عن  الزوجني  وابتعاد  امل�ساعر  فتور  اإىل  ي��وؤدي  قد  املغازلة 

بع�سهما مع مرور الوقت. 
امل�ستمر ال�سجار   3-

قد ل تخلو اأي عالقة زوجية من ال�سجار واجل��دال، غري 
اأن الإف��راط يف ال�سجار بني الزوجني يعترب و�سيلة �سلبية 
حل  اإىل  الو�سول  يف  جمدية  غ��ري  وطريقة  التوا�سل،  يف 
نتائج  اإىل  امل�ستمر  ال�سجار  ي���وؤدي  م��ا  وغ��ال��ب��اً  امل�����س��ك��الت. 

كارثية على العالقة الزوجية.
الإطراء عن  المتناع   4-

اأن الإن�سان جمبول على حبه لتلقي الإطراء  من املعروف 
ل��ذا يجب على  ب�سيطاً،  اإجن����ازه  ك��ان  الآخ��ري��ن مهما  م��ن 
كلما  البع�ص  لبع�سهما  والثناء  الإط��راء  توجيه  الزوجني 
اإجناز، فالإطراء غالباً ما يعزز العالقة  اأي  اأحدهما  حقق 

بني الرجل واملراأة ويجعل من عالقتهما اأكر �سالبة. 

كيم كاردا�سيان باأعنف 
رد على �سارون اأوزبورن 
كاردا�سيان  كيم  الواقع  تلفزيون  رّدت جنمة  النتقادات،  بعد موجة من 
ان و�سفت كاردا�سيان  �سبق  التي  اأوزب��ورن  �سارون  الربامج  على مقّدمة 

بالقول انها اإمراأة غري �سوّية خالل القائها كلمة يف احدى احلفالت.
واأتى رد كاردا�سيان قويا على انتقادات اأوزب��ورن، حيث قالت: اأوًل وقبل 
ياأتي  اأّن ن�سري �سوراً  كل �سيء، اأعتقد اأنها قالت اأنني قلت اقتبا�ساً عن 
�سمن خانة اإظهار الأنوثة. اأنا مل اأقل ذلك، لذلك اأعتقد عندما ين�سب 
اأن�سر �سوري لأنني  اأنا  اليك فاملو�سوع �سخيف . وتابعت:  النا�ص كالماً 
اأحب كيف اأبدو فيها واأنا اأ�سعر بالفخر عندما اأفقد كل هذا الوزن بعد 
ولدة طفلي واأنا اأن�سرها لأنني اأ�سعر باأيّن قوية. اإّتهامي بهذا الأمر هو 

�سوء تقديٍر يل على ذلك واأعتقد اأّنها بدت كمجّرد غبّية .


